
ΤΟ ΠΙΑΝΟ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ -ΣΑΝΤΟΥΡΙ  ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΟ ΠΙΑΝΟ ΤΗΣ ΔΥΣΗΣ 

…….από τη Σμύρνη μέχρι την μποέμ Αθήνα του 1940 

 

 
 
Είμαστε μια ομάδα νέων που ασχολούνται με τα πολιτιστικά και τα καλλιτεχνικά  δρώμενα εδώ και αρκετά 
χρόνια.  Στη διαδρομή μας αυτή έχουμε καταφέρει να παρουσιάσουμε διάφορες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις σε 
Ελλάδα και Κύπρο.  Η παράσταση αυτή έχει  παρουσιαστεί στο «Σπίτι της Κύπρου» στην Αθήνα, στις 20 
Φεβρουαρίου 2013.  Οι κριτικές τόσο από το κοινό όσο και από τους Υπεύθυνους εκδηλώσεων στο «Σπίτι της 
Κύπρου» ήταν πολύ ενθαρρυντικές.  

 
Κεντρικό στοιχείο της μουσικής αυτής παράστασης ήταν η ελληνική μουσική από τη δεκαετία του 
1920 μέχρι και σήμερα. Ακούστηκαν κομμάτια γνωστά και «άγνωστα», μιας άλλης εποχής, μέσα 
από τις γλυκές μελωδίες ενός πιάνου και ενός σαντουριού, με τη συνοδεία μιας φωνής, που με τη 
σειρά της εξέφρασε τη χαρά, τον πόνο, το κέφι και τη συγκίνηση, όπως αυτά καταγράφηκαν σε 
στίχους από τους Έλληνες στιχουργούς. Η μελωδική αυτή περιήγηση στα ελληνικά μουσικά 
μονοπάτια συνοδεύτηκε από σύντομα αφηγηματικά συνδετικά κείμενα που ξετύλιξαν τις 
αναμνήσεις ενός ηλικιωμένου άντρα, συνδέοντας, ουσιαστικά, τα μουσικά μονοπάτια με τα 
σοκάκια γνωστών κέντρων του ελληνικού πολιτισμού που στάθηκαν άγρυπνοι φύλακες της 
ελληνικής μουσικής παράδοσης και της ελληνικής ιστορικής μνήμης. Ήταν μια μικρή διαδρομή 
στην ελληνική μουσική με την υποστήριξη και οπτικού υλικού σχετικού με τη θεματολογία και 
τους τόπους προέλευσης των τραγουδιών, η οποία παρουσίασε πώς διάφορα στοιχεία -που 
Δύσην ως Ανατολήν- εισήλθαν και διαμόρφωσαν, εν τέλει, αυτό που λέμε ελληνική μουσική 
πολιτιστική κληρονομιά, σε ένα τόπο που, ως σταυροδρόμι της γης, έγινε χωνευτήριο ρευμάτων 
και, τελικά, δημιουργός ενός είδους μοναδικού, ξεχωριστού, εντελώς δικού του: της ελληνικής 
μουσικής. 
 
Παραστάσεις  
8 Μαίου 2013: Τεχνοχώρος ΕΘΑΛ 
10 Μαίου 2013: Θέατρο ένα, Β’ Δημοτική Αγορά Λεμεσού 
Ώρα 8:30 μ.μ. 
 
Είσοδος 
Στο Ταμείο 
10 ευρώ - 8 ευρώ (παιδικά κάτω των 12 ετών)  
Προπώληση 
8 ευρώ - 6 (παιδικά) 
 
Τηλ. επικοινωνίας 99833914 
email: topianotisanatolis@gmail.com 
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