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\r τιq. 10 lαvoυαρ(oυ 2017, απεβ(ωσε ξαφvιKd στo
) σπ[τι τoU στηv Kαρδiτoα, o παλι6q μπouζoυξηqlbBαγγdληg Δημou. o B. Δημoυ ηταv γvωαr6g

στouq παλιoΦg Kαρδιτoιιilτεg απ6 τη θητε(α τoU στα
μπoυζoυξ(δικα τηq π6ληq μαq. E(1ε αυvε1η παρoυαiα
αro διdαrημα απd τo 1950 περiπoυ, μdXρι τα μdαα τηg
δεκαετ(αg τoυ 1980, πoυ αrαμdτηoε τιq εμφαvfαειg τou.
Στoυg κιiκλouq τωv μoυαικΦv ηταv γvωαrdg με τo παρα.
τooιit<λι Παγκo0τoog η MαγκoΟταog.

τ0U AρlσToμεvη Kαλυβlιδτη

ΓεwηΘηκε ατα Tρ(καλα τo 1925. ,EμαΘε 
απd μικρ69

μπoυζo0κι και dρ1ιoε απd vεαρ6g vα εργdζεταiεπαγ-
γελματικd. E(vαι αγvωαro πoιoq τov δ(δαξε, μdλλov
ηταv αυτoδ(δακτoq. Γρηγoρα dρ1ιαε vcl εμφαv(ζεται 61ι
μ6vov oε Tρ(καλα και Kαρδ(ταα, αλλd και.εκτ69 Θεooα.
λιαg. ,Eτσι, 

τo 1946 εμφαviζεται μαζi με τov Bαoλη Kα.
ραπατ6κη Kαι Tov KΦ-αrα Πεδη αro κdvrρo τoU .,K6ρκυ-

ρα,.σΓη Θεooαλov(κηl Τo 1950 εμφαv(ζεται πdλι με τov
Πεδη κcιι τov ξαραπατdKη στo εξoμκ6 κdιπρo ,.Mηλιdg,,

στηv Kαρδfuoαe Aπ6 κdπoια φωτoγραφ(α ηs δεκαετ(αξ
τoυ 1960, φαivεται 6τι oυμμετ6xει αro αυγκρ6ημα ToU
Bαoλη Toιτodvη oτα Γιαwιταd (φωτ. 5). Mε τov Toιτod-
vη πρ6πει vα εixε κι, dΜεg σUvεργασ(εg, αφo0 τo 1953
εμφαviατηκαv μαζi αrα Φαρoαλα, σε μouσικd o1ημα
πoυ εκτ6q^αυτoιig τouq δ0o, αuμμετε(1ε o Xdρηg Λε1io-
vdπoυλog3 . Aκ6μα Kαι στη Γερμαv(α εμφαv(ατηκε, μαζ(
με τοv βιoλιcrrη Γιdwη Αλεξioυ (φωτ, 7 ).

Eγκαταατdθηκε μ6vιμα σrηv Kαρδiταα, και dκτιoε
dvα μικρd oπfuι κoyrd αro Aθλητικ6 Παρκo. Παιπρε0τη-
Kε τηv Λ6λα Παπαvo0αKα, tτou ηταv τραγoυδicrrρια. Aπ6
τo 1955 μdXρι τo 1985 περiπoυ πoU σταμdηαε vα εργd-
ζεται, εμφαviαrηκε σε dλα τα μπoυζoυξ(δικα τηg Kαρδi-
τσαq: (,,Aμπρ(,,, .,ΠλαταvdKια..,,,MoσKιo0.,, ..Ξημερωματα,.,
.,Mεodvυ1τα Kαι Kdτι,,,,,Mαξiμ,.,'.Kαρδιτoιωτικo Σαλ6vι.,
και αλλα) oυvoδε0o\Γτaq με τo μπoυζo0κι τ6oo τouq τo-
πικoιig καλλιτεxvεg, doo Kαι τιq ,.φiρμεq,, πoυ dρxoιrrαv
απd ηv Aθηvα.

o B. ΔημoU τα τελευτα(α 1ρ6vια τηq ζωηs τoυ, εi1ε
κλειoΘε( στov εαυτd τoυ. Ei1ε πoλ0 καιρd πoυ εηε απo.
τραβηxrεf απ6 τo επdγγελμα. oι θdvατoι τoU γιo0 τou
Bααλη Kαι τηq γυvα[καg τoυ Λdλαg τo 2006, τov dκαvαv
απ6μακρo. ΠoMdg φoρdq τoυ ζηηΘηκε μ6oω κoιvωv φi.
λωv, vα δΦoει μ(α oυv6ιrrευξη για τη ζωη τoU, vα διηγη.

Eτlκfτo δ[ακoυ με τo τρoγoιiδl ,,E[μαl 
dvα φτω;1ιiπαlδo,,

τoυ Boγγdλη Δliμoυ. Tρoγoυδιiεl o Στpιiτoq Δloυυoiou

θεi με Μrπoμdρειεq ηv πoρε(α τoU στo λαiκ6 τραγo0δι,
η γvωριμ(α τoυ με τov Bαα. Tαιταdvη, τov Στρdτo Διo-
vuo(oυ και αλλoυg καλλιτd1vεq. Aκdμα, Yια vα λ0oει κd.
πoιεq απoρ(εq. Για παρdδειYμα, τo πdτε ακριβΦg εμφα-
v(αrηκαv τα πρΦτα μπoυζo0κια στηv Kαρδ(τoα. oμωq
παιrrα τo απdρριrπε 1ωρig oυζητηoη. Oι πληρoφoρiεζ
αυvεπΦg για τηV καΜιτε1vικη τoυ δρααrηριoητα, .εivαi
πoλ0 λ(γεg Παρ, dλα αυτα, γραφηKε μετd τov θdvατ6
τoυ αυτo τo dρθρo-αφι6ρωμα, dαrω Kαι με τα λιγoαrd
ατoι1ε (α πoυ ouλλ61ΓηKαv.

. Eκε(vo 6μωq πo.υ δεv ε(vαι γvωαr6 αrov πoλ0 κ6oμo,
ε(vαι η εvαo1dληoη τoυ με ηv δημιoυργ[α λαικωv τρα-
γouδιΦv. 

,Eγραιpε 
τραγo0δια πoU ηXoγραφηΘηκαv απ6

τouq: Στρdτo Διovυo(oυ, Bαγγdλη Περπιvιdδη, M(μη
ΓκιoυΜκα και dλλoυg. Συvεργαcπηκε επ(αηg με τov με.
γαλo KαρδιτoιΦη oυvθdτη Kαι μoυoικd Bαoλη Kαραπα-
τdκη. Συγκεκριμdvα τo 1962 κυκλoφ6ρηoαv ηioγboφη-
μ6vα oε δ(oκoυq 45 σΓρoφιiv, τ6ooερα τραγo0δια με
μoυoικη δικη τoυ. Tα τραγo0δηoε ο Στρdτog Διovυo(ou.
Σ,αυτd παiζει μπoυζo0κι και d1ει η διε0θυvση τηq oρXη-
στραq.o Bααληg KαραπατdKηq, με τov oπo(o εixε oυvερ-
yααrεi παλιdτερα. Ωq αrι1ouργdq εμφαv(ζεται io 6voμα
M. \ταλαγιdwη η M. Tαλαγιdwη (φωτ. 1). Πρ6κειται για
ηv Σταματ(α (Mdτα) Nταλαγιdwη, γvωαrη ωg τραγoυδ(-
στρια με τo καλλιτε1vικd ψευδΦVυμo Mατα Λωρηa . F.|τε.
λευτα[α, ηταv γυvαkα τoυ Bαo. Kαραπατdκη..Auτ6 δεi-
1vει oτι στα τραγo0δια αuτd τoυ Δημoυ, ε(1ε σUvερYα.
αrεi o Kαραπατdκηg. i\λλωαrε, απ, 6oα αvαφ6ρΘηκαv
παραπdvω, φα(vεται 6τι εi1αv και αrεvη επαγγελματικη
ο;(doη. Τα αμdαωg επ6μεvα 1ρ6vια, dvα απ, τα τραγo0.
δια τoυ Δημou, τo ..Aφo0 τo ξdρω πωq θα πεΘαvω,., επα-
vεκδ6Θηκε oε δ(oκo 45 αrρoφωv cπηv Aμερικη. Eπiαηg.
τo 1963 dvα ακ6μα απ,αυτd, τo ,.Kαρδιd 

βαoαvιαμdvη;,

Συνd}εlα oτη oελ..9

,l

Bdλog, τdλoq τηq δεκαετfoq τoυ 1950. Aplπεpd o Bαγγdληq Δ{μoυ
κα δεξlιi o Kfρoλo$ Mlλιivη. Δεv εivol γνωπoΙη τρoγoυδioτρlo

κω o κlθopfαταq
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Δoφημlπlκli κατψiρηη τoυ κ6vτρoυ,,Aμπρf. στηv εφημερΙδo ..Nεη 
AγΦv..,

φ0λλo η$ 1.4.1958. Eμφοviζετolτo ωγκριiημα τou Bαγγfλη Δ{μou. To
.AμπρΙ,,λεlτωργαioε oηυ δlαπα0ρωη τωγ oδΦv Aβfρωφ καl ημερlvlig

HρΦωv Πoλuτε;1vεioυ, εκεΙoκριβιiq πoυ εΙvοl Φμερα o φo0ρvη ΠετμvlΦυη.

Kfπρo,.ΠλoTovfκΠ. (βpiαoπαv dξω απd ηv Kαρδfτoο πo δρdμo γtα ηγ Mητριiπoλη) περf τo 1962.1963.
Δloκρ[vovτol (απιi αρloπριi}αηv 1η ωlριi: Bαγγεληs Δημou μπoυζoιiκl, Λελα Δfμou τpογoΦδl' KΦπαg Γρηγoρfκη

μπ0υζo0κ:. Πfoω oεlρf: Kιiπag Πεδlig κlθιiρα, Στoιiρoq Mπεviοηg oκoρπεdv, Bαγγεληq Kοραβοoiληq τρογoιiδrκιθoρo

ηXoγραφηΘηκε oε vdα εκτd-
λεoη απd τov Bαψdλη Περ.
πιvιdδη. Τηv περioδo 1998-
2000, τρ[α απd τα παραπα.
vω τραγo0δια με τov Διovυ.
σ(oU, επαvακυκλoφ6ρηoαv
oε δ(oκoυq cD. F| επ6μεvη
εμφdvιoη τou Δημou αrη δμ
ακoγραφ[α με v6o τραγo0δι,
6γιvε αρκετd 1ρ6vια αργ6τε.
ρα με τo ,,,Evα 

βdταvo ωρα(o
- Πατα πdτα.,. Τo τραγo0δι
αυτ6, oOμφωvα με μαρτυρiα
τoU τραγoυδιαrη Σωκρdτη
Xαoιαλη, d1ει γραφεi απ6
τov Δημoυ γ0ρω αro ,19705 

.,Eγιvε 
επιτυ1(α, και ακo0γε.

ται στα μπoυζoυξiδικα ακd.
μα και αημερα. oμωq, η
πρωη ,.vdμιμη,. . ηXoγρdφη-
oη και κuι<λoφoρ(α τoυ, dγι-
Vε τo 2000 απ6 τov M(μη
Γκιoυλdκα Aργdτερα η1o.
γραφηΘηκε σε vειirτερεg
εκτελdoειq απ6 τouq Bαψd.

0 Booiληq Tolτoovηg με τo ουγκpστημ6 τoυ oτηv Kριiο Bρ6oη
Γlαwlταιilv, πα μεοα τηq δεκοετΙαg τoυ 1960. Tελεuτuioq δεξlιi, μιiλη

Boγγεληq Δ{μoυ κol Miμηq Γκloυλεκοη πο.,ΞημερΦμoτα,.
(Kopδiτoα}, γ0ρω oτo 1976. ΠΙoω o Γlfvυηq Ζo1αρdg (Νταμovdκπq)

vτριiμg κoι o Στoιlpoq Mπεvioηg oρμιivlo.

,Εvαg 
αφαVηq εργαΤηq ΤOU λαΤκoυ τραγOUδιOU

BffΓEΛL|ΣΔF|λ{oγ(] ?25-10/] /zοl7!
λη Kαραβαoiλη, Θ0μιo Στouρα(η και αΜoυξ. Δεv ε(vαι
ηωα,r6-αv o.Δημoυ εixε κατo1υρΦαει στηv AEΠ|τα σUv.
θετικα δικαιΦματα τoυ τραγoυδιoι]. T6oo 6μωq o Γκιoυ-
λ6κα9, 6oo και oι d},λoι εκτελεαr6q τoU, προq πμη τoυg,
cπoυg-δioKouq πoυ κuκλoφdρηoαv, dγραι|,rαv τo 6voμα
τoυ ΔημoU σαv δημιoυργo0. Γιατi στo τραγo0δι αυτ6 τo
1999, βαo(αrηκε.o |1αμdηg Kραoυvdκηq και δημιoιjρ-
Y|1oε τo τραγo0δι '.Πdτα.πdTα,., πoυ ακo0γεται αηv ταμ
viα.,'Aυη η v0xrα μ6vει... Aργdτερα, τo 2006, τo vειil..ρo
]!Ιατα.πdτα,, ηχoγραφηΘηκε απ6 τov Σπ0ρo Zαγoρα(δ7.,Εvα 

ακ6μα παλι6 τραγo0δι τoυ B. Δημoυ, τo ,.Σε.6iι 
βΜ-

πειq και αKo0g,,, εμφαviαrηκε σηv,,vdμιμη,, διoκoγραφ(α
τo 20..|2, σε μ(α 

,,llve,, 
ηXoγρdφηoη τoυ απ6 τov M..iκιoυ-

λdκα8 . oλα lα ryoγραφημ6vα τραγo0δια τoυ B. Δημoυ
πoυ κυκλoφ6ρηoαv ,,vdμιμα.,, παρατiθεvται αε διπλαv6
π(vακα.

AκoλoυΘε( μiα oειρα τραγoυδιΦv oε αrixoυg Kαι μoU.
oικη τoυ B. Δημoυ, πoU δεv η1oγραφηθηκαv πoτd ,,v6μι-

μα,,. oλα υπαγoρεOτηKαv στov uπoγρdφowα απ6 τov
Σωκρdη Xααιαλη, πoυ σUvεργdαrηκε πoΜdg φoρdg με
τov ΔημoU και τα d1ει μdΘει απ, αυτ6v, oπωg μαg'ε(πε o
Σωκρdτηq, τα περιαo6τερα γρdφτηKαv πριv τo 1g71.
1972,

διoκpivετol o Boγγεληg Δliμoυ
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'Aυτ6 τo Κρατoζ oaτε θα γαθε[,
oiτε θα rιρ0ιζ6ψει' αΜα απλιilg θα βoυλaδ6ρvε(
Θεaδωρ0g Koλoκoτμivη9

Παvηγιiρl σTo κ0fuφ6u Kορδfτoαq,9 Moioυ 1911. Στo π6λκo με τηU κoυρελoιi κιiθovτol o| μouσ!κoi:
Aπιi αρloτεριi:πρΦτη αεtριi ΓΙιiuvηq Aλεξiou βloλi, Λελα Δliμoυ τραγoιiδl, Boγγdληq Δ{μoυ μπoυζoιiκl.

Π[oω oεlρ0: Nαπoλfωv TατolρΙγκoq κλoρiιlo, Niκoq Kηριiκos (μ6fus δloκpivεταl) λαoιjτο, Kιilπαq Πεδ{g nθιiρο.

^'*;,fl|fn!","o^ Γιαwη Mπα- Θ-α γivεl απιi.|o !oεηβρi.o, :.1 -aεκ1+Fξ 
ioι' 2a17

ξεβαvoυ,
3.Πλι1ρoφoρiαΓιαwηMπa- Εt*ξ ffq 3s f*ψyiοιl α δηiωεεlq
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φερε oτι o ατι1oq τ.

διo0,,μ, 6vαv απ','=*,i;i'o: Χορ*lfftgκ{i Φgσfisti* ffi*φrfrgα
(και6yιΚαλαμπακα),γραφτηκε t Ι '
λoγω τηq παρoυolαq oτo κ6vτρo Γλ π6 Πdμrrη 30 Noεμβρioυ dωg Kυριακη 3 Δεκεμ-

tr:::' #! EΥ*r:;ξΙZll #\i:fi -,Η 3:#ffifrl",}",i}i:J l.".:ft f,::ι::
Υowαv απo τηv Καλαματα και ΦoqΞoυ Noμo0 Kαρδ(τbαg, nρ6',no linoδx.in;O λ;.
E:i r:;'i'::#}:iξ::: #: *:s **.Fa, ffi ;qii);[0#; ff;\ffif,,.iη;:;
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l^s9,''''''''''''''Lγeφpi95 gγψgτ9xoυv κdΘε xρ6vo
M, ΓκιoυΜκαq Χρησψoπo(ψi τη cπo Δ|EΘΝEΣ ΦEΣTIBAΛ t(APΔlTΣAΣ
Μξη ''ΚαλαμπαΚα'', oι πλι1ρoφo- To σUγKεKριμ6vo Xoρωδιακd Φεαrιβdλ, στo oπο(o
ρiεq αuτεq επιβεβαιιΙlΘηκαu και 6xoυv λdβει μdρoq κoρυφα(εg xoρωδ(εg απ6 καθε γω-
απo τov Bofuωτη τραγ'ouδιoτη vιd τηg γηg, διακεκριμdvεq oρiηαrρεq,Kαι oπouδαioι
Ν[κo Δεμiρη' o τεΜυτα{'oq μαλι.. ooλ(αr, δdγα,ωvεται απd io'lδεis ;* i",οιi,. 

^"iT;;y{:H'#;'3Ι,;iJl'ii#l:l:::,Ι:ιl;iy-:i:'l;r.:ι,-i:γ.γ;;d;,";;;;i;
σαv τov Nlμoυo.ο.oi]o [,ι,'l;,;;- πoιεiται υπ6 ηv,κα}λιτεXvικη διε0θυvση τoU Mαdcrrρoυ
u/εκα9no.brνι^oq κounoiiqnζ και Kαθηγηη !ξου-ξ9ξ'u$δη.

"/{ψa,,'ft ,{i2,,'4 
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Mιivo1o γ0ρω πo 1964. Tελευτoiog δεξlιi oτo π6λκo o Γιivvηq Aλεξioυ

με lo βιoλi. Δiπλο τoυ με τo μπouζoιiκl o Bαγγfληg Δ{μoυ.

πoυ τ6τε εμφαv(ζowαν oλoι μαζ
οτo κ6vτρo"Maξfu",

λαμαγκ6v'' (LΕGΕND
2201153652),

8' H oυvεργαo[α τoυ Δr1μoυ

μe τov Μ. Γκιoυλtκα αρyιoε αn6
πoλ0 παλια και γρovoλaι/εlται
απιi τιq αρχiq τliq δεκαετΙαq τou
1960, T6τε o Mfuηg oε ηfuκ[α 16-
17 yρovιilv 6καve rιg πρΦτεg
επαγγ ελματ ικ6q eμφαv[oε(g τoU
oτo κ6wρoτoυ Κιiκπα Mπαρτζιil-
κα, στov Παλαμα' MπoυζoLκι
6παιζε τoτε o B' Δημoυ Και τρα.
γoυδo0oε η γυvα[κα τoυ Λiλα'
Π λr:r ρoφo ρbg Σ, Χαo ιαfu1'

9' H λoγoκριolαπou επιβΜ-
θηκε oτατραγo0διατo 1937 απo
τη δικrατoρ[α τoυ Mεταξα, αρxι-
oε vα ατove[ μεcα τηv πτιiloη τη9
Χofwαq τo 1975, 6ταv o Μ' Xα.
τζιδciκηq επ6βαΜ vα μεταδdδo-
w α ι'' yαo ικ λΙδ αα'' τ ραγ a 0 δ ια απ6
τo κρατικ6 ραδι6φωvo' Tυπικα
καταργηθηκε με v6μo τo 1993'

10' Θυμαμαι oτι o φiλog
Κιboταg B', oταv πηγαιvε oτα
μτoυζo0κια Υ0ρω oτo 198a, πα.

Tο ΔIEΘNEΣ ΦEΣT|BM KAPΔ|TΣAΣ εκτ6q απ6 το
ΔιεΘvdg Φεατιβdλ XoρωδιΦv περιλαμβdvει πληθιilρα

ΣυVd1εlα απιi oελ.8

oι αri1oι τouq βdβαια
εivαι απλoiκol oμωq Yια vα
τα κρivει καπoιog, δεv πρd-
πει vα τα δε(μ6vo ωg πoιη.
ματα, αλλd πρdπει vα Tα
ακo0αει vα πα[ζoιrrαι στo
παλκo και μdλιαrα vα Xo.
ρεOovrαι. Γιατ(, γι, αυτd τo
oκoπ6 γρdφτηκαv. 1\λλω-
στε, o Δημoυ δεv διεκδiκη-
oε δαφvεg πoιητη, o0τε κυ.
κλoφ6ρηoε κdπoια πoιητι-
κη αuΜoγη. Σε πoΜd απ,
τα τραγo0δια τoυ διακρivε-
ται μ(α απαιoιoδoξiα. Πι-

6,''Νoμιμη'' ηγoγρdφηoη και dλλωv εκδηλιiαεωV πoυ ouvfαrαιπαι oε: βραδιdg dπε.
κυκλoφoρ[α εv6q τραγoγδιo0' ραq, συμφωvικηg μoυoιKηξ, θρηoκευτικηg μoυoικηg oε
voεΙται αιπη πoυ 6γινε απo εται- μovααrηρ.o, oε εκκληα(εq, oε αvoιrrd eJi.ρo .nδ nμ
ρε[α δ[oκωv, απoδ6θ'
τικα δικαιιiluo,o n^Ι!;,":ff. yγlq Πλααrηρα, o':iθ-9:,::!-,iδμφ9Ψ, εεvoο91ε1.
κυκλoφoρi'εr ononoχoiλ;;frl ωv τηq περιoxΠs, σηv αiΘoυαα εκδηλιilαεωv τoυ,Ωδεi-

ρdvoμεqη,,πειρατu6c;- 
.--- -- ou .EuΘυμιdδη, εμφαv(αειg φιλαρμovικων, εκΘdoεωv

7, Noκog ου φ'iiτlo..Eιrrε- . ζωiραφιiiq κdι xiρακnκηq κ.&. 
. 
. ] 

..
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Για ηv επιτUχ(α. τnq 6ληg εκδηλωαηq oυμβdλ-
λoυv η |ερd Mητρ6πoλη Θεooαλιιilτιδog και Φαvαριo.
φεραdλωv, η Περιφερειακη Ev6ητα Kαρδ[τααg (Περμ
φ6ρεια Θεαoαλ(αg) o Δημog Kαρδ(τααg,o Δημog Moυ.
ζακ(oυ κCtι η Παvελληvια oμooπovδiα Xoρωδιιilv Kαι
ΔιευθυyrΦv ΧopωδιΦv.

To Φεαrιβdλ πραγματoπoιε(ται στo Δημoτικ6 Kιvη-
ματoΘ6ατρo Kαρδ(τoαg, (πηv αfΘoυoα εκδηλωαεωv
τoυ ξεvoδo1ε(ou Mouzaki Palaοe εvω παρd}'ληλεg εκ.
δηλΦoειg γivowαι στηv Λiμvη Πλααrηρα, oε μovαατη.
qΨ Ιηqjεeιoxμ και στηv αiθoυoα εκδηλΦoεωv τoU
Ωδε(oυ EυΘuμιdδη.

To ΦEΣT|BM παpoυoιdζει.'o. κoρυφα(og.AΛEΞ}.lΣ
KΩΣTAΛAΣ. Ληξη δηλωoεωv oυμμετo1ηg cπιg 30 toυ-
vioυ 2017. Για περιoo6τερεq πληρoφoρ[εg, τov Kαvovμ
oμ6 και τη Δηλωοη Σuμμετo1ηq oι εvδtαφερ6μεvoι
μπoρo0v vα απευθιivoyrαι cπη Γραμματεiα τoυ Φεατι.
βαλ: Koλoκoτρdvη 38 και,Yδραg T.K. 43100 Kαρδ(-
τσα, Tηλ:2441o.7544o, 24410.42896, Fω<:24410-
2197 0, E-mai! : nke@otenet. gr.
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αrε0ω παιrrωq 6π ηv επo.
1η πoυ γρdφηκαv δεv θα
,,περvoOααv,. εOKoλα απd
η λoγoκριoiα9 , τ6oo για
τηg''μdγκικεg,. εκφρdoειq
πoυ περιdχouv, 6oo και για
τo 6λo περιεxoμεv6 τoυg.
oλα εivαι ζεΙμπ6κικα.

HTAΝ H ΩPATEΣΣΕPιΣ,Hταv 
η ιbρα τiααεριq.

μια βρoxερη Δειπ6ρα,
πoυ γαoαμε τov γι6κα

μαq σrη Λαριoα πιo π6ρα,
Φ[λε γι6κα oε yαoαμε,

oε 6φαγe η ρ6δα,
αuτf1 πoυ τ6oo αγαπη-

σεq, σε 6βαλε aτo1Φμα,
Σε yαoαv' oι oυvαδελ-

φou πoυ τ6oo o' αγαπo0-
σαv,

oπoυ και vα αρdζαvε,
για o6vα oυζrμohoαv,

Σε 61αo, η γυvαlκα ooυ,
oε yαoαv' τα παιδι6 ooυ,

και με[vαl, 6λα oρφαvd.

xωρ(9 τη σUwρoφια ooυ,
Σ0μφωvα με πληρoφo-

ρiεg πoυ dδωoε o (διog o
Δflμoυ στov Σ. Xαoιαλη, τo
τραγo0δι γραφτηκε με
αφoρμη τov θdvατo σε
τρo1αio ατ0xημα εv6g
KαρδιτoιΦτη αuτoKιvητι.
αrη, τoU Xρ(αroυ (Tακη)
Kαλoγιαwη. To περιστατι-
κ6 αυτ6 oυvdβη τo 1964. o
ρυΘμog τoU τραγoυδιo0 ε(.
vαι αργdg και ταιριdζει με
τouq αrfxoυg. Τo τραγo0δι
αυτ6 ε[vαι τoπικ6 Kαι χo-
ρευ6ταvε τακτικ6τατα στα
καρδιτoιωτικα κdιrrρα10
Mπoρε( 6πoιo9 εvδιαφdρε-
ται vα τo ακo0oει, vα τo
αvαζηηαει σε ,.tive.. εκτdΜ.
ση στo διαδ(κπ.lo με τov M(-

μη Γκιouλdκα (δεv κυκλo.
φ6ρηoε αε,.v6μιμo,. δ(ακo).

Υπooημειιboεη
1, 11 πλι'1ρoφoρ[α υπαρyει

oτo βιβλΙo τoυ Tαooυ Σyoρ6λη
Pεμπ6τικη AvΘoλoγ[α ( 6κδaoη
''πΜθρot', AΘivα 1978)' oτov Γ
τoμo και oτo κεφαλαιo πoιJ πα.
ρoυoι6ζεται τo βιoyραφικ6 τoυ

Kfvτpo .,Mαξfμ,,l(Koρδfταα) 1972. Aπιi oρlπερf Boγγfληq

Δ{μoυ μπoυζoιjn, Πp6δρoμoq Toαoυoιiκηg τρoγoιiδl, Hλiog Moκp{q

τρoγoιJδl.κlθfρα. Πioω o Kιilοταq Πεδllq με μπαγλoμιi

vcα αυτ6 τo τραγo0δι dδιyε πα-
ραwoλΙαΥιαvαΧoρ6ψει,

Aιiρloη σuVdχεlα

Δlα φη μloτlκιi φυλλ6δlo τoυ κεvτρoυ,,Kop δIτolιilτlκo Σoλιivι,, τo 1 9 73-

1974, με δlειiθυvoη Αρη Λfκκα (olκoγ.. αρ1εio Σωκριiτη Χαolολ{).

Τ''.'βixΑ{',{{{ilKrx-fjxffi exfrix
r$A ffitr s. Γ.y$#trst,Φy XrΦ
,ΨsyΕ$trΦ ΣXΦfitrfΦ trApsfTεsΣ

Λ vακoιvωvεται 6τι oι Ειoαγωγικdq Eξετdαειg τωv

A υπoι}ηφiωv μαΘητΦv τηq A, Ταξηq Γυμvααioυ
ι lτoυ Moυoικo0 Σ1oλε(oυ Kαρδ(τoαq θα διεξα.
1θo0v τηv Τετdρτη 211612017 Kαι τηv Πdμπτη
221612017. oι υπoι.pηφιoι μαθητ69 θα πρ6πει vα βρ(.
σKovται αro MoYΣlKo ΣXoΛE|o KAPΔITΣAΣ τηv Tε.l
τdρη 211612017 αrιg 9.00π.μ ?'

*.."--'-**.-'*'-.-...-'.-'..^y::,,.E:.'!':..::,!'"**:ΙS.-*^*.^-'****',!!!'1'

ffiffi& Υ$}ffi ffiffi&ΨΥffifffi$Rffi

r\ Σιiλλoγog Πoλυτdκvωv διoργαvωvει eκδρoμη -

ι | πρooκ0vημα σrηv Παvαγ[α EλεoOαα αro Δo.
\l μoκ6 α0ριo Tρ(τη και Φρα αvα1ιiρηαηg 5.00

μμ απ6 τα γραφε(α τoυ ΣυΜ6γoυ .oι εvδιαφερ6μεvoι
vα επιKoιvωvηooυv με τo γραφεio τoυ oυλλ6γoυ
24410 22563
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TEFΙIIS afrβΥ Φ,tπ.rΡΙElγ
}< A FΞ,..}. ]-ΓΞΣ,.A.

t.ο |ιoομιxδr.Kiι.τροv κAf=&.|ΤΣlg.J.τ. 
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ΦPοΣpΣ ΤtΑFΕΛ,l - *{3t1 ΛEH.Ι{A
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Για μιδ εuxoριgτη 8ρtrδυδ αδg περlμivουμε
μ€ τοιiq iκλεκτoιiq μoζ τραγouδιoτiq

,,..,..iii.iΗ}Ι ΓΚlΟγ I\.εr'βr, "Σfi ff Ρ*Τt|, χ*ΣιAΛ|{
i',.Ξiι+:*:.i+.1.,. .,..,.,'.;.'.i'..,:.r.*Ξ':'r-i:

ltοιi 8φf1vουv δvqυlo μtli τι*v πι6 &.παιτqτrκδ
πελtτη μi τ6 πλοιlαrδτετο ρεπεpτiτριδ τouq.

nΛ}|P}|Σ sΡχΗΣ,TΡλ - ΓΛΞFΙΤl F|[χΡι nΡΩ?AΣ

ξEτA -
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lvΙι;:i, τlμf1;

|ΨlA}.fΞΗ -

. r\|lΨA
Ξ,A"ΛΦ{..ΙΙ

..}l.........γ*ο a}vαlξ
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αξ[εq τoυ Ελληvικoa
Π0λιτιoμo0 παραμ€voυv

TΕTAPTI-i 21 loYNloΥ 2017 
^__ '0φθα0τonoo'uno",",,,_

,.Ελα 
rηq θαλαooαg 0ερι6 και τoυ πελαγoυ tπτ6ρα

τo φaβεp6 oκoυπιδαρι6 vα dιωξει9 απ'τη γιilρα',

|tiκog Γκiιτoog

Συvdiαα προηγoυμdVoσ,:τελευταio

MΠHι<AΙ\ιE ΓιA MΠΛOKO η ''ΣAMAPAΣ'
Mπηκαvεγια μπλ6κ0 μεσ'τoυ Σαμαρd,
κι oλoι μα9 κaιτ6ζαvε με ματια πovηρα.
Mα εμε(g δεv ηπιαμε κι ε(μαaτε γαρμ6vια,
o0τε τoιγdρα 6yoυμε oaτε woυμ6vια,
Kαπoιoq μα9 τηv καρφωoε vα μαq εκδικηΘε[,
yα μαq κλεlooυv d,λouq τζαμπα oτη φυλακη'
Mα εμεξ δεv ηπιαμε ,,'iltt
Δυ o τo ιγλιμαγ κακια τηv αμo λησ Cιv ε,
6μωq κdvαv' λciθoq Καιτηv πατηoαvε,
Mα εμεξ δεv ηπιαμε ,.,κλπ

Tο'u Aρ|στoμεvη Kαλυβπδτη

Tραγo0δι με πoMιig .,μdγκικεg.'εκφρdαειg. 
F| λdξη.'τoι1λιμαγκdκι,, αημαivει ..ι{ευτ6μαγκαq,,,,,τζdμπα 

μd.
γKαq,,. |.{ 6κφρααη,τηv αμoληoαvε.., oημαivει,,καρφιδoα.
vε,., Kαταδωoαvε. Τo τραγo0δι αvαφ6ρεται σε πραγματι.
κ6 περιαrατικ6 πoυ oυvdβη cπηv Kαρδiτoα. Συγκεκριμ6-
vα σε dφoδo πoυ dκαvε η Aαrυvoμ(α αro oυζερ(τoυ Λευ-
τ6ρη Σαμαρα (1924.1992), με ακoπ6 ηv αvακαλυιpη 1α-
oig. Tdτoιεg dφoδoι γ(voιrrαv αυ1vα oε μαγαζια πoυ
6vrωg ηταv 0πorπα, η oι ιδιoκτητεg τoυg δεv ηταv 

,.αυ.

vεργdoιμo[. με τηv αστυvoμiα. Miα τdτoια dφoδog αro
oυζερ( τoυ Σαμα.
ρd' απ6 τιg πoλ.
λεg πoυ 6γιvαv,
πραγματoπoιη.
Θηκε α0μφωvα
με πρoφoριKη
μαρτυρ(α γ0ρω
αro 196011 . To
oυζερ( βρ(ακo.
vταv Kαρδiτoα,
στηv oδd Διdκou
μεταξ0 τωv oδωv
Πλααrηρα Kαι
HρΦωv Πoλυτε.
1vεioυ, στη βo.

ρειvη πλευρα τou δρdμou, σε κτioμα ιδιoκτηo(αq Mαλα.
μo0λη. Kι,αυτ6 τo τραγo0δι δεv κuκλoφdρησε σε ,.v6μι.

μo,. δioκo. Kυκλoφoρεi 6μω9 ,.|ive,. 
ηχoγραφηαη τoυ με

τov M[μη Γκιoυλdκα.

ΘA ΠΕ'ΘAΝΩ ΜΕ ΠAPAΠoNo
Θα πεΘdvω με παραττovo α|τ, τov κ6oμo,
και Θ, αφηoω μια κατdρα μoyΘηρη,
vα μη μεfuει dvΘpωπog ση Υη vα πeρπατdει,
Υια vα oβηoει ετo0τη η πλαoη η πovηρη,
Δεv Θυμαμαι κdπoια μ6ραvαγελαoω,
δεv εγvιΙl ριo α αvθ ριΙlπoυg λoγ ικo0 g,

Δloφημlπικli κoτo1Φpηoη oπi τo oυζερi Σομορ6 oτηv

εφημερΙiδo.Nioq AγΦv.' φ0λλo τηξ 11.12.1958.

,f

,,Ξημεριilματα', 
γ0ρω πo 1976. Mπpooτιi αρlπερi t.|[κoq Koυκoυμζη$

τρoγoιiδl. Δειiτερη oεlριi αnιi ορloτερ6: t.|fκoq Δεμiρηq κlθαρo, ιiγvωπoq

μπoυζoυξ{q, Bογγdληq Δ{μου μπoυζo0n. Πioω: Πoιiλoq Pouomμfvη1

vτρ6μq (olκoγ. oρ1εio Χρiπou Avογυωατ6πoυλoυ)ατιμ(α κρ0βoυv 6λoι
oτηv καρδια τoυ9,

κι' 6πoυ γ0ριoα oυvαvτη-
oα κακofq,

,HρΘε 
η ωρα vα πεΘανω

μεσ'τoυ9 δρ6μoυ9,
γιατ[ 6ζηoα πoλ0 πειΘαρ-

xικdq,
τη ζωη ετo0τη εδιb για

vατη ζηoειζ,
πρ6,πει παvτoτε να γ[vε-

oαι κακ6q,
Κι αuτ6 τo τραΥo0δι κυ.

κλoφoρε( σε ''live', ηxoΥρα-
φηση με τov MΦη Γκιouλ6-
Κcι,

To ΜΠOYNTPOYMι
Mεσ, τo μπoυwρo0μι

βρbκoμαι Και o oκoπ69 φυ.
λdει,

Kεvτpo .Moξiμ,,γ0ρω οτo 1972. Aπιi oρlπερ6 Boγγεληq Δ{μοu μπoυζoιiκl, KΦατοq Σπiκηg vτp6μg, Miμηq

Γκloυλfκoq τρoγo0δl-κθιiρο, ιiψωπη τρογouδioτρlα, Bαωq Σπiκηq οκoρvτειiv (olκoγ. ιρ1εio Bααfλη Σloiκη}.

Tα ,,ν6μιμα'' 
ηχ0γραΨψiνα τραγuιjlια Taυ Βαγ{λη Δψoυ

,Εvαg 
αφαVηq εργαTηq ΤOU λαΤκoυ ΤραγOUδιoυ

BffΓEΛL|Σ ΔH[1oγ ( ] 925. ] 0/ ] / zΓ,l7l

..ΞημερΦματo., 1977. Buγγfλη$ Δliμoυ μπoυζoιiκl, Σωκρατηg Xoαuλ{g τpογoιjδl, Kιilπαq Mπoυρvιiζoq
(απ6 Tρiκολα) κlθιiρο, Πo0λoq Poυolαμιivηq (oπιi Tρiκαλα) uρμιivlo (olκoγ.. οp1εio Σωκριiτη Xαααλf).

6vα καwηλιτo0 ζητω κι,αuτdq δε
μoυ μιλαει,

Ε,[vαιτo olδερo βαρ0 και δεy μπo-
ρε[ v' αvo[ξει,

κcιι'Υω oτo oκ6τoq o φτωχciq τo
δdκρυ μ' 6yει πv[ξει,

Σκoπ6 μou αvαι{lε τo φωq λιγακι
Υια vα cτρωoω,

δεv ξ6ρω α0ριo τo πρω( εδω αy
ξημερΦoω,

To πειΘαρyε[o ε[ναι oτεv6, δεv
6γειπαραΘ0ρι,

κ( αδικα μ6oα με Κρατo1v, για
δuo ιpευτoμαρτ0ρoι,

Κ( αv βρ{oκoμαι στη φυλακη γυ-
vαkα ε[v' αιτ(α,

6λα τα φταiω μ6νo9 μoυ, δεy
φτα(ει η κoιvωv[α,

o KαρδιτoιΦτηg τραγoυδιατηq
Xρ(αrog Mπo0ραg dδωoε επ(oηg τηv
πληρoφoρfα (πoυ τηv dκoυoε απ6
τoV iδιo τov Δημou) 6τι, τo ,,MπoU.

ιrrρo0μf. ε(1ε καvovιoτεi vα τo ηXoγραφησει o Στρdτog
Διovυαioυ. oμωg, επειδη τo τραγo0δι δεv ,'dβγαιvε,,

σrηv πρ6βα Kαι o Δημoυ βιdζoιπαv vα φ0γει για Kαρδ(-
τoα επειδη ηταv Σdββατo, o Διovυo(ou ηχoγρdφηoε τε.
λικd αyriγι, αUτ6, τo ,,Eiμαι dvα φτω16παιδo,'.

ΣΕ' oTl B/ΙΕΠΕιΣ KAl ΑKoYΣ
Σε 6τι βλiπειq και ακo09, 6τoιτo Θ6λ' η πλαoη(q),
κdvε αv θdλει9 τoυμπεκ[, πoτ6 vα μη γεραoeιg,
Θ' ακofqγιαπλoιπηγια λεφτα,πoυ Θα μλo0ν oι dλλoι,
εo0 vα κdvειq τoυμπεκ[, και κo1vα κεφαλι',Ετoι 

ε[v, o κ6oμo9 φ(λaι μoιJ, και παρτε τo y4αμπαρι,
o 6vΘρωπo9 oτoυμπεκη9, 6γει μεγαλη xαρη,
oπωg αvαφ6ρΘηΚε παραπαvω, τo τραγo0δι αυτ6 τo

6γραψε παλια o Δημoυ και εμφαv(crηΚε στηv ''v6μιμη'' δι-
oκoγραφ(α^τo 2012 oτo CD''Πριγκιπ6σσα μoιl'' μετoν M,
Γκιouλ6'κα'" , Στo CD περι6yoπcιι τραγo0δια, πoU ε(xαv
ηXoΥραφηΘε[ ''live'' τa 2009 arη Λαριoα, σ(o κ6vτρo ''Φα.
ληρo'',

o ΦYMATlΚoΣ
Καv6vαq δεv με oκ6φτεται καvε[q δεv με πovαει,
6λoι μ, απoκηρhξαvε (αy) τo oτηΘoq μoυ πovαει,
Φυματικ69 φυματικ69, δεv Θ6λι,ιt Ιτιcιvα ζηoω o φτωγ69,
Eιv' η αρριiloτια μoυ βαρια, δεv πρ6κειΤα. yα ζioω,
καλ0τερα vα πtΘαιvα (αx) τα ματια μoυ να κΜ[oω,
Φuμαrα6q φυμαrικ6q, δεv Θ6λω πια vα ζioω o φτωγog,
Χτuπαω π6ρτεq γιατρικ69, και 6λoι με κλωτoαvε,
oι' αυτo[ πoιJ μ' αγαπηoαvε, με μ(oo9 με κoιταvε,
Σ0μφωvα με πληρoφoρ[εg τoυ Γιdwη Mπαξεβdvou,

τov .,ΦUματιKd,, κυκλoφdρησε σε καodτεg oαv δικd τoυ
τραγo0δι o Kωαrαg Γρηγoρdκog. To γεγov6g αυτ6
εξ6ργιoε τov Δημoυ, πou τov απε(λησε με δικααrηρια.
Tελικd μdλλov.τα βρηκαv,., Kαι o Γρηγoρdκog αrαμdη-
σε vα τo κυκλoφoρε(. To γεγovdg αυτ6 μdλιατα, εi1ε
oαv αnoτt'λεoμα η ρηξη ηq συvεργαα(αg τoUξ. Δυαrυ.
1Φq o0τε o Γρηγoρdκog ε(vαι oημερα οπη ζωη, για vα
μαq πει ηv dπoιpη τoυ. Kατd γεvικη oμoλoγiα 6μω9 πα.
λιΦv oυvεργατιilv τoU, o τραγo0δι αυv6θeoε o Δημoυ. o
..Φυματικdg,. πρiπει vα 6γιvε μεγdλη επιτυ1(α, γιατi τov
θυμo0ιπαι ακdμα πoλλoi απ6 τoυg ΘαμΦvεg τωv μπoU.
ζoυξiδικωv τηq επoxηg. 

Συvi1-lα oτη oελfδα 9
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'Aυτ6 τo Κρατoξ o0τε Θα yαθε(
o0τε θo Πρ0Κoψει, αλλa απλιilq θα βoυλoδ6ρvει,
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6η Kαλoκαlρ|v|i Eκατpοτεiα Avαγvωσηξ & Δημlουργ|κdτηTαξ 2017
σπξ ]lα!δlκεg Blβλrcθfκεq ToU Δtiμoυ Kορδiτoαq

Φoρκαδιllvo{;} περi τo 19δ0.65. Aπιi oρlπεριi Boγγfληg Δ{μou μπoυζo0κl, Λfλo Δ{μoυ τρογo0δl,
MΙμηg Γκloυλfκαq τραγo0δl, fγvωατoq κlθαρiατog, πfαω Στoιiρoq Mπεvfoηq ακoριrrειiv.

,l

o ΣΚYΛoΣ γoυδιoτηg Ν(κog Koυ-
KαΘιoε φiλε vα σou rτω κouμτζηg, ηXoγρdφηαε

Και'γω τα βαoαv6 μoυ, ζωιrrαvd κdπoια απd τα
γιατi μou ε(πεq αρκετα, τραγo0δια τoU Δημoυ,

vα πω Και τα δικ6 μoυ, στo μπoυζoυξ[δικo ..Φα.

Πq μεyαλιlrερεq ζημι6q \rΓασ(α,, (πρΦηv ,,MεσαvU-

Στo κfvτρo ,,το0 Mooκ|oιi., (τdρμα Φαvορfoυ oρlατερu) πεpi τo 1965.

An6 αρlπερ6 πpιilτη οε:ρi: Bογγdληq Δltμoυ μπoυζo0κl,6ψωπη
τραγουδiατρlo, KΦπug Γρηγoρακog μπoυζoιiκl. Πioω oεlρd: ΓlΦργoq

Στεργldnoυλoq (B6δlοq) vτρtμq κol Στοιiρoq Mπεvfoηg oκopvτεdv.

δεv Θ6λησε Vα καvει Uπo.
1ωρηoειg στιq απαιτηoειg
τΦv εταιρειωv δ(oκωv, για
vα πρoωΘηoει τη δoυλειd
τoυ. Παρ, 6λo πoυ ε(1ε
απooυρθεi απ6 τo παλκo,
ouvd1ιoε vα γραφει μoUσι-
κη και oτi1oυq, τα oποiα
δεv dδωoε για vα ηχoYρα-
φηΘoOv1a. Noμ(ζω πdvrωg
6τι τα τραγo0δια τoU,
απoδiδoυv τo κλ(μα τωv
λαiκωv κ6ιrrρωv ηq περιo-
xηs μαq τηv περ(oδo
1960-2000.

oπωg αvαφ6ρθηKε πα-
ραπdvω, πληρoφoρ(εq για
τα ακυκλoφoρητα Kαι μη
τραγo0δια τoυ, dδωoε o
παλι6q τoU oυvεργdτηg
Σωκρdηg Xαoιαληg. Boη-
θηoαv eπioηg oι Xρiαrog
Avαγvωαr6πoυλog, Γιdv.
vηq Zα1αρ69, Γιdvvηg
Mπαξεβdvog, ΠαvαγιΦτηg
Mπαρκαληg, Xρ(αrog
Mπo0ραg, Λdμπρog Λα.
μπρoU και Bαoiληq Σιoi.
Kηq. o πivακαq τωv ηXo-
γραφημ6vωv τραγoυδιιΙlv
τoU σUvτd1τηκε απ6 τov
Avrωvη Kdιrro. H ετικdτα
τoυ δ(oκoυ 45 αrρoφωv ε(.
vαι απo τη oυλλoγη τoυ
ΦΦτη Koτoπoιiλη.

Σημειιboειg
11 ,Σ0μφωvα με μαρτυρ(α

αυτ6πτη μaρτυρα πoυ δev Θ6-

ληoε vα δημooιευθε{ τo ovoμα
τoU, μπηκαv oτo oυζερ[ oι
αστυvo μιΚo( Καραvταηg, Icyog
και αΜoι', oι πελdτεg 6φυγαv
τ ρo μαγ μ6voι,,oμω9 oτηv 6ρeυ-
vα rιou ακo λo1Θrp e, 6πωq, αvα.

φtρeται Και στo τραγo0δι, δεv

βρ6θηκετ(πoτα,
Γιατ[ μ6oα oτov παvικ6, η

Γεωργ[α, πρoλαβε και 6κρυψε
τo ''πρdμα'' στα,χατ[λα,. τηg

γ ε ιτ ov κηq ξυ Μπoθ η κηq Σακελ-
λαρ6πoυλoυ,

12,To CD πηρε τov τ[τλo
''Πριγκιn6ooα μoυ'' απ6τo oμω.
vυμo τραΥo0δι τoυ Σωκρατη
Mαλαμα' πoU τo εκrελε[ με
απαραμιλλo τρ6πo o M, Γκιoυ-
λεκαq,

13, Πλl7ρoφoρ(α Βαo, Σιo(
κη,

1 4'Mαρτυρiα Παvαγιιilτη
Mπαρκαλη' Σ0μφωvα με aλλη
πλι1ρoφoρiατoυ (διoυ, o B,li,l.
μoU πριv καπo ια γρ6vια eπιo κ6 -

φΘηκε oτηv Aθf1vα 6vαv φ[λo
τoιJ, Υvωστ6 μoυoικooυvθfτη
τoυ }ια[κo0 τραγoυδιo0' κaιτoU
πρ6τειvε τραγo0δια Υια ηΧo-
Υραφηση' o rελεurα[og τou
απαvτηoε ''αστα εδω και Θα

δo0με''' O Nημoυ 6φυγε και δεy

ξαvαγhριoε, Γιατ( καταλαβε oτι
o φΛog τoυ Θα τα oικειoπoιo0-
wαv, Και αυτ6q Θα 6παιρvε ι]'ι(.

yoυλa, αv 6παιρvε,

vα εμφαvιcπoιiv αστεiα : ,

αλλd και λυπητερα emoti-
cons πoυ α1εδ(αααv με
μεγdλo κdφι και φαιrrαα[α
τα παιδιd ηs βιβλιoΘη.
Kηq.

Tηv Tετdρτη 21 loυ-
v(oυ, oι δρdoειg ouvε{ζo.
vται σrιq παρακdτω βι-
βλιoθηκεq:

Παιδικη : Bιβλιοθιiκη
.,Aγγελικη Bαρελλd,,, ση-
με(α oυvd\Γτησηq . Λoγo-
τεxvικdg ouvαvrηαειg απ6
ταξiδι oε ταξiδι. Tα ταξi-
δια ατα βιβλ(α γivoιπαι
oημε(o oυvdιrrηoηg μαq
και μαq ξεvαγoιiv στov
υπdρo1o κ6oμo9 τouq i

,'1-ι-ι
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rι9 dπαθα απ,τoυ9 φλoυq,
o I7ιo πιoτ69 πoU μoU

'μειvε, μovdyα 6vαq oκ0-
λoq.

o κ6oμo9 εfuαι βριΙlμι-
,<o9 μηv ιtlαyvειq καλoo0-
vη,

παρτα και ρ[ξτα στo
γκρεμ6, ι<αι oτι Θ6λει αq yr.
yει.

Σ0μφωvα με μαρτuρ(α
τou Σ. Χαoιαλη τo dγραι|ε
τo 1977, 6ταv ι!6φηoε o
αγαπημdvoq τoυ ακ0λog.
Πιθαv6τατα ε[vαι τo τεΜυ.
τα(o τoυ τραγo0δι, πoU
πα(xτηκε oε πdλκo. Πα.
!Γrωq o (διog παραπovι6τα-
vε σε φλoυg τoυ, 6τι ε(1ε

γρdψει και dλλα τραγqγ.
δια πoυ τoU τα tο\6ιpαvε.".

Tηv περ(oδo 1985-
1986 o Kαρδιταιωηq τρα.

Xrα Kαι κατι.,).
Kυκλoφ6ρησαv σε κα-

αdτεg απ6 τo αro0ιrrιo
ηXoγραφηαεωv Silver
Sound τoυ Bαγγdλη Kα-
ραβααiλη. Tα τραγo0δια
αuτd ε(vαι τα: .,,Evα 

β6τα-
vo ωρα(o.,, ,.Σ8 6τι βλ6πει9
και ακo0g., (με τfτλo ,,Kdvε

τoυμπεκ(,.) Kαι .,E(μαι dvα
φτω1oπαιδo.. (με τiτλo
,.,σtι σε ταιoα,.).

Aυτη ηταv με λiγεq
γραμμdq η καλλιτε1vικη
πoρε(α τoυ 8αγγ6λη Δη-
μoU. oπωg αvαφdρΘηκε
Kαι στov τiτλo τoυ παρ6.
\Γτoq oημειωματog, υπηρ-
ξε dvαg αφαvηg εργατηg
τoU λα[κo0 τραγoυδιoιj,
πoU τo υπηρετηαε πιαrα
πdvω απd 40 1ρdvια, Av.
θρωπog αoυμβ(βαστoq,

Στηv Παιδικη. Bιβλιoθη-
Kη σUvoιKiαg .,Λdκαξ Mα.
ιrrζαρα., τα παιδιd, μ6αα
απ6 τη δραoη .,Tα αατd.
ρια, σημε[α ατov oυραvd,,
εVημεριΔθηKαv για τo uλι
κ6 πoυ υπdρxει αrη βι.
βλιoΘηκη και ε(vαι qxεπκd
β8 To σUγKεKριμdvο θdμα
τηg δρdαηg, 6πω9 τα βι.
βλ(α ααrρovoμ(αq.

Ση αυv6χεια πραγμα.
τoπoιηΘηκε η αvdγvωoη
απooπdoματoq τoU βι.
βλioυ ,' Aoτρovoμiα για
παιδιd,. τoυ Yefrem Levi.
tan, ΠoU αvαφdρεται
στouq αqrερισμo0g, Eπι.
πλ6ov, τα παιδιd μιilριoαv
τα αXηματα αρκετΦv
αστερισμΦv τoυ o0μπα.
\rτoq πoυ βρ[ακovrαι απο-
τυπωμdvα σε βιβλ(α
αστρovoμ(αg και τα oπo(α
κληΘηκαv vα α1εδιdσouv
Kαι τα iδια κατα ηv κατα-
oκευη εvdg εvTυπωσιακo0
xdρτιvoυ πλαvηταριoυ,
πoυ τoυq εvθoυoiαoε
ιδια(τερα και στηv KUριo-
λεξiα τouq ταξiδειpε... μ6.
χ)ι τα αα16ρια!i!

Τdλog ηταv oειρd τns
Παιδικηg Bιβλιoθηκηq σU-
voικ[αq .ιAγiou Νικoλdoυ,,

φτιdxvovταq μια αλυoιδω.
η ιστoρια.

Παιδικη BιβλιoΘηκη
αυvoικ(αq,Aγioυ Φαvoυ.
ρ(oU.,. Σημε(o ιooρρoπ(αq,
Φτιd1voυμε καταακευdg
πoU Kαταφερvouv VQ
ιooρρoπoOv στo XΦρo,
cπo oΦμα μαs κι οπouδτj.
πoτε αλλo0 τιg τoπoΘετη.
σoUμε.

τηv A Δημoτικo0 και πα-
vω. Παιδιd μιKρ6τερα
μπoρoOv vα. σuμμετdxδυv
επbηg,.AΛΛA MoNo:ME
TH ΣYNoΔE|A ENHΛ|KA
καθ, 6λη τη διdρκεια τηq
δρdoηq.

Στιg δρdoειg μπo-
ρo0v vα συμμετd1ouv
παιδιd πoυ τdΜιωσαv

,Eλα 
κι ε'o0 μαζi μαξ,

vα.. κdvoυμε τιq βιβλιoθti-
Kεq μαq .Σημεio Αvαφo.
ρdg,,l!!

,,ΞημεpΦμoτα., (Koρδiτοο) περi τo 1972. Aπιi αplπεριi πριilτη αuρ6:

Boγγdληg Δ{μoυ μπoυζoιiκl, Xρioτoq Mπoιiρog τρoγoιiil, κ6πolog

τριγoυδoπiq οπιi Λ6μoο. Πioω oεlρi Γl6wηq Mοvτζl6ραq vτpιiμq,

A1lλλf αg MπoυλuοΙκηg oρμdvlo.

ΤETAPΤ|-| 21 |οYΝ|oΥ 2017

Συvf1εlα απιi οελ. 8

.5fuIιi 
μ,αμlΙφli Ι(οUκiδα, με μlCι

α(,τεiαφατοοιiλα, εωq τo φεψdρl,,
Π\ Π} ε εκπληκτικdg
l \γΙ ! δρdoειg πoU εv-
.υvUθoυofαοαv Tα
παιδιd πo.υ στηv lκυpισΜ-

ξ(α κατεtιλειααv τιq .Παιδι-
Kdq BιβλιoΘηκεξ τoU
.Δ,ο.Π.A.K. Δημoυ Kαρδi-
τσcιq, oυvεxiατηκε τηv
Tρiτη, η 6η Kαλoκαιριvη
Eκατρατε(α Avdγvωσηq &
Δημιoυργικ6τητα9 2017,
σε σUvεργαo(α με τηv
Eθvικη BιβλιoΘηκη ηq Eλ-
λdδog!!!

TiτλOg τηq Φετιvηq Kα-
λoκαιριvflg Eκαrρατε(αg
,Περιπ6τεια :απ6 onμεio
oε oημε(o!,..

Στηv Παιδικη Bιβλιοθη-
Kη ,,ΠαUσιλιiπou,l, τα μι-
κp6τερα παιδιd dφτιαξαv
6μoρφεq εικ6vεq εvωvo.
\rαs η μια κoυκ[δα με η
διπλαvη τηg o0μφωvα με
τηv αρiΘμηαη, κ6πoια dλ-
λα μεγαλ0τερα βρηκαv
τηv.εικ6vα πoU dκρυβαv
τα κoυτdκια με η μα0ρη
κoυκ[δα, εvc0 τα μεγαλ0.
τερα με κoμμdτι ριζdxαρ.
τoυ Kαι εικ6vεg απ6 διd-
φoρα βιβλ(α, 6Qtιαξαv τιg
δικdg τouq εικ6vεg - γρ(.
φoυq!!!

Παιδικη βιβλιoθηκη
Δημoπκoιi Διαμερiσματoq
,.Aρτεoιαvoιi.,, Eργαστηρ ιo
θmoticons. Xρηoιμoπoιω.
rrαq σημε(α αr(ξηq, γρdμ.
ματα 

' και .αριΘ.μοιiq Ψτιd"
XvoUμε εκφρdαειg πρo-
σωπωv, αoβαρ6q, αστεi.
εq, παρdξεvεg!!!

Τo πρ6γραμμα τωv
δραατηριoτl1τωv αv6 βι
βλιοθηκh UTτd'ρXει. αrηv
ιαroοελiδα τoU Δημoυ
Kαρδiτoαq στo παρακdτω
link : http ://www.dimoskar-
ditsas.gov.grl?pa-
ge-id:761 1' αrιg αελiδεg
τωv Παιδικωv Bιβλιoθη.
καiv στo Faοebook στα

παρακdτω ' || link:
https://wwιry.f acebo-
ok. Co m/Παiδιlκ6q-B ι-
βλιoθηκεg-Kαρδiτααq
& https://www.facebo-
ok. οom/Paid ikesB i.
bliothekesDemouKardi-
tsas, καθιΙtg Kαι στηv
ιcπο οελiδ α ,η.'q E θvι κη g
BιβλoΘηκηq τηq Eλλd-
δoq στη διε0Θυvαη:
http ://network. nl g. gr/li-
brarΥl,

θafe $οdοty

^ 
πo 20-23i6 αrov

A Θεριvo Δημoτικ6
r' lKιvηματoγρdφo
Τρικαλωv στo Mιjλo
Mατα6πoυλoυ θαπρo-
βdλλεται καθημεριvd
αrιg 21.45 η ταιv(α Ca.
fe Soοiety. Tιμdg εισιη.
ρ(ωv: Γεv. εiooδog 5 E.

φoιτητιKd.μαθητι.
κ6. αvdργωv. πoλυτ6-
κvων 4 E.

http:llcine-my-
!os.blogspot.com

f acebook/Δημoτι-
κog KιvηματoγραφogTρικαλωv

Σκηvoθεo(α: Γo0ιπι Aλεv
ΠρωταγωvιαroOv: Τζ6oι Aιζεvμπeργκ, Kρicπεv Στιo.
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