
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Στο πλαίσιο του 1ου Μαθητικού Καλλιτεχνικού Φεστιβάλ «Είμαι 
κι εγώ εδώ», που οργανώνει η Αντιδημαρχία Παιδείας του Δήμου 
Ηρακλείου σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Ηρακλείου από 21 έως 30 Ιουνίου 2017, παρουσιάζεται 
ξανά από το  

8ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου η Παράσταση Λόγου και Μουσικής, 
με τίτλο: «Μῶσ΄,  ἄγε, Καλλιόπα, θύγατερ Διός». Μια 

δημιουργική συνάντηση με την Αρχαϊκή Λυρική Ποίηση 

στο Μικρό Κηποθέατρο “Μ. Χατζιδάκις”, την Τετάρτη 21 
Ιουνίου 2017, ώρα 21:00 

 

Η ιδιαίτερα επιτυχημένη αυτή παράσταση, που δέχθηκε πολύ 

θετικές κριτικές (δείτε π.χ.: www.efsyn.gr/arthro/i-mageia-tis-arhaias-lyrikis-

poiisis-apo-mathites-toy-irakleioy), είναι αποτέλεσμα ουσιαστικής μαθητείας 

της Πολιτιστικής Ομάδας του 8ου ΓΕΛΗ στην Αρχαϊκή Λυρική Ποίηση. 

Η Αρχαϊκή Λυρική Ποίηση (περ. 650-450 π.Χ.), που έχει τη δύναμη να 

συνομιλεί με τον σημερινό αναγνώστη και να τον γοητεύει ακόμα με 

τη ζωντάνια, την τόλμη  και τη χάρης της- παρότι μεγάλο μέρος της 

έχει χαθεί, μαζί με κάθε ίχνος μουσικής που τη συνόδευε- 
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συναντήθηκε με την ομάδα του 8ου ΓΕΛΗ και η συνάντηση αυτή 

υπήρξε εξόχως δημιουργική...  

Θα παρακολουθήσετε ένα δρώμενο, που περιλαμβάνει μουσική –
καινούργια, πρωτότυπη μελοποίηση στα αρχαία και στα νέα 
ελληνικά, από μέλη της ομάδας-, απαγγελία, κίνηση και χορό. Το 
δρώμενο βασίζεται σε μία σύνθεση από ποιήματα κορυφαίων 
λυρικών ποιητών (Αρχίλοχος, Σαπφώ, Αλκαίος, Μίμνερμος, 
Σιμωνίδης, Ανακρέων, Πίνδαρος). Περιλαμβάνονται στίχοι στο 
πρωτότυπο και στίχοι που έχουν αποδοθεί ποιητικά από τον 
Οδυσσέα Ελύτη, τον Γιάννη Δάλλα, τον Σωτήρη Κακίση και άλλους 
ποιητές ή μεταφραστές.  

Εκείνο που έχει ξεχωριστή σημασία είναι ότι η παράσταση αυτή δεν 
βασίζεται σε υπάρχουσες μουσικές συνθέσεις. Εκτός ελαχίστων 
εξαιρέσεων, τα τραγούδια που παρουσιάζονται είναι λυρική ποίηση 
μελοποιημένη από τους: Λίνα Ζάχαρη, μαθήτρια 8ου ΓΕΛΗ, η οποία 
κέρδισε 2ο και 3ο βραβείο σε πανελλήνιο διαγωνισμό για τη 
μελοποίησή της, Μαρία Τερζάκη, φοιτήτρια Φιλολογίας Παν/μίου 
Κρήτης και πρώην μαθήτρια  8ου ΓΕΛΗ και Κώστα Δηλάρη, καθηγητή 
του 8ου ΓΕΛΗ. 

 

Η ΟΜΑΔΑ 

Υπεύθυνοι Καθηγητές: 

Ντιάνα Μανουρά, Κώστας Δηλάρης, Άρτεμις Γεραρχάκη 

Εξωτερικός συνεργάτης: Αντώνης Περαντωνάκης 

 

Μουσική: 

Λίνα Ζάχαρη, πιάνο και ενορχήστρωση 

Αλίκη Κατσαράκη, φλάουτο 

Μαρία Τερζάκη, κιθάρα 

Τραγούδι και απαγγελία: 

Μιχαέλα Πασσά, Κωνσταντίνα Κουμπενάκη, Θωμάς Μαυροματίδης, 
Ιωάννα Παπαδάκη, Ναυσικά Μαρκάκη, Αθηνά Χαραλαμπάκη, Δανάη 



Ψαρουλάκη, Γεωργία Σαραντουλάκη, Νίκη Τσισμενάκη και Ελένη 
Κουφαλιτάκη. 

Χορός: 

Ναυσικά Μαρκάκη και Δανάη Ψαρουλάκη  

Ευχαριστούμε:  

Τον Δήμο Ηρακλείου και ιδιαιτέρως τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή του,  

κ. Γιώργο Αντωνάκη 



 


