ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
Στίχοι Άντρη Θεμιστοκλέους, Γ7
Άνθια Κοντονικόλα, Γ7
Κωνσταντίνα Λαού, Γ7
Μουσική Κυριάκος Κώστα, Γ6
Ενορχήστρωση Ιάκωβος Πάρπας
Ερμηνεία Δέσποινα Σεργίου, Γ4
Απαγγελία Άντρη Θεμιστοκλέους, Γ7
Άνθια Κοντονικόλα, Γ7
Κωνσταντίνα Λαού, Γ7
Νέυ
Σαξόφωνο
Strings
Ηλεκτρική Κιθάρα
Πιάνο
Μπάσο
Ντραμς

Ιάκωβος Πάρπας
Νικόλας Ιωσήφ, Γ2
Χρυσταλλένη Παπαγεωργίου, Β1
Αχιλλέας Κουκούτσικας, Β8
Κυριάκος Κώστα, Γ6
Θεόδωρος Φωτιάδης, Γ6
Τάσος Τσιερκέζος, Γ6

Μια δημιουργία των μαθητών
του Γυμνασίου «Βεργίνα» Λάρνακας,
εμπνευσμένη από το έργο «Καπετάν Μιχάλης»
του Νίκου Καζαντζάκη

Φωτογράφηση Χρίστος Κωνσταντίνου, Γ6
Βιντεοσκόπηση Αλέξανδρος Κονναρής, Γ6
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ΧΟΡΗΓΟΙ

Σύνδεσμος Γονέων και Κηδεμόνων Λούκας Ξενοφώντος
Γυμνασίου «Βεργίνα» Λάρνακας
Home Studio

Οι στιχουργοί
Ξημέρωσε μια μέρα σαν όλες τις
άλλες, με τη διαφορά ότι στο τέλος
της ημέρας πήγαμε σπίτι με μια
εργασία περισσότερη… Η μόνη μας
σωτηρία: να συνεργαστούμε! (Κάτι
που τελικά απoδείχτηκε πως μας
ταίριαζε πολύ!!!)
Λίγες μέρες μετά, μαζεμένες σε ένα
σπίτι και κλεισμένες σε ένα δωμάτιο,
προσπαθούσαμε να συνδυάσουμε
λέξεις και φράσεις που να μας
εκφράζουν και να ξεδιπλώνουν το
νήμα των σκέψεων και των συναισθημάτων μας. Τόσες πολλές σκέψεις και τόσα συναισθήματα είναι
δύσκολο να εκφραστούν μόνο με
λέξεις. Ειδικότερα, όταν πηγάζουν
από την ανάγκη του ανθρώπου για
ελευθερία και τον πατριωτισμό που
κρύβει ο καθένας μας μέσα του.
Όποια ιδέα πλανήθηκε στον αέρα
δεν έμεινε ανεκμετάλλευτη, αλλά
την αγκαλιάσαμε και της δώσαμε
μια θέση στο ποίημά μας, το οποίο
αγαπήθηκε τόσο από εμάς, όσο και
από την καθηγήτριά μας, κ. Φωτεινή
Θεοδούλου, της οποίας ήταν και η
ιδέα να το μελοποιήσουμε.
Σε συνεργασία με τον συμμαθητή
μας, Κυριάκο Κώστα, που χάρισε
μελωδία στο ποίημά μας, τη συμμαθήτριά μας Δέσποινα Σεργίου, που
του έδωσε φωνή και τον καθηγητή
Μουσικής μας κ. Ιάκωβο Πάρπα, το
ΤΡΑΓΟΥΔΙ μας (πλέον) συμπεριλήφθηκε στην εκδήλωση για την
επέτειο της 28ης Οκτωβρίου. Μετά
από την εκδήλωση δεχτήκαμε πολύ
θερμά σχόλια από καθηγητές και
συμμαθητές μας, κάτι που μας
γέμισε χαρά και ικανοποίηση.
Χωρίς να το καταλάβουμε, μετά από
μερικές μέρες, βρεθήκαμε στο

στούντιο του κ. Λουκά Ξενοφώντος
που αφιλοκερδώς προσφέρθηκε να
μας βοηθήσει να το ηχογραφήσουμε
με σκοπό να κάνουμε ένα cd single
που θα πωληθεί για την Πρόνοια του
σχολείου μας. Αυτή τη στιγμή μας
πλημμυρίζει συγκίνηση για όσα θα
προσφέρουμε στους συνανθρώπους
μας και είμαστε κατενθουσιασμένες
με το αποτέλεσμα.
Δε φανταστήκαμε ποτέ πως το
ποίημά μας θα γινόταν κάποτε
τραγούδι, πόσο μάλλον ότι θα προσέφερε τόση χαρά στους γύρω μας.
Τελικά αποδείχτηκε ότι δεν ήταν
απλά μια εργασία για μας, αλλά μια
ευκαιρία να ανακαλύψουμε κάτι που
ήταν βαθιά κρυμμένο μέσα μας.
Άντρη Θεμιστοκλέους
Άνθια Κοντονικόλα
Κωνσταντίνα Λαού
Ο συνθέτης
- Σήμερα, παιδιά, θα σας αναθέσω
μια εργασία, βασισμένη στο κείμενο
του Νίκου Καζαντζάκη «Καπετάν
Μιχάλης» που μελετήσαμε! Θα έχετε
την ευκαιρία να επιλέξετε θέμα
εργασίας, μας λέει η κ. Φωτεινή. Ένα
από τα θέματα ήταν να γράψουμε
ένα ποίημα με τίτλο «Ελευθερία ή
Θάνατος».
-Ποιος έχει όρεξη τώρα να γράψει
ποίημα, μονολογούσα!
Κι όμως κάποιος ή μάλλον κάποιες
φιλοτιμήθηκαν να γράψουν ποίημα.
Κι όχι οποιοδήποτε ποίημα. Αλλά
ένα ξεχωριστό ποίημα!
Λίγες μέρες μετά η κ. Φωτεινή με
κάλεσε στην έδρα της τάξης:
-Στο διπλανό τμήμα υπάρχουν τρεις
ποιήτριες, οι οποίες έγραψαν ένα
ποίημα. Μπορείς να γράψεις τη
μουσική του; Με ρώτησε με την

αστεία παιδιάστικη έκφραση του
προσώπου της, στην οποία κανένας
δεν μπορεί να αρνηθεί!
-Θα προσπαθήσω, της απάντησα
διστακτικά. Το συζητήσαμε με τον κ.
Ιάκωβο (η κ. Φωτεινή έχει το χάρισμα να δημιουργεί όνειρα και ο κ.
Ιάκωβος να τα υλοποιεί!), ο οποίος
πρόθυμα με βοήθησε! Χωρίς αυτόν,
τραγούδι δε θα υπήρχε!
Και ξαφνικά, από ένα απλό ποίημα...
εγένετο τραγούδι! Εκρηκτικά ντραμς,
ξεσαλωτικό μπάσο, ρομαντικό σαξόφωνο, επαγγελματική ηλεκτρική
κιθάρα, ένα παραδοσιακό νέυ και
μια φωνή αηδονιού μαζί σε μία
μελωδία έδωσαν ζωή σε ένα άψυχο
χαρτί με έναν εκπληκτικό μαέστρο!
Στούντιο ηχογράφησης
Παρασκευή 23 Νοεμβρίου:
Μαθηματικά πρώτη ώρα... Πότε θα
χτυπήσει το κουδούνι... 8:10… 8:15
Χτυπάει το κουδούνι! Αγγλικά δεύτερη ώρα... 8:55… 9:00! ΦΕΥΓΟΥΜΕ!
Ήμασταν κατενθουσιασμένοι! Φορτώσαμε τα όργανα, βάλαμε τον
σταυρό μας, μπήκαμε με το δεξί στο
λεωφορείο και ξεκινήσαμε.
Κανείς μας δε φανταζόταν ότι θα
φτάναμε μέχρι την ηχογράφηση! Το
στούντιο ήταν λίγο μικρό, αλλά οι
περισσότεροι εξέφρασαν την επιθυμία να αποκτήσουν κάποτε ένα
τέτοιο στούντιο! Ξεκινήσαμε δουλειά. Έπρεπε να ηχογραφηθεί μια
καλή βάση, για να προστεθούν τα
υπόλοιπα όργανα. Ξεκίνησα εγώ με
τον Θεόδωρο και τον Αχιλλέα (πιάνο,
ηλεκτρική κιθάρα, μπάσο). Κάναμε
λάθος; Η τεχνολογία θα το διορθώσει! Ακόμα κι αν κουραστήκαμε, το
αποτέλεσμα ήταν καλό! Μετά προστέθηκε το σόλο της Δέσποινας και
οι απαγγελίες της Κωνσταντίνας, της
Άνθιας και της Άντρης, τα λεγόμενα

«strings» της Χρυσταλλένης, το
σαξόφωνο του Νικόλα και τα ντραμς
του Τάσου. Παράλληλα, βιντεογραφούσαν και φωτογράφιζαν οι συμμαθητές μας, Χρίστος και Αλέξανδρος. Ενώθηκαν οι μελωδίες και
βγήκε ένα αναπάντεχα ωραίο αποτέλεσμα!
Δοξάζουμε τον Θεό που μας χάρισε
την πολύτιμη βοήθεια εμπνευσμένων καθηγητών αυτή τη χρονιά!
Το τραγούδι
«Ελευθερία ή Θάνατος»
Το τραγούδι δε γράφτηκε, για να
εκπληρώσει τις «εντολές» ενός
καθηγητή ή για να χρησιμοποιηθεί
ως πρόσθετος βαθμός στο τέλος του
τετραμήνου. Δημιουργήθηκε για
έναν σκοπό: Να υμνήσει όλους τους
ήρωες, γνωστούς και μη, που υπερασπίστηκαν τα ιερά χώματα της
πατρίδας μας και είναι η αιτία που
ζούμε εμείς σήμερα ελεύθεροι! Όλοι
οι συντελεστές του κομματιού αποφασίσαμε να πουλήσουμε τον δίσκο
αυτό για στήριξη των άπορων μαθητών του σχολείου μας.
Απολαύστε το!
Κυριάκος Κώστα

Ο τόπος βράζει
παντού θυμός
το σώμα ουρλιάζει
χάθηκε το φως
Το αίμα καίει
Τα στήθια πάλλονται
«Ελευθερία» φωνάζει
Ο αγέρας που καλπάζει
Η ιστορία μου γραμμένη
Με χρυσή μπογιά βαμμένη
Του φωτός τις αποχρώσεις
Και μ’ ονόματα ιερά.
Σαν καράβια οι ψυχές μας
Που γυρεύουνε λιμάνι
Σε μια λεύτερη πατρίδα
Που μπορεί πια ν’ ανασάνει.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ή ΘΑΝΑΤΟΣ
Στη φυλα κή οι σκέψεις μο υ
Συντρί μμια τα όνε ιρά μο υ
Πού να ‘χε ι πάει η ξασ τεριά;
Πού να ΄ναι ο αγέρας;
Λείπει πια η λευ τερ ιά
Να την την πρώτη σφαίρα.
Μπουντρού μι το κορμί

Μ΄ αιχμάλωτο το πνεύ μα
Που ΄χει να πε ι πολλά
Με φιμω μένο στό μα
Μι α μα χα ιρ ιά μ ες στη ν κ αρδ ιά
Μια μαχαιρ ιά στο σώμα
Τελειώσα ν όλα πια
Μα τριγυρνάω ακόμα
Το αίμα ψάχνει
να βρει κι άλλο αίμα
Ο τόπος να λάμψει
Κι η τιμή χωρίς ψέμα
Ελπίδες κι όνειρα
που τώρα πια ξυπνάνε
Η λευτεριά μου να φτάσει
Την πύλη να περάσει
Η ιστορία μου γραμμένη
Με χρυσή μπογιά βαμμένη
Του φωτός τις αποχρώσεις
Και μ’ ονόματα ιερά.
Σαν καράβια οι ψυχές μας
Που γυρεύουνε λιμάνι
Σε μια λεύτερη πατρίδα
Που μπορεί πια ν’ ανασάνει.

