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Η 18η Μαΐου έχει οριστεί από το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων (ICOM) ως Διεθνής Ημέρα Μουσείων. 

Εορτάζεται σε όλο τον κόσμο με διάφορες εκδηλώσεις και είναι αφιερωμένη σε ένα συγκεκριμένο θέμα που 

αφορά τα μουσεία και τον ρόλο τους στη σύγχρονη κοινωνία. 

Για το 2019, το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων (ICOM) έχει επιλέξει το θέμα «Τα Μουσεία ως κόμβοι 

πολιτισμού: το μέλλον της παράδοσης».   

Τα Μουσεία, εκτός από την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, έχουν εξελιχθεί στις 

μέρες μας σε κομβικά σημεία επικοινωνίας λαών και πολιτισμών. Αναπτύσσουν συνεργασίες και 

δημιουργούν δίκτυα ανταλλαγής ιδεών και εμπειριών. Διαφυλάσσοντας με σεβασμό την ιστορική μνήμη και 

την παράδοση, αναζητούν νέους προσανατολισμούς για να εμπνεύσουν τον σύγχρονο άνθρωπο και να 

υπηρετήσουν τις ανάγκες του. Στο πλαίσιο αυτό, το Αρχαιολογικό Μουσείο Νικόπολης με τις πολύπλευρες 

δράσεις του προσπαθεί να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της σύγχρονης κοινωνίας και να ισορροπήσει 

μεταξύ κληρονομιάς και καινοτομίας συμβάλλοντας στην ανάπτυξη, ευημερία και εξέλιξή του κοινωνικού 

συνόλου.  

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας σε συνεργασία με το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου 

Ιωαννίνων θα παρουσιάσουν στο Αρχαιολογικό Μουσείο Νικόπολης το Σάββατο 18 Μαΐου, στις 20.00 τη 

μουσική παράσταση του Δημήτρη Μυστακίδη με τίτλο «Amerika». 

Ο Δημήτρης Μυστακίδης (ΕΔΙΠ του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων), σε μια 

σόλο παράσταση, διασκευάζει και ερμηνεύει ρεμπέτικα τραγούδια που κυκλοφόρησαν και παίχτηκαν 

ζωντανά μόνο στην Αμερική από Έλληνες μετανάστες μουσικούς. Ο πόνος του αποχωρισμού, το μακρύ και 

επίπονο ταξίδι στην Αμερική, ο αγώνας για την επιβίωση και την προσαρμογή, η περιθωριοποίηση, οι 

παρανομίες, ο νόστος και το όνειρο της επιστροφής, περνούν σαν κινηματογραφικές εικόνες μέσα από τα 

τραγούδια της παράστασης. Η μουσική τους, δωρική αλλά υφασμένη με μαεστρία, συλλαβίζει καημούς, 

ανακαλεί μνήμες και γεννά συγκινήσεις. Το οπτικοακουστικό υλικό που συνοδεύει την παράσταση 

υπενθυμίζει την ιστορία που επαναλαμβάνεται. Υπογραμμίζει τα βιώματα και τα συναισθήματα που 

γεννιούνται σε κάθε μετανάστευση, σε όλους τους λαούς. 

 Το «Amerika» αποτελεί την προσωπική οπτική του Μυστακίδη σε ρεμπέτικα τραγούδια της Αμερικής, ενώ 

παράλληλα αναβιώνει την ξεχασμένη τεχνική της «τσιμπητής» κιθάρας. Η τεχνική της «τσιμπητής» κιθάρας 

ξεκίνησε και αναπτύχθηκε στην Αμερική στις αρχές του 20ού αιώνα από τους Έλληνες μετανάστες 

μουσικούς Γιώργο Κατσαρό και Κώστα Δούσα (ή Γκούσια), αλλά και στην Ελλάδα από τον Κώστα Μπέζο 

(Α. Κωστή). Η ιδιοφυΐα και η προσαρμοστικότητα των λαϊκών αυτών μουσικών οδηγεί την τέχνη τους σε 

δρόμους ανεξερεύνητους: επηρεασμένοι από τη fingerpicking τεχνική των Αφροαμερικάνων μουσικών των 

blues, υιοθετούν τα ιδιαίτερα, ανοιχτά κουρδίσματα που βρίσκουν στην Αμερική, δημιουργώντας έναν 

πρωτότυπο τρόπο εκτέλεσης. Οι μελωδίες της πατρίδας, αλλά και οι δικές τους συνθέσεις, αποκτούν νέο ήχο 

μέσα στις γειτονιές του νέου κόσμου. 

Ο δίσκος «Amerika» απέσπασε εξαιρετικές κριτικές εντός κι εκτός συνόρων, παρέμεινε για μήνες στο 

Transglobal World Music Chart, αλλά και στο World Music Charts Europe και βρέθηκε στις λίστες με τους 

καλύτερους δίσκους του 2017 τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Τον Οκτώβριο του 2017 το 



«Amerika» παρουσιάστηκε ζωντανά, ως showcase, στη WOMEX στο Κατοβίτσε της Πολωνίας, μετά από 

επιλογή της καλλιτεχνικής επιτροπής κι ανάμεσα σε 1.350 υποψηφιότητες. Η παρουσία του Δημήτρη 

Μυστακίδη στη World Music Expo ήταν μια μοναδική ευκαιρία για την προβολή αυτής της σημαντικής 

πτυχής του αστικού λαϊκού μας πολιτισμού σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Τη μουσική εκδήλωση θα πλαισιώνουν τα έργα τέχνης από την περιοδική έκθεση «Μεσόγειος, η θάλασσά 

μας» του Ιταλού εικαστικού καλλιτέχνη Beppe Labianca. 

 

Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για όλους. 

 

 

Στις 19:00 & 19:30 θα προηγηθούν θεματικές ξεναγήσεις στην αίθουσα Β΄ του Αρχαιολογικού Μουσείου 

Νικόπολης με τίτλο: «Νικόπολη, εμπορικός κόμβος της Μεσογείου», από την κ. Αθηνά Κωνσταντάκη, 

αρχαιολόγο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πρέβεζας  

 

Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλ. 2682089890, Δευτέρα – Παρασκευή με τις 

αρχαιολόγους – μουσειολόγους Πολυξένη Μπάρκα και  Γεωργία Πεταρούδα. 

Η Είσοδος στο Μουσείο την ημέρα Εορτασμού της επετείου της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων –

Σάββατο 18 Μαΐου 2019- θα είναι ελεύθερη για όλους. 

Η Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πρέβεζας, Ανθή Αγγέλη – αρχαιολόγος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                    ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ                                             

Ο Δημήτρης Μυστακίδης γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη τον Μάρτιο του 1970. Σπούδασε 

θεωρητικά στο Σύγχρονο Ωδείο Θεσσαλονίκης . 

Μετρά σχεδόν τριάντα χρόνια επαγγελματικής ενασχόλησης με τη μουσική θεωρείται ένας 

από τους πιο έμπειρους, πολυοργανίστες μουσικούς της ελληνικής σκηνής. Σε αυτή την 

πορεία έχει συνεργαστεί με την πλειονότητα των Ελλήνων καλλιτεχνών (συνθέτες, 

μουσικούς, ερμηνευτές) και έχει συμμετάσχει σε πάνω από 100 ηχογραφήσεις δίσκων. 

Από το 1994 ως το 2004 συμμετείχε στη μπάντα «Λοξή Φάλαγγα» του Νίκου Παπάζογλου 

παίζοντας κιθάρα και λαούτο, ενώ από το 2002 έως σήμερα συνεργάζεται με τον Θανάση 

Παπακωνσταντίνου. 

Από το 2001 είναι καθηγητής στο τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής του ΤΕΙ 

Ηπείρου (πλέον Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων), όπου διδάσκει 

λαϊκή κιθάρα, λαούτο και σύνολα, ενώ από το 2014 διδάσκει στο μεταπτυχιακό τμήμα της 

Σχολής Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 

Με την κυκλοφορία του πρώτου του προσωπικού δίσκου «16 Ρεμπέτικα με Κιθάρα» το 

2007 έφερε στην πρώτη γραμμή την λαϊκή κιθάρα και την ιδιαίτερη τεχνική της. Ο δίσκος 

αυτός έγινε αφορμή για να δημιουργηθεί ένα ολόκληρο ρεύμα νέων κιθαριστών που 

μελέτησαν και ανέπτυξαν την ξεχασμένη τεχνική της λαϊκής κιθάρας. 

Επόμενοι δύο δίσκοι, οι «Αψιλίες» το 2009 με προπολεμικά και σμυρνέικα τραγούδια και το 

«Ψιθυρίζοντας το ρεμπέτικο» το 2013 με ρεπερτόριο ενορχηστρωμένο για λαϊκή κιθάρα και 

γιαϊλί ταμπούρ. Και οι δύο αυτοί δίσκοι καλύπτουν διαφορετικές τεχνοτροπίες της λαϊκής 

κιθάρας διατηρώντας όμως τη ζωντάνια και το πάθος που το ίδιο το ρεπερτόριο κουβαλά. 

Ο επόμενος του δίσκος «Εσπεράντο» κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 2015 και 

περιλαμβάνει μεταπολεμικά τραγούδια διασκευασμένα και ενορχηστρωμένα αποκλειστικά 

για λαϊκή κιθάρα με την συμμετοχή 16 σπουδαίων τραγουδιστών. Και σε αυτόν το δίσκο το 

ρεπερτόριο είναι η αφορμή  για να φωτιστεί η σύγχρονη τεχνική της λαϊκής κιθάρας. 

Ο τελευταίος του δίσκος «Amerika» κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 2017. Περιλαμβάνει 

τραγούδια της πρώιμης περιόδου του ρεμπέτικου που γράφτηκαν από Έλληνες μετανάστες 

στην Αμερική και είναι όλα διασκευασμένα με την τεχνική της «τσιμπητής» κιθάρας, μιας 

τεχνικής επηρεασμένης από την fingerpicking τεχνική των Αφροαμερικάνων μουσικών των 

Blues. 

Έχει εκδώσει 2 βιβλία. Το πρώτο, από τη σειρά «Παραδοσιακή Μουσική», το «Λαούτο, 

Τροπικότητα & Εναρμόνιση» και το δεύτερο, από τη σειρά «Αστική Λαϊκή Μουσική», το 

«Λαϊκή Κιθάρα, Τροπικότητα και Εναρμόνιση». 


