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Παρακολουθώντας την εκτέλεση του μουσικού έργου Cam-Media που 

πραγματοποιήθηκε με την σύμπραξη μαθητών του σχολείου μας με τους μουσικούς 

της Καμεράτα, πρώτα απ’ όλα εντυπωσιάστηκα απ’ την ιδέα, τον σχεδιασμό και την 

παρουσίαση του έργου. Τα απλά, καθημερινά και πολλές φορές άχρηστα υλικά, 

έγιναν μουσικά όργανα με τα οποία αποδόθηκαν υπέροχες μελωδίες. Γνωρίσαμε έτσι 

μια νέα πλευρά της Καμεράτα που ξεφεύγει απ’ το κλασικό. Παρ’ όλο που το έργο 

δεν συνοδεύονταν από εικόνες, οι ήχοι του μας ταξίδεψαν σε όμορφα μέρη … 

Ακούσαμε τα πουλιά να κελαηδάνε, τα κύματα της θάλασσας να «παίζουν» με τα 

βότσαλα στην ακροθαλασσιά … Νιώσαμε τη βροχή, αλλά αισθανθήκαμε και το 

βουητό της πόλης χωρίς να γίνεται κουραστικό. Πραγματικά αυτή η εμπειρία θα μου 

μείνει αξέχαστη! 

Θανάσης Παπίας, Β2 

Το πρόγραμμα του Μεγάρου Μουσικής Cam-Media, στο οποίο είχα την ευκαιρία να 

συμμετάσχω και εγώ, ήταν πολύ ωραίο και πρωτότυπο. Οφείλω τα θερμά μου 

συγχαρητήρια στον κ. Μούζα, δημιουργό του έργου, ο οποίος κατάφερε με πολύ 

απλά υλικά (ξύλα, εφημερίδες, κουτάλια, πέτρες …) και σε συνδυασμό με την 

Ορχήστρα Καμεράτα, να αποδώσει τους ήχους της φύσης. Μια πολύ ξεχωριστή ιδέα 

που μου άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις. Είμαι πολύ περήφανη που συμμετείχα και 

‘γω σε μια τόσο σπουδαία παράσταση και συνέπραξα με τους έμπειρους μουσικούς 

της Καμεράτα. 

Ελένη Παπαδή, Α2 



Το έργο Cam-Media είναι ιδιαίτερο και μοναδικό. Γιατί συνδυάζει τη μουσική με το 

τραγούδι και το χορό. Τα μουσικά όργανα είναι όλα έγχορδα και με τη χρήση 

ανακυκλώσιμων υλικών που παράγουν ήχο, το ακουστικό αποτέλεσμα ήταν 

εντυπωσιακό! Επιπλέον με ηλεκτρονικά μέσα (Laptop) ακούστηκαν ήχοι του 

περιβάλλοντος. Δηλαδή κελάηδισμα πουλιών, βροχή, καταιγίδα, θάλασσα κ.α. Όλο 

αυτό το πάντρεμα των ήχων σε συνδυασμό με το βιολί, τη βιόλα, το τσέλο και το 

κοντραμπάσο μας μάγεψε όλους. Πολύ όμορφος ήταν και ο χώρος του Μεγάρου 

Μουσικής που τόνιζε την επιβλητικότητα της παράστασης. Νιώθω πως ήμασταν πολύ 

τυχεροί που μπορέσαμε εγώ και οι συμμαθητές μου να παρευρεθούμε σε αυτό το 

εντυπωσιακό περιβάλλον και να παρακολουθήσουμε την ξεχωριστή αυτή μουσική 

παράσταση. Η συμμετοχή των συμμαθητών μου στην ερμηνεία του έργου ήταν 

αξιοζήλευτη! 

Όλγα Αποστολούδα, Β1. 

Ήταν μεγάλη η έκπληξή μου πως ο συνδυασμός μουσικών οργάνων με ήχους της 

φύσης που πραγματοποιούνταν από απλά καθημερινά πράγματα (πέτρες, πλαστικούς 

σωλήνες, κουτάλια κ.α.), θα έβγαζε ένα τόσο αρμονικό αποτέλεσμα! Τα 

συναισθήματά μου ήταν ανάμεικτα. Παράλληλα οι συνδυασμοί των ήχων μας 

ταξίδευε σε άλλα μέρη και κόσμους.. Αυτό όμως που με εντυπωσίασε περισσότερο 

ήταν η σωστή απόδοση του ρυθμού απ’ τους συμμετέχοντες μαθητές. Νομίζω πως θα 

μου μείνει αξέχαστη αυτή η εμπειρία. 

Δημήτρης Ποζίδης, Α2 

Η συναυλία που παρακολούθησα με το σχολείο μας στο Μ.Μ.Θ., ήταν πιστεύω, πολύ 

εντυπωσιακή. Οι ήχοι που διαμορφώνονταν από το χτύπημα ή την κίνηση των υλικών 

ήταν υπέροχοι και απολαυστικοί σαν να βρισκόμασταν στην ύπαιθρο1 Οι μαθητές 

που συμμετείχαν στην συναυλία, έκλεψαν την παράσταση. Τους αξίζει ένα μεγάλο 

Συγχαρητήρια και ένα θερμό Μπράβο! 

Ελένη Αραβίδου, Α1 

 


