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ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ

ΟΛΟΙ

ΟΣΟΙ αποτελούμε ενεργά μέλη της εκπαιδευτικής δομής που λέγεται Μουσικό

Σχολείο, εκπαιδευτικοί γενικής και μουσικής παιδείας, γονείς, κηδεμόνες, μαθητές και
μαθήτριες, γινόμαστε –όχι σπάνια– αποδέκτες του καλόπιστου ερωτήματος, «Γιατί αξίζουν
τόσο τα μουσικά σχολεία;» ή «τι είναι αυτό το διαφορετικό που έχετε εκεί;»
Καταρχάς, οι υπογράφοντες ως εκπαιδευτικοί που επιλέξαμε αυτόβουλα τον
συγκεκριμένο ρόλο και υπηρετούμε με συνέχεια το λειτούργημά μας, δηλώνουμε φύσει
ρομαντικοί, απόλυτα αιθεροβάμονες και αθεράπευτα αισιόδοξοι ως προς το πολλαπλά
ωφέλιμο έργο που επιτελούν όλες ανεξαιρέτως οι σχολικές μονάδες: από το πιο
απομακρυσμένο νηπιαγωγείο έως το μέσο γυμνάσιο και από ένα ημιαστικό λύκειο μέχρι
το πιο κεντρικό και πολυπληθές σχολικό συγκρότημα, το δημόσιο σχολείο συνιστά, κατά
την προσωπική και ταπεινή μας άποψη, το δεύτερο χρονικά, αλλά ύψιστο αξιολογικά,
οργανωμένο σύστημα δημόσιου βίου που ωφελεί δραστικά και συστηματικά σε τόσο
πολλούς φανερούς ή και δυσδιάκριτους πολυσυλλεκτικούς στόχους.
Παρόλο που το ισχύον εκπαιδευτικό σύστημα ταλαιπωρείται κατά κοινή ομολογία από
ποικίλες δυσλειτουργίες ή παθογένειες, (όλα) τα σχολεία μας σε πείσμα των καιρών και των
πολυσύνθετων αρνητικών συγκυριών εξακολουθούν να αποτελούν το σπουδαιότερο όπλο
της υγιούς αντιμετώπισης πάμπολλων κοινωνικών προβλημάτων, το έσχατο προπύργιο
της συνοχής του κοινωνικού ιστού, τις πνευματικές επάλξεις από τις οποίες δίνονται
καθημερινοί μικροί και μείζονες αγώνες ηθικού περιεχομένου και ψυχικού χαρακτήρα.
Μέσα στα σχολικά περιβάλλοντα τα παιδιά κοινωνικοποιούνται, απογαλακτίζονται από
τις καλοπροαίρετες ακρότητες των υπερπροστατευτικών γονεϊκών περιβαλλόντων. Άλλοτε,
ελλείψει στέρεου οικογενειακού υπόβαθρου, ανακαλύπτουν ένα σταθερό αποκούμπι για
τη συνέχιση της πορείας τους. Και πάντοτε κατακτούν γνώσεις, τρόπους επιθυμητών συμπεριφορών, διευρύνουν πνευματικούς ορίζοντες, θέτουν στόχους και οράματα, μαθαίνουν
να ονειρεύονται, αλλά και να προσεγγίζουν βήμα βήμα την πολυπόθητη «Ιθάκη» τους.
Γιατί, όμως, τα Μουσικά Σχολεία δίνουν την εντύπωση ότι υπερέχουν, έστω και κατά
τι, σε σχέση με άλλες εκπαιδευτικές δομές; Ύστερα από όχι ευάριθμα χρόνια θητείας
στην αγαπημένη και αγαπησιάρικη συγχρόνως δομή του Μουσικού Σχολείου Πτολεμαΐδας
δεν είναι παρακινδυνευμένο να υποστηρίξουμε ότι η –εντός συνειδητών εισαγωγικών και
με ειλικρινέστατη δήλωση αποκήρυξης ελιτίστικων λογικών– «υπεροχή» των Μουσικών
Σχολείων οφείλεται σε ένα σύνολο συνθηκών που διέπουν τη λειτουργία τους, είτε με
ολοφάνερο τρόπο είτε με λιγότερο προβεβλημένες μορφές.
Οπωσδήποτε, ο χαρακτήρας των Μουσικών Σχολείων φέρει τη σφραγίδα της έντονης
και διαρκούς εξωστρέφειας, όπως εκ των πραγμάτων καταφαίνεται από τις ολοκληρωμένες
μαθητικές γιορτές και από την ηχηρή συμμετοχή τους σε εγχώρια και διεθνή φεστιβάλ ή σε
τοπικά και ευρύτερα κοινωνικά δρώμενα. Ωστόσο, το αναζητούμενο «βαρύγδουπο» μυστικό
της επιτυχίας είναι κρυμμένο αλλού: ό,τι λειτουργεί ως παράγοντας υπεροχής με την έννοια
της διάκρισης δεν είναι τίποτε άλλο από τον ενοποιητικό ρόλο των Μουσικών Σχολείων,
είτε όπως αυτός εκφράζεται φανερά με τις προαναφερθείσες συναυλίες και τα πολυποίκιλα
μουσικά προγράμματα, είτε –και προπάντων– όπως σφυρηλατείται μέσα από υφέρπουσες
και αέναες διαδικασίες, που σμιλεύουν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα τους, διαμορφώνοντας ένα
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αξιοζήλευτο μαθησιακό και παιδαγωγικό κλίμα. Η αληθινή βούληση για την ένταξη στο
συγκεκριμένο σχολικό περιβάλλον μέσω των εισαγωγικών εξετάσεων πριν από την πρώτη
γυμνασιακή τάξη, η πολυετής, σε σύγκριση με τις άλλες δομές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
παρουσία στα ίδια θρανία και με το ίδιο διδακτικό προσωπικό, η σημαίνουσα αίσθηση της
συλλογικότητας που καλλιεργείται μέσα από τα ολιγομελή, τηρουμένων των γενικότερων
εκπαιδευτικών αναλογιών, τμήματα γενικής παιδείας και από τη συγκρότηση μουσικών
συνόλων τα οποία απαρτίζονται από μαθητές ανεξαρτήτως γενικών τμημάτων και τάξεων,
η ομαδοσυνεργατική δράση και τα πλούσια πλεονεκτήματα που ως φυσική απόρροια
διαχέονται σε καθημερινή βάση σε όλες τις εκφάνσεις του σχολικού βίου, το διαφοροποιημένο
ωρολόγιο πρόγραμμα εμπλουτισμένο με πλείστα όσα πρωτότυπα γνωστικά αντικείμενα,
όλα αυτά προσφέρουν απλόχερα το ουσιαστικότερο και σημαντικότερο στοιχείο που
διακρίνει τα μουσικά σχολεία: το μαθητικό σώμα του απολαμβάνει το μοναδικό προνόμιο
εντασσόμενο σε ένα εν πολλοίς υγιές περιβάλλον να «ακουμπήσει κάπου», να ταυτιστεί με
θετικά πρότυπα ή παραδείγματα επιλογών και συμπεριφορών, να εμπνευστεί όμορφους
στόχους βραχυπρόθεσμους ή μεσοπρόθεσμους, να εσωτερικεύσει αξίες που αρμόζουν σε
μια δημοκρατική κοινωνία, να καθορίσει συγκεκριμένους δρόμους και στόχους μέσα στη
γενική συγκυρία της απρόσωπης καθημερινότητας και της συνολικής ομογενοποίησης της
εποχής. Στο Μουσικό Σχολείο μαθαίνουμε να ευχαριστιόμαστε και να ευχαριστούμε την
εκπαιδευτική διαδικασία. Αλλά πρέπει να ευχαριστούμε και όσους την διευκολύνουν.
Oι ευχαριστίες, λοιπόν, που ακολουθούν δεν οφείλονται στην ψευτοευγένεια της
περίστασης, αλλά ως γνήσιες και αυθεντικές διατυπώσεις εκφράζονται με απόλυτη
ειλικρίνεια. Ευχαριστούμε, επομένως, από τα βάθη της καρδιάς μας, για τη διεξαγωγή
του προγράμματος που αποτυπώνεται στο παρόν βιβλίο τους εξής, σε τυχαία και ισότιμη
ένδειξη ευγνωμοσύνης:
τον Δήμο Εορδαίας και τον Δήμαρχο Εορδαίας κ. Παναγιώτη Πλακεντά, ο οποίος έπραξε αυτό που πράττει πάντα με θαυμαστή συστηματικότητα και συνέπεια μέσω των
συνεργατών του και της σχολικής επιτροπής, να είναι δηλαδή συνεχώς αρωγός σε ό,τι
συμβαίνει ή χρειάζεται η σχολική μονάδα μας·
τον πρόεδρο του Οργανισμού Αθλητισμού Πολιτισμού και Νεολαίας του Δήμου Κοζάνης
κ. Ζήση Μάρα και τον Δήμαρχο Σερβίων κ. Χρήστο Ελευθερίου, οι οποίοι με υποδειγματική και καλοπροαίρετη διάθεση προσέφεραν τη φιλοξενία τους στους μαθητές μας·
την κ. Ελένη Δρούλια, διευθύντρια της Βιβλιοθήκης της Βουλής των Ελλήνων, για τη
βοήθειά της στην έρευνά του παρόντος·
την κ. Ελένη Μαργαρίτη, προϊσταμένη της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης, για τη
βοήθειά της στην έρευνα των μαθητών μας·
την κ. Κατερίνα Δημοπούλου, δρα φιλολογίας για την αφιλοκερδή επιμέλεια του τόμου·
τους διευθυντές εκπαίδευσης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και Νομού Κοζάνης κ.
Θεόδωρο Μαρδίρη και κ. Δέσποινα Παπαδοπούλου για την αμέριστη συμπαράστασή
τους·
τον σύλλογο Μικρασιατών Εορδαίας και τον πρόεδρό του κ. Λιβέρη Πασχαλίδη για τη
συνδιοργάνωση της πρώτης παρουσίασης του προγράμματος·
τον πρόεδρο Ξενοφώντα Σίσκο και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του συλλόγου
γονέων και κηδεμόνων του σχολείου μας και στο πρόσωπό τους όλους τους γονείς,
οι οποίοι κατά τη διάρκεια του πολύμηνου εγχειρήματος συναισθάνθηκαν έγκαιρα
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τις πολύπλοκες αντιξοότητες, επέδειξαν την απαραίτητη κατανόηση και προσέφεραν
πολύπλευρη υποστήριξη·
το σύνολο του συλλόγου διδασκόντων και διδασκουσών γενικής και μουσικής παιδείας
του σχολείου, καθώς ο καθένας από το δικό του μετερίζι συνέβαλε στην εύρυθμη
λειτουργία παρέχοντας με αφανή, αλλά αποτελεσματικό τρόπο τις απαιτούμενες
βοήθειες όποτε χρειάστηκε· αλλά και το διοικητικό και υποστηρικτικό προσωπικό
του σχολείου μας που, αν και δεν αναφέρεται συχνά, φέρεται πάντα και φέρεται με
πολύτιμη ευγένεια·
την κ. Φένια Ρουγκούνη, υπεύθυνη του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για
τη διήμερη εκδήλωση Μουσικών Σχολείων και Πανεπιστημιακών Τμημάτων Μουσικών
Σπουδών στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, αλλά και φίλη πλέον του Μουσικού Σχολείου
Πτολεμαΐδας·
το τεχνικό προσωπικό και τον καλλιτεχνικό διευθυντή του Δη.Πε.Θε. Κοζάνης κ.
Μυριανθόπουλο για τη δωρεάν παραχώρηση της Αίθουσας Τέχνης Κοζάνης και την
πολύτιμη βοήθειά τους·
το τεχνικό προσωπικό του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών για την ουσιαστική και
εκπαιδευτική τους στάση κατά την παρουσίασή μας στην αίθουσα «Χρήστος
Λαμπράκης»·
τον γιατρό κ. Ανδρέα Πετρίδη για τη συνδρομή του στην τήρηση υγειονομικού
πρωτοκόλλου καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος·
τους οδηγούς συνοδούς των μουσικών μας συνόλων κ. Γκανάτσιο και κ. Αμανατίδη,
που εξασφάλισαν τα πολλά και άνευ οιουδήποτε εμποδίου οδοιπορικά διανύσματα
των μαθητών μας·
τα ανώνυμα ακροατήρια των 5 παρουσιάσεων του προγράμματός μας που με το θερμό
τους χειροκρότημα έδωσαν στους μαθητές μας σημαντική ώθηση να συνεχίσουν να
προκόβουν.
Το Μουσικό Σχολείο Πτολεμαΐδας κλείνει φέτος 20 χρόνια λειτουργίας και έχουν φοιτήσει
σε αυτό πάνω από 1.000 μαθητές. Για αυτές τις 1.000 και πλέον ζωές αποτελεί μνήμη,
προνόμιο της πρώτης νιότης, δικαίωμα που παραδίδεται στους επόμενους και κοινωνική
πραγματικότητα που υπερασπίζεται όλες τις ελευθερίες και όλα τα δικαιώματά μας. Εμείς,
ως λειτουργοί του, είμαστε εδώ σε εντεταλμένη υπηρεσία και θα αποχωρήσουμε κάποτε
– το παρόν βιβλίο είναι μία από τις καταθέσεις μας στο μεγάλο ίχνος της πορείας του.
Ελπίδα, επιθυμία και χρέος μας είναι τα 20 χρόνια να γίνουν 100, οι 1.000 μαθητές να γίνουν
ολόκληρες μουσικές μεραρχίες, τα καλά, ηχηρά, ειρηνικά γράμματα που διδάσκονται εδώ
να γράφονται ολοένα και πιο ζωντανά κι αληθινά σε μια δίκαιη και ευημερούσα κοινωνία.
οι υπογράφοντες
Π. Δημόπουλος
Π. Ταγτεβερενίδης
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΌ ΤΗΝ ΙΔΙΌΤΗΤΆ ΜΟΥ ως Γενικού Γραμματέα Ανώτατης

Εκπαίδευσης και ως Συντονιστή των επετειακών δράσεων του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για τον εορτασμό
των 200 χρόνων από το 1821, θα ήθελα να συγχαρώ θερμά το
Μουσικό Σχολείο Πτολεμαΐδας για τη συμμετοχή του και την
κομβική του συμβολή στην υλοποίηση των εκδηλώσεών μας.
Διατρέχοντας το πρόγραμμα των δράσεων που έλαβαν
χώρα στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών το διήμερο 27 και 28
Νοεμβρίου 2021, αντιλαμβάνεται κανείς ότι η συμβολή των
εκπαιδευτικών δομών της χώρας ήταν ιδιαίτερα σημαντική.
Την πρώτη ημέρα ένας αριθμός 12 μουσικών σχολείων από την Αθήνα και την περιφέρεια,
με σύνολο κατά προσέγγιση 550 μαθητών, παρουσίασαν ζωντανά μουσικά και χορευτικά
δρώμενα, ενώ τη δεύτερη ημέρα πανεπιστημιακές ομάδες από 9 πανεπιστήμια της χώρας
εμπλούτισαν το καλλιτεχνικό ψηφιδωτό με μουσικές, θεατρικές και εικαστικές δράσεις.
Η παρουσία του Μουσικού Σχολείου Πτολεμαΐδας υπήρξε ξεχωριστή. Οι μαθητές και
ο μαέστρος τους επέδειξαν ένα έργο που θα μπορούσε αβίαστα να συγκριθεί με την
απόδοση ενός έμπειρου, πειθαρχημένου επαγγελματικού μουσικού συνόλου. Με θαυμαστή
ευαισθησία, νεανική ευθραυστότητα, αλλά και σφρίγος, υπό τη στιβαρή καθοδήγηση του
μαέστρου τους, συγκίνησαν και ενθουσίασαν το κοινό, το οποίο τους επαίνεσε με εγκάρδιο,
παρατεταμένο χειροκρότημα. Το έργο Τρούλλος που παρουσιάστηκε, με θέμα επτά
δυτικομακεδόνες αγωνιστές, είναι μια καλλιτεχνική δημιουργία που σε συμβολικό επίπεδο,
με αφορμή και αφετηρία τον εορτασμό των 200 χρόνων, θα μπορούσε να λειτουργεί ως
διαρκής υπενθύμιση του 1821 και ως όχημα για την προβολή της συλλογικής μας μνήμης
στο μέλλον.
Στο σημείο αυτό θα ήταν παράλειψη να μην εκφράσουμε τα συγχαρητήριά μας στο
σύνολο των διδασκόντων και τον διευθυντή του σχολείου για το πολύπλευρο έργο τους
και την πολύτιμη εποπτεία τους, καθώς και σε όλους όσοι συνέβαλαν στην υλοποίηση του
προγράμματος, αλλά και στη μετακίνηση των μαθητών, που δεν ήταν διόλου αυτονόητη
στις αφιλόξενες μέρες της πανδημίας.
Ευχόμαστε το Μουσικό Σχολείο Πτολεμαΐδας να συνεχίσει το πλούσιο έργο του,
στηρίζοντας και ενθαρρύνοντας τη δημιουργικότητα των νέων ταλέντων της πόλης.
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ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΔΑΜΟΓΙΑ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Ο ΕΘΝΙΚΌΣ ΑΝΑΒΡΑΣΜΌΣ πριν και κατά τη διάρκεια

της Ελληνικής Επανάστασης βρήκε ευήκοα ώτα και στη
Δυτική Μακεδονία. Ο Γ. Λασσάνης, ο Ν. Κασομούλης, ο Ι.
Φαρμάκης, ο Ι. Παπαρέσκας, ο Γ. Νιόπλιας, ο Ν. Τσόντζας
και ο Θ. Ζιάκας ήταν ξεχωριστές μορφές ανάμεσα σε
αυτούς που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Γένους.
Ξεχώρισαν ως ηγετικές φυσιογνωμίες, είτε για την
προσωπική τους −ενίοτε μαρτυρική− θυσία, είτε για την
πανελλήνια εμβέλεια των πράξεών τους, αφήνοντας έτσι
όλοι τους μια πολύτιμη ηρωική παρακαταθήκη.
Τη μνήμη των ηρώων αυτών τιμά με το έργο του Τρούλλος ο ελλόγιμος καθηγητής
μουσικής και συνθέτης Παναγιώτης Δημόπουλος, ο οποίος δεν χρειάζεται συστάσεις αφού
τυγχάνει αναγνώρισης σε τοπικό και διεθνές επίπεδο. Στο συγκεκριμένο έργο αναδεικνύεται
ανάγλυφα ο αγώνας των δυτικομακεδόνων ηρώων. Η μουσική υποβάλλει στον ακροατή
το δραματικό στοιχείο της επικείμενης θυσίας του αγωνιστή και των σκλαβωμένων
Ελλήνων, αλλά και την προσήλωση στο όραμα της εθνικής ελευθερίας, καθώς και την
αποφασιστικότητα για νίκη ή θάνατο.
Το έργο του Παναγιώτη Δημόπουλου είναι ένας ύμνος σε ένα ιστορικά νεότερο, αλλά το
ίδιο ηρωικό μολὼν λαβέ. Αυτό ακριβώς το πνεύμα βγάζει αβίαστα η εξαιρετική ερμηνεία
των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Πτολεμαΐδας. Τα παιδιά αυτά διέπρεψαν επί σκηνής
ως χορωδοί, ως μουσικοί και ως σολίστες, με μια ερμηνευτική ωριμότητα που εκπλήσσει
ευχάριστα. Η σκληρή μελέτη , οι πολύωρες πρόβες εν μέσω των περιορισμών της πανδημίας
και το ταλέντο των παιδιών συντέλεσαν στο εντυπωσιακό αποτέλεσμα που μας γεμίζει
υπερηφάνεια. Όμως η καλλιτεχνική αρτιότητα της παράστασης προϋποθέτει επιπλέον τον
αδιάκοπο συντονισμό από τον Διευθυντή Παύλο Ταγτεβερενίδη και τους καθηγητές του
σχολείου.
Οι μαθητές του Μουσικού Σχολείου Πτολεμαΐδας δεν διδάσκονται μόνο μουσικό
πολιτισμό από τους άξιους καθηγητές τους, αλλά επιπλέον παράγουν μουσικό πολιτισμό,
κάνοντας πράξη το ευριπίδειο μὴ ζῴην μετ’ ἀμουσίας.
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΛΑΚΕΝΤΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

Η

ΈΚΔΟΣΗ ΕΝΌΣ ΤΈΤΟΙΟΥ πονήματος, όπως το
βιβλίο Τρούλλος του Μουσικού Σχολείου Πτολεμαΐδας,
αποτελεί έναν απολύτως πρέποντα και οφειλόμενο
φόρο τιμής στη μνήμη αυτών που με αυταπάρνηση
έπεσαν στο πεδίο της μάχης για τα ιδανικά της
ελευθερίας. Η επανάσταση του 1821 αποτελεί μία
από τις χρυσές σελίδες της μακραίωνης Ιστορίας του
Έθνους μας, και μέσα από τα κείμενα του βιβλίου,
όπως και το οπτικοακουστικό υλικό που μπορούμε να
βρούμε επισυναπτόμενο, γίνεται απολύτως αντιληπτή
η κατανόηση της απαραίτητης ιστορικής γνώσης σε συνδυασμό με την καλλιέργεια μουσικών
ικανοτήτων, κάτι το οποίο έχει σχεδόν μαγικό αποτέλεσμα.
Στόχος κάθε δράσης με αφορμή τη συμπλήρωση των 200 ετών από την έναρξη
της Ελληνικής Επανάστασης πρέπει να είναι η ανάδειξη και η προβολή των τοπικών
προσωπικοτήτων και ηρώων που σημάδεψαν ανεξίτηλα τον εθνικό μας αγώνα.
Επειδή η ιδέα της Ελλάδας φωλιάζει βαθιά στις καρδιές των απανταχού Ελλήνων,
οι οποίοι παίρνουν δύναμη από το επίτευγμα του 1821, θέλω να συγχαρώ όλους όσοι
συνέβαλαν στη συγκεκριμένη έκδοση, κάνοντας ξεχωριστή μνεία στους μαθητές και τους
εκπαιδευτικούς του Μουσικού Σχολείου Πτολεμαΐδας, οι οποίοι απέδειξαν για πολλοστή
φορά ότι, όπου υπάρχει αληθινή βούληση για δημιουργία, συμμετοχή και συλλογικότητα,
όλες οι δυσκολίες αντιμετωπίζονται ευκολότερα και η επιτυχία σχεδόν πάντα είναι
δεδομένη.
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Δρ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΡΔΙΡΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Η

ΣΥΜΠΛΉΡΩΣΗ 200 ΧΡΌΝΩΝ από την έναρξη
της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 αποτέλεσε
αναμφισβήτητα ένα κορυφαίο γεγονός ιστορικής σημασίας,
τόσο σε εθνικό επίπεδο, όσο και διεθνώς. Οι πρωτοβουλίες
που αναπτύχθηκαν και τα έργα που υλοποιήθηκαν σε όλη
τη χώρα από διάφορους φορείς υπήρξαν πολλαπλά και
εύστοχα, επιτυγχάνοντας να αποδώσουν τον αρμόζοντα
φόρο τιμής στον ηρωικό αγώνα των προγόνων μας.
Όταν, όμως, οι πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται και οι δημιουργίες που κατατίθενται
προέρχονται από μαθητές και μαθήτριες στην ευαίσθητη και κρίσιμη ηλικία των 14 έως 16
χρόνων, με γνήσια κίνητρα, τότε το εγχείρημα αποκτά ακόμη σημαντικότερες διαστάσεις
και εύλογα γίνεται αιτία υπερηφάνειας και ηθικής ικανοποίησης. Στην προκειμένη περίπτωση, οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές και οι μαθήτριες του Μουσικού Σχολείου Πτολεμαΐδας
απέδειξαν με πράξεις ότι τα σχολεία μας έχουν τη διάθεση, τη βούληση και τις δυνατότητες να
θέτουν συγκεκριμένους μορφωτικούς και πνευματικούς στόχους, να ξεπερνούν ενδεχόμενες
δυσλειτουργικές καταστάσεις, να εργάζονται με προγραμματισμό και συνέπεια και να
δημιουργούν πρωτότυπα έργα με πολιτιστική αξία και διάρκεια.
Ειλικρινά συγχαίρω όλη την εκπαιδευτική κοινότητα του Μουσικού Σχολείου
Πτολεμαΐδας για το όραμα που έθεσαν, την ανάδειξη της τοπικής ιστορίας, του βίου και της
προσφοράς επτά αγωνιστών της Περιφέρειας της Δυτικής Μακεδονίας, για την αδιάλειπτη
προσπάθεια που κατέβαλαν σε αντικειμενικά αντίξοες συνθήκες και για το πρωτότυπο
και απολαυστικό μουσικό έργο που μας παρέδωσαν. Ανάλογες πρωτοβουλίες, που συνδυάζουν την οριοθέτηση υψηλών στόχων με την έμπρακτη υλοποίησή τους, αποτελούν πηγή
έμπνευσης και παράδειγμα προς μίμηση.
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Δρ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

Η

ΕΠΈΤΕΙΟΣ ΤΩΝ 200 ΧΡΌΝΩΝ από την έναρξη της Ελληνικής
Επανάστασης του 1821, παρά τη δύσκολη συγκυρία λόγω της
πανδημίας, παρουσιάστηκε ως ευκαιρία αναζωογόνησης της ιστορικής μνήμης και ως πηγή έμπνευσης για το μέλλον. Εκδηλώσεις
μικρότερης ή μεγαλύτερης εμβέλειας ανέλαβαν να μας θυμίσουν
γνωστές και λιγότερο γνωστές πτυχές της ιστορίας μας. Η ιστορική
μνήμη και γνώση είναι το βασικό ζητούμενο, είναι, όμως, το μόνο
ζητούμενο; Ή, για να το πούμε αλλιώς, αρκεί η υπόμνηση για την
εμπέδωση της ιστορικής –εν προκειμένω– γνώσης;
Ως εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουμε πως η γνώση εμπεδώνεται
πιο αποτελεσματικά, όταν προκύπτει από την εμπειρία, από τη συμμετοχή στο βίωμα, από
τη μέθεξη. Το ζητούμενο, λοιπόν, και στις εκδηλώσεις για το 1821 ήταν η μέθεξη με το
πνεύμα του Αγώνα. Δύσκολη επιδίωξη η μέθεξη, δεν επιτυγχάνεται πάντα, ούτε και εύκολα
μέσω του λόγου. Επιτυγχάνεται, όμως, μέσα από τη μουσική. Η μουσική ως δημιουργία
γεννιέται από τα συναισθήματα που ένα γεγονός προκαλεί και ως γλώσσα πανανθρώπινη
έχει τη μοναδική δυνατότητα να περιγράφει και να μεταδίδει συναισθήματα και συγκινήσεις,
συμβάλλοντας έτσι στη μέθεξη όλων όσοι με οποιονδήποτε τρόπο συμμετέχουν στη μελωδική
εμπειρία. Το είδαμε να συμβαίνει και κατά την περίοδο της Επανάστασης: από τη μία
το δημοτικό τραγούδι, κομμάτι της καθημερινότητας, μέσο έκφρασης και επικοινωνίας,
αφηγητής κατορθωμάτων, ηρωικών στιγμών. Παράλληλα, μεγάλοι συνθέτες αισθάνθηκαν
την ανάγκη ή και την υποχρέωση να γράψουν μουσική, για να τιμήσουν και να ενισχύσουν
τον αγώνα των Ελλήνων. Η μουσική συνέβαλε στο χτίσιμο του εθνικού μας μύθου.
Στην επέτειο των 200 χρόνων από την έναρξη της Επανάστασης ο μαέστρος Παναγιώτης
Δημόπουλος, εμπνευσμένος από γνήσια συγκίνηση, τιμά για την ηρωική τους προσφορά
στην πατρίδα εφτά δυτικομακεδόνες αγωνιστές του 1821. Οι συνθέσεις του, εκτελεσμένες
από υψηλής ποιότητας μουσικούς, εκπαιδευτικούς και μαθητές του Μουσικού Σχολείου
Πτολεμαΐδας, κοινωνούν τη συγκίνηση των συντελεστών του έργου στους ακροατές
τους. Μας χαρίζουν έτσι μια μοναδική ευκαιρία μέθεξης με το πνεύμα του Αγώνα. Τους
ευχαριστούμε.
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

ΤΡΟΎΛΛΟΣ.

ΈΝΑ ΈΡΓΟ εμπνευσμένο· ένα έργο αφιερωμένο στα διακόσια χρόνια από
την Επανάσταση.
Ένα έργο φόρος τιμής στους τοπικούς ήρωές μας, τον Φαρμάκη (από τη Βλάστη), τον
Λασσάνη και τον Τσόντζα (από Κοζάνη), τον Ζιάκα (από τα Γρεβενά), τον Κασομούλη (από
το Πισοδέρι), τον Παπαρέσκα (από την Καστοριά), τον Νιόπλιο (από Σιάτιστα). Ένα έργο
που ξεκίνησε το ταξίδι του από το αμφιθέατρο του σχολείου μας και έριξε αυλαία στην
αίθουσα «Χρήστος Λαμπράκης» στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Ένα παράτολμο εγχείρημα
τόσο ως προς τη σύλληψη, αλλά και ως προς την υλοποίησή του. Με τη σωστή καθοδήγηση,
όμως, των καθηγητών, του σπουδαίου κ. Δημόπουλου και των άξιων συναδέλφων του, αλλά
και την άοκνη προσπάθεια των παιδιών μας, το εγχείρημα στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία.
Η σημασία τέτοιων εκδηλώσεων δεν περιορίζεται απλώς στην επιτυχία της συναυλίας. Τα
παιδιά αυτά έμαθαν την τοπική μας ιστορία, μελέτησαν τους δυτικομακεδόνες ήρωες,
συνεργάστηκαν, αλληλεπίδρασαν και κατέκτησαν τη συνεργατική μάθηση. Ο Σύλλογος
Γονέων και Κηδεμόνων στάθηκε δίπλα στους μαθητές και τους καθηγητές του σχολείου
μας. Βοήθησε με οποιονδήποτε τρόπο του ζητήθηκε και πάντα θα στέκεται αρωγός σε
παρόμοια εγχειρήματα. Είμαστε τυχεροί που τα παιδιά μας έχουν καθηγητές που τα
νοιάζονται και προσδοκούν την ολόπλευρη ανάπτυξή τους, και έναν διευθυντή που, αν και
φιλόλογος στο επάγγελμα, είναι ο καλύτερος μαέστρος.
Σε μια δύσκολη συγκυρία, εν μέσω πανδημίας και με ό,τι αυτό συνεπάγεται, μαθητές
και καθηγητές μάς έκαναν περήφανους. Όταν ο σπουδαίος Οδυσσέας Ελύτης μιλούσε
για «πεισματάρηδες», θα μπορούσε να αναφέρεται σε τέτοια παιδιά και σε τέτοιους
καθηγητές: μέσα στη θλίψη της απέραντης μετριότητας που μας πνίγει από παντού,
παρηγοριέμαι ότι κάπου σε κάποιο καμαράκι κάποιοι πεισματάρηδες αγωνίζονται να
εξουδετερώσουν τη φθορά.
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ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ
ΠΑΥΛΟΣ ΤΑΓΤΕΒΕΡΕΝΙΔΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΤΟ 2021, ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΏΝΤΑΣ τη συμπλήρωση διακοσίων χρόνων από την κήρυξη της

εθνικής επανάστασης του 1821, αποτέλεσε μια συμβολική χρονιά για τη χώρα και το έθνος,
ένα απόλυτα δικαιολογημένο ορόσημο για τη νεότερη ελληνική ιστορία. Δεν είναι τυχαίο
ότι από το 2019 –τελευταίο έτος απόλυτης ξεγνοιασιάς σε σχέση με ό,τι επακολούθησε
και ακόμα ισχύει– είχαν αρχίσει επίσημα εκ μέρους της πολιτείας οι σχεδιασμοί για την
απόδοση των αρμοζουσών τιμών σε ένα τόσο σπουδαίο έτος ορόσημο. Ωστόσο, οφείλουμε
με θάρρος και γενναιότητα να παραδεχτούμε ότι οι εορτασμοί για το συγκεκριμένο
ιστορικό γεγονός πραγματοποιήθηκαν και ολοκληρώθηκαν μέσα σε ένα γενικότερο
«μουδιασμένο» κλίμα αβεβαιότητας έως και αδιαφορίας, με τρόπο δυσανάλογο σε σχέση
με ό,τι αναμενόταν αρχικά ή θα προσδοκούσαν όλοι οι υγιώς σκεπτόμενοι άνθρωποι. Ιδίως
για εμάς, που διαμένουμε στην περιφέρεια και εκ των πραγμάτων δε διαθέτουμε την
τύχη να απολαμβάνουμε αξιομνημόνευτες εκθέσεις ή εκδηλώσεις, οι οποίες στο σύνολό
τους έλαβαν χώρα στην πρωτεύουσα της χώρας, τα περιβόητα «200 χρόνια από την
επανάσταση» και ο βαρύγδουπος τίτλος «Ελλάδα 2021» ηχούν ακόμα στα αυτιά μας σαν
ένα κοινότυπο διαφημιστικό σύνθημα ή σαν μια συνηθισμένη τηλεοπτική εκπομπή χωρίς να
έχουμε συνειδητοποιήσει περί τίνος ακριβώς πρόκειται.
Μήπως, όμως, ακριβώς λόγω της τεράστιας γεωγραφικής, αλλά και ιδεολογικής,
απόστασης από τα κέντρα εξουσίας, δύναμης και πλούτου κατορθώσαμε να αντιληφθούμε
έγκαιρα και έγκυρα το αληθινό νόημα της σχολιαζόμενης εορταστικής επετείου; Μήπως
η αγνότητα και η αυθεντικότητα που κουβαλάμε εδώ στις εσχατιές, δραματοποιώντας το
εσκεμμένα και συγγνωστά, της χώρας συνέβαλαν αποφασιστικά, ώστε να συλλάβουμε
αφιλτράριστη και ανόθευτη συγχρόνως τη βαθύτερη ουσία των ιστορικών πραγμάτων;
Και τελικά, μήπως αυτή η έμφυτη άγνοια κινδύνου και ευθύνης που λίγο πολύ όλοι,
απομονωμένοι όντες και γι’ αυτό πιο αντικειμενικά κρίνοντες, φέρουμε ως πνευματική
και πολιτισμική σφραγίδα, διασφαλίζει ότι αναλογιζόμαστε πιο εύστοχα, σφαιρικά και
κυρίως εποικοδομητικά όλα τα σημαίνοντα γεγονότα και ότι επιτυγχάνουμε έναν μείζονος
σημασίας πνευματικό και παιδαγωγικό στόχο, η κατάκτηση του οποίου δε θεωρείται
αυτονόητη;
Επιχειρώντας, επομένως, μια ιδιότυπη αξιολογική ανασκόπηση της ιδιαίτερης
χρονιάς που πέρασε, ας εστιάσουμε σε ένα κουαρτέτο αντιθετικών συνθηκών, που έχουν
τη δύναμη να διαφωτίσουν από πολλές ενδιαφέρουσες οπτικές και να οδηγήσουν στην
εξαγωγή πολύτιμων διδακτικών συμπερασμάτων. Με συνοπτικό τρόπο οριοθετούμε τις
αντιθέσεις ως εξής: 1. Η αξία της γνώσης και ουσιαστικής εκτίμησης του παρελθόντος και
η αναγκαιότητα αξιοποίησής τους για το παρόν και μέλλον. 2. Η επανάσταση του 1821
ως γεγονός μείζονος σημασίας για το έθνος, αλλά με σημαντικότατη ιστορική διάσταση
για το διεθνές στερέωμα. 3. Η κατανόηση της κοινής εθνικής ιστορίας και παράλληλα η
ανάδειξη της πλούσιας τοπικής ιστορίας, και 4. (για τη σχολική μονάδα μας ως ιδιαίτερη
εκπαιδευτική δομή) Η προσπέλαση της απαραίτητης ιστορικής γνώσης σε συνδυασμό με
την καλλιέργεια μουσικών ικανοτήτων.
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ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΑΝΤΙΘΕΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
Η αξία της γνώσης και της ουσιαστικής εκτίμησης του παρελθόντος και η αναγκαιότητα
αξιοποίησής τους για το παρόν και μέλλον
Η εκμάθηση και η κατανόηση του παρελθόντος και των αξιομνημόνευτων στοιχείων του, ιδίως
εκ μέρους μαθητών, διαθέτουν προφανή χρησιμότητα πολλαπλών διαστάσεων. Η ανάδειξη
διαχρονικών εθνικών αξιών, η αναβίωση σημαντικών εμπειριών και η εμφατική επισήμανση
μνημών που οφείλουμε να γνωρίζουμε στο διηνεκές του χρόνου είχαν διττό ρόλο: από τη
μια στόχευσαν στην έμπρακτη απόδοση ευγνωμοσύνης και στην αρμόζουσα απονομή τιμής
προς τους ήρωες προγόνους μας, οι οποίοι με ιστορική αυταπάρνηση, ανυπέρβλητο σωματικό
και ψυχικό σθένος, ενάντια σε όλες τις λογικές και πιθανότητες, αντλώντας αστείρευτες
πνευματικές δυνάμεις από το υψηλό πολιτισμικό κεφάλαιό τους και εμπνεόμενοι από
σχεδόν ουτοπικά, συγκριτικά με την καθεστηκυία τάξη της εποχής, πιστεύω μετέβαλαν
με τον δραστικότερο τρόπο τον ρου της ζωής της δικής τους, αλλά και όλων ημών των
μεταγενέστερων. Από την άλλη, όλες οι εκδηλώσεις και οι δράσεις της εθνικής επετείου
μετεξελίχθηκαν σε μια σπουδαία ευκαιρία εθνικού επαναπροσδιορισμού και ατομικής
ιστορικής ενδοσκόπησης, ώστε βάσει των γεγονότων και των διδαγμάτων του παρελθόντος
να οριοθετήσουμε τη σημασία του στα σύγχρονα δεδομένα, να συνειδητοποιήσουμε τη
δυνατότητα αξιοποίησής τους στις σημερινές πολύπλοκες καταστάσεις και να αντλήσουμε
πολύτιμη έμπνευση για τις μελλοντικές στοχεύσεις.
Ο ένδοξος εθνικοαπελευθερωτικός αγώνας, που τιμήσαμε δεόντως, δεν αποσκοπούσε
απλώς στην απαγκίστρωση των σκλαβωμένων Ελλήνων από τον ξενικό ζυγό και στην
πολυπόθητη δημιουργία του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους. Η εθνεγερσία του 1821
αγκάλιασε αμέσως διάφορα αιτήματα, κοινωνικά, οικονομικά και πολιτικά και από
ένα σημείο και πέρα το αίμα που χύθηκε, ήθελε να ποτίσει τον σπόρο ενός σύγχρονου
ευνομούμενου και φιλελεύθερου κράτους, που θα παρείχε στους υπηκόους του γνήσιες
δημοκρατικές ελευθερίες βασισμένες στη δικαιοσύνη, στην ισονομία, στην αυτοδιάθεση και
στην αληθινή λαϊκή κυριαρχία. Ό,τι επακολούθησε, βέβαια, από το 1830, έτος επίσημης
ίδρυσης του πρώτου ανεξάρτητου ελληνικού κράτους, και μετά, εννοώντας τα σχετικά
με τον Καποδίστρια, τη Βαυαροκρατία, τις διαδοχικές προσαρτήσεις νέων εδαφών, τον
ταραγμένο πολιτικό βίο του 19ου αιώνα και τόσα άλλα, παρέχει ένα άκρως απαραίτητο και
διαχρονικό μάθημα εθνικής αυτογνωσίας.
Η επανάσταση του 1821 ως γεγονός μείζονος σημασίας για το έθνος, αλλά με σημαντική
ιστορική διάσταση για το διεθνές στερέωμα
Η αποτίμηση της ελληνικής επανάστασης διαθέτει σημαίνουσα διάσταση όχι μόνο για το
ελληνικό έθνος, αλλά και για το σύνολο της διεθνούς ιστορίας. Ο ηρωικός αγώνας που
ξεκίνησε το 1821 οδηγώντας στη δημιουργία του πρώτου κράτους του ελληνικού έθνους
αποκατέστησε τη διαχρονική πολιτισμική συνέχεια του ελληνισμού από την αρχαιότητα
μέχρι τη σύγχρονη εποχή. Επιπρόσθετα, σε μια χρονική περίοδο κατά την οποία η Ευρώπη
αποτελούσε το κέντρο του κόσμου, η κατάλυση της μακραίωνης οθωμανικής κυριαρχίας
επηρέασε αποφασιστικά τις εξελίξεις στο διεθνές στερέωμα ορίζοντας νέες, ριζικά
διαφοροποιημένες, συνθήκες πολιτιστικής και οικονομικής προόδου για όλους τους λαούς,
βαλκανικούς και ευρωπαϊκούς.
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Η εθνική επανάσταση του 1821, εγκαινιάζοντας την εποχή της νεωτερικότητας και
ακολουθώντας σε μια νοητή συνέχεια τα εξίσου σπουδαία γεγονότα της αμερικανικής
ανεξαρτησίας του 1776 και της γαλλικής επανάστασης του 1789, κατατρόπωσε οριστικά
και αμετάκλητα παρωχημένες ιδεολογίες του ιδιαίτερα αρνητικού πολιτικού κλίματος της
εποχής, όπως εκφράζονταν απροκάλυπτα και επιτακτικά από την Ιερή Συμμαχία και τις
διάφορες πολυεθνικές αυτοκρατορίες, δημιούργησε το πρώτο, αν και ασθενικό, ανεξάρτητο
κράτος στην ανέκαθεν πολύπαθη νοτιοανατολική Ευρώπη και αναδιαμόρφωσε καταλυτικά
τις γεωπολιτικές ισορροπίες στην ανατολική Μεσόγειο. Μόνο τυχαία δεν μπορεί να θεωρηθεί
η συνακόλουθη διαδοχική «έκρηξη» ίδρυσης νέων ευρωπαϊκών κρατών στη βαλκανική
χερσόνησο και στη δυτική Ευρώπη, καθώς η «μίμηση» της ελληνικής πρωτοβουλίας ως
έμπρακτης αμφισβήτησης της διεθνούς τάξης ώθησε πολλούς λαούς να διεκδικήσουν εξίσου
την ιστορική δικαίωσή τους.
Το τεράστιο κίνημα του φιλελληνισμού, που κατέκλυσε την ευρωπαϊκή ήπειρο και
απλώθηκε σε όλα τα πέρατα του κόσμου, επιβεβαιώνει τη διεθνή διάσταση που είχε
προσλάβει ο ελληνικός αγώνας πολλά χρόνια πριν από την οριστική κατάληξή του.
Εξάλλου, η ελληνική επανάσταση από τα σπάργανά της οικειοποιήθηκε ένα πρωτοποριακά
διεθνιστικό ρόλο, όπως πιστοποιεί η ενεργή ανάμειξη των Μεγάλων Δυνάμεων –προς
εξυπηρέτηση βέβαια ιδίων συμφερόντων– καθώς και η εμπλοκή στις ένοπλες μάχες όχι
λίγων ποσοτικά μη ελληνικών ή ελληνόγλωσσων πληθυσμών.
Η κατανόηση της κοινής εθνικής ιστορίας και παράλληλα η ανάδειξη της πλούσιας
τοπικής ιστορίας
Η ανάδειξη της αξίας της τοπικής ιστορίας συνεχίζει να αποτελεί έναν ζωτικής σημασίας, αλλά
ανεκπλήρωτο στόχο στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Η παγίωση κοινών διδακτικών
τεχνικών και η χάραξη αντικειμενικών στοχεύσεων κατά τη διδασκαλία όλων των μαθημάτων,
όπως δικαιολογημένα ορίζονται από την πολιτεία σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα μέσω
των κοινών αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών, των οδηγιών διδασκαλίας και όλων των
όρων λειτουργίας, περιορίζουν τις δυνατότητες ανάληψης ουσιαστικών πρωτοβουλιών με
αναπότρεπτο αποτέλεσμα να επιβάλλεται η διδασκαλία όλων των γνωστικών αντικειμένων
με ίδιους όρους και κοινές προδιαγραφές. Η προτεραιότητα που αποδίδεται συστηματικά
και ενσυνείδητα στη διδασκαλία της κοινής ιστορίας του εθνικού συνόλου θεωρείται
δικαιολογημένη ή θεμιτή.
Ωστόσο, η παιδαγωγική αξία της μελέτης του άμεσου περιβάλλοντος σε όλες τις
εκφάνσεις του (φυσικό, κοινωνικό, ιστορικό) είναι προφανής, όπως παρατήρησε στα μέσα
του προηγούμενου αιώνα με προφητική οξυδέρκεια ο σπουδαίος Αλέξανδρος Δελμούζος.
Υπό αυτή την οπτική, η τοπική ιστορία συνιστά ένα πολύτιμο, αλλά παραγκωνισμένο
πεδίο μελέτης της ανθρώπινης δραστηριότητας, που ιδεατά στοχεύει στη διάπλαση
ολοκληρωμένης εθνικής συνείδησης, καθώς διαθέτει το μοναδικό προνόμιο της άμεσης
σύνδεσης του ιστορικού ορίζοντα των μαθητών με την ίδια τη ζωή τους. Η, ενδεχομένως
έως τώρα, απομακρυσμένη και «ψυχρή» κοινή και καθολική ιστορία μεταμορφώνεται σε
μια οντότητα με ισχυρή παροντική διάσταση, που εγείρει το ενδιαφέρον με αμεσότατο
τρόπο και διασφαλίζει την αυτενέργεια και την ουσιαστική συμμετοχή των μαθητών. Η
ανάδειξη των τοπικών ιστοριών αποκαλύπτει τον πλουραλισμό των τοπικών κοινωνιών,
τις ιδιαιτερότητες, τις αντιθέσεις και όλα τα επιμέρους χαρακτηριστικά γνωρίσματα.
Επιπλέον, οι μαθητές απολαμβάνουν τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με πρωτογενείς
πηγές στο οικογενειακό ή κοινωνικό περιβάλλον τους και ευρύτερα να κατανοήσουν
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πιο αποτελεσματικά τη γενική ιστορία. Επομένως, η γνώση της τοπικής ιστορίας είτε
συνεισφέρει συμπληρωματικά, αλλά πολύτιμα στην κατανόηση και αισθητοποίηση της
γενικής ιστορίας είτε προωθεί συστηματικά τη σπουδαιότητα της ιστορικής αναζήτησης
ξεπερνώντας παγιωμένες αφηγηματικές διδακτικές τεχνικές.
Στην πραγματικότητα, μέσω της εισαγωγής της τοπικής ιστορίας στην εκπαιδευτική
καθημερινότητα η μάθηση δεν αποτελεί φαινόμενο ερεθίσματος και αντίδρασης, αλλά
οικοδόμησης νοητικών δομών και η διδασκαλία, απελευθερωμένη από την απόλυτη
ορθολογική οργάνωση, από τους αυστηρά προκαθορισμένους στόχους και από τις
προδιαγεγραμμένες διαδικασίες, επιδιώκει την ευέλικτη και πολύπλευρη αναπαράσταση
των διάφορων πτυχών της γνώσης και της πραγματικότητας, ώστε οι μαθητές να αποκτούν
γνώσεις στοχαζόμενοι, όμως, συγχρόνως για τον εαυτό τους και για τους άλλους. Η γνώση
απεκδύεται τον μανδύα του αδιαμφισβήτητου χαρακτήρα και της αντικειμενικότητας και
οι μαθητές την προσεγγίζουν οικοδομώντας την μέσα σε ένα περιβάλλον μάθησης που
χαρακτηρίζεται από συμμετοχικές, συνεργατικές και διαδραστικές διαδικασίες. Ο απώτερος
σκοπός δεν είναι η κατάληξη στην απόλυτη γνώση και αλήθεια, αλλά η πλουραλιστική
προσέγγιση της μελετώμενης γνώσης μέσω ποικίλων υποκειμενικών ερμηνευτικών
διαστάσεων. Η γνώση χτίζεται σταδιακά και συνοικοδομείται ως αποτέλεσμα συνεργασίας
και από κοινού αναζήτησης ανάμεσα σε όλους τους μαθητές, καθώς ο τελικός γνωστικός
στόχος δεν είναι προκατασκευασμένο υλικό έτοιμο προς τυπική αποστήθιση ή παθητική
αφομοίωση, αλλά ευρύτερο υλικό δεκτικό σε τροποποιήσεις, προσθήκες και επεξεργασίες.
Από το πρόγραμμα που συνδύασε την (τοπική) ιστορία και τη μουσική και σχεδίασε
και υλοποίησε το μουσικό σχολείο Πτολεμαΐδας εξάγονται δύο πολύτιμα συμπεράσματα.
Αρχικά, αποδεικνύεται η αναγκαιότητα διδασκαλίας της τοπικής ιστορίας και τα πολλαπλά
οφέλη που οι μαθητές αποκομίζουν από αυτήν, μολονότι το συγκείμενο της εκπαιδευτικής
διαδικασίας ορθώνει πολλαπλά εμπόδια σε οποιαδήποτε εναλλακτική δράση. Συγχρόνως,
διαφαίνεται με χειροπιαστό τρόπο και όχι σε θεωρητικό επίπεδο ότι η υλοποίηση δράσεων
προσέγγισης και προσπέλασης της τοπικής ιστορίας, παρά τις προαναφερθείσες και
πολυδιάστατες δυσκολίες, είναι ένας εφικτός στόχος, εφόσον επιδεικνύεται γνήσια θέληση,
συστηματική οργάνωση και συνολικός προγραμματισμός.
Η προσπέλαση της απαραίτητης ιστορικής γνώσης σε συνδυασμό με την καλλιέργεια
μουσικών ικανοτήτων
Ο συνδυασμός προσπέλασης της ιστορικής γνώσης και κατάκτησης μιας κορυφαίας μουσικής
εκτέλεσης συνέθεσαν μια σπουδαία παιδευτική εμπειρία. Το πρότζεκτ που άρχισε να
υλοποιείται από τη σχολική χρονιά 2020-2021, χαρακτηρίστηκε εκ προοιμίου ως φιλόδοξο
και μεγαλεπήβολο μέσα σε ένα αρκούντως ασφυκτικό εκπαιδευτικό πλαίσιο, όπου οι
μαθητές έχουν πλείστες υποχρεώσεις εντός και εκτός σχολικής μονάδας, ενώ επιπρόσθετα
προέρχονταν από μια μακρά περίοδο τηλεκπαίδευσης με όλα τα παρεπόμενά της. Επιπλέον,
όμως, απειλήθηκε συνεχώς από μια πλειάδα πολυμέτωπων κινδύνων άλλοι εκ των οποίων
ήταν γνωστοί εκ των προτέρων και μερικοί άλλοι ανέκυπταν αιφνιδιαστικά: ο κοινός,
πλέον, υγειονομικός παράγοντας με τους γνωστούς περιορισμούς των αποστάσεων, των
μασκών και της γενικότερης ανασφάλειας αποτέλεσε την κορυφή μόνο του παγόβουνου,
καθώς διάφορα εμπόδια εμφανίζονταν είτε δικαιολογημένα (αποχωρήσεις μαθητών στην
εναλλαγή του σχολικού έτους, προσθήκες νέων κ.λπ.) είτε αναπάντεχα (ποικίλες απαιτήσεις
εκ μέρους των διοργανωτών, το πολύπλοκο εγχείρημα της μετακίνησης στην Αθήνα εν
μέσω της γενικότερης κατάστασης κ.λπ.). Ωστόσο, χάρη στην ομαδική προσπάθεια, τη
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συνεργατική διάθεση και την από κοινού τήρηση των αναγκαίων όρων σε ένα νοερό
«διασχολικό συμβόλαιο» διδασκόντων και διδασκομένων αποδείχτηκε για πολλοστή φορά
πως, εφόσον υπάρχει αληθινή βούληση για δημιουργία, συμμετοχή και συλλογικότητα, όλες
οι αντικειμενικές αντιξοότητες είναι πολύ πιο εφικτό να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά.
Συνεπώς, οι μαθητές και μαθήτριες που συμμετείχαν, αλλά έμμεσα και όλο το
υπόλοιπο μαθητικό σώμα του σχολείου, κατανόησαν πιο ουσιαστικά χάρη στο βιωματικό
και ομαδοσυνεργατικό τρόπο εργασίας το ιστορικό γεγονός της εθνικής επανάστασης,
ένα κομμάτι της ιστορίας που έχουν επανειλημμένα διδαχθεί ή προσεγγίσει εντός ή εκτός
εκπαιδευτικού πλαισίου. Αξιοποιώντας, όπως προαναφέρθηκε, το πλούσιο κοίτασμα της
τοπικής ιστορίας χωρίστηκαν σε ομάδες, αναζήτησαν υλικό σε επίπεδο τόσο πρωτογενών
όσο και δευτερογενών πηγών και ευρύτερα συνειδητοποίησαν τις πολλαπλές διαστάσεις
που συμπλέκονται στα ποικίλα ιστορικά δρώμενα, ώστε να κατακτήσουν την πολύτιμη
δεξιότητα να μην αρκούνται στην επιφανειακή αναμόχλευση των ιστορικών εξελίξεων
και να διερευνούν κρυμμένες πτυχές τους που κατά κανόνα διαδραματίζουν εξίσου
σημαντικό ρόλο σε ανάλογες περιστάσεις. Το κυριότερο, τα συγκεκριμένα μαθησιακά και
παιδαγωγικά επιτεύγματα συνδυάστηκαν, κατά έναν ανέλπιστα αρμονικό τρόπο, με τη
δημιουργική ενασχόληση με τη μουσική, που τόσο λατρεύεται στην εκπαιδευτική δομή των
μουσικών σχολείων. Το μουσικό έργο που παρουσιάστηκε από το σύνολο του σχολείου μας
τόσο σε επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας (Πτολεμαΐδα, Κοζάνη, Σέρβια) όσο και στην επίσημη
και τελευταία χρονικά εκδήλωση που διοργάνωσε το Υπουργείο Παιδείας στο Μέγαρο
Μουσικής της Αθήνας στις 27 Νοεμβρίου, αξιολογήθηκε κατά κοινή ομολογία ως άρτιο
και ολοκληρωμένο όχι μόνο για δεδομένα σχολικής μονάδας, αλλά και για απαιτητικές
προδιαγραφές οποιουδήποτε σχήματος! Τα μουσικά ακούσματα που παρήχθησαν
θεωρούνται υψηλού επιπέδου από όποια άποψη κι αν εξεταστούν: πρωτοτυπία του έργου
που συνετέθη ειδικά για την περίσταση από τον (σπουδαίο και πανάξιο) καθηγητή μουσικής
παιδείας κ. Παναγιώτη Δημόπουλο, επαναλαμβανόμενα μαθήματα και συστηματικές
πρόβες υπό τη μαεστρική καθοδήγηση μιας καταπληκτικής ομάδας καθηγητών μουσικής
αγωγής του σχολείου, προικισμένων με σπάνια αξιοσύνη και παιδαγωγική ευαισθησία
(Γιώργος Εμμανουήλ, Ειρήνη Ντελέζου, Δημήτρης Ρογάρης και Χριστίνα Τσίγκα, περί ων
-με αλφαβητική καταγραφή- ο λόγος), συνεχής έκθεση των παιδιών μπροστά σε άγνωστο
έως πολυπληθές διαρκώς μεταβαλλόμενο κοινό, πολύ πετυχημένη τελική εκτέλεση του
μουσικού έργου, αυθόρμητη επιβράβευση και αναγνώριση, τι άλλο να ζητήσει κανείς από
παιδιά δεκαπέντε και δεκαέξι χρόνων.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 1 (τυπικός και ως είθισται)
Αν χάρη στην ιστορική συμπλήρωση των διακοσίων χρόνων από την έναρξη της
επανάστασης επιχειρήσαμε μια ουσιαστική και γόνιμη ενδοσκόπηση, ενδυναμώσαμε τη
συλλογική εθνική ταυτότητα, συνειδητοποιήσαμε το μέγεθος του τότε αγώνα σε τοπικό
δυτικομακεδονικό επίπεδο και εντοπίσαμε τις σύγχρονες πολυδιάστατες αναλογίες του
με γνώμονα την κατάκτηση της εσωτερικής ελευθερίας, της αξιοπρέπειας και του γνήσιου
αυτοπροσδιορισμού σε όλες τις εκφάνσεις του βίου, τότε το πρότζεκτ που υλοποίησε το
σχολείο στέφθηκε με επιτυχία. Ακόμη, όμως, κι αν οι στόχοι που τέθηκαν στην αρχή του
μακρόπνοου έργου δεν ευοδώθηκαν στο σύνολό τους με τον επιθυμητό τρόπο, μιας και
πάντοτε παρατηρούνται αναπόφευκτες αποκλίσεις από ό,τι ιδανικά κατά την εκκίνηση
σχεδιάζεται, οι πλούσιες εμπειρίες που αποκομίσαμε όλοι, διδάσκοντες, διδασκόμενοι,
γονείς και κηδεμόνες, προσδιορίζονται ως μοναδικές.
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 2 (παραφράζοντας τον Αριστοτέλη, κατὰ τὸ μὴ εἰκός)
Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ευχαρίστηση από τον διαμοιρασμό ενός σπουδαίου και πολύτιμου
βιώματος με συναδέλφους και μαθητές του σχολείου σου, το οποίο λατρεύεις, νιώθεις
ευτυχία που το υπηρετείς και το αισθάνεσαι ως σπίτι σου. Δεν μπορείς ως εκπαιδευτικός
να νιώσεις πιο αυθεντική πληρότητα από το να συνειδητοποιείς πόσο πολύ οι μαθητές και
μαθήτριές σου έχουν επηρεαστεί από το έργο που εκτελούν και πόσο αληθινά διψούν για
μάθηση, γνώση και πνευματική καλλιέργεια τραγουδώντας στα διαλείμματα της σχολικής
καθημερινότητας τον «Ζιάκα» ή παρακολουθώντας με κατανυκτική αφοσίωση την ομιλία
του καθηγητή τους για τον βίο και την προσφορά του Λασσάνη έξω ακριβώς από την
οικία του στην Αθήνα. Δεν είναι δυνατό να αντλήσεις ουσιαστικότερη ικανοποίηση από το
να βλέπεις τους μαθητές σου να καταγράφουν αδιάλειπτα μουσικές επιδόσεις εφάμιλλες
πολύπειρων ενηλίκων, να εισπράττουν αυθόρμητο χειροκρότημα και καθολική αναγνώριση
και να «βομβαρδίζεσαι» πανταχόθεν από έναν ατέρμονο όλμο επαίνων και κοπλιμέντων
για τις ικανότητες και τις συμπεριφορές τους. Και τελικά, αισθάνεσαι μια απερίγραπτη
λυτρωτική δικαίωση, όταν το τέλος αυτού του μοναδικού πολύμηνου ταξιδιού έχει εξαϋλώσει
οποιονδήποτε ορατό και αόρατο ανασταλτικό παράγοντα, που όχι μόνο δεν κατόρθωσε να
ματαιώσει το φιλόδοξο εγχείρημα, αλλά του προσέδωσε, χωρίς ίχνος υπερβολής για τους
γνωρίζοντες ή εικάζοντες, έναν ήδη ανεξίτηλα χαραγμένο στη μνήμη και στις ψυχές μας
χαρακτήρα εκπαιδευτικού άθλου, για τον οποίο οπωσδήποτε θα δηλώνουμε για πάντα
υπερήφανοι: μια απτή και αδιάψευστη απόδειξη ότι ένα τόσο όμορφο και παιδευτικό, από
όλες τις απόψεις, ταξίδι με ρομαντική διάθεση, ανιδιοτελή προσέγγιση και ανυστερόβουλα
συναισθήματα μόνο σε υγιή εκπαιδευτικά πλαίσια μπορείς να απολαύσεις!
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ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑ
Δρ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ MΟΥΣΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ
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Καὶ σὰν πρῶτα...

Ο

ΕΛΛΗΝΙΚΌΣ ΛΑΌΣ και το ελληνικό έθνος: δύο προσδιορισμοί που αποτελούν την
απόλυτη και πιο ανόθευτη, πανευρωπαϊκά, ταυτολογία, αλλά οι οποίοι έχουν αποτελέσει
και παράδοξο, δυστυχή διχασμό στις περίεργες μεταπολεμικές μεταγλωττίσεις μας. Οι
Έλληνες τραυματίστηκαν ως φυλή, και χρησιμοποιώ τον παλαμικό όρο γνωρίζοντας το
σύγχρονο αδόκιμό του, που όμως στην περίπτωσή μας δεν είχε ποτέ αρνητική ή υπεροπτική
χροιά και αυτό θα πρέπει να μένει αξέχαστο απέναντι σε κάθε λογής αποικιοκρατικές
φιλολογικές αστυνομεύσεις. Οι Έλληνες, λοιπόν, τραυματίστηκαν όταν χώρισαν από την
αρχαιότητά τους και οι προφανείς τους τραυματισμοί ήρθαν την ώρα της νέας γέννας, στο
ύστερο βυζαντινό και ανάδελφο της πρώτης επίσημης Γραίκας και τελευταίας ελεύθερης
Ρωμηοσύνης, και έπειτα την ώρα του εγκλεισμού, με τη μικρασιατική καταστροφή και τον
περιορισμό ενός λαού που έλαμψε χωρίς όρια σε όποια ειρήνη τού έτυχε 30 αιώνες, για
να βρεθεί στην ασφυξία των συνθηκολογημένων ορίων ενός μικρού και άπειρου σύγχρονου
κράτους. Αλλά ίσως ο πιο ύπουλος και θανάσιμος τραυματισμός μας να επήλθε στις αρχές
του 19ου αιώνα, όταν το ένα τρίτο σχεδόν του ελληνικού πληθυσμού έχασε –ή μάλλον
έδωσε– τη ζωή, το βιος και τη βολή του για να ξαναϋπάρξει ελεύθερο το υπόλοιπο, για
να ακτινοβολήσει η ιδέα της ψήφου παγκόσμια, για να ξεκινήσει η σύγχρονη Ιστορία της
εύθραυστης ισηγορίας, να σταματήσει το μπαξίσι, η εκδούλευση και ο εξευτελισμός. Η
Ελλάδα είναι μια μεγάλη ιδέα: όταν βρεθεί στον χάρτη, θολώνει από τα σύνορα, και όταν
χάνεται από τον χάρτη, λάμπει κυρίαρχα. Ίσως κάποτε λάμψει μια ειρήνη και επί χάρτου,
θα το αποφασίσουν οι μαθητές μας, εμείς μάλλον θα πορευτούμε στα θαμπά κρατικά
γαλανόλευκα μέχρι τέλους.
Εκείνες τις λαμπερές, αχαρτογράφητες και αλόγιστες ζωές που σπάρθηκαν στον
χάρτη και τις μορφές τους που έγιναν οστά και φρούρια στο χώμα, τις δάκρυσαν μόνο
οικεία πρόσωπα, δεν τις είδε κινηματογραφικό πανί, δεν τις ιχνηλάτησε αρχείο, δεν τις
τεκμηρίωσε κατάλογος – πού τέτοιες πολυτέλειες όταν και τα Ευαγγέλια ακόμα έφτιαχναν
φυσέκια. Το λέει κατά τον θρύλο και ο Liszt, είναι ζωές που ξεκινούν ως αυτοκτονίες και
με τη βοήθεια της πίστης γίνονται θυσίες. Και ο φανατισμός δεν έχει θέση σε αυτές τις
θυσίες, μόνο η πίστη. Ήταν ο μεγάλος αυτός τραυματισμός απαραίτητος, αναγκαίος, διεθνής επιταγή, σχεδόν παγκόσμιο ιατρικό απόρρητο. Μετά την αμερικανική και τη γαλλική
κοινωνική και οικονομική εκδήλωσή του, με τραυματίες κοινούς θνητούς που τόλμησαν
απέναντι σε ισχυρά σκήπτρα, χρειάστηκε ο εκατόμπεδος παλμός των μεγάλων ελληνικών
ιδεών και ερειπίων για να πειστεί ο κόσμος όλος πως η ελευθερία δεν είναι σύνθημα ή
ιδέα, αλλά αρχαία αλήθεια. Όμως, άφησε πίσω της η μάχη αυτή, η υπέρ κυριολεκτικών
πάντων, πληγές που δεν θα επουλωθούν ποτέ: οι Έλληνες πολεμήσαμε όπως κανείς άλλος
για την πατρίδα όχι ως τόπο και ζωτικό χώρο ή οικονομική ζώνη, αλλά ως ιδέα κοινωνίας
και ρυθμικά ανθρώπινο πολιτισμό που ανήκει σε όλες τις πατρίδες. Σε βαθμό εθισμού,
μάλιστα, και με τελικό αποτέλεσμα τον πόλεμο μεταξύ μας, μέχρι μη αναγνώρισης των
λόγων ύπαρξής μας. Τώρα πια κυριαρχεί ίσως η ιδιώτευση, κατά το «μόνο λίγο καιρό
ξαποσταίνει», με την ειρωνεία της αγγλικής έννοιας του ιδιώτη στο κέντρο των πραγμάτων. Είναι πολύ μεγάλες οι ιδέες που κληρονομήσαμε και είναι πιο εύκολο κανείς να τις
χλευάσει, να τις διαστρέψει, να τις υποκριθεί, να τις κοινοτυπώσει, να τις αποδομήσει και
να τις αλλοιώσει παρά να τις σηκώσει στους ώμους του. Όμως η Ιστορία είναι παρελθόν,
μέλλον και κυρίως, παρά τα λεγόμενα, παρόν. Και στο παρόν, οι πολλῷ κάρρονες μαθητές
του Μουσικού Σχολείου Πτολεμαΐδας δείχνουν το ίδιον και απαράλλακτον του μετρημένου
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ελληνικού ιδιώματος απορρίπτοντας τις δυο δύστροπες αδερφές της δόξας, τη μισαλλοδοξία
και τη μισοδοξία, κρατώντας μια δόξα για τα πάτρια, για τον κάθε ελεύθερο άνθρωπο.
Μετά τους τραυματισμούς, τις κραυγές των πόνων και των εγχειρήσεων, έρχεται ίσως η
αποκατάσταση, με θεράποντες τους νέους μας, λιγότερο αφελείς, περισσότερο ωφέλιμους,
τελικά γενναίους από γενιάς δικής μας, αλλά καλύτερους. Να μη θυσιαστούν, αρκετές οι
Ιφιγένειές μας, ας προκόψουν και αρκεί για χίλιες επαναστάσεις.
Πού χωράνε πια οι νεκροί ήρωές των Ελλήνων μετά τους τόσους τραυματισμούς; Ψηλά,
σε έναν Τρούλλο. Για να δούμε τους επαναστάτες του 1821 πρέπει να αδειάσουμε την
οπτική μας γωνία από περιστύλια, κλίτη, άμβωνες, εξηγήσεις, ερμηνείες και προοπτικές
και να κοιτάξουμε ψηλά, εκεί που θέλει να φτάσει ο άνθρωπος και εκεί που δεν φτάνει
ο νους του, στον Τρούλλο. Ακόμη και αν καταντήσουμε κάποτε στο νοερό ιερό βήμα
μας να μοιράζουμε λάφυρα ή να βεβηλώνουμε συνειδήσεις, ο Τρούλλος θα μένει άθικτος.
Εκεί μένουν όσοι άφησαν τα πάντα για να δώσουν τα πάντα με απλό αντίδωρο την
εύθραυστη ελευθερία, και είναι πολλοί, συχνά άγνωστοι, συχνά κλαμένοι από λίγους
συγγενείς. Έχουν, όμως, κι αυτοί την αντιπροσωπεία τους, τα γνωστά πρόσωπα του αγώνα,
σπαράγματα θρύλων και φτωχών αρχείων μιας αμύθητα πλούσιας Ιστορίας. Επτά από
αυτά αγιογραφήσαμε, μαθητές και καθηγητές του Μουσικού Σχολείου Πτολεμαΐδας, όχι
για να βγούμε στη σκηνή, ούτε για να κάνουμε μουσική, αλλά για να μάθουμε –αυτή είναι
η δουλειά μας στα σχολειά– ποιοι ήταν αυτοί οι επτά και πώς θα έπρεπε να ακούγεται
το τραγούδι τους, να μας ακούσουν εκεί που είναι και να ξέρουν πια πως τίποτα δεν
ήταν μάταιο. Έχω την αίσθηση πως ακούγοντας τα παιδιά μας κάπως δικαιώθηκαν ή
έστω χαμογέλασαν από το αθωνικό τους φως. Είμαστε ένα δημόσιο σχολείο, δεν είμαστε
μουσικός οίκος ή ωδείο. Αλλά επειδή τα κρυφά σχολειά ήταν ό,τι πιο δημόσιο εφηύρε
ποτέ αυτός ο λαός και σίγουρα υπήρξαν –πώς αλλιώς κλίθηκε το ρήμα ἐστί εις τους
λειψούς αιώνες για να παραμείνει ἄξιον– ως κρυφά θα παραμείνουν πάντοτε άγνωστα
και αναπόδεικτα. Και εμείς θελήσαμε να τα αποδείξουμε: ένα σχολειό που αιώνες μετά
λάμπει φανερό, όπως θα ήθελαν και εκείνοι οι κρυφοδάσκαλοι να δουν το χαμένο, νοητό
φως του ήλιου της δικαιοσύνης.
Η Δυτική Μακεδονία δεν ήταν –κακά τα ψέματα– κέντρο της Επανάστασης των
Ελλήνων. Όσο και αν προετοίμασε ιδέες, όσο και αν εξέπεμψε το προεπαναστατικό πνεύμα,
όσο και αν πόθησε τη συμμετοχή και όσο και αν συμμετείχε με περιφερειακά κινήματα
και συνδρομές στον γενικότερο αγώνα, απείχε από τη μεγάλη Επανάσταση που έλαβε
χώρα εκεί όπου νίκησε, στον αδούλωτο Νότο – έτσι διακρίνονται οι επαναστάσεις από τις
εξεγέρσεις, βάσει αποτελέσματος. Το περιγράφει, άλλωστε, ο ίδιος ο Κασομούλης, πως
η εγγύτητα στα ορμητήρια των τουρκαλβανών ατάκτων και επιδρομέων καθιστούσε την
επαναστατική δράση πολύ πιο επίφοβη από ό,τι σε άλλες περιοχές, φυσικά προφυλαγμένες
από τη γεωγραφία τους και τη δημογραφική τους ακεραιότητα.
Μα αυτό ακριβώς είναι που κάνει τους δυτικομακεδόνες ήρωες ιδιαίτερα συγκινητικούς:
η δράση τους δεν είχε καθόλου καλές πιθανότητες επιτυχίας, ικμάδα υστεροβουλίας, ήταν
παράτολμη και παράλογη, ήταν μέρος μιας πολύ μεγαλύτερης προσπάθειας η οποία τους
άφηνε κυρίως και θανάσιμα εκτεθειμένους. Αλλά δεν υπέκυψαν στις υπεκφυγές και τις
δικαιολογίες και αγωνίστηκαν. Ο βαθμός δυσκολίας για τους ίδιους υπήρξε πολλαπλάσιος
και έτσι είναι άδικο να μιλούμε για ήσσονος σημασίας πρόσωπα, αφού σημασία για το
αποτέλεσμα μιας επανάστασης δεν έχουν ο υπολογισμός και η ασφάλεια, αλλά η τόσο
συχνά αναφερόμενη αρετή και τόλμη. Και οι επτά του παρόντος δεν υπήρξαν ούτε θύματα,
ούτε μάρτυρες, αλλά χαρακτηριστικοί αθλητές ήρωες, τολμηροί και ενάρετοι μέχρι κεραίας
και ως εκ τούτου υπερτοπικές, οικουμενικές, μείζονες προσωπικότητες. Τους επιλέξαμε
ανάμεσα σε περισσότερους και ισάξιους, τους ψάλλαμε σαν εθνικούς ύμνους, δεν ψάξαμε
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στιγμή τα κουσούρια τους, δεν μεταφράσαμε τίποτα από ό,τι έκαναν ή είπαν με την πράξη
και ποίησή τους στις δειλές πρωτογλώσσες μας, αλλά μεταφέραμε το δικό τους, καλύτερο
πνεύμα στο παρόν μας. Δεν τους κρίναμε, αλλά τους τιμήσαμε άνευ αστερίσκων, τους
σκεφτήκαμε στο απόλυτό τους δικαίωμα για στεφάνωμα και για προγονικό καμάρι.
Και αν κάποτε υπερβάλαμε, τι με αυτό; Τη δική τους ανεξήγητη και αδιανόητη υπερβολή
ποια τιμή να την παραχαράξει και ποιος ο τιμητής ή ο δικαστής που έχει μια σπιθαμή
τήβεννο από το μπόι τους; Τους είδαμε στο μέγεθός τους, μετρηθήκαμε και βγήκαμε νάνοι
μπροστά σε γίγαντες. Όσοι δεν έχουμε άλλο να ψηλώσουμε δείξαμε σε εκείνους που ακόμα
μεγαλώνουν πού είναι ο πήχης τους, και είναι ψηλά, κορφή άφαντη, πολύ μακριά από δω.
Και αν δεν είχαμε πάντα τη δυνατότητα ή την ικανότητα να τους τραγουδήσουμε σωστά,
πάντως τους είδαμε και τους ακούσαμε, μας είδαν και μας άκουσαν, στα αλήθεια. Και το
κρυφό σχολειό τους φανερώθηκε και ο ύμνος τους έφτασε ως τη μεγάλη δρασκελιά και ως
το ίχνος τους, στα αλήθεια, στα αήττητα πόδια τους που μέτρησαν με βια τη γη όλου του
κόσμου. Στις κόγχες του Τρούλλου, που μόνο αυτός μπορεί και τους βαστάει. Στα αλήθεια.

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ
Το έργο ξεκινά με τις πιο προεπαναστατικές και σημαντικές λέξεις του «Θούριου» του Ρήγα,
τις οποίες ο ίδιος ο ποιητής επέλεξε για την εκκίνηση του μεγάλου αυτού και παγκόσμιου
ποιήματος: «Ως πότε». Οι λέξεις αυτές δηλώνουν με τον καλύτερο τρόπο την ανάγκη της
Επανάστασης, θεωρούν δεδομένη τη στιγμή της και το μόνο που θέτουν στον αναπάντητο
άξονα είναι η χρονική της έναρξη. Αλλά και στρατηγούν τη σωστή στιγμή. Εκφράζουν,
λοιπόν, και την αδημονία, και την αγανάκτηση μιας κατάστασης που υπομένεται άδικα,
αλλά και την κρίση της σωστής στιγμής.
Η επιλογή, όμως, του «Θούριου» και αυτών των δύο πρώτων λέξεων είναι και ένα
σχόλιο στη ζωή του Γεωργίου Λασσάνη, ενός σχεδόν κινηματογραφικού ήρωα των Ελλήνων,
η ιστορία του οποίου είναι γνωστή και πολυδιάστατη, όμως χαρακτηρίζεται, ψυχογραφικά,
από δύο μεγάλης διάρκειας ζωτικές απειλές. Από τη μία το κάλλος της μητέρας του και
της πρώτης μνηστής του έγιναν πολυετής στόχος του Αλή Πασά, ο οποίος τις διεκδίκησε

στίχοι 149-156 από το ποίημα «το Κλεφτόπωλον» του Γ. Λασσάνη
στίχοι
149-156 από το ποίημα «το Κλεφτόπωλον» του Γ. Λασσάνη (LHP A_2.4.1)
(αναπαράγεται
με άδεια της
της Βουλής
τωντων
Ελλήνων)
(LHP A_2.4.1. – αναπαράγεται
με Βιβλιοθήκης
άδεια της Βιβλιοθήκης
της Βουλής
Ελλήνων)
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για το χαρέμι του. Αυτήν την πρώτη βάρβαρη απειλή ο Λασσάνης απεικονίζει στο θεατρικό
του έργο Ἑλλάς, όπου η πατρίδα του είναι μια φυλακισμένη γυναίκα, και σίγουρα αυτή τη
βασική βαρβαρότητα έφερε ως προσωπικό επαναστατικό αξίωμα. Όταν δε έγραψε το έργο
αυτό ο Λασσάνης, ήταν ήδη Φιλικός, και οι παραστάσεις στην Οδησσό πραγματοποιήθηκαν
εν είδει κρυφής στρατολόγησης για τον Ιερό Λόχο. Μετά την παραδουνάβια ήττα ήρθε
το δεύτερο απειλητικό γεγονός, εκείνο του αόριστου εγκλεισμού του επί επταετίας στις
αυστριακές φυλακές. Διαπιστώνουμε, λοιπόν, πως η πρώτη πορεία του αγωνιστή, από την
πατρίδα του την Κοζάνη στον Όλυμπο, στη Μεσευρώπη και τη Ρωσία, στο πεδίο της μάχης,
και τέλος στις φυλακές για τη διάρκεια σχεδόν του αγώνα, είναι μια πορεία που για τον
ανυπόμονο, ορμητικό και πολυσχιδή Λασσάνη εκφράζεται με τον καλύτερο τρόπο από την
ποίηση του «Θούριου». Δεν υπάρχει, ίσως, και πιο κατάλληλο πρόσωπο να απαγγείλει τους
στίχους του Ρήγα από τον ονειροπόλο, νεαρό Λασσάνη. Ονειροπόλο και από τους λιγότερο
μεθοδικούς ή διστακτικούς Φιλικούς, αφού γράφει, άλλωστε, ο ίδιος στο ποίημά του «το
Κλεφτόπωλον» τον επιτακτικό στίχο:

θνητέ! μὴ τὸν καταφρονῆς τὸν κόσμον τῶν ὀνείρων
Η μουσική του πρώτου αυτού μέρους φιλοδοξεί να ονειρευτεί μια προσταγή. Είναι
γραμμένη σε φόρμα απλών μελωδικών και αρμονικών παραλλαγών ενός δωρικού θέματος
με μια σαφή προστακτική προσφώνηση πριν από κάθε στροφή σε ένα αιολικό μοτίβο σε ρε
ελάσσονα. Ταυτόχρονα, το πρώτο αντίφωνο που παρουσιάζεται στα ξύλινα πνευστά στην
εκκίνηση του έργου γίνεται το μοτίβο της κατάληξης, προσδίδοντας μια ήπια και φανερή
συνοχή στο πρώτο αυτό επεισόδιο (παρ. 1-2).

παρ.
έργου επανέρχονται
παρ.1-2:
1-2: τα
τα δύο
δύο βασικά
βασικά μοτίβα
μοτίβα του
του έργου
επανέρχονται στην
στην κατάληξη
κατάληξη του
του επεισοδίου
επεισοδίου παραλλαγμένα
παραλλαγμένα

Το δεύτερο αυτό μοτίβο θα επανέλθει στα χάλκινα πνευστά στο τέλος του έργου, όταν
ο Φαρμάκης, ο ίδιος που έσωσε τον Λασσάνη μετά την ήττα στο Δραγατσάνι, θα εμφανιστεί
να ρωτά ακροτελεύτια, «Πού είσαι, Γιώργο μου, αδελφέ;» Η ερώτηση θα απευθυνθεί και
στον Ολύμπιο Γεωργάκη, αλλά και στον Λασσάνη. Όσο για το ίδιο το θέμα, μια διαβατική
και ελληνοπρεπής αγωγή το διακρίνει με εναλλαγές προσαγωγικών φθόγγων και αλλοιώσεις που τείνουν να προσομοιώσουν μια οιονεί τετραχορδική κινησιογραφία εξ οκτωήχου.
Απομονώνοντας τις προστακτικές λέξεις του Ρήγα –«στοχάσου, αργείτε, κτυπάτε,
ελάτε»– η χορωδία απευθύνεται στο ακροατήριο επιτακτικά πριν επιστρέψει κυκλικά, όπως
και η μουσική, σε έναν παλμό προσμονής πάνω στις πρώτες δύο λέξεις του «Θούριου». Το
έργο ξεκινά, λοιπόν, με τον Λασσάνη που προσμένει ανυπόμονα και τον Ρήγα που θέτει
το αναπόφευκτο ερώτημα, «Ως πότε;» Ο Λασσάνης έτσι εμφανίζεται αποκριτής, όπως και
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υπήρξε, και το ακροατήριο καλείται να ανταποκριθεί στον εξ απορρήτων υπασπιστή του
Υψηλάντη. Η Επανάσταση ξεκινά πάντα με ένα ερώτημα που απαιτεί σαφή απάντηση.
Ίσως, νοερά, κάποιοι ακροατές να το απάντησαν.
Μετά το προσωρινά αναπάντητο αυτό ερώτημα ακολουθεί μια κατάφαση. Αυτή του
τοπικού οπλαρχηγού Ζιάκα από τα Γρεβενά, του οποίου το κύριο ανδραγάθημα αναφέρεται
σε μια άλλη, μετεπαναστατική εποχή. Το έργο, έτσι, ξεκινά με τις προεπαναστατικές λέξεις
του Ρήγα και συνεχίζει με μια λαϊκή αφήγηση τοπικών γεγονότων της δεκαετίας του
1850. Αυτή η συναρμογή και χρονική διαστολή δεν είναι ρητορικά τυχαία, αφού για τη
Δυτική Μακεδονία η υπόθεση της αποτίναξης του οθωμανικού ζυγού υπήρξε υπόθεση που
υπερβαίνει κατά πολύ τον αιώνα. Αν προσθέσουμε τα κινήματα του 17ου αιώνα πέριξ του
Ολύμπου, τότε η μακεδονική υπόθεση υπήρξε τρισαίωνη και έτσι το δημώδες ύφος, σχεδόν
εορταστικό και ορεσίβιο, είναι μια κλασική επένδυση ενός επίσης κλασικού αγωνιστή
των ορεινών όγκων της Μακεδονίας. Ο Ζιάκας δεν είναι ιδεολόγος, αλλά ιδεόβιος που
πράττει – ούτε εξηγεί ούτε δικαιολογείται, και διαβιεί στην προ Ρήγα εποχή, κάτι που
δείχνει την ιστορική αντίστιξη και πολυρρυθμία του γενικού Αγώνα. Κι έτσι η μουσική του,
ανιούσα, κοφτή και ρυθμικά οξεία, σε αιολικό τρόπο καθ’ όλη τη διάρκεια, εναρμονισμένη
και ενορχηστρωμένη με τους τρόπους της Εθνικής Σχολής που άρχισε να σχηματίζεται
στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, παρουσιάζεται όχι ως αλληγορία, αλλά ως δημώδες
σχόλιο στη μάχη που έδωσε στον Ζυγό το 1854. Μοιραία, και αφού είχα συνθέσει το
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5: αρμονικές
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διαστήματα
παρ.

34

επεισόδιο, διαπίστωσα πως οι δημοτικοί στίχοι τραγουδιούνται ακόμα σήμερα, επίσης
με μια διαβατική ανιούσα 4η καθαρή στην εκκίνηση, κάτι που συμπίπτει με το μελωδικό
μοτίβο που επέλεξα. Θα προτιμούσα να είχα «κλέψει» αυτό το δημοτικό μοτίβο προς
επεξεργασία και όχι να τύχει να συμπέσω μαζί του, αλλά έστω, ακόμη κι έτσι βρέθηκα από
καλή τύχη στους αυθεντικούς ήχους των βουνών των Γρεβενών (παρ 3-4).
Ο επόμενος ήρωας του επτάπτυχου είναι ίσως και ο πιο αγαπητός μου. Ο Νάννος
Τσόντζας περιγράφεται ως πεντηκοντούτης από τον χρονογράφο Μικέ Δούκα, όμως
μαθητές του Μουσικού Σχολείου ερεύνησαν και έμαθαν πως στον κώδικα βαπτίσεων της
Δημοτικής Βιβλιοθήκης της Κοζάνης η μόνη βάπτιση ενός Ιωάννη Τσόντζα έγινε το 1797.
Πιθανολογείται, λοιπόν, πως ήταν πολύ πιο νέος όταν βρέθηκε στα Ψαρά. Είναι αγαπητός
ο Τσόντζας, γιατί δε διαφαίνεται κάποια ιδιαίτερη κοινωνική αξίωση ή καταγωγή που
να τον καθιστά κληρονομικό ηγέτη καταστάσεων, όπως ισχύει με τους υπόλοιπους έξι
ήρωες, όμως στρατολογεί και ηγείται χιλιαρχίας Μακεδόνων για να μεταβεί σε έναν τόπο
τόσο άγνωστο και μακρινό όπως τα Ψαρά. Αυτή και μόνο η απόσταση που διανύει τον
καθιστά ύποπτο προσωπικού μεγαλείου και μέγα αίνιγμα. Στα Ψαρά φέρεται, από τους
χρονογράφους, να πρωταγωνιστεί στη μέχρις εσχάτων τελική του κατάθεση. Κατατάσσεται
προφανώς στα κατάστιχα της Δόξας του Σολωμού που μελετά τα λαμπρά παλικάρια,
γραμμένος με μεγάλα και καθαρά γράμματα. Η μουσική εδώ γίνεται λίγο πιο υποβλητική
και απαιτητική (παρ. 5). Η καρδιά των Ψαρών κτυπά στον ίδιο παλμό σε έναν ισοκράτη
σε σι, αργόσυρτο βήμα της Δόξας που, όμως, απομακρύνεται από το υπερκείμενο αρμονικό
πεδίο. Οι αρμονίες περνούν σε πιο χρωματικές συντεταγμένες και τα μελωδικά σχήματα
αλλοιώνονται και σταματούν σε αυξημένες συγχορδίες – ο κάθετος και οριζόντιος άξονας
συμπίπτουν στο στατικό τους αίνιγμα. Κάπου η μουσική σταματά, μέχρι που αφαιρούνται
τα ρήματα και μένει μόνο η ηχώ της έρημης γης. Έτσι, με τον στατικό και αποφασισμένο
παλμό έζησε, άλλωστε, ο Τσόντζας τις τελευταίες του στιγμές. Το επεισόδιο των Ψαρών
είναι από τα πλέον σπαραξικάρδια της Επανάστασης και, ως απόγονος άγνωστων
Ψαριανών προσφύγων, εδώ υπερέβην ελαφρώς την εκπαιδευτική μου ιδιότητα και έγραψα
κάτι πιο κοντά στην άλλη, πιο δική μου μουσική. Όμως εξεπλάγην πολύ ευχάριστα, όταν
διαπίστωσα πως οι μαθητές των συνόλων μας ανταποκρίθηκαν εξαιρετικά στο κάπως πιο
απαιτητικό, αρμονικά και ρητορικά, κείμενο.
Το γεγονός της Επανάστασης ήταν διεθνές και πουθενά αυτό δεν διαπιστώνεται καλύτερα
από ό,τι στο Μεσολόγγι, όπου ακόμη ο Κήπος των Ηρώων μαρτυρεί τον φιλελληνισμό
πολλών ξένων αγωνιστών. Θα ήταν, λοιπόν, παράλειψη να μη μελοποιηθεί ο Μεσολογγίτης
Λόρδος Βύρων, που έγραψε λέξεις αιώνιες, τις οποίες αργότερα στο Μεσολόγγι έζησε ως
πράξη ο Νικόλαος Κασομούλης. Τα ενθυμήματα του Κασομούλη κάποτε θεωρήθηκε πως
διακατέχονται από γλώσσα επιτηδευμένη – είναι αυτή μια πολύ κακή ανάγνωσή τους· στην
πραγματικότητα, αποτελούν ένα από τα λιγοστά ντοκουμέντα του Αγώνα με τόσο μεγάλη
ευκρίνεια, διάρκεια, εμβέλεια και λεπτομέρεια. Και εκεί, στο Μεσολόγγι, ενθυμείται ο
ήρωας πώς είδε τον αδερφό του να χάνεται στη μάχη – αντίστοιχα ο Βύρων γράφει πως
δεν μπορεί να δεχθεί, ατενίζοντας την ελληνική θάλασσα, ότι οι Έλληνες θα είναι σκλάβοι.
Οι δυο τους, λοιπόν, συμφωνούν απόλυτα στο βασικό τους βίωμα και πρόταγμα και στην
σταθερή τους αρνησιδουλεία, και έτσι εδώ η μουσική παίρνει τους ήχους της Αλβιώνας και
της αγγλικής γλώσσας προς τιμήν του εξόδιου ποιητή τής πιο αδιανόητα ηρωϊκής εξόδου.
Επελέγησαν ο ανοιχτές αρμονίες 6ης και 7ης σε πτωτικά σχήματα, καθώς και συνηχήσεις σε
4ες, χαρακτηριστικοί, δηλαδή, αγγλισμοί, για μια σχεδόν κινηματογραφική, βυρωνική μουσική προς τιμήν του Κασομούλη (παρ. 6).
Η Δυτική Μακεδονία έχει αναπτύξει το δικό της μουσικό ιδίωμα μέσα στους αιώνες.
Είναι πολύ πρόσφατη η χάλκινη μπάντα – πώς θα μπορούσε να μην είναι, αφού τα
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όργανά της είναι τεχνολογίες του δεύτερου μισού του 19ου αιώνα. Όμως, ο ιδιαίτερος
αυτός, γενικότερος βαλκανικός ήχος προσδένεται εύηχα με τους παραδοσιακούς τρόπους,
τα μελωδικά και ρυθμικά μοτίβα της παλιότερης μουσικής μας παράδοσης. Ο Νιόπλιος,
παρόμοια, είναι ένα ανθρώπινο αρχοντικό της Σιάτιστας, που αν αλλάζει γύρω του η
αρχιτεκτονική, αυτός παραμένει φύλακάς της. Απαθανατίζεται, ακόμη και σήμερα, ως
προστάτης της, ως άλλος Αϊ-Γιώργης που σκοτώνει δράκους στα αετοράχια της ελληνικής
αυτής πόλης.
Η μουσική, λοιπόν, είναι από τη μία γνώριμη, γραμμένη με στίξεις-ritornelli και σταδιακά
όλο και πιο απαιτητικές παραλλαγές εναρμόνισης της μελωδίας, που είναι γραμμένη σε
υβριδικό λυδικό, αιολικό και ποιμενικό ελάσσονα τρόπο. Η απλή αυτή μουσική μελοποιεί
ένα συμπίλημα από διάφορα κείμενα για τον Νιόπλιο και την περίφημη Σιατιστινή
οπλαρχηγό καπετάν-Πιρστέρα – δε θα ήταν πρέπον να μην τιμηθεί μία έστω γυναίκα
στο έργο, όλοι οι άντρες γνωρίζουμε πως φαινόμαστε όσο εκείνες φαίνουν. Το επεισόδιο
διανθίζεται από πολυρρυθμικά και πολυτονικά σχήματα που δίνουν οξυμένες και αγριωπές
εντάσεις στη ροή των συνδέσεων (παρ. 7). Η mien του επεισοδίου είναι λαϊκότροπη και
σχεδον βουκολική, αλλά οι εναρμονίσεις προβάλλουν τους ψηλούς αρμονικούς απόηχους της
χάλκινης μουσικής και τελικά το ρητορικό διάγγελμα της μουσικής είναι πως η «Σ’άτ’στα
δεν πεθαίνει». Μήνυμα απλό, ειλικρινές, καταφατικό και απόλυτο, όπως η Σιάτιστα.
Αν η Σιάτιστα, όμως, έμεινε σχετικά αλώβητη, η Νάουσα καταστράφηκε. Και αν η
Νάουσα δεν είναι στη Δυτική Μακεδονία, ένα από τα πιο γενναία επεισόδια της καταστροφής
της γράφτηκαν από Δυτικομακεδόνα, τον Καστοριανό Ιωάννη Παπαρέσκα ή Βαρβαρέσκο.
Μια μορφή του Αγώνα για την οποία σχεδόν τίποτα δεν είναι γνωστό πέρα από το ότι
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παρ. 8-9: σχεδόν αυτούσια παράθεση μοτίβου από δημοτικο τραγούδι της Νάουσας
παρ. 8-9: σχεδόν αυτούσια παράθεση μοτίβου από δημοτικο τραγούδι της Νάουσας

διαφαίνεται να αφήνει έναν διοικητικό ρόλο δίπλα στον καϊμακάμη της Καστοριάς για
να οργανώσει το κίνημα στη Μονή Δορβά και τελικά να καταλήξει να θυσιάζεται ως
επικεφαλής οπισθοφυλακής στη Νάουσα. Η Νάουσα είναι τα Ψαρά και το Ζάλογγο της
Μακεδονίας, το σημείο όπου η μακρά επανάσταση του Ολύμπου καταστρέφεται και όπου
η ελευθερία του Βορρά αναβάλλεται για έναν αιώνα. Και ο Καστοριανός Παπαρέσκας
είναι εκεί για να καθορίσει τον τρόπο: όχι με άτακτη υποχώρηση ή με ικεσίες, αλλά με
σπαρτιατικό βωμό.
Επέλεξα εδώ για μία και μοναδική φορά να επεξεργαστώ ένα εξαίσιο υπάρχον λαϊκό
θέμα από την καταστροφή της Νάουσας, οι γυναίκες της οποίας μνημονεύονται ακόμα στο
δημοτικό τραγούδι «Μακρυνίτσα». Γραμμένο εδώ για δυο θηλυκές φωνές και κλαρινέτο
με συνοδεία εγχόρδων, κόρνου και πιάνου, το επεισόδιο μελοποιεί τους καστοριανούς
δημοτικούς στίχους για κάποιον κλεφταρματολό Γιαννάκη, άριστα ταιριαστό στον ήρωά
μας. Η ομοιότητα με τον ομηρικό θρήνο μάνας, γυναίκας κι αδελφής για τον Έκτορα
είναι έντονη, και οι δύο τραγουδίστριες παίρνουν τον ρόλο της Εκάβης και της Ελένης με
το βουβό κλαρινέτο σε ρόλο Ανδρομάχης. Το μελωδικό μοτίβο προέρχεται καθαρά από
το δημοτικό της Νάουσας (παρ. 8-9), ενώ το δεύτερο μέρος του κειμένου βασίζεται και
πάλι στον ελάσσονα ποιμενικό τρόπο, με τη συνοδεία να αξιοποιεί τετραχορδικές «κακές
σχέσεις» με τονικό κέντρο το ρε. Ο στίχος «Αυτοί ήταν τρεις χιλιάδες κι εσύ ήσουν μοναχός»
είναι ίσως ο πιο χαρακτηριστικός του έργου στο σύνολό του, για τον αγώνα των επτά και
των συντρόφων τους – ως εκ τούτου η ορχήστρα κάνει παύση και η φωνή της μητρικής
Ελλάδας ακούγεται μόνη να απευθύνεται στον χαμένο γιο της, σε μια ιστορική μεταφορά
όπου χώρα και άνθρωποι συγγενεύουν και απουσιάζουν εξ αίματος.
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Καταληκτήριος ήρωας ο Βλατσιώτης Ιωάννης Φαρμάκης, τον οποίον τόσο παρεξηγούν
οι ιστορικοί αναγνώστες όταν παραδίδεται στους Τούρκους στο τελευταίο επεισόδιο
του αγώνα του. Ξεχνούν, ίσως, πως ο οπλαρχηγός έχει πολεμήσει άφοβα για τέσσερις
δεκαετίες, όμως έχει μαζί του μαχητές, νέα παιδιά, την ελπίδα του Αγώνα. Είναι θαυμαστή
η ρομαντική και άνευ όρων θυσία, αλλά ο ήρωάς μας ξέρει από μπαρούτι και θάνατο,
και επιδιώκει να σώσει τους μαχητές του, αυτό είναι το πιο βέβαιο. Τελικά, οι Τούρκοι
προδίδουν τα συμφωνηθέντα και θανατώνουν άπαντες, ενώ ο Φαρμάκης βασανίζεται και
διαπομπεύεται πριν καρατομηθεί στην Κωνσταντινούπολη.
Το κείμενο, όμως, των τελικών αγωνιστικών στιγμών του δεν είναι μεταγενέστερο
δημώδες ή δημοτικοφανές, αλλά είναι αυθεντικό λαϊκό δημιούργημα της εποχής του για
το οποίο μας ενημερώνει ο φιλέλληνας Claude Fauriel, που διέσωσε τόση λαϊκή ποίηση
της εποχής με τις καταγραφές του. Η ροή της αφήγησης γίνεται με διάλογο. Εδώ, στο
τέλος του έργου, εισάγονται τρία ελληνοπρεπή όργανα, ο ταμπουράς, το κανονάκι και
μια κιθάρα. Ο ρόλος τους είναι να γίνουν σταγόνες, μονάδες μέτρησης του αγωνιστικού
χρόνου (παρ. 10). Το επεισόδιο στη Μονή Σέκου είναι το κυριολεκτικό έπος του Βορρά
της Επανάστασης, και ο άγνωστος και αυτήκοος ραψωδός του Fauriel αποδίδει με τον πιο
συγκλονιστικό τρόπο τη στιγμή της κορύφωσής του όταν απαγγέλλει, «τότε ο Γιωργάκης
φώναξε από το Μοναστήρι: αφήστε τα ντουφέκια σας και πάρτε τα σπαθιά σας, γιουρούσι
απάνω κάμετε στον Άη-Λια εβγήτε».

παρ. 10: χρήση ελληνικών λαϊκών οργάνων για το καταληκτικό επεισόδιο που διεξάγεται στην Μολδοβλαχία

παρ. 10: χρήση ελληνικών λαϊκών οργάνων για το καταληκτικό επεισόδιο που διεξάγεται στη Μολδοβλαχία

Ο αγώνας γίνεται πράξη, όταν οι βολιδοσκοπήσεις αφήνονται κατά μέρος και οι
αγωνιστές θέτουν το σώμα τους στο τέλος τους συνειδητά, έξοδος αυτή ψηλά, στον ΑϊΛια, στον προσωπικό τους Τρούλλο. Απόηχος ο διάλογος ανάμεσα στους δύο αγωνιστές:
ο μελλοθάνατος Φαρμάκης ρωτάει, «Πού είσαι, Γιώργη μου, αδελφέ, πέφτουν τα τόπια
σαν βροχή, τα βόλια σαν χαλάζι», και αυτή τη φορά δεν υπάρχει απόκριση, αφού «ο
Γιώργης είχε πια χαθεί, τα βόλια δεν τα ακούει». Ο Τρούλλος ξεπερνά τα όρια της Δυτικής
Μακεδονίας, αλλά και του ελλαδικού χώρου και τελειώνει στο μακρινό μοναστήρι με τον
ύμνο του Γιωργάκη Ολύμπιου – και με αυτόν τον νεκρό και ανήμπορο να ακούσει πλέον
ήρωα τελειώνει και η μουσική του αγώνα των δυτικομακεδόνων αγωνιστών. Είμαστε στο
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έτος 1821, όταν το έργο κλείνει, στη στιγμή που όλα φαίνονται για μία ακόμη φορά χαμένα,
σε έναν ακόμη καμένο Ναόμ, όμως τώρα ξέρουμε, πως τίποτα πλέον δεν πάει χαμένο.
Δε θα μπορούσε, φυσικά, να λείψει ο ψαλμός του Εθνικού Ύμνου από το έργο. Οι
καθιερωμένες λέξεις του Διονυσίου Σολωμού που κρατάνε ζωντανό όλον τον Ελληνισμό στις
συλλαβές τους διατηρήθηκαν με μια επανάληψη του τελευταίου στίχου, ενώ η ιταλιάνικη,
αλλά κοινής συνείδησης πια μελωδία του Νικολάου Μάντζαρου διατηρήθηκε φυσικά με
ελάχιστες μετατροπές, σε μια αργή, χρωματική, αλλά καθαρά τονική εναρμόνιση. Μερικές
φορές, όταν τιμούμε αυτούς που δεν πρόλαβαν να ακούσουν ή να διαβάσουν τον Ύμνο,
πρέπει να τους τον ψάλλουμε αργά και σιγανά.
«Το έργο και τα πρόσωπα», τιτλοφόρησα πιο πάνω. Όμως, μάλλον το έργο δεν έχει
τόσο μεγάλη σημασία. Ο Τρούλλος ως έργο δεν ολοκληρώθηκε όταν εκτελέσαμε το κείμενο
για πέμπτη φορά στην κοιμωμένη γλαύκα, αλλά όταν επισκεφτήκαμε την τελευταία οικία
του Γεωργίου Λασσάνη και εκεί, στην ελεύθερη πρωτεύουσα, στοχαστήκαμε ποιος ήταν, τι
έκανε και γιατί. Το προηγούμενο βράδυ οι νέοι μουσικοί του συνόλου μας παρακολούθησαν
μια θεατρική παράσταση στο κέντρο των Αθηνών με τηλεοπτικούς αστέρες και μια σχετική
επίφαση εορταστικής διασημότητας. Έξω, όμως, από τη στολισμένη με λαμπιόνια αίθουσα,
ρακένδυτοι άστεγοι σε κακή κατάσταση κοιμόντουσαν στα πεζοδρόμια της σκοτεινής
πόλης, Δεκέμβρη μήνα, λες κι έλειψαν τα κτήρια και τα κρεβάτια, ντροπιάζοντας κάθε
λέξη του Εθνικού Ύμνου. Όταν ετέθη το ερώτημα, «τι θα έκανε ο Γεώργιος Λασσάνης αν
βρισκόταν εκεί μαζί μας;» η αβίαστη απάντηση ήταν, «πολύ πιθανόν όχι αυτό που κάναμε
εμείς, να πάμε στο ξενοδοχείο». Και αυτή η απάντηση, ακόμη κι αν δεν αρκεί για εμάς
τους άτολμους και άπραγους εκπαιδευτικούς, δικαίωσε τις δοκιμές και την ταλαιπωρία ως
η πιο καλοχορδισμένη και προεπαναστατική συνήχηση του συνόλου μας στο τελικό μέτρο
των πραγμάτων: ἐν δικαιοσύνῃ συλλήβδην πᾶσα ἀρετή. Το αληθινό σχήμα του Τρούλλου
εθεάθη δίπλα στο δώμα όπου εξέπνευσε ο Λασσάνης.

ΕΚΘΕΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΓΕΝΙΚΈΣ ΣΥΝΘΉΚΕΣ
Οι δημογραφικές περιστάσεις και το εκπαιδευτικό περιβάλλον στο οποίο διεξήχθη το
παρόν πρόγραμμα απαίτησαν την απόλυτη προσαρμογή των τεχνικών προδιαγραφών
της διδασκαλίας στις ανάγκες των μαθητών. Οι μαθητές των Ευρωπαϊκών Συνόλων
του Μουσικού Σχολείου Πτολεμαΐδος έχουν επαφή με τη ζωντανή μουσική σκηνής
μέσω φιλαρμονικών συλλόγων και τοπικών ωδείων στον Νομό Κοζάνης, ενώ λίγοι
από αυτούς είχαν κάποια προνομιακή ευκαιρία ζωντανής παρακολούθησης δοκιμών
επαγγελματικών συμφωνικών συνόλων και πολυφωνικών χορωδιών μέχρι σήμερα. Συχνά
–χωρίς περιστροφές και εξωραϊσμούς– αυτό οδηγεί σε μια συνθήκη ημιμάθειας, εθιμικής
αναπαραγωγής ανεπικαιροποιημένων κύκλων σπουδών και ενοριακής αντίληψης με δόσεις
παροπλιστικής έπαρσης ακαθορίστου μικροαστικής προελεύσεως. Σε αυτό προστίθεται ως
αρνητική συνθήκη η μειωμένη καλλιτεχνική και μισθολογική κατάσταση των διδασκόντων,
η οποία υπολείπεται της κατάρτισής τους, γεγονός το οποίο μειώνει αισθητά τα επίπεδα
ενθουσιασμού τους.
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Πέραν τούτων, η καθημερινή ακροαματική εμπειρία των μαθητών και η μουσική
τους προδιάθεση αφορά σχεδόν αποκλειστικά εμπορευματικές μουσικές ηχογραφήσεις
και μαγνητοσκοπήσεις διά μέσου τηλεοράσεως, ηλεκτρονικού υπολογιστή και κινητού
τηλεφώνου, δηλαδή συμπιεσμένων ηχογραφημάτων από περιορισμένες ηχητικές πηγές,
κυρίως δε μουσικών γενών που βασίζονται στη ρυθμική σχέση μπάσου-τυμπάνων και με
ιδιαίτερη έμφαση στη στιχουργική, και όχι στη μουσική χωρίς λόγια. Επιπλέον, οι τεχνικές
δεξιότητες των μαθητών κυμαίνονταν από την αντίστοιχη ωδειακή Προκαταρκτική μέχρι
Ανωτέρα Σχολή και αυτό αποτέλεσε βασικό πρόβλημα στην καθαρή παροχή ισοδύναμων
ευκαιριών για την πρόοδό τους, κάτι που τελικά επετεύχθη, όχι όμως χωρίς αλλεπάλληλες
ενορχηστρωτικές διορθώσεις.
Δεν είναι, όμως, υπερβολή –και αυτό είναι το ενθαρρυντικό– να καταγραφεί πως
διαπιστώθηκε εξαιρετικά υψηλή δυνατότητα πρόσληψης, μεγάλη ταχύτητα ανταπόκρισης,
οξύνοια, ευφυΐα και καλλιεργημένη διάθεση μάθησης από το συγκεκριμένο σώμα μαθητών,
μετά τις απαραίτητες προκαταρκτικές, αλλά και επαναλαμβανόμενες διευκρινίσεις ως
προς τους λόγους ύπαρξης και τις απαιτήσεις της διαδικασίας.
Ζητώντας, λοιπόν, από τους μαθητές να λάβουν μέρος σε σύνολα τα οποία δεν έχουν
παρατηρήσει ακόμη ζωντανά, ζητούμενο σχεδόν παράλογο, κατέστη απαιτητή η σχετική
βοήθεια στο τεχνικό σκέλος, την οποία οι διδάσκοντες επέλεξαν να παράσχουν με τους
εξής τρόπους και στα εξής αντικείμενα:
− τη σύνθεση, εξ ολοκλήρου, αυθεντικού έργου για τις υφιστάμενες οργανικές δυνάμεις,
καθώς και για τις δεξιότητες των μαθητών και την εξέλιξή τους·
− τις πειθαρχημένες δοκιμές, κατά τις οποίες αντιμετωπίστηκαν υβριδικά το γνωστικό
αντικείμενο του συμφωνικού αναλογίου και η παράλληλη βοήθεια στη μελέτη των
μαθητών κατά μόνας·
− τις παρουσιάσεις, οι οποίες έφεραν σε επαφή το μαθητικό σώμα με σειρά ζητημάτων
όπως η σκηνική παρουσία, η παρασκηνιακή προετοιμασία, η επικοινωνία και προβολή
επί σκηνής, η έννοια της σκηνικής και μουσικής παύσης, η δημόσια προώθηση συναυλιών
και η ψύχραιμη αντιμετώπιση άγνωστων, έκτακτων και συχνά δύκολων συνθηκών·
− την έμπρακτη ανάγνωση γεγονότων και προσώπων της τοπικής Ιστορίας σε σχέση με
το παγκόσμιο γεγονός της Επανάστασης των Ελλήνων·
− την καλή διάκριση ανάμεσα στην εκπαιδευτική διαδικασία και την καλλιτεχνική
παρουσίαση με τη διαρκή υπενθύμιση πως τα Μουσικά Σχολεία είναι εκπαιδευτικές
μονάδες και όχι, παρά τις δοξασίες, μουσικές σκηνές ή εκκολαπτήρια εμπορικών
συγκροτημάτων.

ΜΈΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΊΑΣ
Οι γνωστές σήμερα παγκόσμιες μουσικοπαιδαγωγικές μέθοδοι αναπόφευκτα επηρεάζουν
τη μουσική διδασκαλία και εν μέρει αξιοποιήθηκαν. Στην περίπτωση Suzuki στο σκέλος
της πρακτικής εμπειρίας, στις περιπτώσεις Orff και Kodály στα σκέλη της σχέσης γλώσσαςμουσικής και τη σταδιακότητα της ανάπτυξης δεξιοτήτων. Οι μέθοδοι Dalcroze και Reggio Emilia δεν αξιοποιήθηκαν καθόλου, λόγω βιολογικής ηλικίας των μαθητών και λόγω
κοινωνικής ακαταλληλότητας. Σε κάθε περίπτωση, η χρήση των παραπάνω έγινε εμμέσως
και ακροθιγώς, και δεν επιδιώχθηκε η συστηματική τους χρήση, αφού κρίθηκε πως κάτι
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τέτοιο θα προσέφερε ελάχιστη εύνοια στους μαθητές.
Κατατίθεται εδώ η γενικότερη αίρεση πως η αποκλειστική χρήση μεθόδων, χωρίς σχετική
ανάγνωση των ηλικιών, δεξιοτήτων, συνθηκών και αναγκών των μαθητών, και χωρίς τοπική
προσαρμογή των τεχνικών τους με προσήλωση στο αποτέλεσμα της διαδικασίας, μπορεί να
καταστεί εξαιρετικά επιβλαβής εκ των πραγμάτων. Η μουσική εκπαίδευση, αν και πρέπει
να είναι ενημερωμένη και φιλόξενη σε γενικές αρχές, δεν ευνοείται από τον μεθοδολογικό
δογματισμό, ειδικά σε περιφερειακές σχολικές μονάδες της χώρας μας σήμερα. Δεδομένης
δε της εύκολης απαλλαγής των ουσιαστικών εκπαιδευτικών καθηκόντων με την αδάπανη και
άκριτη υιοθεσία μεθόδων, επελέγη –μάλλον εύστοχα– στο επίπεδο της βασικής πειθαρχίας
να απαιτείται αυξημένη ένταση πιο οικείων, αναγνωρίσιμων και παραδοσιακών πρακτικών,
όπως η ευθύτητα του λόγου, η γρήγορη ταχύτητα στην έναρξη και ροή των δοκιμών, η
απουσία κινησιολογικών, προγυμναστικών και χωροθετικών γενικοτήτων και φλυαριών
στις δοκιμές, η οξεία χρήση γνώριμων φιλολογικών μεταφορών, η έκθεση, κατά μόνας, των
μαθητών στο σύνολο, και η επικοινωνία υψηλής απαιτητικότητας εκ μέρους του διδάσκοντος.
Αυτά επεβλήθησαν κυρίως λόγω του άρρυθμου χρονοπλαισίου της εκπαιδευτικής
διαδικασίας (ασαφείς χρόνοι προσλήψεων διδασκόντων, γενικά ακαθόριστες κεντρικές
προθεσμίες και στοχεύσεις προγράμματος σπουδών κ.λπ.) και της κυρίαρχης ροπής του
γενικότερου κοινωνικού γίγνεσθαι προς την αυθαίρετη αλλαγή του προγραμματισμού, την
ασάφεια και την ασυνέπεια λόγων και πράξεων, που καλλιεργούν ένα βαθύ και ενδημικό
πνεύμα προχειρότητας. Επί της ουσίας, μια επιβλαβής κατάσταση με την οποία είναι
αντιμέτωπο το μαθητικό σώμα και η οποία εμμέσως πλην σαφώς διεγνώσθη ως προς
θεραπεία ήταν αυτή ακριβώς η ροπή προς την προχειρότητα, την απρόσεκτη διεκπεραίωση
χωρίς διάθεση για τελειοποίηση και τον διαδεδομένο και χαρακτηριστικό εορτασμό του
ημιτελούς. Περιοδικά, όταν η υψηλή ένταση των δοκιμών είχε αντίθετα αποτελέσματα
(π.χ. απογοήτευση ή αποθάρρυνση μαθητών), δόθηκε, με μέτρο, σύντομη αντίθετη ροπή
επαίνου για την αποκατάσταση της ψυχολογίας τους. Ιδιαίτερα πολύτιμη ήταν η ύπαρξη
διδακτικής ομάδας, καθώς οι διαφορετικές και πιο ήπιες διαδικασίες που ακολούθησαν
οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί Γιώργος Εμμανουήλ, Ειρήνη Ντελέζου, Χριστίνα Τσίγκα και
Δημήτρης Ρογάρης εμπλούτισαν τη μαθησιακή εμπειρία σε εξαιρετικά ευεργετικό βαθμό,
αλλά αποτέλεσαν και καλή πηγή αλληλοτροφοδοσίας γνώσεως για όλους τους διδάσκοντες.
Συνοπτικά, μεγάλο μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας έλαβε χώρα υπό τις
απαραίτητες, αλλά δυσμενείς για τη μουσική, συνθήκες της τηλεκπαίδευσης και της
χρήσης προστατευτικών καλύπτρων προσώπου. Οι ώρες (60΄) δοκιμής και εκμάθησης
υπερέβησαν τις 120, σε περίπου 40 –κατά μέσο όρο εβδομαδιαίες– δοκιμές: η πρόοδος
αυτή κρίνεται ελαφρώς αργή, δεδομένων, όμως, των συνθηκών και του βαθμού δυσκολίας
για διδάσκοντες και μαθητές, παραμένει οριακά ικανοποιητική. Υπό κανονικές συνθήκες
εργασίας, εκτιμάται πως τα αυτά αποτελέσματα θα είχαν επιτευχθεί εντός 24 διδακτικών
εβδομάδων και 90 ωρών. Παρατηρείται εδώ, για λόγους τάξεως, πως η διαδικασία, δίχως
τη διαρκή ενθάρρυνση, επιμονή, συνεχή διευκόλυνση και εμφαντικά εκπεφρασμένη πρόθεση
της διεύθυνσης του σχολείου δε θα τύγχανε αισίου τέλους, πιθανώς δε ούτε εκκινήσεως, και
σημειώνεται πως οι πιθανότητες ολοκλήρωσής της εξ αρχής ήταν ούτως ή άλλως εξαιρετικά
μικρές, επομένως το τελικό αποτέλεσμα αποτελεί έναν μικρό λειτουργικό θρίαμβο για τη
σχολική μονάδα.
Τέλος, οι τεχνικές προδιαγραφές της σχολικής μονάδας κρίνονται πολύ καλές για
την υλοποίηση αυτού του είδους προγραμμάτων, αλλά επιδέχονται βελτιώσεις με την
απόκτηση κρουστών οργάνων και τον καλύτερο προγραμματισμό εγγραφών μαθητών σε
μεγαλύτερη ποικιλία οργάνων, καθώς και την έγκαιρη πρόσληψη αντίστοιχων καθηγητών.
Στο σκέλος του έμψυχου δυναμικού, ο σύλλογος διδασκόντων, οι λοιποί εργαζόμενοι της
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μονάδας και ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων υποστήριξαν τη διαδικασία πλήρως και το
κλίμα προθέσεων και γενικής συνεννόησης διατηρήθηκε άριστο σε όλα τα στάδια, κάτι όχι
απαραίτητα αυτονόητο.
ΚΎΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΆ ΖΗΤΟΎΜΕΝΑ
α) συνηχήσεις

στόχος
Το κείμενο έφερε αντιμέτωπους τους μαθητές με πολλές διαφορετικές εκδοχές του ίδιου
προβλήματος: την αποφυγή διακροτημάτων κατά τη διάρκεια συνηχήσεων. Το πρόβλημα
παρουσιάστηκε σε όλες τις περιοχές των οργάνων και σε σχεδόν όλους τους συνδυασμούς
τους, ενώ η χορωδία παρέμεινε μορφολογικά μονοφωνική, χωρίς αυτό να σημαίνει πως η
συνήχησή της με το συνοδεύον σύνολο δεν την απασχόλησε κυρίαρχα.
αποτέλεσμα
Η κάθετη τοποθέτηση των φθόγγων, αλλά και η διάρκεια της καλής συνήχησης απασχόλησαν
τις δοκιμές για περισσότερο από το 50% του χρόνου τους, και αυτό είχε ως αποτέλεσμα
τη θεαματική βελτίωση της προσοχής των μαθητών στη μεταβλητή αρμονική τους θέση ανά
πάσα στιγμή.
επόμενο βήμα
Η πιο γρήγορη και σίγουρη τοποθέτηση των φθόγγων σε αρμονικά πλέγματα, αλλά και η
καλύτερη επιτόπια διόρθωση των συχνοτικών σχέσεων εν μέσω φράσεων. Για τη χορωδία
επόμενο βήμα είναι η εισαγωγή στο δίφωνο κείμενο και την a cappella διατήρηση του
τονικού ύψους.
β) μελωδική αγωγή

στόχος
Κάθε μαθητής των συνόλων κλήθηκε να μάθει τουλάχιστον μία σολιστική φράση, μία tutti
γραμμή με τη χορωδία και μία δευτερεύουσα γραμμή (counter ή faux bourdon). Όλα τα
όργανα κλήθηκαν να φρασάρουν στις σχετικά ακραίες, αλλά και μεσαίες περιοχές τους.
Για τη χορωδία, όλο το πρόγραμμα βασίστηκε στην εκμάθηση μελωδικών φράσεων και
παραλλαγών τους. Επίσης, διερευνήθηκε το σύνολο του διαστηματικού αποθέματος εντός
του εύρους της οκτάβας.
αποτέλεσμα
Οι περισσότεροι μαθητές υπερέβησαν τον στόχο, επέδειξαν φυσική μουσικότητα και
περασαν στο επίπεδο της ηχοχρωματικά ενήμερης εκφοράς της μελωδικής φράσης.
επόμενο βήμα
Εξοικείωση με πιο περίτεχνες μελωδικές γραμμές και εισαγωγή στις έννοιες της klangfarbenmelodie, του διαμοιρασμού μεταξύ οργάνων και της αέναης κίνησης των γραμμών.
Για τη χορωδία, η γνωριμία με τους ρόλους primo και secondo, δίφωνες, παράλληλες και
αντίθετες κινήσεις και περισσότερα διάφωνα διαστήματα.
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γ) ρυθμική και μετρική αγωγή

στόχος
Απαιτήθηκε η ανάγνωση με απόλυτη ακρίβεια διαρκειών, η χρήση υποδιαιρέσεων και
πολλαπλασίων στις μετρήσεις φθόγγων και φράσεων – διάκριση ανάμεσα στο tempo
(παλμός), το μέτρο (μετρική αγωγή) και τα ρυθμικά σχήματα (φράση). Έγινε, επίσης, μια
γνωριμία με πολυρρυθμικά επεισόδια. Επίσης, επεδιώχθη η ακρίβεια της αναγνώρισης και
της φύσης των παύσεων. Για τη χορωδία, ζητούμενο υπήρξε η ομοιομορφία εισόδων και
εξόδων, η κοινή αναπνοή και η τήρηση κοινής μετρικής αγωγής ανεξαρτήτως φωνημάτων,
διφθόγγων, έκκροτων και οδοντικών καταλήξεων και άλλων συμπλεγμάτων εκφοράς.
αποτέλεσμα
Η ορχήστρα ανταποκρίθηκε ακριβώς στις απαιτήσεις του κειμένου που συμπεριέλαβαν
την ανάγνωση και ορθή εκτέλεση περίπλοκων σχημάτων όπως αντιχρονισμούς και
συγκεκομμένα σχήματα, μερικές βασικές πολυρρυθμίες και ακριβή εκτέλεση πολυήχων
(δίηχα, τρίηχα πεντάηχα και εξάηχα). Το δύσκολο πεδίο του παλμού στη ροή της μουσικής
καλύφθηκε ικανοποιητικά. Αρχικά, το σύνολο δεν κατείχε τη συνολική αίσθηση του παλμού
και της μετρικής ευελιξίας. Στο τέλος της διαδικασίας, τα πρώτα στάδια της καλής μετρικής
αγωγής έχουν κατοχυρωθεί. Έγινε, επίσης, σε έναν πρώτο βαθμό, αισθητή η διάκριση σε
θέματα ατάκας και σχέσης ηχοχρώματος της φράσης και παλμού ή ροής της μουσικής.
Επετεύχθησαν οι πρώτες μετρήσεις σε μεικτούς χρόνους, hemiolas, καθώς και μερικές
σύντομες πολυρρυθμικές φράσεις. Τέλος, οι μαθητές απέκτησαν εμπειρία σε ανταποκρίσεις
της γραμμής τους απέναντι σε μουσικά γεγονότα που επηρεάζουν οι υπόλοιποι εκτελεστές,
ήγουν πέρασαν από τη μετρονομική ανάγνωση του ενός στη μετρική ανάγνωση συνόλου.
Η χορωδία δεν πέτυχε έναν από τους στόχους, την καθαρή ρυθμική εκτέλεση μελισμάτων
και διακοσμημάτων, λόγω κακής εκτίμησης του αναγνωστικού επιπέδου και της σχέσης
ευελιξίας και όγκου της από τον διδάσκοντα κατά τη σύνθεση του έργου.
επόμενο βήμα
Η επανάληψη των παραπάνω με μικρή αύξηση του βαθμού δυσκολίας.
δ) δυναμικές, ισορροπίες, ηχοχρώματα και άλλα εκφραστικά μέσα

στόχοι και αποτελέσματα
H φύση του διαθέσιμου συνόλου είναι αυτή μιας sinfonietta, με ελλείψεις της τάξεως
του 80% στα έγχορδα, πλήρη απουσία τεσσάρων οργάνων (όμποε, φαγκότο, βιόλα και
κόντρα μπάσο) και υπερπληθώρα φλάουτων (αρχικά πέντε). Στο πλαίσιο αυτό, όπως
προαναφέρθηκε, αποφασίστηκε πως η μουσική διδασκαλίας έπρεπε να είναι γραμμένη
αυθεντικά για την περίσταση.
Οι δυναμικές δυνατότητες του συνόλου βελτιώθηκαν με τη χρήση δυναμικών άκρων
(ppp-fff) και τη διεύρυνση του δυναμικού φάσματος κατά μόνας, κάτι που επηρέασε φυσικά και τις εύθραυστες συνηχήσεις (βλ. πιο πάνω). Θέματα ισορροπίας αντιμετωπίστηκαν
και εσωτερικά (π.χ. στα βιολιά, όπου οι έξι μαθητές παρήγαν αρχικά πολύ διαφορετικούς
και διακριτούς όγκους και εντάσεις), αλλά και συνολικά, λ.χ. με την αντικατάσταση του
«φιλαρμονικού» ήχου των πνευστών από πιο πλαστικές αισθητικές.
Οι μαθητές αντιμετώπισαν πληθώρα νέων –για τους ίδιους– τεχνικές, οι οποίες αφορούν
στον τρόπο παραγωγής του ήχου (con sord. σε πνευστά και έγχορδα, Bartók pizz., sul tasto,
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sul pontincello, con battute στα έγχορδα, flzg. και cuivré στα χάλκινα). Αυτές οι τεχνικές
προτείνονται στο μέτρο του οργανικώς ανακύπτοντος για μαθητικά σύνολα, καθώς διεγείρουν
τη φαντασία με τη σαφήνεια και εντύπωσή τους και καλλιεργούν στον μαθητή τη γενικότερη
αντίληψη πέριξ του μουσικού οργάνου του. Τέλος, πάνω από 20 πασάζ χρησιμοποιήθηκαν
για τη δραματική αυξομείωση έντασης σε μικρές, μεσαίες και μεγάλες διάρκειες.
Για τα νυκτά όργανα –που αξιοποιήθηκαν μόνο σε ένα κομμάτι λόγω ανάγκης
συμπερίληψής τους σε δεύτερο χρόνο– γράφτηκε μια «εκτός χαρακτήρα» μουσική, καθώς
πρόκειται για μουσικά όργανα που συχνά περικυκλώνονται από στερεότυπες προσδοκίες.
Αυτό υπήρξε πράγματι ευεργετικό για τους εν λόγω μαθητές. Τέλος, η χορωδία συχνά έκανε
χρήση σωματικών ήχων (βήματα, κτύπους κ.λπ.), χωρίς ποτέ να υπεκφεύγει του ποιητικού
της ρόλου και να διαφεύγει σε παλιμπαιδισμούς ή κενό οπτικό και ηχητικό εντυπωσιασμό
εκτός μουσικής ροής. Οι δευτερεύουσες αυτές τεχνικές αξιοποιήθηκαν για την τόνωση του
σφρίγους των χορωδών, οι οποίοι συχνά εκπίπτουν σε υποτονικές επιδόσεις.
ΜΕΛΈΤΗ ΚΕΙΜΈΝΩΝ
Το πιο δυσλειτουργικό μέρος του προγράμματος αφορά την ανάπτυξη αυτενέργειας των
μαθητών για την ιδιαίτερη μελέτη των κειμένων εκτός δοκιμών. Λόγω της παραδοσιακής
κουλτούρας της απροετοίμαστης συμμετοχής σε μουσικά σύνολα, ιδιαίτερα έντονης στο
χορωδιακό σκέλος, αλλά και λόγω της τηλεκπαιδευτικής πρώτης περιόδου, χρειάστηκε
διαρκής επανάληψη και υπενθύμιση της ανάγκης για προσωπική μελέτη.
Στην περίπτωση του ενόργανου συνόλου, παρατηρήθηκε βελτίωση και δείγματα
επιμελών προσπαθειών, ειδικά στα πνευστά και τα νυκτά έγχορδα, ωστόσο η χορωδία,
στην πλειονότητά της, δεν προετοιμάστηκε κατά μόνας, με αποτέλεσμα πολλές ώρες
δοκιμών να σπαταληθούν για την εκμάθηση των φθόγγων και των διαρκειών τους και
το τελικό αποτέλεσμα προς παρουσίαση να υπολείπεται του απολύτως τελειοποιημένου.
Είναι σαφές πως στα επόμενα προγράμματα αυτού του τύπου θα πρέπει να γίνει απόλυτο
κτήμα των συμμετεχόντων μαθητών η καλή μελέτη και προετοιμασία των κειμένων πριν την
προσέλευση στις δοκιμές, κάτι που θα έχει μεταφερόμενη αξία σε άλλα πεδία σπουδαστικής
και επαγγελματικής δραστηριότητας για τους ίδιους αργότερα.
ΣΚΗΝΙΚΉ ΠΑΡΟΥΣΊΑ
Όλα τα θέματα σκηνικής παρουσίας που αφορούν τις επαγγελματικές τάξεις αναφέρθηκαν
στο πρόγραμμα και αυτά είναι:
− η ερμηνεία και εκτέλεση του έργου με γνώμονα το ακροατήριο: προβολή και
επικοινωνία με το ακροατήριο επί σκηνής, ομοιομορφία ενδυμασίας χωρίς αμορφία·
− οι οπτικές, συμφωνικές «ετικέτες» (ταξιθεσία, εξουδετέρωση οπτικών αποφυγών κ.λπ.)·
− ασφάλεια συντελεστών (τρόποι αντιμετώπισης αδιαθεσίας επί σκηνής)·
− αντιμετώπιση του σκηνικού άγχους (βασικό εργαλείο η καλή προετοιμασία κειμένου)·
− έσοδος στη σκηνή και έξοδος από αυτήν, υποκλίσεις και χόρδισμα·
− έλεγχοι αναγκαίων (πάρτες, αναλόγια, καλάμια, όργανα κ.λπ.).
Οι μαθητές ανταποκρίθηκαν στο απόλυτο σε όλες αυτές τις απλές, αλλά κρίσιμες ανάγκες
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και είναι έτοιμοι να μάθουν περισσότερα για την ιστορία της αίθουσας συναυλιών, τις
συμβάσεις και τους λόγους ύπαρξής τους, το πώς επιλέγεται η εκφυγή από αυτές και η
ενδελεχής γνωριμία με την τυπολογία της συμφωνικής μουσικής και της μουσικής δωματίου
μέσα σε έναν ή δύο ακόμη κύκλους προγραμμάτων. Σε έναν κόσμο που αλλάζει και
αποδομεί συνεχώς αυτές τις παραδόσεις είναι κρίσιμο ο μαθητής της μουσικής να τις
γνωρίσει καλά πριν βρεθεί αντιμέτωπος με την εγκόλπωση ή απόρριψή τους.
ΟΜΑΔΙΚΉ ΑΓΩΓΉ
Στόχοι και αποτελέσματα εδώ ήταν η ανάπτυξη ομαδικού πνεύματος, η υπεύθυνη στάση
στις δοκιμές και την προετοιμασία, και η ανάπτυξη αντίληψης της σχέσης ομάδας-ατόμου.
Παρατηρήθηκαν θετικά αποτελέσματα, τα οποία συνοψίζονται στα εξής:
− εξαιρετική πρόοδος σε τεχνικές απαιτήσεις και υψηλή δεκτικότητα των ευθυνών των
συμμετασχόντων μαθητών στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων·
− μείωση μέχρι και απουσία ευθυνοφοβίας ή επίρριψης ευθυνών σε τρίτους·
− καλή ανάπτυξη απορροφητικότητας στην εποικοδομητική κριτική και καλή ανάπτυξη
αυτοκυριαρχίας και ελέγχου συναισθηματικών αντιδράσεων·
− καλή ανάπτυξη διάκρισης ανάμεσα σε δίκαιες και άδικες καταστάσεις για το σύνολο·
− ανάπτυξη ενσυναίσθησης και υποστήριξης των συμμαθητών, όπου αυτό χρειάστηκε·
− εξισορρόπηση προβολής της εικόνας και της προσωπικότητας των μαθητών και καλή
συγκρότηση και προσήλωση στο φυσικό αντικείμενο του θέματος, χωρίς μεταφορές και
υπεκφυγές στην ατομική ερμηνεία·
− απουσία κακώς νοούμενου ανταγωνισμού και φυσική ροπή στην καλλιέργεια ευγενούς
άμιλλας·
− ουσιαστική υιοθέτηση κοινού στόχου και ανάπτυξη συνεργατικότητας για την επίτευξή
του, χωρίς προσωπική οικειοποίηση των αποτελεσμάτων·
− εξισορρόπηση και εξομάλυνση κάθε οικονομικής, κοινωνικής ή άλλης εξωσχολικής
διαφοράς ανάμεσα στους μαθητές – δεν παρατηρήθηκε καμία προβολή καταγωγής ή
εξωμαθητικής κατάστασης·
− διατήρηση καλών επιπέδων πνεύματος (χιούμορ), με έμφαση στον ήπιο αυτοσαρκασμό,
κάτι ιδιαίτερα χρήσιμο στην πιθανή περαιτέρω κατάρτιση των μαθητών που θα
σπουδάσουν το αντικείμενο σε τριτοβάθμιο ίδρυμα·
− ελεύθερη έκφραση της προσωπικότητας στο κανονιστικό πλαίσιο συλλειτουργίας με
άλλες ελεύθερες εκφράσεις.
Πολλές από αυτές τις θετικές ανταποκρίσεις προέκυψαν μέσα από το αντικείμενο και όχι
τεχνηέντως, κάτι που καταδεικνύει την ευεργετική φύση των συνόλων ευρωπαϊκής μουσικής
για την ανάπτυξη της προσωπικότητας και των κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών.
Μερικές σχολικές παραδόσεις, όπως η απουσία μαθητών που προετοιμάζονται για τις
πανελλήνιες εξετάσεις, αποτελούν ένα αινιγματικό πεδίο δυσλειτουργίας της δημόσιας
εκπαίδευσης, αλλά διαφεύγουν, ως εθιμικό δίκαιο και κληρονομικό περί δικαίου αίσθημα,
των αρμοδιοτήτων των διδασκόντων, πρέπει, όμως, σύντομα να αναθεωρηθούν, καθώς
πλήττουν το δικαίωμα του μαθητικού σώματος στη δωρεάν παροχή παιδείας.
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Επόμενα βήματα:
− διεύρυνση των αποτελεσμάτων στο ευρύτερο πεδίο της ενασχόλησης με τη μουσική
δωματίου·
− συνειδητοποίηση του συγκριτικού οφέλους της ομαδικής επιτυχίας έναντι της ατομικής·
− απόρριψη της περιστασιακής ενασχόλησης με ομαδικά αντικείμενα και εγκόλπωση
της ομαδικής εργασίας στο σύνολο των μουσικών ενασχολήσεων των μαθητών.
Σημειώνεται, τέλος, η γενίκευση πως ο ρόλος των συνόλων ευρωπαϊκής μουσικής δεν
είναι μόνο η τεχνική κατάρτιση, αλλά, μέσω της απαιτητικής σε διανοητική συγκέντρωση
συμμετοχής σε έναν κοινό, πολυφωνικό, αντιστικτικό και πολυδύναμο ήχο, η προετοιμασία
μιας βασικής κοινοβουλευτικής συνείδησης. Όπως συχνά μεταφέρθηκε στις δοκιμές, η
παρτιτούρα αντιπροσωπεύει το Σύνταγμα, ο αρχιμουσικός λειτουργεί ως κοινοβουλευτικός
πρόεδρος και οι εκτελεστές νομοθετούν. Αυτή είναι μια ιστορική παράλληλος της
συναρμολόγησης της σύγχρονης συμφωνικής ορχήστρας περί τα τέλη του 18ου αιώνα και,
πράγματι, οι μαθητές ενήργησαν επί της παρομοίωσης με φυσική και πολλά υποσχόμενη
συναίσθηση των δημοκρατικών τύπων.
ΈΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΆΤΩΝ ΚΑΤΆ ΟΜΆΔΑ ΟΡΓΆΝΩΝ
Ακολουθεί ευσύνοπτη αναφορά των επί μέρους ομάδων και της γενικής τους προόοδου:
− οι μαθητές φλάουτου βελτίωσαν κατά πολύ την τονική τους αντίληψη, αν και ακόμη
υπάρχει δυσκολία σταθερότητας του οργάνου, κάτι που εξαρτάται από την τεχνική μάσκας. Συχνά η θέση του 1/3 στο στόμιο εγκαταλείπεται χάριν ευκολίας της αναπνοής,
με αποτέλεσμα την αποσταθεροποίηση του τονικού πεδίου του οργάνου·
− οι μαθητές κλαρινέτου απέκτησαν καλύτερη αίσθηση της ατάκας, η οποία συχνά και
ως είθισται είναι αργή για λόγους καλής τονικής αίσθησης – η συμμετοχή στο σύνολο
ευεργέτησε ως προς αυτό και η συνεχής μελωδική του έκθεση εξοικείωσε τους μαθητές
με σολιστικούς ρόλους·
− η μαθήτρια σαξοφώνου έπαιξε, λόγω ανωτέρας βίας, τον ρόλο άλλων οργάνων (γραμμές
βιόλας και φαγκότου) και αυτό είναι ευεργετικό. Θα πρέπει να μελετήσει, όμως, την
εργογραφία για να διακρίνει τον σημαντικό ρόλο του οργάνου στη συμφωνική μουσική
των τελευταίων 130 ετών. Προς το τέλος της διαδικασίας βελτιώθηκε παρασάγγας η
προβολή του ήχου της·
− η μαθήτρια κόρνου απέκτησε καλή γνώση της σημασίας της πρώτης ατάκας και της
ανάγκης για απολύτως ορθές εισόδους, καθώς και για τη σημασία του οργάνου, της
περιοχής και του ηχοχρώματός του στη συμφωνική μουσική. Παρατηρήθηκε σταδιακή
βελτίωση της τονικής της ακρίβειας·
− η μαθήτρια τρομπονιού επέκτεινε προς το τέλος του προγράμματος το δυναμικό της
εύρος, ανακαλύπτοντας τη σημασία του οργάνου, ειδικά σε δυναμικές αλλαγές και
αυξήσεις αρμονικών και ρυθμικών εντάσεων·
− η μαθήτρια τρομπέτας βελτιώθηκε στο πεδίο της τονικής σταθερότητας και του ελέγχου της
προβολής και απέκτησε καλύτερη αντίληψη της συμμετοχής σε διπλασιασμούς ταυτοφωνίας,
οκτάβας και άλλων παράλληλων διαστημάτων, αλλά και των ανταποκρίσεων με άλλα όργανα·
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− ο μαθητής κρουστών απέκτησε εμπειρία έκθεσης σε προφανείς θέσεις της
ενορχήστρωσης και καλή γνώση της ανάγκης παλμικής σταθερότητας και συνοδείας
μεγάλων συνόλων·
− ο μαθητής πιάνου διετέλεσε σε πολλαπλούς ρόλους συνοδευτικού, χρωματικού,
ρυθμικού, αλλά και μοτιβικού χαρακτήρα, και ανταποκρίθησε σε όλες τις εναλλαγές με
καλή αίσθηση, αναπτύσσοντας ταυτόχρονα τη διαβάθμιση των tempi και των ισορροπιών
με το υπόλοιπο σύνολο. Καλή ήταν, επίσης, η τελική αντίληψη των διαφορετικών
χρωματισμών των ρετζίστρων σε ένα μεγάλο σύνολο, με κάποιες ενδεχόμενες βελτιώσεις
να είναι αναγκαίες στο πεδίο της μετρικής πειθαρχίας·
− οι μαθητές και οι μαθήτριες βιολιού και βιολοντσέλου βελτίωσαν τις αρμονικές τους
επιδόσεις σημαντικά και αντεπεξήλθαν στον πιο δύσκολο ρόλο του προγράμματος,
αυτόν της δημιουργίας συμφωνικού ήχου από έναν ελάχιστο υφιστάμενο όγκο της
τάξεως του 20% σε πλήθος εγχόρδων·
− οι μαθητές και η μαθήτρια νυκτών εγχόρδων βελτίωσαν τη ρυθμική τους αίσθηση,
την ικανότητα ανάγνωσης κειμένων και την αρμονική τους θέση σε πολύ ικανοποιητικό
βαθμό, ενστερνιζόμενοι τον, δυσκολότερο όλων, σκηνικό μουσικό χώρο του tacet
καλαίσθητα·
− οι χορωδοί και μονωδοί βελτίωσαν το σύνολο των δεξιοτήτων τους φιλότιμα, πλην
της βασικής ανάγκης αυτενέργειας που αφορά στην ανάσυρση του κειμένου και μελέτη
του ιδιωτικά.

ΓΕΝΙΚΆ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΆ ΣΥΜΠΕΡΆΣΜΑΤΑ
Αν και το συγκεκριμένο πρόγραμμα αντιμετωπίστηκε από όλους τους συντελεστές του
ως ιδιαίτερη εκπαιδευτική διαδικασία, είναι σαφές πως αποτελεί, βάσει προγράμματος
σπουδών, στοχοθεσίας, χρόνων και αποτελεσμάτων, ελάχιστο επίπεδο επιδόσεων για ένα
ειδικό Μουσικό Σχολείο. Οι μαθητές δικαιούνται υψηλότερης ευκρίνειας, διάρκειας, έντασης
και στοχοθεσίας εκπαίδευση και είναι εύλογο πως το παρόν πρέπει να αντιμετωπιστεί ως
αρχή βελτίωσης και όχι ως δάφνη υψηλού επιτεύγματος. Ο χρόνος καλλιέργειας αυτής
της αντίληψης εξαρτάται από φυσικές αντιστάσεις, κάτι που συναρτάται ευθέως με τη
διεύθυνση της μονάδας, η οποία επί του παρόντος έχει ήδη εγκρίνει και απαιτήσει τη συγκεκριμένη λογική. Ίσως η σταθερότητα στους ρόλους επαιδευτικής ευθύνης, όταν αυτοί
εκπληρώνονται θετικά, να έχει μεγαλύτερη σημασία από τη διαρκή κινητικότητα στελεχών,
αλλά αυτή είναι μια αίρεση που ο γράφων προτείνει μεν εδώ ανεπιφύλακτα, χωρίς όμως να
έχει την αρμοδιότητα να αποτείνει επιτελικά. Συμπερασματικά, οι μαθητές του Μουσικού
Σχολείου Πτολεμαΐδας παραμένουν μοιραία προικισμένοι, όμως τυχαία ευνοημένοι
ή αδικημένοι, και αυτό είναι κάτι που πρέπει να σταθεροποιηθεί στην κατεύθυνση της
δεδομένης καλής τύχης τους, με μεγάλη ευθύνη των αρμοδίων για την ορθή στελέχωση της
μονάδας.

47

Ο ΧΩΡΟΣ
Ο ΧΡΟΝΟΣ
ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ
ΜΑΡΙΑ ΓΙΩΤΑ
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
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ΔΙΑΚΌΣΙΑ

ΧΡΌΝΙΑ από την Ελληνική Επανάσταση. Η απόσταση στον χρόνο της
ιστορίας μικρή, οι αλλαγές όμως μέσα σε δύο αιώνες τεράστιες, παρόλα αυτά, όμως,
η Επανάσταση για τη σύγχρονη Ελλάδα του 2021 συνεχίζει να αποτελεί έμπνευση και
πρότυπο αξεπέραστο. Άνθρωποι που στερήθηκαν για αιώνες την ατομική και την πολιτική
τους ελευθερία ξεσηκώθηκαν και αποφάσισαν να πολεμήσουν μια αυτοκρατορία, την
Οθωμανική Αυτοκρατορία. Το σάλπισμα της επανάστασης είχε από καιρό σημάνει πρώτα
στην Αμερική, με την Αμερικανική Επανάσταση, και μετά σχεδόν σε όλη την Ευρώπη.
Προοδευτικές ιδέες κυκλοφορούν σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Ευρώπης και ξεσηκώνουν
την αστική τάξη και τον λαό.
Η Ελληνική Επανάσταση είναι ένας κρίκος των μεγάλων εθνικών και φιλελεύθερων
επαναστάσεων στον δυτικό κόσμο από το 1776 έως και το 1848. Οι Έλληνες βρέθηκαν
στην πρωτοπορία των διεθνών εξελίξεων της εποχής, ήταν και αυτοί ανάμεσα στους λαούς
που αναζητούσαν ελευθερία και συνταγματική διακυβέρνηση. Ήδη μετά τη συνθήκη του
Κιουτσούκ-Καϊναρτζή οι οικονομικές συνθήκες είχαν αλλάξει στην αυτοκρατορία υπέρ του
χριστιανικού μιλιέτ. Καραβοκύρηδες και έμποροι δραστηριοποιήθηκαν έντονα στον χώρο
της ανατολικής λεκάνης της Μεσογείου, αποκομίζοντας κέρδη και επενδύοντάς τα στους
τόπους καταγωγής τους. Σχολεία και εκπαιδευτικά ιδρύματα πολλαπλασιάστηκαν, με
αποτέλεσμα την πνευματική ανάταση και την επαναστατική προετοιμασία. Σημαντικός
ήταν ο ρόλος των Ελλήνων της διασποράς, αυτοί ήταν οι φορείς των νέων ιδεών και αυτοί
μετέδωσαν το επαναστατικό κλίμα που επικράτησε σε όλο τον δυτικό κόσμο.
Καταλύτης των γεγονότων, όπως και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης, υπήρξε μια
μυστική οργάνωση, η Φιλική Εταιρεία, που ιδρύθηκε από εμπόρους μικρού βεληνεκούς,
οργάνωσε και σχεδίασε την Επανάσταση. Ευνοϊκή συγκυρία η δράση του Αλή πασά, που
ήθελε να γίνει σουλτάνος στη θέση του σουλτάνου. Η Πύλη έδωσε μεγαλύτερη βαρύτητα
στη δική του δράση παρά σε αυτή των επαναστατημένων Ελλήνων. Η επανάσταση ξεκίνησε
στις παραδουνάβιες ηγεμονίες, σε μια περιοχή όπου ζούσαν πολλοί Έλληνες, δεν υπήρχε
τουρκικός στρατός και οι ηγεμόνες τους ήταν Έλληνες Φαναριώτες. Δίπλα στον Αλέξανδρο
Υψηλάντη, αρχηγό της Φιλικής Εταιρείας, συναντάμε τον Γεώργιο Λασσάνη, υπασπιστή και
βοηθό του στην οργάνωση και τον σχεδιασμό της εξέγερσης. Επίσης τον Ιωάννη Φαρμάκη που
είχε αναλάβει να οργανώσει τον στρατό του Μιχαήλ Σούτσου, οσποδάρου της Μολδαβίας.
Οι δύο αγωνιστές, Δυτικομακεδόνες, έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στο επαναστατικό κίνημα
στις παρίστριες ηγεμονίες. Ο μεν Φαρμάκης βρήκε τραγικό τέλος στην Κωνσταντινούπολη,
ο δε Λασσάνης φυλακίστηκε μαζί με τον Υψηλάντη στο φρούριο του Μούγκατς, από τις
αυστριακές αρχές, για εφτά ολόκληρα χρόνια. Στα χέρια του ξεψύχησε τον Ιανουάριο
του 1828 ο Αλέξανδρος Υψηλάντης. Και ενώ η επανάσταση στη Βλαχία και τη Μολδαβία
απέτυχε, στον Μοριά κατάφερε να στεριώσει, τουλάχιστον έως το 1825.
Στη Δυτική Μακεδονία, όπως επίσης στη Θεσσαλία και την Ήπειρο, η εξέγερση
καθυστέρησε, και όταν αργότερα εκδηλώθηκε στο Βέρμιο και τον Όλυμπο καταπνίγηκε
σχετικά γρήγορα. Χαρακτηριστική ήταν η περίπτωση της Νάουσας, όπου είχαν
συγκεντρωθεί για να την υπερασπιστούν πολλοί Δυτικομακεδόνες. Εκατοντάδες από
αυτούς τους αγωνιστές χάθηκαν τον Απρίλιο του 1822, ανάμεσά τους ο πατέρας του
Κασομούλη, Κωνσταντίνος –η σύζυγος και οι δύο κόρες του που πιάστηκαν αιχμάλωτες και
απελευθερώθηκαν το 1829–, ο Ιωάννης Παπαρέσκας ή Βαρβαρέσκος από την Καστοριά, που
πολέμησε μέχρι το τέλος για να διευκολύνει τη φυγή των γυναικόπαιδων, ενώ ο Γεώργιος
Νιόπλιος από τη Σιάτιστα κατάφερε να διαφύγει και να επιστρέψει στην πατρίδα για να
την υπερασπιστεί από τις επιδρομές των Τουρκαλβανών. Μετά την άλωση της Νάουσας οι
μακεδόνες αγωνιστές εγκατέλειψαν τον αγώνα, είχαν καταφέρει, όμως, να καθυστερήσουν
τα οθωμανικά στρατεύματα στην κάθοδό τους προς τον Μοριά. Πολλοί από αυτούς έφυγαν
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προς τον Νότο, για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε άλλα πεδία μάχης. Ο Νικόλαος
Κασομούλης μάχεται στο πολιορκημένο Μεσολόγγι, συντάσσει το πρακτικό της εξόδου,
οργανώνει την έξοδο και την περιγράφει γλαφυρότατα στο έργο του. Αργότερα, το 1829,
πήρε μέρος στη μάχη της Πέτρας στη Λειβαδιά. Ο Νάννος Τσόντζας από την Κοζάνη,
από τον οποίο δεν έχουμε ούτε ένα πορτραίτο, άφησε την τελευταία του πνοή στα Ψαρά,
αποφασισμένος να μην παραδοθεί, γράφοντας σελίδες απαράμιλλου ηρωισμού. Τέλος, ο
Θεόδωρος Ζιάκας από τα Γρεβενά, χαρακτηριστική περίπτωση ορεσίβιου που γνωρίζει
τη δύσκολη και σκληρή ζωή των βουνών, προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες κυρίως στο
επαναστατικό κίνημα του 1854, έχοντας ως όνειρο να επιστρέψει στα Γρεβενά. Παράλληλες
πορείες ανθρώπων που άλλοτε διασταυρώθηκαν και άλλοτε δεν συναντήθηκαν ποτέ. Κοινή
συνισταμένη η τοπική τους ταυτότητα, που μετεξελίσσεται σε εθνική, και η επιθυμία τους
για προσφορά και αγώνα. Αρκετοί τιμήθηκαν από τον τόπο με τη μορφή αγαλμάτων
ή την ονομασία οδών και οικισμών, άλλοι τραγουδήθηκαν από τον απλό λαό και άλλοι
απλώς ξεχάστηκαν. Επτά δυτικομακεδόνες αγωνιστές, επτά στύλοι από τους πολλούς του
τρούλλου της Επανάστασης των Ελλήνων.

στίχοι 111-113 από το ποίημα «Ωδή εις την Ελευθερίαν» του Γ. Λασσάνη (LHP A_2.2)
(αναπαράγεται με άδεια της Βιβλιοθήκης της Βουλής των Ελλήνων)

ΓΕΏΡΓΙΟΣ ΛΑΣΣΆΝΗΣ (1793-1870)
Η επαναστατική προκήρυξη «Μάχου ὑπὲρ πίστεως καὶ
πατρίδος», που κυκλοφόρησε ο Δημήτριος Υψηλάντης
στις αρχές του 1821, και η σύνταξη της οποίας οφείλεται
πιθανότατα στον Γεώργιο Λασσάνη, καλεί όλους τους
Έλληνες να επαναστατήσουν και να φανούν αντάξιοι
των ένδοξων προγόνων: «ἑνωθῆτε λοιπόν, ὦ ἀνδρεῖοι καὶ
μεγαλόψυχοι Ἕλληνες! Ἂς σχηματισθῶσι φάλαγγες ἐθνικαί,
ἂς ἐμφανισθῶσι Πατριωτικαὶ λεγεῶνες, καὶ θέλετε ἰδῇ τοὺς
παλαιοὺς ἐκείνους Κολοσσολοὺς τοῦ δεσποτισμοῦ νὰ πέσωσιν
ἐξ ἰδίων, ἀπέναντι τῶν θριαμβευτικῶν μας Σημαιῶν». Εκεί
στη Μολδοβλαχία, δίπλα στους αδελφούς Υψηλάντη, την
κρίσιμη στιγμή της έναρξης της Επανάστασης συναντάμε
τον Κοζανίτη Γεώργιο Λασσάνη, υπασπιστή του Αλέξανδρου
Υψηλάντη.
Ο Λασσάνης, όταν σπούδαζε στη Λειψία της Γερμανίας, ήρθε σε επαφή με τις
επαναστατικές ιδέες των Ελλήνων της διασποράς και στρατεύτηκε στην ιδέα της επανά-
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στασης. Στην Οδησσό, μία από τις μεγαλύτερες πόλεις της Ρωσίας, όπου κατοικούσαν
και ευημερούσαν πολλοί Έλληνες, εργάστηκε ως καθηγητής στην Ελληνική Σχολή και
στρατολόγησε στη Φιλική Εταιρεία πολλούς νέους. Μάλιστα, εκεί συνέγραψε και αρκετά
θεατρικά έργα τα οποία ανέβηκαν στο ελληνικό θέατρο της Οδησσού, όπου έπαιξε και
ο ίδιος. Σύντομα έρχεται σε επαφή με την ηγεσία της Φιλικής Εταιρείας και γίνεται
υπασπιστής του Αλέξανδρου Υψηλάντη. Ο Λασσάνης αναλαμβάνει καθοριστικό ρόλο στην
προετοιμασία της επανάστασης στη Μολδοβλαχία πείθοντας τον ηγεμόνα της Μιχαήλ
Σούτσο να διευκολύνει τα σχέδια των Φιλικών. Πήρε μέρος στη μάχη του Δραγατσανίου
στις 7 Ιουνίου 1821. Μετά την αποτυχία της επανάστασης στις παραδουνάβιες ηγεμονίες,
ο Λασσάνης με τον Αλέξανδρο Υψηλάντη καταφεύγουν στην Αψβουργική Αυτοκρατορία,
όπου συλλαμβάνονται από τις αυστριακές αρχές και φυλακίζονται για επτά χρόνια. Το
1827 αποφυλακίζεται και παραμένει δίπλα στον Υψηλάντη μέχρι τον θάνατο του πρίγκιπα
το 1828. Στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος ακολούθησε πολιτική καριέρα και ανέλαβε
διάφορες κρατικές θέσεις, όπως του υπουργού Οικονομικών το 1837 και του νομάρχη
Αττικής. Αξιόλογο είναι επίσης και το συγγραφικό του έργο.
Η συμμετοχή του αστού, μορφωμένου Λασσάνη στην Επανάσταση πρέπει να συνδεθεί
με τα κηρύγματα του Διαφωτισμού που είχαν ασπαστεί πολλοί μορφωμένοι νέοι της γενιάς
του που έζησαν και σπούδασαν στην Εσπερία. Άλλωστε, ο τόπος δράσης του δεν ήταν
η περιοχή της Κοζάνης, η οποία λόγω των προνομίων της δε συμμετείχε ενεργά στην
Επανάσταση. Ο Λασσάνης, νεαρός την εποχή της έκρηξης της Επανάστασης, εγκαταλείπει
την πόλη του και μια καριέρα στο εμπόριο δίπλα στον έμπορο Ν. Τακιατζή και ακολουθεί
με έντονο πατριωτισμό μια επαναστατική πορεία που είναι αξιομνημόνευτη.

ΝΙΚΌΛΑΟΣ ΚΑΣΟΜΟΎΛΗΣ (1795-1872)
Γιος του Κωνσταντίνου Κασομούλη, έμπορου, και της Σουλτάνας από τη Βλάστη, που
συγγένευε με την οικογένεια των Φαρμακαίων, «[...] είχε ο Κασομούλης μέσα του το έξυπνο
και νοικοκυρεμένο πνεύμα των Σιατιστινών, αλλά και την τόλμη και τον πατριωτισμό τού
βουνήσιου Βλατσιώτου. Απάνω σ’ αυτά τα δύο χαρακτηριστικά γνωρίσματα ξετυλίγεται
ολόκληρη η ζωή του» (Ι. Βασδραβέλλης).
Υπάρχουν διαφωνίες για την καταγωγή του. Σιάτιστα, Κοζάνη, Πισοδέρι και Βλάστη τον
διεκδικούν, χωρίς βέβαια να έχει και τόση σημασία, γιατί ο Κασομούλης ήταν μια δυτικομακεδονική προσωπικότητα με εμβέλεια πανελλήνια. Ο πατέρας του ήταν έμπορος. Τα
βασικά του γράμματα τα έμαθε στη Σιάτιστα, στην Τσαριτσάνη και στις Σέρρες, τόπους
όπου ο πατέρας του εμπορευόταν. Ακολούθησε το επάγγελμα του πατέρα του και έγινε
έμπορος. Το 1821 βρισκόταν στην Αίγυπτο για εμπορικούς λόγους. Μαθαίνοντας την έκρηξη
της Επανάστασης φεύγει, αποβιβάζεται στη Σμύρνη και εκεί μυείται στη Φιλική Εταιρεία.
Στις Σέρρες σύσσωμη η οικογένεια Κασομούλη μετείχε στο επαναστατικό κίνημα της περιοχής
με επικεφαλής τον μητροπολίτη Σερρών, Χρύσανθο. Τον Μάιο του 1821 τα οθωμανικά
στρατεύματα καταπνίγουν την επανάσταση στην περιοχή και ο Κασομούλης, με συμβουλή του
πατέρα του, για να αποφύγει τη σύλληψη, αναχωρεί για τη Σιάτιστα, στην οποία φτάνει με
στολή τούρκου στρατιώτη ύστερα από πολλές περιπέτειες. Ο ίδιος γράφει: «Τέλος τὸ ἑσπέρας
ἔφτασα εἰς τὴν Σιάτιστα, εἰς τὴν Μητέραν μου, εἰς τὰς αδελφάς μου, εἰς τοὺς συμμαθητάς μου
καὶ διδασκάλους μου, ἀφοῦ δέκα χρόνους δὲν είχαν με ιδεί. Κλαύματα συνώδευαν την χαράν
και σχεδόν όλους τους συμπολίτες μας» (Ενθυμήματα Στρατιωτικά, τόμ. Α΄).
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Στη Σιάτιστα συγκαλείται συμβούλιο, στο οποίο
συμμετέχουν οι προύχοντες της περιοχής μαζί με τον
μητροπολίτη Ιωαννίκιο και αποφασίζεται να έρθουν
σε επαφή με τους αρματολούς του Ασπροποτάμου.
Οι Σιατιστινοί αναθέτουν στον Κασομούλη να μεταβεί
στην Πελοπόννησο, αφού προηγουμένως συνεννοηθεί
με τους αρματολούς του Ολύμπου και τον Εμμανουήλ
Παπά στη Χαλκιδική, και να ζητήσει βοήθεια για να
ξεκινήσει η επανάσταση στη Δυτική Μακεδονία. Με
συγκίνηση περιγράφει τη στιγμή του αποχωρισμού
του από την οικογένειά του: «Ἡ α΄ Σεπτεμβρίου 1821,
προοιμιάζουσα πένθιμος ἡμέρα ὡς πρὸς τὴν οἰκογένειά
μου, ἦταν οἰωνὸς τῶν δυστυχημάτων μου καὶ αὐτῶν. Εἰς
δέκα χρόνους, μόλις ἠξιώθηκαν νὰ μὲ ἰδοῦν πέντε μήνας,
καθώς ἐπεθύμουν καὶ ηὔχοντο νὰ παρηγορηθοῦν - καὶ
ἰδού, μὲ ὑστεροῦντο. Αἰ γωνίαι γέμισαν δάκρυα τῶν
δύο μικρῶν ἀδελφῶν μου Αἰκατερίνας καὶ Σουλτάνας
καὶ λοιπῶν συγγενῶν μου», καταλήγοντας με τη φράση:
«Ἀσπάσθηκα ὅλους γλυκὰ καὶ τὸ χῶμα τῆς Σιάτιστας καὶ εἶπα: ἐὰν δὲν τὸ ἰδῶ ἐλεύθερον
ἀπὸ τοὺς Τούρκους, νὰ μὴν τὸ ἀπολαύσω» (Ενθυμήματα Στρατιωτικά).
Την 1η Σεπτεμβρίου, μαζί με 25 συμπατριώτες του, συνάντησε στην Καστανιά Πιερίας
τον επικεφαλής των αρματολών του Ολύμπου Διαμαντή Νικολάου, έπειτα αναχωρεί
για τη Χαλκιδική και έχει συνάντηση με τον Εμμανουήλ Παπά. Επόμενος σταθμός το
Άργος και η συνάντησή του με τον Δημήτριο Υψηλάντη. Στο συνέδριο των Αντιπροσώπων
στην Τρίπολη, στις 26 Σεπτεμβρίου του 1821, μετά λύπης του διαπιστώνει ότι οι Νότιοι
αγνοούν ακόμα και την ύπαρξη του Ολύμπου. Στις 11 Ιανουαρίου 1822, απεσταλμένος
των Μακεδόνων αγωνιστών βρίσκεται στη Νάξο, όπου μαθαίνει το τέλος της επανάστασης
στη Χαλκιδική.
Τα γεγονότα για την οικογένεια Κασομούλη είναι ραγδαία: ο πατέρας του σκοτώνεται
το 1822 στη Μάχη της Νάουσας, ενώ η υπόλοιπη οικογένεια αιχμαλωτίζεται και φυλακίζεται
στη Θεσσαλονίκη, από όπου ελευθερώνεται το 1829. Ο ίδιος μεταβαίνει μαζί με τον αδελφό
του στο Μεσολόγγι τον Αύγουστο του 1823. Στο έργο του περιγράφει σκηνές δέους για
την κατάσταση που επικρατεί στο πολιορκημένο Μεσολόγγι. Του αναθέτουν να συντάξει
το πρακτικό της εξόδου και την οργάνωσή της. Στο Μεσολόγγι χάνει και τον αδελφό
του, ενώ ο ίδιος καταφέρνει να σωθεί. Αργότερα πολεμά στο πλευρό του Καραϊσκάκη
στη μάχη στο Κερατσίνι, ενώ το 1829 παίρνει μέρος στη μάχη της Πέτρας στη Λειβαδιά.
Στο ελεύθερο ελληνικό κράτος κατέλαβε στρατιωτικά αξιώματα, φτάνοντας στον βαθμό
του στρατηγού. Το 1832 άρχισε να γράφει τα Ενθυμήματα, τα οποία τελειώνει το 1841.
Το έργο του εκδόθηκε σε 3 τόμους με επιμέλεια του Γιάννη Βλαχογιάννη. Πέθανε στη
Στυλίδα το 1872.
Ο Κασομούλης, αγωνιστής, λόγιος, έμπορος, είναι ξεχωριστή περίπτωση του Τρούλλου.
Πολυεπίπεδος, τον βρίσκουμε ως έμπορο πετυχημένο στην Αίγυπτο, στη Σμύρνη, στη
Σιάτιστα, ενώ ως αγωνιστής άοκνος προσπαθεί να οργανώσει την επανάσταση στη
Μακεδονία, χωρίς επιτυχία, αλλά δεν εγκαταλείπει· τον συναντάμε στο Μεσολόγγι, στο
Μοριά, στη Ρούμελη, στα νησιά. Λόγιος που γράφει για την Επανάσταση με βλέμμα
διεισδυτικό και ύφος γλαφυρό. Ο βίος του διαχέεται μέσα στο έργο του, χωρίς όμως να
αυτοβιογραφείται.
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ΙΩΆΝΝΗΣ ΦΑΡΜΆΚΗΣ

(1772-1821)

Γεννήθηκε στη Βλάστη, που βρίσκεται σε υψόμετρο 1240 μ.
στις δυτικές πλαγιές του όρους Ασκίου, μια φυσική οχυρή
θέση που αναπτύχθηκε ιδιαίτερα χάρη στα προνόμια που
απολάμβανε από την Πύλη, την αναπτυγμένη της κτηνοτροφία
και την εμπορική δραστηριότητα των κατοίκων της, που
δραστηριοποιήθηκαν σε όλη σχεδόν την Κεντρική Ευρώπη
(Βιέννη, Βουκουρέστι, Βελιγράδι, Τεργέστη). Η οικογένεια
του Φαρμάκη ήταν γνωστοί τσελιγκάδες και δημογέροντες
της Βλάστης. Ο ίδιος, γνωρίζοντας τα ορεινά περάσματα,
πήρε το αρματολίκι του Αλιάκμονα από το 1795 ως το 1808.
Ανήσυχο πολεμικό πνεύμα, το 1799 βρέθηκε στα Επτάνησα
να πολεμά εναντίον του Αλή Πασά και των Γάλλων στο
πλευρό των Ρώσων.
Στα Βαλκάνια οι επαναστατικές ιδέες της Γαλλικής Επανάστασης βρίσκουν πρόσφορο έδαφος, και οι Σέρβοι είναι ο πρώτος λαός που ξεσηκώθηκε
εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας το 1804, με πρωτεργάτη τον Καραγιώργη
Πέτροβιτς. Η Σερβική Επανάσταση προσέλκυσε πολλούς εθελοντές από όλα τα Βαλκάνια,
μεταξύ των οποίων και ο Φαρμάκης, ο Ολύμπιος, ο Νικοτσάρας και ο Καρατάσος.
Το 1807 στη Λευκάδα ο Ιωάννης Καποδίστριας καλεί τους οπλαρχηγούς για να
οργανώσει την υπεράσπιση του νησιού έναντι της εισβολής του στρατού του Αλή Πασά.
Στο πλαίσιο της συμμαχίας Ναπολέοντα και σουλτάνου, ο Αλή πασάς είχε προτείνει την
επίθεση στη Λευκάδα ως αντιπερισπασμό, για να υποχρεωθούν οι Ρώσοι να αποσπάσουν
δυνάμεις από τα Επτάνησα. Στις 21 Μαΐου η Ιόνιος Πολιτεία διορίζει γενικό επίτροπο
για την άμυνα της Λευκάδας τον Ιωάννη Καποδίστρια, ο οποίος απευθύνθηκε σε όλες
τις δυνάμεις του έθνους για την αντιμετώπιση της επίθεσης. Μαζεύτηκαν, λοιπόν, στη
Λευκάδα ο Κατσαντώνης, ο Κολοκοτρώνης, ο Φώτος και ο Κίτσος Τζαβέλας, ο Φαρμάκης
και πολλοί άλλοι που θα παίξουν σημαντικό ρόλο στην Επανάσταση του 1821. Η υπόθεση
των Επτανήσων δεν είχε αίσιο τέλος, αλλά η συνεργασία των καπεταναίων με επικεφαλής
τον Καποδίστρια ήταν μια σημαντική παρακαταθήκη για το εγγύς μέλλον.
Το 1808 ο Αλή πασάς επέκτεινε την κυριαρχία του στη Μακεδονία και ο Ιωάννης
Φαρμάκης αναγκάστηκε να στείλει την οικογένειά του στις Σέρρες. Ο ίδιος πήγε στον Όλυμπο
και συναντήθηκε με τον θεσσαλό αρματολό Θύμιο Βλαχάβα. Λίγο αργότερα αναλαμβάνει
το αρματολίκι της Καλαμαριάς στη Χαλκιδική. Σταθμός υπήρξε η μύησή του στη Φιλική
Εταιρεία και η δράση του στη Ρωσία, τη Μολδαβία, τη Βλαχία, την Κωνσταντινούπολη και
τις Σέρρες. Συγκεκριμένα, το 1816 βρέθηκε στην Πετρούπολη και το 1817 στην Οδησσό,
όπου και μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία. Το 1818 ο Φαρμάκης, ως απόστολος της Φιλικής,
αναλαμβάνει τη Μακεδονία και τη Θράκη.
Πριν από την έναρξη της επανάστασης στη Μολδοβλαχία ο Φαρμάκης βρισκόταν στο
Βουκουρέστι, στην αυλή του ηγεμόνα της Βλαχίας Αλέξανδρου Σούτσου, ως υπασπιστής
του μαζί με τον Γεωργάκη Ολύμπιο, για να οργανώσουν τον στρατό του. Ανέλαβε, επίσης,
τις επαφές με τον Βλαντιμηρέσκου, ηγέτη του ένοπλου επαναστατικού κινήματος στη
Μολδαβία, για την κοινή κήρυξη της επανάστασης. Στις 22 Φεβρουαρίου 1821 ο Αλέξανδρος
Υψηλάντης, μαζί με τον Γεώργιο Λασσάνη και τον συνταγματάρχη του ρωσικού στρατού
Καντακουζηνό, πέρασαν τον Προύθο ποταμό, έχοντας μαζί τους 3.500 πεζούς, 200
κοζάκους, 70 Πολωνούς ουλάνους, 7 πυροβόλα και 700 σπουδαστές του Ιερού Λόχου.
Στο πλευρό του συμπαρατάχθηκαν 1.500 άτακτοι πολεμιστές, η φρουρά του Σούτσου

55

με αρχηγούς τον Φαρμάκη και τον Ολύμπιο. Απέναντί τους είχαν να αντιμετωπίσουν
25.000 άνδρες του οθωμανικού στρατού με 33 πυροβόλα. Στις 6 Ιουνίου οι δυο αντίπαλοι
αναμετρήθηκαν στο Δραγατσάνι. Ο στρατός του Υψηλάντη διαλύθηκε και ο ίδιος με τον
Λασσάνη συνελήφθησαν και φυλακίστηκαν στην Αυστρία. Ο Φαρμάκης με τον Γεωργάκη
Ολύμπιο, μαζί με 500 άτομα, επέζησαν και δέχτηκαν την πρόταση του ηγούμενου της μονής
Σέκου να υπερασπιστούν το μοναστήρι, ίσως με την ελπίδα της καθόδου του ρωσικού
στρατού. Οι Οθωμανοί, τέλη Αυγούστου του 1821, περικύκλωσαν τη μονή και άρχισαν να
τη βομβαρδίζουν με 3 κανόνια. Προσπάθησαν ακόμα και να την πυρπολήσουν. Ο Ολύμπιος,
τραυματισμένος, βάζοντας φωτιά στα βαρέλια της πυρίτιδας, ανατινάχτηκε μαζί με 7
συντρόφους του. Ο Φαρμάκης, μετά 14 μέρες και αφού είχαν εξαντληθεί τα τρόφιμα,
το νερό και τα πυρομαχικά, αποφάσισε να δεχτεί την πρόταση παράδοσης των όπλων,
με την προϋπόθεση να του παραχωρηθεί αμνηστία σύμφωνα με το σουλτανικό φιρμάνι.
Όμως οι υποσχέσεις δεν τηρήθηκαν και ο Φαρμάκης με 16 συντρόφους του συνελήφθηκαν
και οδηγήθηκαν στην Κωνσταντινούπολη, όπου και εκτελέστηκαν ύστερα από φρικτά
βασανιστήρια.

ΘΕΌΔΩΡΟΣ ΖΙΆΚΑΣ

(1798-1881)

Καταγόταν από τη γνωστή οικογένεια αρματολών των
Γρεβενών που έλεγχαν τα περάσματα της Πίνδου.
Γεννήθηκε στο χωριό Μαυρονόρος και πρώτος αρματολός
της οικογένειας ήταν ο γέρο Ζιάκας, που έλαβε μέρος
στην επανάσταση του 1770. Το 1821 οι Ζιακαίοι
κυριάρχησαν στη γρεβενιώτικη Πίνδο, με πρώτο τον
Γιαννούλα Ζιάκα, που με την ομάδα του είχε αναλάβει
τη φύλαξη των περασμάτων από τους Τουρκαλβανούς
που προσπαθούσαν να κατέβουν προς τον Νότο. Ο ίδιος
δεν κατέβηκε προς την επαναστατημένη Ελλάδα. Ως
κυρίαρχος της περιοχής έστειλε 90 άνδρες προς βοήθεια
του Εμμανουήλ Παπά στη Χαλκιδική, άλλους στον
Όλυμπο, και τέλος μέλη των Ζιακαίων βρέθηκαν και στις
δυο πολιορκίες του Μεσολογγίου. Ο Γιαννούλας ήταν
αδελφός του Θεόδωρου. Μετά τον θάνατο του Γιαννούλα
Ζιάκα το 1826, σε ενέδρα από τους Μακραίους, ο
Θεόδωρος αναλαμβάνει το αρματολίκι των Γρεβενών και παίρνει εκδίκηση για τον θάνατο
του αδελφού του.
Η οικογένεια των Ζιακαίων, σύμφωνα με τις αιτήσεις των Ζιακαίων προς το
ελληνικό κράτος το 1865, ήταν η πιο ξακουστή στα Γρεβενά από πλευράς αριθμού
μελών. Ο Θεόδωρος Ζιάκας το 1833, με τον καθορισμό των συνόρων του νέου ελληνικού
κράτους, εγκατέλειψε οριστικά τη Δυτική Μακεδονία και εγκαταστάθηκε στη Λαμία. Στην
επανάσταση που ξέσπασε στη Θεσσαλία, κατά τη διάρκεια του Κριμαϊκού Πολέμου (18531856), συμμετείχε ενεργά και στόχος του ήταν να εισβάλει στη Δυτική Μακεδονία. Με 300
περίπου άνδρες το 1854 ενώθηκε με τις δυνάμεις του Καταραχιά και συγκρούστηκε με
τους Οθωμανούς στον Άγιο Γεώργιο, νοτιοδυτικά της Καρδίτσας.
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Το 1854 έφτασε στη Δεσκάτη των Γρεβενών, έχοντας συγκεντρώσει μεγάλη δύναμη
ανδρών από την ευρύτερη περιοχή. Ενώ βρισκόταν στην Ελάτη, ειδοποιήθηκε ότι οι Τούρκοι
με αρχηγό τον Μεχμέτ αγά των Γρεβενών και με στρατεύματα αποτελούμενα κυρίως από
Τούρκους στρατιώτες από την Ανατολία και άτακτους Αλβανούς, επιτέθηκε στους Βλάχους
τσελιγκάδες, στη Φιλουριά Χασίων, κοντά στο χωριό Δημινίτσα, κλέβοντας εκατοντάδες
ζώα και απάγοντας γυναικόπαιδα. Ο Ζιάκας τους πρόλαβε κοντά στο Καρπερό, όπου πήρε
πίσω τα ζώα και τα γυναικόπαιδα, σκοτώνοντας τους περισσότερους από αυτούς. Ήταν η
περίφημη μάχη της Φιλουριάς στις 10 Μαΐου 1854, που έμεινε χαραγμένη στη συλλογική
μνήμη των Βλάχων ως μεγάλος χαλασμός, σύμφωνα με τη βλάχικη έκφραση «si fiatse
filurie». Η ενέργειά του αυτή είχε μεγάλο αντίκτυπο, με αποτέλεσμα πολλοί μουσουλμάνοι
της περιοχής των Γρεβενών να εγκαταλείψουν την περιοχή και να αναζητήσουν καταφύγιο
στη γειτονική Καστοριά. 				
			
Στη συνέχεια ο Ζιάκας οχυρώθηκε στο Σπήλαιο, κοντά στο σημερινό Ζιάκα, για να
ελέγχει τη διάβαση Μηλιάς-Κρανιάς. Εκεί στο Σπήλαιο, και ενώ το επίσημο ελληνικό κράτος
αποκήρυξε την επανάσταση στη Θεσσαλία και την Ήπειρο, καλώντας τους οπλαρχηγούς
να επιστρέψουν στην Ελλάδα, και οι Αγγλογάλλοι κατέλαβαν τον Πειραιά, αποφάσισε να
αντιμετωπίσει τους Τούρκους με 1.000 περίπου άνδρες και πολλά γυναικόπαιδα. Στη μάχη
του Σπηλαίου ο Ζιάκας αντιμετώπισε τους 12.000 άνδρες του τακτικού στρατού του Αβδή
πασά και τους άτακτους του μουδίρη Γρεβενών Μεχμέτ Τάγου. Μαζί με τον Ζιάκα ήταν
και ο Καραμήτσιος, ο Γκούντας από το Σπήλαιο, ο Μαλτέζος από τον Ασπροπόταμο και ο
Τσιουκαντάνας από το Περιβόλι. Προέβαλαν γενναία αντίσταση στα τουρκικά στρατεύματα
και άντεξαν περίπου τρεις μέρες, όμως η έλλειψη πολεμοφοδίων και τροφίμων ανάγκασαν
τον Ζιάκα να αποδεχτεί την πρόταση των προξένων της Αγγλίας και της Γαλλίας να
καταθέσει τα όπλα και να αποχωρήσει με τα χίλια γυναικόπαιδα προς την ελεύθερη
Ελλάδα. Ακολουθώντας την πορεία προς Τρίκωμο, στις όχθες του ποταμού, έφτασε στο
δάσος της Γόργιανης στο Κηπουρειό και από εκεί πέρασε στη Θεσσαλία και από τον
Κόζιακα και τα Άγραφα έφτασε στη Λαμία.					
Κατά τη διάρκεια του Ρωσοτουρκικού Πολέμου ο Θεόδωρος Ζιάκας, αν και 73 χρονών,
δίνει μία ακόμη νικηφόρα μάχη στο Μουζάκι μαζί με άλλους μακεδόνες πρόσφυγες της
Νέας Πέλλας, τον Μάρτιο του 1878. Η έλλειψη υποστήριξης του επαναστατικού κινήματος
στις περιοχές των Χασίων και της Πίνδου οδηγούν ξανά τον Ζιάκα στην ελεύθερη Ελλάδα.
Στις 19 Ιανουαρίου του 1881 απεβίωσε στη Λαμία.

ΙΩΆΝΝΗΣ (ΝΆΝΝΟΣ) ΤΣΌΝΤΖΑΣ

(τέλη 18ου αι. – 1824)

Γεννήθηκε στα τέλη του 19ου αιώνα στην Κοζάνη. Έδρασε στην περιοχή του Ολύμπου,
ακολουθώντας την παράδοση των κλεφτών της εποχής. Το 1821 τον βρήκε στην περιοχή
του Βερμίου και του Ολύμπου, και μαθημένος όπως ήταν στα όπλα, συμμετείχε στα
επαναστατικά κινήματα, με αποκορύφωμα την υπεράσπιση της Νάουσας. Μετά την
καταστροφή της ηρωικής αυτής πόλης, ο Τσόντζας επέστρεψε στη Δυτική Μακεδονία,
προσπαθώντας να συγκροτήσει το δικό του σώμα.
Στις αρχές του 1824 αποδέχτηκε πρόσκληση της Βουλής των Ψαρών που αναζητούσε
ένοπλους για την προστασία του νησιού από την επικείμενη επίθεση του οθωμανικού
στόλου. Με 1.200 περίπου Μακεδόνες και με υπαρχηγούς τούς οπλαρχηγούς Ιωάννη
Τουρούντζια και Κότα μετέβη στα Ψαρά.
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Ο Ιωάννης ή Νάν(ν)ος Τουρούντζιας, που
ανέλαβε υπαρχηγός, γεννήθηκε στα μέσα του
18ου αιώνα στη Σιάτιστα και ήταν ο μεγαλύτερος
αδερφός του Θεοχάρη Τουρούντζια, συνεργάτη
του Ρήγα Φεραίου που μαρτύρησε μαζί του.
Μετά το 1794, ο Ιωάννης μετανάστευσε στο
Σεμλίνο της Σερβίας και μετά τα δραματικά
γεγονότα της σύλληψης του Ρήγα και της
εκτέλεσης του αδερφού του, του Θεοχάρη,
στις φυλακές Βελιγραδίου, τη νύκτα της 11ης
Ιουνίου του 1798, επέστρεψε στη Σιάτιστα και
συμμετείχε στην Ελληνική Επανάσταση στη
Μακεδονία.
Τα Ψαρά το 1821 διέθεταν 300 καράβια
και πάνω από 30.000 κατοίκους, μαζί με τους
25.000 πρόσφυγες που είχαν προσφύγει εκεί
από τα γύρω νησιά και τη Χίο. Η επίθεση
ξεκίνησε τέλη Ιουνίου 1824 από το Σιγρί της
Λέσβου, όπου είχαν συγκεντρωθεί περίπου 200
πλοία και 30.000 άνδρες με επικεφαλής τον
Χοσρέφ πασά. Οι υπερασπιστές των Ψαρών
ήταν περίπου 3.000: εκτός από τους 1.200 Μακεδόνες ανέλαβαν να το υπερασπισθούν και
1.300 Ψαριανοί μαζί με 700 πρόσφυγες.
Η τουρκική απόβαση και οι βομβαρδισμοί άρχισαν από τον Κάναλο. Οι ηρωικές μάχες
δόθηκαν στον Κάναλο, τον Ξερόκαμπο, το Φτελιό, το Αρχοντίκι, το Δασκαλιό και τη Μαύρη
Ράχη. Η απόβαση των Τούρκων οδήγησε στη μεγάλη σφαγή. Οι τελευταίοι επιζώντες
κλείστηκαν στο φρούριο Παλιόκαστρο μέσα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου, όπου
αυτοπυρπολήθηκαν.
Γλαφυρή είναι η περιγραφή της καταστροφής των Ψαρών στην αναφορά του Γάλλου
κυβερνήτη του ISIS στον πρόξενο της Σμύρνης David, που υπέβαλε στις 6 Ιουλίου 1824
στον Γάλλο υπουργό των εξωτερικών Chateaubriand:
Έβλεπες πλήθος γυναίκες και παιδιά που, μαζεμένοι στα γκρεμνά, σήκωναν τα χέρια
στον ουρανό. Οι Ψαριανοί κράτησαν ολημερίς δυνατό τουφεκίδι. Χτυπούσαν από μέσα
απ’ το περιτείχισμα τους Τούρκους, μόλις φανερώνονταν πάνω από τον τοίχο, κι απ’
τις πολλές πολεμίστρες εκείνους που τους κύκλωναν. Οι επιτιθέμενοι ήταν κι αυτοί
πολύ ξαναμμένοι από την ελπίδα της λεηλασίας του πλούσιου μοναστηριού. Έπειτα,
ήξεραν πως δεν υπάρχει γι’ αυτούς τρόπος να υποχωρήσουν. Ο καπετάν πασάς είχε
αποτραβήξει απ’ την παραλία όλες τις βάρκες κι είχε δηλώσει στο στρατό πως δε θα
τις έστελνε πίσω παρά μόνο αν βγαίναν νικητές. Ο αγώνας ήταν λοιπόν κι από τη μια
μεριά κι από την άλλη αγώνας απελπισίας […] Η έφοδος συνεχίστηκε. Μερικοί Τούρκοι
κατάφεραν να ριχτούν μέσα στο περιτείχισμα, όπου βρήκαν τον θάνατο κι απ’ όπου
ακούστηκαν φριχτές κραυγές.

Εν τέλει, διεσώθησαν 3.500 άμαχοι, ενώ χάθηκαν όλοι οι πολεμιστές και αιχμαλωτίστηκαν
περίπου 15.000 Ψαριανοί μαζί με Χιώτες, οι οποίοι είχαν καταφύγει στα Ψαρά δύο χρόνια
νωρίτερα. Από την πλευρά των εχθρών, η εκτίμηση αγγίζει τους 3.500 νεκρούς Τούρκους.
Σύμφωνα με την παράδοση, στο συμβούλιο που έκαναν οι Ψαριανοί πριν την καταστροφή,
ο Τσόντζας εξέφρασε τον φόβο των Μακεδόνων ότι οι Ψαριανοί θα μπουν στα καράβια τους
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και θα τους εγκαταλείψουν. Οι Ψαριανοί για να τον πείσουν αποφάσισαν να αφαιρέσουν
τα πηδάλια από τα πλοία, ώστε να τα αχρηστεύσουν και να πολεμήσουν μέχρι εσχάτων
στην στεριά. Ο Τσόντζας έπεσε μαχόμενος στη Νησίδα των Ψαρών Δασκαλειό, με αρκετά
παλικάρια του που είχαν ταμπουρωθεί μαζί του. Ο Νικόδημος Κωνσταντίνος περιγράφει
το γεγονός:
Ἡ δὲ γενομένη ἔφοδος εἰς τὸ Δασκαλιὸ ἐπίσης ἀπέτυχεν. Οἱ ἐχθροὶ πυροβολοῦντες
ἀπὸ τὰ κανονοστάσια τοῦ Καραγιάννη προσεπάθουν καὶ διὰ ξηρᾶς καὶ διὰ θαλάσσης
νὰ κάμωσιν ἔφοδον. Οἱ εἰς τὸ Δασκαλιὸ Ἕλληνες ἦσαν οἱ Ψαριανοὶ Κυριακός Δ.
Μαμούνης καὶ Νικόλαος Κ. Βελισσάριος καὶ ἕτεροι ὀκτώ, ἦτο δὲ καὶ ὁ ὁπλαρχηγὸς
Νάνος μὲ στρατιώτας ἑπτά. Ἀποκρουσθέντες οἱ ἐχθροὶ καὶ ἐνταῦθα ἀπεσύρθησαν. Τὸ
κανονοστάσιον τοῦ Καραγιάννη ἀδιακόπως πυροβολοῦν κατὰ τοῦ Δασκαλιοῦ ἔβλαψε
πολὺ τοὺς ἐν αὐτῷ [...] Προσπαθοῦντες δὲ οἱ Τοῦρκοι νὰ κάμωσιν ἔφοδον εἰς τὸ
Δασκαλιὸ καὶ διὰ ξηρᾶς καὶ διὰ θαλάσσης ἐπῆλθεν ἡ νύξ, ὁ δὲ πόλεμος ἔπαυσε. Τὴν
Τρίτην ἤρχισεν ἀπὸ πρωίας καὶ ἐξηκολούθησε μέχρι τῆς Τετάρτης. Τότε οἱ εἰς τὸν ἅγιον
Νικόλαον μὴ ἔχοντες διόλου ἄρτον καὶ ὕδωρ καὶ κατασταθέντων καὶ τῶν κανονιῶν
ἀχρήστων, ὑστερημένοι τὰ πάντα, ἀπεφάσισαν νὰ παραδοθοῦν. Τὴν Πέμπτην περὶ τὸ
μεσημέρι κατεβίβασαν τὴν ἑλληνικὴν σημαίαν καὶ ὕψωσαν ζώνην κόκκινην. Ἅμα ἐκ τῆς
φρεγάτας εἶδον ὑψωμένην τὴν κόκκινην σημαίαν καὶ τὴν ἑλληνικὴν καταβιβασμένην
εἰσῆλθεν ὁ διευθυντὴς αὐτῆς εἰς λέμβον μὲ ἓξ κωπηλάτας, ἐπλησίασε εἰς τὸ νησὶ καὶ
μὲ ἤπιον τρόπον τοὺς ἠρώτησε: «Τί ἀγαπᾶτε, παιδιά μου;» Αὐτοὶ τοῦ ἀπήντησαν: «τὸ
ἔλεός του». Ἐπλησίασε τότε ὁ διευθυντὴς ἔτι μᾶλλον, τοὺς ἐπῆρεν εἰς τὴν λέμβον καὶ
τοὺς μετέφερεν εἰς τὴν φρεγάταν καὶ τοὺς περιποιήθη. Προσκαλέσας ἀκολούθως τοὺς
εἶπε:
− Ποιός ἀγαπᾶ νὰ ὑπάγη εἰς τὸ νησὶ τὸ Δασκαλιὸ νὰ τοὺς εἰπῆ νᾶ προσκυνήσουν, διότι
εἶναι κρίμα νὰ χαθοῦν τέτοια παλληκάρια.
Κατὰ πρῶτον οὐδεὶς ἐδέχθη, ἀκολούθως ὅμως εἰς ὀνομαζόμενος Δημήτριος Σμυρλῆς
ἐδέχθη. Λαβὼν ὁ διευθυντὴς αὐτὸν εἰς τὴν λέμβον ἀπῆλθε πλησίον εἰς Δασκαλιό. Ὁ
διευθυντὴς τοὺς ὡμίλησε καὶ ἔπαυσαν τὸν τουφεκισμόν, ὁ δὲ Σμυρλῆς ἐρρίφθη εἰς τὴν
θάλασσαν καὶ ἐβγῆκεν εἰς τὸ Δασκαλιό. Οἱ εἰς αὐτὸ τὸν ἀπήγαγον εἰς τὸν στρατῶνα
ὅπου ἦταν ὁ ὁπλαρχηγὸς Νάνος, ὁ Μαμούνης καὶ Βελισσάριος πληγωμένοι. Ὁ Σμυρλῆς
τοὺς προέτρεψε νὰ προσκυνήσουν, ὁ δὲ Νάνος ἀντὶ πάσης ἀπαντήσεως ἔρριψε τὴν
πιστόλα καὶ τὸν ἐφόνευσεν, οἱ δὲ Βελισσάριος καὶ Μαμούνης, ἵνα μὴ παραδοθῶσιν
ἔβαλαν πῦρ εἰς τὴν πυρίτιδα ἣν εἶχον ἐκεῖ, ἐγένετο ἐκπυρσοκρότησις καὶ ἐπλήρωσαν τὸ
κοινὸν χρέος.

Στην πυρκαγιά που ακολούθησε κάηκαν ζωντανοί οι περισσότεροι Μακεδόνες του Τσόντζα
μαζί με αρκετούς Ψαριανούς και 4.000 Τούρκους.

ΙΩΆΝΝΗΣ ΠΑΠΑΡΈΣΚΑΣ Ή ΒΑΡΒΑΡΈΣΚΟΣ (1779-1822)
Γεννήθηκε το 1779 στην Καστοριά. Στην Καστοριά, πριν την Επανάσταση του 1821,
υπηρέτησε ως γραμματέας του καϊμακάμη της, Μεχμέτ μπέη. Το 1822 στη Δυτική
Μακεδονία παρατηρήθηκε επαναστατικός αναβρασμός και ο Παπαρέσκας ανέλαβε να
φυλάξει τις διαβάσεις της Κλεισούρας και του Βερμίου, για να αποτρέψει την είσοδο
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Τουρκαλβανών και την κάθοδό τους στη νότια Ελλάδα.
Φαίνεται να είναι η κυρίαρχη μορφή του αγώνα στην
περιοχή της Καστοριάς, την οποία και εκπροσώπησε
στη συγκέντρωση των οπλαρχηγών στο μοναστήρι της
Παναγίας του Δοβρά κοντά στη Βέροια, στους πρόποδες
του Βερμίου, το Φεβρουάριο του 1822.
Μαζί με τον Σιατιστινό Γεώργιο Νιόπλιο, τους
πρόκριτους της Νάουσας, της Έδεσσας και των γύρω
περιοχών αποφασίστηκε να οριστεί επικεφαλής
του Αγώνα ο οπλαρχηγός Αναστάσιος Καρατάσιος.
Οι οπλαρχηγοί οχυρώθηκαν στην πόλη της Νάουσας
και αντιμετώπισαν τα στρατεύματα του Βαλή της
Θεσσαλονίκης Εμπού Λουμπούτ και του Μεχμέτ Εμίν.
Εκεί πολιορκημένος ο Παπαρέσκας παρέμεινε μέχρι το
τέλος για να διευκολύνει τη φυγή των γυναικόπαιδων και
βρήκε τραγικό θάνατο στις 6 Απριλίου του 1822.

ΓΕΏΡΓΙΟΣ ΝΙΌΠΛΙΟΣ

(τέλος 18ου αιώνα – μετά το 1830)

Ήταν εγγονός του Σιατιστινού λογίου Γεωργίου Ρούσση και το πραγματικό του επώνυμο
ήταν Ρούσσης. Διετέλεσε πρόκριτος και έφορος των σχολείων της Σιάτιστας και ανέλαβε να
υπερασπιστεί και να οργανώσει την άμυνα της πόλης από τις επιθέσεις των Τουρκαλβανών.
Ως εκπρόσωπος της Σιάτιστας συμμετείχε στη συγκέντρωση των οπλαρχηγών στο
μοναστήρι της Παναγιάς Δοβρά τον Φεβρουάριο του 1822. Διακρίθηκε ως υπερασπιστής
της Σιάτιστας κυρίως μετά την καταστροφή της Νάουσας. Το 1822 ο Χουρσίτ πασάς από
τα Γιάννενα έστειλε εναντίον της πόλης 1.500 άνδρες για να την καταλάβουν. Ο Νιόπλιος
με λίγους άνδρες στη διάθεσή του υπερασπίστηκε την πόλη και την έσωσε δωροδοκώντας
τους Τούρκους με ένα μεγάλο χρηματικό ποσό που συγκέντρωσε από τους κατοίκους της.
Τον επόμενο χρόνο, το 1823, η Σιάτιστα χτυπήθηκε από την επιδημία της πανώλης,
συνέπεια της συγκέντρωσης μεγάλου αριθμού προσφύγων από την Κεντρική Μακεδονία,
με εκατοντάδες θύματα. Αποδεκατισμένη η πόλη αναγκάστηκε να πληρώσει για δεύτερη
φορά το 1824, για να γλιτώσει από τις επιδρομές των Τουρκαλβανών. Το ίδιο συνέβη και
το 1827 και το 1828
Μετά τα τραγικά γεγονότα της Νάουσας ο Νιόπλιος έμεινε στη Σιάτιστα, προκειμένου
να αποτρέψει τα αντίποινα των Οθωμανών. Το 1822 ο Χουρσήτ πασάς έστειλε 1.600
άνδρες για να καταλάβει την πόλη. Ο Νιόπλιος μεσολάβησε και με συγκέντρωση χρημάτων
από τους Σιατιστινούς η Σιάτιστα σώθηκε. Πλήρωσε, όμως, βαρύ φόρο. Στη συνέχεια,
επικεφαλής εντοπίου στρατιωτικού σώματος 500 ανδρών απέκρουσε με επιτυχία επιδρομές
Τουρκαλβανών το 1827, το 1828, καθώς και το 1830.
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ΤΟ PROJECT του «Τρούλλου» αναδύθηκε μέσα από το άγονο περιβάλλον της τηλεκπαίδευσης

και του εγκλεισμού της πανδημίας. Σε μια συνθήκη η οποία εξ ορισμού απέκλειε κάθε
προσπάθεια μουσικής συνύπαρξης, αναζητήθηκαν και βρέθηκαν πρωτόγνωρες και
ασυνήθιστες πρακτικές μουσικής διδασκαλίας-μάθησης του φωνητικού και οργανικού
συνόλου Λυκείου. Ο «Τρούλλος» ήταν αποτέλεσμα ομαδικής εργασίας. Η διαδρομή που
οδήγησε στο τελικό συναυλιακό αποτέλεσμα, είχε πολλές στροφές και αλλαγές ταχυτήτων:
από τις αρχικές συνεννοήσεις με το Υπουργείο του οργανωτή «πατέρα» και Διευθυντή
του Μουσικού Σχολείου Πτολεμαΐδας, Παύλου Ταγτεβερενίδη, στη σύλληψη των μουσικών
ιδεών και τη σύνθεση του μυσταγωγικού αυτού έργου από τον χαρισματικό Παναγιώτη
Δημόπουλο· από την αμήχανη διαδικτυακή προετοιμασία στις πολύωρες –με έμφαση στη
λεπτομέρεια– διά ζώσης πρόβες. Όλη αυτή η διαδικασία μάς χάρισε την ομορφιά της
σύμπραξης και της άμεσης επικοινωνίας με τους μαθητές και τις μαθήτριες.
Το ομώνυμο έργο του Παναγιώτη Δημόπουλου αντικατοπτρίζει απόλυτα τη μουσική
ευφυΐα του, ακολουθώντας τη βασική αρχή της τραγουδοποιίας όπου η μουσική αφήγηση
είναι τόσο αλληλένδετη με τον στίχο, όσο και ανεξάρτητη. Ο Τρούλλος είναι μια
πολυεπίπεδη μουσική σύνθεση και προσφέρεται για πολλές αναγνώσεις και αναλύσεις:
με καλοδιαλεγμένες διακειμενικές αναφορές σε μοιρολόγια και τοπικά παραδοσιακά
τραγούδια, με εξωμουσικές αναφορές ποδοβολητών, καλπασμών και έκφρασης του πόνου
της Ελληνικής Ψυχής, με χρήση αντιχρονισμών για τη μεταφορά του αισθήματος κινδύνου
και εγρήγορσης των αγωνιστών, με ανοδικές/καθοδικές κινήσεις στις φωνές που ακολουθούν
απόλυτα την προσωδία του λόγου.
Τα παιδιά μυήθηκαν με πολύ φυσικό τρόπο στη μουσική γλώσσα του συνθέτη και
κατάφεραν να εστιάσουν στην αυτοβελτίωσή τους, ενώ βίωσαν τις τραγικές ιστορικές
στιγμές μέσω της μουσικής. Όλες οι μαθήτριες και όλοι οι μαθητές των Μουσικών Συνόλων
Λυκείου έλαμψαν μέσα από τη δουλειά τους και, ακολουθώντας τις οδηγίες του μαέστρου
και συνθέτη, έφτιαξαν ενιαίο ήχο και μετατράπηκαν σε ένα σώμα που ανέπνεε ως ολότητα.
Το βασικότερο συστατικό που οδήγησε στην ευτυχή επίτευξη του στόχου ήταν η
συνεργασία. Ο Διευθυντής του Μουσικού Σχολείου Πτολεμαΐδας εργάστηκε αδιάκοπα με
συνέπεια, αποφασιστικότητα και ταχύτητα στην επίλυση προβλημάτων. Όλοι οι καθηγητές
και οι καθηγήτριες του σχολείου, καθώς επίσης και οι γονείς των μαθητών/μαθητριών
βοήθησαν τα μέγιστα ώστε να διευκολυνθούν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες και να
πραγματοποιηθούν ανεμπόδιστα όλες οι πρόβες και οι συναυλίες. Όλοι οι καθηγητές
και οι καθηγήτριες των μαθημάτων μουσικής παιδείας συνέβαλαν στο καλύτερο δυνατό
αποτέλεσμα, ενισχύοντας τη μελέτη των παιδιών – ειδικότερα όσοι και όσες ενεπλάκησαν
άμεσα στο project.
Ο Τρούλλος είναι μια σπουδαία παρακαταθήκη που δημιουργεί προσδοκίες για
παρόμοιες δημιουργικές διαδικασίες στο μέλλον. Ευχή όλων μας το έργο αυτό να γίνει
σημείο αναφοράς της Μουσικής για την Ελληνική Επανάσταση.
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ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ
Η διαδικασία του προγράμματος δεν έχει άλλο στόχο παρά την εκπαίδευση των μαθητών.
Μπορεί το έργο να είναι γραμμένο από καθηγητή, οι διδάσκοντες να ενθουσιάστηκαν οι
ίδιοι και κάποτε να ξεχάστηκαν νομίζοντας πως συμμετέχουν και οι ίδιοι στη μαθησιακή
διαδικασία, οι γονείς και ακροατές πιθανόν να θεώρησαν πως παρακολούθησαν ένα
καλλιτεχνικό γεγονός. Η αλήθεια είναι, όμως, πως το πρόγραμμα ανήκει εξ ολοκλήρου στους
μαθητές, οι οποίοι αφενός εκπαιδεύτηκαν στην εκτέλεση του μουσικού κειμένου, όπως
είδαμε πιο πάνω, συνδύασαν, όμως, με τη συμμετοχή τους και την όξυνση της ιστορικής
τους ματιάς. Ποιοι ήταν οι αγωνιστές; Για ποιους παίζουμε μουσική; Ποιος ο λόγος;
Το λεύκωμα αυτό, λοιπόν, μπορεί να ολοκληρωθεί μόνο με έναν τρόπο: τις σκέψεις και
τις λέξεις των μαθητών, οι οποίες διδάσκουν με τη σειρά τους τους ἀεὶ γηρασκομένους,
αλλά και διδασκομένους διδάσκοντες του προγράμματος. Zητήθηκε για αυτό από τους
ίδιους να απαντήσουν στο ερώτημα που έθεσε η φιλόλογος του Σχολείου, κ. Μαρία Γιώτα:
Μάχου υπέρ πίστεως και πατρίδος – Διακόσια χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση
του 1821. Επτά Έλληνες Δυτικομακεδόνες, οι Γ. Λασσάνης, Θ. Ζιάκας, Ι. Τσόντζας, Ν.
Κασομούλης, Γ. Νιόπλιος, Ι. Φαρμάκης και Ι. Παπαρέσκας αποφάσισαν να εκαταλείψουν
τη θαλπωρή της οικογένειας και του σπιτιού τους και να αγωνιστούν με αυταπάρνηση
για υψηλά ιδανικά, για την ελευθερία, την πίστη και την πατρίδα. Αποτελούν για
εσάς πρότυπα, ήρωες, φωτεινά παραδείγματα; Θα κάνατε ποτέ κάτι ανάλογο; Πόσο
αποδεκτές είναι για εσάς οι θυσίες τους;

Αποδελτιώνονται στις παρακάτω σελίδες αποσπάσματα από τις αρχειοθετημένες απαντήσεις τους, οι οποίες στο σύνολό τους και κατά μόνας επιδεικνύουν ειλικρίνεια, μια πρώτη
και ανόθευτη σοφία, αίσθημα δικαίου και ευθύτητα λόγου. Ο ενηλικιωμένος αναγνώστης
έχει ίσως να κερδίσει πολλά από την προσεκτική ανάγνωσή τους. Πρόκειται, άλλωστε, για
τους οδηγούς και διδάσκοντες του μέλλοντος που παίρνουν εδώ τον λόγο.
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ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΦΛΑΟΥΤΟ | ΓΛ
Με την ευκαιρία που μου δόθηκε να συμμετάσχω σε αυτό το πρόγραμμα
κατανόησα περισσότερο το σπουδαίο έργο και τον ηρωισμό των
αγωνιστών του 1821. Μόνο περήφανοι μπορούμε να είμαστε για αυτούς
τους ανθρώπους. Για εμένα αποτελούν αθάνατο παράδειγμα προς μίμηση
και μου διδάσκουν τις αξίες της αγάπης και της πίστης στην πατρίδα.
Πιστεύω πως σε μια παρόμοια κατάσταση οι Έλληνες θα ενωθούμε και
θα πράξουμε ανάλογα, διότι αγαπάμε τη χώρα μας και θέλουμε να είναι
ελεύθερη.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΙΩΑΚΕΙΜ ΛΙΑΚΟΣ | ΦΛΑΟΥΤΟ | ΒΛ1
Θαυμάζω αυτούς τους ήρωες. Η θυσία τους για κάτι που μπορεί να μην
είδαν ποτέ να πραγματοποιείται μας δίνει σήμερα το παράδειγμα στις
προσωπικές μάχες και τις μικρές καθημερινές νίκες.

ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΣΠΑΛΗ | ΦΛΑΟΥΤΟ | ΒΛ2
Είναι πρότυπα ήθους και φιλοπατρίας. Ο πόθος για ελευθερία, το φρόνημα,
αλλά και η ασύλληπτη δύναμη ψυχής που τους διακατείχε αποτελούν
για εμένα αξιοζήλευτες αρετές. Δεν μπορώ να γνωρίζω εάν θα έκανα
κάτι ανάλογο, διότι ο φόβος των κινδύνων και της απώλειας αγαπημένων
προσώπων θα μπορούσαν να με εμποδίσουν. Ζω σήμερα σε μια ελεύθερη
χώρα, έχω δικαίωμα στην ελεύθερη σκέψη, στην περίθαλψη, στην παιδεία,
στην εργασία και στην αξιοπρέπεια χάρη στη θυσία των αγωνιστών εκείνων. Το λιγότερο που μπορώ να κάνω είναι να αποδεχτώ τις θυσίες τους.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΦΡΑΓΚΟΥΛΙΔΟΥ | ΦΛΑΟΥΤΟ | ΒΛ2
Πρώτη φορά άκουσα για αυτούς στο πρόγραμμα. Πάλεψαν για αυτόν
τον τόπο όπου ζω και δεν γνώριζα καν την ύπαρξη τους. Δεν θα πω
ψέματα, ντράπηκα λιγάκι, αυτή η «ντροπή», όμως, με οδήγησε να
ψάξω περισσότερο. Σε καιρό ειρήνης όλοι λέμε ότι θα κάναμε το ίδιο
με αυτούς, όμως δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Είμαστε όντως τόσο
γενναίοι; Δεν μπορώ να απαντήσω. Ένα πράγμα ξέρω: δεν θυσιάστηκαν
για το τίποτα, θα τους τιμώ και θα τους θαυμάζω για πάντα.

68

ΕΛΕΝΗ ΡΟΥΣΣΗ | ΚΛΑΡΙΝΕΤΟ | ΒΛ2
«Μάχου υπέρ πίστεως και πατρίδος»: η ανατριχιαστική αυτή φράση
ξυπνά την ελληνική μας ταυτότητα, ενώ δεν παύει να μας υπενθυμίζει
τη χαραγμένη με αίμα πορεία της πατρίδας μας. Το πώς ένας άνθρωπος
εγκαταλείπει τη ζωή του και αφήνει ένα κομμάτι της καρδιάς πίσω
για να πάει σε αυτή τη μάχη είναι συγκινητικό και ταυτόχρονα
σκληρό. Η πρόθεση και στάση των επτά αυτών αγωνιστών είναι άξια
παραδειγματισμού.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΖΥΜΑΡΑΣ | ΚΛΑΡΙΝΕΤΟ | ΒΛ1
Οι πράξεις των αγωνιστών θα μείνουν στην ελληνική Ιστορία. Ο καθένας
τους θα πρέπει να αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση για όλους
μας. Εάν βρισκόμουν στην ίδια θέση που βρέθηκαν πιστεύω πως θα
επαναστατούσα. Οι θυσίες τους είναι, φυσικά, άκρως αποδεκτές και
έχουν κερδίσει τον θαυμασμό μου.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΛΤΟ ΣΑΞΟΦΩΝΟ | ΓΛ
«Ήρωες». Τη λέμε και την ξαναλέμε τούτη τη λέξη, όμως δυσκολευόμαστε
να εξηγήσουμε την ερμηνεία της. Ήρωες για εμένα είναι όλοι εκείνοι
οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν στόχο το καλό και την προστασία της
ανθρωπότητας, αυτοί που δεν μένουν στα λόγια, αλλά πράττουν με γνώμονα
προπαντός τη φιλανθρωπία. Μου ακούγεται παράλογο που θυσίασαν ακόμη
και τη ζωή τους, όμως κατανοώ την επιθυμία τους να πολεμήσουν για τα
ανθρώπινα δικαιώματα, τις αξίες και τα ιδανικά των Ελλήνων. Ως κοινωνία
δυσκολευόμαστε να ξεβολευτούμε, όμως σε μια δύσκολη κατάσταση θα
είμαστε έτοιμοι να τους μιμηθούμε.

ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ | ΚΟΡΝΟ | ΓΓ1
Φυσικά αποτελούν παράδειγμα για τους περισσότερους: δεν πάλεψαν
μόνο για τη δική τους ελευθερία, αλλά και για την ελευθερία των
απογόνων τους. Θα ήθελα και εγώ να κάνω κάτι ανάλογο, δηλαδή να
αγωνιστώ για την ελευθερία της πατρίδας μου, όμως δεν ξέρω κατά
πόσο θα μπορούσα. Πιστεύω πως οι ήρωες του 1821 ήταν από τους πιο
θαρραλέους ανθρώπους που έχουν πατήσει το πόδι τους στη γη.
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΕΛΕΝΗ ΠΕΜΑ | ΤΡΟΜΠΕΤΑ-ΜΟΝΩΔΙΑ | ΒΛ2
Η αυταπάρνηση και η αυτοθυσία τους μας εμπνέουν και αποτελούν
κινητήριο δύναμη για τη διασφάλιση των αρχών τους, που εκλείπουν στη
σημερινή κοινωνία. Μια υποθετική απάντηση θεωρώ ότι είναι περιττή.
Ζούμε σε ελεύθερη κοινωνία ευγνωμονώντας τους.

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΙΤΣΚΟΥ | ΤΡΟΜΠΟΝΙ | ΒΛ1
Η επανάσταση των Ελλήνων άλλαξε ριζικά τις ζωές των ανθρώπων,
όχι μόνο στην Ελλάδα. Οι θυσίες των ηρώων για την ελευθερία στην
πραγματικότητα δεν είναι τόσο μακρινές και άγνωστες. Ο θαυμασμός
μου είναι τεράστιος, όμως όσο κι αν αγαπώ τη χώρα μας και την
ελευθερία, δεν νομίζω πως θα μπορούσα να βρω το θάρρος να πολεμήσω
σε μια μάχη όπου κατά πάσα πιθανότητα θα έχανα τη ζωή μου.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ | ΚΡΟΥΣΤΑ | ΑΛ2
Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 αποτέλεσε την αρχή για την κατάκτηση
της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ειρήνης και του σεβασμού των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εμείς θα πρέπει να φανούμε αντάξιοι,
να μιμηθούμε το πνεύμα ανιδιοτέλειας και να προδιαγράψουμε ένα
αντίστοιχα λαμπερό μέλλον.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΛΙΑΝΗΣ | ΠΙΑΝΟ | ΒΛ2
Το φρόνημα των δυτικομακεδόνων αυτών αγωνιστών είναι αρετή που
έχτισε τη χώρα όπου ζούμε. Θα αποτελούν πάντα πρότυπα προς μίμηση.
Είναι αρκετά δύσκολο να αντιληφθούμε το μέγεθος της γενναιότητάς
τους, μπορώ όμως να τους αναγνωρίσω και να τους τιμήσω ως ήρωες.
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ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ | ΜΠΑΣΟ | ΒΛ1
Οι θυσίες που έκαναν, η πίστη και η αφοσίωση στην πατρίδα και το
όραμα για μια Ελλάδα ελεύθερη δείχνει πραγματικά πόσο μεγαλόψυχοι,
γενναίοι και σπουδαίοι άνθρωποι ήταν. Τα τεράστια επιτεύγματά τους
τους καθιστούν άξιους ήρωες της Ιστορίας, παραδείγματα για όλους εμάς
που δυστυχώς αρκετές φορές ξεχνάμε πόσο σημαντικός ήταν ο αγώνας
τους για την ελευθερία που απολαμβάνουμε σήμερα.

ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΤΟΚΜΑΚΙΔΗΣ | ΚΑΝΟΝΑΚΙ | ΒΛ2
Κανείς, νομίζω, δεν μπορεί να υποτιμήσει τις ηρωϊκές πράξεις των
αγωνιστών και να τολμήσει να πει με βεβαιότητα πως θα είχε το θάρρος
να πράξει τα ίδια με εκείνους: να εξοριστεί, να βασανιστεί, να φυλακιστεί
και να σκοτωθεί ακόμα για να έχουν οι επόμενες γενιές μια καλύτερη και
ελεύθερη ζωή.

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΡΩΣΣΙΟΣ | ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ | ΑΛ2
Αποτελούν πρότυπο όχι μόνο για τους Έλληνες, αλλά για όλον τον
κόσμο. Ο αγώνας για την ελευθερία δόθηκε όχι για τους ίδιους, αλλά
για τις μελλοντικές γενιές. Χρωστάμε πολλά και πρέπει τουλάχιστον να
εορτάζουμε τα επιτεύγματά τους.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΒΔΑΡΑΣ | ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ | ΒΛ2
Σίγουρα όλοι αυτοί οι σπουδαίοι ήρωες είναι παράδειγμα για εμένα.
Θα ήταν δύσκολο σήμερα να κάνει κανείς μια παρόμοια θυσία, καθώς
κυριαρχούν οι δεύτερες σκέψεις, όμως θέλω να πιστεύω πως θα θυσίαζα
πολλά για την πατρίδα μου, αν αυτό ήταν απαραίτητο.
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ΑΝΥ ΚΕΒΡΕΚΙΔΟΥ | ΧΟΡΩΔΙΑ-ΚΙΘΑΡΑ | ΒΛ1
Θέλει σθένος, αποφασιστικότητα και τόλμη ένας τέτοιος αγώνας.
Θεωρώ τους αγωνιστές παραδείγματα προς μίμηση και το έργο
που παρουσιάσαμε είναι ελάχιστη ένδειξη ευγνωμοσύνης. Παρά τον
αυθορμητισμό και την αποφασιστικότητα που μπορεί να με διακρίνουν
προσωπικά, δεν μπορώ να δω τον εαυτό μου να αγωνίζεται για την
υπεράσπιση της Ελλάδας του σήμερα.

ΒΑΓΙΑ ΚΑΡΑΔΗΜΟΥ | 1Ο ΒΙΟΛΙ | ΓΛ
Η σκλαβιά, με οποιαδήποτε μορφή και αν επιβληθεί, αποτελεί βαριά
και εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση. Κάποιοι άνθρωποι, όμως, είναι από
τη φύση τους ελεύθερα πνεύματα και επαναστατούν. Οι ήρωες αυτοί
ήταν για μένα μεγάλοι ανθρωπιστές, καθώς πατρίδα δεν είναι τα βουνά
και οι κάμποι, αλλά οι συνάνθρωποί μας. Θέλω να πιστεύω και ελπίζω
πως, εφόσον μεγαλώνουμε με πίστη σε αξίες, θα υπερασπιστούμε με
αυταπάρνηση την ελευθερία, δείχνοντας αληθινή αγάπη για ελεύθερη και
ανεξάρτητη ζωή και σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ | ΒΙΟΛΙ | ΓΓ1
Για εμένα αυτοί οι αγωνιστές αποτελούν το πιο λαμπρό παράδειγμα
αυταπάρνησης, αφού αποφάσισαν να πολεμήσουν όχι για προσωπικό
τους όφελος, αλλά για την ελευθερία ολόκληρου του έθνους. Όσο και
να προσπαθήσει κανείς, είναι δύσκολο να φανταστεί τον εαυτό του να
αφιερώνει ολόκληρη τη ζωή του για την ελευθερία, με ελάχιστες πιθανότητες
επιτυχίας και με το βάρος όλων των αποτυχημένων προηγούμενων
επαναστάσεων στην πλάτη του. Κι αν οι θυσίες τους φαίνονται σε μας τόσο
απίστευτες, δεν σημαίνει ότι δεν υπήρξαν. Αυτοί οι ήρωες δεν διέθεταν
υπερφυσικές δυνάμεις, όμως διέθεταν ένα πραγματικά αξιοθαύμαστο ήθος.

ΑΝΝΑ ΓΚΟΣΙΣ | ΒΙΟΛΙ | ΑΛ1
Είναι δύσκολο να επιλέγεις τη μάχη όταν έχεις οικογένεια. Αυτές οι
αποφάσεις πάρθηκαν συχνά από ανθρώπους χωρίς ακαδημαϊκή μόρφωση,
αποδεικνύοντας ότι το σωστό και η παιδεία προέρχονται από αξίες, ιδέες
και αντιλήψεις. Το ότι τιμήσαμε τους αγωνιστές αυτούς με μια όμορφη
μουσική αφιέρωση με κάνει ιδιαίτερα περήφανη, γιατί οι άνθρωποι ζουν
όσο ζουν εκείνοι που τους επαινούν.
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ΣΟΦΙΑ ΜΠΑΛΑΠΑΝΙΔΟΥ | ΒΙΟΛΙ | ΒΛ1
Η ελληνική επανάσταση ήταν άκρως ρομαντικό γεγονός. Οι πιθανότητες
να ελευθερωθεί η Ελλάδα ήταν σχεδόν μηδαμινές, παρ’ όλα αυτά η
θέληση του λαού να αντισταθεί ξεπερνούσε τη λογική. Ένα άνθρωπος που
μάχεται ενώ ξέρει ότι θα χάσει θεωρείται τρελός. Δεν ξέρω αν ποτέ θα
θυσιαζόμουν για τις ηθικές μου αξίες. Δεν ξέρω επειδή δεν χρειάστηκε να
ξέρω.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΠΑΛΤΖΗΣ | ΒΙΟΛΙ | ΓΓ2
Ευνόητο είναι πως αποτελούν ισχυρά και μεγαλοπρεπή πρότυπα
για εμένα, καθώς άνθρωποι της καθημερινότητας σαν αυτούς συχνά,
χωρίς προσωπικό λόγο να αφήσουν την άνεση τους, πολέμησαν για
την πατρίδα μας. Δεν νομίζω πως θα έπραττα κάτι ανάλογο, διότι
δεν θεωρώ πως διαθέτω το θάρρος. Οι θυσίες τους, όμως, είναι κάτι
περισσότερο από αποδεκτές, καθώς οφείλω σε αυτές την ελευθερία που
απολαμβάνω.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΥΛΩΝΑΣ | ΒΙΟΛΙ | ΑΛ2
Ήρωες, Έλληνες, 1821, επανάσταση, ελευθερία, αυταπάρνηση, κοινό καλό:
αφηρημένες και με άπειρες προεκτάσεις έννοιες που μας οδήγησαν στην
ελευθερία. Οι σημερινές αξίες ίσως να μη μας προτρέπουν να κάνουμε
κάτι παρόμοιο αν παραστεί ανάγκη. Όμως τέτοιες σπουδαίες θυσίες
ή παρόμοιες με των αγωνιστών του 1821 πρέπει να μνημονεύονται, να
αναγνωρίζονται και να τιμούνται χωρίς περιφρονήσεις και χλευασμούς.

ΠΕΤΡΟΣ ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΒΙΟΛΙ-ΜΠΑΣΟ | ΒΛ2
Έθεσαν το κοινωνικό όφελος και τη συνολική ευημερία πάνω από το ατομικό
τους συμφέρον. Συντονίστηκαν με τις ιστορικές εξελίξεις της εποχής τους
και προτίμησαν τη δράση παρά την αδράνεια. Υπέταξαν τους φόβους τους,
τις αναστολές τους, τις επιφυλάξεις τους και προσηλώθηκαν στον αγώνα
για την εκπλήρωση μιας ιδέας. Δεν είμαι σίγουρος αν θα είχα το σθένος
και το θάρρος να φερθώ ανάλογα. Ελπίζω πως ναι. Ο αγώνας τους είναι
σημείο αναφοράς και δικαιώνεται καθημερινά από την προσπάθειά μας να
υπηρετήσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα και να δείξουμε την αλληλεγγύη
μας στους αδύναμους.
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ΠΕΤΡΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ | ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΟ | ΓΓ2
Το έργο αυτών των επτά αγωνιστών είναι αναμφίβολα αξιόλογο και
σημαντικό. Ελάχιστοι άνθρωποι θα έκαναν όλα αυτά - χρειάζεται
πολλή δύναμη, αποφασιστικότητα και σίγουρα τεράστια αγάπη για την
πατρίδα. Προσωπικά, τους θαυμάζω μιας και χάρη στην τόλμη τους
ζούμε σήμερα ελεύθεροι. Τους χρωστάμε πολλά!

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕΤΡΙΔΟΥ | ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΟ | ΒΛ2
Πώς γίνεται τόσο διαφορετικά μεταξύ τους όντα να μπαίνουν υπό διαφορετικές
συνθήκες κάτω από την ίδια στέγη; Γιατί και μια λέξη, η ελευθερία, μπορεί
να αποτελέσει στέγη. Στον βωμό των ιδανικών τους, της πίστης, της πατρίδας
τους, οι ήρωες αυτοί θυσίασαν τη φαινομενική και επιφανειακή θαλπωρή του
σπιτιού τους κάνοντας στέγη τους τις πράξεις τους.Οι θυσίες αυτές που τόσο
γιγάντιες και στην πράξη και στη βαρύτητα φαντάζουν σε εμάς, για αυτούς
μάλλον αποτελούσαν κάποιου είδους υποχρέωση ηθική, κάποιον ξεχωριστό
κώδικα τιμής ή κάποιον άγραφο νόμο, που οι καρδιές τους, με αίμα από τις
πληγές του παρελθόντος, χάραξαν ως πορεία των πράξεών τους.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΑΓΤΕΒΕΡΕΝΙΔΗΣ | ΑΦΗΓΗΣΗ | ΓΓ2
Οι ήρωες που τιμήσαμε αξίζουν μεγαλύτερη αναγνώριση από όλο το
ελληνικό έθνος για όλα όσα προσέφεραν με αυτοθυσία και αυταπάρνηση
για εμάς τους κατοπινούς. Το παράδειγμά τους αποτελεί για εμάς που
καλούμαστε πλέον να συμμετέχουμε σε αγώνες διαφορετικής μορφής, όχι
κατ’ ανάγκη πολεμικούς, αλλά πνευματικούς, που είναι εξίσου σημαντικοί
για τον ατομικό βίο και για την κοινωνική ζωή. Όλοι οι μαθητές που
γνωρίσαμε για πρώτη φορά τους τοπικούς ήρωες πήραμε μια γνώση και
ένα μάθημα που θα μας συντροφεύουν για πάντα.

ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΑΡΤΑΛΑΜΗ | ΧΟΡΩΔΙΑ-ΜΟΝΩΔΙΑ | ΒΛ1
Φυσικά και θεωρώ πρότυπα ανθρώπους που έδωσαν τις ζωές τους
πολεμώντας ενάντια στη σκλαβιά και την καταπίεση. Όμως, προσωπικά,
δεν μπορώ να πω ότι θα έκανα κάτι παρόμοιο. Δεν θα άφηνα την
οικογένεια και το σπίτι μου για να πολεμήσω για την Ελλάδα του
σήμερα. Για την Ελλάδα του τότε, ναι, ίσως να το έκανα.
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ΧΑΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ | ΧΟΡΩΔΙΑ-ΜΟΝΩΔΙΑ | ΒΛ1
Τα επτά αυτά πρόσωπα, όπως όμως και οι υπόλοιποι επαναστάτες που
δεν είναι γνωστοί, θεωρούνται άξια ήρωες και πρότυπα ανθρώπων με
υψηλά ιδανικά. Οι αποφάσεις που έλαβαν χρειάζονται τεράστια ψυχικά
αποθέματα.

ΣΟΦΙΑ ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΑ | ΧΟΡΩΔΙΑ-ΜΟΝΩΔΙΑ | ΒΛ1
Είναι δύσκολο να θυσιάσεις την οικογένεια, την ζωή και τα «θέλω»
σου για το καθήκον προς την ελευθερία. Θέλει θάρρος, τόλμη και
αποφασιστικότητα να παλέψεις με τέτοιο βάρος. Θαυμάζω αυτούς τους
ανθρώπους και τους ευχαριστώ γιατί είμαι σήμερα ελεύθερη. Εάν ήμουν
στη θέση τους, ίσως να δείλιαζα. Χρωστάμε όμως τόσα σε αυτούς τους
ήρωες και η ιστορία τους έχει χαραχτεί στις ψυχές μας: «η Ελλάδα ποτέ
δεν πεθαίνει...»

ΖΩΗ ΝΙΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΟΡΩΔΙΑ-ΜΟΝΩΔΙΑ | ΒΛ2
Για να είμαι ειλικρινής, αν δεν είχα πάρει μέρος σε αυτό το
πρόγραμμα, δεν θα κοιτούσα ποτέ αυτούς τους ανθρώπους ως
πρότυπα και ήρωες. Δεν μπορώ να απαντήσω με βεβαιότητα αν θα
μπορούσα να κάνω κάτι ανάλογο καθώς, ευτυχώς, δεν έχω ζήσει
σε τόσο ακραίες συνθήκες. Για εμένα οι θυσίες τους είναι πλήρως
αποδεκτές, αφού χωρίς αυτές οι καλές σημερινές συνθήκες δεν θα
υπήρχαν.

ΒΕΡΟΝΙΚΗ ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ | ΧΟΡΩΔΙΑ-ΜΟΝΩΔΙΑ | ΒΛ2
Θαυμάζω τους ήρωές μας για τη γενναιότητα, το θάρρος και την
ψυχραιμία να αντιμετωπίσουν μια τόσο τραγική κατάσταση. Είναι
τρομερό πώς πίσω από τη «φυσιολογική» μας καθημερινότητα, με όσα
θεωρούμε αυτονόητα, κρύβεται τοσο αίμα, τόσες θυσίες ανθρώπων
που πάλεψαν και έδωσαν τη ζωή τους για να απολαμβάνουμε σήμερα
την ελεύθερη ζωή.

75

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΔΑΜΙΔΟΥ | ΧΟΡΩΔΙΑ | ΑΛ1
Αντλούμε ελπίδα μέσα από τη γενναιότητα αυτών των σπουδαίων
ανθρώπων και τιμούμε τη μνήμη τους, παραδειγματιζόμαστε και
εμπνεόμαστε για να βασιζόμαστε στις δικές μας δυνάμεις.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΛΕΥΡΙΔΗΣ | ΧΟΡΩΔΙΑ | ΑΛ1
Ο άνθρωπος πάντα αναζητά ήρωες. Μέσα από αυτούς παίρνει δύναμη
για να πολεμήσει τις δικές του μάχες. Τραγούδησα για τους επτά
δυτικομακεδόνες ήρωες κι εκείνοι με τη σειρά τους φωτίζουν τον δρόμο μου.

ΛΗΔΑ-ΛΟΥΝΤΜΙΛΑ ΒΑΛΙΑΚΑ | ΧΟΡΩΔΙΑ | ΑΛ2
Όσοι θυσιάστηκαν τότε δεν θα ξεχαστούν ποτέ. Ο πατριωτισμός λαμβάνει
διαφορετικό περιεχόμενο ανάλογα με τις ανάγκες κάθε εποχής. Ο
σύγχρονος πατριωτισμός, σε μια ειρηνική εποχή, πρέπει να συνδέεται με
την κοινωνική δικαιοσύνη.

ΜΑΡΙΑ ΓΙΟΥΡΟΥ | ΧΟΡΩΔΙΑ | ΑΛ1
Παρόλο που αποτελούν πρότυπα, στις μέρες μας δεν γίνονται τέτοιες
επαναστάσεις, ίσως γιατί το αγαθό της ελευθερίας θεωρείται αυτονόητο.
Ωστόσο, αν υπάρξει περίπτωση να υποδουλωθεί και πάλι η πατρίδα,
οι Έλληνες έχουν αποδείξει πως ξυπνούν από τον λήθαργο στον οποίο
πέφτουν και επαναστατούν αντιμετωπίζοντας κάθε κατακτητή.
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ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΚΟΥΤΖΙΑΜΑΝΗ | ΧΟΡΩΔΙΑ | ΑΛ1
Το σπουδαίο αυτό επίτευγμα των Ελλήνων δεν ήταν εύκολο να
πραγματοποιηθεί. Ζωές πολεμιστών, γυναικών, ακόμα και αθώων
παιδιών δόθηκαν ώστε να αποκτήσουμε την ελευθερία μας. Ανθρώπους
σαν τους επτά αγωνιστές πρέπει να τους θεωρούμε ήρωες και να τους
τιμούμε καθημερινά. Τα ονόματα και οι θυσίες τους πρέπει να αποτελούν
πρότυπο για όλους μας.

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΔΑΒΙΤΗ | ΧΟΡΩΔΙΑ | ΓΛ
Έπραξαν για το καλό της πατρίδας και αποτελούν λαμπρό πρότυπο.
Στη σύγχρονη εποχή σπανίζει σε σημαντικό βαθμό κάτι τέτοιο και σε
πολλούς φαίνεται αδιανόητη μια τέτοια θυσία. Με εμπνέουν, όμως, στη
σκέψη να πράξω με ανιδιοτέλεια. Η σημερινή γενιά δεν έχει κληθεί ποτέ
να λάβει τέτοια απόφαση, πιστεύω όμως ότι, ανεξαρτήτως φύλου και
ηλικίας, η πλειοψηφία θα αγωνιζόταν για την ελευθερία.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΑΒΙΤΗ | ΧΟΡΩΔΙΑ | ΓΛ
Με την ανιδιοτελή συμπεριφορά τους εμπνέουν ακόμη στους
ανθρώπους, και ιδιαίτερα στους νέους, υψηλά ιδανικά. Θα μπορούσαν
να επιλέξουν να μη συμμετάσχουν στον πόλεμο και να διαφυλάξουν
την ακεραιότητά τους, προτίμησαν όμως να θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή
τους. Στη σύγχρονη εποχή της κατανάλωσης και της ηθικής κρίσης
εκλείπουν αυτές οι στάσεις ζωής. Αλλά όταν κινδυνέψουν ιδανικά όπως
η οικογένεια, η πατρίδα και η ελευθερία, ίσως και εγώ να κάνω κάτι
ανάλογο προκειμένου να υπερασπιστώ αυτά που συντέλεσαν τόσο στη
διαμόρφωση της προσωπικότητας και της ταυτότητάς μου.

ΙΩΑΝΝΑ ΔΑΒΙΤΗ | ΧΟΡΩΔΙΑ | ΑΛ1
Oι ήρωες του 1821 χαρακτηρίζονται από μεγάλη ψυχική δύναμη και
ηρωϊκό πνεύμα. Πιστεύω πως δεν θα είχα το θάρρος να σταθώ απέναντι
σε ένα τόσο μεγάλο σύνολο αντιξοοτήτων όπως αυτοί οι σπουδαίοι
ήρωες. Οι θυσίες τους είναι φυσικά αποδεκτές και αναγνωρίσιμες από
όλον τον κόσμο, κάνοντας περήφανη την Ελλάδα. Θα μείνουν ανεξίτηλοι
στο πέρασμα των αιώνων.
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΡΧΑΛΙΔΗΣ | ΧΟΡΩΔΙΑ | ΒΛ1
Είναι αυτοί που χωρίς δεύτερη σκέψη πολέμησαν αφήνοντας πίσω
τους τις οικογένειες και τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Δεν πρέπει να
ξεχαστούν, ούτε πρέπει να ξεχαστεί πού οφείλουμε την ελευθερία μας.

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ | ΧΟΡΩΔΙΑ | ΒΛ1
Στάθηκαν γενναίοι και ενωμένοι υπό άθλιες συνθήκες και αντιστάθηκαν
για έναν κοινό στόχο. Θα έπρεπε σε παρόμοιες καταστάσεις, αν
πρόκειται για την ελευθερία, να πολεμήσουμε, γιατί ο πόλεμος για την
ελευθερία φέρνει την ειρήνη.

ΕΥΘΑΛΙΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ | ΧΟΡΩΔΙΑ | ΒΛ1
Ακούγοντας τις ιστορίες για τα επιτεύγματα αυτών των ανθρώπων
δεν θα μπορούσα να μην τους θεωρώ πρότυπα και ήρωες. Οι θυσίες
τους είναι βεβαίως αποδεκτές, γιατι πάλεψαν για την ελευθερία των
Ελλήνων. Η θυσία για έναν κοινό σκοπό είναι δύσκολη απόφαση, όμως
όλοι μέσα μας πιστεύουμε πως μπορούμε να την πάρουμε κάποτε. Εάν
θα κάναμε εν τέλει τέτοιες θυσίες; Αυτό εξαρτάται από τις συνθήκες
που επικρατούν, οι οποίες αλλάζουν τον τρόπο που σκέφτεται ένας
άνθρωπος.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΒΟΛΤΣΟΣ | ΧΟΡΩΔΙΑ | ΒΛ1
Τα θαυμαστά αυτά πρόσωπα έδωσαν αγώνα, βάζοντας την ελευθερία
οικογενειών και συνανθρώπων πάνω από τη ζωή τους. Το να δώσει κανείς
τόσο πολλά για κάτι τόσο αβέβαιο είναι μια γενναία απόφαση, δύσκολο
να κάνει κάτι ανάλογο κάποιος από εμάς. Οφείλουμε, όμως, τουλάχιστον
τον θαυμασμό μας στα πρόσωπα αυτά και να αναγνωρίζουμε το χρέος
της ελευθερίας μας απέναντί τους.
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΛΟΚΙΔΟΥ | ΧΟΡΩΔΙΑ | ΑΛ1
Μας δείχνουν τον δρόμο που πρέπει να βαδίσουμε. Τιμάμε την ιστορία
μας, αντλούμε από τα διδάγματα της θυσίας των προγόνων μας,
εμπνεόμαστε και οραματιζόμαστε ένα σύγχρονο και δυναμικό μέλλον
στηριγμένο στις ελληνικές αξίες και αρετές. Παίρνοντας παράδειγμα από
τους λαμπρούς αγωνιστές δεν μπορώ να φανταστώ ότι δεν θα έπραττα
κάτι ανάλογο. Σημαντική, όμως, ιδέα της Επανάστασης που θα πρέπει
να διακατέχει κάθε Έλληνα της σύγχρονης εποχής είναι η ενότητα και η
προσήλωση στο καλό της πατρίδας: είμαστε εις το εμείς και όχι εις το
εγώ, όπως έγραψε και ο Στρατηγός Μακρυγιάννης.

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΟΥΪΜΤΣΙΔΗΣ | ΧΟΡΩΔΙΑ | ΒΛ1
Χάρη στη γενναιότητα των ηρώων του 1821 ζούμε τώρα ελεύθεροι.
Οφείλουμε να τους εξυμνούμε, να μελετήσουμε τη δράση τους και να
πάρουμε τα διδάγματά τους, να θαυμάζουμε όσα έκαναν και να μην
ξεχνάμε πως πολέμησαν για την ελευθερία χωρίς υπολογισμούς, με μόνο
πόθο την ελευθερία. Χρέος μας να συνεχίσουμε με τη σειρά μας να
διατηρούμε το ίδιο φρόνημα και ήθος, δημιουργώντας συνθήκες ειρήνης
και ελευθερίας πνεύματος.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΟΥΛΙΟΥΦΑ | ΧΟΡΩΔΙΑ | ΑΛ1
Eγκατέλειψαν το σπιτικό τους, τις γυναίκες, τα παιδιά τους και πήραν
τα απόκρημνα βουνά για να πολεμήσουν, έμειναν νηστικοί για μέρες,
κάτω από δύσκολες καιρικές συνθήκες, και με τα όπλα, τα σπαθιά
των ηρώων αυτών ήρθε το υπέρτατο αγαθό της ελευθερίας. Αποτελούν
λαμπρά πρότυπα για εμάς τους νεότερους Έλληνες. Αξίζει να δώσεις
τη ζωή σου για την ελευθερία, η οποία εξασφαλίζει την πρόοδο και την
ευημερία: «Χαίρε, ω Χαίρε, Λευτεριά».

ΘΩΜΑΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ | ΧΟΡΩΔΙΑ | ΒΛ1
Με αυταπάρνηση έδωσαν τις ανέσεις, τις περιουσίες και πολλές φορές
τις ζωές τους πολεμώντας με θάρρος για την πίστη, την πατρίδα και
την ελευθερία. Αποτελούν σίγουρα πρότυπα και παραδείγματα προς
μίμηση για εμένα, καθώς οι πράξεις τους μας δίδαξαν πως πρέπει να
αγωνίζεται κανείς για ό,τι έχει πραγματική αξία, με όποιο κόστος κι αν
έχει αυτό. Θα πρέπει να θυμόμαστε ποιοι ήταν και τι έκαναν, να τους
τιμούμε και να τους σεβόμαστε.
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ΣΑΡΑ ΛΕΚΑ | ΧΟΡΩΔΙΑ | ΑΛ1
Καθοριστικοί για την ελευθερία μας, αψήφησαν κινδύνους και δεν
πρόδωσαν ποτέ την πατρίδα τους. Ήταν Έλληνες μέχρι το τέλος, οι
«Ανδρείοι Μακεδόνες» που καλούσε ο Ρήγας στον «Θούριο». Σήμερα το
πνεύμα τους είναι σπάνιο.

ΜΑΡΙΑ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΟΥ | ΧΟΡΩΔΙΑ | ΑΛ2
Αναμφίβολα αποτελούν φωτεινά παραδείγματα και αξιόλογα πρότυπα.
Σπανίως στις μέρες μας συναντούμε κάτι παρόμοιο. Πρέπει πάντα να
επικρατεί η ειρήνη ανάμεσα στους λαούς, όμως σε περίπτωση πολέμου
θα πρέπει να υπερασπιστούμε τη χώρα μας.

ΕΥΑ ΝΑΚΟΥ | ΧΟΡΩΔΙΑ | ΑΛ2
Τα γεγονότα της Επανάστασης και ο πόλεμος γενικά μου προκαλούν
σύγχυση και εκνευρισμό. Το 1821 είναι, ίσως, η πιο σημαντική χρονολογία
στην Ιστορία του λαού μας. Τα σύγχρονα πρότυπα ωχριούν μπροστά
σε εκείνους τους ήρωες και, αν με τα χρόνια ξεχνάμε τις θυσίες τους, οι
άνθρωποι αυτοί θα αποτελούν πρότυπα, αλλά και σωστά είδωλα για πάντα
– αυτά που έκαναν δεν είναι μόνο αποδεκτά, αλλά θαυμαστά. Προσωπικά,
αμφιβάλλω αν θα μπορούσα να κάνω κάτι ανάλογο, όμως αν βρεθώ σε μια
παρόμοια κατάσταση δεν θα μείνω και με τα χέρια σταυρωμένα.

ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΠΛΕΞΙΔΑ | ΧΟΡΩΔΙΑ | ΒΛ2
Η επιλογή των αγωνιστών για τη διάθεση του εαυτού τους στον
αγώνα για την ελευθερία τούς κατατάσσει στο Πάνθεον των ηρώων.
Η στάση τους μπορεί να εμπνεύσει τους ανθρώπους σήμερα, αλλά
και παντοτινά, αφού οι αγώνες για την Ελευθερία δεν σταμάτησαν
ποτέ.
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ΓΕΩΡΓΙΑ-ΡΕΑ ΣΒΩΛΗ | ΧΟΡΩΔΙΑ | ΑΛ2
Πηγή έμπνευσης οι ήρωες που υπερασπίστηκαν υψηλά ιδανικά. Χωρίς
τις θυσίες τους η πατρίδα μας ίσως να μην υπήρχε. Μακάρι σε έναν
ανάλογο αγώνα, αν χρειαστεί, να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τους
φόβους μας.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΟΡΩΔΙΑ | ΑΛ2
Η ελευθερία μας σήμερα δεν είναι αυτονόητη, αλλά κεκτημένη, και
είναι χρέος μας να μην το λησμονούμε. Οι προσωπικές θυσίες για
το καλό του συνόλου είναι πράξεις δύσκολες και επώδυνες. Πώς να
εγκαταλείψει κανείς και να μην ξαναδεί ποτέ τους οικείους του; Πώς
να απαρνηθεί την αγάπη; Πώς να απαρνηθεί την ίδια τη ζωή; Μόνο
που η ζωή χωρίς λευτεριά είναι ζωή μισή και άχαρη. Δεν ξέρω αν θα
είχα τη δύναμη να κάνω τέτοιες θυσίες, αλλά θα ήθελα να μπορώ.

ΜΕΛΙΝΑ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΟΡΩΔΙΑ | ΓΛ
Όταν η Ελλάδα χρειάστηκε βοήθεια, οι άνθρωποι αυτοί δέν δίστασαν
να εγκαταλείψουν τα πάντα για να την υπερασπιστούν. Θυσιάστηκαν
για την πατρίδα, την ελευθερία, το μέλλον, έναν ανώτερο κοινό σκοπό.
Αποτελούν για εμένα πρότυπα, καθώς κατόρθωσαν το ακατόρθωτο,
στέκοντας στα πόδια τους. Ο καθένας μας καλείται να κάνει θυσίες
κάποια στιγμή. Η αλήθεια είναι πως δέν ξέρω αν θα έκανα κάτι ανάλογο,
όμως σίγουρα το έχω σκεφτεί. Αν όλα έφταναν σε ένα τέλος και
καλούμασταν να θυσιαστούμε για την ελευθερία, θα πολεμούσα στην
πρώτη γραμμή. Ή, έστω, στη δεύτερη.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΑΤΣΙΔΗ | ΧΟΡΩΔΙΑ | ΑΛ2
Η Ιστορία της Ελλάδος είναι γεμάτη ήρωες που πολέμησαν για την
ελευθερία. Λογίζω πως, αν είμαι γνήσια απόγονος όλων αυτών, και
αναλογιζόμενη τις θυσίες τους, αισθάνομαι από τη μία περήφανη και
συγκινούμαι. Και πιστεύω πως αν κι εγώ κληθώ να υπηρετήσω τα ίδια
ιδανικά, θα πράξω ανάλογα χωρίς δεύτερες σκέψεις.
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ΒΑΓΙΑ ΤΟΥΡΤΟΥΡΗ | ΧΟΡΩΔΙΑ | ΑΛ2
Οι θυσίες είναι πράξεις οδυνηρές και όχι εύκολες. Δεν γνωρίζω αν θα
έκανα κάτι ανάλογο, αν θα είχα το σθένος και τη δύναμη. Αυτό που
γνωρίζω είναι πως αξίζει να βάζεις πάνω από τον εαυτό σου όλο το
έθνος.

ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΤΣΑΚΙΛΤΣΙΔΟΥ | ΧΟΡΩΔΙΑ | ΑΛ2
Από τότε μέχρι σήμερα έχουν προκύψει νέες ιδέες και διάφορες
απόψεις. Σίγουρα υπάρχουν διαφωνίες, όμως δεν μπορεί κανείς να
αμφισβητήσει το θάρρος όσων πολέμησαν χωρίς να ξέρουν αν θα
επιζήσουν για να επιστρέψουν στις οικογένειες και τη ζωή τους. Είναι,
λοιπόν, αδύνατον σήμερα να καταλάβουμε πώς ένιωσαν και έδρασαν
αυτοί οι άνθρωποι. Απαντούμε συχνά πως θα πράτταμε το ίδιο,
ξεχνάμε όμως να βοηθήσουμε ακόμα και τον διπλανό μας, ενώ εκείνοι
βοήθησαν όχι μόνο τους ανθρώπους τους, αλλά και αγνώστους τους,
ακόμη και τους αγέννητους. Θα πρέπει να μείνουν στη μνήμη μας.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΣΑΛΙΑΝΗΣ | ΧΟΡΩΔΙΑ | ΑΛ2
Ο ηρωϊσμός τους και η αυταπάρνησή τους φταντάζουν εξωπραγματικά.
Με βάση την κοινή λογική δεν θα μπορούσα να πάρω τη θέση τους,
εκτός κι αν δεν είχα πια τίποτα να χάσω ή αν ήμουν φανατικός ή
τρελός. Αυτή την ακραία στάση τους, τόσο ευεργετική για εμάς,
πρέπει να την τιμούμε, αφού της οφείλουμε τόσα από τα σημερινά μας
δικαιώματα.

ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ ΤΣΑΜΠΟΥΡΗ | ΧΟΡΩΔΙΑ | ΑΛ2
Οι ιδέες της ελευθερίας, της αυταπάρνησης, της φιλοπατρίας μοιάζουν
σαν πηγαίες αξίες που υπάρχουν στον άνθρωπο από τη στιγμή που
γεννιέται. Τους συμπατριώτες μας που αγωνίστηκαν τιμώ ως φωτεινά
παραδείγματα και προσπαθώ να μιμηθώ τις αρετές τους, φυλάσσοντας
τις αξίες της ελευθερίας, της δικαιοσύνης, της ειρήνης με «πάντα
άγρυπνα, τα μάτια της ψυχής μου», όπως γράφει ο Σολωμός.
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ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΕΤΣΕΚΟΥ | ΧΟΡΩΔΙΑ | ΑΛ2
Αυτοί οι άνθρωποι, προκειμένου να αγωνιστούν για τους Έλληνες και
την ελευθερία, αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν πολλά. Θεωρώ πως
υπήρξαν πράγματι ήρωες και έδειξαν ακραίο είδος θάρρους. Στη θέση
τους αμφιβάλλω αν θα έκανα κάτι παρόμιοιο, αφού τέτοιες θυσίες δεν
είναι μόνο λέξεις, αλλά σημαίνουν μεγάλο συναισθηματικό, ψυχικό και,
βέβαια, φυσικό πόνο.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΙΩΓΚΑΣ | ΧΟΡΩΔΙΑ | ΑΛ2
Κάθε άνθρωπος, όταν μάχεται για τα ιδανικά του, είναι άξιος. Και
κάθε άνθρωπος, αν έπρεπε να αντιμετωπίσει τέτοιες καταστάσεις,
θα έπρεπε, χωρίς δεύτερη σκέψη, να το κάνει. Οι θυσίες, όταν έχουν
απώτερο σκοπό την ευημερία, είναι αποδεκτές και σεβαστές.

ΕΙΡΗΝΗ ΧΑΝΤΖΑΡΗ | ΧΟΡΩΔΙΑ | ΒΛ2
Δεν θεωρώ ότι θα κατείχα το θάρρος, την τόλμη και τη θέληση να
κάνω κάτι ανάλογο με τα παραπάνω πρόσωπα. Παρόλα αυτά, οι
θυσίες τους και τα κατορθώματα τους θα είναι πάντα αξιοσέβαστα.

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΧΑΝΤΖΑΡΗ | ΧΟΡΩΔΙΑ | ΒΛ2
Αποτελούν πρότυπα για εμένα, αλλά και για όλους εμάς, τους
Έλληνες. Οι θυσίες τους είναι αναμφισβήτητες και παραμένουν
αξέχαστες στις καρδιές μας. Είμαι ευγνώμων που συμμετείχα στο
πρόγραμμα ως μέλος της χορωδίας και μπόρεσα να τιμήσω τους επτά
αυτούς Έλληνες αγωνιστές του 1821.
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ΜΑΡΙΑ ΧΑΝΤΖΑΡΗ | ΧΟΡΩΔΙΑ | ΒΛ2
Αναμφίβολα, η προσφορά, η αυταπάρνηση και η αυτοθυσία των
μεγάλων αυτών ηρώων είναι αξιέπαινες και ανεκτίμητης αξίας
αρετές. Η συμβολή τους στην απελευθέρωση του ελληνικού λαού
είναι αναντίρρητη και χρήζει σεβασμού. Ωστόσο, αν βρισκόμουν στη
δύσκολη εκείνη θέση τους, δεν μπορώ να γνωρίζω ποια θα ήταν η
συμμετοχή μου στον αγώνα, αλλά και σε ποιον βαθμό. Μια τέτοια
απόφαση απαιτεί θάρρος, θράσος, ηρωϊσμό και πατριωτισμό για να
παρθεί, όλα αυτά τα οποία δεν διαθέτει ο καθένας μας.

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΟΥ | ΧΟΡΩΔΙΑ | ΑΛ2
Δεν δίστασαν να θυσιαστούν για τα μεγάλα και υψηλά ιδανικά τους.
Ας μην ξεχνάμε ότι οι πρόγονοί μας διεξήγαγαν έναν δίκαιο πόλεμο, ο
οποίος είναι πάντοτε προτιμότερος από μια ατιμωτική ειρήνη. Μπορεί
να θεωρούμαστε μια ευνοημένη και «χαΐδεμένη» γενιά, δεν πρέπει όμως
κανείς να αμφιβάλλει πως θα επιτελούσαμε το καθήκον μας απέναντι
στον εαυτό μας και την πατρίδα.
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ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | ΧΟΡΩΔΙΑ | ΑΛ2
Τόσο η αρχαία, όσο και η νεοελληνική Ιστορία είναι γεμάτες
από παραδείγματα αυταπάρνησης και αυτοθυσίας. Οι επτά
Δυτικομακεδόνες απέδειξαν ότι ήταν άξιοι συνεχιστές της. Αθάνατοι θα
μείνουν, λοιπόν, οι επτά αυτοί υπέροχοι ήρωες για να μας θυμίζουν ότι
για την ελευθερία, την πίστη και την πατρίδα αξίζει κάθε θυσία.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΑΥΓΟΥΣΤΙΔΗΣ | ΧΟΡΩΔΙΑ | ΒΛ2
Έπραξαν κάτι ασυνήθιστο και κάτι που, αν τότε φαινόταν παράδοξο,
σήμερα μάλλον μοιάζει να είναι ακατόρθωτο. Πάλεψαν για υψηλά
ιδανικά, θυσιάστηκαν και στερήθηκαν τη δική τους ασφάλεια ώστε
να χαρίσουν απλόχερα την ελευθερία, και υπερασπίστηκαν τα
δικαιώματα που απολαμβάνουμε 200 χρόνια αργότερα. Πρέπει να
τους δούμε ως πρότυπα, διότι ο καθένας από εμάς καλείται να δώσει
τους δικούς του αγώνες, μικρούς ή μεγάλους, στη ζωή του.
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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Ι ουνιοσ 2020
- Εκπαιδευτικός Προγραμματισμός
- Ανάθεση εργασιών σε εκπαιδευτικούς του Μουσικού Σχολείου Πτολεμαΐδας
- Προεργασία μουσικών κειμένων και εκπαιδευτική στοχοθεσία
Σ επτεμβριοσ 2020
- Υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα «Ελλάδα 2021»
Σ επτεμβριοσ 2020 – Δ εκεμβριοσ 2021
- Σύνθεση έργου
- Έγκριση συμμετοχής στο πρόγραμμα «Ελλάδα 2021»
Ι ανουαριοσ 2021 – Μ αϊοσ 2021
- Διαδικτυακή και περιορισμένη διά ζώσης διδασκαλία έργου
Ι ουνιοσ 2021
- Δοκιμαστική ηχογράφηση και μαγνητοσκόπηση έργου στο Μουσικό Σχολείο Πτολεμαΐδας
Ι ουλιοσ 2021 – Α υγουστοσ 2021
- Διορθώσεις κειμένου, επανενορχήστρωση και τελική κατανομή μερών
Σ επτεμβριοσ 2021 – Ο κτωβριοσ 2021
- Δοκιμές
- Έγκριση συμμετοχής στο τριήμερο πρόγραμμα εκδηλώσεων για τους εορτασμούς της
επετείου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων
Ο κτωβριοσ 2021 – Δ εκεμβριοσ 2021
- Παρουσιάσεις του προγράμματος στο Μουσικό Σχολείο Πτολεμαΐδας, το Πνευματικό
Κέντρο Σερβίων, την Αίθουσα Τέχνης Κοζάνης και την αίθουσα «Χρήστος Λαμπράκης»
του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών
Ι ανουαριοσ 2022 – Φ εβρουαριοσ 2022
- Eπεξεργασία κειμένων, μαγνητοσκόπησης και ηχογράφησης
- Σύνταξη και τεχνική παραγωγή μακέτας λευκώματος
Μ αρτιοσ 2022 – Α πριλιοσ 2022
- Παρουσίαση λευκώματος
- Προβολή μαγνητοσκόπησης από την ΕΡΤ-3
- Αποστολή λευκώματος σε βιβλιοθήκες και εκπαιδευτικά ιδρύματα
- Αρχειοθέτηση τεκμηρίων προγράμματος στο Μουσικό Σχολείο Πτολεμαΐδας
Καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος τηλεφωνικές συνομιλίες, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
και έγγραφη επικοινωνία τελέσθηκαν από τον διευθυντή του Μουσικού Σχολείου με πληθώρα
συνεργατών. Μέρος της αρχειοθετήθηκε ως αντίγραφο σε ειδικό φάκελλο που διατηρείται
στη Βιβλιοθήκη της σχολικής μονάδας. Σε όλα τα χρονικά στάδια της διεξαγωγής του
προγράμματος τηρήθηκαν με αυστηρότητα όλα τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα.
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Συντελεστές του εκπαιδευτικού προγράμματος
Γενική διεύθυνση: Παύλος Ταγτεβερενίδης
Μουσική διεύθυνση-σύνθεση: Παναγιώτης Δημόπουλος
Διεύθυνση χορωδίας: Ειρήνη Ντελέζου
Προετοιμασία: Γιώργος Εμμανουήλ, Δημήτρης Ρογάρης, Χριστίνα Τσίγκα
Συνοδοί: Παναγιώτης Παναγιώτου, Ελένη Τσιλιπάκου
Σύνολο ευρωπαΐκής μουσικής Λυκείου Μ.Σ.Π.
| φλάουτο | Γεωργία Αναγνωστοπούλου, Γεώργος-Ιωακείμ Λιάκος, Ειρήνη Πασπάλη,
Κωνσταντίνα Φραγκουλίδου | κλαρινέτο | Βασίλειος Ζυμάρας, Ελένη Ρούσση
| σαξόφωνο | Ελευθερία Αναγνωστοπούλου | κόρνο | Μαρία Θεοδοσίου
| τρομπέτα | Κωνσταντίνα-Ελένη Πέμα | τρομπόνι | Αγγελική Ίτσκου
| πιάνο | Γεώργιος Τσαλιάνης | ηλεκτρικό μπάσο | Δημοσθένης Εφραιμίδης
| κιθάρα | Άνυ Κεβρεκίδου | κανονάκι | Μενέλαος Τοκμακίδης
| μπουζούκι | Δημοσθένης Ρώσσιος, Νικόλαος Τσαβδαράς
| κρουστά | Γεώργιος Καρακώστας | βιολί | Κωνσταντίνος Βογιατζής, Άννα Γκόσις, Βάια
Καραδήμου, Σοφία Μπαλαπανίδου, Θεόδωρος Μπαλτζής, Ιωάννης Μυλωνάς, Πέτρος
Στογιάννης | βιολοντσέλλο | Πέτρος Λαζαρίδης, Κωνσταντίνα Πετρίδου
Χορωδια ευρωπαϊκής μουσικής Λυκείου Μ.Σ.Π.
| μονωδία | Δήμητρα Βαρταλάμη, Χαρίκλεια Κωνσταντινίδου, Σοφία Μπούρμπουλα,
Ζωή Νιτσιοπούλου, Βερονίκη Πασχαλίδου, Κωνσταντίνα Πέμα | αφήγηση | Δημήτριος
Ταγτεβερενίδης
| χορωδία | Λήδα-Λουντμίλα Βαλιάκα, Δήμητρα Βαρταλάμη, Μαρία Γιούρου, Ευαγγελία Γκουτζιαμάνη, Αθανασία Δαβίτη, Ευαγγελία Δαβίτη, Ιωάννα Δαβίτη, Κωνσταντίνος
Διρχαλίδης, Δημοσθένης Εφραιμίδης, Βασιλική Ιωαννίδου, Ευθαλία Ιωαννίδου, Χρήστος
Καραβόλτσος, Άνυ Κεβρεκίδου, Παναγιώτα Κλοκίδου, Γρηγόριος Κουϊμτσίδης, Παρασκευή Κουλιούφα, Θωμάς Κουντουράς, Χαρίκλεια Κωνσταντινίδου, Σάρα Λέκα, Μαρία Μαυροματίδου, Σοφία Μπούρμπουλα, Eυανθία Νάκου, Ζωή Νιτσιοπούλου, Βερονίκη Πασχαλίδου, Γλυκερία Πλεξίδα, Γεωργία-Ρέα Σβώλη, Κωνσταντίνα Σιδηροπούλου,
Συμέλα-Μελίνα Σιδηροπούλου, Αναστασία Τατσίδη, Ελισσάβετ Τσακιλτσίδου, Κυπαρισσία Τσαμπούρη, Βασιλική-Μπέκυ Τσετσέκου, Αλέξανδρος Τσιώγκας, Ειρήνη Χαντζάρη,
Καλλιόπη Χαντζάρη, Μαρία Χαντζάρη, Μαριάννα Χαριτωνίδου, Ελένη Χατζηαποστόλου,
Παναγώτης Χατζηαυγουστίδης
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Π. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΡΟΥΛΛΟΣ
επτά
Δυτικομακεδόνες
αγωνιστές

για μικρή ορχήστρα και εφηβική χορωδία

Κοζάνη 2021

ΣΗΜΕΙΏΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΈΣ
Ο Τρούλλος γράφτηκε για τις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών του Μουσικού Σχολείου
Πτολεμαΐδας κατά τα διδακτικά έτη 2020-2021 και 2021-2022 (πρώτο τετράμηνο).
Το έργο έχει χαρακτήρα ιστορικό-αφηγηματικό, είναι γραμμένο επετειακά για αρχάριους
και μαθητές Κατωτέρας και Μέσης Σχολής, και συνετέθη την περίοδο Οκτωβρίου
2020-Ιανουαρίου 2021 στην Κοζάνη.
Η ενορχήστρωση είναι προσαρμοσμένη στο υπό διδασκαλία μουσικό σύνολο:
φλάουτα (2), κλαρινέτα (2), άλτο σαξόφωνο, κόρνο, τρομπέτα, τρομπόνι, πιάνο, κρουστά,
κιθάρα, κανονάκι, μπουζούκι, ηλεκτρικό μπάσο, βιολιά (7), βιολοντσέλα (2), αφηγητή,
μονωδούς (2) και μεικτή, μονοφωνική παιδική χορωδία
Το έργο μπορεί να ενορχηστρωθεί για συμφωνική ορχήστρα και μεικτή τετράφωνη χορωδία.
Η παρτιτούρα είναι σε ντο. Όλες οι άλλες οδηγίες βρίσκονται στο κείμενο.
Η διάρκεια του έργου είναι περίπου 50΄.
Ο Τρούλλος είναι αφιερωμένος στους επτά αναφερόμενους, αλλά και στους αμέτρητους
άλλους άγνωστους Έλληνες επαναστάτες του 18ου-19ου αιώνα. Μνεία, όμως, οφείλεται και
στη μητέρα μου Στέλλα Ψαριανού-Δημοπούλου, πρώην εκπαιδευτικό, η οποία επέμεινε
να τον συνθέσω, όταν αυτό έμοιαζε απολύτως περιττό και μάταιο, απαγγέλλοντάς μου
διαρκώς και ψυχαναγκαστικά τους στίχους του Κωστή Παλαμά:
Ανάξιος όποιος ξάφνου ακούει το προσκλητήρι των καιρών... δε λέει: Παρών!

Τρούλλος © Παναγιώτης Δημόπουλος. Η αναπαραγωγή και εκτέλεση του έργου μπορεί να
πραγματοποιηθεί μόνο με την σύμφωνη γνώμη του συνθέτη.
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Η παρούσα έκδοση
στοιχειοθετήθηκε
από την Κ. Δημοπούλου
τον Μάρτιο του 2022
για λογαριασμό του Μουσικού
Σχολείου Πτολεμαΐδας
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