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11/09/2006 
Κορυφαία στιγμή στα 65 χρόνια λειτουργίας του Εθνικού Ωδείου Χαλανδρίου ήταν η 
παράσταση με τίτλο «ΑΠΟ ΤΟΝ MONTEVERDI ΣΤΟ MUSICAL» που ανέβασαν το Εθνικό 
Ωδείο Χαλανδρίου και η Σχολή Μπαλλέτου «Μ. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗ» στο Ευριπίδειο Θέατρο 
Ρεματιάς του Δήμου Χαλανδρίου στα πλαίσια του εορτασμού των 25 χρόνων λειτουργίας του 
Αετοπουλείου Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Χαλανδρίου. 
Χορωδία, ορχήστρα, σολίστες και μπαλλαρίνες με την καθοδήγηση και σκηνοθεσία της  
Μαρίας Κανατσούλη-Παπαδιαμάντη, σκηνικά της Κατερίνας Μανωλάκου, κοστούμια του 
Φραγκίσκου Κωλέτση και υπό τη διεύθυνση του Νίκου Καριώτη παρουσίασαν ένα πολυθέαμα 
Μουσικής, Χορού και Λόγου που χειροκρότησε θερμά το πυκνό ακροατήριο. 

 
02/12/2006 
Στο Θέατρο «ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ» του Δήμου Χολαργού, οι τελειόφοιτοι σπουδαστές του 
Εθνικού Ωδείου Χαλανδρίου, παρουσίασαν έργα Μουσικής Δωματίου για πιάνο-βιολί και πιάνο-
φλάουτο. 
Στην ίδια συναυλία οι τελειόφοιτες σπουδάστριες του πιάνου, Κατερίνα Χαζάπη και Λουκία 
Γκαρδιακού ερμήνευσαν έργα των Bach και Beethoven. 
 
09/12/2006 
Η Elisabeth Schaefer βιόλα και ο Σπύρος Κουτσουβέλης πιάνο, ερμήνευσαν έργα των Mozart, 
Schubert και Τερζάκη στη συναυλία Μουσικής Δωματίου που διοργάνωσε το Εθνικό Ωδείο 
Χαλανδρίου στην αίθουσα συναυλίων, Αγίου Γεωργίου 16. 
Τη βραδιά παρακολούθησαν οι σπουδαστές του τμήματος Μουσικής Δωματίου του Ωδείου 
καθώς και πλήθος κόσμου. 
 
16/12/2006 
Η παιδική και  μεικτή χορωδία του Εθνικού Ωδείου Χαλανδρίου, το σύνολο εγχόρδων υπό τη 
διεύθυνση του κου Σπύρου Στεργίου, το τμήμα μονωδίας και σπουδαστές των τμημάτων 
βιολιού, πιάνου και φλάουτου παρουσίασαν έργα κλασσικής μουσικής στο θέατρο «Μίκης 
Θεοδωράκης» του Δήμου Χολαργού στα πλαίσια των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων του 
Ωδείου. 
 
 
06/05/2007 

ΜΕΓΑΛΟΠΡΕΠΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΗΝ 
ΑΣΠΑΣΙΑ ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗ 

ΙΔΡΥΤΡΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 
 
 

Στο κατάμεστο θέατρο «ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ» του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου 
Χολαργού, η διευθύντρια κα Μαρία Κανατσούλη-Παπαδιαμάντη, οι μαθητές, οι καθηγητές και 
οι απόφοιτοι του Εθνικού Ωδείου Χαλανδρίου και της σχολής μπαλλέτου «Μ. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗ» 
αναφέρθηκαν στο έργο της μεγάλης δασκάλας και πιανίστας ΑΣΠΑΣΙΑΣ ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗ μέσα 
από τα μονοπάτια της Μουσικής Διδασκαλίας, της Ποίησης και της Κοινωνικής Προσφοράς. 
Οι αγγελικές φωνές της παιδικής χορωδίας «ΑΣΠΑΣΙΑ ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗ» σε συνδιασμό με τις 
ζεστές ανδρικές και γυναικείες της μεικτής χορωδίας «ΑΣΠΑΣΙΑ ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗ» έδωσαν το 
ξεκίνημα της βραδιάς που ξετύλιξε το νήμα μιας ζωής πλούσιας σε δράση. 



Με αφηγήτρια την Ελλη-Ασπασία Παπαδιαμάντη και με την προβολή ιστορικών φωτογραφιών 
ταξιδέψαμε από τα πρώτα χρόνια των μουσικών σπουδών της Ασπασίας κοντά στον Μανώλη 
Καλομοίρη, στα χρόνια του πολέμου και την ίδρυση του Εθνικού Ωδείου Χαλανδρίου και στη 
συνέχεια στην εκλογή της ως Πρώτης Γυναίκας δημοτικού συμβούλου και τη συμμετοχή της 
σε πολλές φιλανθρωπικές οργανώσεις. 
Οι αφηγήσεις  έδεσαν με τις εξαιρετικές ερμηνείες των νεαρών  καλλιτεχνών του πιάνου, του 
βιολιού, του τσέλου, του φλάουτου, των τραγουδιστών, της ορχήστρας και ζωντάνεψαν με 
τις χορογραφίες των αιθέριων χορευτριών. 
Με τρόπο ξεχωριστό λοιπόν αναδείχθηκε η προσωπικότητα της παιδαγωγού που με αγάπη, 
γνώση και αφοσίωση αφιέρωσε τη ζωή της στη διδασκαλία της μουσικής και της γυναίκας που 
γεναιόδωρα προσέφερε στο συνάνθρωπό της στα δύσκολα χρόνια της κατοχής και στην 
μετέπειτα ανοικοδόμηση του πληγωμένου ελληνικού κράτους.    
Μια αξέχαστη βραδιά που τίμησαν με την παρουσία τους ο τ. Πρόεδρος της Βουλής των 
Ελλήνων κος Απόστολος Κακλαμάνης, ο Δήμαρχος Χαλανδρίου κος Γρηγόρης Ζαφειρόπουλος, 
ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλανδρίου κος Γεώργιος Κουράσης, ο 
Πρόεδρος του Αετοπουλείου Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Χαλανδρίου κος Αθανάσιος 
Κανατσούλης, ο Πρόεδρος της Χ.Ο.Ν. κος Στέφανος Λέκκας, ο Πρόεδρος της Δημοτικής 
Φιλαρμονικής Χαλανδρίου κος Γεώργιος Μιρασγίδης, ο Μαέστρος της Δημοτικής Φιλαρμονικής 
Χαλανδρίου κος Γιώργος Καλαϊτζής, η κα Ελένη Πούλου μέλος της Δημοτικής Φιλαρμονικής 
Χαλανδρίου, ο κος Γιάννης Κωστής μέλος του Αετοπουλείου Πολιτιστικού Κέντρου, οι 
Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου Χαλανδρίου κος Μιχάλης Κόσσυβας και κα Γεωργία Πούλου 
και η κα Αννα Βυτινάρου μέλος της Δημοτικής Φιλαρμονικής του Δήμου Χαλανδρίου.  
 
28/06/2007 
Το Εθνικό Ωδείο Χαλανδρίου στα πλαίσια του εορτασμού των 65 χρόνων 

λειτουργίας του διοργάνωσε ρεσιτάλ πιάνου της LUCIENNE MARINO με έργα 

Schubert και Chopin, στο Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών. 

Η διεθνούς φήμης γαλλίδα πιανίστα, με εμφανίσεις στις μεγάλες αίθουσες της Ευρώπης και 

της Αμερικής, υπήρξε μαθήτρια της Yvonne Lefebure και του Arturo Benedetto Michelangeli. 

Η ερμηνεία της που χακτηρίζεται από  βαθειά μουσικότητα, σε συνδιασμό με τη φιλοσοφική 

θεώρηση της Μουσικής δημιούργησε μια, ιδιαίτερης ευαισθησίας και υψηλής αισθητικής, 

απόδοση του μουσικού κειμένου.  

Γνήσια εκπρόσωπος της γαλλικής σχολής του Cortot και της λαμπερής δεξιοτεχνίας του 

Michelangeli, η ερμηνεία της Lucienne Marino, αποτέλεσε σημείο αναφοράς για μια 

ολόκληρη γενιά μουσικών. 

Το συγκινητικό αυτό ρεσιτάλ θα μείνει χαραγμένο στις μνήμες όλων μας. 

 
 

ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ 
 
17/12/2006 
Οι μαθητές όλων των τμήματων και τάξεων του Εθνικού Ωδείου Χαλανδρίου έδωσαν την 
καθιερωμένη Χριστουγεννιάτικη συναυλία στην αίθουσα συναυλιών του Εθνικού Ωδείου 
Χαλανδρίου, Αγίου Γεωργίου 16. 
 
26/01/2007 
Μαθητική συναυλία των σπουδαστών του τμήματος πιάνου των τάξεων της κας Μαρίας 
Κανατσούλη-Παπαδιαμάντη, κας Ελσας Κυλπάση, κας Δήμητρας Ζησοπούλου και της κας 
Βασιλικής Τσιμπούκη πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συναυλιών του Ωδείου, Αγίου 
Γεωργίου 16. 
 



 
31/03/2007 
Πασχαλινή συναυλία των σπουδαστών του Εθνικού Ωδείου Χαλανδρίου στην αίθουσα 
συναυλιών του Ωδείου, Αγίου Γεωργίου 16. 
 
19/05/2007 
Οι σπουδαστές των τμημάτων πιάνου και Μουσικής Δωματίου, του Εθνικού Ωδείου 
Χαλανδρίου, έδωσαν συναυλία  στην αίθουσα συναυλιών, Αγίου Γεωργίου 16. 
 
02/06/2007 
Οι σπουδαστές της τάξης πιάνου της κας Ελένης Γιαννακοπούλου έδωσαν συναυλία με έργα 
κλασσικής και σύγχρονης μουσικής στην αίθουσα συναυλιών του Ωδείου Αγίου Γεωργίου 16. 
 
03/06/2007 
Η τελειόφοιτος σπουδάστρια Λουκία Γκαρδιακού του τμήματος πιάνου της τάξεως της κας 
Μαρίας Κανατσούλη-Παπαδιαμάντη, παρουσίασε το πρόγραμμα του Διπλώματός της στην 
αίθουσα συναυλιών του Εθνικού Ωδείου Χαλανδρίου, Αγίου Γεωργίου 16. 
Η τελειόφοιτος σπουδάστρια Βαλεντίνα-Ειρήνη Ταμιωλάκη του τμήματος φλάουτου της 
τάξεως της κας Αννας Σπύρου, έδωσε ρεσιτάλ με έργα από το πρόγραμμα του διπλώματός 
της. 
Οι σπουδαστές του τμήματος μονωδίας του Εθνικού Ωδείου Χαλανδρίου, της τάξεως της κας 
Μαρίας Θωμά, τραγούδησαν άριες από γνωστές όπερες του Schubert, Mozart, Donizetti, 
Handel, Debussy και Καλομοίρη, στην αίθουσα συναυλιών του Ωδείου, Αγίου Γεωργίου 16. 
 
17/06/2007 
Οι σπουδαστές του τμήματος βιολιού, της τάξεως του κου Σπύρου Στεργίου, έδωσαν 
συναυλία με έργα για solo βιολί και Μουσικής Δωματίου, στην αίθουσα συναυλιών του 
Ωδείου, Κ. Βάρναλη 8. 
 
 

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ & ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 
 
19/10/2006 
Σπουδαστές του Εθνικού Ωδείου Χαλανδρίου από τα τμήματα βιολιού, κιθάρας και πιάνου 
εμφανίσθηκαν στον ΑΝΤ1, στην εκπομπή του κου Γιώργου Παπαδάκη «ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ». 
 
21/10/2006 
Μαθητές των τμημάτων πιάνου, βιολιού και κιθάρας, του Εθνικού Ωδείου Χαλανδρίου, 
εμφανίσθηκαν στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του τηλεοπτικού σταθμού ΑΝΤ1 με θέμα « Η 
πειθαρχία που παρουσιάζουν τα παιδιά που μαθαίνουν Μουσική, στο θέμα της μελέτης 
γενικότερα, κατά τη διάρκεια των απεργιακών κινητοποιήσεων των δασκάλων». 
 
22/12/2006 
Η παιδική χορωδία «ΑΣΠΑΣΙΑ ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗ» παρουσίασε  Χριστουγεννιάτικες μελωδίες στην 
εκπομπή της ΝΕΤ «Πρώτη Γραμμή» των κων Λυριτζή-Οικονόμου. 
Μαζί τους έπαιξαν βιολί οι τρεις μικρές μαθήτριες Λίζα Νοκ, Ασπασία Αθανασιάδη και Αννα 
Γιαννακογεώργου. 
 
24/12/2006 
Η παιδική χορωδία του Εθνικού Ωδείου Χαλανδρίου «ΑΣΠΑΣΙΑ ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗ» καλεσμένη του 
τηλεοπτικού καναλιού MEGA CHANNEL έψαλε και αφιέρωσε τα Χριστουγεννιάτικα Κάλαντα  
ζωντανά από τα studios του Mega σε όλα τα παιδιά της Ελλάδας. 
 
 

 
 
 



ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 
 
17/03/2007 
Το Εθνικό Ωδείο Χαλανδρίου διοργάνωσε σεμινάριο Μουσικής Ανάλυσης και Μορφολογίας με 
τη Μουσικολόγο κα Μαρία Σουρτζή-Χατζηδημητρίου με θέμα «Η Δεύτερη Σχολή της 
Βιέννης». 
Αναλυτικά, στο 1ο μέρος του σεμιναρίου, παρουσιάσθηκε το συνολικό έργο των κύριων 
συνθετών της Δεύτερης Σχολής της Βιέννης και στο 2ο μέρος έγινε μια σύντομη αναφορά στο 
ύστερο δωδεκάφθογγο έργο του Webern και εκτενής ανάλυση της μορφολογικής  κατασκευής 
και της συνθετικής  τεχνικής των έργων του. 
 
20/04/2007 
Η γνωστή στο πανελλήνιο, γαλλίδα πιανίστα και παιδαγωγός, Chantal Stigliani, έδωσε 
σεμινάρια πιάνου σε σπουδαστές της Ανωτέρας σχολής στην αίθουσα σεμιναρίων του Εθνικού 
Ωδείου Χαλανδρίου, Αγίου Γεωργίου 16. 
 
 

ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟ ΠΑΡΤΙ 
 
 
03/02/2007 
Το ετήσιο αποκριάτικο-φανταστικό πάρτυ, που διοργανώνει κάθε χρόνο με μεγάλη επιτυχία η 
διεύθυνση του Εθνικού Ωδείου Χαλανδρίου, πραγματοποιήθηκε και φέτος στην αίθουσα 
εκδηλώσεων και σεμιναρίων, Κ. Βάρναλη 8. 
 
 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 
 
 
27-28/04/2007 
Στον Πανελήνιο Διαγωνισμό Πιάνου της Χ.Ο.Ν. οι σπουδαστές του Εθνικού Ωδείου 
Χαλανδρίου διακρίθηκαν και έλαβαν: 
Στην Α κατηγορία: 
1ο Βραβείο ο Γιάννης Ρήγας, τάξη Μαρίας Φραγκούλη. 
2ο Βραβείο ο Δημήτρης Κάκαρης ,τάξη Ελένης Γιαννακοπούλου, η Μαρκέλλα Κονταράτου,  
τάξη Δήμητρας Ζησοπούλου, η Ελλη Ραμμένου και η Ηλιάνα Μπακλέ, τάξη Γιούλης 
Καπουνιάρη. 
3ο Βραβείο η Δανάη Κανδηλώρου και η Αλεξάνδρα Τσουρούκογλου, τάξη Δήμητρας 
Ζησοπούλου, ο Βάιος Τριανταφύλλου και η Ρωξάνη-Ειρήνη Μαλαμούδη, τάξη Γιούλης 
Καπουνιάρη. 
1ο Επαινο ο Ορέστης Καραγιάννης-Χατζάκος, τάξη Δήμητρας Ζησοπούλου.  
Στη Γ κατηγορία: 
1ο Βραβείο ο Γιάννης Καφετζόπουλος, τάξη Κώστα Λούκου. 
 
 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ 
 

01-06/09/2006 
Η πιανίστα και διευθύντρια του Εθνικού Ωδείου Χαλανδρίου, κα Μαρία Κανατσούλη-
Παπαδιαμάντη, για δεύτερη συνεχή χρονιά υπήρξε μέλος της καλλιτεχνικής επιτροπής στον 
Διεθνή Διαγωνισμό Πιάνου που διοργανώθηκε από τη Διεθνή Καλλιτεχνική Ενωση «ΜΟΥΣΑ» 
και διεξήχθη στο Μέγαρο Γκίζη, στη Σαντορίνη. 
Πρόεδρος της επιτροπής ήταν ο Πρόεδρος του Διαγωνισμού Tchaikovsky της Μόσχας κος 
Sergey Usanov. 
 
 

 



01/-06/09/2006 
Ο Dr Αλεξέϊ Μιρόσνικοφ, καθηγητής πιάνου του Εθνικού Ωδείου Χαλανδρίου και Πρόεδρος της 
Διεθνούς Καλλιτεχνικής Ενωσης «ΜΟΥΣΑ», διοργάνωσε για δεύτερη συνεχή χρονιά τον διεθνή 
διαγωνισμό πιάνου που πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στη Σαντορίνη. 
 
10ο/06 – 4ο/07 
Ο κος Δημήτρης Φριτζαλάς, καθηγητής θεωρητικών του Εθνικού Ωδείου Χαλανδρίου, έγραψε 
τη μουσική για τη σειρά που προβλήθηκε στο τηλεοπτικό κανάλι ΑΝΤ1 με τίτλο: ΠΑΝΩ ΑΠΟ 
ΤΟ ΝΟΜΟ. 
 
29/11/2006 
Η κα Μαρία Θωμά, καθηγήτρια του τμήματος μονωδίας του Εθνικού Ωδείου Χαλανδρίου, 
έδωσε ρεσιτάλ κλασσικού τραγουδιού στην αίθουσα συναυλιών του Γκέτε με άριες από 
γνωστές όπερες του Mozart.  
 
16/12/2006 
Ο κος Γιώργος Μαυροειδής, καθηγητής κιθάρας του Εθνικού Ωδείου Χαλανδρίου, έλαβε μέρος 
στη συναυλία που διοργανώθηκε στη μνήμη του Δημήτρη Φάμπα στο Athenaeum. 
 
26/04/2007 
Η κα Γεωργία Μολφέτα, συνθέτις και καθηγήτρια θεωρητικών του Εθνικού Ωδείου 
Χαλανδρίου, παρουσίασε το νέο της έργο με τίτλο «ΑΕΝΑΟΣ ΚΥΚΛΟΣ» στο Μέγαρο Μουσικής 
Αθηνών στην αίθουσα Φίλων της Μουσικής. 
 
27/04/2007 
Ο κος Κωνσταντίνος Κηρολύτης, καθηγητής κιθάρας του Εθνικού Ωδείου Χαλανδρίου μαζί με 
τον κιθαρίστα Σωκράτη Μαστροδήμο, έδωσαν ρεσιτάλ κλασσικής κιθάρας με έργα κλασσικών 
και σύγχρονων συνθετών στο Θέατρο Elise. 
 
21/05/2007 
Ο κος Κωνσταντίνος Λούκος, καθηγητής πιάνου του Εθνικού Ωδείου Χαλανδρίου ερμήνευσε 
το concerto για πιάνο KV. 595 του Mozart ως σολίστ με τη Sinfonietta Αθηνών υπό τη 
διεύθυνση του Γιώργου Αραβίδn στην αίθουσα συναυλιών του Φιλολογικού Συλλόγου 
«Παρνασσός». 

 
 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ 
 

ΠΕΤΡΟΣ ΣΑΚΕΛΛΙΟΥ. 
Ο απόφοιτος του Εθνικού Ωδείου Χαλανδρίου, τάξη πιάνου της κας Σταυρούλας 
Παπαδιαμάντη, διδάσκει ως καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Βοστώνης. 
 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΠΑΤΣΕΛΗΣ. 
Ο απόφοιτος του Εθνικού Ωδείου Χαλανδρίου, τάξη πιάνου της κας Σταυρούλας 
Παπαδιαμάντη, διαδάσκει Φιλοσοφία και Μουσική στο Πανεπιστήμιο της Χαϊδελβέργης. 
 
ΜΑΡΙΑ ΣΟΥΡΤΖΗ-ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ. 
Η τελειόφοιτος του Εθνικού Ωδείου Χαλανδρίου, τάξη βιολιού του κου Σπύρου Στεργίου,  είναι 
υποψήφια διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Μουσικής και Παραστατικών Τεχνών της Βιέννης το 
οποίο λειτουργεί σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Μουσικολογίας του Πανεπιστημίου της 
Βιέννης. 
 
 
 
 
 
 



 
ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 

08-28/12/2006  
Σταθμός στην ιστορία του Εθνικού Ωδείου Χαλανδρίου υπήρξε η εξαιρετικά επιτυχημένη 
συμμετοχή για δεύτρερη συνεχή χρονιά των: Λουκίας Γκαρδιακού, Χαράς Κουτρολού και 
Μαρίας Λυμπεράκου, της τάξεως της κας Μαρίας Θωμά, στην όπερα του Mozart «Μαγικός 
Αυλός» που παρουσιάστηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. 
Η επιλογή τους έγινε μετά από οντισιόν και λόγω της μεγάλης επιτυχίας που σημείωσε η 
παραγωγή αυτή του Μεγάρου, θα τραγουδήσουν και πάλι στους ίδιους ρόλους στην 
επανάληψη της όπερας «Μαγικός Αυλός» τον Δεκέμβριο του 2007. 
 

 


