
 
 
 

 

 
ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2004/2005 

 
 

25/10/2004 Η μεικτή χορωδία «ΑΣΠΑΣΙΑ ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗ» του Εθνικού Ωδείου Χαλανδρίου 
ΠΛΑΙΣΙΩΣΕ ΜΟΥΣΙΚΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ του Δήμου Χαλανδρίου που έγινε στο Πνευματικό Κέντρο του 
Ιερού Ναού του Αγίου Γεωργίου για την Βράβευση των Αριστούχων Χαλανδραίων σπουδαστών και 
τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου. 
 
28/10/2004 Σπουδαστές και σπουδάστριες του  Εθνικού Ωδείου Χαλανδρίου και μαθήτριες της 
σχολής μπαλλέτου «Μ. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗ» συμμετείχαν στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου. 
 
19/11/2004 Το Πανεπιστήμιο Αθηνών σε συνεργασία με τη Γαλλική Πρεσβεία και το Ιδρυμα 
Ερευνών διοργάνωσαν συνέδριο με θέμα «ΟΥΤΟΠΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ 18Ο ΑΙΩΝΑ ΕΩΣ ΤΟΝ 20Ο ΑΙΩΝΑ». 
Τα εγκαίνια του συνεδρίου έκανε ο τέως Υπουργός Δικαιοσύνης και Πρύτανης του Πανεπιστημίου 
Αθηνών κος Σταθόπουλος, την ομιλία του οποίου ακολούθησε συναυλία νέων βραβευθέντων 
μουσικών οργανωμένη από το καθηγητή μας κο Κωνσταντίνο Καράμπελα Σγούρδα.  
Η μαθήτρια της κας Μαρίας Κανατσούλη Παπαδιαμάντη, Μελίνα Καραγιάννη, μόλις 9 ετών , 
καταχειροκροτήθηκε από το πυκνό ακροατήριο που είχε κατακλίσει την μεγάλη αίθουσα τελετών του 
Πανεπιστημίου Αθηνών, θαυμάζοντας τη μουσικότητα και την τεχνική αυτού του παιδιού που 
υπόσχεται μια λαμπρή σταδιοδρομία. 
 
22/11/2004 Η μεικτή χορωδία «ΑΣΠΑΣΙΑ ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗ» του Εθνικού Ωδείου Χαλανδρίου άνοιξε το 
πρόγραμμα των εγκαινίων της έκθεσης Ζωγράφων, Χαρακτών και Γλυπτών που διοργάνωσε ο Δήμος 
Χαλανδρίου σε συνεργασία με το Αττικό Μετρό. 
Ο Υπουργός Μεταφορών κος Μιχάλης Λιάπης, ο Δήμαρχος Χαλανδρίου κος Γρηγόρης Ζαφειρόπουλος, 
ο Δήμαρχος Χολαργού κοε Δημήτρης Νικολάου και ο Δήμαρχος των Γλυκών Νερών κοε Λάμπρος 
Καραγιάννης συνεχάρησαν τη Διευθύντρια κα Μαρία Κανατσούλη Παπαδιαμάντη, τον μαέστρο κο 
Νίκο Καριώτη και όλους τους συντελεστές της χορωδίας για την άψογη παρουσία τους. 
 
07/12/2004 Η παιδική χορωδία «ΑΣΠΑΣΙΑ ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗ» εμφανίστηκε στην εκπομπή της ΝΕΤ 
«Κάνε μια ευχή» της Ρίκας Βαγιάνη τραγουδώντας Χριστουγεννιάτικες μελωδίες. 
 
18/12/2004 Μεγάλη Χριστουγεννιάτικη Γιορτή ΛΟΓΟΥ-ΜΟΥΣΙΚΗΣ-ΧΟΡΟΥ παρουσίασαν οι χορωδίες 
του Εθνικού Ωδείου Χαλανδρίου και οι μαθήτριες της σχολής μπαλλέτου «Μ. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗ» στην 
αίθουσα συναυλιών του ιδρύματος Ζήση στο Χαλάνδρι. 
 
22/12/2204 Οι μαθήτριες της σχολής μπαλλέτου «Μ. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗ» χόρεψαν μοντέρνες 
χριστουγεννιάτικες μελωδίες στην εκπομπή της Ρίκας Βαγιάνη στην ΝΕΤ. 
 
24/12/2004 Η παιδική χορωδία «ΑΣΠΑΣΙΑ ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗ» προσκεκλημένη από την εκπομπή του 
κου Γιώργου Παπαδάκη στον ΑΝΤ1, τραγούδησε Χριστουγεννιάτικα παραδοσιακά τραγούδια τα οποία 
αφιέρωσε στους ευγενείς σκοπούς του ιδρύματος «ΚΥΒΩΤΟΣ». 
 
29/12/2004 Η παιδική χορωδία «ΑΣΠΑΣΙΑ ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗ» και οι μαθήτριες της σχολής μπαλλέτου 
«Μ. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗ» τραγούδησαν και χόρεψαν Πρωτοχρονιάτικες μελωδίες στην εκπομπή της Ρίκας 
Βαγιάνη στη ΝΕΤ. 
 
30/12/2004 Οι μαθήτριες της σχολής μπαλλετου «Μ. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗ» παρουσίασαν μοντέρνες 
χορογραφίες στην εκπομπή του MEGA CHANNEL «Πρώτη Γραμμή». 
Παράλληλα η παιδική χορωδία έψαλε τα παραδοσιακά Πρωτοχρονιάτικα κάλαντα. 
 



31/12/2004  Ο καθηγητής του τσέλου κος Σωκράτης Κάνας μαζί με τον κο Τζέμπεν Κλαπάκη και 
την κα Γαλάτεια Κλαπάκη στο βιολί , πλαισίωσαν μουσικά το πρωϊνό γιορταστικό πρόγραμμα του 
Βιβλιοπωλείου ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ. 
Για δύο ώρες οι θαμώνες του βιβλιοπωλείου άκουσαν Χριστουγεννιάτικα παραδοσιακά τραγούδια 
καθώς και τζάζ μελωδίες.  
 
17/01/2005  Η μαθήτρια του πιάνου Μελίνα Καραγιάννη, της τάξεως της κας Μαρίας Κανατσούλη-
Παπαδιαμάντη ερμήνευσε έργα Mozart σε εκδήλωση αφιερωμένη στα 100 χρόνια του 
Χατζηκυριακείου Ιδρύματος η οποία έγινε στο Ευγενίδειο Ιδρυμα. 
 
02/02/2005  Η μεικτή χορωδία «ΑΣΠΑΣΙΑ ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗ» υπό τη διεύθυνση του κου Νίκου 
Καριώτη τραγούδησε στο Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών την Τετάρτη 02/02/2005.  Η επιτυχία 
ήταν εξαιρετική. Θερμά χειροκρότησαν τα παιδιά μας οι φιλόμουσοι των Αθηνών μεταξύ των οποίων 
ήταν η Πρέσβειρα της Χιλής, οι μορφωτικοί ακόλουθοι της Αμερικανικής Πρεσβείας και οι διευθυντές 
όλων των μουσείων της Αθήνας. 
 
16/02/2005  Στην εκδήλωση στο Μέγαρο Μελά, που οργάνωσε η Ελβετική Πρεσβεία σε συνεργασία 
με το ίδρυμα «ΕΫΝΑΡΔΟΣ», μεταξύ των βραβευμένων σολίστ πιάνου, η Μελίνα Καραγιάννη, μαθήτρια 
της κας Μαρίας Κανατσούλη-Παπαδιαμάντη, ερμήνευσε μια σονάτα MOZART.  
Την εκδήλωση προλόγησε ο καθηγητής μας Μουσικολόγος και Μουσικοκριτικός κος Κωνσταντίνος 
Καράμπελας-Σγούρδας. 
 
21/02/2005  Η καθηγήτριά μας κα Μίμη Ρουφογάλη πιάνο και ο κος Πέτρος Τσέλας βιολί, έδωσαν 
συναυλία Μουσικής Δωματίου με έργα Beethoven στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου 
Χολαργού. 
 
23/02/2005  Οι καθηγητές των Ανώτερων Θεωρητικών και της Σύνθεσης κος Νίκος Καριώτης και κα 
Μάρθα Κυλάφη παρουσίασαν τα έργα τους για ορχήστρα και χορωδία στην αίθουσα συναυλιών 
«Εστουντιαντίνα». 
 
27/02/2005  Η μεικτή χορωδία του Εθνικού Ωδείου Χαλανδρίου «ΑΣΠΑΣΙΑ ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗ» υπό τη 
διεύθυνση του μαέστρου κου Νίκου Καριώτη έλαβε μέρος στη συναυλία που έγινε στο ίδρυμα ΖΗΣΗ 
με έργα Vivaldi για χορωδία και ορχήστρα.  
 
02/03/2005 Ρεσιτάλ πιάνου του Διπλωματούχου στο πιάνο από την τάξη της κας Μαρίας 
Κανατσούλη-Παπαδιαμάντη, κου Σπύρου Θωμά στην αίθουσα συναυλιών «Φίλιππος Νάκας». 
 
05/03/2005 Το ετήσιο αποκριάτικο πάρτυ των μικρών και μεγάλων σπουδαστών του Εθνικού 
Ωδείου Χαλανδρίου έγινε με μεγάλη επιτυχία στην αίθουσα συναυλιών του Ωδείου, Κ. Βάρναλη 8. 
Σπουδαστές και σπουδάστριες του Ωδείου και της σχολής μπαλλέτου «Μ. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗ» χόρεψαν 
στους μοντέρνους ρυθμούς από τις 6.00 μ.μ έως και τις 3.00 π.μ. 
Στο πάρτυ, η παιδική χορωδία «ΑΣΠΑΣΙΑ ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗ» τραγούδησε επιτυχίες του Μάνου Χατζιδάκι 
και οι σπουδάστριες της σχολής μπαλλέτου παρουσίασαν σύγχρονες χορογραφίες.  
 
21/03/2005  Η μαθήτρια Μελίνα Καραγιάννη η οποία είναι υπότροφος του Εθνικού Ωδείου 
Χαλανδρίου στην τάξη της κας Μαρίας Κανατσούλη-Παπαδιαμάντη, έλαβε μέρος στην εκδήλωση για 
την απονομή των Κρατικών Βραβείων Παιδικής Λογοτεχνίας στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. 
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν: ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκτρατίας, κος Κ. Παπούλιας, η 
σύζυγος του Πρωθυπουργού κα Ν. Καραμανλή, η υπουργός Παιδείας και θρησκευμάτων κα 
Κουτσίκου-Γιαννάκου, ο υφυπουργός Πολιτισμού κος Τατούλης και πλήθος κόσμου. 
Η Μελίνα Καραγιάννη άνοιξε την εορταστική εκδήλωση με ένα χορό του Χατιδάκι και στη συνέχεια 
ερμήνευσε τον Υμνο του Βιβλίου  του Γεωργίου Κουρουπού σε στίχους του Ευγένιου Τριβιζά. 
Η όλη εκδήλωση καλύφθηκε από την τηλεόραση της ΕΤ1. 
 
09/04/2005  Στον Παννελήνιο Διαγωνισμό πιάνου που διοργάνωσε η Χ.Ο.Ν. οι μαθήτριες : Μελίνα 
Καραγιάννη της τάξεως της κας Μαρίας Κανατσούλη-Παπαδιαμάντη έλαβε το Αριστείο διότι 



συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία που έχει δοθεί ποτέ από την επιτροπή και το χρηματικό 
Βραβείο στη μνήμη της ΜΑΡΙΑΣ ΧΑΙΡΟΓΙΩΡΓΟΥ ΣΙΓΑΡΑ. 
Η μαθήτρια Κασσιανή Γουλάκου της τάξεως της κας Μαργαρίτας Βαμβακάρη έλαβε το 2ο βραβείο 
στην 1η κατηγορία. 
 
16/04/2005 Στον πανελλήνιο διαγωνισμό ορχηστρών και μουσικών συνόλων της Χ.Ο.Ν., το σύνολο 
εγχόρδων του Εθνικού Ωδείου Χαλανδρίου υπό τη διεύθυνση του καθηγητή μας κου Σπύρου 
Στεργίου, έλαβε το 1ο Βραβείο. 
 
16/04/2005 Το σύνολο τσέλων του Εθνικού Ωδείου Χαλανδρίου υπο τη διεύθυνση του κου 
Σωκράτη Κάνα έλαβε μέρος στις ετήσιες εκδηλώσεις «Πανηγύρι 2005» του Κολλεγίου Αθηνών.  
  
17/04/2005 Διάλεξη του κου Γιάννη Βασιλειάδη, συγγραφέα μουσικοκριτικού, με θέμα τη ζωή και 
το έργο του BEETHOVEN, στην αίθουσα συναυλιών του Εθνικού Ωδείου Χαλανδρίου, Κ. Βάρναλη 8. 
Στη διάλεξη εκτός των άλλων παραβρέθηκε και ο κος Κωνσταντίνος Καράμπελας Σγούδας, γνωστός 
μουσικολόγος-μουσικοκριτικός. 
 
23/04/2005 Η ετήσια πασχαλινή συναυλία όλων των σπουδαστών του Εθνικό Ωδείου Χαλανδρίου 
πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συναυλιών Αγίου Γεωργίου 16. 
 
15/05/2005 Μεγάλη συναυλία αφιερωμένη στο τραγούδι με τίτλο «Από τον Schubert στους 
Evanescence».   
Ελαβαν μέρος: 

1) Η τάξη της Μελωδραματικής με καθηγήτρια την κα Μαρία Θωμά, ανεβάζοντας την 
οπορέτα «Στου βάλς κάθε στροφή» σε μελωδίες των Franz Schubert, Franz Lehar, Di 
Capua, Rudolf Sieczynski, Johann Strauss, Giacomo Puccini, Leon Bard. 

2) Οι μαθήτριες της σχολής μπαλλέτου «Μ. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗ» σε  διδασκαλία και χορογραφίες 
της καθηγήτριας κας Julie Cairns. 

3) Η ορχήστρα εγχόρδων του Εθνικού Ωδείου Χαλανδρίου υπό τη διεύθυνση του καθηγητή 
μας κου Σπύρου Στεργίου. 

4) Η παιδική χορωδία «ΑΣΠΑΣΙΑ ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗ» υπό τη διεύθυνση του καθηγητή κου 
Γιάννη Σκεντέρη. 

5) Η τάξη του σύγχρονου τραγουδιού με καθηγήτρια την κα Ελσα Κυλπάση. 
Κατά τη διάρκεια της συναυλίας η Διευθύντρια του Εθνικού Ωδείου Χαλανδρίου κα Μαρία 
Κανατσούλη-Παπαδιαμάντη τίμησε: 
1) Τον κο Σπύρο Στεργίου για την τριακονταετή θαυμαστή προσφορά του στη διδασκαλία 

του βιολιού. 
2) Τον κο Στέφανο Λέκκα και τη Χ.Ο.Ν. για τη συνεχή και λαμπρή διοργάνωση των 

Πανελληνίων Διαγωνισμών πιάνου, βιολιού, χορωδιών και ορχηστρών. 
3) Τον κο Γεώργιο Μπακούρη και το Χατζηκυριάκειο Ιδρυμα Παιδικής Προστασίας για το 

πολύτιμο κοινωνικό έργο που συντελούν. 
Η συναυλία έγινε στο κατάμεστο Θέατρο ΔΑΪΣ των Εκπαιδευτηρών Δούκα.  
Με ενθουσιασμό το πολυπληθές κοινό χειροκρότησε την παράσταση για την οποία με τόση 
αγάπη, ποιότητα και μουσικότητα συνεργάστηκαν καθηγητές και μαθητές. 
Τη συναυλία τίμησαν με την ποαρουσία τους ο Δήμαρχος Χανανδρίου κος Γρηγόρης 
Ζαφειρόπουλος, η Εκαπιδευτική Σύμβουλος κα Λίτσα Λεμπέση, το Διοικητικό Συμβούλιο του 
Χατζηκυριακείου Ιδρύματος Παιδικής Προστασίας και μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου 
Χαλανδρίου. 
Ηταν μια συναυλία που συγκίνησε, ενθουσίασε και συνεπήρε το κοινό της. 
Ηταν μια συναυλία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη μας. 

 
22/05/2005 Ρεσιτάλ πιάνου από τους τελειόφοιτους σπουδαστές και σπουδάστριες του πιάνου: 1) 
Αννυς Γαβαλά, τάξεως κας Ελένης Γιαννακοπούλου, 2) Αναστασία Μπένου, τάξεως κας Φύλις 
Δαπέργολα, 3) Μανώλης Ζαχαρίας, τάξεως κας Κατερίνας Γκίρδη, 4) Ανδρέας Μπαλάσης, τάξεως κας 
Ινγκας Γκίζη. 
Συναυλία πιάνου των μαθητών της τάξεως της κας Μαργαρίτας Βαμβακάρη στην αίθουσα συναυλιών 
του Ωδείου, Αγίου Γεωργίου 16. 



 
09/06/2005 Ανοιχτό μάθημα του τμήματος Μουσικής Προπαιδείας υπό την διδασκαλία της 
καθηγήτριας κας Εύας Κορολή. 
 
12/06/2005 Παρουσίαση του τμήματος «Αισθητική της Μουσικής» στην αίθουσα σεμιναρίων του 
Εθνικού Ωδείου Χαλανδρίου Αγίου Γεωργίου 16. 
 Ο καθγητής του Εθνικού Ωδείου Χαλανδρίου κος Κωνσταντίνος Καράμπελας-Σγούρδας με τους 
σπουδαστές του τμήματος παρουσίασαν την ετήσια εργασία τους με θέματα: 
 1) «Η ΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΣΥΜΑΝΤΙΚΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟΥ 
ΑΡΧΙΜΟΥΣΙΚΟΥ WILHELM FURTWAENZLER» και  
2) «ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ-ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ». 
Την παρουσίαση πλαισίωσε σπάνιο οπτικοακουστικό υλικό.  
 
17/06/2005 Ο Πέτρος Σακελλίου, διπλωματούχος πιάνου του Εθνικού Ωδείου Χαλανδρίου, της 
τάξεως της κας Σταυρούλας Παπαδιαμάντη-Χρυσοστόμου τελείωσε τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο 
του Λος Αντζελες στο τμήμα «Μουσική Κινηματογράφου» και με υποτροφία θα συνεχίσει για το 
Διδακτορικό του στο Πανεπιστήμιο της Βοστώνης. 


