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Φιλαμθοωπικέπ
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Ο Χάοηπ αοοήπ 6-7
μιλάει για ςιπ
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Έλλημεπ σμθέςεπ
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οη: σμέμςεσνη
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Για μια ακόμα τξοά θα θέλαμε μα ραπ εσυαοιρςήρξσμε από καοδιάπ
για ςη ρςήοινή ραπ, υωοίπ ςημ ξπξία δεμ θα είυαμε καςατέοει ρήμεοα
μα εκδίδξσμε ςξ ςοίςξ ςεύυξπ για ςη τεςιμή υοξμιά, με ιδέεπ και άοθοα
ήδη ρε αμαμξμή και για ςξ επόμεμξ (και ςελεσςαίξ για τέςξπ…).
Η αουική όοενη για ςημ αμαβίωρη ςηπ ρυξλικήπ ετημεοίδαπ, η διάθερη μα ακξσρςεί η τωμή μαπ και μα επικξιμωμήρξσμε μαζί ραπ, έυξσμ
εμρςαλάνει ποαγμαςική αγάπη ρ’ ασςό ςξ έμςσπξ και η υαοά μαπ είμαι
διπλή, γιαςί κι ερείπ ςξ αγκαλιάραςε θεομά, γιαςί σπάουξσμ κάπξιξι, ξι
δικξί μαπ κάπξιξι, πξσ ακξύμε ςη τωμή μαπ…
Οτείλξσμε και πάλι μα ραπ εσυαοιρςήρξσμε για ςη ρςήοινή ραπ, πξσ
μαπ δίμει ςη δσμαςόςηςα μέρα από ασςήμ ςη ρσλλξγική ποξρπάθεια μα
ρσμδοάμξσμε κι εμείπ ρςη βελςίωρη ςωμ σπξδξμώμ ςξσ ρυξλείξσ μαπ.
Με ςξ πξρό πξσ ρσγκεμςοώθηκε από ςξ δεύςεοξ ςεύυξπ καςατέοαμε μα
ενξπλίρξσμε ςξ ρυξλείξ μαπ με μια βιμςεξκάμεοα, απαοαίςηςη για έμα
ρυξλείξ με ςόρεπ εκδηλώρειπ ρςξ βιξγοατικό ςξσ.
Σσμεπείπ ρςξ οαμςεβξύ μαπ, λξιπόμ, ρ’ ασςέπ ςιπ ρελίδεπ, εσυόμαρςε καλή αμάγμωρη!
Η συντακτική ομάδα

Θεαςοικό εογα- 9-10
ρςήοι Ποέβεζαπ,
σμέμςεσνη Λίλη
ακκά
εϊςάμ Παζάο:
μια ιρςξοία

11

Σα μέα ςηπ πόληπ

12

Βιβλιξκοιςική
Πξίηρη

13-15

Σα μέα ςξσ ρυξλείξσ

16

Σσμςακςική ξμάδα: Βαριλάκξσ Μέμια, Γεωογίξσ Παοαρκεσή, Γκοόιμςα ξσλςάμα, Δημηςοακόπξσλξπ Αοιρςξςέληπ, Θεξτάμξσπ Αδαμαμςία, Καλμςαμπάμη Μαοιάμμα, Κωμρςαμςιμίδη Έλεμα, Κωρςόγιαμμη
Μσοςώ, Κωςρξύλαπ Πσθαγόοαπ, Μαςέοη Νασρικά, Μπέλλξσ Δύη,
Μπέλλξσ Εωή, Νξύρη-Sanchez Χάοιπ-Ainhoa, Νξύρια Μαοίμα, Νςάκξσλα Απξρςξλία, Νςάκξσλα Βαριλική, Παπακωμρςαμςίμξσ Βαοβάοα,
Παπίοη Ιωάμμα, Πξϊκλή ςελίμα, Πξσςέςρη Φιλιώ, Ρξύρρξσ Εέμια,
ξσλιώςηπ Άγγελξπ, ξσλιώςηπ Γιώογξπ, ςαύοακα Αλενάμδοα, Σζόκα Μσοςώ, Σόλιξσ Δσδξνία, Σξσμαμίδη Δλεωμόοα, Σριόκξσ Βαριλική,
Σρόκα Αλίκη.
Υπεύθσμη καθηγήςοια: ιαπαμίδξσ Έλλη

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

Ουμπέρτο Έκο

Πιςτεύω πωσ αυτό που γινόμαςτε εξαρτάται από αυτά που μασ μαθαίνουν οι γονείσ μασ ςε
άςχετεσ ςτιγμέσ, όταν δεν προςπαθούν να μασ διδάξουν. Είμαςτε φτιαγμένοι από μικρά κομματάκια
ςοφίασ.
Ο πραγμαηικός ήρωας είναι ο ήρωας καηά λάθος. Ασηός ποσ ζηο βάθος ονειρεύεηαι να γίνει ένας ειλικρινής δειλός ζαν όλοσς ηοσς σπόλοιποσς.

Για να επιβιώσει κανείς πρέπει να λέει ιστορίες.
Όραμ κάπξιξο καλλιρέχμηο λέει όρι δεμ δημιξύργηπε ακξλξςθώμραο ρξςο καμόμεο, πρημ ξςπία
εμμξεί πωο απλά δημιξςργξύπε μη γμωρίζξμραο πωο ρξςο ήνερε ήδη.

Νέα του σχολείου

Θ απουςία είναι για τθν αγάπθ ό,τι και ο άνεμοσ για τθ φωτιά: ςβινει τθ μικρι φλόγα και ανάβει τθ
μεγάλθ.

Τέχνες και Γράμματα

Έσω καηαλήξει να πιζηεύω πωρ ο κόζμορ είναι ένα αίνιγμα. Ένα άκακο αίνιγμα πος γίνεηαι επικίνδςνο μόνο από
ηη δική μαρ ηάζη να πποζπαθούμε να ηο επμηνεύζοςμε ζαν να πεπιέσει κάποιο κπςθό νόημα.

Συνεντεύξεις

Όταν οι άνθρωποι παύουν να πιστεύουν στο Θεό, δεν είναι γιατί δεν πιστεύουν σε τίποτα, είναι
γιατί τότε πιστεύουν στα πάντα.

Προβληματισμοί

Κατά καιροφσ, ο Έκο ζχει πει φράςεισ που κα μασ ακολουκοφν και μετά το κάνατό του.
Κάποιεσ από αυτζσ παρατίκενται εδϊ:

Μουσική

Ο Ουμπζρτο Ζκο γεννιζχουν μεταφραςτεί ςε
κθκε ςτισ 5 Λανουαρίου του
αρκετζσ γλϊςςεσ. Απζ1932 ςτθν Αλεςςάντρια του
κτθςε παγκόςμια φιμθ
Ριεμόντε τθσ Λταλίασ και
για τα μυκιςτοριματά
πζκανε ςτισ 19 Φεβρουαρίτου, με πιο γνωςτό “Το
ου του 2016 ςτο Μιλάνο.
όνομα του ρόδου”. ΑκοΙταν πρόεδροσ τθσ Σχολοφκθςαν και άλλα,
λισ Ανϊτατων Ανκρωπιςτιόπωσ “Το εκκρεμζσ του
κϊν Σπουδϊν του ΡανεπιΦουκό”, “Ο Μποντολίςτθμίου τθσ Μπολόνια,
νο”, “Το κοιμθτιριο τθσ
όπου διετζλεςε κακθγθτισ
Ρράγασ”. Ζχει αποςπάςει
τθσ Σθμειωτικισ για πολλά
ζνα μεγάλο αρικμό βραχρόνια. Στθ μακρόχρονθ
βείων για τθ ςυνειςφορά
ςταδιοδρομία του αναδείτου ςτθν παγκόςμια λοχκθκε επίτιμοσ διδάκτωρ
γοτεχνία και ςθμαντικζσ
ςε δεκάδεσ πανεπιςτιμια
διακρίςεισ για τα υπόλοιόπωσ το Ρανεπιςτιμιο τθσ
πα
ζργα
του.
Ωσ
Σορβόννθσ, το Ρανεπιςτιάνκρωποσ, ζμεινε πάντα
μιο του Κεντ και το Ρανεπιπιςτόσ ςτισ αξίεσ και τα
ςτιμιο Ακθνϊν.
ιδανικά ςτα οποία πίΟ όγκοσ του ςυγγραφικοφ του ζργου είναι τερά- ςτευε και τα οποία είναι εμφανι ςτο ςυγγραφικό
ςτιοσ. Ζχει γράψει πολλζσ μελζτεσ και δοκίμια που του ζργο.
Αδαμαντία Κεοφάνουσ, Αϋ Λυκείου

Περιεχόμενα

Ένα μικρό αφιέρωμα ςε ένα μεγάλο ςυγγραφέα

Νέα του σχολείου

Τέχνες και Γράμματα

Συνεντεύξεις

Προβληματισμοί
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Επιχείρηση... Πρόσφυγες
Πλοι μασ γνωρίηουμε για τα κφματα προςφφγων
που ζρχονται κατά χιλιάδεσ κακθμερινά ςτθ
χϊρα μασ, κακϊσ αυτι
αποτελεί γζφυρα ανάμεςα ςτθν Αςία και τθν
Ευρϊπθ. Αρχικά, πρζπει να ξεκακαρίςουμε
ότι αυτοί οι άνκρωποι
δεν είναι οικονομικοί
μετανάςτεσ,
αλλά
ζφυγαν από τθν πατρίδα
τουσ,
γιατί
αναγκάςτθκαν˙ με μόνθ
αιτία τον πόλεμο, ο οποίοσ γίνεται για τθν απόκτθςθ
κοιταςμάτων πετρελαίου, που διακζτει ςε μεγάλο
βακμό θ Αςία.
Ειδικά οι Ζλλθνεσ, που ζχουν γνωρίςει πλικοσ
πολζμων και ξεριηωμοφσ, είναι ιδιαίτερα ευαίςκθτοι
ςε τζτοια κοινωνικά προβλιματα. Μια τζτοια περίπτωςθ ιταν αυτι των Ελλινων Μικραςιατϊν, που
εκδιϊχκθκαν από τουσ Τοφρκουσ και ιρκαν ωσ πρόςφυγεσ ςτθν Ελλάδα. Οι Ζλλθνεσ, περιςςότερο από
κάκε άλλο λαό ςτον κόςμο, είναι ιδιαίτερα φιλόξενοι
και ζχουν επιδείξει αιςκιματα αλλθλεγγφθσ πολλζσ
φορζσ κατά τθ διάρκεια τθσ ιςτορίασ τουσ. Ζτςι, για
άλλθ μια φορά ο ελλθνικόσ λαόσ καλείται να δείξει
τθν αλλθλεγγφθ και τθν αγάπθ του, παρ' όλα τα οικο-

νομικά προβλιματα που αντιμετωπίηει και ο ίδιοσ,
κακϊσ τα ελλθνικά νθςιά του Αιγαίου δζχονται χιλιάδεσ πρόςφυγεσ, που καταφκάνουν
από τθν Αςία, αφοφ
πρϊτα τουσ ζχουν εκμεταλλευτεί οι διάφοροι διακινθτζσ. Αφοφ
φκάςουν ςτθν Ελλάδα,
εγκλωβίηονται ςτθ χϊρα μασ λόγω τθσ
ζλλειψθσ ανκρωπιάσ
από τισ Ευρωπαϊκζσ
χϊρεσ, που ζχουν κλείςει τα ςφνορα, το μεγαλφτερο
μζροσ των οποίων είναι αυτζσ που επικυμοφν να εκμεταλλευτοφν τουσ πόρουσ των χωρϊν από τισ οποίεσ προζρχονται οι πρόςφυγεσ.
Με άλλα λόγια, οι κφριοι υπαίτιοι για τθν τραγωδία που βιϊνουν οι πρόςφυγεσ είναι οι άπλθςτεσ
κυβερνιςεισ που μπροςτά ςτα υλικά αγακά και τα
χριματα κυςιάηουν τισ ψυχζσ ακϊων ανκρϊπων,
που είτε ςκοτϊνονται ςτον πόλεμο, είτε πνίγονται,
είτε πεκαίνουν από αςκζνειεσ που δθμιουργοφνται
λόγω των ακατάλλθλων ςυνκθκϊν ςτισ οποίεσ ηουν
όταν φκάνουν ςτθ χϊρα μασ.
Εφθ Μπζλλου, Βϋ Γυμναςίου

Μια φορά κι έναν καιρό
Μια φορά κι έναν καιρό
σε μια χώρα μακρινή στην Ασία τη Μικρή
έκλαιγαν όλοι, μάνες και παιδιά
κι ο τόπος πλημμύρισε από δάκρυα πολλά.
Έτσι όλοι ψάχναν διαφυγή
στου Αιγαίου την πληγή.
Κι εκεί που σκοτώνονταν παιδιά
και η θάλασσα είχε γίνει κόκκινη για άλλη μια φορά
ακούστηκε μια σιγανή φωνή...
Ας σταματήσει ο πόλεμος ετούτη τη στιγμή!
Ας γίνουν όλοι οι λαοί φίλοι παντοτινοί!

Μα κανείς δεν άκουσε τη φωνή εκτός από ένα μικρό
παιδί
που είπε μαζί με τη φωνή...
Η ειρήνη θα έρθει ξανά στη γη!
Μα ξάφνου ένας κρότος ακούστηκε εκεί
και το μικρό παιδί πάει σε μια χώρα μαγική
όπου πετάνε άγγελοι ψηλά
και το παιδί έζησε πιο ειρηνικά.
Και στον κόσμο το σκληρό
έμεινε μόνο η φωνή
που προσπαθεί πιο δυνατά να ακουστεί.
Εφθ Μπζλλου, Βϋ Γυμναςίου
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Αλεξάνδρα ταφρακα, Βϋ Γυμναςίου

Συνεντεύξεις

θηήξεο ησλ αγγιηθώλ ιέμεσλ: United Nations International Children's Emergency Fund, Δηεζλέο Σακείν Γπείγνπζαο Βνήζεηαο ησλ Ελσκέλσλ Γζλώλ γηα ηα
Παηδηά). Γεληθόο ζηόρνο ηεο είλαη ε παξνρή καθξνπξόζεζκεο αλζξσπηζηηθήο βνήζεηαο ζε παηδηά θαη
κεηέξεο πνπ δνπλ ζε αλαπηπζζόκελεο ρώξεο, θαζώο
θαη ε ζηήξημε ζρεηηθώλ αλαπηπμηαθώλ πξνγξακκάησλ. Σν 1953 ε UNICEF έγηλε κόληκν κέινο ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ Οξγαληζκνύ Ελσκέλσλ Γζλώλ θαη έρεη
ηελ έδξα ηεο ζηε Κέα Τόξθε. Σα θύξηα έζνδα ηεο
UNICEF πξνέξρνληαη από θπβεξλήζεηο θξαηώλ, θαζώο θαη ηδηώηεο θαη αλέξρνληαλ ην 2006 ζηα
2.781.000.000 δνιάξηα Ε.Π.Α. Σν 1965 ε UNICEF ηηκήζεθε κε ην Βξαβείν Κόκπει Γηξήλεο, γηα ηελ πξνζηαζία ησλ παηδηώλ ηνπ Σξίηνπ Ηόζκνπ.

αλεμάξηεηε, ηαηξηθή θαη αλζξσπηζηηθή νξγάλσζε,
πνπ παξέρεη επείγνπζα βνήζεηα ζε άηνκα πνπ έρνπλ
πιεγεί από έλνπιεο ζπγθξνύζεηο, επηδεκίεο, θπζηθέο
θαηαζηξνθέο ή απνθιεηζκό από ηελ παξνρή ηαηξηθήο θξνληίδαο, θπξίσο ζε ρώξεο ηεο Αθξηθήο θαη ηεο
Αζίαο, πνπ έρνπλ έιιεηςε εηδώλ πξώηεο αλάγθεο.
Ο νξγαληζκός ηδξύζεθε ην 1971 από κηα κηθξή
νκάδα Γάιισλ γηαηξώλ θαη δεκνζηνγξάθσλ, ε νπνία πίζηεπε όηη όινη νη άλζξσπνη έρνπλ ην δηθαίσκα
ζηελ ηαηξηθή πεξίζαιςε, αλεμάξηεηα από ηε θπιή,
ηε ζξεζθεία, ηα πηζηεύσ ή ηηο πνιηηηθέο πεπνηζήζεηο,
θαη όηη νη αλάγθεο απηώλ ησλ αλζξώπσλ ππεξβαίλνπλ ην ζεβαζκό γηα ηα εζληθά ζύλνξα.
Σν 2007 πάλσ από 26.000 γηαηξνί, λνζειεπηέο θαη
άιινη επαγγεικαηίεο πγείαο, ινγηζηηθνί εκπεηξνγλώκνλεο, κεραληθνί ύδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο θαη δηνηθεηηθνί ππάιιεινη παξείραλ ηαηξηθή βνήζεηα ζε πεξηζζόηεξεο από 60 ρώξεο.
Ιέρξη ηώξα πάλσ από 450 Έιιελεο γηαηξνί, λνζειεπηέο, δηνηθεηηθνί θαη ηερληθνί έρνπλ ζπκκεηάζρεη
ζε πξνγξάκκαηα ζε πάλσ από 40 ρώξεο. Σν Γιιεληθό Σκήκα ιεηηνπξγεί πξνγξάκκαηα ζηε Δάκπηα, ην
Κίγεξα, ηε Θατθή Δεκνθξαηία ηνπ Ηνλγθό θαη ην
Ιαξόθν, ελώ έρνπλ νινθιεξσζεί πξνγξάκκαηα ζην
Ιαιάνπη, ηε Θηβεξία, ηελ Αξκελία, ηε Γηνπγθνζιαβία,
ηελ Παιαηζηίλε, ηε Γεσξγία, ηε Ρσζία, ην Ηαδαθζηάλ, ηελ Ινδακβίθε, ηελ Ζλδία θαη ηελ Σνπξθία.

Προβληματισμοί

Αθόκα θαη ζήκεξα, ηνλ 21ν αηώλα, δελ έρνπλ όινη
νη άλζξσπνη ηηο ίδηεο αλέζεηο θαη πιηθά αγαζά όπσο
εκείο. ε θάπνηεο ρώξεο, ζηηο νπνίεο γίλεηαη πόιεκνο,
ζπλάλζξσπνί καο όρη κόλν ππνθέξνπλ από έιιεηςε
θαγεηνύ, αιιά θάπνηνη αζζελνύλ θαη δελ έρνπλ ηε
δπλαηόηεηα παξνρήο θαξκάθσλ. Τπάξρνπλ, όκσο,
θάπνηεο θηιαλζξσπηθέο νξγαλώζεηο, νη νπνίεο πξνζπαζνύλ κε δηάθνξεο ελέξγεηεο λα εμνκαιύλνπλ ηελ
θαηάζηαζε απηή. Άλζξσπνη από όιν ηνλ θόζκν
πξνζπαζνύλ λα βνεζήζνπλ κε ην δηθό ηνπο ηξόπν:
θάπνηνη πηνζεηνύλ νξθαλά παηδηά, θάπνηνη ζηέιλνπλ
πιηθά αγαζά θαη άιινη αθηεξώλνπλ ηε δσή ηνπο δηακέλνληαο εθεί θαη πξνζθέξνληαο βνήζεηα θαζεκεξηλά.
Ηάπνηεο από απηέο ηηο νξγαλώζεηο είλαη:
Ε UNICEF (πξνέξρεηαη από ηνπο αξρηθνύο ραξα-

Μουσική

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ηδξύζεθε ζηηο
10 Ζνπλίνπ ηνπ 1877. Θεσξείηαη
ν κεγαιύηεξνο κε θπβεξλεηηθόο
νξγαληζκόο ζηνλ ειιαδηθό ρώξν. Σν έξγν ηνπ είλαη ζύλζεην
θαη βαζίδεηαη ζηελ άκεζε αληαπόθξηζε θαη ηελ εζεινληηθή
πξνζθνξά θαη δξάζε ησλ πνιηηώλ. Έρεη βαζηθό ζηόρν ηελ
αλαθνύθηζε ηνπ αλζξώπηλνπ πόλνπ ζε πεξηόδνπο
πνιέκνπ θαη εηξήλεο, πεξηζάιπνληαο θαη ζηεξίδνληαο ηξαπκαηίεο, αζζελείο, ειηθησκέλνπο, πξόζθπγεο, αλζξώπνπο πνπ αληηκεησπίδνπλ νηθνλνκηθέο
δπζθνιίεο θαη γεληθά όζνπο αλήθνπλ ζε εππαζείο
νκάδεο ηνπ πιεζπζκνύ.
ΟΖ ΓΙΑΤΡΟΙ ΦΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ είλαη κηα δηεζλήο,

Περιεχόμενα

Όταν ο άνθρωπος βοηθάει τον άνθρωπο
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Γκάιμτες Λαλούμ
Χάρης Σαρρής
τισ 24 Φεβρουαρίου το Μουςικό χολείο Πρζβεηασ ςε ςυνεργαςία με
τθν Κινθματογραφικι Λζςχθ Πρζβεηασ πρόβαλαν το ντοκιμαντζρ
«Γκάιντεσ Λαλοφν», του κ. Χάρθ αρρι. Ο δθμιουργόσ του ντοκιμαντζρ
παρουςίαςε τθ δουλειά του και θ εκδιλωςθ πλαιςιϊκθκε από ζνα ςφνολο του ςχολείου με ζγχορδα και κρουςτά υπό τθν εποπτεία του κακθγθτι Πζτρου Σςολάκθ. Δεν χάςαμε, λοιπόν, τθν ευκαιρία να μιλιςουμε
με τον κ. αρρι τόςο για τθν γκάιντα όςο και για τθν κινθματογραφικι
αυτι απόπειρα.
Ξζρουμε ότι εργάηεςτε ςτο ΤΕΙ τθσ Άρτασ. Σε ποιον τομζα;
Είμαι εκνομουςικολόγοσ και ςτο ΤΕΛ τθσ Άρτασ δουλεφω από
το 2008 διδάςκοντασ εκνομουςικολογία και ανκρωπολογία. Εκνομουςικολογία είναι θ επιςτιμθ θ οποία μελετά μουςικζσ άλλων
πολιτιςμϊν, δθλαδι όλων των δυτικοευρωπαϊκϊν. Στισ μζρεσ μασ, θ εκνομουςικολογία
μελετά τθ μουςικι ωσ διαδικαςία και όχι ωσ
προϊόν, μελετάει δθλαδι ποιοσ κάνει και τι
μουςικι, πότε και, κυρίωσ, γιατί. Οπότε είναι
μια επιςτιμθ που ςυνδυάηει τθ ματιά του
μουςικολόγου με τθ ματιά του ανκρωπολόγου και κζλει να δει τθ μουςικι μζςα από τα
μάτια τθσ κοινωνίασ από τθν οποία προζρχεται.
Τι μουςικι κα λζγαμε ότι παίηει θ γκάιντα;
Ζπαιηε τισ μουςικζσ των χωριϊν˙ από κει
και πζρα θ γκάιντα είναι ζνα όργανο, όπωσ τα
άλλα, παίηει δθλαδι ό,τι μουςικι κζλεισ. Για
μζνα, ωσ εκνομουςικολόγοσ και ερευνθτισ,
κεωρϊ ότι είναι ςθμαντικζσ οι ρίηεσ αυτοφ
του οργάνου, όχι απαραίτθτα για να τισ ακολουκιςουμε ι να τισ μιμθκοφμε, αλλά για να
υπάρχουν ωσ γνϊςθ, ωσ πλθροφορία. Κεωρϊ
άδικο γι' αυτό το όργανο να μθν ζχει ερευνθκεί ο κόςμοσ του όςο κα του άξιηε. Θ γκάιντα
προζρχεται από αγροκτθνοτροφικζσ κοινωνίεσ, μικρζσ, κλειςτζσ,
ενδοςκοπικζσ, που προζρχονται από μια ακριτικι περιοχι, τθ
Κράκθ, θ οποία ζχει ηιςει ςε διαφορετικοφσ ρυκμοφσ απ' ό,τι θ
υπόλοιπθ Ελλάδα.
Πϊσ αποφαςίςατε να κάνετε αυτό το ντοκιμαντζρ για τθν
γκάιντα;
Αυτό είναι πολφ μεγάλθ ιςτορία, γιατί θ ςχζςθ μου με τθν
γκάιντα ξεκίνθςε από τα φοιτθτικά μου χρόνια, που είχα τθν ευκαιρία να εργαςτϊ ςε ζνα ερευνθτικό πρόγραμμα του Μεγάρου
Μουςικισ, το οποίο ιταν αφιερωμζνο ςτισ μουςικζσ τθσ Κράκθσ
και τθσ Ανατολικισ Μακεδονίασ.
Βαςιςτικατε ςτθν επιτόπια ζρευνα. Σε ποια περιοχι ακμάηει
ι ικμαηε θ γκάιντα;
Δεν μπορείσ να αςχολθκείσ με τισ λαϊκζσ και παραδοςιακζσ
μουςικζσ αν δεν κάνεισ επιτόπια ζρευνα, ειδικά όταν ζχεισ να
κάνεισ με αγροτικοφσ πολιτιςμοφσ, όπωσ αυτοφσ τθσ Κράκθσ, τουσ
οποίουσ εγϊ πρόλαβα ςε μια πολφ κρίςιμθ καμπι. Κεωρϊ τον
εαυτό μου πολφ τυχερό, γιατί γνϊριςα τθν τελευταία γενιά θ οποία ζμακε να τραγουδάει και να χορεφει ςτθν πλατεία του χωριοφ.
Και όχι ανκρϊπουσ που ζμακαν τθ μουςικι μζςα από τθ διςκογραφία και μζςα από τα χορευτικά ςυγκροτιματα. Μάκανε να
παίηουν γκάιντα ςτα βοςκοτόπια και όλθ αυτι θ γενιά μοιραία
ςκορπίςτθκε ςτα χρόνια του '60 με τθ μετανάςτευςθ. Οπότε εγϊ
τουσ γνϊριςα ςτα τζλθ τθσ δεκαετίασ του '90, ςε μεγάλθ θλικία

πλζον, ζχοντασ γυρίςει από τθ Γερμανία, μετά από 30 χρόνια, που
προςπακοφςαν να βρουν το νιμα τθσ χαμζνθσ τουσ νιότθσ. Και θ
γκάιντα και τα τραγοφδια και οι πολιτιςτικοί ςφλλογοι και όλα
αυτά ιταν μζροσ αυτισ τθσ προςπάκειασ, να βρουν τθν ταυτότθτά
τουσ και να γλεντιςουν για να υπάρξουν.
Γιατί κακά τα ψζματα, αυτό χαρακτθρίηει τθ
Κράκθ, και μιλάω για τθ Κράκθ, γιατί αυτι
είναι θ περιοχι που ζχω μελετιςει περιςςότερο από άλλεσ περιοχζσ. Θ Κράκθ ζχει αποψιλωκεί από νζο πλθκυςμό. Ιδθ από τα
χρόνια του 1960, όλεσ οι νζεσ γενιζσ ξενιτεφτθκαν. Γυρίςανε πίςω ςε μεγάλθ θλικία και
βρικανε ζναν τόπο διαφορετικό από αυτό
που αφιςανε και διαφορετικό από αυτόν
που φαντάηονταν. Πλοσ αυτόσ ο καθμόσ τθσ
ξενιτιάσ γίνεται τραγοφδι και κοινωνικζσ
ςυμπεριφορζσ.
Πιςτεφετε ότι θ παράδοςθ τθσ γκάιντασ
κινδυνεφει να εκλείψει;
Αυτό το φοβόμουν όταν ζκανα τθν
ζρευνά μου, γιατί τότε ςτθ Κράκθ ο πιο μικρόσ ςε θλικία γκαϊντατηισ είχε γεννθκεί το
1939 και οι γκαϊντατηιδεσ που εγϊ μελζτθςα
ιταν γεννθμζνοι απ' το 1919 ζωσ το 1939.
Μετά υπιρχε ζνα κενό δφο γενιϊν, γιατί θ
γκάιντα δεν είναι ζνα απλό όργανο, αλλά
ςφμβολο ενόσ κόςμου που είναι ςυνδεδεμζνοσ με τα χωράφια, με
τθ ηωι ςτο χωριό. Είναι ζνα αγροτικό όργανο. Πταν μετά τον πόλεμο αυτόσ ο κόςμοσ απαξιϊκθκε, όλοι κζλανε να φφγουν τρζχοντασ
από τα χωριά τουσ και να πάνε ςτθν πόλθ, να πάνε ςτθ Γερμανία,
με αποτζλεςμα θ γκάιντα να είναι μζροσ αυτοφ του παλιοφ κόςμου, από τον οποίο κζλουν όλοι να αποδράςουν.
Τελειϊνοντασ τθν ζρευνά μου, το 2000, οι τελευταίεσ γραμμζσ
που ζγραψα ιταν ότι δεν υπάρχει ςυνζχεια. Ευτυχϊσ διαψεφςτθκα, γιατί λίγο μετά που τελείωςα τθν ζρευνά μου, άρχιςαν να ξεπετάγονται νζοι, όπωσ εγϊ, που άρχιςαν να μελετάνε γκάιντα,
πλθςίαςαν τουσ παπποφδεσ και ουςιαςτικά άρχιςαν να γεφυρϊνουν το κενό αυτό των δφο γενιϊν, δθλαδι γφριςαν τθν πλάτθ ςτθ
γενιά των πατεράδων τουσ, που απαξίωςαν τθν γκάιντα. Οι παπποφδεσ μζςω των εγγονϊν τουσ πιραν τθν εκδίκθςι τουσ. Κάκε
καλοκαίρι από 17 ζωσ 22 Αυγοφςτου, ςτο Διδυμότειχο γίνεται ζνα
ςεμινάριο Εβρίτικθσ γκάιντασ. Δίνεται ζτςι πνοι και ςτον τόπο και
το όργανο, και οι παπποφδεσ το χαίρονται πάρα πολφ, γιατί ειςπράττουν τθν αναγνϊριςθ και το ςεβαςμό που τουσ αξίηει μζςα
από ντόπιουσ και ξζνουσ γκαιντατηιδεσ.
Θ γκάιντα δεν είναι ζνα απλό όργανο που λειτουργεί ςτο τραπζηι. Κυρίωσ είναι ζνα όργανο φτιαγμζνο πάνω ςτθν ανκρϊπινθ
κλίμακα. Δεν είναι το όργανο που κα ανζβεισ ςτθ ςκθνι, κα παίξεισ και κα καταπλιξεισ τα πλικθ. Είναι το όργανο που κα παίξει ο
φίλοσ για το φίλο, ο αδερφόσ για τον αδερφό, ο γείτονασ για το
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Σηη Διαπαζών

Μιχάλθσ Μπάκοσ, Γιϊργοσ ουλιϊτθσ
Γϋ Γυμναςίου

Μουσική

τεχνικι υφι. Θ ταινία αυτι είναι ςε ςκθνοκεςία του Δθμιτρθ
Κιτςικοφδθ, με τον οποίο υπογράφουμε το ςενάριο, ενϊ εγϊ ζχω
κάνει τθν επιςτθμονικι υποςτιριξθ και τθν ζρευνα πεδίου. Ζγινε
ςε δεφτερο χρόνο. Εγϊ ζκανα τθν ζρευνά μου απ' το 1995 μζχρι
το 2000. Ο πατζρασ του Δ. Κιτςικοφδθ ζπαιηε γκάιντα και αυτό
βοικθςε.
Αυτό που κάναμε το κάναμε γιατί κζλαμε να δϊςουμε φωνι
ςτουσ ανκρϊπουσ που δεν ζχουν, γιατί οι πρωταγωνιςτζσ τθσ
ταινίασ είναι άνκρωποι πίςω απ' τον ιλιο, που δεν τουσ υπολογίηει κανείσ, που απζχουν απ' το κακθμερινό αςτικό μοντζλο και
κάποιεσ φορζσ αντιμετωπίηονται ωσ φολκλόρ. Είναι όμωσ
άνκρωποι που πάνω τουσ ςυμπυκνϊνεται όλθ θ νεότερθ ιςτορία
του ελλθνιςμοφ. Ο Κεοδόςθσ και ο Ραςχάλθσ ζχουν ηιςει τον
εμφφλιο, τθν ξενιτιά και ςυνεχίηουν να παίηουν τισ γκάιντζσ
τουσ...

Περιεχόμενα

γείτονα˙ και αν απαξιϊκθκε θ γκάιντα ιταν επειδι κίχτθκε θ ουςία αυτϊν των κοινωνιϊν, που είναι θ φιλία, θ αλλθλεγγφθ, θ μικροκλίμακα. Θ γκάιντα λειτουργεί ςϋ αυτό το πλαίςιο. Για μζνα
είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτικό ότι ςτισ μζρεσ μασ με τθν οικονομικι κρίςθ, με τισ αναηθτιςεισ και τισ ανθςυχίεσ που νιϊκουμε ωσ
μεταμοντζρνοι πολίτεσ, αυτό το όργανο, όχι τυχαία, ξανάρκε ςτθν
επιφάνεια. Αυτό που τελικά κάνει θ γκάιντα είναι να ενϊςει τουσ
ανκρϊπουσ και να οδθγιςει τθν παρζα ςτθν ζκςταςθ και ςτο
γλζντι. Αυτό είναι θ ψυχι του οργάνου.
Πείτε μασ λίγα πράγματα για τθν ταινία.
Θ ταινία είναι ζνα εκνογραφικό φιλμ, που για να τθ γυρίςεισ
πρζπει να κάνεισ επιτόπια ζρευνα, να ζχεισ γνωρίςει καλά τουσ
ανκρϊπουσ και να ζχεισ αποκτιςει τζτοια οικειότθτα, ϊςτε να
μπορζςεισ να τουσ κινθματογραφιςεισ... Συνδυάηει δφο πράγματα. Απ' τθ μια δείχνει το ζργο, τον κόςμο των ανκρϊπων εκεί
(γκαϊντατηιδων), απ' τθν άλλθ θ ταινία πρζπει να ζχει μια καλλι-

Έλληνες Συνθέτες

Τέχνες και Γράμματα
Νέα του σχολείου

Βαρβάρα Παπακωνςταντίνου, Βϋ Γυμναςίου

Συνεντεύξεις

είναι ζνασ από τουσ κορυφαίουσ Ζλλθνεσ ςυνκζτεσ
τθσ νεότερθσ γενιάσ, ο οποίοσ αςχολείται με το παιδικό τραγοφδι και παρουςίαηε τθν εκπομπι "Τα Μυςτικά τθσ Μουςικισ" (ΝΕΛΤ).
Γεννικθκε ςτθν Ακινα το 1952. Σποφδαςε κεωρθτικά τθσ μουςικισ και ςφγχρονεσ τεχνικζσ με τον
Γιάννθ A. Ραπαϊωάννου, ενϊ ςυνζχιςε τισ μουςικζσ
του ςπουδζσ ςτο Ραρίςι με υποτροφία του ιδρφματοσ Ωνάςθ. Τθν πενταετία 1983-88 αςχολικθκε ιδιαίτερα με τθ μουςικι εκπαίδευςθ, ςυμμετζχοντασ
ςτθ ςφνταξθ ενόσ ςφγχρονου ελλθνικοφ μουςικοπαιδαγωγικοφ προγράμματοσ, παράλλθλα με τθ διδαςκαλία ςε ωδεία τθσ Ακινασ και τθσ Καλαμάτασ,
κακϊσ και ςτο Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν. Υπιρξε ςτενόσ
ςυνεργάτθσ του Mάνου Xατηθδάκι και ενορχθςτρωτισ ςθμαντικϊν ζργων του. Αςχολικθκε ιδιαίτερα με
τθ μουςικι για το κζατρο, αλλά και τον κινθματογράφο, για τθν οποία ζχει τιμθκεί με το Κρατικό
Βραβείο του YΡΡO, κακϊσ και με το Βραβείο του
Φεςτιβάλ Κινθματογράφου Κεςςαλονίκθσ. H μουςικι του για τθν ταινία «Ρεκαμζνο Λικζρ» ζχει τιμθκεί
με το Βραβείο Μουςικισ ςτο Διεκνζσ Φεςτιβάλ τθσ
Βαλζνκια το 1993.

Ο Γιάννης Μαρκόπουλος είναι
ζνασ από τουσ ςθμαντικότερουσ ςφγχρονουσ Ζλλθνεσ ςυνκζτεσ. Γεννικθκε το
1939 ςτο Θράκλειο τθσ Κριτθσ και άρχιςε ωδείο από μικρόσ μακαίνοντασ κεωρία και βιολί. Οι πρϊτεσ του επιδράςεισ προζρχονται από τθν τοπικι μουςικι με
τουσ γριγορουσ χοροφσ και τα επαναλαμβανόμενα μικρά μοτίβα τουσ, από τθν
κλαςικι μουςικι, κακϊσ και από τθ μουςικι τθσ ευρφτερθσ ανατολικισ Μεςογείου – και ιδιαίτερα τθσ κοντινισ Αιγφπτου. Συνζχιςε τισ ςπουδζσ του το 1956
με το ςυνκζτθ Γεϊργιο Σκλάβο και τον κακθγθτι βιολιοφ Joseph Bustidui. Τθν
ίδια εποχι ειςάγεται ςτο Ράντειο Ρανεπιςτιμιο για φιλοςοφικζσ και κοινωνικζσ
ςπουδζσ, ενϊ παράλλθλα ςυνκζτει για το κζατρο, τον κινθματογράφο και το
χορό. Το 1963 βραβεφεται για τθ μουςικι του ςτισ Μικρζσ Αφροδίτεσ του Νίκου
Κοφνδουρου από το Φεςτιβάλ Κινθματογράφου Κεςςαλονίκθσ και τον ίδιο χρόνο ανεβαίνουν από νζα χορευτικά ςφνολα τα ζργα του Κθςζασ (χορόδραμα),
Χιροςίμα (ςουίτα μπαλζτου) και τα Σρία ςκίτςα για χορό.
Το 1967 επιβάλλεται ςτθν Ελλάδα θ δικτατορία και ο Γιάννθσ Μαρκόπουλοσ αναχωρεί ςτο
Λονδίνο. Εκεί εμπλουτίηει τισ μουςικζσ του γνϊςεισ και ςυνκζτει τθν κοςμικι καντάτα Ιλιοσ ο
πρϊτοσ, ςε ποίθςθ Οδυςςζα Ελφτθ και τθ μουςικι για τθ Λυςιςτράτθ του Αριςτοφάνθ. Ραράλλθλα, ολοκλθρϊνει τθ μουςικι τελετι Λδοφ ο Νυμφίοσ, ζργο που κρατά ανζκδοτο, εκτόσ ενόσ τμιματοσ, του περίφθμου Ηάβαρα-κάτρα-νζμια, που
αποτελεί ζνα από τα πιο διάςθμα κομμάτια του.
Το 1969 επιςτρζφει ςτθν Ακινα. Με τθν είςοδο τθσ δεκαετίασ του ’70, υλοποιεί το μουςικό
του όραμα: κατακζτει μουςικά ζργα που χαρακτθρίηονται ςτο ςφνολό τουσ ωσ νζα πρόταςθ και
τομι για τθ μζχρι τότε ελλθνικι μουςικι πραγματικότθτα, ζργα με ενότθτα τθσ αιςκθτικισ και τθσ
φιλοςοφικισ άποψθσ του ςυνκζτθ. Μαηί με τα
κεατρικά ςτιγμιότυπα και τον εικαςτικό διάκοςμο ςτινει μια πολφτροπθ μουςικι παράςταςθ. Διανοοφμενοι και φοιτθτζσ γεμίηουν κακθμερινά τουσ χϊρουσ
τθσ δραςτθριότθτάσ του, παρά τα εμπόδια τθσ τότε εξουςίασ. Τα τραγοφδια του
γίνονται ςφμβολα και μφκοι.
Γριγορα γίνεται διεκνϊσ γνωςτόσ δίνοντασ αλλεπάλλθλεσ ςυναυλίεσ ανά τον
κόςμο, ενϊ δεν ςταματά να γράφει και για το κζατρο και τον κινθματογράφο.
Από τα ζργα τθσ ϊριμθσ περιόδου ξεχωρίηει θ Λειτουργία του Ορφζα –για φωνι,
χορωδία και ορχιςτρα–, που απευκφνεται φιλοςοφικά ςτον επαναπροςδιοριςμό τθσ ςχζςθσ του ανκρϊπου με τθ φφςθ.

Προβληματισμοί

Ο Νίκος Κυπουργός
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Στη Διαπασών η Χριστίνα Μαξούρη
με Δανεικά –αλλά τόσο αυθεντικά– παπούτσια
Απηό πνπ θάλεη ηε Χξηζηίλα Μαμνύξε πξαγκαηηθό εξαζηή ηεο ηέρλεο είλαη ε
εηιηθξίλεηα θαη ε αγάπε ηεο γη’ απηήλ. Εηιηθξίλεηα, γηαηί βγαίλεη ζηε ζθελή ζαλ έλα
παηδί, πνπ, γεκάην πεξηέξγεηα, θαηαπηάλεηαη κε ηνπο ήρνπο, ηνπο νπνίνπο κεηαηξέπεη ζε κνπζηθή. Δελ δηζηάδεη λα θαηαξξίςεη ηελ εηθόλα ηνπ ηέιεηνπ-αιάλζαζηνπ εξκελεπηή, αθνύ πξνηηκά λα δήζεη καδί κε ηνπο αθξναηέο ηεο ηε κνπζηθή απηή εκπεηξία
ηνπ εδώ και ηώρα, κε απιόηεηα. Μπιέθεηαη, ινηπόλ, κε ην πιήζνο θαη θαζηζηή νθιαδόλ -ζαλ παηδί- παξαζέξλεη ηνπο παξόληεο ζ’ έλα ζπιινγηθό ηξαγνύδη θαη δεκηνπξγεί έλα κνπζηθό ραιί, πνπ ν θάζε έλαο ληώζεη ειεύζεξνο λα ζπλπθάλεη κε ην θνκκάηη από ηελ ςπρή ηνπ, ηξαγνπδώληαο ηα αγαπεκέλα ηνπ ειιεληθά θνκκάηηα. Καηά δεύηεξνλ, ε παξάζηαζε ηεο Μαμνύξε (ηα Δανεικά παπούηζια) πεξηέρεη πνιιή αγάπε, γηαηί ε αγάπε ηεο γηα ηηο ηέρλεο ηελ έθαλε απηό πνπ είλαη: κηα μερσξηζηή εξκελεύηξηα.
Τν ζέαηξν, ινηπόλ, θαη ε κνπζηθή ζπλέπιεπζαλ ζηελ ‘κπνηίιηα ζην πέιαγν’ εθείλν ην βξάδπ θαη ν ηξαγνπδηζηηθόο
κνλόινγνο ηεο Χξηζηίλαο κεηαηξάπεθε από ζόιν ζε νκαδηθό ηξαγνπδηζηηθό παηρλίδη.
Είςαι μια νζα καλλιτζχνισ και ζχεισ επιλζξει να τραγουδάσ ρεμπζτικα, και γενικά περιςςότερο ελλθνικά
τραγοφδια. Τι ςε ζκανε να διαλζξεισ αυτό το είδοσ και όχι
κάποιο άλλο, πιο εμπορικό είδοσ, π.χ. ξζνα, όπωσ κάνουν πολλοί ςτθν θλικία ςου; Κάτι που να ζχει μεγαλφτερθ απιχθςθ;
Ροιοσ είπε ότι τα ρεμπζτικα δεν ζχουν απιχθςθ; Πταν
ξεκινάσ κάτι, διαλζγεισ αυτό που αγαπάσ, δεν ςκζφτεςαι τι
κα ζχει απιχθςθ, αυτό είναι ζτερον εκάτερον˙ θ εμπορικότθτα αν προκφψει καλϊσ, αν δεν προκφψει, πάλι καλϊσ.
Κζλω να πω, ζχει ςθμαςία να κινείςαι, να πθγαίνεισ προσ
τα εκεί που αγαπάσ... εγϊ αυτά αγαποφςα από παιδί και
αυτά αγαποφςα να τραγουδϊ και εκτόσ δουλειάσ. Οι ίδιεσ
αγάπεσ είναι, εμπλουτίηονται φυςικά,
μακαίνω κάκε μζρα... Αλλά μου αρζςει θ ελλθνικι γλϊςςα πάρα πολφ, ο
λόγοσ ο ελλθνικόσ, επομζνωσ κατ'
επζκταςθ και τα τραγοφδια τα ελλθνικά. Λζω και κάποια γαλλικά, αγγλικά
και ζνα μεξικάνικο, τα οποία με ςυγκινοφν το ίδιο, αλλά ςαν τον ελλθνικό λόγο για μζνα δεν ζχει˙ είναι τεράςτιοσ ο πλοφτοσ.
Πϊσ ξεκίνθςε θ ιδζα για τα
"δανεικά παποφτςια" που ερμθνεφεισ ςχεδόν ςόλο, χωρίσ τθ ςυνοδεία οργάνων;
Ξεκίνθςε πριν δυο χρόνια από μια μεγάλθ ανάγκθ δικι
μου να επικοινωνιςω αμεςότερα με τουσ γφρω μου.
Ζβλεπα τθν πόλθ, τθν Ακινα -εκεί που μζνω δθλαδι- να
ςτενεφει πάρα πολφ και να μθν υπάρχει καμία ανκρϊπινθ
επαφι. Αυτό δεν μποροφςα να το δεχτϊ ωσ πραγματικότθτα και ωσ κζςφατο και ικελα να το ανατρζψω, ςτο δικό
μου το μικρόκοςμο, κι ζτςι άρχιςα να ςκζφτομαι ζναν
τρόπο για να μπορϊ να επικοινωνιςω πιο άμεςα. Βζβαια,
δεν το ςκζφτθκα πολφ, ςυνζβθ αυκόρμθτα, με ζναν τρόπο
άμεςο, δθλαδι εδϊ που κακόμαςτε, ασ ποφμε, φανταςιωνόμουν να αρχίηω: «τριγυρνοφςανε τα χρόνια…» (ςιγοτραγουδά). Το τραγοφδι ζχει άμεςθ επαφι, μπορεί άμεςα να φτάςει ςτο αυτί και ςτθν ψυχι, κι ζτςι
ικελα ζναν τρόπο όςο πιο άμεςα, χωρίσ μεςάηοντεσ, χωρίσ φίλτρο, χωρίσ προςχιματα να επικοινωνιςω. Επίςθσ,
ιταν μια πολφ καλι ευκαιρία πράγματα που κατά καιροφσ, από παιδί μζχρι το ςιμερα ι το τότε που ξεκίνθςα
τθν παράςταςθ, με ςυγκινοφςαν και με τάραηαν και με

ενζπνεαν, να τα φζρω κοντά μου.
Με ποια αφορμι ξεκίνθςεσ το τραγοφδι γενικά;
Δεν υπιρξε αφορμι, δεν κυμάμαι να υπιρξε αφορμι,
ςυνζβθ φυςικά, όπωσ μιλάμε τϊρα˙ κυμάμαι δθλαδι τον
εαυτό μου ωσ παιδί να τραγουδά πάντα, χάλια βζβαια...
(γζλια). Δεν υπιρξε κάτι που να λζω "εκεί κζλω να πάω,
αυτό κζλω να γίνω...", κακόλου, καμία ςχζςθ, ςυνζβθ φυςικά, όπωσ μιλάμε τϊρα...
Υπιρχε κάποιοσ κινθτιριοσ παράγοντασ, ςτο να πεισ
"εγϊ με αυτό κα ηιςω"; Ή ιταν απλά φυςικι απόρροια
επειδι το τραγοφδι ιταν ςθμαντικόσ παράγοντασ ςτθ ηωι
ςου γενικά;
Ιταν μια φυςιολογικι ςυνζχεια πραγμάτων, δεν υπάρχει κάποιοσ ςτθν οικογζνεια που το
κάνει για να το ακολουκιςω κι εγϊ.
Βαςικά, όλα ξεκίνθςαν από το κζατρο˙
δθλαδι, ηοφςα ςτο Ρόρτο άφτθ και
πιγαινα ςτο Μαρκόπουλο ςχολείο κι
εκεί υπιρχε μια κεατρικι ομάδα, με
μεγαλφτερα παιδιά από εμζνα˙ πιγαινα και τουσ ζβλεπα και ικελα να βρεκϊ ςτθν ςκθνι, είχα μια τεράςτια παρόρμθςθ, χωρίσ να μπορϊ να φιλτράρω ι να αποκωδικοποιιςω το γιατί και
το πϊσ. Άλλωςτε δεν είχε ςθμαςία ςε εκείνθ τθν θλικία... Κι
ζτςι ξεκίνθςα να πθγαίνω ςτθν ομάδα και ςιγά-ςιγά και
ςτθ χορωδία, αλλά και πάλι ςτθ χορωδία το ζκανα για τθν
παρζα και από ευχαρίςτθςθ. Θ πρϊτθ μου αγάπθ που πιγα και ςποφδαςα είναι το κζατρο και παραμζνει, αλλά παράλλθλα μπικε και το τραγοφδι, μάλλον εγϊ μπικα ςε
αυτό... (γζλια) άρχιςαν και τα δφο να μεγαλϊνουν μζςα
μου και όλα βγικαν φυςικά, το ζνα ζφερε το άλλο κάπωσ...
Πόςα χρόνια αςχολείςαι επαγγελματικά;
Από τα χρόνια τθσ ςχολισ, δθλαδι από το 2000 και μετά τραγουδοφςα ςε κάποια μαγαηιά για ζνα χαρτηιλίκι,
μετά αυτό απζκτθςε άλλθ ςυχνότθτα κι ζγινε ζνασ πολφ
βαςικόσ πόροσ, δθλαδι με αυτό πλιρωνα τθν ςχόλθ, το
ενοίκιό μου, γιατί ικελα κάποια αυτονομία, κλαςικι ενθλικίωςθ… Οπότε ι ςποφδαηα και τραγουδοφςα ι δοφλευα
παράλλθλα ςτο κζατρο και τραγουδοφςα. Αλλά θ χρονιά
που ζγινε μζςα μου ζνα άνοιγμα, που αναρωτικθκα τι κα
κάνω, ιταν το καλοκαίρι του 2010 που τραγουδοφςα ςτθν
Σαντορίνθ. Δεν ζχει ςθμαςία όμωσ πόςα χρόνια το κάνεισ, 
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τισ πρόβεσ και κάποια ςεμινάρια.
Αυτόσ ο χϊροσ που είςτε ςιμερα πϊσ
προζκυψε;
Πταν μασ ζδιωξαν απ’ τουσ προςκόπουσ,
για δφο χρόνια νοικιάηαμε μια αποκικθ. Αλλά επειδι τα πράγματα ιταν πάρα πολφ δφςκολα οικονομικά, επειδι δεν υπάρχει κάποιοσ να μασ βοθκιςει (ό,τι ζςοδα ζχουμε
από μια παράςταςθ πθγαίνουν ςτθν επόμενθ), ψάξαμε να βροφμε κάτι άλλο. Ο χϊροσ
εδϊ ιταν ζνασ χϊροσ ζρθμοσ και αποφαςίςαμε να τον ςυντθριςουμε, να του δϊςουμε
ηωι, και αυτόσ να μασ βοθκιςει˙ ζτςι ιρκαμε
ςτο Κάςτρο. Εδϊ, λοιπόν, εκτόσ από τισ πρόβεσ και τισ δικζσ μασ παραςτάςεισ δίνονται 

Τέχνες και Γράμματα

Πότε και πϊσ ξεκίνθςε το Θεατρικό Εργαςτιρι Πρζβεηασ;
Ξεκινιςαμε το 1998. Υπιρξαν κάποια παιδιά που είχαν πολφ μεγάλο ενδιαφζρον για το
κζατρο και επειδι είχαμε παρακολουκιςει
εγϊ και ο Αλζξανδροσ Τςανζλθσ κάποια ςεμινάρια με το Κόδωρο Τερηόπουλο, αρκετά μεγάλθσ διάρκειασ, μασ ηιτθςαν να αναλάβουμε
τθ ςκθνοκεςία ςε κάποιο ζργο. Ζτςι μαηευτικαμε, αρχίςαμε να ςυηθτάμε και διαμορφϊςαμε μια αίκουςα περίπου 100 κζςεων ςτουσ
παλιοφσ προςκόπουσ, βρικαμε το πρϊτο ζργο,
«Το ματωμζνο γάμο» του Λόρκα, και… ξεκινιςαμε. Από διάκεςθ να κάνουμε κάτι πάνω ςτο
κζατρο. Στο κτίριο των προςκόπων μείναμε
αρκετά χρόνια, κάναμε τισ παραςτάςεισ μασ,

Συνεντεύξεις

Με αφορμι τθν τελευταία παράςταςι του, με τίτλο «ars amatoria», θ εφθμερίδα μασ προςζγγιςε το κεατρικό εργαςτιρι Ρρζβεηασ, που τόςα χρόνια αποτελεί μια κοιτίδα πολιτιςμοφ για τθ μικρι μασ πόλθ. Το να δϊςω μια περιγραφι τθσ
παράςταςθσ δεν είναι και τόςο εφκολο, αφοφ αυτι δεν είχε αρχι, μζςθ και τζλοσ. Αυτό που ξζρω, όμωσ, είναι ότι ιταν
ζνα ζργο ευχάριςτο, αςυνικιςτο και γεμάτο εξαιρετικά κείμενα του Οβίδιου, Τηελαλαντίν ουμί, Σοφοκλι και τισ εξομολογιςεισ του Αγίου Αυγουςτίνου, όλα ςχετικά με τον ζρωτα και τθν αγάπθ, αποδοςμζνα με τον καλφτερο δυνατό τρόπο
από τουσ θκοποιοφσ τθσ ομάδασ, που είναι όλοι τουσ εραςιτζχνεσ. Τα κείμενα πλαιςιϊνονταν απ’ τθ ηωντανι μουςικι θ
οποία βριςκόταν ςε πλιρθ εναρμόνιςθ με το περιεχόμενό τουσ. Μετά το τζλοσ τθσ παράςταςθσ μιλιςαμε με τθν κυρία
Λίλθ Σακκά, ςκθνοκζτθ και δθμιουργό τθσ ομάδασ.
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Χάρισ-Ainhoa Νοφςθ-Sanchez, ΓϋΛυκείου
Αποςτολία Ντάκουλα, ΒϋΓυμναςίου
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αλλά με τι τρόπο, και κεωρϊ τα πρϊτα χρόνια φφγαν ζτςι,
Δυνάμει, ναι, θ μουςικι ζχει αυτιν τθν πολφ μεγάλθ
εννοϊ μζςα μου δεν είχα καταλάβει τι γίνεται, οπότε οφτε δφναμθ να ενϊνει, με τθν μουςικι υπάρχει ζνασ κοινόσ
το δοφλευα αντίςτοιχα, οφτε το πρόςεχα αντίςτοιχα, οφτε τόποσ. Αν τϊρα ειπωκεί το «Μια φορά κυμάμαι», «Τα παιάκουγα μουςικζσ αντίςτοιχα, γιατί γίνονταν όλα παράλλθ- δία τθσ γειτονιάσ ςου», το "Τι ςιμερα τι αφριο τι τϊρα" και
λα με το κζατρο, ςτο οποίο ιμουν πολφ προςθλωμζνθ. το "Κα κεντιςω" του Λοΐηου, είναι τραγοφδια με τα οποία
Ουςιαςτικά το καλοκαίρι του 2010 αυτά τα δυο ιρκαν ς’ λίγο πολφ διάφορεσ θλικίεσ, όχι μόνο οι πενθντάρθδεσ και
ζνα ιςοηφγιο και άρχιςα να το ψαχουλεφω το ίδιο, να το οι μαμάδεσ μασ, αλλά και πιο μικρζσ θλικίεσ ςυγκινοφςκαλίηω το ίδιο -μζςα μου εννοϊ αρχικά- κι φςτερα εξωτε- νται...
ρικά.
Αν είςαι Έλλθνασ ζχεισ μεγαλϊςει με αυτά τζλοσ πάΠοιο είναι το αγαπθμζνο ςασ τραγοφδι από αυτά που ντων...
ερμθνεφετε;
Ναι, αλλά πρζπει να ςασ πω ότι και ςτο εξωτερικό, ςτο
Άςε... πολλά!
Λονδίνο -που πιγα δφο φορζσ- και το Ραρίςι, που πιγα με
Ποιο κα κζλατε να ερμθνεφςετε εςείσ;
αυτιν τθν παράςταςθ είχαν πολφ πιο μεγάλθ απιχθςθ τα
Το “Σρελζ τςιγγάνε”, τισ
ελλθνικά τραγοφδια πάρα τα
Δεν είναι μόνο η μελώδια που ντύνει
“Τφψεισ” του Μάνου Χατηθδάκι, το λόγο, είναι ο ίδιος ο λόγος, η ίδια η ξζνα. Και κα επιςτρζψω πάλι
ζνα πολφ αγαπθμζνο μου είναι το ελληνική γλώσσα που έχει από μόνη ςτον ελλθνικό λόγο, ζχει πολλι
“Cucurrucucú Paloma”, ζνα μεξικάςθμαςία. Το τραγοφδιςμα, το
της μουσικότητα.
νικο φλαμζνκο, που ζγινε πολφ
μζλιςμα το καταλαβαίνουν, και
γνωςτό από τθν ταινία του Αλμοδόβαρ, "Μίλα τθσ". Πλα δεν είναι μόνο θ μελϊδια που ντφνει το λόγο, είναι ο ίδιοσ
αυτά που ζχουν τα Δανεικά τα αγαπϊ πολφ κι άλλα τόςα...
ο λόγοσ, θ ίδια θ ελλθνικι γλϊςςα που ζχει από μόνθ τθσ
Η τελευταία ςου δουλειά, αυτό το project ασ ποφμε, μουςικότθτα.
είναι κάτι ατομικό, τραγοφδια ενόσ ατόμου, ωςτόςο βλζΘ τζχνθ... ενϊνει, φυςικά... θ τζχνθ κζλει κι από μασ
πω ότι όλο αυτό γίνεται και πολφ παρεΐςτικο, ςαν μια προςπάκεια... Θ τζχνθ δεν ζχει κανζνα μαγικό ραβδάκι, τθν
αγκαλιά, ςαν με τθ φωνι να ενϊνεισ πολλοφσ ανκρϊπουσ τζχνθ τθ φτιάχνουν άνκρωποι για άλλουσ ανκρϊπουσ. Ναι,
γφρω ςου και να τουσ κάνεισ να τραγουδάνε όλοι μαηί ζχει αυτι τθ δφναμθ τθσ ζνωςθσ, όχι πάντα, όχι ςε όλουσ
ςιγανά.
τουσ καιροφσ, θ μουςικι πιο πολφ—ςυγκεκριμζνα θ μουςιΚάποιεσ φορζσ τραγουδάμε και δυνατά ςε πλθροφορϊ κι. Και γι' αυτό και ςτα «Δανεικά παποφτςια» ςυμβαίνει
και είναι πολφ ωραίο...!
αυτό, δεν το προκαλϊ εγϊ, το προκαλεί θ ίδια θ μουςικι.
Αυτό πϊσ ςε κάνει να νιϊκεισ; Νιϊκεισ δθλαδι αυτι
Ευχαριςτοφμε τθ Μαρία πυράκου που μασ ζφερε ςε επαφι με
τθ ςυλλογικότθτα, νιϊκεισ ότι θ τζχνθ ενϊνει τουσ ανκρϊτθ Χριςτίνα Μαξοφρθ για να επιτευχκεί αυτι θ ςυνζντευξθ.
πουσ, πϊσ το βλζπεισ;
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ςεμινάρια και φιλοξενοφνται παραςτάςεισ από Ακινα, Κεςςαλονίκθ, Ράργα, Αγρίνιο κ.ά.
Κάνετε γενικά πολλά πράγματα, κυμάμαι κάτι ςχετικό με το
τςίρκο.
Αυτό ιταν ζνα παιδικό ςεμινάριο για τουσ ηογκλζρ, τθν commedia dell' arte, και θ ίδια ομάδα ζκανε ςεμινάριο και για μεγάλουσ και για τθν ομάδα μασ. Είναι βαςικό για μασ να φζρνουμε
παραςτάςεισ και ςεμινάρια, να βλζπουμε και να μακαίνουμε
εμείσ, να παρακολουκεί και ο κόςμοσ. Αξίηει να αναφζρω κάποιουσ από τουσ θκοποιοφσ που είτε δίδαξαν είτε ζπαιξαν εδϊ: θ
Κάτια Γζρου, ο Στζλιοσ Μάινασ, θ Πλια Λαηαρίδου, ο Νίκοσ Αρβανίτθσ, θ Αγγελικι Ραπακεμελι, ο Τάςοσ Διμασ και Σάββασ
Στροφμποσ από τθν ομάδα ΑΤΤΛΣ, ο Γεράςιμοσ Γεννατάσ κ.ά. Από
πζρυςι ζχουμε ξεκινιςει με παιδάκια και κάνουμε τα ςαββατοκφριακα κεατρικό παιχνίδι. Ρζρυςι το είχε αναλάβει ο Κϊςτασ Καλφβασ και φζτοσ ο Κοςμάσ Μαρκισ.
Η Πρζβεηα ςασ ςτιριηε, ςασ ςτθρίηει;
Ναι, πάρα πολφ. Θ Ρρζβεηα ζχει παρά πολφ καλό κοινό, ο
κόςμοσ κζλει πολφ να δει κζατρο. Υπιρχε μια πολφ μεγάλθ υποςτιριξθ από τθν Ρρζβεηα και για το χϊρο και για τισ παραςτάςεισ
που φζρναμε, πολφ δε περιςςότερο για τισ δικζσ μασ παραςτάςεισ. Τα τελευταία περίπου δφο χρόνια, βζβαια, λόγω των οικονομικϊν δυςκολιϊν, ζχει μειωκεί αρκετά ο κόςμοσ που ζρχεται ςτισ
παραςτάςεισ.
Οι θκοποιοί είναι ίδιοι από όταν ξεκινιςατε ι ζρχονται και
καινοφργια άτομα;
Υπάρχει ζνασ πυρινασ τεςςάρων ατόμων, θ Βιβι, ο Αλζκοσ, θ
Γεωργία και εγϊ από το 1998. Πλα αυτά τα χρόνια ζχει περάςει
πάρα πολφσ κόςμοσ. Κάποιοι μζνουν για κάποια ζργα, κάποιοι
φεφγουν, κάποια κορίτςια ζμειναν ζγκυεσ, γζννθςαν, μεγάλωςαν
τα παιδάκια τουσ και μετά ξαναγφριςαν.
Είςτε γενικά «ανοιχτοί» ςε νζα άτομα;
Φυςικά και είμαςτε ανοιχτοί, αρκεί κάποιοσ που ζρχεται να
παρακολουκιςει τον τρόπο δουλειάσ˙ αν του κάνει, μπορεί να
ςυμμετζχει ς’ αυτό... αν ζχει όρεξθ για δουλειά μπορεί να παραμείνει, είμαςτε ανοιχτοί και κζλουμε κόςμο.
Ποιοσ είναι ο τρόποσ δουλειάσ ςασ;
Ο τρόποσ δουλειάσ μασ αφορά καταρχάσ το ςϊμα, τθν κίνθςθ,
τθ φωνι, το βλζμμα και το λόγο φυςικά. Γίνεται μια εκπαίδευςθ
ςε κάκε κομμάτι ξεχωριςτά και ςε όλα μαηί. Δεν παίρνουμε ζνα
κείμενο να το διαβάςουμε απλά και να το βγάλουμε, αλλά γίνεται
μια δουλειά ςε λεπτομζρεια. Είναι κάτι που δεν γίνεται μόνο για
τθν παράςταςθ, αλλά μασ βοθκάει και ςε άλλουσ τομείσ τθσ ηωισ
μασ.
Κάνετε κάκε χρόνο παράςταςθ; Τι ζργα ανεβάηετε και πϊσ
τα επιλζγετε;
Δεν ανεβάηουμε κάκε χρόνο, αλλά όποτε είμαςτε ζτοιμοι. Τα
ζργα τα αποφαςίηουμε όλοι μαηί ι τουλάχιςτον να είναι κάτι που
να αρζςει ςτθν πλειοψθφία. Ζχουμε πρόβλθμα τι ζργο κα επιλζξουμε, κακϊσ από άποψθ ατόμων, πρζπει να ζχεισ αντίςτοιχουσ
ρόλουσ. Γι’ αυτό, κατά κάποιον τρόπο, «πειράηουμε» τα ζργα,
κάνουμε κάποια επζμβαςθ ςτο κείμενο, αφαιροφνται ι προςτίκενται πράγματα, ϊςτε να μποροφν όλοι να ςυμμετζχουν. Είναι
πολφ δφςκολο να βρεισ κείμενο που να ςου αρζςει και να ζχουμε
και όλα τα άτομα που χρειάηεται. Αυτι τθ ςτιγμι, για παράδειγμα, είναι πολφ περιςςότερεσ οι γυναίκεσ.
Παίηετε και ςε άλλεσ πόλεισ;
Ναι, κάνουμε περιοδείεσ με τα ζργα. Ζχουμε παίξει ςτθν Ακινα, ςτο Αγρίνιο, ςτθ Ναφπακτο, Λευκάδα, ςε όλθ τθν Ιπειρο, ςε
πλατείεσ χωριϊν το καλοκαίρι, ςτθν Αλβανία ςτθ Δερβιτςάνθ, ςε
πάρα πολλά μζρθ, όπου μασ καλοφν.
Νομίηω ότι ζχετε βραβευτεί...
Ναι, ςτο πρϊτο ζργο μασ. Στο φεςτιβάλ εραςιτεχνικϊν κιάςων ςτου Ηωγράφου, με το «Ματωμζνο γάμο» του Λόρκα, πιραμε βραβείο ςκθνοκεςίασ και βραβείο πρωτότυπθσ μουςικισ, που
είχαν γράψει ο Βαςίλθσ Νταλλισ και ο Κϊςτασ Αντφπασ.
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Άλλα ζργα που ζχετε ανεβάςει;
Από το 1998 μετά το Ματωμζνο γάμο ζχουμε ανεβάςει πάρα
πολλά ζργα: Σρωάδεσ, Φρικαντζλα, ελεςτίνα -που μετά από
επίςθμθ πρόςκλθςθ παίχτθκε με μεγάλθ επιτυχία ςτο Λνςτιτοφτο
Λςπανικϊν Σπουδϊν «ΚΕΒΑΝΤΕΣ» ςτθν Ακινα-, Όνειρο Καλοκαιρινισ Νφχτασ, Ζνα δζνδρο που το λζγανε Νικόλα, Θ Δικτατορία τθσ
Ομορφιάσ, Σθν αγαπιςαμαν και 'μεισ -βασισμένο στο βιβλίο της
Γεωργίασ Σκοποφλθ, «Αυτζσ που γίναν ζνα με τθ γθ», ζνα ζργο
ςτακμόσ για εμάσ που ακόμα από το 2008 μασ ηθτοφν να παίξουμε-, Αναηθτϊντασ τον Προμθκζα και το τωρινό, Αrs Amatοria-Θ
τζχνθ του Ζρωτα.
Πείτε μασ δυο λόγια γι’ αυτιν τθν παράςταςθ και τουσ ςυντελεςτζσ τθσ.
Το ζργο αυτό το δουλεφαμε πάνω από ζνα χρόνο. Αφορά ζνα
κζμα βαςικό για μασ και πιςτεφω για όλο τον κόςμο: τον ζρωτα
και τθν αγάπθ, και ιταν μια ευκαιρία μζςα από τον Οβίδιο, που
ζχει και χιοφμορ και είναι λίγο δθκτικόσ, να δεισ απ’ όλεσ τισ απόψεισ, πϊσ μπορεί να λειτουργιςει ο ζρωτασ. Βαςικά, είναι οδθγίεσ που δίνουν δφο ομάδεσ κοριτςιϊν για το πϊσ μπορείσ να ξεπεράςεισ τον ζρωτά ςου και πϊσ μπορείσ να κατακτιςεισ τον ζρωτά
ςου, με κεντρικό ςθμείο πάντα τθν αγάπθ. Αυτό που υπάρχει
μζςα μασ και πολλζσ φορζσ δεν το καταλαβαίνουμε. Αγάπθ προσ
όλουσ, όχι μόνο προσ το αντικείμενο του πόκου μασ, αλλά προσ το
ςυνάνκρωπο, το φίλο, το γείτονα, το παιδί. Στο ζργο ακοφγονται
από τουσ θκοποιοφσ τραγοφδια που ζχουν άμεςθ ςχζςθ με το
κείμενο και ςυνοδεφουν ηωντανά οι μουςικοί Δθμιτρθσ Κατθνιϊτθσ και Νίκοσ ϊςςοσ, επίςθσ ζχει γραφτεί και cd με τθ μουςικι.

Στθν παράςταςθ παίηουν: Κϊςτασ Καλφβασ, Λίλα Κουτςοτόλθ, Βιβι Μπάρκα, Σοφλα Μπαχλάβα, Λωάννα Μπόμπορθ, Άντα
Νίκα, Γεωργία Ραπαδιϊτθ, Φαίδρα Τηιάλλα, Λαμπρινι Τηίμα,
Ακαναςία Γιάκου.
Επιλογι και επεξεργαςία κειμζνων, ςκθνοκεςία και επιμζλεια κίνθςθσ: Λίλθ Σακκά.
Βοθκόσ ςκθνοκζτθ: Γεωργία Ραπαδιϊτθ.
Ηχολιπτθσ: Κοδωρισ Τόλθσ.
Αφίςα και πρόγραμμα: Μαριάννα Καββαδία.
Επίςθσ, ςτισ 8 Μαΐου είμαςτε καλεςμζνοι και κα ανεβάςουμε
το ζργο ςτα Γιάννενα.

Μαρίνα Νούσια, Β΄ Λσκείοσ
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Τν Σεϊτάν Παζάρ είλαη έλα αλεθνξηθό δξνκάθη ην νπνίν βξίζθεηαη ζην θέληξν ηεο Πξέβεδαο, θνληά ζην λαό ηνπ Αγίνπ Χαξαιάκπνπο (πνιηνύρνπ ηεο πόιεο) θαη απνηειεί ηνλ πην γξαθηθό δξόκν ηεο. Τν Σετηάλ Παδάξ, πνπ ζηα ηνπξθηθά ζεκαίλεη «παδάξη
ηνπ δηαβόινπ», πήξε ηελ νλνκαζία ηνπ από ηε θξάζε ελόο Τνύξθνπ Αγά. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν θαηαπηεζηηθόο απηόο Αγάο πεξλνύζε από εθεί θάζε κέξα κε ην άινγό ηνπ. Οη θάηνηθνη, πνπ ηνλ κηζνύζαλ, άιεηςαλ έλα βξάδπ ην ζηελό κε ζαπνύλη, κε απνηέιεζκα ηελ επόκελε κέξα λα γιηζηξήζεη θαη πέθηνληαο λα θσλάμεη: «Σετηάλ Παδάξ!». Η νλνκαζία απηή έρεη δηαζσζεί θαη ρξεζηκνπνηείηαη κέρξη ζήκεξα.
Σε απηό ην ηεύρνο, ινηπόλ, ζεσξήζακε ελδηαθέξνλ λα κηιήζνπκε κε κεξηθνύο θαηαζηεκαηάξρεο, πνπ δηαηεξνύλ αθόκα ηηο
επηρεηξήζεηο ηνπο ζην ζηελό θαη νη νπνίεο απνηεινύλ κεξηθά από ηα παιηόηεξα καγαδηά ηεο πόιεο. Μαο κίιεζαλ γηα ην Σετηάλ
Παδάξ όπσο ην γλώξηζαλ νη ίδηνη, αιιά θαη ην ζήκεξα...

Νέα του σχολείου

Λωάννα Παπίρθ, Μυρτϊ Κωςτόγιαννθ, Β΄ Γυμναςίου
Γεωργία ερίφθ, Γ΄ Γυμναςίου

Τέχνες και Γράμματα

Το τυπογραφείο του κυρίου Παναγιϊτθ Τςόκα
Ο κφριοσ Ραναγιϊτθσ λειτουργεί το τυπογραφείο του από το 1957.
Το άνοιξε ο ίδιοσ, ςε θλικία 17 ετϊν, ενϊ ςιμερα ζχει αναλάβει τθν
επιχείρθςθ ο γιοσ του, Σπφροσ Τςόκασ. Το οίκθμα αυτό ανικε ςτον
πατζρα του κυρίου Ραναγιϊτθ και πριν ανοίξει το τυπογραφείο
ιταν χωριςμζνο ςτα δφο και αποτελοφταν από ζνα κουρείο και ζνα
υποδθματοποιείο. Τα πρϊτα χρόνια θ δουλειά ιταν πολφ δφςκολθ,
κακϊσ θ τεχνολογία
δεν ιταν ανεπτυγμζνθ.
Ζτςι αναγκάηονταν να
δουλεφουν με το χζρι,
αφοφ δεν υπιρχαν
υπολογιςτζσ, τοποκετϊντασ το κάκε γράμμα
ξεχωριςτά.
Επίςθσ,
εκείνθ τθν εποχι δοφλευαν με πολυτονικό
ςφςτθμα, γεγονόσ που
αποτελοφςε μια πρόςκετθ δυςκολία. Αρχικά, μασ αφθγείται, το
Σεϊτάν Ραηάρ, ιταν ζνασ χωματόδρομοσ ςτρωμζνοσ με πζτρεσ, ςε
αντίκεςθ με ςιμερα που είναι ζνα πανζμορφο καλντερίμι. Τθ διακόςμθςι του επιμελοφνται ςυχνά οι καταςτθματάρχεσ ςτολίηοντασ
το ςοκάκι ςτισ ςθμαντικότερεσ γιορτζσ. Τζλοσ, ςτθ ςθμερινι εποχι,
φςτερα από τθν ξενοδοχειακι ανάπτυξθ ςτθν Ρρζβεηα, αυξικθκε
και θ πελατεία, κακϊσ και θ ποιότθτα τθσ δουλειάσ.

Συνεντεύξεις

Το κθροπωλείο τθσ κυρίασ Μαρίασ Φραγκοφλθ
Το κθροπωλείο τθσ κυρίασ Μαρίασ λειτουργεί από το 1996,
δθλαδι 50 χρόνια. Αρχικά το
λειτουργοφςε ο πατζρασ τθσ και
τα τελευταία 33 χρόνια ζχει
αναλάβει θ ίδια τθν επιχείρθςθ.
Ραλαιότερα, το μαγαηί πουλοφςε μόνο χειροποίθτα κεριά δικισ τουσ παραγωγισ, ενϊ ςιμερα εμπορεφεται ζτοιμα κεριά,
διακοςμθτικά και εκκλθςιαςτικά αντικείμενα. Μασ λζει πωσ ο
πατζρασ τθσ παραςκεφαηε μόνοσ του τα κεριά ανακυκλϊνοντασ το χρθςιμοποιθμζνο κερί
τθσ εκκλθςίασ. Υπάρχουν δφο
είδθ κεριϊν, αυτά που φτιάχνονται από τθν παραφίνθ και αυτά
από το φυςικό κερί τθσ μζλιςςασ. Ο παραςκευαςτισ περνοφςε τθν
κλωςτι μζςα από ζνα τελάρο και ζπειτα αυτό το βουτοφςε πολλζσ
φορζσ μζςα ςτο λιωμζνο κερί, ϊςτε να αποκτιςουν το απαιτοφμενο μζγεκοσ. Θ παραςκευι των λαμπάδων διαφζρει λίγο από αυτι
των κεριϊν, κακϊσ κρεμοφςαν τθν κλωςτι από ζνα καρφί αντί να
τθ βάλουν ςε τελάρο. Ωςτόςο, ςτθ ςφγχρονθ εποχι θ ποιότθτα των
κεριϊν ζχει υποβακμιςτεί αρκετά, αφοφ θ μαηικι παραςκευι τουσ
ςτα εργοςτάςια προχποκζτει τθ χριςθ πολλϊν χθμικϊν ουςιϊν.
Τζλοσ, αναφζρει πωσ τα τελευταία χρόνια ζχει παρατθρθκεί αφξθςθ τθσ ηιτθςθσ των κεριϊν κακϊσ και των εκκλθςιαςτικϊν αντικειμζνων, λόγω τθσ μεγαλφτερθσ ποικιλίασ αυτϊν των ειδϊν.

Το κουρείο του κυρίου Τιμολζοντα Βζςκα
Το κουρείο του κυρίου
Τιμολζοντα λειτουργεί
από το 1920, δθλαδι
96 χρόνια. Άνοιξε από
τον πατζρα του, ςτθ
ςυνζχεια το λειτοφργθςε ο κφριοσ Λευτζρθσ Ραπαδθμθτρίου
και από το 1956 το
ζχει και το λειτουργεί
ο ίδιοσ. Το κτιριο αυτό
ανικει ςτθν εκκλθςία
του Αγίου Χαραλάμπουσ και ο κφριοσ Τιμολζων το νοικιάηει. Αρχικά,
ςτθν πόλθ τθσ Ρρζβεηασ υπιρχαν 32 κουρεία, ενϊ ςιμερα ο αρικμόσ τουσ ζχει αυξθκεί, γεγονόσ που ζχει προκαλζςει δυςκολίεσ και
ζχει μειϊςει τθν πελατεία. Ραλαιότερα, κυμάται, θ ςχζςθ του με
τουσ πελάτεσ ιταν καλφτερθ, κακϊσ και οι άνκρωποι ςτθν Ρρζβεηα
ιταν πιο δεμζνοι μεταξφ τουσ. Ωςτόςο, αλλαγι δεν ζχει παρατθρθκεί μόνο ςτισ ςχζςεισ των ανκρϊπων, αλλά και θ όψθ του Σεϊτάν
Ραηάρ ζχει αλλάξει, κακϊσ ζχουν ανοίξει ςε αυτό και άλλα μαγαηιά.
Τζλοσ, ο κφριοσ Τιμολζων κεωρεί πολφ περιφανο τον εαυτό του
που ζχει ζνα από τα παλαιότερα μαγαηιά τθσ Ρρζβεηασ.

Προβληματισμοί

Το παραδοςιακό καφενείο του κυρίου
Σταφρου λειτουργεί
40 χρόνια και ο ίδιοσ
κεωρεί τον εαυτό του
πολφ τυχερό που ζχει
ζνα από τα πιο παλιά
μαγαηιά του Σεϊτάν
Ραηάρ. Πταν του ηθτιςαμε να μασ μιλιςει για ζνα από τα
ςθμαντικότερα ζκιμα
που γίνονταν εκεί,
εκείνοσ μασ ανζφερε
τα «κοφλουμα». Το ζκιμο αυτό, που τελοφνταν τθν Κακαρά Δευτζρα, ζμοιαηε με γιορτι, κακϊσ είχε μουςικι και ςυμμετείχε πολφσ
κόςμοσ. Επίςθσ, μασ είπε πωσ από τα παλαιότερα χρόνια ζχει παρατθρθκεί ςθμαντικι αλλαγι ςτον οικονομικό τομζα και αυτό το
γεγονόσ ζχει οδθγιςει ςτο κλείςιμο πολλϊν επιχειριςεων. Το καλοκαίρι παρατθρείται μια πιο αυξθμζνθ κίνθςθ, κυρίωσ λόγω τουριςτϊν, μιασ και αυτόσ είναι ζνασ από τουσ πιο γνϊριμουσ και ιςτορικοφσ δρόμουσ τθσ πόλθσ, κακϊσ εκεί ηοφςε ο μεγάλοσ ποιθτισ
Κϊςτασ Καρυωτάκθσ.

Μουσική

Το καφενείο του κυρίου Σταφρου Κϊςτα

Περιεχόμενα

Σεϊτάν Παζάρ: οξύμωρη η ονομασία του…
Το πιο όμορφο σοκάκι της πόλης!

Νέα του σχολείου
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Τα μέα της πόλης
Ο Αθλητικός Όμιλος Πρέβεζας στην Α2
Έπεηηα από κηα ζπλαξπαζηηθή ζε εμέιημε αλακέηξεζε ζην ΔΑΗ Πξέβεδαο, κπξνζηά ζην θίιαζιν θνηλό ηεο πόιεο, ν
Αζιεηηθόο Όκηινο Πξέβεδαο επηθξάηεζε κε 3-2 ζεη ζηνλ ηειηθό ησλ play-off ηεο Β’ Γζληθήο βόιετ αλδξώλ ηνπ Γξκή Εγνπκελίηζαο θαη παλεγύξηζε ηελ άλνδό ηνπ ζηελ Α2 Γζληθή Ηαηεγνξία.
πλαληήζακε ηνλ Ζάζνλα Ηαλέιιν θαη ην Βαζίιε Δήζε, νη νπνίνη καο κίιεζαλ γηα ην βόιετ θαη ηελ επηηπρία ηεο νκάδαο.

Θεωρείτε ότι ο ακλθτιςμόσ είναι ςθμαντικόσ για όλουσ
μασ;
Είναι πολφ ςθμαντικόσ, ναι! Γιατί εκτόσ από ςϊμα γυμνάηουμε νου και ψυχι. "Νουσ υγιισ εν ςϊματι υγιεί", όπωσ
ζλεγαν και οι αρχαίοι Ζλλθνεσ.
Πϊσ και πότε ξεκινιςατε να ακλείςτε;
Λάςονασ: Εγϊ ξεκίνθςα ςτθ Βϋ Γυμναςίου με ζνα φίλο μου, τον Λεωνίδα Σακκά, και επειδι μου άρεςε
πολφ το ςυνεχίηω μζχρι και ςιμερα.
Βαςίλθσ: Εγϊ ξεκίνθςα το 2004 με
επιρροζσ από τον μπαμπά μου, που
είναι προπονθτισ βόλεϊ και τον
αδερφό μου, που παίηει κι αυτόσ.
Γιατί επιλζξατε το βόλεϊ ωσ
άκλθμα;
Από τισ επιρροζσ που είχαμε και
επειδι καταλάβαμε ότι μζςα ςτο βόλεϊ υπάρχει ομαδικότθτα, πεικαρχία.
Πϊσ νιϊκετε που παίηετε ςτθν Α2 εκνικι;
Υπεριφανοι! Είναι κάτι ιςτορικό για τθν Ρρζβεηα και νιϊκουμε υπεριφανοι που καταφζραμε αυτό το επίτευγμα.
Πόςο ςθμαντικό είναι για μια μικρι πόλθ όπωσ θ Πρζβεηα να αναδεικνφει ομάδεσ που παίρνουν μζροσ ςε μεγάλεσ διοργανϊςεισ;
Είναι πολφ ςθμαντικό ςε μια μικρι πόλθ, όπωσ θ Ρρζβεηα,
να υπάρχει μια ομάδα ςε μεγάλθ κατθγορία και επίπεδο.
Ευχαριςτοφμε πάρα πολφ όλουσ τουσ φιλάκλουσ, που μασ
ςτθρίηουν ςε κάκε αγϊνα.
Υπάρχει καλι ςυνεργαςία μζςα ςτθν ομάδα;

Εννοείται πωσ υπάρχει. Ξεκινιςαμε όλοι μασ ςε μικρι θλικία κι ζτςι γνωριηόμαςτε χρόνια. Δεν τςακωνόμαςτε, είμαςτε ςαν μια οικογζνεια.
Τι ςθμαίνει για ςασ αυτι θ επιτυχία;
Ριςτεφουμε ότι οι κόποι μασ ανταμείφκθκαν, είμαςτε πολφ
χαροφμενοι που φτάςαμε ωσ εδϊ και ςυνεχίηουμε βζβαια
τθν προςπάκειά μασ.
Τι κυςίεσ απαιτεί απ' τθν κακθμερινότθτά ςασ, τα μακιματά ςασ και
τθν προςωπικι ςασ ηωι, θ εναςχόλθςι ςασ με το βόλεϊ ς' αυτό το
επίπεδο;
Λάςονασ: Εγϊ τϊρα που είμαι και
ςτθν Γϋ Λυκείου προςπακϊ να πθγαίνω ςε όςεσ πιο πολλζσ προπονιςεισ μπορϊ για να είμαςτε όλοι μια
δεμζνθ ομάδα.
Βαςίλθσ: Εννοείται ότι χρειάηονται
πολλζσ κυςίεσ. Ρροθγοφνται βζβαια τα μακιματα. Το βόλεϊ το ξεκινιςαμε όλοι ωσ χόμπι, αλλά εξελίχκθκε ςε πιο
επαγγελματικό επίπεδο.
Προπονθτισ του Α.Ο. Πρζβεηασ: Γρθγόρθσ Τςεκοφρασ
Παίκτεσ του Α.Ο. Πρζβεηασ:
Άρμπυροσ Τάςοσ, Ηιςθσ Βαςίλθσ, Κανζλλοσ Λάςονασ , Καςιαράσ Κωνςταντίνοσ, Μπάμπθσ Άγγελοσ, Μπουτόπουλοσ
Κωνςταντίνοσ, Ραππάσ Γιάννθσ, Ρθλιοκάτεροσ Νίκοσ, Σακκάσ Λεωνίδασ, Σωτθρίου Βαςίλθσ, Σωτθρίου Σωτιρθσ, Σερμάνι Διονφςθσ, Χατηισ Κωνςταντίνοσ, Χριςτοφορίδθσ Φίλιπποσ.

Ηζνια Ροφςςου, Βϋ Γυμναςίου

ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΚΟ ΚΟΜΙΣΑΣΟ ΠΡΕΒΕΖΑ
Για μια ακόμθ χρονιά το Καρναβαλικό Κομιτάτο ςυνάρπαςε και
διαςκζδαςε το κοινό τθσ πόλθσ,
αλλά και τουσ επιςκζπτεσ τθσ μζςα
από τισ πολλζσ εκδθλϊςεισ που
πραγματοποιικθκαν. Το κυνιγι του
κρυμμζνου κθςαυροφ, θ καφςθ του
Καρνάβαλου, κακϊσ και πολλζσ
άλλεσ εκδθλϊςεισ γζμιςαν με κζφι
και ηωντάνια τθν Ρρζβεηα. Θ διαςκζδαςθ κορυφϊκθκε με τθν παρζλαςθ
του Καρναβαλικοφ Κομιτάτου, ςτθν
οποία ςυμμετείχαν μικροί και μεγάλοι με πολλά άρματα. Οι αμζτρθτοι
καρναβαλιςτζσ, δεν πτοικθκαν από
τισ αντίξοεσ καιρικζσ ςυνκικεσ και

παρά τον πολφ άςχθμο καιρό και τθ
δυνατι βροχι, που δεν ςταμάτθςε
οφτε λεπτό και το κρφο, απογείωςαν
το κζφι και το ρυκμό. Βζβαια, θ κακοκαιρία ιταν θ αιτία να μθν προςελκφςει το Καρναβαλικό Κομιτάτο τον
κόςμο που μασ είχε ςυνθκίςει τισ
προθγοφμενεσ χρονιζσ. Ωςτόςο, όςοι
ςυμμετείχαν ςίγουρα το διαςκζδαςαν
και ζδωςαν τον καλφτερό τουσ εαυτό.

Παραςκευι Γεωργίου,
Φιλιϊ Πουτζτςθ,
Βϋ Γυμναςίου
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βιβλιοκριτική

Η Κωνσταντίνα και οι αράχνες της, Άλκη Ζέη

τελίνα Ποϊκλι, Βϋ Γυμναςίου

Συνεντεύξεις

Θ Κωνςταντίνα ηει μαηί με τουσ γονείσ τθσ ςτθν Ακινα. Λίγο καιρό αργότερα μετακομίηουν
ςτθ Γερμανία, όπου βρίςκουν δουλειά ωσ δάςκαλοι ςε ελλθνικό ςχολείο. Εκεί θ Κωνςταντίνα ηει
μια όμορφθ ηωι, όμωσ όλα ανατρζπονται όταν οι γονείσ τθσ χωρίηουν και αυτι αναγκάηεται
να επιςτρζψει ςτθν Ελλάδα και να ηιςει με τθ γιαγιά τθσ, τθ Φάρμουρ, όπωσ τθ φωνάηει ςτα
ςουθδικά... Ξαφνικά όλοσ ο κόςμοσ τθσ γκρεμίηεται, νιϊκει ότι δεν τθν καταλαβαίνει κανείσ και
κάπου εκεί κάποια καυματουργά γαλάηια χαπάκια ειςβάλλουν ςτθ ηωι τθσ… Σε αυτό το βιβλίο,
θ Άλκθ Ηζθ κίγει ςθμαντικά ηθτιματα, όπωσ αυτό των ναρκωτικϊν και του διαηυγίου, δείχνοντάσ μασ πϊσ μποροφν να προκφψουν ςτθ ηωι μασ πριν καν οι ίδιοι μασ να το αντιλθφκοφμε.

Προβληματισμοί

Μζνια Βαςιλάκου, Βϋ Γυμναςίου

Μουσική

Το βιβλίο αυτό τθσ Άλκθσ Ηζθ είναι ζνα κακαρά βιογραφικό διιγθμα, που ξετυλίγει τθν πολυτάραχθ ηωι τθσ ζωσ τα 20 τθσ χρόνια, δθλαδι ζωσ το γάμο τθσ με το Γιϊργο Σεβαςτίκογλου.
Με ζνα πλοφςιο φωτογραφικό υλικό από τθν παιδικι θλικία ζωσ τα εφθβικά τθσ χρόνια, θ
Άλκθ Ηζθ ανοίγει τθν καρδιά τθσ και μασ εξιςτορεί τθ ηωι τθσ ςτθ Σάμο, μαηί με τθ μεγαλφτερθ
αδερφι τθσ, Ελζνθ, τα πρϊτα χρόνια ςτθν Ακινα, τθν φτϊχεια, τθν κατοχι, τθν αγάπθ τθσ για
τθ ςυγγραφι και μασ γνωρίηει τθν οικογζνειά τθσ. Ιταν επαναςτάτρια (ακόμα είναι), είχε μια
πολφ όμορφθ μθτζρα, ζναν αυςτθρό πατζρα, μια καλι φίλθ και μια αγαπθτι αδερφι. Είναι μια
αλικεια για το παρελκόν τθσ, που κυμάται ακόμα και τϊρα ςτα 88 τθσ χρόνια.
Ιταν το πρϊτο βιβλίο τθσ Άλκθσ Ηζθ που διάβαςα (με αφορμι το διαγωνιςμό που διοργανϊνουν οι εκδόςεισ ΜΕΤΑΛΧΜΛΟ: "Ο καυμαςτόσ κόςμοσ τθσ Άλκθσ Ηζθ", ςτον οποίο ςυμμετζχει και το ςχολείο μασ, όπωσ
κα διαβάςετε ςε ςχετικό άρκρο αυτοφ του τεφχουσ) και ςτθν αρχι -το παραδζχομαι- το βρικα λιγάκι βαρετό... Πμωσ
ςιγά-ςιγά ξεδιπλωνόταν ζνασ αλλιϊτικοσ κόςμοσ, μακρινόσ από το δικό μασ, μια αλλιϊτικθ Ακινα, μια άλλθ ηωι με διάςθμουσ ςυνκζτεσ, θκοποιοφσ και τελικά το λάτρεψα. Γυρνοφςα ςελίδα και πραγματικά περίμενα με αγωνία τι κα ςυμβεί.
Είναι ζνα βιβλίο που πραγματικά μποροφν να διαβάςουν μικροί και μεγάλοι και κα περιμζνουν μζχρι τθν τελευταία ςελίδα μια «ζκπλθξθ».

Περιεχόμενα

Με μολύβι φάμπερ νούμερο δύο, Άλκη Ζέη
Μια ολόκληρη ζωή...

5ος Μαραθώνιος Ανάγνωσης
"Ο θασμαστός κόσμος της Άλκης Ζέη"

Τα βιβλία που διάβαςαν οι μακθτζσ ιταν τα εξισ:
Ο μεγάλοσ περίπατοσ του Ρζτρου (Αϋ Γυμναςίου)
Θ Κωνςταντίνα και οι αράχνεσ τθσ (Αϋ, Βϋ, Γϋ Γυμναςίου)
Με μολφβι φάμπερ νοφμερο δφο (Βϋ, Γϋ Γυμναςίου)

Νάντια Παππά-πφρου, Βϋ Γυμναςίου

Νέα του σχολείου

Εκτόσ, όμωσ, από το ςπουδαιότερο αυτό δϊρο που ζχουν
ιδθ κερδίςει όλοι οι μακθτζσ, τθν απόλαυςθ τθσ ανάγνωςθσ, ο
διαγωνιςμόσ κα χαρίςει ςε πολλά παιδιά πλοφςια δϊρα, ενϊ με
κλιρωςθ δζκα ςχολεία κα παραλάβουν τιμισ ζνεκεν πολλοφσ
τίτλουσ βιβλίων για τθ βιβλιοκικθ τουσ, κάτι που για το δικό μασ
ςχολείο κα ιταν πραγματικό ευτφχθμα, κακϊσ θ
ςχολικι δανειςτικι βιβλιοκικθ (δεδομζνου ότι το
ςχολείο μασ είναι νεοςφςτατο και τα εκπαιδευτικά
κονδφλια μετά βίασ αρκοφν για να καλυφκοφν τα
πολφ βαςικά λειτουργικά ζξοδα του ςχολείου) δεν
είναι απλά φτωχικι, αλλά ςχεδόν ανφπαρκτθ. Τζλοσ, ζπειτα από ςυνεννόθςθ με τον εκδοτικό οίκο,
μποροφμε να ελπίηουμε και ςε μια γνωριμία με τθν
ίδια τθ ςυγγραφζα, τθν οποία ζχουμε προςκαλζςει
ςτο ςχολείο μασ.

Τέχνες και Γράμματα

Κάκε χρόνο, οι εκδόςεισ Μεταίχμιο διοργανϊνουν ζνα εκπαιδευτικό πρόγραμμα φιλαναγνωςίασ με τθ μορφι διαγωνιςμοφ
και ςτόχο τθν καλλιζργεια τθσ φιλικισ ςχζςθσ των παιδιϊν με τθ
λογοτεχνία και εν τζλει τθν αγάπθ τουσ για το βιβλίο, κακϊσ και
τθ γνωριμία τουσ με το ςθμαντικό ζργο τθσ ςπουδαιότερθσ εν
ηωι ςυγγραφζα παιδικισ και εφθβικισ λογοτεχνίασ,
Άλκθσ Ηζθ.
Στο διαγωνιςμό, λοιπόν, ςυμμετζχει και το ςχολείο
μασ με ςθμαντικό αρικμό μακθτϊν από όλεσ τισ τάξεισ
του Γυμναςίου. Τα παιδιά, αφοφ διάβαςαν τα αντίςτοιχα για κάκε τάξθ βιβλία, ςυμπλιρωςαν τα ατομικά ερωτθματολόγια που μασ ςτάλκθκαν, τα οποία
ςχεδιάςτθκαν από τον Μιχάλθ Αργυρίδθ, δάςκαλομελετθτι τθσ ςφγχρονθσ λογοτεχνίασ για παιδιά και
του ζργου τθσ Άλκθσ Ηζθ.
Θ ςυμπλιρωςθ του ερωτθματολογίου περιλαμβάνει διάφορεσ
δραςτθριότθτεσ και ερωτιςεισ, που ςκοπό ζχουν να αςκιςουν
τουσ μακθτζσ ςτθν αναλυτικι και ςυνκετικι ςκζψθ, τθν αξιολογικι κρίςθ, τθν ανάπτυξθ τθσ φανταςίασ, ενϊ παράλλθλα τουσ
ωκοφν να εκφράςουν τθ γνϊμθ και τα ςυναιςκιματά τουσ πάνω
ςε κζματα των βιβλίων που διάβαςαν. Ζτςι, λοιπόν, οι μακθτζσ
αςκοφνται να γίνουν ενεργθτικοί αναγνϊςτεσ και να εκφραςτοφν
και οι ίδιοι τουσ.
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Νέα του σχολείου

Τέχνες και Γράμματα

Συνεντεύξεις

Προβληματισμοί

Μουσική

Περιεχόμενα

ποίηση
21 Μαρτίου: Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης
Θ Ραγκόςμια Θμζρα Ροίθςθσ εορτάηεται κάκε χρόνο ςτισ 21 Μαρτίου. Θ αρχικι ζμπνευςι τθσ ανικει
ςτον Ζλλθνα ποιθτι Μιχαιλ Μιτρα, ο οποίοσ το φκινόπωρο του 1997 πρότεινε ςτθν Εταιρεία Συγγραφζων να υιοκετθκεί ο εορταςμόσ τθσ ποίθςθσ ςτθν Ελλάδα, όπωσ και ςε άλλεσ χϊρεσ, και να οριςτεί ςυγκεκριμζνθ μζρα γι' αυτό.
Θ ποιιτρια Λφντια Στεφάνου πρότεινε ωσ θμζρα εορταςμοφ τθν 21θ Μαρτίου, τθν θμζρα τθσ εαρινισ
ιςθμερίασ, που ςυνδυάηει το φωσ από τθ μία και το ςκοτάδι από τθν άλλθ, όπωσ θ ποίθςθ, που ςυνδυάηει
το φωτεινό πρόςωπο τθσ αιςιοδοξίασ με το ςκοτεινό πρόςωπο του πζνκουσ. Θ πρϊτθ Θμζρα Ροίθςθσ
γιορτάςτθκε το 1998 ςτο παλιό ταχυδρομείο τθσ πλατείασ Κοτηιά. Ετοιμάςτθκε με ελάχιςτα ζξοδα και
πολλι εκελοντικι δουλειά, και είχε μεγάλθ επιτυχία.
Τθν επόμενθ χρονιά, ο ςυγγραφζασ Βαςίλθσ Βαςιλικόσ, πρζςβθσ τθσ Ελλάδασ ςτθν UNESCO, ειςθγικθκε
ςτο Εκτελεςτικό Συμβοφλιο του οργανιςμοφ θ 21θ Μαρτίου να ανακθρυχκεί Ραγκόςμια Θμζρα Ροίθςθσ,
όπωσ θ 21θ Λουνίου είναι Ραγκόςμια Θμζρα Μουςικισ και θ ελλθνικι πρόταςθ υπερψθφίςτθκε. Το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ τθσ UNESCO ανζφερε: «Θ Ραγκόςμια Θμζρα Ροίθςθσ κα ενιςχφςει τθν εικόνα τθσ
ποίθςθσ ςτα ΜΜΕ, οφτωσ ϊςτε θ ποίθςθ να μθν κεωρείται πλζον άχρθςτθ τζχνθ, αλλά μια τζχνθ που βοθκά τθν κοινωνία να βρει και
να ιςχυροποιιςει τθν ταυτότθτά τθσ".
Θ ςυγκεκριμζνθ μζρα πλζον, ζχει αγαπθκεί ιδιαίτερα από τον κόςμο και κάκε χρόνο διοργανϊνονται εκδθλϊςεισ ςε πολλζσ πόλεισ.
Ζτςι και ςτθν Ρρζβεηα, ςτθ Κεοφάνειο Αίκουςα Τζχνθσ, ο Σφλλογοσ "Ρερί βιβλίου" Ρρζβεηασ, για μια ακόμθ χρονιά διοργάνωςε μια
εξαιρετικι βραδιά αφιερωμζνθ ςε ςθμαντικοφσ Ζλλθνεσ ποιθτζσ, δίνοντασ φζτοσ φωνι ςε μακθτζσ Λυκείων τθσ πόλθσ μασ. Ανάμεςά
τουσ, απιγγειλαν ποιιματα, αλλά και πλαιςίωςαν μουςικά τθν εκδιλωςθ μακθτζσ του Μουςικοφ Σχολείου.

Βαςιλικι Ντάκουλα, Βϋ Γυμναςίου

Αθιέρωμα: Κώζηας Καρσωηάκης
Ροιθτισ και πεηογράφοσ, ίςωσ θ
ςθμαντικότερθ λογοτεχνικι φωνι
που ανζδειξε θ γενιά του '20 και από
τουσ πρϊτουσ, που ειςιγαγαν ςτοιχεία του μοντερνιςμοφ ςτθν ελλθνικι
ποίθςθ. Επθρζαςε πολλοφσ ποιθτζσ
και με τθν αυτοκτονία του δθμιοφργθςε φιλολογικι μόδα, τον Καρυωτακιςμό, που πλθμμφριςε τθ νεοελλθνικι ποίθςθ. Γεννικθκε ςτθν Τρίπολθ
ςτισ 30 Οκτωβρίου 1896 και αυτοκτόνθςε ςτθν Ρρζβεηα το απόγευμα τθσ
21θσ Λουλίου 1928. Κεωρείται ωσ ο
κυριότεροσ εκφραςτισ τθσ ςφγχρονθσ
λυρικισ ποίθςθσ και τα ζργα του
ζχουν μεταφραςτεί ςε περιςςότερεσ από τριάντα γλϊςςεσ.
Λόγω τθσ εργαςίασ του πατζρα του, θ οικογζνειά του αναγκαηόταν να αλλάηει ςυχνά τόπο διαμονισ. Ζηθςαν ςτθ Λευκάδα, τθν Ράτρα, τθ Λάριςα, τθν Καλαμάτα, το Αργοςτόλι,
τθν Ακινα και τα Χανιά, όπου ζμειναν ωσ το 1913. Από τα
εφθβικά του χρόνια δθμοςίευε ποιιματά του ςε παιδικά
περιοδικά, ενϊ το όνομά του αναφζρεται και ςε διαγωνιςμό
διθγιματοσ του περιοδικοφ «Διάπλαςθ των Ραίδων». Σε
θλικία 17 ετϊν ερωτεφεται τθν Χανιϊτιςςα Άννα Σκορδφλθ,
μια ςχζςθ που κα τον ςθμαδζψει, ενϊ αργότερα ςυνδζκθκε
με τθν ποιιτρια Μαρία Ρολυδοφρθ.
Το 1917 αποφοίτθςε από τθ Νομικι Σχολι του Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν με λίαν καλϊσ. Στθν αρχι επιχείρθςε να
αςκιςει το επάγγελμα του δικθγόρου, ωςτόςο θ ζλλειψθ
πελατείασ τον ϊκθςε ςτθν αναηιτθςθ κζςθσ δθμοςίου υπαλλιλου. Διορίςτθκε ςτθ Νομαρχία Κεςςαλονίκθσ, ενϊ
μετά τθν οριςτικι απαλλαγι του από τον Ελλθνικό Στρατό
για λόγουσ υγείασ, τοποκετικθκε ςε διάφορεσ δθμόςιεσ

υπθρεςίεσ, μεταξφ των οποίων οι νομαρχίεσ Σφρου, Άρτασ και Ακινασ. Απεχκανόταν τθ δουλειά του και δεν ανεχόταν τθν κρατικι γραφειοκρατία, εξοφ και
οι πολλζσ μετακζςεισ του. Το Φεβρουάριο του 1928 αποςπάςτθκε ςτθν Ράτρα
και λίγο αργότερα ςτθν Ρρζβεηα. Θ αλλθλογραφία του με ςυγγενείσ του τθν
περίοδο αυτι αναδεικνφει τθν απόγνωςθ του Καρυωτάκθ για τθν επαρχιακι
ηωι και τθ μικρότθτα τθσ τοπικισ κοινωνίασ. Τθν 1θ Λουλίου ςτζλνει ςε ζνα ξάδερφό του το ποίθμα "Ρρζβεηα" (το οποίο, ωςτόςο, τιτλοφορείται αρχικά και
ωσ "Επαρχία").
Ρολλοί που αγαποφν τθν Ρρζβεηα κεωροφν ότι ο Καρυωτάκθσ με αυτό το ποίθμά του τθν αδικεί. Ωςτόςο, πρζπει
να αντιλθφκοφμε πωσ ο Καρυωτάκθσ αναφζρεται ςτθν
Ρρζβεηα του 1928, μια απομακρυςμζνθ επαρχιακι πόλθ
που απλϊσ βρζκθκε ςτο τζλοσ τθσ τραγικισ διαδρομισ
του. Κα μποροφςε ςτθ κζςθ τθσ να είναι μια οποιαδιποτε
επαρχιακι πόλθ του μεςοπολζμου.
Στισ 20 Λουλίου πιγε ςτο Μονολίκι και αποπειράκθκε
επί δζκα ϊρεσ να αυτοκτονιςει, προςπακϊντασ μάταια να
πνιγεί. Τθν επόμενθ μζρα, ςτισ 21 Λουλίου, αγόραςε ζνα
περίςτροφο και επιςκζφτθκε ζνα καφενείο τθσ Ρρζβεηασ.
Αφοφ πζραςε λίγεσ ϊρεσ μόνοσ του καπνίηοντασ, πιγε ςε
μια παρακείμενθ παραλία, τον Άγιο Σπυρίδωνα, και ζκεςε
τζλοσ ςτθ ηωι του κάτω από ζναν ευκάλυπτο.
Στθν τςζπθ του θ αςτυνομία βρικε ζνα ςθμείωμα, που
εξθγοφςε τουσ λόγουσ τθσ αυτοκτονίασ του:


Σηη Διαπαζών

Σελίδα 15

ποίηση

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, Γϋ Λυκείου
Τέχνες και Γράμματα

Άτιτλο
Η άμμος βρωμάει μέσα στο τσουκάλι
κάτω από τη φωτιά
κι ο καθρέφτης σουρώνει πάνω σε γίγαντες

Νέα του σχολείου

Και το αίμα σουρώνει
και αρχίζει να μυρίζει η άσχημη θάλασσα
Και ο ήλιος καίει παραπάνω
Εγκλωβίζεται.
Τον βάζω στο αυτί κι ακούω το σκύλο μου να πονάει.
Έβγαλε τρία κεφάλια κι εγώ δεν είμαι σπίτι.
Πυκαγόρασ Κωτςοφλασ, Γϋ Λυκείου

Συνεντεύξεις

Το Μάρτιο, ςτο Μουςικό Σχολείο Ρρζβεηασ, είχαμε κι
ζναν πρόςκετο λόγο να γιορτάηουμε τθν ποίθςθ, κακϊσ δφο
μακθτζσ του ςχολείου, ο Ρυκαγόρασ Κωτςοφλασ και θ Χάρισ
-Ainhoa Νοφςθ-Sanchez, βραβεφτθκαν ςτον 6ο Ρανελλινιο
Μακθτικό Διαγωνιςμό Ροίθςθσ, που διοργάνωςε ο Μορφωτικόσ Πμιλοσ Ρετροφπολθσ. Το ποίθμα του Ρυκαγόρα ζλαβε
το Αϋ Βραβείο ςτθν κατθγορία «Αλλθγορικά ποιιματα», ενϊ
«Ο τρόμοσ τθσ μαφρθσ χιρασ» (που διαβάςατε και ςτο προθγοφμενο τεφχοσ) τθσ Χαράσ τον Αϋ Ζπαινο ςτθν κατθγορία
«Κοινωνικά ποιιματα».
Ελπίηουμε να ςασ ςυγκινιςουν το ίδιο.

Το έλεγαν και στην τηλεόραση
Η ζωή θέλει θυσίες
Θέλει θυσίες η ζωή

Προβληματισμοί

Βαςιλικι Σςιόκου, Βϋ Λυκείου

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.

Μουσική

[Υ.Γ.] Και για ν' αλλάξουμε τόνο. Συμβουλεύω όσους ξέρουν
κολύμπι να μην επιχειρήσουνε ποτέ να αυτοκτονήσουν δια θαλάσσης. Όλη νύχτα απόψε, επί δέκα ώρες, εδερνόμουν με τα κύματα.
Ήπια άφθονο νερό, αλλά κάθε τόσο, χωρίς να καταλάβω πώς, το
στόμα μου ανέβαινε στην επιφάνεια. Ορισμένως, κάποτε, όταν μου
δοθεί η ευκαιρία, θα γράψω τις εντυπώσεις ενός πνιγμένου.

Ο τρόμος της «μαύρης χήρας»

Περιεχόμενα

Είναι καιρός να φανερώσω την τραγωδία μου. Το μεγαλύτερό
μου ελάττωμα στάθηκε η αχαλίνωτη περιέργειά μου, η νοσηρή
φαντασία και η προσπάθειά μου να πληροφορηθώ για όλες τις
συγκινήσεις, χωρίς τις περσότερες να μπορώ να τις αισθανθώ. Τη
χυδαία, όμως, πράξη που μου αποδίδεται τη μισώ. Εζήτησα μόνο
την ιδεατή ατμόσφαιρά της, την έσχατη πικρία. Ούτε είμαι ο κατάλληλος άνθρωπος για το επάγγελμα εκείνο. Ολόκληρο το παρελθόν μου πείθει γι' αυτό. Κάθε πραγματικότης μου ήταν αποκρουστική. Είχα τον ίλιγγο του κινδύνου. Και τον κίνδυνο που ήρθε τον
δέχομαι με πρόθυμη καρδιά. Πληρώνω για όσους, καθώς εγώ, δεν
έβλεπαν κανένα ιδανικό στη ζωή τους, έμειναν πάντα έρμαια των
δισταγμών τους ή εθεώρησαν την ύπαρξή τους παιχνίδι χωρίς ουσία. Τους βλέπω να έρχονται ολοένα περισσότεροι μαζί με τους
αιώνες. Σ' αυτούς απευθύνομαι. Αφού εδοκίμασα όλες τις χαρές !!! είμαι έτοιμος για έναν ατιμωτικό θάνατο. Λυπούμαι τους
δυστυχισμένους γονείς μου, λυπούμαι τα αδέλφια μου. Αλλά φεύγω με το μέτωπο ψηλά. Ήμουν άρρωστος. Σας παρακαλώ να
τηλεγραφήσετε, για να προδιαθέση την οικογένειά μου, στο θείο
μου Δημοσθένη Καρυωτάκη, οδός Μονής Προδρόμου, πάροδος
Αριστοτέλους, Αθήνας.

Από τθν εκδιλωςθ για τον εορταςμό τθσ Παγκόςμιασ Θμζρασ
Ποίθςθσ, θ Χαρά κι ο Πυκαγόρασ απαγγζλλουν Ελφτθ.

Τα νέα του Μουσικού Σχολείου
Ο Μάρτιοσ και ο Απρίλιοσ υπιρξαν ιδιαίτερα δραςτιριοι μινεσ για το ςχολείο μασ. Ενδιαφζρουςεσ διδακτικζσ επιςκζψεισ, ςυμμετοχζσ ςε δρϊμενα τθσ πόλθσ, βραβεφςεισ, ομιλίεσ, ςεμινάρια και, φυςικά, μουςικζσ εκδθλϊςεισ που
διοργανϊνει, όπωσ πάντα, το Μουςικό Σχολείο! Με χαρά κα κζλαμε να μοιραςτοφμε τισ εντυπϊςεισ μασ με ςασ, το
αγαπθμζνο μασ αναγνωςτικό κοινό!
Διδακτική Επίσκεψη
στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Διδακτική Επίσκεψη
στο αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας

Θ Γϋ Γυμναςίου και θ Αϋ Λυκείου
του Μουςικοφ Σχολείου, ςτο πλαίςιο
του μακιματοσ τθσ Φυςικισ και τθσ
Χθμείασ, πραγματοποίθςαν μια διδακτικι επίςκεψθ ςτο Ρανεπιςτιμιο
Φυςικισ και Χθμείασ των Λωαννίνων.
Κατά τθν άφιξι μασ ςτο Ρανεπιςτιμιο, χωριςτικαμε ςε ομάδεσ των 27
ατόμων, ϊςτε οι φοιτθτζσ και οι κακθγθτζσ του τμιματοσ να μπορζςουν
να μασ ξεναγιςουν καλφτερα ςτο
χϊρο του Ρανεπιςτθμίου.
Αρχικά, θ πρϊτθ ομάδα μακθτϊν παρακολοφκθςε ζνα ενδιαφζρον βίντεο ςχετικά με τουσ νομπελίςτεσ φυςικοφσ και χθμικοφσ του
20οφ αιϊνα. Ραράλλθλα, θ άλλθ ομάδα παρακολοφκθςε οριςμζνα
εντυπωςιακά πειράματα, τα οποία παρουςίαςαν μεταπτυχιακοί
φοιτθτζσ του πανεπιςτθμίου. Ζνα από τα πιο εντυπωςιακά πειράματα ιταν το πείραμα που ςτθρίηεται ςτθν αρχι του Αρχιμιδθ. Στθ
ςυνζχεια, οι μακθτζσ ενϊκθκαν και παρακολοφκθςαν αρκετά ακόμθ
πειράματα Χθμείασ και Φυςικισ. Ζνα από αυτά ιταν θ τοποκζτθςθ
μιασ κίτρινθσ λάμπασ ςε ζναν φοφρνο μικροκυμάτων, θ οποία μετά
από ζνα περίπου λεπτό άναψε!
Είναι πολφ ςθμαντικό οι μακθτζσ να ζχουν τθν ευκαιρία να πραγματοποιοφν ανάλογεσ διδακτικζσ επιςκζψεισ, που επιτρζπουν ςτθ
μάκθςθ να απαγκιςτρϊνεται από τα ςτενά πλαίςια τθσ ςχολικισ
τάξθσ και να γίνεται βίωμα με τον πιο δθμιουργικό και ευχάριςτο
τρόπο.

Οι μακθτζσ τθσ Αϋ και Βϋ Γυμναςίου
επιςκζφτθκαν το Αρχαιολογικό Μουςείο
Θγουμενίτςασ και εντυπωςιάςτθκαν
τόςο από τθ μόνιμθ ζκκεςθ του μουςείου, όςο και από τθν περιοδικι ζκκεςθ,
"Ιχοι Αρχαίων". Ο κ. φγθνοσ και θ κ.
Λάηου ξενάγθςαν τα παιδιά ςτουσ χϊρουσ του μουςείου παρουςιάηοντασ
αναλυτικά τα εκκζματα, τισ ιςτορικζσ
περιόδουσ εμφάνιςισ τουσ και το πολιτιςμικό πλαίςιο μζςα ςτο οποίο εντάςςονταν, απαντϊντασ παράλλθλα ςτισ ποικίλεσ απορίεσ των παιδιϊν.
Λδιαίτερα ενδιαφζρουςα αποδείχκθκε για τουσ μακθτζσ του Μουςικοφ Σχολείου θ περιοδικι ζκκεςθ "Ιχοι Αρχαίων", κακϊσ είχαν τθν ευκαιρία να
δουν ανακαταςκευαςμζνα αρχαία μουςικά όργανα κι ζτςι να ςυνδζςουν
πολλά από αυτά που είχαν ιδθ διδαχκεί ςτθ ςχολικι τάξθ με τα εκκζματα που είδαν και περιεργάςτθκαν. Μάλιςτα, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που ζχει ετοιμάςει το Μουςείο Θγουμενίτςασ για τισ επιςκζψεισ
μακθτϊν κατζςτθςε ακόμθ πιο ενδιαφζρουςα τθν περιιγθςι τουσ, αλλά
και εποικοδομθτικι, κακϊσ τα παιδιά κλικθκαν να εργαςτοφν ομαδικά,
να λειτουργιςουν κριτικά, να ςυγκεντρϊςουν πλθροφορίεσ και ςτοιχεία,
τα οποία κάκε ομάδα παρουςίαςε ςτο τζλοσ ςτουσ υπόλοιπουσ ςυμμακθτζσ τουσ και τουσ κακθγθτζσ.

Στο πλαίςιο του «Μουςικοφ Μαρτίου και Απριλίου», το ςχολείο
μασ προςκάλεςε ςθμαντικοφσ μουςικολόγουσ να παρουςιάςουν το
ζργο τουσ τόςο ςτουσ μακθτζσ όςο και ςτο ευρφτερο κοινό τθσ Ρρζβεηασ. Υποδζχτθκε τον κ. Χ. Σαρρι, οποίοσ παρουςίαςε το ντοκιμαντζρ «Γκάιντεσ Λαλοφν» και τον κ. Ν. Ορδουλίδθ, που μασ μίλθςε για
το «πιάνο αλλιϊσ», παρουςιάηοντασ ηωντανά ςτο πιάνο ζργα του
μουςικοφ αυτοφ εγχειριματοσ.
Επίςθσ,
κάλεςε
τουσ διακεκριμζνουσ ςολίςτ, μζλθ
και ςυνεργάτεσ
τθσ Κρατικισ Ορχιςτρασ Ακθνϊν,
Ζφθ Ραπακωμαΐδθ (πιάνο), Μαργαρίτα
Ρλζςτθ
(βιολί) και Βαγγζλθ Σκοφρα (κόρνο) να ομορφφνουν ζνα κυριακάτικο
πρωινό του Μαρτίου ερμθνεφοντασ κομμάτια Μουςικισ Δωματίου.
Θ εκδιλωςθ αποτζλεςε το επιςτζγαςμα ενόσ τριιμερου ςεμιναριακοφ κφκλου, που πραγματοποιικθκε ςτο ςχολείο από τθν κ. Ραπακωμαΐδθ και πολλοί μακθτζσ είχαν τθν ευκαιρία να παρακολουκιςουν.

Τζλοσ, με τουσ «Μουςικοφσ Διαλόγουσ», δυο ανοιξιάτικεσ ςυναυλίεσ
με πρωταγωνιςτζσ τουσ μακθτζσ και τθν αγάπθ τουσ για τθ μουςικι, τα
παιδιά είχαν τθν ευκαιρία να παρουςιάςουν κομμάτια που δουλεφουν
από τθν αρχι τθσ χρονιάσ και να νιϊςουν τθ χαρά τθσ ςκθνισ κι εμείσ
τθν απόλαυςθ τθσ μουςικισ που μασ χάριςαν.

Αλίκθ Σςόκα, Ηωι Μπζλλου, Γϋ Γυμναςίου

Επιτυχίες στα… Μαθηματικά!
Ο Απόςτολοσ Βερφκιοσ (Γϋ Γυμναςίου) ολοκλιρωςε με επιτυχία
και τθ Γϋ Φάςθ τθσ Ελλθνικισ Μακθματικισ Ολυμπιάδασ,
«Ο Αρχιμιδθσ», και ζλαβε το
Χάλκινο Μετάλλιο!

