
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 

 

Πολιτιστικό πρόγραμμα 

«Η ΜΥΘΙΚΗ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΜΠΟΥΑΤ» 

Πολιτιστικό πρόγραμμα που υλοποιήθηκε κατά το σχολικό έτος 2015-16 από την 
χορωδία του Γυμνασίου Βελβεντού και τους καθηγητές Μανώλη Χατζημανώλη και 
Βαρβάρα Ανδρεάδου-Φραγγούδη. 

Κύριος στόχος του προγράμματός μας  είναι να βιώσουμε ένα ονειρικό ταξίδι, μια 
μελωδική αναδρομή στη δεκαετία του ’60 μέχρι και τα μέσα  του ΄70, μια χρονική 
περίοδο μετά τη δύσκολη μεταπολεμική εποχή, εν μέσω σημαντικών και 
συνταρακτικών γεγονότων, που όμως εκφράζεται με μια απίστευτη 
δημιουργικότητα σε όλες τις μορφές τέχνης και συμπορεύεται με σημαντικά 
κοινωνικά κινήματα.  

Οι αναδρομές στο παρελθόν έχουν μια μοναδική αξία. Μας βοηθούν να 
επαναπροσδιορίζουμε τις ανάγκες μας, να πλησιάζουμε τους συνανθρώπους μας, 
να δίνουμε βήμα σε όλα αυτά που έχουν αξία και να κάνουμε την ενότητα το 
ζητούμενο, το στόχο.   

«Πάει κι αυτή η Κυριακή» 

Στίχοι Γιάννης Αργύρης - Μουσική  Λάκης Παππάς 

 
Αθήνα δεκαετία του 1960 . Η πόλη μεγάλωνε με ραγδαίους ρυθμούς και οι 
γραφικές μονοκατοικίες με τις ολάνθιστες αυλές τους έδιναν τη θέση τους σε 
άχαρα τσιμεντένια μεγαθήρια που ξεφύτρωναν παντού, αλλάζοντας τη 
φυσιογνωμία της πόλης. 

Η νέα οικιστική πραγματικότητα δεν ευνοούσε τη δημιουργία χώρων κατάλληλων 
για καλλιτεχνικά δρώμενα Οι νέοι προπάντων αναζητούσαν νέα στέκια, όπου θα 
μπορούσαν να διασκεδάσουν και να εκφραστούν. Την απάντηση έδωσαν οι 
μπουάτ, οι μουσικές σκηνές της εποχής, που παρά την απλότητα στον τρόπο 
διασκέδασης, κέρδισαν τη νεολαία. 

«Έλα μαζί μου» 
Στίχοι Γιάννης Αργύρης - Μουσική  Παντελής Λεούσης 

 
Στην Πλάκα, κάτω από την σκιά της επιβλητικής Ακρόπολης, εξαιτίας των 

απαγορεύσεων της αρχαιολογικής υπηρεσίας για ανοικοδόμηση, οι μονοκατοικίες 

τη δεκαετία του ΄60  είχαν πολύ χαμηλό ενοίκιο, διότι τότε ήταν η εποχή που ο 

κόσμος άρχισε να μετακομίζει μαζικά στις πολυκατοικίες. Έτσι τα άδεια σπίτια  

 γίνονται  μικρές μουσικές επιχειρήσεις χαμηλού κόστους με πελάτες κυρίως 

φοιτητές και παρέες νέων από 16 έως 30 ετών.  

Αν ρωτήσετε κάποιον που έζησε εκείνη την εποχή, θα σας μιλήσει αυθόρμητα για 

τις μπουάτ. Η συγκεκριμένη λέξη προέρχεται από τη γαλλική boîte που σημαίνει 



κουτί. Ονομάστηκαν έτσι, λοιπόν, επειδή ο χώρος που λειτουργούσαν ήταν τόσο 

μικρός όσο ένα κουτάκι. 

«Μια αγάπη για το καλοκαίρι» 
Στίχοι  Γιώργος Παπαστεφάνου - Μουσική Γιάννης Σπανός 

 
 Ας  επισκεφτούμε το χώρο με την φαντασία μας… Περπατούμε σε ένα στενό 

δρομάκι της Πλάκας,  με παλιά νεοκλασικά σπίτια.. Κάπου εκεί  βρίσκουμε μια 

μπουάτ και αποφασίζουμε να μπούμε.  

Το πρώτο που  μας κάνει εντύπωση είναι ο χαμηλός φωτισμός και οι πολύχρωμες, 

καλλιτεχνικές εικόνες στους τοίχους. Καθώς κατεβαίνουμε τα σκαλάκια, για να 

βρεθούμε στον κύριο χώρο, έρχεται το πρώτο άκουσμα της μουσικής, την οποία 

δεν ακούγαμε από το χώρο υποδοχής,  γιατί δεν υπάρχουν ενισχυτές ήχου. Το να 

βρούμε θέση να καθίσουμε μέσα σε αυτό το κουτί είναι μια αρκετά δύσκολη 

υπόθεση… τα καθίσματα πολύ χαμηλά… μαξιλάρες και φλοκάτες στο πάτωμα.  

Οι θαμώνες κάθονται όλοι μαζί. Ακόμη κι αν δε γνωρίζονται μεταξύ τους, 

καθισμένοι δίπλα δίπλα σ’ αυτό το μικρό, αλλά ζεστό και φιλικό μέρος γίνονται 

όλοι μια τεράστια παρέα. Σερβίρονται ποτά σε χαμηλές τιμές, προσιτές στα 

περιορισμένα οικονομικά των θαμώνων που είναι κυρίως εργάτες και φοιτητές .  

 

«Το Δελφινοκόριτσο» 

Στίχοι  Οδυσσέας Ελύτης -  Μουσική  Λίνος Κόκοτος 

Ένα πιάνο, μια κιθάρα , μια φυσαρμόνικα ή ένα ακορντεόν και ο τραγουδιστής 

πάνω στη μικρή σκηνή, σε απόσταση αναπνοής από τους θαμώνες, μια ιερή 

επικοινωνία, ένας χώρος έκφρασης συναισθημάτων, ανησυχιών, οραμάτων, 

ελπίδων, μια ηχηρή αντίθεση στο μαζικό και ευτελές, ένας τόπος όπου ωρίμαζε η 

σκέψη και γεννούσε την αμφισβήτηση.  

Ένα φυτώριο νέων καλλιτεχνών, ανθρώπινο αλλά και ανατρεπτικό του τότε 

νεόπλουτου τρόπου διασκέδασης. Ο καθένας μπορούσε να τραγουδήσει, να 

διαβάσει κάτι ή να απαγγείλει ένα ποίημα.  Η απόλυτη απλότητα, η μουσική και η 

καλή διάθεση σε όλο της το μεγαλείο. 

 Τέλος, και τα ονόματα των μπουάτ παραπέμπουν σε κάτι πολύ δικό μας ή σε ένα 

χώρο ζεστό , όπως Απανεμιά, Αυλαία , Δώμα, Ζυγός, Κατακόμβη, Κιβωτός, 

Λημέρι, Λυχνάρι, Σοφίτα, Στοά, Συμπόσιο, Σκορπιός, Σίσσυφος Ρουλότα, 

Τετράδιο, Τιπούκειτος, Χρυσό Κλειδί, Ζώδιο, ατελείωτος ο κατάλογος. Οι 

περισσότερες  επί των οδών Μνησικλέους και Θόλου, στην Πλάκα. 

 

«Μικρό παιδί σαν ήμουνα» 

Στίχοι  Αργύρης Βεργόπουλος  - Μουσική  Λίνος Κόκοτος 

Μέσα στις μπουάτ γεννήθηκε το «Νέο Κύμα», ένα ελληνικό μουσικό ρεύμα, κάτι 

σαν το σημερινό έντεχνο. Ουσιαστικά ο όρος  Νέο Κύμα είναι η μετάφραση του 

καλλιτεχνικού ρεύματος Nouvelle Vague (Νουβελ Βαγκ) που γνώριζε μεγάλη 



επιτυχία στη Γαλλία εκείνη την εποχή και λίγο νωρίτερα. Η μπαλάντα αποτελεί το 

βασικό μορφολογικό πυρήνα του Νέου Κύματος, το οποίο όμως έχει και στοιχεία   

λαϊκού ήχου, παραδοσιακών προσμίξεων, ή ροκ πειραματισμού. Το πιο δυνατό 

στοιχείο των τραγουδιών είναι ο στίχος τους. Γιατί κάθε στίχος κρύβει μέσα του 

και μια εικόνα  με μιαν αύρα ανεμελιάς και αθωότητας. 

«Το θαλασσινό Τριφύλλι» 

Στίχοι  Οδυσσέας Ελύτης -  Μουσική  Λίνος Κόκοτος 

Η δημιουργία του Νέου Κύματος είχε τεράστια απήχηση σε όλα σχεδόν τα 

κοινωνικά στρώματα και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα τραγούδια άγγιζαν 

την ψυχή των ανθρώπων για διαφορετικούς λόγους, γιατί ένα μέρος τους ήταν 

πολιτικοποιημένο, ένα μέρος ρομαντικό. Πάντρεμα δηλαδή νοσταλγίας, πολιτικής, 

αναζητήσεων, έκφρασης, ελευθερίας, η δε μουσική, πολύ κοντά στην ελαφρά 

μουσική του ’50 και ’60 αλλά πιο απλή, πιο ελληνική σε ότι αφορά τη φόρμα, τη 

μελωδία και την αρμονία, σε συνδυασμό με τον χαμηλότονο ποιητικό στίχο, 

τελείως απαλλαγμένη από χορευτικούς ρυθμούς, προσφέρει ηρεμία και 

ευχαρίστηση στον ακροατή. 

 

«Άκρη δεν έχει ο ουρανός» 

Στίχοι  Γιάννης Κακουλίδης -Μουσική  Νότης Μαυρουδής 

Γνωστοί συνθέτες που συνδέουν την τέχνη τους με το Νέο Κύμα είναι οι Γιάννης 

Σπανός, Λίνος Κόκοτος , Νίκος Μαμαγκάκης, Νότης Μαυρουδής, Παντελής 

Λεούσης, Κώστας Χατζής, Ηλέκτρα Παπακώστα, Διονύσης Σαββόπουλος. 

Αξιόλογοι στιχουργοί όπως οι Γιάννης Αργύρης, Γιώργος Παπαστεφάνου, Άκης 

Δασκαλόπουλος,   Δημήτρης Ιατρόπουλος , Σωτήρης Σκίπης, Γιάννης Κακουλίδης , 

Αργύρης Βεργόπουλος  γράφουν μοναδικής ευαισθησίας  στίχους. Μελοποιούνται 

όμως και στίχοι μεγάλων Ελλήνων ποιητών , του Οδυσσέα Ελύτη, του Ναπολέοντα 

Λαπαθιώτη κλπ.  

Οι τραγουδιστές άγνωστοι στο ευρύ κοινό είχαν μόλις αποφοιτήσει ή ήταν 

φοιτητές ή απλά μουσικοί οι οποίοι πολλές φορές προέρχονταν από παρέες που 

σύχναζαν εκεί. Λάκης Παππάς, Μιχάλης Βιολάρης, Πόπη Αστεριάδη, Καίτη 

Χωματά, Γιώργος Ζωγράφος, Ρένα Κουμιώτη, Αρλέτα, Κώστας Χατζής, Διονύσης 

Σαββόπουλος πρόσφεραν την αισθαντική φωνή τους στη δημιουργία αξέχαστων 

τραγουδιών που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή, και μας συντροφεύουν στις 

μελωδικές διαδρομές μας ακόμη και σήμερα, σχεδόν πενήντα χρόνια μετά. 

 

«Μια φορά θυμάμαι» 

Στίχοι Γιώργος  Παπαστεφάνου- Μουσική Γιάννης Σπανός 



Η λειτουργία των μπουάτ ανακόπτεται, όπως και τόσες άλλες πτυχές του λαϊκού 

πολιτισμού, από τη Χούντα των συνταγματαρχών. Οι παραστάσεις γίνονταν με 

παρουσία της Αστυνομίας που παρακολουθούσε το πρόγραμμα και είχε το 

δικαίωμα να λογοκρίνει ακόμη και να σταματάει το πρόγραμμα  και να κλείνει τη 

μπουάτ.  

Από τις αρχές του ’60 που άνοιξε πρώτος ο «Τιπούκειτος» στην οδό Νικοδήμου , 

οι γωνιές αυτές κάνοντας ένα κύκλο, ανθίσανε τη δεκαετία του ‘60, μαραζώσανε 

τη δεκαετία του ‘70, μείνανε λίγες το ‘80, έγιναν σχεδόν αναμνήσεις, με εξαίρεση 

την μπουάτ Απανεμιά που λειτουργεί ακόμη και σήμερα, προσθέτοντας μια 

ξεχωριστή ποιότητα στα καλλιτεχνικά δρώμενα της πόλης. 

«Ντούκου Ντούκου μηχανάκι» 

Στίχοι  Οδυσσέας Ελύτης - Μουσική  Λίνος Κόκοτος 

Οι μπουάτ αποτέλεσαν μία από τις πιο υγιείς, ζωντανές και άμεσες εκφάνσεις του 

ελληνικού τραγουδιού ως τρόπου ψυχαγωγίας και επικοινωνίας. Το Νέο Κύμα 

έγινε πια μύθος, όπως και οι Πλακιώτικες μπουάτ που άνθισαν μαζί του. Το είδος 

αυτό της μουσικής και οι δημιουργοί του, σπουδαίοι συνθέτες και στιχουργοί, 

αξιόλογοι, ταλαντούχοι τραγουδιστές, όλοι μαζί μια παρέα, όπως και οι θαμώνες 

στα μουσικά κουτιά,  είχαν ευγένεια και ήθος και διατήρησαν την ποιότητα της 

δουλειάς τους στο ακέραιο. Τα τραγούδια τους ήταν μια γνήσια καλλιτεχνική 

έκφραση, μια κατάθεση ψυχής από ανθρώπους με ευαισθησία, με παιδεία και 

γνήσιο ταλέντο, που, απαλλαγμένοι από συμφέροντα και ανταγωνισμούς,  πολύ 

λίγο νοιάζονταν για το παιχνίδι της αγοράς και τους κανόνες του μάρκετινγκ. 

Κυρίως νοιάζονταν να προσφέρουν καλλιτεχνικά ότι καλύτερο μπορούσαν στους 

ανθρώπους. Και πραγματικά το κατάφεραν. Γιατί για αυτούς η Τέχνη, το ωραίο,  

ήτανε πάνω απ’ όλα. Και δικαιωματικά ανήκουν στη «μουσική αθανασία» 

αντιπροσωπεύοντας ένα αγνό και ουσιαστικό κεφάλαιο της νεότερης ελληνικής 

μουσικής." 

«Να διώξω τα σύννεφα» 

Στίχοι Άκος Δασκαλόπουλος- 
Μουσική Ηλέκτρα Παπακώστα 

 
«Δε βαριέσαι αδερφέ» 
Στίχοι  Σώτια Τσώτου 

Μουσική Κώστας Χατζής 
 

«Συννεφούλα» 

Στίχοι  - Μουσική 

Διονύσης Σαββόπουλος 
 

«Το όνειρό μου πέθανε» 
Στίχοι Ναπολέων Λαπαθιώτης 



Μουσική Γιάννης Σπανός 
 

«Άσπρα Καράβια» 

Στίχοι Σωτήρης Σκίπης 
Μουσική Γιάννης Σπανός 
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