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Παρουσίαση του πρώτου δίσκου
από «Τα τραγούδια της κρίσης»

ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΙΚΟ ∆ΡΥΜΟΥΣΗ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΟ FIX LIVE, ΠΡΙΝ ΤΟ «ΡΕΜΠΕΤΙΚΟ»

Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

O Νίκος ∆ρυµούσης επιστρέφει στα 
µουσικά δρώµενα µε την καινού-
ρια του δισκογραφική δουλειά που 

έχει τον τίτλο «Τα τραγούδια της κρίσης». 
Πρόκειται για τριπλό δίσκο που ολοκλη-
ρώθηκε πρόσφατα κι είναι εµνευσµέ-
νος από όσα συµβαίνουν στην Ελλάδα 
της κρίσης. Την Κυριακή στο Fix Live ο 
συνθέτης, ενορχηστρωτής κι ερµηνευτής 
των τραγουδιών θα µας παρουσιάσει τον 
πρώτο από τους τρεις αυτούς δίσκους και 
σήµερα τον φιλοξενούµε στον ΚΟΣΜΟ. 
Μας µιλά για τη νέα του προσωπική δι-
σκογραφική δουλειά, αλλά και για το «Ρε-
µπέτικο» που θα απολαύσουµε αµέσως 
µετά την παρουσίαση του δίσκου. Τον 
λόγο έχει ο Νίκος ∆ρυµούσης.

«Ξεκίνησα ‘Τα τραγούδια της κρίσης’ 
πριν από τρία χρόνια περίπου, όταν η 
κρίση χτύπησε την Ελλάδα. Όπως όλοι 
µας εδώ, αγαπώ κι εγώ διπλά την Ελ-
λάδα και τους Έλληνες. Σταµάτησα µία 
παραγωγή που έκανα τότε µε ερωτικά 
τραγούδια και µαζί µε το στιχουργό Νίκο 
Θεοδωρόπουλο ξεκινήσαµε αυτή τη προ-
σπάθεια. Γράψαµε µαζί σαράντα διαφο-
ρετικά τραγούδια για την κρίση, µε θέ-
µατα όπως η ανεργία, η νέα ξενιτιά, οι 
αυτοκτονίες κλπ. Η δουλειά αυτή ολο-
κληρώθηκε πριν από λίγες εβδοµάδες 
και την Κυριακή 30 Σεπτεµβρίου θα πα-
ρουσιάσουµε στο Fix Live τον πρώτο από 
τους τρεις δίσκους που έχουµε ετοιµάσει. 
Θα είναι µία µικρή και σύντοµη παρου-
σίαση και θα γίνει περίπου στις 21:15, 
πριν από το Ρεµπέτικο». 

Και στους τρεις δίσκους ο Νίκος ∆ρυ-
µούσης έχει γράψει τη µουσική, έχει κά-
νει την ενορχήστρωση και τα ερµηνεύει. 
Την Κυριακή στο Fix Live θα γίνει µόνο 
η παρουσίαση του πρώτου δίσκου.

«Αποτελείται από 17 τραγούδια κι οι 
στίχοι είναι του Νίκου Θεοδωρόπουλου. 
Αυτή τη στιγµή ο δίσκος παίζεται στο δια-
δίκτυο κι έχει ακουσθεί σε τοπικά ραδιό-
φωνα της Ελλάδας. Λόγω της κρίσης και 
της επικαιρότητας των τραγουδιών επιλέ-
γονται µέσω του διαδικτύου από κάποιες 
εκποµπές που έχουν σαν θέµα την κρίση 
κι έτσι έχει τύχει να ακουσθούν κάποια, 
όπως το ‘Μη µασάτε Έλληνες’, που είναι 
ροκ σε στυλ Dire Straits».

Το µέλλον επιφυλάσσει κι άλλα. Ο 
Νίκος ∆ρυµούσης µας εξηγεί τι ακρι-
βώς να περιµένουµε.

«Η παρουσίαση και των τριών δίσκων 
θα γίνει στη Μελβούρνη στις 9 ∆εκεµ-
βρίου. Παράλληλα, ετοιµάζουµε και µία 
θεατρική δουλειά, ένα ελληνικό µιούζι-
καλ µε τα τραγούδια του δίσκου. ∆ηλαδή 
ο δίσκος θα γίνει και θεατρικό έργο, το 
ποίο θα παρουσιάσουµε στο Σίδνεϊ τον 
προσεχή Μάρτιο. Το βασικό πρόσωπο 
του θεατρικού αυτού έργου θα είναι ο 
Καραγκιόζης, καθώς στους δίσκους µας 

υπάρχουν τραγούδια µε ήρωα τον Καρα-
γκιόζη και τους διάφορους καραγκιόζη-
δες. Όταν αποκαλείς καραγκιόζη κάποιον 
στην Ελλάδα του προσδίδεις µία κακή 

έννοια, ωστόσο το να αποκαλέσεις καρα-
γκιόζη έναν πολιτικό δεν είναι αδίκηµα 
γιατί ο Καραγκιόζης θεωρείται κάτι σαν 
εθνικός ήρωας». 

∆ηλαδή, θα δούµε τον Καραγκιόζη που 
ξέρουµε, αλλά κι άλλους καραγκιόζηδες.

«Έχουµε µία οµάδα µε δέκα ηθοποι-
ούς και θα παρουσιάσουµε καραγκιόζη-
δες. Από τη µία πλευρά ο Καραγκιόζης 
µε την παράγκα κι από την άλλη το ∆ΝΤ, 
οι επιχειρηµατίες, η τρόικα κλπ. Χαρα-
κτηριστικά τραγούδια είναι το ‘Έξω π...
στη απ’ την παράγκα’ και το ‘Μη µασάτε 
Έλληνες’, τραγούδια µε τα οποία θέλουµε 
να δώσουµε αισιοδοξία και θετική σκέ-
ψη. Εντάξει, η Ελλάδα περνάει δύσκολες 
στιγµές, όµως σε λίγο καιρό θα περάσει 
αυτή η κρίση, θα τα καταφέρει όπως πά-
ντα και θα της βγει στο τέλος σε καλό. Ο 
Έλληνας θα βγει κερδισµένος κι από τα 
λάθη του θα µάθει».

ΡΕΜΠΕΤΙΚΟ
Μετά τη παρουσίαση του πρώτου δί-

σκου από τα «Τραγούδια της κρίσης», την 
Κυριακή στο Fix Live, θα ακούσουµε το 
Ρεµπέτικο, ένα αφιέρωµα στα ρεµπέτικα 
τραγούδια που υπήρξαν η βάση για τη 
δηµιουργία του λαϊκού τραγουδιού. Ο 
Νίκος ∆ρυµούσης µας βάζει στο κλίµα.

«Θα τραγουδήσουν η Σοφία Χαραλά 
από την Θεσσαλονίκη, η Τζένη Αποστο-
λίδη κι η Κάλλια από την Μελβούρνη και 
µία ακόµη τραγουδίστρια από το Σίδνεϊ. 
Στην ορχήστρα θα είναι το πολύ καλό 
µπουζούκι του Γιώργου Σπύρου, ενώ τις 
χορογραφίες έχει επιµεληθεί η Σοφία 
Βεντούρη. Το πρόγραµµα θα διαρκέσει 
περίπου 3,5 ώρες κι οι τέσσερις τραγου-
δίστριες θα ερµηνεύσουν 120 ρεµπέτικα 
τραγούδια». 

∆εν είναι µεγάλος ο αριθµός αυτός;
«Υπάρχουν χιλιάδες ρεµπέτικα τρα-

γούδια κι όχι µόνο τα εκατό που θα 
τραγουδήσουµε. ∆υστυχώς, δεν έχουµε 
χρόνο για να πούµε πολλά τραγούδια 
ούτε µπορούµε να τα ερµηνεύσουµε ολό-
κληρα. Επιλέξαµε να κάνουµε κάτι σαν 
ποτ-πουρί, ώστε να ακουσθούν όσο το 
δυνατόν περισσότερα τραγούδια, έστω 
και στην µισή ή λιγότερη διάρκειά τους. 
Οι τέσσερις τραγουδίστριες είναι νέες 
και φρέσκιες και θα δώσουν µία διαφο-
ρετική αίσθηση του ρεµπέτικου. ∆εν θα 
είναι αυτά τα βαριά που έχουµε κάνει κι 
ακούσει στο παρελθόν. Θα είναι τα ίδια 
ρεµπέτικα, αλλά τραγουδισµένα από νέες 
κοπέλες που θα δώσουν µία άλλη νότα. 
Ο παραγωγός µου τα τελευταία χρόνια, 
ο Κώστας Αθανασίου, δεν φοβάται ποτέ 
να ρισκάρει και τον ευχαριστώ πολύ για 
όλα. Ευχαριστώ κι εσένα για τη βοήθεια 
που µας προσφέρεις σε ότι κάνουµε και 
θα χαρώ πολύ να σε δω την Κυριακή, 
όπως και τους φίλους συµπάροικους».

Να αναφέρουµε ότι στην τιµή των $69 
συµπεριλαµβάνεται και πλήρες δείπνο 
και να ευχηθούµε καλή επιτυχία και 
καλή διασκέδαση.


