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Το Μουσείο Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων (Συλλογή Φοίβου Ανωγειανάκη)- Κέντρο 
Εθνομουσικολογίας εγκαινιάστηκε τον Ιούνιο 1991 και είναι Ν.Π.Δ.Δ. εποπτευόμενο από το 
ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού. Βασίζεται στη συλλογή από 1200 ελληνικά λαϊκά μουσικά 
όργανα από τον 18ο αιώνα ως τις μέρες μας, καρπό 50χρονης έρευνας και μελέτης του 
μουσικολόγου Φοίβου Ανωγειανάκη. 
Το 1978 ο Φοίβος Ανωγειανάκης δώρισε τη συλλογή του στο ελληνικό δημόσιο και με την 
εποπτεία του άρχισαν οι εργασίες ίδρυσης του Μουσείου και Κέντρου Ερευνας, που 
στεγάζεται σ' ένα παλιό αρχοντικό του 1840 στην παλιά πόλη της Αθήνας (Πλάκα) δίπλα στη 
Ρωμαϊκή Αγορά. 
Για την οργάνωση κι αποπεράτωση του Μουσείου συνεργάστηκαν αρχικά το Μουσείο 
Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης και στη συνέχεια το Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ιδρυμα Β. 
Παπαντωνίου και η Ελληνική Εταιρία Λαογραφικής Μουσειολογίας. Ο αρχιτέκτονας Κ. 
Αδαμόπουλος διαμόρφωσε, σύμφωνα με τις απόψεις του Φ. Ανωγειανάκη, το αρχοντικό στον 
κυρίως εκθεσιακό χώρο που στεγάζει επίσης την υποδοχή, τη διεύθυνση, τη γραμματεία και 
τη βιβλιοθήκη του Μουσείου. Το παράσπιτο μετατράπηκε σ' ένα βοηθητικό κτίσμα που 
στεγάζει μέρος του Κέντρου έρευνας και των αρχείων, τους αποθηκευτικούς χώρους, μιαν 
αίθουσα εκδηλώσεων (για 80 άτομα) και το πωλητήριο του μουσείου όπου διατίθενται 
βιβλία, δίσκοι και μουσικά όργανα. 
Εκτίθενται περίπου τα μισά όργανα της συλλογής Ανωγειανάκη, με κριτήριο όχι μόνο την 
αισθητική και τη διακόσμησή τους, αλλά κυρίως το εθνολογικό και το μουσικολογικό τους 
ενδιαφέρον, ενώ τα υπόλοιπα βρίσκονται στη διάθεση των ερευνητών και θ' αποτελέσουν 
υλικό για κινητές εκθέσεις στην επαρχία, σε σχολεία ή για περιοδικές εκθέσεις ειδικού 
ενδιαφέροντος. Η έκθεση απλώνεται σε τρεις ορόφους και περιλαμβάνει τέσσερα επίπεδα, 
όσες και οι οικογένειες μουσικών οργάνων που διακρίνει η εθνομουσικολογία, με κριτήριο το 
υλικό που πάλλεται για να δώσει τον ήχο: 
α) μεμβρανόφωνα β) αερόφωνα γ) χορδόφωνα και δ) ιδιόφωνα. 
Η παρουσίαση γίνεται κατά οργανολογικούς τύπους, σε βιτρίνες απλές κατασκευές από 
κρύσταλλο, σε ειδικές βάσεις από πλεξιγκλάς και δίγλωσσες (ελληνικά-αγγλικά) επεξηγήσεις. 
(Σύντομα θα υπάρξουν και καρτέλες στα γαλλικά και γερμανικά στη διάθεση των ξένων 
επισκεπτών που δεν μιλούν αγγλικά). 
Σε κάθε βιτρίνα ένα ειδικό σύστημα ακουστικών με μουσικά παραδείγματα παρουσιάζει τον 
ήχο, τη μουσική έκταση, τις τεχνικές παιξίματος και τους συνδυασμούς των μουσικών 
οργάνων που εκτίθενται σ' αυτήν. 
Παράλληλα, γίνεται προσπάθεια να τοποθετηθούν τα όργανα σε τόπο και χρόνο και να 
συνδεθούν με τους κατασκευαστές και τους μουσικούς που τα χρησιμοποιούν, μέσα από 
φωτογραφικό υλικό, προβολές διαφανειών και βίντεο που παρουσιάζουν έθιμα και 
τελετουργίες όπου κυριαρχεί το τρίπτυχο λόγος-μουσική-χορός. 
Ειδικά μηχανήματα ελέγχουν και διατηρούν σταθερές τις συνθήκες θερμοκρασίας και 
υγρασίας (σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ICOM) στον χώρο του Μουσείου, που είναι από 
τα πρώτα στην Eλλάδα με αυτό το σύστημα κλιματισμού σε 24ωρη βάση. 
Οι στόχοι του Μουσείου και του Κέντρου Eρευνας, έτσι όπως αναφέρονται στον ιδρυτικό του 
νόμο είναι οι εξής: 
1)Η συλλογή, συντήρηση κι έκθεση λαϊκών μουσικών οργάνων και γενικά κάθε υλικού 
χρήσιμου για την έρευνα, μελέτη και προώθηση της ελληνικής λαϊκής μουσικής παράδοσης. 
2)Η προώθηση της έρευνας και μελέτης σε θέματα εθνομουσικολογίας ως και τεκμηρίωσης 
και διάδοσης της παραδοσιακής μουσικής. 



3)Η διάσωση, μελέτη, προβολή και διάδοση της ελληνικής λαϊκής και βυζαντινής μουσικής 
παράδοσης, τόσο στον ελληνικό όσο και στο διεθνή χώρο με κάθε πρόσφορο μέσον. 
4)Η δημιουργία ειδικής εθνομουσικολογικής βιβλιοθήκης και οπτικοακουστικού αρχείου. 
Στο έως τώρα διάστημα της δεκάμηνης λειτουργίας του, πάνω από 5000 άτομα και 500 
σχολεία επισκέφθηκαν το Μουσείο, το ερευνητικό κέντρο και τη βιβλιοθήκη ή συμμετείχαν 
στις συναυλίες ελληνικής παραδοσιακής μουσικής που δόθηκαν στον κήπο του Μουσείου. 
 
 

Η καρδιά της παράδοσης χτυπά στην Πλάκα 
 
"Από τους πανάρχαιους χρόνους ο άνθρωπος δημιουργεί ήχους χρησιμοποιώντας το ίδιο του 
το σώμα ή διάφορα υλικά από το περιβάλλον, αυτούσια ή κατάλληλα διασκευασμένα. 
Η "οργάνωση" των ήχων αυτών (σε άμεση σχέση με την κοινωνική οργάνωση της ομάδας) 
αντιπροσωπεύει τη λαϊκή παραδοσιακή μουσική. Σύμβολό της τα λαϊκά μουσικά όργανα που 
προσδίδουν "υλική" υπόσταση σε μια τέχνη προφορικής παράδοσης. Διατρέχουν το χώρο και 
το χρόνο, μέσα από μύθους και τελετές, χρήσεις και τεχνικές, για να αποκαλύψουν τα 
σύμβολα, την αισθητική, την εφευρετικότητα και το μεράκι των λαϊκών κατασκευαστών και 
μουσικών. 
Μέσα από τα μουσικά όργανα όχι μόνο ακούμε αλλά και "βλέπουμε" τη μουσική και τους 
ανθρώπους της. 
Το κείμενο αυτό καλωσορίζει τον επισκέπτη στο Μουσείο Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών 
Οργάνων, το οποίο εγκαινιάστηκε τον περασμένο Ιούνιο. Πρόκειται για ένα πρότυπο κέντρο 
μελέτης της ελληνικής μουσικής, μοναδικό στον ελληνικό χώρο, από τα καλύτερα στο είδος 
του διεθνώς. 
Το Μουσείο βρίσκεται στην Πλάκα, δίπλα στη ρωμαϊκή αγορά, στην Πλατεία των Αέρηδων, 
Διογένους 1 και στεγάζεται σε ένα παλιό αρχοντικό, από τα ομορφότερα ίσως κτίσματα της 
Πλάκας, την οικία Γεωργίου Λασσάνη, Κοζανίτη Φιλικού, αρχιστράτηγου και υπουργού, 
στενού συναγωνιστή του Αλέξανδρου Υψηλάντη, χορηγού του κληροδοτήματος του 
Λασσανείου Διαγωνισμού του Πανεπιστημίου Αθηνών, για τη βράβευση θεατρικών έργων. 
Η ίδρυση του Μουσείου επισφραγίζει την 40χρονη επίπονη έρευνα, μελέτη και συλλογή 
λαϊκών μουσικών οργάνων του μουσικολόγου  Φοίβου Ανωγειανάκη από όλα τα μέρη της 
Ελλάδας και στηρίζεται στη δωρεά της συλλογής του (1.200 περίπου μουσικά όργανα και 
3.000 βιβλία). 
Ο Φοίβος Ανωγειανάκης γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης το 1915, σπούδασε βιολί, 
θεωρητικά, αντίστιξη, φούγκα, διετέλεσε μουσικοκριτικός σε εφημερίδες και περιοδικά και 
είναι συγγραφέας σημαντικών μουσικολογικών έργων. Εχει ασχοληθεί με την ελληνική 
παραδοσιακή μουσική, (κυρίως τα ελληνικά παραδοσιακά μουσικά όργανα) αλλά και τη 
νεοελληνική έντεχνη μουσική. Είναι ο πρώτος που επισήμανε τη μουσική και καλλιτεχνική 
αξία της παράδοσης του ρεμπέτικου, συνδέοντάς την με αυτήν του δημοτικού τραγουδιού. 
Ο Φοίβος Ανωγειανάκης είναι ένας από τους μεγάλους δάσκαλους της παλιάς καλής γενιάς 
(Σαμιουέλ Μπωμποβύ, Θρασύβουλος Γεωργιάδης, Σίμων Καράς, Σπύρος Περιστέρης και 
άλλοι) που μας χάρισαν μιαν άλλη προσέγγιση στη δημοτική μουσική, θέτοντας τις 
επιστημονικές βάσεις για την έρευνα της μουσικής μας και το πέρασμα από τη μουσική 
λαογραφία στην επιστήμη της εθνομουσικολογίας. Αυτό δικαιολογεί, άλλωστε, τη λειτουργία 
ταυτόχρονα του Κέντρου Εθνομουσικολογίας που συνδυάζεται με το Μουσείο, και μελετά  
την ελληνική μουσική παράδοση. 
Πιο συγκεκριμένα, στόχοι της ίδρυσης του Μουσείου Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων 
και του Κέντρου Εθνομουσικολογίας, που συνιστά Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου υπό 
τον έλεγχο του Υπουργείου Πολιτισμού, είναι: 



- Η συλλογή, συντήρηση και έκθεση λαϊκών μουσικών οργάνων και γενικά κάθε υλικού 
χρήσιμου για την έρευνα, μελέτη και προώθηση της ελληνικής λαϊκής μουσικής παράδοσης 
- Η προώθηση της έρευνας και μελέτης σε θέματα εθνομουσικολογίας ως και τεκμηρίωσης 
και διάδοσης της παραδοσιακής μουσικής 
- Η  διάσωση, μελέτη, προβολή και διάδοση της ελληνικής λαϊκής και βυζαντινής μουσικής 
παράδοσης τόσο στον ελληνικό όσο και στο διεθνή χώρο με κάθε πρόσφορο μέσο 
- Η δημιουργία και λειτουργία ειδικής εθνομουσικολογικής βιβλιοθήκης και 
οπτικοακουστικού αρχείου. Πρόκειται για ένα σύγχρονο μουσείο, συγκροτημένο σύμφωνα 
με τις προδιαγραφές του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων (ICOM), με ελεγχόμενες συνθήκες 
θερμοκρασίας και υγρασίας, σταθερές όλο το 24ωρο. 
Το Μουσείο αποτελείται από το κυρίως σπίτι, το παράσπιτο και τον κήπο. Στο διώροφο 
αρχοντικό στεγάζεται η μόνιμη έκθεση, η παρουσίαση της οποίας ακολουθεί την 
επιστημονική ταξινόμηση κατά οργανολογικούς τύπους: 
α. ιδιόφωνα-ηχητικά αντικείμενα (κουδούνια, σφυρίχτρες, κλπ.) καθώς και μια λατέρνα, σε 
12 βιτρίνες στο υπόγειο. 
β. μεμβρανόφωνα (τουμπελέκια, ντέφια, νταούλια,), σε 4 βιτρίνες. 
γ. αερόφωνα (φλογέρες, σουραύλια, γκάιντες, ζουρνάδες, τσαμπούνες), σε 4 βιτρίνες στις 
δύο αίθουσες του ισογείου, και  
δ. χορδόφωνα (ταμπουράδες, ούτια, λαγούτα, κιθάρες, μαντολίνα, σαντούρια, κανονάκια, 
κρητικές και ποντιακές λύρες), σε 19 βιτρίνες στον πρώτο όροφο. Στη διάθεση του 
επισκέπτη βρίσκεται επίσης οπτικοακουστικό σύστημα: διαφάνειες που αναπαριστάνουν τα 
όργανα στο φυσικό τους περιβάλλον, βυζαντινές τοιχογραφίες, γκραβούρες, παλιές 
φωτογραφίες, βίντεο που προβάλλει την κατασκευή των μουσικών οργάνων, εν σε είκοσι 
βιτρίνες υπάρχουν ενσωματωμένα ακουστικά, ώστε να μπορεί ο επισκέπτης να ακούσει 
ζωντανά τον ήχο, τις τεχνικές και τους συνδυασμούς των οργάνων. Στο κυρίως κτίριο 
στεγάζεται επίσης η διεύθυνση και γραμματεία του Μουσείου καθώς και η μεγάλη ειδική 
μουσικολογική βιβλιοθήκη, που αποτελείται από 3.000 τόμους, δωρεά, και αυτή του Φοίβου 
Ανωγειανάκη. Στο πωλητήριο διατίθενται μουσικά και λαογραφικά βιβλία, δίσκοι, κασέτες, 
κάρτες, μουσικά όργανα και άλλα συναφή είδη. 
Στο παράσπιτο, βρίσκουμε, στον πρώτο όροφο, την αίθουσα διαλέξεων, προβολών, 
σεμιναρίων, χωρητικότητας 100 ατόμων, όπου θα διοργανώνονται επίσης και περιοδικές 
εκθέσεις και το υπόγειο, όπου φυλάσσονται τα όργανα που δεν παρουσιάζονται στη μόνιμη 
έκθεση, κατάλληλα τοποθετημένα, ώστε να είναι προσιτά στους ερευνητές. Εδώ έχει εξάλλου 
προβλεφθεί ειδικός χώρος για τα αρχεία του Μουσείου και του ερευνητικού Κέντρου 
(ηχοθήκη με δίσκους, ταινίες, κασέτες, βιντεοθήκη, φιλμοθήκη, κλπ.) καθώς επίσης και 
πάγκοι εργασίας, εξοπλισμένοι με τα απαραίτητα οπτικοακουστικά μέσα (βίντεο, τηλεόραση, 
στερεοφωνικά, προβολέας διαφανειών κ.α.) Ο κήπος του Μουσείου το καλοκαίρι θα 
φιλοξενεί συναυλίες και μουσικές εκδηλώσεις. 
Την ευθύνη για το σχεδιασμό και την αισθητική επιμέλεια του Μουσείου είχε ο ίδιος ο Φοίβος 
Ανωγειανάκης, σε συνεργασία με το μαθητή και συνεργάτη του εθνομουσικολόγο Δρ. 
Λάμπρο Λιάβα και τον αρχιτέκτονα Κωστή Αδαμόπουλο. Τα χρήματα δόθηκαν από το 
Υπουργείο Πολιτισμού και το συντονισμό ανέλαβαν το Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ιδρυμα 
(Ιωάννα Παπαντωνίου) και η Εταιρεία Λαογραφικής Μουσειολογίας (Πόπη Ζώρα). Ο 
ηχητικός εξοπλισμός του Μουσείου είναι προσφορά του Μουσικού Οίκου Φίλιππος Νάκας. 
Πολύ ενδιαφέροντα είναι όσα δηλώνει ο υπεύθυνος του Μουσείου, καθηγητής του 
Πανεπιστημίου του Αιγαίου, Δρ. Λάμπρος Λιάβας: "Πρόθεσή μας είναι να έρθει η 
παραδοσιακή μουσική κοντά στους νέους μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα: για παιδιά 
δημοτικού, γυμνασίου, σπουδαστές μουσικής από ωδεία και μουσικές σχολές. "Ειδικότερα 
για τη θέση της παράδοσης στη σημερινή ζωή λέει: "Η παράδοση, δίνοντας ιδιαίτερη 



βαρύτητα στη συμμετοχή και τον αυτοσχεδιασμό, είναι κάθε άλλο παρά συντηρητική και 
στατική. 
Δίνει, αντίθετα, επαναστατικά μηνύματα. Δεν δέχεται τον παθητικό ακροατή. Είναι μια 
μουσική που συνδέεται άμεσα με τον κύκλο της ζωής και τον κύκλο του χρόνου. Μέσα από 
την παράδοση ορίζει κανείς τον εαυτό του. 
Το γεγονός ότι έχουμε ξεκόψει από αυτήν την παράδοση, που προσφέρει τη σιγουριά και την 
ασφάλεια της οικογένειας, έχει οδηγήσει τη σημερινή κοινωνία στην αμηχανία και την 
έλλειψη επικοινωνίας. "Και συνεχίζει: "Τα μουσικά όργανα δεν είναι απλά αντικείμενα 
παραγωγής αρμονικών ήχων αλλά αποτελούν τη  υλική υπόσταση της μουσικής, η οποία με 
τη σειρά της εκφράζει μια στάση ζωής". 
Το κοινό σήμερα έχει ωριμάσει αρκετά για να στραφεί στην παραδοσιακή μουσική. Η 
στροφή αυτή στις ανατολικές μουσικές ήταν αναπόφευκτη και γεννήθηκε από την ανάγκη 
να αναζητήσει κανείς κάτι πιο βαθύ και πιο γνήσιο. Ας μη ξεχνάμε ότι ο σημαντικότερος 
ρόλος της τέχνης είναι η επικοινωνία και η δημιουργία. Η παραδοσιακή μουσική έχει να 
προτείνει στοιχεία ήθους μοναδικά όπως τον αυτοσχεδιασμό, ελευθερία δηλαδή, τη 
συμμετοχή και επικοινωνία μια και πρόκειται για μουσική της ομάδας. Πρόκειται για μια 
μουσική που λειτουργεί συμβολικά, χρηστικά, μαγικοθρησκευτικά, που αναφέρεται στις 
βαθύτερες ανάγκες του ανθρώπου και όχι μονάχα στη ψυχαγωγία. Μέσα της συνυπάρχουν η 
επαφή με το Θεό, η επαφή με το διπλανό, σύμβολα πρωτόγονα, πράγματα που δεν έχουν 
ξεπεραστεί ακόμα και τα οποία έχει ανάγκη ο σημερινός άνθρωπος". 
Στους τρεις πρώτους μήνες λειτουργίας του Μουσείου, 3.000 περίπου άτομα επισκέφθηκαν 
το Μουσείο, τη βιβλιοθήκη και παρακολούθησαν τις συναυλίες που δόθηκαν. 
Ηδη μέσα στο διάστημα αυτό, το Σωματείο των Φίλων διοργάνωσε μουσικές βραδιές με 
λαϊκούς οργανοπαίκτες από τρεις ευαίσθητες και ακριτικές περιοχές του ελληνισμού: 
Μακεδονία, Β. Ηπειρο και Μικρά Ασία. Πρόκειται εξάλλου να διοργανωθούν τιμητικές 
βραδιές αφιερωμένες στο Σίμωνα Καρά και το Σπύρο Περιστέρη, τους μεγάλους δασκάλους 
της βυζαντινής και δημοτικής μουσικής. 
Παράλληλα με την ίδρυση του Μουσείου κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις "Μέλισσα" η μελέτη 
- λεύκωμα του Φοίβου Ανωγειανάκη, με τίτλο "Ελληνικά Λαϊκά Μουσικά Οργανα" σε δεύτερη 
έκδοση, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. Πρόκειται για μια καλαίσθητη και πολυτελή 
έκδοση που αποτελείται από 400 σελίδες, πλούσια σε φωτογραφικό υλικό και γραμμικά 
σχέδια, έργο-ζωής του συγγραφέα, ένα πραγματικό "ευαγγέλιο" στο χώρο της εθνομου-
σικολογίας, της μουσικής και του πολιτισμού γενικότερα. Το Μουσείο λειτουργεί καθημερινά, 
εκτός Δευτέρας, (Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή) από τις 10.00 ως τις 
14.00 και την Τετάρτη από τις 12.00 ως τις 20.00. Τηλέφωνο: 2103250198. 
 

 


