
Τις μουσικολογικές αναλύσεις των έργων των συναυλιών του κύκλου «Κυριακάτικα 

Πρωινά» επιμελούνται  οι φοιτητές του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης 

του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Μετά από διάφορες συνεργασίες και φιλία περίπου 20 ετών, ο Κώστας Χριστοδούλου µε τον Γιώργο 

Λασκαρίδη αποφάσισαν να κάνουν ένα πιο σταθερό µουσικό σχήµα, το οποίο στηρίζεται σε πρωτότυπη 

µουσική του Κώστα.

Η µουσική αυτή είναι ορχηστρική, και δηµιουργεί εικόνες στη φαντασία των ακροατών. Στηρίζεται σε δύο 

µουσικά όργανα, το Electone (σύγχρονη έκδοση του εκκλησιαστικού οργάνου) και στην Τροµπέτα.

Τα «ίχνη ζωής» που είναι και ο τίτλος της συναυλίας, επιµελήθηκε  µε την ποίηση του ο Πάνος Κυπαρίσσης.

Constantine Duo

1. ΑΦΥΠΝΙΣΗ   6.07

Μια σταγόνα φως
ανοίγει ολοένα µέσα στη νύχτα

*
Γλιστρούν µισοφόρια της αυγής

σηκώνοντας ίσκιους
µε ακακίες νύφες, µε µυρτιές

Σε σωπαίνω µέσα µου, νύφη 
φωτεινή

σε σκοτεινά ορυχεία
κει που ριζώνουν όνειρα µυστικά

και µε θροΐζουν

*
Έρχεται πάνω µου το γαλάζιο
καθώς η σκούνα απ' το νερό

βγαίνει στον ουρανό·
µου ξεκλειδώνει τα βλέφαρα

2. ΑΥΡΑ   2.18

Τα µεσηµέρια
η σιωπή σκαρφαλώνει

από το πράσινο της αυλής
ώς το παράθυρο

κοιτάζει µέσα, γλιστράει
και πνίγει τα έπιπλα και το δωµάτιο

Υφαίνει όνειρα
και τ' απλώνει

ώσπου το σπίτι κάνει πανιά

3. ΜΕΣΑ ΣΕ ΕΝΑ ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ   4.03

Πίσω από τους θρύλους του καλοκαιριού
βλασταίνει ένα κορίτσι γυµνό

Ανεβαίνει η βουή των κυµάτων, υπόγεια
δηµητριακή

Ανοίγει τα µάτια
και χύνεται έφηβη η θάλασσα

να µε πνίξει

*
Διάφανα νήµατα βροχής

υφαίνουν µες στο φως ολόχρωµο µαντήλι

4. ΕΥΧΑΡΙΣΤΗ ΜΕΛΑΓΧΟΛΙΑ    3.40

Εξαντλώντας όλο το γαλάζιο
µικρό πουλί

στέκεται στο σύρµα µοναχό
κι όλο σωπαίνει

*
Μάρµαρα, πεύκα, κοµµένο χορτάρι

Σ' αιχµαλωτίζει η θάλασσα
σε τραβούν στο βυθό τ' άλογά της
Στεφανώνει σπαράγµατα η σιωπή

Συλλαβές µε σπασµένα γράµµατα ανωνύµων
µε το φθαρµένο δίγαµµα

Δεν ήσουν ποτέ φτωχός. Ξένος ήσουν
Ποτάµι λυπηµένο που φεύγει

πληγή που δεν έκλεισε

5. Ο ΗΧΟΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΟΥ  2.10

Τι σαλπίζει
µια παπαρούνα που βγαίνει στον γκρεµό

και κοκκινίζει;

*
Πένθιµο τριζόνι

πού βρίσκεις αναλόγιο
και πού δοξάρι το χειµώνα;

6. ΠΤΗΣΗ ΑΝΑΜΕΣΑ 
            ΣΕ ΛΕΠΤΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ   4.28

Η επιλογή επιθυµεί
αλλά πενθεί µαζί
κείνο που χάνει

*
Στα όρια

Όπως αγαπιούνται
θάλασσα κι ουρανός

7. ΒΟΡΕΙΟ ΣΕΛΑΣ   4.32

Θρήνοι των άστρων
που καίγονται

µε το νυχτικό τους να λάµπει
χαράζοντας το µαύρο

Να σβήνουν αθόρυβα
µες στις ιτιές

στα κυπαρίσσια

Στα κρύα µου βλέφαρα

*
Κρύο του νου και του χειµώνα

και του αιώνα
µόνιµη πάνδηµη βροχή

καθώς πυκνώνει ο φόβος
µε νόθα φεγγάρια

που φτάνουν καβάλα στο µέλλον
δίχως νότες κι αλφάβητο

8. ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΙΧΛΗ   5.15

Σχεδόν από φως οι λέξεις
αναβλύζουν ήχους και χρώµατα

κοπάδια που βγαίνουν στη θάλασσα

Μουσική των υδρατµών ιαµατική

9. ΣΕ ΑΡΓΗ ΚΙΝΗΣΗ  5.43

Τα κύµατα είναι µικρά παιδιά
που ξεκινούν από την απέναντι ακτή

και φτάνουν
λευκοί γέροντες µαντατοφόροι

σε τούτη την ακτή
και ξεψυχούν

10. ΙΧΝΗ ΖΩΗΣ   5.15

Πιάνεσαι µε σηµειώσεις παλιές
κι αναπηδούν χειρονοµίες, φωνές

Φίλοι που χάθηκαν
κι η µνήµη τούς επιστρέφει

Ζούσαν κάποτε
σε ζούσαν

Τώρα δύσκολα θυµάσαι
καθώς αλλάζει το ανάγλυφο του νου

σβήνοντας µονοπάτια µαργαρίτας
στρώµατα χαµοµηλιού
που ακόµη ανακαλείς

11. Ο ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΝΑ·
ΟΙ ΜΝΗΜΕΣ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ   5.03

Υψώνεσαι µεστός µες στο γαλάζιο
κι όλο θυµάσαι λάµψεις

κι άλλες της νιότης σου χαρές·
ανήλικες αγκαλιές

µικρές βροχές στα ροζ και στα γαλάζια
να παίζουν την άρπα τους τη διαµαντένια

Τον πόνο σηµειώνω
του νόστου την αγιάτρευτη εµµονή

12. ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ   4.13

Δεν βρίσκω τρόπο
τόσου σκοταδιού να του ξεφύγω
Φυλακίζοµαι σ' αυτό κι επιµένω

Ξεχνώ
ή δεν µου δόθηκε ποτέ ο κωδικός του;

*
Γλιστρώ µέσα

από τη χλωρή αψίδα του κορµιού σου
σιωπηλό καράβι της νύχτας

σε ταξίδι βαθύ του λυτρωµού

Δίχως αµφιβολίες, δίχως ακτές

«Ίχνη Ζωής»
Συνθέσεις του Κώστα Χριστοδούλου

Μουσικοί
Όργανο:Κώστας Χριστοδούλου, Τροµπέτα:Γιώργος Λασκαρίδης

Ποίηση: Πάνος Κυπαρίσσης

Πρόγραµµα



ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

Επιµέλεια εντύπου: Νίκος Κυριακού
Σχεδιασµός: ARTCORE 
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Είσοδος 10€ 

Ώρα έναρξης: 12:00
Αίθουσα Συναυλιών Κ.Ο.Θ . 
«Σόλων Μιχαηλίδης», Λεωφ. Νίκης 73

Προπώληση εισιτηρίων από το www.tsso.gr

www.tsso.gr

Άρχισα τις µουσικές µου σπουδές σε ηλικία 13 ετών. Μελέτησα διάφορα µουσικά 
όργανα όπως, εκκλησιαστικό όργανο, πιάνο, φλάουτο και κλασικά κρουστά. Για 
αρκετά χρόνια έχω συµµετάσχει παίζοντας µουσική σε διάφορες σκηνές. 

Έχω συνεργαστεί µε τη Yamaha Music Foundation ως καθηγητής µουσικής.

Έχω µεταγράψει πάνω από 25 βιβλία για πιάνο.          

Έχω συνθέσει µουσική για παραµύθια, και για θεατρικές παραστάσεις. Το CD “Cello 
Christmas” όπου έχω διασκευάσει γνωστά χριστουγεννιάτικα θέµατα µε σολίστ 
τον Δηµήτρη Γούζιο.

Περισσότερα στοιχεία και projects υπάρχουν και στο προσωπικό µου site, 
www.costasc.com

Συνεργάζοµαι µε την Plasquam Records όπου έχω εκδώσει 3 CDs µε τη µουσική 
µου.

Γεννήθηκα στην Κέρκυρα το 1974, όπου πήρα τα πρώτα µου µαθήµατα στην 
τροµπέτα, σε ηλικία 8 ετών στην Φ.Ε.Μάντζαρος µε δάσκαλο τον αείµνηστο 
Θανάση Βογιατζόπουλο.

Συνέχισα τις σπουδές µου στην Αθήνα µε καθηγητή τον Σωκράτη Άνθη στο ωδείο Φ. 
Νάκας, όπου πήρα και το δίπλωµά µου. Ταυτόχρονα, παρακολουθώ για 7 συναπτά 
έτη µαθήµατα µε τον διεθνούς φήµης καθηγητή prof. Bo Nilsson στο Malmo της 
Σουηδίας.

Έχω παρακολουθήσει επίσης, σεµινάρια τροµπέτας µε τους J.Watson, 
T.Dokschidzer, J.Thompson, A.Plog, A.Selianin, V.Dimartino, F.Mills και 
A.Herseth.

Έχω δώσει ρεσιτάλ σε Κέρκυρα, Αθήνα 
και Θεσ/νίκη, ενώ έχω εµφανιστεί ως 
σολίστ µε την Κρατική Ορχήστρα 
Αθηνών και την Κρατική Ορχήστρα 
Θεσ/νίκης.

Η ενασχόλησή µου µε την baroque 
τροµπέτα µου έδωσε τη δυνατότητα της 
πρώτης εκτέ-λεσης στην Ελλάδα (από 
Έλληνα τροµπε-τίστα) έργων εποχής 
(Bach,  Handel ,  Vivaldi )  µε την 
Καµεράτα του Μ.Μ.Αθηνών.

ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΓΙΏΡΓΟΣ

Constantine
Κώστας Χριστοδούλου (όργανο),

Γεώργιος Λασκαρίδης (τροµπέτα)


