
ΕΕννάάννττ ιιαα  σσττοο  ΦΦόόββοο
Ο Ανδρέας Καρακότας

ερμηνεύει Μάνο Χατζιδάκι

ΘΘααννάάσσηηςς  ΜΜππιιλλιιλλήήςς::  ππιιάάννοο,,  ΚΚώώσσττααςς  ΤΤσσοούύγγκκρρααςς::  αακκοορρννττεεόόνν,,
ΓΓιιάάννννηηςς  ΠΠοολλυυμμεεννέέρρηηςς::  μμππάάσσοο  κκααιι  μμααννττοολλίίννοο

ΣΣάάββββααττοο  66  ΑΑππρριιλλίίοουυ  22001133,,  ώώρραα  2200..3300,,  
ΑΑίίθθοουυσσαα  ΛΛόόγγοουυ  κκααιι  ΤΤέέχχννηηςς  ««ΔΔηημμήήττρρηηςς  ΧΧααττζζήήςς»»

""ΟΟ  φφαασσιισσμμόόςς  σσττιιςς  μμέέρρεεςς  μμααςς  φφααννεερρώώννεεττααιι  μμεε  δδυυοο  μμοορρφφέέςς::  
ΉΉ  ππρροοκκλληηττιικκόόςς,,  μμεε  ττοο  ππρρόόσσχχηημμαα  ααννττιιδδρράάσσεεωωςς  σσεε  πποολλιιττιικκάά  

ήή  κκοοιιννωωννιικκάά  γγεεγγοοννόότταα  πποουυ  δδεενν  εευυννοοοούύνν  ττηηνν  ππεερρίίππττωωσσήή  ττοουυςς  ήή
ππααθθηηττιικκόόςς,,  μμεεςς  σσττοονν  οοπποοίίοο  κκυυρριιααρρχχεείί  οο  φφόόββοοςς  γγιιαα  όό,,ττιι  σσυυμμββααίίννεειι  
γγύύρρωω  μμααςς..  ΑΑννοοχχήή  κκααιι  ππααθθηηττιικκόόττηητταα  λλοοιιππόόνν..  ΚΚιι  έέττσσιι  εεδδρρααιιώώννεεττααιι  

ηη  ππρρόόκκλληησσηη..  ΜΜεε  ττηηνν  ααννοοχχήή  ττωωνν  πποολλλλώώνν..  ΠΠρροοττιιμμόόττεερροο  ααρργγόόςς  
κκααιι  σσιιωωππηηλλόόςς  θθάάννααττοοςς  ααππόό  ττηηνν  ααννττίίδδρραασσηη  ττοουυ  ζζωωννττααννοούύ  

κκααιι  εευυααίίσσθθηηττοουυ  οορργγααννιισσμμοούύ  πποουυ  ππεερριιέέχχοουυμμεε..""
""ΤΤοο  φφάάνντταασσμμαα  ττοουυ  κκττήήννοουυςς  ππααρροουυσσιιάάζζεεττααιι  ιιδδιιααιιττέέρρωωςς  έέννττοονναα  
σσττοουυςς  ννέέοουυςς..  ΚΚααιι  μμηη  ββρρίίσσκκοοννττααςς  ααννττίίσστταασσηη  ααππόό  μμιιαα  σσττέέρρεεηη  

ππααιιδδεείίαα  δδηημμιιοουυρργγεείίττααιι  έένναα  κκααττάάλλλληηλλοο  έέδδααφφοοςς  γγιιαα  νναα  ααννθθίίσσεειι  
οο  εεγγωωκκεεννττρριισσμμόόςς,,  ηη  εεγγωωππάάθθεειιαα,,  ηη  κκεεννόόττηητταα  κκααιι  φφυυσσιικκάά  

κκάάθθεε  κκττηηννώώδδεεςς  έέννσσττιικκττοο  σσττοο  εεσσωωττεερριικκόό  ττοουυςς..""  
ΜΜάάννοοςς  ΧΧααττζζιιδδάάκκιιςς    

ΗΗ  σσυυννααυυλλίίαα  ααυυττήή  ααπποοττεελλεείί  έένναα  κκααλλλλιιττεεχχννιικκόό  εεγγχχεείίρρηημμαα  
""εεννάάννττιιαα  σσττοο  φφόόββοο"",,  μμεε  άάμμυυνναα  ττηη  μμοουυσσιικκήή  κκααιι  τταα  ττρρααγγοούύδδιιαα  

ττοουυ  ΜΜάάννοουυ  ΧΧααττζζιιδδάάκκιι,,  εεννόόςς  σσυυννθθέέττηη  πποουυ  εεμμππλλοούύττιισσεε
σσηημμααννττιικκάά  μμέέσσαα  ααππόό  ττοο  έέρργγοο  ττοουυ  ττοο  χχώώρροο  ττοουυ  εελλλληηννιικκοούύ

ττρρααγγοουυδδιιοούύ,,  ααλλλλάά  κκααιι  πποουυ  ππρροοββλληημμάάττιισσεε  δδηημμιιοουυρργγιικκάά
μμέέσσαα  ααππόό  ττοο  λλόόγγοο  ττοουυ  ππάάννωω  σσττοο  ζζήήττηημμαα  ττοουυ  
ρρόόλλοουυ  ττηηςς  ττέέχχννηηςς  κκααιι  ττοουυ  πποολλιιττιισσμμοούύ  σσττηη  

σσύύγγχχρροοννηη  ννεεοοεελλλληηννιικκήή  κκοοιιννωωννίίαα..
ΟΟιι  σσυυννττεελλεεσσττέέςς  ττηηςς  σσυυννααυυλλίίααςς  ππρροοττεείίννοουυνν  μμιιαα
εεππααννααππρροοσσέέγγγγιισσηη  ττωωνν  ττρρααγγοουυδδιιώώνν  ττοουυ  ΜΜάάννοουυ

ΧΧααττζζιιδδάάκκιι,,  εειιδδωωμμέένναα  μμέέσσαα  ααππόό  έένναα  ννέέοο
εεννοορρχχηησσττρρωωττιικκόό  ππρρίίσσμμαα  κκααιι  ττηηνν  εευυααίίσσθθηηττηη

εερρμμηηννεευυττιικκήή  άάπποοψψηη  ττοουυ  ΑΑννδδρρέέαα
ΚΚααρραακκόότταα..  ΤΤοο  ππρρόόγγρρααμμμμαα  ππεερριιλλααμμββάάννεειι

οορργγααννιικκέέςς  δδιιαασσκκεευυέέςς  κκααιι  ττρρααγγοούύδδιιαα
ααππόό  ττοουυςς  κκύύκκλλοουυςς::  ""ΜΜεεγγάάλλοοςς

εερρωωττιικκόόςς"",,  ""ΜΜααττωωμμέέννοοςς  γγάάμμοοςς"",,  
""ΤΤαα  ττρρααγγοούύδδιιαα  ττηηςς  ααμμααρρττίίααςς"",,

""ΠΠααρράάλλοογγαα"",,  ""ΑΑθθαανναασσίίαα"",,
""ΜΜυυθθοολλοογγίίαα"",,  κκ..αα..  

ΤΤιιςς  εεννοορρχχηησσττρρώώσσεειιςς  ττωωνν  κκοομμμμααττιιώώνν
εεππιιμμεελλήήθθηηκκαανν  οοιι  ττρρεειιςς  μμοουυσσιικκοοίί

πποουυ  σσυυμμμμεεττέέχχοουυνν::  ΘΘααννάάσσηηςς
ΜΜππιιλλιιλλήήςς::  ππιιάάννοο,,  ΚΚώώσσττααςς  ΤΤσσοούύγγκκρρααςς::

αακκοορρννττεεόόνν,,  ΓΓιιάάννννηηςς  ΠΠοολλυυμμεεννέέρρηηςς::
κκοοννττρρααμμππάάσσοο  κκααιι  μμααννττοολλίίννοο..



Π ρ ό γ ρ α μ μ α  σ υ ν α υ λ ί α ς

ΑΑ ãã μμ έέ ρρ οο ςς

• ΠΠόόλληη  ΜΜααγγιικκήή  --  οορρχχηησσττρριικκόό
• ΑΑππόό  ττοο  ""ΜΜααττωωμμέέννοο  ΓΓάάμμοο""  

((θθεεααττρριικκόό  έέρργγοο  ττοουυ  ΦΦεεννττεερρίίκκοο  ΓΓκκ..  ΛΛόόρρκκαα))
--  ΓΓύύρρνναα  φφττεερρωωττήή  ττοουυ  μμύύλλοουυ
--  ΚΚοουυββάάρριι  κκοουυββααρράάκκιι
--  ΉΉτταανν  κκααμμάάρριι  ττηηςς  ααυυγγήήςς

• ΠΠρροοσσωωπποογγρρααφφίίαα  ττηηςς  μμηηττέέρρααςς  μμοουυ  
((ααππόό  ττοο  ""ΧΧααμμόόγγεελλοο  ττηηςς  ΤΤζζοοκκόόνντταα""))  ––  οορρχχηησσττρριικκόό

• ΑΑππόό  ττοο  ""ΜΜεεγγάάλλοο  ΕΕρρωωττιικκόό""::
--  ΜΜεε  ττηηνν  ππρρώώττηη  σσττααγγόόνναα  ττηηςς  ββρροοχχήήςς  

((πποοίίηησσηη  ΟΟδδυυσσσσέέαα  ΕΕλλύύττηη))
--  ΣΣ''  ααγγααππώώ  ((πποοίίηησσηη  ΜΜυυρρττιιώώττιισσσσααςς))
--  ΠΠοοιιόόςς  εείίνν''  ττρρεελλόόςς  ααππόό  έέρρωωτταα  

((πποοίίηησσηη  ΓΓιιώώρργγοουυ  ΣΣααρρααννττάάρρηη))
--  ΈΈρρωωτταα  ΕΕσσύύ  ((ααππόό  ττηη  ""ΜΜήήδδεειιαα""  ττοουυ  ΕΕυυρρυυππίίδδηη))
--  ΤΤοο  ΌΌννεειιρροο  ((πποοίίηησσηη  ΔΔ..  ΣΣοολλωωμμοούύ))  --  ππιιάάννοο--φφωωννήή
--  ΜΜέέρρεεςς  ττοουυ  11990033  ((πποοίίηησσηη  ΚΚωωννσσττααννττίίννοουυ  ΚΚααββάάφφηη))

• ΠΠεερριιμμππααννοούύ  ((ααππόό  ττοουυςς  ""ΑΑννττιικκααττοοππττρριισσμμοούύςς""))  --  οορρχχηησσττρριικκόό
• ΩΩ!!  ΚΚααλλήή  μμοουυ  ξξααννθθιιάά  

((ααππόό  ττοουυςς  ""ΌΌρρννιιθθεεςς""  ττοουυ  ΑΑρριισσττοοφφάάννηη))  --  ππιιάάννοο--φφωωννήή
• ΜΜιικκρρήή  ΡΡααλλλλοούύ  ((πποοίίηησσηη  ΝΝίίκκοουυ  ΓΓκκάάττσσοουυ,,  

ααππόό  ""ΤΤηηςς  γγηηςς  ττοο  χχρρυυσσάάφφιι""))  --  ππιιάάννοο--φφωωννήή
• ΤΤοο  ττρριιααννττάάφφυυλλλλοο  ((πποοίίηησσηη  ΦΦ..  ΓΓκκ..  ΛΛόόρρκκαα  --  ΑΑλλ..  ΣΣοολλωωμμοούύ))
• ΑΑθθαανναασσίίαα  ((πποοίίηησσηη  ΝΝίίκκοουυ  ΓΓκκάάττσσοουυ,,  ααππόό  ττηηνν  ""ΑΑθθαανναασσίίαα""))

ΒΒ ãã μμ έέ ρρ οο ςς

• ΑΑππόό  τταα  ""ΤΤρρααγγοούύδδιιαα  ττηηςς  ΑΑμμααρρττίίααςς""  
((πποοίίηησσηη  ΝΝττίίννοουυ  ΧΧρριισσττιιααννόόπποουυλλοουυ))  --  ππιιάάννοο--φφωωννήή

--  ΤΤύύψψεειιςς
--  ΑΑππόόκκοοσσμμοοςς
--  ΕΕννόόςς  λλεεππττοούύ  σσιιγγήή

• ΟΟ  κκυυρρ--ΑΑννττώώννηηςς  ((ααππόό  ττηη  ""ΛΛααϊϊκκήή  ΑΑγγοορράά""))  --  οορρχχηησσττρριικκόό
• ΉΉσσοουυνν  ππααιιδδίί  σσαανν  ττοο  ΧΧρριισσττόό  

((πποοίίηησσηη  ΝΝίίκκοουυ  ΓΓκκάάττσσοουυ,,  ααππόό  ττηη  ""ΜΜυυθθοολλοογγίίαα""))
• ΟΟ  εεφφιιάάλλττηηςς  ττηηςς  ΠΠεερρσσεεφφόόννηηςς  

((πποοίίηησσηη  ΝΝίίκκοουυ  ΓΓκκάάττσσοουυ,,  ααππόό  τταα  ""ΠΠααρράάλλοογγαα""))
• ΗΗ  μμππααλλάάνντταα  ττοουυ  οοδδοοιιππόόρροουυ  

((πποοίίηησσηη  ΜΜ..  ΧΧααττζζιιδδάάκκιι,,  ααππόό  ττοονν  ""ΟΟδδοοιιππόόρροο""))
• ΧΧάάρρττιιννοο  ττοο  φφεεγγγγααρράάκκιι  ((ααππόό  ττηη  μμοουυσσιικκήή  γγιιαα  ττοο  θθεεααττρριικκόό

έέρργγοο  ""ΛΛεεωωφφοορρεείίοο  οο  ΠΠόόθθοοςς""))  --  οορρχχηησσττρριικκόό
• ΆΆσσππρροο  ππεερριισσττέέρριι  

((πποοίίηησσηη  ΝΝίίκκοουυ  ΓΓκκάάττσσοουυ,,  ααππόό  ""ΤΤηηςς  γγηηςς  ττοο  χχρρυυσσάάφφιι""))
• ΈΈλλαα  σσεε  μμέένναα  

((πποοίίηησσηη  ΝΝίίκκοουυ  ΓΓκκάάττσσοουυ,,  ααππόό  ττηηνν  ""ΠΠοορρννοογγρρααφφίίαα""))
• ΤΤαα  ππααιιδδιιάά  κκάάττωω  σσττοονν  κκάάμμπποο  ((πποοίίηησσηη  ΜΜάάννοουυ  ΧΧααττζζιιδδάάκκιι,,  

ααππόό  ττηη  μμοουυσσιικκήή  ττηηςς  ττααιιννίίααςς  ""SSwweeeett  MMoovviiee""))
• ΒΒααλλςς  ττωωνν  χχααμμέέννωωνν  οοννεείίρρωωνν  ((ααππόό  ττηη  μμοουυσσιικκήή  ττηηςς  ττααιιννίίααςς  

ττοουυ  ΑΑλλέέκκοουυ  ΣΣαακκεελλλλάάρριιοουυ  ""ΧΧααμμέένναα  ΌΌννεειιρραα""))  --  οορρχχηησσττρριικκόό


