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Η πρώτη διορία 
για την α-
π ο σ τ ο λ ή  
υλικού ή-

ταν έως την Παρα-
σκευή 20 Οκτωβρίου 
που πήρε µία µικρή 
παράταση για να καλε-
στούν όλες οι δισκογραφι-
κές, µικρές και µεγάλες, µέχρι 
τις 27 Οκτωβρίου. Οι οδηγίες 
της ΕΡΤ, για φέτος, ήταν το τραγούδι να 
έχει ελληνικό ηχόχρωµα και να επικρατεί 
ο ελληνικός στίχος.

Μετά από τη λήξη της προθεσµίας 
συγκροτήθηκε η επιτροπή που θα άκου-
γε και θα έκρινε την καλλιτεχνική υπό-

σταση των τραγουδιών. 
Τα µέλη της όλα έµπει-

ρα και από διάφορα πό-
στα: Αναστάσιος Συµε-

ωνίδης (µαέστρος), ∆ουρ-
δουµπάκης Πέτρος (τραγου-

δοποιός, ραδιοφωνικός Παραγω-
γός), Κτιστάκης ∆ηµήτρης (µαέστρος), 
Κώστας Αλέξης, Μεσσήνης Μιχάλης 
(µουσουργός), Πυλαρινός Αντρέας (µα-
έστρος), Σπυρόπουλος Μπαχ Γιάννης 
(ενορχηστρωτής), Τσάρας Πανταζής 
(ραδιοφωνικός παραγωγός).

Η πρώτη συνεδρίαση έγινε στις 2 Νο-
εµβρίου και οι καλλιτέχνες που συµµετείχαν 
για να εκπροσωπήσουν τη χώρα µας στον 
σηµαντικό θεσµό µε συνολικά 20 τραγούδια 
ήταν οι: Decho από τη Minos Emi, Χριστί-
να Σάλτη και Γιάννα Τερζή απ' 
την Panik, Γιάννης Μωραίτης και ∆η-
µήτρης Κικλής  από την από  
την Vinilio Music, Αρετή Κετιµέ από 
την Spicy, Κυριακή ∆ερέµπεη feat. Lava 
από τη Final Touch, Stereo Soul και  Ink α-
πό τη Heaven, Γιάννης ∆ηµητράς από 
τον Καθρέφτη, Νίκος Μπάιµπος και ∆η-

Ολα ξεκίνησαν τη 
∆ευτέρα 2 Οκτωβρίου 
όταν οι υπεύθυνοι των 
θεµάτων της Eurovision - 
µε επικεφαλής  τον  
Παναγιώτη Τσολιά - 
απηύθυναν κάλεσµα στις 
δισκογραφικές µε θέµα 
την αποστολή υλικού για 
την εκπροσώπησή µας στη 
Eurovision 2018 
που θα γίνει στη Λισαβόνα 
της Πορτογαλίας

Το ΧΩΝΙ ΚΡΑΤΑΕΙ 
Η ΒΑΣΩ ΑΣΜΑΝΙ∆ΟΥ 
(vasmanidou@yahoo.gr)

Η πορεία που έφερε τους πέντε 
φιναλίστ στον ελληνικό τελικό
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σκευή 20 Οκτωβρίου 
που πήρε µία µικρή 
παράταση για να καλε-
στούν όλες οι δισκογραφι-
κές, µικρές και µεγάλες, µέχρι 
τις 27 Οκτωβρίου. Οι οδηγίες 

ρα και από διάφορα πό-
στα: 

ωνίδης
δουµπάκης Πέτρος

δοποιός, ραδιοφωνικός Παραγω-

της Πορτογαλίας
20 

υποψήφιοι 
πήραν µέρος 

στην προεπιλογή 
µε την επιτροπή να 
δίνει εισιτήριο στον 
ελληνικό τελικό σε 

5 εξ αυτών

ΟΙ ΠΕΝΤΕ ΦΙΝΑΛΙΣΤ

1     ΑΡΕΤΗ ΚΕΤΙΜΕ
      Don’t forget the sun 
      (Μην ξεχνάς τον ήλιο)
2    ΓΙΑΝΝΑ ΤΕΡΖΗ

 Τ΄όνειρο µου
3    ΧΟΡΟΣΤΑΛΙΤΕΣ

 Από τη Θράκη 
 ως την Κρήτη

4    DUO FINA
 Ιδιο Τέµπο

5    ΤΟΝΥ ΒΛΑΧΟΣ
Baila jazz

Η πορεία που έφερε τους πέντε 
ΜΙΑ ΑΝΑΣΑ ΠΡΙΝ ΤΗ EUROVISION 2018

Γ. ΑΡΓΥΡΙΟΥ: «ΤΑ ΤΡΑΓΟΥ∆ΙΑ ΜΕ ΕΘΝΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΕΧΟΥΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΥΧΗ»

Τη στήριξη του σωµατείου των φίλων της 
Εurovision στην Ελλάδα σε όλους τους φινα-

λίστ εξέφρασε, µιλώντας Στο ΧΩΝΙ, ο αντιπρόεδρος 
του Infe Greece, Γιάννης Αργυρίου.
Ο αντιπρόεδρος σχολιάζοντας τη διαδικασία που 
οδήγησε στον φετινό ελληνικό τελικό τόνισε πως: 
«Φέτος η ΕΡΤ ξεκίνησε από πολύ νωρίς όλες τις δι-
αδικασίες για την επιλογή της συµµετοχής µας στη 
Λισαβόνα, κάτι στο οποίο δεν µας έχει συνηθίσει, 
ενώ η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα που ανακοίνωσε 
τους φιναλίστ του εθνικού της τελικού».
Ο Γιάννης Αργυρίου εκτιµά πως: «Μετά από δύο 
χρόνια εσωτερικών επιλογών µε µέτρια ως άσχηµα 
αποτελέσµατα, το ελληνικό τηλεοπτικό κοινό θα 
είναι αυτό που θα επιλέξει τη συµµετοχή µας στο 

διαγωνισµό, κάτι που φυσικά είναι προς τη σωστή 
κατεύθυνση. Η επιλογή για ελληνικό στίχο και 
ηχόχρωµα θα αποδειχτεί το βράδυ της 12ης Μαΐου 
αν ήταν ορθή. Αυτό που µπορούµε όµως να πούµε 
είναι ότι τα τελευταία χρόνια, όσα τραγούδια είχαν 
έντονο το εθνικό τους στοιχείο, είχαν µεγαλύτερη 
τύχη στη βαθµολογία».
Οσο για το ποιες συµβουλές θα έδινε στους δια-
γωνιζοµένους ως αντιπρόεδρος τουInfe Greece 
ξεκαθάρισε πως: «Εµείς σαν σωµατείο των φίλων 
της Eurovision στην Ελλάδα - Infe Greece, θα 
υποστηρίξουµε όποια συµµετοχή και αν επιλέξουν 
οι Ελληνες και θα βρεθούµε στη Λισαβόνα για να 
ζητωκραυγάσουµε για αυτήν. Είµαστε, ήδη, φίλοι 
µε όλους τους φιναλίστ και αυτό που έχουµε να 

ευχηθούµε σε όλους τους διαγωνιζόµενους είναι 
να απολαύσουν αυτές τις στιγµές, που δύσκολα θα 
ξαναζήσουν στην καριέρα τους. Το να διεκδικείς να 
εκπροσωπήσεις τη χώρα σου σε ένα διεθνή διαγω-
νισµό είναι από µόνο του πολύ τιµητικό».

Για το τέλος ο Γιάννης Αργυρίου κράτησε ένα... µυ-
στικό: «Τελειώνοντας να τους πούµε και ένα µικρό 
µυστικό: Να προσπαθήσουν µέσα στα 3 αυτά λεπτά 
που θα έχουν στη διάθεση τους στη σκηνή του 
ελληνικού τελικού, να επικοινωνήσουν το τραγούδι 
τους, µε όσο το δυνατόν περισσότερο κόσµο. Oποιος 
το καταφέρει αυτό, θα είναι και ο τελικός νικητής. 
Ας ευχηθούµε ότι φέτος θα πάµε για το 12άρι, που 
τα τελευταία χρόνια τόσο µας έλειψε».
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Καλή 
επιτυχία

Χ.Π.

Αρετή Κετιµέ: «Θέλω 
να πάω στη Λισαβόνα 
τον ήλιο της Ελλάδας»

Αρετή Κετιµέ: «Θέλω 
DON’T FORGET THE SUN

µήτρης Λιόλιος από την Satellite, Χορο-
σταλίτες και Τόνυ Βλάχος από 
την Spider, Βαγγέλης Πανάτος από την 
Ε-Music, Βασιλική Στεφάνου από 
την Polymusic, Duo Fina  από 
την Records on Top, Τάνια  Μπρεά-
ζου και Παναγιώτης Τσακαλάκος από 
την Feelgood και Φωτεινή Βασιλάκη 
από την Music Art Lab.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης συνεδρί-
ασης δεν βγήκε κάποιο συµπέρασµα εκτός 
του ότι διαπιστώθηκε ότι στην πλειονότη-
τά τους οι δηµιουργοί είχαν λάβει υπόψιν 
τους την παράκληση της ΕΡΤ για τραγού-
δια µε ελληνικό ηχόχρωµα και ορίστηκε 
δεύτερη ακρόαση για την αξιολόγηση την 
Τρίτη 7 Νοεµβρίου.  Ετσι επιλέχθηκαν τα 
5 πιο άρτια, σύµφωνα µε την επιτροπή, 
τραγούδια και πήραν το εισιτήριο για τον 
Ελληνικό τελικό.

Κατά την διάρκεια της διαδικασίας οι 
φήµες  ε ίχαν οργιάσε ι ,  µεταξύ 
των Eurofans αλλά και οι πιέσεις από διά-
φορες εταιρείες για απευθείας ανάθεση και 
ακύρωση της διαδικασίας, πράγµα που έ-
κανε τον Παναγιώτη Καλφαγιάν-
νη, πρόεδρο της ΠΟΣΠΕΡΤ να πάρει θέση 
λέγοντας: «Η ΠΟΣΠΕΡΤ και οι εργαζόµενοι 
της ΕΡΤ δεν έχουν αντίρρηση να υπάρ-
χει  Eurovision γιατί ενδιαφέρει ένα µεγάλο 
κοµµάτι της ελληνικής κοινωνίας. Στην 
περίπτωση αυτή, όµως, η ΠΟΣΠΕΡΤ και οι 
εργαζόµενοι θέλουµε να υπάρχουν καθαρές 
διαδικασίες και διαφάνεια. Να προστατεύ-
ονται τα συµφέροντα της ΕΡΤ και της κοι-
νωνίας που είναι ο "εργοδότης" της ΕΡΤ και 
όχι τα συµφέροντα των δισκογραφικών ε-
ταιρειών. Αυτή είναι η πάγια θέση της ΠΟΣ-
ΠΕΡΤ» Με αυτόν τον τρόπο, λοιπόν, η νέα 
διοίκηση της ΕΡΤ έµεινε πιστή σε όσα είχε 
προαναγγείλει και άφησε εκτός τις µονο-
πωλιακές πρακτικές κάποιων που προσπα-
θούσαν µέχρι τελευταία στιγµή να αλλάξουν 
τη διαδικασία. 

Ευχόµαστε καλή τύχη στους υποψηφί-
ους του ελληνικού τελικού και ραντεβού 
στην Λισαβόνα. 

Με όπλο την παράδοση και τη βαθιά αγάπη της για την Ελλάδα, η Αρετή Κετιµέ 
εξηγεί Στο ΧΩΝΙ γιατί επιθυµεί να εκπροσωπήσει τη χώρα στη φετινή Eurovision 

µε το τραγούδι του ∆ηµήτρη Καρρά

Εχει χαράξει τη δική της πορεία στα 
µουσικά µας δρώµενα. Η υπέρο-
χη φωνή της µένει χαραγµένη 
στη µνήµη και το πάθος της για 

την παραδοσιακή µουσική αποτελεί πυξί-
δα στα βήµατά της. Η Αρετή Κετιµέ, µι-
λώντας Στο ΧΩΝΙ, τονίζει ότι η... τρέλα της 
συµµετοχής στη Eurovision µπορεί να 
γίνει πράξη, δηλώνει την πίστη της στο 
τραγούδι «Don’t forget the sun» και ση-
µειώνει ότι κουβαλάει πάντα µαζί της τον 
ελληνικό ήλιο όπου και να ταξιδεύει. Αυτόν 
τον ήλιο θα έχει µαζί και στη Λισαβόνα αν, 
στον ελληνικό τελικό, κερδίσει την πρώτη 
θέση και την πρόκριση για τη Eurovision.

Καταρχάς συγχαρητήρια για τη 
συµµετοχή σας στον ελληνικό τε-
λικό. Τι σηµαίνει για εσάς αυτή η 
συµµετοχή και τι θα σηµαίνει η 
πιθανή εκπροσώπηση της χώρας 
µας από εσάς στη Λισαβόνα; 

Η συµµετοχή είναι χαρά από µόνη της 
και η εκπροσώπηση επίσης. Νοµίζω πως 
η πρώτη µας σκέψη, αυτή η φαινοµενική 
τρέλα, ίσως τελικά γίνει.

Το τραγούδι σας µε τίτλο «Don’t 
forget the sun», που στα ελληνικά 
σηµαίνει «Μην ξεχνάς τον ήλιο», 
τι πραγµατεύεται, ποιος είναι ο 
ρυθµός του και ποιοι οι συντελε-
στές του; 

Είναι δίγλωσσο κοινωνικού περιεχο-
µένου, σε ρυθµό παραδοσιακό δικό µας. 
Παίζουν εκτός από εµένα δεξιοτέχνες µου-
σικοί όπως οι Νίκος Σαµαράς (τροµπέτα), 
Κώστας Φόρτσας (κλαρίνο), Νίκος Γύ-
ρας (µπάσο), Μιχάλης Μπακάλης και 
Εύη Κανέλλου (κρουστά), Γιώργος Πού-
λιος (ατµόσφαιρες), Σταυρούλα Σπανού 
(σαντούρι) και µία εξαιρετική επίσης τρα-
γουδίστρια στα φωνητικά η Ελενα Στρα-
τηγοπούλου. Τους στίχους και τη µουσι-
κή έχει γράψει ο ∆ηµήτρης Καρράς.

Ηταν δύσκολη η πορεία µέχρι τον 
ελληνικό τελικό; 

Εχουµε µία συγκροτηµένη οµάδα. Προ-

φανώς και τίποτα δεν είναι εύκολο, όµως, 
προχωράµε µε πίστη σε αυτό που κάνουµε.

Το τραγούδι σας µιλά για τον «ή-
λιο» που δεν πρέπει να ξεχάσει 
κάποιος. Ποιος, λοιπόν, είναι ο 
«ήλιος» που εσείς δεν θέλετε να… 
ξεχάσετε; 

Τον ελληνικό ήλιο και το φως του. Κά-
θε φορά που ταξιδεύω, επιλέγω να κρατάω 
αυτόν τον ήλιο µέσα µου.

Οι Eurofans έχουν ήδη αγκαλιάσει 
αυτή σας την επιλογή, τι θα θέλα-
τε να τους πείτε ή να τους αποκα-
λύψετε;

Θα ήθελα οι Eurofans να γνωρίζουν 
ότι το τραγούδι µας έχει ελληνικό χαρα-
κτήρα και πως είναι πραγµατικά σε ήχο 
γνώριµο σε εµάς αλλά και σε όλα τα Βαλ-
κάνια. Είναι τραγούδι που για εµάς έχει 
ψύχη. Ευχαριστούµε όλους για τη στήριξη 
και την αγάπη στη δουλειά µας.

Ο διαγωνισµός της Eurovision θα 
γίνει στην Πορτογαλία. Εσείς, έχε-
τε επισκεφτεί αυτή τη χώρα κατά 
το παρελθόν; 

Ναι, έχω ταξιδέψει στην Πορτογαλία. 
Πρόκειται για µια πολύ όµορφη χώρα κι 
έχουµε κοινά στοιχεία σαν λαοί.

Ποιες συµµετοχές µας από το πα-
ρελθόν θυµάστε και θα µπορούσα-
τε να τραγουδάτε στις συναυλίες 
σας; 

Τα τραγούδια που έχω ξεχωρίσει από 
το παρελθόν είναι «Η Ανοιξη» µε τη Σο-
φία Βόσσου το 1991. Επίσης, µου αρέ-
σει αρκετά και η ερµηνεία της Κλεοπά-
τρας το 1992 µε το τραγούδι «Όλου του 
κόσµου η ελπίδα». Ξεχωρίζω ακόµη την 
ερµηνεία της Ελπίδας, το 1979, µε τον 
«Σωκράτη». Φυσικά, δεν θα µπορούσα να 
µην θυµάµαι και την επιτυχία που ερµή-
νευσε η Μαρινέλλα το 1974 και είχε τίτ-
λο «Κρασί, θάλασσα και τ’ αγόρι µου». ∆εν 
ξέρω αν θα τα έβαζα σε πρόγραµµα όλα, 
αλλά νιώθω πως θα µπορούσα να τα ερ-

µηνεύσω µε ένα δικό µου τρόπο. 

Ποια ξένη συµµετοχή σας έχει µεί-
νει χαραγµένη στο µυαλό; 

Του Ζέλικο Γιοκσίµοβιτς, το 2004, µε 
το τραγούδι «Lane Moje».

Τι νόηµα θέλετε να περά-
σετε στους Ευρωπαί-
ους εάν και εφόσον 
επιλεγείτε εσείς να 
εκπροσωπήσετε 
τη χώρα µας 
στη Λισαβόνα;

Το µήνυµα 
του τραγουδιού 
µας, τον ήλιο 
που δεν πρέ-
πει να ξεχά-
σουµε. Αυ-
τόν που ο-
φείλει να 
µας ενώ-
νει. 

λιο» που δεν πρέπει να ξεχάσει 
κάποιος. Ποιος, λοιπόν, είναι ο 
«ήλιος» που εσείς δεν θέλετε να… 

Τον ελληνικό ήλιο και το φως του. Κά-
θε φορά που ταξιδεύω, επιλέγω να κρατάω 

Οι Eurofans έχουν ήδη αγκαλιάσει 
αυτή σας την επιλογή, τι θα θέλα-
τε να τους πείτε ή να τους αποκα-

Θα ήθελα οι Eurofans να γνωρίζουν 
ότι το τραγούδι µας έχει ελληνικό χαρα-
κτήρα και πως είναι πραγµατικά σε ήχο 
γνώριµο σε εµάς αλλά και σε όλα τα Βαλ-
κάνια. Είναι τραγούδι που για εµάς έχει 
ψύχη. Ευχαριστούµε όλους για τη στήριξη 

Ο διαγωνισµός της Eurovision θα 
γίνει στην Πορτογαλία. Εσείς, έχε-
τε επισκεφτεί αυτή τη χώρα κατά 

Ναι, έχω ταξιδέψει στην Πορτογαλία. 
Πρόκειται για µια πολύ όµορφη χώρα κι 

Ποιες συµµετοχές µας από το πα-
ρελθόν θυµάστε και θα µπορούσα-
τε να τραγουδάτε στις συναυλίες 

Τα τραγούδια που έχω ξεχωρίσει από 
το παρελθόν είναι «Η Ανοιξη» µε τη Σο-

 το 1991. Επίσης, µου αρέ-
Κλεοπά-

 το 1992 µε το τραγούδι «Όλου του 
κόσµου η ελπίδα». Ξεχωρίζω ακόµη την 

, το 1979, µε τον 
«Σωκράτη». Φυσικά, δεν θα µπορούσα να 
µην θυµάµαι και την επιτυχία που ερµή-
νευσε η Μαρινέλλα το 1974 και είχε τίτ-
λο «Κρασί, θάλασσα και τ’ αγόρι µου». ∆εν 
ξέρω αν θα τα έβαζα σε πρόγραµµα όλα, 
αλλά νιώθω πως θα µπορούσα να τα ερ-

Του Ζέλικο Γιοκσίµοβιτς, το 2004, µε 
το τραγούδι «Lane Moje».

Τι νόηµα θέλετε να περά-
σετε στους Ευρωπαί-
ους εάν και εφόσον 
επιλεγείτε εσείς να 
εκπροσωπήσετε 
τη χώρα µας 
στη Λισαβόνα;

Το µήνυµα 
του τραγουδιού 
µας, τον ήλιο 
που δεν πρέ-
πει να ξεχά-
σουµε. Αυ-
τόν που ο-
φείλει να 
µας ενώ-
νει. 

www.toxwni.gr

O αντιπρόεδρος του Infe Greece, 
Γιάννης Αργυρίου


