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Έναρ ςπέποσο μαέζηπορ 

Μηα από ηηο πην εκπλεπζκέλεο θαη πην απίζηεπηεο παξεκβάζεηο ηεο  Τέρλεο 

ζηελ θνηλσλία...  
 

https://www.efsyn.gr/arthro/pethane-o-maestros-hose-antonio-ampreoy  
 

Πέθανε ο δάζκαλορ και μαέζηπορ Χοζέ Ανηόνιο Αμππέος  
 

ΚΔΝΣΡΙΚΗ - ΛΑΣΙΝΙΚΗ ΑΜΔΡΙΚΗ 

Πέθανε ο δάζκαλος και μαέζηρος Χοζέ 
Ανηόνιο Αμπρέοσ 

Γελλήζεθε ζηηο 7 Μαΐνπ 1939 ζηε Βαιέξα | AP Photo/Daniel Ochoa de Olza, File 
25.03.2018, 09:18 | Δηηθέηεο:  Βελεδνπέια, κνπζηθνί, παηδηά, ζάλαηνο 

Σςνηάκηηρ:  

efsyn.gr 

ε ειηθία 79 ρξνλώλ «έθπγε» ρζεο ζην Καξάθαο ν θσηηζκέλνο δάζθαινο 
κνπζηθήο θαη νηθνλνκνιόγνο Χνζέ Αληόλην Ακπξένπ, ν ηδξπηήο ηνπ El Sistema, 
ηνπ πεξίθεκνπ πξνγξάκκαηνο κνπζηθήο εθπαίδεπζεο λέσλ ζηε Βελεδνπέια, πνπ 
άιιαμε ηε δσή εθαηνληάδσλ ρηιηάδσλ παηδηώλ από θησρέο ζπλνηθίεο. 

https://www.efsyn.gr/arthro/pethane-o-maestros-hose-antonio-ampreoy
https://www.efsyn.gr/arthro/pethane-o-maestros-hose-antonio-ampreoy
https://www.efsyn.gr/kosmos/kentriki-latiniki-ameriki
https://www.efsyn.gr/etiketes/venezoyela
https://www.efsyn.gr/etiketes/moysikoi
https://www.efsyn.gr/etiketes/paidia
https://www.efsyn.gr/etiketes/thanatos
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ην πξόγξακκα νξρεζηξώλ παηδηώλ θη εθήβσλ, πνπ είρε πξνσζήζεη ν Οπγθό 
Σζάβεο, ζήκεξα ζπκκεηέρνπλ 900.000 παηδηά θαη έθεβνη, πνπ εθπαηδεύνληαη 
από 10.000 δαζθάινπο, ζε πάλσ από 1.500 νξρήζηξεο θαη ρνξσδίεο ζε όιε ηε 
Βελεδνπέια.  

Όκσο, ν Ακπξένπ είρε μεθηλήζεη ην ζύζηεκα ζε έλα γθαξάδ κε κόιηο 11 
κνπζηθνύο ην 1975 απνγνεηεπκέλνο από ην γεγνλόο όηη ε Βελεδνπέια είρε κόλν 
κία νξρήζηξα, ελώ άιιεο ρώξεο, όπσο ε Αξγεληηλή, ε Βξαδηιία ή ην Μεμηθό, 
είραλ κεγαιύηεξε αλάπηπμε. 

Ο Ακπξένπ, γλσζηόο απιά κε ην πξνζσλύκην El Maestro ζηε Βελεδνπέια, 
αζρνιήζεθε κε ηε κνπζηθή θαη ηελ πνιηηηθή. Ο ίδηνο πξηλ κεξηθά ρξόληα είρε 
δειώζεη ζην Associated Press ην εμήο: 

Είναι αγόπια που παίπνουμε μακπιά από ηα ναπκωηικά και ηη βία. Το να κάηζει 
ένα αγόπι ζε απλά μια ππόβα για να παίξει, όηαν θα μποπούζε να είναι ζηη γωνία 
κάπνιζμα μαπιχουάνα, είναι ήδη ένα πολύ ζημανηικό επίηευγμα. 

Σν κνληέιν αλαπαξήρζε ζε πάλσ από 55 ρώξεο, κε απνηέιεζκα ν Ακπξένπ λα 
απνθηήζεη επξύηαηε δηεζλή αλαγλώξηζε. Σν 1993, ηνπ απνλεκήζεθε ην Γηεζλέο 
Βξαβείν Μνπζηθήο ηεο Οπλέζθν, ελώ ην 2008, έιαβε ην Principe de Asturias de 
las Artes, ηελ θνξπθαία ηηκεηηθή δηάθξηζε ηεο Ιζπαλίαο. Σν όλνκα ηνπ είρε 
αθνπζηεί θαη γηα ην βξαβείν Νόκπει Δηξήλεο. 

Ίζσο ν γλσζηόηεξνο καζεηήο ηνπ El Sistema ζε δηεζλέο επίπεδν είλαη ν 
Γθνπζηάβν Νηνπληακέι, πνπ απέθηεζε ηελ κνπζηθή ηνπ παηδεία ράξε ζην 
πξόγξακκα απηό θη είλαη ζήκεξα ν δηεπζπληήο ηεο Φηιαξκνληθήο Οξρήζηξαο ηνπ 
Λνο Άληδειεο. 

Ο Νηνπληακέι αλέβαζε ζην Twitter έλαλ ζπγθηλεζηαθά θνξηηζκέλν 
απνραηξεηηζκό, «κε όιε κνπ ηελ αγάπε θαη ηελ αηώληα επγλσκνζύλε κνπ ζηνλ 
παηέξα καο, ηνλ ηδξπηή ηνπ El Sistema», θάησ από κηα αζπξόκαπξε 
θσηνγξαθία ηνπ ηδίνπ κε ηνλ Ακπξένπ. 

Ο δηεπζπληήο ηεο Φηιαξκνληθήο ηνπ Βεξνιίλνπ, ίκνλ Ρέηηι, ήηαλ ππνζηεξηθηήο 
ηνπ Ακπξένπ θαη ηνπ El Sistema. Απηό πνπ έθαλε είλαη λα θέξεη ειπίδα «κέζσ 
ηεο κνπζηθήο, ζε εθαηνληάδεο ρηιηάδεο δσέο πνπ δηαθνξεηηθά ζα ράλνληαλ από 
ηα λαξθσηηθά θαη ηε βία» είρε δειώζεη. 

«Έλαο ζπνπδαίνο πνιίηεο ηεο Βελεδνπέιαο καο εγθαηέιεηςε. Δπραξηζηνύκε, 
Μαέζηξν Χνζέ Αληόλην Ακπξένπ, γηα ηελ όκνξθε θιεξνλνκηά πνπ αθήζαηε ζηα 
παηδηά θαη ζηνπο λένπο ηεο Βελεδνπέιαο», δήισζε ν ππνπξγόο Παηδείαο ηεο 
Βελεδνπέιαο, ν Διίαο Χάνπα. 
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Ο πξόεδξνο ηεο Βελεδνπέιαο Νηθνιάο Μαδνύξν απέηηζε επίζεο θόξν ηηκήο ζηνλ 
κνπζηθό. «Μαο αθήλεη ζπνπδαία θιεξνλνκηά, εζηθή θαη πνιηηηζκηθή», ηόληζε. «Σν 
έξγν ηνπ κέλεη ζε όιεο ηηο γεηηνληέο ηεο Βελεδνπέιαο». 

ΓΙΑΒΑΣΔ ΔΠΙΗ: 

Είμαι ο Χοςζεΐν Μπανηπάν και θέλω να ζαρ πω ένα ηπαγούδι... 

El Sistema: κοινωνική ένηαξη μεηά μοςζικήρ για ηα πποζθςγόποςλα 
 
 Μάπηιορ 27, 2018 at 8:32 πμ  

Παηδηά, βάδσ απηά πνπ κεξηθνί είραηε βξεη θαη καο είραηε πεη γηα ηνλ κεγάιν απηό 

άλζξσπν ζην πξόηδεθη γηα ηελ παξέκβαζε ηεο ηέρλεο ζηελ θνηλσλία (ηα βάδσ κε reply 

εληόο reply γηα λα ζπκίδνπλ ηνλ δηαινγηθό ηξόπν ζαο όηαλ καο ηα παξνπζηάζαηε): 

Αο δνύκε όκσο θαη ηελ θιαζζηθή κνπζηθή πνπ, αλεμάξηεηα από ηη ην εξεζίζκαηα ηελ 

δεκηνύξγεζαλ ζηνλ θαηξό ηεο, ηώξα πνιύ ζπρλά ζεσξείηαη κνπζηθή πνπ αθνξά κόλν 

όζνπο έρνπλ ρξόλν θαη ρξήκα γηα θνπιηνύξα πνιπηειείαο. 

https://www.youtube.com/watch?v=5-BRU59Dlnc (Επηινγέο 0:00-2:24) 

Reply ↓ 

Μάπηιορ 27, 2018 at 8:33 πμ  

Αο δνύκε θαη από πνύ πξνέξρνληαη ηα παηδηά απηά πνπ κάιινλ δελ ζπκίδνπλ Βηελλέδνπο 

αλ θαη παίδνπλ ζηελ Βηέλλε. Απν ηελ Βελεδνπέια είλαη: 

https://www.youtube.com/watch?v=Fl3OO79fAgU (Επηινγέο 0:24-3:00) 

Reply ↓ 

Μάπηιορ 27, 2018 at 8:34 πμ  

Απίζηεπην αιιά αιεζηλό, ν κνπζηθόο πνπ ζπλέιαβε ηελ ηδέα λα δεκηνπξγήζεη ηέηνηεο 

νξρήζηξεο κε ηα παηδηά πνπ αιιηώο ζα γηλόηαλ βαπνξάθηα ή κέιε ζπκκνξηώλ έθηηαμε 

ζηηο παξαγθνππόιεηο ηεο ρώξαο ηνπ πάλσ από 250 νξρήζηξεο. Αο ηνπο δνύκε θαη ζηελ 

Αζήλα πνπ έπαημαλ Μάκπν ην 2010 ζην Ηξώδεην θνξώληαο θαλέιιεο ηεο Εζληθήο 

πνδνζθαίξνπ ηεο παηξίδαο ηνπο πνπ έπαηδε ηελ ίδηα κέξα ζε θάπνην θξίζηκν αγώλα. 

https://www.youtube.com/watch?v=yGnY31npifs(Επηινγέο 0:10-0:30) 

Reply ↓ 

Μάπηιορ 27, 2018 at 8:36 πμ  

Επηζθέθηεθαλ θαη ηνλ Μίθε Θενδσξάθε ζην ζπίηη ηνπ θνληά ζην Ηξώδεην. Με ηνλ 

Θενδσξάθε αο επηζηξέςνπκε γηα ιίγν ζηελ Ειιάδα πξηλ κέζσ απηνύ θαη πάιη 

μαλαβγνύκε ζε ηειείσο νηθνπκεληθά κελύκαηα… 

 

https://www.efsyn.gr/arthro/eimai-o-hoysein-mpantran-kai-thelo-na-sas-po-ena-tragoydi
https://www.efsyn.gr/arthro/el-sistema-koinoniki-entaxi-meta-moysikis-gia-ta-prosfygopoyla
http://simeioseisgiaola.info/?p=4#comment-9291
https://www.youtube.com/watch?v=5-BRU59Dlnc
http://simeioseisgiaola.info/?p=4&replytocom=9291#respond
http://simeioseisgiaola.info/?p=4#comment-9292
https://www.youtube.com/watch?v=Fl3OO79fAgU
http://simeioseisgiaola.info/?p=4&replytocom=9292#respond
http://simeioseisgiaola.info/?p=4#comment-9293
https://www.youtube.com/watch?v=yGnY31npifs
http://simeioseisgiaola.info/?p=4&replytocom=9293#respond
http://simeioseisgiaola.info/?p=4#comment-9294

