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Η ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΠΥΡΟΥ, 

μια από τις πιο σημαντικές Φωνές της σύγχρονης κυπριακής και έντε

χνης Μουσικής 

rnς Ανθιiς Πέτσα Σαββίδου 

«'Ο ποιος διαδίδει στο λαό τπ Μουσικιi, κάνει την μεγαλύτερη φιλανθρωπία» 

Νομnεflίσrας Ρομαίv Poflflάv 

Η Καλλιόπη Σπύρου τίμnσε και τιμά την Κυθρέα για δεκα

ετίες. Είναι το παράδειγμα τnς Κυθρεώτισσας που παρ' 
όλο που τα βιώματά τnς στην Κυθρέα περιορίζονται στο 

πατρικό σπίτι, στο σχολείο και στο περιβόλι τους, εν τού

τοις με περnφάνεια δηλώνει «Κυθρεώτισσα»: ,·εφυγα 8 
χρονών από τnν Κυθρέα, αλλά αΦού ιiπια το νερό του 

Κεφαλόβρυσου πώς μπορώ να ξεχάσω το χωριό μου; 

Πάνω από όλα είμαι Κυθρεώτισσα. το ότι έχω ωραία 

Φωνn το χρωστώ στο νερό του ΚεΦαλόβρυσου. Να σκε

φτείς πως, όταν κάποιος με ρωτά για την καλλιτεχvικι'\ 

διαδρομι'\ μου πρώτα αναφέρω και δείχνω με καμάρι την 
τιμητική Πλακέτα της με τnν οποία με ετίμησε ο Δι'\μος 

Κυθρέας και μετά αναφέρω όλα τα άλλα. Για μένα μετρά 
ο τόπος μου, οι ρίζες μου. το πώς με μεγάλωσε n μητέ
ρα μου, - δυστυχώς μόνη τnς, αΦού στα 8 μου χρόνια 
έχασα τον πατέρα μου και αναγκαστnκαμε να έρθουμε 

να κατοικnσουμε στn Λευκωσία- τις αρχές που μας έδω

σε και που ήταν συνέχεια τnς δικι'\ς τnς ζωής και του τρόπου με τον οποίο οι δικοί 

τnς στnν Κυθρέα τnν μεγάλωσαν ... » 

Άτομο πληθωρικό, ευχάριστο, με καλοδέχτηκε στο σπίτι τnς όταν της το ζι'\τnσα 

για σκοπούς του περιοδικού και με αφορμιi τη δημιουργία του νέου διπλού ψηφια

κού τnς δίσκου. 

Σωστός χείμαρρος τα λόγια τnς, όπως το γάργαρο νερό του κεφαλόβρυσου τnς 

Κυθρέας, ξεδιπλώνει τη ζωι'\ τnς με τnν καταπλnκτικιi ζωντάνια και το σπινθηροβό

λο βλέμμα που την χαρακτηρίζει ... Στο nλάϊ τnς όπως σε όλα τα στάδια και στους 
σταθμούς τnς καριέρας της, ο καλός και αγαπημένος σύζυγός τnς Γρηγόρης, που την 

σεκοντάρει σε κάθε κουβέντα της και με αγάπη συμπληρώνει στα λεγόμενά τnς. 

Η Καλλιόπη γεννήθηκε οτnν Κυθρέα, οτnν Καμάρα τnς ενορίας τnς Αγίας Μαρίνας. 
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Γονείς τnς n Μαρία Τσερκέζου και ο Κώστας Παρτακέλας. Πολύτεκνn οικογένεια με 
6 παιδιά, σε πολύ δύσκολους οικονομικά καιρούς. Κρατά βιώματα από τnν παιδικn 

τnς nλικία, ενώ αμυδρά θυμάται το χωριό και τους παιδικούς τnς Φίλους: 

«Πιlγα δnμοτικό σχολείο στnν Κυθρέα μέχρι τα 8 μου χρόνια. το σχολείο μας nταν 
στnν εκκλnαία τnς Αγίας Μαρίνας. Θυμούμαι καλά τn δασκάλα μου, τnν κα Καρατζά. 

Ανάμεσα στα μαθnματα που διδαχτnκαμε, ξεχώριζα τnν Ωδικn. το σχολείο μας δεν 

είχε να ζnλέψει τα σχολεία τnς Λευκωσίας. τnν καλιl δουλειά που έκαμναν οι δάσκα· 

λοι στnν Κυθρέα τnν κατάλαβα όταν nμουν ατnν τετάρτn τάξn του Δnμοτικού και 

ιlλθαμε να κατοικnσουμε στn Λευκωσία και εγώ πnγα σχολείο στnν Φανερωμένn. Η 
δασκάλα με ρώτnαε ως νεοφερμένn που nμουνα, αν στο σχολείο που πnγαινα στnν 

Κυθρέα εδιδάχτnκα κανένα τραγούδι και όταν τnς απάντnσε «ναι», με έβαλε να τnς 

το τραγουδήσω. Εγώ τότε τραγούδnσα τn «Φλαμουριά» του Schubert. Βγnκα στnν 

έδρα δειλά και συνεσταλμένα, και περισσότερο φοβισμένn, γιατί οι νέοι μου συμ

μαθnτές «ψευτογελούσαν» κοροϊδευτικά. Όταν όμως άρχισα να τραγουδώ: «Στn βρύ

σn τn βουνίσια, σιμά είναι n φλαμουριά, στον nσκιο τnς καθόμουν να ονειρευτώ 
συχνά ..... », έμειναν όλοι άναυδοι! Σταμάτnσαν τα γέλια και στο τέλος του τραγου

διού άρχισαν όλοι τα χειροκροτnματα ζωnρά και ασταμάτnτα. Ε, αυτn nταν n ικανο
ποίnσn μου, απέδειξα τι ιlμουν και τι μάθαινα στο σχολείο τnς Κυθρέας ... 

Γι αυτό πάντα το λέω: Η πρώτn μου εμΦάνισn μπροστά στο κοινό nταν στα 8 μου 
χρόνια, όταν είσπραξα τα πρώτα αλnθινά χειροκροτnματα για τnν αξία μου ως τρα

γουδίστριας. 

Τίνα πρωτοθυμnθώ από το χωριό μου; Tn μεγάλn χαραιl δίπλα στο σπίτι μας ισnμεί
ωσn: πρόκειται νια τnν χαραή του Βωνιάτικοω που μου προκαλούσε δέος; Φοβό
μουνα μιlπως μικρό παιδί που ήμουνα, γλιστρήσω και πέσω μέσα στα νερά τnς. 

'Όμως έπρεπε κάθε μέρα αναγκαστικά να τnν περάσω για να πάω στο σχολείο. Όλοι 
οι φίλοι μου και τα αδέλΦια μου το ήξεραν και κάποιος πάντα nτανε μαζί μου. Πάντα 

ήθελα παρέα για να τnν περάσω. Ποτέ μόνn μου. Ήθελα να κρατώ κάποιο χέρι που 

να με στnρίζει. 

Θυμούμαι ακόμα το μεγάλο περιβόλι που είχαμε πίσω από το σπίτι μας. ο πατέρας 

μου nταν περβολάρnς και σε αυτό φύτευε τα πάντα. Κρατώ στn μνnμn μου το 

μεγάλο φραγμό που αγκάλιαζε το περιβόλι μας και που nταν καμωμένος από μυρω

δάτες τριανταφυλλιές και τn μάνα μου να φτιάχνει ροδόσταγμα από τα τριαντά

φυλλα που εμείς τnς μαζεύαμε.» 

Διαρκnς μονόλογος n κουβέντα μας, με τον κο Γρnγόρn να προσθέτει που και που 
το δικό του λιθαράκι και με εμένα σιωπnλό ακροατn, να aπορροφώ κάθε τnς λέξn: 

«Μέχρι τα 14 αφού τραγουδούσα στο ... σπίτι, ο μεγάλος αδελΦός μου αποφάσισε 
να δώσει διέξοδο σε αυτn μου τn δραστnριότnτα και με πήρε στο Ζαχαρία Χάβα που 
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ήταν μαέστρος οτnν Χορωδία τnς neo. Ακούοντας ο Χάβας τn φωνή μου με τοποθέ· 
τnσε στn φωνή των σοπράνο και αργότερα ως σολίστα. ο Χαβας ήταν εκείνος που 

με προέτρεψε να πάω να γραφτώ σε Ωδείο, γιατί όπως μου είπε «είναι κρίμα να χαθεί 

τέτοια φωνή». 

Έτσι και έγινε. Το 1961 πήγα ατnν Ελλnνική Μουσική Ακαδnμία του Γιώργου Αρβα· 
νιτάκn με δακάλα τnν Μαίρn Σμετοπούλου·Τσίτσαρου. Φοίτnαα για 3 χρόνια, διδά· 
χτnκα όπερα, δnμοτικό τραγούδι και κάθε τέλος τnς χρονιάς περνούσα τις ανάλογες 

εξετάσεις. Με αφορμή μια συναυλία όπου τραγούδnσα το «Λαγιαρνί» ο Αχιλλέας 

Λυμπουρίδnς μου ζι'iτnσε να συνεργαστούμε γιατί, όπως μου είπε, «τραγουδούσα 

πολύ ωραία το δnμοτικό τραγούδι». Έτσι άρχισε n συνεργασία μου με τον Αχιλλέα 
Λυμπουρίδn ο οποίος μου έγραφε τραγούδια που ταίριαζαν στn Φωνι'i μου».· 

Ας αφnσουμε όμως, για αυτι'i τους τn γνωριμία, να μιλι'iσει ο καταξιωμένος κύπριος 

Συνθέτnς Αχιλλέας Λυμπουρίδnς, όπως και για τnν μετέπειτα συνεργασία τους: «Τnν 

Καλλιόπn Σπύρου τnν γνώρισα όταν τnν άκουσα να τραγουδά για πρώτn φορά το 

1964 σε μια συναυλία τnς Ελλnνικι'iς Μουσικι'iς Ακαδnμίας του Γιώργου Αρβανιτάκn. 
Ήταν, θυμάμαι, n εποχι'i που είχα εκδώσει κι εγώ στnν Αθι'iνα τον πρώτο μεγάλο μου 
δίσκο με τον τίτλο "Κύπρος, Αγάπn μου" με τn Σούλn Σαμπάχ και με άλλους Κύπρι· 

ους και Ελλαδίτες καλλιτέχνες . Κι ακούοντάς τnν για πρώτn φορά το βράδυ εκείνο 
τnς συναυλίας κατάλαβα πώς είχα μπροστά μου μια εξαιρετικι'i λυρική σοπράνο, 

πραικισμένn με πλούσια μεταλλικι'i Φωνή και μ' ένα χρώμα τέτοιο, που θα μπορού· 

αε να ερμnνεύσει τα Δnμοτικά Τραγούδια αρτιώτατα, όπως και τα δικά μου Κυπρια· 

κά τραγούδια. 

Κι όταν στο τέλος τnς συναυλίας τnν συνεχάρnκα, μου 'πε πως ήταν ο τρίτος χρό· 

νος που φοιτούσε στn Μουσική Ακαδnμία κι έπαιρνε μαθήματα από τnν αξέχαστn 

Μαίρn Σμετοπούλου, και πως μερικά από τα τραγούδια μου τα τραγουδούσε κιόλας 

σε διάφορες εκδnλώσεις πού τnν προσκαλούσαν. 

Κι αμέσως κατάλαβα πως βρήκα στο πρόσωπό τnς ακόμα ένα εξαιρετικό · και το 
κυριότερο · ένα προθυμότατο ερμnνευτή των τραγουδιών μου, με αποτέλεσμα κατά 
τn διάρκεια μιας δεκαετίας, να εκδώσουμε ένα αξιόλογο αριθμό δίσκων με καινούρ· 

για τραγούδια, nχογραφnμένα είτε στα στούντιο του ΡΙΚ, είτε τnς Κολούμπια στnν 
Αθήνα είτε στn Μόσχα και τα οποία εύρισκαν πάντοτε άμεσn απήχnσn όχι μόνο στnν 

Κύπρο, αλλά και στις κοινότnτες του εξωτερικού, που r\θελαν ν' ακούσουν κάτι δικό 

τους, κάτι το Κυπριακό. 

κι έτσι μπορεί να πει κανείς άφοβα πως n Καλλιόπn Σπύρου υπr\ρξε για μια μακρά 

περίοδο π μοναδικr\ ερμnνεύτρια του κυπριακού τραγουδιού, τόσο του παραδοσια· 

κού όσο και του έντεχνου δικού μου, μεταφέροντάς το όχι μόνο με τους δίσκους τnς, 

αλλά και προσωπικά n ίδια, σ' όλες σχεδόν τις πρωτεύουσες τnς Ευρώπnς, όταν τnν 
προσκαλούσαν στα εκάστοτε Φεστιβάλ τους, για να αντιπροσωπεύσει σ' αυτά με τnν 
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πλούσια και ωραία φωνn τnς το φολκλορικό και έντεχνο Κυπριακό τραγούδΙ.» 

Μετά από αυτn τnν παρένθεσn, συνεχίζει να ξεδιπλώνει με ενθουσιασμό τn ζωn τnς n 
ΚαλλΙόπn. «Το 1964 nταν n nρώτn ζωντανn μου εμφάνισn από τnν Τnλεόρασn του ΡΙΚ, 
το μοναδικό στnν Κύπρο κανάλι ο τότε διευθυντnς Γιώργος Μιτσίδnς με κάλεσε μαζί με 

τον Αχ. Λυμπουρίδn σε ζωντανn μετάδοσπ. Είπαμε τότε 8 τραγούδια και είμαστε άψο
γοΙ! Ο Αβέρωφ nτανε στο βιολί, ο Μιχ. rιασεμίδnς στο πιάνο, κιθάρα ο Νίκος Φαρμακα

λίδnς, ο Αντώνnς Νικολαϊδnς στα ντράμς. Ακκορντεόν ο Άριστος Κυριάκου, κοντραπά

σο ο Κρεκόρ Κοτσιακορτιάν. Τόσn nτανε n απnχnσn στον κόσμο, που κατά παράκλnσn 
των τnλεθεατών που συνέχεια τnλεΦωνούσαν στο σταθμό, ξαναπαρουσιαστnκαμε από 
τnν ίδια εκπομπn σε 15 μόλις μέρες» ... 

Ας αΦnσουμε όμως για λίγο τnν Καλλιόπn και ας ακούσουμε τι λέει γι αυτn χαρακτnρι

στικά ο συνθέτnς Ανδρέας Αρτέμn: «Η Καλλιόπn Σπύρου είναι μια από τις πιο σnμαντι
κές φωνές τnς κυπριακnς και έντεχνnς μουσικnς. Η ξεχωριστn φωνnτικn τnς γκάμα 

σφράγισε το Κυπριακό τραγούδι για τέσσερις και πλέον δεκαετίες με επιτυχίες που έμει

ναν ανεξίτnλες στο χρόνο και που σnμερα αποτελούν μέρος τnς μουσικnς παράδοσnς 

και τnς πολιτιστικnς κλnρονομιάς τnς Κύπρου. 

Στn δεκαετία του '60 ευτύχnσε να συνεργαστεί με δύο σnμαντικούς Κύπριους μουσι
κοσυνθέτες. Τον Αχιλλέα Λυμπουρίδn και τον Αρμάνδο Ζιοζεφέν αργότερα. το συνα

πάντnμα αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μετουσιαστεί σε μια μουσικn πανδαισία τραγου

διών που σφράγισε τον Κυπριακό χώρο και άνοιξε δρόμο σε άλλους νεότερους ερμn

νευτές και συνθέτες. Η πειθαρχία τnς στnν ερμnνεία, n συνεχnς και συνεπnς ακούρα
στn δΟυλειά τnς, n πλούσια φωνnτικn τεχνικn και οι σωστές επιλογές τραγουδιών έΦε
ραν τnν Καλλιόπn Σπύρου στnν κορυφn του τραγουδιστικού στερεώματος. Δεν είναι 

καθόλου τυχαίο ότι n δουλειά τnς Καλλιόπnς Σπύρου αναγνωρίστnκε και αγαπnθnκε 
από το Κυπριακό κοινό. 
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Σπύρου οτο ραδιόφωνο και τnν τnλεόροοn. Όλn αυτή n επιτυχία έφερε τnν άξιο 
καλλιτέχνιδα στnν κορυφή με αποτέλεσμα n Φωνή τnς και το καλλιτεχνικό τnς ταλέ
ντα να ξεπεράσει τα στενά πλαίσια τnς Κύπρου. Ταξίδεψε σε πολλές Ευρωπαϊκές και 

άλλες χώρες τραγουδώντας για τn μικρή τnς πατρίδα, aποσπώντας εγκωμιαστικά 
σχόλιο και κριτικές». 

Μια ματιά στο βιογραφικό τnς θα δείξει ότι n Κολλιόπn πήγε σχεδόν παντού και με 
τn γλυκειά φωνn τnς ζωντάνεψε τα παραδοσιακό τραγούδια αλλά και τα έντεχνα 

κυπριακό τραγούδια. καταδεκτική, οπλή, εμφανίζεται όπου τnν προσκαλούν. 

Στn 1Οετία 1960-1970 n Κολλιόπn πήρε μέρος στο Φεστιβάλ Πορτοκαλιού στn Μόρ
φου και στnν Αμμόχωστο, στn Γιορτή του Κρασιού, σε όλο σχεδόν τα ορεινά χωριά 

<Πλάτρες, Πεδουλάς, Πρόδρομος, Κολοπαναγιώτnς, Πέρα ΠεδΟ με πρόσκλnσn του 

τότε Τμήματος Τουρισμού, στο Φεστιβάλ Σταφυλιού στο Στρουμπί Πάφου.στο Πολέ

μι, στnν Εκδήλωαn του Κατακλυσμού στnν Κερύνεια και στnν Έκθεσn Ανθέων οτnν 
Κερύνεια, στο Φεστιβάλ Σχολικής Εφορείας Λαπήθου και Καραβά, στο Φεστιβάλ τnς 

Κάλσπεργκ. 

Μετά το θάνατο του ποιnτή Κώστα Μόντn πήρε μέρος σε ειδικές εκδnλώσεις στn 

μνήμn του που έγιναν από το Ίδρυμα Κώστα Μόντn τnς Κάλοnεργκ, από τους 

Λάϊονς Λευκωσία και από το ΡΙΚ <Θεατράκι!. 

Αξίζει να αναφερθεί εδώ n ειδική εκδήλωσn που έγινε το 1971 στο κατάμεστο 
Δnμοτικό Θέατρο Λευκωσίας, στn μνήμn του Δnμήτρn Λιπέρτn με τραγουδιστές τnν 

Καλλιόπn Σπύρου. τον Άντρο Νάταρ και τον Ηθοποιό Νίκο Παντελίδn, τnς οποίας 
τόσο μεγάλn ήταν n επιτυχία, ώστε επαναλήΦθnκε σε 15 μόλις nμέρες στον ίδιο 
πάλι χώρο. το ίδιο πρόγραμμα επανολήΦθnκε ύστερα από παράκλnσn τnς Σχολικής 

Εφορείας σε Σχολεία Μέσnς παιδείας <Παλλουριώτισσα-ΚύκκοςΙ. 

Η Καλλιόπn μόλις πρόσφατα τραγούδnσε για τους δυό βάρδους ποιnτές τnς Κύπρου. 

το Δnμήτρn Λιπέρτn και το Βασίλn Μιχαnλίδn, συνθέσεις του Αχιλλέα Λυμπουρίδn 
στnν αίθουσα του Δnμαρχείου Στροβόλου. 

'Όμως, όπως ήταν φυσικό. n φήμn τnς Καλλιόπnς ξεπέρασε τα όρια τnς Κύπρου. 

Κάνοντας ένα απολογισμό τnς 40χρονnς καρριέρας τnς n Καλλιόπn αναφέρει: «Η 
καλλιτεχνική μου δραστnριότnτα επεκτείνεται και στο εξωτερικό. Από το 1961 
μέχρι σήμερα επισκέΦθnκα πάρα πολλές χώρες και πρόβαλα, πιστεύω με επιτυχία, 

το κυπριακό τραγούδι. Για να πάρουμε τα πράγματα με τn σειρά, αναφέρω: 

- το 1961. μαζί με το χορευτικό συγκρότnμα Νεολαίας και με το βαρύτονο Περικλή 
Μαρκουλλή, επισκεφθήκαμε τn Ρουμανία και δώσαμε με επιτυχία συναυλίες σε διά
φορες πόλεις. 

- το 1962 πήρα μέρος στο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Νεολαίας στn Φιλλανδία και κατά 
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τnν επιστροΦri προσκλnθriκαμε και δώσαμε παραστάσεις στn Δnμοκρατία τnς Γεωργίας 

τnς Σοβιετικriς Ένωσnς. 

·το 1964, μαζί και πάλιν με το συγκρότnμα τnς Νεολαίας, επισκέΦθnκα τnν Λαϊκri Δnμο
κρατία τnς Βουλγαρίας και δώσαμε παραστάσεις σε διάφορες πόλεις τnς χώρας 

·Το 1971, με πρόσκλnσn τnς Πρεσβείας μας του Λονδίνου και του Συνδέσμου Κυπρίων 
Γυναικών Λονδίνου με πρόεδρο τnν κα Ασσιώτου, επισκέΦθnκα το Λονδίνο και τραγού· 

δnσα σε Φιλανθρωπικri βραδιά τους στο Ξενοδοχείο Ντότσιεστερ. Κατά τnν παραμονri 

μου στο Λονδίνο προσκλriθπκα από τnν Ελλnνικri Υπnρεσία του B.B.C. και έκαμα πρό

γραμμα με κυπριακά τραγούδια. 

Τον ίδιο χρόνο, 6 μriνες αργότερα, προσκλriθnκα πάλιν από τους ίδιους παράγοντες και 
τραγούδnσα σε Φιλανθρωπικri βραδιά στο Χίλτον Λονδίνου με τnν συνοδεία του πιανί· 
στα Μιχαλάκn Γιασεμίδn. 

· Το 1972, με πρόσκλnσn του Κυπροσοβιετικού Συνέσμου Φιλίας. επισκέΦΘnκα τn 
Μόσχα και έδωσα κονσέρτο στn μεγάλn αίθουσα Φιλίας των Λαών στn Μόσχα, με πρό

γραμμα κυπριακών τραγουδιών, με συνοδεία στο πιάνο του Νικόλα Οικονόμου που 

σπούδαζε τότε εκεί. Η αίθουσα riτaν κατάμεστn από ανθρώπους τnς τέχνnς, των γραμ

μάτων, εκπροσώπους του ραδιοσταθμού τnς Μόσχας και στnν παρουσία του Κύπριου 

Πρέσβυ κου Δriμου Χατζnμιλτri. Μετά από τn συναυλία παρουσιάζομαι από τnν Τnλε· 

όρασn τnς Μόσχας με τnν συνοδεία και πάλιν του Νικόλα Οικονόμου. Επίσnς έκαμα και 

ένα πρόγραμμα στο Ραδιοσταθμό τnς Μόσχας με Κυπριακά τραγούδια, με τn συνοδεία 

10μελούς ορχriστρας του σταθμού. 

·το 1975, με τnν ευκαιρία επίσκεψnς μου στnν Ουγγαρία, προσκλriθnκα και έκαμα πρό
γραμμα από τnν Τnλεόρασn και το Ραδιόφωνο τnς Βουδαπέστnς. 

· Το 1978 επισκέπτομαι για τρίτn φορά το Λονδίνο. Μαζί με το Χριστάκn Μάρκου, τον 
Αρμάντο ΤζιοζεΦέν, τον Δnμ. Χ'Δnμnτρίου και Βάσο Μαυρουδri προσκλnθriκαμε και 

δώσαμε 5 συναυλίες για τους Κύπριους του Λονδίνου. 

·το 1979 προσκλriθnκα και πnρα μέρος σε μεγάλn συναυλία Ειρriνnς που έγινε στο 

στάδιο Καραϊσκάκη στον Πειραιά, όπου τραγούδησα κυπριακά τραγούδια με συνοδεία 

στο πιάνο του Μάριου Τόκα. Στn συναυλία aυτri πriραν μέρος πολλοί κορυφαίοι ελλα· 
δίτες καλλιτέχνες. όπως οι Μίκnς Θεοδωράκnς, rιάννnς Ρίτσος, Κώστας Κοζάκος, Γιώρ· 

γος Νταλάρας κλπ. 

· Το 1980 προσκλriθnκα στn Σοβιετικri Ένωσn από τον Κρατικό Οργανισμό κονσέρτων. 
Μαζί με συγκρότημα λαϊκών χωρών και ορχriστρα υπό τnν διεύθυνσn του Αρμ. Τζοζε· 

Φέν κάναμε μια μεγάλn περιοδεία στn Σοβιετικri Ένωσn και δώσαμε 8 συναυλίες: 2 στn 
λουτρόπολη Γιάλτα, 3 στn λουτρόπολn Σότσι, 2 στο Μακού <πρωτεύουσα του Αζερπαϊ· 
ζάνJ και 1 στn Μόσχα στnν επίσnμn αίθουσα Κονσέρτων του Ραδιοσταθμού Μόσχας. Η 
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τελευταία βιντεογραφnθnκε και προβλιlθnκε από τnν Τnλεόραοn τnς Μόσχας. 

-το 1981 επισκέΦθnκα και πάλιν τnν Αθnνα ύστερα από πρόσκλnσn του Δnμάρχου 

Αθnναίων κου Μπέn με το συγκρότnμα Μίκn Σιακαλλιl και κάμαμε αναπαράστασn 
του κυπριακού γάμου. Η εκδιlλωσn έγινε στο πάρκο του Πεδίου του Άρεως στnν 

Αθnνα. 

-το καλοκαίρι του 1983 προσκλιlθnκα από το Ξενοδοχείο Χίλτον και τραγουδούσα 
για αρκετό χρονικό διάστnμα, στις γνωστές «Κυπριακές Βραδιές Χίλτον», παραδο

σιακά και έντεχνα τραγούδια, τα οποία άΦnσαν πολύ καλές εντυπώσεις τόσο στους 

Κύπριους όσο και στους ξένους που τις παρακολούθnσαν. 

-το 1989 προσκλιlθnκα για δύο φορές στnν Ελλάδα, τnν πρώτn το Μάρτn όπου τρα
γούδnσα σε συναυλία Κυπρίων στnν Αθnνα στο Θέατρο Παλλάς και τnν δεύτερn το 
Σεπτέμβρn όπου τραγούδnσα σε μεγάλο φεστιβάλ του Διlμου Θεσσαλονίκnς σε 

ανοιχτό χώρο κοντά στο Λευκό Πύργο, με τn συνοδεία του μεγάλου βιολιστn Γεωρ

γίου Αβέρωφ. 

Συνεχίζω ακόμα και παίρνω προσκλnσεις από διάφορες οργανώσεις στnν Κύπρο και 

τραγουδώ σε καλλιτεχνικές και άλλες εκδnλώσεις, σε όλες τις περιοχές τnς Κύπρου. 

Όσον αφορά τn δισκογραφία μου για να αναφερθούμε και σε συτό το κομμάτι τnς 

καλλιτεχνικής μαυ δnμιουργίας, το 1968 κυκλσφόρnοα 3 μικρούς δίσκους -τότε των 
45 στροφών με 1 τραγούδι σε κάθε όψn. Στον πρώτο αυτό δίσκο ήταν τα τραγούδια 

'~ . -· '·- . 

«Αγάπnσά σε που τζιαιρόν», 

«Νάταν νάσουν», στο δεύ

τερο τα τραγούδια του 
Λιπέρτn «Το Γυναικάτο» και 

n «Μαρικκού», στον τρίτο 

δίσκο «Η Βρύοn" σε στίχους 

και μουσική του Αχιλλέα 

Λυμπουρίδn. 

το 1969, σε 45 πάλι στρο

φές, κυκλοΦόρnσα το τρα

γούδι «Ο Ππαράς» πού βρα

βεύθnκε σε διαγωνισμό του 

ΡΙΚ μαζί με το τραγούδι 

«Λαλούν μου πως σ' αππώ

σασιν)). 

το 1979 κυκλοφόρnσε ο 

μεγάλος μου δίσκος με 12 
τραγούδια με τίτλο " Αγία 
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Νάnα», στον οποίο περιλαμβάνεται το ομώνυμο ποίημα του ΣεΦέρn που μελοποίη

σε ο Αχιλλέας Λυμπουρίδnς, όπως και συνθέσεις άλλων Κυπρίων αξιόλογων ποιη
τών. Η nχογράφnσn έγινε στην Columbia στην Αθήνα 

Το 1985 κυκλοφόρησα πάλι σε δίσκο 12 τραγούδια με τίτλο «ΤΟ ανεπανάληπτα». 

Και μπαίνουμε πλέον στην νέα ψηφιακή τεχνολογία με τα CD και τα DVD. ο πρώ
τος μου διπλός ψηφιακός δίσκος περιλαμβάνει 37 ποιοτικά κυπριακά τραγούδια με 
τίτλο " Η Καλλιόπη τραγουδά 37 κυπριακά τραγούδια». Στο CD περιλαμβάνονται 
τραγούδια στην κυπριακή διάλεκτο σε στίχους Κυπρίων ποιητών, όπως «τα Μαύρα 

Μάθκια», «Π ΜηλΙά», «Τα πpοξένια», «Να γλέπεσαι χαρώ σε», «Ξυπνάτε αδέλΦια», 

«Αλήτη απόψε ειν' n βραδιά» , «Ο,τι σου μοιάζει τ'αγαnώ» «Π Αππωμένn», «Η Δροσού
λα» και δημοτικά τραγούδια όπως «Το αεpούδιν " Αίγιο Κότσιnνn», «Στείλε με Μάνα 
για νεpόν», «Η βpύσn των nενειώτισσων», Ψυντpή Βασιλιτζιά μου», «Τnλλυpκώτισσα». 

Σε DVD που κυκλΟφόρησα στις αρχές του 20007 με τίτλο «Η Καλλιόπη Σπύρου 

ερμηνεύει 16 κυπριακά τραγούδια» περιλαμβάνονται μερικά από τα ωραιότερα 
Κυπριακά τραγούδια από τρεις τηλεοπτικές εμφανίσεις μου στην τηλεόραση του ΡΙΚ. 

Στο πρώτο μέρος περιλαμβάνονται συνθέσεις του Αχιλλέα Λυμπουρίδn, στο δεύτε

ρο μέρος συνθέσεις του Αpμάντου Τζιοζεφέν και στο 3ο μέρος συνθέσεις του Αχιλ

λέα Λυμπουpίδn. 

Αυτές τις μέρες κυκλοφορεί κυκλοφορεί από τn «Μιούζικαλ Πάpανταϊς" Λεμεσού και 
στα καταστήματα δίσκων σ' όλες τις πόλεις ο νέος διπλός ψηφιακός μου δίσκος «Η 

Καλλιόπη Σπυρου ερμηνεύει 31 ανεπανάληπτα νοσταλγικά κυπριακά τραγούδια». 
το πρώτο μέρος περιλαμβάνει 15 τραγούδια, συνθέσεις του Αpμάνδου ΤζιοζεΦέν. 
το δεύτερο μέρος του ψηφιακού δίσκου, περιλαμβάνει 16 τραγούδια -συνθέσεις Γ. 
Κατσώνη, Μ. Βιολάρη, Αχ. Λυμnουpίδn και Α. Αpτέμn. Το τραγούδι του Γ. Κοτσώνn 

«ΑΠό την Κύπρο πάρε» nχογpαφήθnκε στο Ραδιοσταθμό Μόσχας με συνοδεία ορχή

στρας του Σταθμού, κατά τnν επίσκεψη που έχω αναφέρει πιο πάνω στn Σοβ. Ένω

ση το 1972». 

Με ενθουσιασμό μικρού παιδιού, n Καλλιόπη συνεχίζει την αφήγησή της. Με λεπτο
μέρειες και στιγμιότυπα από το κάθε της καλλιτεχνικό βιiμα. Στο Οδοιπορικό τnς n 
Καλλιόπη Σπύρου δεν ξεχνά να μιλήσει και νια τους συνεργάτες τnς: «Κατά τη διάρ

κεια της μακράς καλλιτεχνικής μου πορείας στο τραγούδι, είχα τnν ευτυχία να 

συνεργαστώ με πολλούς καλλιτέχνες, τόσο στο χώρο του παραδοσιακού όσο και 

του έντεχνου κυπριακού τραγουδιού. Ένας από τους κυριότερους πρεσβευτές του 

είδους είναι και ο μουσικοσυνθέτης Αpμάνδος ΤζιοζεΦέν από τn Λευκωσία. Με τον 

Αpμάνδο Τζιοζεφέν γνωριστήκαμε προς το τέλος τnς δεκαετίας το 1960 και αυτή n 
συνεργασία μας κράτησε για πάνω από 25 χρόνια. 

Μαζί σχηματίσαμε μια μικρή ορχήστρα από τον ίδιο και τους Δnμήτρn Χ' Δημητρίου 
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και Βάσο Μαυρουδιi. Μαζί πιiραμε μέρος στον πρώτο διαγωνισμό Κυπριακού τρα

γουδιού του Ρ.Ι.Κ το 1969 όπου κερδίσαμε το Α' Βραβείο με το γνωστό κυπριακό τρα
γούδι «Ο nπαράς» . 

Συνεχίσαμε έτσι τις πετυχnμένες εμφανίσεις μας σ' όλες τις επαρχίες τnς Κύπρου και 

στο εξωτερικό, με συναυλίες στο Λονδίνο, Αθιiνα και Θεσσαλονίκn. Ιδιαίτερα θυμού

μαι τnν επίσκεψιi μας στnν πρώnν Σ. Ένωσn. όπου δώσαμε συναυλίες στn Μόσχα. 

στn Γιάλτα, στο Σότσn και στο Μπακά (Αζερπαϊζάνl. 

Όμως νομίζω πως πρέπει να ευχαριστιiσω όλους όσοι με βοιiθnσαν και μου συμπα

ραστάθπκαν στπ δύσκολn πορεία. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στους συνθέτες Αχιλλέα 

Λυμπουρίδn. Αρμάνδο ΤζιοζεΦέν και Ανδρέα Αρτέμn, που μου εμπιστεύτnκαν τα 
υπέροχα τραγούδια τους, καθώς και όλους τους μουσικούς που συνεργάστnκαν μαζί 

μου με τους οποίους είχα, όλα αυτά τα χρόνια μια αξιόλογπ συλλογικιi και παραγω

γικιi συνεργασία. Τελευταίο, ένα εγκάρδιο ευχαριστώ, σ' όλους εσάς τους συμπα

τριώτες μου που με αγαπιiσετε και με στnρίξετε όλα αυτά τα χρόνια στnν καλλιτε

χνικιi μου πορεία. 

Γιατί n πορεία μου ιiταν δύσκολn. Δεν nταν πάντα στρωμένπ με τριαντάΦυλλα.Οι 

καιροί ιiταν δύσκολοι. Έπρεπε να παλαfψουμε. Δεν γίνεσαι τραγουδιστιiς από τπ 

μια μέρα στnν άλλn, όπως συμβαίνει αιiμερα. Και τα διάφορα σnμερινά «αστεράκια» 

στο τραγούδι είναι διάττοντες aστέρες. Σβύνσυν με το πρώτο φύσnμα του αέρα. Για

τί αναδεικνύονται ευκαιριακά και μέσα από τα ΜΜΕ. Εμείς επιμέναμε και δεν αΦιi
καμε ούτε λεπτό να πάει χαμένο. Δουλέψαμε, πονέσαμε, τολμήσαμε και στο τέλος 

πετύχαμε! Με υπομονιi και επιμονιi». 

Η Καλλιόπn ποτέ δεν εφnσύχασε. Πάντα ήθελε να είναι τέλεια, να παίρνει το αίσθn

μα των θεατών/ακροατών τnς και να γίνεται ακόμα καλύτερn, να βελτιώνεται. Χωρίς 

υπεροψία, χωρίς αλαζονεία. Απλώς να προσφέρει αφειδώλευτα τn φωνιi τnς: «Αν 

ιiμουνα καλιi το καταλά

βαινα από τα χειροκρο

τιiματα στο τέλος τnς 

συναυλίας. 'Όμως πάντα 
όταν κυρίως τραγουδού

σα ενώπιον ξένων. με τn 
βοιiθεια του διερμnνέα, 

κατέβαινα κάτω στο κοι

νό και ζnτούσα να μάθω 

αν τους άρεσε n παρά
στασn και γιατί. Συγκε

κριμένα στn Μόσχα. μετά 

το τέλος τnς παράστα-
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σnς ρώτnσσ. ως συνιiθως, αν τους άρεσε και τι, για να πάρω τnν απάντnαn άτι n 
μαυσικιi μας έχει παλλιi μελωδία και πως n ίδια n γλώσσα μας είναι πολύ μελωδικιi, 
είναι n ίδια από μόνn τnς τραγούδι. Και μείς εδώ οι ίδιοι, δυστυχώς, τnν περιφρο· 

νούμε. 

Λυπούμαι κατάκαρδα που στnν Κύπρο το δικό μας τραγούδι είναι περιφρονημένο. 

Πότε. αε παρακαλώ. ακούς κυπριακό τραγούδι; Μόνο όταν το ΡΙΚ κάμνει κανένα 

διαγωνισμό για Κυπριακό τραγούδι ιi στα κυπριακά σκέτς. Αυτά τα πράγματα είναι 

απαράδεκτα. Αν τα τραγούδια του τόπου και τnς τοπολαλιάς μας δεν μαθευτούν από 

τους νέους, υπαίτιοι δεν είμαστε εμείς οι μουσικοί και οι τραγουδιστές του τόπου. 
Μας έχει Φάει n ξενομανία και ο αρχοντοχωριατιαμός». 

Για τnν προσφορά τnς n Κυθρεώτισσα Καλλιόπn τιμιiθnκε από το Γενικό Γραματέα 

του ΑΚΕΛ, σε ειδικιi εκδιiλωσn. από τnν Π.Ο.Γ.Ο., οπό το Δnμοτικό Σχολείο Καρνέ· 

σιος Λευκωσίας, από το Διiμαρχο Έγκωμnς και από το Διiμο Κυθρέας. 

Στnν Καλλιόπn n κυπριακιi κουλτούρα οφείλει πολλά. Σε αυτιiν εμπιστεύτηκαν 

συνθέσεις του οι Γ. Κοτσώνnς, Μιχ. Βιολάρnς, Αχ. Λυμπουρίδnς, Α. Αρτέμπς. Είναι 

αυτιi που τραγούδησε μελοποιnμένα ποιιiματα των διακεκριμένων Κυπρίων Δ. 

Λιπέρτn, Κ. Μόντn. Άνθου Ροδίνn. Λ. Μαλένn, Μ. Πιτσιλλίδn. Κ. Μαρκίδn, Μ. Πασιαρ

διi, Σ. Σαββίδn, Α. Γρnγορίου, Γ. Σοφοκλέους, ποιnτών που έβαλαν τn σφραγίδα στn 

λαϊκή ποιοτικιi κουλτούρα τnς Κύπρου. 

Αποχαιρετώντας τnν Καλλιόπn ζωντάνεψαν μέσα μου μνήμες από τnν Κυθρέα, ότσν 

σε ένα από τους χορούς τnς ελιάς που n ΑΕΚ Κυθρέας διοργάνωνε κάθε χρόνο στο 
κέντρο του Μάντn. τραγούδησε για πρώτn φορά στους συγχωριανούς τnς «n Παρ
τακελού», όπως τn φωνάζουν οι συγχωριανοί τnς. Ήταν τότε n πρώτn μου γνωριμία 
μαζί τnς και το έναυσμα να τn νιώθω «δικό μας άνθρωπο» και να χαίρομαι με τις εnι· 

τυχίες τnς. 

Η Καλλιόπη έχει ακόμα αποθέματα προσφοράς. Έχει ζωντάνια, έχει κέφι, έχει όρε· 

ξn. Μπορεί και πρέπει ακόμα να προσφέρει .... 

τnς το εύχομαι από καρδιάς ... 




