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Οι σπουδαστές του Εθνικού Ωδείου 
Χαλανδρίου, την Κυριακή 4 Δεκεμβρίου 2016, 
στον Πολυχώρο της Μουσικής Βιβλιοθήκης 
«Λίλιαν Βουδούρη» του Συλλόγου οι Φίλοι της 
Μουσικής στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, με 
έκφραση, τεχνική αρτιότητα και αυθορμητισμό, 
υπό την καθοδήγηση της διευθύντριας κας 
Μαρίας Κανατσούλη-Παπαδιαμάντη και της 

εξαιρετικής αφηγήτριας κας Μάγδας Μαυρογιάννη, ζωντάνεψαν μουσικά και 
θεατρικά την Ζωή και του Θαυμαστό Έργο του μεγάλου συνθέτη. 
Μια παράσταση που θα μείνει αξέχαστη στο πολυπληθές κοινό που 
χειροκρότησε θερμά όλους τους συντελεστές. 
 
 
 
18/12/2016 Χριστουγεννιάτικη Συναυλία 
Στην αίθουσα συναυλιών του Εθνικού Ωδείου 
Χαλανδρίου, Αγίου Γεωργίου 16, οι σπουδαστές 
των τάξεων πιάνου, βιολιού, φλάουτου και κιθάρας 
μοιράστηκαν με γονείς, φίλους, καθηγητές και 
συμμαθητές την γοητεία της Μουσικής μέσα από 
τις ωραιότερες σελίδες της και νοιώσανε την 
μαγεία των ημερών μέσα από τις 
Χριστουγεννιάτικες παραδοσιακές μελωδίες. 
 
 
 
18/12/2016 Χριστουγεννιάτικο Baazar 
Με χορό, τραγούδι, κουκλοθέατρο, λιχουδιές, πρωτότυπες κατασκευές και 

πολύ-πολλή μοντέρνα 
μουσική οι σπουδαστές και 
σπουδάστριες του Εθνικού 
Ωδείου Χαλανδρίου, του 
τμήματος Μουσικοκινητικής 
Αγωγής «ΠΑΙ-ΔΗ» και 
της Σχολής Χορού 
«Μαρία Κανατσούλη» 

πραγματοποίησαν το Χριστουγεννιάτικο Baazar 
του οποίου τα έσοδα [1.100 ευρώ] δόθηκαν μέσω 
δωροεπιταγών στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του 
Δήμου Χαλανδρίου για την ενίσχυση των 
συμπολιτών μας που έχουν την ανάγκη μας και 
την αμέριστη συμπαράστασή μας.  
  
 



ΠΡΟΣ: ΕΘΝΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 
ΧΑΛΑΝΔΡΙ 22.12.2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ: 274 
Το Ελληνικό Κέντρο Προαγωγής Κοινωνικής & Ψυχικής Υγείας – ΠΟΡΕΙΑ Α.Μ.Κ.Ε και ο 
Δήμος Χαλανδρίου, εκφράζουμε τις θερμές ευχαριστίες μας για την ευγενή καλοσύνη σας να 
προσφέρετε δωροεπιταγές συνολικής αξίας 1.100 ευρώ για τις ανάγκες των συνανθρώπων που 
εξυπηρετούμε. Επισημαίνουμε ότι χειρονομίες και ενέργειες όπως αυτές, μας δίνουν κουράγιο και 
αισιοδοξία για να συνεχίσουμε το δύσκολο έργο μας στους χαλεπούς καιρούς που διανύουμε. 
Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που έχουμε και εσάς δίπλα μας, στην προσπάθεια μας να βοηθήσουμε τους 
συνάνθρωπους μας στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της οικονομικής κρίσης.  
Σημειώνουμε εδώ ότι το Κοινωνικό Παντοπωλείο εξυπηρετεί 1.187 συνανθρώπους μας (632 
οικογένειες), η Δομή Παροχής Συσσιτίων 256 συνανθρώπους μας και το Κοινωνικό Φαρμακείο 
669 συνανθρώπους μας. Σας ευχαριστούμε για το σύνολο της βοήθειάς σας και είμαστε πάντα στη 
διάθεσή σας.  
Με εκτίμηση, 
Παρασκευή Βαλοδήμου 
Διοικητικά Υπεύθυνη Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Χαλανδρίου. 
Διεύθυνση: Στρ. Παπάγου 7 και Αριστοφάνους, Τ.Κ 15232  

 
 
 
06/04/2017  Πασχαλινή Συναυλία 
Πιάνα, βιολιά, φλάουτα, κιθάρες και φωνές εν δράσει. Οι ταλαντούχοι μικροί 

καλλιτέχνες του Εθνικού Ωδείου Χαλανδρίου με 
κλασικές μελωδίες και σύγχρονους ρυθμούς 
καλωσόρισαν την Άνοιξη και συγκίνησαν γονείς και 
φίλους που τους παρακολούθησαν και 
χειροκρότησαν στη συναυλία που έγινε στην 
αίθουσα συναυλιών, Αγίου Γεωργίου 16. 

 
 
 
 
 
07/04/2017 Διακρίσεις στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό της Χ.Ο.Ν. 
Οι σπουδάστριες του Εθνικού Ωδείου Χαλανδρίου, τάξη 
πιάνου κας Γιούλης Καπουνιάρη, Παναγιώτα 
Μπαραμπούτη-Τσαγάλου και Ελένη Μπαραμπούτη-
Τσαγάλου, στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Πιάνου της 
Χ.Ο.Ν. έλαβαν τις υψηλότερες διακρίσεις. 
Παναγιώτα Μπαραμπούτη-Τσαγάλου Αριστείο. 
Ελήνη Μπαραμπούτη-Τσαγάλου 1ο Βραβείου εκτός 
Συναγωνισμού. 
Στη φωτογραφία υπερήφανες και χαμογελαστές η 
διευθύντρια του Ωδείου κα Μαρία Κανατσούλη-
Παπαδιαμάντη και η καθηγήτρια μαζί με τις ταλαντούχες 
μαθήτριες κρατώντας τα πολύτιμα βραβεία τους. 
 
 
 
 



09/04/2017 Συναυλία Μοντέρνας Μουσικής στο ΤΡΙΑΝΟΝ 
Για 2η συνεχόμενη χρονιά οι σπουδαστές των τμημάτων 
μοντέρνας μουσικής του Εθνικού 
Ωδείου Χαλανδρίου, σύγχρονο 
τραγούδι, ηλεκτρική κιθάρα και 
drums, σε συνεργασία με τους 
καθηγητές τους κα Μάρθα Κυλάφη 
[τραγούδι], κο Νίκο Χωμενίδη [ηλ. 
Κιθάρα] και Γιώργο Κασαβέτη [drums] 

ερμήνευσαν τις πιο γνωστές Rock μπαλάντες στη σκηνή του ΤΡΙΑΝΟΝ. 
 
 
 
 
07/05/2017 ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 
 

Το ταμπλό με τους ταλαντούχους 
σπουδαστές όλων των τμημάτων, 
του Εθνικού Ωδείου Χαλανδρίου, οι 
οποίοι εμφανίσθηκαν στον Πολυχώρο 
της Βιβλιοθήκης, στο Μέγαρο 
Μουσικής Αθηνών, στις 07 Μαΐου 
2017, ερμηνεύοντας κλασική, και όχι 
μόνο, μουσική. 
Η διευθύντρια του Εθνικού Ωδείου 
Χαλανδρίου, κα Μαρία Κανατσούλη-
Παπαδιαμάντη, συνεχάρη τους 

μαθητές για την ερμηνεία τους, τους καθηγητές τους για την άψογη 
διδασκαλία, και τους γονείς, φίλους και γνωστούς που με το θερμό τους 
χειροκρότημα επιβράβευσαν τις προσπάθειες μιας ολόκληρης σχολικής 
χρονιάς. 
 
 

01-05/06/2017 Διάκριση στον Πανευρωπαϊκό Διαγωνισμό Πιάνου 
“JUGEND MUSIZIERT 2017” 

 
3ο Πανευρωπαϊκό Βραβείο πιάνου για τον σπουδαστή του Εθνικού Ωδείου 
Χαλανδρίου, Χριστόφορο Κουγιουμτζόγλου, τάξη κας Μαρίας Κανατσούλη-
Παπαδιαμάντη. 
Ο νεαρός, μόλις 16 χρονών, Χριστόφορος, με την τεχνική του, την 
μουσικότητά του και την καλλιτεχνική του ευαισθησία, ανάμεσα σε 250 νέους 
πιανίστες από όλη την Ευρώπη,  κατέκτησε τους απαιτητικούς κριτές του 
Διαγωνισμού “Jugend Musiziert 2017” χαρίζοντας στην Ελλάδα την 3η θέση. 
 
 
13/06/2017 Δίπλωμα Βιολιού και 1ο Βραβείο 
Η Δήμητρα Μπουλούζου, τάξη βιολιού κου Σπύρου Στεργίου, στις ετήσιες 
θερινές Διπλωματικές εξετάσεις του Εθνικού Ωδείου, ερμηνεύοντας με χάρη, 



τεχνική και σιγουριά  ένα δύσκολο πρόγραμμα έλαβε το Δίπλωμα της με 
Άριστα και 1ο Βραβείο.  
 
 
 
24/06/2017 Εαρινή Συναυλία τάξης Μαρίας Φραγκούλη 

Την γεμάτη μελέτη, συναυλίες και 
συγκινήσεις σχολική χρονιά 2016/2017 
έκλεισαν οι σπουδαστές της τάξης πιάνου 
της κας Μαρίας 
Φραγκούλη, οι 
οποίοι στη 
συναυλία που 
έδωσαν στην 

αίθουσα 
συναυλιών του Εθνικού Ωδείου Χαλανδρίου, 
Αγίου Γεωργίου 16, ερμήνευσαν έργα κλασικών συνθετών [Bach, Chopin, 
Beethoven, Mozart] ενώ στο τέλος όλοι μαζί τραγούδησαν μαζί με τους 
καλεσμένους τους γνωστές ελληνικές μελωδίες. 
 


