Δερζήθακε ζήκεξα ζην ζρνιείν ηελ αληδηνηειή επίζθεςε πέληε θνβεξώλ θαιιηηερλώλ
πνπ κε ηελ κνπζηθή ηνπο, ην ηξαγνύδη ηνπο θαη ηηο ζνθόηαηεο επηινγέο ηνπο ζε
ξεπεξηόξην θαη ζε ζεηξά παξνπζίαζεο απηνύ, θαζήισζαλ ηελ πξνζνρή ησλ παηδηώλ λα
ηνπο παξαθνινπζεί κε θνκκέλε αλάζα θαη έθαλαλ ηελ δσληάληα ηνπο λα δηνρεηεύεηαη ζε
ζπληεηαγκέλε θαη ξπζκηθή θιηκάθσζε ηνπ κεξαθιώκαηνο πνπ έλησζαλ. ηνλ θαζέλα
από ηνπο δηδάζθνληεο, απηά βεβαίσο ζύκηζαλ ηνπο θαιύηεξνπο νξηζκνύο ηνπ θιάδνπ
ηνπ γηα ην ηη εζηί κόξθσζε, θαιιηέξγεηα, παηδεία, αγσγή ςπρήο θιπ θαη ηνπ πνηό είλαη
ην δεηνύκελν απηώλ. ηνλ γξάθνληα, ζαλ θπζηθό, ζύκηζαλ θπζηθά δπν αηάθεο ηνπ
Ατλζηατλ: «Μόξθσζε είλαη απηό πνπ ζνπ κέλεη όηαλ μεράζεηο όζα έκαζεο», «ηα ληάηα
κνπ ιόγσ νηθνλνκηθήο θξίζεο, έθηαζαλ κεξηθνί λα ιέλε όηη επεηδή έρνπκε ζηνκάρη
έπξεπε λα μεράζνπκε νηη έρνπκε επίζεο θαη κπαιό θαη θαξδηά».
Πάληα ν θαιύηεξνο ηξόπνο λα ζπζηήζεηο θάπνηνλ είλαη λα ηνλ αθήζεηο λα απηνζπζηεζεί
κέζσ ηνπ έξγνπ ηνπ. Αθνπ δελ έγηλε καγλεηνζθόπεζε αο ηνπο δνύκε/αθνύζνπκε επί ησ
έξγσ ζηελ Ηιηνύπνιε θαη κεηά ζηε ηαδίνπ κε θνκκάηηα πνπ έπαημαλ θαη ζε καο:
https://www.facebook.com/1016662798419699/videos/1042542775831701/
https://www.youtube.com/watch?v=Yh220Cawpz8&nohtml5=False
https://www.youtube.com/watch?v=VoucWX07gmg
Είρακε ζήκεξα, ιόγσ απξόβιεπηνπ, κηα αιιαγή ζύζηαζεο ζηελ νκάδα, άξα αο
ζπκπεξηιάβνπκε θη έλα βίληεν κε αιιαγή ζύζηαζεο (όρη ηελ ίδηα αιιαγή):
https://www.youtube.com/watch?v=745jUQ5tdzo
Μεηά έπαημαλ θνκκάηηα Υαηδηδάθη πνπ αθνύ δελ ηα έρνπκε ζε ιηλθ ζα βάινπκε θάηη
όρη άζρεην κε ηη έπαημαλ ζηελ ηαδίνπ:
https://www.youtube.com/watch?v=gMMc64UWj8M
Σν θνκκάηη πνπ έπαημαλ αο ην αθνύζνπκε από ιηλθ ηνπ πνπ έρνπκε από νκνηέρλνπο ηνπο
θαη επίζεο αληδηνηειείο ζπλεθπνιηηζηέο ηνπο πνπ δξνπλ ζηελ Θεζζαινλίθε:
https://www.youtube.com/watch?v=cL9wNX1avDw
Γηα λα θαηαιαβαίλνπκε θαιύηεξα ηη αθνύγακε αο δνύκε θαη ην πακπάιαην, θιαζζηθό ,
νξηηδηλαι:
https://www.youtube.com/watch?v=vPYHiyOJc_A
Αιιν έλα από ην ίδην θηικ πνπ έπαημαλ ήηαλ ην εμήο (πνπ δπν ιηλθ δηαζέηνπκε κόλν ζε
ζρέζε κε ην νξίηδηλαι, ην έλα σο «ινπζηξάθηα», ην άιιν σο “shoeshine boys”)
https://www.youtube.com/watch?v=m7eny9cabC0
https://www.youtube.com/watch?v=7sOSkszfx3U
(Αο δνύκε θαη γξακκέλνπο ηνπο ζηίρνπο (ηνπ Νίθνπ Γθάηζνπ) πνπ αθνύγνληαη:
Δνπιεηά θαη ρακαιίθη
θαη βξσκα θη απιπζηά
καδεύηεθαλ νη ιύθνη
λα κπνπλ ζηελ εθθιεζηά.
Κνηκάκαη ζην ραιίθη
ρνξηαίλσ από βξηζηά
θαη κ‟ έρεη ζαλ ζθνπιήθη
ηνπ θόζκνπ ε κπακπεζηά.
Πνύ ζα πάκε, πνύ ζα πάκε
ηη ζα θάκε ηη ζα θάκε;
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Έθιεςα κηα ιακαξίλα
κε δεζηή δεζηή θαξίλα.
ώπα ζώπα, ζώπα ζώπα,
δε κνπ ην `πεο δε ζνπ ην `πα
πάςε πάςε, πάςε πάςε
θη ό,ηη βξεηο κπξνζηά ζνπ ράςε)
Αο γπξίζνπκε ζην θνπαξηέην:
https://www.youtube.com/watch?v=0bHrArND6T0&nohtml5=False
Πέξαζαλ από ηα νξγαληθά ζηα ηξαγνύδηα κε ηελ εκθάληζε ηεο θαιιηηέρληδνο πνπ ζα
ζπζηήζνπκε, ειιείςεη ιηλθ από ηελ εδώ ζεκεξηλή ηεο εκθαληζε, κέζσ ηνπ εμήο ιηλθ:
https://www.youtube.com/watch?v=sW9f8slQ3z0
Σν πξώην ηξαγνύδη πνπ ηξαγνύδεζε δελ ήηαλ ζηα Ειιεληθά, καο είπε νηη νη ζηίρνη ήηαλ
ηεο Αιθνλζίλα ηόξλη, κηαο κεγάιεο (ΑξγεληηλνΕιβεηίδαο;) πνηήηξηαο πνπ ζηελ
Αξγεληηλή ηελ έρνπλε όπσο εκείο ηνλ Ειύηε. Γηα λα πάξνπκε κηα ηδέα από κεγάιε
πνίεζε ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο κπνξνύκε λα δνύκε/αθνύζνπκε έλα πην γλώξηκν
ηξαγνύδη (αιιά όρη ηώξα: κόιηο ηειεηώζνπκε όια όζα πεξηγξάθνπλ ην ηη αθνύζακε ζα
βάινπκε θη έλα ΤΓ κε θάηη από ηα θάπσο πην γλσζηά ζε καο, ηνπ Νεξνύληα)
Μεηά (αλ ζέιεη ην πηζηεύεη ν αλαγώζηεοο, κα εκείο ην είδακε κε ηα κάηηα καο θαη ην
πηζηέςακε, αλ δελ ην βιέπακε, ίζσο, κεξηθνί από καο ηνο κεγαιύηεξνπο ηνπιάρηζηνλ, λα
κε ην πηζηεύακε) απέζπαζε ηελ απόιπηε πξνζνρή κε ηελ εξκελεία ηεο ζην εμήο
ηξαγνύδη:
https://www.youtube.com/watch?v=eaKqMU9so3I
(δήηεκα εξκελείαο; Σξαγνπδηνύ; Καη ησλ δπν; Ίζσο κόλν γηα ηνλ εαπηό ηνπ κπνξεί ν
θάζε παξεπξεζείο ή ε θάζε παξεπξεζείζα λα απαληήζεη ζην ηξίιεκκα πεξί ηνπ ηη ηνλ ή
ηελ θαζήισζε)
πλέρηζαλ κε ην «Μάλλα κνπ Ειιάο», απνδίδνληαο κόλν νξγαληθά ηνλ αξρηθό ακαλέ
(πξνζπεξλώληαο δειαδή ηνπο δπλαηόηαηνπο ζηίρνπο «Δελ έρσ ζπίηη πίζσ γηα
λα‟ξζώ/νύηε θξεβάηη γηα λα θνηκεζώ/δελ έρσ δξόκν νύηε γεηηνληά/λα πεξπαηήζσ κηα
Πξσηνκαγηά») αιιά εκείο ζην ιηλθ πνπ ζα βάινπκε θαη ζηελ γξαπηή απόδνζε πνπ ζα
δηαβάζνπκε αο κε ηνπο πξνζπεξάζνπκε
https://www.youtube.com/watch?v=ZZEhyY3dvwU
https://www.youtube.com/watch?v=36nRQAaO3Ac&nohtml5=False
Μάλλα κοσ Ειιάς
Σηίτοη: Νίθος Γθάηζος
Μοσζηθή: Σηαύρος Ξαρτάθος
Δελ έρσ ζπίηη πίζσ γηα λα `ξζώ
νύηε θξεβάηη γηα λα θνηκεζώ
δελ έρσ δξόκν νύηε γεηηνληά
λα πεξπαηήζσ κηα Πξσηνκαγηά.
Σα ςεύηηθα ηα ιόγηα ηα κεγάια
κνπ ηα „πεο κε ην πξώην ζνπ ην γάια.
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Μα ηώξα πνπ μππλήζαλε ηα θίδηα
εζύ θνξάο ηα αξραία ζνπ ζηνιίδηα
θαη δε δαθξύδεηο πνηέ ζνπ κάλα κνπ Ειιάο
πνπ ηα παηδηά ζνπ ζθιάβνπο μεπνπιάο.
Σα ςεύηηθα ηα ιόγηα ηα κεγάια
κνπ ηα „πεο κε ην πξώην ζνπ ην γάια.
Μα ηόηε πνπ ζηε κνίξα κνπ κηινύζα
είρεο ληπζεί ηα αξραία ζνπ ηα ινύζα
θαη ζην παδάξη κε πήξεο γύθηηζζα κατκνύ
Ειιάδα Ειιάδα κάλα ηνπ θαεκνύ.
Σα ςεύηηθα ηα ιόγηα ηα κεγάια
κνπ ηα „πεο κε ην πξώην ζνπ ην γάια.
Μα ηώξα πνπ ε θσηηά θνπληώλεη πάιη
εζύ θνηηάο ηα αξραία ζνπ ηα θάιιε
θαη ζηηο αξέλεο ηνπ θόζκνπ κάλα κνπ Ειιάο
ην ίδην ςέκα πάληα θνπβαιάο.
(Γηα λα καζαίλνπλ νη λεόηεξνη θαη λα ζπκόκαζη νη παιαηόηεξνη αο πξνζζέζνπκε όηη ε
επόκελε ζπλεξγαζία Γθάηζνπ-Ξαξράθνπ κεηά ην «Ρεκπέηηθν» όπνπ αλήθε ην παξαπάλσ
ηξαγνύδη ήηαλ ηα «Καηά Μάξθν» όπνπ αλήθε ην παξαθάησ ηξαγνύδη πνπ ηόηε
αλαθεξόηαλ ζηνπο Καξακαλιή, Παπαλδξένπ θαη ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο αιιά κάιινλ
δελ έραζε ηελ επηθαηξόηεηά ηνπ αθνύ δελ απνθιείεηαη πιένλ λα‟λαη επίθαηξνο ν ηίηινο
θαη γηα πνιύ λεόηεξνπο ειηθηαθά ζπγθπβεξλώληεο:
https://www.youtube.com/watch?v=0lSYl1-xUU8
Τα γερόληηα
Σηίτοη: Νίθος Γθάηζος
Μοσζηθή: Σηαύρος Ξαρτάθος
Μ‟ έλα κάηη κ‟ έλα δόληη, κε βακκέλα ηα καιιηά
ζθαξθαιώζαλ νη γεξόληνη ζηεο παηξίδαο ηα ζθαιηά.
Καζώο παλ γηα ηα νγδόληα ίδηνη θαη παξάιιεινη
ην πνιύ γηα θακηά ηζόληα είλαη πηα θαηάιιεινη.
Μα γηα λα ζσζεί ε Ειιάδα ζηνπο θαηξνύο ηνπο ύζηαηνπο
βξείηε θάπνπ έλαλ θαηάδα θαη γθξεκνηζαθίζηε ηνπο.
Μαο θινκώζαλ νη παππνύδεο κε ςεπηηέο θαη θνύκαξα
ιεο θαη είκαζηε αιεπνύδεο πνπ καζάλε θνύκαξα.
Μα ζα ‟ξζνύλε άιια ρξόληα κ‟ όλεηξα θη νξάκαηα,
δίρσο ιόγνπο ζηα κπαιθόληα θη αλζηζηά πξνγξάκκαηα.
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Μα γηα λα ζσζεί ε Ειιάδα ζηνπο θαηξνύο ηνπο ύζηαηνπο
βξείηε θάπνπ έλαλ θαηάδα θαη γθξεκνηζαθίζηε ηνπο
βξείηε θάπνπ έλαλ θαηάδα θαη γθξεκνηζαθίζηε ηνπο.)
Οη επηζθέπηεο καο θαιιηηέρλεο ινηπόλ κεξάθισζαλ ηα παηδηά, κεξαθιώζεθαλ θαη νη
ίδηνη από ηελ αγάπε ε νπνία μερείιηδε από ην κεξάθισκα ησλ παηδηώλ, είπαλ πνιύ
πεξηζζόηεξα ηξαγνύδηα απν όζα είραλ αλαγγειζεί θαη όηαλ ν θαζεγεηήο πνπ ηνπο ήμεξε
θαη ηνπο είρε πξνζθαιέζεη (θαη ηνλ νπνίνλ κεηά επραξηζηνύζακε όζν ζεξκά όζν ηνπο
θαιιηηέρλεο) επραξίζηεζε θαη ηνπο ίδηνπο θαη ηα παηδηά γηα ηελ ππνδεηγκαηηθή ηνπο
ζπκπεξηθνξά θαζ‟όιε ηελ δηάξθεηα ηεο ζπλαπιίαο, ηνπο παξαθάιεζε λα παίμνπλ άιιν
έλα, εθείλνη έδσζαλ κηα θνβεξή εξκελεία ηνπ εμήο γηα ην νπνίν δελ έρνπκε κελ δηθό
ηνπο ιηλθ αιιά είλαη ηόζν δπλαηό ηξαγνύδη θαη έρεη δώζεη αθνξκή ζε ηόζν
εκπλεπζκέλεο εξκελείεο ηνπ θαη εθαξκνγέο ηνπ πνπ ζα θαηαιάβνπκε πνιύ θαιά πεξί
ηηλνο πξόθεηηαη θαη πόζα πξνζθέξεη ζαλ ηξαγνύδη...Γηα ην πόζα πξνζέθεξαλ νη ίδηνη ζην
ηξαγνύδη απηό ζα πξνζπαζήζνπκε ζε ιίγν λα βξνύκε ηξόπν λα ην πνύκε, αιιά ηώξα αο
ζπγθεληξσζνπκε ζηνλ κλεκεηώδε απηό ύκλν ζηε δσή:
https://www.youtube.com/watch?v=5kYvBd2D9iI
Εκείς ποσ κείλακε
Σηίτοη: Νίθος Γθάηζος
Μοσζηθή: Σηαύρος Ξαρτάθος
Εκείς ποσ κείλακε
ζηο τώκα ηο ζθιερό
γηα ηοσς λεθρούς
ζ’ αλάυοσκε ιηβάλη
θη όηαλ ταζεί
καθρηά ηο θαραβάλη
ηοσ τάροσ ηοσ κεγάιοσ πετιηβάλε,
ζηε κλήκε ηοσς ζα ζηήζοσκε τορό.
Εκείς ποσ κείλακε
ζα ηρώκε ηο πρφί
κηα θέηα από ηοσ ήιηοσ ηο θαρβέιη,
έλα ηζακπί ζηαθύιη από η’ ακπέιη
θαη δίτφς πηα ηοσ θόβοσ ηο ηρηβέιη,
κπροζηά ζα προτφράκε ζηε δφή.
Εκείς ποσ κείλακε
ζα βγούκε κηα βραδηά
ζηελ ερεκηά λα ζπείροσκε τορηάρη
θαη πρηλ γηα πάληα
ε λύτηα λα κας πάρεη
ζα θάλοσκε ηε γε προζθσλεηάρη
θαη θούληα γηα η’ αγέλλεηα παηδηά.
https://www.youtube.com/watch?v=WT2k1x23vyI
https://www.youtube.com/watch?v=4ggzsyN6WkQ
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Όηαλ πήγακε λα ζπγραξνύκε θαη λα επραξηζηήζνπκε ηνπο θαιιηηέρλεο, πξνζσπηθά
ραηξέηεζα δπν θνξέο θνξέο ηελ θπξία Αξγπξώ Καπαξνύ πνπ ηξαγνπδνύζε γηαηί έθαλα
δπν απόπεηξεο απνηπρεκέλεο λα κπνξέζσ λα ηεο πσ θαηη πνπ κνπ εξρόηαλε ζην κπαιό
θαη από θνκπιάξηζκα κε ην πσ ιάζνο θαη γίλεη παξεμήγεζε ην μέρλαγα θαη έηζη απιώο
επαλέιαβα δπν θνξέο νηη ζα θάλνπκε θαηξό λα βξνύκε ηα ιόγηα λα ηνπο πνύκε πόζν
κνλαδηθνί ήηαλ: Γξαπηώο είλαη δπζθνιόηεξν λα κπεξδέςεηο ηα ιόγηα ζνπ, νπόηε ηεο ιέσ
απηό πνπ ήζεια θαη κάιηζηα ζαλ αθηέξσζε γηα ηνλ ππέξνρν ηξόπν πνπ εξκήλεπζε ηα
ζεία ηξαγνπδηα ησλ Γθάηζνπ-Ξαξράθνπ:
Πξηλ πάλσ από ηξηάληα ρξόληα κε ηα δξώκελα ζηελ Αζήλα σο «πνιηηηζηηθήο
πξσηεύνπζαο ηεο Επξώπεο» ν Υάξπ Κιελ είρε ζπιιάβεη ην εμήο ζθεηο: Έλαλ
βαξύκαγθα ηεο πηάηζαο ηνλ πεγαίλεη ε θνπέια ηνπ ζηε Ηξώδεην θη απηόο όηαλ αθνύεη
Κάξκελ ιέεη «Πσσ-πσ ηαιεληάξεο κε ηέηηα ιαξύγγηα θαη λα ηξαγνπδάλε εδώ ζηα
ληακάξηα! Αλ θάλεη θαη πεη έλα «παληξεκέλνη θη νη δπό» ηελ έζβεζε ηελ Ρίηα» (Ρίηα
αθειιαξίνπ) Σν επεηζόδην είλαη ζην 2:23 ηνπ παξαθάησ ιηλθ:
https://www.youtube.com/watch?v=hYoTOVRNQ_Q
ΤΓ: Πξηλ θιείζνπκε, κε μεράζνπκε θαη ην «Λάηηλ» πνπ ιέγακε όηη ζα δνύκε θαη ζα
αθνύζνπκε
LA UNITED FRUIT Cο.
http://www.youtube.com/watch?v=7oqlEli2PvU
Cuando sono la trompeta, estuvo todo preparado en la tierra,
Όηαλ ήρεζε ε ζάιπηγγα όια ζηε γε ήηαλ έηνηκα
y Jehova repartio el mundo a Coca-Cola Inc., Anaconda,
θαη ν Θεόο κνίξαζε ηνλ θόζκν ζηελ Κόθα Κόια ΑΕ, ζηελ Αλαθόληα
Ford Motors, y otras entidades, y otras entidades:
ζηε Φόξλη Μόηνξο θαη ζε άιιεο νληόηεηεο
La compania Frutera Inc. se reservo la mas jugoso
Η εηαηξία Φξνπηεξία Α.Ε. ζεξβηξίζηεθε ηελ πην δνπκεξή,
la costa central de mi tierra, la dulce cintura de America.
ηελ θεληξηθή αθηή ηεο ρώξαο κνπ, ηε γιπθηά κέζε ηεο Ακεξηθήο.
Bautizo de nuevo sus tierras como “Republicas Bananas”,
Ξαλαβάθηηζε ηα εδάθε ηεο σο «δεκνθξαηίεο ηεο Μπαλάλαο»,
y sobre los muertos dormidos sobre los heroes inquietos
θαη πάλσ ζε θνηκηζκέλα πηώκαηα, θαη πάλσ ζε αθνίκεηνπο ήξσεο,
que conquistaran la grandeza, la libertad y las banderas,
πνπ θαηέθηεζαλ ην κεγαιείν, ηελ ειεπζεξία θαη ηηο ζεκαίεο
establecio la opera bufa, la opera bufa
ίδξπζε ηελ όπεξα παιηάηζσλ
enajeno los albedrios, regalo coronas de Cesar,
αιινηξίσζε πξνζσπηθά πεπξσκέλα, δώξηζε θνξώλεο ηνπ Καίζαξα,
desenvaino la envidia atrajo la dictadura de las moscas,
έβγαιε απ‟ηε ζήθε ηνπ ην θζόλν πξνζέιθπζε ηε δηθηαηνξία από (ζθαηό;)κπγεο
moscas Trujillos, moscas Tachos, moscas Garias , moscas Martinez,
(ζθαηό;)κπγα Σξνπρίιν, (ζθαηό;)κπγα Σάρν, (ζθαηό;)κπγα Γθαξία, (ζθαηό;)κπγα
Μαξηίλεδ,
moscas Ubico
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(ζθαηό;)κπγα Οπκπίθν
moscas humedas de sangre humilde y mermelada,
(ζθαηό;)κπγεο κνπζθεκέλεο ζε αίκα θαη καξκειάδα,
moscas borrachas que zumban sobre las tumbas populares,
(ζθαηό;)κπγεο κεζπζκέλεο , (ζθαηό;)κπγεο ζαλ θεθήλεο, πάλσ ζηνπο νκαδηθνύο ιατθνύο
ηάθνπο,
moscas de circo, sabias moscas entendidas en tirania.
(ζθαηό;)κπγεο ηζίξθνπ, (ζθαηό;)κπγεο ζνθέο εμαζθεκέλεο ζηελ ηπξαλία.
Entre las mochas sanguinarias la Frutera desembarca,
Αλάκεζα ζηηο αηκνδηςείο (ζθαηό;)κπγεο ε Φξνπηεξία ηλθ. μεκπαξθάξεη,
arassando el café y las frutas, en sus barcos que deslizaron como bandejas
el tesoro
ιπκαίλεηαη ηνλ θαθέ θαη ηα θξνύηα κε ηα πινία ηεο πνπ εμαθαλίδνπλ, ζαλ θαληάζκαηα
ζε δίζθνπο , ηνπο ζεζαπξνύο
de nuestras tierras, de nuestras tierras sumergidas.
ησλ ρσξώλ καο , ησλ ρσξώλ καο πνπ έρνπλ βπζηζζεί.
Mientras tanto, por los abismos azucarados de los puertos,
Ελ ησ κεηαμύ ζηηο δαραξέληεο αβύζζνπο ησλ ιηκαληώλ
caian indios sepultados en el vapor de la manana:
Ιλδηάλνη πνπ θαηαξξένπλ ζάβνληαη κε ηελ νκίριε ηνπ πξστλνύ:
un cuerpo rueda,
έλα ζώκα θαηξαθπιάεη,
una cosa sin nombre, un numero caido,
έλα πξάκα ρσξίο όλνκα, έλα λνύκεξν πεζκέλν, έλα λνύκεξν θακέλν,
un racimo de fruta muerta derramada en el pudrilero.
έλα κάηζν άςπρα θξνύηα, αδεηαζκέλν ζηε ρσκαηεξή.
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