
 

            
 

 
 

Υπό την Αιγίδα της Α.Ε. της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου 
 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΠΕΤΕΙΑΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 
 

ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ 
ΛΑΜΨΗ · ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ · ΞΕΡΙΖΩΜΟΣ · ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 

 
 

Η μεγάλη επετειακή έκθεση «ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ Λάμψη · Καταστροφή · Ξεριζωμός · Δημιουργία», στο 
Μουσείο Μπενάκη / Πειραιώς 138, έχει υποδεχθεί μέχρι σήμερα πάνω από 28.000 επισκέπτες, από 
τους οποίους 3.696 παιδιά όλων των ηλικιών. Παράλληλα, στο πλαίσιο της έκθεσης έχουν 
πραγματοποιηθεί 104 εκπαιδευτικά προγράμματα ειδικά σχεδιασμένα για σχολικές ομάδες, 
οικογένειες αλλά και για επισκέπτες με δυσκολίες πρόσβασης, καθώς και 203 ξεναγήσεις για το ευρύ 
κοινό και για οργανωμένες ομάδες. 
 
Η συνεχής αυξανόμενη προσέλευση και το ενδιαφέρον των επισκεπτών οδήγησαν σε κοινή απόφαση 
μεταξύ των φορέων που συμπράττουν στην οργάνωση της έκθεσης, δηλαδή του Μουσείου Μπενάκη 
και του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, να παραταθεί η διάρκειά της έως την Κυριακή 26 
Φεβρουαρίου 2023. 
 



Περισσότερα από 1.100 εκθέματα και πάνω από 500 φωτογραφίες ζωντανεύουν το χρονικό του 
μικρασιατικού ελληνισμού, την ακμή του πριν τους διωγμούς, τη δραματική περίοδο 1919-1923 καθώς 
και την εγκατάσταση και ενσωμάτωση στην Ελλάδα. Η ποιότητα και η ποικιλία του περιεχομένου, 
καθώς και η μοναδικότητα αυτής της έκθεσης καθορίζεται μεταξύ άλλων και από τον πρωτοφανή 
αριθμό δημόσιων και ιδιωτικών συλλογών που παραχώρησαν αντικείμενα και τεκμήρια, πολλοί εκ των 
οποίων μάλιστα για πρώτη φορά (88 ιερές μητροπόλεις, μουσεία, αρχεία, φορείς, ιδρύματα, 
εταιρείες, αθλητικοί σύλλογοι και 93 ιδιώτες). 
 
Την έκθεση συνοδεύουν δύο πολυσέλιδες επετειακές εκδόσεις από το Μουσείο Μπενάκη και το 
Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών.  

● Η πρώτη με τίτλο «ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ: Λάμψη – Καταστροφή – Ξεριζωμός – Δημιουργία» αποτελεί 
αποτύπωση της έκθεσης και περιλαμβάνει τα εισαγωγικά κείμενα των ενοτήτων, τις 
φωτογραφίες όλων των εκθεμάτων και του αρχειακού υλικού με τον υπομνηματισμό τους, 
καθώς και αποσπάσματα από τις μαρτυρίες.  

● Η δεύτερη έκδοση με τίτλο «Μικρασιατικός Ελληνισμός. Σκέψεις και δοκίμια» είναι μια 
συλλογή κειμένων διακεκριμένων ερευνητών και συγγραφέων για τα θέματα που συνδέονται 
με την ιστορία και τον πολιτισμό του μικρασιατικού ελληνισμού.  

Και οι δύο τίτλοι κυκλοφορούν και σε αυτοτελείς εκδόσεις στην αγγλική γλώσσα και είναι διαθέσιμες 
τόσο στα πωλητήρια του Μουσείου όσο και στο benakishop.gr. 
 
Την επιμέλεια της έκθεσης και των δύο εκδόσεων έχει η ιστορικός τέχνης Εβίτα Αράπογλου, σε στενή 
συνεργασία με τον Διευθυντή του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, ακαδημαϊκό Πασχάλη 
Κιτρομηλίδη, και τους ερευνητές του Κέντρου, τον Επιστημονικό Διευθυντή του Μουσείου Μπενάκη, 
Γιώργη Μαγγίνη, και τους επιμελητές του Μουσείου, καθώς και πολλούς ακόμη επιστημονικούς 
συνεργάτες. 
 
 
ΝΕΕΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 
Την περίοδο της παράτασης έχουν προγραμματιστεί να πραγματοποιηθούν οι εξής δράσεις: 
 
● Επιπλέον ξεναγήσεις για το ευρύ κοινό τις ακόλουθες ημερομηνίες και ώρες: 

Σάββατο 18.02.2023, ώρα 11:00 και 17:00 
Σάββατο 25.02.2023, ώρα 11:00 και 17:00 
 

Για ξεναγήσεις οργανωμένων ομάδων, κρατήσεις μπορούν να γίνουν Τετάρτη έως Σάββατο, 11:00 – 
16:00, στο τηλέφωνο 6936753971. 
Δυνατή η προαγορά εισιτηρίου μέσω tickets.benaki.org  ή από τα ταμεία εισιτηρίων του Μουσείου 
κατά τις ημέρες και ώρες επίσκεψης. 

 
● Συναυλία με τίτλο «Μουσικό Ταξίδι στη Μικρά Ασία: Μνήμη, έμπνευση και δημιουργία»  

Δέκα νέοι και καταξιωμένοι στο είδος τους μουσικοί αναδημιουργούν 14 μικρασιατικά τραγούδια, 
μέσα από ένα μουσικό οδοιπορικό που τιμά και αγκαλιάζει την παράδοση. Η δομή της συναυλίας 
ακολουθεί εκείνη της έκθεσης, περνώντας από την εποχή της λάμψης στον ξεριζωμό και από εκεί 
στην εγκατάσταση στη νέα πατρίδα. Αντλώντας έμπνευση από διαφορετικά μουσικά ιδιώματα της 
εποχής όπως δημοτικά τραγούδια, εκκλησιαστική μουσική, οπερέτες, ναπολιτάνικες καντσονέτες, 

https://www.benakishop.gr/el/taxonomy/term/10?p=1
https://tickets.benaki.org/index.php?option=com_sppagebuilder&view=page&id=1&Itemid=220&lang=el
https://tickets.benaki.org/index.php?option=com_sppagebuilder&view=page&id=1&Itemid=220&lang=el


γαλλικά chansons, ισπανικά τραγούδια και τουρκικές, αρμένικες και αθηναϊκές μελωδίες, οι 
μουσικοί θα παρουσιάσουν ένα επιλεγμένο ρεπερτόριο που αντανακλά την ποικιλομορφία που 
χαρακτηρίζει τη Μικρά Ασία. Δίνοντας ελευθερία στις ενορχηστρώσεις και τις ερμηνείες να 
μετεξελιχθούν και να αναπνεύσουν, αναδεικνύεται η μουσική παράδοση ως πηγή μνήμης, 
έμπνευσης και δημιουργίας. 
 
Βασίλης Κώστας, λαούτο  
Πάνος Αϊβαζίδης, κανονάκι  
Γιάννης Παπαδόπουλος, πιάνο  
Πέτρος Κλαμπάνης, κοντραμπάσο  
Σοφία Ευκλείδου, τσέλο 
Βαγγέλης Καρίπης, κρουστά 
 

Ελένη Αράπογλου, φωνή 
Αλκμήνη Μπασακάρου, φωνή 
Μαρία Παπαγεωργίου, φωνή 
Κατερίνα Πολέμη, φωνή 

Καλλιτεχνική επιμέλεια: Ελένη Αράπογλου 
Ενορχηστρώσεις: Βασίλης Κώστας, Ελένη Αράπογλου  
Φωτισμός: Σιδέρης Νανούδης 
Ηχοληψία: Νίκος Κόλλιας 

 
Τρίτη 21.02.2023, ώρα 20:00, Αμφιθέατρο Μουσείου Μπενάκη / Πειραιώς 138 
Η έκθεση θα είναι ανοικτή από τις 18:00 έως τις 20:00 ειδικά για τους θεατές της μουσικής 
εκδήλωσης. 
Εισιτήριο για τη μουσική εκδήλωση: € 15 
Συνδυαστικό εισιτήριο για τη μουσική εκδήλωση και την έκθεση: € 20 

 
Δυνατή η προαγορά εισιτηρίου μέσω tickets.benaki.org  ή από τα ταμεία εισιτηρίων του Μουσείου 
κατά τις ημέρες και ώρες επίσκεψης. 
 
● Επιπλέον ημερομηνίες για το ειδικά σχεδιασμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για σχολικές ομάδες 

«Μικρά Ασία. Ο τόπος, οι άνθρωποι και η μνήμη»: 
Δευτέρα 13.02 και 20.02.2023, 10:00 και 11:30 
Τρίτη 14.02 και 21.02.2023, 10:00 και 11:30 
Πέμπτη 16.02 και 23.02.2023, 10:00 και 11:30 
Παρασκευή 17.02 και 24.02.2023, 10:00 και 11:30 

 
Οι κρατήσεις μέσω tickets.benaki.org από 01.02.2023. 
 

🙦🙦🙦🙦 
 
Πληροφορίες:    Μουσείο Μπενάκη              Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών 

212 6875272 pressoffice@benaki.org          210 3239225 olexarchou.kms@gmail.com  
 

 
ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 

 

https://tickets.benaki.org/index.php?option=com_sppagebuilder&view=page&id=1&Itemid=220&lang=el
https://tickets.benaki.org/index.php?option=com_sppagebuilder&view=page&id=1&Itemid=220&lang=el
https://www.benaki.org/index.php?option=com_educations&view=education&id=118621&Itemid=165&lang=el
https://www.benaki.org/index.php?option=com_educations&view=education&id=118621&Itemid=165&lang=el
about:blank
mailto:olexarchou.kms@gmail.com


               
 
 

ΜΕΓΑΛΟΙ ΔΩΡΗΤΕΣ 

ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΚΑΖΗ ΠΟΥΡΝΑΡΑ  
στη μνήμη της μητέρας της  

Αναστασίας Δ. Πουρνάρα από τη Σμύρνη 
 
 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ Ι. ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ  
στη μνήμη των Μικρασιατών γονέων της 

 Κωνσταντίνου & Πιπίνας Μπαρμποπούλου 
 
 

    
 
  

     
 
 

 

 

 
 

ΜΕΓΑΛΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ 
 

 
 
 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ  
 

     
 
 

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ 
 

 
 

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ 
 



 
 
 

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ 

 
 
 

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ 
 

 
 
 
 

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 
 

 
 

 
 

                        
 
 
 

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ 
 

 
 
 
 

ΜΟΝΙΜΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ 
 



 
 
 

HASHTAG έκθεσης: #AsiaMinorHellenismBenakiMuseum 

@TheBenakiMuseum  FIND US 

 
 
 

 
 
ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ / ΠΕΡΑΙΩΣ 138 I Πειραιώς 138 & Ανδρονίκου Αθήνα I 210 3453111 Ι Ωράριο λειτουργίας: 
Πέμπτη & Κυριακή:10:00-18:00, Παρασκευή & Σάββατο: 10:00-22:00, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη: κλειστά Ι 
Τιμή εισιτηρίου έκθεσης: € 15 I Τιμή μειωμένου εισιτηρίου: €10. 
 

 
 
 


