
  

 

Δελτίο τύπου 

ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΠΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΡΚΙΟΥΣ 

 

  Μετά από τρία χρόνια λόγω της γνωστής κατάστασης που προκάλεσε η πανδημία 

ολοκληρώθηκε το πολυαναμενόμενο τραγούδι και video clip που εξιστορεί την ιστορία της  

δασκάλας Μαρίας Τσιαλέρα και του μοναδικού μαθητή Χρήστου Καμπόσου στο μικρό 

νησάκι των Δωδεκανήσων τους Αρκιούς. Η πρωτοβουλία και η ιδέα ανήκει στον στιχουργό - 

δημοσιογράφο και ερευνητή Γιώργο Λεκάκη. Ο ίδιος χαρακτηριστικά αναφέρει : "Πείσμωσα 

να το δημοσιοποιήσω, να το κοινοποιήσω, να το κάμω γνωστό όσο πιο μακριά στα 

τρισπέρατα  μπορώ. Ο καλός μου φίλος και συνεργάτης Γιώργος Χατζής, χωρίς δεύτερη 

σκέψη, αγκάλιασε την ευαισθησία μου και μελοποίησε το στίχο. H τρίτη φάση ξεκινούσε: 

Να βρούμε εξ ίσου ευαίσθητους μουσικούς να πλαισιώσουν την όλη προσπάθεια, με μόνη 

ανταμοιβή την χαρά που παίρνεις όταν γίνεσαι μέρος μιας προσφοράς… Και, ναι! Κι αυτό 

έγινε εύκολα… Και έμενε η τέταρτη φάση: Να βρεθούν ερμηνευτές να ανοίξουν κι αυτοί την 

αγκαλιά τους και να κλείσουν μέσα της, τους Αρκιούς, την Μαρία, τον Χρηστάκη… Κι αυτό 

δεν άργησε καθόλου… Μάλιστα και στους τρεις πρώτους που απευθυνθήκαμε λάβαμε 

πίσω - ως αντήχηση - ένα «Φυσικά ναι!»… Και έτσι ήρθαν στην παρέα η Κατερίνα, η 

Κωνσταντίνα, ο Κώστας… Το δε προσκλητήριο ολοκληρώθηκε με φίλους - ηθοποιούς, που 

ήθελαν κι αυτοί να σαλπίσουν το μήνυμα: ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΠΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΡΚΙΟΥΣ…" 

  Όλοι μαζί, λοιπόν, σας παραδίδουμε μια αρχή… μια έναρξη, ένα νέο εσωξεκίνημα… Αφού 

μπορεί ο Χρηστάκης και η Μαρία, γιατί να μη μπορούμε κι εμείς; 

  Καλή σας ακρόαση… εσωθέαση… ψυχαγωγία… 

 

Συντελεστές 

Στίχοι: Γιώργος Λεκάκης 

Μουσική: Γιώργος Χατζής  

Ερμηνεία: Κωνσταντίνα, Κατερίνα Κόρου, Κώστας Μπίγαλης, Γιώργος Χατζής 

 

Έπαιξαν οι μουσικοί :  

Ντραμς - Κρουστά:  Γιάννης Χατζής    

Κιθάρες: Κωνσταντίνος Βελλιάδης  

Φλογέρες: Απόστολος Μαλλιάς  



Λαούτο - Μπάσο: Μπάμπης Μαρκουλής  

Άσκαυλος : Γιάννης Πανταζής 

Βιολί - Κρουστά - πλήκτρα: Γιώργος Χατζής   

 

Ενορχήστρωση - Ηχογράφηση: Γιώργος Χατζής 

Μίξη - Mastering: Χρήστος Ταμπουρατζής 

Επιμέλεια Παραγωγής: Γιώργος Χατζής - Γιώργος Λεκάκης 

 

Ευχαριστούμε τους ηθοποιούς για τη συμμετοχή τους (με σειρά εμφανίσεως) : 

Γιάννη Ζουγανέλη, Βλαδίμηρο Κυριακίδη, Έφη Μουρίκη, Χρήστο Γιάνναρη, 

Κωστή Σαββιδάκη, Γιάννη Βασιλώτο και Βασίλη Γιακουμάρο. 

 

Η ηχογράφηση των φωνών της Κωνσταντίνας και του Κώστα Μπίγαλη έγινε στο Studio του 

Κ. Μπίγαλη. 

Κάμερα στα πλάνα των Κωνσταντίνα - Κ.Μπίγαλη : Παναγιώτης Μπανταλάκης 

Κάμερα στα πλάνα  του Γιώργου Χατζή : Γιώργος Οικονομέας 

Artwork εξωφύλλου : Ηλιάνα Μουσουδάκη 

Παραγωγή: Cicadart 

 

Ακούστε το "Αρκεί Να Πας Στους Αρκιούς" στις ψηφιακές πλατφόρμες:  

Spotify: https://spoti.fi/3GJqSyn  

Apple Music: https://apple.co/396gGDE  

Deezer: https://bit.ly/ArkeiNaPasStousArkious...  

Amazon Music: https://amzn.to/3NPDpSZ 

Δείτε το video clip του τραγουδιού εδώ : 

https://youtu.be/3nNEOnlX1_o 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbk9BVFdocG5veGQyUm1pMFBCVmFZZ2EydDk0Z3xBQ3Jtc0ttMHRJNUhsWDQxU3NYazJBTk5tekx3TEhCUUh4cUs1aEZ5ejlWYl9PMC1vREdQNjM4dVp0ZnFpZlhyNy0wamZCVzZuM3pfNGxmeVdPTkJuZUJZVkJYODhfVm83MzRLcGhFeF93M3RtMEVRZlJvSlpaWQ&q=https%3A%2F%2Fspoti.fi%2F3GJqSyn&v=3nNEOnlX1_o
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa1dSeWkwalNLZmNCZ09wdjdRRk9XMVFQZjVYZ3xBQ3Jtc0tuTUQ4WVgwNW9TV0l3N3dhaEpWX0NmeDJscUZxRXlTSWVSZ01JeHcybnpKaHM4WUhTcHYyUVNudFpmTWN1QnAtUFZDdU5xdU16R1RkanVYbnFnRTFmd3lGQ0laTTdPYjh3SWpTSEJzS3dZNUZRbjA1aw&q=https%3A%2F%2Fapple.co%2F396gGDE&v=3nNEOnlX1_o
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbEhSNUxZMjhBLXJHRXJ0Y3NYaVlsMk5sM2tUd3xBQ3Jtc0ttS0NGNWJRT3NEQXRKWUpQZWxBU2NRT3RUejd1LW9BV3dSSEtEUlJRaGVPSFVOS0RhSlZWdTJPZDlvWTkxOTlpX0F1X3psSU1FQkFkME9PR01ReWpTaC1mM0IyQkx4alhWelZJSmZhRGJrcUJYSThjZw&q=https%3A%2F%2Fbit.ly%2FArkeiNaPasStousArkious_Deezer&v=3nNEOnlX1_o
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbEd0WndoTG9ZVDJ0cTZxRnFjNEFRcUNBcFNFUXxBQ3Jtc0tsclcyTGJXbElJd1RNVmtYNWh2WmZmcWtFaDQ2aUhDU1VRNW96ek5WY2FCY0k5dXl1dFEwdlJtUmo1ZUY2UEFwa0g1M3dYOUhFNHlHZUwtNkMtTmU0aHBOODdHSEZIb1UxcHhVM2VSbFJfYU5VMnJkaw&q=https%3A%2F%2Famzn.to%2F3NPDpSZ&v=3nNEOnlX1_o
https://youtu.be/3nNEOnlX1_o

