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Αγαπηςξί αμαγμώρςεπ, Αγαπηςξί αμαγμώρςεπ,   

  

Αουικά θα θέλαμε μα ραπ εσυαοιρςήρξσμε από καοδιάπ για ςη ρςήοι-Αουικά θα θέλαμε μα ραπ εσυαοιρςήρξσμε από καοδιάπ για ςη ρςήοι-

νή ραπ, η ξπξία μαπ δίμει ώθηρη μα ρσμευίρξσμε με ςξ ίδιξ κέτι, μεοά-νή ραπ, η ξπξία μαπ δίμει ώθηρη μα ρσμευίρξσμε με ςξ ίδιξ κέτι, μεοά-

κι, αλλά και μα ποξρπαθξύμε κάθε τύλλξ μαπ μα είμαι ακόμα καλύςεοξ κι, αλλά και μα ποξρπαθξύμε κάθε τύλλξ μαπ μα είμαι ακόμα καλύςεοξ 

και μέρα από ασςήμ ςημ ετημεοίδα μα γιμόμαρςε κι εμείπ καλύςεοξι!και μέρα από ασςήμ ςημ ετημεοίδα μα γιμόμαρςε κι εμείπ καλύςεοξι!  

  

Η ρσμδοξμή ραπ ρε ασςή μαπ ςημ ποξρπάθεια, χρςόρξ, δεμ ήςαμ Η ρσμδοξμή ραπ ρε ασςή μαπ ςημ ποξρπάθεια, χρςόρξ, δεμ ήςαμ 

μόμξ ηθική. Με ςξ υοημαςικό πξρό πξσ ρσγκεμςοώθηκε από ςξ έμα εσ-μόμξ ηθική. Με ςξ υοημαςικό πξρό πξσ ρσγκεμςοώθηκε από ςξ έμα εσ-

οώ ςξσ καθεμόπ από εράπ καςατέοαμε μα αγξοάρξσμε έμα βιμςεξποξ-οώ ςξσ καθεμόπ από εράπ καςατέοαμε μα αγξοάρξσμε έμα βιμςεξποξ-

βξλέα για ςιπ αμάγκεπ ςξσ ρυξλείξσ! Η ετημεοίδα, λξιπόμ, ασςή μαπ βξλέα για ςιπ αμάγκεπ ςξσ ρυξλείξσ! Η ετημεοίδα, λξιπόμ, ασςή μαπ 

δίμει ςη δσμαςόςηςα μα ρσμδοάμξσμε δίμει ςη δσμαςόςηςα μα ρσμδοάμξσμε ––κι ερείπ χπ κξιμχμία κι εμείπ χπ κι ερείπ χπ κξιμχμία κι εμείπ χπ 

μαθηςική κξιμόςηςαμαθηςική κξιμόςηςα––  ρε μια (μικοή μεμ) βελςιρςξπξίηρη ςχμ ρυξλικώμ ρε μια (μικοή μεμ) βελςιρςξπξίηρη ςχμ ρυξλικώμ 

σπξδξμώμ, πξσ, όπχπ νέοξσμε όλξι μαπ, ξ κοαςικόπ ποξϋπξλξγιρμόπ σπξδξμώμ, πξσ, όπχπ νέοξσμε όλξι μαπ, ξ κοαςικόπ ποξϋπξλξγιρμόπ 

δεμ καλύπςει...δεμ καλύπςει...  

  

Ποχςίρςχπ, όμχπ, ασςή η ετημεοίδα παοαμέμει ξ δίασλξπ επικξιμχ-Ποχςίρςχπ, όμχπ, ασςή η ετημεοίδα παοαμέμει ξ δίασλξπ επικξιμχ-

μίαπ μαπ… Σε ασςό ςξ ςεύυξπ αγγίναμε αοκεςά θέμαςα πξσ μαπ απαρυξ-μίαπ μαπ… Σε ασςό ςξ ςεύυξπ αγγίναμε αοκεςά θέμαςα πξσ μαπ απαρυξ-

λξύμ χπ μεαμική κξιμόςηςα, γοάφαμε για μξσρικξύπ πξσ μαπ άτηραμ, λξύμ χπ μεαμική κξιμόςηςα, γοάφαμε για μξσρικξύπ πξσ μαπ άτηραμ, 

για μξσρικξύπ ςχμ ξπξίχμ ςξ έογξ θασμάζξσμε, για ςα καλλιςευμικά για μξσρικξύπ ςχμ ξπξίχμ ςξ έογξ θασμάζξσμε, για ςα καλλιςευμικά 

δοώμεμα ςηπ πόληπ μαπ και, τσρικά, για ςα μέα ςξσ ρυξλείξσ μαπ.δοώμεμα ςηπ πόληπ μαπ και, τσρικά, για ςα μέα ςξσ ρυξλείξσ μαπ.  

  

Καλή αμάγμχρη λξιπόμ!Καλή αμάγμχρη λξιπόμ!  

  

Η συντακτική ομάδαΗ συντακτική ομάδα  
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Παγκόσμια ή Κοινή Μουσική... 
 

Από τθν αρχι τθσ ιςτορίασ του ανκρϊπου, θ αναφορά ςτον πολιτιςμό ενόσ ζκνουσ ιταν άμεςα ςυνυφαςμζνθ με 
τα ιδιαίτερα πολιτιςμικά του ςτοιχεία, όπωσ θ αρχιτε-
κτονικι, θ γλϊςςα, θ μουςικι. Ειδικά όςον αφορά τθν 
τελευταία, θ μουςικι, από αρχαιοτάτων χρόνων, εξζ-
φραηε τθ διαφορετικότθτα του κάκε λαοφ. Τι ςυνζβθ 
λοιπόν και ςιμερα καταλιξαμε να ακοφμε όλοι τθν 
ίδια μουςικι; 

Τα αίτια πρζπει να αποδοκοφν ςτθν παγκοςμιο-
ποίθςθ, που με τθν πρόφαςθ τθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ 
των λαϊν, ςτθν ουςία ςυγχωνεφει τα ιδιαίτερα χαρα-
κτθριςτικά τουσ και αλλοιϊνει τον πολιτιςμό τουσ. Οι 
λαοί χωρίσ πολιτιςμικι ταυτότθτα μετά είναι ευάλω-
τοι ςε εξωτερικζσ επιρροζσ. Ζτςι, οι οικονομικά ιςχυ-
ρότερεσ χϊρεσ -που ζχουν τθ δυνατότθτα να το κά-
νουν- επιβάλλουν τα δικά τουσ πρότυπα και ιδανικά 
μαηί με τον πολιτιςμό τουσ ςτισ πιο αδφναμεσ χϊρεσ. 
Επίςθσ, ςτο όνομα τθσ προόδου και τθσ καινοτομίασ, 
αυτόσ ο νζοσ ''παγκόςμιοσ πολιτιςμόσ'' -μζςω τθσ δια-
φιμιςθσ- γίνεται αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ ηωισ ο-
ποιουδιποτε δεν κζλει να χαρακτθριςτεί ωσ οπιςκο-
δρομικόσ. 

Ραρόλα τα αρνθτικά ςχόλια που ακοφγονται ςχετικά με το ςυγκεκριμζνο μουςικό είδοσ, πολλοί άνκρωποι, και 
κυρίωσ από τον κόςμο τθσ μουςικισ, εκφράηουν τθν άποψθ πωσ θ ανάμειξθ διαφορετικϊν ειδϊν μουςικισ αποτελεί 
ζνα πολφ χαρακτθριςτικό πολιτιςτικό ςτοιχείο τθσ εποχισ μασ, που κα αποτελζςει ςτακμό ςτθ μουςικι εξζλιξθ. Επι-
πλζον, ςχετικά με το γεγονόσ ότι θ μουςικι ανά τον κόςμο τείνει να μετουςιϊνεται ςε αυτιν τθν ''κοινι μουςικι'', 
αναφζρουν πωσ θ μουςικι -ωσ κακρζφτθσ τθσ κοινωνίασ- δεν φανερϊνει παρά μόνο τθν πραγματικότθτα. Ζτςι, απο-
τελεί μια προειδοποίθςθ για τουσ καιροφσ που ηοφμε.  

Άραγε, αν θ μουςικι αντικατοπτρίηει τθν κοινωνία, δεν κα μποροφςε θ κοινωνία να αντικατοπτρίηει τθ μουςικι; 
Αν υπάρξει κζλθςθ να εξελιχκεί θ μουςικι, αυτομάτωσ κα υπάρχει και κζλθςθ να εξελιχκεί θ κοινωνία; Είναι πικανό. 
Πταν ζργα υψθλισ τζχνθσ γίνονται αντιλθπτά, είναι μια ζνδειξθ πωσ το πολιτιςτικό επίπεδο του ακροατθρίου είναι 
αρκετά υψθλό, ϊςτε να τα κατανοιςει. Και μζνει να αναρωτθκοφμε, θ μουςικι είναι κομμάτι τθσ εξζλιξθσ ι θ μουςι-
κι ζχει τθ δφναμθ να εξελίξει τθν κοινωνία; 

Αδαμαντία Θεοφάνουσ, Α΄ Λυκείου 

 Με αθορκή, ιοηπόλ, ηο παραπάλω άρζρο, ε ζσληαθηηθή κας οκάδα αποθάζηζε λα δηελεργήζεη κηα 
έρεσλα γηα ηης επηιογές ηωλ λέωλ αηόκωλ όζολ αθορά ηης κοσζηθές ηοσς επηιογές. 

Τι μουσική ακούτε; 
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Το γκάλοπ για τισ μουςικζσ προτιμι-
ςεισ των νζων μεταξφ 12 και 17 χρονϊν 
ζγινε ςτθν πόλθ τθσ Ρρζβεηασ και το 
ςυμπζραςμα είναι πωσ οι περιςςότεροι 
ζφθβοι ακοφν και τθν ελλθνικι αλλά και 
τθν ξζνθ μουςικι.   
(δείγμα: 100 ερωτθκζντεσ) 

 

 
 

 

Αλίκθ Σςόκα, Ζλενα Κωνςταντινίδθ, 
Γ’ Γυμναςίου 
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Από μαρτυρίεσ, θ μουςικι ζχει 
βοθκιςει άτομα με ειδικζσ ανά-
γκεσ, αλλά και παιδιά και ενθλί-
κουσ με αναπθρίεσ, καρκίνο και 
άλλεσ δυνθτικά κανατθφόρεσ α-
ςκζνειεσ. Γενικά, θ μουςικοκερα-
πεία βοθκά ςτισ κινθτικζσ, επικοι-
νωνιακζσ, κοινωνικζσ, γνωςτικζσ 
και μουςικζσ δεξιότθτεσ του παι-
διοφ. H μουςικι βοθκά ςτθν αυτο-
πεικαρχία, ςτθ ςυνεργαςία, το 
ςυντονιςμό, τισ νοθτικζσ και ακου-
ςτικζσ δεξιότθτεσ, ςτθ δθμιουργι-
κότθτα, τθν αυτοεκτίμθςθ, τθν 
κοινωνικότθτα και τθν προςωπικι 
ζκφραςθ. Μπορεί, επομζνωσ, να βοθκιςει τα παιδιά με 
ειδικζσ ανάγκεσ να μάκουν ευκολότερα. Άλλωςτε, είναι 
πιο πικανό να παρακολουκιςουν ζνα ακουςτικό απ' ό,τι 
ζνα οπτικό ερζκιςμα. Σε παιδιά με γλωςςικι κακυςτζρθ-
ςθ παρατθρικθκε ςθμαντικι  βελτίωςθ με τθ χριςθ τρα-
γουδιϊν (ςφμφωνα με το Peabody Picture Vocabulary 
test). Το τραγοφδι βοθκά ςτθν καλφτερθ άρκρωςθ, τθ 
γλωςςικι ανάπτυξθ και παρζχει ζναν ευχάριςτο τρόπο, 
χωρίσ ζντονθ ςυναιςκθματικι φόρτιςθ-άγχοσ, για να ανα-
πτυχκεί θ μνιμθ. 

Στο ταξίδι για τθν κατανόθςθ του παιδιοφ με ειδικζσ 
ανάγκεσ, θ μουςικι διαδραματίηει ζναν ιδιαίτερα ςθμα-
ντικό ρόλο. Μζςω τθσ μουςικισ, θ οποία αποτελεί μια  

Η Μοτςική ως μέςο θεραπείας  

παγκόςμια γλϊςςα, το παιδί κα-
ταφζρνει να ξεφφγει από τουσ 
εκφραςτικοφσ περιοριςμοφσ που 
του κζτει θ αναπθρία του και να 
επικοινωνεί με το περιβάλλον.  
      Ραράλλθλα, μζςω τθσ μουςι-
κισ, και ο δίχωσ αναπθρία 
άνκρωποσ πετυχαίνει καλφτερθ 
αυτοπεικαρχία, αυτοεκτίμθςθ, 
ςυντονιςμό, επικοινωνία και ςυ-
νεργαςία. Ανακαλφφκθκε ότι θ 
αργι μουςικι γενικά επιβραδφνει 
τον καρδιακό ρυκμό και τθν αρτθ-
ριακι πίεςθ, ενϊ θ γριγορθ ζχει 
το αντίκετο αποτζλεςμα. Γενικό-

τερα, κα λζγαμε, πωσ θ μουςικι ενεργοποιεί τθ μνιμθ και 
τθ φανταςία και εξαςκεί τον εγκζφαλο. Άλλωςτε, το να 
παίηει κανείσ ζνα μουςικό όργανο απαιτεί τον ςυντονιςμό 
αρκετϊν λειτουργιϊν όπωσ όραςθ, ακοι, αφι. 

Ο Αlbert Einstein είχε ςτενι ςχζςθ με τθ μουςικι. Σε 
μια διλωςι του αναφζρει πωσ εάν δεν γινόταν επιςτιμο-
νασ κα γινόταν ςίγουρα μουςικόσ. Ομοίωσ ο Sherlock 
Holmes χαλάρωνε και ςυγκεντρωνόταν παίηοντασ το βιολί 
του. Θ μουςικι ςε χαλαρϊνει δθμιουργϊντασ ζνα αίςκθ-
μα ευφορίασ. Κακαρίηει το μυαλό για να ςκεφτείσ καλφτε-
ρα, ςε ενκαρρφνει. Σε εκπαιδεφει ευχάριςτα και ςε δια-
ςκεδάηει. 

Αλεξάνδπα Σηαύπακα, Β’ Γυμναζίου 

Μουςικοκεραπεία είναι θ ςκόπιμθ χριςθ τθσ μουςικισ ι μουςικϊν ςτοιχείων  
για να επιτευχκοφν κεραπευτικοί ςτόχοι. 

Σχετικά με τα είδθ τθσ μουςικισ υπιρχε 
ποικιλία, αλλά θ πλειοψθφία ακοφει είτε 
όλα τα είδθ είτε Pop/Hip Hop. Τα άλλα είδθ 
βρίςκονται ςε μικρά ποςοςτά, κάτω του 9%, 
που δείχνει τθν υπερίςχυςθ τθσ Pop/Hip 
Hop μουςικισ ςτουσ νζουσ.  

 

Αλίκθ Σςόκα, Ζλενα Κωνςταντινίδθ, 
Γ’ Γυμναςίου 

Στο πλαίςιο, λοιπόν, τθσ ζρευνάσ μασ διαπιςτϊςαμε ακό-
μθ πωσ οι νζοι ακοφν πολφ περιςςότερο και ςε μεγαλφτερθ 
ςυχνότθτα μουςικι από ό,τι οι ενιλικεσ. Αυτό ίςωσ ζχει να 
κάνει και με τθ φφςθ τθσ κακθμερινότθτασ του κακενόσ, αλλά 
ςίγουρα και με τθ φφςθ των νζων γενικά, τθν οποία –ευτυχϊσ
– χαρακτθρίηει θ διάκεςθ για ηωι και θ ανεμελιά… 

 

Άγγελοσ ουλιώτθσ, Γιώργοσ ουλιώτθσ, Γ’ Γυμναςίου 
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Σηη Διαπαζών 

     David Robert Jones, ο γνωςτόσ ςε όλουσ μασ David 
Bowie. Γεννικθκε ςτο Λονδίνο ςτισ 8 Λανουαρίου του 1947 
και πζκανε ςτισ 10 Λανουαρίου 2016, λίγεσ μόλισ θμζρεσ 
μετά τθν κυκλοφορία 
του τελευταίου του 
άλμπουμ, ςε θλικία 69 
ετϊν, από καρκίνο.  
     Από μικρόσ ανακάλυ-
ψε το ταλζντο του 
ςτθ μουςικι. Πταν μεγά-
λωςε, αποφάςιςε να 
ςπουδάςει μουςικι, 
κακϊσ επίςθσ τζχνεσ και 
ςχεδιαςμό. Στθν θλικία 
των 15 δθμιοφργθςε τθ 
δικιά του μπάντα, ςτθν 
οποία πιρε το ρόλο του 
κικαρίςτα, αλλά λίγο 
αργότερα τθν εγκατζλει-
ψε, ϊςτε να βρει κά-
ποιον για να μπορζςει 
να μπει ςτθ μουςικι 
βιομθχανία.  
     Θ αρχι του δεν ιταν 
θ καλφτερθ, όμωσ παρό-
λα αυτά, δεν τα παράτθ-
ςε! Από τθν αρχι τθσ 
καριζρασ του ο Bowie 
ξεχϊριηε για τθν εφευ-
ρετικότθτά του ςτθ μου-
ςικι. Με τθν ίδια ευκολία που «δθμιουργοφςε» ζνα χαρα-
κτιρα, με τθν ίδια ακριβϊσ ευκολία μποροφςε να τον απο-
βάλει, να τον επαναπροςδιορίςει και να επανατοποκετθ-
κεί. Το 1972 κυκλοφόρθςε το τραγοφδι «Starman» και το 
ανδρόγυνο alter ego Ziggy Stardust. Μποροφμε να ποφμε 
ότι ιταν ζνασ από τουσ ςθμαντικότερουσ μουςικοφσ 
του glam rock. To 1975 o Bowie αλλάηει ξανά το μουςικό 
ςτυλ του και γίνεται διάςθμοσ ςτθν Αμερικι με το τραγοφ-
δι "Fame", που ζφταςε πολφ γριγορα ςτθν πρϊτθ κζςθ 
(από το album 'Young Americans'). 
     Ωςτόςο, είχε αςχολθκεί και με τον κινθματογράφο και 
είχε πρωταγωνιςτιςει ςε αρκετζσ ταινίεσ, όπου κατάφερε 
να μασ εντυπωςιάςει, όπωσ: «The Man Who Fell to Earth», 
«The Hunger», «Everybody Loves Sunshine», ενϊ θ τελευ-
ταία του ςυμμετοχι ςε ταινία ιταν ςτο «The Prestige», το 
2006. Ο Βowie ιταν ο άνκρωποσ που ζδινε "χαρακτιρα" 
ςτο φιλμ. Επίςθσ, το 2015 ο Bowie βρζκθκε ςτο top 10 των 
πιο καλοντυμζνων αντρϊν τθσ Βρετανίασ. 
     Συνολικά ςτθ διάρκεια τθσ ηωισ του, από τθν αρχι τθσ 
καριζρασ του, ποφλθςε 140 εκατομμφρια άλμπουμ. Επί-
ςθσ, ςτθν Αγγλία ζχει 11 χρυςά άλμπουμ και 9 πλατινιζνα, 
ενϊ ςτθν Αμερικι 7 χρυςά άλμπουμ και 5 πλατινζνια. Οι 
κορυφαίεσ διςκογραφικζσ του ςτιγμζσ ιταν: Space Oddity 
(1969), The Man Who Sold the World (1970), Diamond 
Dogs (1974), Scary Monsters (And Super Creeps) (1980),  

Let's Dance (1983), Tonight (1984), The Buddha of Subur-
bia (1993), Earthling (1997). 
 

Διςκογραφία: David 
Bowie (1967), Space 
Oddity (1969), The Man 
Who Sold the World 
(1970), Hunky Dory 
(1971), The Rise and Fall 
of Ziggy Stardust and 
the Spiders from Mars 
(1972), Aladdin Sane 
(1973), Pin Ups (1973), 
Diamond Dogs (1974), 
You n g A m er i c a n s 
(1975), Station to Sta-
tion (1976), Low (1977), 
Heroes (1977), Lodger 
(1979), Scary Monsters 
(and Super Creeps) 
(1980), Let’s Dance 
(1983), Tonight (1984), 
Never Let Me Down 
(1987), Black Tie White 
Noise (1993), Outside 
(1995), Earthling (1997), 
‘ Hours…’ (1999), Hea-
then (2002), Reality 
(2003). 

 
 
 

Εκεί, ςσιρ φξπδέρ και σιρ μελψδίερ, είμαι ό, σι θέλψ μα οψ. 

Οι λένειρ αολά εμώμξμσαι ετφάπιςσα μαζί. Υοήπνε οάμσα ξ 

σπόοξρ μξτ μα εκυπάςψ ατσό οξτ για μέμα είμαι αδύμασξ 

μα εκυπαςσεί με ξοξιξδήοξσε άλλξ μέςξ. 

 

Δεμ νέπψ οξύ θα οάψ αοό εδώ, αλλά τοόςφξμαι όσι δεμ 

θα είμαι βαπεσά. 

 

Ειλικπιμά, μεπικέρ υξπέρ ξι επμημείερ οξτ έφψ δει ςε με-

πικά αοό σα σπαγξύδια οξτ έφψ γπάχει είμαι οξλύ οιξ 

εμδιαυέπξτςερ αοό σιρ ιδέερ οξτ έβαλα εγώ ς’ ατσά. 

 

Πάμσα εκολήςςξμαι οξτ ξι άμθπψοξι οαίπμξτμ ατσό οξτ 

λέψ ςσα ςξβαπά. Ούσε εγώ δεμ με οαίπμψ ςσα ςξβαπά. 

 

Δεμ είμαι οπξυήσηρ ή άμθπψοξρ σψμ ςοηλαίψμ, αολά 

έμαρ θμησόρ με δτμαμικό ςξύοεπμαμ. Στμεφίζψ μα ζψ. 

 

Καθώρ μεγαλώμειρ σα επψσήμασα οεπιξπίζξμσαι ςε δύξ ή 

σπία: Πόςξ ακόμη; Και σι κάμψ με σξ φπόμξ οξτ μξτ έφει 

μείμει; 

 

 
Βαςιλικι Σςιόκου, Β΄ Λυκείου 

 

Αφιέρωμα στον έναν και μοναδικό… David Bowie 
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Έλληνες Στνθέσες 

Ο Δημήτρης     

Αγραφιώτης γεννι-

κθκε ςτθν Ακινα ςτισ 17 
Μαρτίου του 1932. Σε 
θλικία 10 ετϊν άρχιςε 
μακιματα βιολιοφ με τον 
Χ. Κελπανίδθ ςτθ Κεςςα-
λονίκθ. Μετά τον εμφφλιο 
πόλεμο γφριςε ςτθν Ακι-
να και ςυνζχιςε το βιολί, 
αλλά και μακιματα κεω-
ρίασ με τον Μάριο Βάρβο-
γλθ ςε ωδείο (εκεί τελειϊνει τισ ςπουδζσ του ςτο βιολί 
και ςτθ κεωρία). Ραίρνοντασ υποτροφία από το Ρανε-
πιςτιμιο Ακθνϊν ςυνεχίηει τισ ςπουδζσ του ςτθν (τότε) 
Δυτικι Γερμανία ςτθ Μουςικι Ακαδθμία του Μονάχου 
(1960-62).  

Σθμαντικι ςυνεργαςία ςτθ ηωι του ιταν με τον 
διάςθμο μελετθτι του Μότςαρτ, Μπζρναρντ Μπάουμ-
γκαρτνερ, του οποίου υπιρξε βοθκόσ ςε ορχιςτρα τθσ 
Αυςτρίασ από το 1964 ζωσ το 1968. Στθν Αυςτρία μελζ-
τθςε ςφνκεςθ με τον Τςζηαρ Μπρζηγκεν, ο οποίοσ ιταν 
λάτρθσ τθσ ελλθνικισ μουςικισ, ενϊ τα ζργα του πε-
ριείχαν κζματα από τθν ελλθνικι δθμοτικι μουςικι. 
Κατά τθν παραμονι του εκεί ςυνζκεςε το πρϊτο ζργο 
του, Σρία Σραγοφδια, ςε ποίθςθ Γ. Σεφζρθ (πρϊτθ ε-
κτζλεςθ, 1965).Το Νοζμβριο του 1968 ζγινε αρχιμουςι-
κόσ και καλλιτεχνικόσ διευκυντισ τθσ Σουθδικισ Ορχι-
ςτρασ. Το 1979 ςυνκζτει το Σρίπτυχον. 

Ο Γιάννης Ζουγανέλης γεννικθκε ςτισ 3 Φεβρουα-

ρίου το 1955 ςτθν Ακινα. Είναι παντρεμζνοσ με τθν Λςιδϊρα 
Σιδζρθ και ζχουν μαηί τθ γνωςτι τραγουδίςτρια Ελεωνόρα Ηου-
γανζλθ. Μεγάλθ επίδραςθ ςτθ μετζπειτα πορεία του άςκθςε το 
γεγονόσ ότι και οι δφο γονείσ του ιταν κωφοί. Αςχολικθκε από 
μικρι θλικία με τθ μουςικι, ξεκινϊντασ βυηαντινι μουςικι με 
ιεροψάλτθ, ενϊ ςυνζχιςε ςε ωδείο κικάρα με τουσ κακθγθτζσ 
Χ. Εκμεκτςόγλου και Κ. Τριάντο, αλλά και κεωρθτικά με τον 
Αντίοχο Ευαγγελάτο. Συνζχιςε ςτο Εκνικό Ωδείο Ακθνϊν με 
αρμονία, πιάνο και ανϊτερα κεωρθτικά υπό τθ διδαςκαλία των 
Ρατρικίδθ και Βϊκου. Σθμαντικό ρόλο ςτισ μουςικζσ ςπουδζσ 
του ζπαιξαν τα μακιματα με το ςυνκζτθ Νίκο Μαμαγκάκθ που 
τον δίδαξε ρυκμολογία. Το 1975 πιρε υποτροφία από το Υ-
πουργείο Ρολιτιςμοφ για το ζργο που ςυνζκεςε, Δζκα Βυηαντι-
νά Δοκίμια, και ςποφδαςε ςφνκεςθ, ενορχιςτρωςθ και όπερα 
ςτθν Ακαδθμία Τεχνϊν του Μονάχου, από όπου αποφοίτθςε με 
άριςτα. Δοφλεψε ςτθν ΕΤ γράφο-
ντασ μουςικι για κεατρικά ζργα, 
ραδιόφωνο, αλλά και τθλεόραςθ. 
Μζχρι ςιμερα ζχουν εκδοκεί 60 
ζργα του, ενϊ ζχει γράψει μουςικι 
για πάνω από 100 κεατρικζσ παρα-
ςτάςεισ. Τζλοσ, ζχει γράψει μουςι-
κι για τθλεοπτικζσ ςειρζσ και πο-
λυάρικμεσ κινθματογραφικζσ ταινί-
εσ, ενϊ ζργα του παρουςιάςτθκαν 
ςτθν εκδιλωςθ απονομισ των βρα-
βείων Νόμπελ το 1996. 

 
Βαρβάρα Παπακωνςταντίνου, Β’ Γυμναςίου 

 

Παηδηθή Χορωδία Πρέβεδας «Αρκολία» 

Σσλαληήζακε ηελ θσρία  Αλέιηα Σηεθάλοβα, καέζηρο ηες παηδηθής τορωδίας Πρέβεδας, 

«Αρκολία», ε οποία κας κίιεζε γηα ηο ζποσδαίο έργο ηες τορωδίας ηες πόιες κας. 

Πόςα χρό-
νια λει-
τουργεί θ 

χορωδία Πρζβεηασ; 
Θ παιδικι χορωδία λειτουργεί πε-
ρίπου 30 χρόνια. 
Με ποια αφορμι ξεκίνθςε; 
Τθν ξεκίνθςε ο Ανδρόνικοσ Κου-
ρουκλισ για να μαηζψει παιδιά 
ςαν φυτϊριο για τθν μεικτι χορω-
δία, αλλά και γενικϊσ για να προ-
καλζςει ζνα ενδιαφζρον ςτθν Ρρζ-
βεηα προσ τθ χορωδιακι μουςικι  

και να καλλιεργιςει το χορωδιακό 
τραγοφδι. Αυτόσ ιταν και ο πρϊ-
τοσ μαζςτροσ. 
Οι εμφανίςεισ τθσ χορωδίασ προ-
ορίηονται αποκλειςτικά για τθν 
Πρζβεηα ι εκτείνονται και ςε πα-
νελλινιο και διεκνζσ επίπεδο; 
Ναι, όπωσ είπατε. Τα μικρότερα 
παιδιά τραγουδάνε ςυνικωσ ςτθν 
Ρρζβεηα, ενϊ τα μεγαλφτερα πάνε 
ςε πολλά φεςτιβάλ και άλλεσ εκ-
δθλϊςεισ ςτθν Ελλάδα και πολλζσ 
φορζσ εκτόσ Ελλάδασ, ςυνικωσ ςε  

διεκνείσ διαγωνιςμοφσ και φεςτι-
βάλ χορωδιϊν. 
Ποιεσ χϊρεσ ζχει επιςκεφτεί θ χο-
ρωδία για να τραγουδιςει; 
Θ παιδικι χορωδία ζχει πάει ςτθν  
Λταλία, Ουγγαρία,  Βουλγαρία,  Ελ-
βετία και Ουκρανία, ενϊ θ μεικτι 
ζχει πάει και Λςπανία, Ρορτογαλία, 
Τουρκία και ςε πολλζσ γειτονικζσ 
χϊρεσ όπωσ Σλοβενία κτλ. 
Ζχει πάρει διακρίςεισ θ χορωδία; 
Ζχει διακρικεί πολλζσ φορζσ. Θ 
παιδικι χορωδία ζχει αναδειχκεί  
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https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CF%80%CE%AD%CF%81%CE%BD%CE%B1%CF%81%CE%BD%CF%84_%CE%A0%CE%AC%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%BD%CE%B5%CF%81&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CF%80%CE%AD%CF%81%CE%BD%CE%B1%CF%81%CE%BD%CF%84_%CE%A0%CE%AC%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%BD%CE%B5%CF%81&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%9D%CF%8C%CE%BC%CF%80%CE%B5%CE%BB
https://el.wikipedia.org/wiki/1996
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Σφολικός εκυοβιςμός 

     Στθ ςθμερινι εποχι είναι πολφ ςυχνό το φαινόμενο του 
ςχολικοφ εκφοβι-
ςμοφ, το οποίο α-
ςκείται ςε μακθτζσ 
από τουσ ςυμμακθ-
τζσ τουσ. Είναι μια 
επικετικι ςυμπερι-
φορά – ςωματικι, 
λεκτικι, ψυχολογικι 
ι και κοινωνικι – 
που εκδθλϊνεται 
ςκόπιμα, απρόκλθτα 
και επαναλαμβανό-
μενα ςτο ςχολείο, 
ακόμθ και ςτα μζςα 
κοινωνικισ δικτφω-
ςθσ. Σκοπόσ τθσ είναι 
θ επιβολι και θ πρό-
κλθςθ ςωματικοφ και 
ψυχικοφ πόνου ςτο 
άτομο. 
     Οι λόγοι για τουσ οποίουσ κάποιοσ αςκεί επικετικι ςυ-
μπεριφορά ςε κάποιο άτομο είναι διάφοροι. Ζνασ από τουσ 
ςθμαντικότερουσ λόγουσ είναι θ ζλλειψθ αυτοπεποίκθςθσ 
και ζτςι με αυτόν τον τρόπο ο κφτθσ προςπακεί να τραβι-
ξει τθν προςοχι, πιςτεφοντασ ότι κα γίνει δθμοφιλισ ι ότι 
αυτό κα τον βοθκιςει να ενταχκεί ςε κάποια παρζα. Επί-
ςθσ, μπορεί να ζχει υποςτεί ο ίδιοσ εκφοβιςμό και να εκτο-
νϊνει κατά κάποιο τρόπο το κυμό του εκφοβίηοντασ 
άλλουσ. Ι, μπορεί μζςα απ’ αυτό να νιϊκει ανϊτεροσ απ’ 
τουσ άλλουσ, να αιςκάνεται ότι ζχει ιςχφ και εξουςία.  Είναι 
ο ίδιοσ τρομοκρατθμζνοσ για κάτι και ζτςι προςπακεί να 
τρομοκρατιςει τουσ άλλουσ, για να κρφψει τα ςυναιςκι-
ματά του ι παρενοχλεί άλλουσ για να μθν τον παρενοχλι-
ςουν πρϊτα εκείνοι. Αυτοί που αςκοφν bullying είναι δυς- 

τυχείσ και «ξεςποφν» τθ δυςτυχία τουσ ςτουσ άλλουσ. Συ-
νικωσ δεν νιϊκουν 
υπευκυνότθτα για 
τισ πράξεισ τουσ και 
ςυχνά ζχουν τθν 
ανάγκθ να ελζγχουν 
τουσ άλλουσ και να 
κερδίηουν πάντα. 
      Σε τζτοιεσ περι-
πτϊςεισ, το κφμα 
του εκφοβιςμοφ 
πρζπει να απευκυν-
κεί ςε κάποιον με-
γαλφτερο, ϊςτε να 
τον βοθκιςει. Ακό-
μθ, θ καλφτερθ 
άμυνα απζναντι ςε 
άτομα που αςκοφν 
εκφοβιςμό είναι θ 
αυτοπεποίκθςθ. Το 
κφμα κα πρζπει να 

μθν αιςκάνεται άςχθμα για τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά 
του και να νιϊκει καλά με το εαυτό του. Θ αντεπίκεςθ 
ςτουσ εκφοβιςτζσ δεν είναι λφςθ, γιατί κάνει τα πράγματα 
χειροτζρα και αυτό που κζλουν να πετφχουν είναι να ςε 
κάνουν να νιϊςεισ άςχθμα για τον εαυτό ςου -γιατί αυτό 
επιδιϊκουν- ϊςτε να αποκτιςουν εξουςία και ζλεγχο πά-
νω ςου. Επίςθσ, ζνασ ακόμθ τρόποσ αντιμετϊπιςθσ είναι θ 
αποφυγι χϊρων του ςχολείου όπου αςκείται ςυχνότερα 
το φαινόμενο του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ. 

 Κα ζπρεπε ςε αυτό το ςοβαρό πρόβλθμα να βοθκι-
ςουμε όλοι, ϊςτε να επιλυκεί και να υπάρχουν λιγότερα 
κροφςματα εκφοβιςμοφ ςτα ςχολεία. 

 

 Δωή Μπέλλου, Γλεωνόπα Τουμανίδη,  

Γ’ Γυμναζίου 

δφο φορζσ ςτο Διεκνζσ Φεςτιβάλ 
Ακθνϊν ωσ θ καλφτερθ παιδικι 
Ελλθνικι χορωδία. Εκτόσ από αυ-
τό, ζχει πάρει πρϊτα, δευτζρα και 
τρίτα βραβεία ςε διαγωνιςμοφσ 
ςτθν Λταλία, τθν Ελβετία, Ουγγαρί-
α και Βουλγαρία. Θ μεικτι ζχει 
πάρει ακόμα περιςςότερεσ διακρί-
ςεισ, κακϊσ ζχει πάρει μζροσ ςε 
περιςςότερουσ διαγωνιςμοφσ. Και 
αυτι ζχει αναδεχκεί ωσ θ καλφτε-
ρθ Ελλθνικι χορωδία ςε δφο ςυνε-
χόμενα φεςτιβάλ Ακθνϊν και ακό-
μα πάρα πολλά βραβεία από δια-
γωνιςμοφσ ςτο εξωτερικό. Πλα τα  

βραβεία κοςμοφν τον τοίχο τθσ 
χορωδίασ μασ. 
 
Αποςτολία Ντάκουλα, Αλεξάνδρα 

ταφρακα, Β’ Γυμναςίου 

δύο φορές στο 

Διεθμές Φεστι-

βάλ Αθημώμ ως 

η καλύτερη 

παιδική Ελλημι-

κή χορωδία 
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Στη Διαπασών ο Γεράσιμος Γεννατάς 
 

     Στισ 15 Λανουαρίου, θ πόλθ μασ είχε τθν τιμι να υποδεχκεί μια υπζροχθ κεατρι-
κι παράςταςθ. Το κεατρικό εργαςτιρι Ρρζβεηασ προςκάλεςε και φιλοξζνθςε ςτον 
υπζροχα διαμορφωμζνο χϊρο του, όπωσ ζχει κάνει και αρκετζσ άλλεσ φορζσ, ζνα 
φανταςτικό κζαμα που δεν είναι άλλο από τθν "Ρατριδογνωςία" ι "τίποτα πια δεν 
είναι για ςυγγνώμθ", του Γεράςιμου Γεννατά. Θ παράςταςθ αυτι παίηεται εδϊ και 
3 χρόνια και ζχει αποςπάςει τισ καλφτερεσ κριτικζσ. Ρρόκειται για μια παράςταςθ 
με κείμενα του Γιϊργου Γαλίτθ και του Γεράςιμου Γεννατά, κακϊσ επίςθσ και απο-
ςπάςματα από ζργα των Ξενοφϊντα και Κουκυδίδθ, και ποιιματα των Μαγιακόφ-
ςκι, Μπρεχτ, Ζλιοτ, Λαςκαράτου και Λειβαδίτθ. 
     Ρρόκειται για μια μικρι πολιτικι επικεϊρθςθ, με ςάτιρα κυρίωσ για τθν Ελλάδα 
του ςιμερα, αλλά και τθν εξζλιξι τθσ ςτο χρόνο. Ο Γεράςιμοσ Γεννατάσ με τον Βα-

ςίλθ Μπαμποφνθ, τον ζναν εκ των δφο μουςικϊν τθσ παράςταςθσ, λοιπόν, κατάφεραν να μιλιςουν ςτο κοινό τθσ Ρρζβεηασ 
αφινοντάσ τουσ όλουσ άναυδουσ. Ιταν μια παράςταςθ με πολφ γζλιο και επαφι με το κοινό, μζςα από τθν οποία φάνθκε 
για άλλθ μια φορά το ταλζντο του θκοποιοφ, όχι μόνο ςτθν υποκριτικι, αλλά και ςτον αυτοςχεδιαςμό πάνω ς’ αυτι. Ζνα 
από τα αξιοπρόςεκτα ςθμεία του ζργου ιταν το πόςο αρμονικά "κοφμπωςαν" ο Γιϊργοσ Καμπογιάννθσ με τον Γεράςιμο 
Γεννατά, τα νζα με τα κλαςικά, διαχρονικά κείμενα. Το αποτζλεςμα, όπωσ καταλαβαίνετε, ιταν πολφ ιδιαίτερο και πρωτό-
τυπο, όςον αφορά τόςο ςτθν εκτζλεςθ όςο και το περιεχόμενο του ζργου. 

Θ ςυντακτικι ομάδα τθσ εφθμερίδασ μασ φυςικά δεν ζχαςε τθν ευκαιρία να μιλιςει με τον ίδιο το Γεράςιμο Γεννατά… 
Μαρίνα Νοφςια, Β’ Λυκείου 

Ξεκινιςατε να ςπουδάηετε κάτι διαφορετικό από αυτό 
που κάνετε τϊρα. Πϊσ καταλιξατε ςτο κζατρο; Ήταν 
κάτι που το ςκεφτόςαςταν από πριν ι ζτυχε;  
Πχι, όχι, κα ζλεγα ότι μάλλον τυχαία ζγινε λόγω κάποιων 
ςυνκθκϊν... Κάποια ςτιγμι εγκατζλειψα τισ ςπουδζσ μου 
ςτο βιολογικό τμιμα ςτο πανεπιςτιμιο τθσ Ακινασ˙ για 
διάφορουσ λόγουσ, και προςωπικοφσ και οικογενειακοφσ, 
δυςτυχϊσ απομακρυνόμουνα από το πανεπιςτιμιο. Ριο 
πολφ εγϊ ζφταιγα, όχι το πανεπιςτιμιο... Σταμάτθςα, δεν 
ζκανα τίποτα για κάποιο διάςτθμα και 
μετά από διάφορεσ ςυμπτϊςεισ πιγα 
ςε μια δραματικι ςχολι, ςτθ Βεάκθ, 
και μετά τα πράγματα κάπωσ κυλιςα-
νε εριμθν μου. 
Πολφσ κόςμοσ ςασ γνϊριςε από τθ 
ςειρά "Είςαι το ταίρι μου", μια πολφ 
επιτυχθμζνθ τθλεοπτικι ςειρά και 
γενικά ςασ βλζπουμε ςε κωμικοφσ 
ρόλουσ. Τελικά είναι οι κωμικοί ρό-
λοι αυτοί που ςασ αρζςουν / ςασ 
ταιριάηουν; 
Ο διαχωριςμόσ αυτόσ ζχει να κάνει περιςςότερο με τθν 
εικόνα που βγαίνει προσ τα ζξω, δεν είναι πραγματικόσ 
και πολφ ουςιαςτικόσ για τθ δουλειά μασ. Το κζατρο είναι 
ζνα, θ ζκφραςθ είναι μία, θ τζχνθ είναι μία, οι τρόποι, τα 
ικθ μποροφν να διαφοροποιοφνται και να παίρνουν δια-
φορετικά πρόςωπα, αλλά θ ουςία του είναι μία. Με αυτι 
τθν ζννοια, λοιπόν, εγϊ δεν τα διαχωρίηω. Ζχω κάνει και 
αρκετά πράγματα που κα χαρακτθριηόντουςαν δραματικά 
ι τραγικά και δουλεφεισ με τον ίδιο τρόπο ακριβϊσ. Κα 
μποροφςε κάποιοσ να πει ότι ενδεχομζνωσ θ κωμωδία να 
κζλει λίγο μεγαλφτερθ ταχφτθτα. Δεν ξζρω αν ιταν μουςι-
κό πράγμα αν κα μποροφςε να γίνει ζνασ μουςικόσ πα-
ραλλθλιςμόσ, ςίγουρα κα υπάρχει κάποιοσ μουςικόσ πα-
ραλλθλιςμόσ, πάντωσ χαίρομαι που με κατατάςςετε ςτουσ 
κωμικοφσ, είναι τιμι μου και καμάρι μου. 

Σε αυτιν τθν παράςταςθ ζχετε γράψει οριςμζνα κείμενα. Τι 
ςασ οδιγθςε να περάςετε -αν και όχι εξ ολοκλιρου- από τθν 
υποκριτικι ςτθ ςυγγραφι; 
Λιγάκι ντρζπομαι κατ' αρχάσ και δεν μπορϊ να αποδεχκϊ το 
χαρακτθριςμό του ςυγγραφζα. Αυτά τα κείμενα που ζγραψα 
ιταν κείμενα που προζκυψαν μζςα από πρόβεσ, δθλαδι ιταν 
κάποιεσ ιδζεσ που αρχίηοντασ να κάνουμε πρόβα διαμορφϊ-
κθκαν λίγο ςε κείμενο και αυτό το κείμενο άλλαηε ςυνζχεια 
με τθν πρόβα. Το να γράφεισ είναι κάτι πολφ μεγάλο, πολφ 

ιδιαίτερο, πολφ ακριβό, πολφτιμο και, 
όταν ςε μια παράςταςθ ακοφγονται  όλα 
αυτά τα μεγαλειϊδθ κείμενα που ανι-
κουν ςτο ανκρϊπινο μυαλό,  ςτο ανκρϊ-
πινο πνεφμα, ςτον παγκόςμιο πολιτι-
ςμό… δεν μπορϊ να πω εγϊ ότι ζγραψα. 
Ωςτόςο, ιταν ζνα ερζκιςμα κακαρά πρα-
κτικό, τθσ δουλειάσ, γιατί προςπακοφςα-
με παράλλθλα με αυτά τα κείμενα, που 
είναι κείμενα διαχρονικά, που ζχουν να 
κάνουν με όλεσ τισ εποχζσ, με όλουσ τουσ 
ανκρϊπουσ, να βάλουμε και πιο τωρινά 

πράγματα, οπότε απ' αυτι τθν ανάγκθ και μζςα απ' τθν πρό-
βα προζκυψαν αυτά τα κείμενα. Ασ ποφμε τα κείμενα του 
Γιϊργου Γαλίτθ, που γράφει κείμενα, φαίνονται καλφτερα, ότι 
είναι κείμενα κάποιου που γράφει (είναι και πολφ καλόσ θκο-
ποιόσ βεβαίωσ ο Γιϊργοσ ο Γαλίτθσ).  
Εςείσ ςτο ξεκίνθμά ςασ αντιμετωπίςατε κάποιεσ δυςκολίεσ 
φαντάηομαι. Θεωρείτε ότι κάποιοσ νζοσ θκοποιόσ που ξεκι-
νάει ςιμερα τθν καριζρα του κα αντιμετωπίςει τισ ίδιεσ δυ-
ςκολίεσ; 
Νομίηω κα αντιμετωπίςει μεγαλφτερεσ, γιατί ηοφμε ςε μια 
κατεςτραμμζνθ χϊρα, ςε μια υποδουλωμζνθ χϊρα, ςε μια 
χϊρα που δεν είναι χϊρα και είναι ο χϊροσ που κάνουν πλιά-
τςικο κάποιοι που κζλουν να λζγονται και κυβερνιτεσ. Είμα-
ςτε ςε μια χϊρα που δεν ςζβεται καμία ανκρωπιςτικι αξία, 
δεν υπάρχει κοινωνικι ςυνείδθςθ, δεν υπάρχει εντιμότθτα, 
δεν υπάρχει θκικι, δεν υπάρχει αξιοπρζπεια, δεν υπάρχει 
ευγζνεια. Και δεν κατθγορϊ τουσ ανκρϊπουσ, για όλα αυτά 
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κατθγορϊ το πολιτικό προςωπικό. Αυτοφσ τουσ αχρείουσ που 
πρόδωςαν τθ χϊρα τουσ και τθν ζχουνε κάνει δουλοπαροικία 
και μάλιςτα επί χριμαςι. Οπότε οι άνκρωποι νομίηω ότι 
ζχουνε πολφ δρόμο και πολφ κόπο να κάνουνε, ωςτόςο αυτό 
δεν πρζπει να είναι αποκαρρυντικό˙ πρζπει ίςα ίςα να μασ 
εμπνζει να κάνουμε αυτό που κζλουμε να κάνουμε. Γενικά, 
υπάρχει μια ευτζλεια ςτισ ανκρϊπινεσ αξίεσ, ςε ό,τι ζχει να 
κάνει με τον άνκρωπο. Ο μοναδικόσ κεόσ τθσ ηωισ μασ αυτι 
τθ ςτιγμι είναι το χριμα, οπότε εμείσ πρζπει να κοιτάξουμε 
ξανά, να ξαναδιεκδικιςουμε ό,τι ζχει να κάνει με κάτι τι αν-
κρϊπινο. Οπότε ο νζοσ άνκρωποσ, ανάλογα με τθν οικογζ-
νειά του, με τθν ψυχι του, με τα ερεκίςματά του, οφείλει να 
προχωριςει μπροςτά, και θ ηωι προχωράει μπροςτά οφτωσ 
ι άλλωσ, είτε εμείσ το κζλουμε είτε όχι. 
Δθλαδι, θ ςυμβουλι ςασ ςε κάποιον νζο που κζλει να α-
ςχολθκεί με τθν τζχνθ, με το κζατρο ςυγκεκριμζνα, είναι να 
το κάνει παρά τισ δυςκολίεσ; 
Βεβαίωσ. Είμαςτε πολφ τυχεροί που, παρότι δεν πλθρωνόμα-
ςτε πολφ καλά, μζςα ςε αυτόν τον οχετό τθσ ξεφτίλασ εμείσ 
αςχολοφμαςτε με ωραία κείμενα, όπωσ εςείσ παίηετε νότεσ 
μζςα ςτο βόρβορο τθσ αςχιμιασ˙ είναι πολφτιμο αυτό! 
Από ό,τι κατάλαβα, δεν αντιμετωπίηετε πολφ αιςιόδοξα το 
μζλλον τθσ χϊρασ. 
Ζχουμε να δοφμε πράγματα που δεν 
μποροφμε να τα φανταςτοφμε. Τθν 
απόλυτθ καταςτροφι δεν τθν 
ζχουμε δει˙ νομίηω ότι ζχουμε να 
δοφμε πολφ πιο δφςκολεσ καταςτάςεισ, μπορεί να αποδει-
χκεί, δθλαδι, με ακόμθ μεγαλφτερθ ςαφινεια το πόςο αυτοί 
οι προδότεσ -γιατί είναι προδότεσ- είχανε δϊςει όρκο να φυ-
λάττουν αυτι τθ χϊρα και αυτοί κάνουν το αντίκετο... Πχι, 
είμαι εξαιρετικά απαιςιόδοξοσ. Αλλά θ απαιςιοδοξία δεν 
ςθμαίνει απραξία˙ ςθμαίνει δφναμθ, κουράγιο,  μπροςτά.    
Ζχετε κάνει δουλειζσ και ςτθν τθλεόραςθ και ςτο κζατρο. Τι 
προτιμάτε; Τι ςασ αρζςει, ίςωσ, πιο πολφ;  
Αυτά είναι ςτεγανά, τα οποία μασ βάηουν ςτο ςτόμα όλων 
των ανκρϊπων, κυρίωσ οι προβλθματικοί τθσ τθλεόραςθσ, 
που είναι ζνα ςκεπτικό επίφαςθσ. Κζλω να πω ότι είναι ε-
πουςιϊδθ όλα αυτά. Πλα τα πράγματα είναι ίδια. Είναι τι 
ενεργοποιεί αυτό που κατοικεί μζςα μασ, τθν ψυχι μασ, τθν 
καρδιά μασ, τθ φανταςία μασ, το μυαλό μασ, αυτό μπορεί να 
είναι θ τθλεόραςθ, το ςινεμά, μπορεί να είναι ζνα βιβλίο, 
ζνα μουςικό όργανο, μπορεί να είναι τα πάντα. Το κζμα είναι 
πϊσ χρθςιμοποιοφμε τα πράγματα. Υπάρχουνε πάρα πολλζσ 
διαφορζσ, αλλά και πάρα πολλζσ ομοιότθτεσ ςτθν τθλεόρα-
ςθ, ςτο κζατρο, ςτο ςινεμά, ςτθ ηωγραφικι, ςτο χορό, ςτθ 
μουςικι, ςτθ φωτογραφία, ςτον τρόπο που ηοφμε. Ο τρόποσ 
που ηοφμε, κα 'πρεπε να είναι τζχνθ. Αν ο τρόποσ που ηοφμε 
δεν είναι «καλλιτεχνικόσ» και είναι βάρβαροσ, ασ ποφμε… 
Κζλω να πω, ο παρονομαςτισ τθσ φπαρξισ μασ και τθσ ηωισ 
μασ είναι ο άνκρωποσ, αυτό που ζχεισ απζναντί ςου, θ ψυχι 
ςου. Τα άλλα όλα είναι επιφάςεισ, είναι ζνα φαίνεςκαι, δεν 
είναι ουςιαςτικά. 
Το κζατρο όμωσ είναι το καταφφγιό ςασ, όπωσ είπατε ςτθν 
αρχι του ζργου; 
Ναι, όπωσ κα μποροφςε να είναι και κάτι άλλο, κα μποροφςε 
να είναι ζνα κλαρινζτο. Θ τζχνθ μπορεί να είναι καταφφγιο 
για τθν ψυχι του ανκρϊπου, δθλαδι μπορεί να μετακινιςει 
τθν ψυχι του ανκρϊπου και το μυαλό του, ζτςι ϊςτε να βλζ-
πει τα πράγματα διαφορετικά. Κα μποροφςα να ςυμπεριλά- 
 

βω και τθν τθλεόραςθ μζςα ςε αυτό, αλλά θ τθλεόραςθ 
που ζχουμε δεν είναι καλό δείγμα. Ειδικά θ τθλεόραςθ 
που είχαμε εμείσ τα τελευταία τριάντα χρόνια ιταν το βα-
ςικότερο εργαλείο θκικισ καταςτροφισ τθσ χϊρασ, κατα-
ςτράφθκε μια κοινωνία ολόκλθρθ. 
Είςτε χρόνια ςτο χϊρο του κεάτρου. Τι διαφορζσ παρατθ-
ρείτε όςον αφορά το κοινό, τθν προςζλευςθ ι το 
"είδοσ" (νζοι, άντρεσ, γυναίκεσ...); 
Το κοινό αλλάηει κι αλλάηει κι αλλάηει κι αλλάηει... υπάρ-
χουν κφκλοι που επαναλαμβάνονται. Αυτιν τθ ςτιγμι θ 
τζχνθ ςτθν Ελλάδα πάει να γίνει εντελϊσ κακοδθγοφμενθ 
και να οδθγθκεί προσ πολφ φτθνά κεάματα, κεάματα που 
δεν ζχουν να κάνουν κακόλου με τθν πραγματικότθτα τθσ 
κοινωνίασ. Αν δεισ τι παίηεται τϊρα ςτθν Ακινα... παίηο-
νται κάτι μιοφηικαλ, λεσ κι ο κόςμοσ ζχει ανάγκθ να δει το 
Billy Elliot ι το Νine. Δεν τα ευτελίηω, κακόλου, τα ςζβομαι 
και τα εκτιμϊ ςαν είδθ, αλλά είναι παραςτάςεισ που γίνο-
νται πάρα πολφ εφκολα και για ζναν πολφ ςυγκεκριμζνο 
λόγο: για να μαηζψουν κόςμο, τον οποίο παίρνουν από τα 
άλλα κζατρα, και είναι πολφ λυπθρό αυτό. Επίςθσ, να μθν 
ξεχνάμε ότι τα τελευταία 30 χρόνια ςτθν Ελλάδα ςυνζβθ 
αυτι θ επζλαςθ του ςκυλάδικου. Απζραντο ςκυλάδικο και 

περιςςότερο εννοϊ όχι το είδοσ 
ςαν είδοσ τραγουδιοφ, αλλά τθν 
θκικι που απορρζει από αυτό το 
πράγμα, τθν θκικι του φαίνε-
ςκαι και τθσ επιδειξιομανίασ, τθν 

θκικι τθσ μαγκιάσ, τθσ ιςχφοσ… του φαίνεςκαι, ρε παιδί 
μου, τθσ εικόνασ. Ρριν 40 χρόνια οι γονείσ και οι παπποφ-
δεσ μασ διαςκζδαηαν με μελοποιθμζνθ ποίθςθ, και ςιμερα 
διαςκεδάηουν μόνο με το «ςφφριξα κι ζλθξεσ» απ’ άκρθ ς’ 
άκρθ ςτθν Ελλάδα.  Οπότε, κζλω να πω, θ τζχνθ είναι πολφ 
κακοδθγοφμενθ ςτθ χϊρα˙ άλλο ζνα πολφ επικίνδυνο 
πράγμα. 
Παρ’ όλ’ αυτά, όμωσ, ζρχεται κόςμοσ ακόμθ... 
Και κα ζρχεται πάντα. Θ ηωι δεν ςταματάει ό,τι και να γί-
νει, και πόλεμοι, και ό,τι κι αν ςυμβεί, θ ηωι κα προχωράει 
και κα υπάρχουνε πάντα τζτοιεσ ενζργειεσ ςαν αυτι. Μα-
ηεφονται εδϊ και νοιάηονται για τουσ άλλουσ ανκρϊπουσ. 
Ο παρονομαςτισ τθσ φπαρξισ μασ πρζπει να είναι ο 
άνκρωποσ. Οτιδιποτε είναι ζξω από αυτό…. 
Πϊσ είναι να παίηει κανείσ μόνοσ του ςε ζνα ζργο; Ουςια-
ςτικά εςείσ και ο Βαςίλθσ Μπαμποφνθσ κρατάγατε μια 
παράςταςθ και δίνατε και ο δυο ςασ το εκατό τοισ εκατό 
ςυνζχεια. 
Αυτό οφείλουμε να το κάνουμε ςε όλθ μασ τθ ηωι ςαν 
άνκρωποι πρϊτα πρϊτα, αλλά Μαρίνα μου, δεν ιμαςταν 
μόνοι μασ. Ιςουν εςφ από κάτω, ιταν θ Λίλθ από κάτω… 
δεν ιμαςταν μόνοι μασ, ιταν οι άνκρωποι από κάτω, οπό-
τε δεν είναι μόνοσ του κάποιοσ πάνω ςτθ ςκθνι ποτζ. Ε-
μείσ ιμαςταν δφο και ιταν και άλλοι 70-80 άνκρωποι από 
κάτω, οπότε δεν ιμαςταν μόνοι, είχαμε πολφ καλι παρζα 
για να προςπακιςουμε αυτιν τθν ανάγκθ που ζχουμε να 
τθ ηωντανζψουμε. Τθν ανάγκθ που ζχουμε να επικοινωνι-
ςουμε. Αυτό είναι το τελευταίο μασ καταφφγιο! 
Μια ευχι. 
Μπροςτά. Οι άνκρωποι πρζπει να αρχίςουμε να κοιτάμε 
τον άνκρωπο. Είδεσ τι λζει ο Μπρεχτ, «ο άνκρωποσ είναι θ 
μοίρα του ανκρϊπου», πρζπει να ξαναγυρίςουμε ςε αυτό 
το απλό και μεγάλο, που δεν ζχει ανάγκθ από εξθγιςεισ, 

αυτό είναι.  
 
 

Μπροστά.  
Οι άνθρωποι πρέπει να αρχίσουμε 

να κοιτάμε τον άνθρωπο.  
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Μ’ αγαπάς; 

 

Εδϊ και αρκετά χρόνια νζοι άνκρωποι ςτθν πόλθ μασ παίρνουν τθν πρωτοβουλία και δθμιουργοφν καλλιτε-
χνικζσ ομάδεσ, με αποτζλεςμα να ςπάει θ μονοτονία τθσ κακθμερινότθτάσ μασ με τισ εκδθλϊςεισ τουσ. Μία 
από αυτζσ είναι θ κεατρικι ομάδα «γιατί όχι»  που δθμιουργικθκε πριν 5 χρόνια από τθ Βιργινία Μπάκα και 
άλλουσ νζουσ τθσ πόλθσ που αγαποφν το κζατρο. 

Θ παράςταςθ που ανζβαςαν φζτοσ τιτλοφορείται «Μ’ αγαπάσ;» και είναι εμπνευςμζνθ απ’ το κεατρικό 
ζργο τθσ Lucille Fletcher, «Nightwatch». Ρρόκειται για ζνα κοινωνικό κρίλερ, μια παράςταςθ με γριγορο ρυκ-
μό, νεφρο και αγωνία, που ςε "κρατάει ςτθν τςίτα" μζχρι και το τελευταίο λεπτό. Εξαιρετικά δοςμζνθ από 
τουσ θκοποιοφσ: Χριςτο Γαριβάλδθ, Σταφρο Ηϊνιο, Κωνςταντίνο Λωαννίδθ, Αποςτόλθ Μουκάνο, Βιργινία 
Μπάκα, Δϊρα Μπάλλα, Τηο Νάςτα, Κικι Ραπαγιάννθ, Ζφθ Ραπά και Ελζνθ Τζφα. 

Ιταν για τα Σαββατοκφριακα που παίχτθκε μια ευχάριςτθ παρζνκεςθ ςτθν πενιχρι πολιτιςτικι ηωι τθσ πό-
λθσ μασ.  

Θ Βιργινία Μπάκα, ιδρυτικό μζλοσ τθσ ομάδασ, με χαρά μάσ είπε δυο λόγια για τθ δουλειά τουσ κι εμείσ τα 
μοιραηόμαςτε μαηί ςασ…  

Πόςα χρόνια λειτουργεί θ 
ομάδα ςασ; 
Θ ομάδα μασ λειτουργεί 
από το Νοζμβριο του 
2011. 
Και ανεβάηετε κάκε χρόνο 
μiα παράςταςθ; 
Ναι, τα καταφζρνουμε 
κάκε χρόνο να κάνουμε 
μία. 
Μζχρι τϊρα ποιεσ ζχετε 
ανεβάςει; 
Ζχουμε κάνει το «Μθν το 
πεισ οφτε του μπαμπά», 
τθν «Ποντικοπαγίδα», το «Ξενοδοχείο ο Παράδει-
ςοσ» και τϊρα το «Μ’ αγαπάσ;». 
Και ςτισ προθγοφμενεσ παραςτάςεισ ιςαςταν πά-
νω κάτω οι ίδιοι. Ζρχονται νζα μζλθ ι κι εςείσ δια-
τθρείτε πιο κλειςτι τθν ομάδα; 
Αυτό που προςπακοφμε να κάνουμε είναι να κρα-
τιςουμε ζναν αρικμό, ϊςτε να μποροφμε να τον 
διαχειριςτοφμε, ειδικά εγϊ, και ςτο χϊρο που κά-
νουμε τισ πρόβεσ αλλά και ςε μια παράςταςθ, γιατί 
δεν είναι εφκολο να βρεισ ζνα ζργο με δεκαπζντε, 
είκοςι ι τριάντα άτομα. Και λόγω ζλλειψθσ χρόνου, 
χϊρου και υλικοφ προςπακοφμε να περιοριςτοφμε 
εκεί. Αλλά όταν φεφγει κάποιοσ, ζρχεται κάποιοσ 
άλλοσ, άμα χρειαηόμαςτε κάποιον όλο και βρίςκου-
με, ανανεϊνονται τα άτομα δθλαδι. Μθ φαντα-
ςτείσ ότι είμαςτε μiα ελίτ και δεν μπαίνει κανείσ 
άλλοσ... είμαςτε ανοιχτοί, απλά μζχρι το ςθμείο 
που να μποροφμε να διαχειριςτοφμε καλά το υλικό. 
Ξεκίνθςε κάπωσ οικογενειακά, αλλά μετά μεγάλωςε 
ο κφκλοσ. 
Πϊσ ξεκίνθςε θ ομάδα; 
Τθν ξεκίνθςα εγϊ με τον Κϊςτα και τθν Κικι, γιατί 
μου άρεςε πάρα πολφ το κζατρο από μικρι. Ζχω                                                                                  

αςχολθκεί λιγάκι με τθν 
υποκριτικι˙ ςτθν Ακινα, πιγα 
ς’ ζνα εργαςτιρι κεατρικϊν 
ςπουδϊν, του Βαςίλθ Διαμα-
ντόπουλου, για ζνα χρόνο και 
μετά ιμουν ςε μια ομάδα ενόσ 
ςκθνοκζτθ, του Νίκου Καρα-
γεϊργου. Εκεί ιταν περιςςότε-
ρο εμπειρία, αλλά όταν ιρκα 
ςτθν Ρρζβεηα ικελα να αςχο-
λθκϊ με αυτό και είχα πάει ςε 
μια ομάδα... Τα πράγματα δεν 
λειτοφργθςαν πολφ καλά κι ζτςι 
αποφάςιςα να κάνω κάτι μόνθ 

μου, δεν το είχα ςκοπό. Ρροτιμϊ τθν υποκριτικι απ’ 
τθ ςκθνοκεςία, αλλά αφοφ ζπρεπε να γίνει, ζγινε. 
Με ποιο κριτιριο επιλζξατε το ζργο αυτι τθ φορά;  
Μου άρεςε πολφ το ζργο. Κι ζτςι επιλζγω ζργα, δθ-
λαδι δεν ςκζφτομαι για τθν τζχνθ, το τι αφορά τον 
κόςμο, τι περνάμε τϊρα, αν ζχει κρίςθ, αν ζχει φτϊ-
χεια... Ραίρνω διαβάηω βιβλία, κεατρικά, κι όταν 
βρω κάτι ενδιαφζρον που να μπορεί να ταιριάξει 
ςτθν ομάδα και να μποροφμε να το υποςτθρίξουμε 
κιόλασ, το κάνουμε. 

 

Μαρίνα Νοφςια, Β΄ Λυκείου 
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Ποια είναι θ ςχζςθ ςασ με τθ μου-
ςικι; Τι είναι μουςικι για ςασ; 
Μουςικι παίηουμε όλοι από μικροί, 
ξεκινιςαμε εδϊ, από το Μουςικό 
Σχολείο, αν και κάποιοι είχαμε ιδθ 
ξεκινιςει ςε ωδεία, αλλά ςτο Μου-
ςικό ζχουμε περάςει τα περιςςότε-
ρα χρόνια. Τθ μουςικι τθν ζχουμε 
ωσ χόμπι για να ξεφεφγουμε. Το 
κάνουμε γιατί μασ ευχαριςτεί. 
Πϊσ ξεκινιςατε να αςχολείςτε με τθνμουςικι; 
Κυρίωσ επειδι μασ άρεςε και επειδι μασ παρακίνθςαν οι 
γονείσ, το όλο περιβάλλον γενικά.  Ξεκινιςαμε όλοι ςε μι-
κρι θλικία και ο κακζνασ με επιρροζσ. Μασ το πρότειναν 
και μασ άρεςε ωσ ιδζα και ςτθν πορεία. 
Πϊσ δθμιουργικθκε αυτό το γκρουπάκι; 
Χριςτίνα: Ο Αντϊνθσ ξεκίνθςε να παίηει κάποια τραγοφδια 
και μου είπε και μζνα να τον βοθκιςω τραγουδϊντασ. Ο-
πότε ςιγά-ςιγά ςκεφτόμαςταν να κάνουμε ζνα ςυγκρότθ-
μα. Βρικαμε τον Νίκο τον Ρουτζτςθ, που παίηει κρουςτά, 
και κζλαμε κι ζνα ςολιςτικό όργανο (τον Στράτο, βιολί) και 
τελικά ξεκινιςαμε να παίηουμε. 
Υπάρχει καλι ςυνεννόθςθ μεταξφ ςασ; 
Ναι, υπάρχει πολφ καλι ςυνεννόθςθ. Λόγω μακθμάτων, 
δεν ζχουμε τόςο ελεφκερο χρόνο να κάνουμε πρόβεσ, αλλά 
και με λίγεσ πρόβεσ τα βγάηουμε τα κομμάτια. Δεν είναι ότι 
κουραηόμαςτε ι ότι θ πρόβα πάει χαμζνθ. Συνικωσ είναι 
καρποφόρεσ οι πρόβεσ. Το αποτζλεςμα πάντωσ είναι πολφ 
καλό. 
Πϊσ αιςκάνεςτε ςτθ ςκθνι; 
Είναι ωραία γιατί αν παίηεισ ζνα κομμάτι με το ωδείο ζχεισ 
άγχοσ και αν δεν βγει καλό κα ςτεναχωρθκείσ μετά. Το κζ-
μα είναι ότι, επειδι είναι κάτι που βγάηεισ μόνοσ ςου, και 
δεν ςε ζχει βοθκιςει κάποιοσ δάςκαλοσ -εννοείται όμωσ 
ότι ζχεισ τισ γνϊςεισ- είναι κάτι εντελϊσ δικό ςου και  

 

ζχεισ εντελϊσ άλλα ςυναιςκιμα-
τα. Είναι άλλο να παίηεισ κάτι 
μόνοσ ςου και άλλο να παίηεισ 
με το ωδείο. Ραρουςιάηεισ τθ 
δουλειά που ζχεισ κάνει μόνοσ 
ςου και τα τραγοφδια που ςου 
αρζςουν, που είναι αυτό που 
κζλεισ να παίηεισ. Αιςκάνεςαι 
πιο ελεφκεροσ και πιο χαλαρόσ. 
Θζλετε να αςχολθκείτε επαγ-

γελματικά με τθ μουςικι; 
Ρροσ το παρόν μόνο ωσ χόμπι. Πχι να το ςπουδάςουμε. 
Εγϊ (Χριςτίνα) κα ικελα να αςχολθκϊ με τθ μουςικι, 
προσ το παρόν όμωσ μόνο με το ςυγκρότθμα. Πςο μπο-
ροφμε κα το παλζψουμε. Ραρ' όλα αυτά, για το μακθτικό 
ςχιμα που ζχουμε τϊρα δεν χρειάηονται κάποιεσ φοβερζσ 
ικανότθτεσ. 
Πϊσ προςαρμόηετε το πρόγραμμά ςασ με τθ μουςικι και 
τα μακιματα; 
Γενικά χρόνοσ υπάρχει. Μζχρι τϊρα δεν ζχουμε ςυναντι-
ςει κάποιο εμπόδιο πάνω ς' αυτό. Άμα ςου αρζςει κάτι, το 
προλαβαίνεισ. Ιταν δφςκολο να ςυντονιςτοφμε, ειδικά το 
καλοκαίρι, αλλά ο κακζνασ μόνοσ του μπορεί να κάνει 
πράγματα. 
Τι είδουσ μουςικι παίηετε; Γράφετε κι εςείσ κομμάτια/
μουςικι; 
Ραίηουμε ζντεχνθ ελλθνικι μουςικι και ζντεχνθ παραδο-
ςιακι. Μπορεί αυτά τα είδθ να μθν ακοφγονται τόςο, αλ-
λά είναι αρεςτά ςτον κόςμο. Δεν ζχουμε γράψει κάτι δικό 
μασ ακόμθ, αλλά δεν ξζρουμε... ίςωσ ςτο μζλλον. 
 
Μζλθ ςυγκροτιματοσ: Αντϊνθσ Ηάκασ (κικάρα, φωνι), 
Χριςτίνα Ηάκα (φωνι), Στράτοσ Λαϊνάσ (βιολί), Νίκοσ Ρου-
τζτςθσ (κρουςτά). 

Ηζνια Ροφςςου, Μυρτώ Σηόκα, Β’ Γυμναςίου 
 

Στο Κενό 

 

Το ζςγκπόηημα "Σηο Κενό" είναι ένα πενηαμελέρ ζςγκπόηημα πος δημιοςπγήθηκε από νέα παιδιά  
και έσει ηιρ πίζερ ηος ζηο Μοςζικό Σσολείο.  

Έηζι, θεωπήζαμε ενδιαθέπον να μιλήζοςμε μαζί ηοςρ και  να αναδείξοςμε ηην πποζπάθειά ηοςρ. 

Κάζεηα 
1. Παραδοζιακό κροσζηό. 
3. Διάζημος Έλληνας ζσνθέηης 
4. Υπάρτει κλαζική και ηλεκηρική. 
5. Πληκηροθόρο όργανο με… οσρά. 

 
Ορηδόληηα 
2. Πολύ γνωζηός... ο Bach. 
6. Πάνω ζε ασηό ζσνθέηοσν οι μοσζικοί. 
7. Υπάρτοσν εθηά ζηη μοσζική. 
 

τελίνα Ποϊκλι, Β’ Γυμναςίου 

Μουσικό Σταυρόλεξο! 

1. Τουμπερλζκι, 2. Συνκζτθσ, 3. Κεοδωράκθσ, 4. Κικάρα, 5. Ριάνο, 
6. Ρεντάγραμμο, 7. Νότεσ 
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Ένας Γάτος που τον Έλεγαν Μπομπ, James Bowen 
 

 Το βιβλίο περιγράφει τθ ηωι του Τηζιμσ Μπόουεν και του γάτου του, Μπομπ. Ο Τηζιμσ ιταν ζνασ φτωχόσ φοιτθτισ -
εκιςμζνοσ ςτα ναρκωτικά-, ενϊ παράλλθλα ζπαιηε μουςικι ςτουσ δρόμουσ του Λονδίνου.  

Γυρίηοντασ από τθ δουλειά του ζνα βράδυ, άκουςε ζνα νιαοφριςμα και μζςα ςτο ςκοτά-
δι διζκρινε ζνα χτυπθμζνο γάτο. Ο Τηζιμσ ςκζφτθκε πωσ, αφοφ ηοφςε τόςο δφςκολα, δεν κα 
μποροφςε να ςυντθριςει το γάτο και τον άφθςε. Δυο μζρεσ μετά ξαναείδε το γάτο πλθγω-
μζνο και αποφάςιςε να τον πάρει μαηί του. Τον τάιςε και τθν επόμενθ μζρα τον πιγε ςε μια 
κτθνιατρικι ομάδα.  

Από τότε ο Μπομπ και ο Τηζιμσ ανζπτυξαν μια πολφ ςτενι ςχζςθ και ιταν παντοφ μαηί. 
Ο Μπομπ ζγινε διάςθμοσ ςτο Λονδίνο, αφοφ τον ζβλεπαν όλοι μαηί με το αφεντικό του, 
ενϊ ο Τηζιμσ ζκανε κεραπεία για να ςταματιςει τα ναρκωτικά. Θ απεξάρτθςθ για τον Τηζιμσ 
ιταν πολφ δφςκολθ υπόκεςθ, αλλά ο Μπομπ ιταν δίπλα του ςε κάκε δυςκολία. Ο Τηζιμσ 
αποκατζςτθςε τθ ςχζςθ του με τθ μθτζρα του και άρχιςε να ηει πολφ καλφτερα. 

Σιμερα όλοσ ο κόςμοσ γνωρίηει τον Μπομπ, κακϊσ το βιβλίο μεταφράςτθκε ςε 26 γλϊς-
ςεσ. 

Ρρόκειται για ζνα βιβλίο που μασ δείχνει τθν αγάπθ του ανκρϊπου προσ τα ηϊα, αλλά 
και τι μπορεί να κάνει ζνα ηϊο για εμάσ.  

Βαρβάρα Παπακωνςταντίνου, Β΄ Γυμναςίου 

 

Ο Ψεύηες Παππούς, Άιθε Ζέε 
 
     Ζνασ αλλιϊτικοσ παπποφσ κι ζνασ δεκάχρονοσ εγγονόσ, ο Αντϊνθσ. Ο παπποφσ, ςυνταξιοφχοσ 
θκοποιόσ, γφρω ςτα ογδόντα, πλθκωρικόσ ςε ςυναιςκιματα, γνϊςεισ και εμπειρίεσ και με ιδιαί-
τερεσ ςυνικειεσ, εξάπτει τθ φανταςία του Αντϊνθ με τισ ιςτορίεσ που του διθγείται από τθ ηωι 
του. Πλα αυτά του Αντϊνθ του φαίνονται τόςο υπερβολικά και απίςτευτα που αναρωτιζται: 
αλικεια, ψζματα;  
     Μια τρυφερι ςχζςθ παπποφ και εγγονοφ, μζςα από τθν οποία αναδεικνφεται θ προςπάκεια 
του αγοριοφ να κατανοιςει τον παπποφ και να τον κάνει να νιϊκει περιφανοσ για εκείνον. 
 

 τελίνα Ποϊκλι, Β΄ Γυμναςίου 

 
 

Ανωτέρα Βία 
 

Μια τετραμελισ ςουθδικι οικογζνεια που κάνει διακοπζσ για ςκι ςτισ γαλλικζσ Άλπεισ απει-
λείται από μια χιονοςτιβάδα που ςπζρνει τον πανικό. Αντιδρϊντασ ενςτικτωδϊσ, θ μθτζρα προ-
ςπακεί να ςϊςει τα παιδιά, ενϊ ο πατζρασ τρζχει μακριά φοβιςμζνοσ. Πταν όλα καταλαγιά-
ςουν, το ηευγάρι κα ζρκει αντιμζτωπο με τισ πράξεισ του και τισ ςυνζπειζσ τουσ. 

Θ ταινία αποτελεί μια εμμονικι ματιά πάνω ςτισ κλονιςμζνεσ ςχζςεισ μιασ κοινότυπθσ ςφγ-
χρονθσ οικογζνειασ του δυτικοφ κόςμου, όταν τα μζλθ τθσ ζρχονται αντιμζτωπα με τα ζνςτικτά 
τουσ. Ζνα τρομακτικό φαινόμενο, θ χιονοςτιβάδα, ι μάλλον θ απειλι τθσ, ςθματοδοτεί το κόψι-
μο τθσ κλωςτισ πάνω ςτθν οποία ιςορροποφςαν ωσ τϊρα οι ςχζςεισ των μελϊν τθσ οικογζνειασ. 
Χρόνιεσ ανθςυχίεσ, φόβοι και παρεξθγιςεισ ηθτοφν αναπόφευκτα επίλυςθ μετά τθν ζντονθ ςυ-
ναιςκθματικά εμπειρία. Ο κεατισ, λοιπόν, βρίςκεται μπροςτά από ζνα δίωρο ψυχολογικό μαρ-
τφριο, που με χιοφμορ, κάποιεσ φορζσ, παρουςιάηει ι αμφιςβθτεί το κατεςτθμζνο και οδθγείται ςταδιακά προσ τθν, φαι-
νομενικι ζςτω, επίλυςθ του προβλιματοσ. Οι αξιόλογεσ ερμθνείεσ ευαιςκθτοποιοφν το κοινό να ςυμπάςχει με τουσ πρω-
ταγωνιςτζσ και να ςυλλογιςτεί γενικότερα το ρόλο του ςφγχρονου οικογενειάρχθ, ι ευρφτερα αυτόν του ανκρϊπου, απζ-
ναντι ςτθν τεχνολογικι εξζλιξθ για να μθν αποβεί  μοιραία για τισ ανκρϊπινεσ ςχζςεισ. 

Σθμαντικό να λεχκεί πωσ θ ταινία είναι βαςιςμζνθ ςε μια πρόςφατθ ζρευνα που απζδειξε πωσ το ποςοςτό των αν-
δρϊν που επιβιϊνουν από μια φυςικι καταςτροφι είναι πολφ μεγαλφτερο από αυτό των γυναικϊν, όχι λόγω ςωματικισ 
υπεροχισ των πρϊτων, αλλά λόγω τθσ μζριμνασ των δεφτερων για τουσ αδφναμουσ (θλικιωμζνουσ, παιδιά): πράξθ αυτο-
κυςίασ και αλτρουιςμοφ. 

Χάρισ-Ainhoa Νοφςθ-Sanchez, Γ΄ Λυκείου  
 

βιβλιοκριτική 

ταινιοθήκη 
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ποίηςη 

H πτώση του Αδάμ-Αλκιβιάδη 
 
Οι οχιές πέφτουν  
κατρακυλούν 
κι η βροχή μυρίζει χώμα 
κι ο ουρανός  
βουρκώνει 
Δαγκώνεται και 
κλαίει 
και τα φυτά ρουφάν  
τα νύχια τους απ' το άγχος 
 

δροσιά τα πράσινα στόματά τους  
δροσιά και γω που τα φροντίζω 
με ποτιστήρια από λιωμένη άσφαλτο 
χύνοντας πάνω τους το Ολοκαύτωμα 
που μυρίζει λάβα, συντηρητικά και κονσέρβα. 
 

Το (φοβερό) κράμα της ζωής 
 

κι εγώ χαίρομαι 
και χάνω τα πόδια μου 
και το χώμα κάτω από τα πόδια μου 
το χάνω 
και το περιδέραιο της Μέρας πάνω από το μυαλό μου 
 

το χάνω 
 

και γίνομαι οχιά 
 

κι αρχίζω να κυλάω 
να πέφτω, να πέφτω 
αργά (σχεδόν ακίνητη) 
 

για πάντα  
 

και βρέχομαι 
 

και ντρέπομαι για τις λάσπες 
και ντρέπομαι για τη βροχή 
και ντρέπομαι που 
εγώ στόματα 
πράσινα  
χλωρά  
δεν έχω 
μόνο δόντια σάπια  
και μια γλώσσα γκρι 
που ουρλιάζει ξέγνοιαστα 
και στάζει 
σα χαλασμένη βρύση 
άσπρο μέλι 
στα ελεύθερα μάτια μου 
 

κι ονειρεύομαι πως έχω αφεντικό  
και πως του φιλώ τα χέρια και το σπίτι 
οχιά φύλακας του αρχοντικού 
κι όταν τον νανουρίζω 
κοιμάμαι εγώ 
και ονειρεύομαι συνέχεια το παρακάτω παραμύθι: 
 

μυρίζουμε παρέα τη Μηλιά 
μπολιασμένη με ψάρι και άρωμα όμορφο 
και νυφικό 
και δαχτυλίδι 
και το περιδέραιο με τα λέπια που αγάπησε.  
 

Πυκαγόρασ Κωτςοφλασ, Γ΄ Λυκείου  
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Ο τρόμος της «μαύρης χήρας» 
 
Τοίχοι σκισμένοι 
Νύχια ματωμένα 
Αίμα αποσταγμένο από κόκκινα τριαντάφυλλα 
Που καταναλώθηκαν στο όνομα ενός κάποιου πάθους 
Μιας αισχρής αγάπης 
Που η αίγλη της μάταια τύλιξε 
Στοίχειωσε 
Μυαλά αθώα. 
 
Το έλεγαν και στην τηλεόραση 
Η ζωή θέλει θυσίες 
Θέλει θυσίες η ζωή 
 
Ακόμα και τον ίδιο το θάνατο. 
 
Όμως γλυκιά μου, εσύ επέζησες. 
Γι’ αυτό κλάψε! Τώρα μπορείς. 
Το γυαλί περιμένει, μετά από όλα αυτά,  
Τουλάχιστον να σπάσει από τις κραυγές σου. 
Ξαφνικά ο χαμός του κόσμου δεν είναι ανεπαίσθητος. 
Όχι σε αυτή τη φλούδα της γης. 
Η διαφάνεια καταντά καταπιεστική 
Τελικά εξυπηρετώ το θεατή. 
Ουρλιάζω σαν ζώο. 
Από θλίψη ή από πίεση  
Δεν είμαι ικανή να ξεχωρίσω. 
 
Ναι, έσκισα τοίχους, μάτωσαν τα δάχτυλά μου 
Η καρδιά μου κοντεύει να εκραγεί 
Ο τρόμος ζει μέσα μου και τον μοιράζομαι 
Αγάπησα τόσο που μίσησα 
Συγγνώμη μαμά. 
 

Χάρισ-Ainhoa Νοφςθ-Sanchez, Γ΄ Λυκείου 
 
 
 
 
 









Τα νέα του Μουσικού Σχολείου 

Χριζηοσγεννιάηικες Εκδηλώζεις Μοσζικού Στολείοσ  

 
 

Παραδοζιακά Κάλανηα  
    Στισ 21 Δεκεμβρίου 2015, οι μακθτζσ τθσ Α' γυμναςίου του ςχολείου μασ, ζψαλαν τα χριςτουγεννιάτικα κά-
λαντα με τθ ςυνοδεία μουςικϊν οργάνων ςε ιδρφματα και φορείσ τθσ πόλθσ μασ. Ζτςι, τα παιδιά, μετζδωςαν 
με το δικό τουσ μοναδικό τρόπο το πνεφ-
μα των εορτϊν. 
 
Υπεφκυνοι κακθγθτζσ: Ρζτροσ Τςολά-
κθσ, Γιάννθσ Μαλάκοσ, Αγακι Ράνκου. 
Με τθν υποςτιριξθ του Συλλόγου Γονζ-
ων και Κθδεμόνων. 

      Μοσζική Εκδήλωζη ζηο                  

Χριζηοσγεννιάηικο Χωριό ηης Χαράς 
 

     Στισ 22 Δεκεμβρίου 2015, το ςχολείο μασ ζλαβε 
μζροσ ςε μία από τισ πολλζσ εκδθλϊςεισ που πραγμα-
τοποιικθκαν ςτο “Χριςτουγεννιάτικο Χωριό Τθσ Χα-

ράσ”, δίπλα από τθν Ρλατεία Ανδροφτςου ςτθν πόλθ 
μασ. Το πρόγραμμα που παρουςίαςαν κάποια από τα 
παιδιά τθσ Α', Β' και Γ' γυμναςίου του ςχολείου μασ πε-
ριελάμβανε πολλά χριςτουγεννιάτικα τραγοφδια από 
τθ χορωδία μασ με τθ ςυνοδεία τθσ ορχιςτρασ μασ. Το 
πρόγραμμα ολοκλθρϊκθκε με επιτυχία και λάβαμε πο-
λφ όμορφα ςχόλια από το κοινό που υπιρχε ςτο χρι-
ςτουγεννιάτικο χωριό εκείνο το βράδυ τθσ Τρίτθσ. 

 
Υπεφκυνθ κακθγιτρια: Ακθνά Τςάνταλθ 

 

Bazaar Μοσζικού Στολείοσ  
 

        Στισ 20 Δεκεμβρίου 2015, πραγματοποιικθκε 
το χριςτουγεννιάτικο bazaar του ςχολείου μασ. 
Μετά από μεγάλθ προετοιμαςία, τα παιδιά με 
κόπο κατάφεραν να δθμιουργιςουν πολλά ωραία 
πράγματα, όπωσ χριςτουγεννιάτικα διακοςμθτι-
κά. Ακόμα, υπιρχε μεγάλθ υποςτιριξθ από τθ 
μεριά των γονζων, που ςυμμετείχαν ςε αυτιν τθν 
εκδιλωςθ φτιάχνοντασ χριςτουγεννιάτικεσ λιχου-
διζσ. 
 
Υπεφκυνθ κακθγιτρια: Αρετι Τηομάκα 

 
Παπαζκευή Γεωπγίου, Φιλιώ Πουηέηζη,  

Γυδοξία Τόλιου, Β΄ Γυμναζίου 
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Το Μοσζηθό Στοιείο ζηοσς εορηαζκούς  
γηα ηολ ποιηούτο ηες πόιες κας 

Άγηο Χαράιακπο 

Ζνα από τα μεγαλφτερα 
μουςικά ςφνολα οργανο-
χρθςίασ ςτο Μουςικό Σχο-
λείο είναι το ςφνολο που 
διευκφνει ο κ. Κολυδάσ, 
μια ομάδα 40 περίπου 
παιδιϊν, που ζχουν πάκοσ 
και αγάπθ για τθ μουςικι. 
Θ ομάδα αυτι αρχικά 
ιταν υποδιαιρεμζνθ ςε 
μικρότερα τμιματα, τα 
οποία διθφκυναν παιδιά 
του Λυκείου. Αυτόσ ο δια-
χωριςμόσ είχε ωσ κφριο 
ςτόχο τα μεγαλφτερα και 
πιο ζμπειρα παιδιά να 
βοθκιςουν τουσ μικρότερουσ να μάκουν πιο εφκολα 
τα πρϊτα κομμάτια, αλλά και να εξοικειωκοφν με 
τθν ορχιςτρα, δθλαδι  με το πϊσ να προςαρμόηο-
νται  ςτο ςφνολο και να ςυγχρονίηονται με τουσ υπό-
λοιπουσ. 

Λίγο πριν τα Χριςτοφγεννα,  οι μικρζσ αυτζσ μου-
ςικζσ ομάδεσ ςυγχωνευτικαν και ςυντζλεςαν το ςφ-
νολο του κφριου Κολυδά, το όποιο ζχει γίνει πλζον 
μια μικρι ορχιςτρα που περιλαμβάνει χορδόφωνα, 
όπωσ κικάρεσ, βιολιά και μπάςο, ξφλινα αερόφωνα, 
όπωσ κλαρινζτο, φλάουτα και ςαξόφωνα, αλλά και 
χάλκινα αερόφωνα, όπωσ τρομπόνι. Επιπλζον, δια-
κζτει μεμβρανόφωνα και ιδιόφωνα, όπωσ ντραμσ, 
τριγωνάκι, ξυλόφωνο και μεγαλόφωνο. 

Θ πρϊτθ παράςταςθ τθσ μικρισ αυτισ ορχιςτρασ 
ζγινε ςτισ 10 Φεβρουαρίου, ςτθ γιορτι του Αγίου 
Χαράλαμπου και ζλαβε χϊρο ςτο Ρνευματικό Κζ-
ντρο τθσ Μθτρόπολθσ, όπου μαηί με τθ βυηαντινι 
χορωδία του κ. Μαλάκου, κακθγθτι Ραραδοςιακισ 
και Βυηαντινισ Μουςικισ ςτο ςχολείο μασ, εκπρο-
ςϊπθςαν το Μουςικό Σχολείο και χάριςαν ςτουσ  

ακροατζσ μια αξζχαςτθ εμπειρία, κακϊσ μζςα από 
τα τραγοφδια τουσ, τουσ ταξίδεψαν ςε διαφορετι-
κοφσ τόπουσ και εποχζσ. Τα τραγοφδια που παρου-
ςίαςαν ιταν το “Air”, από τθ Σουίτα αρ. 3, του J. S. 
Bach, το τηαη κομμάτι “Do it now”, που ξεςικωςε το 
κοινό και το “La valse d’ Amelie”, που ιταν το τρα-
γοφδι ζκπλθξθ, κακϊσ αποφαςίςτθκε να προςτεκεί 
ςτο ρεπερτόριο τθν θμζρα τθσ γιορτισ. Ακόμθ, ο-
φείλουμε να τονίςουμε πωσ το αποτζλεςμα ιταν 
μεγαλειϊδεσ, μολονότι ο χρόνοσ που είχαν οι μακθ-
τζσ ςτθ διάκεςι τουσ για να εξαςκθκοφν ςτα ςυγκε-
κριμζνα κομμάτια ιταν περιοριςμζνοσ. 

Το εξαιρετικό ταλζντο των παιδιϊν που αποτε-
λοφν μζλθ αυτοφ του ςυνόλου κα διαδοκεί και ςτθν 
Ξάνκθ, κακϊσ οι μακθτζσ πρόκειται να ταξιδζψουν 
εκεί τον Μάιο. 

 
Εφθ Μπζλλου, Β’ Γυμναςίου 

Στισ 10 Φεβρουαρίου 2016, θμζρα εορταςμοφ του πολιοφχου τθσ Ρρζβεηασ, Αγίου Χαράλαμπου, ςτο πολι-
τιςτικό κζντρο τθσ Λεράσ Μθτρόπολθσ ζλαβαν χϊρα πλικοσ μουςικϊν εκδθλϊςεων, τισ οποίεσ τίμθςαν οι κά-
τοικοι τθσ πόλθσ μασ, κακϊσ θ αίκουςα ιταν κυριολεκτικά κατάμεςτθ..! 

Θ εκδιλωςθ ξεκίνθςε με τθ χορωδία παραδοςιακισ και βυηαντινισ μουςικισ του Μουςικοφ Σχολείου, ακο-
λοφκθςε ζνασ φμνοσ από το χορό Ψαλτϊν Ρρεβζηθσ, Chorus Nicopolitanus, ενϊ θ παιδικι και νεανικι χορωδία 
«Αρμονία» μάσ μάγεψε με τα εντυπωςιακά τραγοφδια τθσ. Στθ ςυνζχεια, απολαφςαμε ζνα ορχθςτρικό ςφνολο 
του ςχολείου μασ και θ εκδιλωςθ ολοκλθρϊκθκε με πζντε τραγοφδια από τθ χορωδία «Θχοχρϊματα». Σ’ αυτό 
το τεφχοσ, λοιπόν, ςκεφτικαμε να ςασ παρουςιάςουμε τθ ςυμμετοχι του Μουςικοφ Σχολείου ςε αυτζσ τισ 
εκδθλϊςεισ! 



Στο πλαίςιο του εορταςμοφ του 
πολιοφχου τθσ πόλθσ μασ, ςτισ 10 
Φεβρουαρίου, το ςχολείο μασ ςυμ-
μετείχε ςτθν εκδιλωςθ που πραγ-
ματοποιικθκε ςτο Ρνευματικό Κζ-
ντρο τθσ Μθτρόπολθσ. Το τμιμα Β2 
του Γυμναςίου μασ, κακϊσ και οι 
μακθτζσ Τζλθσ Δθμθτρακόπουλοσ 
και Ρυκαγόρασ Κωτςοφλασ τθσ Γ’ 
Λυκείου, μαηί με τον κακθγθτι Βυ-
ηαντινισ μουςικισ κ. Γ. Μαλάκο 
ςυμμετείχαν ςτθν εκδιλωςθ με δφο 
φμνουσ: το Απολυτίκιο του Αγ. Χα-
ραλάμπουσ, «Ωσ ςτφλοσ ακλόνθ-
τοσ»  και το μελοποιθμζνο ποίθμα 
του Αγ. Νεκταρίου προσ τθν Ραναγί-
α, «Αγνι Ραρκζνε». Τα παιδιά δοφλεψαν ςτο ςχολείο, ζκαναν πρόβεσ και παρά το ςφντομο χρονικό διάςτθμα, το 
αποτζλεςμα ιταν εξαιρετικό και λάβαμε πολλά κετικά ςχόλια, πράγμα που μασ χαροποίθςε ιδιαίτερα.  

 
Φιλιώ Πουτζτςθ, Ευδοξία Σόλιου, Β’ Γυμναςίου 

Επιτυχίες στα… Μαθηματικά! 

Ρριν λίγεσ εβδομάδεσ, μακθτζσ από το ςχολείο 
μασ ςυμμετείχαν ςτον Ρανελλινιο Μακθτικό Διαγω-
νιςμό τθσ Ελλθνικισ Μακθματικισ Εταιρείασ, ο ο-
ποίοσ διοργανϊνεται κάκε χρόνο. Τα παιδιά κατάφε-
ραν να ξεπεράςουν τον εαυτό τουσ λφνοντασ δφςκο-
λεσ αςκιςεισ και προβλιματα προχωρθμζνου επιπζ-
δου και πζραςαν με επιτυχία ςτθ δεφτερθ φάςθ του 
διαγωνιςμοφ. Το Σάββατο, 16/01/2016, διεξιχκθ θ 
δεφτερθ φάςθ του μακθματικοφ διαγωνιςμοφ, ςτθν 
οποία διακρίκθκαν μόνο δφο μακθτζσ από το νομό 
Ρρζβεηασ: ο Απόςτολοσ Βερφκιοσ και ο Αριςτοτζλθσ 
Δθμθτρακόπουλοσ! 

 

 

Επιτυχόντεσ Α' Φάςθσ, «Θαλισ»: 
Μυρτϊ Κωςτόγιαννθ (Β' Γυμναςίου) 
Απόςτολοσ Βερφκιοσ (Γ' Γυμναςίου) 
Αλζξανδροσ Σιςμανίδθσ (Β' Λυκείου) 
Αριςτοτζλθσ Δθμθτρακόπουλοσ (Γ' Λυκείου) 
Χριςτοσ οπόκθσ (Γ' Λυκείου) 
 
Επιτυχόντεσ Β' Φάςθσ, «Ευκλείδθσ»: 
Απόςτολοσ Βερφκιοσ (Γ' Γυμναςίου) 
Αριςτοτζλθσ Δθμθτρακόπουλοσ (Γ' Λυκείου) 
 
Αναμζνουμε, λοιπόν, τα αποτελζςματα τθσ Γ’ Φάςθσ,  
«Αρχιμιδθσ»…! 

 
Σάνια Γκρόιντα, Α΄ Γυμναςίου 

Από τισ εκδθλϊςεισ δεν ζλειπε και θ παιδικι και 
νεανικι χορωδία «Αρμονία» τθσ Ρρζβεηασ. Τα παιδιά 
τθσ παιδικισ χορωδίασ ερμινευςαν ζνα μζροσ από το 
πρόγραμμα που κα παρουςιάςουν ςτο Μζγαρο Μου-
ςικισ Ακθνϊν ςτισ 6 Μαρτίου, το οποίο προετοιμά-
ηουν από τθν αρχι τθσ χρονιάσ. Το κάκε τραγοφδι είχε 
διαφορετικό χαρακτιρα και περιεχόμενο: το πρϊτο 
τραγοφδι, «Metsa Telegram», είναι ζνα παλιό εςκονι-
κό τραγοφδι, μεταφραςμζνο ςτα αγγλικά, με κζμα τθν 
προςταςία του περιβάλλοντοσ με ςκοπό τθν ευαιςκθ-
τοποίθςθ των ανκρϊπων. Το δεφτερο κομμάτι, 
«Πρόβα για ςυναυλία», είναι γραμμζνο κατά το 18ο  

αιϊνα από το Mozart. Αρχικά, γράφτθκε για ορχι-
ςτρα, αλλά κατά τον 20ό αιϊνα, ζνασ ςφγχρονοσ ςτι-
χουργόσ πρόςκεςε τα λόγια κάνοντάσ το κατάλλθλο 
για χορωδία. Τζλοσ, το τρίτο τραγοφδι, «Hosanna!», 
είναι ζνα παραδοςιακό τραγοφδι τθσ Νοτιοαφρικανι-
κισ φυλισ των Ηουλοφ, το οποίο ςυνοδεφεται με κι-
νιςεισ και ζχει κρθςκευτικό περιεχόμενο. Θ εμφάνι-
ςθ τόςο τθσ παιδικισ όςο και τθσ νεανικισ χορωδίασ 
ζκλειςε με αςταμάτθτα χειροκροτιματα, γεγονόσ 
που μασ γζμιςε κετικι ενζργεια για τον επικείμενο 
διαγωνιςμό ςτθν Ακινα… 
 

Αποςτολία Ντάκουλα, Μυρτώ Σηόκα, Β’ Γυμναςίου 


