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Είσαι έφηβος, αγαπάς τη μουσική, είσαι και μαθητής  στο Λύκειο… 

Προτείνεται από το σχολείο σου μουσική συναυλία για κοινωνικό σκοπό… 

κι εσύ θέλεις να μοιράζεσαι τις μουσικές σου αναζητήσεις με γκρουπάκι 

συμμαθητών / φίλων, νοιώθεις νοιάξιμο για κείνον που πονά  κι αποφασίζεις να αφιερώσεις  τα βραδινά της 

Κυριακής  σε πρόβες … 

«8 – 11 Πρόβα, κυρία» 

και  να ‘μαστε  τώρα εδώ ……. 

 

Το σχολείο οφείλει να δίνει ευκαιρίες και «χώρο» στους μαθητές του να εκφράσουν  τα ταλέντα τις κλίσεις 

τους κι ότι αγαπούν και δεν είναι κι αυτό «μάθημα». Οφείλει, επίσης, να τους προτείνει τη συνεργασία και να 

τους μυεί στην αξία της αλληλεγγύης και της συμπαράστασης ως αποτέλεσμα πράξης που αφιερώνουν από τον 

ελεύθερο χρόνο τους για να την πραγματοποιήσουν. Μ΄ αυτές τις σκέψεις γεννήθηκε  η πρότασή μου για τη 

δημιουργία μιας ομάδας  μουσικής , ενός μουσικού γκρουπ από τους μαθητές μας που εκγυμνάζονται στη 

μουσική καλλιέργεια σε ωδεία και σχολές μουσικής, εκτός σχολείου. Επομένως σημαντικό στοιχείο της 

σημερινής μας συναυλίας αποτελεί ο στόχος που προανέφερα και 

η μουσική αποτέλεσε το μέσο για να δούμε το σχολείο και αλλιώς, ως χώρο συνάντησης που ασχολούμαστε μ’ 

αυτό που αγαπούμε κι ως ευκαιρία δράσης συμπαράστασης, τι σπουδαίο θέμα να μη συζητούν οι μαθητές, τα 

παιδιά μας πόσα χρήματα θα βγάλουμε για την εκδρομή μας / τη διασκέδασή μας, αλλά για να ενισχύσουμε 

τον κοινωνικό μας σκοπό. 

Σας ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας. Καλή ακρόαση. 

Η  Διευθύντρια του Λυκείου 

Άρτεμις Σερδάκη 

 

 



 

 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ  {με αλφαβητική σειρά} 

Θανάσης Αγγέλης - ντράμς 

Γιώργος Βαβλούκης - ηλεκτροακουστική κιθάρα 

Εύη Ζανδέ - τραγούδι 

Δημήτρης Κλίγγος - ηλεκτρική κιθάρα 

Θωμάς Στεργίου - μπουζούκι 

Γιάννης Στεργιόπουλος - σαξόφωνο 

Νικολέτα Τράκαλα - πιάνο 

Κατερίνα Τσιτσιμίκλη - πιάνο 

Γκρισέλντα Χάνι - τραγούδι. 

Την επιλογή των τραγουδιών έκανε η μουσική ομάδα 

Παρουσίαση : Ελένη Καστανάρα 

Υποδοχή / Ταμείο : Γιάννης Καραχίτος 

Ιφιγένεια Κοσμά 

Γιάννης Σταμλόγλου 

Υπεύθυνη καθηγήτρια : Άρτεμις Σερδάκη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ευχαριστούμε για τη βοήθειά τους : 

 Το Μορφωτικό Όμιλο Βελβεντού 

 Την Ελένη Πλιάτσα 

 Τους : Γιάννη Μπαλάνη και ΜίλτοΤσιτσιμίκλη για τη 

σημαντική βοήθειά τους 

 



«Έφηβα γεράκια» (Βασίλης Παπακωνσταντίνου) 

«Ο Μπάμπης ο φλού» (Παύλος Σιδηρόπουλος) 

«Ο μαύρος γάτος» (Βασίλης Παπακωνσταντίνου  Θανάσης Παπακωνσταντίνου) 

«Έλα ψυχούλα μου» (Λααυρέντης Μαχαιρίτσας) 

«Χίλιες σιωπές» (Ελένη Τσαλιγοπούλου Νίκος Ζούδιαρης) 

«Να μ΄ αγαπάς» (Παύλος Σιδηρόπουλος Ανδρέας Θωμόπουλος) 

«Έλα ήλιε μου» (Poll Κώστας Τουρνάς) 

«Ροζ» (Γιάννης Μηλιώκας) 

«Μη μ’ αγγίζεις» (Κίτρινα ποδήλατα) 

«Με το ίδιο μακό» (Ελευθερία Αρβανιτάκη Αντώνης Μιτζέλος) 

«Δε ζητάω πολλά» (Κωστής Μαραβέγιας) 

«Τι σου ’κανα και πίνεις» (Πόλυ Πάνου  Μίμης Πλέσσας) 

«Καλή τύχη» (Μανώλης Αγγελόπουλος Απόστολος Καλδάρας) 

«Το δίχτυ» (Σταύρος Ξαρχάκος Σωτηρία Λεονάρδου) 

«Η νύχτα μυρίζει γιασεμί» (Θέμης Αδαμαντίδης  Μάριος Τόκας) 

«Για να σε συναντήσω» (Μανώλης Λιδάκης Κώστας Λειβαδάς) 

«Η επιμονή σου» (Ελεονώρα Ζουγανέλη Κώστας Λειβαδάς) 

«Που να πάμε» (Φίλιππος Πλιάτσικας) 

«Πέρασε η μπόρα» (Νίκος Ζιώγαλας και Αναστασία) 

«Έλα» (Ελεονόρα Ζουγανέλη Πάνος Μουζουράκης Δημήτρης Κασιούρας) 

«Knockin’ on heaven’s door»  (Bob Dylan) 

«My immortal» (Evanescence) 

«Whole lotta love” LED ZEPPELIN 

«Άμα δεις τα παιδιά» (Γιάννης Βαρδής Άντωνης Βαρδής) 

«Το ξέρω θα ‘ρθεις» (Οnirama Μάικ Ροζάκης) 

«Γιατί έπαψες αγάπη να θυμίζεις» (Πυξ Λαξ    Φίλιππος Πλιάτσικας) 

 

Την επιλογή των τραγουδιών έκανε η μουσική ομάδα 
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