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Ομιλύα του ςυνθϋτη Κωςτό Δρυγιανϊκη ςτα πλαύςια τησ 

παρουςύαςησ του CD τησ παιδικόσ χορωδύασ «Δημητριϊσ» 

ςτο αμφιθϋατρο Κορδϊτου του Παν/μιου Θεςςαλύασ, 20/4/2018 

 
Καταρχόν να ευχαριςτόςω για την πρόςκληςη και για την τιμό που μου 

γύνεται να παρουςιϊςω αυτόν τον πρώτο δύςκο τησ παιδικόσ Φορωδύασ τησ 

«Δημητριϊδασ». 

Για να τα πϊρουμε από την αρχό, η Φορωδύα “Δημητριϊδα” εύναι καρπόσ του 

ενδιαφϋροντοσ, πρώτα πρώτα, τησ Μητρόπολησ Δημητριϊδασ (και για να μην 

μαςϊω τα λόγια μου, του προςωπικού ενδιαφϋροντοσ του Μητροπολύτη) για τα 

προβλόματα των Ρομϊ· ςόμερα, αποτελεύ παρϊλληλα ϋνα κομμϊτι του 

προγρϊμματοσ ΕΠΑ «Ένταξη και Εκπαίδευςη των Παιδιών Ρομά ςτην 

Περιφέρεια Θεςςαλίασ» (2016-2018), που υλοποιεύ το Πανεπιςτόμιο Θεςςαλύασ, 

με επιςτημονικό υπεύθυνο τον καθηγητό του Παιδαγωγικού Σμόματοσ, Φρόςτο 

Γκόβαρη. Έχει περύπου τϋςςερα χρόνια που λειτουργεύ. Μιλώντασ πιο 

ςυγκεκριμϋνα, κινητόρια δύναμη πύςω από τη δημιουργύα τησ Φορωδύασ εύναι ο 

Βαγγϋλησ Μπαντελϊσ, με ϋνα ευρύ φϊςμα ςπουδών που καλύπτει τη φυςικό 

αγωγό, την κοινωνικό ανθρωπολογύα αλλϊ και την μουςικό, και που αξιοποιεύ 

εφόδια από πολλϊ, ύςωσ και απ’ όλα αυτϊ τα γνωςτικϊ πεδύα, ςτο εγχεύρημα τησ 

Φορωδύασ.             

Με τον Βαγγϋλη γνωριςτόκαμε ςτα τϋλη του 1991· λύγουσ μόνεσ μετϊ 

ηχογραφόςαμε μια ςειρϊ τραγούδια και ςκοπούσ των Ρομϊ από τουσ οφϊδεσ 

τησ Καρδύτςασ, μια ηχογρϊφηςη που αρκετϊ χρόνια αργότερα, το 2015, εύδε το 

φωσ τησ δημοςιότητασ με τον τύτλο Η τςιάι ςι λουλουντί … , και πϊλι χϊρισ ςτο 

ενδιαφϋρον τησ Μητρόπολησ Δημητριϊδοσ. Ο δύςκοσ τησ Φορωδύασ δεν 

ςχετύζεται με την παλαιότερη ηχογρϊφηςη, όμωσ περιλαμβϊνει το ομώνυμο 

κομμϊτι. Δεν κρύβω πωσ αιςθϊνομαι ςυγκινημϋνοσ που με κϊποιο τρόπο τϋτοια 

κομμϊτια παραμϋνουν εν ζωό.  

Όταν προςεγγύζει κανεύσ ομϊδεσ που ϋχουν βιώςει διϊφορων τύπων 

αποκλειςμούσ, και αρκετϋσ κοινότητεσ Ελλόνων Ρομϊ εμπύπτουν ς’ αυτό την 

κατηγορύα, η ϊρςη των αποκλειςμών αυτών  εύναι βαςικό αιτούμενο. 

Δημιουργώντασ τη Φορωδύα, ο Βαγγϋλησ δύνει βϊροσ ςε αυτό ακριβώσ το 

ςτοιχεύο. Η παιδικό Φορωδύα αποτελεύται από παιδιϊ με καταγωγό Ρομανύ, αλλϊ 

και μη, από τϋςςερα διαφορετικϊ ςχολεύα τησ πρωτοβϊθμιασ και 

δευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ (με επύκεντρο το 10ο Δημοτικό χολεύο τησ Ν. 

Ιωνύασ Βόλου), που βρύςκονται ςε αυτό τη Φορωδύα μαζί, πολεμώντασ την 

ϋννοια του αποκλειςμού και τησ περιθωριοπούηςησ· θα πρϋπει δηλαδό ς’ αυτό 

το ςημεύο να υπογραμμύςω ότι η ςυμμετοχό των μη-Ρομϊ παιδιών αποτελεύ ϋνα 

κομβικό κομμϊτι του όλου εγχειρόματοσ, που αν δεν υπόρχε, θα κατϋληγε ςε 



ενύςχυςη του διαχωριςμού και των ςτερεοτύπων. Όμωσ, η κατϊργηςη τησ 

διϊκριςησ ανϊμεςα ςε Ρομϊ και μη-Ρομϊ παιδιϊ δεν εύναι η μόνη που 

χαρακτηρύζει την Φορωδύα. Εδώ, τα αρχϊρια παιδϊκια τησ Φορωδύασ 

ςυμπρϊττουν με μουςικούσ επαγγελματύεσ· αν μϊλιςτα ληφθεύ υπόψη και ότι 

ϋνασ από τουσ μουςικούσ εύναι ιερϋασ, επιχειρεύται η ανατροπό ακόμη ενόσ 

ςτερεότυπου για το τι επιτρϋπεται να κϊνει ϋνασ κληρικόσ. Όμοια, 

«παραδοςιακϊ» τραγούδια από διϊφορεσ περιοχϋσ τησ Ελλϊδασ, τραγούδια 

επώνυμων ςυνθετών, νεώτερα και παλαιότερα, τραγούδια από την Συνιςύα και 

την ερβύα, όλα μαζύ ςυνυπϊρχουν διαςκελύζοντασ τα ςύνορα και 

γεφυρώνοντασ τισ αποςτϊςεισ. Ο κόςμοσ αυτόσ θα μπορούςε τελικϊ να ϋχει 

λιγότερα ςύνορα απ’ όςα ϋχει ςόμερα.   

Η Φορωδύα αποφαςύζει η ύδια, ωσ ςύνολο, για το ρεπερτόριο τησ· αυτό 

αφορϊ τόςο τεχνικϋσ απαιτόςεισ και δεξιότητεσ, όςο και προςωπικϋσ 

προτιμόςεισ. Εύναι ευχϊριςτη ϋκπληξη ότι δεν πρόκειται για ϋνα απολιθωμϋνο 

ρεπερτόριο, αυτό που με την πϊροδο του χρόνου ϋχει ςτερεοποιηθεύ κϊτω από 

την ετικϋτα του παραδοςιακού, αλλϊ περιλαμβϊνονται και τραγούδια δημοφιλό 

ςτη ςημερινό νεολαύα, όπωσ το Αν είςαι ένα αςτέρι του Νύκου Βϋρτη ό το Για πού 

το ’βαλεσ καρδιά μου; του Ορφϋα Περύδη, ενώ δεν λεύπουν και κϊποιεσ ροκ 

αποχρώςεισ όπωσ λ.χ. ςτην εκτϋλεςη του Κέρνα μασ κόρη. Εκτόσ από την 

διεύθυνςη του Βαγγϋλη, καθοριςτικό ςυμμετοχό ϋχει ο Βαλεντύνοσ Μπαντόσ, 

(που ακούγεται ωσ μονοφωνϊρησ ςτο «Ανεςτάκι», ςτο «Για πού το ‘βαλεσ καρδιά 

μου», ςτο «Λόγια κλειδωμϋνα» κ.α.) και ο οπούοσ, αν και πλϋον τόςο ηλικιακϊ 

όςο και δεξιοτεχνικϊ βρύςκεται ϋξω από τα όρια τησ Φορωδύασ, ςυνεχύζει να 

ςυμμετϋχει και να αποτελεύ πηγό ϋμπνευςησ και παρϊδειγμα προσ μύμηςη.  

την Ελλϊδα, η ϋκδοςη ενόσ δύςκου ςπϊνια γύνεται αντιληπτό ωσ 

εκπαιδευτικό διαδικαςύα· όμωσ, εύναι. Κϊθε μουςικόσ που μπαύνει για πρώτη 

φορϊ ςτο ηχοληπτικό ςτούντιο, βρύςκεται απϋναντι ςε ϋνα ςκληρό καθρϋφτη· 

αυτό ιςχύει βεβαύωσ και για τα παιδιϊ τησ Φορωδύασ. Η ηχογρϊφηςη αποτελεύ 

μια διαδικαςύα αυτο-ελϋγχου· τι ακριβώσ ϋκανα, τι θα πρϋπει να αλλϊξω και τα 

ςχετικϊ, και ϋτςι οδηγεύ με γοργϊ βόματα ςτην βελτύωςη. Η περαιτϋρω γνωριμύα 

με τισ δυνατότητεσ τησ ςημερινόσ ηχοληπτικόσ τεχνολογύασ εύναι ϊλλο ϋνα 

παραγνωριςμϋνο κομμϊτι τησ εκπαιδευτικόσ διαδικαςύασ. Εδώ το Πανεπιςτόμιο 

Θεςςαλύασ και ςυγκεκριμϋνα το Εργαςτόριο Οπτικοακουςτικόσ Σεκμηρύωςησ 

του Πανεπιςτημύου (που λειτουργεύ με τη διεύθυνςη του καθηγητό πύρου 

Παπαδόπουλου και ηχολόπτη τον Νύκο Βαμβακϊ) ϋπαιξε ϋνα καθοριςτικό ρόλο. 

Πρϋπει να ςημειωθεύ πωσ η ϋκδοςη ενόσ δύςκου δεν εύναι παιχνύδι, όςο κι αν 

μοιϊζει με την πρώτη ματιϊ, κι αυτό το ϋχει ςύγουρα διαπιςτώςει ο Βαγγϋλησ 

που ςόκωςε το βϊροσ τησ διοργϊνωςησ  ουςιαςτικϊ μόνοσ του. Για να εύμαςτε 

εντϊξει, θα πρϋπει να πω ότι υπόρξαν κϊποιεσ αβλεψύεσ ςτην εκδοτικό 

επιμϋλεια· η κυριότερη εύναι πωσ ο π. Ιωϊννησ Καμακϊσ, που παύζει αρμόνιο ςτο 

CD, δεν αναφϋρεται ςτο ϋντυπο του δύςκου. Τπϊρχουν ςύγουρα κι ϊλλεσ, όπωσ 

πιθανόν και κϊποιεσ αβλεψύεσ που δεν ϋχουμε ακόμη εντοπύςει, αλλϊ καθώσ 

εύναι η πρώτη φορϊ που ο Βαγγϋλησ πραγματοποιεύ μια ϋκδοςη μόνοσ του, 



προτεύνω να του τισ ςυγχωρόςουμε και να φωνϊξουμε όλοι μαζύ «ϊξιοσ», κατϊ 

το ιερατικό πρότυπο.    

Κλεύνοντασ, θα όθελα να κϊνω κι ϋνα πιο μουςικό ςχόλιο. Θα όθελα να 

υπογραμμύςω και την απουςύα τεχνικόσ αρτιότητασ από την πλευρϊ τησ 

χορωδύασ. Και θα το κϊνω με διϊθεςη επαινετικό. Κατ’ αρχόν αυτό η απουςύα 

αποτελεύ ϋνα πρώτο βόμα μουςικού εκδημοκρατιςμού· δανεύζομαι αυτόν τον 

όρο από τον Υώντα Σρούςα. υχνϊ ο ψηλόσ πόχησ των τεχνικών απαιτόςεων 

οδηγεύ ςε μια πολιτικό αποκλειςμού· οι ταλαντούχοι αποκλεύουν τουσ 

ατϊλαντουσ, οι διαβαςμϋνοι τουσ αδιϊβαςτουσ κ.ο.κ. Εδώ αντιθϋτωσ 

ςυμμετϋχουν όλοι, ο καθϋνασ με τισ δυνατότητεσ του. Αυτό όμωσ δεν αποτελεύ 

μονϊχα προςπϊθεια εκδημοκρατιςμού. Αποτελεύ και μια αιςθητικό πρόταςη η 

οπούα, όςο κι αν εδώ μϊλλον δεν ϋγινε ςυνειδητϊ, ϋχει ιςτορικϊ προηγούμενα, 

όπωσ χαρακτηριςτικϊ την ορχόςτρα Portsmouth Sinfonia του Gavin Bryars ςτην 

Αγγλύα, που ϋθετε τον προβληματιςμό πωσ η επιδύωξη τησ τελειότητασ 

λειτουργεύ αναςταλτικϊ για την ομορφιϊ τησ μουςικόσ. Η θϋςη αυτό ϋχει 

διατυπωθεύ και από φιλοςόφουσ τησ τϋχνησ, αλλϊ τώρα δεν εύναι η ςτιγμό για 

να ςασ δώςω βιβλιογραφικϋσ αναφορϋσ. Ούτωσ ό ϊλλωσ, η ατϋλεια και το 

ςφϊλμα εύναι χαρακτηριςτικϊ όχι μόνο του ανθρώπινου ϋργου, αλλϊ και τησ 

ύδιασ τησ φύςησ· ςε κανϋνα δϊςοσ τα δϋντρα δεν εύναι όλα ύςια, ςε καμιϊ 

παραλύα δεν εύναι όλα τα χαλύκια ομοιόμορφα. Η προςπϊθεια ςυμμόρφωςησ με 

τα ιδεατϊ πρότυπα αποτελεύ μϊλλον ϋνα πρόβλημα, ειδικϊ για την τϋχνη που 

ςχετύζεται με τον ακαδημαώκό κόςμο. Εδώ, εύμαςτε μϊλλον απαλλαγμϋνοι από 

αυτό.  

Καλό ακρόαςη, καλό απόλαυςη! 

 

Κωςτόσ Δρυγιανϊκησ 

Απρύλησ 2018 

 

 

 


