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Το «Γυναίκα» παρουσιάζει την Kάτια Ζάλλας και την προσφορά της στην ορχηστρική τέχνη 

Αφοσίωση 1ε αγάπη και πάθος 
στην κλασσική 1ουσική
Του Σταύρου ΜαρUαρινού

Ηwητέρα της δεν είχε
σπουδάσει wουσική,
αλλά είχε ωραία φω-
νή. Βλέποντας το τα-
λέντο της κόρης της

την ενθάρρυνε από νωρίς και της
είχε wάθει wερικά παλιά τραγούδια.
Η wικρή Κατερίνα δεν άργησε να
εντυπωσιάσει, όταν wια wέρα τρα-
γούδησε σ' ένα χορό, την ελληνική
παραλλαγή ενός φηwισwένου ιταλι-
κού τραγουδιού. Αυτό ήταν. Η αρ-
χή, έστω και έτσι, έγινε.

Τα χρόνια πέρασαν. Η Κάτια

Ζάλλας, όπως είναι σήwερα το όνο-
wά της, έφυγε στο εξωτερικό, έκανε
σπουδές και ασχολήθηκε επαγγελ-
wατικά wε την κλασσική wουσική.
Πρωταγωνίστησε, ως υψίφωνος, σε
φηwισwένα κλασσικά έργα όπερας
wεγάλων wουσουργών και γνωρίστη-
κε wε διάσηwους ερwηνευτές.

4ιατήρηση της `ουσικής `ας
κληρονο`ιάς

Οwως, η Ελλάδα και η wουσική
της, ήταν πάντα στην καρδιά της.
Γι' αυτό και wετά από αρκετά χρόνια
ίδρυσε στη Ν. Υόρκη, όπου διαwέ-
νει, το Ιδρυwα Ελληνικής Μουσικής.

«Η πλούσια wουσική wας κληρο-

νοwιά αξίζει να προωθηθεί και να
διατηρηθεί στο wέλλον», υποστηρί-
ζει σε κάθε ευκαιρία, παροτρύνον-
τας όλους να ενδιαφερθούν ώστε
να διασωθεί η ελληνική wουσική
κληρονοwιά, που κινδυνεύει να χα-
θεί και να ενθαρρύνουν και να βοη-
θήσουν τους ταλαντούχους νέους
της Οwογένειας.

Χρόνια τώρα η Κάτια Ζάλλας
αγωνίζεται wε πάθος για τα όνειρά
της. Εδωσε πολλά στην κλασσική
wουσική και το τραγούδι. Και, κυ-
ρίως, την ψυχή της. Πολλές ήταν οι
φορές, που εργαζόταν, χωρίς δια-
κοπή για να οργανώσει συναυλίες
και κονσέρτα του Ιδρύwατος, χωρίς

ουσιαστική οικονοwική υποστήριξη.
Στη σκηνή, τις στιγwές των πα-

ραστάσεων, ήταν η wεγάλη καλλι-
τέχνις της όπερας, του καλού ελλη-
νικού τραγουδιού. Τις άλλες στιγ-
wές, όwως, ήταν η ακούραστη εργά-
τρια για όλα. Εδινε και δίνει, κάθε
στιγwή, την ψυχή της για την κλασ-
σική wουσική, την όπερα, το καλό
ελληνικό τραγούδι, την Οwογένεια,
την Ελλάδα.

Ονειρο και καηwός της Κάτιας
Ζάλλας είναι να wπορέσει κάποια
wέρα το Ιδρυwα Ελληνικής Μουσι-
κής να αποκτήσει δικό του κτίριο,
wε αίθουσα για συναυλίες, διαλέξεις
και άλλες εκδηλώσεις. «Eύσκολο;

Η Κάτια Ζάλλας (Uπροστά δεξιά) είναι Uέλος της εκκλησιαστικής χορωδίας του Αγίου ,ηUητρίου, Αστόριας. Με ενθουσιασUό Uιλά γι' αυτήν και Uε επαινετικά λόγια για
τον χοράρχη, Κώστα Γκαζτζή.
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Στη σκηνή η Κάτια
Ζάλλας ήταν 

η Vεγάλη
καλλιτέχνις της

όπερας, του καλού
ελληνικού

τραγουδιού. 
Τις άλλες στιγVές,

όVως, ήταν 
η ακούραστη

εργάτρια για όλα.
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φαρwακοποιός στα Βοδενά, την
Εδεσσα, για να εργασθεί εναντίον
της βουλγαρικής προπαγάνδας και
των  βιαιοτήτων των κοwιτατζήδων,
οι οποίοι είχαν οργανωθεί και τα-
λαιπωρούσαν τους κατοίκους.  Οπως
wας διηγήθηκε η γιαγιά wου, Ολυw-
πία, ξηwερώwατα της 18ης Οκτωβρί-
ου 1912, ακούγοντας wακρινούς πυ-
ροβολισwούς, κατάλαβαν ότι πλη-
σιάζει η απελευθέρωση της Εδεσ-
σας.  Πήρε λοιπόν άσπρο και wπλε
ύφασwα και έραψε wία σηwαία. Για
κοντάρι χρησιwοποίησε wία ξύλινη
βέργα στην οποία σχηwάτισε στο
επάνω wέρος της έναν σταυρό, την
τύλιξε wε άσπρες και wπλε κορδέλες
και την έδωσε στον άνδρα της τον
Βασίλειο Γκίwπα.

Οταν η αwαξοστοιχία wε έναν λό-
χο του ελληνικού στρατού, wε επι-
κεφαλής τον αξιωwατικό Βασίλειο
Γεννηwατά, έφτασε στον σιδηροδρο-
wικό σταθwό, wία ποwπή κατευθυ-
νόταν προς αυτόν. Επικεφαλής ήταν
ο Μητροπολίτης και wαζί του ο
Τούρκος υποδιοικητής της Εδεσσας
κρατώντας λευκή σηwαία.  Λίγο πιο
πίσω, wαζί wε τους πολίτες, ακολου-
θούσε ο Μακεδονοwάχος φαρwακο-
ποιός, Βασίλειος Γκίwπας, κρατών-
τας και ανεwίζοντας την γαλανόλευ-
κη ελληνική σηwαία που του είχε
ετοιwάσει η γιαγιά Ολυwπία.

Μετά την απελευθέρωση της
Εδεσσας, ο Βασίλειος Γκίwπας επέ-
στρεψε και πάλι στην Κοζάνη, στη
φαρwακευτική του και την αγαπη-
wένη ενασχόλησή του, τη wικροξυ-
λογλυπτική, wε έργα τέχνης της
οποίας γέwιζε το σπίτι του. Όλα τα
wέλη της οικογένειας Γκίwπα τα χα-
ρακτήριζε η δεξιοτεχνία και η εφευ-
ρετικότητα, είχαν ταλέντο στη ζω-

γραφική, αγάπη για τη wουσική, και
όλοι τους wιλούσαν τουλάχιστον
από δύο ξένες γλώσσες».

Από τη Ρόδο στην Κο`οτηνή
Τα πρώτα σχολικά της χρόνια

έκανε η Κάτια Ζάλλας στην Ακαδη-
wία της Ρόδου. Οwως ο πατέρας της,
Βασίλειος Ζαχόπουλος, που κατα-
γόταν από το Λιτόχωρο, πήρε wε-

τάθεση ως γραwwατέας της Εισαγ-
γελίας Πρωτοδικών στην Κοwοτηνή,
όπου wετακόwισε η οικογένειά της
και εκεί έζησε η wικρή Κάτια για
δυο χρόνια και συνέχισε τις σπου-
δές της.

«Στην Κοwοτηνή έκανα και την
πρώτη wου καλλιτεχνική εwφάνιση,
όταν ήwουν wικρούλα», είπε η ίδια.
«Τραγούδησα σ' ένα χορό, το τρα-
γούδι ‘Κοίταξε η φύσις γύρω’, που
είναι πάνω στη wελωδία του ιταλι-
κού ‘Torna a Surriento’. Στη συνέ-
χεια, πήγε στο Γυwνάσιο στη Θεσ-
σαλονίκη και στην Κοζάνη, από την
οποία καταγόταν η wητέρα της, Χιο-
νία Γκίwπα.

Το ταξίδι στον Καναδά
Το 1958 η Κάτια Ζάλλας πήγε

στον Καναδά. Ταξίδεψε στον Ατλαν-
τικό wε το υπερωκεάνιο «Βουλκά-

νια» που έφτασε στο λιwάνι του Χά-
λιφαξ. Από εκεί συνέχισε wε τρένο
στο Μόντρεαλ.

Εκεί έζησε, wε τη wητέρα της, για
21 χρόνια και έκανε πανεπιστηwια-
κές wουσικές σπουδές. Είχε κερδίσει
wάλιστα και διάφορα βραβεία.

«Είχα κάποιους δεσwούς wε τη
wουσική», είπε. «Η wητέρα wου είχε
ωραία φωνή. Eεν είχε σπουδάσει

wουσική, γιατί εκείνα τα χρόνια
ήταν δύσκολες οι σπουδές. Στη wη-
τέρα wου οφείλω το ότι τραγουδώ
σήwερα. Είδε ότι είχα ταλέντο στη
wουσική και wε ενθάρρυνε να συ-
νεχίσω. Μου άρεσε από wικρή να
τραγουδώ και wου είχε wάθει όλα
τα παλιά ελληνικά τραγούδια, όπως
του Αττίκ, του Χατζηαποστόλου και
άλλων».

Κατά το διάστηwα της παραwο-
νής της στον Καναδά, η κ. Ζάλλας
είχε κάνει διάφορες εwφανίσεις, ερ-
wηνεύοντας έργα wεγάλων wου-
σουργών.

Στόχος η Νέα Υόρκη
Κάποια στιγwή αποφάσισε να έλ-

θει στην Αwερική για να συνεχίσει
την καριέρα της στην όπερα. «Είπα

Συνέχεια από τη σελ. 3

Οι καλλιτέχνες
που εUφανίστηκαν
στο προ ηUερών
ΣυUπόσιο Ελληνι-
κών Τραγουδιών.
Από αριστερά:
Κάτια Ζάλλας,
Γιώργος Κόντος,
Γιώργος Φωτάκης,
Ανδρέας Μοδινός,
Κώστας Παλιο-
γιάννης, ΘωUάς
Χρυσανθόπουλος
(πίσω), Ρένα Κα-
παρελιώτη, Γιώρ-
γος Κουνάβης και
Κώστας Γκαζτζής.

Συνέχεια στη σελ. 6

a
 b

Αγαπητή φίλη Κάτια, 
Εγκάρδια συγχαρητήρια!

ΞΕΧΩΡΙΖΕΙΣ, ως άνθρωπος και ως καλλιτέχνης,
για την καλή σου καρδιά, τον ακέραιο χαρακτήρα σου 

και την ενεργητικότητά σου.

Ευχές για Υγεία και Ευτυχία 

Και εις ανώτερα!
Γεωργία και Ελένη

Kaufman

a
 b

“

Στη Vητέρα Vου οφείλω 
το ότι τραγουδώ σήVερα. 

Είδε ότι είχα ταλέντο στη Vουσική 
και Vε ενθάρρυνε να συνεχίσω.

“



Από αριστερά, οι: Γιάννης Ξυλάς, καταξιωUένος πιανίστας, Κάτια Ζάλλας, η Uητέρα της, Χιονία και
ο γιος της, Φράνκι.

Η Κάτια Ζάλλας, Uικρή, Uε τη Uητέρα της, η οποία την ενθάρρυνε
στο τραγούδι.
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ΘερSά συγχαρητήρια και εγκάρδιες ευχές 
στην αγαπηSένη Sας φίλη και εξαίρετη καλλιτέχνιδα

Κάτια Ζάλλα
για την τιSητική διάκριση που επάξια της γίνεται από τον «Εθνικό Κήρυκα».
Η απλότητα του χαρακτήρα της, η επιSονή και υποSονή για τον στόχο της, 

η Sελωδική της φωνή που Sας ενθουσιάζει και Sας χαρίζει ευχάριστες στιγSές, 
καθώς και οι επιτυχίες της Sας δίνουν ανείπωτη χαρά και υπερηφάνεια.

Ο Θεός να της χαρίζει υγεία, χαρά και πολλές επιτυχίες στο έργο της

Με αγάπη και εκτί1ηση
Τα Sέλη του /ιοικητικού ΣυSβουλίου του «Mr & Mrs Club»

της Ελληνικής Ορθοδόξου Κοινότητος
του Καθεδρικού Ναού Αγίου /ηSητρίου Αστόριας, Νέα Υόρκη 

και της Χορωδίας του Καθεδρικού Ναού Αγίου /ηSητρίου Αστόριας, Νέα Υόρκη

a
 b

a
 b
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Στην εξαιρετική καλλιτέχνιδα και φίλη 

Κάτια Ζάλλας, 
πάντα πρόθυ1η και έτοι1η να συνδρά1ει όπου χρειαστεί,

πολλά συγχαρητήρια για το αφιέρω1α 
στο περιοδικό του Εθνικού Κήρυκα «ΓΥΝΑΙΚΑ»

Πάντα επιτυχίες και πάντα άξια
Ζωή Αντωνοπούλου
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Πρωταγωνίστρια στην όπερα
«ΜαντάU Μπατερφλάι».

Η Κάτια Ζάλλας σε Uικρή ηλικία.

Η Κάτια Ζάλλας ως ΣεUίραUις στην οUώνυUη όπερα.

Πρωταγωνίστρια στην τραγική όπερα «Λουτσία ντι ΛαUερUούλ».

στη wητέρα wου ότι πρέπει να πάω
στη Ν. Υόρκη, γιατί αν wείνω στον
Καναδά, δεν πρόκειται να κάνω wε-
γάλη καριέρα», είπε. Τότε, ανθούσε
η καλλιτεχνική κίνηση στη Ν. Υόρκη
η οποία παρουσίαζε πολύ περισσό-
τερες ευκαιρίες.

Η κ. Ζάλλας θυwάται ότι είχε
στείλει 27 επιστολές wε στοιχεία της
σε wάνατζερ της Ν. Υόρκης για να
πάει σε ακροάσεις και να wπορέσει
να ξεκινήσει. «Eεν είχα αποτελέ-
σwατα», πρόσθεσε. «Είδα και wια wι-
κρή διαφήwιση κάποιου ιwπρεσάρι-
ου, που έψαχνε να βρει wουσικά τα-
λέντα. Εστειλα και σ' αυτόν wια επι-
στολή. Αυτός, wόλις είδε τη φωτο-
γραφία wου, wε πήρε αwέσως στο
τηλέφωνο. Μου είπε ότι πρέπει να
πάω στη Ν. Υόρκη, όπως και έγινε.
Ο ιwπρεσάριος αυτός φρόντιζε για
wεγάλους καλλιτέχνες εκείνης της
εποχής. Θυwάwαι ότι πήγαwε στη
Μετροπόλιταν Οπερα της Ν. Υόρκης
και είδαwε wια παράσταση. Eυο wέ-
ρες wετά τηλεφώνησα στη wητέρα
wου στον Καναδά και της είπα ότι
παντρεύοwαι. Η wητέρα wου δεν
wπορούσε να το πιστέψει».

Ερωτας και οικογένεια
Ο ιwπρεσάριός της, που ονοwα-

ζόταν Φρανκ Α. Ροζάτι την είχε ερω-
τευθεί wόλις τη γνώρισε και ο γάwος
τους έγινε το Μάιο του 1980.  Με-
ρικούς wήνες αργότερα, η κ. Ζάλλας
γέννησε τον γιο της, που πήρε το
όνοwα του πατέρα του, Φρανκ. Αξί-
ζει να σηwειωθεί ότι τον βάφτισε ο
φηwισwένος Ισπανός τενόρος, Αλ-
φρέντο Κράους. Η νονά του Φράνκι
ήταν η Ρίτα Πατανέ, σύζυγος του
Τζουζέπε Πατανέ, διευθυντή ορχή-
στρας της όπερας και κύριου διευ-
θυντή της ορχήστρας της Ραδιοφω-
νίας του Μονάχου, ο οποίος πέθανε
ξαφνικά το 1989 από καρδιακή προ-
σβολή.

Ο γάwος  της Κάτιας Ζάλλας δεν

a
 b

Σε τέτοιες προσωπικότητες στηρίχθηκε το παρελθόν, 
σ’ αυτές ενισχύεται το παρόν

και σε αυτές αισιοδοξούµε για το µέλλον.

Ο Παλιός των Ηµερών

π. Ιωάννης Αντωνόπουλος

Η µεγάλη συντροφιά µας
«Κύριοι και Κυρίες» της ενορίας 

Αγίου ∆ηµητρίου Αστόριας 
χαιρετά την τιµητική αυτή έκδοση 
και µαζί ολόκαρδα σου εύχεται. 

Γνωρίζουµε πως τη σύνθεση της ζωής 
την προσφέρει η Μουσική και το τραγούδι 

τούτο το κεχαριτωµένο ταλέντο το έχεις 
και το απολαµβάνουµε πολύ.
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Συνέχεια από τη σελ. 4



Η Κάτια Ζάλλας, κρατώντας στην αγκαλιά της τον Uικρό τότε γιο
της, Φράνκι.
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a
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Η Κάτια Ζάλλας 
είναι Sια καταξιωSένη υψίφωνος, άριστη ερSηνεύτρια 

της κλασσικής και ελληνικής ποιοτικής Sουσικής. 
Aξια επαίνων και συγχαρητηρίων για την αφοσίωσή της 

στην τελειότητα και την πίστη της για τη συνέχιση 
της Sουσικής παράδοσης στην ΟSογένεια.

ΘερSές ευχαριστίες 
για τη συSSετοχή της 

στις επιτυχηSένες συναυλίες, 
Sέρος των εορταστικών εκδηλώσεων 

«/ηSήτρια» 
της SεγαλωνύSου κοινότητας 

του Αγίου /ηSητρίου Αστόριας.

Νίκος A. Ανδριώτης

a
 b
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Γλυκόλαλό 1ου αηδόνι Κατερίνα 
Θερ1ά συγχαρητήρια 

για την επάξια τιSητική διάκριση 
που σου γίνεται από τον «Εθνικό Κήρυκα» 

στη Sηνιαία έκδοση «Γυναίκα».

Με πολλή αγάπη 
Η φίλη σου Βασιλική Αλεξοπούλου

διήρκεσε πολύ. Ο wικρός Φράνκι wε-
γάλωσε, παντρεύτηκε και σήwερα
έχει wια κόρη.

Σταδιοδρο`ία `ετά τον γά`ο
Η κ. Ζάλλας αφοσιώθηκε περισ-

σότερο στο τραγούδι και άρχισε να
δίνει κονσέρτα.

Οι φιλότεχνοι wιλούσαν για την
τέχνη της και όλοι για την καλοσύ-
νη και την ταπεινότητά της.

«Κάποια στιγwή γνωριστήκαwε
και wε τον γνωστό πιανίστα Γιάννη
Ξυλά wε τον οποίο και αποφασίσαwε
να κάνουwε το Ιδρυwα Ελληνικής
Μουσικής, wε σκοπό να προσφέρου-
wε ενηwέρωση και εκπαίδευση σε
νέους και όχι wόνο, σε άτοwα που

ήθελαν να ανακαλύψουν την αρ-
χαία ελληνική wουσική, τη βυζαντι-
νή, τη δηwοτική και την κλασσική
wουσική wε την όπερα και λοιπά»,
είπε η ίδια.

Η κ. Ζάλλας είναι ιδρύτρια και
πρόεδρος του Ιδρύwατος το οποίο
είναι wέλος της Οwοσπονδίας Ελλη-
νικών Σωwατείων Μείζονος Ν. Υόρ-
κης. Ο κ. Ξυλάς είναι συνιδρυτής
και αντιπρόεδρος του Ιδρύwατος.

Εορτασ`οί για το Ιδρυ`α
Σε wερικούς wήνες θα συwπλη-

ρωθούν 20 χρόνια από την ίδρυσή
του, όwως άρχισαν ήδη εορταστικές

Συνέχεια στη σελ. 8

Με τον ταλαντούχο πιανίστα Γιάννη Ξυλά Uετά το τέλος παράστασης στη Ν. Υόρκη.
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εκδηλώσεις, wε πρώτη τη συναυλία
που δόθηκε πριν από wερικές εβδο-
wάδες. Θα ακολουθήσουν και άλλες
εκδηλώσεις στα πλαίσια αυτού του
εορτασwού.

Με τη συναυλία αυτή, που ονο-
wάστηκε συwπόσιο ελληνικών τρα-
γουδιών και δόθηκε στο Σταθάκειο
Πολιτιστικό Κέντρο στην Αστόρια,
το Ιδρυwα Ελληνικής Μουσικής τί-
wησε  την ελληνική wουσική. Η εκ-
δήλωση παρουσιάστηκε σε συνερ-
γασία wε την Οwοσπονδία Ελληνι-
κών Σωwατείων Μείζονος Ν. Υόρκης.
Το πρόγραwwα ήταν ποικίλου ενδια-
φέροντος, από τα αξέχαστα ελαφρά
τραγούδια και τις οπερέτες, wέχρι
τις πιο γνωστές λαϊκές επιτυχίες.

Σε wήνυwά της για την εκδήλωση
αυτή, η κ. Ζάλλας τόνισε, wεταξύ
άλλων, και τα εξής:

«Η αποψινή βραδιά καθίσταται
wια ζωτική στιγwή ύπαρξης του
Ιδρύwατος Ελληνικής Μουσικής και
χρησιwεύει ως wία ισχυρή υπενθύ-
wιση ότι η πλούσια wουσική wας
κληρονοwιά αξίζει να προωθηθεί και
να διατηρηθεί στο wέλλον.  Τα νέα
ταλαντούχα παιδιά που σπουδάζουν
wουσική είναι αυτά που θα συνεχί-
σουν την παράδοση και θα πρέπει
να ενθαρρυνθούν και να βοηθηθούν
στην προώθηση της σταδιοδροwίας
τους.

Να διασώσουwε την wουσική
wας κληρονοwιά και τις αθάνατες
wελωδίες που χάνονται wε τον και-
ρό, είναι ένας από τους σκοπούς του
Ιδρύwατος. Γι’ αυτό είναι φυσικό να
αισθανόwαστε υπερήφανοι που το
Ιδρυwα Ελληνικής Μουσικής εξέδω-
σε τρείς δίσκους έως τώρα ‘Ελληνι-
κές Ροwαντικές Νύχτες’, ‘Μεγάλες
Επιτυχίες του Ελληνικού Τραγουδι-

ού’, και ‘Αθάνατες Ελληνικές Μελω-
δίες’. Επίσης ο Ολυwπιακός Ywνος
‘Ελλάδα wου Υπερήφανη’ που εγρά-
φη προς τιwή των Καλοκαιρινών
Ολυwπιακών Αγώνων Αθηνών 2004,
και που υπάρχει σε CD Single.

Oπως ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ εί-
πε κάποτε ‘Eχω ένα όνειρο’, θέλω
να σας πω ότι κι’ εγώ έχω ένα όνει-
ρο. Το όνειρό wου είναι ότι wια wέρα
το Ιδρυwα Ελληνικής Μουσικής να
αποκτήσει ένα ωραίο δικό του κτί-
ριο wε αίθουσα συναυλιών έχοντας
πάνω από 300 θέσεις. Μία αίθουσα
που θα ωφελήσει όλους wας και που
θα wας κάνει υπερήφανους. Ενα κτί-
ριο που θα έχει wεγάλο πάρκινγκ
για κονσέρτα, δεξιώσεις, διαλέξεις,
ακόwα και καθηwερινές θεατρικές
παραστάσεις.  Είwαι πεπεισwένη ότι
άwα ενωθούwε, όλα wπορούwε να
τα επιτύχουwε. Ας προσπαθήσουwε
όλοι να εργαστούwε wαζί wε αγάπη,

κατανόηση, ειρήνη και αρwονία ού-
τως ώστε να κατορθώσουwε αυτό το
σπουδαίο έργο. Οπως πάντα, είwαι
διατεθειwένη να εργαστώ wε επιwέ-
λεια wε όλους σύwφωνα wε τις δυ-
νατότητές wου, για να διεκπεραι-
ωθεί αυτό το σηwαντικό έργο».

Οι άλλοι συ``ετέχοντες
Στην καλλιτεχνική αυτή εκδήλω-

ση συwwετείχαν, εκτός από την κ.
Ζάλλας και τον Κώστα Γκαζτζή, που
είναι και διευθυντής της χορωδίας
του Ιδρύwατος, οι Ανδρέας Μοδινός,
Γιώργος Φωτάκης, Κώστας Παλιο-
γιάννης και Ρένα Καπαρελιώτη. Σε
έκτακτη εwφάνιση ερwήνευσε αξέ-
χαστες λαϊκές επιτυχίες, ο Γιώργος
Κουνάβης. Συwwετείχε επίσης η ορ-
χήστρα Ατλάντικ wε τον Γιώργο Κόν-
το, ο οποίος έπαιξε πιάνο και ακορν-
τεόν, και τους Θωwά Χρυσανθόπου-
λο στο wπουζούκι και Γιώργο Σκου-
φάρα στα ντραwς.

Θα πρέπει να σηwειωθεί wε την
ευκαιρία αυτή, ότι το Συwβούλιο του
Ιδρύwατος έχει την εξής σύνθεση:
Κάτια Ζάλλας-Ροζάτι, ιδρύτρια, πρό-
εδρος, Γιάννης Ξυλάς, αντιπρό-
εδρος, Γεωργία Μεγκρέwη, γραwwα-
τέας, Γιάννης Ξυλάς, ταwίας, wουσι-
κός διευθυντής και διευθυντής χο-
ρωδίας, Κωνσταντίνος Γκαζτζής.

Η Κάτια Ζάλλας εξέφρασε την
ευγνωwοσύνη της στην κοινότητα
του Αγίου Eηwητρίου, Αστόριας,
στην οποία παρουσιάζονται τα κον-
σέρτα του Ιδρύwατος, ενώ ευχαρί-
στησε τους διάφορους χορηγούς
που τα υποστηρίζουν οικονοwικά. 

Οι υποτροφίες είναι ένας από
τους στόχους του Ιδρύwατος Ελλη-
νικής Μουσικής. Λόγω οικονοwικής
αδυναwίας, προς το παρόν προσφέ-
ρονται wικρά χρηwατικά ποσά, ως
βραβεία. «Οwως, δεν είναι αυτό που

Συνέχεια από τη σελ. 7

Τραγουδώντας στον
«ΙντοUενέο».

a
 b

Συγχαρητήρια Κάτια
και σε Aνώτερα!

Ευχές για υγεία και χαρά 
1ε την οικογένειά σου 

1αζί 1ε συνεχείς επιτυχίες

Ιερώνυ1ος και Ελένη Λαστιχένιου 

a
 b

Με ιδιαίτερη εκτίµηση 
Παναγιώτης Φρεµεντίτης 

Θερµά συγχαρητήρια Κάτια

Ξεχωρίζεις για την ευγένεια σου, την καλλιέργεια σου 
και την καλή καρδιά σου 

Σε θαυµάζουµε όλοι γιατί είσαι 
µια αναγνωρισµένη καλλιτέχνης

και σου ευχόµαστε
ακόµα περισσότερες επιτυχίες στο µέλλον 

Και εις ανώτερα!

Ατενίζοντας 
Uε αισιοδοξία 
το Uέλλον.

Mε Uετάλλιο και βραβείο τιUήθηκε η Κάτια Ζάλλας, κατά το προ ηUερών ΣυUπόσιο Ελληνικών
Τραγουδιών, από The Direct Archdiocesan District, Federation of Greek Orthodox Church
Musicians, ως Μέλος Χορωδίας της χρονιάς 2015-2016.
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Ο γιος της Κάτιας Ζάλλας, Φράνκι Ροζάτι Uε τη σύζυγό του, Σοφία.
a

 b
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 b
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θέλουwε», είπε η κ. Ζάλλας. «Πρέπει
να wπορούwε να δίνουwε σηwαντικά
ποσά, τα οποία να είναι δυνατόν να
χρησιwοποιούνται. Eυστυχώς, σπα-
νίζουν οι χορηγοί και αυτό είναι το
πρόβληwα το δικό wας. 

Να σας πω ότι wια από τις πα-
λαιότερες συναυλίες του Ιδρύwατος
Ελληνικής Μουσικής, ήταν αφιερω-
wένη στην αξέχαστη καλλιτέχνιδα
που δόξασε παγκοσwίως wε την τέ-
χνη της το ελληνικό όνοwα, την Μα-
ρία Κάλλας.

Κάποιος οργανισwός από την Ελ-
λάδα, δώρισε στο Ιδρυwα Ελληνικής
Μουσικής wια συλλογή της Μαρίας
Κάλλας wε διάφορες φωτογραφίες
της. Θα ήθελα να βρεθεί ένας χώ-
ρος, που θα γίνει wόνιwο εκθετήριο
των φωτογραφιών αυτών», είπε η κ
Ζάλλας.

Ευχαριστίες στο Προξενείο
Για την απόκτηση αυτής της συλ-

λογής, η κ. Ζάλλας ευχαριστεί το
Γενικό Προξενείο της Ελλάδος.

Σχετικά, η κ. Ζάλλας δήλωσε:
«Στις 13 Απριλίου 2011 λάβαwε τη-
λεφώνηwα από τον κ. Κυριακόπουλο
από το Γενικό Προξενείο Ελλάδος ο
οποίος wας είπε ότι σύwφωνα wε την

έκθεση της Μαρίας Κάλλας που πα-
ρουσίασαν πρόσφατα και που ανή-
κει στη Βουλή των Ελλήνων, τους
έδωσαν εξουσιοδότηση να δωρί-
σουν  τη συλλογή σε ένα ίδρυwα και
διάλεξαν το Ιδρυwα Ελληνικής Μου-
σικής. Η υπεύθυνη του Ιταλικού
Μορφωτικού Ινστιτούτου, κυρία Ρε-
νάτα Ροζάτι, τους έδωσε την εντολή,
και ύστερα από wερικές wέρες τα
παραλάβαwε.

Ελπίζω να wπορέσουwε να βρού-
wε έναν αξιόλογο χώρο για να στε-
γαστεί αυτήν η υπέροχη συλλογή
wόνιwα, ή να wπορέσουwε να συν-
δυάσουwε κονσέρτο και έκθεση για
την επέτειο των 20 ετών του Ιδρύ-
wατος».

Οταν ήταν wικρότερος ο γιος της,
η κ. Ζάλλας ήθελε να τον wάθει να
τραγουδάει και να του διδάξει φω-
νητική, αλλά αυτός δεν ήθελε. Μια
wέρα που η ίδια είχε τραγουδήσει
σε κονσέρτο και την άκουσε, άλλαξε
η γνώwη του. «Οταν επιστρέψαwε
στο σπίτι, wου είπε, ‘θέλω από αύριο
ν' αρχίσω wαθήwατα wε τη δασκάλα
σου και του χρόνου θέλω να τρα-
γουδήσω wαζί σου, wπροστά στο
κοινό’. Ξαφνιάστηκα και ευχαριστή-
θηκα και πραγwατικά άρχισε τα wα-

θήwατα. Είναι αλήθεια, ότι ο γιος
wου όταν βάλει κάτι στο wυαλό του,
το πετυχαίνει. Οπως το ζήτησε, την
επόwενη χρονιά, που είχαwε δώσει
κονσέρτο στο Μανχάταν wε τη χο-
ρωδία της Αγίας Αικατερίνης, τρα-
γούδησα wαζί wε τον Φράνκι. Ερwή-
νευσε, επίσης, ένα τραγούδι wόνος
του. Eηλαδή, έγινε το όνειρό του.
Στη φωνή είναι τενόρος, αλλά δεν
ασχολείται επαγγελwατικά wε το
τραγούδι, γιατί έχει άλλα ενδιαφέ-
ροντα».

Το βράδυ της ίδιας παράστασης,
πλησίασε  η κ. Σωτηρούλα Αλεξο-
πούλου την κ. Ζάλλα και την κάλεσε
να ακούσει τη χορωδία της Αγίας
Αικατερίνης. «Πήγα και όταν είδα
πόσο υπέροχα τραγουδούν έγινα
wέλος και για 16 περίπου χρόνια εί-
wαι wέλος της χορωδίας της Αγ. Αι-
κατερίνης και του Αγ. Eηwητρίου»,
είπε. «Πριν καιρό, wας έβαλαν στον
Αγιο Eηwήτριο στη δεύτερη Λει-
τουργία».

Η κ. Ζάλλας είναι wέλος του Eι-
οικητικού Συwβουλίου του Πολιτι-
στικού Κέντρου της Αρχιεπισκοπής,
που εδρεύει στην Αστόρια.

Συνέχεια στη σελ. 10

Στον αρραβώνα του γιου της. Από αριστερά: Αντώνης και
Βικτώρια Γεωργίου, παππούς και γιαγιά της Σοφίας, Kάτια
Ζάλλας, Φράνκι Ροζάτι, Σοφία ΜικροUάστορα-Ροζάτι, Γεωργία
και Χρήστος ΜικροUάστορας, γονείς της Σοφίας και Βικτώρια
ΜικροUάστορα η αδελφή της.



Η Ελληνοαwερικανίδα υψίφωνος
έχει εκδώσει δύο CD. Η wουσική
όλων των τραγουδιών από το πρώτο
της CD είναι γραwwένη από την ίδια.
Συwπεριλαwβάνει δε, το τραγούδι
«Μάνα wου, πόσο σ' αγαπώ» (Oh
Mother Mine! I Love you so!) που
το έγραψε για την wητέρα της. Το
δεύτερο CD, «The Art of Katia Zal-
las» είναι κλασσικό wε ποιοτικά τρα-
γούδια του κλασσικού ρεπερτορίου,
σε ζωντανές ηχογραφήσεις από εw-
φανίσεις της.

Σχετικά wε το ενδιαφέρον της
Οwογένειας για την κλασσική wου-
σική, η κ. Ζάλλας είπε ότι δεν υπάρ-
χει. «Η Οwογένεια προτιwά τα ρεw-
πέτικα τραγούδια τα λαϊκά, τα ελα-
φρά και άλλα», είπε. «Εχουwε, βέ-
βαια, οwογενείς που έρχονται στα
κονσέρτα wας και ενθουσιάζονται
που ακούνε κάτι διαφορετικό».

Η κ. Ζάλλας τόνισε ότι για να ορ-
γανωθούν ποιοτικές παραστάσεις
wουσικής, χρειάζονται χρήwατα. «Μα-
κάρι να βρεθεί κάποιος να διαθέσει
ένα σοβαρό χρηwατικό ποσό, ώστε
να wπορέσουwε να αρχίσουwε wε το
Ιδρυwα Ελληνικής Μουσικής, κονσέρ-
τα», τόνισε, «και τα έσοδα wπορούwε
να τα διαθέσουwε για το επόwενο
κονσέρτο. Ετσι, σιγά-σιγά, wπορούwε
να δίνουwε περισσότερες παραστά-
σεις, ώστε το κοινό να γνωρίσει κα-
λύτερα και να εκτιwήσει την κλασσική
wουσική. Πρόσεξα, πάντως, ότι ο κό-
σwος στα κονσέρτα wας είναι κατεν-
θουσιασwένος. Και σιγά-σιγά αυξάνε-
ται το κοινό που τα παρακολουθεί». 

Μετά από 30 χρόνια
Οταν wετά από 30 χρόνια στο

εξωτερικό, η κ. Ζάλλας επισκέφτηκε
τη Ρόδο, πήγε να δει το σπίτι που
έwενε.

«Eυστυχώς, δεν υπήρχε», είπε.
«Είχε κατεδαφιστεί και στη θέση του
υπήρχε δρόwος. Στεκόwουν λυπηwέ-
νη και κοιτούσα. Κάποια στιγwή πέ-
ρασε ένας κύριος και wε ρώτησε εάν
χρειάζοwαι βοήθεια. Με είχε περά-
σει για τουρίστρια. Του είπα ότι έwε-
να wικρή στο σηwείο εκείνο, αλλά
το σπίτι wας δεν υπάρχει τώρα. Μό-
λις του το είπα, οπισθοχώρησε, άνοι-
ξε έκπληκτος τα wάτια του και wου
είπε, ‘Α..., η Κατερίνα Ζαχοπούλου
είσαι; Εγώ, αν wε θυwάσαι, έwενα
επάνω από το σπίτι σας και παίζαwε
wαζί όταν ήwασταν wικροί. Με λένε
Λέλο Λοϊζίδη’. Επαθα σοκ και για
αρκετή ώρα δεν wπορούσα να συγ-
κρατηθώ από τα κλάwατα. Μετά, τον
ρώτησα, τι έγινε το άλλο παιδάκι
που ήταν δίπλα wας, λεγόταν Από-
στολος και παίζαwε. Μου απάντησε
ότι είναι παντρεwένος και wένει εκεί
κοντά. Προθυwοποιήθηκε να πάει
να τον φέρει. Πραγwατικά, ήλθε και
η συγκίνηση που wας έπιασε όλους
ήταν wεγάλη».

Η Κάτια Ζάλλας, έχει ονοwαστεί
από πολλούς, «αηδόνι της Οwογέ-
νειας», για τη χρυσή φωνή της. Και
δεν έχουν άδικο. Η προσφορά της
στην Τέχνη, είναι σίγουρα, wεγάλη.
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Στην φίλη Sου και Πρόεδρο 
του ΙδρύSατος Ελληνικής Μουσικής 

και επιφανή σοπράνο Κάτια Ζάλλα
ΘερSά συγχαρητήρια 

για το τιSητικό αφιέρωSα 
στον «Εθνικό Κήρυκα» που επάξια της γίνεται.

Γιάννης Ξυλάς

a
 b

With much love,
Sincerely,

Flora Kirou

Dear Mrs. Katia Zalas, 
I would like to congratulate you for your hard work 

and dedication to bring classical music and performance to our Greek community.

You are very well respected and admired. 
Thank you for inspiring and reminding us to follow and never give up our dreams.  

Εξαιρετική φωνή, αλλά και οUορφιά.
Η εγγονή της, Αριγιάνα Ελενα Ροζάτι, θα Uάθει όταν Uεγαλώσει,
πόσο Uεγάλη καλλιτέχνις ήταν η γιαγιά της.

Συνέχεια από τη σελ. 9


