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The exhibiTion 

Showcases approximately 400 Greek folk musical instruments, from all over 
Greece, as material evidence of the Greek music tradition, dating from the 
18th century to the present day:
•	 daoulia, toubia (drums), defia (tambourines), toumbelekia (pottery drums)  

•	 flogeres and souravlia (flutes), zournades (shawms), tsabounes	and gaides 
(bagpipes), clarinets 

•	 tambourades, laghouta (long-necked lutes), lyres, outia (short-necked 
lutes), guitars and mandolins, violins, santοurs	(dulcimers) and kanonakia	
(psalteriers)

•	 koudounia (bells), zilia (finger cymbals), simandra (semanterion), and all 
kinds of sound emitting objects, 

made by anonymous craftsmen as well as by the most important Greek 
musical instrument makers. 

invites visitors to find out about the unique stories behind:

•	 the sounds and music of the instruments

•	 the materials used and the way they were constructed

•	 their journey through time and space

•	 the people who made them 

•	 the people who played them

•	 the people who danced and sung to their music 

and so recall their personal “musical” memories.

video projections, music samples heard through headphones available on 
each display case and ample visual and photographic material highlight the 
“intangible” aspect of musical instruments: the music, the techniques, the 
people, the feeling.  

hiSToRY: Fivos Anoyanakis, the Museum and the Lassanis mansion

in 1978, fivos anoyanakis, a musicologist and pioneering researcher of 
Greek traditional music, donated his unique collection of 1,200 musical 
instruments and sound objects, his library and his treasured archive to 
the Greek state. 
in 1991, the Museum is founded and this significant collection is housed in 
the lassanis mansion, the home of a military officer during the War of inde-
pendence and then politician and scholar, located at 1-3 Diogenous street, 
in the Plaka area. 

The MUSeUM noWαDAYS

the Museum, beyond its unique collection of musical instruments, makes 
accessible to the public its archives, a specialized library, a sound archive, etc.  
furthermore it offers educational programs and regularly hosts music and 
other artistic events in its beautiful garden.
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ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΤΑΠ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ

General suPervision: arf, PuBlications 
DePartMent

η εκθεση 

Παρουσιάζει 400 περίπου ελληνικά λαϊκά μουσικά όργανα, από κάθε 
γωνιά του ελληνικού χώρου, ως υλικά τεκμήρια της ελληνικής μουσικής 
παράδοσης, από τον 18ο αιώνα μέχρι σήμερα: 
•	 νταούλια, τουμπιά, ντέφια, τουμπελέκια 

•	 φλογέρες και σουραύλια, ζουρνάδες, τσαμπούνες και γκάιντες, κλαρίνα 

•	 ταμπουράδες, λαούτα, λύρες, ούτια, κιθάρες και μαντολίνα, βιολιά, 
σαντούρια και κανονάκια

•	 κουδούνια, ζίλια, σήμαντρα και κάθε είδους ηχητικά αντικείμενα, 

έργα ανώνυμων δημιουργών αλλά και των σημαντικότερων Ελλήνων 
οργανοποιών.

Προσκαλεί τον επισκέπτη να ανακαλύψει κρυμμένες ιστορίες για:

•	 τους ήχους και τη μουσική των οργάνων

•	 τα υλικά και τις τεχνικές κατασκευής τους

•	 το ταξίδι τους στον χρόνο και τον χώρο

•	 τους ανθρώπους που τα κατασκεύασαν 

•	 τους ανθρώπους που τα έπαιξαν

•	 όσους τραγούδησαν και χόρεψαν με τη μουσική τους 

και να ανακαλέσει τις δικές του «μουσικές» μνήμες.

Βιντεοπροβολές, μουσικά παραδείγματα με τη χρήση ακουστικών σε κάθε 
προθήκη, πλούσιο εικονογραφικό, φωτογραφικό και άλλο υλικό προβάλ-
λουν την «άυλη» πλευρά των μουσικών οργάνων: τη μουσική, τις τεχνικές, 
τους ανθρώπους, το συναίσθημα.  

η ίστορία: ο Φοίβος ανωγειανάκης, το Μουσείο και η οικία λασσάνη

Το 1978, ο Φοίβος Ανωγειανάκης, μουσικολόγος και πρωτοπόρος ερευνη-
τής της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής, δώρισε τη μοναδική συλλογή 
του από 1.200 μουσικά όργανα και ηχητικά αντικείμενα, τη βιβλιοθήκη και το 
πολύτιμο αρχείο του στο Ελληνικό Κράτος. 

Το 1991, η συλλογή αυτή βρίσκει τη στέγη της στον φιλόξενο χώρο του αρχο-
ντικού του Γ. Λασσάνη, στρατιωτικού της Ελληνικής Επανάστασης, πολιτικού και 
λόγιου, στην οδό Διογένους 1-3 στην Πλάκα. Έτσι ιδρύεται το Μουσείο. 

το Μουσείο σηΜερα

Εκτός από τις μοναδικές συλλογές μουσικών οργάνων, το Μουσείο διαθέτει 
πολύτιμα αρχεία, εξειδικευμένη βιβλιοθήκη, ηχοθήκη κτλ. 

Στους χώρους του πραγματοποιούνται εκπαιδευτικά προγράμματα για το 
κοινό, μουσικές και άλλες δράσεις, που, κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, 
φιλοξενούνται στον όμορφο κήπο του. 

t: 210 3254119, 210 3254129, 210 3250198 
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pendence and then politician and scholar, located at 1-3 Diogenous street, 
in the Plaka area. 

The MUSeUM noWαDAYS

the Museum, beyond its unique collection of musical instruments, makes 
accessible to the public its archives, a specialized library, a sound archive, etc.  
furthermore it offers educational programs and regularly hosts music and 
other artistic events in its beautiful garden.
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The exhibiTion 

Showcases approximately 400 Greek folk musical instruments, from all over 
Greece, as material evidence of the Greek music tradition, dating from the 
18th century to the present day:
•	 daoulia, toubia (drums), defia (tambourines), toumbelekia (pottery drums)  

•	 flogeres and souravlia (flutes), zournades (shawms), tsabounes	and gaides 
(bagpipes), clarinets 

•	 tambourades, laghouta (long-necked lutes), lyres, outia (short-necked 
lutes), guitars and mandolins, violins, santοurs	(dulcimers) and kanonakia	
(psalteriers)

•	 koudounia (bells), zilia (finger cymbals), simandra (semanterion), and all 
kinds of sound emitting objects, 

made by anonymous craftsmen as well as by the most important Greek 
musical instrument makers. 

invites visitors to find out about the unique stories behind:

•	 the sounds and music of the instruments

•	 the materials used and the way they were constructed

•	 their journey through time and space

•	 the people who made them 

•	 the people who played them

•	 the people who danced and sung to their music 

and so recall their personal “musical” memories.

video projections, music samples heard through headphones available on 
each display case and ample visual and photographic material highlight the 
“intangible” aspect of musical instruments: the music, the techniques, the 
people, the feeling.  

hiSToRY: Fivos Anoyanakis, the Museum and the Lassanis mansion
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η εκθεση 

Παρουσιάζει 400 περίπου ελληνικά λαϊκά μουσικά όργανα, από κάθε 
γωνιά του ελληνικού χώρου, ως υλικά τεκμήρια της ελληνικής μουσικής 
παράδοσης, από τον 18ο αιώνα μέχρι σήμερα: 
•	 νταούλια, τουμπιά, ντέφια, τουμπελέκια 

•	 φλογέρες και σουραύλια, ζουρνάδες, τσαμπούνες και γκάιντες, κλαρίνα 

•	 ταμπουράδες, λαούτα, λύρες, ούτια, κιθάρες και μαντολίνα, βιολιά, 
σαντούρια και κανονάκια

•	 κουδούνια, ζίλια, σήμαντρα και κάθε είδους ηχητικά αντικείμενα, 

έργα ανώνυμων δημιουργών αλλά και των σημαντικότερων Ελλήνων 
οργανοποιών.

Προσκαλεί τον επισκέπτη να ανακαλύψει κρυμμένες ιστορίες για:

•	 τους ήχους και τη μουσική των οργάνων

•	 τα υλικά και τις τεχνικές κατασκευής τους

•	 το ταξίδι τους στον χρόνο και τον χώρο

•	 τους ανθρώπους που τα κατασκεύασαν 

•	 τους ανθρώπους που τα έπαιξαν

•	 όσους τραγούδησαν και χόρεψαν με τη μουσική τους 

και να ανακαλέσει τις δικές του «μουσικές» μνήμες.

Βιντεοπροβολές, μουσικά παραδείγματα με τη χρήση ακουστικών σε κάθε 
προθήκη, πλούσιο εικονογραφικό, φωτογραφικό και άλλο υλικό προβάλ-
λουν την «άυλη» πλευρά των μουσικών οργάνων: τη μουσική, τις τεχνικές, 
τους ανθρώπους, το συναίσθημα.  

η ίστορία: ο Φοίβος ανωγειανάκης, το Μουσείο και η οικία λασσάνη

Το 1978, ο Φοίβος Ανωγειανάκης, μουσικολόγος και πρωτοπόρος ερευνη-
τής της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής, δώρισε τη μοναδική συλλογή 
του από 1.200 μουσικά όργανα και ηχητικά αντικείμενα, τη βιβλιοθήκη και το 
πολύτιμο αρχείο του στο Ελληνικό Κράτος. 

Το 1991, η συλλογή αυτή βρίσκει τη στέγη της στον φιλόξενο χώρο του αρχο-
ντικού του Γ. Λασσάνη, στρατιωτικού της Ελληνικής Επανάστασης, πολιτικού και 
λόγιου, στην οδό Διογένους 1-3 στην Πλάκα. Έτσι ιδρύεται το Μουσείο. 

το Μουσείο σηΜερα

Εκτός από τις μοναδικές συλλογές μουσικών οργάνων, το Μουσείο διαθέτει 
πολύτιμα αρχεία, εξειδικευμένη βιβλιοθήκη, ηχοθήκη κτλ. 

Στους χώρους του πραγματοποιούνται εκπαιδευτικά προγράμματα για το 
κοινό, μουσικές και άλλες δράσεις, που, κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, 
φιλοξενούνται στον όμορφο κήπο του. 

t: 210 3254119, 210 3254129, 210 3250198 

e-Ticketing system

https://www.culture.gov.gr/el/SitePages/default.aspx
https://etickets.tap.gr
https://www.google.gr/maps/place/Μουσείο+Ελληνικών+Λαϊκών+Μουσικών+Οργάνων+«Φοίβος+Ανωγειανάκης»+-+Κέντρο+Εθνομουσικολογίας/@37.974514,23.725318,17z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x14a1bd3d527bfc01:0xb92fedb9a0dada9!2zzpzOv8-Fz4POtc6vzr8gzpXOu867zrfOvc65zrrPjs69IM6bzrHPis66z47OvSDOnM6_z4XPg865zrrPjs69IM6fz4HOs86szr3Pic69IMKrzqbOv86vzrLOv8-CIM6Rzr3Pic6zzrXOuc6xzr3OrM66zrfPgsK7IC0gzprOrc69z4TPgc6_IM6VzrjOvc6_zrzOv8-Fz4POuc66zr_Ou86_zrPOr86xz4I!8m2!3d37.974514!4d23.727512!3m4!1s0x14a1bd3d527bfc01:0xb92fedb9a0dada9!8m2!3d37.974514!4d23.727512
https://www.culture.gr/el/SitePages/default.aspx
https://etickets.tap.gr
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