
Ο κήπος είναι τόπος και τρόπος. Τόπος οµορφιάς. Τρόπος καλοσύνης. Ιδιωτικός ή 
δηµόσιος, µικρός ή µεγάλος, είναι συνώνυµος της γαλήνης, της ηρεµίας, της έκστασης, της 
σωµατικής, ψυχικής και πνευµατικής αναψυχής και ευφορίας. Ένας από τους κορυφαίους 
σχεδιαστές κήπων στον κόσµο είχε διατυπώσει την παρατήρηση ότι στο συλλογικό µας 
υποσυνείδητο ο Παράδεισος δεν έχει τη µορφή δάσους, αλλά τη µορφή κήπου. Το δάσος 
θεωρείται δηµιούργηµα του Θεού ή της φύσης, ο κήπος όµως είναι δηµιούργηµα του 
ανθρώπου που επιλέγει πώς θα αξιοποιήσει τη φύση.  

Διαχρονικά ο κήπος, σε διάφορες θρησκείες, πολιτισµούς και κοινωνίες, διαδραµατίζει 
κοµβικό ρόλο. Εκφράζει νοσταλγία και αναζήτηση. Εικονοποίηση του ιδεώδους που αφορά 
την ύπαρξή µας από τη γέννηση έως τα έσχατα, αλλά και πέρα από αυτά. Στον κήπο ο 
άνθρωπος συναντά την οµορφιά, όχι ως απλός θεατής, αλλά ως “συνδηµιουργός”, ή 
καλύτερα, ως εραστής της. Ακόµη και στα πιο ταπεινά κηπάρια, αυτός είναι ο σχεδιαστής, 
ο φυτευτής, ο ποτιστής, ο καλλιεργητής. 

Ταξιδεύοντας ανά τον κόσµο, προσπαθώ να “εµφυτεύω” στις µουσικές διαδροµές µου, 
επισκέψεις σε κήπους όπου βιώνω µε ένταση θετικά συναισθήµατα και καταστάσεις και 
µία νηφάλια θερµή οικειότητα.  Η πανδαισία των χρωµάτων και των αρωµάτων διαποτίζει 
όλες τις αισθήσεις. Νιώθω την ευεργετική τους επίδραση εντός µου, αλλά και στους γύρω 
µου. Ιατρός και θεραπευτής ο κήπος. 

Ωστόσο, πάντα υποβόσκει και µία υποψία λύπης. Ίσως είναι η νοσταλγία του αλησµόνητου 
κήπου. Του αρχετυπικού. Του τόπου της ιδεώδους οµορφιάς. Της οµορφιάς που θα σώσει 
τον κόσµο, κατά τον Ντοστογιέφσκυ. 

Όλα αυτά, αισθήµατα, σκέψεις, συγκινήσεις, χρώµατα και αρώµατα των κήπων του 
κόσµου, αποτέλεσαν την πηγή έµπνευσης του µουσικού έργου που νοερά εκτυλίσσεται εν 
εκστάσει µέσα σε έναν κήπο. Ίσως στον αγαπηµένο της παιδικής ηλικίας ή σ’ αυτόν όπου 
πρωτόνιωσε η καρδιά το σκίρτηµα του έρωτα.  
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Ο Αλησµόνητος Κήπος 
Σάββατο 7 Ιουλίου, 2018 - ώρα 21:00 

Οµήρειο Πνευµατικό Κέντρο 
Δήµου Χίου 

Είσοδος ελεύθερη 

Μουσική: 
Κυριάκος Καλαϊτζίδης 

Κείµενο & στίχοι: 
Βασιλική Νευροκοπλή 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

1. Είσοδος - Οργανικό 
* Στις µεγάλες πολιτείες - Κείµενο  

2. Ο Πλάνητας 
* Λογής λογής ξένοι - Κείµενο  

3. Καταιγίδα - Οργανικό     
* Δύσβατος ο δρόµος της σιωπής - Κείµενο  

4. Ισπανός κηπουρός 
 * Δική µου πατρίδα - Κείµενο  

5. Ιταλός µουσικός 
* Γεµάτη δέντρα η αυλή - Κείµενο  

6. Ιρανή αρωµατοποιός 
* Μιλάτε για πατρίδες - Κείµενο 

7. Αιγυπτιώτισσα 
8. Καταλλαγή - Οργανικό 

* Σε ένα νησί της Ελλάδας - Κείµενο   
9. Χιώτης καπετάνιος 

10. Το µοιρολόι του δέντρου - Οραγανικό 
*Κυρίες και κύριοι - Κείµενο  

11. Οµολογία 
*Ύστατος στίχος - Κείµενο  

12. Νέος κηπουρός 

Οι συντελεστές: 
Βασιλική Νευροκοπλή, αφήγηση 

Κυριάκος Καλαϊτζίδης, ούτι, τραγούδι 
Φώτης Πέζος, βιολί, βιόλα 

Λαµπρινή Κάµπουρα, καονάκι 
Σωκράτης Γανιάρης, κρουστά 
Παναγιώτης Κραµπής, πιάνο 

Χριστίνα Καλογερά, κόντραµπάσσο 

Τραγούδι: 

Δροσιέλλα Καλούδη 
Νικόλας Βουρνούς 
Δηµήτρης Ζύµαρης 
Σταύρος Στείρος 
Λέτα Κρίσιλα 
Κυριακή Τσικολή 

Ελευθερία Λυκοπάντη 

Βιογραφικά των συντελεστών υπάρχουν στην ιστοσελίδα 

http://musahellenica.org 

Θερµές ευχαριστίες σε όσους υποστηρίζουν το φεστιβάλ: 

Ίδρυµα John S. Fafalios Foundation 
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου  

Ίδρυµα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου 
Οµήρειο Πνευµατικό Κέντρο Δήµου Χίου 

Δήµος Χίου 
Αλαξάνδρα Μαµαλίγκα-Προκοπίου 

Αριστείδης Μπελλές 
Καίτη Αυγουστάκη 
Μουσικό Σχολείο Χίου 
Ίδρυµα “Μαρία Τσάκος” 

Δ.Κ.Ι. Βιβλιοθήκη Χίου “Κοραής” 
Πανεπιστήµιο Αιγαίου 
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