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Έτςαρε και ςξ ςέλξπ ασςήπ ςηπ ςόρξ γεμάςηπ ρυξλικήπ υοξμιάπ...
Με ςξ ςελεσςαίξ ασςό ςεύυξπ ςηπ Διαπαρώμ ραπ απξυαιοεςξύμε για
τέςξπ και αμαμεώμξσμε ςξ οαμςεβξύ μαπ ςξ επςέμβοιξ με ςημ ίδια
όοενη και διάθερη για επικξιμωμία.
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Καλή αμάγμωρη, λξιπόμ, και καλό καλξκαίοι! Ραμςεβξύ και πάλι ρε
ασςέπ ςιπ ρελίδεπ ςξ επςέμβοη!
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Σα μέα ςξσ ρυξλείξσ
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σμςακςική ξμάδα: Βαριλάκξσ Μέμια, Γεωογίξσ Παοαρκεσή, Γκοόιμςα ξσλςάμα, Δημηςοακόπξσλξπ Αοιρςξςέληπ, Θεξτάμξσπ Αδαμαμςία, Καλςαμπάμη 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, Παππά-πύοξσ Νάμςια, Πξϊκλή ςελίμα, Πξσςέςρη
Φιλιώ, Ρξύρρξσ Εέμια, ξσλιώςηπ Άγγελξπ, ξσλιώςηπ Γιώογξπ,
ςαύοακα Αλενάμδοα, Σζόκα Μσοςώ, Σόλιξσ Δσδξνία, Σξσμαμίδη Δλεξμώοα, Σριόκξσ Βαριλική, Σρόκα Αλίκη.

Και όπωπ και ρςα ποξηγξύμεμα ςεύυη θέλξσμε μα μξιοαρςξύμε μαζί
ραπ μια ακόμη επιςσυία ασςξύ ςξσ εμςύπξσ: Η ετημεοίδα μαπ επιλέυςηκε αμάμερα ρε πξλλά ρυξλικά έμςσπα για μα παοξσριάρει ςη δξσλειά
ςηπ ρε ημεοίδα πξσ διξογαμώμξσμ ςξ Αθημαϊκό - Μακεδξμικό Ποακςξοείξ Ειδήρεωμ (ΑΠΕ(ΑΠΕ-ΜΠΕ) και ςξ Ιμρςιςξύςξ Εκπαιδεσςικήπ Πξλιςικήπ
(ΙΕΠ) ςξσ Τπξσογείξσ Παιδείαπ, Έοεσμαπ και Θοηρκεσμάςωμ με θέμα ςα
μαθηςικά μέρα εμημέοωρηπ.
Και τσρικά, ρσμευίζξσμε μα ενξπλίζξσμε ςξ ρυξλείξ μαπ (πάμςα βέβαια με ςη δική ραπ ρςήοινη αοωγό). Με ςα έρξδα πξσ ρσγκεμςοώθηκαμ
από ςξ ποξηγξύμεμξ ςεύυξπ αγξοάραμε έμαμ τξοηςό σπξλξγιρςή για
ςιπ αμάγκεπ ςωμ μαθημάςωμ.

Τπεύθσμη καθηγήςοια: ιαπαμίδξσ Έλλη

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

14ο Preveza Jazz Festival

Ιωάννα Παπίρθ, Β΄ Γυμναςίου

Νέα του σχολείου

Αμβρακικοφ κόλπου. Κάτι ακόμα που αξίηει να αναφερκεί για το jazz festival είναι
ότι ενϊνει τισ διαφορετικζσ μουςικζσ των
Ευρωπαϊκϊν χωρϊν και αποτελεί απόδειξθ για το ότι οι ξζνοι καλλιτζχνεσ ςτθρίηουν τθ χϊρα μασ παίηοντασ μουςικι ςε
μια μικρι πόλθ τθσ.
Φζτοσ, όπωσ και κάκε χρόνο, το jazz
festival πραγματοποιικθκε ςτο τζλοσ του
Μαΐου και πιο ςυγκεκριμζνα από τισ 27
μζχρι τισ 29 του μινα. Με αφορμι το φεςτιβάλ, τθν πόλθ τθσ Ρρζβεηασ επιςκζφτθκε ο πρζςβθσ τθσ
Eλβετίασ ςτθν Eλλάδα, κ. Hans-Rudolf Hodel κακϊσ και θ ακόλουκοσ τθσ Σουθδικισ πρεςβείασ, κ. Ελζνθ Γουλτίδου. Το 14ο
jazz festival ξεκίνθςε με το Σπφρο Γάτο, ζνα μικρό πιανίςτα από
τθν Ράργα και ακολοφκθςαν τα ςχιματα Kratochvil-Ackerman
από τθν Τςεχία και Idra Kayne από τθν Ελλάδα. Τθ δεφτερθ μζρα
ακοφςτθκαν οι Pol Belardi's Force από το Λουξεμβοφργο, οι
Ineke/Dimitriadis/Stanik/Guilfoyle Group, που κατάγονται από
τθν Ολλανδία και οι Funky Lab από τθν Ελλάδα. Τθν τελευταία
μζρα του φεςτιβάλ, τθν Κυριακι 29 Μαΐου, ζπαιξαν οι Naoko
Sakata Trio από τθ Σουθδία, οι Beat Kästli & Marc Perrenoud
Trio από τθν Ελβετία και ζκλειςαν οι Blue Tone Quartet από τθν
Ρρζβεηα.

Τέχνες και Γράμματα

Το jazz festival είναι ζνα φεςτιβάλ
που ξεκίνθςε το 2003 και από τότε
πραγματοποιείται κάκε χρόνο ςτθν
πόλθ τθσ Ρρζβεηασ. Ξεκίνθςε με ελλθνικζσ κυρίωσ ςυμμετοχζσ, αλλά με τθν
πάροδο των χρόνων φιλοξζνθςε πολλά
ςθμαντικά ονόματα από όλθ τθν Ευρϊπθ με μουςικι τηαη και όχι μόνο. Κατά
τθν ζναρξι του και για 3 χρόνια το γεγονόσ αυτό πραγματοποιοφταν ςτο
κάςτρο του Ραντοκράτορα και αποτελοφταν από ζνα διιμερο με ελλθνικά τηαη ςυγκροτιματα. Από
το 2006 μεταφζρκθκε ςτον πεηόδρομο τθσ παραλίασ και από το
2009 υιοκζτθςε το όνομα “Preveza Jazz festival”. Τα πρϊτα
χρόνια οι εκδθλϊςεισ γίνονταν με ευκφνθ του Ρνευματικοφ
Κζντρου του Διμου Ρρζβεηασ και με τθν οικονομικι ενίςχυςθ
του Διμου και τθσ τότε Νομαρχίασ Ρρζβεηασ. Μετά τθ δθμιουργία των Ρεριφερειϊν ςθμαντικι είναι θ ςυνειςφορά τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Ρρζβεηασ. Επίςθσ, χορθγοί από όλθ τθν
Ελλάδα ςυμβάλλουν για τθν καλφτερθ δυνατι οργάνωςθ του
φεςτιβάλ. Θ διοργάνωςθ αυτι αποτελεί από τα λίγα γεγονότα
διεκνοφσ χαρακτιρα ςτθ χϊρα μασ.
Το jazz festival πραγματοποιείται τθν τελευταία εβδομάδα
του Μαΐου ςτον πεηόδρομο τθσ παραλίασ τθσ Ρρζβεηασ μζςα
ςτθν καλοκαιρινι αφρα και με φόντο τθν όμορφθ κάλαςςα του

Συνεντεύξεις

Νάντια Παππά, Β΄ Γυμναςίου

Προβληματισμοί

ςτιρια, θ πείνα και θ δίψα,
και πορείεσ κανάτου ςτθν
ζρθμο.
Θ διεκνισ βιβλιογραφία
και τα κρατικά αρχεία πολλϊν χωρϊν εμπεριζχουν
πλικοσ μαρτυριϊν για τθ
γενοκτονία που διαπράχκθκε κατά των Ροντίων
κατοίκων τθσ οκωμανικισ
αυτοκρατορίασ. Θ γενοκτονία
πραγματοποιικθκε
παράλλθλα με γενοκτονίεσ
εισ βάροσ και άλλων πλθκυςμϊν, δθλαδι των Αρμενίων και των Αςςυρίων, με αποτζλεςμα οριςμζνοι ερευνθτζσ να κεωριςουν τισ επιμζρουσ διϊξεισ ωσ τμιματα
μιασ ενιαίασ γενοκτονικισ πολιτικισ. Κατόπιν ειςιγθςθσ
του τότε Ρρωκυπουργοφ Ανδρζα Ραπανδρζου, θ Βουλι
των Ελλινων αναγνϊριςε τθ γενοκτονία το 1994, και ψιφιςε τθν ανακιρυξθ τθσ 19θσ Μαΐου ωσ «Θμζρα Μνιμθσ
για τθ Γενοκτονία των Ελλινων ςτο Μικραςιατικό Ρόντο».
Το 1998 θ Βουλι ψιφιςε ομόφωνα τθν ανακιρυξθ τθσ
14θσ Σεπτεμβρίου ωσ «θμζρα εκνικισ μνιμθσ τθσ Γενοκτονίασ των Ελλινων τθσ Μικράσ Αςίασ από το Τουρκικό
Κράτοσ».

Μουσική

Θ γενοκτονία των
Ελλινων του Ρόντου
αναφζρεται ςε ςφαγζσ
και εκτοπιςμοφσ εναντίον Ελλθνικϊν πλθκυςμϊν ςτθν περιοχι του
Ρόντου που πραγματοποιικθκαν από το κίνθμα των Νεότουρκων
κατά τθν περίοδο 19141923. Εκτιμάται ότι
ςτοίχιςε τθ ηωι περίπου 326.000 - 382.000
Ελλινων. Οι επιηϊντεσ
κατζφυγαν ςτον Άνω
Ρόντο (ςτθν ΕΣΣΔ) και μετά τθ Μικραςιατικι Καταςτροφι το 1922, ςτθν Ελλάδα. Τα γεγονότα αυτά αναγνωρίηονται επιςιμωσ ωσ γενοκτονία από το ελλθνικό κράτοσ, τθ
Γερμανία, τθν Κφπρο, τθν Αρμενία, τθ Σουθδία, οριςμζνεσ ομοςπονδιακζσ δθμοκρατίεσ τθσ ωςίασ, οκτϊ πολιτείεσ των ΘΡΑ, τθν Αυςτραλία, τθν Αυςτρία, τθν Ολλανδία, αλλά και από διεκνείσ οργανιςμοφσ, όπωσ θ Διεκνισ
Ζνωςθ Μελετθτϊν Γενοκτονιϊν.
Κεωρείται τμιμα τθσ Γενοκτονίασ του Ελλθνιςμοφ τθσ
Ανατολισ. Θ γενοκτονία ζγινε από τθν κυβζρνθςθ των
Νεότουρκων και οι μζκοδοι που χρθςιμοποιικθκαν ιταν
θ εκτόπιςθ, θ εξάντλθςθ από τισ κακουχίεσ, τα βαςανι-
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Ανακύκλωση
Θ ανακφκλωςθ, δθλαδι θ διαδικαςία που μασ δίνει
τθν ευκαιρία να επαναχρθςιμοποιιςουμε ζμμεςα πολλά
πράγματα που μζχρι πριν τα κεωροφςαμε άχρθςτα, ζχει
απεριόριςτθ αξία, κακϊσ μειϊνει τθν κατανάλωςθ πρϊτων υλϊν και τθ χριςθ ενζργειασ. Με άλλα λόγια, θ ανακφκλωςθ ςυμβάλλει αρκετά ςτθν άμβλυνςθ των περιβαλλοντολογικϊν προβλθμάτων που αντιμετωπίηει ο πλανιτθσ μασ. Τα υλικά που μποροφν να ανακυκλωκοφν ποικίλλουν και μερικά από αυτά είναι το γυαλί, το χαρτί, το αλουμίνιο, ο χαλκόσ, ο ςίδθροσ και το πλαςτικό. Επιπλζον,
με τθ βοικεια μικροοργανιςμϊν μζςω τθσ λιπαςματοποίθςθσ, θ κοινϊσ γνωςτι ωσ κομποςτοποίθςθ, μποροφμε
να ανακυκλϊςουμε τα βιοδιαςπϊμενα απόβλθτα, όπωσ
τα υπολείμματα τροφίμων ι τα απόβλθτα κιπων και καλλιεργειϊν.
Οι μακθτζσ του ςχολείου μασ ζχοντασ καταλάβει τθ ςθμαντικι ςυνειςφορά τθσ ανακφκλωςθσ ςτθ μείωςθ
τθσ ρφπανςθσ τθσ ατμόςφαιρασ, του εδάφουσ και των υπόγειων υδάτων ζχουν δθμιουργιςει τθ δικι τουσ
γωνιά ανακφκλωςθσ, όπου υπάρχουν κάδοι που ζφτιαξαν μόνοι τουσ για να πετοφν εκεί ανακυκλϊςιμα υλικά. Τθ γωνιά αυτι ολοκλθρϊνει και θ μεγάλθ αφίςα τουσ, που αποτελείται και αυτι από ανακυκλϊςιμα υλικά, όπωσ πλαςτικά καπάκια και περιτυλίγματα, περνϊντασ ζτςι ζνα ςθμαντικό περιβαλλοντολογικό μινυμα.
Το εγχείρθμα αυτό υλοποιικθκε ςτο πλαίςιο του πολιτιςτικοφ προγράμματοσ «Ανακφκλωςθ και πολιτιςμόσ
ςτο ςχολείο μασ», ςτο οποίο ενθμερωκικαμε για όλεσ τισ μορφζσ ανακφκλωςθσ και το οποίο επιμελικθκε θ
κ. Αγακι Ράνκου, κακθγιτρια λαοφτου του ςχολείου.
Εφθ Μπζλλου, Β΄ Γυμναςίου

Πρόγραμμα αυτοσχέδιων μουσικών οργάνων
Οι μακθτζσ τθσ Αϋ Γυμναςίου, γεμάτοι ενζργεια και
κζλθςθ αςχολθκικαμε με τθν καταςκευι αυτοςχζδιων
μουςικϊν οργάνων ευρωπαϊκισ και παραδοςιακισ προςζγγιςθσ. Συλλζγοντασ ανακυκλϊςιμα υλικά, τελικά καταφζραμε να αγγίξουμε το ςτόχο μασ και να ολοκλθρϊςουμε το project μασ, μαηί με τθν κ. Αγακι Ράνκου, υπεφκυνθ
κακθγιτρια του προγράμματοσ. Για παράδειγμα, φτιάξαμε μαράκεσ με πλαςτικά μπουκάλια με όςπρια, αυλό του
Ράνα από γυάλινα μπουκάλια, τα οποία κουρδίςαμε με
νερό, αυτοςχζδιεσ άρπεσ από χαρτόνι και λαςτιχάκια και
άλλα πολλά.

Τα αυτοςχζδια αυτά όργανα παρουςιάςτθκαν ςε μια
μικρι ζκκεςθ ςτθν είςοδο του Ρολιτιςτικοφ Κζντρου Ρρζβεηασ, τθν θμζρα τθσ ςυναυλίασ των μουςικϊν ςυνόλων.

Αργότερα, ςτικθκαν ςε μια μόνιμθ ζκκεςθ ςτο ςχολείο
μασ, ζτςι ϊςτε γονείσ και μακθτζσ να ζχουν τθ δυνατότθτα
να καυμάςουν το δθμιουργικό αυτό project!

Φώτθσ Καλόγθροσ, Α΄ Γυμναςίου
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Μάιος 2012

Στο πλαίςιο του δθμιουργικοφ προγράμματοσ με ςτόχο τθν καλλιζργεια περιβαλλοντικισ ςυνείδθςθσ των μακθτϊν ςυναντθκικαμε με τον κ. Ραφλο Σαραμπαςίνα, αντιδιμαρχο κακαριότθτασ του Διμου Ρρζβεηασ, μαηί
με τθν υπεφκυνθ κακθγιτρια του προγράμματοσ, κ. Αγακι Ράνκου, και μιλιςαμε για τθν κακαριότθτα και
τθν ανακφκλωςθ ςτθν πόλθ μασ.

διοργανϊςουμε θμερίδεσ.

Τέχνες και Γράμματα
Νέα του σχολείου

Στο πλαίςιο του ίδιου προγράμματοσ μακθτζσ και κακθγθτζσ ςυγκεντρϊςαμε ςε ειδικό χϊρο καπάκια από μουκάλια για το ςφλλογο
ατόμων με αναπθρία του νομοφ
Τρικάλων, "Θ Αρωγι", για τθν αγορά αναπθρικοφ αμαξιδίου ενόσ εντεκάχρονου αγοριοφ.

Συνεντεύξεις

Εικάηεται ότι πολλζσ φορζσ οι κάδοι ανακφκλωςθσ αδειάηονται από τα κοινά απορριμματοφόρα.
Λςχφει κάτι τζτοιο;
Πχι. Ζνα είναι το απορριμματοφόρο των καδϊν
ανακφκλωςθσ. Μπορεί να υπάρξει κάποια περίοδοσ
που να μθ φτάνει και να πάει και το άλλο άλλα δεν
υπάρχει πρόβλθμα. Το πρόβλθμα είναι ότι δεν πρζπει τα ανακυκλϊςιμα υλικά να ανακατευτοφν με τα
Ζχει αυξθκεί ο αρικμόσ των κάτοικων που ανακυ- κοινά ςκουπίδια. Αυτό είναι το βαςικό.
κλϊνουν απορρίμματα;
Ναι. Είχαμε περίπου μια ανακφκλωςθ γφρω ςτο 7 %
Ζχετε κάποια ςχζδια με ςκοπό τθν καλλιζργεια
και ζχει φτάςει να είναι γφρω ςτο 10%.
περιβαλλοντικισ ςυνείδθςθσ των πολιτϊν τθσ Πρζβεηασ;
Πϊσ μπορεί ο διμοσ να ςυνδράμει προσ αυτιν τθν
Ναι, όπωσ προαναφζραμε, κα οργανϊςουμε επιαφξθςθ; Κεωρείτε ότι οι κάδοι ανακφκλωςθσ επαρ- ςκζψεισ και θμερίδεσ ςε ςφντομο χρονικό διάςτθμα.
κοφν;
Αποςτολία Ντάκουλα Εφθ Μπζλλου, Β΄ Γυμναςίου
Γιάννθσ Δθμουλιάσ, Φώτθσ Καλόγθροσ, Α΄ Γυμναςίου

Προβληματισμοί

Οι κάδοι ανακφκλωςθσ
επαρκοφν
αρκεί να γίνεται ςωςτι
ανακφκλωςθ
από τουσ πολίτεσ.
Κατά καιροφσ κάνουμε ανακοινϊςεισ και
διάφορεσ άλλεσ ενζργειεσ ενθμζρωςθσ, αλλά μζλθμά
μασ είναι να επιςκεφτοφμε ςχολεία για
ενθμερϊςεισ και να

Μουσική

Με ποιον τρόπο
κακαρίηονται οι δθμόςιοι χϊροι τθσ
Πρζβεηασ;
Καταρχάσ, για να
μαηζψουμε τα ςκουπίδια υπάρχουν οι
κλαςικζσ ςκουπιδιάρεσ. Ρίςω από κάκε
ςκουπιδιάρα υπάρχει
ζνα αυτοκίνθτο μικρό
με ζναν εργαηόμενο,
ο οποίοσ μπορεί να
μαηζψει τα υπολείμματα, τα οποία μποροφν να πζςουν κάτω. Για τουσ μπλε κάδουσ, όπου ςυλλζγεται θ
ανακφκλωςθ, υπάρχει άλλο αυτοκίνθτο που μαηεφει
μόνο τα ανακυκλϊςιμα υλικά. Επειδι όμωσ ςτθν πόλθ
μασ πετάνε ανεξζλεγκτα κλαδιά και διάφορα άλλα
ςτουσ κάδουσ ανακφκλωςθσ, αυτά τα παίρνουμε με
άλλον τρόπο, δθλαδι ζχουμε μια ομάδα θ οποία τα
μαηεφει, τα διαχωρίηει και τα ςτζλνει ςε άλλο χϊρο
και όχι ςτο εργοςτάςιο όπου γίνεται θ ςυγκομιδι.

Περιεχόμενα
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το λαϊκό πιάνο
Νίκος Ορδουλίδης
Σο Μουςικό χολείο Πρζβεηασ ςτο πλαίςιο τθσ επαφισ των μακθτών του ςχολείου,
αλλά και των ςυμπολιτών μασ γενικότερα, με τθ μουςικι, κάλεςε τουσ κακθγθτζσ
του τμιματοσ Λαϊκισ και Παραδοςιακισ Μουςικισ του ΣΕΙ Ηπείρου, κ. Ορδουλίδθ,
κ. Κοκκώνθ και κ. Ζουμποφλθ, για να μασ παρουςιάςουν το μουςικό εγχείρθμα του
πρώτου: το λαϊκό πιάνο. Δεν χάςαμε, λοιπόν, τθν ευκαιρία να μιλιςουμε με τον κ.
Ορδουλίδθ τόςο για αυτό το μουςικό εγχείρθμα όςο και για τα ςχζδιά του.
Γνωρίηουμε ότι είςτε επιςτθμονικόσ ςυνεργάτθσ του Τμιματοσ Λαϊκισ και Παραδοςιακισ Μουςικισ ςτο ΤΕΛ Θπείρου. Ποια
είναι θ ειδικότθτά ςασ;
Οι ειδικότθτεσ ςτον ακαδθμαϊκό κόςμο είναι πολφ μεγάλο
ηιτθμα. Πλοι κάνουν υποτίκεται διδακτορικό πρϊτα και ανάλογα
με το πϊσ μποροφν να πιάςουν το ρεμπζτικο και προσ τα ποφ κα κινθκεί ο
κακζνασ, παίρνει και διάφορεσ ειδικότθτεσ. Τθ δικι μου, ςτθν Αγγλία που ςποφδαςα και τθν πιρα, τθν ονομάηουν
''popular musicology'' τθν οποία εγϊ τθν
μετζφραςα ωσ ''λαϊκι μουςικολογία'',
γιατί ναι μεν αςχολείται με τα λαϊκά
μουςικά είδθ, αλλά με ζναν τρόπο αρκετά διαφορετικό απ' ό,τι κάνει θ παλιά
κλαςικι μουςικολογία. Άρα, μπορϊ να
πω ότι θ ειδικότθτά μου είναι λαϊκόσ
μουςικολόγοσ.
Τι είναι τελικά το «λαϊκό πιάνο»;
Είναι το ίδιο όργανο, ζτςι όπωσ το
ζχουμε γνωρίςει, αν και καταςκευαςτικά
παρουςιάηει αρκετζσ διαφορζσ, κυρίωσ
ςε ςχολζσ πιάνου και ανάλογα με το
ςτυλ των τραγουδιϊν που παίηουν. Δθλαδι, λζνε ότι παίηουν jazz piano και
εννοοφν πωσ φτιάχνεται κάπωσ διαφορετικά απ' ό,τι φτιάχνεται το κλαςικό πιάνο
που είναι φτιαγμζνο για να παίηει κλαςικι μουςικι. Φτιάχνουν
διαφορετικά επίςθσ και το μπαρόκ πιάνο που είναι πιο εξειδικευμζνο για να παίηει παλιά μουςικι, μπαρόκ. Λαϊκό πιάνο λοιπόν,
είναι το ίδιο -όςον αφορά τθν καταςκευι του- με τα άλλα, αλλά
διαφζρει ςτο ρεπερτόριο που πιάνει, και ςτον τρόπο που κα το
παίξει κάποιοσ. Δθλαδι το πϊσ κα βγάλουμε τον ιχο, ζτςι ϊςτε να
ζχει αυτό το ''αιςκθτικό φόρεμα'' του λαϊκοφ και να μθν κλαςικίηει.
Πϊσ προζκυψε εξαρχισ θ ιδζα αυτοφ του μουςικοφ εγχειριματοσ;
Ρροζκυψε καταρχιν, από το ότι ζπαιηα τα προθγοφμενα χρόνια νφχτα ςτα μαγαηιά, οπότε ζψαχνα ςυνεχϊσ διαφορετικοφσ τρόπουσ να παίξω πιάνο ανάλογα και με τθν ορχιςτρα που ζπαιηα,
δθλαδι αλλιϊσ πρζπει να παίξεισ με ζνα μπουηοφκι, και αλλιϊσ
όταν ζχεισ ολόκλθρθ ορχιςτρα, κοντραμπάςο, κικάρα κλπ. Οπότε
οι πρϊτεσ ςκζψεισ άρχιςαν από αρκετά μικρι θλικία παίηοντασ
ςτα μαγαηιά, αλλά ο τρόποσ που άρχιηα να το χτίηω ξεκίνθςε μετά
τθν διδακτορικι μου διατριβι περίπου το 2012. Είναι πολφ φρζςκο, και αυτό γιατί ςτθ μουςικολογία γνωρίηεισ κάποια εργαλεία
και τα εξετάηεισ και αυτά μετά ςε βοθκάνε από κει και πζρα ςε
ό,τι πρότηεκτ κι αν ξεκινιςεισ. Αυτό ζγινε και με το πιάνο.
Είναι για ζναν πιανίςτα, με κλαςικζσ ςπουδζσ και πλθκϊρα
ερεκιςμάτων δυτικισ μουςικισ, εφκολθ θ μετάβαςθ ςτο «πιάνο
αλλιϊσ»;
Ρροφανϊσ και όχι… Γιατί το πρϊτο που μετράει είναι το βιωματικό του παίξιμο. Δθλαδι ζνασ που παίηει κλαρίνο ςτθν Ιπειρο

δεν πιγε να μάκει ςε ζνα ωδείο με παρτιτοφρεσ, αλλά βιωματικά.
Πλο αυτό μποροφμε να το ονομάςουμε βιωματικό παίξιμο. Άρα
δεν είναι εφκολο για κάποιον που δεν ζχει ακοφςει ποτζ του λαϊκι
μουςικι να κακίςει ςτο πιάνο, να πάρει ζνα βιβλίο με λαϊκά τραγοφδια και να παράξει τον ίδιο ιχο, γιατί προφανϊσ δεν ζχει ακοφςματα. Βζβαια, ενϊ ςποφδαηα κλαςικι μουςικι, ταυτόχρονα ζπαιηα και τα βράδια ςτα μαγαηιά. Είναι πολφ δφςκολο ςτθν αρχι να τα διαχωρίςεισ και κζλει πολφ δουλειά και χρόνο.
Πϊσ ζχετε αξιοποιιςει επαγγελματικά αυτι
τθν ιδιαίτερθ καλλιτεχνικι ςασ προςζγγιςθ;
Εργάηομαι για δεφτερθ χρονιά ςτο ΤΕΛ τθσ
Άρτασ, ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ. Είναι ο
χϊροσ που μπορεί να μπει οτιδιποτε καινοφργιο και μοντζρνο πολφ πιο εφκολα απ' ό,τι μπορεί να μπει ςτθ δευτεροβάκμια και ςτθν πρωτοβάκμια, γιατί εκεί πρζπει να τεςτάρονται
κάποια πράγματα πρϊτα για το πϊσ δουλεφουν
και μετά να μπουν. Ενϊ ςτθν τριτοβάκμια είναι
πολφ πιο ϊριμοι και οι φοιτθτζσ και οι ςυνάδελφοι, οπότε νζεσ και μοντζρνεσ ιδζεσ είναι
πολφ πιο εφκολο να μπουν. Άρα, μπορϊ να πω
πωσ ό,τι καλφτερο ζχει προκφψει είναι το ότι
διδάςκω το αντικείμενο πλζον εκεί.
Επικυμείτε κάποια ςυγκεκριμζνθ ςυνεργαςία
με κάποιον μουςικό που καυμάηετε και κεωρείτε ότι ταυτίηεςτε καλλιτεχνικά;
Από τουσ ανκρϊπουσ που με ενδιαφζρει πάρα πολφ ο τρόποσ
που προςεγγίηει ρεπερτόρια και μουςικζσ είναι ο Ραντελισ Στόικοσ, ο οποίοσ δίδαξε και αυτόσ ςτο ΤΕΛ τθσ Άρτα για 10 χρόνια και
ελπίηω να ξανάρκει ςφντομα κοντά μασ˙ και ο τρόποσ που παράγει
τον ιχο με τθν τρομπζτα είναι πρωτόγνωροσ… Εφχομαι μια μζρα
να καταφζρουμε να παίξουμε οι δυο μασ πιάνο-τρομπζτα.
Τα ςχζδια για το άμεςο μζλλον;
Ρολφ ςφντομα κα κυκλοφοριςει το βιβλίο ''θ Ραρτιτοφρα'', το
οποίο το γράφουμε ςε ςυνεργαςία με φοιτθτζσ τθσ ειδικότθτασ,
για να «ανοίξει το πράγμα» ςε περιςςότερο κόςμο και ςε περιςςότερουσ πιανίςτεσ, οι οποίοι δεν ζχουν αυτό το βιωματικό παίξιμο
με το λαϊκό, αλλά κζλουν να αςχολθκοφν, και ο μόνοσ τρόποσ
είναι να το διαβάςουν ςε παρτιτοφρα… Δεν μποροφν να βγάλουν
δθλαδι με το αυτί λαϊκά τραγοφδια.
Ποιο ιταν το ερζκιςμα που ςασ ζςτρεψε ςτθν παραδοςιακι
μουςικι; Ι ιταν κάτι που ςασ ζλκυε από μικρό;
Ραραδοςιακά ακοφω από πάρα πολφ μικρι θλικία και ξεκίνθςα
ςτα ζξι μου ταυτόχρονα και πιάνο και Βυηαντινι Μουςικι και επειδι ο πατζρασ μου είναι κακθγθτισ Βυηαντινισ, από αυτι τθ μεριά
είχα όλο αυτό το παραδοςιακό άκουςμα… Και επειδι ςυνδφαηα
πολλά είδθ μουςικισ, άκουγα τα πάντα, πιγαινα ςε όπερεσ,
άκουγα ροκ, ζπαιηα ςτα μαγαηιά λαϊκά, ςποφδαηα Βυηαντινι και
Κλαςικι… ιταν λίγο χαοτικά ςτθν αρχι, αλλά αυτό που πιςτεφω
ότι όλοι πρζπει να κάνουμε, ειδικά εςείσ, που είςτε μικροί, είναι
να ακοφτε τα πάντα!
Μαριάννα Καλταμπάνθ, Γ΄ Γυμναςίου
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Ζζνια Ροφςςου, Β΄ Γυμναςίου

Μουσική

είναι Ζλλθνασ ςυνκζτθσ, μαζςτροσ και ςαξοφωνίςτασ.
Γεννικθκε ςτθν Κζρκυρα ςτισ 7 Μαρτίου του 1934. Φοίτθςε ςτο Ράντειο Ρανεπιςτιμιο και είναι απόφοιτοσ του Ελλθνικοφ Ωδείου. Ράμπολλεσ ςυνκζςεισ του ζχουν παρουςιαςτεί από
το 1959, που πρωτοξεκίνθςε, ςτο κζατρο, τον κινθματογράφο, το ραδιόφωνο και τθν τθλεόραςθ, κακϊσ και ςε πολλοφσ μουςικοφσ δίςκουσ.
Ο Γιϊργοσ Κατςαρόσ είναι μζλοσ τθσ Εταιρείασ
Ελλινων Κεατρικϊν Συγγραφζων, τθσ Ζνωςθσ
Μουςικοςυνκετϊν Στιχουργϊν Ελλάδοσ και του
Ρανελλινιου Μουςικοφ Συλλόγου. Ζχει δϊςει
πολλζσ ςυναυλίεσ ςτο εξωτερικό, όπωσ ςτθν πρϊθν Σοβιετικι Ζνωςθ, τθν Αλβανία, τθ Βραηιλία,
τθ Γαλλία, τθ Γερμανία κ.α.
Ζχει τιμθκεί με το Βϋ Βραβείο ςτο Φεςτιβάλ
Τραγουδιοφ Σόποτ τθσ Ρολωνίασ και Βρυξελλϊν (1965), το Γϋ Βραβείο ςτο Φεςτιβάλ τραγουδιοφ Μάλτασ (1969), και το Δϋ Βραβείο Φεςτιβάλ
τραγουδιοφ με το τραγοφδι "Κυρα-Γιϊργαινα"
ςτο ίο ντε Τηανζιρο (1970). Επίςθσ ζχει λάβει
μζροσ ςτο Διαγωνιςμό Τραγουδιοφ τθσ Eurovision
του 1974 ωσ ςυνκζτθσ και διευκυντισ ορχιςτρασ
και ωσ μζλοσ ςε πολλζσ καλλιτεχνικζσ επιτροπζσ
ανάδειξθσ νζων καλλιτεχνϊν. Το 1960 διετζλεςε
μαζςτροσ τθσ μεγάλθσ Ορχιςτρασ Ροικίλθσ Μουςικισ του Εκνικοφ Λδρφματοσ αδιοφωνίασ (ΕΛ).
Σιμερα επιμελείται επίςθσ όλων των καλλιτεχνικϊν εκδθλϊςεων του Διμου Ακθναίων ωσ αρχιμουςικόσ και καλλιτεχνικόσ διευκυντισ.

Ο Θάνος Μικρούτσικος
είναι Ζλλθνασ ςυνκζτθσ και μουςικόσ, από τουσ ςθμαντικότερουσ
τθσ νεότερθσ ελλθνικισ μουςικισ ςκθνισ. Γεννικθκε ςτισ 13 Απριλίου 1947 ςτθν Ράτρα, ςποφδαςε πιάνο ςτθ Φιλαρμονικι Εταιρεία
Ρατρϊν και ςτο Ελλθνικό Ωδείο. Επίςθσ, ςποφδαςε μακθματικά ςτο Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν. Άρχιςε να ςυνκζτει ςτα τζλθ τθσ δεκαετίασ του 1960, αλλά επίςθμα εμφανίςτθκε το 1975, με το δίςκο
«Ρολιτικά τραγοφδια». Συνζχιςε τθν πορεία του ωσ ςτρατευμζνοσ
δ θμι ου ργ όσ
μελοποι ϊν τα σ
ί τςο,
Μαγια κόφςκι, Ελευκερίου, Μπρεχτ και άλλουσ. Οι δίςκοι του «Καντάτα για τθ
Μακρόνθςο», «Φουζντε Οβεχοφνα», «Τροπάρια για Φονιάδεσ»,
«Μουςικι πράξθ ςτον Μπρεχτ», είναι χαρακτθριςτικοί του ριηοςπαςτικοφ κλίματοσ των πρϊτων μεταπολιτευτικϊν χρόνων. Ειδικά
θ «Καντάτα για τθ Μακρόνθςο», ζργο πρωτοποριακό για τθν εποχι
του, όπου ο ςυνκζτθσ πειραματίηεται πάνω ςτθν ατονικι μουςικι,
γνϊριςε διακρίςεισ ςε διεκνι φεςτιβάλ και ςθμαδεφτθκε από τθν
καταπλθκτικι ερμθνεία τθσ Μαρίασ Δθμθτριάδθ.
Στθ ςυνζχεια, με τον δίςκο «Σταυρόσ Του Νότου», ςε ποίθςθ Νίκου Καββαδία, ανοίχτθκε ςε ευρφτερθ τραγουδιςτικι κεματικι, υπθρετϊντασ παράλλθλα το κζατρο, κακϊσ και τθν θλεκτρονικι
και ατονικι μουςικι. Με τθν ίδια αγάπθ πάντα για τον ζμμετρο
λόγο ςυνεχίηει να μελοποιεί ίτςο, Αλκαίο, Τριπολίτθ, Βιγιόν, Καβάφθ και άλλουσ. Ακόμα, ζχει παρουςιάςει τθν όπερα
«Ελζνθ» και ζχει μελοποιιςει παραμφκια για μικροφσ (και
ζξυπνουσ μεγάλουσ!).
Συνεργάςτθκε με
κορυφαίεσ ερμθνεφτριεσ, όπωσ θ Μαρία
Δθμθτριάδθ, θ Χάρισ
Αλεξίου και θ Λταλίδα Milva, αλλά και
μεγάλουσ ερμθνευτζσ, όπωσ ο Μανϊλθσ
Μθτςιάσ, Δθμιτρθσ
Μθτροπάνοσ, Βαςίλθσ Ραπακωνςταντίνου, Χριςτοσ Κθβαίοσ, Γιάννθσ Κοφτρασ
και πολλοφσ ακόμα
για να ονοματιςτοφν
ξεχωριςτά.
Ζχει λάβει αξιοπρεπι αναγνϊριςθ του ζργου του ςτθ δυτικι
Ευρϊπθ. Στθ διάρκεια τθσ καριζρασ του κατόρκωςε να ελευκερϊςει τθ μορφι του ελλθνικοφ τραγουδιοφ, προςκζτοντασ ςτοιχεία
από τθν νεοτεριςτικι και κλαςικιςτικι δυτικοευρωπαϊκι παράδοςθ, ενϊ πειραματίςτθκε με τθν μίξθ τονικϊν και ατονικϊν ςτοιχείων και τθ μορφικι παραλλαγι. Διετζλεςε καλλιτεχνικόσ διευκυντισ
τθσ Εταιρείασ Νζασ Μουςικισ και του Μουςικοφ Αναλογίου, ενϊ
επίςθσ εμπνεφςτθκε και διθφκυνε το Διεκνζσ Φεςτιβάλ Ράτρασ.
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Συνέντευξη Άλκη Ζέη
Με αφορμι το Μαρακϊνιο Ανάγνωςθσ «Ο καυμαςτόσ κόςμοσ τθσ Άλκθσ Ηζθ», που διοργάνωςαν οι εκδόςεισ ΜΕΤΑΛΧΜΛΟ, και ςτον οποίο ζλαβε μζροσ και το ςχολείο μασ με ςυμμετοχι από όλεσ τισ τάξεισ του Γυμναςίου, κελιςαμε να
επικοινωνιςουμε με τθ δθμιουργό τόςων παιδικϊν βιβλίων και να τισ απευκφνουμε μερικζσ ερωτιςεισ. Το ςχολείο μασ
ζχει ζρκει ιδθ ςε επικοινωνία με τουσ υπεφκυνουσ των εκδόςεων για να επιςκεφτεί θ ςυγγραφζασ το ςχολείο μασ και
να τθ γνωρίςουν οι μακθτζσ, κάτι που κα πραγματοποιθκεί ςτισ αρχζσ τθσ επόμενθσ χρονιάσ. Μζχρι τότε όμωσ εμείσ επικοινωνιςαμε με τθν Άλκθ Ηζθ και τθ ρωτιςαμε κάποια πράγματα για τθ ηωι και το ζργο τθσ. Και φυςικά αυτι δεν αρνικθκε να μιλιςει με εμάσ, τα παιδιά, που τόςο αγαπάει...
Από ποια θλικία άρχιςε
το ενδιαφζρον ςασ για
τθν ςυγγραφι; Διαβάηατε γενικά λογοτεχνία
όταν ιςαςταν παιδί;
Από πολφ μικρι μοφ
άρεςε να γράφω. Μςωσ
από τότε που άφθςα τθν
πλάκα με το κοντφλι και
πιρα το μολφβι ςτα χζρια μου. Διάβαηα πολφ.
Τότε δεν είχαμε οφτε
πολλά παιχνίδια οφτε
καμιά από τισ κατοπινζσ
εφευρζςεισ. Ζτςι θ μεγαλφτερθ διαςκζδαςι μασ ιταν το
διάβαςμα. Με τθ λίγο μεγαλφτερθ αδελφι μου είχαμε τθ
μανία να παίηουμε κάκε βιβλίο που διαβάηαμε. Μοιράηαμε τουσ ρόλουσ, εγϊ ζκανα όλα τα αδφνατα και ταλαιπωρθμζνα πλάςματα, θ αδελφι μου τουσ γενναίουσ και δυνατοφσ. Κι ζτςι ζβριςκε αφορμι να με δζρνει… νομίμωσ.
Υπάρχουν ςτιγμζσ που όταν διαβάηετε τα βιβλία ςασ διορκϊνετε τον εαυτό ςασ;
Ο εαυτόσ μου ιταν πια διαμορφωμζνοσ όταν ζγραφα τα
βιβλία μου. Δεν παίρνει άλλθ διόρκωςθ.
Μπορείτε να ξεχωρίςετε κάποιο βιβλίο ςασ;
Δεν μπορϊ να ξεχωρίςω κανζνα βιβλίο μου, γιατί ςε όλα
υπάρχει ζνα κομμάτι του εαυτοφ μου.
Ποια είναι θ πθγι τθσ ζμπνευςισ ςασ;
Οι αναμνιςεισ μου από τθ δικι μου ηωι, οι ηωζσ των γφρω
μου και θ ηωι γενικότερα.
Το τελευταίο ςασ βιβλίο, «Με μολφβι φάμπερ νοφμερο
2», είναι ζντονα αυτοβιογραφικό. Ποιο ιταν το κίνθτρο
για να γράψετε για τθ ηωι ςασ;
Τα χρόνια άρχιςαν να τρζχουν πολφ γριγορα και δεν κα
ικελα μετά τθν αναχϊρθςι μου να γράψει κανείσ τθ βιογραφία μου. Κι ακόμα γιατί ζνιωςα τθν ανάγκθ να ξαναηιςω ανεπανάλθπτεσ εποχζσ τθσ ηωισ μου και να ξανακυμθκϊ τόςουσ ςθμαντικοφσ ανκρϊπουσ που ζηθςα από κοντά.
Πϊσ νιϊςατε όταν το πρϊτο ςασ βιβλίο, «Το καπλάνι τθσ
βιτρίνασ», ςθμείωςε τόςο μεγάλθ επιτυχία; Πιρατε δφναμθ από αυτιν τθν επιτυχία για να ςυνεχίςετε;

Το καπλάνι τθσ βιτρίνασ
όταν πρωτοεκδόκθκε το
1963, αντιμετωπίςτθκε
με πολφ δυςπιςτία. Ξζνιςε πάρα πολφ γιατί ζνα
βιβλίο για παιδιά μιλοφςε για δικτατορία. Και να
πω ότι οι δικτάτορεσ το
απαγόρευςαν, ιταν λογικό, μα και μετά τθν μεταπολίτευςθ όταν ζπαιρνε
βραβείο ςτθν Αμερικι,
όταν μεταφραηόταν ςε
ξζνεσ γλϊςςεσ και διαβαηόταν ςτα ςχολεία, ςτθν Ελλάδα για τα ςχολεία ιταν ςχεδόν απαγορευμζνο. Και χρωςτϊ μεγάλθ ευγνωμοςφνθ
ςτουσ δαςκάλουσ που ςιγά ςιγά το ζβαλαν ςτα ςχολεία και
ζφταςε ςιμερα να μθν ζχει μείνει ςχολείο που να μθν ζχει
ζρκει ςε επαφι με το Καπλάνι. Ζχει πάρει πολλά βραβεία
ςτο εξωτερικό, ςτθν Ελλάδα κανζνα. Το μεγαλφτερο όμωσ
βραβείο για μζνα είναι που πάνω από πενιντα χρόνια κυκλοφορεί και οι γονείσ που το διάβαςαν ςαν παιδιά το…
κλθροδοτοφν ςτα παιδιά τουσ.
Πόςο δφςκολο είναι ςε αυτι τθν θλικία να γράφετε νεανικι λογοτεχνία;
Δεν μου είναι δφςκολο και ς’ αυτι τθν θλικία, και… ςε πιο
μεγάλθ αν υπάρξει, να γράφω βιβλία για παιδιά. Γιατί τθν
ϊρα που γράφω γίνομαι ο μικρόσ ιρωασ ι θ θρωίδα που
περιγράφω και αντιδρϊ όπωσ ακριβϊσ κα αντιδροφςαν
αυτοί και το χαίρομαι αυτό μου το κατόρκωμα.
Πϊσ ξεκίνθςε θ φιλία ςασ με τθ Ηωρη Σαρι;
Θ φιλία μου με τθ Ηωρη ξεκίνθςε ςτα δϊδεκά μασ χρόνια
και κράτθςε δυνατι ϊςπου εκείνθ ζφυγε για πάντα.
Ιμαςταν πολφ διαφορετικοί χαρακτιρεσ. Εκείνθ δυναμικι
φαςαριόηα, τθσ άρεςε θ επίδειξθ. Εγϊ χαμθλϊν τόνων με
πολφ χιοφμορ. Άςε που εκείνθ ιταν με τον βαςιλιά κι εγϊ
με τον Βενιηζλο. Οι καβγάδεσ μασ όμωσ ςταματοφςαν μόλισ το παρακάναμε κι ζπεφτε θ μία ςτθν αγκαλιά τθσ
άλλθσ. Φςτερα ςτθν κατοχι, ςτθν αντίςταςθ, αχϊριςτεσ,
αγωνιηόμαςταν μαηί.

Αλεξία Δενδρινοφ, Γ΄ Γυμναςίου
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Μάιος 2012

βιβλιοκριτική

ταινιοθήκη

ΤΟ ΚΥΜΑ - DIE WELLE

Μουσικό Σταυρόλεξο!

Κάθετα

1. Εσρωπαϊκό πνεσζηό μοσζικό όργανο
3. Υπάρτοσν σθέζεις και ...
5. Ανήκει ζηα εσρωπαϊκά κροσζηά
2. Κορσθαίος Έλληνας ζσνθέηης, ο Μάνος ...
4. Λούνηβιτ βαν ... διάζημος Γερμανός ζσνθέηης και πιανίζηας
6. "Τόζκα", όπερα ηοσ ...

τελίνα Ποϊκλι, Β΄ Γυμναςίου

Νέα του σχολείου

Οριζόντια

Τέχνες και Γράμματα

Βαςιλικι Σςιόκου, Β΄ Λυκείου

Συνεντεύξεις

Το κφμα.. μια ταινία που αναμφιςβιτθτα πρζπει να δει κανείσ ςτον ελεφκερό του
χρόνο. Κζλοντασ να προτείνω μια ταινία και ςκεπτόμενθ ότι ςχεδόν τα πάντα ζχουν ωσ
αφετθρία τθν παιδεία, μια παιδεία που διαχρονικά επιδιϊκει τον ζλεγχο, θ επιλογι μιασ
ταινίασ που να ςυνδυάηει το κζμα του Φαςιςμοφ/ατςιςμοφ με το χϊρο τθσ διδαςκαλίασ, με οδιγθςε ςτθν επιλογι του φιλμ, "Το Κφμα".
Θ ερϊτθςθ "Ρϊσ οι Γερμανοί ανζχονταν τα ςτρατόπεδα ςυγκζντρωςθσ που ζφτιαχνε
ο Χίτλερ;", που τζκθκε από μια μακιτρια του γυμναςίου Ράλο Άλτο ςτον κακθγθτι Λςτορίασ ον Τηόουνσ, ςτα τζλθ τθσ δεκαετίασ του '60, αποτζλεςε το ερζκιςμα, ζτςι ϊςτε αντί
για απάντθςθ, ο κακθγθτισ να προχωριςει ςτθ διεξαγωγι ενόσ ανατρεπτικοφ πειράματοσ, με ςτόχο τθν κριτικι προςζγγιςθ των γεγονότων, δίνοντασ ζνα μικρό δείγμα ςτθν
πράξθ.
Κακϊσ το πείραμα περνά ςτθν εφαρμογι του, μακθτζσ και κακθγθτισ εμπλζκονται ςε
ζνα ανεξζλεγκτο παιχνίδι ρόλων, που τουσ βυκίηει ςτθ δίνθ ενόσ επικίνδυνου μθχανιςμοφ εξουςίασ. Θ εμπειρία του πειράματοσ κα τουσ οδθγιςει ςε οριακζσ καταςτάςεισ
και κα τουσ φανερϊςει το άςχθμο πρόςωπο του φαςιςμοφ.

Προβληματισμοί

Μζνια Βαςιλάκου, Β΄ Γυμναςίου

Μουσική

Το Α ΜΠΕ ΜΠΑ ΜΠΛΟΜ είναι το πρϊτο αςτυνομικό κρίλερ του M. J. ARLIDGE από τισ εκδόςεισ Διόπτρα. Ακόμα και από το εξϊφυλλο καταλαβαίνεισ ότι είναι ζνα πολφ καλό, ποιοτικό μυκιςτόρθμα με πολφ μυςτιριο και ζνα εξωφρενικό -που δεν το χωρά ο νουσ- μυςτικό… που εάν
κάποιοσ δεν το ξεςκεπάςει κα χακοφν πολλζσ ηωζσ…
Μια νζα υπόκεςθ ταρακουνά τθν αςτυνομία με ζρευνεσ, βίαιεσ καταςτάςεισ και αναπολιςεισ ςτο παρελκόν που φζρνουν τα πάνω-κάτω ςτθ ηωι τθσ επικεωριτριασ Ζλεν Γκρζισ, θ οποία
ζχει και αυτι τα δικά τθσ προβλιματα. Χωρίσ προςωπικι ηωι, οικογζνεια και πολλζσ πλθγζσ ςτο
ςϊμα τθσ προςπακεί να ςϊςει ανκρϊπουσ που ζχουν ανάγκθ από ζνα χζρι βοικειασ. Στα βιβλία
τθσ αςτυνομίασ γράφονται κακθμερινά οι λζξεισ απαγωγι, δυάδεσ κυμάτων, φυλάκιςθ και κάνατοσ. Επίςθσ, αυτζσ οι τζςςερισ λζξεισ περιγράφουν παραδειγματικά αυτό το βιβλίο, που ςτισ
τελευταίεσ ςελίδεσ του λφνεται το κουβάρι και τελικά αποκαλφπτεται θ ςχιηοφρενικι αλικεια…
και όπωσ γράφει και ο M. J. ARLIDGE ςτθν τελευταία ςελίδα:
Αφοφ απελευκερϊκθκε με ζνα τίναγμα των ϊμων από τθ λαβι του Μπρίτηεσ, θ επικεωριτρια Ζλεν Γκρζισ απομακρφνκθκε μόνθ μεσ ςτθ βροχι. Είχε τελειϊςει. Ιταν ηωντανι. Αλλά δεν είχε νικιςει. Το δικό τθσ μαρτφριο μόλισ άρχιηε.
Γιατί, όπωσ ιξερε πολφ καλά θ Μάριαν, δεν υπάρχει γαλινθ για εκείνουσ που χφνουν το αίμα των πιο κοντινϊν τουσ ανκρϊπων. Τϊρα, ιταν θ ςειρά τθσ Ζλεν να ηιςει με αυτό το ςτίγμα…

Περιεχόμενα

Α ΜΠΕ ΜΠΑ ΜΠΛΟΜ του M. J. ARLIDGE

1. Φλάουτο, 2. Χατηιδάκισ, 3. Διζςεισ, 4. Μπετόβεν, 5. Ντραμσ, 6. Ρουτςίνι
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Μουσική

Περιεχόμενα

ποίηση
Στισ 9 Απριλίου 2016 ςτο Ρολιτιςτικό Κζντρο «Αλζξανδροσ»
τθσ Ρεριφζρειασ Κεντρικισ Μακεδονίασ ςτθ Κεςςαλονίκθ πραγματοποιικθκε θ εκδιλωςθ τθσ Απονομισ των Βραβείων-Επαίνων
του 7ου Ρανελλινιου Μακθτικοφ Ροιθτικοφ Διαγωνιςμοφ που
διοργανϊνει ο Σφνδεςμοσ Εκδοτϊν Βορείου Ελλάδοσ. Θ μακιτρια
Νεφζλθ Βερυκίου τθσ Γϋ Γυμναςίου παρευρζκθκε ςτθν εκδιλωςθ
για να παραλάβει τον ζπαινό τθσ, κακϊσ διακρίκθκε με δφο ποιιματά τθσ, ανάμεςα ςτισ πολλζσ ςυμμετοχζσ από όλθ τθν Ελλάδα,
οι οποίεσ φζτοσ ξεπζραςαν τισ 1.000. Θ ίδια μασ μεταφζρει τισ
εντυπϊςεισ τθσ από αυτιν τθν διοργάνωςθ.
Η εκδιλωςθ ιταν πολφ ωραία, ευχάριςτθ
και πολφ οργανωμζνθ. Είχε αρκετό κόςμο, κυρίωσ γονείσ με τα παιδιά τουσ. Ξεκίνθςε με χαιρετιςμοφσ από πρόςωπα του Τπουργείου Παιδείασ, αλλά και από διευκυντζσ διαφόρων ςυλλόγων, ενώ διανκίςτθκε ςτθ μζςθ και από
ζνα μουςικό διάλειμμα. τθ ςυνζχεια, πραγματοποιικθκε θ απονομι των βραβείων και των επαίνων.
Αυτό όμωσ που με άφθςε ςυναιςκθματικά φορτιςμζνθ όταν θ εκδιλωςε ζλαβε τζλοσ ιταν ο λόγοσ που εκφώνθςαν μερικά παιδιά με δικι τουσ πρωτοβουλία. Μιλοφςαν για τουσ προβλθματιςμοφσ τουσ, αυτά που τουσ απαςχολοφςαν πραγματικά, με πάκοσ και ζνταςθ. Και αφοφ ολοκλθρώκθκαν όλεσ οι ομιλίεσ, ςυνειδθτοποίθςα πωσ όλα
τα παιδιά ανζφεραν το ίδιο πρόβλθμα με διαφορετικά λόγια. Ποιο ιταν αυτό το πρόβλθμα; Η κακθμερινότθτα,
που πρζπει να αλλάξει και το μζλλον, που δεν διαλζξαμε και δεν μασ αξίηει.

Νέα του σχολείου

Τέχνες και Γράμματα

Συνεντεύξεις

Προβληματισμοί

Νεφζλθ Βερυκίου, Γ΄ Γυμναςίου

Τα ποιιματα που διακρίκθκαν ςτο διαγωνιςμό:
Το τραγούδι της θαλάσσης

Απομεινάρια Ονείρων

Παιδί ακόμα, όταν κοιτούσα της θαλάσσης το χορό,
τους είπα πως κάτι μου λέει, δεν κάνει να τη λησμονώ.
Μα κείνοι μου 'παν πως είναι απλά ο αέρας
πως ήταν, λένε, της φαντασίας μου το πέρας.
Έτσι, τελείωσα τη φράση, έβαλα κόμμα.

Είχες την ελπίδα οδηγό
και το Θεό βοήθεια
είχες την αγάπη θησαυρό
και μάρτυ την αλήθεια.

Έγραφα με κιμωλία και κοιτούσα απ' το παράθυρο το φως
τους είπα: κοιτάξτε έξω, κάτι μας λέει ο Θεός!
Μα κείνοι μου 'παν πως είναι που 'μαι παιδί ακόμα
θα καταλάβω σαν μεγαλώσω, έχω καιρό ακόμα...
Έτσι τελειώνοντας την πρόταση, έβαλα τελεία.
Τώρα που μεγάλωσα και τρέχω με την τσάντα όλη μέρα στον ώμο
κατάλαβα απ' τη ζωή ένα πράγμα μόνο:
πως δεν είναι έτσι όπως πιστεύουν οι μεγάλοι
δεν πουλάνε σε βιβλίο τη φαντασία και το χρόνο, όχι
αυτήν τη φορά για να νικήσεις θέλει πάλη.
Και αργά πλέον, πάω και παρακαλάω τη θάλασσα να μου μιλήσει
πάω κλαμένος το πρωί και τρίβοντας άγρια την κιμωλία
περιμένω το φως και το Θεό την απορία να μου λύσει
αν όντως αυτό έχει πλέξει η Κλωθώ με το νήμα
ή αν εμείς φταίμε και πέσαμε του εαυτού μας θύμα...
Μα για απάντηση πήρα μονάχα μια σιωπή χωρίς καθόλου φαντασία
κι έφυγα με την κιμωλία στο χέρι, μες στην αφασία
και φτάνοντας στη θάλασσα
που μες στο μυαλό μου είχε σαν λουλούδι μαραθεί
παρατηρώ πως πλέον είχε σαν ασήμαντο ποτάμι ξεραθεί.
Και τώρα, κάθομαι και σκέφτομαι πως
ποτέ τελικά δεν έμαθα το τραγούδι το ωραίο της θαλάσσης
φταίει μάλλον που το λησμόνησα εξ' αρχής.
Κι εσύ, φίλε, άμα τύχει και τ' ακούσεις, τρέχα, απάντησε νωρίς.
Τότε, ένα χέρι απαλά θα σε σπρώξει κι ύστερα για τα παιδιά, μύθος θα γενείς.

Είχες τ' αθάνατο νερό
κι έλεγες πως το ήπιες
μα πλέον μέσα στον καημό
λες πως λάθος το είπες.
Και τι είσαι τώρα;
Τίποτα.
Άδειο χαρτόκουτο που κάποτε
είχε μέσα του κρυστάλλινα ποτήρια
ευχές που τις κλειδώσανε
και τάχα χάσαν τ' ανοιχτήρια.
Βλέπεις τα όπλα από μακριά
τα βλέφαρά σου μηχάνημα υαλοκαθαριστήρων
βλέπεις τα πτώματα να πάνε όλο και πιο βαθιά
Τα απομεινάρια των ονείρων.
Και τι είσαι τώρα;
Τίποτα.
Άδειο χαρτόκουτο που κάποτε
είχε μέσα του κρυστάλλινα ποτήρια
ευχές που τις κλειδώσανε
και τάχα χάσαν τ' ανοιχτήρια.
Και τι είσαι τώρα;
Τίποτα.
Άδειο χαρτόκουτο που κάποτε
είχε μέσα του κρυστάλλινα ποτήρια
αηδόνι που το αιχμαλώτισαν
και λεν πως χάσαν τ' αντικλείδια...

Σηη Διαπαζών
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Εκπαιδευτική επίσκεψη στην Κάτω Ιταλία

Προβληματισμοί
Συνεντεύξεις

Ματζρα
Μυρτώ Κωςτόγιαννθ, Β΄ Γυμναςίου

Του κύκλου τα γυρίσματα

Ναυςικά Ματζρθ, Ελεονώρα Σουμανίδθ, Γ΄ Γυμναςίου

Νέα του σχολείου

Στο μακθτικό φεςτιβάλ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Ρρζβεηασ ζλαβαν μζροσ αρκετά Γυμνάςια και Λφκεια τθσ περιοχισ. Ζνα
από αυτά ιταν και το Μουςικό Σχολείο Ρρζβεηασ με τθν παράςταςθ "Του κφκλου τα γυρίςματα", μια παράςταςθ που χειροκροτικθκε από το κοινό τθσ Ρρζβεηασ και όχι μόνο, αφοφ παίχτθκε άλλεσ δυο φορζσ
εκτόσ Ρρζβεηασ, ςτο αρχαίο κζατρο τθσ Καςςϊπθσ και ςτο φεςτιβάλ ‘’Ξάνκθ
Ρόλισ Ονείρων’’.
Μετά από οχτϊ μινεσ προβϊν και ςκλθρισ δουλειάσ των μακθτϊν αλλά και
των κακθγθτϊν τουσ, κ. Μαυροδι και κ. Μαρκι, το αποτζλεςμα τράβθξε τθν
προςοχι και το ενδιαφζρον των περιςςοτζρων. Οι μακθτζσ με τθ βοικεια των
κακθγθτϊν τουσ κατάφεραν να περάςουν ζνα ςθμαντικό μινυμα μζςω των
τραγουδιϊν τθσ παράςταςθσ. Το κάλεςμα για τον πόλεμο, ο κάνατοσ, το πζνκοσ, θ γζννθςθ, θ παιδικι θλικία, ο ζρωτασ, ο γάμοσ, το γλζντι αναπαραςτάκθκαν μπροςτά ςτο κοινό ςυμβολίηοντασ τον κφκλο τθσ ηωισ. Ζναν κφκλο που
γυρίηει μα δεν κλείνει ποτζ. Στθν πραγματικότθτα δθμιουργεί αζναεσ ςπείρεσ
που αιωροφνται ςτο διθνεκζσ με φόντο τθ ςκόνθ των αςτεριϊν.

Τέχνες και Γράμματα

κακοδθγοφμενοι ςτισ ςυναντιςεισ μασ από τθ φιλόλογο του
ςχολείου μασ, κ. Τηομάκα Αρετι, που ιταν και αρχθγόσ τθσ εκδρομισ μασ, εργαςτικαμε χωριςμζνοι ςε ομάδεσ ζχοντασ αναλάβει τα εξισ κζματα, που αφοροφςαν τθν Κάτω Λταλία: γεωγραφία, ιςτορία (με ζμφαςθ ςτο δεφτερο αποικιςμό), μουςικι και
γλϊςςα γκρίκο.
Επιςκεφκικαμε και ξεναγθκικαμε ςτον εντυπωςιακό χϊρο
τθσ Ρομπθίασ, μιασ πλοφςιασ ρωμαϊκισ πόλθσ, παγωμζνθσ από
τθν ζκρθξθ του Βεηοφβιου το 79 μ.Χ., που χτίςτθκε από Ζλλθνεσ
τον 5ο αιϊνα π.Χ.. Διανυκτερεφςαμε και περιθγθκικαμε ςτθ
Νάπολθ, που για τον ωμαίο αυτοκράτορα Αφγουςτο ιταν θ πιο
ελλθνικι πόλθ τθσ Λταλίασ.
Επίςθσ, ιταν μοναδικι εμπειρία θ επίςκεψθ ςτθν πόλθ Ματζρα, Μνθμείο Ραγκόςμιασ Κλθρονομιάσ τθσ UNESCO. Οι ςπθλιζσ τθσ Ματζρα, που ςτθν περίοδο τθσ ακμισ τθσ (17οσ αι.) χρθςίμευαν μόνο ωσ αποκικεσ, ςτάβλοι και δεξαμενζσ, ςταδιακά,
όταν θ πόλθ παρικμαςε (19οσ αι.), άρχιςαν να φιλοξενοφν ολόκλθρεσ οικογζνειεσ μαηί με όλα τουσ τα υπάρχοντα και τα ηωντανά τουσ.

Μουσική

Λζτςε, μπροςτά ςτο Ντουόμο

Από τα χωριά τθσ ελλθνόφωνθσ χερςονιςου «Γκρζτςια Σαλεντίνα», που βρίςκεται ςτα νοτιοανατολικά τθσ επαρχίασ του
Λζτςε επιςκεφτικαμε το χωριό Καλθμζρα, όπου και ξεναγθκικαμε ςτο λαογραφικό μουςείο, ενϊ φτάςαμε και ςτο Πτραντο,
ελλθνικι αποικία που ιδρφκθκε ςτθν αρχαιότθτα με το όνομα
Υδροφσ.
Επίςθσ, ςτο Λζτςε, τθ Φλωρεντία του Νότου, όπωσ τθν αποκαλοφν και δίκαια εξαιτίασ των εντυπωςιακϊν τθσ μνθμείων,
ξεχωρίςαμε τον κακεδρικό ναό (DUOMO), ςτο Αλμπερομπζλο,
Μνθμείο Ραγκόςμιασ Κλθρονομιάσ τθσ UNESCO, καυμάςαμε τισ
κωνικζσ ςτζγεσ των κατοικιϊν, τουσ «Τροφλουσ» και ςτο Οςτοφνι, ςτθ Λευκι Ρόλθ λόγω των αςβεςτομζνων κτθρίων και τειχϊν
τθσ, περιδιαβικαμε τα γοθτευτικά τθσ ςτενά που κφμιηαν Ελλάδα.
Είχαμε μια μοναδικι εμπειρία να δοφμε από κοντά πόλεισ
με ιςτορία χιλιάδων χρόνων, αποικίεσ ελλθνικζσ, που γνωρίηαμε
μόνο μζςα από τα μακιματα τθσ ιςτορίασ και τθσ γεωγραφίασ,
να γνωρίςουμε τθν υπζροχθ μουςικι του ιταλικοφ νότου, να
δοφμε τα χωριά που ακόμθ μιλοφν τα γκρίκο, να γευτοφμε τθν
τοπικι κουηίνα και γενικότερα να ζρκουμε ςε επαφι με μια
άλλθ κουλτοφρα. Ρολλά από τα παιδιά τθν προθγοφμενθ ςχολικι χρονιά επιςκεφκικαμε τθν Τοςκάνθ τθσ Λταλίασ και είχαμε
τθν τφχθ να απολαφςουμε τα ςπουδαία ζργα τθσ Αναγζννθςθσ
ςτο μουςείο Ουφίτςι τθσ Φλωρεντίασ ςτα πλαίςια πάλι αντίςτοιχου πολιτιςτικοφ προγράμματοσ.

Περιεχόμενα

Εκπαιδευτικι επίςκεψθ ςτθν Κάτω Λταλία πραγματοποίθςε το
ςχολείο μασ από τισ 3 ωσ τισ 8 Απριλίου ςτα πλαίςια των πολιτιςτικϊν προγραμμάτων: «Γλϊςςεσ που χάκθκαν. Γλϊςςεσ που
χάνονται; Το παράδειγμα τθσ Απουλίασ» και «Αποικίεσ τθσ Κάτω
Λταλίασ. MAGNA GRECIA». Κατά τθ διάρκεια του ςχολικοφ ζτουσ,

Τα νέα του Μουσικού Σχολείου
Στο κλείςιμο τθσ φετινισ ςχολικισ χρονιάσ το Μουςικό Σχολείο Ρρζβεηασ είχε και φζτοσ μια πλθκϊρα εκδθλϊςεων να παρουςιάςει από τα προγράμματα, αλλά και τα μουςικά ςφνολα που προετοίμαηε κακ’ όλθ τθ διάρκεια του ζτουσ. Το κοινό τθσ Ρρζβεηασ, που πάντα μασ ςτθρίηει, ιταν εκεί και μοιραςτικαμε ςυγκλονιςτικζσ εμπειρίεσ...

Ξάνθη
Πόλις Ονείρων
Για μια ακόμθ χρονιά θ τρίτθ ςυνάντθςθ Μουςικϊν και Καλλιτεχνικϊν Σχολείων γζμιςε τισ πλατείεσ, τουσ δρόμουσ και τα ςοκάκια
τθσ Ξάνκθσ με μουςικι και παιδικζσ φωνζσ. Μακθτζσ και μακιτριεσ
από τθν Ελλάδα, αλλά και από το εξωτερικό ςυνεργάςτθκαν και υπό
τθ διεφκυνςθ του Ζλλθνα ςυνκζτθ Νίκου Κυπουργοφ κατάφεραν να
βγάλουν ζνα μοναδικό και υπζροχο αποτζλεςμα!
Το μουςικό φεςτιβάλ ξεκίνθςε ςτισ 21 Απριλίου και τελείωςε ςτισ
24. Τθν πρϊτθ μζρα ζγινε το καλωςόριςμα ςτθν πλατεία Μθτροπόλεωσ, όπου ςυναντικθκαν όλα τα
Μουςικά
Σχολεία
και με οδθγό το
Μουςικό
Σχολείο
Ξάνκθσ, τα παιδιά
περπάτθςαν
τραγουδϊντασ ςτα ςοκάκια τθσ Ραλιάσ
Ρόλθσ, προσ τιμιν
του Μάνου Χατηιδάκι, με τελικό προοριςμό το ςπίτι ςτο οποίο γεννικθκε και ζηθςε τα
πρϊτα χρόνια τθσ ηωισ του ο μεγάλοσ Ζλλθνασ ςυνκζτθσ. Στισ 22
Απριλίου ςυναντικθκαν ξανά όλα τα ςχολεία, ϊςτε να μελετιςουν
και να προβάρουν μαηί υπό τθ διεφκυνςθ του Νίκου Κυπουργοφ τα
επιλεγμζνα μουςικά ζργα, κακϊσ και το πρωί τθσ 23θσ Απριλίου.
Το βράδυ τθσ ίδιασ μζρασ όλα τα ςχολεία παρευρζκθκαν ςτθν
κεντρικι πλατεία Ξάνκθσ για τθν αποχαιρετιςτιρια εκδιλωςθ, θ
οποία ιταν και το αποκορφφωμα όλων αυτϊν των ςυναντιςεων. Στθ
ςυνζχεια, διοργανϊκθκε ζνα αποχαιρετιςτιριο πάρτυ, όπου τα παιδιά διαςκζδαςαν όλα μαηί κάνοντασ αυτό που αγαπάνε: παίηοντασ
μουςικι!
Σταδιακά, κακ' όλο το τριιμερο τα Μουςικά Σφνολα όλων το
ςχολείων παρουςίαηαν το αποτζλεςμα τθσ δουλειάσ τουσ ςτα υπόλοιπα Μουςικά Σχολεία, αλλά και ςτουσ περαςτικοφσ.
Εντυπωςιακά και κάπωσ μαγικά ζκλειςε και αυτι θ ςυνάντθςθ
των Μουςικϊν Σχολείων και με ανυπομονθςία περιμζνουμε τθν
επόμενθ του χρόνου!

Παρουσίαση Μουσικών Συνόλων
Μουσικού Σχολείου Πρέβεζας
Στισ 14 Μαΐου 2016 και ϊρα 19.30, ςτο Ρολιτιςτικό Κζντρο Διμου
Ρρζβεηασ πραγματοποιικθκε θ παρουςίαςθ των Μουςικϊν Συνόλων του Σχολείου μασ.
Το μάκθμα των μουςικϊν ςυνόλων διδάςκεται δφο φορζσ τθν
εβδομάδα, κατά τθ διάρκεια των ςχολικϊν ωρϊν, το οποίο το κάνει
αυτομάτωσ πιο δφςκολο προσ τθν υλοποίθςι του. Βζβαια, με ςκλθρι προςπάκεια οι μακθτζσ και οι κακθγθτζσ τουσ κατάφεραν να
δουλζψουν όλθ τθ χρονιά, ϊςτε να βγει αυτό το καταπλθκτικό αποτζλεςμα.
Το πρόγραμμα
άνοιξε θ Συμφωνικι Ορχιςτρα
του κ. Τάςου
Κολυδά, κακθγθτι μουςικϊν
μακθμάτων του
ςχολείου μασ.
Αποτελοφνταν από 41 μακθτζσ από το Γυμνάςιο και το Λφκειο, οι
οποίοι δοφλεψαν πολφ όλθ τθ χρονιά, ϊςτε να βγει αυτό το φανταςτικό αποτζλεςμα.

Μαθητές ξεναγούν … μαθητές
στην αρχαία Κασσώπη
Στθ διάρκεια τθσ φετινισ χρονιάσ, ανάμεςα ςτισ άλλεσ δράςεισ του
ςχολείου μασ, μία ομάδα μακθτϊν, υπό τθν κακοδιγθςθ τθσ διευκφντριάσ μασ, κ. Συνεςίου, και του κ. Σαμωνά, φιλόλογου του ςχολείου
μασ, υλοποιιςαμε, ςε ςυνεργαςία με το ςωματείο «Διάηωμα», ζνα πρόγραμμα κατά το οποίο κλθκικαμε να υιοκετιςουμε ζνα αρχαίο κζατρο
τθσ περιοχισ μασ. Οι μακθτζσ του Γυμναςίου επζλεξαν το ωδείο τθσ
αρχαίασ Νικόπολθσ, ενϊ οι μακθτζσ του Λυκείου το κζατρο τθσ αρχαίασ
Καςςϊπθσ. Ζτςι, δουλεφοντασ εντατικά όλθ
τθ χρονιά, ςυλλζξαμε
πλθροφορίεσ για τουσ
παραπάνω αρχαιολογικοφσ χϊρουσ και
καταφζραμε να παρουςιάςουμε τθ δουλειά μασ ςτισ 17/4 ςτο
χϊρο τθσ αρχαίασ
Καςςςϊπθσ. Θ παρουςίαςθ ζγινε ςε μζλθ
του ςωματείου του «Διαηϊματοσ», ςε ζνα ςχολείο τθσ Θμακείασ και,
φυςικά, το κοινό τθσ Ρρζβεηασ, που μασ ςτθρίηει ςε κάκε μασ προςπάκεια! Συνοδζψαμε τθν παρουςίαςι μασ με διάφορα δρϊμενα, όπωσ
παιχνίδια, τραγοφδια και άλλα. Στθν προςπάκειά μασ να παρουςιάςουμε κάτι τόςο μεγάλο ςε ζνα τόςο πολυπλθκζσ κοινό ςαν μικροί αρχαιολόγοι, μπορεί να μθν τα καταφζραμε τζλεια, αλλά ιρκαμε ςε επαφι με
αρχαιολογικοφσ τόπουσ τθσ περιοχισ μασ και μζςα από αυτό το ταξίδι
ςτο χρόνο ςίγουρα μάκαμε κάτι παραπάνω για κάποιουσ κθςαυροφσ
που βρίςκονται δίπλα μασ και που ίςωσ ποτζ να μθν τουσ είχαμε δϊςει
τθν απαραίτθτθ ςθμαςία. Και τελικά ίςωσ αυτό είναι που μετράει!

Αδαμαντία Θεοφάνουσ, Α΄ Λυκείου

Τθ Συμφωνικι Ορχιςτρα διαδζχκθκε το ςφνολο Ελλθνικισ Ζντεχνθσ
Μουςικισ υπό τθ διεφκυνςθ των κακθγθτριϊν, κ. Άννασ Γιαννακοποφλου, κ. Αλεξίασ Κφμθ και κ. Χριςτίνασ Ράνου. Το ςφνολο περιελάμβανε
ορχιςτρα και χορωδία που ταξίδεψε τουσ ακροατζσ.
Το πρόγραμμα ςυνεχίςτθκε με τα ςφνολα ποπ-ροκ με τθν επιμζλεια
του κ. Μιχάλθ Μπουγά και του κ. Γιϊργου Τςοφκθ, όπου ξεςικωςαν το
νεανικό κοινό.
Το
πρόγραμμα
ζκλειςε με το ςφνολο
Ραραδοςιακισ Ελλθνικισ Μουςικισ με διεφκυνςθ και ενορχιςτρωςθ του κ. Ρζτρου Τςολάκθ, παρουςιάηοντασ
επτά ςκοποφσ τθσ Μακεδονίασ. Συγκίνθςαν
ιδιαίτερα το κοινό και
ςτο τζλοσ ειςζπραξαν τεράςτιο χειροκρότθμα. Ζτςι ζκλειςε θ παρουςίαςθ των Μουςικϊν Συνόλων του ςχολείου μασ, με πολφ χειροκρότθμα
και μεγάλθ ανακοφφιςθ από τθ μεριά των παιδιϊν που ςυμμετείχαν
αλλά και των κακθγθτϊν τουσ.
Δεν κα μποροφςαμε να παραλείψουμε βζβαια τθν θχολθψία, το
φωτιςμό αλλά και τθν θχογράφθςθ τθσ παράςταςθσ, που ζγινε από τουσ
ίδιουσ τουσ μακθτζσ του Λυκείου μασ, με αφορμι το μάκθμα "Τεχνικζσ
θχολθψίασ", που διδάςκονταν κατά τθ διάρκεια τθσ χρονιάσ, με κακθγθτι τον κ. Τάςο Κολυδά.

Ευδοξία Σόλιου, Παραςκευι Γεωργίου, Β΄ Γυμναςίου

