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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Δάφνη 4/12/2012 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ           

ΔΗΜΟΣ   ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ                      
 
 

 

 Δελτίο  Τύπου 
 

μνήμες 1922  
 
Σχέδια Σπύρου Παπαλουκά 
Αφιέρωμα στην Εστία Νέας Σμύρνης 
Ντοκιμαντέρ ‘Δυο φορές ξένος’ 
 
 

Εγκαίνια Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου  και ώρα  7.00 μμ. 
Διάρκεια έκθεσης 17/12/2012 - 28/2/2013 

 
Ο Δήμος Δάφνης-Υμηττού εγκαινίασε  το 2010 το «Μουσείο Γ. Μπουζιάνη», στο σπίτι του 
ζωγράφου και το  Νέο Πνευματικό Κέντρο « Γιώργος  Μπουζιάνης», ως φόρο τιμής  στο 
δημιουργό  όπου έζησε στη Δάφνη τα τελευταία δέκα χρόνια της ζωής του.  

‘Εκτοτε στους δυο χώρους οργανώνονται εκθέσεις που δίνουν την  ευκαιρία στο  κοινό  να 
γνωρίσει  το καλλιτεχνικό εύρος  του ζωγράφου, την εποχή του και  τους ζωγράφους της 
γενιάς του, παράλληλα με  σημαντικά αφιερώματα, πολιτιστικές και εκπαιδευτικές  
εκδηλώσεις.   

 
Τιμώντας το έτος μνήμης από τα 90 χρόνια της Μικρασιατικής καταστροφής σε συνεργασία 
με το Τελλόγλειο Ίδρυμα Θεσσαλονίκης: 
 
Στις 17 Δεκεμβρίου 2012 παρουσιάζονται για πρώτη φορά στο κοινό της Αθήνας                             
Σχέδια του ζωγράφου Σπύρου Παπαλουκά, που ως πολεμικός ανταποκριτής το 1922, 
μετέφερε την λαίλαπα  της σφαγής και της απελπισίας, την εγκατάλειψη και την καταστροφή 
με ιδιαίτερη ευαισθησία και συγκίνηση.  
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Τα σχέδια αποτελούν τη μοναδική εικονογραφική μαρτυρία αφού σήμερα, μόλις ένα πολύ 
μικρό μέρος της εκτίθεται στο Μουσείο-σπίτι Μπουζιάνη, αφού περισσότερα από 500 έργα 
του Παπαλουκά χάθηκαν κατά την Μικρασιατική εκστρατεία.  
 
Συγχρόνως, στο  κτήριο του Πνευματικού Κέντρου γίνεται αφιέρωμα στην                                     

‘Εστία Νέας Σμύρνης’, με τίτλο  Και έστω εις ενθύμισιν των μεταγενεστέρων.  

Θα εκτεθούν κειμήλια από τις χαμένες πατρίδες,                                                                   
έργα τέχνης με θέμα την καταστροφή της Σμύρνης και                                                                                               
έργα καλλιτεχνών μικρασιατικής καταγωγής (Τριανταφυλλίδης, Απάρτης. Κόντογλου, Νάκης  
κ.α.) από τις πολύτιμες συλλογές της Πινακοθήκης Τσακύρογλου και Χιωτάκη.                                        
αρχειακό  και φωτογραφικό υλικό καθώς και                                                                          
βιβλία με θέμα την καταστροφή του ‘22.   
  

Στο αμφιθέατρο του Μουσείου θα προβάλλεται το ντοκιμαντέρ Δυο φορές ξένος.   

Πρόκειται για μια περιήγηση στις μεγαλύτερες ανταλλαγές και εκτοπισμούς πληθυσμών του 
20ού αιώνα, όταν εκατομμύρια άνθρωποι ξεριζώθηκαν από τον τόπο τους και μεταφέρθηκαν 
σε μια καινούργια πατρίδα. Βασισμένη σε προσωπικές μαρτυρίες και σπάνιο κινηματογραφικό 
και φωτογραφικό υλικό, η έκθεση φέρνει τον επισκέπτη πρόσωπο με πρόσωπο με όσους 
έζησαν τα τραυματικά γεγονότα. 

Επιμέλεια έκθεσης / Συντονισμός  Ελένη Κυπραίου 

 

ΧΟΡΗΓOΣ   

 

 

Σε συνεργασία:  

 

 
 
 
Ώρες Λειτουργίας/Ώρες Προβολών: Τετ - Πεμ - Παρ 11:00 - 19:00,                            
Σάββατο - Κυριακή 11:00 - 17:00. /Πολιτιστικό Κέντρο – Μουσείο  Γ. Μπουζιάνη 
οδός Γ. Μπουζιάνη 27-31   Δάφνη 17234  / Μετρό 'Αγ. Ιωάννης'. Τηλ. 210 9028455  
 


