
 

 

ύύύννντττοοομμμοοο   ΒΒΒιιιοοογγγρρραααφφφιιικκκόόό   
 
Ο Κώστας Βίρβος γεννήθηκε στα Σρίκαλα στις 29 Μαρτίου 
1926. Από μαθητής ακόμα μπήκε στην αντίσταση κατά των 
Γερμανών κατακτητών και εντάχθηκε στην ΕΠΟΝ. 
Σελειώνοντας το γυμνάσιο συνεχίζει τις σπουδές του στο 
Πάντειο Πανεπιστήμιο. Σον Μάρτη του 1944 συλλαμβάνεται 

από τους χαφιέδες της Ειδική Αστυνομία (δημιούργημα του Μεταξά) και παραδίδεται 
στους Γερμανούς οι οποίοι τον φυλακίζουν και τον βασανίζουν άγρια παρά το νεαρό 
της ηλικίας του (17 χρονών). Μετά την απελευθέρωσή του διαφεύγει στα βουνά των 
Σρικάλων με τον ΕΛΑ. 
 
Μέσα στη φυλακή γράφει τους πρώτους στίχους του έργου ΚΑΣΑΦΝΙΑ το οποίο 
ολοκληρώνει αργότερα στο βουνό. Σο έργο θα μελοποιηθεί και θα κυκλοφορήσει το 
1964 σε μουσική Φρήστου Λεοντή και ερμηνεία Καζαντζίδη – Μαρινέλας. 
Σο πρώτο τραγούδι του που μελοποιείται είναι ο ‘Υαντάρος’ που μιλά για την 
συναδέλφωση των Ελλήνων. Οι δισκογραφικές εταιρείες φοβούνται να το εκδώσουν. 
Σο πρώτο τραγούδι του γραμμοφωνήθηκε το 1948 ‘ Να το βρεις από άλλη» σε 
μουσική Απόστολου Καλδάρα με ερμηνευτές τη ούλα Καλφοπούλου και τον 
Μάρκο Βαμβακάρη. 
Ακολουθεί ένας κατακλυσμός δικών του τραγουδιών που αγγίζουν το ασύλληπτο 
νούμερο των 3000. Πολύ μεγάλος αριθμός από τις μεγάλες επιτυχίες των Ελληνικών 
τραγουδιών φέρει την υπογραφή του. Πολλά αποτελούν θεματικούς κύκλους 
(Καταχνιά, Ζει, Σο Πανόραμα, Θάλασσα Πικροθάλασσα, Νεκρικοί Διάλογοι, 
Θεσσαλικός Κύκλος, Γραφειοκρατία, …)  και άλλα ολοκληρωμένους δίσκους 33 
στροφών ή μεμονωμένα.  
ε αυτά ασχολείται με κάθε πρόβλημα που απασχολεί τον Έλληνα μη προνομιούχο, 
έχοντας σαφή επίγνωση της δύναμης του τραγουδιού. Οδηγεί το Ελληνικό λαϊκό 
τραγούδι, το πολιτικοποιεί και το εμπλουτίζει με διάφορα πολιτικά και κοινωνικά 
θέματα που βασανίζουν τον κόσμο.  Παίρνει θέση, επιμερίζει ευθύνες, ψάχνει για 
λύσεις.  

 
ημαντική είναι επίσης η συμβολή του στον συνδικαλισμό των καλλιτεχνών. Μαζί 
με τον Δερβενιώτη μπαίνει μπροστά απαιτεί και κερδίζει τα πνευματικά δικαιώματα 
και την αναγραφή των ονομάτων των στιχουργών στα έργα που εκδίδονται. 
Ο Κώστας Βίρβος πέθανε την 6η Αυγούστου 2015 σε ηλικία 89 ετών. 

 
 

 

                                          
         
      

   

ΠΠΠΡΡΡΟΟΟΚΚΚΛΛΛΗΗΗΗΗΗ    
 

Παρασκευή 17 Ιουνίου 2016 
Ώρα 20:00 

Ανοιχτό Θέατρο Αλίμου ‘Μαίρη Αρώνη’ 
 

ΑΑΑφφφιιι έέέρρρωωωμμμααα    σσστττοοοννν    ΑΑΑλλλιιιμμμ ιιιώώώτττηηη    σσστττιιιχχχοοουυυρρργγγόόό       
   

ΚΚΚώώώσσστττααα    ΒΒΒίίίρρρβββοοο    
 

   
   

   

‘‘‘ΜΜΜααα    εεεγγγώώώ    δδδεεεννν    ζζζωωω    γγγοοονννααατττ ιιισσστττόόόςςς    ………’’’    
 

  1o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΛΙΜΟΥ 
«ΘΟΥΚΥΔΙΔΕΙΟ» 

 
  
   

 



 

ΠΠΠΡΡΡΟΟΟΚΚΚΛΛΛΗΗΗΗΗΗ    
 

Σο 4ο ΓΕΛ Αλίμου ως συντονιστής, 
το 1ο ΓΕΛ Αλίμου και 

το Μουσικό χολείο Αλίμου, 
Με μεγάλη ευχαρίστηση σας προσκαλούμε να 

παρευρεθείτε σε εκδήλωση – θεατρικά δρώμενα και συναυλία - 
την οποία διοργανώσαμε, προκειμένου να τιμήσουμε και να τιμήσετε 

έναν από τους σημαντικότερους στιχουργούς του Ελληνικού τραγουδιού, 
τον Αλιμούσιο Κώστα Βίρβο. 

 
Ημερομηνία εκδήλωσης 17 Ιουνίου 2016 
Σόπος Ανοιχτό Θέατρο ‘Μαίρη Αρώνη» 

Ώρα 20:00 
 

 
 
 

                         
 
 

              

 
 

 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 Αφήγηση - Βιογραφικό 

 Απόσπασμα από το έργο ΚΑΣΑΦΝΙΑ 
              (δραματοποίηση 4ο ΓΕΛ – 1ο ΓΕΛ Αλίμου) 

 Ο  Καραγκιόζης  δε  ζει γονατιστός … 
    (θεατρικό Δρώμενο – 4ο ΓΕΛ Αλίμου) 

 Σης Γερακίνας Γιος  (τραγούδι – χορός ζεϊμπέκικο) 

 Φαιρετισμοί – Απονομή τιμητικής πλακέτας . 

 υναυλία σε τραγούδια  του Κώστα Βίρβου 
                (Μουσικό χολείο) 
 

Πρωταγωνιστούν οι μαθητές – μαθήτριες : 
 

4ο ΓΕΛ :  
Κατσαούνης Γιώργος. (Ήρωας -Ζεϊμπέκικο), , Μαστοράκη τέλλα (Γερμανός 1 - 
Αγγελική), Καρά Αλεξάνδρα (Γερμανός 2 - Φριστίνα), Καραμολέγκου Ειρήνη 
(Γερμανός 3 - Βολφγανγκ), Πολυμενάκου Γιούλη (Φορικό-Σραγούδι-Μάνα), 
Κοντογιάννη Αμάντα (Φορικό-Σραγούδι), Σόλη Δήμητρα (Φορικό), Σόλη Ανδρομάχη 
(Φορικό), Υιλιππίδη Μαριάνα. (Φορικό), Καφετζόπουλος πύρος (Καραγκιόζης), 
Κανδρής Δημήτρης (Φατζιαβάτης).     
 Αφηγητές : Κουρούκλη Βέρα , Ρουμελιώτης Νικόδημος, Σσάκου Ειρήνη.  
1ο ΓΕΛ :  
Γαλάτη Δώρα (Φορικό – Σραγούδι), Γοργογιάννη Έλενα (πιάνο),  
Μπάσαρη Κρίστι (Βιολί). 
ΜΟΤΙΚΟ : 
Υέτσας Αριστοτέλης, Παρτάλη Ηλιάννα, Ασλάνογλου Περσεφόνη, Φουβαρδάς 

Γιώργος, Μαγουλάς ωτήρης, Θεοδωρούλης Θεόδωρος, Κοτσικόνα ιμώνη, Κατσής 

Βασίλης, ούση Άντια, Κοντογούρη Μυρτώ, Σσώρη Ευγενία, Καβαλιέρος Δημήτρης, 

πανού εμέλη, Κοσκινά Ευμορφία. 

 


