
22/11/2017 Συμμετοχή του Εθνικού Ωδείου Χαλανδρίου 
Στη συναυλία του  Συλλόγου «ΕΥΤΕΡΠΗ»  
στο Αρσάκειο 

 
Η Μαργαρίτα Μπακοπούλου, μαθήτρια του τμήματος πιάνου, 
τάξη κας Μαργαρίτας Βαμβακάρη, εκπροσώπησε το Εθνικό 
Ωδείο Χαλανδρίου στη συναυλία που διοργάνωσε ο 
Καλλιτεχνικός Σύλλογος «ΕΥΤΕΡΠΗ» στο Αρσάκειο με τίτλο 
«Νέοι Καλλιτέχνες». 
Η 9χρονη Μαργαρίτα με εκφραστικότητα και άψογη τεχνική 
ερμήνευσε μία sonata του Beethoven και απέσπασε το 
θερμότερο χειροκρότημα του κοινού. 

 
 
 
10/12/2017 Μαθητική Χριστουγεννιάτικη Συναυλία 
 
Οι σπουδαστές των τμημάτων κλασικού και 
σύγχρονου τραγουδιού σε συνεργασία με την 
χορωδία του Εθνικού Ωδείου Χαλανδρίου 
«ΑΣΠΑΣΙΑ ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗ» ερμήνευσαν τα 
ωραιότερα χριστουγεννιάτικα τραγούδια στην 
κατάμεστη αίθουσα συναυλιών Κ. Βάρναλη 8. 
Μια συναυλία που θα μείνει σε όλους αξέχαστη 
για την καινοτόμα ιδέα της συνεργασίας αυτής. 
 
 
 
16/12/2017 Χριστουγεννιάτικη Συναυλία  
 

Σειρά να ερμηνεύσουν μελωδίες από τις 
ωραιότερες σελίδες της κλασικής μουσικής 
είχαν οι σπουδαστές των τμημάτων πιάνου, 
βιολιού, φλάουτου, κιθάρας. 
Οι νεαροί καλλιτέχνες εκτός από τις 
προσωπικές τους ερμηνείες παρουσίασαν στο 
κοινό όμορφες χριστουγεννιάτικες μελωδίες 
συνεργασίας δύο ή και περισσοτέρων οργάνων. 
Το χειροκρότημα θερμό και υποσχέσεις για 

μελλοντικές εμφανίσεις με νέες ερμηνείες κλασικών και σύγχρονων 
τραγουδιών. 
 
 
17/12/2017 2ο Χριστουγεννιάτικο BAAZAR 
 

Θεσμός το Baazar 
του Εθνικού Ωδείου 
Χαλανδρίου και της 



Σχολής Χορού «Μαρία Κανατσούλη». 
Γλυκά, παιχνίδια, κατασκευές, βιβλία και γιορτινές εκπλήξεις υπήρξαν στους 
χώρους του Ωδείου και της Σχολής. 
Η προσφορά όλων, μικρών και μεγάλων, ήταν πολύτιμη για να περάσουν 
όμορφα Χριστούγεννα όλες οι οικογένειες του Χαλανδρίου. 
 
 
17/12/2017  Στήριξη των Σχολείων του Δήμου Μάνδρας 
 

Μαθητές  και μαθήτριες του Εθνικού Ωδείου 
Χαλανδρίου και της Σχολής Χορού «Μαρία 
Κανατσούλη» μάζεψαν 300 τετράδια, 455 γόμες, 127 
ξύστρες, 52 ντοσιέ, 101 σειρές μαρκαδόρους, 79 
σειρές ξυλομπογιές και άλλη γραφική ύλη την οποία 
χάρισαν στα παιδιά του Δήμου Μάνδρας. 
Η διευθύντρια του ωδείου και της σχολής, κα Μαρία 

Κανατσούλη-Παπαδιαμάντη, συνεχάρη όλα τα παιδιά για την πρωτοβουλία 
αυτή και υπερήφανη παρέδωσε όλη την γραφική ύλη στους υπεύθυνους των 
σχολείων. 
 
 
17/01/2018 Διπλωματικές εξετάσεις βιολιού 
 
Άριστα Παμψηφεί και 2ο Βραβείο για τον μαθητή 
μας Νέστορα Βλάχο, τάξη βιολιού κου Σπύρου 
Στεργίου, στις Χειμερινές Διπλωματικές εξετάσεις 
του Εθνικού Ωδείου. 
Ο Νέστορας ερμήνευσε με δεξιοτεχνία και βαθιά 
μουσικότητα ένα τεχνικά απαιτητικό πρόγραμμα: 
Bach-preludio partita no 4 E major, Mozart-violin 
concerto no 5 A major 1st movement, 
Beethoven-violin concerto D major και  Wieniawski-scherzo tarantella op. 16. 
Του ευχόμαστε θερμά συγχαρητήρια και καλή σταδιοδρομία.   
 
 
11/03/2018 Επιτυχία σε Παγκόσμιο Διαγωνισμό Πιάνου 
 
Μια ακόμη επιτυχία για τους μαθητές μας. 

Ο Χριστόφορος Κουγιουμτζόγλου, τάξη πιάνου 
κας Μαρίας Κανατσούλη-Παπαδιαμάντη, και η 
Μάγια Μπέννινγκ, τάξη τσέλου κας Έλσας 
Παπέλη, πέρασαν με επιτυχία και την δεύτερη 
δοκιμασία του Παγκόσμιου Διαγωνισμού Πιάνου 
Μουσικής Δωματίου που έγινε στην 
Κωνσταντινούπολη στις 11 Μαρτίου 2018. 
Θερμά συγχαρητήρια στα δύο νεαρά ταλέντα 



του Εθνικού Ωδείου Χαλανδρίου έδωσε η διευθύντρια κα Μαρία Κανατσούλη-
Παπαδιαμάντη και τους ευχήθηκε καλή επιτυχία σε όλες τις καλλιτεχνικές τους 
αναζητήσεις. 
 
31/03/2018 1ο Βραβείο Εκτός Συναγωνισμού  στον 
   Διαγωνισμό  Πιάνου «Μαρία Χαιρογιώργου-Σιγάρα» 
 
1Ο Βραβείο εκτός συναγωνισμού έλαβε η Ελένη 
Μπαραμπούτη-Τσαγάλου, μαθήτρια του Εθνικού 
Ωδείου Χαλανδρίου, τάξη πιάνου κας Γιούλης 
Καπουνιάρη, στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό «Μαρία 
Χαιρογιώργου-Σιγάρα» που διεξήχθη στο Μέγαρο 
Μουσικής Αθηνών στις 31 Μαρτίου 2018. 

 
 
01/04/2018 Πασχαλινή Συναυλία 
 
Κλασικά και μοντέρνα ακούσματα μικρών και μεγάλων 
βιρτουόζων κατέπληξαν γονείς και φίλους που τους 
παρακολούθησαν στην ετήσια Πασχαλινή Συναυλίας 
τους στην αίθουσα συναυλιών του Εθνικού Ωδείου 
Χαλανδρίου, Αγίου Γεωργίου 16. 
 
 
 
20-21/04/2018 Πανελλήνιος Διαγωνισμός Χ.Ο.Ν. 

 
Η μαθήτρια του Εθνικού Ωδείου Χαλανδρίου, Μαργαρίτα 
Μπακοπούλου, τάξη κας Μαργαρίτας Βαμβακάρη,  μας έκανε 
υπερήφανους κερδίζοντας το 2ο Βραβείο στον Πανελλήνιο 
Διαγωνισμό Πιάνου της Χ.Ο.Ν. 
 
 
 
 

 
 
 
 29/04/2018 Συναυλία του Εθνικού Ωδείου Χαλανδρίου στο  
   Μέγαρο Μουσικής Αθηνών 
 

Ανοιξιάτικες Μουσικές 
Περιπλανήσεις από 
τους σπουδαστές του 
Εθνικού Ωδείου 
Χαλανδρίου. 
Στον κατάμεστο από το 
κοινό Πολυχώρο του 



Συλλόγου οι Φίλοι της Μουσικής, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, οι 
σπουδαστές όλων των τμημάτων παρουσίασαν ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον 
πρόγραμμα αποσπώντας το θερμότερο χειροκρότημά 
τους.  
Πιάνα, φλάουτα, βιολιά, κιθάρες, κλαρινέτα, κλασικά 
και σύγχρονα τραγούδια και φυσικά η καταπληκτική 
χορωδία «Ασπασία Κανατσούλη» για τρεις ολόκληρες 
ώρες καθήλωσαν μικρούς και μεγάλους με την άψογη 
τεχνικής τους και την καλλιτεχνική τους ευαισθησία.  
 
 
 
11-12-13/05/2018 Σεμινάριο πιάνου του Γιώργου Φιλαδελφέα 
 
Εξαιρετική επιτυχία σημείωσε το σεμινάριο πιάνου, του διεθνούς φήμης 

έλληνα πιανίστα και τενόρου, Γιώργου Φιλαδελφέα, 
στο Εθνικό Ωδείο 
Χαλανδρίου στις 11-12-
13 Μαΐου 2018. 
Ο Γιώργος 
Φιλαδελφέας, Βραβείο 
Διαγωνισμού «ΜΑΡΙΑ 
ΚΑΛΛΑΣ», με 
εμφανίσεις στις 
μεγαλύτερες αίθουσες Ευρώπης και Αμερικής, 
παρέδωσε σεμινάρια πιανιστικής τεχνικής και 
ερμηνείας στην 
αίθουσα σεμιναρίων 

του Εθνικού Ωδείου Χαλανδρίου. 
Είναι η πρώτη φορά που ο εξαιρετικός αυτός 

καλλιτέχνης-
παιδαγωγός, ο 
οποίος κατέχει ένα 
ευρύτατο πιανιστικό 
ρεπερτόριο για σόλο 
πιάνο και κονσέρτα των Mozart, Tchaikovsky, 
Rachmaninoff και Beethoven δίδαξε στην 
Ελλάδα. 

Η αμεσότητα, η γνώση, η ευαισθησία και οι πολύτιμες ερμηνευτικές 
συμβουλές του κου Φιλαδελφέα κατέκτησαν σπουδαστές και ακροατές. 
 
 
04-05/06/2018 1ο Βραβείο πιάνου στον Διαγωνισμό «Ο Φίλων» 
 

1Ο Βραβείο στον Διαγωνισμό Πιάνου «Ο ΦΙΛΩΝ» 
απέσπασε η 9χρονη Παναγιώτα Μπαραμπούτη-
Τσαγάλου, μαθήτρια του Εθνικό Ωδείου Χαλανδρίου, 



τάξη κας Γιούλης Καπουνιάρη. 
Με μουσικότητα, τεχνική και ευαισθησία ερμήνευσε ένα εξαιρετικά δύσκολο 
πρόγραμμα και κατέκτησε κριτές και κοινό. 
Η διευθύντρια του ωδείου, κα Μαρία Κανατσούλη-Παπαδιαμάντη, συνεχάρη 
μαθήτρια και καθηγήτρια ευχόμενη του χρόνου η Παναγιώτα να συμμετάσχει 
σε Παγκόσμιο Διαγωνισμό συνεχίζοντας την μακράν παράδοση των επιτυχιών 
του Ωδείου. 
 
 
 
24/06/2018 Παράσταση στο Θέατρο του Κολλεγίου Αθηνών 
 
Το Μουσικοκαλλιτεχνικό τμήμα «ΠΑΙ-ΔΗ», οι σπουδαστές του σύγχρονου 
τραγουδιού και η χορωδία του Εθνικού Ωδείου Χαλανδρίου «Ασπασία 
Κανατσούλη», εμφανίσθηκαν στο Θέατρο του Κολλεγίου Αθηνών. 
Οι λιλιπούτειοι μαθητές του «ΠΑΙ-ΔΗ», με τόλμη και αποφασιστικότητα,  
παίζοντας τα μουσικά τους όργανα, τραγουδώντας και χορεύοντας τις 
Αριστόγατες  κατέκτησαν τις καρδιές όλων των θεατών του κατάμεστου 
θεάτρου. 
Οι σπουδαστές του σύγχρονου τραγουδιού με γνωστές ελληνικές και ξένες 
μπαλάντες ταξίδεψαν, μέσα από την ερμηνεία τους, το μαγεμένο τους 
ακροατήριο ενώ την παράσταση έκλεψε, για άλλη μια φορά, η χορωδία 
«Ασπασία Κανατσούλη» που, με τον επαγγελματισμό σπουδαστών και 
μαέστρου, συγκλόνισε το κοινό με το ευρύ και δύσκολο ρεπερτόριό της. 
 
 
 
01/07/2018 Συναυλία πιάνου κας Φραγκούλη Μαρίας 
 

Μια δημιουργική 
χρονιά έφτασε στο 
τέλος της και έκλεισε 
με τον καλύτερο και 
πιο δυναμικό τρόπο. 
Την Κυριακή 
01/07/2018 η τάξη 

πιάνου της κας Μαρίας Φραγκούλη, στην αίθουσα 
συναυλιών του Ωδείου, μέσα σε ένα πανηγυρικό 
πνεύμα οι μικροί και μεγάλοι μαθητές 
[Νηπιαγωγείου, Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου 
αλλά και Πανελλαδικών Εξετάσεων] ερμήνευσαν 
άψογα όλα τους τα προγράμματα. 
Στο τέλος της συναυλίας αποχαιρέτησαν τους 
καλεσμένους τους τραγουδώντας όλοι μαζί 
ελληνικές μελωδίες.  
    
 
 



 
 


