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Αγαπηςξί αμαγμώρςεπ,
πιρςξί ρςξ οαμςεβξύ μαπ κσκλξτξοξύμε ςξ ςοίςξ ςεύυξπ ςηπ ετημεοίδαπ για ασςή ςη ρυξλική υοξμιά.
Σε ασςό ςξ ςεύυξπ γοάφαμε για ςημ ιρςξοία ςηπ μξσρικήπ, για ανιόλξγεπ παοαρςάρειπ πξσ παοξσριάρςηκαμ ρςημ πόλη μαπ, για ρημαμςικξύπ καλλιςέυμεπ, ςξ έογξ ςχμ ξπξίχμ θασμάζξσμε, ποξρχπικόςηςεπ
πξσ μαπ άτηραμ, αλλά και για λξγξςευμία, πξίηρη και κιμημαςξγοάτξ.
Μέρα από ασςέπ ςιπ ρελίδεπ βοίρκξσμε πάμςα ςημ εσκαιοία μα εκτοάζξσμε ςασςόυοξμα ςιπ αμηρσυίεπ και ςα όμειοά μαπ.
Ελπίζξσμε μα βοείςε εμδιατέοξμ ςξ πεοιευόμεμξ και ασςξύ ςξσ ςεύυξσπ και μέρχ ασςξύ μα γίμεςε κι ερείπ κξιμχμξί ςηπ ποξρπάθειάπ μαπ.

Καλή αμάγμχρη λξιπόμ!
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Η συντακτική ομάδα
Bob Marley
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Σσμςακςική ξμάδα: Βαριλάκξσ Μέμια, Βεοσκίξσ Άμμα, Γεωογίξσ Παοα-

Euroscola

ρκεσή, Γκοόιμςα Σάμια, Δημηςοακξπξύλξσ Αμαλία, Εέκιξπ Λάμπηπ, Θεξτάμξσπ Αδαμαμςία, Καλαμπόγια Αμδοιαμή, Καοάμπελαπ Δημήςοηπ, Κξσμάδη
Άοςεμιπ, Κξσςοξύμπα ςοαςξύλα, Κοαμιώςη Δσαγγελία, Κσοίςρη Άλκηρςιπ,
Κωρςόγιαμμη Μσοςώ, Μαοκήπ Γεοάριμξπ, Μαςέοη Νασρικά, Μξσκάμξσ Δσαγγελία, Μπάκξπ Μιυάληπ, Μπέλλξσ Δύη, Νςάκξσλα Απξρςξλία, Νςάκξσλα
Βαριλική, Ξαμθξσδάκη Αοιάδμη, Παβέλη Έλεμα, Παπίοη Ιωάμμα, Παππά
Νάμςια, Πιέςα Δήμηςοα, Πξϊκλή ςελίμα, Πξϊκλήπ Λεωμίδαπ, Πξσςέςρη Φιλιώ, Ρξύρρξσ Εέμια, ςαύοακα Αλενάμδοα, Σέτα Δλέμη, Σζόκα Μσοςώ,
Σόλιξσ Δσδξνία, Σρόκα Αλίκη, Ωοξλξγάπ Γιάμμηπ.

Υπεύθσμη καθηγήςοια: ιαπαμίδξσ Έλλη
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Σςξιυεία επικξιμχμίαπ: sti.diapason@gmail.com
Επίρημη ιρςξρελίδα ςξσ Μξσρικξύ Συξλείξσ Ποέβεζαπ:
http://preveza-music-school.gateweb.gr/
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Σηη Διαπαζών

George Michael

Νέα του σχολείου

Ευδοξία Τόλιου, Γ΄ Γυμναςίου

Τέχνες και Γράμματα

Ωσ μζλοσ των Wham:
* Club Tropicana, 1983
* Fantastic, 1983
* Make it Big, 1984
Ωσ ςόλο καλλιτζχνθσ:
* Faith, 1987
* Listen Without Prejudice Vol. 1, 1990
* Five Live, 1993
* Older, 1996
* Ladies & Gentlemen: The Best of George Michael, 1998
* Songs from the Last Century, 1999
* Patience, 2004
* Twenty Five, 2006
* Symphonica, 2014

Συνεντεύξεις

Η μουςικι του διςκογραφία:

Προβληματισμοί

Τα τραγοφδια του γνϊριςαν αναμφίβολα τεράςτια
επιτυχία, εφόςον τα άλμπουμ του ζφταςαν ζωσ και
τισ 80 εκατομμφρια πωλιςεισ. Ραράλλθλα, κατά τθ
διάρκεια τθσ ηωισ του κατάφερε να κάνει επιτυχθμζνεσ
ςυνεργαςίεσ, με πιο γνωςτι
αυτι με τον Elton John, με
το τραγοφδι "Don`t Let The
Sun Go Down On Me". Άλλεσ
αξιοςθμείωτεσ ςυνεργαςίεσ
ιταν με τουσ: Witney Houston, Aretha Fraklin, Beyoncé,
Queen, Ray Charles, Tony
Bennett, Mary J. Blige, Stevie Wonder, Paul Young αλλά και με τον Luciano Pavarotti.
Θ τραγικι ειρωνεία είναι
ότι θ φωνι του πρϊθν τραγουδιςτι των Wham!, που
ςυνδζκθκε με τθ μεγαλφτερθ ποπ επιτυχία των γιορτϊν, το «Last Christmas»,
ςίγθςε ανιμερα των Χριςτουγζννων. Ζτςι, λοιπόν, ο τραγουδιςτισ άφθςε τθν τελευταία του πνοι ςτο ςπίτι του, ςε θλικία 53 ετϊν με αςαφι αιτία κανάτου, αλλά μθ φποπτθ, όπωσ ανζφερε θ αςτυνομία. Ρικανόν ο κάνατοσ του να οφείλεται ςε καρδιακι
ανακοπι, ςε επιπλοκζσ του HIV, από τον οποίο φαίνεται να
ζπαςχε ι ακόμα και ςε πνευμονία.
Το μόνο ςίγουρο είναι πωσ ςοκ και κρινο προκάλεςε ο
κάνατόσ του, όχι μόνο ςτουσ καυμαςτζσ του, αλλά και ςτον
καλλιτεχνικό κόςμο.

Μουσική

O George Michael ζγινε
γνωςτόσ το 1981, όταν
αυτόσ και ο Andrew
Ridgeley δθμιοφργθςαν
τουσ “Wham!”, ζνα αξζχαςτο μουςικό δίδυμο.
Διαλφκθκαν το 1986 και
ζπειτα ο George Michael
αποφάςιςε να κάνει ςόλο
καριζρα, κάτι που αποδείχκθκε ςωςτι απόφαςθ,
αφοφ ζφταςε 7 φορζσ
ςτθν κορυφι των Βρετανικϊν chart και 8 φορζσ
ςτο Billboard Hot 100 των
ΘΡΑ. Ο Γεϊργιοσ Κυριάκοσ Ραναγιϊτου, όπωσ
ιταν το πραγματικό του
όνομα, ιταν μιςόσ Ελλθνο
-Κύπριος, α-πό τη μεριά
του πατζρα του, και μιςόσ
Άγγλοσ, α-πό τθ μεριά τθσ
μθτζρασ του.
Ζηθςε μια ζντονθ ηωι
ςτθν οποία ςυμπεριλαμβάνονταν θ χριςθ ουςιϊν
και ςυλλιψεισ για παράνομθ οδιγθςθ και απρεπι ςυμπεριφορά. Το 1998 ςε
ςυνζντευξι του ανακοίνωςε πωσ ιταν ομοφυλόφιλοσ,
μετά από ςφλλθψι του για άςχθμθ ςυμπεριφορά ςε
τουαλζτα ςτθν Καλιφόρνια. Αργότερα διλωςε πωσ θ
απόκρυψθ των ςεξουαλικϊν του προτιμιςεων τον
ζκανε να αιςκάνεται πωσ εξαπατοφςε τουσ άλλουσ και
πωσ το τελικό του «άνοιγμα» μετά τθ ςφλλθψι του
ιταν υποςυνείδθτα μια εςκεμμζνθ πράξθ. Το 2011 μια
πνευμονία παραλίγο να του ςτεριςει τθ ηωι, όμωσ μετά από νοςθλεία του ςτθ Βιζννθ κατάφερε να παραμείνει ςτθ ηωι.
Εκτόσ από τθν ζντονθ προςωπικι του ηωι ιταν αρκετά ενεργόσ ςτα πολιτικά κζματα υποςτθρίηοντασ κυρίωσ αριςτερά φρονιματα. Μάλιςτα είχε ςυμμετάςχει
ςτον αγϊνα των ανκρακωρφχων το 1984-1985, υποςτθρίηοντάσ τουσ ανοιχτά, ενϊ παράλλθλα είχε δϊςει και
ςυναυλία για τον αγϊνα τουσ.
Θ μεγαλφτερθ επιτυχία τθσ καριζρασ του George Michael ιταν αναμφίβολα το "Faith", που ζμεινε ςτθν
πρϊτθ κζςθ του Billboard για παραπάνω από τζςςερισ
εβδομάδεσ. Συνολικά, ζμεινε ςτο chart για δϊδεκα εβδομάδεσ, ενϊ ζχει πουλιςει 10 εκατομμφρια αντίτυπα
μόνο ςτισ Θ.Ρ.Α.. Το 1988 για το ςυγκεκριμζνο άλμπουμ
ο George Michael απζςπαςε και το βραβείο Grammy
για το καλφτερο άλμπουμ τθσ χρονιάσ.

Περιεχόμενα

Γλωζηόο γηα πνιιέο επηηπρίεο, πνπ αθόκε ζηγνηξαγνπδάκε, κε έληνλε πξνζωπηθή δωή, πνπ απαζρόιεζε αξθεηέο θνξέο ηα
κέζα, αιιά θαη έληνλε πνιηηηθή δξάζε θαη θηιαλζξωπίεο, πνπ επέιεγε λα θξαηά καθξηά από ηα θώηα ηεο δεκνζηόηεηαο,
ν George Michael, καο άθεζε αλήκεξα ηωλ Χξηζηνπγέλλωλ ηνπ 2016...

Νέα του σχολείου
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Berthold Brecht
Ο Μπζρτολτ Μπρεχτ γεννικθκε ςτισ 10 Φεβρουαρίου το 1898, ςτο Άουγκςμπουργκ τθσ
Βαυαρίασ από πατζρα κακολικό και μθτζρα προτεςτάντιςςα. Ρεριβάλλον μάλλον πνιγθρό για
τον άνκρωπο που κα εξελιχκεί ςε κορυφαίο
δραματουργό και για πολλοφσ ςε πατζρα του
ςφγχρονου κεάτρου. Ξεκίνθςε γράφοντασ τραγοφδια που τα ζντυνε με δθμοφιλι μουςικι τθσ
εποχισ του και τα ζπαιηε ο ίδιοσ ςτθν κικάρα
του. Ρθγι τθσ ζμπνευςισ του ιταν το καμπαρζ.
Κα ςπουδάςει ιατρικι ςτο Ρανεπιςτιμιο του
Μονάχου και κατόπιν υπθρετεί ωσ νοςοκόμοσ
ςτον Αϋ Ραγκόςμιο Ρόλεμο. Τθν ίδια περίοδο
αρχίηει να γράφει ποιιματα και κεατρικά κείμενα. Ράνω ςτα κρεβάτια των χειρουργείων αποκαλφφκθκε ςτα μάτια του θ ανελζθτθ ανκρωποςφαγι. Ζνα από αυτά τα ποιιματά του φανερϊνει με αχνζσ γραμμζσ αυτό που κα γινόταν ο
Μπρεχτ. Το ποίθμα είχε τον τίτλο «Ο Κρφλοσ του Νεκροφ Στρατιϊτθ» και αρχικά ιταν τραγοφδι, το οποίο απαγορεφτθκε από
τθν περίφθμθ "Δθμοκρατία" τθσ Βαϊμάρθσ. Μάλιςτα το ποίθμα
χρθςιμοποιικθκε λίγα χρόνια αργότερα ωσ επιχείρθμα από τουσ
εκνικοςοςιαλιςτζσ (ναηί), που δικαίωνε κατά αυτοφσ τθν αφαίρεςθ τθσ γερμανικισ ικαγζνειασ από τον Μπζρτολτ Μπρεχτ.
Ο Αϋ Ραγκόςμιοσ Ρόλεμοσ ζδωςε τθ ςκυτάλθ ςτθν επαναςτατικι αφφπνιςθ του γερμανικοφ προλεταριάτου ενάντια ςτον ιμπεριαλιςμό και τα ςυμφζροντα των αςτικϊν τάξεων των χωρϊν που
ζλαβαν μζροσ. Ζπειτα, ξεκίνθςε θ δραματικι περίοδοσ τθσ Γερμανικισ Επανάςταςθσ. Ο Μπρεχτ εκείνεσ τισ κυελλϊδεισ μζρεσ ιταν
αντιπρόςωποσ ςτα Σοβιζτ των εργατϊν και ζγινε μζλοσ του Ανεξάρτθτου Σοςιαλιςτικοφ Κόμματοσ. Από πολιτικι ομολογεί πωσ
τότε δεν γνϊριηε οφτε τθν αλφαβιτα. Ακόμα και για τα δθμόςια
πράγματα τθσ χϊρασ, ιξερε όςα ζνασ αγρότθσ για το χωραφάκι
του. Και ςτθ λογοτεχνία, όπωσ ο ίδιοσ άλλωςτε ζλεγε, πζρα από
μια μάλλον μθδενιςτικι κριτικι τθσ αςτικισ κοινωνίασ δεν κατάφερε να προχωριςει. Το 1922 ζγραψε το ςπαρακτικό ποίθμα
«Για τθν παιδοκτόνο Μαρία Φαράρ».
Θ μαηικι εξακλίωςθ που προκάλεςε θ παγκόςμια οικονομικι
κρίςθ, που με τθ ςειρά τθσ προκάλεςε ακόμα μεγαλφτερθ άνοδο
του επαναςτατικοφ κινιματοσ, ϊκθςε εκείνα τα χρόνια ςπουδαίουσ Γερμανοφσ διανοοφμενουσ και καλλιτζχνεσ, να ηθτιςουν ςθμεία επαφισ με τθν εργατικι τάξθ και τθ μαρξιςτικι - λενινιςτικι
κεωρία. Ζτςι και ο Μπρεχτ, εκείνθ τθν περίοδο ζπρεπε να γράψει
ζνα κεατρικό ζργο με τίτλο «Ο Τηόε Φλάισ Χάκερ από το Σικάγο».
Σκοπόσ του ζργου ιταν να απαντιςει γιατί ο Τηόε ζτρωγε το ψωμί
πανάκριβα. Αυτι θ κρίςθ ζκρυβε ζνα παράδοξο. Ενϊ τα μεροκάματα μειϊνονταν, το ψωμί γινόταν όλο και πιο ακριβό. Τότε ο
Μπρεχτ άρχιςε να γράφει ζνα ζργο με ιρωα το ςιτάρι. Ζπρεπε
για τισ ανάγκεσ του ζργου να περιγράψει τθν αγορά ςιτθρϊν ςτο
Σικάγο και μερικά χρόνια αργότερα είπε γι' αυτό το ζργο: «Νόμιηα
τότε ότι γριγορα κα μποροφςα να αποκτιςω τισ απαραίτθτεσ
γνϊςεισ, ρωτϊντασ μερικοφσ ειδικοφσ και μερικοφσ χρθματιςτζσ.
Μάλιςτα ζνα χρθματιςτι, που είχε ξοδζψει τθ ηωι του ςτο χρθματιςτιριο του Σικάγο, τον πιρα επί ϊρεσ από πίςω ταξιδεφοντασ
από το Βερολίνο μζχρι τθ Βιζννθ. Πμωσ οφτε αυτόσ οφτε κανζνασ
από όςουσ ρϊτθςα, δεν μπόρεςε να μου εξθγιςει τουσ νόμουσ
που κυβερνοφν το χρθματιςτιριο. Άρχιςα τότε να πιςτεφω ότι το
πράγμα ιταν ανεξιγθτο, άπιαςτο από το νου, άρα παράλογο. Ο
τρόποσ που διετίκετο, δθλαδι, θ παγκόςμια παραγωγι ςιτθρϊν,
ιταν απλοφςτατα ακατανόθτοσ. Κατάςταςθ ανυπόφορθ για
όλουσ, ζξω από μια χοφφτα κερδοςκόπουσ. Εκείνο το ζργο δυςτυχϊσ δεν το ζγραψα ποτζ, όμωσ τότε ιταν που άρχιςα να διαβάηω
Μαρξ».

Το ςιτάρι είχε φζρει τον Μπρεχτ ςτον Μάρξ
και ο Μάρξ ςτον Λζνιν. Τότε ιταν που εγκατζλειψε το «δεν ανικω πουκενά» και εντάχκθκε
ςτισ γραμμζσ των Κομμουνιςτϊν Εργατϊν τθσ
Τζχνθσ. «Οφτε μια φορά δεν αποφεφγει τον
αγϊνα αυτόσ που κζλει τον αγϊνα να αποφφγει», ζγραψε μερικά χρόνια αργότερα. «Γιατί κα
αγωνιςτεί για τθν υπόκεςθ του εχκροφ, όποιοσ
για τθ δικι του υπόκεςθ δεν ζχει αγωνιςτεί».
«Διαβάηοντασ το "Κεφάλαιο" κατάλαβα τα κεατρικά μου ζργα», ζλεγε ςυχνά ο Μπρεχτ, ενϊ
περιζγραψε ςτα κεατρικά του ζργα τον κόςμο
ςαν κόςμο που μπορεί να αλλάξει. Ζτςι ζκλειςε
το χάςμα ανάμεςα ςτο κεατι και τον θκοποιό,
επαναςτατικοποιϊντασ τθ δραματουργία, δθλαδι με το κζατρό του κατζλυςε τουσ κανόνεσ και
τισ φόρμεσ τθσ δραματουργίασ που γνϊριςε
μζχρι εκείνθ τθ ςτιγμι το παγκόςμιο κζατρο.
Ππωσ ζλεγε: «Το κζατρο, όπωσ το ζχουμε βρει, δείχνει τθ δομι
τθσ κοινωνίασ ςαν κάτι που θ κοινωνία δεν μπορεί να επθρεάςει.
Ο Οιδίποδασ, που αμάρτθςε ενάντια ςε μερικζσ αρχζσ που ςτθρίηουν τθν κοινωνία τθσ εποχισ, τιμωρείται. Οι κεοί φροντίηουν γι'
αυτό. Και οι κεοί δεν υπόκεινται ςε κριτικι. Οι μεγάλοι μοναχικοί
του Σαίξπθρ, που ζχουν κρεμαςμζνο ςτο λαιμό τουσ το άςτρο τθσ
μοίρασ τουσ, εκτελοφν τισ μάταιεσ και κανατθφόρεσ πορείεσ τουσ
όπου τουσ ςπρϊχνει ο δαιμονιςμόσ τουσ, φζρνουν τον εαυτό τουσ
ςτθν καταςτροφι. Στθν πτϊςθ τουσ δεν γίνεται χυδαίοσ ο κάνατοσ, αλλά θ ηωι, θ κατάρρευςι τουσ δεν υπόκειται ςε κριτικι.
Ανκρϊπινα κφματα παντοφ. Βάρβαρεσ διαςκεδάςεισ. Ξζρουμε
πωσ οι βάρβαροι ζχουν τζχνθ. Ασ φτιάξουμε μια άλλθ».
Και τθν ζφτιαξε ο Μπρεχτ κακϊσ το 1949 ίδρυςε το κίαςό του.
Ο Μπρεχτ δίπλα ςτο Μαγιακόφςκι και το Λόρκα, ςυμπλιρωςε το
τρίπτυχο των ποιθτϊν που ζγραψαν ζνα γνιςια λαϊκό κζατρο.
«Τρόμοσ και ακλιότθτα ςτο Γϋ άιχ», «Τα όπλα τθσ κυρά - Καράρ»,
«Θ Μάνα Κουράγιο», «Θ ηωι του Γαλιλαίου», «Ο κφκλοσ με τθν
κιμωλία», είναι μερικά ακόμα κεατρικά αριςτουργιματα που
παρουςιάηουν τθν καπιταλιςτικι πραγματικότθτα ωσ ικανι να
αλλάξει. Ο Μπρεχτ ιταν μια ολόκλθρθ πυροβολαρχία ενάντια ςτθ
ναηιςτικι βαρβαρότθτα.
Πταν ο «μπογιατηισ», όπωσ αποκαλοφςε το Χίτλερ, ανζβθκε
ςτθν εξουςία, ο Μπρεχτ πζραςε ςτθν παρανομία και κατάφερε να
διαφφγει ςτο εξωτερικό. Κάτω από τθν αχυρζνια ςτζγθ τθσ εξορίασ του και μζςα ςτθ ηεςτι καρδιά του, ζκλειςε αυτοφσ που δεν
μποροφςαν να φφγουν. Ραντοφ όπου μποροφςε, αποκάλυπτε
ςτουσ ςυναδζλφουσ του -που πίςτευαν μζςα ςτισ αιςκθτικζσ τουσ
αυταπάτεσ πωσ ο φαςιςμόσ ιταν μια ζκρθξθ βαρβαρότθτασ, που
ζτςι κι αλλιϊσ υπάρχει μζςα ςτον άνκρωπο ενάντια ςτον πολιτιςμό και τθν καλοςφνθ- τι ιταν ο πραγματικόσ φαςιςμόσ. Ππωσ
είπε: «Ο Φαςιςμόσ είναι Καπιταλιςμόσ και ωσ τζτοιοσ πρζπει να
αντιμετωπιςτεί, κακϊσ θ μάνα που γζννθςε το φαςιςμό βρίςκεται
ακόμα ςε οργαςμό».
Μετά το Βϋ Ραγκόςμιο Ρόλεμο, ο Μπ. Μπρεχτ εγκαταςτάκθκε
ςτθ Λαϊκι Δθμοκρατία τθσ Γερμανίασ μαηί με τθ Χζλενε Βάιγκελ
(τθν δεφτερθ ςφηυγό του), ενϊ το 1950 εκλζχτθκε μζλοσ τθσ Ακαδθμίασ Τεχνϊν. Ο Μπρεχτ αφιερϊκθκε ςτθν ποίθςθ και τθ ςκθνοκεςία των ζργων του. Ζγραψε εκατοντάδεσ ποιιματα, τα πιο γνωςτά από τα οποία είναι: Άκουςα πωσ τίποτα δεν κζλετε να μάκετε, Εγκϊμιο ςτθ μάκθςθ, Γερμανικό εγχειρίδιο πολζμου, Αυτό
κζλω να τουσ πω, Να καταπολεμάτε το πρωτόγονο, Ροτζ δεν ςε
είχα αγαπιςει τόςο πολφ, Απϊλεια ενόσ πολφτιμου ανκρϊπου,
Εγκϊμιο ςτον Κομμουνιςμό, Εγκϊμιο ςτθ Διαλεκτικι.
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Σελίδα 5

Μάιος 2012

Εγκϊμιο ςτθ μάκθςθ

Μθν ντρζπεςαι να ρωτιςεισ, ςφντροφε!
Μθν αφεκείσ να πείκεςαι
Μάκε να βλζπεισ εςφ ο ίδιοσ!
Π,τι δεν ξζρεισ ο ίδιοσ κακόλου δεν το ξζρεισ.
Ζλεγξε το λογαριαςμό εςφ κα τον πλθρϊςεισ.
Ψάξε με τα δάκτυλα κάκε ςθμάδι
ϊτα: πϊσ βρζκθκε αυτό εδϊ;
Εςφ πρζπει να πάρεισ τθν εξουςία.

Μουσική

Μάκαινε και τ’ απλοφςτερα!
Γι’ αυτοφσ που ο καιρόσ τουσ ιρκε
Ροτζ δεν είναι αργά!
Μάκαινε το αβγ, δε ςε φτάνει
Μα ςυ να το μακαίνεισ!
Μθ ςου κακοφανεί!
Ξεκίνα! Ρρζπει όλα να τα ξζρεισ!
Εςφ να πάρεισ πρζπει τθν εξουςία.

Μάκαινε, άνκρωπε ςτο άςυλο!
Μάκαινε, άνκρωπε ςτθ φυλακι!
Μάκαινε, γυναίκα ςτθν κουηίνα!
Μάκαινε εξθντάχρονε!
Εςφ να πάρεισ πρζπει τθν εξουςία.
Ψάξε για ςχολείο άςτεγε!
Ρρομθκεφςου γνϊςθ, παγωμζνε!
Ρειναςμζνε, άρπαξε το βιβλίο: είναι ζνα όπλο.
Εςφ να πάρεισ πρζπει τθν εξουςία.

Περιεχόμενα

Το 1955 ο Μπζρτολτ Μπρεχτ κα λάβει το Βραβείο Ειρινθσ του
Στάλιν. Ζνα χρόνο αργότερα κα χάςει τθ μάχθ με το κάνατο. Στισ
14 Αυγοφςτου του 1956 πεκαίνει από κρόμβωςθ τθσ ςτεφανιαίασ αρτθρίασ τθσ καρδιάσ, ςτο Ανατολικό Βερολίνο. Τζλοσ, ζνα
από τα πιο επίκαιρα –ιδιαίτερα για τουσ νζουσ- ποιιματά του
λζει:

Μιχάλθσ Μπάκοσ, Α΄ Λυκείου

Σε αυτιν τθ ςτιλθ τθσ εφθμερίδασ μασ, το άρκρο μασ για τα αρχαία ελλθνικά μουςικά όργανα εμφανίηεται για μια ακόμθ
και ςυνάμα τελευταία φορά κλείνοντασ τον κφκλο παρουςίαςθσ τθσ αρχαίασ ελλθνικισ οργανοποιίασ με τα κρουςτά.

Προβληματισμοί

Αρχαία Ελληνικά Μουσικά Όργανα

Θ κατθγορία των αρχαίων ελλθνικϊν μουςικϊν οργάνων με τθν οποία κα αςχολθκοφμε είναι τα Κρουςτά. Υπιρχαν και
άλλα κρουςτά εκτόσ από αυτά που κα δείτε, απλά αυτά είναι τα βαςικότερα. Ασ ξεκινιςουμε λοιπόν...

Τφμπανον
 Μεμβρανόφωνο όργανο
 Αποτελοφταν από μια ξφλινθ ςτεφάνθ διαμζτρου ςυνικωσ 30-50 εκ., θ οποία ιταν
καλυμμζνθ και από τισ δφο πλευρζσ με τεντωμζνα δζρματα ηϊων
 Διαδόκθκε ςτον Ελλαδικό χϊρο από τθν Ανατολι
 Βαςικό όργανο ςτισ οργιαςτικζσ λατρείεσ του διονυςιακοφ κφκλου
 Ραιηόταν ςχεδόν αποκλειςτικά από γυναίκεσ

Τάνια Γκρόιντα, Β΄ Γυμναςίου

Νέα του σχολείου

Σείςτρον
 Φψοσ: περίπου 20 εκ.
 Πργανο αιγυπτιακισ προζλευςθσ
 Εμφανίηεται ςτον ελλαδικό χϊρο
κατά τθ μινωϊκι εποχι
 Αποτελοφταν από ζνα μεταλλικό
πλαίςιο (θχείο) ςε ςχιμα πετάλου,
το οποίο προςαρμοηόταν ςε λαβι
από μζταλλο, ξφλο ι οςτό
 Εςωτερικά το διαπερνοφςαν εγκάρςιεσ μεταλλικοί ράβδοι, οι οποίεσ
μετακινοφνταν και παριγαν ιχο με
τθ δόνθςθ ι είχαν αναρτθμζνα μικρά μεταλλικά θχογόνα αντικείμενα, όπωσ κρίκουσ ι ςφαιρικά κουδουνάκια
 Το χρθςιμοποιοφςαν και ωσ πλαταγι (κουδουνίςτρα) για το νανοφριςμα των μωρϊν

Τέχνες και Γράμματα

Κρόταλα-Κφμβαλα
 Αποτελοφνταν από δφο επιμικθ
ςτελζχθ μικουσ 15-20 εκ.
 Καταςκευάηονταν ςυνικωσ από
ξφλο, καλάςςια όςτρεα, κεραμικά κραφςματα ι χαλκό
 Ρικανότατα ιταν κοίλα ςτο
εςωτερικό τουσ για τθν ενίςχυςθ του ιχου
 Ραίηονταν αλλθλοκρουόμενα
ανά ηεφγοσ ςε κάκε χζρι
 Χρθςιμοποιοφνταν κυρίωσ από
γυναίκεσ για να κρατοφν το
ρυκμό ςτο χορό

Συνεντεύξεις

Κρουστά

Περιεχόμενα
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Ιανοσάριος-Φεβροσάριος 2017

Ο Δήκος Αβδειηώδες
κηιάεη Σηε Δηαπαζώλ
γηα ηε δοσιεηά ηοσ θαη ηελ ηέτλε
Ο Δήκνο Αβδειηώδεο παξνπζίαζε ζην πξεβεδάληθν θνηλό έλα ρεηκωληάηηθν βξάδπ ηνπ Γελάξε, ηελ ηειεπηαία ηνπ ζεαηξηθή δνπιεηά,

«Το Μσρολόγι της Φώκιας – Το Καμίνι».

Νέα του σχολείου

Τέχνες και Γράμματα

Συνεντεύξεις

Προβληματισμοί

Μουσική

Με ηα δπν απηά δηεγήκαηα ηνπ Παπαδηακάληε, πξνβάιιεηαη ε αληίζηημε κεηαμύ ηνπ πέλζνπο ηνπ ζαλάηνπ θαη ηνπ νίζηξνπ ηεο δωήο .

Κη ελώ ε εμωηεξηθή εηθόλα ηωλ δπν δηεγεκάηωλ δίλεη ηε βεβαηόηεηα πεδνγξαθεκάηωλ, ν Δήκνο Αβδειηώδεο, κε ηελ ηδηαίηεξε ζθελνζεηηθή ηνπ παξέκβαζε, πνπ επηθεληξώλεηαη θπξίωο ζην ιόγν θαη ηε δύλακε ηωλ ιέμεωλ, ηα κεηνπζηώλεη ζε απνιαπζηηθέο νπηηθναθνπζηηθέο παξαζηάζεηο.
Πϊσ γεννικθκε θ ιδζα να δραματοποιιςετε ζργα του Παπαδιαμάντθ;
Από τθν αγάπθ μου για τα ζργα
αυτά, τα οποία μασ είναι χριςιμα ακόμα. Εμζνα δεν με ενδιαφζρει να κάνω
ζνα ζργο, επειδι είναι κλαςικό ι επειδι είναι γνωςτό, εμζνα μου αρζςουν
μόνο τα ζργα που ζχουν να μου προςφζρουν κάτι. Εδϊ, ασ ποφμε, ςε αυτά
τα δφο διθγιματα, ο Ραπαδιαμάντθσ
λζει κάτι πάρα πολφ φωναχτά, το οποίο
όμωσ κρφβεται ςυνικωσ... Στο Μυρολόγι τθσ Φώκιασ νομίηουμε όλοι ότι μιλάει
για ζνα πζνκιμο γεγονόσ, που κζλει να
πει ότι θ μοίρα του ανκρϊπου είναι πολφ ςκλθρι. Δεν λζει όμωσ
αυτό˙ κι εγϊ ζτςι νόμιηα ςτθν αρχι, γιατί το ζχω πιάςει από πολφ
παλιά το ζργο... Στο Μυρολόγι ο Ραπαδιαμάντθσ ενορατικά ζχει
ςυλλάβει τθν εξισ ιδζα: το κορίτςι αυτό δεν ρίχνει ευκφνεσ κάπου... ςτθ μάνα ι ςτθ γιαγιά που δεν άκουςε. Δεν κάνει μια καταγγελία, ο Ραπαδιαμάντθσ βάηει μζςα όλα τα ςτοιχεία τθσ φφςθσ, όπου ο κακζνασ είναι απορροφθμζνοσ ςτο ρυκμό του και
κάνει κάτι... και ςαν να ςυμβαίνει αυτό εριμθν των άλλων και
μόνο το κορίτςι καταδικάηεται ςε κάνατο και είναι πολφ παράξενο
αυτό. Μετά όταν το δεισ όμωσ προςεκτικά -γιατί εμείσ αυτό κάνουμε όταν περνοφμε ερμθνευτικά ςτο κείμενο- ςυνειδθτοποιείσ
περιςςότερα. Ππωσ δουλεφουμε εμείσ, ςτο κείμενο αναδεικνφονται τρία πράγματα: οι εικόνεσ, οι ιδζεσ και τα αιςκιματα του
ςκθνοκζτθ τθ ςτιγμι που ςυλλαμβάνει το ζργο. Οπότε, εκεί
ζρχεται ςτθν επιφάνεια κάτι που είναι αόρατο και δεν φαίνεται:
ότι το κορίτςι αυτό παραςφρεται παρορμθτικά από τθ μουςικι,
οπότε όταν ξαφνικά ςυνζρχεται από τθ ςαγινθ, βλζπει ότι είναι
ςκοτεινά και ζχει χάςει τθν αίςκθςθ του χρόνου πλζον.
Σφμφωνα με τθν αρχαία τυπολογία των τριϊν ανκρϊπινων
χαρακτιρων, που ζχει πάρει ςυγκεκριμζνθ μορφι με το Γιϊργο
Ραςχαλίδθ, υπάρχουν τρεισ αντιδράςεισ μπροςτά ςε ζνα τζτοιο
γεγονόσ, είτε είναι οπτικό ι ακουςτικό. Ο πρϊτοσ τφποσ μπροςτά
ςε ζνα ερζκιςμα οπτικό το οποίο ςθμαίνει κίνδυνοσ αρχίηει να
τρζχει χωρίσ να υπολογίηει τίποτα, δεν ςκζφτεται, απλϊσ δρα. Ο
δεφτεροσ φοβάται και κακθλϊνεται. Δθλαδι αν ιταν Β τφπου το
κορίτςι κα ζτρεμε και κα ζπεφτε λιπόκυμθ κάτω από το φόβο τθσ,
δεν κα ζπεφτε ςτθ κάλαςςα. Αν ιταν Γ τφποσ -ζχει τα ςτοιχεία του
Α και Β τφπου- ι κα ορμοφςε από τον πανικό και κα ζπεφτε ςτθ
κάλαςςα ι κα ζτρεμε... ζνα από τα δφο, ανάλογα με το χαρακτιρα και τθν κουλτοφρα που ζχει ο κακζνασ. Επομζνωσ, το κορίτςι
αυτό είναι πρϊτου τφπου.
Ο Ραπαδιαμάντθσ ςυλλαμβάνει ζνα γεγονόσ το οποίο υπάρχει
ςτθν αρχαία κουλτοφρα, ςυλλαμβάνει, δθλαδι, μια ςυμπεριφορά
ενόσ ανκρϊπινου τφπου που φοβάται μπροςτά ςτθν αίςκθςθ του
κινδφνου και πζφτει ςτθ κάλαςςα. Είναι φοβερό˙ και όταν βάηεισ
τα δφο αυτά διθγιματα το ζνα δίπλα ςτο άλλο ςυνειδθτοποιείσ
ότι το κορίτςι ςτο Καμίνι είναι και αυτό Α τφπου. Τα διθγιματα
αυτά ζχουν γραφτεί ςε ανφποπτο χρόνο. Αν τα βάλεισ όμωσ το ζνα
δίπλα ςτο άλλο, βλζπεισ ότι αν αυτό το κορίτςι δεν το καταλάμβα-

νε πανικόσ και δεν ζπεφτε ςτθ κάλαςςα
και μεγάλωνε κα ιταν το κορίτςι ςτο
Καμίνι, πάλι Α τφπου, θ οποία δεν ακοφει τον πατζρα τθσ, δεν φοβάται, δεν
υπακοφει ςτθ κεία τθσ και ακοφει μόνο
αυτό που κζλει, διαλζγει αυτό που κζλει
μόνο, αυτό το αγόρι που ζχει ερωτευτεί.
Αυτό το κορίτςι βιϊνει το κρίαμβο τθσ
ηωισ.
Κεωρϊ ότι το Καμίνι είναι ζνα από τα
ωραιότερα διθγιματα που ζχω διαβάςει
ποτζ και ο πρόλογόσ του είναι εξαιρετικόσ. Το καμίνι που ανάβει τα κάρβουνα
είναι το πάκοσ ουςιαςτικά, και μετά, το
καλάςςιο, του ζρωτα. Στο ζνα, το καμίνι του πάκουσ, οι άνκρωποι
βαςανίηονται και αναπαράγουν καινοφριουσ τυράννουσ, ενϊ ςτο
καλάςςιο, το αζρινο, το καμίνι του ζρωτα δθλαδι, μπαίνεισ μζςα
και απογειϊνεςαι... Κάνει, δθλαδι, αυτιν τθ φοβερι αντίςτιξθ
και δείχνει το βάςανο του πάκουσ και πϊσ απελευκερϊνεται
κανείσ˙ μζνει μόνο να ακοφςει τθ ςυνείδθςι του, τθ κεϊκι πλθροφορία που ζχει μζςα του. Τθν οποία πολλζσ φορζσ από φόβο,
από αναςτολζσ, από εμμονζσ δεν ακολουκοφμε.
Τι είναι αυτό που ςασ αρζςει περιςςότερο ςτθ δουλειά ςασ;
Αυτό που μου αρζςει είναι ότι κάκε ςτιγμι είναι δθμιουργικι,
οι πρόβεσ από τθ ςτιγμι που κα αρχίςουμε είναι μια διαρκισ
απόλαυςθ. Γιατί θ ςκθνοκεςία που κάνω εγϊ αφορά μόνο ςε μια
λογικι διαχείριςθ του κειμζνου, τθσ κάκε πρόταςθσ, δθλαδι, και
μετά κάνουμε τθν εκτζλεςθ˙ θ διαχείριςθ γίνεται ωσ εξισ: βλζπουμε ότι κάκε μικρι δομι, που είναι μία πρόταςθ, εμπεριζχει
μια δεςπόηουςα ςθμαςία, όπωσ ςτθ μουςικι είναι περίπου. Για
τθν οποία δεςπόηουςα ςθμαςία ζχει γραφτεί αυτι θ πρόταςθ. Το
χωρίηουμε ςε φράςεισ και φραςτικζσ ενότθτεσ, ανάλογα με το
ποιεσ φζρουν τθ δεςπόηουςα ςθμαςία και ποιεσ τισ δευτερεφουςεσ ςθμαςίεσ. Αυτά τα αναλφουμε και κάνουμε τθ δραματουργικι
εκτζλεςθ, θ οποία μασ αποκαλφπτει ότι θ νότα ςτθν οποία τονίηεται θ κάκε ςυλλαβι, είναι αυτι θ οποία αποκαλφπτει τθ ςθμαςία
τθσ. Αν δεν είναι θ ςωςτι νότα, ακοφγεται ςαν λζξθ αυτό που
ακοφμε, όχι ςαν τθ ςθμαςία τθσ λζξθσ. Ζτςι, κάκε λζξθ αποτελεί
ζνα δραματουργικό επειςόδιο. Με αυτι τθ μζκοδο δουλεφουμε
φράςθ-φράςθ όλο το κείμενο και είναι κάτι πολφ ευχάριςτο, πολφ
αποκαλυπτικό, μόνο δθμιουργικό και δεν ζχει το ςαδομαηοχιςμό
που ζχει το κζατρο ςυνικωσ... να βγάηει ο κακζνασ τα απωκθμζνα του ι να "το παίηει" ςκθνοκζτθσ. Δθλαδι το κζατρο με αυτι τθ
μζκοδο γίνεται μία τζχνθ, θ οποία ξζρεισ γιατί κάνεισ κάτι, πϊσ το
εκτελείσ και ότι ζχεισ βεβαιότθτεσ για τα αποτελζςματα.
Είπατε ςτθν αρχι ότι το κοινό παίρνει αυτιν τθν αίςκθςθ
ανακοφφιςθσ ςτο τζλοσ. Εςείσ ωσ ςκθνοκζτθσ τι παίρνετε από το
κοινό;
Αν δεν υπιρχε το κοινό δεν κα μποροφςα να παίρνω εγϊ αυτιν τθν ευχαρίςτθςθ, γιατί θ ευχαρίςτθςθ του καλλιτζχνθ πρζπει
να περάςει μζςα από το κοινό και να γυρίςει ςε αυτόν, αλλιϊσ
ςθμαίνει ότι είναι ζνασ ανόθτοσ νάρκιςςοσ ι ζνασ εγωπακισ.   
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Πλεσζηό ποσ ζσλαληάκε ζσλήζφς ζηης θιαζηθές ορτήζηρες.
Σύλοιο ποιιώλ θφλώλ.
Έγτορδο κοσζηθό όργαλο ποσ αλήθεη ζηελ οηθογέλεηα ηοσ βηοιηού.
Έπαηδε ο Ringo Starr ηφλ Beatles.

Γεράςιμοσ Μαρκισ, Σπφροσ Κιτςαντάσ,
Α΄ Γυμναςίου

Νέα του σχολείου

Κάζεηα
2.
4.
6.
7.

Τέχνες και Γράμματα

3.
5.
8.
9.
10.
11.

Πλεσζηό κοσζηθό όργαλο ποσ τρεζηκοποηείηαη θσρίφς ζηελ ηδαδ κοσζηθή.
Παραδοζηαθό θροσζηό όργαλο.
Έγραυε ηο "Σαλ ηολ Καραγθηόδε".
Σύλοιο ποιιώλ οργάλφλ.
Μεγάιος Έιιελας ζσλζέηες ηοσ 20ού αηώλα.
Της τρεζηκοποηούκε ζηα ληρακς.
Έγτορδο ιαχθό ειιεληθό όργαλο.

Συνεντεύξεις

Ορηδόληηα
1.

Προβληματισμοί

Μουσικό Σταυρόλεξο!

Μουσική

Β’ Λσκείοσ

Περιεχόμενα

Εάν δεν αιςκανκείσ να ζρχεται θ επιβεβαίωςθ
Ζχει επθρεαςτεί θ δουλειά ςασ ςτο κζααπό τουσ άλλουσ, δεν μπορείσ ποτζ να ευχαριτρο από τθν κρίςθ;
ςτθκείσ, μζνεισ αμιχανοσ και τραγικά μόνοσ.
Θ κρίςθ δίνει το βιμα ςτο κζατρο, ςτο
Ειδικά οι καλλιτζχνεσ, που χειρίηονται το κζμα
κζατρο που είναι κεραπευτικό. Γιατί μζςα
τθσ επικοινωνίασ, αν δεν νιϊςουν αυτιν τθν
ςτθν κρίςθ αν εξακολουκείσ να βλζπεισ πράγανταπόκριςθ από κάτω, είναι δυςτυχιςμζνοι.
ματα τα οποία είναι κελκτικά τθσ βίασ και
Και αυτι είναι θ πραγματικι λειτουργία τθσ
όλων των άρρωςτων καταςτάςεων -που μεγετζχνθσ. Γιατί θ τζχνθ είναι ανκρϊπινθ
κφνονται και γίνονται αιςκθτικά γεγονότα
εφεφρεςθ˙ ζνα πράγμα μπορεί να κάνει θ τζχνθ:
κιόλασ- και οι άνκρωποι εξακολουκοφν να το
να ςε ςυγκινιςει, δθλαδι ι να ςε κάνει να γεδζχονται αυτό -από το φόβο τουσ- ςθμαίνει
λάςεισ ι να ςε κάνει να κλάψεισ, όχι να κλάψεισ
ότι θ κρίςθ δεν ζχει τελειωμό. Αυτι είναι θ
επειδι ςε εκβιάηει ο άλλοσ ςυναιςκθματικά
πραγματικι κρίςθ. Δεν είναι οικονομικι κρίςθ
πάνω από τθ ςκθνι, να κλάψεισ επειδι ανακάςτθν πραγματικότθτα. Είναι κρίςθ ορκολογιλυψεσ κάποιεσ αλικειεσ που είναι πραγματικζσ
κισ διαχείριςθσ των ιδεϊν και τθσ πραγματιαλικειεσ, και λεσ "Ναι! Αυτό είναι!". Συγκινείςαι
κότθτασ. Από τθ ςτιγμι που χάνεισ τον ζλεγχο
από τθν αλικεια, από τθν κακαρότων λογικϊν αποφάςεων, ζχεισ
Ζούμε μέσα σε έναν παράδεισο.
τθτα των ιδεϊν, που ενδεχομζνωσ
μπει ςε κρίςθ. Μετά οι επιπτϊςεισ
Όπου και να πας, είναι ο παράδεισος. είναι οικονομικζσ. Γιατί εκεί χτυπάνα είχεσ ξεχάςει και ς' τισ κυμίηει θ
Και δεν το βλέπουμε.
τζχνθ.
ει πιο πολφ, εκεί φαίνεται πιο ποΠείτε μασ λίγα λόγια για τθν ταινία ςασ, «Το δζντρο που πλθ- λφ, αλλά το κυριότερο είναι ότι χτυπάει μζςα ςτθν ψυχι των
γϊναμε».
ανκρϊπων και οι άνκρωποι αρρωςταίνουν˙ γιατί δεν ζχουν
Οι πρϊτεσ ταινίεσ που ζκανα απορρίφκθκαν, γιατί φαίνονταν όραμα μπροςτά, δεν ζχουν όρεξθ για τθ ηωι, δεν βλζπουν μπροδφςκολεσ. Απλϊσ χαλοφςαν τθν αιςκθτικι εκείνου του καιροφ. Το ςτά κάτι κετικό, τα βλζπουν όλα μαφρα. Σιμερα ζχουμε υποςτεί
δζντρο που πλθγώναμε δεν μποροφςαν να το κατατάξουν ς' ζνα ζναν οικονομικό πόλεμο, για τον οποίο όμωσ εμείσ δϊςαμε το
είδοσ κινθματογράφου κι ζτςι προτίμθςαν να βγάλουν τθν ταινία δικαίωμα, όχι οι άλλοι. Οι θγζτεσ μασ είναι ανίκανοι να βρουν
απ' ζξω. Και μετά ζκανε κρίαμβο και τϊρα όςο περνάει ο καιρόσ λφςεισ, είναι χωρίσ παιδεία πιςτεφω... Οι Ζλλθνεσ ποτζ δεν κοιτόςο περιςςότερθ αξία αποκτάει. Εγϊ όμωσ ιμουν ςίγουροσ τότε, μόντουςαν, πάντα είχαν ιδζεσ... τϊρα περιμζνουμε από κάποιον
όταν τθν τελείωςα ιμουν ευτυχιςμζνοσ. Κεϊρθςαν ότι ιταν παιδι- να μασ ςϊςει, γιατί να μασ ςϊςει κάποιοσ; Επομζνωσ, ο κακζνασ
κι ταινία, ωςτόςο δεν ιταν, ιταν ταινία για όλουσ. Ιταν μια κρίςθ πρζπει μόνοσ του ι μζςα ςτισ μικρζσ δομζσ να ςϊςει τον εαυτό
πάνω ςτο ότι μεγαλϊνουμε και δεν μποροφμε να κατανοιςουμε του μζςα από ζναν τρόπο δθμιουργικό, γιατί μόνο θ δθμιουργία
ακόμα πϊσ χάκθκε ο παράδειςοσ που ηοφςαμε, και επειδι δεν τον μπορεί να δίνει ςτουσ ανκρϊπουσ αιςιοδοξία. Ρρζπει να περάςει
ηιςαμε, μασ ζρχεται μετά ςαν μια μνιμθ πικρι. Οπότε εγϊ με Το ςτθ δράςθ.
δζντρο που πλθγώναμε λζω ότι τϊρα που το καταλάβαμε, βοθκιΤι ςχζδια ζχετε για το μζλλον; Σκζφτεςτε να αςχολθκείτε
ςτε τα παιδιά να ηιςουν ςτον παράδειςό τουσ, βοθκιςτε τα με ξανά με τον Παπαδιαμάντθ;
κάκε τρόπο, μθν τα κάνετε δζςμια ιδεϊν και εμμονϊν... να ηιςουν
Ζχω κάνει και το Όνειρο ςτο κφμα, είναι ζνα άλλο εξαιρετικό
ςαν παιδιά, να ευτυχιςουν ςαν παιδιά, και να τα παροτρφνετε να διιγθμα, και το Ζρωσ Ήρωσ, παλιότερα είχα κάνει και τθ Νοςταλτο κάνουν αυτό, γιατί μετά μεγαλϊνουν και λζνε "χάςαμε τθν πιο γώ. Τϊρα ζκλειςα με τον Ραπαδιαμάντθ. Ζχω κάνει μια τριλογία
ωραία θλικία, τθν πραγματικά παραδειςζνια θλικία". Και μετά και πιςτεφω είναι αρκετό. Τϊρα ετοιμάηω τθν Ελζνθ του ίτςου
όταν το κάνεισ αυτό, και παραμζνεισ παιδί, μπορείσ να ςυνεχίςεισ και Το μόνο τθσ ηωισ του ταξείδιον, του Βιηυθνοφ.
να είςαι παιδί, ενϊ κα ςκζφτεςαι ϊριμα παράλλθλα, αλλιϊσ γίνεςαι ζνασ "πεκαμζνοσ" άνκρωποσ, ζνασ νεκροηϊντανοσ, ο οποίοσ
δεν ξζρει γιατί ιρκε, ποιοσ είναι ο ςκοπόσ που ιρκε, και τι πρζπει
Ηλιόποσλος Γιώργος, Ηλιοπούλοσ Εσρώπη,
να κάνει... ενϊ ηοφμε μζςα ςε ζναν παράδειςο. Ππου και να πασ,
Παβέλη Έλενα, Πιέτα Δήμητρα,
είναι ο παράδειςοσ. Και δεν το βλζπουμε.

1. Σαξόφωνο, 2. Φλάουτο, 3. Τουμπερλζκι, 4. Χορωδία, 5. Σαββόπουλοσ, 6. Κοντραμπάςο, 7.
Ντραμσ, 8. Ορχιςτρα, 9. Χατηιδάκισ, 10. Μπαγκζτεσ, 11. Μπουηοφκι

Νέα του σχολείου

Τέχνες και Γράμματα

Συνεντεύξεις

Προβληματισμοί

Μουσική

Περιεχόμενα
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Έλληνες Συνθέτες και Στιχουργοί
Φθινόπωρο, 1976.
«Δφο νεαρά παιδιά, φοιτθτζσ Ρολιτικισ Επιςτιμθσ, γνωρίηονται τυχαία ςτθν Ράντειο. Ο Σταμάτθσ, 21 ετϊν, ςυνκζτει,
παίηει πιάνο και τραγουδάει... Θ Λίνα, 19 ετϊν, διαβάηει μετά μανίασ ποίθςθ και λογοτεχνία, και πλζκει ςτίχουσ... Τουσ
εμπιςτεφεται ςτο Σταμάτθ. Μοιράηονται το ίδιο τετράδιο-θμερολόγιο που αλλάηει χζρια κάκε δυο μζρεσ...»
Ο Σταμάτης Κραουνάκης είναι μουςικοςυνκζτθσ,
ςτιχουργόσ, ερμθνευτισ, παραγωγόσ
και ςυγγραφζασ. Γεννικθκε το Δεκζμβριο
του 1955 ςτθν Ακινα, όπου μεγάλωςε και
ηει μζχρι ςιμερα. Είναι απόφοιτοσ του τμιματοσ πολιτικϊν επιςτθμϊν τθσ Ραντείου.
Σποφδαςε μουςικι ζχοντασ δαςκάλα
τθν Κλζλια Τερηάκθ, ενϊ πρωτοεμφανίςτθκε ςτθ διςκογραφία το 1978, υπογράφοντασ τθ μουςικι ςτο δίςκο "Το ςπίτι του
Αγαμζμνονα". Ζνα χρόνο νωρίτερα είχε
κάνει το ντεμποφτο του ςτο κζατρο, γράφοντασ τθ μουςικι για τθν παράςταςθ "Βαριζμαι". Το 1981 ζκανε τθν πρϊτθ
του μεγάλθ ςυνεργαςία, γράφοντασ τθ μουςικι για το δίςκο "Σκουριαςμζνα χείλια", που ερμινευςε θ Βίκυ Μοςχολιοφ.
Σθμαντικι ςτιγμι ςτθν καριζρα του υπιρξε θ ςυνάντθςθ και ςυνεργαςία του με τθ ςτιχουργό Λίνα Νικολακοποφλου. Καρπόσ τθσ ςυνεργαςίασ
τουσ είναι ο μεγαλφτεροσ όγκοσ του ςυνολικοφ του ζργου, με πρϊτθ ςθμαντικι ςτιγμι των δφο τθν κυκλοφορία του δίςκου Κυκλοφορώ κι οπλοφορώ (1985), με περιςςότερεσ από 200.000 πωλιςεισ, ενϊ ταυτόχρονα εκτινάχκθκε και θ καλλιτεχνικι πορεία τθσ Άλκθςτθσ Ρρωτοψάλτθ.
Ζκτοτε ςυνεργάςτθκε με μια ςειρά από μεγάλεσ φωνζσ του ελλθνικοφ
τραγουδιοφ (ενδεικτικά: Ελζνθ Βιτάλθ, Μανϊλθσ Μθτςιάσ, Διμθτρα Γαλάνθ, Τάνια Τςανακλίδου, Ελευκερία Αρβανιτάκθ κλπ.), ενϊ ανζδειξε και
προϊκθςε ο ίδιοσ νζουσ καλλιτζχνεσ (Κϊςτασ Μακεδόνασ, Δθμιτρθσ Μπάςθσ, Στζλιοσ Διονυςίου κ.ά.)
Ρζρα από τθ διςκογραφικι δουλειά, εμπνεφςτθκε ζνα νζο τρόπο παρουςίαςθσ μουςικϊν παραςτάςεων, χρθςιμοποιϊντασ τα τραγοφδια ςαν
μουςικό κεατρικό κείμενο και τουσ τραγουδιςτζσ ςαν ιρωεσ ενόσ φανταςτικοφ ζργου.
Από το 1990 ςυγκεντρϊνει ελλθνικά ζργα που επιδζχονται μουςικι
ανάπτυξθ και τα επεξεργάηεται, ενϊ παράλλθλα βλζπουν το φωσ τθσ διςκογραφίασ εςωτερικοί μουςικοί μονόλογοι, νζεσ τεχνικζσ, τραγοφδια με
μεγάλεσ μουςικζσ ειςαγωγζσ – γενικότερα μουςικι που δθλϊνει τθν εικόνα τθσ.
Το 1998 δθμιουργεί μια μουςικι ομάδα νζων καλλιτεχνϊν, θ οποία
βαφτίηεται Σπείρα-Σπείρα και ηθτάει φιλοξενία ςτο κζατρο Χυτιριο. Ο
Σταμάτθσ Κραουνάκθσ ςκθνοκετεί τθν πρϊτθ του μουςικι παράςταςθεξομολόγθςθ, με τίτλο "Πλοι μαφρα κι ζνα πιάνο", διλωςθ ακωότθτασ του
τραγουδιοφ ςτα τζλθ του εικοςτοφ αιϊνα. Στον πολυχϊρο Ακθναΐσ, ςτισ 18
Νοεμβρίου 2002 κάνει πρεμιζρα με το νζο ζργο-μιοφηικαλ "Θ κλαςςικι
ςυνταγι", το οποίο αγκαλιάςτθκε από κοινό και κριτικοφσ και ςυγκζντρωςε το ενδιαφζρον όλθσ τθσ καλλιτεχνικισ Ακινασ. Θ Σπείρα-Σπείρα γίνεται
πανελλινιο κζμα και θ παράςταςθ χαρακτθρίηεται θ καλφτερθ τθσ καριζρασ του.
Το 2000 βραβεφτθκε με το κρατικό βραβείο ςτο 41ο Φεςτιβάλ Κινθματογράφου Κεςςαλονίκθσ για τθ μουςικι του ςτθν ταινία του Νίκου Ραναγιωτόπουλου, Αυτι θ νφχτα μζνει. Επιπλζον, ζχει λάβει πλικοσ βραβείων
για τθ μουςικι του ςε πολλζσ τθλεοπτικζσ ςειρζσ που αγαπικθκαν.
Τραγοφδια, ςκετσ, χιοφμορ, τόλμθ, διαμαρτυρία είναι τα υλικά όλων
των παραςτάςεων ενόσ καλλιτζχνθ που δεν «μαςάει» να εκτεκεί, να διαμαρτυρθκεί, να ςατιρίςει. Αγαπθμζνα τραγοφδια του Σταμάτθ Κραουνάκθ
και όχι μόνο (τα περιςςότερα ςε μουςικι του ίδιου και ςτίχουσ τθσ Λίνασ
Νικολακοποφλου) αποτελοφν ςατιρικζσ μεταςκευζσ γνωςτϊν τραγουδιϊν,
πικρι ςάτιρα και όλα αυτά ηυμωμζνα με μπόλικο αυτοςχεδιαςτικό οίςτρο.
Το γζλιο διαδζχεται το κυμό… τον ζρωτα θ πίκρα...

Η

Λίνα

Νικολακοπούλου

γεννικθκε ςτισ 30 Λουνίου
του 1957 ςτα Μζκανα. Θ
μθτζρα τθσ ιταν δαςκάλα
και ο πατζρασ τθσ ςτρατιωτικόσ. Σποφδαςε κοινωνικζσ
και πολιτικζσ επιςτιμεσ ςτο
Ράντειο Ρανεπιςτιμιο, ενϊ
παράλλθλα παρακολουκοφςε μακιματα κινθματογραφίασ ςτθ ςχολι Σταυράκου,
ςκθνοκεςίασ κεάτρου ςτθ
ςχολι του Ρζλου Κατςζλθ,
αλλά και κλαςικισ κικάρασ
ςτο Εκνικό και Ελλθνικό Ωδείο Ακθνϊν.
Ιταν ζνα εξωςτρεφζσ παιδί, πρϊτθ ςτο παιχνίδι, πρϊτθ ςτο χορό, μζχρι τα δεκατρία τθσ χρόνια βζβαια, γιατί
τότε «ςυςπειρϊνεται» μζςα τθσ και αρχίηει να ψάχνεται
βακιά. Θ ανζμελθ ξανκοφλα Λίνα γεννά τθν απόμακρθ
Νικολακοποφλου, που αργότερα κα κρφβει τα υπζροχα
πράςινα μάτια τθσ πίςω από χοντρά κοκάλινα γυαλιά.
Με ζναν τρόπο γραφισ πολφ ιςχυρό και ιδιαίτερο, θ
Νικολακοποφλου μπαίνει ςτο χϊρο του τραγουδιοφ επθρεάηοντασ ςε μεγάλο βακμό τον ελλθνικό ςτίχο. Ο λόγοσ
τθσ είναι ςφνκετοσ, με κζματα ερωτικά αλλά και κοινωνικά, χρθςιμοποιεί μεταφορζσ, νεολογιςμοφσ και ζντονεσ
εικόνεσ, πολλζσ φορζσ υπερρεαλιςτικζσ. Οι ςτίχοι τθσ
Νικολακοποφλου αποτυπϊνουν μια διαφορετικι ανάγκθ
ζκφραςθσ από τθ μζχρι τότε ςτιχουργία, με κζματα που
ξεφεφγουν από τα ςυνθκιςμζνα, γίνονται περιςςότερο
ψυχογραφικοί, περιςςότερο προςωπικοί, κίγοντασ τουσ
ςφγχρονουσ προβλθματιςμοφσ του ανκρϊπου. Θ ίδια
χαρακτθρίηει τον εαυτό τθσ τολμθρι και με εξομολογθτικό
χαρακτιρα πολλζσ φορζσ ςτο ςτίχο τθσ.
Ζχει ςυνεργαςτεί, γνωρίηοντασ μεγάλθ καλλιτεχνικι
και εμπορικι επιτυχία, με μεγάλα ονόματα ςτον ελλθνικό
και διεκνι χϊρο του τραγουδιοφ: Νίκοσ Αντφπασ, Γιάννθσ
Σπανόσ, Γιϊργοσ Χατηθνάςιοσ, Κϊςτασ Καλδάρασ, Κάνοσ
Μικροφτςικοσ, Ara Dinkjian, Sting, Νίκοσ Κυπουργόσ, Δθμιτρθσ Ραπαδθμθτρίου, Ευανκία εμποφτςικα, Χριςτοσ
Νικολόπουλοσ, Γιϊργοσ Ηικασ, Μίκθσ Κεοδωράκθσ, Σταφροσ Ξαρχάκοσ, Kiki Lesendric, Goran Bregovic, Διμθτρα
Γαλάνθ και πολλοί άλλοι. Ακόμθ, το 1998 ζγραψε ςτίχουσ
για τρία ανζκδοτα τραγοφδια του Μάνου Χατηιδάκι, ςτο
δίςκο τθσ Διμθτρασ Γαλάνθ «Χορόσ με τθ ςκιά μου».
Το όνομά τθσ, είναι άμεςα ςυνδεδεμζνο με αυτό του
Σταμάτθ Κραουνάκθ, τον οποίο γνωρίηει ςτα τζλθ τθσ
δεκαετίασ τoυ ’70, όντασ ςυμφοιτθτζσ ςτο Ράντειο Ρανεπιςτιμιο. Ο Κραουνάκθσ μάλιςτα τθν είχε χαρακτθρίςει
μια γεννθμζνθ ποιιτρια.
Τo 1985 ζρχεται θ καταξίωςθ για τθ Λ.
Νικoλακoπoφλoυ με το δίςκo “Κυκλoφoρϊ κι oπλoφoρϊ”
και μoυςικι πάλι τoυ Στ. Κραoυvάκθ, εvϊ θ ερμθvεία
αvικει αυτι τθ φoρά ςτθv Άλκθςτθ Ρρωτoψάλτθ. Ο
δίςκoσ γίvεται χρυςόσ κι αφιvει διαχρovικά τραγoφδια,
όπωσ τo oμϊvυμo, τo τραγoφδι “Μαλάμω”, “Θ ςωτθρία
τθσ ψυχισ” κ.ά. Τραγοφδια τθσ ζχουν μεταφραςτεί ςε  
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Επραξηζηνύκε ηδηαίηεξα ηελ θ. Λίιε Σαθθά από ην Θεαηξηθό Εξγαζηήξη
Πξέβεδαο, πνπ κεζνιάβεζε γηα ηε ζπλέληεπμε κε ηνλ θ. Μπαζιάκ θαη ηνλ
θ Αβδειηώδε, θαζώο θαη νη δύν παξαζηάζεηο θηινμελήζεθαλ από ηε ζεαηξηθή νκάδα ηεο.

Αμαλία Δθμθτρακοποφλου, Α΄ Γυμναςίου
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Λςραιλ, Τουρκία, Γερμανία, Ολλανδία, Σουθδία, Νορβθγία, Γαλλία και Λςπανία.
Επίςθσ θ Λίνα Νικολακοποφλου ζχει αςχολθκεί και με το κζατρο ωσ ςυγγραφζασ κειμζνων επικεϊρθςθσ, ςε ςυνεργαςία με το
Σταμάτθ Φαςουλι και τθ Διμθτρα Ραπαδοποφλου. Ζγραψε χορικά για τισ κωμωδίεσ του Αριςτοφάνθ «Λυςιςτράτθ», ςε ςκθνοκεςία
Ανδρζα Βουτςινά, «Ρλοφτοσ», ςε ςκθνοκεςία Νίκου Μαςτοράκθ, κακϊσ και για τθν παράςταςθ του Κ.Κ.Β.Ε. «Τρωάδεσ», ςε ςκθνοκεςία Ανδρζα Βουτςινά. Στακμόσ κεωρείται θ παράςταςθ «Ζκτο πάτωμα», ςε ςκθνοκεςία Δθμιτρθ Ζξαρχου, ςτθν οποία γράφει τουσ
ςτίχουσ ςε μουςικι Σταμάτθ Κραουνάκθ.
Θ Νικολακοποφλου ζχει επιμελθκεί μουςικά προγράμματα με τθ Δ. Γαλάνθ, τθν Ε. Αρβανιτάκθ, τθ Χ. Αλεξίου, τθν Α. Ρρωτοψάλτθ
και πολλοφσ άλλουσ. Πλα ςτζφκθκαν με επιτυχία, ανατρζποντασ τθν τρζχουςα αντίλθψθ περί νυχτερινισ διαςκζδαςθσ. Το τραγοφδι
γίνεται παράςταςθ, ςυγκεκριμζνθσ διάρκειασ, με ςκθνοκζτθ, ςκθνογράφο και με προςεγμζνο φωτιςμό και ιχο.
Αυτόν τον καιρό ολοκλιρωςε ςτο ςτοφντιο τθν θχογράφθςθ ενόσ νζου cd “Στθν ομίχλθ των καιρϊν” ςε ςυνεργαςία με τον Κάνο
Μικροφτςικο, ςτο οποίο υπογράφει τουσ ςτίχουσ ςε επτά τραγοφδια.

Τέχνες και Γράμματα

Παραςκευι Γεωργίου, Αποςτολία Ντάκουλα,
Γ΄ Γυμναςίου

Συνεντεύξεις

Η ιδζα για τον «Αγθςίλαγο» πϊσ
προζκυψε;
Ρροζκυψε από τθν κόρθ μου, θ οποία ζτρωγε μόνο ψωμί και ζπρεπε να
τθσ πω μια ιςτορία για να τθσ εξθγιςω
αυτό που ικελα. Τελικά κάτι κατάφερα, άρχι-ςε να τρϊει διάφορα και
ζδωςα και μια άλλθ προζκταςθ μετά
ςτο παραμφκι, πιο αλλθγορικι, ςε ςχζςθ με τθν κοινωνία, θ οποία χρειάηεται
όλα τα ςτρϊματα και όλεσ τισ φυλζσ.
Πιςτεφετε ότι οι παραςτάςεισ με μουςικι είναι πιο ενδιαφζρουςεσ και πιο
ελκυςτικζσ για τα παιδιά;
Σαφϊσ είναι πιο ελκυςτικζσ, αλλά το
ελκυςτικό δεν είναι και το ηθτοφμενο ςε μια παιδικι παράςταςθ.
Ρροκφπτει όταν είναι φυςικό, ενϊ όταν είναι ηθτοφμενο ευτελίηεται. Πταν προκφπτουν τα πράγματα, είναι πιο αλθκινά.
Ποιο από τα δικά ςασ παραμφκια είναι το αγαπθμζνο ςασ;
Από τα δικά μου παραμφκια αγαπθμζνο μου νομίηω είναι «Ο
Γαργαλθςτισ».
Είςτε κακθγθτισ ςτο Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Τι διδάςκετε εκεί;
Εκεί διδάςκω μπάςο και μουςικά ςφνολα.

Προβληματισμοί

Ξζρουμε ότι μεγαλϊςατε ςτθν
Ζδεςςα. Πότε αρχίςατε να αςχολείςτε
με τθ μουςικι και με ποιο όργανο ξεκινιςατε;
Με τθ μουςικι άρχιςα να αςχολοφμαι από νωρίσ, ζφθβοσ ςτα δεκατζςςερα με δεκαπζντε. Αρχικά με ροκ ςυγκροτιματα κτλ. Ξεκίνθςα με θλεκτρικι κικάρα και μετά μπάςο.
Παίηετε μουςικι, ςυνκζτετε, γράφετε και παραμφκια... Πϊσ τα καταφζρνετε όλα αυτά; Ποιο ςασ κερδίηει περιςςότερο;
Με επιμζλεια. Κακά τα ψζματα, θ
ζμπνευςθ είναι μια πολφ μικρι ςτιγμι,
όλο το άλλο είναι επιμζλεια και δουλειά. Τϊρα τελευταία με κερδίηει περιςςότερο το γράψιμο, γιατί ζχει μια παραπάνω δυςκολία
για μζνα και αυτό με εξιτάρει πιο πολφ.
Πϊσ ξεκινιςατε να γράφετε παραμφκια; Η ιδζα ιταν εξαρχισ
ςυνυφαςμζνθ με τθ μουςικι ι προζκυψε;
Θ ιδζα προζκυψε όταν ζγινα κι εγϊ μπαμπάσ, όταν άρχιςα να
λζω παραμφκια ςτθν κόρθ μου. Τότε άρχιςα να τα γράφω και
ςιγά ςιγά ανακάλυψα ότι αυτά που ζγραφα μποροφςαν να επικοινωνιςουν και με άλλα παιδιά, οπότε πιρα τθ μεγάλθ απόφαςθ να τα ςτείλω ςε εκδότεσ.
Πιςτεφετε ότι τα παραμφκια απευκφνονται μόνο ςε παιδιά;
Ζχουν και οι μεγάλοι ανάγκθ από παραμφκια;
Πλοι ζχουνε ανάγκθ από παραμφκια και από τθν αφιγθςθ
μιασ ιςτορίασ. Πλοι μασ, μικροί μεγάλοι. Για μζνα θ τζχνθ τθσ
αφιγθςθσ είναι ςπουδαία και πόςο μάλλον όταν ακοφσ κάποιον
να ςου αφθγείται.

Μουσική

Έλα πξωηόηππν έξγν, αθνύ άιιωζηε είλαη έλα κνπζηθό θνπθινζέαηξν, έιαβε ρώξα ζην θάζηξν ηνπ Αγίνπ Αλδξέα ην ηειεπηαίν Σάββαην ηνπ Ιαλνπαξίνπ. Οη ζέζεηο γέκηζαλ κε ζεαηέο
ζρεδόλ όιωλ ηωλ ειηθηώλ, κε ηα παηδηά λα παίδνπλ πξωηαγωληζηηθό ξόιν. Μηα επράξηζηε παξάζηαζε κε θνύθιεο, εζνπνηνύο θαη δωληαλή κνπζηθή, πνπ ράξηζε άθζνλν γέιην ζηνπο κηθξνύο θαη κεγάινπο θίινπο. Εθηόο από ηελ επθάληαζηε πινθή θαη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν παξνπζηάδεηαη, ην έξγν πεξλά έκκεζα ζεκαληηθά κελύκαηα γηα ηε δηαηξνθή, αιιά θαη ηελ θνηλωλία γεληθόηεξα θαη ηελ αλάγθε πνηθηινκνξθίαο θαη ζηα δύν- όπωο καο ιέεη θαη ν ζπγγξαθέαο
ηνπ ζηελ ζπλέληεπμε πνπ αθνινπζεί παξαθάηω.
ΥΠΟΘΕΣΗ
Ο Αγεζίιαγνο παζαίλεη καγνπιάδεο θαη από ην άγρνο ηνπ λνκίδεη όηη θηαίεη ην θαγεηό ηνπ.
Επεηδή καγεηξεύεη δηάθνξα άιια, εθηόο από θαξόηα θαη ρνξηαξηθά, θνβάηαη όηη μεθεύγεη από
ηε θύζε ηνπ θαη έηζη απνθαζίδεη λα αιιάμεη δηαηξνθή. Σην δξόκν γηα ην ηδαληθό ηνπ γεύκα
βξίζθεη ληνκάηεο, ηξώεη κόλν από απηέο θαη γίλεηαη θαηαθόθθηλνο, κεηά κόλν πηπεξηέο, γίλεηαη
θαηαπξάζηλνο θαη ην ίδην κε ηα ιεκόληα. Όηαλ μππλάεη ζε έλα ωξαίν κπνζηάλη θαη αλαθαιύπηεη όηη όια απηά ήηαλ ηειηθά έλαο εθηάιηεο,
αξρίδεη θαη πάιη λα καγεηξεύεη θαη λα ηξώεη απ’ όια!
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Bob Marley: ένας άνθρωπος ένας θρύλος
Ο Τηαμαϊκανόσ τραγουδοποιόσ
που διεκνοποίθςε τθ μουςικι
ρζγκε και τθν κουλτοφρα των αςταφάρι, γεννικθκε ςτισ 6 Φεβρουαρίου του 1945 ςτο χωριό
Nine Mile τθσ Τηαμάικα, ωσ Robert
Nesta Marley. Ιταν γιοσ ενόσ λευκοφ ςτρατιωτικοφ και μιασ ντόπιασ μαφρθσ. Ο πατζρασ του τουσ
βοθκοφςε οικονομικά, μζχρι το
κάνατό του, όπου αναγκάςκθκαν
να μετακομίςουν, λόγω τθσ
ζλλειψθσ χρθμάτων, ςτον τενεκοδομαχαλά Trenchtown του Kingston (πρωτεφουςα τθσ Τηαμάικα).
Εκεί ο μικροςκοπικόσ Μάρλεχ
ατςάλωςε το χαρακτιρα του για
να επιβιϊςει, κακϊσ αντιμετϊπιηε
τθν προκατάλθψθ τόςο των λευκϊν, όςο και των μαφρων.
Εγκατζλειψε το ςχολείο ςτθν θλικία των δεκατεςςάρων
και άρχιςε να δουλεφει ωσ βοθκόσ οξυγονοκολλθτι, ενϊ
παράλλθλα ςτον ελεφκερό του χρόνο ζπαιηε μουςικι με
το φίλο του Bunny Wailer και τον Joe Higgs, ζναν εκκολαπτόμενο τραγουδιςτι και μζλοσ του κινιματοσ των αςταφάρι, ζνα περίεργο κράμα από βιβλικζσ προφθτείεσ, φιλοςοφία τθσ επιςτροφισ ςτθ φφςθ και μαφρου εκνικιςμοφ,
που αποκεϊνει τθ λατρεία τθσ μαριχουάνασ και τθ νοςταλγία επιςτροφισ ςτθν Αφρικι, ενϊ εντάχκθκε ςτθν παρζα
και ο Peter Tosh.
Το 1963, οι Marley, Tosh και Higgs ςχθμάτιςαν ζνα
γκρουπ, που ζπαιηε ska και rocksteady μουςικι και ονομάςτθκαν “The Wailers”. H επιτυχία δεν ιρκε και ο Bob Marley αναγκάςτθκε να μετακομίςει με τθ γυναίκα του
Rita ςτο Delaware των Θ.Ρ.Α., όπου δοφλεψε ςτθ χθμικι
βιομθχανία Ντιπόν και ςτθν αυτοκινθτοβιομθχανία Κράιςλερ. Θ μιςκωτι εργαςία δεν τον ενκουςίαςε και το 1967
επζςτρεψε ςτο νθςί για να αςχολθκεί και πάλι με τθ μουςικι. Τότε ζγινε μζλοσ του κινιματοσ των αςταφάρι και
υιοκζτθςε τα χαρακτθριςτικά κοτςιδάκια, που ζγιναν το
ςιμα κατατεκζν του και αργότερα παγκόςμια μόδα.
Το 1962 ο Marley θχογράφθςε τα δφο πρϊτα του
ςινγκλ Judge Not και One Cup of Coffee, που πζραςαν απαρατιρθτα και τα γνωρίςαμε από τισ μετακανάτιεσ ςυλλογζσ τραγουδιϊν του. Από το 1968 ζωσ το 1972 οι Wailers
ξαναθχογράφθςαν κάποια από τα παλιά τουσ κομμάτια,
εμπορικοποίθςαν τον ιχο τουσ και χτφπθςαν τισ πόρτεσ
των διςκογραφικϊν εταιρειϊν. Το 1972 κυκλοφόρθςε το
πρϊτο τουσ άλμπουμ με τίτλο Catch A Fire, που κινικθκε
καλά. Ζνα χρόνο αργότερα ακολοφκθςε το Burnin' με τραγοφδια όπωσ τα Get Up, Stand Up και το I shot the Sheriff,
που ζγινε παγκόςμια επιτυχία ςτθ διαςκευι του Eric Clapton και βοικθςε ςτθν εκτόξευςθ τθσ δθμοτικότθτασ του
Bob Marley. Το 1974 οι Wailers διαλφκθκαν και ο B. Marley
κράτθςε το όνομα του ςυγκροτιματοσ και εμφανιηόταν ωσ
Bob Marley and The Wailers με μουςικοφσ, όπωσ οι αδελφοί Carlton και ο Aston Barrett ςτο ρυκμικό τμιμα και οι

Junior Marvin και Al Anderson
ςτισ κικάρεσ. Τουσ ςυνόδευε πάντα ςτα φωνθτικά το γυναικείο
τρίο "I Threes", που το αποτελοφςαν θ γυναίκα του B. Marley, Rita,
θ Judy Mowatt και Marcia Griffiths. Το 1975 ςθμειϊνει τθν πρϊτθ παγκόςμια επιτυχία του με το
τραγοφδι No Woman, No Cry από
το άλμπουμ Natty Dread. Τον
επόμενο χρόνο το Rastaman Vibration γνωρίηει μεγάλθ επιτυχία
ςτισ ΘΡΑ.
Το Δεκζμβριο του 1976 ο B.
Marley επιςτρζφει δόξα και τιμι
ςτθν Τηαμάικα για να ςυμβάλει
ςτθν εκτόνωςθ των πολιτικϊν
ςυγκροφςεων, αλλά παραλίγο να
χάςει τθ ηωι του, όταν άγνωςτοι
αποπειρϊνται να τον δολοφονιςουν και φεφγει για το Λονδίνο, όπου θχογραφεί δφο
άλμπουμ, το Exodus και το Kaya. To 1978 επιςτρζφει ςτθν
πατρίδα του και διοργανϊνει μια ςυναυλία πολιτικισ ςυμφιλίωςθσ, που ζμεινε ςτθν ιςτορία ωσ One Love Peace
Concert. Τθν ίδια χρονιά κυκλοφορεί το διπλό «ηωντανό»
άλμπουμ Babylon by Bus και το πολιτικά φορτιςμζνο Survival, με τραγοφδια όπωσ τα Zimbabwe, Africa
Unite, Wake Up and Live και Survival. Το 1980,
το Uprising είναι το πιο κρθςκευτικό του άλμπουμ, που
ζμελλε να είναι το κφκνειο άςμα του.
Τον Λοφλιο του 1977, ο Μάρλεχ ζνιωςε ενοχλιςεισ ςτο
μεγάλο δάχτυλο του δεξιοφ του ποδιοφ. Υποβλικθκε ςε
εξετάςεισ και οι γιατροί διζγνωςαν κακοικεσ μελάνωμα.
Του ηιτθςαν να προχωριςουν ςε ακρωτθριαςμό του δαχτφλου του για να ςϊςουν τθ ηωι του, αλλά αυτόσ αρνικθκε, επειδι του το απαγόρευαν οι πεποικιςεισ του ωσ
αςταφάρι. Επιπροςκζτωσ, αρνικθκε να ςυντάξει διακικθ για να διευκετιςει τα περίπλοκα περιουςιακά του, κακότι είχε αποκτιςει 12 παιδιά από 8 διαφορετικζσ γυναίκεσ. Το απαγόρευε και αυτό ο αςταφαριανιςμόσ.
Ο καρκίνοσ γριγορα εξαπλϊκθκε ςτα ηωτικά του
όργανα. Στισ 23 Σεπτεμβρίου 1980 ζδωςε τθν τελευταία
του ςυναυλία ςτο Pittsburgh των ΘΡΑ. Βριςκόταν ζνα βιμα από τον κάνατο όταν κάλεςε ζνα διάςθμο γερμανό
γιατρό για να τον κεραπεφςει. Ο καρκίνοσ βριςκόταν ςτο
τελευταίο του ςτάδιο και ο Bob Marley πζραςε ςτθν αιωνιότθτα το πρωί τθσ 11θσ Μαΐου 1981 ςε νοςοκομείο του
Μαϊάμι.
Ο Bob Marley τραγοφδθςε τον ζρωτα, τθν αγάπθ, αλλά
και τθν καταπίεςθ των μαφρων από τουσ λευκοφσ. Βρζκθκε ςτθ δίνθ των πολιτικϊν αντιπαρακζςεων ςτθν πατρίδα
του, με μια εισ βάροσ του απόπειρα δολοφονίασ. Πμωσ,
γριγορα ζγινε λαϊκό είδωλο και θ θμερομθνία γζννθςισ
του τιμάται ωσ Εκνικι Εορτι ςτθν Τηαμάικα.

Μυρτώ Τηόκα, Γ΄ Γυμναςίου

Σηη Διαπαζών
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Σπλερίδνληαο ην ηαμίδη καο κέζα από ηηο δεθαεηίεο, ζα αληρλεύζνπκε ηηο ηάζεηο ηεο κνπζηθήο ζηελ Ειιάδα ηε δεθαεηία ηνπ '60
θαη ηηο θνηλωληθέο ζπγθπξίεο πνπ νδήγεζαλ ζηε κνξθή ηεο κνπζηθήο εθείλε ηελ πεξίνδν.
Η επνρή απηή είλαη κηα πεξίνδνο κε έληνλεο επηξξνέο ηόζν από ηελ μέλε κνπζηθή ζθελή ηεο pop όζν θαη ηε nouvelle vague.

Αδαμαντία Θεοφάνουσ, Β΄ Λυκείου

Νέα του σχολείου

Με μεγάλθ επιτυχία πραγματοποιικθκε θ θμερίδα Euroscola ςτο Στραςβοφργο ςτισ 26
Λανουαρίου με τθ ςυμμετοχι μακθτϊν από 20 χϊρεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Θ ελλθνικι
αποςτολι με 24 μακθτζσ από διάφορα ςχολεία τθσ Θπείρου, που επιλζχτθκαν μετά από
διαγωνιςμό ζκκεςθσ ςε ςυνδυαςμό με τουσ βακμοφσ του προθγοφμενου ζτουσ, ζδωςε
δυναμικά το παρόν τιμϊντασ τθ χϊρα μασ ςτθν καρδιά τθσ Ευρϊπθσ.
Στθν θμερίδα ςυηθτικθκαν κζματα όπωσ οι ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ, τα ανκρϊπινα δικαιϊματα, το μζλλον τθσ Ευρϊπθσ, θ μεταναςτευτικι κρίςθ, θ εργαςία των νζων και
οι προοπτικζσ ανάπτυξθσ τθσ Ζνωςθσ. Μακθτζσ από κάκε γωνιά τθσ Ευρϊπθσ ςυνεργάςτθκαν ςε ομάδεσ, προτείνοντασ λφςεισ ςε φλζγοντα ηθτιματα, παίηοντασ παιχνίδια, μακαίνοντασ για τθ λειτουργία των κεςμϊν τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και εξαςκϊντασ τισ ρθτορικζσ τουσ ικανότθτεσ ςτο βιμα του Κοινοβουλίου.
Θ ελλθνικι ομάδα, μετά το πζρασ τθσ θμερίδασ, ςυνζχιςε τθν εκδρομι τθσ επιςκεπτόμενθ τα αξιοκζατα του Στραςβοφργου και
του γειτονικοφ Κολμάρ δθμιουργϊντασ εμπειρίεσ που κα τουσ ακολουκοφν για πάντα.

Τέχνες και Γράμματα

Euroscola κε… 24 Ηπεηρώηες Εσρωβοσιεσηές!

Συνεντεύξεις

Άρτεμισ Κουνάδθ, Α΄ Λυκείου

Προβληματισμοί

λοσ. Οι χορευτικζσ τάςεισ τθσ
εποχισ ιταν το twist, ακολουκοφμενο από τθν bostella, το
hylly gully, τθ yanka και το πλζον ξεχαςμζνο swim.
Θ ελλθνικι ροκ ςκθνι δεν
ζχει αποκτιςει ακόμα κεματολογία κοινωνικι και πολιτικι,
κεματολογία που άργθςε πολφ
ςε ςχζςθ με τθν Αμερικι και
τθν Αγγλία και ποτζ δεν γίνεται
ιδιαίτερα δθμοφιλισ. Αντίκετα,
αυτιν τθν εποχι θ νεολαία ζχει
διχαςτεί. Υπάρχουν δφο είδθ
νεολαίασ ςτθν Ελλάδα: θ νεολαία που όντασ οργιςμζνθ και
φοβοφμενθ για το μζλλον τθσ βγαίνει ςτουσ δρόμουσ και εκφράηει τθν οργι τθσ και θ νεολαία που χορεφοντασ γεμίηει τα
κλαμπ και τουσ κινθματογράφουσ τθσ εποχισ, οι οποίεσ δεν
ζχουν τίποτα κοινό, παρά μόνο ότι προκαλοφν εξίςου τα ςυντθρθτικά αντανακλαςτικά μιασ κοινωνίασ που αιςκάνεται να
χάνει το ζδαφοσ κάτω από τα πόδια τθσ.
Τθν δεκαετία του ϋ60 εμφανίηεται επίςθσ, το «Νζο Κφμα».
Ο όροσ αποτελεί μετάφραςθ του ομϊνυμου κινθματογραφικοφ
κινιματοσ nouvelle vague, που επικρατεί ςτθ Γαλλία τθ δεκαετία του ϋ50. Ο Γιάννθσ Σπανόσ μεταφζρει το κίνθμα ςτθν ελλθνικι μουςικι. Θ ενορχθςτρωμζνθ λιτότθτα, θ εκφραςτικότθτα
και θ ευαιςκθςία είναι αυτά που χαρακτθρίηουν το Νζο Κφμα.
Οι ςτίχοι των τραγουδιϊν ζχουν ερωτικό, κοινωνικό και πολιτικό περιεχόμενο. Κυρίαρχα μουςικά όργανα, θ κικάρα και το
πιάνο, που ςυνοδεφουν τον τραγουδιςτι. Κφριοι τόποι που
μποροφςε κανείσ να ακοφςει καλλιτζχνεσ του Νζου Κφματοσ
είναι οι μπουάτ (μικρζσ καλλιτεχνικζσ αίκουςεσ).
Δφο από τουσ πιο ςθμαντικοφσ καλλιτζχνεσ του νζου κφματοσ ιταν θ Αρλζτα, που ζγινε ευρφτερα γνωςτι τραγουδϊντασ
Χατηιδάκι και Σπανό και ο Διονφςθσ Σαββόπουλοσ, με το πρωτόγνωρο πάντρεμα αμερικανικισ ροκ με παραδοςιακι μακεδονικι μουςικι και τουσ πολιτικοποιθμζνουσ ςτίχουσ του.

Μουσική

Τθ δεκαετία του 1960 ο
Ζλλθνασ ακροατισ ζρχεται για
πρϊτθ φορά ςε επαφι με τισ ξζνεσ τάςεισ ςτθ μουςικι, κάτι που
αναμφίβολα επθρζαςε τισ εξελίξεισ ςτθν ελλθνικι μουςικι ςκθνι.
Οι Beatles, Animals, Rolling Stones
είναι μερικά από τα ςυγκροτιματα που παίηονται αςταμάτθτα από
τουσ εραςιτεχνικοφσ ραδιοφωνικοφσ ςτακμοφσ και τον Αμερικανικό ςτακμό ςτθν Ελλάδα. Δθμοφιλείσ είναι και πολλοί Λταλοί και
Γάλλοι καλλιτζχνεσ όπωσ οι: Enrico
Macias, Alain Barrière από τθ Γαλλία και Adriano Celentano,
Adamo και Al Bano από τθν Λταλία.
Εκείνθ τθν εποχι ςχθματίηονται ςυγκροτιματα, όπωσ οι The
Forminx, Idols, The Charms, The Sounds και είναι πρωτοπόροι ςε
ρεςιτάλ ελλθνικοφ ςτίχου, όπωσ τα αποκαλοφν, που ιταν λαϊκζσ
παραςτάςεισ που δίνονταν τα κυριακάτικα πρωινά ςε κινθματογράφουσ, κυρίωσ, ςε όλθ τθν Ελλάδα. Θ ανταπόκριςθ του κοινοφ
είναι εκςτατικι και μζχρι το 1965 θ κάκε γειτονιά ζχει τθ δικιά
τθσ μπάντα.
Τθ δεκαετία του 1960 εμφανίηονται και οι λεγόμενοι “γιεγιζδεσ”, παρατςοφκλι που προιλκε από τθ ςυχνά επαναλαμβανόμενθ λζξθ "yeah" ςε τραγοφδια με αγγλικό ι και ελλθνικό
ςτίχο. Οι λάτρεισ νεολαίοι τθσ μοντζρνασ αυτισ ποπ ςκθνισ
ακολουκοφςαν και το χαρακτθριςτικό χτζνιςμα των Beatles,
λεγόμενοι ζτςι και μαλλιάδεσ, φορϊντασ εφαρμοςτά ροφχα, πουκάμιςα, μίνι φορζματα και καμπάνα παντελόνι.
Κάποιεσ από τισ πιο ςθμαντικζσ ςυναυλιακζσ αίκουςεσ για
τθ νεολαία των "γιε-γιζδων" ιταν τα κζατρα και οι κινθματογράφοι, όπωσ οι Μίνωασ και Ορφζασ ςτθν Ακινα και θ Τερψικζα
ςτον Ρειραιά. Θ πιο πολφκροτθ ςυναυλία δόκθκε από τουσ
Forminx ςτο Κεντρικόν τθσ πλατείασ Κολοκοτρϊνθ, και ςτάκθκε
αφορμι να γυρίςει τθν πρϊτθ του ταινία, μια "μουςικι κωμωδία με αςτυνομικό πρόςχθμα" και τίτλο «Ρεριπζτειεσ με τουσ
Φόρμινξ 1965», ζνασ ςκθνοκζτθσ που ζμελλε να αποκτιςει ςθμαντικι φιμθ τισ επόμενεσ δεκαετίεσ, ο Κόδωροσ Αγγελόπου-
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Θωμάς Ιωάννου: μια φωνή που αξίζει να διαβαστεί
Διαβάσαμε την ποιητική συλλογή Ιπποκράτους 15, μας μάγεψαν τα ποιήματά του και θελήσαμε να γνωρίσουμε τον ίδιο, τον ποιητή Θωμά Ιωάννου... Όχι απλά γιατί είναι ένας ποιητής
από την πόλη μας, την Πρέβεζα, αλλά γιατί πολύ απλά είναι μια σημαντική φωνή της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας. Μας υποδέχτηκε στο ιατρείο του –καθώς είναι νευρολόγος– και μας
μίλησε για την ποίηση και τη δύναμη του λόγου.
Πότε και πϊσ ξεκινιςατε να αςχολείςτε με τθν ποίθςθ;
Θ πιο άμεςθ επαφι που μπορεί να ζχει κάποιοσ άνκρωποσ
ςτθν αρχι, είναι ςυνικωσ μζςω των τραγουδιϊν. Κυμάμαι ότι
από πάντα αςυνείδθτα προςπακοφςα να κυμθκϊ τουσ ςτίχουσ
από κάποιο τραγοφδι και γενικά ζδειχνα μεγάλθ προςοχι ςτο
κομμάτι του λόγου. Πταν ιμουν μικρόσ, πιγαινα ςε ζνα βιβλιοπωλείο και κακόμουν με τισ ϊρεσ και διάβαηα από εφθμερίδεσ,
μζχρι ό,τι κλαςικι λογοτεχνία είχε, οπότε ςυνδφαηα αυτό το εφιμερο, το παροδικό τθσ εφθμερίδασ με το κλαςικό, το βιβλίο, που
ιταν ζνασ άλλοσ κόςμοσ. Με αυτόν τον τρόπο πιςτεφω, ςταδιακά
μζςω τθσ ανάγνωςθσ, άρχιςα να αςχολοφμαι -ίςωσ υπάρχει και
μια προδιάκεςθ- γράφοντασ κάποια δικά μου χωρίσ να ζχουν
αφορμι κάποιο προςωπικό γεγονόσ, αλλά περιςςότερο με βάςθ
κάποια ιςτορικά γεγονότα. Μετά, ςτισ τάξεισ του Λυκείου, άρχιςα
να γράφω κάτι ςαν θμερολογιακζσ καταγραφζσ τθσ ηωισ μου
χωρίσ λογοτεχνικζσ αξιϊςεισ... Αργότερα ωσ φοιτθτισ, αυτό ζγινε
κάτι πιο μόνιμο... Ιμουν και ςτθν Ακινα, προςπάκθςα να εκτεκϊ
ςε περιςςότερα ερεκίςματα, κατάφερα να αποκτιςω ζνα προςωπικό ςτίγμα, ζνα δακτυλικό αποτφπωμα ςτο γράψιμό μου.
Ζχετε κάποιον αγαπθμζνο ποιθτι από τον οποίο ζχετε ίςωσ
εμπνευςτεί;
Νιϊκω περιςςότερο ''ςυγγενικά'' με τισ πρϊτεσ μου επαφζσ με
τον ποιθτικό λόγο, όπωσ για παράδειγμα ςτθν εφθβεία μοφ
άρεςε πολφ ο Ελφτθσ. Μποροφςα ςε εκείνθ τθ φάςθ τθσ ηωισ
μου να εκφραςτϊ μζςα από τα ποιιματά του, ζβριςκα ςτθν ποίθςι του λόγια που ικελα να πω. Ππωσ ζχει πει κι ζνασ ςυνάδελφοσ γιατρόσ και εξαιρετικόσ δοκιμιογράφοσ, ο Μακρίδθσ, θ ποίθςθ του Ελφτθ πιάνει τουσ ακϊουσ αναγνϊςτεσ εξαπίνθσ. Μετά
ςταδιακά ςίγουρα ζπαιξε μεγάλο ρόλο και ο Καρυωτάκθσ, λόγω
και τθσ περιοχισ, και παράλλθλα και οι τρόποι που ειςιγαγε ςτθ
γλϊςςα, γενικϊσ ο τρόποσ που ζγραφε με ςυγκινεί, ζχει μια επαναςτατικότθτα. Ζπειτα και ξζνουσ ποιθτζσ, τον Eliot, τον Ezra
Pound, κάποιουσ Ρολωνοφσ ποιθτζσ που μ' άρεςαν ςτισ μεταφράςεισ, τθ Szymborska, τον Herbert... Από Ζλλθνεσ μετά, και αρκετοί
μεταπολεμικοί ποιθτζσ, τον Εγγονόπουλο, τον Εμπειρίκο λιγότερο, τον Αναγνωςτάκθ, τον Καροφηο, τον Ραπαδίτςα, τον Λεοντάρθ, το Χριςτιανόπουλο, το Νίκο-Αλζξθ Αςλάνογλου και τθ γενιά
του '70, με τον Γκανά, το Φωςτιζρθ, ποιθτζσ που είναι ακόμα
ενεργοί. Είναι μια ςκυταλοδρομία θ γραφι και καλό είναι όςο
μπορείσ να παρακολουκείσ και τα τεκταινόμενα τϊρα, να ζχεισ
μια επαφι με τθ ηϊςα πραγματικότθτα τθσ λογοτεχνίασ. Και φυςικά και τουσ κλαςικοφσ... ελλθνικι ποίθςθ χωρίσ Σολωμό, Κάλβο
και Καβάφθ δεν υπάρχει. Ρροςωπικά, είχα πάντα αγαπθμζνο τον
Κάλβο.
Γιατί διαλζξατε να εκφραςτείτε μζςω τθσ ποίθςθσ και όχι
μζςω κάποιασ άλλθσ μορφισ τζχνθσ;
Θ ποίθςθ μ' αρζςει ςαν λζξθ, ςτα ελλθνικά ζχει ζνα ιδιαίτερο
βάκοσ. ''Eίπε ο Κεόσ και ζγινε'', αυτι θ φράςθ εκφράηει τθ δυναμικότθτα του λόγου, ο οποίοσ πάντα μου άρεςε. Μου ιταν ίςωσ
και πιο εφκολο, θ ποίθςθ είναι κάτι που δεν χρειάηεται πολλά,
μόνο ζνα χαρτί κι ζνα μολφβι, είναι κάτι ατομικό και αυτοδίδακτο
-όπως είπε κι ο Σεφέρης, «όλοι ςτθ χϊρα αυτι είμαςτε αυτοδίδακτοι». Άλλωςτε, το πιο βαςικό χαρακτθριςτικό του ανκρϊπου
είναι ο λόγοσ.
Στα ποιιματά ςασ, υπάρχει ζνα αίςκθμα απαιςιοδοξίασ. Γιατί
επιλζξατε να χρθςιμοποιιςετε αυτό το ςυναίςκθμα;
Μάλλον δεν το επιλζγεισ, ςε διαλζγει. Δεν πιςτεφω ότι υπάρχει
αιςιόδοξθ και απαιςιόδοξθ ποίθςθ, κεωρϊ ότι είναι τεχνθτοί δια-

χωριςμοί. Κα προτιμοφςα τθν
ζννοια ''απελπιςμζνθ¨, με τθν
ζννοια ότι ο άπελπισ είναι αυτόσ
που δεν ζχει τίποτα να χάςει,
όπωσ ο ςκλάβοσ, μόνο τισ αλυςίδεσ του, επομζνωσ είναι ςε μια
κατάςταςθ ελευκερίασ με κάποιον τρόπο. Ππωσ είπε και ο Ελφτθσ
''απελπιςία'' είναι θ άπω ελπίσ, θ ελπίδα ςτο μζλλον. Οπότε ζχει
και μια αντιςτροφι, μου αρζςουν οι όροι που ζχουν μια πολυςθμία, μια διττι ζννοια. Νομίηω ότι πιο πολφ διαπραγματεφομαι το
κζμα τθσ φβρεωσ που διαπράττει ο άνκρωποσ απζναντι ςτθ φφςθ,
ςτον ίδιο του τον εαυτό, ςε μια καλφτερθ μοίρα που κα μποροφςε
να ζχει. Ρζρα από κάποιεσ προςωπικζσ αναφορζσ, που δεν περιορίηονται μόνο ςτο δικό μου μικρόκοςμο, προςπακϊ να βρω ςυνάφειεσ και με το περιβάλλον. Επομζνωσ, όχι, δεν κεωρϊ ότι υπάρχει ο
διαχωριςμόσ αιςιόδοξθ και απαιςιόδοξθ τζχνθ. Για παράδειγμα,
εδϊ ςτθν Ελλάδα, ο κόςμοσ χορεφει και διαςκεδάηει ςτο άκουςμα
κατακλιπτικϊν τραγουδιϊν. Άμα ςκεφτείσ ότι κάποιοσ μπορεί και
χορεφει με κάτι τζτοιο, είναι παράλογο να κατθγορείσ τθν ποίθςθ
για απαιςιοδοξία, γιατί ζχει ζνα διαφορετικό υπαρξιακό βάκοσ.
Υπάρχει όμωσ ςτθν ψυχοςφνκεςθ του Ζλλθνα μια χαρμολφπθ, δθλαδι εμπεριζχεται μζςα ςτθ λφπθ, που είναι θ γενεςιουργόσ αιτία
τθσ γραφισ, και μια χαρά, μια αίςκθςθ ευφορίασ, υπζρβαςθσ. Και
μόνο που γράφεισ είναι ςαν μια πράξθ αντίςταςθσ ς' αυτό που ςε
περιβάλλει και μπορείσ να εκφράςεισ κάποια πράγματα που μπορεί να βοθκιςουν και άλλουσ, να γίνεισ θ φωνι και κάποιων άλλων
ανκρϊπων που για κάποιο λόγο δεν ζχουν φωνι.
Η δουλειά ςασ ωσ νευρολόγοσ ςάσ επθρζαςε κακόλου ςτον
τρόπο που γράφετε;
Δουλεφοντασ και μπαίνοντασ ςτθ διαδικαςία ναι. Θ Λατρικι ζχει
να κάνει πολφ με το πάςχον ςϊμα, το οποίο είναι βαςικόσ άξονασ
ςτθ γραφι τθ δικι μου και με τισ ερωτικζσ ςυνδθλϊςεισ, με τθν
ζννοια τθσ φκοράσ. Ραρ' όλα αυτά δεν ζχω μεταφζρει πολφ εξειδικευμζνουσ όρουσ ςτα ποιιματά μου. Ριςτεφω ότι δεν μπορεί κάποιοσ να γράφει ποιιματα και να βάηει αςτερίςκουσ... Το ποίθμα
κα πρζπει να διαβάηεται. Οι όροι που χρθςιμοποιϊ είναι ευρείασ
χριςεωσ και μποροφν να αποκρυπτογραφθκοφν.
Είπατε ότι αςχολθκικατε πάρα πολφ με το διάβαςμα, διαβάηατε κλαςικι λογοτεχνία από πολφ νεαρι θλικία... οπότε, γιατί ποίθςθ και όχι πεηογραφία;
Καλό ερϊτθμα... Το διαλζγεισ πάλι με κάποιουσ ςυνειδθςιακοφσ
μθχανιςμοφσ... αλλά είναι και πϊσ ςου ταιριάηει κάτι. Ασ ποφμε,
γιατί διαλζγει κάποιοσ ζνα επάγγελμα; Μπορεί να ςου είπε κάποιοσ γίνε γιατρόσ ι γίνε φιλόλογοσ ι γίνε δικθγόροσ κλπ. Οι πιο
κρίςιμεσ αποφάςεισ που παίρνουμε ςτθ ηωι μασ δεν είναι ακριβϊσ
ςυνειδθτζσ... Υπάρχει ζνα πλζγμα πραγμάτων το οποίο μασ οδθγεί
εκεί. Ο Μπρεξόν ζλεγε ότι θ διαίςκθςθ είναι το όργανο του μεταιχμίου, όταν λοιπόν είςαι ς' ζνα δίλθμμα, μάλλον μ' ζνα τρόπο διαιςκθτικό πασ... Ράντωσ εγϊ για να καταλιξω ςε αυτό, μου άρεςε θ
ςυμπφκνωςθ που ζχει θ ποίθςθ, είναι ςαν το παιχνίδι Τηζνγκα, αν
τραβιξεισ ζνα κομματάκι μπορεί να καταρρεφςει, το ίδιο και αν
βάλεισ ζνα παραπάνω, ζχει, δθλαδι, μια ςχζςθ με τθν ευρεία
ζννοια τθσ αρχιτεκτονικισ. Στθν Ελλάδα, που υπάρχει ζντονθ ποιθτικι παράδοςθ, είναι και πιο προκλθτικό, γιατί αν κεσ να υπθρετείσ
τθ λογοτεχνία, κα πρζπει αυτά που γράφεισ να ςτζκουν ςτθν αναμζτρθςθ με το χρόνο και μ' αυτοφσ που ζχουν προθγθκεί, να μπορζςεισ να ςτακείσ όρκιοσ απζναντι ςε ιερά τζρατα. Επίςθσ, ςτθν
ποίθςθ υπάρχει μια μεγαλφτερθ δυνατότθτα
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Ζλενα Παβζλθ, Διμθτρα Πιζτα,

Συνεντεύξεις

αναγνϊςτθσ μζςω αυτοφ να ακοφςει τθ δικι του φωνι, γιατί τα
βιβλία, λζει, είναι αντικείμενα που μασ μιλάνε με ζναν τρόπο.
Για να γράφεισ κα πρζπει να ζχεισ κάποιεσ κεραίεσ, κάποιεσ
προςλαμβάνουςεσ, να καταλαβαίνεισ τι γίνεται γφρω ςου, να
ζχεισ μια ευαιςκθςία, μια ικανότθτα να επεξεργάηεςαι κάποια
πράγματα, να βλζπεισ και πίςω από τισ λζξεισ και ανάμεςα από
τισ λζξεισ και πίςω από τθν επιφάνεια. Για τα άτομα που βρίςκονται ςτθν Ρρζβεηα, κα ιταν καλό να επιςκζπτονται τθ βιβλιοκικθ -παρ' όλεσ τισ ελλείψεισ που ζχει- και να διαβάηουν τουσ κλαςικοφσ ποιθτζσ. Να ζχεισ μια επαφι με τθν τρζχουςα λογοτεχνία,
αλλά και των τελευταίων εκατό ετϊν τουλάχιςτον. Γιατί τα
"λόγια μασ είναι πολλϊν ανκρϊπων παιδιά", που είχε πει ο Σεφζρθσ. Και μζςα από αυτζσ τισ επιμειξίεσ να προςπακιςεισ να
δθμιουργιςεισ ζνα δικό ςου υβρίδιο, μια δικι ςου ποικιλία
φφουσ και γλϊςςασ. Για να γράφεισ, λοιπόν, καλό είναι να ζχεισ
μια επαφι με τισ τζχνεσ γενικά, τθ μουςικι, τον κινθματογράφο,
αλλά βαςικό είναι να διαβάηεισ.

Προβληματισμοί

Νάντια Παππά, Γ΄ Γυμναςίου,
Λάμπθσ Ηζκιοσ, Α΄ Λυκείου

Μουσική

κρυπτικότθτασ -παρ' ότι φαίνεται ότι εκτίκεςαι περιςςότερο- κα
πρζπει ο άλλοσ να αποκωδικοποιιςει κάποια πράγματα, ςε ςχζςθ
με τθν πεηογραφία, που χρθςιμοποιείσ περιςςότερα πραγματολογικά ςτοιχεία, προδίδεςαι δθλαδι περιςςότερο. Θ ποίθςθ ςε
φζρνει ενϊπιοσ ενωπίω με τον εαυτό ςου, ακόμα κι όταν δεν
εντοπίηεισ ψιγματα του εαυτοφ ςου ςε ζνα ποίθμα, από κάπου
μπορείσ να πιαςτείσ, και γι' αυτό είναι δφςκολθ θ ανάγνωςθ τθσ
ποίθςθσ και γίνεται πάντα κατά μόνασ. Και αυτι θ προςωπικι
απεφκυνςθ είναι που με ενδιαφζρει ςτθν ποίθςθ.
Τι κα προτείνατε ςτουσ μακθτζσ που κζλουν να γράψουν ι
ιδθ γράφουν ποίθςθ;
Ουςιαςτικά πρζπει να υπάρχει ζνασ λόγοσ για να γράψει κάποιοσ, ζνα κινοφν αίτιο. Δθλαδι αυτό που κα ςε παρακινεί να
γράψεισ να είναι κάτι εςωτερικό, που να μθν μπορείσ να το αποφφγεισ και όχι να γράφεισ για τα μάτια κάποιων τρίτων. Ράνω απ'
όλα, καλό είναι να γίνεισ αναγνϊςτθσ. Το πιο όμορφο είναι να
μάκεισ να διαβάηεισ τθν ποίθςθ, να τθν προςεγγίηεισ χωρίσ ταμποφ και ςτερεότυπα "τι κζλει να πει ο ποιθτισ" και μετά να τθν
γράφεισ. Ζνασ Ρορτογάλοσ ςυγγραφζασ, ο António Lobo Antunes,
ο οποίοσ είναι και γιατρόσ, ζλεγε ότι ο ςτόχοσ του ςυγγραφζα
είναι να δθμιουργιςει ζνα βιβλίο ςιωπισ, δθλαδι να μπορζςει ο

χκοφν όλα ςχεδόν τα αλφάβθτα που
χρθςιμοποιικθκαν ςτθν ιςτορία του
ανκρϊπου. Από το φοινικικό αλφάβθτο κατάγεται και το ελλθνικό, ενϊ,
μζςω του αραμαϊκοφ αλφαβιτου, το
εβραϊκό, το αραβικό, τα ινδικά αλφάβθτα, κακϊσ και τα αλφάβθτα τθσ
νοτιοανατολικισ Αςίασ κ.ά.. Θ διάδοςθ του φοινικικοφ αλφαβιτου οφείλεται ςτθν εμπορικι κυριαρχία
των Φοινίκων ςτθ Μεςόγειο κατά τθν
περίοδο 1200-800 π.Χ., κακϊσ και
ςτθν υιοκζτθςθ του αραμαϊκοφ αλφάβθτου από τθν Ρερςικι Αυτοκρατορία τον 6ο αιϊνα
π.Χ. ωσ επίςθμθσ γραφισ του κράτουσ.
Ανεξάρτθτεσ εξελίξεισ αποτελοφν γραφζσ όπωσ τα κινζηικα ιδεογράμματα, τα ιερογλυφικά των Μάγιασ, το κελτικό ογκαμικό αλφάβθτο κ.ά.
Ελλθνικό Αλφάβθτο
Για το πότε ακριβϊσ, ςε ποιο μζροσ και με ποιον τρόπο
δθμιουργικθκε το ελλθνικό αλφάβθτο υπιρξαν πολλζσ
απόψεισ. Κεωρείται όμωσ αναμφιςβιτθτο πωσ πρότυπό
του ιταν κάποια πρϊιμθ ςθμιτικι γραφι, ενϊ τθν ακριβι
προζλευςι του άλλοι τθν αποδίδουν ςτο φοινικικό αλφάβθτο και άλλοι βλζπουν και επίδραςθ τθσ πρωτοχαναανιτικισ γραφισ. Θ επικρατζςτερθ πάντωσ ερμθνεία
κεωρεί πωσ πρότυπο υπιρξε το φοινικικό αλφάβθτο, το
οποίο πρζπει να γνϊριςαν οι Ζλλθνεσ κακϊσ ταξίδευαν ςτα
τζλθ του 9ου αιϊνα π.Χ. ςτθν ανατολικι Μεςόγειο.

Περιεχόμενα

Θ γραφι ςτον δυτικό κόςμο εξελίχκθκε από το ςφςτθμα μζτρθςθσ
των
Σουμερίων
ςτθν
αρχαία Μεςοποταμία. Οι αρχαιότερεσ ςουμεριακζσ πινακίδεσ που ζχουν βρεκεί
ζωσ ςιμερα ανάγονται ςτο 3500 π.Χ.,
χρονολογία που γίνεται αποδεκτι ωσ
θ εποχι επινόθςθσ τθσ γραφισ από
τον άνκρωπο.
Στθν Ανατολι, θ γραφι επινοικθκε
ςτθν Κίνα, πικανότατα ανεξάρτθτα
από τισ εξελίξεισ ςτο δυτικό κόςμο,
γφρω ςτο 1600 π.Χ.
Οι περιςςότερεσ γραφζσ που χρθςιμοποιοφνται ςιμερα, με εξαίρεςθ κυρίωσ τα κινζηικα ιδεογράμματα, κατάγονται, μζςα από μια μακρά εξελικτικι πορεία, από τθ ςουμεριακι ςφθνοειδι γραφι. Σφμφωνα με τισ αρχαιολογικζσ
μαρτυρίεσ, θ γραφι εμφανίηεται ςτθν αρχαία Αίγυπτο περίπου το 3100 π.Χ., λίγο αργότερα από τθν πρϊτθ
επιβεβαιωμζνθ εμφάνιςι τθσ ςτθ Μεςοποταμία. Ραρ’ όλο
που θ ιερογλυφικι γραφι δεν αποτελεί απευκείασ δάνειο
από τθ ςφθνοειδι, είναι πικανόν το αιγυπτιακό ςφςτθμα
γραφισ να αναπτφχκθκε μετά τθν επίδραςθ του ςουμεριακοφ. Κακζνασ από τουσ χαρακτιρεσ που ςυναντάμε ςτο
ςουμεριακό ςφςτθμα -λογογράμματα, φωνθτικά ςφμβολα
και προςδιοριςτικά- εμφανίηονται και ςτθν αιγυπτιακι
γραφι. Επίςθσ, ςτθν Αίγυπτο αναπτφχκθκε, παράλλθλα με
τα ιερογλυφικά θ ιερατικι γραφι, όπου ζνα ςφνολο 24
πρόςκετων ιερογλυφικϊν ςυμβόλων ςθμειϊνει ξεχωριςτά
ςφμφωνα τθσ γλϊςςασ. Με επιδράςεισ από τθν αιγυπτιακι γραφι, ίςωσ και άλλεσ γραφζσ, αναπτφχκθκε ςτισ αρχζσ
τθσ 2θσ χιλιετίασ π.Χ. το πρωτοςθμιτικό αλφάβθτο, από το
οποίο προιλκε το φοινικικό, ςτο οποίο μποροφν να ανα-
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βιβλιοκριτική

Σκληρό Καρύδι
Το "Σκλθρό Καρφδι" είναι ζνα βιβλίο που ο κακζνασ μπορεί να διαβάςει και να τον
ςυγκινιςει, αφοφ περιγράφει τθν κακθμερινότθτα και τα προβλιματα που μπορεί αντιμετωπίηει ζνα προςφυγόπουλο ςτθν Ελλάδα.
Θ θρωίδα του παραμυκιοφ είναι μια αυκόρμθτθ και φιλόδοξθ μακιτρια, θ Αϊςζ. Μζςα από το βιβλίο μπορείσ να καταλάβεισ πϊσ ςκζφτεται και αντιδρά ζνα κορίτςι που
προςαρμόηεται ςε μια νζα ηωι ςτθν Ελλάδα, όπου ζχει μετακομίςει με τθ μθτζρα και
τον αδελφό τθσ, ςτθν προςπάκειά τουσ να ξεφφγουν από το κθρίο του πολζμου. Θ Αϊςζ μάσ περιγράφει περιςτατικά ςτο καινοφργιο τθσ ςχολείο, τα οποία είτε τθν ςτενοχϊρθςαν και τθν ζκαναν να νοςταλγιςει περιςςότερο τθν πατρίδα τθσ, είτε τθσ ζδωςαν
χαρά και τθν ζκαναν να νιϊςει φιλόξενα. Τζλοσ, καταλαβαίνουμε ότι ςθμαντικό ρόλο
ςτθ ςυμπεριφορά και τθν ψυχολογία τθσ Αϊςζ παίηει θ απϊλεια του πατζρα και τθσ
γιαγιάσ τθσ λόγω του πολζμου.

Νέα του σχολείου

Τέχνες και Γράμματα

Συνεντεύξεις

Προβληματισμοί

Άννα-Κατερίνα Βερυκίου, Α΄ Γυμναςίου
Το μάθημα του Θεάτρου στο Μουσικό Σχολείο!
Στα μουςικά ςχολεία ζχουμε τθν τφχθ ςτο εβδομαδιαίο μασ πρόγραμμα να κάνουμε το μάκθμα του Κεάτρου. Για τουσ
περιςςότερουσ από εμάσ ιταν θ πρϊτθ φορά που κα κάναμε Κζατρο, γι’ αυτό και είχαμε ανυπομονθςία και περιζργεια.
Στα πρϊτα μακιματα παίηαμε παιχνίδια που ςκοπό είχαν να μασ χαλαρϊςουν και να μασ διαςκεδάςουν. Στθ ςυνζχεια,
μζςα από διάφορα κεατρικά παιχνίδια μάκαμε ο ζνασ για τον άλλο με ζναν διαφορετικό τρόπο. Τον τελευταίο καιρό παίηουμε κεατρικά παιχνίδια που βαςίηονται ςε ζνα παραμφκι με τίτλο «Το Σκλθρό Καρφδι». Σε αυτά αναπαριςτοφμε ςκθνζσ
από το παραμφκι, άλλεσ φορζσ μόνο με κινιςεισ και άλλεσ φορζσ με διάλογο.
Το μάκθμα του Κεάτρου είναι ζνα από τα αγαπθμζνα μου μακιματα, γιατί όλοι διαςκεδάηουμε, γελάμε, χαλαρϊνουμε και εκφραηόμαςτε όπωσ ςε κανζνα άλλο μάκθμα! Ρεριςςότερο απ’ όλα μου αρζςει που δουλεφουμε ομαδικά και ςυνεργαηόμαςτε ςε κάκε παιχνίδι. Κάκε φορά που ζχουμε Κζατρο, ανυπομονοφμε να αρχίςει και δεν κζλουμε να τελειϊςει
αυτι θ ϊρα!

Άλκθςτισ Κυρίτςθ, Α΄ Γυμναςίου
ταινιοθήκη

La La Land
Το "La La Land" είναι μια απλι ρομαντικι ταινία, θ οποία όμωσ αποδίδεται με
τόςο τρυφερό και νοςταλγικό τρόπο, ξεχωρίηοντασ από τισ ςφγχρονεσ ταινίεσ και ξεφεφγοντασ από το γνωςτό και λατρευτό από το κοινό "happy end".
Στισ μζρεσ μασ, όπου οι ςθμερινζσ ταινίεσ μάσ προςφζρουν δράςθ, βία και επιςτθμονικι φανταςία, ο Damien Chazelle καταφζρνει να δθμιουργιςει μια ταινία που είναι
βαςιςμζνθ ςτον παλιό καλό κινθματογράφο, κυμίηοντασ ακόμα και παλιό ελλθνικό
ςινεμά.
Θ ταινία παρουςιάηει τθν ιςτορία ενόσ πιανίςτα, λάτρθ τθσ τηαη, και μiασ ςερβιτόρασ,
που ερωτεφονται ςυνεχίηοντασ να κυνθγοφν τα όνειρά τουσ ςτο ςθμερινό Λοσ
Άντηελεσ. Στόχοσ του πιανίςτα, Σεμπάςτιαν, είναι κάποια μζρα να ανοίξει το δικό του
κλαμπ, ενϊ τθσ ςερβιτόρασ, Μία, είναι να γίνει μiα πετυχθμζνθ και αγαπθτι ςτον κόςμο θκοποιόσ.
Οι υποψιφιοι για Πςκαρ θκοποιοί ερμθνεφουν εκπλθκτικά τουσ ρόλουσ τουσ χωρίσ
υπερβολζσ, αλλά με φυςικότθτα. Θ Emma Stone, που υποδφεται τθ Μία, μζςα από τθν
ερμθνεία τθσ κάνει το κοινό να γελάςει, να τςαντιςτεί και να ςυγκινθκεί, ενϊ ςε ςυνδυαςμό με τον Ryan Gosling, ο οποίοσ υποδφεται τον Σεμπάςτιαν με μόνο του "όπλο"
τθ λιτότθτα και τθ φυςικότθτα, δθμιουργοφν ζνα αχτφπθτο δίδυμο.
Φιλιώ Πουτζτςθ, Γ΄ Γυμναςίου
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Νέλια

Περιεχόμενα

Αναβιϊνοντασ κατά κάποιο τρόπο μια ςυνικεια παλαιότερων εφθμερίδων και λογοτεχνικϊν περιοδικϊν,
ςτθ φετινι «Διαπαςϊν» κα δθμοςιεφουμε ςε αυτιν τθ ςτιλθ ζνα απόςπαςμα από το διιγθμα «Νζλια», τθσ
μακιτριασ Ελζνθσ Τζφα, που ςυνζγραψε γι’ αυτό το ςκοπό. Ακολουκεί το τρίτο μζροσ του διθγιματοσ...

(Φινλανδικά - Neljä: τέσσερα)

Συνεντεύξεις
Τέχνες και Γράμματα
Νέα του σχολείου

Ελζνθ Τζφα, Β΄ Λυκείου

Προβληματισμοί

Μετά την ακμή, ωστόσο, επέρχεται η παρακμή. Και δεν
αναφέρομαι στην πορεία των συνθέσεων και των παραστάσεων˙
εκείνα είχαν μια σταθερή πορεία, σχεδόν αμετάβλητη προς το
παρόν. Η παρακμή επήλθε στις ζωές μας, της δικής σου, Ιβάν, και
της δικής μου.
Η κατάστασή σου επιδεινωνόταν —παρόλο που προτιμούσες να μην μου μιλάς για αυτήν, ήταν προφανές. Έδειχνες πολύ
πιο αδύναμος, δεν έπαιζες βιολί όσο συνήθιζες να παίζεις, αρρώσταινες πολύ εύκολα. Ακόμη και μικρά πράγματα που μόνο εγώ
θα μπορούσα να παρατηρήσω, όπως την απομάκρυνσή σου από
τα βιβλία, την απροθυμία σου να πας για μια απογευματινή βόλτα
ανάμεσα στα δέντρα, το ανύπαρκτο πλέον χαμόγελο στο
άκουσμα της μουσικής.
Παρ'όλα αυτά, προσπαθούσες με κάθε τρόπο να το κρατήσεις κρυφό από εμένα. Μπροστά μου χαμογελούσες, ήσουν ενεργητικός και ευδιάθετος πολύ περισσότερο από τις ώρες που πίστευες πως δεν ήμουν εκεί. Δεν ήθελες να ανησυχήσω. Δεν το κατάφερες.
Γιατί εγώ δεν μπορούσα παρά να σκεφτώ τις πιθανότητες. Ναι, πλέον είχα μια πανέμορφη ζωή, είχα μια καριέρα, ένα σπίτι,
όμως όλα αυτά τα απέκτησα με τη βοήθειά σου, και τα έζησα μαζί σου. Αν εσύ δεν είσαι εκεί, να μου χαμογελάς από τα παρασκήνια
όταν λένε το όνομά μου στους επαίνους, να μου φωνάζεις, αλλά και να γελάς μαζί μου για το λάθος μου στην σύνδεση των συγχορδιών που δεν λέω να εμπεδώσω, να μου λες μπράβο όταν τελειώνω μια σύνθεση, παρόλο που την έχουμε γράψει σχεδόν ολόκληρη
μαζί... Τι να τα κάνω μετά; Να σκάψω μια τρύπα και να τα βάλω μέσα, να μαραζώσουν εκεί και να μην ξαναβγούν, αυτό να τα κάνω.
Γιατί χωρίς εσένα δεν θα έχουν νόημα. Όμως ήξερα ότι εκείνη η μέρα θα ερχόταν, και η σκέψη μόνο με βασάνιζε.
Κάποια κρύα βραδιά του Νοέμβρη που καθόμασταν αγκαλιά στον καναπέ και βλέπαμε ταινίες κάτω από τα παπλώματα, θέλησες να μου απαντήσεις μια ερώτηση που μου είχες κάνει πριν καιρό, τόσο που σχεδόν την είχα ξεχάσει. «Σου είχα πει κάποτε πως
έχεις κάτι το ιδιαίτερο, αλλά ποτέ δεν σου είπα τι ήταν», μουρμούρισες. «Έχεις έναν τρόπο να δίνεις στα πάντα σημασία. Είτε είναι
οι νότες στη μουσική, είτε τα αστέρια, είτε το κοτόπουλο που έκαψες το μεσημέρι... Μπορεί να είναι κάτι τόσο απλό και καθημερινό, όμως θα μπορέσεις να του δώσεις μια άλλη χάρη, ένα άλλο νόημα. Όταν άκουσα την πρώτη σου σύνθεση, με τράβηξαν τα συναισθήματα που μου κίνησε, παρά η δομή του κομματιού. Οι νότες που χρησιμοποιούσες ήταν τόσο απλές, όμως με τέτοιο τρόπο
διαμορφωμένες που θέλησα να σε γνωρίσω, έπρεπε να σε γνωρίσω. Και είμαι ευγνώμων που το έκανα. Και τώρα, βλέπεις, Νέλια;
Όλα πάνε καλά».
Εκείνη τη νύχτα τα λόγια σου με έκαναν πολύ ευτυχισμένη, αλλά ακόμη περισσότερο ανήσυχη. Γιατί ήξερα πως δεν σκόπευες
ποτέ να μου δώσεις μια απάντηση έτοιμη στο πιάτο —δεν ήσουν άνθρωπος που θα μου έδινε την απάντηση πριν πρώτα με βάλει να
σκεφτώ, όπως άλλωστε έκανες και στις συνθέσεις μου. Ήθελες να το ακούσω νωρίς. Ήθελες να το ξέρω καλού κακού, μήπως και δεν
προλάβεις, και εγώ θύμωσα. Όχι με εσένα, αλλά με τον τρόπο που τα πράγματα θα εξελίσσονταν, κάτι που δεν μπορούσα να αλλάξω.
Όταν αποκοιμήθηκες, πήρα εκείνο το τάνγκο που ξεκίνησα πριν χρόνια και δεν είχα τελειώσει, και έβγαλα τα πάντα πάνω του.
Άνοιξα την καρδιά μου στα δύο και μετέτρεψα τα συναισθήματά μου σε μουσική, μέσα από δάκρυα και λυγμούς, όπως είχε γίνει
άλλωστε και την πρώτη φορά που επιχείρησα να το γράψω. Αν νόμιζες, Ιβάν, πως οι συνθέσεις μου ως τώρα ξυπνούσαν συναισθήματα, περίμενε να ακούσεις αυτό. Δεν σκόπευα να σου το δείξω ώσπου να έρθει η ώρα να παιχτεί σε ευρύτερο κοινό, ήθελα να είσαι
εκεί να το ακούσεις για πρώτη φορά: μια σύνθεσή μου που δεν έχεις αγγίξει, μια σύνθεση γεμάτη Νέλια.
Το είχα αρχίσει με απαλούς ήχους, έτσι φρόντισα σταδιακά οι μελωδίες να γίνουν ισχυρότερες, να γεμίσουν με την ενέργεια
και την ορμή του κρεσέντο, να χτυπούν η μία την άλλη και όλες μαζί τον ακροατή, να ζωντανεύσουν και να κάψουν τα πάντα στο
πέρασμά τους.
Και ύστερα, όταν ο ακροατής θα έχει νιώσει το ξέσπασμα της κάθε νότας και το κλάμα της κάθε σιωπής, σταδιακά θα σβήσει
και θα μαζευτεί σε μια γωνία, όπου το μόνο που θα μπορεί να κάνει είναι να θρηνεί.
Γιατί πράγματι, μετά τον καύσωνα του καλοκαιριού πρέπει να αρχίσουν οι βροχές, και τα φύλλα των δέντρων πρέπει να πέσουν.

Μουσική

Φθινόπωρο

Τα νέα του Μουσικού Σχολείου
Χριςτουγεννιάτικεσ εκδθλϊςεισ
του Μουςικοφ Σχολείου
Τθν Τετάρτθ 21 Δεκεμβρίου ςτο χϊρο του Αρχαιολογικοφ Μουςείου Νικόπολθσ οι μακθτζσ
τθσ Αϋ και Βϋ Γυμναςίου του Μουςικοφ Σχολείου Ρρζβεηασ, με τθ βοικεια των κακθγθτϊν
λαοφτου, Ρζτρου Τςολάκθ και Βάλιασ Σπακάρα, τραγουδιςαμε χριςτουγεννιάτικα τραγοφδια
από όλθ τθν Ελλάδα. Μετά τθν παράςταςθ ηωγραφίςαμε ςτολίδια, τα οποία κρεμάςαμε ςτο
χριςτουγεννιάτικο δζντρο του Μουςείου. Ιταν μια καυμάςια εμπειρία με πολφ γζλιο και πολλά παιχνίδια.
Τθν Ρζμπτθ 22 Δεκεμβρίου, θ ίδια ομάδα τραγουδιςαμε τα κάλαντα ςτθν πόλθ τθσ Ρρζβεηασ. Ρερνϊντασ από τα μαγαηιά γεμίςαμε με όμορφα τραγοφδια τουσ δρόμουσ τθσ πόλθσ και
παρ' όλο που κουραςτικαμε από το περπάτθμα, άξιηε τον κόπο, γιατί οι αναμνιςεισ που αποκτιςαμε είναι κάτι που δεν κα ξεχάςουμε
ποτζ!
Τθν ίδια Ρζμπτθ, οι μακθτζσ τθσ Γϋ Γυμναςίου παρουςίαςαν χριςτουγεννιάτικα τραγοφδια ςτο
Χριςτουγεννιάτικο χωριό. Υπεφκυνθ για τθ χορωδία ιταν θ κ. Διμθτρα Τςιακάλου και για τα όργανα
ο κ. Κϊςτασ Τςιμιτάκθσ, θ κ. Λφιγζνεια Ανδρζου και θ κ. οηαλία Νιφοράτου, ενϊ ακολοφκθςε και
δεφτερο μζροσ με τθ ςυμμετοχι μακθτϊν από όλεσ τισ τάξεισ του Μουςικοφ Σχολείου υπό τθ διεφκυνςθ τθσ κ. Αγγελικισ Φαραοφ. Ιταν μια πολφ ωραία βραδιά. Υπιρχε μεγάλθ προςζλευςθ κόςμου
παρ’ όλο το τςουχτερό κρφο και οι φωνζσ όλων των παιδιϊν ενζπνεαν μια ηεςταςιά ςτθν ατμόςφαιρα.
Τθ Δευτζρα 26 Δεκεμβρίου το ςφνολο ελεφκερθσ ζκφραςθσ "Acapella", που δθμιουργικθκε από
ζξι μακιτριεσ τθσ Βϋ Λυκείου εμφανίςτθκε επίςθσ ςτο χριςτουγεννιάτικο χωριό τθσ χαράσ παρουςιάηοντάσ μασ ηεςτά και όμορφα χριςτουγεννιάτικα τραγοφδια με ςυνοδεία χορογραφίασ. Θ χαρά και ο ενκουςιαςμόσ κυριαρχοφςαν παντοφ κάνοντάσ μασ να νιϊκουμε περιφανοι
για το ςχολείο μασ!

Ανδριανι Καλαμπόγια, Ευαγγελία Κρανιώτθ, Α΄ Γυμναςίου
Στελλίνα Ποϊκλι, Γ΄ Γυμναςίου
Στισ 24 Δεκεμβρίου, παραμονι Χριςτουγζννων, πραγματοποιικθκε το χριςτουγεννιάτικο Bazaar του ςχολείου μασ, ςτο
οποίο πιραν μζροσ παιδιά από όλεσ τισ τάξεισ του Γυμναςίου αλλά και του Λυκείου. Τα παιδιά κατάφεραν να δθμιουργιςουν
όμορφεσ καταςκευζσ και χειροτεχνίεσ, ενϊ παράλλθλα οι γονείσ ςτιριξαν αυτιν τθν προςπάκεια φτιάχνοντασ γλυκά που απόλαυςαν μικροί και μεγάλοι.

Ναυςικά Ματζρθ, Α΄ Λυκείου

Πανηγύρι Αγ. Συμεών στο Μεσολόγγι

Εκδηλώσεις προς τιμή του πολιούχου
Αγίου Χαράλαμπου

Με αφορμι το πολιτιςτικό πρόγραμμα "Ηυγιζσ & Κομπανίεσ" των κακθγθτϊν του ςχολείου κ. Μιμμι Ευάγγελου και Ραςχαλίδθ Ρολζμαχου, ομάδα μακθτϊν του
ςχολείου επιςκζφτθκε το Μεςολόγγι. Βρζκθκε ςτο μοναςτιρι του Αγ. Συμεϊν κι ζτςι βρικε τθν ευκαιρία να ζρκει
ςε επαφι με κομπανίεσ που ζπαιηαν παραδοςιακά
όργανα, όπωσ ο ηουρνάσ και το νταοφλι.

Στισ 10 Φεβρουαρίου, θμζρα
εορταςμοφ του πολιοφχου τθσ
Ρρζβεηασ, Αγίου Χαράλαμπου,
ςτο πολιτιςτικό κζντρο τθσ Λεράσ
Μθτρόπολθσ ζλαβαν χϊρα πλικοσ μουςικϊν εκδθλϊςεων, τισ
οποίεσ τίμθςαν οι κάτοικοι τθσ
πόλθσ μασ.
Οι εκδθλϊςεισ ξεκίνθςαν με τθ χορωδία τθσ βυηαντινισ μουςικισ του Σχολείου μασ, ςτθν οποία ςυμμετείχαν μακθτζσ τθσ Γϋ Γυμναςίου και Γϋ Λυκείου,
με υπεφκυνο τον κακθγθτι κ. Χάρθ Οικονόμου και ζψαλαν το απολυτίκιο του
Αγίου.
Στθν ίδια εκδιλωςθ το ςφνολο
παραδοςιακισ μουςικισ του Σχολείου, υπό τθ διεφκυνςθ του κακθγθτι Βαςίλθ Τριάντθ, παρουςίαςε
παραδοςιακά τραγοφδια και ςκοποφσ από τθν Ρρζβεηα, τθ Σκφρο
και τθ Κράκθ.

