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«Λειτουργία κάτω από την Ακρόπολη» 
Βασισμένο στην ομώνυμη  ποιητική σύνθεση του Νικηφόρου Βρεττάκου 

Στο πρώτο αυτό μέρος της Ημερίδας αναδεικνύεται το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ μέσω της 
ΠΟΙΗΣΗΣ, της οποίας η Ηθική Αποστολή της, όπως λέγουν οι άνθρωποι των γραμμάτων 
είναι να συνεγείρει τον άνθρωπο, ακόμη και ένα έθνος, σε στιγμές κρίσιμες 
όπως είναι οι σημερινές.  
Ο ποιητής Νικηφόρος Βρεττάκος συνέθεσε το έργο του "ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΑΚΡΟΠΟΛΗ" το 1981. Ένα έργο για το οποίο η ποιήτρια Ιωάννα Τσάτσου έγραψε ότι, 
‘’αγκαλιάζει τη ρίζα μας και την ψηλή κορυφή μας με το μαρτύριο και την ελπίδα, που 
μόνο ο Νικηφόρος Βρεττάκος θα μπορούσε να του δώσει αυτή την απεραντοσύνη’’.  

 
Σκέψεις Δημιουργού για το Έργο του "Λειτουργία κάτω από την Ακρόπολη" 

-Είμαστε υποχρεωμένοι να διατηρήσουμε την ταυτότητα αυτού του τόπου, όχι από 
αγωνιστικό εθνικισμό αλλά από πατριωτικό και ανθρώπινο ταυτόχρονα χρέος. 
-Προσπάθησα να κλείσω σ’ ένα κύκλο όλες τις λαμπρές στιγμές της ελληνικής ιστορίας, απ’ 
την αρχή της ως τα σήμερα, μια ιστορία που διακρίνεται από το πολύ αίμα κι απ’ το πολύ 
φως.  
-Θέλησα να σημάνω, με τα όσα έγραψα, ένα είδος συναγερμού που δεν προξενεί φόβο 
αλλά θάρρος και χαρά. Ν’ ανυψωθούμε και να ενωθούμε πάνω από τα πάθη μας. Να 
επικοινωνήσουμε με τις ρίζες μας και ν’ αποκτήσουμε τη συνεκτική ενότητα που μας 
λείπει. 

Νικηφόρος Βρεττάκος 
 



 

 

(Συγκινητικά Απόσπασμα) 
 
"Είναι εύνοια να γεννιέται κανείς,  
Έστω κι ως ένας θάμνος στο χώμα σου…  
Και το όνομα Ελλάδα, δεν είναι λέξη, αλλά λόγος·  
Όλες οι λέξεις που ονομάζουν το φως.  
Κι είχε πήξει το φως, κ’ είχε γίνει το μάρμαρο.  
Και εκλήθης εσύ να μπορέσεις το θαύμα.  
Κ’ έκαμες πάλι το μάρμαρο φως.  
Κ’ ήταν δείχτες οδών προς τα πάνω οι κολώνες σου. 
Και φτιάχναν παντού νησάκια του έθνους, που ξεχώριζαν εύκολα, απ’ το ένα σημείο τους 
που ήταν το φως. …  
Όλα μαζί ήταν το έθνος.  
Πώς πεθαίνει ένα έθνος;  
Πώς πεθαίνει ένα έθνος, όταν όλες οι θύελλες καταιγίζονται απάνω του, δίχως να βρίσκουν 
το σώμα του;  
Πώς πεθαίνει όταν όλα είναι το έθνος; ... 
Ούκ Εάλω η ρίζα! Ούκ εάλω το Φως !  
Ενυπάρχει στο φως η ψυχή σου, στη ρίζα το σώμα σου.  
Ουκ εάλω η Βασιλεύουσα ψυχή των Ελλήνων.  
...Πληρώθηκαν σοφίας ακοή και σοφίας το βλέμμα μου.  
Έτσι που όταν έλεγα "Ήλιος " ή "Φως" ή "Θεός¨" να ξέρω τι λέω." 
 
Οι στίχοι αυτοί ακούστηκαν στο πράγματι εμπνευσμένο ΟΠΤΙΚΟ-ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ έργο  του 
ΣΑΡΑΝΤΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΚΟΥ, το οποίο προβλήθηκε. 
 
 
Λίγα λόγια για τον δημιουργό του Ηχοράματος … 
 

Βιογραφικό ΣΑΡΑΝΤΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΚΟΥ 
 
- Ο Σαράντος Σακελλάκος είναι εικαστικός φωτογράφος, ο οποίος ανέπτυξε την 
καλλιτεχνική του δραστηριότητα με το Ηχόραμα,… ένα νέο είδος δημιουργίας βασισμένο 
στην υψηλή ποιότητα της φωτογραφίας και του ήχου. 
- Έχει Master Professional στην Φωτογραφία, από το Middlesex University και υπήρξε για 
17 χρόνια καθηγητής φωτογραφίας στην ΑΚΤΟ.    
- Στη νεανική του δραστηριότητα ακούμπησε σε δύο μεγάλους ποιητές, τον Γιάννη Ρίτσο 
και τον Νικηφόρα Βρεττάκο, και σε συνεργασία μαζί τους δημιούργησε και άλλα έργα 
όπως:  
 ΜΑΝΗ – ΛΟΥΛΟΥΔΙ ΑΠΟ ΠΕΤΡΑ 
 ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ – ΜΑΡΤΥΡΙΑ Α’ 
 ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ – ΜΑΡΤΥΡΙΑ Β’ και το συγκλονιστικό έργο ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ,  
Καθώς επίσης τις 
 ΓΛΥΚΕΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ τις προσφυγικές και του Πειραιά. 
 
"...κάθε φωτογραφία έχει την δικιά της μουσική αρμονία, τον δικό της ήχο, τον 
δικό της λόγο. Τα δυο αυτά στοιχεία, εικόνα και ήχο, προσπαθώ να τα αποδώσω 
στη δυναμικότερη σχέση τους, στις φωτογραφικές συνθέσεις - ηχοράματα που 
δημιουργώ. Σ'αυτή τη βάση καθορίζεται η δική μου παρουσία στο χώρο της 
τέχνης."  

Σαράντος Σακελλάκος  
 
 



 

 

Ηχόραμα "ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ" 
 
- Η ποιητική σύνθεση του Νικηφόρου Βρεττάκου "Λειτουργία κάτω από την Ακρόπολη", 
ενέπνευσε τον ΣΑΡΑΝΤΟ ΣΑΚΕΛΛΑΚΟ στη δημιουργία του ομώνυμου Ηχοράματος. 
Ακολουθώντας τον λόγο του Ποιητή, μέσα από το έργο αυτό φωτίζεται όλη η Ελλάδα, η 
Ιστορία της, ο Πολιτισμός της, οι Άνθρωποί της, καθώς και το μοναδικό φυσικό 
περιβάλλον της Πατρίδας μας.  
 
-Η πρώτη παρουσίαση του Ηχοράματος "Λειτουργία κάτω από την Ακρόπολη" έγινε στην 
Εθνική Πινακοθήκη από το Υπουργείο Πολιτισμού και ακολούθησαν δεκάδες εκδηλώσεων 
σε αίθουσες Γραμμάτων, Τεχνών και Πολιτισμού, στην Ελλάδα και το Εξωτερικό, στις 
ΗΠΑ-Μανχάταν, στο Buenos Aires και σε άλλους χώρους Τέχνης και Γραμμάτων. 
 
-Σε όλες τις προβολές του Ηχοράματος "Λειτουργία κάτω από την Ακρόπολη" ο κόσμος 
εκφράζει την έκπληξή του για τα εξαίσια μηνύματα της μοναδικής αυτής ποιητικής 
σύνθεσης του ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΒΡΕΤΤΑΚΟΥ, τη συγκίνησή τους και το γέμισμα της ψυχής 
τους, μέσα από το λόγο του Ποιητή. 
 
«… η συνάντησή μου με τον εξαίσιο ποιητικό λόγο του Νικηφόρου Βρεττάκου, 
το ταξίδι μου.. μέσα στην αρμονία της ‘’Λειτουργίας κάτω από την Ακρόπολη’’, 
μέσα στο φως το Ελληνικό, ανάμεσα στα αρχαία μάρμαρα, στων αγαλμάτων  το 
κάλλος και στις κολώνες, ήταν της ζωής μου ταξίδι μοναδικό και αλησμόνητο…» 

Σαράντος Σακελλάκος 
 
Στον ποιητικό λόγο ακούστηκαν 
-Εύα Κοταμανίδου (Ηθοποιός) 
-Χρήστος Γιαννιώτης (Μέλος της πολυφωνικής χορωδίας του Δ. Παπαποστόλου) 
-Νίκος Δενδρινός (Ηθοποιός) 
Μορφές του έργου 
-Άτζελα Γκερέκου (Ηθοποιός) 
-Νίκος Παπαχρήστος (Ηθοποιός της Λυρικής Σκηνής) 
Παρουσιάζονται κατά την ανάπτυξη του έργου 
-Το αρχαίο θέατρο ΘΟΡΙΚΟ  
-Η Ακρόπολη, οι Στήλες Ολυμπίου Διός, αρχαία μάρμαρα από Ολυμπία, Δίον, Μήλο, 
Σαμοθράκη 
-Η Αγία Σοφία, Αγιογραφίες του Ναού και του Αγίου Όρους 
-Ηρωικές μορφές της επανάστασης του ’21, του ζωγράφου Γ. Γουναρόπουλου 
-Φωτογραφίες πάνω από τα σύννεφα, με το φως των ελληνικών ουρανών 
-Στιγμές από την καθημερινή ζωή της αγροτικής και νησιωτικής Ελλάδος 
Μουσικό ηχητικό υλικό της προβολής  
-‘’Τη Υπερμάχω’’ των τίτλων από συμφωνία του Μανώλη Καλομοίρη 
-Οι πολεμικέςτο κάλλος και στις κολώνες ιαχές, λεπτομέρεια από τη σύνθεση ‘’Ραψωδίες’’ 
του Β. Παπαθανασίου 
-Η πειραματική χορωδία του Δ. Παπαποστόλου 
-Δημοτική Ελληνική μουσική 
-Το δοξαστικό Hallelujah Chorus του Georg Friedrich Handel  
-Μελωδία τίτλων τέλους ηχοράματος (Song to the Moon) του Antonio Dvotak.  
 
Αποσπάσματα του Ηχοράματος προβάλλονται σε youtube videos στο διαδίκτυο:   
https://www.youtube.com/watch?v=o3FLw4aZbE8 
https://www.youtube.com/watch?v=MyNyax6-cCE 
https://www.youtube.com/watch?v=zydMBRxpm9c&t=162s 
 

https://www.youtube.com/watch?v=o3FLw4aZbE8
https://www.youtube.com/watch?v=MyNyax6-cCE
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