
 

 

       Αθήνα,  17  Ιουνίου 2022 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Το Μουσείο Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων «Φοίβος Ανωγειανάκης» - Κέντρο 

Εθνομουσικολογίας στο πλαίσιο του τριετούς (2021-2023) κύκλου δράσεων «Μουσικές ταυτότητες» 
που για το 2022 σχεδιάστηκαν κάτω από τη θεματική «Μουσική και προσφυγική ταυτότητα» 
συνεχίζει, μετά από μια σειρά ομιλιών, με μια σπονδυλωτή μουσική παράσταση τη διαδρομή μνήμης 
στο τραύμα της Μικρασιατικής καταστροφής που καθόρισε την ταυτότητα της σύγχρονης Ελλάδας.   

Έξι μουσικές εκδηλώσεις, που ξεκινούν στις 21 Ιουνίου 2022 και ολοκληρώνονται στις 12 
Σεπτεμβρίου 2022, θα περιγράψουν στιγμιότυπα αυτού του τραύματος φωτίζοντας την πλούσια 
μουσική παράδοση των περιοχών καταγωγής των προσφύγων, τον τρόπο που αυτή βρήκε σε ακραίες 
συνθήκες να επιβιώσει, να εμπλουτιστεί και να συμβάλει με την ποικιλομορφία της στη δημιουργία 
νέων μουσικών δρόμων. 

 
Σαν πλησιάσει ο καιρός, τα μάτια μου να κλείσω 

επιθυμώ στον τόπο μου, εκεί να ξεψυχήσω 
Η παράσταση, για να συστηθεί, δανείστηκε το δίστιχο ενός αμανέ - του μουσικού μέσου 

έκφρασης του κρυφού, κυρίως, πόνου, που στην προκειμένη περίπτωση είναι ο πικρός και οριστικός 
νόστος, η ύστατη επιθυμία επιστροφής στην πατρίδα, στοιχείο σχεδόν ταυτόσημο με την προσφυγιά. 
 
Οι εκδηλώσεις έχουν οργανωθεί σε τρία ζεύγη.  
21.6.2022: Από τη Μικρασία…, Μουσικές μνήμες των Ελλήνων της Μικράς Ασίας στις παλαιές 
προσφυγικές κοινότητες της Αττικής 
22.6.2022: Ταμασάι Δουνγιά, ή αλλιώς Περιπλάνηση στον κόσμο. Ρεπερτόριο και οργανολόγιο από 
την Ποντιακή και Καππαδόκικη παράδοση 
 
11.7.2022: Τα Πολίτικα της Αρμόνικας. Ένα μουσικό απόσταγμα της πολυπολιτισμικής παράδοσης 
της Πόλης 
12.7.2022: Η συμφορά ως ευλογία… Η επίδραση των Μικρασιατών μουσικών στη διαμόρφωση του 
νεοελληνικού μουσικού χάρτη  
 
11.9.2022: Προσφυγοτράγουδα της Μικράς Ασίας. Η συνάντηση της Μικρασιάτικης σχολής με την 
εγχώρια μουσική παράδοση. 
12.9.2022: Το σμυρνέικο σαντουροβιόλι. Η ακμή της μουσικής παράδοσης της Σμύρνης 
 
Ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων. 
 
Στην αυλή του Μουσείου (Διογένους 1-3, 105 56 Αθήνα)  
Ώρα έναρξης: 20:30 
Είσοδος ελεύθερη. Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής μέχρι την προηγουμένη κάθε εκδήλωσης, στο 
τηλ. 210 3254129 (Δευ-Παρ, 09:00-15:00). 
 
Η εκδήλωση της 21ης Ιουνίου, Ευρωπαϊκή Ημέρα Μουσικής, διοργανώνεται με τη συνεργασία του 
Ελληνικού Τμήματος του ICOM, στο πλαίσιο του θεσμού «Μουσεία και Μουσική». 


