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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

 

ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ 

100 ΧΡΟΝΙΑ ΜΙΚΡΑΣΙΑ: 1922-2022  
Ψυχή μας, Μικρασία, αγάπη μας,  

Πατρίδα της καρδιάς μας 
ΓΙΩΡΓΟΥ ΜΕΤΣΟΛΗ, ΜΙΚΡΑΣΙΑ ΠΑΤΡΙΔΑ (ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ).  

 
 

 Την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2022 θα λάβει χώρα για το σχολικό έτος 2022-

2023 το επετειακό αφιέρωμα του ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ για 

την Ημέρα Εθνικής Μνήμης της Μικρασιατικής Καταστροφής και της Γενοκτονίας 

των Ελλήνων της Μικράς Ασίας (1922-1924). Η μουσικοθεατρική εκδήλωση που 

είναι αφιερωμένη στα εκατό χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή θα 

πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο «Θεοπίστη Οσλιανίτου» του Μουσικού Σχολείου 

Θεσσαλονίκης, κατά την 5
η
 και 6

η
 διδακτική ώρα (11:20-12:45).  

 

 Στο συμπλήρωμα των εκατό χρόνων από το βάναυσο ξεκλήρισμα του 

Ελληνισμού της Ανατολής, της αιματοβαμμένης εκδίωξής του από τα πατρογονικά 

εδάφη και από τις μακραίωνες εστίες του, της συντριβής των εθνοκοινωνικών 

τοπόσημων και αναφορών του, της επαίσχυντης απώλειας της ανθρώπινης 

υπόστασης, της τιμής και της αξιοπρέπειας, το Μουσικό Σχολείο Θεσσαλονίκης 

απευθύνει κάλεσμα ενθύμησης και αναστοχασμού του συλλογικού μας τραύματος. 

Στο πείσμα των καιρών, μέσα στα πρώτα ακόμη χρόνια του ξεριζωμού και στα εκατό 

συναπτά έτη που μεσολάβησαν από τον σεπτεμβριανό αδηφάγο πολεμικό τρύγο της 

Καταστροφής του 1922, η λιποβαρής γενιά των ξεριζωμένων προσφύγων της 

Μικρασίας αναθέρμανε τα αποκαΐδια, χουχούλισε την παγωμένη λαβωματιά της 

φυγής και της εγκατάλειψης, έδρεψε νέα στάχυα και τρύγησε καρπούς μεστούς σε 

σάρκα, σε χυμούς, σ’ αρώματα και γεύσεις. Αυτής της εσοδειάς απόγονοι είμαστε 

όλοι μας. Κάποιοι από εμάς αιματοθρεμμένοι Μικρασιάτες, παιδιά όμως όλοι μας της 

μικρασιατικής πολιτισμικής παρακαταθήκης. Και με αυτής της δυναμικής το 

σκεπτικό, η Μικρασία, παραμένει το λίκνο όλων μας, σ’ αυτήν εδράζεται ένα 

ζωντανό κύτταρο από το συλλογικό φαντασιακό μας, είναι μια ξεχωριστή πατρίδα 

της καρδιάς μας.  

 

Συντελεστές της εκδήλωσης:  

 Σύλληψη ιδέας-σχεδιασμός: Αναστασία Αρζόγλου – Παναγιώτα Κυριαζικίδη 

 Επιλογή και επιμέλεια κειμένων: Αναστασία Αρζόγλου 

 Επιλογή στίχων από το Μυθιστόρημα του Γ. Σεφέρη για το δρώμενο της 

Εξόδου: Παναγιώτα Κυριαζικίδη 



 Επιλογή μουσικής επένδυσης της ιστορικής αφήγησης, της Εξόδου και της 

μελωδίας στην οποία προσαρμόστηκε το ποίημα «Μνήμες» της Καλλιόπης 

Κολιοπούλου-Γρίβα: Παναγιώτα Κυριαζικίδη 

 Η μουσική επένδυση βασίστηκε στο συμφωνικό έργο του Γεωργίου-

Εμμανουήλ Λαζαρίδη Ρέκβιεμ για τη Σμύρνη, και συγκεκριμένα στα μέρη: 

«Είδωλα και στολίδια» και «Ένα πεύκο μικρό» 

 Διασκευή των παραπάνω μουσικών κομματιών για σόλο πιάνο και για πιάνο 

και φωνή: Δώρα Λιθοπούλου 

 Το τραγούδι «Ένα πεύκο μικρό» ερμηνεύει η Παναγιώτα Κυριαζικίδη.  

 Η επιλογή του παραδοσιακού τραγουδιού «Σ’ αγαπώ, γιατί είσαι ωραία» έγινε 

από την Αναστασία Αρζόγλου και το ερμηνεύουν στο πιάνο η Δώρα 

Λιθοπούλου και στο τραγούδι η Παναγιώτα Κυριαζικίδη.  

 Η Κωνσταντίνα Λαλαχού ερμηνεύει το ποίημα «Μνήμες», προσαρμοσμένο 

στη μελωδία του παραδοσιακού τραγουδιού «Σ’ το ’πα και σ’ το ξαναλέω» 

και σε διδασκαλία Παναγιώτας Κυριαζικίδη.  

 Στο θεατρικό δρώμενο «Έξοδος» παίρνουν μέρος οι ακόλουθοι/-ες μαθητές 

και μαθήτριες του β2 τμήματος γυμνασίου: Καλπίδου Ιωάννα, Κεβεζιτίδου 

Μαρία-Ειρήνη, Κούτρας Οδυσσέας, Λαλαχού Κωνσταντίνα, Λαμπρόπουλος 

Άρης, Λίτσιος Δημήτριος, Μιχαλούδη Κωνσταντίνα, Μπαλαμπανίδης 

Θεόδωρος, Μπουζάς Σωτήριος, Νικολαΐδης Κορνήλιος. Παναγιωτίδης 

Ιωάννης, Παναγιωτόπουλος Νέστορας, Παρωτίδου Ηρώ, Περιφάνου Γεωργία, 

Χαμαλίδης Γεώργιος-Ανέστης. 

 Τη δραματοποίηση της σκηνής του ηλικιωμένου προσφυγικού ζεύγους 

φέρουν σε πέρας οι: Δημήτρης Τοπούζογλου (Α3) και Μαρίνα Μούλλα (Β2). 

 Σκηνοθετικές οδηγίες-κινησιολογία: Άννα Κυριακίδου (ηθοποιός του ΚΘΒΕ) 

 Στην απαγγελία – αφήγηση μετέχουν οι: Μαρία-Ειρήνη Κεβεζιτίδου (β2), 

Οδυσσέας Κούτρας (β2), Κωνσταντίνα Λαλαχού (β2), Κωνσταντίνα 

Μιχαλούδη (β2), Κορνήλιος Νικολαΐδης (β2), Ηρώ Παρωτίδου (β2), Γεωργία 

Περιφάνου (β2), Ελευθερία Σκυλίτση (Α3), Δημήτρης Τοπούζογλου (Α3), 

Χριστίνα Δινάκη (Β1), Εμμανουέλα Βρακά (Β2), Δήμητρα Ζαφρανά (Β2), 

Αναστάσης Μισαηλίδης (Β2), Μαρίνα Μούλλα (Β2), Άννα Μπούρα ((Β2), 

Δωροθέα-Ιουλίττα Παπαδημητρίου (Β2), Αναστασία Αρζόγλου, Ευαγγελία 

Μόσχου. 

 Διδασκαλία και καθοδήγηση Μουσικού Συνόλου Παραδοσιακής Μουσικής 

του Μ.Σ.Θ. (ορχήστρα και χορωδία): Βένη Αργυρίου 

 Ορχήστρα Μουσικού Συνόλου Παραδοσιακής Μουσικής: Μποζινούδη Άννα 

(α2), Δημητρέλη Ελένη (β1), Κούτρας Οδυσσέας (β2), Δανδέλλης Ιωάννης 

(γ1), Ταουλτζή Αικατερίνη (γ3), Τσιβούλα Μαριάνθη (γ3), Καπάκη Δανάη 

(Α2), Μαστορέκα Αικατερίνη (Α2), Τόζιος Χριστόδουλος (Α3), 

Χαραλαμπίδης Αρσένιος (Α3), Μπούρα Άννα (Β2), Γκιλής Δαμιανός (Γ1).    

 Χορωδία Μουσικού Συνόλου Παραδοσιακής Μουσικής: Βερβερίδου 

Βασιλική (α1), Γκαλούδη Μαγδαληνή (α1), Μερτζιανίδου Μαρία (α1), 

Μιχαηλίδου Στεφανία (α1), Δεληγεώργης Θεοχάρης (β1), Κούρκουλος 

Κωνσταντίνος (β1), Μηλιώτη-Ιμπραήμ Νόρα-Ειρήνη (β2), Τσακίρης 

Δημήτριος (γ3).  

 Τεχνικός συντονισμός αμφιθεάτρου (μικροφωνικά, φωτισμοί, βεστιάριο): 

Χαράλαμπος Καραμανίδης, Λουκία Σβορώνου.  

 Υπεύθυνοι ηχοληψίας και φωτισμού αμφιθεάτρου: Αμοιρίδης Σωκράτης (Γ1), 

Δημόπουλος Λουκάς (Γ1), Κιοσσές Θεόδωρος (Γ2) 



 Σχεδιασμός αφίσας, προγράμματος, προβολής (power point) και σύνταξη 

Δελτίου Τύπου: Αναστασία Αρζόγλου 

 Χειρισμός βιντεοκάμερας – βιντεοσκόπηση: Δημήτρης Τζοβανάκης 

 Φωτογραφική κάλυψη: Λευκή Εφραιμίδου 

 Καταγραφή στο Ηλεκτρονικό Ημερολόγιο Θεάτρου: Μέμα Παπανδρίκου 

 Ενημέρωση ιστοσελίδας: Κώστας Κεντρωτής  

 

 Ειλικρινείς ευχαριστίες για την αμέριστη υποστήριξή τους σε πρακτικά 

θέματα και στον συνολικό συντονισμό αυτού του εγχειρήματος απευθύνουμε προς τη 

Διεύθυνση του σχολείου: τον Διευθυντή, κ. Α. Τσεγγελίδη και τους υποδιευθυντές, κ. 

Γ. Παπανδρίκου και κ. Κ. Κεντρωτή.   

Θέλουμε επίσης να ευχαριστήσουμε τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς, τους 

λοιπούς μαθητές και μαθήτριές μας, τους γονείς και κηδεμόνες των συμμετεχόντων 

μαθητών, όπως και το προσωπικό καθαριότητας και τους εργαζόμενους στη σίτιση, 

που με τον καλό τους λόγο, το χαμόγελο, τον επαγγελματισμό τους, και κυρίως την 

υπομονή και κατανόηση που επέδειξαν συνέδραμαν στο έργο μας.  

 

 

Εκ μέρους όλων των συντελεστών, 

Αναστασία Αρζόγλου 


