
Μουσικό Σχολείο Λάρισας - Προβολή Εκπαιδευτικού Υλικού από την εκπαιδευτική

επίσκεψη στην Αθήνα - Συμμετοχή στο διήμερο επετειακών εκδηλώσεων που

πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών στις 27 & 28 Νοεμβρίου 2021, με

αφορμή την επέτειο για τη συμπλήρωση 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση.

Παρουσίαση της μουσικής παράστασης με τίτλο: «Αναζητώντας τους ήρωες του 1821

μέσα από τις τέχνες».

Μαθητές της Β Λυκείου του Μουσικού Σχολείου Λάρισας συμμετείχαν, κατόπιν πρόσκλησης

του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο διήμερο επετειακών εκδηλώσεων που

πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών στις 27 & 28 Νοεμβρίου 2021, με

αφορμή την επέτειο για τη συμπλήρωση 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση.

Κατά τη διάρκεια του διημέρου παρουσιάστηκε ένα πλούσιο πρόγραμμα καλλιτεχνικών

δράσεων, με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών δομών όλης της επικράτειας (Σχολεία,

Πανεπιστήμια, Δομές Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης). Στο πλαίσιο αυτό οι

μαθητές του Σχολείου μας παρουσίασαν την μουσική παράσταση με τίτλο: «Αναζητώντας

τους ήρωες του 1821 μέσα από τις τέχνες».

Η εμφάνισή τους περιλάμβανε την προβολή της ομώνυμης ταινίας μικρού μήκους, που

δημιούργησαν κατά τη διάρκεια της περσινής σχολικής χρονιάς (2020 - 2021) κάτω από τις

εγνωσμένες ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες (covid 19, εγκλεισμός, καραντίνα). Οι μαθητές μας

απέδειξαν πως ο υγειονομικός αυτός δαίμων δεν υπερτέρησε συναισθηματικά, πνευματικά,

νοητικά της τιμής που απέτισαν στην μέγιστη επέτειο του Ελληνισμού, ερμηνεύοντας

-ταυτόχρονα με την προβολή του βίντεο- ζωντανά τα τραγούδια που συμπεριλαμβάνονταν

στην ταινία, με ορχήστρα και ολιγομελές φωνητικό σύνολο.

Η προαναφερθείσα ταινία απέσπασε το 1
ο
βραβείο στον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό

Έκφρασης & Δημιουργίας με θέμα: «200 Χρόνια από την Επανάσταση - Τιμώντας τους

Ήρωες του 1821» και το 3
ο
βραβείο για την πρωτότυπη μουσική σύνθεση «Μοιρολόι» του

Προκοπείου Πολυδύναμου Εκκλησιαστικού Κέντρου της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Κρήνης

& Καλαμαριάς.

Επίσης, οι μαθητές της Β Λυκείου του Μουσικού Σχολείου Λάρισας εμπλούτισαν την

προαναφερθείσα ταινία αξιοποιώντας επιλεγμένα τεκμήρια από το αρχείο της ΕΡΤ και

δημμιούργησαν την ταινία “ Ήρωες της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 μέσα από τις

Τέχνες”. Η ταινία στη δεύτερή της εκδοχή απέσπασε το 1
ο

Βραβείο στον 3
ο

Διεθνή

Μαθητικό Διαγωνισμό Οπτικοακουστικής Δημιουργίας «Τα σχολεία εκπέμπουν στην ΕΡΤ».



Λινκ της ταινίας:

https://drive.google.com/file/d/1P1eosBUGC4V_GRxHtsNCFSY_rYsS-6Ud/view?usp=s

haring

Στην επίσημη κεντρική εκδήλωση του Υπουργείου Παιδείας που έλαβε χώρα στην μεγάλη

αίθουσα του Μεγάρου «Χρήστος Λαμπράκης», συμμετείχαν με ομιλίες η Α.Ε. Πρόεδρος της

Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη

Κεραμέως, η Πρόεδρος της Επιτροπής ‘’Ελλάδα 2021’’ Γιάννα Αγγελοπούλου-Δασκαλάκη, οι

Υφυπουργοί Ζέττα Μακρή και Άγγελος Συρίγος, καθώς και ο Γενικός Γραμματέας

Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Αποστόλης

Δημητρόπουλος.

Με αφορμή την επίσκεψη στην Αθήνα, οι μαθητές της Β Λυκείου είχαν την ευκαιρία να

περιηγηθούν στην έκθεση «Ο γαλαξίας μου: Μίκης Θεοδωράκης» που βρίσκεται στον

εκθεσιακό χώρο του Συλλόγου "Οι Φίλοι της Μουσικής" στο φουαγιέ ισογείου της Αίθουσας

“Χρήστος Λαμπράκης”. Στην έκθεση αξιοποιείται το πλήρες αρχείο του συνθέτη, που ο ίδιος

είχε εμπιστευθεί στη Μουσική Βιβλιοθήκη «Λίλιαν Βουδούρη» του Συλλόγου Οι Φίλοι της

Μουσικής και σε συνεργασία με τον Οργανισμό Μεγάρου Μουσικής Αθηνών και το

Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού φωτίζει τις πολλές και διαφορετικές πλευρές της

μουσικής και πολιτικής παρακαταθήκης του Θεοδωράκη.

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να περιηγηθείτε εικονικά στην ψηφιακή έκθεση.

Πρόκειται για την πρώτη και πλέον ολοκληρωμένη έκθεση ενός ολόκληρου Γαλαξία: όλα τα

χειρόγραφα, οι φωτογραφίες, ηχητικά και οπτικά ντοκουμέντα, επίσημα έγγραφα κι άλλο

πολύτιμο αρχειακό υλικό από την 96χρονη ζωή του Μίκη Θεοδωράκη. Η έκθεση είναι

χωρισμένη σε 16 περιόδους της ζωής ενός από τους πλέον πολυδιάστατους καλλιτέχνες, ο

οποίος ήταν μεταξύ άλλων μουσικός, συνθέτης, πολιτικός και πρωτεργάτης της ειρήνης. Ο

Θεοδωράκης ενσαρκώνει περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον το Ελληνικό στοιχείο, ενώ

ταυτόχρονα είναι και η φωνή της Ελλάδος.

https://mmb.org.gr/el/o-galaxias-moy-mikis-theodorakis

Τέλος, οι μαθητές μας είχαν την ευκαιρία να περιηγηθούν στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας.

Την αποστολή των μαθητών συνόδευσαν η τότε Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Λάρισας και νυν Αναπληρώτρια Διευθύντρια Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας &

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, Βασιλική Ζιάκα και οι υπεύθυνοι καθηγητές του

συγκεκριμένου project Βασιλάκης Νίκου, Παρασκευή Καραγιάννη και Ευφροσύνη Αστ.

Κτιστάκη.

https://drive.google.com/file/d/1P1eosBUGC4V_GRxHtsNCFSY_rYsS-6Ud/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1P1eosBUGC4V_GRxHtsNCFSY_rYsS-6Ud/view?usp=sharing
https://mmb.org.gr/el/o-galaxias-moy-mikis-theodorakis


Στήριξη για την πραγματοποίηση αυτής της εκπαιδευτικής δράσης μας παρείχε ο Δήμος

Λαρισαίων και ο Διευθυντής του Σχολείου μας, κ. Σωτήριος Αναγνωστόπουλος.

Στη μουσική παράσταση «Αναζητώντας τους ήρωες του 1821 μέσα από τις τέχνες» έλαβαν

μέρος οι μαθητές:

Αμελίμπια-Περρής Νέστωρ, Αραμπατζή Χαρίκλεια, Γκερμπεσιώτη Ζωή, Γουλούλη Αγλαΐα,

Δαυλής Θεόδωρος, Δεδικούση Μαρία, Δημοπούλου Μαρίνα-Ελευθερία, Ιωαννίδης

Απόστολος, Καμπά Ιωάννα, Πολύζου Αγγελική, Σίσκου Μιχαέλα-Μαρία, Τάχου Χριστίνα,

Τέτσικα Ευαγγελία, Τζίκας Άγγελος-Χρήστος, Τούλη Ευδοκία, Τουφεξή Ναταλία,

Τσακνάκης Αντώνιος, Τσαμτσαρίδου Σοφία, Τσιμούλη Ευαγγελία-Μαρία, Φωτίου Γεώργιος.

Στον ακόλουθο σύνδεσμο μπορείτε να παρακολουθήσετε την εμφάνιση των μαθητών της Β

Λυκείου (του σχ. έτους 2021 - 2022) του Μουσικού Σχολείου Λάρισας στο Μέγαρο

Μουσικής Αθηνών.

https://youtu.be/aBVZlgJmyaM

Φωτογραφίες από την παράσταση και την εκπαιδευτική επίσκεψη

https://youtu.be/aBVZlgJmyaM





