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Κείμενο 

[Συνάντηση με έναν ράπερ] 

Το κείμενο που ακολουθεί είναι συνέντευξη που πήρε ο δημοσιογράφος κ. Πανταζόπουλος 

Γ. από το Φίλιππο Γιαγκούλη, γνωστό ράπερ. Η συνέντευξη δημοσιεύτηκε στις 5.11.2019 

στη Lifo. 

 

Πριν από λίγες μέρες, βρέθηκα στη Θεσσαλονίκη και συνάντησα έναν από τους 

διασημότερους Έλληνες ράπερ, το Φίλιππο Γιαγκούλη, ευρέως γνωστό ως FY. Πέρασα 

αρκετές ώρες μαζί του και τον πέτυχα στη φάση της ηχογράφησης του νέου του άλμπουμ. 

Η καθημερινότητά του είναι πλέον τελείως διαφορετική. Εμφανίσεις, φωτογραφίσεις, 

στούντιο, περιοδείες, συνεντεύξεις, είναι μερικές από τις νέες υποχρεώσεις που 

καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου του. […] 

[…]Μετρώντας, ήδη, στο ενεργητικό του πλήθος hits1, όπως το «Δε με θέλουν», το 

οποίο έχει αγγίξει τα 21 εκατομμύρια views2, θυμάται ότι ξεκίνησε να ασχολείται με τη ραπ 

περίπου από τα 15 του. Σήμερα έχει γίνει δημοφιλής, επειδή τραγουδάει και ραπάρει σε 

μια νέα αργκό3 που έχει επινοήσει ο ίδιος και του έχουν αποφέρει εκατομμύρια views στο 

ΥouΤube4και τεράστια επιτυχία στους χώρους, όπου εμφανίζεται.  

Όσες ώρες είμαστε μαζί, είναι χαμογελαστός, ευδιάθετος, λέει συνεχώς «bro5» και 

«αδερφέ», αλλά η λέξη «Prince6» είναι αυτή που τον χαρακτηρίζει. Παρατηρώ ότι βρίσκεται 

διαρκώς σε κίνηση και εκπέμπει θετική ενέργεια. Τις στυλιστικές επιλογές τις κάνει μόνος 

του και αγοράζει ό,τι του αρέσει, π.χ. την τσάντα Louis Vuitton7 που είχε μαζί του, αλλά και 

το κόσμημα Gucci8 που κρεμόταν στο λαιμό του. Αργότερα, ακούμε μερικά από τα νέα του 

μουσικά κομμάτια. Κατά τη διάρκεια της ακρόασης χορεύει στους ρυθμούς των hits και με 

την ολοκλήρωσή τους περιμένει να του πεις τη γνώμη σου.  

                                                           
1
Hits: οι επιτυχίες 

2
Views: όρος που χρησιμοποιείται από την αγγλική γλώσσα, για να αποτυπώσει τις προβολές βίντεο 

στο διαδίκτυο 
3
 Αργκό: η συνθηματική γλώσσα 

4
ΥouΤube: ιστότοπος, ο οποίος επιτρέπει κοινοποίηση, αποθήκευση, αναζήτηση και αναπαραγωγή 

ψηφιακών βίντεο και ψηφιακών ταινιών 
5
Bro:εναλλακτική χρήση του όρου brother(αδερφέ) 

6
Prince: πρίγκηπας 

7
LouisVuitton: μάρκα δερμάτινων ειδών  

8
Gucci: γνωστός οίκος μόδας (είδη ένδυσης) 



«Όποιος πιστεύει ότι είναι εύκολη η παραγωγή ενός άλμπουμ, δεν ξέρει τι του 

γίνεται. Όπως η δουλειά του δημοσιογράφου έχει τις δυσκολίες της, έτσι και η δική μας έχει 

τις δικές της. Όποιος διαφωνεί, προτείνω να αλλάξουμε για μια ημέρα, για να δει αν θα 

αντέξει τις κρίσεις πανικού» λέει και συμπληρώνει: «Με σκληρή δουλειά μπορείς να 

πετύχεις τα πάντα. Και θεωρώ ότι αν έχεις δουλέψει μέσα σου, στο τέλος έρχονται τα 

χρήματα, η επιτυχία και η δόξα. Βέβαια, η επιτυχία είναι κάτι που δεν συγχωρείται από 

ανθρώπους που δεν έχουν κατορθώσει τίποτα στη ζωή τους, ειδικά από αυτούς που 

βρίσκονται στην ίδια ηλικία μ’ εσένα».    

Τις περισσότερες μέρες της εβδομάδας ακολουθεί πιστά το αμερικανικό ωράριο 

και, όπως εξηγεί, κοιμάται στις οκτώ το πρωί και ξυπνά στις έξι το απόγευμα. Μου βάζει να 

ακούω συνεχώς κομμάτια του Αμερικανού ράπερLilWayne, από τον οποίο έχει επηρεαστεί 

πάρα πολύ λόγω της συνοδείας ηλεκτρικής κιθάρας και της χρήσης του Auto-Tune9. Ποιο 

πιστεύει ότι είναι το συστατικό της επιτυχίας; «Δεν μπορώ να μιλήσω για τους άλλους, 

μόνο για μένα. Προσωπικά, θεωρώ σημαντική την αυθεντικότητα. Να είσαι 1.000% ο 

εαυτός σου. Αυτήν τη στιγμή η ραπ είναι το πιο επιτυχημένο μουσικό είδος». 

 Όσον αφορά τις αιτιάσεις10 ορισμένων για το κατά πόσο οι εκπρόσωποι της ραπ 

αποτελούν σωστά πρότυπα για τους νέους, υποστηρίζει: «Πρώτα απ' όλα, είναι τεράστια 

τιμή να είσαι πρότυπο για τη νεολαία. Επίσης, ανήκω σ' εκείνους που δεν επιλέγουν να 

έχουν στίχους χυδαίους ή να προβάλουν σεξιστικά υπονοούμενα. Από κει και πέρα, η 

μουσική μου είναι αποτέλεσμα ερεθισμάτων, συνειρμών, γεγονότων και στιγμών της 

καθημερινότητας. Για μένα η ραπ είναι τέχνη και μέσο έκφρασης».  

Για το Φίλιππο όλοι οι άνθρωποι γεννήθηκαν έχοντας έναν σκοπό στη ζωή τους. 

Εκείνος ευτύχησε να γνωρίσει πολύ νωρίς την επιτυχία και τα τραγούδια του να γίνουν η 

αφορμή ακόμα και για πολιτικά σχόλια 

 

ΘΕΜΑ 2β 

 

«Με σκληρή δουλειά μπορείς να πετύχεις τα πάντα. Και θεωρώ ότι αν έχεις δουλέψει 

μέσα σου, στο τέλος έρχονται τα χρήματα, η επιτυχία και η δόξα»(4η παράγραφος) 

Να μετασχηματίσεις το παραπάνω απόσπασμα σε τρίτο ενικό ρηματικό πρόσωπο κάνοντας 

τις απαραίτητες αλλαγές. Ποια διαφοροποίηση παρατηρείς σε επίπεδο ύφους λόγου; 

Μονάδες 10 

 

                                                           
9
Auto-Tune: ψηφιακός επεξεργαστής ήχου 

10
Αιτιάσεις:κατηγορίες 



 

ΘΕΜΑ 3 

 

Στο κείμενο ο ράπερ δηλώνει: «Προσωπικά, θεωρώ σημαντική την αυθεντικότητα. Να είσαι 

1.000% ο εαυτός σου». Σε άρθρο 250-300 λέξεων που θα αναρτήσεις στο ιστολόγιο του 

σχολείου σου να διατυπώσεις τη συμφωνία ή τη διαφωνία σου για το αν μπορούν οι 

έφηβοι εύκολα στην εποχή μας να διατηρήσουν την αυθεντικότητά τους. 

Μονάδες 40 


