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O λογότυπος του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου 
Ηρακλείου αποτελεί σχέδιο του γλυπτού «Ο χορός του Ήλιου»  
του Μανόλη Τζομπανάκη. Με έμπνευση από την κορυφαία
χορεύτρια του 20ού αιώνα, Martha Graham (1894-1991),
«Ο χορός του Ήλιου» αποτελεί μέρος της μελέτης του Κρητικού 
καλλιτέχνη στις τέχνες του χορού και της μουσικής.
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Η άρτια λειτουργία του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου, 
βάσει των υψηλών προδιαγραφών που είχαμε θέσει από το ξεκίνημά 
του, αποτελεί για εμάς βασική προτεραιότητα. Συνεχίζουμε να 
υλοποιούμε στον Δήμο Ηρακλείου την πολιτιστική αναγέννηση, όπως 
την οραματιστήκαμε, παρά τις δυσκολίες που προκάλεσε και προκαλεί 
η πανδημία του covid-19. 
Όλο αυτό το χρονικό διάστημα το Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο 
Ηρακλείου δημιούργησε συνεργασίες, προκάλεσε συστράτευση 
δυνάμεων, αξιοποίησε το σημαντικό έμψυχο δυναμικό που διαθέτει η 
πόλη μας, και γενικότερα η Κρήτη, δίδοντας νέα προοπτική στα πολιτιστικά 
δρώμενα του τόπου μας. Με την εξωστρέφεια, που εξαρχής είχαμε θέσει 
ως στόχο, αναπτύχθηκαν σχέσεις, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με 
καλλιτεχνικά σχήματα υψηλού κύρους, που εξελίχθηκαν σε σημαντικά 
γεγονότα Τέχνης, στις εκδηλώσεις που ήδη παρουσιάστηκαν και σε 
εκείνες που πρόκειται να παρουσιαστούν. 
Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου 
Ηρακλείου κ. Μύρων Μιχαηλίδης και οι άξιοι συνεργάτες του 
προετοίμασαν για το φθινόπωρο ένα ποιοτικό, πολύπτυχο πρόγραμμα. 
Ως προπομπός των εκδηλώσεων αυτών, η όπερα Ιδομενέας alla breve 
- Βασιλιάς της Κρήτης του Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ, που 
παραστάθηκε σε διάφορες πόλεις του νησιού μας αυτό το καλοκαίρι, και 
η οποία, σε πλήρη μορφή, θα παρουσιαστεί τον ερχόμενο Νοέμβριο, με 
συμφωνική ορχήστρα και χορωδία, κάτι που θα αποτελέσει σπουδαίο 
γεγονός για το Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, αφού θα είναι 
η πρώτη Όπερα που θα παρασταθεί στην Αίθουσα «Ανδρέας και Μαρία 
Καλοκαιρινού». 
Στο νέο πρόγραμμα που ετοιμάστηκε, η κοινωνία και οι επισκέπτες 
της πόλης μας έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν σημαντικές 
εκδηλώσεις: Συμφωνικής μουσικής, Λυρικού θεάτρου, Μπαλέτου, 
Μουσικής δωματίου, Έντεχνης και Παραδοσιακής μουσικής, καθώς 
επίσης και παραστάσεις Θεάτρου, Διαλέξεις και Εκπαιδευτικά 
προγράμματα. 
Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Μιχαηλίδη, τους συνεργάτες του, 
τη διοίκηση της ΔΕΠΑΝΑΛ, τους χορηγούς, καθώς και όλους τους 
συμμετέχοντες στη σειρά των νέων εκδηλώσεων του Πολιτιστικού 
Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου και να τους ευχηθώ καλή επιτυχία. 
 

Βασίλης Λαμπρινός
Δήμαρχος Ηρακλείου
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Με ιδιαίτερη χαρά, σας παρουσιάζουμε το Καλλιτεχνικό Πρόγραμμα 
του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου για την περίοδο 
Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2021. 
Ένα πολυποίκιλο πρόγραμμα, το οποίο περιλαμβάνει εξαιρετικές 
καλλιτεχνικές παραγωγές που καλύπτουν κάθε ανάγκη του κοινού 
και φέρνουν στο Ηράκλειο διεθνώς καταξιωμένους καλλιτέχνες, 
κορυφαίους ερμηνευτές, χορευτές και μουσικούς, ενώ, ταυτόχρονα, 
αναδεικνύει πτυχές της μουσικής κουλτούρας του τόπου μας, με Κρήτες 
καλλιτέχνες να παρουσιάζουν τις δικές τους προτάσεις. 
Το ΠΣΚΗ, παρά τις πολλές και σημαντικές αντιξοότητες που έχει 
συναντήσει τη σύντομη περίοδο της λειτουργίας του, καταφέρνει και 
παραμένει ένας δυνατός φάρος πολιτισμού. Ένας φάρος που από το 
Ηράκλειο στέλνει το φως της καλλιτεχνικής δημιουργίας όχι μόνο στην 
Κρήτη και την Ελλάδα, αλλά σε όλο τον κόσμο. 
Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο Ηρακλείου Βασίλη Λαμπρινό 
για την υποστήριξή του, την Περιφέρεια Κρήτης και τη ΔΗΚΕΗ για τη 
συνεργασία μας, να συγχαρώ τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή Μύρωνα 
Μιχαηλίδη και όλους τους συνεργάτες μας για το αποτέλεσμα, αλλά 
και να ευχαριστήσω τους χορηγούς του ΠΣΚΗ, που, με την Εταιρική 
Κοινωνική Ευθύνη που τους διακρίνει, στηρίζουν το έργο μας. 
Κλείνοντας, κι αφού ευχηθώ οι συνθήκες που η πανδημία έχει 
δημιουργήσει και στη χώρα μας, να μην αποτελέσουν τροχοπέδη 
στην υλοποίηση του καλλιτεχνικού μας προγράμματος, όπως συνέβη 
κατά το παρελθόν, θα ήθελα να τονίσω ότι τα οφέλη για τον τόπο μας 
από τη λειτουργία του ΠΣΚΗ είναι πολλά και προφανή. Το πολιτιστικό 
αποτύπωμα που δημιουργείται, γίνεται ολοένα και πιο ισχυρό. Αξίζει να 
αγκαλιάσουμε όλοι μας αυτή την προσπάθεια. 

Στέλλα Αρχοντάκη – Καλογεράκη
Πρόεδρος ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.

7



Αγαπητές φίλες και φίλοι, 
θεωρώντας τεράστια ευθύνη να δικαιώσουμε τις προσδοκίες να ταυτιστεί 
το ΠΣΚΗ με τη νέα πρόταση πολιτισμού στην Κρήτη, παρουσιάζουμε το 
καλλιτεχνικό πρόγραμμα της περιόδου Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2021, που 
περιλαμβάνει σημαντικές παραγωγές όπερας, συμφωνικής μουσικής, 
μπαλέτου και θεάτρου. 
Μετά από μια δύσκολη περίοδο κλεισίματος θεάτρων και χώρων συναυλιών, 
είμαστε πολύ ικανοποιημένοι που ο κόσμος αγκάλιασε με αθρόα προσέλευση 
τις εκδηλώσεις του Σεπτεμβρίου (φεστιβάλ Jazz in progress). Και αξιοποιώντας 
την απήχηση του Ιδομενέα alla breve στο τοπικό κοινό, συνεχίζουμε με την πλήρη 
σκηνική παρουσίαση του Ιδομενέα, Βασιλιά της Κρήτης του Β. Α. Μότσαρτ, με 
ορχήστρα, χορωδία, βιντεοπροβολές, ολογράμματα κ.ά., σε συνεργασία με 
λαμπρούς λυρικούς καλλιτέχνες από το Teatro Grattacielo της Νέας Υόρκης. 
Την Πέμπτη Συμφωνία του Μπετόβεν θα απολαύσει το κοινό της Κρήτης στο 
Μεγάλο Αφιέρωμα στον συνθέτη, με τη σύμπραξη του πιανίστα Κυπριανού 
Κατσαρή στο Τρίτο Κοντσέρτο για πιάνο και ορχήστρα, ενώ ένα διεθνές σύνολο 
κλασικού χορού εμφανίζεται στο μπαλέτο Καρυοθραύστης, από τις ομώνυμες 
σουίτες των Τσαϊκόφσκι και Ντιουκ Έλιγκτον, σχεδιασμένο για την Όπερα της 
Βιέννης και την Αρένα της Βερόνα από τον χορογράφο Ρενάτο Τζανέλλα, σε 
σύμπραξη με τα Μπαλέτα της Εθνικής Όπερας της Σλοβενίας. 
Ο μεγάλος Κρητικός μουσικοσυνθέτης Μίκης Θεοδωράκης τιμάται μέσα από 
το αφιέρωμα στη μελοποιημένη από εκείνον ποίηση που ερμηνεύει η Μαρία 
Φαραντούρη, Κρήτες καλλιτέχνες παρουσιάζουν έργα μουσικής δωματίου, 
ενώ τους ήχους της μουσικής μας παράδοσης εξελίσσουν δημιουργικά οι 
καλλιτέχνες του φεστιβάλ Extreme Cretan Music World. Ένα δύσκολο και 
ιδιαίτερα ενδιαφέρον εγχείρημα αποτελεί η διπλή παρουσίαση της Ανθρώπινης 
φωνής, τόσο στη δραματική (Κοκτώ) όσο και στη μουσική της (Πουλένκ) εκδοχή 
σε ενιαία παράσταση. 
Εγκαινιάζονται ο Κύκλος Εάλω Πολιτιστικό, με διαλέξεις και συνομιλίες 
με το κοινό επιφανών επιστημόνων και καλλιτεχνών, με τη Ρίκα Διαλυνά 
αυτοβιογραφούμενη εγκαινιάζεται ένας κύκλος αφιερώματος σε 
προσωπικότητες που κατάγονται από την Κρήτη, ενώ τα Εκπαιδευτικά 
προγράμματα ξεκινούν με το πρόγραμμα «Ευμουσία», για βρεφικές και 
νηπιακές ηλικίες. 
Στοχεύουμε στη σύμπραξη της τοπικής αυτοδιοίκησης με την ιδιωτική χορηγία 
και εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας για την υποστήριξη της Περιφέρειας 
Κρήτης και μεγάλων Δήμων του νησιού. Ευχαριστούμε θερμά τους χορηγούς 
που συμβαδίζουν με το όραμά μας: Aegean, χορηγό αερομεταφορών, 
Μινωικές Γραμμές, χορηγό ακτοπλοϊκών μεταφορών, Union, χορηγό οδικών 
μεταφορών, Ομίλους Μεταξά και Εταιρεία Καραταράκη, χορηγούς φιλοξενίας. 
Εκφράζουμε τις ειλικρινείς ευχαριστίες μας στον Δήμο Ηρακλείου, και ιδιαίτερα 
στον Δήμαρχο Βασίλη Λαμπρινό, και στη ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., και ειδικότερα στη 
Στέλλα Αρχοντάκη-Καλογεράκη, για την αμέριστη υποστήριξή τους. 
Ευχόμαστε καλή θέαση και ακρόαση!

Μύρων Μιχαηλίδης
Καλλιτεχνικός Διευθυντής

Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου
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ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ

Συμφωνική και Χορωδιακή μουσική
επιλεγμένα έργα του συμφωνικού και χορωδιακού ρεπερτορίου, 
συμφωνικές ορχήστρες (εγχώριες και του εξωτερικού), φωνητικά σύνολα 
και χορωδίες, φιλαρμονικές ορχήστρες

Μουσική δωματίου 
έργα σε φόρμα σονάτας, lied, θέμα και παραλλαγές και άλλες μουσικές μορφές, 
γραμμένες για σόλο όργανο ή μικρό οργανικό σύνολο -duo, trio, quartet κ.ά. 

Λυρικό και Μουσικό θέατρο
παραστάσεις έργων όπερας, οπερέτας, musical, μουσικού θεάτρου, 
ζωντανές ή/και μαγνητοσκοπημένες δορυφορικές αναμεταδόσεις 
επιλεγμένων παραστάσεων όπερας σε συνεργασία με τo βραβευμένο 
πρόγραμμα της Metropolitan Opera της Νέας Υόρκης The Met: Live in HD 
και με την υποστήριξη του ομίλου Antenna 

Εάλω Πολιτιστικό
διαλέξεις διαπρεπών ανθρώπων του πνεύματος και της τέχνης και 
συνομιλίες με το κοινό, με θεματικές: τέχνη, κλιματική αλλαγή, σύγχρονη 
ιστορία, νέα ψηφιακή εποχή κ.ά.

Αφιερώματα
παραστάσεις μουσικής και λόγου, συναυλίες, παρουσιάσεις λογοτεχνικού, 
ιστορικού και επιστημονικού περιεχομένου εν είδει τιμητικού αφιερώματος 
σε οργανισμούς, θεσμούς και πρόσωπα

Φεστιβάλ
φιλοξενία και σύμπραξη με φεστιβάλ μουσικής, λόγου και άλλων 
παραστατικών τεχνών

Μπαλέτο
παραστάσεις κλασικού, ρομαντικού και σύγχρονου χορού σε σκηνική μορφή

Θέατρο
θεατρικές παραστάσεις ελληνικού και ξένου δραματολογίου σε παραγωγή 
του Πολιτιστικού και Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου ή/και συμπαραγωγές 
με άλλους φορείς

Εκπαιδευτικά προγράμματα
εκπαιδευτικοί κύκλοι, σεμινάρια, masterclasses, ερευνητικά προγράμματα, 
παρουσιάσεις, διαλέξεις, βιωματικά εργαστήρια για όλες τις ηλικίες
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•  1, 2, 3… Αρχίζει η Μουσική!...................................................σελ. 12
«Ευμουσία»
Πρόγραμμα Μουσικής Αγωγής για βρέφη και νήπια 
Σάββατο 2, 9, 16, 23 & 30 Οκτωβρίου 2021
Κυριακή 3, 10, 17, 24 & 31 Οκτωβρίου 2021

Εκπαιδευτικά προγράμματα // Αίθουσα Σεμιναρίων 

•  Κρήτες Καλλιτέχνες .......................................................................σελ. 14

Τρίτη 19, Τετάρτη 20 & Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2021 | 21:00

Μουσική δωματίου  // Αίθουσα Συναυλιών

•  Ερμηνεύοντας την “Ανθρώπινη φωνή”..........................σελ. 20
Από τον Jean Cocteau στον Francis Poulenc
Σάββατο 23 Οκτωβρίου 2021 | 21:00

Θέατρο – Λυρικό θέατρο // Αίθουσα Συναυλιών

•  The Extreme Cretan Music World ....................................σελ. 22
Contemporary Cretan Music Festival 2021
Κυριακή 31 Οκτωβρίου, 1, 3, 4, 5 & 6 Νοεμβρίου 2021 | 21:00

Φεστιβάλ // Αίθουσα “Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού”

•  Πώς ακούτε τη Μουσική;  ..........................................................σελ. 30

Μύρων Μιχαηλίδης
Κυριακή 7 Νοεμβρίου 2021 | 21:00

Εάλω Πολιτιστικό // Αίθουσα Συναυλιών

•  Ένα αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη  
    με τη Μαρία Φαραντούρη .........................................................σελ. 32

Τετάρτη 10 Νοεμβρίου 2021 | 21:00

Αφιέρωμα // Αίθουσα “Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού”

•  Idomeneo, Re di Creta ................................................................σελ. 34
Ιδομενέας, Bασιλιάς της Κρήτης του Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ
Τετάρτη 24, Πέμπτη 25 & Παρασκευή 26 Νοεμβρίου 2021 | 20:00 

Λυρικό Θέατρο // Αίθουσα “Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού”



•  Περί ενός νέου ανθρωπισμού ..............................................σελ. 38
Γιώργος Γραμματικάκης
Κυριακή 1 Δεκεμβρίου 2021 | 21:00

Εάλω Πολιτιστικό // Αίθουσα Συναυλιών

•  Μεγάλο αφιέρωμα στον Λούντβιχ βαν Μπετόβεν ......σελ. 40

Παρασκευή 10 & Σάββατο 11 Δεκεμβρίου 2021 | 21:00

Συμφωνική Μουσική  // Αίθουσα “Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού”

•  Ρίκα Διαλυνά: Από το Ηράκλειο 
    στο Hollywood και στην Cinecittà ......................................σελ. 42

Μια Ηρακλειώτισσα αυτοβιογραφείται…!
Kυριακή 12 Δεκεμβρίου 2021 | 21:00

Αφιέρωμα // Αίθουσα “Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού”

•   Καρυοθραύστης • Σουίτες........................................................σελ. 44

Μπαλέτο // Αίθουσα “Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού”

•   Θεόδωρος Κολοκοτρώνης: 
«Ο Θεός έβαλε την υπογραφή του…».............................σελ. 46
του Γιώργου Α. Χριστοδούλου 
Θέατρο  // Αίθουσα “Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού”

Χρησιμοποιώντας το κινητό σας τηλέφωνο, 
σαρώστε τον κωδικό QR και αποκτήστε άμεση πρόσβαση 
στο αναλυτικό πρόγραμμα του ΠΣΚΗ με αναφορά 
σε ακριβείς ημερομηνίες και ώρες των παραστάσεων 
καθόλη την διάρκεια της καλλιτεχνικής περιόδου 2021-2022. 

Το εικονίδιο του κωδικού QR εμφανίζεται και στο οπισθόφυλλο 
του έντυπου προγράμματος που κρατάτε. 



Κύκλος | Εκπαιδευτικά προγράμματα
Σάββατο 2, 9, 16, 23 & 30 Οκτωβρίου 2021
Κυριακή 3, 10, 17, 24 & 31 Οκτωβρίου 2021
Αίθουσα Σεμιναρίων

1, 2, 3… Αρχίζει η Μουσική!
«Ευμουσία» 
Πρόγραμμα Μουσικής Αγωγής για βρέφη και νήπια

Το Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, στο πλαίσιο 
της υλοποίησης των εκπαιδευτικών του προγραμμάτων, 
πραγματοποιεί το εργαστήριο «1, 2, 3… Αρχίζει η Μουσική!» 
για παιδιά βρεφικής και νηπιακής ηλικίας. Το εργαστήρι 
συνδιοργανώνουν το ΠΣΚΗ και το Πρόγραμμα Μουσικής 
Αγωγής για βρέφη και νήπια «Ευμουσία», που έχει 
σχεδιάσει, εισηγείται και εμψυχώνει η μουσικοπαιδαγωγός 
– αρχιμουσικός – μουσικολόγος Δέσποινα Μ. Σκανδαλάκη. 
Παιδιά και ενήλικες συνοδοί θα παραβρεθούν συνολικά 
σε πέντε 45λεπτες συναντήσεις, σε προκαθορισμένες 
ημερομηνίες και ώρες. Οι ενδιαφερόμενοι γονείς επιλέγουν 
μία από τις προτεινόμενες ημέρες (Σάββατο ή Κυριακή) και 
το τμήμα αναλόγως την ηλικιακή ομάδα (βρέφη ή νήπια) 
στην οποία ανήκει το παιδί τους. Το κάθε παιδί συνοδεύεται 
υποχρεωτικά από τον ενήλικα, ο οποίος έχει και την ευθύνη 
της ασφάλειάς του. Συμμετοχή στο εργαστήριο μπορεί να 
έχει και 2ο παιδί που ανήκει στην ίδια οικογένεια, με ευθύνη 
του ίδιου ή άλλου συνοδού.
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Τμήματα ανά ηλικιακές ομάδες και ώρες συναντήσεων

Τμήμα α’: 4 – 20 μηνών (βρέφη)
Σάββατο και Κυριακή / 10:15–11:00

Τμήμα β’: 20 μηνών – 3,5 ετών (νήπια)
Σάββατο και Κυριακή / 11:15–12:00

Τμήμα γ’: 3,5 – 5 ετών (νήπια)
Σάββατο και Κυριακή / 12:15–13:00

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων ανά τμήμα
10 (και ισάριθμοι ενήλικες)

Υπεύθυνη εκπαιδευτικού προγράμματος:
Δέσποινα Μ. Σκανδαλάκη
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Κύκλος | Μουσική δωματίου  
Τρίτη 19 Οκτωβρίου 2021 | 21:00 | Αίθουσα Συναυλιών

Κρήτες Καλλιτέχνες 

Συναυλία για τέσσερα χέρια με έργα 
Kurtág και Rachmaninoff

Η Άρια Οικονομίδου και η Ντόρα Μανιτάκη παρουσιάζουν 
πιανιστικά έργα για 2 και 4 χέρια των Γκιόργκι Κουρτάγκ 
(György Kurtág) και Σεργκέι Ραχμάνινοφ (Sergei Rachmaninoff).
Πρόκειται για συνάντηση δύο εποχών, του Μπαρόκ και 
του 20ού αιώνα, μέσα από μικρά αυτοτελή κομμάτια 
θρησκευτικού, παιδαγωγικού, φολκλορικού και ρομαντικού 
χαρακτήρα, που δημιουργούν μια ιδιαίτερη ισορροπία 
ανάμεσα στο παλιό και το καινούριο, συνυπάρχοντας 
αρμονικά και διαχρονικά.
Επιλογές από τις μινιατούρες Παιχνίδια (ουγγρικά Játékok) 
του Κουρτάγκ (Ούγγρος συνθέτης του 20ού αιώνα), των 
οποίων κεντρική ιδέα και έμπνευση ήταν τα μικρά παιδιά, 
όταν αυτά βλέπουν και προσεγγίζουν το πιάνο ακόμα ως 
παιχνίδι, όταν πειραματίζονται πάνω σε αυτό χτυπώντας 
το, χαϊδεύοντάς το, δημιουργώντας τυχαία διάφωνους 
και αρμονικούς ήχους! Σε εναλλαγή με τα Παιχνίδια, θα 
ακουστούν επιλογές από τις μεταγραφές για 4 χέρια του 
συνθέτη πάνω σε Χορικά (choral) του Μπαχ. Ακολουθεί 
η Σουίτα του Κουρτάγκ και το πρόγραμμα ολοκληρώνεται 
με τα έξι Κομμάτια Αρ. 11 του Ραχμάνινοφ.

Τιμές εισ. €8,00 & €5,00
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Πρόγραμμα 

György Kurtág,
Επιλογές από τα κομμάτια Játékok 
(Παιχνίδια) για πιάνο 2 ή 4 χέρια

György Kurtág,
Επιλογές από τις μεταγραφές 
πάνω σε έργα του J.S. Bach για 4 χέρια

György Kurtág,
Suite (για 4 χέρια)

Sergei Rachmaninoff,
Six Morceaux op. 11 για 4 χέρια

Ντόρα Μανιτάκη, Αριάδνη Οικονομίδου | πιάνο

15
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Κύκλος | Μουσική δωματίου 
Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2021 | 21:00 | Αίθουσα Συναυλιών

Κρήτες Καλλιτέχνες 

Συναυλία του Τrio Anasan, με ντουέτα και 
τρίο αυθεντικών και διασκευασμένων 
έργων για φλάουτο, κόρνο και πιάνο
 

To Τrio Anasan πήρε το όνομά του από τον όρο που σημαίνει 
συζήτηση σε χαμηλή ένταση, ψίθυρος (Espernanto: anasan, 
n. conversation in low tone or whisper), ενώ ταυτόχρονα 
κλείνει μέσα του τα ονόματα των συντελεστών του 
(Αναστασία, Ασπασία, Άννυ). 
Το πρόγραμμα αυτής της συναυλίας αποτελείται από έργα του 
ύστερου ρομαντισμού και των αρχών του 20ού αιώνα. Στο 
ξεκίνημα του προγράμματος παρουσιάζονται έργα με έντονο 
το ρομαντικό στοιχείο και λιγότερο γνωστά στο ευρύ κοινό, 
δίνοντας στον ακροατή την ευκαιρία να εξοικειωθεί με τα 
ηχοχρώματα των τριών οργάνων. Σταδιακά ενισχύονται τόσο 
ο ιμπρεσσιονιστικός και συνάμα αφαιρετικός χαρακτήρας 
της μουσικής, όσο και τα ιδιαίτερα ρυθμικά και αρμονικά 
χρώματα της χώρας προέλευσης κάθε συνθέτη. Το άκουσμα 
γίνεται όλο και πιο οικείο, όλο και πιο χορευτικό, για να 
καταλήξει, μέσα από μια σειρά ετερόκλητων παραδοσιακών 
μοτίβων, σε μια έκρηξη πάθους, στο έργο του μοναδικού 
συνθέτη εκτός Ευρώπης, του Αργεντινού Άστορ Πιατσόλα.

Τιμές εισ. €8,00 & €5,00
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Πρόγραμμα 

Franz Doppler,
Souvenir du Rigi (Αρ. 34), τρίο 

Georges Bizet, Τρίο

Camille Saint-Saëns,
Romance (Αρ. 36) για κόρνο ή βιολοντσέλο και πιάνο 

Bernhard Eduard Müller,
Serenade (Αρ. 15) για φλάουτο, κόρνο και πιάνο

Georges Bizet,
Carmen, Intermezzo, τρίο

Sergei Rachmaninoff,
Vocalise (Αρ. 34) No. 14, διασκευή για κόρνο και πιάνο του William Kuyper

Γιάννης Κωνσταντινίδης,
Σουίτα πάνω σε λαϊκές μελωδίες των Δωδεκανήσων, προσαρμογή για 
φλάουτο και πιάνο της Νατάσας Άννινου

Maurice Ravel,
Pièce en forme de Habanera για φλάουτο και πιάνο

Astor Piazzolla,
Oblivion, διασκευή για φλάουτο, κόρνο και πιάνο της Ντένης Σκανδαλάκη

Νατάσα Άννινου | φλάουτο
Άννυ Καλογεράκη | κόρνο
Ασπασία Καραλή | πιάνο
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Κύκλος | Μουσική δωματίου  
Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2021 | 21:00 | Αίθουσα Συναυλιών

Κρήτες Καλλιτέχνες 

Συναυλία του μουσικού συνόλου 
Concert Anima Trio

«Cada canciόn es el resto del amor» F.G. Lorca
(Κάθε τραγούδι είναι τα απομεινάρια μιας αγάπης) 

To μουσικό σύνολο Concert Anima Trio παρουσιάζει μια 
βραδιά μουσικών «συνομιλιών» με κυρίαρχο το άρωμα της 
ισπανικής μουσικής και την επίδρασή της στην ευρωπαϊκή 
μουσική εργογραφία.
Η Ισπανία -και ως χώρα καταγωγής του «σύγχρονου τύπου» 
κιθάρας στην τετράχορδη εκδοχή του 15ου αιώνα- με το 
ιδιαίτερο χρώμα της μουσικής της παράδοσης, τα έντονα 
ρυθμικά και χορευτικά στοιχεία και τον φλογερό παλμό μιας 
υπόγειας ασθμαίνουσας επαναστατικότητας, ενέπνευσε την 
ευρωπαϊκή μουσική φιλολογία, κυρίως την περίοδο του 
Ρομαντισμού, εποχή δημιουργίας των «Εθνικών σχολών».
Συνθέτες εντός και εκτός συνόρων δημιούργησαν έργα όπου 
η ισπανική επιρροή ανιχνεύεται είτε άμεσα, είτε έμμεσα, 
έργα που σκιαγραφούν ηχητικά τοπία «περιγραφικής 
μουσικής», όπου το φλαμένκο συνομιλεί με τους πίνακες 
του Γκόγια και τους στίχους του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα. 
Θα ακουστούν έργα των Ισαάκ Αλμπένιθ (Αστούριας), Ζορζ 
Μπιζέ (Κάρμεν, Σουίτα για 4 χέρια), Μόριτς Μοσκόφσκι 
(Ισπανικοί χοροί), σε ατμόσφαιρα φλογερής Ισπανίας, αλλά 
και έργα που ανιχνεύουν κιθαριστικούς δρόμους των 
απαρχών του οργάνου (Μάουρο Τζουλιάνι, Τζοχάν Κασπάρ 
Μερτζ), καθώς επίσης και των σύγχρονων συνομιλιών με 
άλλα μουσικά είδη, όπως η τζαζ (Κλοντ Μπόλινγκ, Κοντσέρτο 
για κιθάρα και τζαζ πιάνο). 

Τιμές εισ. €8,00 & €5,00



Νίκος Κατσαράκης | κιθάρα
Ράνια Τουτουντζάκη | πιάνο
Ευγενία Ψαρουδάκη | πιάνο



Κύκλος | Θεάτρο | Λυρικό Θέατρο 
Σάββατο 23 Οκτωβρίου 2021 | 21:00 | Αίθουσα Συναυλιών

Ερμηνεύοντας την “Ανθρώπινη φωνή”
Από τον Jean Cocteau στον Francis Poulenc  

Ταλαντευόμενη μεταξύ ελπίδας και συντριβής, μια γυναίκα ζει σε ένα 
τηλεφώνημα τις τελευταίες στιγμές της ολέθριας σχέσης της με τον 
σύντροφό της, μία ημέρα προτού εκείνος παντρευτεί μια άλλη γυναίκα. 

Έργο εξαιρετικά επίκαιρο, σε μια εποχή όπως η τωρινή τόσο 
εξοικειωμένη με την ανάγκη να εισακουστεί η γυναικεία 
φωνή. Το θεατρικό μονόπρακτο Ανθρώπινη φωνή του Ζαν 
Κοκτώ (1930) είναι ένας εξομολογητικός μονόλογος με στοιχεία 
μελοδράματος, που οδήγησε άλλες Ανθρώπινες φωνές, 
από τον Φρανσίς Πουλένκ μέχρι τον Πιέδρο Αλμοδοβάρ, να 
αντηχήσουν σε νεότερες καλλιτεχνικές παραληρηματικές 
περσόνες. Το ομώνυμο μουσικό έργο του Φρανσίς Πουλένκ 
(1958), βασισμένο στο θεατρικό έργο του Κοκτώ, είναι ένα 
μονόπρακτο λυρικό δράμα για σοπράνο και ορχήστρα (αρχικά 
γράφτηκε για φωνή και πιάνο), που έχει καθιερωθεί ως 
ένα από τα επιβλητικότερα έργα στο διεθνές ρεπερτόριο του 
μουσικού θεάτρου του 20ού αιώνα.
Η Ανθρώπινη φωνή του Ζαν Κοκτώ παρουσιάζεται 
στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου σε δύο 
ερμηνευτικές εκδοχές διαδοχικά σε ενιαία παράσταση, 
στην οποία η δραματουργία του Κοκτώ ακολουθείται από τη 
μουσική δραματουργία του γάλλου μουσουργού Πουλένκ, 
αναδεικνύοντας την αλληλοσυμπλήρωση των δύο θεατρικών 
ειδών. Η καταξιωμένη υψίφωνος της Εθνικής Λυρικής 
Σκηνής Μαρία Κόκκα ενσαρκώνει την τραγική φιγούρα τόσο 
στη δραματική όσο και στη μουσική εκδοχή της Ανθρώπινης 
φωνής – για την ερμηνεία της στη δραματική εκδοχή τιμήθηκε 
με το Α΄ Βραβείο στο 2ο Φεστιβάλ Θεατρικού Μονολόγου της 
AnasaArt στο Θέατρο Παραμυθίας (Ιούνιος 2019).

Τιμές εισ. €12,00 & €10,00 | Μειωμένο €8,00
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Ερμηνεία / Τραγούδι | Μαρία Κόκκα
Δημήτρης Γιάκας | πιάνο
 
Σκηνοθεσία (Jean Cocteau, Ανθρώπινη φωνή): Ελένη Μιχελή
Μετάφραση: Μάριος Πλωρίτης
Διασκευή: Δημήτρης Παραδείσης
 
Σκηνοθεσία (Francis Poulenc, Ανθρώπινη φωνή): Μαρία Κόκκα
Σκηνογραφία / Ενδυματολογία: Ελένη Μιχελή
Φωτιστικός σχεδιασμός: Δημήτρης Παραδείσης



Κυριακή 31 Οκτωβρίου 2021 | 21:00 

Η κρητική ποίηση στη μουσική του Νίκου Μαμαγκάκη 
«Μουσική ακούω, ζωή καταλαβαίνω»

Αφιέρωμα στη μουσική του πολυσχιδούς συνθέτη Νίκου 
Μαμαγκάκη και τη σχέση της με τη λόγια και λαϊκή κρητική 
ποίηση, με ερμηνευτές τη Σαβίνα Γιαννάτου, την Ειρήνη 
Δερέμπεη και τον Πάνο Παπαϊωάννου. Ο ελληνικός λόγος, νέος 
και αρχαίος, πάντα γοήτευε αλλά και ταλάνιζε τον συνθέτη, όπως 
ο ίδιος έχει αναφέρει. Έργο της ζωής του, να ντύσει μουσικά 
αυτόν το λόγο, συνδυάζοντας ρυθμούς και ηχοχρώματα από την 
κρητική παράδοση εντός της οποίας γεννήθηκε και μεγάλωσε, 
με τις δομικές σχέσεις τόσο της αναγεννησιακής και κλασικής, 
όσο και της σύγχρονης πρωτοποριακής μουσικής, δυτικά 
πρότυπα που σπούδασε στη Γερμανία υπό τον Καρλ Ορφ. Με 
αφετηρία πάντα την κρητική μουσική, ο Νίκος Μαμαγκάκης 
έγραψε μουσική για το θέατρο, τον κινηματογράφο και την 
τηλεόραση, όπερες, ηλεκτρονική μουσική, έργα για ορχήστρα, 
κύκλους τραγουδιών και έντεχνη λαϊκή μουσική.
Στα κείμενα που θα ακουστούν, επέστρεφε πολλές φορές με 
νέα έμπνευση, νέους συνεργάτες και νέο όραμα, διατηρώντας 
πάντα την ίδια αγωνία να αποδώσει ιδανικά την ποίηση σε 
μορφή λαϊκών τραγουδιών και την ίδια ταυτότητα. Εκείνη του 
Κρητικού, που έχει ζήσει τρομερά πράγματα. Το κοινό του 
Ηρακλείου θα έχει την ευκαιρία να ακούσει στίχους από ριζίτικα 
τραγούδια, αποσπάσματα από τον Ερωτόκριτο, την Ερωφίλη 
και τον Κρητικό Πόλεμο, ποιήματα του μπάρμπα - Παντζελιού, 
του Παντελή Πρεβελάκη, του Κωστή Φραγκούλη κ.ά., όπως τα 
μελοποίησε ο Ρεθύμνιος συνθέτης στις διάφορες περιόδους της 
δημιουργικής του πορείας. 

Τιμές εισ. €15,00 & €12,00 & €10,00 | Μειωμένο €8,00

Κύκλος | Φεστιβάλ
Αίθουσα “Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού”

The Extreme Cretan Music World 
Contemporary Cretan Music Festival 2021
Καλλιτεχνική επιμέλεια: Χρυσάννα Καρέλλη

22



Ερμηνευτές:

Σαβίνα Γιαννάτου
Ειρήνη Δερέμπεη
Πάνος Παπαϊωάννου

Μαρία Παχνιστή | φλάουτα 
Λευτέρης Ανδριώτης | λύρα
Χρυσόστομος Καραντωνίου | κλασική κιθάρα
Αλέξανδρος Καψοκαβάδης | λαουτοειδή
Πάνος Παπαϊωάννου | ακουστική κιθάρα



Σωκράτης Σινόπουλος | λύρα 
Γιάννης Κυριμκυρίδης | πιάνο
Δημήτρης Τσεκούρας | μπάσο
Δημήτρης Εμμανουήλ | τύμπανα 

Ηχοληψία: Γιάννης Σκανδάμης
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Δευτέρα 1 Νοεμβρίου 2021 | 21:00

Σωκράτης Σινόπουλος Quartet | Metamodal 
Ο αρχέγονος ήχος της λύρας συναντά την Jazz και τη 
σύγχρονη μουσική 

Νέες συνθέσεις για λύρα και πιάνο τρίο, εμπνευσμένες από 
τις ελληνικές μουσικές παραδόσεις. Ο συνδυασμός του 
αρχέγονου ήχου της λύρας με το πιάνο τρίο, οι εμφανείς 
επιρροές από την ελληνική παραδοσιακή, τη βυζαντινή και την 
κλασική μουσική αλλά και η ποικιλομορφία αυτοσχεδιασμών 
που αντλούν έμπνευση τόσο από τον κόσμο της τζαζ όσο 
και από αυτόν της σύγχρονης μουσικής, συνθέτουν τον 
ιδιαίτερο ακουστικό χαρακτήρα του κουαρτέτου του Σωκράτη 
Σινόπουλου. Το κουαρτέτο ξεκίνησε το 2011 δουλεύοντας 
αρχικά με διασκευές κομματιών από τις μουσικές παραδόσεις 
του ελληνικού χώρου και σύντομα επικέντρωσε την 
εργασία του πάνω σε πρωτότυπες συνθέσεις του Σωκράτη 
Σινόπουλου. 
Στις συναυλίες τους παρουσιάζουν επιλογές από τη 
δισκογραφία του κουαρτέτου, με τον ξεχωριστό τρόπο 
που έχουν, μέσω του αυτοσχεδιασμού και της διαρκούς 
αλληλεπίδρασης μεταξύ τους στη σκηνή, να κάνουν κάθε 
συναυλία και μια μοναδική εμπειρία. Ο Σωκράτης Σινόπουλος 
σημειώνει σχετικά: «Για εμένα το κουαρτέτο είναι η ιδανική 
ομάδα με την οποία μπορώ να εξερευνήσω καινούριες 
συνθετικές ιδέες και νέες φόρμες, ενώ αυτό που εκτιμώ 
και απολαμβάνω περισσότερο είναι το ότι είμαστε σε θέση 
να κρατάμε τη σπίθα αναμμένη με τέτοιο τρόπο που κάθε 
συναυλία μας να μοιάζει σαν να είναι η πρώτη φορά που 
συναντιόμαστε για να παίξουμε μουσική μαζί». 

Τιμές εισ. €15,00 & €12,00 & €10,00 | Μειωμένο €8,00



Τετάρτη 3 Νοεμβρίου 2021 | 21:00 

Δημήτρης Σγουρός quintet 
Σκοποί και τραγούδια της Κρήτης από το Αρχείο του Παύλου 
Βλαστού, καταγραμμένα από το 1860-1910

«Οι σκοποί των Κρητών και τα τραγούδια των, ως επί το 
πλείστον, τραγωδούνται από δεκαπεντασυλλάβους στίχους, ους 
τραγωδούσι και εις τους χορούς: Σούστα, Συρτόν, Πεντοζάλην, 
Μαλεβυζώτικον (ή Καστρινόν), Χανιώτην (ή Κυδωνιάτην), 
Τριζάλην, κ.λ.π. οι οποίοι προσαρμόζονται και εις τους ρυθμούς 
των χορών και εις τους σκοπούς. Οι δε σκοποί είναι εφευρέσεις 
καλών λυράρηδων ή βιολιστών, μεταβαλλόμενοι από καιρόν 
εις καιρόν δια της καλλιφωνίας των τραγωδιστών… και τους 
οποίους ο λαός εμυθολόγει, ότι οι ναύται, διερχόμενοι της 
θαλάσσης, απαντούντες Γοργόνας και Σειρήνας μελωδούντες 
αυτούς, τους εμάνθανον και τους μετέφερον εις την Κρήτην 
κ.λ.π. μέρη του Ελληνισμού.»*
*(Σημείωση Π. Βλαστού στην αρχή του χειρόγραφου τόμου του υπ’ αριθμό 9ΑΒ, με 
τίτλο: Υπορχήματα Κρητών ή Κρησσών Μούσα η πάτριος υπό Παύλου Γ. Βλαστού 
μελοποιηθέντα ή τονισθέντα εις την Αρχαίαν Ελληνικήν και Βυζαντινήν Μουσικήν προς 
διαιώνισιν των Πατρώων-Αθήναι 1892)

«Τέτοια τραγούδια παραδοσιακά της Κρήτης που έρχονται από 
πολύ παλιά και σύμφωνα με την πίστη του λαού μας έχουν την 
αρχή τους σε γοργόνες, σειρήνες και μούσες» κατέγραψε ο Π. 
Βλαστός σε βυζαντινή σημειογραφία από το 1860 έως το 1910. 
Μετά από 4 χρόνια μελέτης στις καταγραφές που αφορούσαν 
την παραδοσιακή μας μουσική, ο Δημήτρης Σγουρός επέλεξε 48 
τραγούδια που θεώρησε πως είναι τα πιο αξιόλογα από πλευράς 
παλαιότητας, γνησιότητας και αντιπροσωπευτικότητας, πως 
επεκτείνουν τη γνώση μας για την κρητική μουσική τουλάχιστον 
μέχρι τα μέσα του 19ου αιώνα, αναδεικνύουν τον πλούτο του 
ρεπερτορίου και δείχνουν μια Κρήτη ανοιχτή στο μουσικό 
διάλογο με Ανατολή και Δύση».

Τιμές εισ. €15,00 & €12,00 & €10,00 | Μειωμένο €8,00

Δημήτρης Σγουρός | λύρα, λυράκι, τραγούδι
Δημήτρης Σιδερής | λαγούτο, τραγούδι
Μανώλης Πάγκαλος | λαγούτο
Γιάννηs Παπατζανής | κρουστά, τραγούδι
Ανδρέας Παραγιουδάκης | πιάνο, πνευστά, τραγούδι



Πέμπτη 4 Νοεμβρίου 2021 | 21:00  

Μιχάλης Κονταξάκης - Θίνες / Mandoloop

Ο δεξιοτέχνης του κρητικού μαντολίνου Μιχάλης Κονταξάκης 
παρουσιάζει ένα μουσικό πρόγραμμα βασισμένο στο μαντολίνο, 
εμπνευσμένο από ήχους της Κρήτης και του κόσμου. 
Παρουσιάζει τον ήχο του μέσα από την συμμετοχή του σε 
δύο ιδιαίτερα ντουέτα που διατηρεί στο νησί της Κρήτης. Στο 
ντουέτο Θίνες δημιουργεί έναν ειλικρινή αυτοσχεδιαστικό 
μουσικό διάλογο με τον κρουστό Χάρη Μπάκα και στο ντουέτο 
Mandoloop, ο κιθαρίστας Αντώνης Βουμβουλάκης, με την 
χρήση loops, δημιουργεί ηχοπεριβάλλοντα μέσα στα οποία 
ταξιδεύει ο ήχος του μαντολίνου. Το πρόγραμμα της συναυλίας 
περιλαμβάνει ρεπερτόριο από τη μουσική παράδοση της Κρήτης 
- διασκευασμένο και μη - και συνθέσεις του Μιχάλη Κονταξάκη. 
Το μαντολίνο, ένα όργανο που δύσκολα πρωταγωνιστεί στην 
ελληνική μουσική σκηνή και δισκογραφία, μας ταξιδεύει μέσα 
από πρωτότυπους ήχους και λιτούς συνδυασμούς οργάνων. 
Ο Μιχάλης Κονταξάκης ασχολείται με τη μελέτη και έρευνα 
του μαντολίνου, τόσο ως ένα όργανο που έχει ενταχθεί στην 
βιωματική του μουσική (την μουσική της Κρήτης) αλλά και ως 
ένα μέσο για να εκφράσει τη δική του μουσική. Ο ίδιος έχει 
παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη και διεύρυνση του 
κρητικού παιξίματος στο μαντολίνο, πάντα με σεβασμό στο 
παραδοσιακό ύφος και την τεχνοτροπία που έχει αναπτυχθεί 
στην Κρήτη. Εισάγοντας νέες τεχνικές και εκφραστικά στοιχεία, 
ανοίγει νέους ορίζοντες και προοπτικές για το όργανο αυτό.

Τιμές εισ. €15,00 & €12,00 & €10,00 | Μειωμένο €8,00

Μιχάλης Κονταξάκης | μαντολίνο 
Χάρης Μπάκας | κρουστά
Αντώνης Βουμβουλάκης | κιθάρα
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Παρασκευή 5 Νοεμβρίου 2021 | 21:00   

Hairetis Harper

Η δεξιοτέχνις αρπίστα Maria-Christina Harper (Λονδίνο) και 
ο λαουτιέρης Γιάγκος Χαιρέτης (Κρήτη), γνωστός από την 
συνεργασία του με τον Γιάννη Αγγελάκα, δημιουργούν ένα 
πρωτότυπο ντουέτο που συνδυάζει την μουσική παράδοση 
της Κρήτης με την σύγχρονη μουσική σκηνή του Λονδίνου. 
Τα ιδιαίτερα μουσικά τοπία που ο Χαιρέτης δημιουργεί με 
το λαούτο του, πολλές φορές σε ροκ ύφος, μπλέκουν με το 
δυναμικό και πειραματικό παίξιμο της Μαρίας-Χριστίνας 
στην ηλεκτρική της άρπα. Το αποτέλεσμα πολλές φορές 
μυσταγωγικό, άλλες εκρηκτικό ή blues, προσεγγίζει την 
κρητική παράδοση με πολύπλευρο τρόπο. Έχουν παρουσιάσει 
τη συνεργασία τους σε διάφορα φεστιβάλ της Ελλάδας και 
σημαντικούς χώρους του εξωτερικού, όπως το θρυλικό Vera 
Groningen της Ολλανδίας. Ο δίσκος τους Draft κυκλοφόρησε 
από την Same Difference Music τον Δεκέμβριο του 2020 και 
απέσπασε εξαιρετικές κριτικές από διεθνή και ελληνικά μέσα. 
Μουσική τους έχει παιχτεί στον ραδιοφωνικό σταθμό του 
Seattle KEXP και στο Folk Radio UK. 

Τιμές εισ. €15,00 & €12,00 & €10,00 | Μειωμένο €8,00

Maria-Christina Harper | ηλεκτρική άρπα
Γιάγκος Χαιρέτης | κρητικό λαούτο



Σάββατο 6 Νοεμβρίου 2021 | 21:00    

Βabel Trio

Το ψυχοτρόπο συγκρότημα από την Κρήτη σκαρφαλώνει 
στα ψηλά βουνά της για να μας δώσει μια οπτική του τόπου 
που κόβει την ανάσα. Γεμάτοι με στιβαρά μελωδικά σχήματα, 
θυελλώδη κρουστά και ατμόσφαιρα που προκαλεί δέος, 
διατηρούν τα μάτια τους ανοιχτά στην αναζήτηση κρυμμένων 
θησαυρών από το παρελθόν. Ασυγκράτητοι στην απόδοση 
της μουσικής Cretal, όνομα που δηλώνει τη μοναδική μίξη 
της heavy ροκ με την παραδοσιακή μουσική της Μεσογείου 
και τον μοντέρνο λυρισμό. Μια μίξη που παραμένει πάντα σε 
επαφή με τον παλμό της σύγχρονης πραγματικότητας.

Τιμές εισ. €15,00 & €12,00 & €10,00 | Μειωμένο €8,00 

Δημήτρης Σιδερής | ηλεκτρικό λαούτο, πρώτα φωνητικά
Μιχάλης Αυλωνίτης | μπάσο, δεύτερα φωνητικά
Γιώργος Ζαμπάκης (Τρικαλέρο) | ντραμς, δεύτερα φωνητικά
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Στην εποχή που ταυτότητες και ρόλοι αναπροσαρμόζονται, 
στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου ανοίγουμε τη 
συζήτηση με τη συμμετοχή κορυφαίων εκπροσώπων του 
πνεύματος, της επιστήμης, του πολιτισμού, με διανοητές, 
συγγραφείς και καλλιτέχνες από την ελληνική και παγκόσμια 
σκηνή, με στόχο να κρατήσουμε ανοικτό ένα παράθυρο 
διαλόγου με το κοινό γύρω από θέματα που απασχολούν 
την παγκόσμια κοινότητα. Αναζητούμε απαντήσεις σε απλή 
και κατανοητή γλώσσα, αλληλεπιδρώντας με κοινό και 
επιστήμονες, με τις ιδέες να κυριαρχούν σε πρώτο πλάνο!
Ο πρώτος κύκλος Εάλω Πολιτιστικό ανοίγει με τον 
αρχιμουσικό και Καλλιτεχνικό Διευθυντή του Πολιτιστικού 
Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου Μύρωνα Μιχαηλίδη, με 
αφορμή την παραγωγή Ιδομενέας, Βασιλιάς της Κρήτης του 
Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ, που αποτελεί το πρώτο 
ανέβασμα παράστασης λυρικού θεάτρου σε εγκαταστάσεις 
κατασκευασμένες ειδικά γι’ αυτό το σκοπό στην Κρήτη. 
Αλήθεια όμως, πώς ακούμε τη μουσική; Από τον ήχο, 
τις νότες, τα είδη της μουσικής, μέχρι τα σύγχρονα μέσα 
μετάδοσής της, έχουμε αναρωτηθεί πώς ακούμε τη μουσική; 
Ποιο ρόλο παίζει η μουσική στη ζωή μας; Έχει σημασία το 
είδος μουσικής που ακούμε; Η μουσική διαμορφώνει τον 
τρόπο αντίληψης; Και, κυρίως, υπάρχει το εγχειρίδιο του 
σωστού ακροατή; 
Ο Μύρωνας Μιχαηλίδης σε μια διάλεξη για την τέχνη της 
μουσικής. 

Είσοδος ελεύθερη, με δελτία εισόδου.

Κύκλος | Εάλω Πολιτιστικό
Κυριακή 7 Νοεμβρίου 2021 | 21:00 | Αίθουσα Συναυλιών

Πώς ακούτε τη Μουσική;
Μύρων Μιχαηλίδης
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Κύριος ομιλητής: Μύρων Μιχαηλίδης

Συντονισμός συζήτησης:
Αντιγόνη Ανδρεάκη, Κατερίνα Αγγελιδάκη



Κύκλος | Αφιέρωμα
Τετάρτη 10 Νοεμβρίου 2021 | 21:00
Αίθουσα “Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού”

Ένα αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη
με τη Μαρία Φαραντούρη

«Το ξέρεις ότι έχεις γεννηθεί για να τραγουδάς τα τραγούδια μου;», ρώτησε 
ο Μίκης Θεοδωράκης τη δεκαεξάχρονη τότε Μαρία Φαραντούρη, όταν 
την πρωτοάκουσε το 1963 να τραγουδά ένα δικό του τραγούδι. «Το ξέρω», 
ήταν η άμεση απάντησή της. Το συμβόλαιο αγάπης και καλλιτεχνικής 
συνεργασίας υπογράφηκε εκείνη ακριβώς τη στιγμή…

Το αφιέρωμα του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου 
Ηρακλείου στη μελοποιημένη από τον Μίκη Θεοδωράκη 
ποίηση, ερμηνευμένη από την αγαπημένη τραγουδίστριά 
του Μαρία Φαραντούρη, αποτελεί έναν ελάχιστο φόρο τιμής 
στον παγκόσμιο Έλληνα που πρόσφατα έφυγε από τη ζωή. 
Ένα φωτεινό και παθιασμένο πνεύμα ταυτισμένο με τη 
συμφιλίωση, τον αγώνα και το πολυσχιδές μουσικό του έργο, 
που διέθεσε κτήμα ες αεί μια τεράστια παρακαταθήκη στο 
επίπεδο των ιδεών και της τέχνης. Άρρηκτα συνδεδεμένη 
καλλιτεχνικά με τον Θεοδωράκη, η Μαρία Φαραντούρη 
σφράγισε με τις ερμηνείες της μερικά από τα σημαντικότερα 
έργα του (Μπαλάντα του Μαουτχάουζεν, Canto General κ.ά.), 
και έκανε διάσημα όπου γης τα μελοποιημένα από εκείνον 
ποιητικά έργα των νεοελλήνων ποιητών Γ. Σεφέρη, Ο. Ελύτη, 
Γ. Ρίτσου, Γ. Θεοδωράκη, Κ. Καρτελιά, Ι. Καμπανέλλη κ.ά. Το 
όνομά της δόθηκε τιμητικά από εκείνον σε κύκλο τραγουδιών 
του και στα μεγαλύτερα θέατρα του κόσμου και, μαζί με τον 
συνθέτη ή σε προσωπικές της συναυλίες, έχει γνωρίσει την 
αποθέωση από το κοινό. Ο απών-παρών μουσικοσυνθέτης, 
το φωνητικό φορτίο της ερμηνεύτριας και το μελοποιημένο 
ποιητικό υλικό συνθέτουν το αφιέρωμα του Πολιτιστικού 
Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου στην προσφορά τους στα 
καλλιτεχνικά και δημόσια νεοελληνικά πράγματα, εβδομήντα 
περίπου χρόνων ταραγμένης νεοελληνικής ιστορίας. 

Τιμές εισ. €15,00 & €12,00 & €10,00 | Μειωμένο €8,00
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Τάκης Φαραζής | πιάνο
David Lynch | σαξόφωνο & φλάουτο
Ηρακλής Ζάκκας | μπουζούκι & μαντολίνο
Μιχάλης Πορφύρης | βιολοντσέλο
Τεό Λαζάρου | κοντραμπάσο 



Κύκλος | Λυρικό Θέατρο
Τετάρτη 24, Πέμπτη 25 & Παρασκευή 26 Νοεμβρίου 2021 | 20:00 
Αίθουσα “Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού”

Idomeneo, Re di Creta
(Ιδομενέας, Bασιλιάς της Κρήτης)
του Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ

ΜΙΑ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΠΣΚΗ ΜΕ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ GRATTACIELO ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ

Το πρώτο ανέβασμα όπερας σε πλήρη σκηνική και 
μουσική μορφή, στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού 
Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου

«Ένα από τα έργα τα οποία, ακόμη και μία πρώτου 
μεγέθους ιδιοφυΐα όπως ο Μότσαρτ, επιτυγχάνει μόνο 
μια φορά στη ζωή του». Έτσι χαρακτηρίζει ο Άλμπερτ 
Αϊνστάιν τον Ιδομενέα, Βασιλιά της Κρήτης, το τόλμημα του 
Μότσαρτ στη Σοβαρή Όπερα (Opera seria). Ο Ιδομενέας 
είναι ένα σημείο καμπής στη σταδιοδρομία του συνθέτη 
και ένα αποφασιστικό βήμα μακριά από το νεανικό έργο 
του. Πλησιάζει την πιο εκλεπτυσμένη έκφραση των 
μεταγενέστερων έργων του. Είναι ένα έργο θεατρικής 
ακεραιότητας που χαρακτηρίζεται από δραματική 
συνέχεια, πρωτόγνωρη στη μουσική του Μότσαρτ. 
Η δράση επί σκηνής είναι διαρκής και η αφηγηματική 
πλοκή πλούσια εσωτερικής μουσικής, τόσο τρυφερή, όσο 
η τραγική Ίλια, τόσο υστερική, όπως η αμετανόητη Ηλέκτρα 
και τόσο τρομακτική, όπως το θαλάσσιο τέρας 
του Ποσειδώνα.

Τιμές εισ. €30,00 & €22,00 & €15,00
Μειωμένα €12,00 & €8,00
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ΝΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΣΚΗ
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Η Φιλαρμόνια Ορχήστρα Αθηνών (ΦΟΑ), υπό τη διεύθυνση 
του αρχιμουσικού Μύρωνα Μιχαηλίδη, μαζί με το 
Χορωδιακό Σύνολο Ηρακλείου, υπό την καθοδήγηση του 
Γιάννη Κιαγιαδάκη, και διακεκριμένους σολίστ του Θεάτρου 
Grattacielo της Νέας Υόρκης θα ερμηνεύσουν την πρώτη 
σοβαρή όπερα του Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ σε 
λιμπρέτο του Τζιανμπατίστα Βαρέσκο και σκηνοθεσία του 
Στέφανου Κορωναίου. 
Το έργο γράφτηκε από τον Μότσαρτ στο Ζάλτσμπουργκ το 
1780-1781 και έκανε πρεμιέρα στις 29 Ιανουαρίου 1781 στο 
Θέατρο Cuvilliés του Μονάχου. Σύμφωνα με τον ίδιο τον 
συνθέτη, υπήρξε η τελευταία όπερα του είδους της, καθώς 
στη συνέχεια στράφηκε σε πιο ελεύθερες μορφές. Το λιμπρέτο 
αντλεί έμπνευση από τον Πιέτρο Μεταστάζιο. Όλο το ύφος 
και η δομή του φαίνονται γαλλικά και η σκηνή του ναυαγίου 
στο τέλος της πρώτης πράξης δεν διαφέρει πολύ από μια 
δραματική σκηνή στην όπερα Ιφιγένεια εν Ταύροις του Κρίστοφ 
Βίλιμπαλντ Γκλουκ. Παρά το γαλλικό της όμως στυλ, χάρη στον 
Μότσαρτ, η όπερα έχει ευδιάκριτες τις ιταλικές ρίζες της. 
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Φιλαρμόνια Ορχήστρα Αθηνών (ΦΟΑ)

Μουσική διεύθυνση: Μύρων Μιχαηλίδης
Σκηνοθεσία: Στέφανος Κορωναίος
Σκηνογραφία, Ενδυματολογία: Τάσος Πρωτοψάλτου 
Φωτισμοί: Δημήτρης Κουτάς 
Σχεδιασμός και Επεξεργασία βίντεο: Nίκος Μότσιος 

Χορωδιακό Σύνολο Ηρακλείου
Διεύθυνση Χορωδίας: Γιάννης Κιαγιαδάκης

Ιδομενέας: Thomas Massey, Donghyuk Chung
Ίλια: Kinneret Ely, Clara Iranzo
Ηλέκτρα: Kristel Vinter, Wing Kwan Chung
Ιδαμάντης: Kirsten Scott, Eva Marco
Αρμπάτσε: Μάριος Μανιατόπουλος, Valentine Borsu
Αρχιερέας: Valentin Borsu, Νικήτας Γκρίτζαλης
Φωνή του Ποσειδώνα: Rick Agster, Μάνος Χριστοφακάκης
Κρητικές: Αναστασία Πατσακίδου, Αμαλία Ασκορδαλάκη 
Κωνσταντίνα Σηφάκη, Ζωή Λιάπη
Τρώες: Κωνσταντίνος Παλαιολόγου, 
Εμμανουήλ Ζουμπουλάκης, Valentine Borsu, Νικήτας Γκρίτζαλης



Κύκλος | Εάλω Πολιτιστικό
Κυριακή 1 Δεκεμβρίου 2021 | 21:00 | Αίθουσα Συναυλιών

Περί ενός νέου ανθρωπισμού 
Γιώργος Γραμματικάκης

Σε μια εποχή που η αμφισβήτηση, οι αντιπαραθέσεις 
και ο σκεπτικισμός αναζητούν χώρο στις δημόσιες και 
ιδιωτικές συζητήσεις, το Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο 
Ηρακλείου παρέχει βήμα στις γόνιμες «αντιφωνίες» 
εκπροσώπων του πνεύματος, διαπρεπών επιστημόνων, 
διανοητών, ερευνητών κ.ά., και στη συνδιαλλαγή με το 
κοινό, εξασφαλίζοντας το δικαίωμα της δημόσιας ομιλίας, 
την παρρησία και την ισότητα του λόγου. Ο Ακαδημαϊκός 
Γιώργος Γραμματικάκης θα καταθέσει τις απόψεις του 
και θα απαντήσει, με τον χαρακτηριστικά ποιητικό, 
εμπεριστατωμένο και γλαφυρό του λόγο, στα ερωτήματα 
του κοινού: από τη γένεση του σύμπαντος μέχρι τους 
κινδύνους που απειλούν τον πλανήτη και τον πολιτισμό∙ 
για τους νέους δρόμους και τις νέες απειλές μετά την 
πανδημία∙ για τη θεώρηση της επιστήμης, τον άνθρωπο 
και τα νέα δεδομένα∙ αλλά και στο ερώτημα αν ήρθε πλέον 
ο καιρός να σκεφτούμε πάνω σε έναν άλλο πολιτισμό, σε 
μια νέα αντίληψη περί ανθρωπισμού. 
Συνεπείς με το πνεύμα της εποχής, ανοίγουμε τις πόρτες 
του ΠΣΚΗ στο κοινό που υπερασπίζεται τον διάλογο, 
που δεν αρέσκεται να είναι ακροατής κουραστικών 
μονολόγων, αλλά επιλέγει να θέτει ερωτήματα, να αναζητά 
πειστικές και εμπεριστατωμένες απαντήσεις και να 
παρουσιάζει προτάσεις ρεαλιστικές που προκύπτουν από 
τη διαδικασία του γόνιμου διαλόγου.

Είσοδος ελεύθερη, με δελτία εισόδου.

Συντονισμός συζήτησης: Αντιγόνη Ανδρεάκη
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Κύκλος | Συμφωνική μουσική
Παρασκευή 10 & Σάββατο 11 Δεκεμβρίου 2021 | 21:00
Αίθουσα “Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού”

Μεγάλο αφιέρωμα
στον Ludwig van Beethoven!

Το Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου συνεχίζει σ’ 
αυτή την καλλιτεχνική περίοδο τον αφιερωματικό κύκλο 
Λούντβιχ βαν Μπετόβεν 250! με μία συναυλία αποκλειστικά 
ορχηστρικών έργων του συνθέτη. Η Φιλαρμόνια Ορχήστρα 
Αθηνών (ΦΟΑ) παρουσιάζει υπό τη διεύθυνση του 
διεθνούς φήμης αρχιμουσικού Μύρωνα Μιχαηλίδη τρία 
από τα πλέον αντιπροσωπευτικά έργα του συνθέτη για 
ορχηστρικό σύνολο και σολίστ. Στο πιάνο ερμηνεύει ο 
διάσημος πιανίστας Κυπριανός Κατσαρής.
Πρόκειται για την Εισαγωγή του Έγκμοντ, Αρ. 84, έργο 
που συνέθεσε ο Μπετόβεν μεταξύ 1809 και 1810 για το 
ομώνυμο θεατρικό του Γιόχαν Βόλφγκανγκ φον Γκαίτε 
και που εξιστορεί την ηρωική αυτοθυσία του φλαμανδού 
πολεμιστή Έγκμοντ. Η Εισαγωγή αποτελεί το διασημότερο 
από τα μέρη του έργου και το ύφος της είναι παρόμοιο με 
εκείνο της 5ης Συμφωνίας του. 
Ακολουθεί το Κοντσέρτο για πιάνο, No. 3 σε Ντο Ελάσσονα, 
Αρ. 37, έργο με έτος σύνθεσης το 1800, που ερμηνεύουν 
μοναδικά οι δύο διεθνώς βραβευμένοι μουσικοί, ο 
πιανίστας Κυπριανός Κατσαρής και ο αρχιμουσικός 
Μύρων Μιχαηλίδης. 
Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με τη Συμφωνία Νο. 5 σε 
Ντο Ελάσσονα, Αρ. 67, έργο που ολοκληρώθηκε το 1807. 
Πρόκειται για την πιο διάσημη από τις Συμφωνίες του 
Μπετόβεν και για ένα από τα δημοφιλέστερα και 
συχνότερα ερμηνευμένα έργα της κλασικής μουσικής.

Τιμές εισ. €30,00 & €22,00 & €15,00
Μειωμένα €12,00 & €8,00
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Πρόγραμμα

Egmont (Op. 84), Εισαγωγή [1809-1810]

Κοντσέρτο για πιάνο, Αρ. 3 σε Ντο Ελάσσονα (Op. 37) [1800]
Ι.   Allegro con brio
II.  Largo
III. Rondo – Allegro

Συμφωνία Αρ. 5 σε Ντο Ελάσσονα (Op. 67) [1804-1807]
Ι.   Allegro con brio
ΙΙ.  Andante con moto
ΙΙΙ. Allegro
IV. Allegro 

Φιλαρμόνια Ορχήστρα Αθηνών (ΦΟΑ)

Σολίστ: Κυπριανός Κατσαρής, πιάνο
Μουσική διεύθυνση: Μύρων Μιχαηλίδης



Κύκλος | Αφιέρωμα
Κυριακή 12 Δεκεμβρίου 2021 | 21:00 
Αίθουσα “Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού”

Ρίκα Διαλυνά: Από το Ηράκλειο 
στο Hollywood και στην Cinecittà 
Μια Ηρακλειώτισσα αυτοβιογραφείται…!

Το Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, 
εγκαινιάζοντας έναν κύκλο αφιερώματος στους 
Ηρακλειώτες ανθρώπους των γραμμάτων και των τεχνών, 
τιμά τη γεννημένη στο Ηράκλειο Ρίκα Διαλυνά, μια γυναίκα 
με εκρηκτική ομορφιά, πολυσχιδές ταλέντο, πνευματικές 
αναζητήσεις και ξεχωριστό ήθος, που διέπρεψε στη χώρα 
μας και διεθνώς. Μεγάλωσε με το όνειρο να φθάσει στην 
Αμερική, σπούδασε στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών 
και στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου, διακρίθηκε 
για την ομορφιά της (Σταρ Ελλάς [1954] και πέμπτη στην 
κατάταξη της Μις Υφήλιος [1954]), κατέκτησε το Hollywood, 
την Cinecittà και τον «καλό ελληνικό κινηματογράφο» 
και έγραψε τέσσερα μυθιστορήματα, κατά το πλείστον 
αυτοβιογραφικά: Η ζωή είναι παράξενη φίλε (2000), Ίσως 
ήταν μόνο όνειρο (2002), Μια βαλίτσα μοναξιά (2003) και Η 
ζωή μάς κάνει πλάκα (2016). Είναι εκείνη που είχε δηλώσει 
ότι «από προσωπικότητες θα μπορούσε να ερωτευτεί 
τον Κομφούκιο για τη σοφία του, τον Απόλλωνα για την 
ομορφιά του και τον Ωνάση για τα… γυαλιά του». 
Παρουσία της τιμώμενης, θα μιλήσουν άνθρωποι που τη 
γνώρισαν και συνεργάστηκαν μαζί της, ενώ την εκδήλωση 
θα πλαισιώσει οπτικοακουστικό και φωτογραφικό υλικό.

Είσοδος ελεύθερη, με δελτία εισόδου.

Καλλιτεχνική επιμέλεια:
Άννα Μαχαιριανάκη
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Κύκλος | Μπαλέτο
Αίθουσα “Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού”

Καρυοθραύστης • Σουίτες
Μπαλέτο Εθνικής Όπερας Σλοβενίας
Μουσική: Πιότρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι και Ντιουκ Έλινγκτον
Χορογραφία, Κοστούμια, Φωτισμοί: Ρενάτο Τζανέλλα

Το παιδικό παραμύθι που γίνεται πραγματικότητα μέσα 
από τη μουσική. Η σουίτα από το πασίγνωστο μπαλέτο του 
Πιότρ  Ίλιτς Τσαϊκόφσκι Ο Καρυοθραύστης, του 1892, και 
η ομώνυμη τζαζ σουίτα του Ντιουκ Έλινγκτον, του 1960, 
έρχονται μαζί στη σκηνή του Πολιτιστικού Συνεδριακού 
Κέντρου Ηρακλείου, σε μία παράσταση που υπογράφει ο 
Ρενάτο Τζανέλλα και παρουσιάζουν η Όπερα του Εθνικού 
Θεάτρου της Σλοβενίας και το Μπαλέτο της Λιουμπλιάνα. 
Η υπόθεση του μπαλέτου σε δύο πράξεις του Ρώσου 
συνθέτη Πιότρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι βασίζεται στο παραμύθι Ο 
Καρυοθραύστης και ο βασιλιάς των ποντικών του Ε.Τ.Α. 
Χόφμαν, διασκευασμένο αριστοτεχνικά από τον Αλέξανδρο 
Δουμά. Η σουίτα του Ντιουκ Έλινγκτον αποτελεί μια σειρά 
τζαζ διασκευών του ίδιου και του Μπίλι Στρέιχορν στα 
μουσικά θέματα του Ρώσου ρομαντικού συνθέτη. 
Ο Καρυοθραύστης είναι το δώρο που έκανε στη μικρή 
Κλάρα ο νονός της Ντρόσελμαγερ την παραμονή των 
Χριστουγέννων και έχει το σχήμα ενός κινούμενου 
στρατιώτη. Τα μεσάνυχτα, στο όνειρό της η Κλάρα 
μεταφέρεται σ’ έναν παραμυθένιο κόσμο, όπου όλα 
τα παιχνίδια ζωντανεύουν, μεταξύ των οποίων και ο 
Καρυοθραύστης, που μεταμορφώνεται σε έναν όμορφο 
πρίγκιπα. Το πρωί όμως που η Κλάρα ξυπνάει, το μόνο που 
κρατά στην αγκαλιά της είναι η ξύλινη κούκλα-στρατιωτάκι 
που της χάρισε ο νονός της. 
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Σαρώστε εδώ για περισσότερες 
πληροφορίες για την εκδήλωση 
και τις ημερομηνίες των 
παραστάσεων
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Κύκλος | Θέατρο
Αίθουσα “Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού”

Θεόδωρος Κολοκοτρώνης: «Ο Θεός 
έβαλε την υπογραφή του…»
του Γιώργου Α. Χριστοδούλου

NΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΠΣΚΗ ΓΙΑ ΤΑ 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

Με μια νέα θεατρική παραγωγή, το ιστορικό και 
ψυχολογικό δράμα του Γιώργου Α. Χριστοδούλου 
Θεόδωρος Κολοκοτρώνης: «Ο Θεός έβαλε την υπογραφή 
του…», το ΠΣΚΗ τιμά την επέτειο των 200 χρόνων από την 
Επανάσταση. Το έργο είναι ο δραματικός διάλογος ανάμεσα 
στον Κολοκοτρώνη και τη μητέρα του-Μάνα Ελλάδα, 
στο οποίο ο κόσμος της μυθοπλασίας και της Ιστορίας 
συνδέεται στενά με εκείνον του αιώνιου θεϊκού φωτός. 
Το έργο, δίπλα στις τραγωδίες θαυμασμού της εγχώριας 
δραματουργίας του 19ου αιώνα, εμφανίζει τον ήρωα να 
λαμβάνει ευλογία Θεού για να εντάξει εαυτόν στον χώρο 
της εθνικής ιστορίας, της ιστορικής αναγκαιότητας και της 
επιτακτικότητας της Επανάστασης. 
Σ’ ένα τρίπτυχο Πατρίδα – Ήρωας – Θεός, με ένα 
αναστοχαστικό των ιστορικών συμβάντων κείμενο και τη 
μουσική του αρχιμουσικού-συνθέτη Ραφαήλ Πυλαρινού, 
η παράσταση παρουσιάζει έναν ήρωα είτε αυτοπρόσωπο 
είτε μέσω των προσωπείων του, που αναδύονται μέσω 
ακουστικού υλικού σαν ιστορική, έγκυρη αφήγηση. Ο 
Κολοκοτρώνης γίνεται δάσκαλος εθνικής συνείδησης 
και προάγγελος της αναγέννησης μιας Ελλάδας που 
γεννούσε εφιάλτες και διχαστές, θέτοντάς την σε απολογία 
για ό,τι επέτρεψε και «οδηγώντας» στο εδώλιο όσους 
υπερασπίζονται καταδίκες αδιαπραγμάτευτων ηρώων, 
τους οποίους ο θεατής Λαός περίτρανα θα δικαίωνε.



Συγγραφέας: Γιώργος Α. Χριστοδούλου
Σκηνοθεσία / Φωτιστικός σχεδιασµός: Γιώτα Κουνδουράκη
Σκηνικά / Κοστούµια: Πολυτίµη Μαχαίρα
Πρωτότυπη µουσική σύνθεση: Ραφαήλ Πυλαρινός
Χορογραφία / Κίνηση: Άρτεµις Ιγνατίου
Βοηθός σκηνοθέτη: Μαρία Χελιδώνη

Θεόδωρος Κολοκοτρώνης: Κωνσταντίνος Καζάκος 
Μάνα Κολοκοτρώνη-Μάνα Ελλάδα: Ιωάννα Γκαβάκου

Σαρώστε εδώ για περισσότερες 
πληροφορίες για την εκδήλωση 
και τις ημερομηνίες των 
παραστάσεων

ΝΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΣΚΗ









Καλλιτεχνικός Διευθυντής 
Μύρων Μιχαηλίδης 
 
Αναπληρωτής Καλλιτεχνικός
-Εκτελεστικός Διευθυντής 
Ραφαήλ Πυλαρινός

Υπεύθυνες Αρχείου, Δραματολογίου 
& Μουσικής Βιβλιοθήκης 
Κατερίνα Χάλκου, Ασπασία Καραλή

Σύμβουλος Οικονομικού 
και Διοικητικού  
Ιωάννης Χριστοδουλάκης

Υπεύθυνη Παραγωγών 
Μαριάννα Πεχυνάκη 

Υπεύθυνη Οργάνωσης Συνεδρίων 
Όλγα Καρούζου

Υπεύθυνος Προβολής, 
Επικοινωνίας – Γραφείο Τύπου
Μανώλης Φούμης

Σύμβουλος Επικοινωνίας
Κατερίνα Αγγελιδάκη

Γραφιστική Επιμέλεια
Χρυσόστομος Σπετσίδης

Βοηθός Τεχνικού – 
Καλλιτεχνικού Συντονιστή
Μαρώ Κουβίδη 

Γραμματεία Καλλιτεχνικής 
Διεύθυνσης
Μάγδα Παπασηφάκη 

Υπεύθυνος Μηχανισμών Σκηνής 
& Σκηνικής Προετοιμασίας
Γιάννης Αγγουρίδης 

Υπεύθυνος Οπτικοακουστικών 
Εγκαταστάσεων
Δημήτρης Χατζάκης 

Υπεύθυνος Φωτισμών 
& Ηλεκτρολογικών
Κίμων Κίτρινος

Υπεύθυνος Κτιριακών 
Εγκαταστάσεων, Συντήρησης 
Κτηρίων, Μηχανολογικού 
Εξοπλισμού, Πυρασφάλειας 
& Εκπαίδευσης Προσωπικού
Γιάννης Σμαραγδάκης

Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων 
και Εθιμοτυπίας
Μαρία Τσικαλάκη

Υπηρεσίες ΠΣΚΗ



Χρησιμοποιώντας το κινητό σας τηλέφωνο, 
σαρώστε τον κωδικό QR και αποκτήστε άμεση πρόσβαση 
στο αναλυτικό πρόγραμμα του ΠΣΚΗ με αναφορά 
σε ακριβείς ημερομηνίες και ώρες των παραστάσεων 
καθόλη τη διάρκεια της καλλιτεχνικής περιόδου 2021-2022. 

Προπώληση εισιτηρίων:
• viva.gr
• Bιβλιοπωλείο Bικελαίας Bιβλιοθήκης
• Κατά την είσοδό σας στους συναυλιακούς χώρους


