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  ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΜΟΥΣΙΚΗ  
ΣΤΟ  ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ 

 
 
Οι «Φίλοι του Μουσείου Μπενάκη» ξεκινούν την δεύτερη πεντηκονταετία δράσης 
οργανώνοντας τη μουσική βραδιά « Οι γειτονιές των Ποιητών» με μουσική της Πηγής 
Λυκούδη, στο αμφιθέατρο του Μουσείου, Πειραιώς 138 & Ανδρόνικου, την Τετάρτη 27 
Φεβρουαρίου 2008 στις 8:00 μμ. 
 
Η ημερομηνία έχει προσδιορίσει τον τίτλο και το ρεπερτόριο της βραδιάς.  
 
65 χρόνια πριν, στις 27 Φεβρουαρίου,  «ο ενάρετος και σεμνός» Κωστής Παλαμάς 
πέρασε στην ιστορία, έγινε ιστορία δική μας.  
 
« Οι γειτονιές των Ποιητών» θα περιλαμβάνουν ένα τραγούδι σε στίχους Κωστή 
Παλαμά και τραγούδια σε στίχους Οδυσσέα Ελύτη, Λευτέρη Παπαδόπουλου και Γιάννη 
Π. Ιωαννίδη καθώς και ορχηστικά κομμάτια που έχει συνθέσει η Πηγή Λυκούδη. 
Η μελοποίηση των στίχων του Γιάννη Π. Ιωαννίδη κυκλοφόρησε στην αγορά από την 
δισκογραφική εταιρία «ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ» με τίτλο «Μου χρωστάς μια αγάπη ουρανέ». 
 
«Ποίηση και Μουσική είναι εκφάνσεις της τέχνης αλληλένδετα συνδεδεμένες» δηλώνει η 
συνθέτρια για να συνεχίσει. «Οι γειτονιές των ποιητών, το πλέγμα των σχέσεων που 
αναπτύσσονται μεταξύ των ανθρώπων, αποτελούν μαζί με την ευαισθησία την γενεσιουργό 
αιτία της ποίησης.  Η ποίηση δεν είναι μόνο μουσική, ούτε μόνο πάροδος εικόνων. Δεν 
είναι ούτε μόνο μουσική πάροδος σκέψεων. Όλα τα απαραίτητα οικοδομούνται απάνω 
στο πρώτο απαραίτητο, τη συγκίνηση. Η ροή μπορεί να πάρει άπειρες μορφές. Η πηγή 
είναι πάντα μία: κάτι που να πλησιάζει το δάκρυ.   
Και η μουσική δημιουργία ακολουθεί, την οδηγεί η μουσικότητα του ίδιου του στίχου 
την επηρεάζει η αισθητική νοημοσύνη των δημιουργών σε μία σχέση αμφίδρομης 
επικοινωνίας».  
Τελειώνοντας η Πηγή Λυκούδη τονίζει «Όταν δεν θέλω πια ούτε να μιλήσω, ούτε να 
γράψω, ούτε να σκεφθώ, τότε καταφεύγω εκεί όπου όλα αυτά δεν χρειάζονται, για να 
αγγίξεις την ουσία, στη Μουσική. 
Αλλά και όταν όλα αυτά τα μπορώ, πάλι εκεί καταφεύγω, για να αισθανθώ στο δέρμα των 
δακτύλων μου την απαλότητα της ουσίας της και την στιλπνότητα της μορφής της».  
 
Τα τραγούδια θα ερμηνεύσουν ο Αλέξανδρος Χατζής, η Αγνή, η Πένυ Ξενάκη, ο 
Ηρακλής Ζάκκας, ο Νίκος Καρακαλπάκης, και η Αμέρισσα. πλαισιωμένοι  από 
πενταμελή ορχήστρα με την συνθέτρια στο πιάνο. Απαγγέλλει ο Δημοσθένης  Αμπράζης. 
 
Η βραδιά πραγματοποιείται με την χορηγία των καταστημάτων του οπτικού οίκου Μηνά 
Κόκκορη KOKKORIS OPTICS. 

 
 
 
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Α. Ναλμπάντογλου   6974 83 75 05. 


