
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

 
Την Παρασκευή  23 Νοεμβρίου η Παρουσία

και ο Βασίλης Χατζηιακώβου θα παρουσιάσουν

στην Στοά του Βιβλίου, Αίθουσα Λόγου, 19.30

το βιβλίο του  Γιώργου Λυκούρα

Ήλιος Ανατέλλων και Ήλιος Δύων

Θα μιλήσουν:

Γιάννης Βενέρης, καθηγητής Αρχιτεκτονικής Γλώσσας, Επικοινωνίας και 
Σχεδιασμού του Ε.Μ.Π. 

Γιάννης  Πετρόπουλος,  καθηγητής  Αρχαίας  Ελληνικής  Φιλολογίας 
Δημοκριτείου  Πανεπιστημίου  Θράκης,  Πρόεδρος  του  Center for 
Hellenic Studies, Harvard  University

Ζωή Μπέλλα-Αρμάου, κριτικός λογοτεχνίας, δρ. φιλολογίας, Ομότιμος 
Σύμβουλος Παιδείας

Σύλβια Κουτρούλη-Κορρέ, μουσικός, Αρχιτέκτων Ε.Μ.Π.

Προλογίζει: ο Βασίλης Χατζηιακώβου, εκδότης

Θα τιμήσουν με την μουσική τους παρουσία*:

Το  Μουσικό Σχολείο  Ιλίου  με την  Βυζαντινή  του Χορωδία υπό την 
διεύθυνση του  Γρηγόρη Κακούρη 

οι:  Μυρτώ Καμβυσίδη,  Ιωάννα Κάππου, Γιούλα Χατζηχρήστου,    στο 
τραγούδι, ο Νίκος Χωμενίδης με  το συγκρότημά του

και το συγκρότημα του συνθέτη 
«Ο πάπυρος του κ. Fackelmann»

με τους: Κατερίνα Λέκκα, ακκορντεόν, Ανδρέα Αρβανίτη, λύρα κρητική, 
Μάριο Κουρουνιώτη, κιθάρα, Γιώργο Κασσαβέτη  και  Γιώργο Παπιώτη 
στα κρουστά και Χάρη Παπανικολάου, ούτι

*σε τραγούδια και μουσική του συνθέτη και σε στίχους ποιητών και δικά του.

Στοά του Βιβλίου:  Πεσμαζόγλου 5 & Σταδίου,  Αρσάκειο Μέγαρο,  Αθήνα 
10564, τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 3253989, 210 3244538, 210 3310090

                                                                    



ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

Ο Γιώργος Λυκούρας είναι  συνθέτης,  μουσικολόγος 

και ερευνητής. Τιμήθηκε με το πρώτο Εμπειρίκειο Βραβείο 

για  τα  Μαθηματικά  (2000).  Είναι  διπλωματούχος  του 

Εθνικού  Μετσόβιου  Πολυτεχνείου  και  το  αντικείμενο  της 

έρευνάς του επεκτείνεται από την Μυκηναϊκή εποχή έως την 

σημερινή, με βάση κυρίως την αρμονική-μουσική θεωρία. Για 

πρώτη  φορά  χρησιμοποίησε  τον  όρο  Μουσική  Γεωγραφία 

για να διατυπώσει την συσχέτιση της Αρμονικής-Μουσικής 

Επιστήμης με τις γεωγραφικές συντεταγμένες των τόπων. Οι 

μουσικοί  μύθοι  λαμβάνονται  σοβαρά  υπόψη  στην  έρευνά 

του και τα πορίσματά του είναι εξόχως σημαντικά.

Στα εν  λόγω διηγήματα θα βρούμε πολλές από τις 

ανακαλύψεις  του.  Την  χρυσή  τομή  του  Ομήρου,  την 

προσέγγιση του π στην Ιλιάδα, τις μαθηματικές γνώσεις του 

Ησιόδου,  τις  μουσικές  θεωρίες  του  Ίππασου  του 

Μεταποντίνου και τους λόγους που μέσα από την γνώση της 

μουσικής  θεωρίας  εικόνισαν  την  παρακμή  υψηλών 

πολιτισμών  και  αυτοκρατοριών  και  την  άνθιση  των 

νεωτέρων. 

                                                                    


