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Γράφει η Νεχταρία Σταύρου

Τ
ο Ελληνικό Φεστιβάλ συνεχίζεται και έτσι 
την Κυριακή 29 Μαρτίου στο Enmore 
Theatre παρακολουθήσαµε εκστατικοί και 
συγκινηµένοι µια µοναδική παράσταση µε 

θέµα :’’Κ.Π. ΚΑΒΑΦΗΣ - ΑΠΕΞΩ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥ-
∆ΙΣΤΑ’’.  
Ο Μπάµπης Κουλούµπας και η οµάδα του ήρθαν 
από την όµορφη Σύρο καλεσµένοι από την Πρό-
εδρο του Φεστιβάλ κα Καρτέρη µας παρουσίασαν 
και άγγιξαν τις καρδιές µας άλλοτε απαγγέλοντας 
και άλλοτε τραγουδώντας ποιήµατα του αγαπηµέ-
νου Αλεξανδρινού ποιητή Κωνσταντίνου Καβά-
φη που είναι από τους σηµαντικότερους Έλληνες 
ποιητές της σύγχρονης εποχής. Ο Κωνσταντίνος 
Καβάφης γεννήθηκε και έζησε στην Αλεξάνδρεια 
και σε ποιήµατά του µιλά για αυτήν, γι’ αυτό και 
αναφέρεται συχνά ως “Αλεξανδρινός”.
Σήµερα η ποίησή του έχει επικρατήσει στην  Ελ-
λάδα  αλλά καταλαµβάνει  µία εξέχουσα θέση στην 
όλη παγκόσµια ποίηση, αφού ποιήµατα του έχουν 
µεταφραστεί  σε  πολλές άλλες γλώσσες .
Ο Μπάµπης Κουλούρας είναι πρόεδρος του Πο-
λιτιστικού Συλλόγου Άνω Σύρου, µέλος της Επι-
τροπής Πολιτισµού του ∆ήµου Σύρου - Ερµούπο-
λης, ∆ηµοσιογράφος - ∆ιευθυντής Προγράµµατος 

της Αιγαίο Τηλεόρασης, του ∆ηµοτικού καναλιού, 
επικεφαλής της οµάδας ΚΑΒΑΦΗΣ και της πολυ-
ταξιδεµένης παράστασης , της οποίας έχει σκηνο-
θετήσει και έχει επιµεληθεί τα κείµενα. Στους δύ-
σκολους καιρούς που περνάει η Ελλάδα αλλά και ο 
κόσµος όλος είδε πως έπρεπε να κάνει κάτι . Έτσι 
‘’µετακύλησε’’ όλη του την αγάπη για τον Καβάφη 
και στους φίλους του, που σήµερα αποτελούν την 
οµάδα ΚΑΒΑΦΗΣ του Π.Σ. ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ. Πρό-
κειται για εξαιρετικούς ανθρώπους και µουσικούς 
που χωρίς αυτούς δεν θα τολµούσε να ταξιδέψει 
τον ΚΑΒΑΦΗ, έναν από τους σπουδαιότερους ποι-
ητές του κόσµου, σε τόσο πολλούς τόπους.  
Η ‘’περιπέτεια’’ της οµάδας ΚΑΒΑΦΗΣ  ξεκίνησε 
στο γραφικό χωριό Κίνι της Σύρου, όπου έδωσαν 
την πρώτη παράστασή τους υπό το φως της Αυ-
γουστιάτικης Πανσελήνου στις 9-8-2006 µε τίτλο 
‘’Κ.Π. ΚΑΒΑΦΗΣ ΑΠΕΞΩ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥ∆ΙΣΤΑ’’.
Από τότε δίνουν παραστάσεις σε όλο τον κόσµο 
όπως και την Αλεξάνδρεια στο σπίτι που πέρασε 
τα τελευταία  χρόνια της ζωής του ο ποιητής, στην 
οδό Λέψιους, όπου είναι το ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΩΝ 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑΣ αλλά και στη Μεγάλη του Γένους 
Σχολή στην Κωνσταντιινούπολη, παρουσία του 
Οικουµενικού µας Πατριάρχη κ. Βαρθολοµαίου.  
Μέχρι και σήµερα η οµάδα Καβάφη έχει δώσει 
πάνω από 52 παραστάσεις  στην Ελλάδα και στον 

κόσµο όλο , ενώ το ταξίδι συνεχίζεται...
Στην παράστασή ακούστηκαν 11 τραγούδια σε στί-
χους του Ποιητή και σε µουσική Χατζηδάκι , Μι-
κρούτσικου, Μούτση, Μάλαµα, Παπαδηµητρίου, 
Νικολόπουλου, Ρεµπούτσικα, και Κουλούρα.
10 τραγούδια ερµηνεύτηκαν  µε τις µοναδικές  φω-
νές της Χρυσούλας Κεχαγιόγλου και   της Ελπίδα 
Γαδ. Τα τραγούδια συνοδεύσαν οι µουσικοί Νίκος 
Ρούσσος πιάνο, Ζαννής Μαραγκός κιθάρα, Βαγ-
γέλλης Αραγιάννης µπάσο, Αντώνης Κονσολάκης 
µαντολίνο, Νίκος Απέργης φυσαρµόνικα - ακορ-
ντεόν, Μάκης Πρίντεζης κιθάρα, Γεωργία Λίτσα 
σαντούρι, Ρεγγίνα Σοφού βιολί καιΣοφία Σερέφο-
γλου φλάουτο . Η Νικολέττα Ρούσσου, σύζυγος του 
Μπάµπη,  αφηγήθηκε στιγµές από τη ζωή του ποι-
ητή καθώς ακι σχόλια και κριτικές για το έργο του. 
Ενδιάµεσα ο ίδιος απήγγειλε από στήθους 20 ποι-
ήµατα του Αλεξανδρινού, διαφορετικά κάθε φορά. 
Η παράστασή κράτησε µιάµιση ώρα περίπου και 
µας χάρησε στιγµές συγκίνησης και πολιτιστικής 
ανάτασης  και είµαστε ευγνώµονες και ευχαριστού-
µε στους συντελεστές της παράστασης που έκαναν 
ένα τόσο µακρινό ταξίδι για να µας φέρουν κοντά  
στον αγαπηµένο µας ποιητή αλλά και τους διοργα-
νωτές του  Ελληνικού Φεστιβάλ για την υπέροχη 
ιδέα που είχαν. 

Σα βγεις στον πηγαιµό για την Ιθάκη, να εύχεσαι νάναι µακρύς ο δρόµος...
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Γεµάτες αίθουσες, θερµό χειροκρότηµα και δυνατές συγκίνησεις...


