
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018/2019  

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 

 

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 13/10/2018 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ 

 

Εθνικό Ωδείο Χαλανδρίου - Παι-Δη 
Ο κύκλος σεμιναρίων για τη 
φετινή χρόνια ξεκίνησε με το 
Kindermusik University στο 
Εθνικό Ωδείο Χαλανδρίου. 
Η Ελένη Λαγουδάκη, εκπρόσωπος 
του Αμερικανικού εκπαιδευτικού 

συστήματος στην Ελλάδα, μοιράστηκε μαζί μας ανεπανάληπτες 
εμπειρίες!!! 
Η Μουσική, ο Ρυθμός, το Γέλιο, η Κίνηση χάρισαν ευτυχία και 
άνοιξαν κόσμους μαγικούς στους μικρούς μας καλλιτέχνες από 3-6 
ετών. 
Το σεμινάριο ήταν ανοιχτό σε εκπαιδευτικούς, γονείς και 
λιλιπούτειους καλλιτέχνες!!! 
 
«Μέσα από έναν υπέροχο συνδυασμό μουσικοκινητικών και 
καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό να 
ενισχύσουν συγκεκριμένους μαθησιακούς και αναπτυξιακούς 
στόχους, θα δοθεί η δυνατότητα στα παιδιά να εξερευνήσουν 
διαφορετικούς ήχους, να τραγουδήσουν, να παίξουν με μουσικά 
όργανα, να κινηθούν εκφραστικά, να επικοινωνήσουν βιωματικά 
μέσα από τις Τέχνες!!. Με άλλα λόγια να μάθουν …… παίζοντας…. 
Με μαέστρο την Μουσική !!!!!!» 
 

Ελένη Λαγουδάκη 

 

 

 



ΚΥΡΙΑΚΗ 28/10/2018 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 

 

Συγκινητική η παρουσία του Εθνικού 
Ωδείου Χαλανδρίου και της Σχολής Χορού 
"Μαρία Κανατσούλη" στον εορτασμό της 
28ης Οκτωβρίου στην κατάθεση του 
στεφάνου από τις Ταλαντούχες και 
Άριστες μαθήτριές μας. 

 

 

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 09/12/2018 

ΣΥΝΑΥΛΙΑ-ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ BACH 

 

Ήταν μια καταπληκτική 
βραδιά!!!!! Μέσα από τα video, 
τις φωτογραφίες, την ιστορική 
αναφορά και τις ερμηνείες των 
μαθητών μας, γονείς και φίλοι 
γνώρισαν καλύτερα τη ζωή και το 
πολύτιμο έργο του μεγάλου 
Γερμανού συνθέτη. 

Το κοινό με ενθουσιασμό χειροκρότησε τους 
συντελεστές και δήλωσε συμμετοχή για το επόμενο αφιέρωμα που 
θα γίνει την Κυριακή 3 Μαρτίου 2019 και θα είναι αφιερωμένο στο 
Παιδί Θαύμα της Μουσικής τον Mozart!!!! 

 

 

 

 

 

 



ΚΥΡΙΑΚΗ 16/12/2018 

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ 

Μια διαφορετική συναυλία που 
ενθουσίασε το πολυπληθές κοινό που 
την παρακολούθησε, οργάνωσε ο 
καθηγητής μας Θοδωρής Κατής, στο 
Εθνικό Ωδείο Χαλανδρίου, την Κυριακή 
16 Δεκεμβρίου 2018. 
Η Σμαράγδα Αποστολάτου, Αγγελική 
Γκόγκου και Ανεζούλα Κατσιμπίρη ζωντάνεψαν με την εκφραστική 
τους ερμηνεία το κείμενο του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη "Τα 
Χριστούγεννα του τεμπέλη" ενώ οι μαθήτριες του σύγχρονου 
τραγουδιού μας μετέφεραν το Πνεύμα των Χριστουγέννων μέσα 
από μελωδίες του ελληνικού και ξένου ρεπερτορίου. 
Η διευθύντρια του Ωδείου κα Μαρία Κανατσούλη-Παπαδιαμάντη 
συνεχάρη θερμά όλους τους συντελεστές για την εξαιρετικά 
συγκινητική και άρτια παρουσία τους. 

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 16/12/2019 

ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΜΕΛΩΔΙΚΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ 

ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 

 
Το Χριστουγεννιάτικο παραμύθι του Αλέξανδρου 
Παπαδιαμάντη «Τα Χριστούγεννα του τεμπέλη»  
παρουσίασε η τάξη του σύγχρονου τραγουδιού, 
του Θοδωρή Κατή, την Κυριακή 16 Δεκεμβρίου 
2018. 
Η αφήγηση των Σμαράγδας Αποστολάτου, 
Αγγελικής Γκόγκου και Ανεζούλας Κατσιμπίρη και 
οι ζεστές φωνές των μαθητών μας  ερμήνευσαν 
μελωδίες ατμοσφαιρικές, χριστουγεννιάτικες, 

χαρούμενες, συγκινητικές. 
Τη σκηνοθεσία έχει φροντίσει με πολλή αγάπη η κα 
Αγγελική Γκόγκου. 
Κοινό και συντελεστές μοιραστήκαμε την μαγεία των ημερών, την 
ομορφιά του τραγουδιού, την δύναμη του μεγάλου συγγραφέα. 



 

ΣΑΒΒΑΤΟ 17/02/2019 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΙΑΝΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΗΜΗΣ 
ΠΙΑΝΙΣΤΑ 

ΕΛΕΝΑ ΜΟΥΖΑΛΑ 

Ένα συναρπαστικό σεμινάριο πιάνου από την 
διεθνούς φήμης πιανίστα και καθηγήτρια του 
Ιονίου Πανεπιστημίου Έλενα Μουζάλα στο 
Εθνικό Ωδείο Χαλανδρίου.  

Με μεγάλο ενδιαφέρον παρακολουθήσαμε την 
κα Έλενα Μουζαλά στο σεμινάριο που έδωσε για 
τους σπουδαστές και τους καθηγητές του 

Εθνικού Ωδείου Χαλανδρίου. 

Βασικό θέμα «Η τεχνική του πιάνου και η 
ορθή διδασκαλία του». 

Οι συμβουλές της, προϊόν της μακράς πορείας 
της στις διεθνής σκηνές όπου έχει εμφανισθεί 
ως σολίστ με τις μεγαλύτερες ορχήστρες και 
με προσωπικά ρεσιτάλ, υπήρξαν πολύτιμες 
για μαθητές και δασκάλους. 

Άνοιξαν νέοι ορίζοντες οι οποίοι θα αποτελέσουν εφόδειο για την 
πορεία τους στον δύσκολο στίβο της πιανιστικής ερμηνείας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΣΑΒΒΑΤΟ 11/05/2019 

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΣΤΟ ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 

 

Υπερήφανη και συγκινημένη από την 
παρουσία μαθητών και καθηγητών του 
Εθνικού Ωδείου Χαλανδρίου στη συναυλία 
που δώσαμε στον πολυχώρο της 
βιβλιοθήκης Λίλιαν Βουδούρη στο Μέγαρο 
Μουσικής Αθηνών το Σάββατο 11 Μαΐου 

2019!  

Από τον πιο μικρό μαθητή-
καλλιτέχνη έως τον πιο 
προχωρημένο η Μουσική μάγεψε το 
κοινό ενώ η έκφραση και η 
ποιότητα έδωσαν το στίγμα της 
άριστης διδασκαλίας.  

Πιάνα, πνευστά, κιθάρες και 
σύνολα εγχόρδων συμμετείχαν 
σε μια πανδαισία ήχων διάρκειας 
πέντε ωρών! Θερμά 
συγχαρητήρια σε όλους και 
ανανεώνουμε το ραντεβού για τις 
23 Ιουνίου στο θέατρο της 
Ρεματιάς, στο Χαλάνδρι, για νέες 
μουσικές εμπειρίες με σύγχρονα ακούσματα και χορογραφίες!! 
Μαρία Κανατσούλη Παπαδιαμάντη .  

 

 

 

 



 

ΣΑΒΒΑΤΟ 11/05/2019 

1ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΙΑΝΟΥ 
«Ο ΦΙΛΩΝ» 

 1ο Βραβείο στον Διαγωνισμό Πίανου "Ο ΦΙΛΩΝ" απέσπασε η 
9χρονη Παναγιώτα Μπαραμπούτη-
Τσαγάλου, μαθήτρια του Εθνικού 
Ωδείο Χαλανδρίου, τάξη κας Γιούλης 
Καπουνιάρη. 
Με μουσικότητα, τεχνική και 
ευαισθησία ερμήνευσε ένα εξαιρετικά 
δύσκολο πρόγραμμα και κατέκτησε 

κριτές και κοινό. 
Η κα Μαρία Κανατσούλη-Παπαδιαμάντη, διευθύντρια του Εθνικού 
Ωδείου Χαλανδρίου, συνεχάρη μαθήτρια και καθηγήτρια ευχόμενη 
του χρόνου η Παναγιώτα να συμμετάσχει σε Παγκόσμιο 
Διαγωνισμό συνεχίζοντας την μακράν παράδοση των επιτυχιών 
του Ωδείου. 

 

23-24-25/05/2019  

ΣΟΦΙΑ ΚΥΑΝΙΔΟΥ 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ 

Ένα πολύτιμο Σεμινάριο!!!! 
Νοιώθουμε εξαιρετικά ευτυχείς γιατί μας δόθηκε 
η ευκαιρία να παρακολουθήσουμε ένα μοναδικό 
σεμινάριο τεχνικής, ερμηνείας και αισθητικής 
ανάλυσης του τραγουδιού 
από δύο καλλιτέχνες που 
ξεχειλίζουν από γνώση, 
ταλέντο, ευαισθησία και 
ευγένεια!  

Από τη σοπράνο Σοφία Κυανίδου και τον 
πιανίστα Δημήτρη Γιάκα! 

 Όταν η γνώση μεταλαμπαδεύεται με τόση 
σαφήνεια, εμπεριστατωμένη ιστορική και αισθητική άποψη και 



ψυχή Ε!!! τότε νοιώθουμε ποσό πολύτιμη μπορεί να είναι μια 
τέτοια εμπειρία!! Ένα μεγάλο ευχαριστώ από όλους εμάς!!! 

 
 
06-07-08-09-10/06/2019 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΙΑΝΟΥ 
Παγκόσμιο 1ο Βραβείο για τον Χριστόφορο 
Κουγιουμτζόγλου, μαθητή της κας Μαρίας 
Κανατσούλη-Παπαδιαμάντη, τάξη πιάνου στο 
Εθνικό Ωδείο Χαλανδρίου, και για τον Μάριο 
Ρούσκα, μαθητή του κου Σπύρου Μουρίκη, 
κλαρινέτο. 
Οι νεαροί καλλιτέχνες έλαβαν μέρος στον τελικό 
του Διαγωνισμού Μουσικής Δωματίου που 
διοργάνωσε το Υπουργείο Παιδείας της 

Γερμανίας, 06 έως 10 Ιουνίου 2019, και στον οποίο έλαβαν μέρος 
νέοι από όλες τις χώρες της Μεσογείου και της Γερμανίας. 
Νοιώθουμε υπερήφανοι γιατί ο Πρόεδρος της επιτροπής με 
ενθουσιασμό σηκώθηκε και συνεχάρη τα δύο παιδιά για την 
εκπληκτική ερμηνεία τους στα έργα των Brahms και Poulenc! 
Συγχαρητήρια πολλά στα ταλαντούχα αυτά αγόρια και στους 
καθηγητές τους που τα στηρίζουν, τα καθοδηγούν σωστά και 
μοιράζονται μαζί τους συγκινήσεις και χαρές!!! 
 
 

ΙΟΥΝΙΟΣ 2019 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΑΝΟΥ 

ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΙΘΑΡΑΣ 

 
Μια ακόμη σχολική χρονιά έκλεισε με επιτυχίες 
σε όλους τους τομείς για το Εθνικό Ωδείο 
Χαλανδρίου! 
Στις Θερινές Διπλωματικές εξετάσεις πιάνου ο 
Χριστόφορος Κουγιουμτζόγλου, μαθητής 
της Μαρίας Κανατσούλη-Παπαδιαμάντη, έλαβε 
το Δίπλωμά του με τον βαθμό Άριστα 

Παμψηφεί και 1ο Βραβείο!! 
 

https://www.facebook.com/643198509165666/photos/a.643214952497355/1509190352566473/?type=3&eid=ARDV1jOZFOKF7lA8AqNN8c4ypLIseT28hvFnVWJa8o4fJmBmuFPOeS4Z0g7wsaeSlkkjezxH-a1iIZA7&__xts__%5B0%5D=68.ARBU0cGUg_u4rrONGzIrPA2XuQqGmt9g78hgm-XL1lTEtFVSrz00Hj2SqKlDOzEZs4AtG-U0sWAHnXOo2UEhedru7I2QWLwOk6E6LYa7KHUGsMd_E3umoK6jzG7QSkdsuooyFaqSWfklxSBsNLVFAY7qCshOE2pcJzcAMNMm_-nKCqI_msHozSGbGCbrdvzRnsTxWSGx9OCKtiVeZNye6oUNcKNdF4MbRZp7bnGRH3GLbMOr4MRuu3VupQJyiG8eErE3E5OOITSkckrp9K-hGBrZ-ZKGbq9hugPIpEfdOorZej-fC3kifvYT2Y9hwr9MmaouvAbUvUGdoH2yejXWYwrKEg&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/643198509165666/photos/a.643214952497355/1509190352566473/?type=3&eid=ARDV1jOZFOKF7lA8AqNN8c4ypLIseT28hvFnVWJa8o4fJmBmuFPOeS4Z0g7wsaeSlkkjezxH-a1iIZA7&__xts__%5B0%5D=68.ARBU0cGUg_u4rrONGzIrPA2XuQqGmt9g78hgm-XL1lTEtFVSrz00Hj2SqKlDOzEZs4AtG-U0sWAHnXOo2UEhedru7I2QWLwOk6E6LYa7KHUGsMd_E3umoK6jzG7QSkdsuooyFaqSWfklxSBsNLVFAY7qCshOE2pcJzcAMNMm_-nKCqI_msHozSGbGCbrdvzRnsTxWSGx9OCKtiVeZNye6oUNcKNdF4MbRZp7bnGRH3GLbMOr4MRuu3VupQJyiG8eErE3E5OOITSkckrp9K-hGBrZ-ZKGbq9hugPIpEfdOorZej-fC3kifvYT2Y9hwr9MmaouvAbUvUGdoH2yejXWYwrKEg&__tn__=EHH-R


Στις Θερινές Πτυχιακές εξετάσεις πιάνου η Σοφία 
Παπαδοπούλου, μαθήτρια της Μαρίας 
Κανατσούλη -Παπαδιαμάντη, έλαβε το Πτυχίο της 
με τον βαθμό Λίαν Καλώς!! 
Στις Θερινές Πτυχιακές εξετάσεις κιθάρας ο 
Γιώργος Σύλλας, μαθητής του Κώστα Κηρολύτη, 
έλαβε το Πτυχίο του με τον βαθμό Άριστα και 
Δικαίωμα Δεξιοτεχνίας!! 
Θερμά συγχαίρουμε μαθητές και καθηγητές 
ευχόμενοι μια λαμπρή καλλιτεχνική σταδιοδρομία.!!!!  

 

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 26/06/2019 

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ  

ΕΥΡΙΠΙΔΕΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΡΕΜΑΤΙΑΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 

Ήταν μια μαγική βραδιά!!  

Το Ευριπίδειο Θέατρο της Ρεματιάς 
Χαλανδρίου πλημμύρισε από τις 
μελωδικές φωνές των σπουδαστών του 
σύγχρονου τμήματος του Εθνικού 
Ωδείου Χαλανδρίου και σείστηκε από 
τα ντραμς και τις ηλεκτρικές κιθάρες της 

Jazz Band.  

Πιάνο και τσέλο μας ταξίδεψαν σε γνωστές μελωδίες του Χατζιδάκι 
και του Blues και η βραδιά έκλεισε με τις απίθανες χορεύτριες της 
Σχολής Χορού "Μαρία Κανατσούλη" που περνώντας από το 
musical στο Latin, τον σύγχρονο χορό 
και το Hip-Hop ξεσήκωσαν το κοινό με 
την ενέργεια, το χαμόγελο και τις 
καταπληκτικές χορογραφίες. 
Συγχαρητήρια πολλά στους σπουδαστές 
και τους καθηγητές Νίκο Χωμενίδη, 
Θοδωρή Κατή, Γιώργο Κασαβέτη, 
Μαργαρίτα Βαμβακάρη, Μάρθα 
Κυλάφη, Κατερίνα Γκίρδη, Μαργαρίτα 
Μπαρδάκη, Γιώργο Ταμιωλάκη του Εθνικού Ωδείου Χαλανδρίου και 



τις καθηγήτριες Αμαντίν Χατζηθωμά, Όλγα 
Δημητράκη, Μαρία Μαρκίδη, Δήμητρα 
Μέρμηγκα της Σχολής Χορού "Μαρία 
Κανατσούλη"!! 
Μας έδωσαν χαρά και μας έκαναν υπερήφανους 
που είναι μέρος της μεγάλης μας καλλιτεχνικής 
οικογένειας!!! 
Ήταν μια συναυλία σταθμός όπου το ταλέντο 

και η χαρά της δημιουργίας άγγιξαν το κοινό που μαγεμένο 
συμμετείχε με το θερμό του χειροκρότημα παρέα με τα τριζόνια 
και τον κούκο απολαμβάνοντας την όμορφη καλοκαιρινή 
βραδιά!!!! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


