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Θερμές ευχαριστίες εκφράζονται 
στο Λιμενικό Ταμείο Χίου για τη διάθεση του χώρου, 

στους χορηγούς και υποστηρικτές της προσπάθειάς μας 
και σε όλες και όλους συνέβαλαν με κάθε τρόπο στην πραγματοποίηση 

αυτής της εκδήλωσης. 



1922-2022 εκατό χρόνια μνήμης – εκατό χρόνια προσφυγιάς.

Το Μουσικό Σχολείο Χίου δεν θα μπορούσε να λείψει από τις εκδηλώσεις 
μνήμης και να μην αποδώσει τον ελάχιστο φόρο τιμής στις «απέναντι» πατρίδες, 
στην προσφυγιά. 

Ακόμη και ο ήλιος που βγαίνει κάθε πρωί κατακόκκινος, πίσω από τα βουνά της 
Ανατολής, είναι μια διαρκής βουβή υπενθύμιση: να μην ξεχάσουμε. 
Και δεν ξεχνάμε. 

Σε αυτήν τη βουβή υπενθύμιση θα δώσουν λόγια τα παιδιά του Μουσικού 
Σχολείου με τη μουσική και τα τραγούδια τους, που έλκουν τις ρίζες τους εκεί, στα 
απέναντι Μικρασιατικά Παράλια. Με τη μουσική και τα τραγούδια που ταξίδεψαν 
μαζί με τους χιλιάδες πρόσφυγες, χωρίς να βαραίνουν τις λιγοστές αποσκευές 
τους, βαραίνοντας όμως την ψυχή και τη μνήμη τους με την υποχρέωση αυτή 
η παράδοση να κρατηθεί ζωντανή και να μεταλαμπαδευτεί στις επόμενες γενιές, 
μακριά από τις πατρογονικές εστίες. 

Με αυτά τα ακούσματα θα ταξιδέψουμε «απέναντι», θα προσκυνήσουμε, 
θα θυμηθούμε. Θα θυμηθούμε για μια ακόμη φορά αυτά που άφησαν πίσω, αυτά 
που διηγούνταν και αναπολούσαν με συγκίνηση οι γονείς κι οι παππούδες μας. 

Ως Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Χίου 
σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα για την παρουσία σας σε αυτή τη στιγμή μνήμης. 
Σας ευχαριστούμε που ενθαρρύνετε τα παιδιά και τους καθηγητές του Σχολείου 
μας να συνεχίσουν το έργο τους με το να γίνεστε συνταξιδιώτες στα μουσικά 
ταξίδια τους. 
Ως γονείς, είμαστε πάντα δίπλα σε οποιαδήποτε δράση και ανάγκη, αρωγοί 
και συμπαραστάτες. 

Ευχαριστούμε τον ακούραστο Διευθυντή του Σχολείου μας κ. Αναστάσιο 
Κουτσοδόντη, που αποδέχτηκε την πρόταση του Συλλόγου Γονέων, γι’ αυτή την 
εκδήλωση μνήμης στα 100 Χρόνια Προσφυγιάς. 
Ευχαριστούμε τους εξαιρετικούς και δραστήριους καθηγητές τους Σχολείου μας, 
την καθηγήτρια και μαέστρο κα Φαίδρα Γιαννέλου, τον εξαιρετικό καθηγητή 
Παραδοσιακής Μουσικής κ. Μανώλη Αυγουστίδη και τη δραστήρια καθηγήτρια 
Φυσικής Αγωγής κα Ερμίνα Τάμαρη, που με προθυμία θυσιάζουν τον πολύτιμο 
ελεύθερο χρόνο και τις διακοπές τους για την προετοιμασία αυτής της 
εκδήλωσης, μα και πολλών άλλων δραστηριοτήτων. 

Ευχαριστούμε τη Φιλόλογο καθηγήτρια κα Στέλλα Τσιροπινά, που με χαρά 
αποδέχτηκε να συντροφεύσει αυτό το μουσικό ταξίδι. 

Τέλος, ευχαριστούμε τα παιδιά του Σχολείου μας, αποφοίτους και εν ενεργεία 
μαθητές, που με περισσή διάθεση και προθυμία αποδέχτηκαν την πρόσκλησή 
μας να συμμετάσχουν σε αυτήν τη βραδιά μνήμης. 

Με τα μάτια στραμμένα στα φώτα που τρεμοπαίζουν στην απέναντι ακτή:
– Έβγα Ήλιε μου και έλα μίλιε μου!  

Το Δ.Σ του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμονών 
του Μουσικού Σχολείου Χίου

Παίζουν και τραγουδούν:

Σταμάτης Πούπαλος βιολί

Μάριος Βενέτης λαούτο

Απόστολος Πούπαλος λαούτο

Θεοδώρα Πούπαλου πολίτικο λαούτο

Πολύδωρος Στακιάς ούτι

Γιώργος Βενέτης σαντούρι

Αγγελική Κρομμύδα σαντούρι

Ελβίρα Σμυρνιούδη σαντούρι

Αφροδίτη Στυλιανοπούλου σαντούρι

Παναγιώτα Στυλιανοπούλου σαντούρι

Ιγνάτιος Αναγνώστου κρουστά

Σταυριάννα Παληοδήμου κρουστά

Παρασκευή Σαλτσίδη κρουστά

Αργυρώ Τομάζου ακορντεόν

Χρήστος Ατσάλης μπάσο

Βερονίκη Πιππίδη κλαρίνο - φωνή

Κυριακή Πιππίδη κλαρίνο - φωνή

Αριάδνη Βατάκη φωνή

Μαριέττα Γανιάρη φωνή

Ελένη Δροσάκη φωνή

Σταμάτης Κοτατής φωνή

Σοφία Μπράβου φωνή

Αναστάσιος Ντούλος φωνή 

Έλενα Συνανίδη φωνή

Γιώργος Στάμπας φωνή 

Γιώργος Φωτεινέλλης φωνή

Αφήγηση:

Στέλλα Τσιροπινά

Καλώς ανταμωθήκαμε
παραδοσιακό Μικράς Ασίας

Εμβατήριο Σμύρνης
οργανικό 

Βαλς Σμύρνης
οργανικό

Να τα ταξιδέψω
παραδοσιακό Χίου 

Γιατζηλαριανή
παραδοσιακό Μικράς Ασίας
Σόλο: Πολύδωρος Στακιάς

Καράβι καραβάκι
παραδοσιακό Χίου
Σόλο: Κυριακή Πιππίδη

Από τα γλυκά σου μάτια
παραδοσιακό Μικράς Ασίας
Σόλο: Κυριακή Πιππίδη

Άτταρης
παραδοσιακό από τα Αλάτσατα
Σόλο: Κυριακή Πιππίδη

Μελιωτάκια
παραδοσιακό Μικράς Ασίας 
από το Μελί Ερυθραίας
Σόλο: Κυριακή Πιππίδη

Καλομοίρα
παραδοσιακό Χίου - οργανικό

Μενεξέδες και ζουμπούλια
παραδοσιακό Μικράς Ασίας
Σόλο: Κυριακή Πιππίδη 

Σαν τα μάρμαρα της Πόλης
παραδοσιακό Μικράς Ασίας 
Σόλο: Απόστολος Πούπαλος

Έχε γεια Παναγιά
παραδοσιακό από την Πόλη
Σόλο: Κυριακή Πιππίδη

ταταυλιανό
παραδοσιακό Μικράς Ασίας - οργανικό 

Από ξένο τόπο
παραδοσιακό Μικράς Ασίας

Έβγα 
ήλιε μου
κι έλα 
μίλιε μου

Παρεμβάλλονται αποσπάσματα από τα 
Ματωμένα χώματα της Διδώς Σωτηρίου 
και μαρτυρίες από τον Κοινό Λόγο 
της Έλλης Παπαδημητρίου.


