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 Γιάννης Καλαβριανός: 

«Το θέατρο με βοήθησε 
να ξεπεράσω μια περίοδο 

δειλίας και συστολής»

Αγαπητές/οί, αναγνώστριες/ες,

Από την αρχή της χρονιάς προσβλέπαμε στην επομένη επικοινωνία μας και ελπίζουμε να την 
απολαύσουμε μαζί, όπως και την πρώτη. Οπλισμένοι με δύναμη από τη θετική σας ανταπόκριση 
επιχειρούμε, έχοντας στη «δημοσιογραφική» μας παρέα και νέες παρουσίες γεμάτες δημιουργική 
προσμονή, να (ξανα)μοιραστούμε μαζί σας σκέψεις, προβληματισμούς, ιδέες και ενδιαφέροντα.  
Στο δεύτερο τεύχος στα «Φυλλαράκια» θα διαβάσετε  ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις με σημαίνοντα 
στον χώρο τους  πρόσωπα,  θα ενημερωθείτε για τις δράσεις του σχολείου μας και θα βρείτε 
ποικίλες προτάσεις αναφορικά με βιβλία, τουριστικούς προορισμούς, εναλλακτική διατροφή, 
κινηματογραφικές ταινίες, τηλεοπτικές σειρές, video games και μουσική μέσα από τις οποίες 
μπορείτε να διαλέξετε. Ευχαριστούμε θερμά το Σύλλογο Γονέων και τον αθλητικό σύλλογο «Δέκα» 
για τη χορηγική υποστήριξή τους, τη δημοσιογράφο Χριστίνα Τζόρμπα για τις πολύτιμες συμβουλές 
της, αλλά και όλες και όλους εσάς τους αναγνώστες που πέρυσι αγκαλιάσατε το πρώτο τεύχος της 
εφημερίδας μας. Με τη στήριξή σας μπορέσαμε και εμείς με την σειρά μας να αγκαλιάσουμε τα 
παιδιά του δημοτικού βρεφοκομείου Άγιος Στυλιανός, προσφέροντας τα έσοδα από την πώληση 
της εφημερίδας μας. Ευελπιστούμε και επενδύουμε σε μια νέα αγκαλιά για το 2ο τεύχος από              
«Τα Φυλλαράκια» μας!

Ελένη Ανδρέου ΠΕ11

“Είμαι από τους τελευταίους 
συγγραφείς που εκφράζουν στη 
λογοτεχνία τη λαϊκή και αστική 
παράδοσή μας”στην σελίδα 7

στην σελίδα 6

Ο συγγραφέας Θωμάς 

Κοροβίνης μιλάει στα 

«Φυλλαράκια»
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Κατά τα σχολικά έτη 2018 - 2019 και 
2019-2020 το Σχολείο μας  συμμετέχει 
για τρίτη φορά στο Ευρωπαϊκό Πρό-
γραμμα Erasmus+.  Ο τίτλος του νέου 
προγράμματος είναι: “Cooperative EU 
school teams: the winning future” το 
οποίο χρηματοδοτείται εξολοκλήρου 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα εταιρικά 
σχολεία προέρχονται  από την Ισπανία, 
την Ιταλία, την Λετονία και την Πολωνία.
Σκοπός του προγράμματος είναι η ανά-
πτυξη και βελτίωση των δεξιοτήτων των 
μαθητών σε τομείς όπως τα μαθηματι-
κά, οι θετικές επιστήμες, οι τέχνες και 
ο αθλητισμός, η ενίσχυση της διεθνούς 
διάστασης του σχολείου μας, η ενίσχυση 
της συνεργασίας του σχολείου με την 
τοπική κοινωνία, η ανάπτυξη της δημι-
ουργικότητας και της κριτικής σκέψης 
των μαθητών, η μεγαλύτερη συμμετοχή 
των οικογενειών στις δραστηριότητες 
του σχολείου, η βελτίωση των δεξιοτή-
των μαθητών και εκπαιδευτικών στην 
πληροφορική, η ανάπτυξη κινήτρων σε 
μαθητές και εκπαιδευτικούς.
Στο πλαίσιο του προγράμματος  θα 

πραγματοποιηθούν επισκέψεις εργασίας 
καθηγητών από τα συμμετέχοντα σχο-
λεία σε όλα τα σχολεία εταίρους καθώς 
και ανταλλαγές μαθητών. Το Διαπολι-
τισμικό Γυμνάσιο Ευόσμου θα έχει τη 
χαρά να φιλοξενήσει από τις 18 έως τις 
22 Μαρτίου 2019, δώδεκα  καθηγητές 
και είκοσι επτά μαθητές που προέρχο-
νταν  από τις παραπάνω Ευρωπαϊκές 
χώρες. Οι ξένοι μαθητές θα φιλοξενη-
θούν στις οικογένειες μαθητών μας.  
Την εβδομάδα που θα φιλοξενούνται τα 
ξένα σχολεία θα πραγματοποιηθούν ποι-
κίλες εκδηλώσεις ανοικτές για όλους τους 
μαθητές, τις οικογένειές τους, τις αρχές 
της πόλης και την τοπική κοινωνία. 
Τον προσεχή Μάιο και την επόμενη 
σχολική χρονιά,  27 μαθητές και 15 
καθηγητές του Διαπολιτισμικού Γυμνα-
σίου θα φιλοξενηθούν από τα εταιρικά 
σχολεία στις χώρες τους.  Για περισσό-
τερες πληροφορίες για το συγκεκριμένο 
πρόγραμμα Εrasmus+ και τις εκδηλώ-
σεις μας μπορείτε να επισκέπτεσθε την 
σελίδα μας στο facebook: https://www.
facebook.com/gymdiapeurop.  A.K.

Κωνσταντίνος Τυφλίδης, Γ3

Όταν επιλέχθηκα να ταξιδέψω στη Σουηδία, 
στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμ-
ματος Erasmus +, ποτέ δεν πίστευα ότι το 
ταξίδι αυτό αλλά και όσα έζησα με αυτό το 
πρόγραμμα, θα ήταν κάτι που θα το θυμάμαι 
για όλη μου τη ζωή. 
Δεκατέσσερις μαθητές, μαζί με τέσσερις 
καθηγητές-συνοδούς, προσγειωθήκαμε στο 
αεροδρόμιο του Gothenburg. Λίγο αργότε-
ρα θα φτάναμε στην επαρχιακή πόλη του 
Stenungsund και ο καθένας μας θα πήγαινε 
στην οικογένεια που θα τον φιλοξενούσε για μια 
ολόκληρη εβδομάδα. 
Πάντα πίστευα πως οι Έλληνες είναι ο πιο 
φιλόξενος λαός, αλλά από την πρώτη στιγμή 
ένιωσα πως η Σουηδική οικογένεια που θα 
με φιλοξενούσε είχε βάλει σκοπό της να με 
διαψεύσει. Ο γιος τους άλλωστε, πριν από 
λίγους μήνες φιλοξενήθηκε στην Ελλάδα,  
όπου για λίγες μέρες ήμασταν μια παρέα 
και αυτό έμελλε να συνεχιστεί και στη χώρα 
του. Μπορώ πλέον να ομολογήσω πως το 
πρώτο βράδυ που βρέθηκα στο σπίτι τους 
και σχεδόν έτρεμα από αγωνία, γεύτηκα την 
ζεστασιά, την καλοσύνη τους και την πιο 
νόστιμη μηλόπιτα που δοκίμασα ποτέ. 
Η επόμενη μέρα στο Σουηδικό σχολείο ήταν 

γεμάτη εκπλήξεις. Εντυπωσιάστηκα! Ναι, αυτή 
είναι η σωστή λέξη. Ένα τέτοιο σχολείο είναι το 
όνειρο κάθε μαθητή. Οι Σουηδοί καθηγητές και 
μαθητές μας υποδέχθηκαν και το πρόγραμμα 
του Εrasmus + ξεκίνησε. Το ίδιο μαγευτικό με 
την μικρή πόλη τους, που μας φιλοξένησε για 
επτά μέρες. Παραθαλάσσια, ήρεμη με ήσυχους 
και φιλικούς ανθρώπους, προσιτή και πανέμορ-
φη. Το ταξίδι στις εμπειρίες και στη γνώση είχε 
πάρει τον δρόμο του και ήταν ένας δρόμος 
όμορφος και μακρύς. 
Στην ηλικία των 14 χρονών, λίγα μόλις παιδιά, 
σε μια χώρα του Ευρωπαϊκού Βορρά, γνώρι-
σαν έναν άλλο λαό, άλλες συνήθειες, διαφο-
ρετικές αξίες κι έναν αλλιώτικο πολιτισμό που 
ομολογουμένως ήταν εντυπωσιακός. 
Μετά το αεροπλάνο, ήρθε η ώρα να ταξιδέ-
ψουμε και με τρένο για τη δεύτερη μεγα-
λύτερη πόλη της Σουηδίας,το Gothenburg. 
Προορισμός μας, το Μουσείο Επιστημών, 
επτά όροφοι με διαδραστικές εμπειρίες και 

θέματα όπως ο εγκέφαλος, ο ωκεανός και το 
διάστημα. Οι βόλτες μας στην πόλη απερί-
γραπτες όπως και ο Βοτανικός κήπος της. Τι 
και αν έβρεχε, τι και αν η θερμοκρασία αν 
και ήταν Σεπτέμβρης θύμιζε Γενάρη, η χαρά 
όλων μας και η αγωνία να δούμε όσα πιο πολ-
λά πράγματα μπορούσαμε,τα νικούσε όλα. 
Η επιστροφή στα σπίτια που μας φιλοξενούσαν 
πάντα έκρυβε και κάτι, μικρό ή μεγάλο. Είχαμε 
καταφέρει να σπάσουμε τη ρουτίνα των Σου-
ηδών κι εκείνοι ξέροντας ότι Έλληνας σημαίνει 
διασκέδαση, φρόντιζαν να μας κρατάνε σε 
εγρήγορση. Την τελευταία μέρα φιλοξενίας 
κάθε Έλληνας μαθητής είχε την ευκαιρία να 
δει και να θαυμάσει κάτι επιπλέον από αυτή 
την χώρα. Έτσι, βρέθηκα σε ένα μικρό γραφικό 
νησάκι βγαλμένο λες από κάποιο βιβλίο, μάλλον 
παιδικό. Ταξίδεψα στη χώρα των τραμπολίνων 
και δοκίμασα Σουηδικά γλυκά. Το πρόγραμμα 
Erasmus+ μου είχε υποσχεθεί ένα εκπληκτικό 
ταξίδι και μου το έδωσε με το παραπάνω. 
Επειδή όμως όλα τα καλά τελειώνουν, έτσι 
τελείωσε και για μας, τους μαθητές της Τρίτης 
τάξης του Γυμνασίου, μια αλλιώτικη εμπειρία, 
αξέχαστη και μοναδική! Το μόνο παρήγορο 
στο ταξίδι για την επιστροφή μας ήταν εκείνος 
ο υπέρλαμπρος ήλιος που μας περίμενε πίσω 
στην Ελλάδα. Εις το επανιδείν λοιπόν!

Νέο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ !

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019

https://users.sch.gr/elandreou  
&  diapolanea.blogspot.gr

ΕΦΗΜΕΡΊΔΑ ΔΊΑΠΟΛΊΤΊΣΜΊΚΟΎ 
ΓΎΜΝΑΣΊΟΎ ΕΎΟΣΜΟΎ

Δημιουργήθηκε από μαθητές 
Α’, Β’, Γ’, τάξης του

Διαπολιτισμικού Γυμνασίου Ευόσμου
Επιμέλεια-Επίβλεψη:  

καθηγήτρια Ελένη Ανδρέου
Υποστήριξη - Φιλολογική επιμέλεια: 
καθηγήτριες Γρηγοριάδου Αριάδνη

Βερονίκη Τσουγκράνη

 Τα έσοδα θα διατεθούν  
για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019

Το ταξίδι μου στη Σουηδία
Ταξίδι στις εμπειρίες και στη γνώση

Eυχαριστούμε για τη 
χορηγική υποστήριξη 
τον αθλητικό σύλλογο 
Δέκα, στον Εύοσμο  
και τον Σύλλογο Γονέων 
του Διαπολιτισμικού Γ/σιου Ευόσμου
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Μια αγκαλιά στα παιδιά 
του βρεφοκομείου «Άγιος Στυλιανός»

του Σωτήρη Ρουστέμη Β5 

Ό,τι κι αν είχαμε ακούσει για το βρεφοκο-
μείο Άγιος Στυλιανός, τίποτα δε συγκρίνε-
ται με τη μοναδική εμπειρία που ζήσαμε 
από την επίσκεψή μας εκεί, στις 9 Μαΐου 
2018, όταν παραδώσαμε τα έσοδα από 
την πώληση της εφημερίδας του σχολείου 
μας όπως είχε προαποφασιστεί. 
Ο Άγιος Στυλιανός, είναι ένα δημόσιο βρεφο-
κομείο στην Κάτω Τούμπα Θεσσαλονίκης, το 
μοναδικό Δημοτικό Ίδρυμα στον ιδιαίτερα 
ευαίσθητο τομέα της κοινωνικής μέριμνας 
και περίθαλψης μικρών και απροστάτευτων 
παιδιών που φιλοξενούνται στους χώρους 
του από τον πρώτο κιόλας μήνα της ζωής 
τους. Στο Ίδρυμα λειτουργεί και βρεφονηπι-
ακός σταθμός για τα παιδιά του βρεφοκο-
μείου, αλλά και των υπολοίπων δημοτών. 
Οι ρίζες της δημιουργίας του ξεκινούν 
από την επιθυμία και το κληροδότημα 
του ομογενή ευεργέτη Αντωνίου Νινή, ο 
οποίος το 1840 θέλησε να δημιουργήσει 
ένα φορέα περίθαλψης απροστάτευτων 
βρεφών στην ιδιαίτερη πατρίδα του. Αν 
κρίνουμε από αυτό που είδαμε, η ιδέα 
του, έπιασε τόπο...
Όλοι, όταν αντικρίσαμε  τα μικρά παιδιά 
στο βρεφοκομείο, η πρώτη σκέψη που 
κάναμε είναι πως η ζωή τους θα πρέπει 

να είναι πολύ δύσκολη.  Ιδιαίτερα μας 
συγκίνησε η προσφορά και η δουλειά των 
εθελοντών, οι οποίοι δουλεύουν ασταμά-
τητα για να φροντίσουν τα μικρά παιδιά. 
Δυστυχώς διαπιστώσαμε ότι ήταν πολύ 
λίγοι και δεν έφταναν για να καλύψουν 
όλες τις ανάγκες. 
Εκείνο που κυριάρχησε στη συνάντησή 
μας με τα παιδιά, ήταν η χαρά. Μοιρα-
στήκαμε μαζί τους, παιχνίδια, χορούς και 
χαμόγελα κι εκείνα, ανταποκρίθηκαν με 
απίστευτη χαρά. Όταν τα αποχαιρετήσα-
με, τα συναισθήματα ήταν ανάμεικτα. 
Νιώθαμε ευγνωμοσύνη για όσα ζήσαμε 
μαζί τους αλλά και λύπη για τα δικά τους 
προβλήματα. Η εικόνα τους είναι βέβαιο 
πως έμεινε χαραγμένη στο μυαλό μας. 

ΔιαπολαΝέα

Πήγαμε Πλανητάριο
Και «γνωρίσαμε» το Νίκολα Τέσλα, τον «μάγο» της επιστήμης
Αλέξανδρος Τσιλίκας, Β5

ΕΞΟΡΜΗΣΕΊΣ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019

Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο Ευόσμου 
Οι δράσεις συνεχίζονται…

Οι δράσεις συνεχίζονται και φέτος στο Δια-
πολιτισμικό Γυμνάσιο Ευόσμου  με αμείωτο 
ενδιαφέρον, περίσσια όρεξη και ενθουσιασμό 
από τους εκπαιδευτικούς και τους/τις μαθη-
τές/τριες,  για επαφή με την τέχνη, την επι-
στήμη, τον αθλητισμό, την τεχνολογία και τον 
πολιτισμό εν γένει. Ειδικότερα το σχολικό έτος 
2018-2019 θα υλοποιηθούν  (8) Πολιτιστικά, 
(2) Αγωγής Υγείας και  (4) Περιβαλλοντικά 
Προγράμματα. 
Επιπρόσθετα συνεχίζει η συμμετοχή του 
σχολείου στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
Εcomobility (Οικολογική μετακίνηση - Free 
Mobility), και στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα. 
Εrasmus + (2017-2019) με τίτλο : «To teach 
is to learn – Using Literature in a Creative 
Education as a Multidirectional Path to 
Skills». Οι διεθνείς συνεργασίες του σχολείου 
μας δεν σταματούν όμως  εδώ.  Το Διαπολι-
τισμικό Γυμνάσιο Ευόσμου συμμετάσχει ήδη 
σε νέα σύμπραξη Erasmus + (2018-2020) με 
τίτλο: «Cοoperative EU Schools teams: The 
Winning future» και εταίρους σχολεία από την 
Ιταλία, Πολωνία, Ισπανία και Λετονία!!! 
Στο πλαίσιο όλων αυτών των προγραμμάτων 
και συμμετοχών του σχολείου μας σε τοπικές 
και διεθνείς συνεργασίες έχουν πραγματο-
ποιηθεί, μέχρι τον Ιανουάριο, οι ακόλουθες 
διδακτικές επισκέψεις και ενημερώσεις από 
ειδικούς στον τομέα τους:
Συνάντηση με την τέχνη και την ιστορία

  Παρακολούθηση στο Πολιτιστικό Κέντρο 
Ευόσμου της θεατρικής παράστασης «Ένα 
βήμα τη φορά»
  Παρακολούθηση  στο Μέγαρο Μουσικής 
Θεσσαλονίκης της εκδήλωσης «Πάμε 
Ορχήστρα»
  Επίσκεψη στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου – 
Νεανική Οθόνη
  Επίσκεψη στους ιερούς ναούς του  Αγίου 
Δημητρίου, της  Παναγίας Αχειροποιήτου 
και της  Αγίας Σοφίας
   Παρακολούθηση στο Μέγαρο Μουσικής 
της εκδήλωσης: «Disney in concert»
   Επίσκεψη στο Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών
  Επίσκεψη στο Βυζαντινό και Αρχαιολογικό 
Μουσείο Θεσσαλονίκης
  Επίσκεψη  στο Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης 
Τέχνης, στο Μουσείο Φωτογραφίας και στο 
Μουσείο Κινηματογράφου

 Γνωριμία  με μη διαδεδομένα αθλήματα – 
γνώσεις για σωστή διατροφή 

   Συμμετοχή στο πρόγραμμα «Αθλούμαι 
– Συμμετέχω – Εκφράζομαι» στο Εθνικό 
Καυτανζόγλειο Στάδιο 
     Επίσκεψη στο Παγοδρόμιο Ωραιοκάστρου
     Ενημέρωση από διατροφολόγο – διαιτο-
λόγο για τον αθλητισμό και τη διατροφή 

    Παρουσίαση και επίδειξη του αθλήματος 
laser run στους  μαθητές/τριες από 
τεχνικούς συμβούλους  της  Ελλληνικής 
Ομοσπονδίας  Μοντέρνου Πένταθλου 
(Ε.Ο.Μο.Π.) 

Ε.Α.

Ήταν από τις πιο γοητευτικές και συναρ-
παστικές επισκέψεις μας. Μεσοβδόμα-
δα κι ενώ όλα φαίνονταν να κινούνται 
σε φυσιολογικούς ρυθμούς τίποτα δεν 
προμήνυε ότι πηγαίνοντας στο περίφημο 
Πλανητάριο, θα βρισκόμασταν μπροστά 
σε μια «θαυμαστή» μέρα. 
Πρώτα πρώτα, απολαύσαμε στο κοσμο-
θέατρο την ταινία μικρού μήκους “Τα 
θαύματα της Μηχανικής” σε 3D. Μια 
ταινία που μας έδωσε την ευκαιρία να 
δούμε πώς ευφυείς  επιστήμονες  δημιουρ-
γούν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης για 
τους συνανθρώπους τους. Στη συνέχεια 
μας έγινε η ξενάγηση που κυριολεκτικά 
μας δια-φώτισε, στην έκθεση του Νoesis 
“Νίκολα Τέσλα - Ο άνθρωπος που εφηύρε 

το μέλλον”. Πρόκειται για τον «Εφευρέτη 
του 20ου αιώνα» για τον οποίο μάθαμε 
ότι ήταν μία πολυσύνθετη προσωπικότητα 
αξιοπρόσεκτη τόσο για το επιστημονικό 
και τεχνολογικό της έργο, όσο και για τις 
ανθρώπινες αξίες που πρέσβευε. Επινόησε 
το εναλλασσόμενο ρεύμα και αγωνίστηκε 
για τη διάδοση του χωρίς να αποσκοπεί 
σε οικονομικό όφελος. Αδιαφορώντας 
για επαίνους και φήμη πέθανε φτωχός 
και μόνος, έχοντας  αφήσει κληρονομιά 
τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται σήμερα 
περισσότερο από ποτέ. Όλοι συμφωνήσαμε 
πως η επίσκεψη στο πλανητάριο ήταν πολύ 
ενδιαφέρουσα αλλά και διασκεδαστική, 
αφού με διάφορα «διαδραστικά παιχνίδια» 
γίνονται κατανοητοί οι νόμοι της φυσικής.  
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Οι περισσότεροι άνθρωποι 
περιορίζονται μόνο στην 
μουσική που παίζεται στο 
ραδιόφωνο την εποχή αυτή. 
Υπάρχουν όμως μουσικά 
κομμάτια του παρελθόντος, 
που έχουν μείνει διαχρονικά 
και αξίζουν. Ακολουθεί μία 
λίστα των πέντε κορυφαίων 
τραγουδιών ανά δεκαετία. 
Ακούστε τα προτεινόμενα 
μουσικά κομμάτια και φτιάξτε 
τη διάθεσή σας...
 
50s: rock and roll, doo-wop,  
pop,  swing,blues και country. 
Η εποχή είναι γνωστή ως 
Rockabilly.
●  Johnny B Goode - Chuck 

Berry
●  Jailhouse Rock – Elvis 

Presley 
●  Tutti Frutti – Little Richard
●  Earth Angel- The Penguins
●  Rock Around The Clock- 

Bill Haley
 
60s: Η εποχή της «επανάστα-
σης». Είδη που απέκτησαν 
φήμη την εποχή εκείνη είναι η 
country, η funk και η soul.
●  A Day In The Life – The 

Beatles
●  The House Of The Rising 

Sun- The Animals
●  Whole Lotta Love – Led 

Zeppelin
●  These Boots Are Made For 

Walking – Nancy Sinatra
●  Satisfaction – The Rolling 

Stones
 
70s: 1970. Η δεκαετία όπου 
γεννήθηκε η Disco, το πιο 
διαδεδομένο είδος μουσικής 
παγκοσμίως. Προηγούμενα  
μουσικά είδη όπως punk 
rock, glam rock, hard rock, 
progressive, art rock  heavy 
metal απέκτησαν ιδιαίτερη 
φήμη.
●  Paranoid – Black Sabbath
●  Stairway To Heaven – Led 

Zeppelin
● Stayin’ Alive – Bee Gees
● Heroes – David Bowie
●  Bohemian Rhapsody- 

Queen
 
80s: H περίοδος της Dance 
μουσικής και της New Wave. 
H R&B και η  hip hop μουσική 
αρχίζουν να γίνονται πιο 
δημοφιλείς. Η Rock μουσική 

συνεχίζει να ακούγεται από  
ένα ευρύ κοινό και η glam 
metal γίνεται γνωστή παγκο-
σμίως. Η δεκαετία του 80 έχει 
μείνει όμως κυρίως γνωστή 
για τα synthesisers και τον 
ηλεκτρονικό ήχο.
●  I Wanna Dance with 

Somebody -  Whitney Houston
●  Modern Love - David Bowie
● Take On Me -  A-ha
●  Beat It -  by Michael Jackson
●  Into the Groove -   Madonna
 
90s: Την δεκαετία αυτή γεννι-
έται η grunge η οποία αποκτά 
φήμη παγκοσμίως σε μικρό 
χρονικό διάστημα. Η pop, η 
rap, η hip hop όπως και η 
rock  μουσική συνεχίζουν και 
σε αυτή την δεκαετία.
●  Smells Like Teen Spirit – 

Nirvana
●  Gangsta’s Paradise – Coolio
● Basket Case – Green Day
● Wannabe – Spice Girls
●  Tearin’ Up My Heart – NSYNC

00’s: Διάφορα είδη που ήταν 
ευρέως διαδεδομένα τα τέλη 
του 20ου συνέχισαν να είναι 
στο παγκόσμιο προσκήνιο, 
αλλά δημιουργήθηκαν και διά-
φορα καινούργια. Τα καινούρ-
για είδη είναι «contemporary», 
«nu», «revival», «alternative», 
και «post».
● Crazy In Love- Beyonce 
●  Welcome To The Black 

Parade- My Chemical 
Romance

●  I Write Sins Not Tragedies- 
Panic! At The Disco

● Lose Yourself- Eminem
●  Complicated- Avril Lavigne

2010’s: Κατά τη διάρκεια αυ-
τής της δεκαετίας η hip-hop 
μεγάλωσε σαν είδος. Έχουμε 
διάφορους rapper να γίνονται 
πιο διάσημοι. Οι μελιστικές 
φωνές χάνουν τη θέση που 
είχαν από τα 90s καθώς  αγα-
πητές από το κοινό γίνονται 
πιο ‘βαριές’ φωνές. Μέσα στα 
μέσα του 2010, αυτό το ύφος 
φωνών είναι δημοφιλές στην 
indie pop.
● Only Girl- Rihanna
● Still Into You- Paramore
● Tik Tok- Kesha
●  What Makes You Beautiful- 

One Direction
● Teenage Dream - Katy Perry

TOP 5 SONGS OF EACH 
DECADE

Αλεξάνδρα Τσίλη Γ6, Έλλη Καλπακίδου Γ2                                            
και Μαρία Παπαδοπούλου Γ2

 Σταματίνα Καραβίδα (Β4)

Πώς αισθανθήκατε  την 
πρώτη φορά που βρεθήκατε 
μπροστά στο ραδιόφωνο;
Έχοντας ξεκινήσει να ασχο-
λούμαι με το web radio από 
την πρώτη Λυκείου θυμάμαι 
πως ο ενθουσιασμός μου 
ήταν πραγματικά μεγάλος. Η 
συνέχεια στα fm ήταν κάπως 
φυσική αλλά όταν σήκωσα 
την φέτα του μικροφώνου να 
πω τις πρώτες μου κουβέντες 
στον αέρα της πόλης δεν αρ-
νούμαι ότι πάγωσα! Για 2 χρό-
νια το ραδιοφωνικό μου σπίτι 
λοιπόν ήταν στην εθελοντική 
ομάδα του InfinityGreece.
com και στη συνέχεια  στο 
Μήνυμα 107,7fm

Υπάρχουν αρκετοί ακροατές;
Η αλήθεια είναι πως ο κόσμος 
έχει αρχίσει να ακούει όλο 
και λιγότερο ραδιόφωνο με 
τον παραδοσιακό τρόπο. Έχει 
στραφεί βέβαια σε νέες τεχνο-
λογικές λύσεις. Πάντα θέλει να 
μάθει νέα, μουσική και να έχει 
μια παρέα άρα δεν έχει σημα-
σία ο αριθμός των ακροατών 
αλλά το ότι αισθάνεσαι πως 
δημιουργείται μια παρέα.

Ο λογαριασμός που έχετε 
ανοίξει στα media βοηθάει 
καθόλου το ραδιόφωνο και 
αν ναι με ποιόν τρόπο;
Τα social media είναι ο πλέον 
εύκολος τρόπος να έρθεις σε 
επαφή με άτομα και να τους 
εκθέσεις το περιεχόμενο και 
τη φιλοσοφία του σταθμού. 
Σίγουρα βοηθά και χωρίς 
αυτά η επικοινωνία με άτομα 
μικρότερων ηλικιών θα ήταν 
πολύ πιο δύσκολη.

Πιστεύετε  πως αυτή η 
δουλειά απαιτεί αρκετά 
προσόντα;

Εκτός από άνεση στο λόγο, 
που είναι εύκολο να αποκτή-
σεις, θέλει απλά μπόλικη δόση 
αγάπης για αυτό που κάνεις. 
Να σε ενδιαφέρει τι θα πεις 
και η μουσική που θα παίξεις.
 
Θα την προτείνατε στους 
άλλους αν ναι/όχι γιατί;
Είναι μια πολύ καλή ενασχόλη-
ση. Στα πλαίσια της εργασίας 
που θα σου αποφέρει τα προς 
το ζειν νομίζω πως όχι γιατί η 
αγορά είναι πολύ ανταγωνιστι-
κή, αλλά σαν χόμπι ανεπιφύ-
λακτα. Σε βοηθά να γίνεις 
εξωστρεφής και να γνωρίσεις 
πτυχές του εαυτού σου που δι-
αφορετικά θα δυσκολευόσουν.
 
Υπάρχει κάποια έντονη ανά-
μνηση από τις ραδιοφωνικές 
σας εκπομπές; 
Πολλές είναι αυτές! Ίσως να 
ξεχωρίζω την εικόνα που μου 
δημιούργησε μία ακροάτρια 
που είχε καλέσει όσο έκανα 
εκπομπή και μου είπε πως της 
έχω φτιάξει την μέρα και ότι 
χορεύει με την κουτάλα που 
ανακατεύει τα μακαρόνια στο 
χέρι. Ο λόγος που το ραδιό-
φωνο εξακολουθεί να υπάρχει 
άλλωστε είναι επειδή έχει την 
ικανότητα να συνθέτει τέτοιες 
όμορφες σκηνές.

Αν θέλουμε να είμαστε σε 
επαφή που μπορούμε να σε 
βρούμε; 
Ευχαριστώ πολύ και για ότι 
νεότερο θα ενημερωθείτε 
μέσα από το instagram μου: 
@ros_cray 

“Δεν έχει σημασία ο αριθμός 
των ακροατών αλλά το ότι αισθάνεσαι 

πως δημιουργείται μια παρέα”

Συνέντευξη με τον ραδιοφωνικό 
παραγωγό Λάμπρο Καραβίδα

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019
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Σωτήρης Παπαναστασίου B3, Νίκος 
Κουκόλης Β3, Απόστολος Γραβάλης Β3

Στους κάθε χρόνο τα GAME AWARDS  
δίνουν δεκάδες βραβεία σε διάφορα 
games, τα οποία αναμετρήθηκαν σε  
κατηγορίες παιχνιδιών καθώς και στους 
τεχνικούς τομείς (σενάριο, μουσική, 
voice acting) ενώ υπήρχαν και ξεχωρι-
στά βραβεία (eSprots, παίκτες, ομάδες 
και προπονητές).  Γεγονός είναι ότι όσο 
η αγορά των video games μεγαλώνει 
τόσο ο θεσμός των συγκεκριμένων 
βραβείων αρχίζει να αποκτά κάτι από 
τη φήμη των Όσκαρ. Σημειώστε:
§  Κάθε Χρόνο τα The Game Awards 

γίνονται όλο και μεγαλύτερα ως 
παραγωγή και ως event
§  Ο διοργανωτής των βραβείων 

Geoff Keighley ανακοίνωσε μέσω 
του λογαριασμού του στο Twitter 
πως τα νούμερα τηλεθέασης 
φέτος ήταν διπλάσια
§  Η φετινή εκπομπή ξεπέρασε τα 26 

εκατομμύρια live streams

Το καλύτερο game του 2018 που 
κέρδισε και τον τίτλο του «Game of 
the Year» ήταν το... GOD OF WAR
Το παιχνίδι αυτό ήταν ο μεγάλος 
νικητής της βραδιάς καθώς κέρδισε 
το βραβείο της καλύτερης σκηνο-
θεσίας αλλά και του καλύτερου 
Action Adventure. Ξεχωρίζει για τα  
ρεαλιστικά γραφικά του, τα οποία 
σε μαγεύουν και σε ταξιδεύουν σε 
άλλη εποχή, καθώς και για το πολύ 
δυναμικό του soundtrack. 

ROCKSTAR GAMES  
RED DEAD REDEMPTION 2.
Τα περισσότερα βραβεία, συγκέ-
ντρωσε το Red Dead Redemption 
2 που επικράτησε σε τέσσερις 
κατηγορίες.
Το υπέροχο αυτό game έχει ζωντα-
νά και ρεαλιστικά  γραφικά, καθώς 
και μεγάλο πλήθος θαυμαστών.

FORTNITE BATTLE ROYALE 
Το παιχνίδι που τον τελευταίο χρόνο 

έχει υποδεχθεί παραπάνω από 40 
εκατομμύρια online παίκτες. 
Μεταξύ των online games, το 
Fortnite ήταν εκείνο που κέρδισε το 
βραβείο του καλύτερου multiplayer.

Στην κατηγορία Best Independent 
Game the winner is... CELESTE
 Ένα παιχνίδι με διάφορες πίστες 
και γραφικά παλιάς εποχής, που σε 
προκαλούν να πειραματιστείς, να 
παίξεις και να ξεχωρίσεις.

Στην κατηγορία Best Mobile Game  
the winner is...FLORENCE
Το συγκεκριμένο παιχνίδι ακολουθεί 
τη ζωή ενός κοριτσιού. Στην πραγματι-
κότητα κάνει ακριβώς ό,τι κάνει ένας 
άνθρωπος στην πραγματική του ζωή.

Στην κατηγορία Best VR/AR Game  
the winner is... ASTRO BOT RESCUE 
MISSION
Στο παιχνίδι αυτό πρέπει να σώσεις 
τους φίλους σου από έναν κακό 
εξωγήινο, γεγονός που σε βάζει σε 
περιπέτειες και σε πολλές δοκιμασί-
ες. Είναι ένα παιχνίδι συμβατό μόνο 
με το PLAYSTATION VR

Στην κατηγορία Best Role Playing 
Game the winner is…MONSTER 
HUNTER: WORLD
Ένα παιχνίδι επιστημονικής φαντα-
σίας βασισμένο κυρίως στην παλιά 
εποχή. Ο παίκτης, μετατρέπεται σε 
κυνηγό τεράτων. Το παιχνίδι έχει  
υψηλό βαθμό δυσκολίας γι αυτό και 
είναι κατάλληλο για άτομα άνω των 
16 χρόνων.

Στην κατηγορία Best Fighting 
Game the winner is... DRAGON 
BALL FIGHTERZ
Καλύτερο παιχνίδι πάλης, το 
DRAGON BALLZ
Ένα παιχνίδι μάχης που ο κάθε 
χαρακτήρας έχει τις δικές του δυνά-
μεις. Εσύ, διαλέγεις τον παίκτη που 
θες, διαλέγεις κι έναν αντίπαλο και η 
μάχη ξεκινά!

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019

THE GREEN ARROW
Μιχάλης Παναγιωτόπουλος,  Α4

Στις μέρες μας, όλα τα παιδιά 
ασχολούνται με μια δραστηριότητα, για 
να περνούν τον ελεύθερο χρόνο τους. 
Εγώ προσωπικά βρήκα έναν τρόπο για να 
περνάω την ώρα μου ήρεμα και χαλαρά, 
μετά το πολύωρο μάθημα στο σχολείο. 
Παρακολουθώ την αγαπημένη μου σειρά.

Αν σας αρέσει το μυστήριο, η δράση, 
η περιπέτεια και είστε λάτρεις της 
επιστημονικής φαντασίας, τότε… follow 
me και παρακολουθήστε το «Arrow» ή πιο 
ολοκληρωμένα, το «The Green Arrow». Η 
σειρά, έχει μέχρι στιγμής ολοκληρωμένες 
έξι σεζόν και συνεχίζει μέχρι και σήμερα 
με την έβδομη. Ταυτόχρονα συνδέεται με 
τις επίσης επιτυχημένες σειρές the Flash, 
Supergirl και DC›s Legends of Tomorrow.
Κεντρικό πρόσωπο είναι ο Oliver Queen, 
ένας ναυαγός που βρέθηκε από ψαράδες 
μετά από πέντε χρόνια παραμονής του 
σε ένα νησί, στη θάλασσα της Βόρειας 
Κίνας. Το όνομα του νησιού, Lian Yu, που 
στα Ελληνικά σημαίνει καθαρτήριο… Η… 
συγκλονιστική συνέχεια, επί της οθόνης!

Τι να δείτε αραχτοί στον…καναπέ

Teen Wolf
Γιάννης Παναγιωτόπουλος, Γ3

Teen Wolf, μια σειρά για τους λάτρεις του 
υπερφυσικού!
Η σειρά αφορά όπως αποκαλύπτει και ο 
τίτλος, την ζωή δύο νεαρών εφήβων (16 
ετών), που και οι δυο πάσχουν από άσθμα 
και είναι αρκετά ¨γνωστοί¨ στo σχολείο τους,  
όχι όμως επειδή είναι ωραίοι ή έχουν κάποια 
δύναμη, άλλα επειδή  είναι “άσχημοι”. Επίσης 
δεν ασχολούνται με αθλήματα. Ώσπου ένα 
βράδυ ο νεαρός Scott McCall (Tyler Posey) 
δαγκώνεται από ένα “πλάσμα” και αποκτά 
υπερφυσικές δυνάμεις. ΝΑΙ!! Τον δαγκώνει 
ένας λυκάνθρωπος. Από εκείνη την στιγμή 
και μετά η ζωή του κάνει στροφή 180 μοι-
ρών. Αυτός και ο κολλητός του φίλος, Stiles 
Stilinski (Dylan O’Brien), παλεύουν με δυνά-
μεις τις οποίες δεν έχουν ξανασυναντήσει. 
Αν θες να μάθεις, τι γίνεται στην συνέχεια 
πήγαινε να δεις και τους έξι κύκλους τώρα!



“Είμαι από τους 
τελευταίους συγγρα-
φείς που εκφράζουν 
στη λογοτεχνία τη 
λαϊκή και αστική πα-
ράδοσή μας”
Στο τελευταίο σας βιβλίο «Ο 
θρύλος του Ασλάν Καπλάν» ο 
ήρωας χαρακτηρίζεται «παι-
δί του έρωτα, του κεφιού, 
του γλεντιού και του τρελού 
σεβντά» και γίνεται λεία του 
πειρασμού, παρόλο που η 
γιαγιά του τον συμβουλεύει 
να είναι συνετός και δίκαι-
ος. Ποια είναι τα στοιχεία 
που κάνουν έναν άνθρωπο 
δίκαιο; Και πώς αυτό σχετίζε-
ται με την ιστορία αυτή;

Η δικαιοσύνη είναι η συνει-
δητή στάση απέναντι στην   
ισοτιμία των δικαιωμάτων σε 
όλα τα επίπεδα ζωής. Δικαιο-
σύνη σημαίνει ότι δίνω τα ίδια 
δικαιώματα τόσο  στον εαυτό 
μου όσο και σε οποιονδήπο-
τε άλλον άνθρωπο. Αλλά  η 
δικαιοσύνη είναι και μια σχε-
τικότητα, κάτι υποκειμενικό. 
Μια χώρα μπορεί να θεσπίζει 
νόμους και άλλοι να τους 
δέχονται και άλλοι να τους 
απορρίπτουν.
Ο χαρακτήρας της ιστορίας, ο 
Ασλάν Καπλάν, είναι κοινω-
νικός, συμμετέχει, βοηθάει, 
αλλά τον χτυπά ο έρωτας 
άγρια. Μερικές φορές ο έρω-
τας παρασύρει κάποιον τόσο 
που ακόμα κι ένας άνθρωπος 
σαν τον Ασλάν Καπλάν, που 
είναι σπάνια περίπτωση αλ-
τρουιστή, ξαφνικά χάνεται και 
γίνεται παιδί του έρωτα και 
του τρελού σεβντά. 

Θεωρείτε ότι η Θεσσαλονίκη 
ήταν κι εξακολουθεί να είναι 
μια πόλη βυθισμένη στην 
αμαρτία, όπως αναφέρουν 
οι ήρωες του βιβλίου, ή αυτό 

είναι απλά ένας μύθος; Θα 
μπορούσατε να συγκρίνετε 
τη Θεσσαλονίκη του σήμε-
ρα με τη Θεσσαλονίκη του 
παρελθόντος;
Σιγά να μην είναι! Τώρα είναι 
μια συνηθισμένη πόλη, που 
ίσως περνά μια παρακμή, 
είναι μια ιστορικά υποβαθ-
μισμένη πόλη, πολυπληθής  
μα δυστυχώς με επαρχιακό 
χαρακτήρα. Παλαιότερα ήταν 
η πόλη της αμαρτίας, επειδή 
ήταν ένα μεγάλο λιμάνι που 
συγκέντρωνε πολλούς ξένους. 
Όλα τα μεγάλα λιμάνια έχουν 
την παρανομία, το ναρκωτι-
κό, την κλεψιά, το λαθρεμπό-
ριο και την αμαρτία.  Έτσι 
έλεγαν και οι παλιότεροι, ότι 
ήταν μια αμαρτωλή πόλη. 
Βέβαια, δεν υστερούσε στη 
μόδα και στην εξέλιξη της 
εποχής. Είχε σινεμά, καμπα-
ρέ, ό,τι είχαν και οι άλλες ευ-
ρωπαϊκές πόλεις, αλλά επειδή 
εμφάνιζε τα χαρακτηριστικά 
που ανέφερα πριν στο λιμάνι, 
πήρε το όνομα αυτό. Πλέον η 
Θεσσαλονίκη είναι μια ήσυχη 
πόλη, δηλαδή καμία σχέση!   

Τα περισσότερα βιβλία σας 
αναφέρονται στη Θεσσαλο-
νίκη και στην Κωνσταντινού-
πολη. Έχουν έναν ιδιαίτερο 
συμβολισμό για εσάς αυτές 
οι δυο πόλεις;
Για όλους τους ανθρώπους 
ελληνικής καταγωγής και 
συνείδησης  αυτές οι πόλεις 
έχουν μεγάλη σημασία. Η μεν 
Κωνσταντινούπολη, ως πρω-
τεύουσα του Βυζαντίου και 
μέγιστο  πνευματικό κέντρο 
της Ρωμιοσύνης και της Ορ-
θοδοξίας, έπαιξε  σημαίνοντα 
ρόλο  ακόμη και επί τουρκο-
κρατίας. Έχω και την ιδιαιτε-
ρότητα να έχω ζήσει αρκετά 
χρόνια στην Πόλη και στη 
Θεσσαλονίκη, αυτές οι δυο 
πόλεις με ορίζουν ως προσω-
πικότητα γιατί έχουν μιλήσει 
μέσα μου. Ας μην ξεχνάμε ότι 

ο δημιουργός, και προπαντός 
ο συγγραφέας, είναι φυσι-
κό να ασχολείται και με το 
παρελθόν της πόλης του και 
να ψάχνει να βρει στοιχεία 
που δημιουργούν έναν μύθο. 
Επίσης, άμα σε ενδιαφέρει το 
παρελθόν και θέλεις να γλιτώ-
σεις από το σήμερα, τότε το 
κάνεις θέμα στα βιβλία σου. 
Αυτές οι δυο πολιτείες λοιπόν 
δεν είναι τυχαίες. Όποιος 
ζει στη Θεσσαλονίκη και δεν 
καταλαβαίνει ότι η πόλη έχει 
σπουδαίο παρελθόν, είναι 
σαν να μη ζει πουθενά. Αν οι 
σημερινοί κάτοικοι της Θεσ-
σαλονίκης είχαν σχέση με την 
ιστορία της, θα ήταν διαφορε-
τικοί, πιο συνειδητοί απέναντι 
στην πόλη τους. Θα προσπα-
θούσαν να της δώσουν έναν  
ανοιχτό χαρακτήρα  και να 
ανεβάσουν την ποιότητά της. 
Οι αναγνωρισμένοι Θεσσαλο-
νικείς συγγραφείς τα τελευ-
ταία χρόνια είναι σκυμμένοι 
στο παρελθόν. 

Στο «55», στόχος σας ήταν 
να αφηγηθείτε τα «Γεγονότα» 
που ακολούθησαν το προ-
σχεδιασμένο τουρκικό πο-
γκρόμ του Σεπτεμβρίου του 
1955 εναντίον των Ρωμιών 
της Πόλης ή και να δώσετε 
την ταυτότητα της Πόλης του 
περασμένου αιώνα;
 Αυτό το βιβλίο είναι πολλά 
μαζί. Είναι εγχείρημα για 
να αποδώσει λογοτεχνικά 
τον διωγμό των Ελλήνων το 
1955 και δείγματα από τις 
καταστροφές που υπέστη ο 
Ελληνισμός της Πόλης. Είναι 
και η ιστορία μιας γυναίκας 
κοσμοπολίτισσας, της Μαρί-
κας, της ηρωίδας μου, αλλά 
και η ιστορία της Κωνσταντι-
νούπολης μέσα από την αφή-
γηση της Μαρίκας και ένα 
είδος ανθρωπογραφικού και 
κοινωνικού χάρτη της Πόλης 
του 20ού αιώνα. Γιατί η λογο-
τεχνία δεν είναι ούτε εγκυκλο-

παίδεια ούτε Ιστορία, είναι 
τέχνη.  Επειδή μάλιστα είναι 
παραστατική, λειτουργεί πα-
ρηγορητικά, σε αντίθεση με 
την Ιστορία που είναι ψυχρή. 
Η Ιστορία σου λέει ότι σε έναν 
λοιμό πέθαναν τόσες χιλιάδες, 
ενώ η λογοτεχνία μπορεί να 
σου πει πώς πεθαίνει κάποιος. 
Η λογοτεχνία είναι κοντά στον 
άνθρωπο. Αυτό είναι το μεγα-
λείο της! Να ανθρωποποιήσει 
την Ιστορία και λίγο να την 
μαλακώσει, επειδή η Ιστορία 
είναι σκληρή, αφού είναι 
αποτίμηση των πάντων.   

Θα μπορούσατε να πείτε ότι 
δανείσατε στο χαρακτήρα 
της Μαρίκας στοιχεία του 
δικού σας χαρακτήρα;
Κάθε συγγραφέας δίνει 
ορισμένα από τα δικά του 
στοιχεία στους ήρωές του. 
Είναι δηλαδή ένα κομμάτι 
του εαυτού του συγγραφέα οι 
ήρωες που πρωταγωνιστούν 
στα βιβλία. Πολλές φορές 
μπορεί να υπάρχει και ταύτι-
ση ανάμεσα στον συγγραφέα 
και σε έναν ήρωα. Η Μαρίκα, 
για παράδειγμα, εμφανίζεται 
διαφορετική από το γυναι-
κείο πρότυπο που είχαν οι 
περισσότεροι στον νου τους 
για εκείνη την εποχή. Είναι 
μια δυναμική γυναίκα του 
καιρού της αλλά δεν είναι η 
μοναδική, καθώς σε όλες τις 
ευρωπαϊκές χώρες υπήρχαν 
γυναίκες με δυναμική προσω-
πικότητα.   

06

Ο συγγραφέας Θωμάς Κοροβίνης 
μιλάει στα «Φυλλαράκια»
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Στα βιβλία σας η παρουσία 
τουρκικών λέξεων είναι 
έντονη. Ηταν δύσκολο να τις 
εντάξετε στα κείμενά σας;
Είναι τα θέματά μου τέτοια 
που απαιτούν τη χρήση τους. 
Πώς θα κάνεις το «’55» χωρίς 
τούρκικες λέξεις; Στον «Ασλάν 
Καπλάν» χρησιμοποίησα διάφο-
ρες γλώσσες. Ο λαός χάνει την 
γλωσσική περιουσία του. Μι-
λούσε πιο λαϊκά, πιο καθαρευ-
ουσιάνικα, είχε την παροιμία, 
το αίνιγμα, το λαϊκό τραγούδι 
και άλλα χαρακτηριστικά. 
Είμαι από τους τελευταίους 
συγγραφείς που εκφράζουν 
στη λογοτεχνία τη λαϊκή και 
αστική παράδοσή μας. Βέβαια, 
προσαρμόζω τη γλώσσα που 
χρησιμοποιώ ανάλογα με την 
τάξη, με το πρόσωπο, με το 
μορφωτικό επίπεδο, με το 
επάγγελμα και με την εποχή.  

Γιατί τα κείμενά σας είναι 
διανθισμένα με στίχους;
Γιατί μου αρέσει το τραγούδι. 
Είναι το αλάτι της καθημερι-
νότητας. Όλος ο κύκλος της 
ζωής εκφράζεται μ’ αυτό. 
Παράλληλα δημιουργεί και 
λογοτεχνικό ύφος, το συνα-
ντάμε δε και σε παλιότερους 
συγγραφείς. Χρησιμοποιώ 
τραγούδια που είναι γνωστά 
και άλλα που φτιάχνω εγώ.

Έχετε γράψει τρεις νου-
βέλες για τρεις μεγάλους 
Έλληνες λογοτέχνες, τον 
Παπαδιαμάντη, τον Βιζυηνό 
και τον Καβάφη καθώς και 
ένα «Γράμμα» στον Γιώργο 
Ιωάννου. Τι σημαίνουν αυτά 
τα πρόσωπα για σας;
Αυτοί οι άνθρωποι είναι πατέ-
ρες μου στα γράμματα. Και 
έχω σχέση  μελέτης και ζωής 
μαζί τους από τότε που διαβά-
ζω και τους παρακολουθώ πριν 
αρχίσω καν να γράφω. Έτσι 
νιώθω πως  έχω κάνει το χρέος 
μου προς τους προγόνους μου. 
Μάλιστα, ο Ιωάννου, που είναι 
και ο νεότερος, είναι ο μόνος 
συγγραφέας απ’ τον οποίο έχω 
επηρεαστεί περισσότερο από 
οποιονδήποτε άλλο. Είναι ο άν-
θρωπος που ανέβασε το ύψος 
της Θεσσαλονίκης μετά τον 

πόλεμο σε όλη την Ελλάδα. Του 
χρωστάμε του Ιωάννου. Έπρε-
πε να του κάνουμε άγαλμα. 

Όσον αφορά τον Γεώργιο 
Βιζυηνό, γιατί επιλέξατε το 
συγκεκριμένο θέμα («Το 
πρώτο φιλί»); 
Γιατί έχει σχέση με τον 
οθωμανικό κόσμο. Ήθελα 
να αποδώσω τον κόσμο του 
χαρεμιού και την κοινωνι-
κή ζωή των γυναικών  στο 
χαρέμι. Επίσης, την παιδική  
ζωή του Βιζυηνού και το πώς 
ξυπνά ο πρώιμος έρωτας σε 
ένα αγοράκι μέσα στο χαρέμι, 
μέσα σε αυτόν τον φανταστι-
κό κόσμο που τον ξεσηκώνει 
και τον τρελαίνει. Ήθελα 
ακόμη να μιλήσω και για άλλα 
ζητήματα: τα αναστενάρια, το 
παιδομάζωμα κ.α.  

Πώς αισθάνεστε που κάποια 
βιβλία σας («Ο Γύρος του 
Θανάτου» που τιμήθηκε με το 
Κρατικό Βραβείο Μυθιστο-
ρήματος το 2011 , η «Φαχισέ 
Τσίκα») έχουν ανέβει στο 
θέατρο;
Σίγουρα, όταν ένας συγγρα-
φέας βλέπει ότι η δουλειά 
του ανεβαίνει στο θέατρο, 
αισθάνεται ωραία. «Ο Γύρος 
του Θανάτου» έχει ανέβει στο 
θέατρο 3 φορές και ο κάθε 
σκηνοθέτης δίνει τη δική του 
εκδοχή, βάζει τη δική του 
πινελιά στο έργο.

Πιστεύετε ότι κάποιο από τα 
έργα σας  θα μπορούσε να 
γίνει ταινία;
Θεωρώ πως όλα μου τα έργα 
θα μπορούσαν να γίνουν 
σπουδαίες ταινίες.  Αγαπώ το 
σινεμά πιο πολύ από όλες τις 
τέχνες. Θα ήθελα να ήμουν 
ηθοποιός αλλά ατύχησα! Δεν 
θα με βάλουν ποτέ να παίξω! 
Μάλιστα, τα περισσότερα 
λογοτεχνικά μου βιβλία έχουν 
κινηματογραφική υποδομή, 
άσχετα που γίνονται θέατρο.  

Θα μας αποκαλύψετε τι γρά-
φετε τώρα, ώστε να έχουμε 
εμείς την αποκλειστικότητα;
Το νέο μου μυθιστόρημα έχει 
να κάνει με την ιστορία δυο 
αγοριών συμμαθητών και δια-
δραματίζεται περίπου από το 
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1950 μέχρι σήμερα. Ο ένας 
από τους δυο φίλους εξομολο-
γείται τη ζωή του στον γιο του 
άλλου πριν το τέλος του! Όλη 
η ιστορία βασίζεται στον έρω-
τα και στη φιλία που έχουν 
αυτοί οι δυο φίλοι. 

Εργαστήκατε ως φιλόλογος 
στο Ζάππειο Παρθεναγωγείο    
της Κωνσταντινούπολης. Τι 
θυμάστε από τις μαθήτριές 
σας; Εχετε ακόμα επαφή με 
τους Ρωμιούς της Πόλης;
Ακόμα κρατάω επαφή με τους 
Ρωμιούς της Πόλης. Πάω στην 
Κωνσταντινούπολη συχνά. 
Έχουμε μια αμοιβαία σχέση, με 
αγαπούν και τους αγαπώ. Με 
τις μαθήτριές μου στο Ζάππειο 
είχαμε πολύ στενό δέσιμο. Να 
φανταστείτε, κάθε πρωί αγκα-
λιαζόμασταν και φιλιόμασταν, 
όπως κάνουν κάποιοι γονείς με 
τα παιδιά τους πριν να πάνε 
στο σχολείο!

Κάθε χρόνο, το πρώτο Σάβ-
βατο του Ιουλίου, διοργα-

νώνετε μια εκδήλωση στο 
κτήμα σας στα Πλατανίδια 
Πηλίου. Πώς αισθάνεστε που 
μοιράζεστε τις γνώσεις σας 
και τις ιδέες σας με το ευρύ 
κοινό; Ποιο θα είναι το θέμα  
της επόμενης εκδήλωσης;   
Είναι τρομερό αίσθημα! Μα-
ζεύονται πάρα πολλά άτομα 
στο κτήμα και διοργανώνουμε 
πολύ ωραίες εκδηλώσεις, 
συγκεντρώνονται άνθρωποι 
του χώρου μου, γνωστοί στο 
ευρύ κοινό και μη. Έχουμε 
κάνει εκδηλώσεις για διά-
φορα θέματα. Πέρσι  για το 
λαϊκό τραγούδι, πρόπερσι 
για τη διαφορετικότητα. 
Για τη φετινή εκδήλωση δεν 
έχω επιλέξει ακόμα το θέμα. 
Κάποιος πρότεινε να κάνουμε 
για την Ουτοπία, αλλά ποιος 
θα γράψει για την Ουτοπία; 
Μπορεί να κάνουμε για τους 
φίλους μου ποιητές, τον Μάνο 
Ελευθερίου ή τον Μάρκο 
Μέσκο που έφυγαν πρόσφατα 
από τη ζωή.

Γεννήθηκε το 1953 στη Νέα Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης. Ερ-
γάστηκε ως φιλόλογος στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Από 
το 1988 έως το 1996 δίδαξε στο Ζάππειο Παρθεναγωγείο και 
στο Κεντρικό Παρθεναγωγείο της Κωνσταντινούπολης. Ερευνά 
πτυχές του ελληνικού και του τουρκικού λαϊκού πολιτισμού  και 
τις σχέσεις μεταξύ τους. Συνεργάζεται με διάφορα λογοτε-
χνικά περιοδικά. Το 1995 βραβεύτηκε με το βραβείο Αμπντί 
Ιπεκτσί, το 2011 με το Κρατικό Βραβείο Μυθιστορήματος για 
το μυθιστόρημά του «Ο Γύρος του Θανάτου» και το 2013 με 
το Βραβείο Νίκου Θέμελη για το μυθιστόρημά του «’55». Είναι 
μέλος της Εταιρείας Συγγραφέων, συνθέτης, στιχουργός και 
ερμηνευτής λαϊκών τραγουδιών. Έγραψε 34 βιβλία μεταξύ 
των οποίων: Κανάλ ντ’ Αμούρ, Φαχισέ Τσίκα, Το χτικιό της Άνω 
Τούμπας, Οι Ασίκηδες, Οι Ζεϊμπέκοι της Μικράς Ασίας, Όμορ-
φη Νύχτα, Ο Γύρος του Θανάτου, ’55 Τι πάθος ατελείωτο, Ο 
Θρύλος του Ασλάν Καπλάν.

ΘΩΜΑΣ ΚΟΡΟΒΙΝΗΣ



Γιάννης Καλαβριανός: 

του Δημήτρη Χατζηβρέττα, Γ3

Εμείς τα “φυλλαράκια”, αγαπούμε την 
Τέχνη. Σε όλες της τις μορφές. Ειδικά για 
την Τέχνη του Θεάτρου, έχω διαβάσει 
πως είναι αυτή, που ερμηνεύει,  βάζει 
πινελιές, ξεσηκώνει το συναίσθημα και  
αγγίζει την καρδιά. Και για κάποιους, 
όπως ο ταλαντούχος, βραβευμένος και 
διεθνώς αναγνωρισμένος σκηνοθέτης 
Γιάννης Καλαβριανός, το θέατρο είναι η 
«μεγαλύτερη των Τεχνών»!

Κύριε Καλαβριανέ, τι θεωρείτε πώς 
μπορεί να προσφέρει  το θέατρο στις 
μαθητικές ψυχές; Με ποιο τρόπο μπορεί 
να  τις επηρεάσει;
Το θέατρο κατά τη γνώμη μου είναι η 
μεγαλύτερη των Τεχνών. Μπορεί να τις 
συμπεριλάβει όλες και να λειτουργήσει 
σε πολλαπλά επίπεδα, όπως κάθε έντιμη 
έντεχνη απόπειρα. Η σχέση του καθενός 
μας με την Τέχνη είναι μοναδική και 
επηρεάζεται πολύ από τη φάση της ζωής 
μας. Άλλοτε μπορεί να δράσει παρηγο-
ρητικά, άλλοτε ψυχαγωγικά, να θέσει 
ερωτήματα ή να μας κάνει να σκεφτούμε 
τη ζωή και τις επιλογές μας. 

Στο «Γιοι και Κόρες» αφηγείστε διάφο-
ρες ιστορίες ηλικιωμένων ανθρώπων, 
προσπαθώντας να εξετάσετε  τις έν-
νοιες της ευτυχίας, της αγάπης και της 
νοσταλγίας. Όταν φτάσετε σε μεγάλη 
ηλικία και σας ζητήσουν να πείτε τη δική 

σας ιστορία, τι θα λέγατε;
Αυτή είναι μια πολύ καλή ερώτηση και 
ομολογώ πως δεν ξέρω τι θα απαντούσα. 
Ελπίζω η ζωή να μου φερθεί καλά και να 
είναι μία ιστορία χαράς και αγάπης.

Όταν είδα το έργο σας, θυμήθηκα την 
αγαπημένη μου ταινία, την «Αιώνια 
Λιακάδα ενός Καθαρού Μυαλού» του 
Τσάρλι Κόφμαν. Και οι δύο ταινίες έχουν 
ως επίκεντρο τις αναμνήσεις μας και 
την επίδραση που μπορούν να έχουν 
σε εμάς. Θεωρείτε λοιπόν, ότι πρέπει 
να κρατάμε τις αναμνήσεις μας, ακόμη 
και τις κακές, ή να τις ξεχνάμε για μην 
πληγωθούμε;
Μακάρι να μπορούσαμε να σβήσουμε τις 
κακές αναμνήσεις κατά βούληση. Το μυ-
αλό και ο συνολικός ψυχισμός μας έχουν 
πολύ εξελιγμένους μηχανισμούς άμυνας 
και προστασίας με διάφορους τρόπους, 
αλλά οι αναμνήσεις είναι αναγκαστικά 
κομμάτι της έως τώρα ζωής μας, οπότε 
τις εμπεριέχουμε και σε διαφορετικό 
βαθμό μας επηρεάζουν.

Σε ένα άλλο σας έργο, το «Αβελάρδος 
και Ελοΐζα», μας αφηγείστε αυτή τη 
συγκλονιστική ιστορία αγάπης,  γεμά-
τη πάθος και δύναμη, η οποία όμως 
απωθείται εξαιτίας  της εμπλοκής του 
Αβελάρδου με τη θρησκεία και των 
θρησκευτικών του αντιλήψεων. Βέβαια, 
ο δεσμός των δύο ατόμων παραμέ-
νει ισχυρός και ποτέ δεν παύουν να 
αγαπούν ο ένας τον άλλο. Όμως, αυτή η 
ιστορία αιώνιας αγάπης διαδραματίζε-
ται στο Παρίσι του 1079. Πιστεύετε ότι 
αυτή η έννοια της αιώνιας και αληθινής 
αγάπης  συναντάται ακόμη και στον 21ο 
αιώνα; Υπάρχει αγάπη σήμερα;
Εννοείται πως υπάρχει αγάπη και σήμερα 
και πάντα! Θέλω να πιστεύω πως η αληθινή 
αγάπη είναι τόσο βαθιά και κατακλυσμιαία, 
που όταν συμβεί, δεν επηρεάζεται ούτε από 
την τεχνολογία, ούτε από τους έντονους ρυθ-
μούς ζωής. Το ζήτημα με τα παραπάνω είναι 
μήπως μας παρασύρουν και δεν μας δώσουν 
τον χρόνο να εντοπίσουμε ή να επιτρέψουμε 
στην αγάπη να αναπτυχθεί. Πόσους ανθρώ-
πους άλλωστε, δεν γνωρίσαμε επειδή δεν 
μπορούσαμε να τους δώσουμε χρόνο… 

Τέλος, θα ήθελα να αναφερθώ στα «Ανε-
μοδαρμένα Ύψη», μια ιστορία ανθρώ-
πων που διαρκώς αναζητούν αποδοχή, 
αγάπη, συγχώρεση και μπλέκονται σε 
ένα περίτεχνο δίχτυ αναγνώρισης και 
πόνου. Θα μπορούσε να θεωρηθεί αυτό 
το έργο μία, αν όχι απόλυτη, βαθύτατα 
ρεαλιστική απεικόνιση της πραγματικό-
τητας μας, αυτού του διαρκούς αγώνα 
για επαφή και εκπλήρωση των επιθυμι-
ών μας. Αυτό σκοπεύατε να απεικονίσε-
τε με τη δική σας εκδοχή; 
Τα Ανεμοδαρμένα Ύψη, είναι ένα τόσο 
περίπλοκο μυθιστόρημα, που μπέρδεψε 
τους αναγνώστες του, όταν πρωτοκυ-
κλοφόρησε, παίρνοντας μάλιστα πολύ 
κακές κριτικές. Η Μπροντέ έγραψε για τα 
αβυσσαλέα βάθη της ανθρώπινης ψυχής, 
τη συνεχή προσπάθεια του ανθρώπου για 
αυτογνωσία, κατανόηση των επιθυμιών 
και τον αγώνα για την πραγματοποίησή 
τους. Δεν δίστασε να αναφερθεί στις 
σκοτεινές περιοχές της οργής και της 
επιθυμίας για εκδίκηση, με φόντο μία 
εποχή με σαφείς ταξικούς και έμφυλους 
διαχωρισμούς. 

Υποθέτω ότι ήταν κάτι καινούργιο για 
εσάς, κρίνοντας από τα προηγούμενα 
έργα σας, το να αναπαραστήσετε αυτή 
την ιστορία με έναν “gothic” τόνο; Ήταν 
εύκολο να διαχειριστείτε την αλλαγή 
αυτή;
Στις παραστάσεις μου, παίζουμε πάντα σε 
μια περιοχή ανάμεσα στις καθημερινές 
στιγμές και στην στιγμιαία εξύψωσή τους 
σε κάτι ποιητικότερο. Τα «Ανεμοδαρμένα 
Ύψη», όπως και τα υπόλοιπα έργα που 
θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν στην 
γενική ενότητα της γοτθικής λογοτεχνί-
ας, διαφέρουν υφολογικά, παραμένουν 

08

 «Το θέατρο με βοήθησε να ξεπεράσω 
μια περίοδο δειλίας και συστολής»
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όμως το ίδιο απλά και καθαρά στην 
ανατομία του ανθρώπινου ψυχισμού, 
όπως άλλωστε συμβαίνει με όλα τα 
σπουδαία έργα, όλων των εποχών. 

Η σκηνή που χαράχτηκε στο μυαλό 
μου ήταν η τελευταία. Πώς οδηγη-
θήκατε στο να δημιουργήσετε κάτι 
τόσο ανατριχιαστικά όμορφο και 
αυθεντικό;
Χαίρομαι πολύ εάν σας συγκίνησε, 
γιατί είναι μία σκηνή που την αγαπώ 
κι εγώ πολύ. Στον «Αβελάρδος και 
Ελοΐζα», υπήρχε μία φράση που έλεγε: 
«Παρακαλώ να πέσει το χιόνι. Όλα 
στην ώρα τους γίνονται, μα και τόσο 
λάθος.» Αυτό το χιόνι που έρχεται να 
σκεπάσει μαλακά τα πάντα, είναι κάτι 
που από παιδί, με άφηνε έκθαμβο.

Θεωρείτε λοιπόν  ότι όσο αλλόκοτοι 
και αν είμαστε, πρέπει να πασχί-
ζουμε για τους πόθους μας, ακόμη 
και αν μας πληγώνουν και μας 
μαραίνουν; Για εσάς, η αγάπη είναι 
ευλογία, ακόμη και αν μπορεί να 
είναι κατάρα;
Μα τι θα πει αλλόκοτοι; Είμαστε όλοι 
διαφορετικοί, γι΄ αυτό και ανεπα-
νάληπτοι. Ο καθένας μας πρέπει να 
αναγνωρίσει τα ιδιαίτερα χαρακτηρι-
στικά του που τον κάνουν μοναδικό 
και να κατανοήσει και να αγκαλιάσει 
και τη μοναδικότητα των γύρω του. Οι 
επιθυμίες μας είναι ιερές. Η αγάπη, σε 
κάθε της μορφή, μόνο ευλογία μπορεί 
να είναι. Ακόμη και αν δεν έχει πάντα 
τη μυθιστορηματική έκβαση του 
«μαζί για πάντα», είναι μία κατάσταση 

ευφορίας πέρα από κάθε μέτρο και 
σύγκριση και η συνδετική ουσία που 
μας κάνει να προχωράμε μαζί με τους 
άλλους ανθρώπους στη ζωή.

Αλήθεια, ποια είναι η αγαπημένη 
σας ταινία;
Πολύ δύσκολη ερώτηση, εξαρτάται 
από τη στιγμή. Αγαπώ εξίσου τις ταινί-
ες του Κασσαβέτη, τον Γουονγκ Καρ 
Γουάι, τον Αλμοδόβαρ και το «Μια 
βραδιά στο Νότινγκ Χιλ».

Ποιος είναι ο βασικός καλλιτέχνης 
που σας ενέπνευσε;
Πολλοί και από διάφορους χώρους. Αν 
έπρεπε να ξεχωρίσω έναν, θα ήταν ο 

Βασίλης Παπαβασιλείου, ένας πολύ 
σημαντικός σκηνοθέτης του θεάτρου, 
διανοητής και δημιουργός.

Μια συμβουλή για ένα άτομο που 
θέλει να ασχοληθεί με κάποια τέχνη 
στην Ελλάδα.
Την Τέχνη δεν τη διαλέγουμε. Αυτή 
μας διαλέγει. Αν λοιπόν κάποιος 
νιώθει πως δεν μπορεί να ζήσει χωρίς 
αυτήν, τότε δεν έχει παρά να το κάνει 
και είμαι σίγουρος πως θα ανακαλύ-
ψει άπειρες κρυμμένες πτυχές του 
εαυτού του και του κόσμου. Στη δική 
μου περίπτωση, το θέατρο με βοήθη-
σε να ξεπεράσω μία περίοδο μάλλον 
δειλίας και συστολής. Η Τέχνη δεν 
είναι για τους φαινομενικά έντονους 
ανθρώπους ή τους εξωστρεφείς. Είναι 
διαφορετικό πράγμα το δυναμικό τα-
μπεραμέντο και η έντεχνη ματιά στην 
πραγματικότητα. Οι πιο ντροπαλοί 
λοιπόν, δεν πρέπει να απογοητεύονται 
ή να διστάζουν. Το θέατρο δεν είναι 
μόνο για εκείνους που από μικροί 
στήνανε παραστάσεις και τραγου-
δούσαν για τους συγγενείς τους, αλλά 
ευτυχώς για όλους μας. 
Ήταν τιμή μας που συνομιλήσαμε με 
τον συγκεκριμένο καλλιτέχνη και τον 
ευχαριστούμε θερμά για την προθυ-
μία του.  Ακόμη, ελπίζουμε από εδώ 
και στο εξής να επισκέπτεστε καμιά 
φορά τις θεατρικές αίθουσες για να 
νιώσετε, να γελάσετε, να κλάψετε, να 
σκεφτείτε και να δεχτείτε ερεθίσμα-
τα που θα σας κάνουν καλύτερους 
ανθρώπους!

Λίγα λόγια 
για τον έλληνα σκηνοθέτη 

Γιάννη Καλαβριανό

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 
1974. Είναι απόφοιτος της Ιατρικής 
Σχολής του ΑΠΘ, του Τμήματος 
Θεάτρου της Σχολής Καλών Τεχνών 
του ΑΠΘ και υποψήφιος διδάκτωρ 
του ίδιου Τμήματος. Έχει εργαστεί 
ως γιατρός, ως ηθοποιός για 6 
χρόνια στην Πειραματική Σκηνή της 
«Τέχνης» και ως βοηθός σκηνοθέτη 
στις παραστάσεις: Αρχοντοχωρι-
άτης, του Μολιέρου, Ιφιγένεια εν 
Ταύροις, του Γκαίτε ) και Ένα φως 
για κάθε σκοτάδι, του Άκη Δήμου 
(σκην. Γιάννης Μόσχος, Πειραματι-
κή Σκηνή της «Τέχνης», 2004). Το 
2006 δημιούργησε με άλλους από-
φοιτους του Τμήματος Θεάτρου, 
την Εταιρεία Θεάτρου Sforaris.
Έχει σκηνοθετήσει τις παραστά-
σεις: Ανεμοδαρμένα Ύψη,  της 
Έμιλυ Μπροντέ , Phone Home, Η 
τάξη μας, του Τ. Σλομποτζιάνεκ, Η 
Τσερλίνε και το σπίτι των κυνηγών, 
διασκευή των Αθώων του Χ. Μπροχ 
, Gods / The Lost Ring, , Αβελάρδος 
και Ελοΐζα , David’s Formidable 
Speech on Europe , Γιοι και κόρες,  
Άουστρας ή η αγριάδα, της Λένας 
Κιτσοπούλου , Παραλογές ή Μικρές 
καθημερινές τραγωδίες , Πάσχα , 
Πρακτόρισσες , Ποιος είναι δίπλα 
μου; της Πένυς Φυλακτάκη , Εγώ 
είμαι το Θείο βρέφος! 
Έχει τιμηθεί με τα:
«Βραβείο Κουν, Καλύτερου Θεατρι-
κού Έργου 2013-2014», «Βραβείο 
Νίκος Ζακόπουλος, Καλύτερου Θεα-
τρικού Έργου, 2013», «International 
Prize Il Teatro Nudo, di Teresa 
Pomodoro, Milan 2014-2015».

Η ανερχόμενη παράσταση του Καλαβριανού, 
το “Κουμ Κουάτ”.



του Δημήτη Χατζηβρέττα Γ3

Παρακολούθησα αρκετές 
ταινίες το έτος 2018 και 
φυσικά δεν γινόταν να μην 
βρεθώ  και εγώ στον χώρο 
του Φεστιβάλ Κινηματογρά-
φου.  Ξεκινώ λοιπόν με μία 
ταινία που προβλήθηκε στο 
φεστιβάλ, την ταινία  “Roma” 
του Αλφόνσο Κουαρόν (γνω-
στού για το “Gravity”,  «Τα 
παιδιά των ανθρώπων»  και 
την τρίτη ταινία στο franchise 
του Χάρρυ Πότερ).

ROMA                                 
του Αλφόνσο Κουαρόν     

Το “Roma” είναι ένα ώριμο 
και συμβολικό έργο για μιa 
οικογένεια στο Μεξικό και την 
«περιπέτεια» της υπηρέτριας, 
που ξαφνικά μένει έγκυος και 
προσπαθεί να βρει τρόπο να 
επιβιώσει σε μια ζωή γεμάτη 
πίκρα και δοκιμασίες. Κάποιες 
φορές όμως αυτές οι δοκιμα-
σίες μας κάνουν πιο δυνατούς 
ανθρώπους. Μια ταινία για 
την αχαλίνωτη δύναμη της 
ψυχής, την αξία της οικογένει-
ας και της αγάπης και μια άρ-
τια δοσμένη ιστορία για τους 
ανθρώπους που έρχονται και 
φεύγουν από τη ζωή…
Οι ερμηνείες είναι αξιόλογες, 
η σκηνοθεσία εξαιρετική και 
η φωτογραφία… αλάνθαστη. 
Κάθε εικόνα- η ταινία είναι 
ασπρόμαυρη- είναι ένας πίνα-
κας ζωγραφικής, γεγονός που 
κάνει το Roma μια από τις πιο 
όμορφες ταινίες του 2018. 
Ένα πραγματικό έργο τέχνης.

CLIMAX                             
του Γκασπάρ Νοέ
ΥΠΟΘΕΣΗ: Μια νύχτα, μια 
παρέα χορευτών οργανώνει 
ένα μεγάλο πάρτι, γεμάτο 

ενέργεια και πάθος. Όταν 
όμως κάποιος βάζει LSD 
στο ποτό, αυτή η εύθυμη 
νύχτα μετατρέπεται σε έναν 
αδιάκοπο εφιάλτη μέσα στον 
οποίο οι χορευτές αναζητούν 
αγάπη, συγχώρεση, πίστη, 
ζωή και θάνατο.
Eίναι μια ταινία που δεν συνι-
στώ σε όλους. Πρόκειται για 

μια χαοτική, σουρεαλιστική 
εμπειρία που θα σας προκα-
λέσει αντιφατικά συναισθή-
ματα. Παραμένει όμως ένα 
αισθησιακό έπος που δύσκολα 
διαγράφεται από τα μυαλά 
των θεατών.

 SUSPIRIA                          
του Luca Guadagnino
ΥΠΟΘΕΣΗ: Η Σόφι γίνεται 
μέλος μιας σχολής χορού 
στο Βερολίνο.  Μαζί με  μια 
δασκάλα χορού και έναν 
ψυχίατρο μπλέκονται σε έναν 
χορευτικό εφιάλτη γεμάτο 
χάος, τρόμο και μάγια. Κά-
ποιοι θα επιβιώσουν, άλλοι θα 
υποκύψουν στις δυνάμεις των 
μαγισσών. 
H ταινία είναι remake της 
κλασικής ταινίας του Ντάριο 
Αρτζέντο “Suspiria” του 1977. 
Παρόλο που ξεχειλίζει και 
αυτή από τρόμο, διαφέρει 
στο σενάριο καθώς και στη 
φωτογραφία. Το καινούργιο 
Suspiria είναι γυρισμένο 
με μια βαριά μουντάδα και 
ένα γκρίζο, μελαγχολικό 
backround. Ακόμη, ο Luca 
Guadagnino (σκηνοθέτης και 

του «Call me by your Name») 
χρησιμοποιεί τεχνικές κάμε-
ρας που ανήκουν καθαρά στη 
δεκαετία του ‘70 και προσδί-
δουν ένα classic feeling στην 
ταινία. Η Ντακότα Τζόνσον ερ-
μηνεύει τον πρωταγωνιστικό 
ρόλο με απίστευτη ωριμότητα 
και με τρομερές κινήσεις του 
σώματος δείχνει το πάθος και 
τη θέλησή της για αυτό που 
κάνει. Την παράσταση βέβαια 
κλέβει η Τίλντα Σούιντον, που 
στην ταινία έχει τρεις ρό-
λους. Το βλέμμα της είναι πιο 
διαπεραστικό από ποτέ και η 
παρουσία της προκαλεί δέος 
σε κάθε ψυχή που παρακο-
λουθεί αυτό το εξωφρενικό 
επίτευγμα. 
«Το Suspiria είναι ένα σκοτει-
νό ποίημα που μιλά με κινή-
σεις και κραυγές, θέλοντας να 
πει ότι η ψευδαίσθηση και η 
αγάπη στη σύγχρονη κοινωνία 
είναι δύο έννοιες που εύκολα 
συγχέονται. Αυτή την εντύπω-
ση έδωσε σε εμένα».
Οι χορογραφίες είναι άψογες 
και η ατμόσφαιρα σαγηνευτι-
κή και εσκεμμένα αποκρου-
στική, πράγμα λογικό για μια 
ταινία που φύτρωνε μέρα 
με τη μέρα στα μυαλά του 
Guadagnino και της Σουίντον 
για 25 ολόκληρα χρόνια.

 First man                                
του Ντάμιεν Σαζέλ
ΥΠΟΘΕΣΗ: Η συγκλονιστική 
ιστορία του πρώτου ανθρώ-
που που πάτησε στη σελήνη, 
του Νιλ Αρμστρονγκ.
 Από τις πρώτες σκηνές 
συνειδητοποιούμε ότι αυτή η 
ταινία δεν επικεντρώνεται στο 
ταξίδι στο φεγγάρι, αλλά στον 
Νιλ, στα παθήματα και στον 
διαρκή πόνο του. 
«Είναι η βιογραφία ενός 
προσώπου που έχασε πολλά, 
αλλά με τη συμπαράσταση 
της γυναίκας του και των 
ανθρώπων γύρω του κατάφε-
ρε να αφήσει πίσω το σκληρό 
παρελθόν του και να γράψει 
ιστορία». 

Ο Ράιαν Γκόσλινγκ (έχει βάλει 
ήδη τροχιά για τα Όσκαρς) 
ερμηνεύει άψογα τον χα-
ρακτήρα του Νιλ και μας 
μεταδίδει τον πόνο του. Ο 
Ντάμιεν Σαζέλ (σκηνοθέτης 
του La La Land) κάνει ό,τι 
μπορεί για να μας βάλει στη 
θέση του ήρωα και να μας 
κάνει να ταυτιστούμε με τον 
σιωπηλό, αποστασιοποιημένο 
και βασανισμένο χαρακτήρα 
του Νιλ Άρμστρονγκ. Αξιόλογη 
είναι ακόμη και η μουσική 
επένδυση της ταινίας (κομμά-
τια όπως το «Quarantine» και 
το «Landing» προκαλούν ένα 
μείγμα συναισθημάτων).

 Isle of Dogs                     
του Wes Anderson
YΠΟΘΕΣΗ:  Η οδύσσεια ενός 
αγοριού να βρει τον σκύλο 
του, που έχει εξοριστεί σε 
ένα νησί μόνο με σκυλιά. Η 
εγκατάσταση των σκυλιών στο 
νησί αυτό προέρχεται από μια 
ιδέα των Ιαπώνων πολιτικών, 
που θεωρούν ότι τα σκυλιά 
βλάπτουν τη χώρα τους.
Ο Wes Anderson, μια μεγάλη 
προσωπικότητα στο σινεμά 
(Τhe Grand Budapest Hotel, 
The Royal Tenembaums, 
Fantastic Mr. Fox, Moonrise 
Kingdom και άλλα αριστουρ-
γήματα) κατασκευάζει ένα 
stop motion κομψοτέχνημα, 
χρησιμοποιώντας κυρίως 
οργανικά υλικά (ύφασμα, 
βαμβάκι και άλλα) και εφαρ-
μόζοντας τη δική του ιδιοσυ-
γκρασιακή φόρμουλα (απί-
στευτη συμμετρία, επιβλητική 
σταθερότητα στην κάμερα 
καθώς και υπερβολικά περί-
εργους διαλόγους μεταξύ των 
χαρακτήρων) κατασκευάζει 
ένα όμορφο και ρεαλιστικό 
σύμπαν, με αξιολάτρευτους 
χαρακτήρες, μια πληθώρα 
σκηνικών και το χαρακτηριστι-
κό quirky feeling μιας ταινίας 
του Wes Anderson.
«Το Νησί των σκύλων είναι μια 
τρυφερή ιστορία που μας θυ-
μίζει την σημασία των ισχυρών 
δεσμών και πιο συγκεκριμένα 
τον δεσμό μεταξύ του ανθρώ-
που και του καλύτερου του 
φίλου… του σκύλου!»

 The Favourite                  
του Γιώργου Λάνθιμου
Το «Τhe Favourite» είναι η 

Ταινίες της χρονιάς 
που αξίζει να δείτε
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νέα ταινία του Έλληνα σκηνοθέτη Γιώργου 
Λάνθιμου, ο οποίος έχει αφήσει το στίγμα 
του στον κινηματογραφικό κόσμο με άλλες 
λαμπρές και ιδιαίτερες ταινίες, όπως τον 
«Κυνόδοντα», τον «Αστακό» και «τον Θάνα-
το ενός ιερού Ελαφιού». Η ταινία διαδρα-
ματίζεται στην Αγγλία του 18ου αιώνα και 
αφηγείται τη διαμάχη δύο γυναικών για το 
ποια θα γίνει η αγαπημένη της βασίλισσας 
Άννας. 
Με την αυθεντικότατη φωτογραφία και τα 
μεγαλοπρεπέστατα σκηνικά και κοστούμια 
καθώς και με τις απίστευτες ερμηνείες τρι-
ών ηθοποιών που ποτέ δεν απoγοητεύουν 
(μιλάμε φυσικά για την Emma Stone,την 
Rechel Weisz και την Olivia Colman),  η 
ταινία μας μεταφέρει στην εποχή αυτή και 
αφηγείται με μια ανατριχιαστική και ανή-
συχη οπτική και με μπόλικο μαύρο χιού-
μορ μια ιστορία ζήλιας, δόλου και εξουσίας 
μέσα από τα μάτια ενός σκηνοθέτη που 
εκπροσωπεί τη χώρα μας και εξελίσσεται 
σε κάθε του εγχείρημα. Το «Τhe Favourite» 
θα είναι διαθέσιμο στις κινηματογραφικές 
αίθουσες από 7 Φεβρουαρίου και  σας 
συνιστώ να το παρακολουθήσετε.

 Bohemian Rhapsody                           
του Brian Singer
Μια ταινία αφιερωμένη σε έναν μουσι-
κό θρύλο, που άγγιξε την καρδιά κάθε 
ανθρώπου, τον Φρέντι Μέρκιουρι, τον 
πασίγνωστο τραγουδιστή του βρετανικού 
συγκροτήματος Queen.
H ταινία έχει σαφώς παλμό, είναι γεμάτη 
από χρώματα και μουσική (θα ακούσετε 
όλα τα μεγάλα κομμάτια των Queen, όπως 
Bohemian Rhapsody, Don’t Stop me now, 
We will Rock you, We are the Champions, 
Love of my Life και άλλα) και έχει μια 
έντονη παρουσία, αλλά της λείπουν τα 
κόκκαλα, δηλαδή ορισμένες αρχές που κά-
νουν μια βιογραφία τέλεια. Η ταινία πέφτει 
πολλές φορές σε παγίδες (αρκετά κλισέ 
και κάποια κομμάτια ανούσιου διαλόγου), 
επικεντρώνεται σε ασήμαντα πράγματα 
και αφήνει στο περιθώριο άλλα. Παρόλα 
όμως τα ψεγάδια της, αξίζει να τη δείτε, 
κυρίως για τη μεγαλειώδη ερμηνεία του 
Rami Malek (και αυτός θα διεκδικήσει το 
χρυσό αγαλματάκι) ως Φρέντι Μέρκιουρι.
Το σίγουρο είναι πάντως ότι η ταινία αυτή  
μετατρέπει τον κάθε θεατή σε fan των 
Queen. Τιμά με άξιο τρόπο μια προσω-
πικότητα που ποτέ δε θα πεθάνει, που 
αναβίωσε την έννοια της μουσικής καθώς 
και της αγάπης για αυτήν. Με τη θαυμα-
τουργή φωνή του, μας έφερε πιο κοντά 
και μας έκανε να νιώσουμε αγάπη και 
αγαλλίαση, αισθήματα που απουσιάζουν 
από τη σημερινή μας κοινωνία. Είθε να 
βασιλεύει αιώνια ένας από τους καλύτε-
ρους τραγουδιστές όλων των εποχών, ο 
Φρέντι Μέρκιουρι.

Νίκος Κουκόλης Β3, 
Απόστολος  Γραβάλης Β3

Βαρεθήκατε  να κάθεστε συνέ-
χεια στο ίδιο μέρος και ψάχνετε 
για ονειρεμένες διακοπές; Τότε 
πρέπει να διαβάσετε το παρακά-
τω άρθρο.

Μάλμε – Σουηδία
Μία πανέμορφη πόλη γεμάτη 
με όμορφα, γραφικά πάρκα. Εκεί, 
στο ψηλότερο κτίριο της Σκανδινα-
βίας, το Turning, θα δεις ένα από τα 
ομορφότερα ηλιοβασιλέματα. 

Τρόμσο – Νορβηγία
Τα φιόρδ και οι οροσειρές του Τρό-
μσο, διαθέτουν ονειρική ομορφιά και 
θα σε ταξιδέψουν σε ένα  μαγικό και 
αξέχαστο τοπίο με το Βόρειο Σέλας 
να σε γοητεύει  με τα χρώματα!
 
Νάσβιλ – Τεννεσί
Η πόλη της μουσικής, όπως απο-
καλείται, καθώς θα βρεις ζωντανή 
μουσική να παίζει καθημερινά και να 
σου μεταφέρει τον ιδιόρρυθμο ρυθ-
μό της! Πολυάριθμες γκαλερί τέχνης, 
ιστορικά μνημεία και υπέροχα εστι-
ατόρια συνθέτουν ένα μαγικό ταξίδι 
και μια ανεπανάληπτη εμπειρία. Εκεί 
θα βρεις και τον Παρθενώνα 
του Νάσβιλ, εμπνευσμένος 
από τον δικό μας, ο οποίος 
αποτελεί κέντρο τεχνών και 
είναι ένα από τα αξιοθέατα 
που δεν πρέπει να χάσεις!
 
Εδιμβούργο – Σκωτία
Μια πόλη με πολύ όμορφη 
και φιλόξενη ατμόσφαιρα, 
είναι η κατάλληλη επιλογή 
για άτομα, που τους αρέσει 
να ταξιδεύουν πίσω στο 
χρόνο... Λιθόστρωτοι δρό-
μοι, στενά περάσματα, πανέμορφα 
πολυώροφα κτίρια του 6ου αλλά 
και του 17ου  αιώνα, συνθέτουν μια 
εμβληματική εικόνα!
 
Ρέικιαβικ – Ισλανδία
 Ένα από τα πιο απομακρυσμένα 
μέρη του κόσμου, στην άκρη του Αρ-
κτικού ωκεανού, υπόσχεται απόκο-
σμα τοπία και ομορφιά, όπως το 

Βόρειο Σέλας.  Αν είσαι τυχερός 
θα το δεις να λάμπει. Μία πραγματι-
κά αξέχαστη  εμπειρία!
 
Τσάρλεστον – Νότια Καρολίνα
Φιλοξενία και ομορφιά, ό,τι χρειάζε-
ται ένας άνθρωπος για να περάσει 
ονειρεμένες χειμερινές διακοπές. 
Υπάρχουν υπέροχα μέρη για να επι-
σκεφτείς. Ένα από αυτά είναι η κομη-
τεία Τσάρλεστον, η οποία  ευωδιάζει 
γιασεμί και  πλημμυρίζει από γοητεία. 
 
Ζυρίχη – Ελβετία
 Είναι μια πόλη,  που έχει πάρα 
πολλές επιλογές για εξόδους και 
για  διασκέδαση, αλλά και υπέροχο 
τοπίο, που θα σε  αποζημιώσει για 
την επιλογή σου.

 
Πράγα – Τσεχία
Ο Γκαίτε τη χαρακτήρισε “τον πιο 
πολύτιμο λίθο στο στέμμα της Ευ-
ρώπης”. Η Πράγα είναι πανέμορφη 
με τη μεσαιωνική αρχιτεκτονική της. 
Έχει φανταστικά αξιοθέατα που 
θα σε ταξιδέψουν σαν να είσαι σε 
παραμύθι.

Μαγευτικοί προορισμοί εκτός Ελλάδος
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Vegan Συνταγές

Αλεξάνδρα Τσίλη Γ6, Έλλη Καλπακίδου Γ2 και Μαρία Παπαδοπούλου Γ2

Ο ορισμός vegan και vegetarian έχει παρεξηγηθεί αρκετά τον 
τελευταίο καιρό. Οι άνθρωποι που στρέφονται στην χορτοφα-
γία ή στην αυστηρή χορτοφαγία δεν το κάνουν αποκλειστικά 
επειδή  πιστεύουν, ότι είναι ένας πιο υγιεινός τρόπος ζωής. Το 
κάνουν και για ηθικούς λόγους. Με αυτή τους την απόφαση 
επαναστατούν εναντίον της κατανάλωσης ζωικών προϊόντων. 
Αίτια είναι η κακοποίηση των ζώων, οι άθλιες συνθήκες διαβίω-
σης και η απαξιωτική μεταχείρισή τους. 
Όποιοι και να είναι οι λόγοι όμως που οδηγούν στην χορτοφα-
γία, σίγουρα  θα απολαύσετε κάποιες από τις συνταγές τους. 
Τα παρακάτω σνακ σας χορταίνουν, όταν δεν έχετε το χρόνο 
για πλήρες φαγητό, σας ανεβάζουν μετά από κάποια φυσική 
δραστηριότητα και σας γεμίζουν πάντα ενέργεια χωρίς να περι-
έχουν επιπλέον θερμίδες.

Μπαλίτσες ζάχαρης 
και κανέλας

Υλικά
•220 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις
•30 γρ. κορν φλάουρ
• 1 κουταλιά της σούπας Μπέικινγκ 

πάουντερ
•110 γρ φυτική μαργαρίνη
•150 γρ ζάχαρη
•60 ml γάλα  σόγιας (βανίλια)
•1 κ.τ.σ  απόσταγμα βανίλιας
•100 γρ ζάχαρη
•3 κ.τ.σ κανέλα

Εκτέλεση
1.  Προθερμάνετε τον φούρνο 

στους 180°C και τοποθετήστε 
χαρτί ψησίματος στο ταψί.

2.  Αναμείξτε το αλεύρι, το κορν φλάουρ και το μπέικινγκ πάου-
ντερ. Σε ένα διαφορετικό μπολ, χτυπήστε το βούτυρο με ένα 
ηλεκτρικό μίξερ μέχρι να μαλακώσει.

3.  Προσθέστε τα 150 γραμμάρια ζάχαρη στο βούτυρο και χτυ-
πήστε τα μέχρι να αφρατέψει το μίγμα, έπειτα προσθέστε το 
γάλα σόγιας και το απόσταγμα βανίλιας και ανακατέψτε τα 
μέχρι το μείγμα να γίνει ομοιογενές. 

4.  Προσθέστε τα στερεά υλικά και ανακατέψτε μέχρι να γίνει 
μια μαλακή ζύμη.

5. Ενώστε τα 100 γραμμ. ζάχαρη με την κανέλα.
6.  Πλάστε την ζύμη σε μικρές μπάλες και ρίξτε τις μέσα στην 

ζάχαρη-κανέλα μέχρι να είναι τελείως καλυμμένες. Τοποθε-
τήστε τις στο ταψί σε απόσταση 3 εκατοστά η μια από την 
άλλη και ψήστε τις για 10-12 λεπτά μέχρι να δείχνουν στεγνά 
στο πάνω μέρος και ελαφρά καφέ στο κάτω. Αφήστε τις να 
κρυώσουν για μερικά λεπτά.

Ανοιχτό σάντουιτς                 
με αβοκάντο και σπανάκι

             
ΥΛΙΚΑ: 
● 1 φέτα ψωμί πολύσπορο (χωρίς γλουτένη)
● 1 αβοκάντο
● 3-4 φύλλα σπανάκι
● 1κγ μηλόξυδο
● λίγο αλάτι
● ½ κγ γλυκιά πάπρικα
● 1 κσ έξτρα παρθένο ελαιόλαδο
● 1 κσ λιναρόσπορος
● λίγες φέτες αγγούρι

Εκτέλεση
Για το πατέ από αβοκάντο καθαρίστε το αβοκάντο 
και τοποθετήστε το σε ένα μικρό μπολ. Λιώστε το με 
ένα πιρούνι και προσθέστε το μηλόξυδο, το ελαιό-
λαδο, το αλάτι, την πάπρικα και ανακατέψτε καλά 
μέχρι το μείγμα να γίνει ομοιογενές.
Στο πολύσπορο ψωμάκι αλείψτε μια γενναιόδωρη 
ποσότητα από το μίγμα αβοκάντο, τα φύλλα σπανά-
κι, τις ψιλοκομμένες φέτες από αγγούρι. Πασπαλίστε 
με λιναρόσπορο και άφθονο πιπέρι. Έτοιμο!

Vegan τορτίγια
ΥΛΙΚΑ: 
● 1 αραβική πίτα χωρίς γλουτένη
● ντοματίνια
● καρότο
● κρεμμύδι
● πιπεριές
● γαλλική λόλα
● 1 κ.σ. πάστα ελιάς
● 1 κ.γ έξτρα παρθένο 
ελαιόλαδο
● χυμό από 1  λεμόνι
● 40 γρ τυρί καρύδας

Εκτέλεση
Στην αραβική πίτα 
αλείψτε 1 κ.σ. πάστα 
ελιάς. Ψιλοκόψτε 
ή χοντροκόψτε σε 
ροδέλες τα υλικά. 
Ραντίστε με ελαιόλα-
δο και χυμό λεμόνι και προσθέστε όλα τα υλικά  
στην πίτα. Έπειτα προσπαθήστε να την τυλίξετε και 
απολαύστε την!


