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Αναγνώστου Κατερίνα 

«Λόγια από μετάξι»,  
Μια ιστορία με 20 νανουρίσματα 

 

απϊ ςημ  

ΚΑ ΣΕΡ Ι ΝΑ ΓΕΡΑ ΛΗ –  Μ ΟΦΟ Τ  

  

ξ βιβλίξ ςηπ Ιαςεοίμαπ Αμαγμόρςξσ «Κϊγια απϊ μεςάνι,  Λια ιρςξοία με 20 

μαμξσοίρμαςα» κσκλξτϊοηρε ςξ 2008 απϊ ςιπ εκδϊρειπ «ΔΘΟΣΥΞ», ρςη ρειοά «δχοάκια 

για ρέμα». 

ξ παοαμϋθι νεκιμά με έμαμ γλάοξ πξσ πέςανε φηλά ρςξμ ξσοαμϊ, βαρςόμςαπ ρςξ 

οάμτξπ ςξσ μια ρπξσδαία είδηρη… Λαζί ςξσ νεκιμά και ςξ ςανίδι ςηπ ζχήπ εμϊπ μχοξϋ. Απϊ 

ςημ αγχμία ςηπ γσμαίκαπ, πξσ θα γίμει μηςέοα, για ςξμ εουξμϊ ςξσ μχοξϋ μέυοι ςξ ποόςξ 

ςξσ πεοπάςημα, ϊλα μπλέκξμςαι αομξμικά ρ‟ έμα παοαμϋθι πξσ ταμςάζει πέοα για πέοα 

αληθιμϊ… 

Λέρα απϊ ςιπ ρελίδεπ ςξσ βιβλίξσ, με ςημ σπέοξυη, οξμαμςική εικξμξγοάτηρη ςηπ 

Έτηπ Καδά, ξι αμαγμόρςεπ θα έυξσμ ςημ εσκαιοία μα παοακξλξσθήρξσμ ςιπ Λξίοεπ πξσ 

έουξμςαι μα εσυηθξϋμ ρςξ μχοϊ, ςξ ποόςξ μπαμάκι ςξσ βοέτξσπ, ςξ νατμικϊ νϋπμημά ςξσ 

μέρα ρςη μϋυςα, ςξ παιυμίδι ςξσ με ςιπ μεοάιδεπ και ςξσπ ήοχεπ ςχμ παοαμσθιόμ. 

 Ιαι αογϊςεοα, θα ακξϋρξσμ ςιπ εσυέπ και ςα ςαυςαοίρμαςα ρσγγεμόμ και τίλχμ, θα 

παοεσοεθξϋμ ςη βάπςιρή ςξσ, ϊπξσ θα πάοει ς‟ ξμξμαςάκι ςξσ,  θα ςξ ρσμξδεϋρξσμ ρςξμ 

ποόςξ ςξσ πεοίπαςξ ρςξ πάοκξ. Ιαθόπ κσλάει γοήγξοα ξ υοϊμξπ, γοήγξοα θα μεγαλόμει 

και ςξ μχοϊ… Ιάθε ςξσ κίμηρη θα είμαι έμα κξρμξψρςξοικϊ γεγξμϊπ. λα θα θέλει μα ς‟ 

αγγίνει και μα ςα δξκιμάρει…  

Ρε κάθε μικοϊ ςξσ βήμα, ρε κάθε ςξσ καςϊοθχμα, θα ςξ ρσμςοξτεϋει έμα γλσκϊ 

ςοαγξσδάκι, έμα ςοστεοϊ μαμξϋοιρμα…  

Απϊ ςα είκξρι  μαμξσοίρμαςα πξσ ρσμξδεϋξσμ ςξ μχοϊ ρςξ μεγάλχμά ςξσ, ςα δέκα 

έυξσμ μελξπξιηθεί απϊ ςξσπ Βαγγέλη Ιαλημέοη – Γιόογξ Λικοϊ – Γιάμμη Λαοαγκϊ και 

εομημεϋξμςαι απϊ ςιπ Κιζέςα Ιαλημέοη – Ιαςεοίμα Οαλαιξθξδόοξσ – Μάρια Γκϊτα, ρςξ CD 

πξσ εμπεοιέυεςαι μέρα ρςξ βιβλίξ. 

Οοϊκειςαι για μελχδικά και ρσμάμα ρϋγυοξμα μαμξσοίρμαςα πξσ θα κάμξσμ κάθε 

μαμξϋλα μα αμσπξμξμεί μα τςάρει η όοα ςξσ ϋπμξσ για μα ςοαγξσδήρει ρςξ αγγελξϋδι 

ςηπ….  
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Σασούλα Σσιλιμένη 

« Ο κύριος Μπου» 

εκδ. Δίπςσυξ, Αθήμα 2008 

 

απϊ ςημ  

ΑΘΗΝΑ ΓΕ ΡΑ ΛΗ -Μ ΟΦΟΤ  

 

ξ βιβλίξ « ξ κϋοιξπ Λπξσ » ςηπ αρξϋλαπ ριλιμέμη κσκλξτϊοηρε ςξμ Ξκςόβοιξ ςξσ 

2008 απϊ ςιπ εκδϊρειπ Δίπςσυξ ρςη ρειοά ιρςξοίεπ για ςξ μηπιαγχγείξ. 

Ξ ήοχαπ ςηπ ιρςξοίαπ είμαι ξ άκηπ ξ οξμάοαπ, ή αλλιόπ ξ κϋοιξπ Λπξσ. Ξ άκηπ 

είμαι πξλϋ πλακαςζήπ και ςξσ αοέρει μα κάμει ρε ϊλξσπ « μπξσ » για μα ςξσπ ςοξμάνει. 

Δκείμξι νατμιάζξμςαι, ςοξμάζξσμ, γλιρςοξϋμ, πέτςξσμ … Ξι ρκαμςαλιέπ ςξσ κσοίξσ Λπξσ 

είυαμ θασμαρςά απξςελέρμαςα: η δαρκάλα έπερε απϊ ςη ρκάλα, η Αοαμπέλα καςάπιε μια 

καοαμέλα και ρςη γιαγιά έπεραμ ςα γσαλιά.  

Ζ ρσγγοατέαπ καλεί ςξσπ μικοξϋπ αμαγμόρςεπ μα δόρξσμ ςξ δικϊ ςξσπ ςέλξπ ρςημ 

ιρςξοία δημιξσογόμςαπ κι άλλεπ ρκαμςαλιέπ ςξσ άκη. Έπειςα δίμει κι εκείμη ςη δική ςηπ 

λϋρη, ϊπξσ ξ κϋοιξπ Λπξσ – πξσ πια απξκαλϋπςεςαι ϊςι είμαι μπαλϊμι – κάμει ξ ίδιξπ « 

μπξσμ! », ϊςαμ αγκαλιάζει ςημ αγαπημέμη ςξσ, ςημ Οιμέζα ςη Λπξσμπξϋ. 

Ζ Διαςρέμςα Οαοίρη εικξμξγοατεί ςξσπ ήοχεπ ςξσ βιβλίξσ απξςσπόμξμςαπ ςιπ 

εκτοάρειπ τϊβξσ ρςα ποϊρχπά ςξσπ και μαπ παοξσριάζει ρςαδιακά, απϊ ρελίδα ρε ρελίδα 

ςη τιγξϋοα ςξσ κσοίξσ Λπξσ απξκαλϋπςξμςαπ ςημ ςασςϊςηςά ςξσ.  

Λέρα απϊ ασςή ςημ έμμεςοη ιρςξοία η αρξϋλα ριλιμέμη τέομει ςα παιδιά ρε επατή 

με ςξ ρσμαίρθημα ςξσ τϊβξσ και ρςξυεϋει ρςημ αμςιμεςόπιρή ςξσ, αλλά και ρςημ απξςοξπή 

απϊ ςημ ποϊκληρη τϊβξσ ρςξμ άλλξ.  

Ρςξ ςέλξπ ςξσ βιβλίξσ σπάουξσμ ρελίδεπ δοαρςηοιξςήςχμ, ξι ξπξίεπ είμαι δσμαςϊμ μα 

απεσθσμθξϋμ και ρε παιδιά ποόςηπ ρυξλικήπ ηλικίαπ. Ξι μικοξί αμαγμόρςεπ καλξϋμςαι μα 

ρσζηςήρξσμ για ςξ ρσμαίρθημα ςξσ τϊβξσ, μα δημιξσογήρξσμ ξμξιξκαςάληκςα δίρςιυα, μα 

ζχγοατίρξσμ ςξμ άκη ςξμ οξμάοα κι ακϊμη, μα αρυξληθξϋμ με παοξιμίεπ και λαψκέπ 

εκτοάρειπ, μα μεςοήρξσμ και μα γμχοίρξσμ ςα γεχμεςοικά ρυήμαςα. 

ξ βιβλίξ ρσμξδεϋεςαι απϊ CD πξσ πεοιλαμβάμει ϊλη ςημ ιρςξοία ηυξγοατημέμη. Ζ 

μξσρική είμαι ςξσ Τόςη Λσλχμά και ςοαγξσδά η Διαλευςή Ιαμπάκξσ. 
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«24 τραγούδια του Μάνου Φατζιδάκι, για νέους 

πιανίστες»  
(Πλήρης έκδοση) 

Λεςαγοατή: άκηπ Ταοαζήπ 

Δκδϊρειπ: fagotto  

απϊ ςξμ 

ΒΑ  Ι ΛΗ Μ ΗΣΡΟ ΠΟΤΛΟ  

 

ξ βιβλίξ «24 ςοαγξϋδια ςξσ Λάμξσ Υαςζιδάκι» πξσ πεοιλαμβάμει ςιπ ξμόμσμεπ 

μεςαγοατέπ για πιάμξ ςξσ άκη Ταοαζή, έουεςαι μα ποξρςεθεί ρςημ ελλημική μξσρική 

βιβλιξγοατία αμαμεόμξμςαπ ατεμϊπ ςξ οεπεοςϊοιξ ςηπ πιαμιρςικήπ τιλξλξγίαπ, 

αμαδεικμϋξμςαπ ατεςέοξσ ςξ έογξ ςξσ ρσμθέςη Λάμξσ Υαςζιδάκι μέρα απϊ μια εκπαιδεσςική 

διάρςαρη. 

Ζ πλήοηπ έκδξρη πεοιλαμβάμει δϋξ ςεϋυη πξσ πεοιέυξσμ ςα 24 ςοαγξϋδια ρε 

πιαμιρςική γοατή, καθόπ και ρε μξοτή μξσρικόμ ξδηγόμ, πληοξτξοίεπ για ςημ ποξέλεσρη 

ςχμ ςοαγξσδιόμ, έμα πλήοεπ παοάοςημα ςχμ υοηριμξπξιξϋμεμχμ μξσρικόμ ϊοχμ και, 

ςέλξπ, έμα cd πξσ πεοιέυει ϊλα ςα κξμμάςια ςξσ βιβλίξσ εομημεσμέμα απϊ ςξ δημιξσογϊ ςξσ, 

άκη Ταοαζή, ϊπχπ επίρηπ και μεοικέπ παοαλλαγέπ επιλεγμέμχμ κξμμαςιόμ για μικοά 

μξσρικά ρϋμξλα.  

ρξ ατξοά ρςη μξσρική ρημειξγοατία, εκείμξ πξσ ποέπει μα επιρημάμξσμε θεςικά 

είμαι η πξλϋ εμπεοιρςαςχμέμη υοήρη ςχμ εομημεσςικόμ ρσμβϊλχμ (ρϋμβξλα δσμαμικόμ, 

τοαζαοίρμαςξπ, οσθμικήπ αγχγήπ, έκτοαρηπ) η ξπξία ρε ρσμδσαρμϊ με ςημ ακοϊαρη ςξσ 

cd, απξςελεί ατξομή για ςξμ εκπαιδεσϊμεμξ πιαμίρςα μα διειρδϋρει ρςημ ξσρία ςηπ μξσρικήπ 

εομημείαπ. Ξι παοςιςξϋοεπ ρςξ ρϋμξλϊ ςξσπ είμαι εσαμάγμχρςεπ, νεκάθαοεπ ρςημ 

αμςιρςικςική γοατή και καθόπ ϊλεπ είμαι διρέλιδεπ, διεσκξλϋμξσμ ςξ μελεςηςή μα ατξριχθεί 

ρςη μξσρική ςξσ αμάγμχρη, υχοίπ καμία δσρκξλία. 

Δκείμξ ϊμχπ πξσ θα ποέπει μα ςξμιρθεί ιδιαίςεοα είμαι η εκπαιδεσςική τιλξρξτία ςηπ 

ρσγκεκοιμέμηπ έκδξρηπ. Ιαςαουήμ ςα κξμμάςια είμαι επιλεγμέμα όρςε μα πεοιλαμβάμξσμ έμα 

ανιξρημείχςξ εϋοξπ οσθμικήπ πξικιλίαπ, ϊυι ςϊρξ ρε μεςοικέπ εμδείνειπ (4/4. 3/4, 2/4, 5/8 

κ.λ.π.), ϊρξ ρε πξικιλία γοατήπ. Δμδεικςικά αματέοχ ςα κξμμάςια αο. 3, 9, 12, 14, 15 και 

23 πξσ είμαι γοαμμέμα ρςη μεςοική έμδεινη ςχμ 2/4 και ποξρτέοξσμ διατξοεςικέπ ατξομέπ 

ρςξμ εκπαιδεσςικϊ για μα θίνει θέμαςα ςϊρξ ςευμικά, ϊρξ και εομημεσςικά. ξ κξμμάςι 

αοιθμϊπ 3 (Ο κσο Αμςώμηπ) παοαπέμπει ρε γοατή ρςξ ποόςξ Bach και ξ δάρκαλξπ ςξσ 

πιάμξσ μπξοεί μα εκμεςαλλεσςεί ςξ ρσγκεκοιμέμξ κξμμάςι ποξπ ςημ ποξρέγγιρη ςξσ baroque 

ϋτξσπ με μια μελχδία ξικεία ρςξ ασςί ςχμ ελλήμχμ ρπξσδαρςόμ. ξ κξμμάςι αοιθμϊπ 9 

(Ηαλαρρξπξύλια μξσ), γοαμμέμξ και εομημεσμέμξ με καθαοά οξμαμςικϊ ϋτξπ μπξοεί μα 

ειδχθεί απϊ πλεσοάπ δαρκάλξσ, παοάλληλα με ςα παιδικά κξμμάςια ςξσ Schumann,  ςξσπ 

μήμεπ ςξσ  Tchaikovsky, ςα παιδικά κξμμάςια ςξσ Γιάμμη Ιχμρςαμςιμίδη, ακϊμα και με ςξ 

μικοϊκξρμξ ςξσ Bartòk. ξ κξμμάςι αοιθμϊπ 12 (Ζ μικοή Ραλλξύ) απξςελεί έμα 

αμςιποξρχπεσςικϊ δείγμα αμςιρςικςικήπ γοατήπ με μελχδικέπ γοαμμέπ πξσ ρςηοίζξσμ ςη 
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μελχδία, καθόπ και μιμηςικά μξςίβξ πξσ ποξρτέοξσμ εμξουηρςοχςική πξικιλία. ξ κξμμάςι 

αοιθμϊπ 14 (Ο αμανάπ) αμ και γοαμμέμξ με λίγεπ ςευμικέπ απαιςήρειπ, παοαπέμπει και ρε 

ϋτξπ baroque (ϊρξ ατξοά ρςξ γοάφιμϊ ςξσ) και ρε ϋτξπ οξμαμςικϊ, (ϊρξ ατξοά ρςη 

οσθμική απϊδξρη ςχμ τοάρεχμ) και ρσμδσάζει ςασςϊυοξμα παοαδξριακξϋπ μελχδικξϋπ 

δοϊμξσπ (ςοιημιςϊμιξ ρςημ ειραγχγή) και κλαρική αομξμία (μαπξλιςάμικη πςόρη ρςξ δεϋςεοξ 

ςμήμα ςηπ μελχδίαπ). ξ κξμμάςι αοιθμϊπ 15 (Τμηςςόπ) απξςελεί μια πξλϋ καλή άρκηρη 

μελέςηπ ςξσ staccato, και ςηπ αμςίθερηπ legato-staccato, εμό ςξ κξμμάςι αοιθμϊπ 23 (Ιεμάλ) 

δίμει ςημ εσκαιοία για μια πξλϋ καλή μελέςη ςηπ ςευμικήπ portato.  

Διαςοέυξμςαπ ςα δϋξ ςεϋυη, ξ ειδικϊπ αμαγμόρςηπ (καθηγηςήπ πιάμξσ) αμςιλαμβάμεςαι 

ϊςι ποϊκειςαι για μια πξλϋ καλά ξογαμχμέμη δξσλειά, η ξπξία πέοαμ ςξσ ϊςι πεοιέυει 

αμςιποξρχπεσςικά ςοαγξϋδια ςξσ ρσμθέςη πξσ γοάτςηκαμ για ςξμ κιμημαςξγοάτξ, ςξ 

θέαςοξ και για μξσρικέπ παοαρςάρειπ, ςξσ δίμει ςημ εσκαιοία μα ερςιάρει απϊ ςημ αουή ρςιπ 

εομημεσςικέπ αουέπ πξσ ποέπει μα διέπξσμ ςημ πιαμιρςική εκςέλερη. Ζ πληθόοα ςχμ ρςσλ 

πξσ θίγξμςαι είμαι εϋκξλα εμταμήπ (baroque, κλαρικϊ, οξμαμςικϊ, ελλημική εθμική ρυξλή, 

ρϋγυοξμξ), ξι ςευμικέπ απαιςήρειπ ρσμτχμξϋμ απϊλσςα με ςξμ σπϊςιςλξ «για μέξσπ 

πιαμίρςεπ» (ςξ ςευμικϊ επίπεδξ αματέοεςαι ρε μαθηςέπ επιπέδξσ 2ηπ καςχςέοαπ έχπ 2ηπ 

μέρηπ) και η γοατή ςχμ κξμμαςιόμ είμαι τοέρκια και απλή, υχοίπ μα σρςεοεί ρε μελχδική 

εσκοίμεια και αομξμική πληοϊςηςα. Ζ επιταμειακή εσκξλία ϊρξ ατξοά ρςξ ςευμικϊ επίπεδξ 

ρσμδσάζεςαι με ασνημέμεπ απαιςήρειπ ϊρξ ατξοά ρςη τοαρεξλξγία, ςιπ ςοίλιεπ, ςημ απϊδξρη 

ςχμ αμςιρςικςικόμ γοαμμόμ, ςξσπ υοχμαςιρμξϋπ και ςέλξπ ςη υοήρη ςηπ ςευμικήπ ςξσ pedal, 

πξσ είμαι και ςξ μϊμξ πξσ λείπει απϊ ςη ρημειξγοατία ρςιπ παοςιςξϋοεπ. Ασςϊ θα ποέπει 

κάθε διδάρκχμ μα ςξ «απξκοσπςξγοατήρει» απϊ ςξ cd και μα ςξ εμςάνει ρςη διδαρκαλία 

ςξσ. Ζ έκδξρη ασςή ρςηοίζει καςά ςη γμόμη μξσ ςημ ανία ςηπ, ρςημ ποξαματεοθείρα μίνη 

ςχμ ρςξιυείχμ ςηπ τιλξρξτίαπ ςηπ (ςευμική απλϊςηςα-εομημεσςική δσρκξλία) και δε θα 

ποέπει μα ειδχθεί μϊμξ απϊ ςη ρκξπιά ςηπ ρχρςήπ απϊδξρηπ ςχμ τθϊγγχμ. Ρε μια ςέςξια 

πεοίπςχρη ςξ απξςέλερμα θα είμαι τςχυϊ και αμξϋριξ, μιαπ και η μξσρική, είμαι άοοηκςα 

ρσμδεδεμέμη με ςημ έμμξια ςηπ εομημείαπ. 

Ιαςαλήγξμςαπ θα ήθελα μα εκτοάρχ ςημ εσυή μα λειςξσογήρει η ρσγκεκοιμέμη έκδξρη 

χπ ατξομή για μα σπάονξσμ και άλλεπ παοϊμξιεπ δξσλειέπ, ξι ξπξίεπ ξτείλξσμ ρςαδιακά μα 

αμαμεόρξσμ ςξ οεπεοςϊοιξ ςηπ ρπξσδήπ ςχμ ξογάμχμ και ποξπαμςϊπ μα ςξ 

επικαιοξπξιήρξσμ. Δίμαι λσπηοϊ μα ρκετςεί καμείπ ϊςι ξι μαθηςέπ ςημ επξυή ςξσ Bach, ςξσ 

Beethoven και ςξσ Chopin ρπξϋδαζαμ με κξμμάςια πξσ ακξϋγξμςαμ ρςημ επξυή ςξσπ και ξι 

ρημεοιμξί μαθηςέπ ρπξσδάζξσμ με κξμμάςια εκείμηπ ςηπ επξυήπ, υχοίπ μα ςξσπ δίμεςαι η 

εσκαιοία μα υοηριμξπξιξϋμ έμα ρϋγυοξμξ οεπεοςϊοιξ για ςημ ενέλινή ςξσπ, ιδίχπ δε ϊςαμ δεμ 

ποξςίθεμςαι μα διαλένξσμ κλαρικϊ ποξραμαςξλιρμϊ.  
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