
κ ΥΚ/\ΟΣ: nΑrΚΟΣΜΙόΤΗΤΑ 
ΤΩΝ nοιΗΤόΝ ΤΗΣ ΕιΡΗΝΗΣ 

ΠΑΜΠΠΟ ΝΕΡΟΥΝΤΑ 
ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 

«'Ηpθα για να rpαγοvδι/ΙΠι! 

ιcαι να rpαγοvδιjσεις μα{ί μοv» 

Μουσική & τρογούδι: 

Κρουστά: 

Ηθοποιός Α: 

Ηθοποιός Β: 

Ηθοποιός Γ: 

Επιλογή riοιημότων: 

Νατάσα Δίπλα 

Γεννήθηκε στη Βέροια. Μεγάλωσε στην Πάτρα, 

όπου και σπούδασε πιάνο, διεύθυνση μπάντας 

και ανώτερα θεωρητικά. Τα δύο τελευταία χρόνια 

ζει και εργάζεται στην Αθήνα ως καθηγήτρια 

μουσικής, ενώ παράλληλα τελείωσε τις σπουδές 

της στα κρουστά συμφωνικής ορχήστρας. 

Κεντρικός άξονος των παραστάσεών της είναι η 

σύμπραξη του θεατρικού λόγου πάνω σε 

δικά της μουσικά μονοπάτια, καθώς 

με κρουστά. 

Έχει συνεργαστεί 

με το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ 

Πάτρας και 

παρουσιάζει 

δουλειές της στην 

Αθήνα και σε άλλες 

πόλεις. 

Κείμενο: 

Νατάσα Δίπλα 

Κυριάκος Κανελλής 

Χάρης Αρώνης 

Πηνελόπη Γαρουφόλλου 

Γιάννος Περλέyκας 

Νατάσα Δίπλα 

Βασίλης Κολοβός 

Κυριάκος Κανελλής 

Γεννήθηκε στη Σπάρτη. Από πολύ νωρίς 

του κέντρισαν το ενδιαφέρον οι πολλαπλοί 

φυσικοί ήχοι των κρουστών, καθώς επίσης 

και οι ήχοι από την ελληνική λαϊκή 

παράδοση. 

Έτσι άρχισε να ασχολείται με τα 

παραδοσιακά κρουστά τόσο της Ελλάδας, 

όσο και άλλων 

χωρών. 

Συμμετέχει σε 

συναυλίες 

παραδοσιακής, 

έντεχνης, αλλά και 

πειραματικής 

μουσικής. 

Είναι φοιτητής στο 

Γεωπονικό 

Πανεπιστήμιο 

Αθηνών. 

Συνδιοργάνωση: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΒΥΡΩΝΑ 
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Πάμπλο Νερούντα 

(ψευδώνυμο του Νεφτολί Ρικάρντο Ρέγιες Μποζουάλτο) 

Γεννήθηκε το 1904 και πέθανε το 1973 στη Χιλή. Γιος 

σ1δηροδρομικού υπαλλήλου. Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο 

του Σαντιάγο. Το 1923 εκδόθηκε η πρώτη του ποιητική 

συλλογή, με τίτλο «Το βιβλίο του Λυκόφωτος;;. Η 

μελαγχολία και η μοναξιά χαρακτηρίζουν τη συλλογή 

«Είκοσι ερωτικό ποιήμσrο ΚJ έva aπεΛπισμέvο τpσγούδ/)) 

και τα ποιήματά του, που έγραψε στα 1925-35, όπως το 

«Διαμοvή στη Γφ;. 

Από το 1934 ως το 1937 ήταν διπλωμάτης στην Ισπανία . 

Ο αντιφασιστικός αγώνας του ισπανικού λαού, στον οποίο 

πήρε μέρος, το 1936-1937, αποτέλεσε την αρχή ενός 

νέου σταδίου στο πο1ητ1κό του έργου. Με την ποιητική 

συλλογή του (r/σπaνίο στην καρδιά>> έγινε ο βάρδος ενός 

λαού που αγωνιζόταν για την ελευθερία του καt κήρυκας 

της ανθρώπινης αλληλεγγύης. 

Από το 1941 ως το 1944 ήταν πρόξενος της Χιλής στο 

Μεξικό, όπου έγραψε ι<.Δύο Τpaγούδιa αγάπης για το 

ΣτόΛινγιφαvτ.ι;. 

Μέλος του Κ. Κ. Χιλής από το 1945. Εκλέχτηκε μέλος της 

Κεντρικής Επιτροπής το 1958 και το 1945 μέλος της 

Γερουσίας, οπότε αρχίζουν και οι διώξεις, γιατί 

αποκάλυψε την αντιδραστική πολπική του προέδρου της 

Χιλής Γκαμπριέλ Γκονζάλες Βιντέλο . 

Το 1948, ενώ ζούσε στην παρσνομiα, τελείωσε το έργο 

"Γεvικό Ασμa» (Canto General) που εκδόθηκε το 1950, 

επικό ποίημα για τη Λατιν ική Αμερική. Το έργο αυτό 

διακρίνεται για τη δύναμη του λυρικού του στίχου κα ι την 

πρωτοτυπία της ποιητικής του γλώσσας. Από το 1949 ως 

το 1952 έζησε ως πολιτικός εξόριστος, ταξιδεύοντας στην 

Ευρώπη και την Ασία. Φλογερός υποστηρικτής του 

κινήματος ειρήνης, έγινε μέλος του Παγκόσμιου 

Συμβουλίου της Ειρήνης ( 1950). Επισκέφτηκε 

επανειλημμένα την ΕΣΣΔ. Τις εμπειρίες αυτής της 

περιόδου της ζωής του κατέγραψε στο λυρικό 

ημερολόγιό του ((Τα aμπέΑιa και ο άνεμοφJ. Το 

αυξανόμενο ενδιαφέρον του για τη φιλοσοφική ερμηνεία 

της πρωγμστικότητσς αvτσνσκλόται καθαρά στο έργα που 

έγραψε μεταξύ 1954-57 «Ωδές στο πaτpοπapόδοτα;; και 

στο βιβλίο ((fστpaβaγκάpιοJ>, που περιέχει λυρικό και 

γκροτέσκο ποιήματα. 

Οι συλλογές που ακολούθησαν: ((Θαλασσινά ταξίδια και 

επιστpοφέςJJ, ((fκaτό σονέτο για την σγάπφJ, «Οι πέτρες 

της ΧιλήςJ>, << Τ ελεrουpγικά rpayoύδιaJJ, ((Η συντέλεια του 

κόσμοωJ, όπως και το αυτοβιογραφικό ποίημα ((Μνημείο 

στο Μαύpο ΝησίJJ δείχνουν τη διεύρυνση του ποιητικού 

πεδίου του. 

Ο Νερούντα έγραψε ακόμα ένα βιβλίο με θεατρικά σκετς, 

με τίτλο «Ταξίδια;; (1955), όπως και δοκίμιο, κριτικές και 

άρθρο. Το έργο του « Τpaγούδι σε έvav ΆθΛο;; ( 1960) 

είναι αφιερωμένο στην κουβανική επανάσταση. Η ποίησή 

του είναι βαθιά πρωτότυπη, χαρακτηρίζεται από ελεύθερο 

στίχο, ευλύγιστο ρυθμό και συνειρμική εrκονοπλασία. Η 

ποίησή του , που ακολουθεί τις αρχές του σοσιαλιστικού 

ρεαλισμού, άσκησε σημαντική επίδραση στην ποίηση 

πολλών χωρών. 

Τιμήθηκε με το Διεθνές Βραβείο Ειρήνης ( 1950), με το 

Βραβείο Λένιν (<για την εδραίωση της ειρήνης ανάμεσα 

στους Λαούς» (1953) και με το Βραβείο Νόμπελ 

λογοτεχνίας ( 1971 ). 


