
 
Η εφημερίδα του 1ου Δημοτικού Σχολείου Νέου Ψυχικού –  Δεκέμβριος 2021  

 

Η μουσική είναι σαν 

κάποιο της ψυχής σου 

παιχνίδι 
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H εφημερίδα «Το Κουνούπι» άρχισε να «τσιμπάει» το 

2006 με ιδρυτές τον δάσκαλο Γιώργο Θεοδοσίου και 

το Ε2 εκείνης της χρονιάς. Το Κουνούπι έχει 

απασχολήσει τον ημερήσιο και περιοδικό Τύπο και 

έχει βραβευτεί από το ίδρυμα Μπότση. Από τότε έως 

τώρα «Το Κουνούπι» «τσιμπάει» και ξανά «τσιμπάει» 

κάθε χρονιά με καλύτερα και πιο ενδιαφέροντα 

θέματα. 

 

Η εφημερίδα έχει φιλοξενήσει πολλούς σημαντικούς 

ανθρώπους, όπως την αγαπημένη μας ποιήτρια Κική 

Δημουλά, τον Μάνο Ελευθερίου, τον ζωγράφο Κώστα 

Τσόκλη, την μοναδική Δόμνα Σαμίου, τον 

πολυαγαπημένο σε όλους μας Κώστα Βουτσά, τον 

σκηνοθέτη Γιάννη Σμαραγδή, τον συνθέτη Θάνο 

Μικρούτσικο, τον συγγραφέα Χρήστο Χωμενίδη, την 

ποιήτρια Κατερίνα Αγγελάκη Ρούκ, την 

Βυζαντινολόγο Ελένη Γλυκατζή Αρβελέρ, τον ηθοποιό 

Γιώργο Μιχαλακόπουλο, τον δημοσιογράφο και 

στιχουργό Λευτέρη Παπαδόπουλο, τη συγγραφέα Άλκη 

Ζέη, τον ηθοποιό Ηλία Λογοθέτη, τον συγγραφέα 

Βασίλη Βασιλικό, τον σκηνοθέτη και ηθοποιό Βασίλη 

Παπαβασιλείου, τον συγγραφέα Θανάση Βαλτινό και 

τον βαρύτονο Δημήτρη Πλατανιά. 

 

Σε αυτό το τεύχος φιλοξενούμε τον συνθέτη Σταύρο 

Ξαρχάκο. 

 

Κάθε χρόνο στα τεύχη της εφημερίδας μας 

αναδεικνύουμε τα πιο επίκαιρα θέματα που αφορούν 

το σχολείο μας και όχι μόνο. 

 

Η φετινή εφημερίδα είναι γεμάτη παιδική φαντασία 

καθώς όλα τα τμήματα του σχολείου βοήθησαν στη 

δημιουργία της. Στις σελίδες αυτές, συνεντεύξεις, 

κείμενα, έρευνες, απρόοπτα και άλλα πολλά, θα 

καθηλώσουν τη ματιά σας. 

 

Ευχαριστούμε τη Σχολική Επιτροπή του Δήμου 

Φιλοθέης - Ψυχικού για την ευγενική χορηγία στην 

εκτύπωση της εφημερίδας. 

 

Καλή ανάγνωση, 

Η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 
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Θα θέλαμε να μας πείτε μερικά 

πράγματα για τη ζωή σας. 

Ήταν μία πολύ ζοφερή περίοδος. Γιατί 

έχω γεννηθεί το 1939, είμαι 82 ετών 

αυτή τη στιγμή και έζησα σε μία εποχή 

όπου μόλις άρχισε ο Β΄ Παγκόσμιος. 

Νομίζω ότι έχετε όλοι ακουστά για το 

Β’ Παγκόσμιο πόλεμο. Γεννήθηκα στις 

14 Μαρτίου του 1939 εδώ στα Εξάρχεια 

όπως η γιαγιά μου, ο πατέρας μου και 

η μητέρα μου. Δηλαδή είμαστε κομμάτι 

της ιστορίας των Εξαρχείων. Οι 

εποχές αυτές ήταν πάρα πολύ δύσκολες 

και ειδικά για τους ανθρώπους οι 

οποίοι ήταν στην πρωτεύουσα, στα 

χωριά είχαν και κάποιες ευκολίες. Η 

διατροφή μας ήταν ισχνή έως μηδενική 

καμιά φορά. Τρεφόμαστε με πλιγούρι, 

πλιγούρι είναι από το στάρι, το 

αλέθουμε και κάνουμε το περίφημο 

πλιγούρι. Με χαρούπια, τα ξέρετε τα 

χαρούπια; Κρέατα και ψάρια δεν 

υπήρχαν. Ψωμί… υπήρχε η μπομπότα την 

οποία και παίρναμε με δελτίο.  

Δεν ήταν μόνο όμως η διατροφή, ήταν 

και η περιρρέουσα ατμόσφαιρα. Εννοώ 

οι ήχοι στους δρόμους, οι ήχοι στους 

δρόμους ενίοτε ήταν ανατριχιαστικοί. 

Γιατί ήταν ανατριχιαστικοί; Άνθρωποι 

δεν είχαν να φάνε. Θυμάμαι, παρά το 

γεγονός ότι ήμουν πάρα πολύ μικρός, 

θυμάμαι  ακόμα αυτή τη σπαρακτική 

κραυγή που έβγαζε κάποιος και έλεγε 

«πεινάω», και μετά από λίγο μπορεί 

να τον έβλεπες κάτω να σωριάζεται 

και να πεθαίνει. Αυτός ήταν ένας από 

τους ανατριχιαστικούς ήχους. 

  

Ο δεύτερος ήταν η σειρήνα. Όταν 

χτυπούσε η σειρήνα, είχαμε 

βομβαρδισμό και έπρεπε να πάμε στα 

καταφύγια. Αυτό μπορεί να συνέβαινε 

και πρωί και απόγευμα, αλλά ενίοτε 

συνέβαινε τα ξημερώματα. Σε άρπαζαν 

από το κρεβάτι για να σε πάνε στο 

πιο κοντινό καταφύγιο. Αυτή η 

σειρήνα όμως σου μένει σαν ήχος. 

Ένας ανατριχιαστικός ήχος. Αυτοί οι 

ήχοι που με συνόδευαν στη νηπιακή 

μου ηλικία νομίζω ότι έπαιξαν ρόλο 

και αργότερα στη δουλειά μου.  

Τελειώνει η κατοχή και πάμε στον 

εμφύλιο. Έλληνες εναντίον Ελλήνων. Ο 

εμφύλιος έπαιξε πολύ σπουδαίο και 

καταλυτικό ρόλο στην ψυχοσύνθεσή 

μου.  

Πώς επιλέξατε να γίνετε μουσικός; 

Είναι μία ερώτηση την οποία πολύ 

συχνά μου τη κάνουν. Δεν το θεωρώ 

ότι είναι επάγγελμα. Υπάρχουν 

πράγματα τα οποία δεν τα επιλέγεις 

σε επιλέγουν. Μπορείς να θελήσεις να 

επιλέξεις ένα επάγγελμα και το 

κάνεις. Με την τέχνη τα πράγματα 

είναι τελείως διαφορετικά. Η τέχνη 

καταρχήν σε κάνει και σκέφτεσαι 

τελείως διαφορετικά απ’ ότι 

σκέφτεται ένας καθημερινός άνθρωπος. 

Σε συνοδεύει σε όλη σου τη ζωή και 

σου επιβάλλεται δηλαδή είναι σαν να 

σε επιλέγει. Για να το προχωρήσω 

λίγο περισσότερο μη μου μιλήσετε για 

ταλέντο διότι δεν είναι θέμα 

ταλέντου είναι θέμα χαρίσματος. 

Είναι περισσότερο χάρισμα η διαφορά 

του ταλέντου από το χάρισμα είναι 

ότι το ταλέντο είναι μία ευκολία . 

Δεν είναι τίποτα παραπάνω από μία 

ευκολία και αυτή η ευκολία ενίοτε 

μπορεί να είναι και καταστροφική για 

αυτόν ο οποίος έχει ταλέντο,. 

Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις τέτοιες. 

Άρα αυτό το οποίο χρειάζεται είναι 

αυτό το χάρισμα που λέμε δηλαδή 

κάποιος είναι σαν να σε έχει αγγίξει 

με το μαγικό ραβδί. Δεν επιλέγεις 

δηλαδή. Βέβαια πρέπει να πω ότι οι 

γονείς αρέσκονται, δεν ξέρω για ποιο 

λόγο το κάνουν, να τους πάρουν και 

ένα πιάνο. Και εκεί αρχίζουν οι 

δυσκολίες. Η άλλη πρέπει να γίνει 

μπαλαρίνα (γέλιο).  

Εγώ σε αυτή την ηλικία ήθελα να γίνω 

πυροσβέστης, μετά πειρατής, μετά 

ήθελα να γίνω παπάς. Μου είχε 

προξενήσει μεγάλη εντύπωση το όχημα 

της πυροσβεστικής αντλίας, ένα 

κόκκινο, με σκάλες, με ανθρώπους 

πάνω. Με είχε εντυπωσιάσει…. Αυτό 

μου κράτησε λίγο. Στο σπίτι μου 

επικρατούσε η μουσική. Γιατί 

επικρατούσε η μουσική; Γιατί είχα 

μία γιαγιά μου  που η καταγωγή της 

ήταν από τη Ζάκυνθο. Έπαιζε πάρα 

πολύ ωραία κιθάρα και τραγουδούσε. 

Τραγουδούσε καντάδες. Και ενίοτε 

τραγουδούσε και αποσπάσματα από 

όπερες διότι τα Ιόνια νησιά επειδή 

είναι κοντά στην Ιταλία είχαν μία 

μεγάλη σχέση με τη μουσική και 

γενικά με την ιταλική όπερα. Έτσι 

καθημερινά είχα τη γιαγιά η οποία με 

νανούριζε με τραγούδια, για να φάω 

το φαγητό μου ή να πιώ το 

μουρουνέλαιο εκεί έπεφτε και λίγο 

ξύλο ανάμεσα, γιατί το μουρουνέλαιο 

δεν ήταν και ότι καλύτερο. Το 

σύγχρονο μουρουνέλαιο πρέπει να έχει 

εξελιχθεί λιγάκι (γέλιο), δεν είναι 

εκείνο το πηχτό πράγμα, σε μία 

κουταλιά της σούπας, το θυμάμαι 

ακόμα και ανατριχιάζω.  

Άρα τη μουσική δεν την επέλεξα εγώ, 

η ενασχόλησή μου με τη μουσική έκανε 

τη ζωή μου καλύτερη. Όταν είχα μια 

στεναχώρια το έριχνα στη μουσική. 

Άρα η μουσική ήταν καταρχάς η 

συντρόφια μου και κατά δεύτερον η 

εξωτερίκευση των συναισθημάτων μου. 

Δεν είχα ανάγκη κανένα ακροατήριο 

για να εκφράσω τη λύπη μου, τη χαρά 

μου. Αυτός ήταν ένας διάλογος με 

εκείνη και τον εαυτό μου.  

Εσάς σας άρεσε το σχολείο, ήσασταν 

καλός μαθητής ; 

Καταρχάς ήμουν αλητάμπουρας, ο πιο 

άταχτος μαθητής. Στο γυμνάσιο 

έπαιρνα συνέχεια αποβολές. Με είχε 

σώσει όμως το εξής γεγονός ότι 

επειδή τραγουδούσα πάρα πολύ ωραία 

και έπαιζα και κιθάρα με είχαν 

ανάγκη οι καθηγητές κάθε 28η 

Οκτωβρίου και 25η Μαρτίου, και 

βέβαια στο τέλος της χρονιάς. Είχα 

βρει και είχα δημιουργήσει με δύο-

τρία άλλα παιδιά ένα συγκρότημα,   

οπότε έτσι γλύτωνα πάρα πολλά 

πράγματα. Κατά τα άλλα ήμουν πολύ 

άτακτος, πάρα πολύ. Αλλά όταν λέω 

πάρα πολύ πάρα πολύ γιατί οι 

αποβολές έπεφταν η μία πίσω από την 

άλλη. Στο δημοτικό δεν θυμάμαι και 

πάρα πολλά πράγματα αλλά στο 

δημοτικό άντε να ρίξεις ένα ποτήρι 

στον άλλο. Καλός μαθητής ήμουν. Τότε 

τα σχολεία διαχωρίζονταν σε κλασικό 

και πρακτικό. Πήγαινα σε κλασικό 

γιατί δεν τα πήγαινα καθόλου καλά με 

τα μαθηματικά, τη χημεία και τη 

φυσική, καθόλου καλά. Σε αντίθεση τα 

πήγαινα καλά με την ιστορία, τα 

θρησκευτικά με τα αρχαία ελληνικά, 

γιατί είχαμε αρχαία ελληνικά τότε, 

τα πήγαινα πάρα πολύ καλά, ήμουν 

καλός μαθητής αλλά η διαγωγή ήταν 

κοσμία. Κοσμία έπαιρνα συνέχεια.  

Ήθελα να σας ρωτήσω πότε αρχίσατε να 

ασχολείστε με τη μουσική και να 

συνειδητοποιείτε ότι αυτό θα 

ακολουθήσετε στην υπόλοιπη ζωή σας.  

Από τη στιγμή που άρχισα να παίζω 

κιθάρα και να σκαρώνω διάφορες 

μελωδίες, διάφορα τραγούδια, έμαθα 

πιάνο όταν ήμουν 17-18, άρχισα να 

παίζω μόνος μου.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΞΑΡΧΑΚΟΣ 

Χωρίς την τέχνη 

δεν θα υπήρχαν άνθρωποι να σκέφτονται 
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αυτόν ο οποίος έχει ταλέντο,. 

Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις τέτοιες. 

Άρα αυτό το οποίο χρειάζεται είναι 

αυτό το χάρισμα που λέμε δηλαδή 

κάποιος είναι σαν να σε έχει αγγίξει 

με το μαγικό ραβδί. Δεν επιλέγεις 

δηλαδή. Βέβαια πρέπει να πω ότι οι 

γονείς αρέσκονται, δεν ξέρω για ποιο 

λόγο το κάνουν, να τους πάρουν και 

ένα πιάνο. Και εκεί αρχίζουν οι 

δυσκολίες. Η άλλη πρέπει να γίνει 

μπαλαρίνα (γέλιο).  

Εγώ σε αυτή την ηλικία ήθελα να γίνω 

πυροσβέστης, μετά πειρατής, μετά 

ήθελα να γίνω παπάς. Μου είχε 

προξενήσει μεγάλη εντύπωση το όχημα 

της πυροσβεστικής αντλίας, ένα 

κόκκινο, με σκάλες, με ανθρώπους 

πάνω. Με είχε εντυπωσιάσει…. Αυτό 

μου κράτησε λίγο. Στο σπίτι μου 

επικρατούσε η μουσική. Γιατί 

επικρατούσε η μουσική; Γιατί είχα 

μία γιαγιά μου  που η καταγωγή της 

ήταν από τη Ζάκυνθο. Έπαιζε πάρα 

πολύ ωραία κιθάρα και τραγουδούσε. 

Τραγουδούσε καντάδες. Και ενίοτε 

τραγουδούσε και αποσπάσματα από 

όπερες διότι τα Ιόνια νησιά επειδή 

είναι κοντά στην Ιταλία είχαν μία 

μεγάλη σχέση με τη μουσική και 

γενικά με την ιταλική όπερα. Έτσι 

καθημερινά είχα τη γιαγιά η οποία με 

νανούριζε με τραγούδια, για να φάω 

το φαγητό μου ή να πιώ το 

μουρουνέλαιο εκεί έπεφτε και λίγο 

ξύλο ανάμεσα, γιατί το μουρουνέλαιο 

δεν ήταν και ότι καλύτερο. Το 

σύγχρονο μουρουνέλαιο πρέπει να έχει 

εξελιχθεί λιγάκι (γέλιο), δεν είναι 

εκείνο το πηχτό πράγμα, σε μία 

κουταλιά της σούπας, το θυμάμαι 

ακόμα και ανατριχιάζω.  

Άρα τη μουσική δεν την επέλεξα εγώ, 

η ενασχόλησή μου με τη μουσική έκανε 

τη ζωή μου καλύτερη. Όταν είχα μια 

στεναχώρια το έριχνα στη μουσική. 

Άρα η μουσική ήταν καταρχάς η 

συντρόφια μου και κατά δεύτερον η 

εξωτερίκευση των συναισθημάτων μου. 

Δεν είχα ανάγκη κανένα ακροατήριο 

για να εκφράσω τη λύπη μου, τη χαρά 

μου. Αυτός ήταν ένας διάλογος με 

εκείνη και τον εαυτό μου.  

Εσάς σας άρεσε το σχολείο, ήσασταν 

καλός μαθητής ; 

Καταρχάς ήμουν αλητάμπουρας, ο πιο 

άταχτος μαθητής. Στο γυμνάσιο 

έπαιρνα συνέχεια αποβολές. Με είχε 

σώσει όμως το εξής γεγονός ότι 

επειδή τραγουδούσα πάρα πολύ ωραία 

και έπαιζα και κιθάρα με είχαν 

ανάγκη οι καθηγητές κάθε 28η 

Οκτωβρίου και 25η Μαρτίου, και 

βέβαια στο τέλος της χρονιάς. Είχα 

βρει και είχα δημιουργήσει με δύο-

τρία άλλα παιδιά ένα συγκρότημα,   

οπότε έτσι γλύτωνα πάρα πολλά 

πράγματα. Κατά τα άλλα ήμουν πολύ 

άτακτος, πάρα πολύ. Αλλά όταν λέω 

πάρα πολύ πάρα πολύ γιατί οι 

αποβολές έπεφταν η μία πίσω από την 

άλλη. Στο δημοτικό δεν θυμάμαι και 

πάρα πολλά πράγματα αλλά στο 

δημοτικό άντε να ρίξεις ένα ποτήρι 

στον άλλο. Καλός μαθητής ήμουν. Τότε 

τα σχολεία διαχωρίζονταν σε κλασικό 

και πρακτικό. Πήγαινα σε κλασικό 

γιατί δεν τα πήγαινα καθόλου καλά με 

τα μαθηματικά, τη χημεία και τη 

φυσική, καθόλου καλά. Σε αντίθεση τα 

πήγαινα καλά με την ιστορία, τα 

θρησκευτικά με τα αρχαία ελληνικά, 

γιατί είχαμε αρχαία ελληνικά τότε, 

τα πήγαινα πάρα πολύ καλά, ήμουν 

καλός μαθητής αλλά η διαγωγή ήταν 

κοσμία. Κοσμία έπαιρνα συνέχεια.  

Ήθελα να σας ρωτήσω πότε αρχίσατε να 

ασχολείστε με τη μουσική και να 

συνειδητοποιείτε ότι αυτό θα 

ακολουθήσετε στην υπόλοιπη ζωή σας.  

Από τη στιγμή που άρχισα να παίζω 

κιθάρα και να σκαρώνω διάφορες 

μελωδίες, διάφορα τραγούδια, έμαθα 

πιάνο όταν ήμουν 17-18, άρχισα να 

παίζω μόνος μου.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΞΑΡΧΑΚΟΣ 

Χωρίς την τέχνη 

δεν θα υπήρχαν άνθρωποι να σκέφτονται 
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Ανέπτυξα μια σχέση με τη μουσική, 

έναν διάλογο φτιάχνοντας διάφορες 

μελωδίες, διάφορες μουσικές και 

αυτές οι μελωδίες μου υποκαθιστούσαν 

κάποια άλλα πράγματα που μου 

λείπανε. Η σχέση μου με τη μουσική 

ήταν πια υπαρξιακή. Δεν μπορούσα να 

ξεκολλήσω. Αυτό δεν είχε σχέση με 

κάποιο επάγγελμα τότε. Τυχαία μου 

προέκυψε το θέμα του επαγγέλματος. 

Οι παρέες της εφηβικής μου ηλικίας 

είχαν όλες σχέση με την τέχνη. Ήταν 

ο Βασίλης Βασιλικός, ο Μένιος ο 

Κουμανταρέας , ήταν ο Ακριβάκης ο 

Κώστας ο Μπάκας κτλ. Αυτοί ,με 

ωθήσαν περισσότερο να μπω, ο Κώστας 

Μπάκας που έπαιζε στο θέατρο Πορεία 

και κάποια στιγμή μου είπαν να γράψω 

τη μουσική για ένα θεατρικό, το 

1961. Δεν είχα ξαναγράψει τη μουσική 

μέχρι τότε για τίποτα τέτοιο. Δεν 

είχα ξαναγράψει μουσική ούτε για τον 

κινηματογράφο ούτε για τίποτα. Απλά 

μέχρι εκείνη τη στιγμή έκανα 

πράγματα για τον εαυτό μου. Τα οποία 

τα άκουγα εγώ και ενίοτε οι φίλοι 

μου, κανείς άλλος. Άρα αυτό δεν 

είναι επαγγελματισμός.  

 

 

Ποιο ήταν ;  

Ήταν μίας Αγγλίδας συγγραφέως , της 

Jane Arden «Το πάρτυ», 1961. Οι 

κριτικές ήταν διθυραμβικές. Από κει 

και πέρα μπήκε το νερό στ’ αυλάκι 

και συνεχίστηκε. Μέχρι τότε δεν είχα 

καμία πρεμούρα να γράψω για θέατρο 

για κινηματογράφο. Γι’ αυτό λέω ήρθε 

κάπως συμπωματικά, από μόνο του. Δεν 

είναι ότι το έκανα γιατί ήθελα να το 

κάνω. Διότι ήθελα να γίνω γνωστός ας 

πούμε. Αργότερα βέβαια γίνεται και 

ένα επάγγελμα, θέμα ζωής.  

 

Θα ήθελα να σας ρωτήσω, κατά τη γνώμη 

σας, πως θα ορίζατε εσείς την τέχνη; 

Ένα πράγμα έχω να σου πω ότι χωρίς 

την τέχνη δεν θα υπήρχε ζωή. Δεν θα 

υπήρχαν άνθρωποι να σκέφτονται. 

Διότι παλαιότερα και μάλιστα όταν 

λέω παλαιότερα πχ στην Αρχαία 

Ελλάδα, τι ρόλο μεγάλο έπαιζε η 

τέχνη. Το αρχαίο δράμα, η κωμωδία 

μετά βλέπετε έχουμε τα αγάλματα , 

τους ναούς τέχνη δεν είναι αυτό; γι’ 

αυτό λέω δεν θα υπήρχαν χωρίς τέχνη. 

Τώρα άσχετο το πως καταντήσαμε την 

τέχνη τώρα , γιατί η τέχνη βασικά 

είναι σαν να μην υπάρχει . Γιατί στη 

ζωή μας δεν παίζει πια τέτοιο 

καθοριστικό ρόλο όσο έπαιζε η τέχνη 

παλαιότερα. Η τεχνολογία παίζει 

καθοριστικό ρόλο πια όχι η τέχνη. 

Είναι 2 διαφορετικά πράγματα και από 

τη στιγμή που χάθηκε η ισορροπία 

μεταξύ τέχνης και τεχνολογίας εκεί 

αρχίζουν όλα τα προβλήματα.  

Έχετε συνθέσει από ρεμπέτικα και 

λαϊκά μέχρι μουσική για διεθνή 

μπαλέτα και δράματα. Τελικά ποιο 

είδος μουσικής σας εκφράζει 

περισσότερο; 

Καταρχήν μου αρέσει να ακούω όλα τα 

είδη μουσικής, ή αρέσκομαι να ακούω 

όλα τα είδη μουσικής, κάποια 

λιγότερο κάποια περισσότερο. Με 

όποιο είδος μουσικής και να 

ασχολείσαι πρέπει να είσαι αληθινός. 

Άρα δεν μπορώ να πω αυτή τη στιγμή 

ποιο είδος μου αρέσει να συνθέτω 

περισσότερο. Εξαρτάται καταρχήν από 

τη διάθεση μου γιατί βασικά είναι 

θέμα διάθεσης. Πρέπει να πιάσεις το 

χαρτί και το μολύβι. Καθημερινά να 

ασκείσαι. Να κάθεσαι σε ένα πιάνο να 

γράφεις και να σβήνεις, να γράφεις 

και να σβήνεις. Αυτό σου κάνει και 

εσένα πολύ καλό.  Είναι σαν κάποιο 

της ψυχής σου παιχνίδι. Δεν μπορώ 

λοιπόν να ξεχωρίσω. Αύριο μπορεί να 

ξυπνήσω και να μου αρέσει να γράφω 

atonal, είναι ένα είδος μουσικής που 

δεν βρίσκεται πάνω σε τόνο, είναι με 

ελεύθερο τόνο . Πολύ δύσκολο. Εκτός 

αν μου γίνει μία παραγγελία όπως μου 

έγινε στο ρεμπέτικο και έπρεπε να 

γράψω. Κάποτε μου είχε γίνει 

παραγγελία να γράψω για τα κορίτσια 

στον ήλιο. Έ, τι σχέση έχει η μουσική 

τα κορίτσια στον ήλιο με το 

ρεμπέτικο.  

Ποιες είναι οι κυριότερες πηγές της 

εμπνεύσεως σας; 

Καταρχάς οι κυριότερες πηγές είναι 

όλα τα βιώματα τα οποία έχεις 

αποκτήσει από μικρός, είναι 

βιωματικά αυτά τα πράγματα. Υπάρχει 

ένας μύθος τον οποίο τον 

καλλιεργούν.  

Ο καλλιτέχνης εμπνέεται από τον 

πόνο. Μύθος.  

Ο καλλιτέχνης εμπνέεται από τον 

έρωτα. Μύθος.  

Εμπνέεται και από τον έρωτα, 

εμπνέεται και από τον πόνο.  

Μήπως μιλάνε για τα πάθη; Δηλαδή 

μήπως ένας άνθρωπος πρέπει να έχει 

ένα πάθος για κάτι; Μάλλον μήπως 

εννοούν αυτό.  

Καταρχήν δεν υπάρχει άνθρωπος να μην 

έχει πάθη , γιατί εάν δεν έχει πάθος 

ένας άνθρωπος είναι τίποτα, είναι 

κρεμ καραμελέ. Εγώ νομίζω ότι ο 

καθένας από εμάς κρύβει, κρύβει,  

και κάποιο πάθος και μπορεί να μην 

το αφήνει να φαίνεται. Η αλήθεια 

είναι ότι στην τέχνη πρέπει να 

υπάρχει η υπερβολή του πάθους. Αυτό 

το πάθος είναι που σε κάνει να 

προσεγγίζεις την τελειότητα και να 

βρίσκεσαι σε μια διαρκή αναζήτηση.  

 

Ποια διαφορά υπάρχει στις σπουδές 

στην Ελλάδα σε σχέση με το εξωτερικό 

που σπουδάσατε;  

Εξαρτάται και από το δάσκαλο. Παίζει 

πολύ μεγάλο ρόλο. Ευτύχησα να έχω 

σπουδαίους δασκάλους. Ένας από 

αυτούς που είχα στο Juilliard που 

πήγαινα, δεν δίδασκε μουσική με 

νότες, δίδασκε ιστορία, ποίηση, 

μαθηματικά, τα οποία τα σιχαινόμουνα 

εγώ (γέλιο), αλλά αυτό είναι μία 

άλλη ιστορία. Δε δίδασκε δηλαδή την 

κοινοτοπία. Έπρεπε να δεις τη σχέση 

που είχε η μία νότα με την άλλη, τι 

κρυβόταν κάτω από αυτές και τι πάνω 

από αυτές. Δεν είναι δηλαδή να 

βλέπεις αυτά τα σημαδάκια τα μαύρα 

στο πεντάγωνο και να λες είναι ντο 

ρε μι φα σολ λα σι, και τι ντο ρε μι 

φα σολ λα σι είναι αυτά; γιατί έχουν 

αυτό το διάστημα μεταξύ τους; τι 

γίνεται από πάνω και από κάτω από 

αυτά; Αυτά όμως θα πρέπει να στα 

εξηγήσει κάποιος ο οποίος είναι 

ιδιοφυής στο επάγγελμα του. Ένας 

δεύτερος δάσκαλος μου ήτανε ο 

Leonard (Lionel) Bernstein, θα τον 

έχετε ακουστά. Μαζί του έκανα 

ανάλυση παρτιτούρας. Παρτιτούρα 

είναι αυτό που κρατάνε οι μαέστροι 

μπροστά τους και έχεις κάθετα όλη 

την ορχήστρα. Ο κάθε μουσικός που 

είναι κάτω στο αναλόγιο κρατάει την 

πάρτα δηλαδή αυτό που θα παίζει 

ακριβώς  ενώ ο μαέστρος όλη την 

ορχήστρα. Οπότε είχα την πολυτέλεια 

να έχω 2 δασκάλους οι οποίοι ήταν 

κορυφές. Εκεί έμαθα πάρα πολλά 

πράγματα. 

 

 

 

Ο δάσκαλος κρατά τα κλειδιά  

για  να ανοίγει πόρτες. 



ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ       ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 

                   
       6 7 

Ανέπτυξα μια σχέση με τη μουσική, 

έναν διάλογο φτιάχνοντας διάφορες 

μελωδίες, διάφορες μουσικές και 

αυτές οι μελωδίες μου υποκαθιστούσαν 

κάποια άλλα πράγματα που μου 

λείπανε. Η σχέση μου με τη μουσική 

ήταν πια υπαρξιακή. Δεν μπορούσα να 

ξεκολλήσω. Αυτό δεν είχε σχέση με 

κάποιο επάγγελμα τότε. Τυχαία μου 

προέκυψε το θέμα του επαγγέλματος. 

Οι παρέες της εφηβικής μου ηλικίας 

είχαν όλες σχέση με την τέχνη. Ήταν 

ο Βασίλης Βασιλικός, ο Μένιος ο 

Κουμανταρέας , ήταν ο Ακριβάκης ο 

Κώστας ο Μπάκας κτλ. Αυτοί ,με 

ωθήσαν περισσότερο να μπω, ο Κώστας 

Μπάκας που έπαιζε στο θέατρο Πορεία 

και κάποια στιγμή μου είπαν να γράψω 

τη μουσική για ένα θεατρικό, το 

1961. Δεν είχα ξαναγράψει τη μουσική 

μέχρι τότε για τίποτα τέτοιο. Δεν 

είχα ξαναγράψει μουσική ούτε για τον 

κινηματογράφο ούτε για τίποτα. Απλά 

μέχρι εκείνη τη στιγμή έκανα 

πράγματα για τον εαυτό μου. Τα οποία 

τα άκουγα εγώ και ενίοτε οι φίλοι 

μου, κανείς άλλος. Άρα αυτό δεν 

είναι επαγγελματισμός.  

 

 

Ποιο ήταν ;  

Ήταν μίας Αγγλίδας συγγραφέως , της 

Jane Arden «Το πάρτυ», 1961. Οι 

κριτικές ήταν διθυραμβικές. Από κει 

και πέρα μπήκε το νερό στ’ αυλάκι 

και συνεχίστηκε. Μέχρι τότε δεν είχα 

καμία πρεμούρα να γράψω για θέατρο 

για κινηματογράφο. Γι’ αυτό λέω ήρθε 

κάπως συμπωματικά, από μόνο του. Δεν 

είναι ότι το έκανα γιατί ήθελα να το 

κάνω. Διότι ήθελα να γίνω γνωστός ας 

πούμε. Αργότερα βέβαια γίνεται και 

ένα επάγγελμα, θέμα ζωής.  

 

Θα ήθελα να σας ρωτήσω, κατά τη γνώμη 

σας, πως θα ορίζατε εσείς την τέχνη; 

Ένα πράγμα έχω να σου πω ότι χωρίς 

την τέχνη δεν θα υπήρχε ζωή. Δεν θα 

υπήρχαν άνθρωποι να σκέφτονται. 

Διότι παλαιότερα και μάλιστα όταν 

λέω παλαιότερα πχ στην Αρχαία 

Ελλάδα, τι ρόλο μεγάλο έπαιζε η 

τέχνη. Το αρχαίο δράμα, η κωμωδία 

μετά βλέπετε έχουμε τα αγάλματα , 

τους ναούς τέχνη δεν είναι αυτό; γι’ 

αυτό λέω δεν θα υπήρχαν χωρίς τέχνη. 

Τώρα άσχετο το πως καταντήσαμε την 

τέχνη τώρα , γιατί η τέχνη βασικά 

είναι σαν να μην υπάρχει . Γιατί στη 

ζωή μας δεν παίζει πια τέτοιο 

καθοριστικό ρόλο όσο έπαιζε η τέχνη 

παλαιότερα. Η τεχνολογία παίζει 

καθοριστικό ρόλο πια όχι η τέχνη. 

Είναι 2 διαφορετικά πράγματα και από 

τη στιγμή που χάθηκε η ισορροπία 

μεταξύ τέχνης και τεχνολογίας εκεί 

αρχίζουν όλα τα προβλήματα.  

Έχετε συνθέσει από ρεμπέτικα και 

λαϊκά μέχρι μουσική για διεθνή 

μπαλέτα και δράματα. Τελικά ποιο 

είδος μουσικής σας εκφράζει 

περισσότερο; 

Καταρχήν μου αρέσει να ακούω όλα τα 

είδη μουσικής, ή αρέσκομαι να ακούω 

όλα τα είδη μουσικής, κάποια 

λιγότερο κάποια περισσότερο. Με 

όποιο είδος μουσικής και να 

ασχολείσαι πρέπει να είσαι αληθινός. 

Άρα δεν μπορώ να πω αυτή τη στιγμή 

ποιο είδος μου αρέσει να συνθέτω 

περισσότερο. Εξαρτάται καταρχήν από 

τη διάθεση μου γιατί βασικά είναι 

θέμα διάθεσης. Πρέπει να πιάσεις το 

χαρτί και το μολύβι. Καθημερινά να 

ασκείσαι. Να κάθεσαι σε ένα πιάνο να 

γράφεις και να σβήνεις, να γράφεις 

και να σβήνεις. Αυτό σου κάνει και 

εσένα πολύ καλό.  Είναι σαν κάποιο 

της ψυχής σου παιχνίδι. Δεν μπορώ 

λοιπόν να ξεχωρίσω. Αύριο μπορεί να 

ξυπνήσω και να μου αρέσει να γράφω 

atonal, είναι ένα είδος μουσικής που 

δεν βρίσκεται πάνω σε τόνο, είναι με 

ελεύθερο τόνο . Πολύ δύσκολο. Εκτός 

αν μου γίνει μία παραγγελία όπως μου 

έγινε στο ρεμπέτικο και έπρεπε να 

γράψω. Κάποτε μου είχε γίνει 

παραγγελία να γράψω για τα κορίτσια 

στον ήλιο. Έ, τι σχέση έχει η μουσική 

τα κορίτσια στον ήλιο με το 

ρεμπέτικο.  

Ποιες είναι οι κυριότερες πηγές της 

εμπνεύσεως σας; 

Καταρχάς οι κυριότερες πηγές είναι 

όλα τα βιώματα τα οποία έχεις 

αποκτήσει από μικρός, είναι 

βιωματικά αυτά τα πράγματα. Υπάρχει 

ένας μύθος τον οποίο τον 

καλλιεργούν.  

Ο καλλιτέχνης εμπνέεται από τον 

πόνο. Μύθος.  

Ο καλλιτέχνης εμπνέεται από τον 

έρωτα. Μύθος.  

Εμπνέεται και από τον έρωτα, 

εμπνέεται και από τον πόνο.  

Μήπως μιλάνε για τα πάθη; Δηλαδή 

μήπως ένας άνθρωπος πρέπει να έχει 

ένα πάθος για κάτι; Μάλλον μήπως 

εννοούν αυτό.  

Καταρχήν δεν υπάρχει άνθρωπος να μην 

έχει πάθη , γιατί εάν δεν έχει πάθος 

ένας άνθρωπος είναι τίποτα, είναι 

κρεμ καραμελέ. Εγώ νομίζω ότι ο 

καθένας από εμάς κρύβει, κρύβει,  

και κάποιο πάθος και μπορεί να μην 

το αφήνει να φαίνεται. Η αλήθεια 

είναι ότι στην τέχνη πρέπει να 

υπάρχει η υπερβολή του πάθους. Αυτό 

το πάθος είναι που σε κάνει να 

προσεγγίζεις την τελειότητα και να 

βρίσκεσαι σε μια διαρκή αναζήτηση.  

 

Ποια διαφορά υπάρχει στις σπουδές 

στην Ελλάδα σε σχέση με το εξωτερικό 

που σπουδάσατε;  

Εξαρτάται και από το δάσκαλο. Παίζει 

πολύ μεγάλο ρόλο. Ευτύχησα να έχω 

σπουδαίους δασκάλους. Ένας από 

αυτούς που είχα στο Juilliard που 

πήγαινα, δεν δίδασκε μουσική με 

νότες, δίδασκε ιστορία, ποίηση, 

μαθηματικά, τα οποία τα σιχαινόμουνα 

εγώ (γέλιο), αλλά αυτό είναι μία 

άλλη ιστορία. Δε δίδασκε δηλαδή την 

κοινοτοπία. Έπρεπε να δεις τη σχέση 

που είχε η μία νότα με την άλλη, τι 

κρυβόταν κάτω από αυτές και τι πάνω 

από αυτές. Δεν είναι δηλαδή να 

βλέπεις αυτά τα σημαδάκια τα μαύρα 

στο πεντάγωνο και να λες είναι ντο 

ρε μι φα σολ λα σι, και τι ντο ρε μι 

φα σολ λα σι είναι αυτά; γιατί έχουν 

αυτό το διάστημα μεταξύ τους; τι 

γίνεται από πάνω και από κάτω από 

αυτά; Αυτά όμως θα πρέπει να στα 

εξηγήσει κάποιος ο οποίος είναι 

ιδιοφυής στο επάγγελμα του. Ένας 

δεύτερος δάσκαλος μου ήτανε ο 

Leonard (Lionel) Bernstein, θα τον 

έχετε ακουστά. Μαζί του έκανα 

ανάλυση παρτιτούρας. Παρτιτούρα 

είναι αυτό που κρατάνε οι μαέστροι 

μπροστά τους και έχεις κάθετα όλη 

την ορχήστρα. Ο κάθε μουσικός που 

είναι κάτω στο αναλόγιο κρατάει την 

πάρτα δηλαδή αυτό που θα παίζει 

ακριβώς  ενώ ο μαέστρος όλη την 

ορχήστρα. Οπότε είχα την πολυτέλεια 

να έχω 2 δασκάλους οι οποίοι ήταν 

κορυφές. Εκεί έμαθα πάρα πολλά 

πράγματα. 

 

 

 

Ο δάσκαλος κρατά τα κλειδιά  

για  να ανοίγει πόρτες. 
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Υπάρχει κάτι που αν πηγαίνατε πίσω 

στο χρόνο θα θέλατε να αλλάξετε στη 

ζωή ή την καριέρα σας;  

Δεν ξέρω να σου πω γιατί δεν ξέρω αν 

πείραζα κάτι πως θα ήμουν τώρα, δεν 

το ξέρω. Έχω περάσει πολύ δύσκολες 

στιγμές, πάρα πολύ δύσκολες στιγμές, 

έχω περάσει άσχημες στιγμές έχω 

περάσει πάρα πολύ ωραίες στιγμές και 

έχω νιώσει… Δεν ξέρω τι να πω, βέβαια 

κάποιος θα μπορούσε να πει αν ήμουν 

τώρα 25 ετών, δεν θα το έβλεπα αυτό 

έτσι και θα το έκανα καλύτερο. Εγώ 

δεν μπορώ να το πω, δεν μπορώ. Γιατί 

φαίνεται ο χαρακτήρας και η φύση μου 

είναι αυτή. Τι να αλλάξω τώρα;  

Ποια θεωρείτε ότι είναι τα δυνατά 

σας σημεία και ποια τα μειονεκτήματα 

σας στον τρόπο που γράφετε; 

Οι αδυναμίες μου είναι ότι είμαι 

τεμπέλης τα δυνατά μου σημεία είναι 

όταν δουλεύω. Αλλά ναι το αδύνατο 

μου σημείο είναι ότι είμαι τεμπέλης, 

είμαι τεμπέλης. 

Ποιους ξένους και ποιους Έλληνες 

συνθέτες θαυμάζετε περισσότερο; 

Κάθε άνθρωπος έχει τις προτιμήσεις 

του. Όσον αφορά το είδος μουσικής, 

τους συνθέτες και τους τραγουδιστές. 

Οι προτιμήσεις βέβαια κατά καιρούς 

ευτυχώς αλλάζουν και ειδικά στα νέα 

παιδιά αυτές οι αλλαγές μπορεί να 

είναι και καθημερινές. Εξαρτάται τι 

είναι αυτό το οποίο σου μιλάει 

περισσότερο, σου αρέσει περισσότερο, 

σε αγγίζει περισσότερο. Που μπαίνει 

πολύ πιο ουσιαστικά στον ηχητικό σου 

κόσμο, και εννοώ τον εσωτερικό 

ηχητικό σου κόσμο όχι τον εξωτερικό. 

Μιλάω για τον εσωτερικό σου κόσμο. 

Τι είναι αυτό το οποίο σε αγγίζει 

περισσότερο. Υπάρχουν καλλιτέχνες 

που με αγγίξαν πάρα πολύ, δεν πάει 

να πει ότι οι υπόλοιποι που δεν με 

άγγιξαν θα τους βάλω στην άκρη. Όχι. 

Και κλασικοί συνθέτες και συνθέτες 

της ελαφράς μουσικής. Βάζουν 

ετικέτες, εγώ δεν βάζω. Θυμάμαι 

άκουγα vanilla vash, οι οποίοι ήταν 

οι πρόδρομοι των rolling stones, από 

την άλλη μεριά άκουγα Μπετόβεν. 

Γιατί ήταν ο αγαπημένος μου. Άκουγα 

και ακούω όλα τα είδη μουσικής.  

Υπήρξε κάποια στιγμή που σκεφτήκατε 

να παραιτηθείτε από τη σκηνή της 

μουσικής;  

Δεν παραιτείσαι. Πρόσεξε, όπως δεν 

επιλέγεις αλλά σε επιλέγει, δεν 

παραιτείσαι αλλά σε παραιτεί.  

Νίκος Γκάτσος;  

Κατ’ εμέ υπήρξε ο ένας από τους 

μετρημένους στα πέντε δάχτυλα που 

ήξερε την ελληνική γλώσσα. Γιατί η 

γλώσσα παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο 

στην ταυτότητα μας, στο χαρακτήρα 

μας. Μετά ήταν ένας εξαιρετικός 

άνθρωπος, ευγενής, με μία βαθιά 

γνώση των ελληνικών πραγμάτων και 

όχι μόνο, χωρίς να έχει πάει στο 

εξωτερικό ποτέ του. Οι ελεύθερες 

αποδόσεις που έχει κάνει στο Λόρκα 

είναι κάτι το εξαιρετικό, οι 

ελεύθερες αποδόσεις, όχι 

μεταφράσεις. Ήταν ένας πολύ σοφός 

άνθρωπος, πάρα πολύ σοφός και ήταν 

ένα μεγάλο σχολείο να είσαι δίπλα 

του να συζητάς. Βέβαια ήταν και 

μεγάλο πειραχτήρι. Αυτός ήταν ο 

Γκάτσος. Παρά το γεγονός ότι ήταν 

πολύ ψηλός, είχε μία θεωρία, είχε 

μια μεγάλη κοιλιά και η ζώνη του 

παντελονιού πήγαινε μέχρι πάνω. Αλλά 

ήταν πειραχτήρι μεγάλο. Πάρα πολύ. 

Τους πείραζε όλους πάρα πολύ.  

Αλλά σας λέω ήταν σοφός.  

Αν κάποιο από τα παιδιά σας 

ακολουθούσε το δρόμο της μουσικής, 

που ακολουθήσατε και εσείς ο ίδιος 

άλλωστε, τι θα του λέγατε;  

Τα παιδιά μου θα τα αφήσω να κάνουν 

ό,τι θέλουν. Είναι λάθος να 

επιβάλλεις στον άλλον τι θα κάνει. 

Πρέπει να υπάρχει μια πολύπλευρη 

μόρφωση γιατί η χωρίς όρια 

εξειδίκευση έχει παίξει μεγάλο ρόλο 

στη μετριότητα του σήμερα.  

Πώς μετριέται η επιτυχία για εσάς;  

Η επιτυχία είναι ένα αστικό ατύχημα. 

Επιτυχία για εμένα ξέρεις ποια 

είναι;    Όταν αυτό που κάνω και τη 

στιγμή  που το κάνω με έχει 

εξουθενώσει. Η επιτυχία δεν 

αποτιμάται με εμπορικά κριτήρια. 

Μπορεί τα «Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 

και …Μεταφοράς» ξαφνικά να σε κάνουν 

επιτυχημένο. Αυτή η επιτυχία είναι 

πρόσκαιρη. Επιτυχία είναι να 

μπορέσεις με το έργο σου να κάνεις   

ανθρώπους καλύτερους. Δηλαδή να 

προχωρήσει το μυαλό τους. Ή 

διαβάζοντας ή ακούγοντας.  Πρέπει να  

ρίξετε ιδιαίτερη βαρύτητα στο 

διάβασμα. Πρέπει να διαβάζετε εκτός 

ύλης για να μαθαίνετε άλλα πράγματα. 

Και να επιλέγετε τους φίλους σας. 

Όταν εγώ, για παράδειγμα, ήμουν με 

τον Βασιλικό και τον Κουμανταρέα 

έπρεπε να  έχω διαβάσει για να μπορώ 

να σταθώ δίπλα τους.  

Σίγουρα έναν Θεοδωράκη, έναν 

Χατζηδάκη, έναν Ξαρχάκο, δεν μπορεί 

να τους αντικαταστήσει κανείς. 

Βλέπετε όμως στη γενιά μας ένα φως; 

Η πραγματική  τέχνη έχει αντοχή στο 

χρόνο και το δείχνει η ιστορία. Δεν 

είναι τυχαίο ότι ορισμένα έργα έχουν 

μείνει και έχουν γίνει σημεία 

αναφοράς.  Δεν είναι τυχαίο! Όλα τα 

υπόλοιπα έχουν ημερομηνία λήξεως. 

Τι θα λέγατε σε ένα παιδί; 

Δεν θα του έλεγα τίποτα γιατί είμαι 

κακός συμβουλάτορας. Θα του έλεγα να 

κάνει αλητείες και να ζει κάθε 

στιγμή.  Ο δάσκαλος σαφώς πρέπει να 

συμβουλεύει τα παιδιά. Ο δάσκαλος 

κρατά τα κλειδιά για  να ανοίγει 

πόρτες. Στο θέμα της τέχνης, τώρα, 

δεν πρέπει να υπάρχει καμία 

παρέμβαση στο δημιουργικό έργο ενός 

παιδιού. Παράδειγμα, ένα χρώμα για 

κάθε παιδί είναι ένας ολόκληρος 

κόσμος. Δεν χρειάζεται μεζούρα στο 

μυαλό ενός παιδιού. Δεν θα υπήρχε 

Πικάσο, Ρέμπραντ, όλα θα ήταν 

προκαθορισμένα. 

  

 

 

 

Επίλογος; 

Να διαβάζετε. Το διάβασμα θα σας 

επιτρέψει να ανοίξετε άλλα μάτια, 

άλλα αυτιά και άλλα φτερά. 

Να διαβάζετε και να ακούτε μουσική. 

Και να είστε περίεργοι, να 

αναζητάτε. Να  παίρνετε ερεθίσματα. 

Μια φράση μπορεί κάτι να σας πει.  

Ζούμε σε μια εποχή πνευματικής 

λιτότητας.  Η ζωή δεν είναι μια 

εκπομπή μαγειρικής. 

Σας ευχαριστούμε.

 

 

 

Η πραγματική τέχνη έχει 

αντοχή στο χρόνο και το 

δείχνει η ιστορία. 



ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ       ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 

                   
       8 9 

Υπάρχει κάτι που αν πηγαίνατε πίσω 

στο χρόνο θα θέλατε να αλλάξετε στη 

ζωή ή την καριέρα σας;  

Δεν ξέρω να σου πω γιατί δεν ξέρω αν 

πείραζα κάτι πως θα ήμουν τώρα, δεν 

το ξέρω. Έχω περάσει πολύ δύσκολες 

στιγμές, πάρα πολύ δύσκολες στιγμές, 

έχω περάσει άσχημες στιγμές έχω 

περάσει πάρα πολύ ωραίες στιγμές και 

έχω νιώσει… Δεν ξέρω τι να πω, βέβαια 

κάποιος θα μπορούσε να πει αν ήμουν 

τώρα 25 ετών, δεν θα το έβλεπα αυτό 

έτσι και θα το έκανα καλύτερο. Εγώ 

δεν μπορώ να το πω, δεν μπορώ. Γιατί 

φαίνεται ο χαρακτήρας και η φύση μου 

είναι αυτή. Τι να αλλάξω τώρα;  

Ποια θεωρείτε ότι είναι τα δυνατά 

σας σημεία και ποια τα μειονεκτήματα 

σας στον τρόπο που γράφετε; 

Οι αδυναμίες μου είναι ότι είμαι 

τεμπέλης τα δυνατά μου σημεία είναι 

όταν δουλεύω. Αλλά ναι το αδύνατο 

μου σημείο είναι ότι είμαι τεμπέλης, 

είμαι τεμπέλης. 

Ποιους ξένους και ποιους Έλληνες 

συνθέτες θαυμάζετε περισσότερο; 

Κάθε άνθρωπος έχει τις προτιμήσεις 

του. Όσον αφορά το είδος μουσικής, 

τους συνθέτες και τους τραγουδιστές. 

Οι προτιμήσεις βέβαια κατά καιρούς 

ευτυχώς αλλάζουν και ειδικά στα νέα 

παιδιά αυτές οι αλλαγές μπορεί να 

είναι και καθημερινές. Εξαρτάται τι 

είναι αυτό το οποίο σου μιλάει 

περισσότερο, σου αρέσει περισσότερο, 

σε αγγίζει περισσότερο. Που μπαίνει 

πολύ πιο ουσιαστικά στον ηχητικό σου 

κόσμο, και εννοώ τον εσωτερικό 

ηχητικό σου κόσμο όχι τον εξωτερικό. 

Μιλάω για τον εσωτερικό σου κόσμο. 

Τι είναι αυτό το οποίο σε αγγίζει 

περισσότερο. Υπάρχουν καλλιτέχνες 

που με αγγίξαν πάρα πολύ, δεν πάει 

να πει ότι οι υπόλοιποι που δεν με 

άγγιξαν θα τους βάλω στην άκρη. Όχι. 

Και κλασικοί συνθέτες και συνθέτες 

της ελαφράς μουσικής. Βάζουν 

ετικέτες, εγώ δεν βάζω. Θυμάμαι 

άκουγα vanilla vash, οι οποίοι ήταν 

οι πρόδρομοι των rolling stones, από 

την άλλη μεριά άκουγα Μπετόβεν. 

Γιατί ήταν ο αγαπημένος μου. Άκουγα 

και ακούω όλα τα είδη μουσικής.  

Υπήρξε κάποια στιγμή που σκεφτήκατε 

να παραιτηθείτε από τη σκηνή της 

μουσικής;  

Δεν παραιτείσαι. Πρόσεξε, όπως δεν 

επιλέγεις αλλά σε επιλέγει, δεν 

παραιτείσαι αλλά σε παραιτεί.  

Νίκος Γκάτσος;  

Κατ’ εμέ υπήρξε ο ένας από τους 

μετρημένους στα πέντε δάχτυλα που 

ήξερε την ελληνική γλώσσα. Γιατί η 

γλώσσα παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο 

στην ταυτότητα μας, στο χαρακτήρα 

μας. Μετά ήταν ένας εξαιρετικός 

άνθρωπος, ευγενής, με μία βαθιά 

γνώση των ελληνικών πραγμάτων και 

όχι μόνο, χωρίς να έχει πάει στο 

εξωτερικό ποτέ του. Οι ελεύθερες 

αποδόσεις που έχει κάνει στο Λόρκα 

είναι κάτι το εξαιρετικό, οι 

ελεύθερες αποδόσεις, όχι 

μεταφράσεις. Ήταν ένας πολύ σοφός 

άνθρωπος, πάρα πολύ σοφός και ήταν 

ένα μεγάλο σχολείο να είσαι δίπλα 

του να συζητάς. Βέβαια ήταν και 

μεγάλο πειραχτήρι. Αυτός ήταν ο 

Γκάτσος. Παρά το γεγονός ότι ήταν 

πολύ ψηλός, είχε μία θεωρία, είχε 

μια μεγάλη κοιλιά και η ζώνη του 

παντελονιού πήγαινε μέχρι πάνω. Αλλά 

ήταν πειραχτήρι μεγάλο. Πάρα πολύ. 

Τους πείραζε όλους πάρα πολύ.  

Αλλά σας λέω ήταν σοφός.  

Αν κάποιο από τα παιδιά σας 

ακολουθούσε το δρόμο της μουσικής, 

που ακολουθήσατε και εσείς ο ίδιος 

άλλωστε, τι θα του λέγατε;  

Τα παιδιά μου θα τα αφήσω να κάνουν 

ό,τι θέλουν. Είναι λάθος να 

επιβάλλεις στον άλλον τι θα κάνει. 

Πρέπει να υπάρχει μια πολύπλευρη 

μόρφωση γιατί η χωρίς όρια 

εξειδίκευση έχει παίξει μεγάλο ρόλο 

στη μετριότητα του σήμερα.  

Πώς μετριέται η επιτυχία για εσάς;  

Η επιτυχία είναι ένα αστικό ατύχημα. 

Επιτυχία για εμένα ξέρεις ποια 

είναι;    Όταν αυτό που κάνω και τη 

στιγμή  που το κάνω με έχει 

εξουθενώσει. Η επιτυχία δεν 

αποτιμάται με εμπορικά κριτήρια. 

Μπορεί τα «Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 

και …Μεταφοράς» ξαφνικά να σε κάνουν 

επιτυχημένο. Αυτή η επιτυχία είναι 

πρόσκαιρη. Επιτυχία είναι να 

μπορέσεις με το έργο σου να κάνεις   

ανθρώπους καλύτερους. Δηλαδή να 

προχωρήσει το μυαλό τους. Ή 

διαβάζοντας ή ακούγοντας.  Πρέπει να  

ρίξετε ιδιαίτερη βαρύτητα στο 

διάβασμα. Πρέπει να διαβάζετε εκτός 

ύλης για να μαθαίνετε άλλα πράγματα. 

Και να επιλέγετε τους φίλους σας. 

Όταν εγώ, για παράδειγμα, ήμουν με 

τον Βασιλικό και τον Κουμανταρέα 

έπρεπε να  έχω διαβάσει για να μπορώ 

να σταθώ δίπλα τους.  

Σίγουρα έναν Θεοδωράκη, έναν 

Χατζηδάκη, έναν Ξαρχάκο, δεν μπορεί 

να τους αντικαταστήσει κανείς. 

Βλέπετε όμως στη γενιά μας ένα φως; 

Η πραγματική  τέχνη έχει αντοχή στο 

χρόνο και το δείχνει η ιστορία. Δεν 

είναι τυχαίο ότι ορισμένα έργα έχουν 

μείνει και έχουν γίνει σημεία 

αναφοράς.  Δεν είναι τυχαίο! Όλα τα 

υπόλοιπα έχουν ημερομηνία λήξεως. 

Τι θα λέγατε σε ένα παιδί; 

Δεν θα του έλεγα τίποτα γιατί είμαι 

κακός συμβουλάτορας. Θα του έλεγα να 

κάνει αλητείες και να ζει κάθε 

στιγμή.  Ο δάσκαλος σαφώς πρέπει να 

συμβουλεύει τα παιδιά. Ο δάσκαλος 

κρατά τα κλειδιά για  να ανοίγει 

πόρτες. Στο θέμα της τέχνης, τώρα, 

δεν πρέπει να υπάρχει καμία 

παρέμβαση στο δημιουργικό έργο ενός 
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Ο Ήλιος και η Σελήνη* 

Μια φορά ήταν δύο αδέρφια, ο 

Θησέας και ο Σόλωνας.  Μια μέρα 

όμως ο Θησέας έχασε τον καλύτερό 

του φίλο και στεναχωρήθηκε πάρα 

πολύ και δεν έδινε σημασία στον 

αδερφό του. Γι’ αυτό  ο Σόλωνας 

ζήλευε τον νεκρό φίλο του αδερφού 

του και, μετά από κάποιους μήνες, 

τσακώθηκε μαζί  του. Ο Σόλωνας είπε 

στον Θησέα: «Προτιμάς έναν νεκρό 

από εμένα,  τον αδερφό σου! Τότε 

δεν είμαι αδερφός  σου πια! Και 

αυτό που σου αξίζει είναι να 

πεθάνεις και εσύ, για να συνοδέψεις 

τον ‘φιλαράκο’ σου!» Ο Θησέας 

τρόμαξε και άρχισε να τρέχει , και 

από πίσω του έτρεχε ο Σόλωνας με 

ένα δόρυ για να τον σκοτώσει. Τότε 

ο θεός του ανέμου, ο Αίολος,  τους 

μετέτρεψε σε θεό  Ήλιο τον Σόλωνα, 

και θεό της Σελήνης τον Θησέα, για 

να μην σκοτωθεί κανείς. Έτσι ο 

Σόλωνας κυνηγούσε τον Θησέα χωρίς 

να τον πιάνει ποτέ, και έτσι 

ξημερώνει και νυχτώνει πάντοτε. 

*Κάποια ονόματα δεν έχουν σχέση με 

αυτούς που ξέρουμε από τα βιβλία 

της Ιστορίας. 

Νίκος Μαρούδας Δ2 

Χριστουγεννιάτικο 

Δέντρο-Κατασκευή 

Υλικά 

3 γλωσσοπίεστρα 

Κόλλα ατλακόλ 

Πινέλο μικρό 

Πον πον μικρά 

Χρυσό κανσόν 

Καφέ κανσόν 

Κορδέλα μήκους 10 εκ. 

 

Οδηγίες 

 

1. Κολλάμε τα 

γλωσσοπίεστρα σε σχήμα 

τριγώνου 

2. Κόβουμε ένα μικρό 

ορθογώνιο κομμάτι από το 

καφέ κανσόν και το 

κολλάμε στη βάση του 

τριγώνου για κορμό  

3. Κολλάμε τα πον πον 

πάνω στα γλωσσοπίεστρα  

 

4. Κόβουμε ένα 

αστεράκι από το χρυσό 

κανσόν και το κολλάμε 

στην κορυφή του δέντρου 

5. Στην πίσω μεριά της 

κορυφής κολλάμε την 

κορδέλα, ώστε να 

μπορούμε να το 

κρεμάσουμε! 

Μπορείς φυσικά να το 

στολίσεις όπως εσύ θες, με τη 

φαντασία σου! Να βάλεις χρυσόσκονη, 

να κολλήσεις χριστουγεννιάτικα 

αυτοκόλλητα, ή ό.τι άλλο σου 

αρέσει! 

Το στολιδάκι σου είναι έτοιμο 

και το έφτιαξες με τα χεράκια σου! 

Μπορείς να στολίσεις με αυτό 

το δωμάτιό σου ή να το χαρίσεις σε 

κάποιον που αγαπάς! 

Γιατί Χριστούγεννα είναι να δίνεις 

με την καρδιά σου..! 

Οι μαθητές του Β2 

Το ταξίδι του Ινδιάνου 

Η ιστορία μας μιλάει για έναν 

Ινδιάνο της  φυλής των Ντουάμι, που 

ταξίδεψε στο Λονδίνο και στη 

Ζυρίχη. Εκεί συνειδητοποίησε 

μερικές διαφορές ανάμεσα στις 2 

πόλεις. 

 Το όνομά μου είναι Κόκκινο 

σύννεφο και θα σας διηγηθώ το 

ταξίδι που έκανα από την Αμερική 

στο Λονδίνο και μετά στη Ζυρίχη. 

Πήρα το πλοίο από το λιμάνι της 

Βοστώνης και έφτασα στην Αγγλία, 

μετά πήρα το τρένο για το Λονδίνο. 

Η διαδρομή ήταν κουραστική. Αλλά 

την έκανε πιο κουραστική η θλιβερή 

εικόνα που έβλεπα. Ο αέρας ήταν 

μολυσμένος και το νέφος κατέπνιγε 

την ατμόσφαιρα. Όταν βγήκα από το 

τρένο κατάλαβα, ότι υπήρχε σοβαρό 

πρόβλημα ατμοσφαιρικής ρύπανσης. 

Έμαθα ότι πολλά παιδιά παθαίνουν 

άσθμα λόγω του κακού αέρα. 

 Λίγες μέρες μετά πήρα το 

αεροπλάνο και πήγα στη Ζυρίχη. Εκεί 

τα πράγματα ήταν αλλιώς. Ο αέρας 

ήταν καθαρός και η ατμόσφαιρα 

μαγευτική. Έμαθα ότι Ελβετοί 

ερευνητές, βρήκαν τρόπο να 

ανακυκλώνουν τον μολυσμένο αέρα και 

να τον μετατρέπουν σε καθαρό. 

Έφτιαξαν 18 συσκευές, η κάθε μια σε 

μέγεθος ενός πλυντηρίου ρούχων, 

στην κορυφή της στέγης ενός κέντρου 

ανακύκλωσης. Πράγμα που μου άρεσε 

πολύ!  

 Πιστεύω ότι, κάθε τι στη γη 

είναι ιερό. Κάθε λαμπερή 

πευκοβελόνα. Κάθε αμμουδερή 

ακρογιαλιά. Κάθε ξέφωτο στα 

σκοτεινά δάση. Το ίδιο και για τον 

αέρα που αναπνέουμε! 

 

Έμμα Ζωγραφάκη,  

Χρυσιάννα Χαλβατζή Ε2

Το μοναχικό αγόρι  

Ένα κυριακάτικο ξημέρωμα, σκοτεινό ακόμα αλλά και φωτεινό από τα 

λαμπάκια των Χριστουγέννων που στόλιζαν τους δρόμους και τα μπαλκόνια 

των σπιτιών, ένα μοναχικό αγόρι περιπλανιόταν σε μια ερημική γειτονιά . 

Ήταν ντυμένο με βαριά χειμωνιάτικα ρούχα για να αντέξει το κρύο . Η 

μελαγχολία έντυνε το πρόσωπό του αλλά μαζί και η ελπίδα ότι κάποιος θα 

νοιαστεί για εκείνον. 

   Περπατούσε με σκυμμένο το κεφάλι του και κουρασμένος αφού όλη μέρα 

γυρνούσε ψάχνοντας ένα καταφύγιο να κοιμηθεί ζεστά. Ξαφνικά, άκουσε μια 

φωνή από ψηλά και κουδουνάκια να χτυπάνε παιχνιδιάρικα. Άρχισε λοιπόν 

να ψάχνει από πού μπορεί να έρχεται αυτή η φωνή και τότε είδε στη σκεπή 

ενός μεγάλου σπιτιού τον Άγιο Βασίλη . Τρελάθηκε από τη χαρά του που τον 

συναντούσε από κοντά και κάθισε να τον κοιτά έκπληκτος. 

    Ο Άγιος Βασίλης τότε θυμήθηκε πως σε εκείνο το σπίτι, τα παιδιά του 

είχαν στείλει ένα γράμμα και του ζητούσαν ένα μεγάλο δώρο , έναν αδερφό 

να τα αγαπά και να τα προσέχει. Και να που επιθυμία τους έγινε 

πραγματικότητα! Πέταξε ένα μεγάλο σκοινί στο μοναχικό αγόρι για να ανέβει 

στην σκεπή . Εκείνο χωρίς να ρωτά, το άρπαξε και προσπάθησε να ανέβει. 

Μόλις τα κατάφερε, ο Άγιος Βασίλης με τα μαγικά του κόλπα τον προσγείωσε 

στο σαλόνι του σπιτιού, του νέου του σπιτιού! 

     Σε λίγες ώρες θα ξημέρωνε. Τα παιδιά θα είχαν τον μεγάλο αδερφό που 

τόσο ήθελαν και το μοναχικό αγόρι θα είχε την οικογένεια, τη ζεστασιά 

και την αγάπη που πάντα ονειρευόταν. 

Οι μαθητές του Γ2 
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Ο δρόμος της Ευτυχίας  

       Η ευτυχία για τον κάθε 

άνθρωπο έχει διαφορετική ερμηνεία. 

Άλλοτε είναι κάτι απλό και άλλοτε 

είναι κάτι έξω από τα συνηθισμένα. 

        Τα πιο κύρια συστατικά της 

είναι: η οικογένεια, η φιλία και η 

αγάπη. Από εδώ και στο εξής τα 

υπόλοιπα στοιχεία της αποτελούν μια 

κρυφή σφραγίδα για τον κάθε 

άνθρωπο. 

     Για εμένα ευτυχία είναι το να 

περνάς χρόνο με την οικογένεια σου 

και γενικά με τους ανθρώπους που 

αγαπάς, το να εκπληρώνεις τα όνειρα 

σου και τους στόχους σου. Άλλα 

εξίσου σημαντικά στοιχεία είναι που 

έχω τους φίλους μου και την 

οικογένεια μου δίπλα μου και με 

στηρίζουν όποτε τους έχω ανάγκη, 

που έχω δικαίωμα στην εκπαίδευση 

και τέλος που έχω χρόνο και διάθεση 

για πράγματα που μου αρέσουν. 

                                                                                                                                                         

Ράνια Φαναραδέλλη ΣΤ2 

Επίσκεψη στο 

Αρχαιολογικό Μουσείο 

Οι  άνθρωποι  μέχρι  και  σήμερα 

δημιουργούν  μεγαλουργήματα,  το  

ίδιο  και  στα  παλιά  χρόνια. 

Κάποια  από  αυτά  μπορούμε  να  τα  

θαυμάσουμε  στο  Αρχαιολογικό  

μουσείο  Αθηνών , εκεί θα 

συναντήσουμε τα αριστουργήματα του 

Κυκλαδικού πολιτισμού όπως μικρά 

αγάλματα ο αρπιστής και ο αυλιστής. 

Επίσης βλέπουμε και τοιχογραφίες 

όπως ο ψαράς και οι πυγμάχοι αλλά 

και η τοιχογραφία της άνοιξης.  

  Συνέχεια έχει ο Μυκηναϊκός 

πολιτισμός ξεκινώντας από τα χρυσά 

κτερίσματα που άφηναν στους 

τάφους. Επίσης και τα πανέμορφα 

κοσμήματα των γυναικών, οι χρυσές 

και ασημένιες κούπες για τους 

άρχοντες αλλά και τα πήλινα 

αγγεία. 

    Περνάμε στα Αρχαϊκά χρόνια δύο 

καταπληκτικά γλυπτά είναι ο κούρος 

και η κόρη καθώς και τα αγγεία με 

τον μελανόμορφο και ερυθρόμορφο  

ρυθμό .  

Μου άρεσε πολύ η επίσκεψη στο 

μουσείο!!! 

Ρεγγίνα Σεμιτέκολου Δ1  

 

Αν ήμασταν 

Πρωθυπουργοί… 

 

Κατά τη γνώμη μας για να 

επιτύχει ένα κράτος τον περιορισμό 

ενός ιού (π.χ. κορονοϊος) θα έπρεπε 

να υποχρεώσει τους κάτοικους να 

μπουν σε ένα lockdown μικρής 

διάρκειας για να μην υπάρχουν τόσα 

κρούσματα. Ένα ακόμα μετρό το οποίο 

πρέπει να ληφθεί υπόψιν μας είναι 

η χρήση της μάσκας σε εσωτερικούς 

και εξωτερικούς χώρους ενώ εξίσου 

σημαντικό είναι να κρατάμε 

αποστάσεις και να χρησιμοποιούμε 

αντισηπτικό για τη πλήρη απολύμανση 

των χεριών μας. Η αστυνομία θα 

χρειαζόταν να κάνει παραπάνω 

ελέγχους και να υπάρχει αυστηρό 

πρόστιμο για την παραβίαση των 

μέτρων, επίσης στις επαρχίες θα 

έπρεπε να υπάρχουν 3-6 περιπολικά 

για την επίβλεψη των κάτοικων αυτών 

των περιοχών. Το εμβόλιο θα ήταν 

υποχρεωτικό για άτομα άνω των 18 

και στις ευπαθείς ομάδες για την 

αποφυγή περισσοτέρων θανάτων αλλά 

και κρουσμάτων. Στα μέσα μαζικής 

μεταφοράς θα μπορούσαν να έχουν 

πρόσβαση μόνο οι εμβολιασμένοι ή 

αυτοί που έχουν νοσήσει. Τέλος τα 

σύνορα θα έπρεπε να ήταν κλειστά 

για την μείωση των κρουσμάτων. 

Σιμητόπουλος Γιώργος, 

Χασάπης Διονύσης, 

Κώτης Θέμης, 

Σταμάτης Βασίλης, 

Πετράκης Κάρολος ΣΤ1 

Ανακύκλωση 

Η ανακύκλωση είναι η 

διαδικασία με την οποία 

επαναχρησιμοποιούνται διάφορα 

υλικά ή οτιδήποτε αποτελεί γρήγορο 

αποτέλεσμα της ανθρώπινης 

δραστηριότητας και το οποίο στην 

μορφή που είναι δεν αποτελεί 

πλέον αγαθό για τον άνθρωπο. Στη 

διαδικασία αυτή συνήθως 

τα απορρίμματα μετατρέπονται σε 

πρώτες ύλες από τις οποίες 

παράγονται νέα προϊόντα. 

Μέρος της διαδικασίας της 

ανακύκλωσης είναι και η μετατροπή 

βλαβερών για το περιβάλλον υλικών 

σε λιγότερο ή και καθόλου βλαβερά. 

Με τον τρόπο αυτό γίνεται ομαλότερα 

η επανένταξή τους στο φυσικό 

περιβάλλον το οποίο ουσιαστικά 

ολοκληρώνει τη διαδικασία της 

ανακύκλωσης με φυσικό τρόπο. 

Παράδειγμα μιας τέτοιας περίπτωσης 

είναι η μετατροπή οικιακών λυμάτων 

σε τέτοια μορφή ώστε να είναι 

λιγότερο βλαβερά σε αντίθεση με την 

κατευθείαν εναπόθεσή τους π.χ. στη 

θάλασσα. 

Η ανακύκλωση μειώνει την 

κατανάλωση πρώτων υλών και τη χρήση 

ενέργειας και ως εκ τούτου τις 

εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. 

Ανακυκλώσιμα υλικά είναι το γυαλί, 

το χαρτί, το αλουμίνιο και άλλα 

μέταλλα όπως ο χαλκός και ο 

σίδηρος, η άσφαλτος, τα 

κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και τα 

πλαστικά. Οι ηλεκτρικές και 

ηλεκτρονικές συσκευές πρέπει να 

ανακυκλώνονται όχι μόνον γιατί η 

τοποθέτηση τους σε χώρους 

απορριμμάτων επιβαρύνει το 

περιβάλλον αλλά και γιατί βλάπτει 

την υγεία μας. 

Η ανακύκλωση θα δώσει 

περισσότερα χρονιά ζωής στον 

πλανήτη μας γι’ αυτό πρέπει να την 

χρησιμοποιούμε όλοι. 

 

Σοφία Ρωμανού Ε1 

 

Το Μαγικό Αστέρι 

Κάποτε, σε ένα παρελθόν που 

κανένας δεν θυμάται, ήμουν σπίτι 

μου και γιορτάζαμε όπως κάθε χρόνο 

τα Χριστούγεννα. Μαζί μου ήταν η 

γιαγιά μου, η μαμά μου, ο μπαμπάς 

μου και οι δύο κολλητοί μου φίλοι, 

ο Αλέξης και ο Φίλιππος, ή όπως 

τους φωνάζω  εγώ, Άλεξ και Φίλιπ.  

Ήταν η μέρα που θα βάζαμε το 

αστέρι στο δέντρο. Το πρόβλημα όμως 

ήταν πως δεν υπήρχε αστέρι 

γιατί...δεν ξέρω γιατί, αλλά ξέρω 

πως πρέπει να το βρούμε. Ψάξαμε 

εκεί, ψάξαμε εδώ, μέχρι που έπρεπε 

Δημιουργία της Γιώτας Ξεργιά - Ε2  
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Ο δρόμος της Ευτυχίας  

       Η ευτυχία για τον κάθε 

άνθρωπο έχει διαφορετική ερμηνεία. 

Άλλοτε είναι κάτι απλό και άλλοτε 

είναι κάτι έξω από τα συνηθισμένα. 

        Τα πιο κύρια συστατικά της 

είναι: η οικογένεια, η φιλία και η 

αγάπη. Από εδώ και στο εξής τα 

υπόλοιπα στοιχεία της αποτελούν μια 

κρυφή σφραγίδα για τον κάθε 

άνθρωπο. 

     Για εμένα ευτυχία είναι το να 

περνάς χρόνο με την οικογένεια σου 

και γενικά με τους ανθρώπους που 

αγαπάς, το να εκπληρώνεις τα όνειρα 

σου και τους στόχους σου. Άλλα 

εξίσου σημαντικά στοιχεία είναι που 

έχω τους φίλους μου και την 

οικογένεια μου δίπλα μου και με 

στηρίζουν όποτε τους έχω ανάγκη, 

που έχω δικαίωμα στην εκπαίδευση 

και τέλος που έχω χρόνο και διάθεση 

για πράγματα που μου αρέσουν. 

                                                                                                                                                         

Ράνια Φαναραδέλλη ΣΤ2 

Επίσκεψη στο 

Αρχαιολογικό Μουσείο 

Οι  άνθρωποι  μέχρι  και  σήμερα 

δημιουργούν  μεγαλουργήματα,  το  

ίδιο  και  στα  παλιά  χρόνια. 

Κάποια  από  αυτά  μπορούμε  να  τα  

θαυμάσουμε  στο  Αρχαιολογικό  

μουσείο  Αθηνών , εκεί θα 

συναντήσουμε τα αριστουργήματα του 

Κυκλαδικού πολιτισμού όπως μικρά 

αγάλματα ο αρπιστής και ο αυλιστής. 

Επίσης βλέπουμε και τοιχογραφίες 

όπως ο ψαράς και οι πυγμάχοι αλλά 

και η τοιχογραφία της άνοιξης.  

  Συνέχεια έχει ο Μυκηναϊκός 

πολιτισμός ξεκινώντας από τα χρυσά 

κτερίσματα που άφηναν στους 

τάφους. Επίσης και τα πανέμορφα 

κοσμήματα των γυναικών, οι χρυσές 

και ασημένιες κούπες για τους 

άρχοντες αλλά και τα πήλινα 

αγγεία. 

    Περνάμε στα Αρχαϊκά χρόνια δύο 

καταπληκτικά γλυπτά είναι ο κούρος 

και η κόρη καθώς και τα αγγεία με 

τον μελανόμορφο και ερυθρόμορφο  

ρυθμό .  

Μου άρεσε πολύ η επίσκεψη στο 

μουσείο!!! 

Ρεγγίνα Σεμιτέκολου Δ1  

 

Αν ήμασταν 

Πρωθυπουργοί… 

 

Κατά τη γνώμη μας για να 

επιτύχει ένα κράτος τον περιορισμό 

ενός ιού (π.χ. κορονοϊος) θα έπρεπε 

να υποχρεώσει τους κάτοικους να 

μπουν σε ένα lockdown μικρής 

διάρκειας για να μην υπάρχουν τόσα 

κρούσματα. Ένα ακόμα μετρό το οποίο 

πρέπει να ληφθεί υπόψιν μας είναι 

η χρήση της μάσκας σε εσωτερικούς 

και εξωτερικούς χώρους ενώ εξίσου 

σημαντικό είναι να κρατάμε 

αποστάσεις και να χρησιμοποιούμε 

αντισηπτικό για τη πλήρη απολύμανση 

των χεριών μας. Η αστυνομία θα 

χρειαζόταν να κάνει παραπάνω 

ελέγχους και να υπάρχει αυστηρό 

πρόστιμο για την παραβίαση των 

μέτρων, επίσης στις επαρχίες θα 

έπρεπε να υπάρχουν 3-6 περιπολικά 

για την επίβλεψη των κάτοικων αυτών 

των περιοχών. Το εμβόλιο θα ήταν 

υποχρεωτικό για άτομα άνω των 18 

και στις ευπαθείς ομάδες για την 

αποφυγή περισσοτέρων θανάτων αλλά 

και κρουσμάτων. Στα μέσα μαζικής 

μεταφοράς θα μπορούσαν να έχουν 

πρόσβαση μόνο οι εμβολιασμένοι ή 

αυτοί που έχουν νοσήσει. Τέλος τα 

σύνορα θα έπρεπε να ήταν κλειστά 

για την μείωση των κρουσμάτων. 

Σιμητόπουλος Γιώργος, 

Χασάπης Διονύσης, 

Κώτης Θέμης, 

Σταμάτης Βασίλης, 

Πετράκης Κάρολος ΣΤ1 

Ανακύκλωση 

Η ανακύκλωση είναι η 

διαδικασία με την οποία 

επαναχρησιμοποιούνται διάφορα 

υλικά ή οτιδήποτε αποτελεί γρήγορο 

αποτέλεσμα της ανθρώπινης 

δραστηριότητας και το οποίο στην 

μορφή που είναι δεν αποτελεί 

πλέον αγαθό για τον άνθρωπο. Στη 

διαδικασία αυτή συνήθως 

τα απορρίμματα μετατρέπονται σε 

πρώτες ύλες από τις οποίες 

παράγονται νέα προϊόντα. 

Μέρος της διαδικασίας της 

ανακύκλωσης είναι και η μετατροπή 

βλαβερών για το περιβάλλον υλικών 

σε λιγότερο ή και καθόλου βλαβερά. 

Με τον τρόπο αυτό γίνεται ομαλότερα 

η επανένταξή τους στο φυσικό 

περιβάλλον το οποίο ουσιαστικά 

ολοκληρώνει τη διαδικασία της 

ανακύκλωσης με φυσικό τρόπο. 

Παράδειγμα μιας τέτοιας περίπτωσης 

είναι η μετατροπή οικιακών λυμάτων 

σε τέτοια μορφή ώστε να είναι 

λιγότερο βλαβερά σε αντίθεση με την 

κατευθείαν εναπόθεσή τους π.χ. στη 

θάλασσα. 

Η ανακύκλωση μειώνει την 

κατανάλωση πρώτων υλών και τη χρήση 

ενέργειας και ως εκ τούτου τις 

εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. 

Ανακυκλώσιμα υλικά είναι το γυαλί, 

το χαρτί, το αλουμίνιο και άλλα 

μέταλλα όπως ο χαλκός και ο 

σίδηρος, η άσφαλτος, τα 

κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και τα 

πλαστικά. Οι ηλεκτρικές και 

ηλεκτρονικές συσκευές πρέπει να 

ανακυκλώνονται όχι μόνον γιατί η 

τοποθέτηση τους σε χώρους 

απορριμμάτων επιβαρύνει το 

περιβάλλον αλλά και γιατί βλάπτει 

την υγεία μας. 

Η ανακύκλωση θα δώσει 

περισσότερα χρονιά ζωής στον 

πλανήτη μας γι’ αυτό πρέπει να την 

χρησιμοποιούμε όλοι. 

 

Σοφία Ρωμανού Ε1 

 

Το Μαγικό Αστέρι 

Κάποτε, σε ένα παρελθόν που 

κανένας δεν θυμάται, ήμουν σπίτι 

μου και γιορτάζαμε όπως κάθε χρόνο 

τα Χριστούγεννα. Μαζί μου ήταν η 

γιαγιά μου, η μαμά μου, ο μπαμπάς 

μου και οι δύο κολλητοί μου φίλοι, 

ο Αλέξης και ο Φίλιππος, ή όπως 

τους φωνάζω  εγώ, Άλεξ και Φίλιπ.  

Ήταν η μέρα που θα βάζαμε το 

αστέρι στο δέντρο. Το πρόβλημα όμως 

ήταν πως δεν υπήρχε αστέρι 

γιατί...δεν ξέρω γιατί, αλλά ξέρω 

πως πρέπει να το βρούμε. Ψάξαμε 

εκεί, ψάξαμε εδώ, μέχρι που έπρεπε 

Δημιουργία της Γιώτας Ξεργιά - Ε2  
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να πάμε στο τελευταίο δωμάτιο, το 

μπουντρούμι! Ταν ταν τααααααν! 

Μόλις κατεβήκαμε κάτω ο 

Αλέξης είπε “εεε, γκουχ, γκουχ, 

βλέπει κανένας; Γκουχ”. Ο Φίλιππος 

απάντησε όχι αλλά θα δούμε όταν 

βρεις στο μυαλό ότι υπάρχει φακός. 

Όσο προχωράγαμε είδαμε έναν μικρό 

καλικάντζαρο που τον έλεγαν siiiii. 

Τέλος πάντων προσπαθήσαμε να τον 

πιάσουμε αλλά μάταια. Πέντε λεπτά 

αργότερα τρύπωσε ο καλικάντζαρος 

σ’ένα κούτσουρο που εμείς δεν 

χωράγαμε και αυτό μας εμπόδιζε να 

τον πιάσουμε. Σκέφτηκα ότι κάτι 

ήθελε να μας δείξει, οπότε πήρα το 

κούτσουρο, κοίταξα από μια μικρή 

τρυπούλα και είχε ένα κουμπάκι. Εγώ 

είπα “Φίλιππε, Αλέξη ελάτε εδώ, 

έχει ένα κόκκινο κουμπάκι”. Εγώ 

σιγά σιγά το πάτησα και έγινα πιο 

μικρός από μυρμήγκι, σαν τον 

καλικάντζαρο. Και ο Φίλιππος με τον 

Αλέξη το πάτησαν κι αυτοί. 

Επιτέλους! Βρήκαμε το αστέρι, 

μα μόλις το αγγίξαμε πήγαμε στην 

Χριστούπολη όπου κάθε μέρα ήταν 

Χριστούγεννα. Έκανα σαν να μου 

έδωσε λεφτά η μαμά μου για 10.000 

robux. Αντέδρασα πιο τρελά όμως 

όταν δοκίμασα έναν κουραμπιέ πάνω 

στο τραπέζι, που το ξέρω δεν έπρεπε 

να το κάνω. Καταλάθος έριξα το 

Χριστουγεννιάτικο δέντρο, έπεσε 

πάνω σε δέκα τραπέζια, γλίστρησα 

πάνω στα μπισκότα κι έριξα κάτω τον 

Φίλιππο. Ναι...Παναγιά μου! 

Όσο περπατούσαμε είδα ένα 

έλκηθρο και χάρηκα γιατί 

εμμμ...ξέρετε τί σημαίνει....Άι 

Βασίλης! Αλλά σκέφτηκα πως ήταν από 

αυτούς τους ψεύτικους, τους 

ντυμένους. Και τελικά ήταν ακόμα 

χειρότερα, ήταν μια πινακίδα που 

έλεγε ho ho ho. Οπότε γυρίσαμε 

πίσω, ξαναγγίξαμε το αστέρι και 

γυρίσαμε σπίτι. Και τελειώσαμε την 

αποστολή μας. 

 Μου είπε η γιαγιά μου “να 

‘σαστε, ελάτε! Δεν βρίσκαμε το 

παλιό αστέρι κι έτσι πήγαμε κι 

αγοράσαμε καινούργιο”. Το στόμα μου 

άνοιξε και απ’τα νεύρα μου που όλο 

αυτό ήταν τζάμπα, πήρα τον 

καλλικάντζαρο, τον έκαψα στη φωτιά 

κι ακούστηκε ένα “σε μισώώώ”! Κι 

έτσι πήγα για ύπνο τσαντισμένος. 

Κωνσταντίνος Βασιλόπουλος Δ1 

Δείπνος 

Ήταν μια βροχερή μέρα και ο 

ουρανός συννεφιασμένος, μαύρος και 

σκοτεινός. Μια βροντή σκόρπισε το 

φόβο και τη χαρά. Οι σταγόνες 

άρχισαν να χορεύουν αγκαλιά με ένα 

λυπημένο σύννεφο. Αστραπές και 

κεραυνοί και ένας δυνατός θόρυβος 

μαζί με μια μεγάλη λάμψη έκαναν το 

τοπίο να μοιάζει με μια απέραντη 

φωτισμένη θάλασσα.  

Ο Βροχερομπουμπούνητος 

βρισκόταν σε μια στάση λεωφορείου 

περιμένοντας τη Γιαννουλίλη, μια 

όμορφη σκυλίτσα με φουντωτή ουρά.  

Η Γιαννουλίλη φάνηκε από 

μακριά κρατώντσας μια μεγάλη και 

φανταχτερή ομπρέλα. Μια τεράστια 

χαρά πλημμύρισε την καρδιά του 

Βροχερομπουμπούνητου. ‘Έτρεξε και 

χώθηκε κάτω από την ομπρέλα, 

κουνώντας με ευτυχία την ουρά του. 

Αγκαλιάστηκαν και ξεκίνησαν 

για το εστιατόριο «Λαιμαργία». Στο 

πίσω μέρος του εστιατορίου υπήρχαν 

τρεις μεγάλοι σιδερένιοι κάδοι 

απορριμάτων.  

Ο Βροχερομπουμπούνητος είχε 

καλέσει σε δείπνο την αγαπημένη του 

Γιαννουλίλη. 

Ξαφνικά, ένα φορτηγό με μια 

καρότσα γεμάτη από καφάσια μήλα 

πέρασε από μπροστά τους πιτσιλώντας 

τα πρόσωπά τους. 

Γρήγορα-γρήγορα σαν αίλουροι 

πήδηξαν πάνω στην καρότσα αφήνοντας 

ένα γάβγισμα ανακούφισης. Το ταξίδι 

των ονείρων τους ξεκίνησε. 

Ο δρόμος ήταν μακρινός και η 

καταιγίδα συνεχιζόταν. 

 

Οι μαθητές του Γ1 

Οι μαθητές του Α2 

--------------------------------- 

 

Οι μαθητές του Α1 ζωγραφίζουν τα 

αγαπημένα τους Χριστούγεννα  

και σας εύχονται Χρόνια Πολλά! 

Αυτό το αστέρι ας φέρει χαρά και 

υγεία σε όλο τον κόσμο! 

Χαρούμενα Χριστούγεννα  
Μια φορά κι έναν καιρό ήταν δύο αδέλφια που αγαπούσαν πολύ τα 

Χριστούγεννα. Κάθε χρόνο στόλιζαν το χριστουγεννιάτικο δέντρο με την 

οικογένειά τους και περίμεναν με αγωνία τον Αϊ-Βασίλη να τους φέρει τα 

δώρα.  

Φέτος τα παιδιά αποφάσισαν να κρυφτούν κάτω από το τραπέζι για να 

μπορέσουν επιτέλους να δουν τον Αϊ-Βασίλη. Ήταν όμως πολύ κουρασμένα και 

ενώ περίμεναν αποκοιμήθηκαν.  

«Ντριν, ντριν, ντριν» ακούστηκε ξαφνικά και τα παιδιά πετάχτηκαν 

αμέσως και κοίταξαν έξω από το παράθυρο. Είδαν ένα μεγάλο έλκηθρο γεμάτο 

δώρα που το έσερναν έξι τάρανδοι, ενώ άκουσαν τη φωνή του Αϊ-Βασίλη 

«Χο,χο,χο». 

Τότε ήταν που ακούστηκε ένα μικρό χτύπημα στο τζάμι και τα δύο αδέλφια 

είδαν ένα μικρό σπουργιτάκι. Κρύωνε γιατί έξω χιόνιζε και το έβαλαν μέσα 

να ζεσταθεί. Όταν ξημέρωσε αποφάσισαν να βγουν στην αυλή και να φτιάξουν 

έναν χιονάνθρωπο. Του έβαλαν καρότο για μύτη, δύο μικρά ξύλα για χέρια, 

ένα καπέλο και ένα κασκόλ.  

Ήταν πολύ ωραία αυτά τα Χριστούγεννα!!! 

Οι μαθητές του Β1 
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να πάμε στο τελευταίο δωμάτιο, το 

μπουντρούμι! Ταν ταν τααααααν! 

Μόλις κατεβήκαμε κάτω ο 

Αλέξης είπε “εεε, γκουχ, γκουχ, 

βλέπει κανένας; Γκουχ”. Ο Φίλιππος 

απάντησε όχι αλλά θα δούμε όταν 

βρεις στο μυαλό ότι υπάρχει φακός. 

Όσο προχωράγαμε είδαμε έναν μικρό 

καλικάντζαρο που τον έλεγαν siiiii. 

Τέλος πάντων προσπαθήσαμε να τον 

πιάσουμε αλλά μάταια. Πέντε λεπτά 

αργότερα τρύπωσε ο καλικάντζαρος 

σ’ένα κούτσουρο που εμείς δεν 

χωράγαμε και αυτό μας εμπόδιζε να 

τον πιάσουμε. Σκέφτηκα ότι κάτι 

ήθελε να μας δείξει, οπότε πήρα το 

κούτσουρο, κοίταξα από μια μικρή 

τρυπούλα και είχε ένα κουμπάκι. Εγώ 

είπα “Φίλιππε, Αλέξη ελάτε εδώ, 

έχει ένα κόκκινο κουμπάκι”. Εγώ 

σιγά σιγά το πάτησα και έγινα πιο 

μικρός από μυρμήγκι, σαν τον 

καλικάντζαρο. Και ο Φίλιππος με τον 

Αλέξη το πάτησαν κι αυτοί. 

Επιτέλους! Βρήκαμε το αστέρι, 

μα μόλις το αγγίξαμε πήγαμε στην 

Χριστούπολη όπου κάθε μέρα ήταν 

Χριστούγεννα. Έκανα σαν να μου 

έδωσε λεφτά η μαμά μου για 10.000 

robux. Αντέδρασα πιο τρελά όμως 

όταν δοκίμασα έναν κουραμπιέ πάνω 

στο τραπέζι, που το ξέρω δεν έπρεπε 

να το κάνω. Καταλάθος έριξα το 

Χριστουγεννιάτικο δέντρο, έπεσε 

πάνω σε δέκα τραπέζια, γλίστρησα 

πάνω στα μπισκότα κι έριξα κάτω τον 

Φίλιππο. Ναι...Παναγιά μου! 

Όσο περπατούσαμε είδα ένα 

έλκηθρο και χάρηκα γιατί 

εμμμ...ξέρετε τί σημαίνει....Άι 

Βασίλης! Αλλά σκέφτηκα πως ήταν από 

αυτούς τους ψεύτικους, τους 

ντυμένους. Και τελικά ήταν ακόμα 

χειρότερα, ήταν μια πινακίδα που 

έλεγε ho ho ho. Οπότε γυρίσαμε 

πίσω, ξαναγγίξαμε το αστέρι και 

γυρίσαμε σπίτι. Και τελειώσαμε την 

αποστολή μας. 

 Μου είπε η γιαγιά μου “να 

‘σαστε, ελάτε! Δεν βρίσκαμε το 

παλιό αστέρι κι έτσι πήγαμε κι 

αγοράσαμε καινούργιο”. Το στόμα μου 

άνοιξε και απ’τα νεύρα μου που όλο 

αυτό ήταν τζάμπα, πήρα τον 

καλλικάντζαρο, τον έκαψα στη φωτιά 

κι ακούστηκε ένα “σε μισώώώ”! Κι 

έτσι πήγα για ύπνο τσαντισμένος. 

Κωνσταντίνος Βασιλόπουλος Δ1 

Δείπνος 

Ήταν μια βροχερή μέρα και ο 

ουρανός συννεφιασμένος, μαύρος και 

σκοτεινός. Μια βροντή σκόρπισε το 

φόβο και τη χαρά. Οι σταγόνες 

άρχισαν να χορεύουν αγκαλιά με ένα 

λυπημένο σύννεφο. Αστραπές και 

κεραυνοί και ένας δυνατός θόρυβος 

μαζί με μια μεγάλη λάμψη έκαναν το 

τοπίο να μοιάζει με μια απέραντη 

φωτισμένη θάλασσα.  

Ο Βροχερομπουμπούνητος 

βρισκόταν σε μια στάση λεωφορείου 

περιμένοντας τη Γιαννουλίλη, μια 

όμορφη σκυλίτσα με φουντωτή ουρά.  

Η Γιαννουλίλη φάνηκε από 

μακριά κρατώντσας μια μεγάλη και 

φανταχτερή ομπρέλα. Μια τεράστια 

χαρά πλημμύρισε την καρδιά του 

Βροχερομπουμπούνητου. ‘Έτρεξε και 

χώθηκε κάτω από την ομπρέλα, 

κουνώντας με ευτυχία την ουρά του. 

Αγκαλιάστηκαν και ξεκίνησαν 

για το εστιατόριο «Λαιμαργία». Στο 

πίσω μέρος του εστιατορίου υπήρχαν 

τρεις μεγάλοι σιδερένιοι κάδοι 

απορριμάτων.  

Ο Βροχερομπουμπούνητος είχε 

καλέσει σε δείπνο την αγαπημένη του 

Γιαννουλίλη. 

Ξαφνικά, ένα φορτηγό με μια 

καρότσα γεμάτη από καφάσια μήλα 

πέρασε από μπροστά τους πιτσιλώντας 

τα πρόσωπά τους. 

Γρήγορα-γρήγορα σαν αίλουροι 

πήδηξαν πάνω στην καρότσα αφήνοντας 

ένα γάβγισμα ανακούφισης. Το ταξίδι 

των ονείρων τους ξεκίνησε. 

Ο δρόμος ήταν μακρινός και η 

καταιγίδα συνεχιζόταν. 

 

Οι μαθητές του Γ1 

Οι μαθητές του Α2 

--------------------------------- 

 

Οι μαθητές του Α1 ζωγραφίζουν τα 

αγαπημένα τους Χριστούγεννα  

και σας εύχονται Χρόνια Πολλά! 

Αυτό το αστέρι ας φέρει χαρά και 

υγεία σε όλο τον κόσμο! 

Χαρούμενα Χριστούγεννα  
Μια φορά κι έναν καιρό ήταν δύο αδέλφια που αγαπούσαν πολύ τα 

Χριστούγεννα. Κάθε χρόνο στόλιζαν το χριστουγεννιάτικο δέντρο με την 

οικογένειά τους και περίμεναν με αγωνία τον Αϊ-Βασίλη να τους φέρει τα 

δώρα.  

Φέτος τα παιδιά αποφάσισαν να κρυφτούν κάτω από το τραπέζι για να 

μπορέσουν επιτέλους να δουν τον Αϊ-Βασίλη. Ήταν όμως πολύ κουρασμένα και 

ενώ περίμεναν αποκοιμήθηκαν.  

«Ντριν, ντριν, ντριν» ακούστηκε ξαφνικά και τα παιδιά πετάχτηκαν 

αμέσως και κοίταξαν έξω από το παράθυρο. Είδαν ένα μεγάλο έλκηθρο γεμάτο 

δώρα που το έσερναν έξι τάρανδοι, ενώ άκουσαν τη φωνή του Αϊ-Βασίλη 

«Χο,χο,χο». 

Τότε ήταν που ακούστηκε ένα μικρό χτύπημα στο τζάμι και τα δύο αδέλφια 

είδαν ένα μικρό σπουργιτάκι. Κρύωνε γιατί έξω χιόνιζε και το έβαλαν μέσα 

να ζεσταθεί. Όταν ξημέρωσε αποφάσισαν να βγουν στην αυλή και να φτιάξουν 

έναν χιονάνθρωπο. Του έβαλαν καρότο για μύτη, δύο μικρά ξύλα για χέρια, 

ένα καπέλο και ένα κασκόλ.  

Ήταν πολύ ωραία αυτά τα Χριστούγεννα!!! 

Οι μαθητές του Β1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο χρόνος ειν’ ακόμη για σένα θρίαμβος 

και σου τον εύχομαι πάντα. 

                         Ν. Καρούζος 

 

 


