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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

 

Ορφέας & Ευρυδίκη 

 
...''του χωρισμού όποιος σκίσει τα σκοτεινά πελάγη, 

    έχοντας πάντα στο νου, αβασίλευτο άστρο την αγάπη, 

    δε θα να σμίξει μόνο αυτός με εκείνους που χει χάσει, 

    με ιερό γιοφύρι, κι άλλους θα σμίξει ανάμεσά τους, 

    τόπους με τόπους, λαούς με λαούς, οχτρούς με φίλους, 

    με τη ζωή το θάνατο, τους αιώνες με τους αιώνες...'' 

                                                      Διθύραμβος του Ρόδου-Άγγελος Σικελιανός 

 

 

 

Η ΛΔ΄ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων σε 

συνεργασία με την καλλιτεχνική ομάδα του Πολιτιστικού υλλόγου 

Σσουκαλάδων Λευκάδας, σάς προσκαλούν το άββατο 7 επτεμβρίου 

2013 στις 20:30 στον Αρχαϊκό Ναό του Απόλλωνα στην Μητρόπολη με 

ελεύθερη είσοδο στην παράσταση του χοροδράματος «Ορφέας & 

Ευρυδίκη». Με σκηνικό στημένο πλάι στα αρχαία λείψανα του ναού του 

Απόλλωνα, ανάμεσα σε δέντρα και μακριά από τα πολλά φώτα, θα 

παρουσιαστεί μια εξαιρετική χορευτική αφήγηση του γνωστού μύθου από 

το χορευτικό τμήμα του Πολιτιστικού υλλόγου Σσουκαλάδων Λευκάδας 

με συμμετοχή της ομάδας χορού της Ευρυδίκης Μεσσήνη και σκηνοθεσία 

του νέου ταλαντούχου σκηνοθέτη και μουσικού Νίκου ταματέλου.  

Η ελληνική μυθολογία έχει τροφοδοτήσει άπειρες φορές όλες τις 

μορφές τέχνης στο πέρασμα των αιώνων. Μερικοί μύθοι όμως έχουν μια 

ξεχωριστή απήχηση στον καλλιτεχνικό χώρο και καταφέρνουν με 

διάφορες παραλλαγές να προκαλούν το ενδιαφέρον των φιλότεχνων. Ο 

μύθος του Ορφέα και της Ευρυδίκης είναι σίγουρα ένας από αυτούς, αφού 



τον συναντάμε στον χώρο της όπερας, στην ελληνική και ξένη 

δισκογραφία, αλλά και σε άλλες μορφές τέχνης, όπως η λογοτεχνία, ο 

χορός το θέατρο, η ζωγραφική και γονιμοποίησε κάθε είδους έργα. 

Νύμφες, Αργοναύτες και οι δύο πρωταγωνιστές με μουσική 

υπόκρουση γνωστές συνθέσεις των Φατζιδάκι, Πλέσσα, Dead Can Dance - 

κι όχι μόνο - θα ξεσηκώσουν τις αισθήσεις μας, προβάλλοντας τα αιώνια 

ζητήματα της ζωής, του θανάτου και της δύναμης της αγάπης που 

οδήγησε τον Ορφέα να κατέβει στον Άδη χωρίς φόβο, βέβαιος ότι θα 

κατόρθωνε να επιστρέψει πίσω με την Ευρυδίκη πλάι του. 

την συγκεκριμένη παράσταση ο γνωστός μύθος αποτυπώνεται σε 

μία σύγχρονη εκδοχή που συνδυάζει το αρχαίο δράμα, τον λυρισμό, τη 

μουσική, το θέατρο και τον χορό εξερευνώντας τα ανθρώπινα όρια, τη 

δύναμη του πόθου και τα διάφορα επίπεδα της εσωτερικής αναζήτησης. Η 

πολυπληθής ομάδα των ηθοποιών και των χορευτών κάτω από τις 

οδηγίες του πολλά υποσχόμενου νέου σκηνοθέτη και μουσικού Νίκου 

ταματέλου και της χορογράφου – σκηνογράφου Ευρυδίκης Μεσσήνη – 

πτυχιούχου της Κρατικής χολής Ορχηστικής Σέχνης και μέλους της 

Βασιλικής Ακαδημίας χορού του Λονδίνου -, η οποία έχει επιμεληθεί τις 

χορογραφίες, παρουσιάζει ένα χορόδραμα αντάξιο μεγάλων παραγωγών, 

το οποίο έχει ήδη αποσπάσει άριστες κριτικές, όπου κι αν παρουσιάστηκε. 

 

Σημείωμα σκηνοθέτη: 

«Πάληα πίζηεπα όηη ε έκπλεπζε ηνπ δεκηνπξγνύ όηαλ πξόθεηηαη γηα έλα ηόζν 

πινύζην ελεξγεηαθά γεγνλόο, όπσο ε ηζηνξία θαη όρη ν κύζνο ηνπ Οξθέα θαη ηεο Επξπδίθεο, 

ήηαλ δεπηεξεύνπζαο ζεκαζίαο..Η ηζηνξία απηή πέξα από ηηο πνιιέο εθδνρέο ηεο, έρεη ηόζα 

πνιιά επίπεδα, λνήκαηα, εξκελείεο θαη ζπκβνιηζκνύο πνπ αξθεί θάπνηνο λα θαηαπηαζηεί κε 

κηα από όιεο απηέο θαη λα θαηαιήμεη ζε εζσηεξηθά πλεπκαηηθά κνλνπάηηα πνπ ελδερνκέλσο 

λα ηνλ νδεγήζνπλ ζε εμεγήζεηο γηα ην ίδην ηνπ ηνλ εαπηό - ελδερνκέλσο θαη όρη - ....ζίγνπξα 

όκσο ζα έρεη ηαμηδέςεη ζε απηό πνπ ιέκε εζσηεξηθή αλαδήηεζε. 

 Σην ηέινο λαη, ίζσο απηό λα απνηειέζεη κηα έκπλεπζε, απηό όκσο είλαη θάηη πνπ δε 

καο αθνξά ζην παξόλ θαη θξίλεηαη ζίγνπξα ηζηνξηθά από ηνλ θόζκν. 

 Εθείλν πνπ ζίγνπξα ζα πξέπεη λα καο αθνξά ζην παξόλ είλαη ην κέρξη πνπ κπνξνύκε 

λα θηάζνπκε πξνθεηκέλνπ λα αλαθηήζνπκε απηό πνπ ράζακε..απηό πνπ καο ζηέξεζε ν 

εαπηόο καο ή νη ζπλζήθεο. Τν κέρξη πνπ κπνξνύκε λα θηάζνπκε θαη αλ ζα ηα θαηαθέξνπκε, 

ζα καο δείμεη ζην ηέινο αλ ην αμίδακε ε όρη. Καη θάπνπ εθεί κέζα ζηε λύρηα θνηηώληαο ηα 

αζηέξηα θαηάκαηα ζίγνπξα μέξνπκε πνπ κπνξνύκε λα θηάζνπκε θαη ηη έρνπκε θάλεη σο 

εθείλε ηε ζηηγκή. 

 Τν πέξαζκα από ηνλ έλα θόζκν ζηνλ άιιν ,αιήζεηα κήπσο είλαη ην πέξαζκα κέζα 

καο;..νη εζσηεξηθέο θσλέο ,απηό πνπ αλεβαίλεη από βαζεηά αθνινπζώληαο ην θσο; απηή ε 

δύλακε πνπ καο δίλεη ώζεζε όηαλ καο θαιεί λα αθνινπζήζνπκε ην ζθνπό καο ,κεηαηξέπεηαη 

ζε γαιήλε … “γαιήλε είλαη ε πεγή από ηε θαξδηά ελόο άληξα, γαιήλε είλαη έλαο άληξαο πνπ 

ε αλάζα ηνπ είλαη ε απγή ,γαιήλε είλαη ε απγή ζε κηα κέξα δίρσο ηέινο, γαιήλε είλαη ην 

ηέινο, όπσο ην ηέινο ηνπ πνιέκνπ” 

 Αξγνλαύηεο κέζα ζηα ζθνηάδηα κε όπια ειεθηξηθά θαη ηπηάκελα θαξάβηα, λύκθεο 

καο θαινύλ από παληνύ ..νη άλζξσπνη πεζαίλνπλ πξαγκαηηθά κόλν όηαλ ηνπο μερλάκε.» 

 



Η είσοδος στον αρχαιολογικό χώρο και στην παράσταση θα είναι 

ελεύθερη. 

                                                                                            Με εκτίμηση, 

                                                                                    Η Προϊσταμένη της Εφορείας 

                                                                                  Μαρία Βαϊοπούλου 

 
Πληροφορίες: ΛΔ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων 

Λουκιανού 1 

43100 Καρδίτσα 

Τηλ.: 2441061564 / 79382 -  Fax: 2441061565 

E-mail: ldepka@culture.gr 

www.facebook.com/ArchaiologikoMouseioKarditsas 

 

Η εκδήλωση πραγματοποιείται με την ευγενική υποστήριξη των: 

Εμποροβιοτεχνικού Επιμελητηρίου Καρδίτσας, Ξενοδοχείου «Τιτάγιον» & 

Τυπογραφείου «ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ». 
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