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         Το    ερευνητικό  πρόγραμμα  που  ανέλαβε  από  την  αρχή  του  σχο- 

λικού  έτους   να   εκπονήσει   το  τμήμα  μας  με  υπεύθυνο  καθηγητή  τον 

κ.  Γιώργο  Θωμόπουλο   εστίαζε  σε  δύο  γνωστικά  πεδία  από  τα  κορυ- 

φαία  του  ανθρώπινου  πολιτισμού,  στην  ποίηση  και  στη  μουσική.  Στό- 

χος  του   συγκεκριμένου   προγράμματος   ήταν   να  οικειωθούμε  και   να 

πλουτίσουμε  τον  ψυχικό  μας  κόσμο  με   κατορθώματα   του   λόγου  και 

της  μουσικής   δημιουργίας,   που   στην   συνύπαρξή   τους   μνημειώνουν 

την   περιπέτεια   του   είδους   μας   από   την   ώρα   που   αξιώθηκε    να  

αρθρώσει  λόγο  και  να  τραγουδήσει  για  την  αιωνιότητα   τους  αναβαθ- 

μούς, τα  πετάγματα, τις  διαψεύσεις  και  τις  τραγωδίες   που   του   επιφύ-

λαξε  η  ιστορία. 

         Μέσα   από   το  ερευνητικό  πρόγραμμα,  που  ξεκίνησε  ελπιδοφόρα 

πριν  από  μερικά   χρόνια   ως   τρίωρης   διάρκειας  αντικείμενο  και  εξέ- 

πεσε  ως  μονόωρο  και  κακορίζικο   αποπαίδι   μιας   πολυδιαφημισμένης  

εκπαιδευτικής  μεταρρύθμισης,  για  να  χλευάζει  τις  βάσιμες  ελπίδες  μας 

πως  η  χαραμάδα   φωτός   που   δημιουργούσε   η  θέσπισή  του   θα  μπο-

ρούσε  να  διευρυνθεί  και   να   γενικεύσει   την   αξιοποίηση  των   τεχνών 

στο   αποκρουστικό   ωρολόγιο   πρόγραμμα,   επιδιώξαμε   να   αφουγκρα- 

στούμε   όσα   περισσότερα  δείγματα  επέτρεψε  η  διάρκεια  του  προγράμ-

ματος,  στα   οποία  η   αρμονική   σύζευξη   ενός   εκπληκτικού   ποιητικού 

λόγου   με   υπέροχες   μελωδίες   μας   λίκνισε  σαγηνευτικά  σε  ύψη  καλ- 

λονής  και   αισθητικής   απόλαυσης   μοναδικά.   Τέτοια   που  η   αληθινή, 

η  απελευθερωτική  παιδεία - κι  όχι  το  νευρωτικό  της  κακέκτυπο - οφεί- 

λει  να  προσφέρει  στο  μαθητόκοσμο,  κτήματα   αλαφυραγώγητα  από  το 

χρόνο  και  τις  θλιβερές  συντυχίες  του  βίου.   Για   τους   χαχόλους   των 

αξιολογικών  και  σταθμισμένων  μετρήσεων   δεν   γνωρίζουμε   πόσο  ση- 

μαντικό  ή  ασήμαντο  υπήρξε  το  ερευνητικό  μας  πρόγραμμα  και  ποσώς 

άλλωστε  μας  ενδιαφέρει.  Γνωρίζουμε  όμως  κάλλιστα  πόσο  βάθυνε  τα 

αισθήματά  μας  και  ανέπτυξε  τη  σκέψη  μας.   Και  γι'  αυτές  τις  ανεκτί-

μητες  δωρεές   δεν   ανακαλύφθηκε   ακόμη   κάποια   ζυγαριά   ακριβείας,   

ώστε  να  αποτυπώσει  μεγέθη  και  σημασίες.  Ευτυχώς! 

        Από  την  ποιητική  παράδοση  του  κόσμου   αναφέρουμε   ενδεικτικά 

χαρακτηριστικές   φωνές:    Σαπφώ,   Ευριπίδης,   Ρωμανός   ο    μελωδός,  

ακριτικό   έπος,   ανακαλήματα,   Βιτσέντζος   Κορνάρος    και    Γεώργιος  

Χορτάτζης,  δημοτικά  τραγούδια,  Διονύσιος  Σολωμός,  Ανδρέας  Κάλβος, 

Αλέξανδρος   Παπαδιαμάντης,   Γεώργιος   Βιζυηνός,   Κωστής   Παλαμάς,  

Κ. Π.   Καβάφης,   Άγγελος   Σικελιανός,   Νίκος   Καζαντζάκης,    Κώστας  

Βάρναλης,   Κώστας   Καρυωτάκης,  Μαρία   Πολυδούρη,  Γιώργος  Σεφέ-



ρης, Μάρκος  Βαμβακάρης,  Γιάννης  Παπαιωάννου,  Βασίλης  Τσιτσάνης,  

Γιάννης  Ρίτσος,   Οδυσσέας   Ελύτης,  Νίκος    Καββαδίας,  Νίκος    Εγγο-

νόπουλος,    Μιχάλης   Κατσαρός,   Μίλτος    Σαχτούρης,  Μανόλης    Ανα-

γνωστάκης   κι   ακόμα:    Σαίξπηρ,  Πόου,   Μπωντλαίρ,  Λόρκα,  Μπρεχτ,  

Χικμέτ,  Νερούδα,  Μπίαν,  Γιουπάγκι. 

 

            Από   τους   συνθέτες   πάλι   ενδεικτικά   πρέπει   να   αναφερθούμε 

στους    ανώνυμους   δημιουργούς   του    ακριτικού   έπους,    των    Ριζίτι- 

κων    τραγουδιών,   του  Ερωτόκριτου   και  των   λιανοτράγουδων  ή  των  

κλέφτικων   τραγουδιών   της   δημοτικής  μας   παράδοσης,  στους  εκπρο-

σώπους    του   Ρεμπέτικου,   στους    νέγρους    καλλιτέχνες   των     σπιρί-

τσουαλς,   στον  Κουρτ   Βάιλ,  στο   Νίνο  Ρότα,  στους  Doors  και  στους  

Pink    Floyd,   στον   Νίκο   Σκαλκώτα,  στον  Μίκη   Θεοδωράκη,   Μάνο  

Χατζιδάκη,   Σταύρο    Ξαρχάκο,  Μάνο    Λοίζο,   Χρίστο   Λεοντή,    Νίκο  

Μαμαγκάκη,   Γιάννη    Σπανό,   Γιάννη   Μαρκόπουλο,  Διονύση   Σαββό-

πουλο,   Νίκο   Ξυδάκη,   Θάνο   Μικρούτσικο   και   τόσους   άλλους  νεό-

τερους  δημιουργούς. 

         Η  παρουσίαση  του  ποιητικού  και  μουσικού  έργου  στην  τάξη  μας  

πραγματοποιήθηκε   είτε   ατομικά   από   τον   κάθε  μαθητή  που  αναλάμ-

βανε  να  παρουσιάσει  τα   μελοποιημένα   ποιήματα   της   αρεσκείας   του  

είτε  από  ομάδες   δύο  ή   τριών  μαθητών  που   συνεργάστηκαν   για   τον  

ίδιο  σκοπό  και   εκ   περιτροπής   τα  παρουσίασαν  με  σχόλια  και  συνο-

δευτικές  αναλύσεις. 

          Ένα  δείγμα  της  εργασίας  μας  που  αγγίζει  τις  δημιουργικές  ανη- 

συχίες   μας  θα  σας   παρουσιάσουμε  τώρα.   Πρόκειται   για   το  ποίημα 

του  Γιάννη  Σκαρίμπα   Σπασμένο   καράβι   που  μελοποίησε  ο  Γιάννης 

Σπανός  και  το  ποίημα  του   Σαρλ   Μπωντλαίρ    Άλμπατρος    μεταφρα-

σμένο  από  τον  Αλέξανδρο   Μπάρα  και   μελοποιημένο   από   τον   Νίκο   

Ξυδάκη  που  θα  τραγουδήσουν  οι  μαθητές  του  τμήματός  μας.   Κιθάρα  

παίζει  η  Αγγελική  Αβραμοπούλου.  Αν  μη  τι  άλλο, κοινωνούμε   το  ερέ-

θισμα  που  μας  έδωσε  το  όλο  εγχείρημα:  να  βγούμε  από  την  αποστα- 

σιοποιημένη  θέση  και  του  πιο  ένθερμου  ερευνητή  και  να   σιγοτραγου-

δήσουμε  με  το  μεράκι  των  δημιουργών  το  κατόρθωμα   του  άξιου  μό-

χθου  τους.  Κι  αν  το  μελωδικό  μας  αποτύπωμα   υπολείπεται  κατά  πο-

λύ  των  επιδόσεων  των  πρωτότυπων  δημιουργών,   μένει  η   θέρμη  της  

ψυχής  μας  και  σε  σας -  έτσι  θέλουμε  να  ελπίζουμε  -  το  τόσο  ακριβό  

χάρισμα  της  συμπάθειας.    Πάνω   απ'   όλα   όμως   μας  παρηγορεί   το  

νόημα  των   στίχων  του   Ανδρέα    Εμπειρίκου:    ΄Οταν   βιάζονται   τα  

λόγια,   φτάνει  η  φωνή.    
            " Ω  υπερωκεάνιον,  τραγουδάς  και  πλέχεις... 

              Χαίρε,  που  αφέθηκες  να  γοητευτείς  απ'  τις  σειρήνες, 

              Χαίρε,  που  δεν  φοβήθηκες  ποτέ  τις  συμπληγάδες! " 

 

 



 

 

 

 

      
 

 

 

    "  Πιότερο  από  τους  ανθρώπους  τα  τραγούδια  τους  αγάπησα. 

        Χωρίς  ανθρώπους  μπόρεσα  να  ζήσω,  

        όμως  ποτέ  χωρίς τραγούδια. 

        Όποια  κι  αν  είναι  η  γλώσσα  τους, 

        πάντοτε  τα  τραγούδια  τα  κατάλαβα.  " 

           

                                                                         ΝΑΖΙΜ   ΧΙΚΜΕΤ 


