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Μουσικό Σχολείο Ιλίου – Ερευνητική εργασία 2012-13: Παιδαγωγικά έργα για πιάνο ελλήνων συνθετών και παιδαγωγών του πιάνου (1980-2000) 

1. Εισαγωγή 
 
 
1.1 Η υλοποίηση μιας ιδέας - Μεθοδολογία 
 

Η ερευνητική εργασία διενεργήθηκε στα πλαίσια των καινοτόμων δράσεων ερευνητικού 
χαρακτήρα (project) από 12μελή ομάδα μαθητών του Μουσικού Λυκείου Ιλίου κατά την 
διάρκεια της σχολικής  χρονιάς  2012-2013. Η ερευνητική ομάδα αναζήτησε έργα για πιάνο – 
κυρίως για σόλο πιάνο – μικρής ή μέτριας τεχνικής δυσκολίας που απευθύνονται σε σπουδαστές 
πιάνου και έχουν γραφτεί την χρονική περίοδο 1980-2000. Τα έργα μπορεί να είναι μέθοδοι, 
συλλογές μικρών κομματιών, σπουδές, παιδικά κομμάτια, τεχνικές ασκήσεις οποιασδήποτε 
αισθητικής και στυλ. Σκοπός της εργασίας ήταν η αναζήτηση, καταγραφή και αρχειοθέτηση της 
ελληνικής δημιουργίας για τον εμπλουτισμό της ύλης παιδαγωγικού ενδιαφέροντος για την 
διδασκαλία του πιάνου στα μουσικά σχολεία και γενικότερα στα μουσικά εκπαιδευτικά ιδρύματα. 

Με την εργασία αυτή επιβεβαιώθηκε η παιδαγωγική άποψη ότι η γνώση οικοδομείται με 
δραστηριοποίηση και ανακάλυψη. Οι δραστηριότητες προσδιορίστηκαν μέσα στα όρια της 
εμπειρίας των μαθητών, αφού είναι και οι ίδιοι σπουδαστές πιάνου και τις συνδέουν με τις 
ανάγκες τους. Οι μαθητές κατάφεραν να αναζητήσουν, να  ερευνήσουν και να  συλλέξουν 
συνθέσεις έργων για πιάνο σε δημοσιευμένη ή ανέκδοτη παρτιτούρα (χειρόγραφη ή έντυπη) ή 
σε ηλεκτρονική μορφή (ψηφιοποιημένη παρτιτούρα). Στη συνέχεια, επεξεργάστηκαν – 
σύμφωνα με τις γνώσεις που αποκόμισαν από τη μελέτη μουσικών θεωρητικών μαθημάτων που 
προσφέρονται στο Μουσικό Σχολείο κατά τη διάρκεια της παιδαγωγικής διαδικασίας – και 
ταξινόμησαν τα έργα με βάση συγκεκριμένα χαρακτηριστικά σε βάση δεδομένων. Τα πεδία 
αυτής της ταξινόμησης αφορούσαν το βαθμό δυσκολίας των έργων σε επίπεδο εκτέλεσης και 
κατανόησης, ως προς την αρμονική τους γλώσσα, τη διάρκεια, το στυλ και την αισθητική.  

Με το παραπάνω πλάνο εργασίας και μεθοδολογίας, η συγκέντρωση και η καταγραφή του 
υλικού έφτασε σε ικανοποιητικά επίπεδα. Στην συντριπτική πλειοψηφία, οι εμπλεκόμενοι 
συνθέτες και δημιουργοί αποδέχτηκαν την πρόσκληση των μαθητών για αποστολή των έργων 
τους, των βιογραφικών τους, καθώς και ένα συνοδευτικό κείμενο για το έργο. Ένα μεγάλο 
μέρος του υλικού αναζητήθηκε και βρέθηκε σε βιβλιοθήκες και εκδοτικές, όπως και σε βάσεις 
δεδομένων του διαδικτύου, γνωστές λίστες συνθετών και παιδαγωγών του πιάνου, όπως της 
ΕΕΜΕ, του Αρχείου Ελλήνων Συνθετών Θωμά Ταμβάκου, την βάση δεδομένων και την 
ιστοσελίδα της ΕΕΜ. Μεγάλο μέρος του υλικού αποκτήθηκε με απευθείας επικοινωνία με τους 
δημιουργούς, τηλεφωνικά ή μέσω e-mail.  

Η πολυπλοκότητα αυτής της έρευνας προκάλεσε μια ποικιλία αντιδράσεων από την πλευρά 
των μαθητών. Ο σκοπός του έργου είναι η συνειδητοποίηση των μαθητών ως προς τη 
ταυτότητά τους και τους στόχους τους και η αναζήτηση καλλιτεχνικής έκφρασης, τόσο των 
σύγχρονων ελλήνων συνθετών όσο και των μαθητών τους. Καθορίζεται ο σχεδιασμός και 
διευκρινίζονται οι δυσκολίες από τους διδάσκοντες και τους μαθητές, ως ατομική και ομαδική 
εργασία που εναλλάσσεται και αλληλοσυμπληρώνεται. Εκτείνεται σε αρκετή χρονική διάρκεια 
(δύο τετράμηνα φοίτησης), περιλαμβάνει δραστηριότητες και εξερευνήσεις οι οποίες  είναι 
διευθετημένες έτσι ώστε το κάθε βήμα να οδηγεί σε μια νέα περιοχή. Η δραστηριοποίηση 
στηρίζεται στην επιστημονική μέθοδο εργασίας, η οποία ταυτίζεται με τον τρόπο που 
σκεφτόμαστε: ξεκινά από τον εντοπισμό μιας κατάστασης-προβλήματος (παρωχημένη ύλη 
παιδαγωγικού ενδιαφέροντος για τη διδασκαλία του πιάνου και επιτακτική ανάγκη εκμάθησης 
ενός ελληνικού συνθετικού στυλ της τελευταίας εικοσαετίας του εικοστού αιώνα), προχωρεί 
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στην αντιμετώπιση του προβλήματος με τη δοκιμή δυνατών λύσεων (αναζήτηση και προστασία 
νέων ελληνικών συνθέσεων που συχνά αγνοούνται) και διαμορφώνει μια σωστή λύση, 
εφαρμόζοντας και αξιοποιώντας τις εμπειρίες των μαθητών της ομάδας για την αντιμετώπιση 
όμοιων μελλοντικών καταστάσεων (καταγραφή, αρχειοθέτηση και ταξινόμηση της πρόσφατης 
ελληνικής μουσικής δημιουργίας σε επίπεδα εκμάθησής τους, προβάλλοντας και αξιοποιώντας 
τη μουσική ελληνική κληρονομιά). Η ταξινόμηση των έργων ανά συνθέτη προβάλλεται 
παράλληλα με τη συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με τη ζωή και το έργο των μουσικών 
δημιουργών.  

Η ερευνητική εργασία έχει προσφέρει πολλαπλά οφέλη στους μαθητές και καθηγητές του 
Μουσικού Σχολείου Ιλίου, καθώς έδωσε την ευκαιρία στους εμπλεκόμενους διδάσκοντες, και 
διδασκόμενους του μαθήματος του πιάνου, των θεωρητικών της μουσικής και των μουσικών 
συνόλων, να γνωρίσουν ένα αντικείμενο της ελληνικής δημιουργίας που συχνά αγνοείται και 
δεν ευνοείται από φορείς μουσικής εκπαίδευσης. Η εργασία είναι πλέον διαθέσιμη σε όλα τα 
μουσικά σχολεία καθώς αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Μουσικού Σχολείου Ιλίου, δίνοντας 
την ευκαιρία στους διδάσκοντες και στους μαθητές να ενημερωθούν πλέον πανελλαδικά για την 
πτυχή αυτή της ελληνικής πιανιστικής δημιουργίας που στοχεύει στην παιδαγωγική του πιάνου. 
Πρόκειται για ένα πεδίο αναζήτησης που θα πρέπει να προβληθεί, να προστατευτεί αλλά και να 
συνεχιστεί, καθώς αποτελεί κομμάτι της μουσικής ελληνικής κληρονομιά μας. 

Επιπλέον, πρέπει να υπογραμμιστεί πως η ερευνητική εργασία περιλαμβάνει κενά που 
προέκυψαν από προβλήματα κατά την απόκτηση του υλικού, και συνοψίζονται στα παρακάτω: 

Σύμφωνα με τις πηγές που χρησιμοποιήθηκαν, υπάρχει ένα πλήθος από έργα ανέκδοτα που 
οι ερευνητικές ομάδες δεν μπόρεσαν να αποκτήσουν πρόσβαση. Αυτό οφείλεται σε πολλούς 
λόγους όπως, η δυσκολία επικοινωνίας με τους εν ζωή συνθέτες, η δυσκολία χρονολόγησης 
ανέκδοτων έργων που βρέθηκαν σε βιβλιοθήκες, και η μη δυνατότητα εξαγωγής παιδαγωγικών 
έργων από τη γενικότερη εργογραφία. Οι περισσότεροι συνθέτες ανταποκρίθηκαν στην 
πρόσκληση να στείλουν έργα τους, επικαιροποιημένο βιογραφικό ή κάποιο συνοδευτικό κείμενο 
για τα έργα τους. Πολλοί όμως δεν ανταποκρίθηκαν, και τα χαρακτηριστικά των έργων 
συμπληρώθηκαν κατά το δυνατό από βιβλιογραφικές πηγές. Είναι λοιπόν πολύ πιθανό πολλά 
ανέκδοτα έργα να μην περιλαμβάνονται στην εργασία. 

Πολλά έργα που εμπίπτουν στο αντικείμενο της ερευνητικής εργασίας δεν περιγράφονται από 
τους συνθέτες ως παιδικά ή εκπαιδευτικά. Πολλά έργα εντάχτηκαν επίσης λόγω του 
‘παιδαγωγικού χαρακτήρα’ τίτλου τους, όπως σπουδές ή études. Γι’ αυτό και σε πολλές 
περιπτώσεις, τα έργα αυτά είναι εξαιρετικής δυσκολίας – αν και πολλά από αυτά ανήκουν και σε 
συλλογές που απευθύνονται σε μαθητές.  

Τα έργα που διαχειρίστηκαν οι μαθητικές ομάδες είχαν μεγάλες διαφορές, κυρίως ποιοτικές. 
Σε πολλά έργα παρατηρήθηκε αριστουργηματική κατασκευή, έμπνευση και σωστή γραφή, ενώ 
σε άλλα μια σχετικά ερασιτεχνική γραφή για πιάνο και χαρακτήρας εντελώς πρωτόλειος. Σ’ αυτή 
την περίπτωση, όλα τα έργα εντάχτηκαν στην εργασία, καθώς οι μαθητές αλλά και οι 
επιβλέποντας δεν μπορούν να μπουν στη διαδικασία που έτσι κι αλλιώς αναλαμβάνει να κρίνει 
μόνο η ιστορία.     
 
 
1.2 Οι ερευνητικές ομάδες 

 
Η ερευνητική εργασία ολοκληρώθηκε κατά τη διάρκεια των δύο τετραμήνων του σχολικού 

έτους 2012-13. Κατά το πρώτο τετράμηνο ολοκληρώθηκε μεγάλο μέρος της έρευνας και 
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συγκεντρώθηκε σε μεγάλο ποσοστό το υλικό προς επεξεργασία. Οι ομάδες εργασίας κατά το 
πρώτο τετράμηνο της εργασίας διαμορφώθηκαν ως εξής:  
 

ΠΡΩΤΗ ΟΜΑΔΑ
 

:  

Μιχαλάκου Παναγιώτα (Δ1)  
Ντάφλος Άγγελος  (Δ3)  

Καρασαββίδης Κωνσταντίνος (Δ3) 
 

ΔΕΥΤΕΡΗ ΟΜΑΔΑ
 

:  

Κώστα Καλιρρόη (Δ2)  
Λουμπίδου Παναγιώτα (Δ2) 
Πανούσης Δημήτρης (Δ3) 

Τρακοσιάρης Δημήτρης (Δ3) 
 

ΤΡΙΤΗ ΟΜΑΔΑ
 

:  

Βέμπερ Σημαντίδου Σοφία (Δ3) 
Νικολούδη Μαρία (Δ3)  

Πασβούρη Ραφαέλα (Δ3) 
Πάσχου Άννα (Δ3) 

 
ΤΕΤΑΡΤΗ ΟΜΑΔΑ

 
:  

Ζαντέγια Λαβντίε (Δ1)  
Λαμπίρη Εβίτα (Δ1)  

Νικολαΐδου Δανάη (Δ1) 
Χαρτσαγκάν Νανασί Νατάσα (Δ3) 

 
Κατά το δεύτερο τετράμηνο διενεργήθηκε η επεξεργασία του υλικού από τους μαθητές. 

Παράλληλα εμπλουτίστηκε το υλικό με νέα έργα τα οποία εντοπίστηκαν και αποκτήθηκαν κατά 
τη διάρκεια του εαρινού τετραμήνου. Η ερευνητική ομάδα στοιχειοθέτησε το υλικό και το 
επεξεργάστηκε σε Η/Υ για να παρουσιαστεί ως μια ενότητα. Οι ομάδες εργασίας κατά το δεύτερο 
τετράμηνο της ερευνητικής εργασίας διαμορφώθηκαν ως εξής:  

 
ΠΡΩΤΗ ΟΜΑΔΑ

 
:  

Ντάφλος Άγγελος  (Δ3) 
Καρασαββίδης Κωνσταντίνος (Δ3) 

Πανούσης Δημήτρης (Δ3) 
Τρακοσιάρης Δημήτρης (Δ3) 

 
ΔΕΥΤΕΡΗ ΟΜΑΔΑ

 
:  

Αναστασίου Εβελίνα (Δ2) 
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Κόκκαλη Κατερίνα (Δ2) 
Κώστα Καλιρρόη (Δ2) 

Λουμπίδου Παναγιώτα (Δ2) 
 

ΤΡΙΤΗ ΟΜΑΔΑ
 

:  

Νικολούδη Μαρία (Δ3) 
Πασβούρη Ραφαέλα (Δ3) 

Πάσχου Άννα (Δ3)  
Χαρτσαγκάν Νανασί Νατάσα (Δ3) 

 
ΤΕΤΑΡΤΗ ΟΜΑΔΑ

 
:  

Παντέλογλου Γιώργος (Δ3) 
Πεγιάδης Αλέξιος (Δ2) 

Ψυχογιός Ευθύμιος (Δ1) 
 

 
1.3 Περιγραφή και παράμετροι 
 

Τα κομμάτια για πιάνο περιγράφονται σχετικά με το μέγεθος (διάρκεια), τον βαθμό τεχνικής 
δυσκολίας και το στυλ γραφής. Για το βαθμό δυσκολίας χρησιμοποιήθηκε μια κλίμακα πέντε (5) 
επιπέδων. Το επίπεδα 1 αφορά  το ξεκίνημα – κυρίως μέθοδοι πιάνου ή την προκαταρτική σχολή 
των ωδείων. Το επίπεδο 2 αφορά για την κατωτέρα σχολή. Τα επίπεδα 3 αφορά έως και την 1η 
μέση. Το επίπεδο 4 αφορά τη μέση σχολή έως και την 1η ανωτέρα. Το επίπεδο 5 αφορά την 
ανωτέρα σχολή και άνω.  Πιο συνοπτικά τα επίπεδα αναλύονται παρακάτω: 
 

1. Για αρχάριους 
2. Εύκολο 
3. Μέτριας δυσκολίας 
4. Δύσκολο 
5. Πολύ δύσκολο 

 
Το στυλ των έργων ταξινομείται ανάλογα με τη χρήση του φθογγικού υλικού και τις τεχνικές 
παιξίματος στις εξής κατηγορίες: 
 

T Τονικό / Νέο-τονικό 
M   Τροπικό   
NDS   Μη διατονικές κλίμακες 
ΝΙ Νέο-ιμπρεσιονιστικό 
AH   Προχωρημένες αρμονίες 
Α     Ατονικό 
S   Δωδεκάφθογγο / Σειραϊκό 
IP   Ερμηνεία μέσα στο πιάνο 
PP   Προετοιμασμένο πιάνο 
MC   Πολυσυγχορδίες - Clusters 
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2. Οι συνθέτες και τα έργα τους 
 
   
2.1 Αλεξιάδης Μηνάς 
 
Τίτλος: Απόψε 
Είδος: σόλο πιάνο 
Έτος σύνθεσης: 1988 
Έκδοση: Μουσικός οίκος Φίλιππος Νάκας, 1988 (Ελληνικός Μουσικός Κύκλος) 
Αρ. Σελίδων:  6 
Στυλ:  Νέο-τονικό, Νέο-ιμπρεσιονιστικό, προχωρημένες αρμονίες 
Τεχνική δυσκολία: 4 (δύσκολο) 
Διάρκεια:  2’20’’ 
 

Διπλωματούχος σύνθεσης του πανεπιστημίου Robert Schumann του Ντίσελντορφ, 
πτυχιούχος της Νομικής Σχολής και διδάκτωρ μουσικολογίας του Τμήματος Mουσικών Σπουδών 
του Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι αναπληρωτής καθηγητής (Όπερα και Μουσικό Θέατρο) στο 
Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Συνθέσεις του έχουν παρουσιαστεί διεθνώς, έχουν βραβευθεί σε διαγωνισμούς, έχουν 
δισκογραφηθεί σε 22 δίσκους βινυλίου και CD και μεταδοθεί από ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά 
δίκτυα. Έχει συνθέσει όπερες και μουσικοθεατρικά έργα (Viva la Vida/ Frida Kahlo, H αρπαγή 
της Ηνωμένης Ευρώπης, Το μυστικό των Ποταμών) μουσική συμφωνική, δωματίου, 
ηλεκτρονική, μουσική για μπαλέτο, για το θέατρο και τον κινηματογράφο. Από το 1989 
εκλέγεται ως μέλος του Δ.Σ. (τώρα Β’ Αντιπρόεδρος) της Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών. Το 
2002-2006 ήταν μέλος του Δ.Σ. και γενικός γραμματεύς της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Έχει 
συμμετάσχει σε πανελλήνια και διεθνή μουσικολογικά και θεατρολογικά συνέδρια, μελέτες του 
έχουν δημοσιευθεί σε περιοδικά, σε μουσικολογικές, θεατρολογικές και άλλες επιστημονικές 
εκδόσεις. Το 2003 εξεδόθη η μονογραφία του με τίτλο Η Ιστορία του Στρατιώτη: Μορφή, 
περιεχόμενο και ανάλυση της μουσικής του Igor Stravinsky, και το 2010 το σύγγραμμά του Ο 
Μαγικός Αυλός του Ορφέα: 10 μελετήματα για την όπερα και το μουσικό θέατρο. 

 
Απόψε 
 

H σύνθεση “Απόψε” για σόλο πιάνο, γράφτηκε μετά από ανάθεση του “Ελληνικού Μουσικού 
Κύκλου” και περιλαμβάνεται στη συλλογή με τα “Παιδικά Κομμάτια 21 Ελλήνων συνθετών για 
πιάνο, βασισμένα σε Κυκλαδίτικα Θέματα”, η οποία εκδόθηκε το 1988. Το κομμάτι αυτό 
χρησιμοποιεί σαν αφετηρία μόνο την αρχή της μελωδίας (ως μουσικό θέμα) και στη συνέχεια 
πολύ λίγες νύξεις από το γνωστό κυκλαδίτικο “Απόψε ονειρεύτηκα μια βάρκα να σου φτιάξω”. 
Το ύφος της σύνθεσης κινείται μεταξύ Νέο-ρομαντισμού και Νέο-ιμπρεσιονισμού. 
 
 
2.2 Αργυρού Ανδρέας  

 
Τίτλος: Δύο παιχνιδίσματα  
Είδος: σόλο πιάνο 
Έτος σύνθεσης: 1988 
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Έκδοση: Παπαγρηγορίου – Νάκας 1993 
Αρ. Σελίδων: 17  
Στυλ:  Τροπικό 
Τεχνική δυσκολία: 3 (μέτρια δυσκολία) 
 

Ο Ανδρέας Αργυρού γεννήθηκε στη Κύπρο. Σπούδασε  στο Εθνικό Ωδείο Αθηνών πιάνο με 
την Ρίτα Βούρτση και Σία Γεωργάτου, Ανώτερα Θεωρητικά (Πτυχία: Αρμονίας, Ενοργάνωσης 
Πνευστών οργάνων, Ενορχήστρωσης, Αντίστιξης, και Φούγκας με τον Γιάννη Αυγερινό και 
δίπλωμα Σύνθεσης με τον Μιχάλη Τραυλό.) Παρακολούθησε, στην Φιλοσοφική Σχολή του 
Πανεπιστημίου Αθηνών στην τάξη του Καθηγητή Ι. Σ. Μαρκαντώνη, μαθήματα Παιδαγωγικής 
Ψυχολογίας της Ιστορίας της Παιδείας και της Διδακτικής. Έχει παρακολουθήσει 
μεταπτυχιακά μαθήματα Σύνθεσης στο Faculty of music της Μουσικής Ακαδημίας του 
Βελιγραδίου. Έχει συνθέσει έργα για σόλο όργανα, για μικρά και μεγάλα σύνολα και έργα για 
ορχήστρα. Έργα του έχουν παιχτεί τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό, έχουν 
μεταδοθεί τόσο από το Γ΄ Πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, όσο και από άλλους 
κρατικούς ραδιοφωνικούς  σταθμούς του εξωτερικού, και έχουν διακριθεί σε διαγωνισμούς. 
Το 1989 ο Α. Αργυρού βραβεύτηκε σε Πανελλήνιο διαγωνισμό Σύνθεσης που διοργάνωσε το 
Σύγχρονο Ωδείο Αθήνας, με το έργο του «Τρίο για βιολί βιολοντσέλο και πιάνο.» Το 1990 
και 1992 το έργο του «Παραλλαγές για μικρή ορχήστρα» διακρίθηκε, στον Α΄ διαγωνισμό 
Σύνθεσης που διοργάνωσε η Ένωση Ελλήνων Μουσουργών στην μνήμη του Γιάννη Α. 
Παπαϊωάννου (Α έπαινο), και αντίστοιχα στον Διεθνή διαγωνισμό Σύνθεσης που διοργάνωσε 
το Πανεπιστήμιο της Βοστόνης. (Επιλέχτηκε στα πέντε καλύτερα έργα και παίχτηκε από την 
ορχήστρα του πανεπιστημίου.) 

Διδάσκει ανώτερα θεωρητικά στο Εθνικό Ωδείο,  στο Ωδείο Κέντρο Τεχνών «Ακρόπολις» 
και Σύνθεση στο τελευταίο. Διετέλεσε για πολλά χρόνια(1993-2003) μέλος του Δ.Σ. του  
Συλλόγου Καθηγητών Ωδείων Αναγνωρισμένων (Σ.Κ.Ω.Α.), Γενικός Γραμματέας και 
Πρόεδρος του, προσφέροντας εκτός των άλλων σημαντικό πολιτιστικό έργο: συναυλίες με  
έργα Ελλήνων Συνθετών, πολλά από αυτά σε πρώτη εκτέλεση, αφιερώματα σε καλλιτέχνες 
και παιδαγωγούς της μουσικής και σε  διαγωνισμούς σύνθεσης σε συνεργασία με την 
Ελληνική Ραδιοφωνία και άλλους φορείς. Είναι τακτικό μέλος της Ένωσης Ελλήνων 
Μουσουργών και Διευθυντής του Εθνικού Ωδείου Νέας Σμύρνης.  
 

 
2.3 Ιωσήφ Βαλέτ 
 
Τίτλος: Ιδέες, σπουδές σε ρομαντικό στυλ (1-3) 
Είδος: σόλο πιάνο 
Έτος σύνθεσης: 1993 
Έκδοση: Ανέκδοτο 
Αρ. Σελίδων:  18 
Στυλ:  Νέο-τονικό, Μη-διατονικές κλίμακες 
Τεχνική δυσκολία: 5 (πολύ δύσκολο) 
Διάρκεια: 10΄ 
 

Ο Ιωσήφ Βαλέτ (1968-) είναι έλληνας συνθέτης και πιανίστας. Σπούδασε πιάνο με τη Φιφή 
Μάτου από την τάξη της οποίας και πήρε το δίπλωμα πιάνου με Άριστα παμψηφεί και 1ο βραβείο 
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το 1988. Σπούδασε μουσικολογία και μουσικοπαιδαγωγική στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του 
ΑΠΘ και αποφοίτησε το 1993 με πτυχιακή διατριβή πάνω στο έργο του Σοπέν. Στο 
μεσοδιάστημα πήρε μαθήματα πιάνου από τη βουλγάρα πιανίστα Filippina Filippova στη 
Θεσσαλονίκη και τη Σόφια. Το 1991 παρακολούθησε masterclasses πάνω στην τεχνική 
Alexander στο Λονδίνο με την Lois Philips (F.R.A.M.) και τον Jοhn Crawford στη μουσική 
δωματίου. Την ίδια χρονιά συνέπραξε ως σολίστ με την νεανική Κρατική Ορχήστρα 
Θεσσαλονίκης. Το 1999 συμμετείχε στη Biennale dei giovani artisti της Ρώμης με τον κύκλο 
τραγουδιών ‘Γραφόμενα’, σε ποίηση Έλενας Κυρίτση. Το 2000 πήρε το δίπλωμα σύνθεσης με 
Άριστα παμψηφεί και 2ο βραβείο με το διακεκριμένο συνθέτη Θόδωρο Αντωνίου. Το 2006 
συμμετείχε στη θερινή ακαδημία του Darmstadt, και παρακολούθησε μαθήματα σύνθεσης με 
τους: Georges Aperghis, Toshio Hosokawa, Beat Furrer και Helmut Lachenmann. Το 2010 
ολοκλήρωσε το διδακτορική του διατριβή στη Σύνθεση με επιβλέποντα τον συνθέτη Χρήστο 
Σαμαρά. 

Έργα του έχουν παιχτεί σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Ρώμη, Βοστώνη, Βρυξέλλες, 
Λουξεμβούργο και Darmstadt, από γνωστά σύνολα, όπως το Ελληνικό Συγκρότημα Σύγχρονης 
Μουσικής, την ορχήστρα ALEA III, το σύνολο Melos Brass, την ορχήστρα Orpheus Solists, και 
το σύνολο ξύλινων πνευστών της ΚΟΑ, την ορχήστρα της ΕΛΣ, τη χορωδία Fons Musicalis. 
Συμμετείχε στα Εργαστήρια Σύγχρονης Μουσικής του ΟΜΜΑ και στο διεθνή διαγωνισμό 
σύνθεσης 2003 στη Βοστώνη ως φιναλίστ. Το 1999 συμμετείχε στην Biennale νέων δημιουργών 
στη Ρώμη με τον κύκλο τραγουδιών ‘Γραφόμενα’. Το 2005 κέρδισε το 1ο βραβείο στο 
διαγωνισμό σύνθεσης Γ. Α. Παπαϊωάννου, το 1ο βραβείο στο Διαγωνισμό της Όπερας 
Θεσσαλονίκης ‘Παις όπερα’, και το βραβείο του φεστιβάλ ‘Συνθέρμεια’. Το 2006 πήρε 
παραγγελία από τον ΟΜΜΑ για τη σύνθεση της μονόπρακτης όπερας LXIr. Το 2011 
παρουσιάστηκαν έργα του για βιολί και πιάνο στο Τρίτο πρόγραμμα και την Ελληνική 
Τηλεόραση. 
 
Ιδέες 
 

Οι Ιδέες είναι γραμμένες σε νέο-τονικό αρμονικό στυλ με έμφαση στην εναλλαγή ρυθμών, τις 
μη διατονικές κλίμακες, τις διασταυρώσεις των χεριών και γενικότερα στην υπερβατική τεχνική. 
Η 1η εκτέλεση έγινε το 2012 στα πλαίσια του φεστιβάλ ‘Μουσικοί Συν-Τονισμοί’ από την 
πιανίστα Βίκυ Στυλιανού, ενώ ηχογραφήθηκαν από τον μαέστρο και πιανίστα Jean-Christophe 
Charron (IRIDA CLASSICS 017). 
 
 
2.4 Βαρότσης Κώστας  
 
Τίτλος: Κομμάτι για Πιάνο σ' ένα θέμα κυκλαδίτικης Μουσικής 
Είδος: Σόλο πιάνο 
Έτος Σύνθεσης: 1987 
Έκδοση: Μουσικός οίκος Φίλιππος Νάκας, 1988 (Ελληνικός Μουσικός Κύκλος) 
Αριθμός  σελίδων: 6 
Στυλ: Τροπικό 
Τεχνική δυσκολία: 4 (Αρκετά δύσκολο) 
Διάρκεια: 5’38’’ 
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Ο Κώστας Βαρότσης γεννήθηκε στην Aθήνα το 1963. Ξεκίνησε τις μουσικές του σπουδές με 
κλασσική κιθάρα. Σπούδασε αρμονία και αντίστιξη με τον Mιχάλη Bούρτση, ενορχήστρωση με 
τον Δημήτρη Δραγατάκη και ανάλυση με τον Γιάννη Iωαννίδη. Συνέχισε τις σπουδές του στη 
σύνθεση και την ηλεκτρονική μουσική με τον Gunther Becker στην Ανώτατη Μουσική Σχολή 
Robert Schumann του Dusseldorf (Δίπλωμα 1987). Aπό το 1987 ως το 1990 σπούδασε 
διεύθυνση ορχήστρας με τον Ferdinand Koch και τον Jean Sebastian Bereau στο Conservatoire 
National της Reims απ' όπου αποφοίτησε με το Xρυσό Mετάλλιο της σχολής. Tο ίδιο μετάλλιο 
του απενεμήθη επίσης και στην ανάλυση. Το ίδιο διάστημα παρακολούθησε μαθήματα σύνθεσης 
και ακουστικής με τον I. Ξενάκη στο Παρίσι. 

Έχει τιμηθεί για το έργο του με σημαντικές διακρίσεις. Tο 1986 κέρδισε το A΄βραβείο στο 
διεθνή διαγωνισμό Beethoven, που οργανώνει η πόλη της Bόννης, για το έργο του "Iριδισμοί" 
(έργο μουσικής δωματίου για 15 εκτελεστές). Tο καλοκαίρι του 1994 το έργο του 
"Fractalscapes" για μεγάλη ορχήστρα τιμήθηκε με διάκριση στο διεθνή διαγωνισμό "Irino" στο 
Tόκυο. Επίσης, το καλοκαίρι του 1995, κατόπιν διαγωνισμού, επελέγη να εκπροσωπήσει την 
Eλλάδα στο Διεθνές Συμπόσιο Σύγχρονης Mουσικής που πραγματοποιήθηκε στη Λειψία.  

Σαν συνθέτης έχει δεχθεί πολλές αναθέσεις έργων, τα οποία, μαζί με τα υπόλοιπα έργα που 
έχει συνθέσει, έχουν εκτελεστεί από σημαντικά σύνολα της διεθνούς μουσικής σκηνής και έχουν 
μεταδοθεί ραδιοφωνικά σε χώρες όπως Γερμανία, Γαλλία, Aγγλία, Oλλανδία, Iταλία, H.Π.A., 
Καναδά και φυσικά στην Eλλάδα. Eπίσης, έχει γράψει μουσική για την τηλεόραση και τον 
κινηματογράφο και έχει συνεργαστεί ως αρθρογράφος με διάφορα μουσικά περιοδικά. 
Παράλληλα με την σύνθεση ασχολείται και με τη διεύθυνση ορχήστρας. Έχει διευθύνει διάφορα 
μουσικά σύνολα (από σύνολα δωματίου μέχρι συμφωνικές ορχήστρες) στην Eλλάδα και στο 
εξωτερικό.  

Έχει διδάξει διεύθυνση ορχήστρας στο Ωδείο του Kολλεγίου Aθηνών. Είναι καθηγητής 
ανώτερων θεωρητικών και σύνθεσης στο Ωδείο Athenaeum και στο Ωδείο "Μουσικοί Ορίζοντες". 
Είναι ιδρυτικό μέλος και διευθυντής προγραμματισμού της Oρχήστρας Δωματίου Aθηνών.  
 
Κομμάτι για Πιάνο σ' ένα θέμα κυκλαδίτικης Μουσικής 
 

Η αρχική ιδέα του έργου ήταν ότι κάποιος παίρνει στα χέρια του ένα κοχύλι και το βάζει στο 
αυτί του. Λένε οτι έτσι ακούει κανείς τον ήχο της θάλασσας… Φαντάστηκα λοιπόν οτι μέσα από 
το κοχύλι ακούγεται ο απόηχος της μελωδίας του γνωστού τραγουδιού. Έτσι το έργο ξεκινάει με 
αρμονικούς για να μιμηθεί αυτή την διαδικασία. Στην συνέχεια μετά από κυματισμούς από 
tremoli, παρουσιάζεται μια απλή δίφωνη εναρμόνιση του θέματος (τα κομμάτια έπρεπε να έχουν 
μικρό βαθμό τεχνικής δυσκολίας καθώς απευθυνόντουσαν σε μαθητές). Στην συνέχεια οι 
κυματισμοί των tremoli επανέρχονται και μας οδηγούν στο φινάλε, όπου το θέμα εμφανίζεται 
αυτή την φορά στην χαμηλή περιοχή με αντιχρονισμούς και συγκοπές, πάνω σε ένα ρυθμικό 
οστινάτο του αριστερού χεριού. Το κομμάτι κλείνει με μία coda, κατά την οποία επανέρχεται το 
θέμα με αρμονικούς, ακριβώς όπως στην πρώτη του παρουσίαση. Αν και το έργο είναι απλό, 
σύντομο και τεχνικά βατό, ο σπουδαστής έρχεται σε επαφή με διάφορες συνθετικές και 
εκτελεστικές τεχνικές: αρμονικοί, tremoli, ασύμμετρα μέτρα (7/8), ostinati κλπ.’’ 
 
 
2.5 Βεντούρας Παύλος  
 
Τίτλος: “Το προετοιμασμένο πιάνο για μικρούς πιανίστες 
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α) Παιχνίδι για 4 παίχτες 
β) Εμβατήριο για 4 χέρια” 
Είδος: προετοιμασμένο πιάνο για 4 χέρια 
Έκδοση: Μουσικός οίκος  Νάκας 1988 
Αρ. σελίδων: 30 σελίδες 
Στυλ: Προετοιμασμένο πιάνο  
Τεχνική δυσκολία: 2 (εύκολο) 
Διάρκεια: α) 3’ 30’’, β) 5’ 
 

Ο Παύλος Βεντούρας γεννήθηκε στη Κέρκυρα. Σπούδασε  με τους πιανίστες  Τίνα Βασιλά,  
Χαράλαμπο Κρητικό και  Τώνη Γεωργίου και με τους Θεωρητικούς και Συνθέτες  Σούλη 
Παπανικολάου, Γιάννη Α. Παπαϊωάννου και  Μιλτιάδη Κουτούγκο. Παρακολούθησε μαθήματα 
και με τους   Hans Elma rBach και Norbert Grόnhagen της Μουσικής Ακαδημίας του 
Ντίσελντορφ και  FredericGever της Μουσικής Ακαδημίας της Αμβέρσας.   Είναι Πιανίστας, 
Συνθέτης, Διευθυντής του «Ωδείου Νικόλαος Μάντζαρος», πρόεδρος του «Συλλόγου φίλων 
Νικολάου Χαλικιοπούλου – Μαντζάρου»  και μέλος της  «Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών». Ως 
σολίστ έχει παίξει με τη Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, τη Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, τη 
Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, τη Συμφωνική Ορχήστρα της Κέρκυρας, τη Φιλαρμονική 
Εταιρεία Κέρκυρας, τη Συμφωνική Ορχήστρα του Μίσκολτς της Ουγγαρίας, την Ορχήστρα  της 
όπερας της Βάρνας Βουλγαρίας, έχει εμφανιστεί σε Διεθνή Φεστιβάλ, στο Μέγαρο Μουσικής 
Αθηνών, σε Ελληνικές και ξένες ραδιοφωνίες και τηλεοράσεις  και έχει συνεργαστεί με 
διάσημους Έλληνες και ξένους  μαέστρους. Παρουσίασε έργα για πιάνο σε 1η εκτέλεση  
συγχρόνων Ελλήνων συνθετών, ειδικά γραμμένα και αφιερωμένα σ’ αυτόν και ξένων συνθετών 
σε 1ηεκτέλεση στην Ελλάδα. Ανακάλυψε και αναβίωσε έργα  συνθετών της Επτανησιακής 
σχολής του 19ου αιώνα. Οργάνωσε και  συμμετείχε ως πιανίστας   στη 1ηεκτέλεση 
και  ηχογράφηση μερών της 2ης μελοποίησης του έργου «Ύμνος εις την Ελευθερίαν» των 
Διονυσίου Σολωμού – Νικολάου Μάντζαρου και της Ορθόδοξης Λειτουργίας του Μάντζαρου. 
Ηχογράφησε, CD παραγωγής του Δήμου Κερκυραίων που κυκλοφόρησε το 1994 με την 
ευκαιρία της συνόδου κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με έργα για πιάνο Κερκυραίων 
συνθετών του 19ου και 20ου αιώνα  και  δικά του.  

Έχει συνθέσει όπερα, έργα φωνητικά, οργανικά, μουσική δωματίου, ορχηστικά, Ηλεκτρονική 
μουσική, για μικτά μέσα (όργανα και μαγνητοταινία, φωνή και ηλεκτρονική μουσική), 
τραγούδια, μουσικά σήματα και τη μουσική επένδυση Πανευρωπαϊκών και Παγκόσμιων 
αθλητικών διοργανώσεων (1986)  για τα οποία τιμήθηκε με τα μετάλλια των αγώνων. Έργα του 
έχουν εκτελέσει, εκτός από τον ίδιο,  διακεκριμένοι Έλληνες και ξένοι καλλιτέχνες και σύνολα 
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Τον Οκτώβριο του 2002 παρουσιάστηκε στην Αμερική, η Σουίτα 
του για Βιολί και τσέμπαλο από τους διεθνούς φήμης καλλιτέχνες, Carol Lieberman, βιολί και 
τον Τσεμπαλίστα και  καθηγητή του Πανεπιστημίου της Βοστόνης Mark Kroll. 
 
Το προετοιμασμένο πιάνο για μικρούς πιανίστες 
α) Παιχνίδι για 4 παίχτες β) Εμβατήριο για 4 χέρια 
 

Είναι γνωστό ότι τα «παραδοσιακά» μουσικά όργανα έχουν και άλλες δυνατότητες 
παραγωγής διαφόρων ηχοχρωμάτων πέρα από αυτά που μας δίνουν όταν παιχτούν με τους 
παραδοσιακούς τρόπους χειρισμού. Και πέρα των παραδοσιακών τρόπων χειρισμός των 
μουσικών οργάνων είναι ευρύτατα διαδομένος στην σύγχρονη και κυρίως στην Avantgarde 
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μουσική. Έτσι το βιολί από έγχορδο γίνεται και κρουστό. Το ίδιο συμβαίνει και με τα πνευστά 
όπου οι τάπες χρησιμοποιούνται σαν κρουστά και φυσικά κάτι τέτοιο συμβαίνει  και στο πιάνο 
που προσφέρει  άπειρες δυνατότητες. Έτσι λοιπόν έχει δημιουργηθεί η τεχνική  του 
προετοιμασμένου πιάνου. Αλλά τι είναι προετοιμασμένο πιάνο; Στο προετοιμασμένο πιάνο 
τοποθετούνται ανάμεσα στις χορδές του διάφορα αντικείμενα (χάρτινα , μεταλλικά , πλαστικά 
κλπ ) έτσι ώστε με το παίξιμο του πιάνου να προκύπτουν νέα πρωτόγνωρα ηχοχρώματα. Επίσης 
χρησιμοποιούνται διάφορες άλλες «ανορθόδοξες» τεχνικές παιξίματος όπως η απευθείας κρούση 
των χορδών του πιάνου κ.λπ. Συνήθως οι πιανίστες φτάνουν στο σημείο να ανακαλύψουν το 
προετοιμασμένο πιάνο ύστερα από πολλά χρόνια σπουδών μια και στον τόπο μας το 
προετοιμασμένο πιάνο αποφεύγεται συνήθως από τα ωδεία όπως ο διάολος το λιβάνι. Φυσικό 
είναι και η ανάλογη  βιβλιογραφία να είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Το βιβλίο αυτό του πιανίστα και 
θεωρητικού της μουσικής Παύλου Βεντούρα έρχεται να καλύψει ένα μέρος αυτού του κενού. Το 
σημαντικό είναι ότι απευθύνονται σε παιδιά και έχει παιδαγωγικό χαρακτήρα. 

Μέσα από δυο κομμάτια «Το παιχνίδι για τέσσερις παίχτες» για τέσσερα παιδιά και το 
«Εμβατήριο για τέσσερα χέρια» για δυο παιδιά το βιβλίο εισάγει τους νεαρούς πιανίστες στη 
τεχνική του προετοιμασμένου πιάνου δίνοντας τους τη δυνατότητα να γνωρίσουν τις άπειρες 
δυνατότητες παραγωγής ηχοχρωμάτων που παρέχει το πιάνο με έναν ευχάριστο τρόπο. Το 
βιβλίο αυτό περιέχει και ορισμένες επεξηγήσεις για τον τρόπο εκτέλεσης στην ελληνική και 
ιταλική γλώσσα. 
 
 
2.6 Γαζουλέας Στέφανος  
 
Τίτλος: Τραγουδώντας με τα δάκτυλα – μια νέα μέθοδος για πιάνο 
Είδος: Μέθοδος για πιάνο 
Έκδοση: Μουσικός οίκος Φίλιππος Νάκας 
Αριθμός  σελίδων: 104 
Στυλ: Τονικό / Τροπικό 
Τεχνική δυσκολία: 1-2 (για αρχάριους)  
 
Τίτλος: Sonatine fur klavier  
Είδος: Σόλο πιάνο 
Έκδοση: Antinea Verlag 1998 
Αριθμός  σελίδων: 15 
Στυλ: Τονικό  
Τεχνική δυσκολία: 2 (εύκολο)  
 

O Στέφανος Γαζουλέας γεννήθηκε στη Λάρισα αλλά κατάγεται από τη Mάνη. Σπούδασε 
μουσική στην Aθήνα: πιάνο με τον Aντώνη Σκόκκο και ανώτερα θεωρητικά με τον Mάριο 
Bάρβογλη στο Eλληνικό Ωδείο, από όπου και αποφοίτησε με πρώτο βραβείο. Συνέχισε τις 
σπουδές του στην Aνώτατη Mουσική Aκαδημία της Bιέννης από όπου πήρε δίπλωμα πιάνου από 
την τάξη της Stella Wang, δίπλωμα διευθυντού ορχήστρας από την τάξη του μεγάλου δάσκαλου 
Hans Swarowsky και δίπλωμα σύνθεσης με διάκριση και βραβείο από την τάξη του Karl Schiske. 
Παράλληλα μελέτησε το δωδεκάφθογγο σύστημα με τον Hans Jelinek και παρακολούθησε 
μαθήματα φιλοσοφίας και ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο της Bιέννης. Tο 1967 έλαβε μέρος σε 
σεμινάρια σύγχρονης μουσικής με Γερμανική υποτροφία στο Darmstadt. Eμφανίστηκε ως 
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πιανίστας και διευθυντής ορχήστρας στις εβδομάδες Σύγχρονης Mουσικής στην Aθήνα και 
διηύθυνε κατ' επανάληψιν την ορχήστρα της Eλληνικής Pαδιοφωνίας καθώς και διάφορα άλλα 
συμφωνικά σύνολα στην Eλλάδα και στο εξωτερικό όπου διαμένει. Aπό το 1968 κατοικεί στη 
Γερμανία. Eργάσθηκε ως Korrepetitor και βοηθός διευθυντή ορχήστρας στην Kρατική Όπερα 
του Mονάχου και ως διευθυντής ορχήστρας στο Kρατικό Θέατρο της ίδιας πόλης.  

Eδίδαξε πιάνο και ανώτερα θεωρητικά σε διάφορα ωδεία της Γερμανίας και από το 1989 
διδάσκει στην Aνώτατη Mουσική Aκαδημία του Mονάχου. Έγραψε μουσική για 21 θεατρικά έργα 
και συνεργάσθηκε με το Eθνικό Θέατρο, το KΘBE, το "Aμφιθέατρο" του Σπύρου Eυαγγελάτου 
του οποίου είναι τακτικός συνεργάτης, καθώς και με άλλους θεατρικούς οργανισμούς στην 
Aυστρία, Γερμανία, Eλβετία, Iσπανία και USA. Έγραψε έργα για πιάνο, μουσική δωματίου και 
ορχήστρα. Διετέλεσε ειδικός γραμματέας της Ένωσης Eλλήνων Mουσουργών. Tο 1992 ίδρυσε 
στο Mόναχο τον Mουσικό Eκδοτικό Oίκο "Antinea". 
 
Τραγουδώντας με τα δάκτυλα 
 

Το βιβλίο αυτό θέλει, πριν απ’ όλα, να ξυπνήσει τη χαρά για τη μελέτη του πιάνου. Σπουδαίο 
ρόλο παίζουν εδώ το Ευρωπαϊκό δημοτικό και παλιό καλλιτεχνικό τραγούδι. Και τα δύο είδη 
παρουσιάζονται μονόφωνα, δίφωνα ή με μια συνοδεία. Η έκταση του μουσικού χώρου πλαταίνει 
σταδιακά ώστε ο μαθητής να μαθαίνει βαθμιαία να διαβάζει τις νότες και στα δύο κλειδιά. Η 
χρησιμοποίηση ποικίλων τονικοτήτων και ρυθμών θέλει να προετοιμάσει από την αρχή το νέο 
πιανίστα για ένα παίξιμο ευλύγιστο. Μικρά κομμάτια μεγάλων συνθετών στο πρωτότυπο ή σε 
διασκευή δική μου, καθώς και κομμάτια που τα έγραψα γι’ αυτό το σκοπό, χρησιμεύουν ώστε να 
εξοικειωθεί ο αρχάριος μαθητής με τα διάφορα μουσικά ιδιώματα από την εποχή του Μπαρόκ 
μέχρι σήμερα. 
 
 
2.7 Γεωργούσης Νίκος  
 
Τίτλος: Κίτρινο από τη συλλογή “Τα Χρώματα” 
Είδος: Σόλο πιάνο 
Έτος σύνθεσης: 1988 
Έκδοση: Μουσικός οίκος Φίλιππος Νάκας,1988 Ελληνικός Μουσικός κύκλος παιδικών  
Αρ. Σελίδων: 6 
Στυλ: Ατονικό 
Τεχνική δυσκολία: 3 (μέτριας δυσκολίας) 
Διάρκεια: 4’ 
 

Ο Νίκος Γεωργούσης γεννήθηκε το 1955. Ήταν σύγχρονος συνθέτης, μουσικολόγος και 
πιανίστας-εκτελεστής “τζαζ”. Πήρε δίπλωμα πιάνου με τον Δ. Ορπή. Σπούδασε αρμονία και 
αντίστιξη με τους Θ. Ερμήλιο, Γ. Ιωαννίδη, και Κ. Κυδωνιάτη. Συνέχισε στο Παρίσι, σύνθεση με 
τον MaxDeutsch (1981-83), παίρνοντας επίσης πτυχίο μουσικολογίας και DEA κριτικής της 
τέχνης, ενώ μελέτησε παράλληλα και ανάλυση με τον Ζακ Καστερέντ στο Ωδείο του Παρισιού. 
Έγραψε αρκετά έργα σύγχρονης μουσικής για μικρά και μεγάλα Σύνολα.  Συνεργάστηκε με 
πολλά θέατρα σε παραγωγές αρχαίου δράματος και έργων σύγχρονων Ελλήνων συγγραφέων. 
Επίσης είχε συμμετοχές σε Φεστιβάλ νέων και διακρίθηκε σε διεθνείς Διαγωνισμούς Σύνθεσης 
σύγχρονης μουσικής (5ος στον  παρισινό Διαγωνισμό MaxDeutsch του 1983). Ασχολήθηκε και 
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με την αυτοσχεδιαζόμενη “τζαζ”, δίνοντας ως πιανίστας πολλά ρεσιτάλ αυτού του τύπου τόσο 
στην Ελλάδα όσο και στο Παρίσι.  

Δίδασκε πιάνο στο Πινδάρειο Ωδείο ως τον θάνατό του. Όταν κυκλοφόρησε ο δίσκος 
“Ελεύθερος Κόσμος” (1979), ο Νίκος Γεωργούσης δικάστηκε με την κατηγορία της “ρύπανσης 
δημόσιου χώρου”, γιατί έγραψε τον τίτλο του δίσκου σε κολώνα της οδού Χαριλάου Τρικούπη. 
Η περίπτωση καταγγέλθηκε σαν προσπάθεια φίμωσης των ελεύθερων φωνών. Οι δίσκοι του της 
“τζαζ”: “Θλίψη” (1980), “Εικόνες” (1985).  

Το έργο του, εκτός από τη σκηνική μουσική, περιλαμβάνει τραγούδια, συνθέσεις μουσικής 
δωματίου, ηλεκτρ. και ορχηστρικές συνθέσεις. Αναφέρουμε τις χαρακτηριστικότερες: “Ελλ. 
Χορός για κλαρινέτο και τούμπα, (1979), “Φυσάει στα σταυροδρόμια του Κόσμου” (1980), 
“Θλίψη” (1980), “Τριλογία” (1982), “Μιράντα” (1982), “Φαντασία” (1982), “Το τρελό άλογο” 
(1982), “Η αναταραχή” (1983), “Γραφειοκρατία” (1983), “Εικόνες του θανάτου από μια 
θάλασσα” (1983), “Το χάος” (1984), “Τύψεις” (1987), κ.λπ. Δυστυχώς ο θάνατος του από όγκο 
στον εγκέφαλο δεν επέτρεψε την ολοκλήρωση μιας καλλιτεχνικής ανθοφορίας που διαγραφόταν 
εξαιρετικά ευοίωνη και καρποφόρα. Τον Μάρτιο του 1997 το Ωδείο του Δήμου Λεβαδέων 
αφιέρωσε στη μνήμη του τη “Βραδιά τζαζ” που διοργάνωσε στο πλαίσιο των Εκδηλώσεων 
μουσικής και λόγου υπό τον γενικό τίτλο “Όταν ο χειμώνας συναντά την άνοιξη”. 
 
 
2.8 Δαούτης Άκης  
 
Τίτλος: Κυκλαδίτικο πρωινό 
Είδος: Σόλο πιάνο 
Έτος σύνθεσης: 1988 
Έκδοση: Μουσικός οίκος Φίλιππος Νάκας,1988 Ελληνικός Μουσικός κύκλος παιδικών 
Αριθμός Σελίδων: 7 
Τεχνική δυσκολία: 3 (μέτριας δυσκολίας) 
 

Ο Άκης Δαούτης γεννήθηκε το 1960 στην Αθήνα. Ήταν κιθαρίστας και συνθέτης ηλεκτρ. 
Μουσικής, με σπουδές στην Αθήνα και σε ανώτατα Ιδρύματα του Οχάιο των ΗΠΑ (1984-86, 
κιθάρα με τον Αντρέι Μετζούκωφ και ηλεκτρ. Σύνθεση με τον ΜάρκΦίλιπς). Παράλληλα, πήρε 
δίπλωμα φυσικοχημείας το 1983 (College of Wooster, Ohio). Από το 1986 εργάστηκε στο 
Σύστημα Πολυαγωγίας (UPIC) του ΚΣΥΜΕ. Το πρώτο έργο του “Κρυστάλλινο δάσος” 
(“Crystalforest”, 1986) έχει ως αρχική πηγή ήχους κρυστάλλων. Η επόμενη σύνθεσή του 
“Ηλιακή βροχή” (“Solarrain”, 1987) παρουσιάστηκε στο 15ο Φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής 
του Μπουρζ (Γαλλία). Το έργο του “Στο φώς” (“intothelight”, 1987) προκρίθηκε για τις 
“Παγκόσμιες μουσικές ημέρες 1988 του Χονγκ-Κονγκ”.  

Άλλα έργα του “Αφροδίτη” (1986), “Χριστούγεννα” (1986), “Ταξίδι” (1986), “Νέο κύμα” 
(1987), “Παράλληλοι χώροι” (1988), “Εικόνες” (1988), “Θεραπευτής” (1989), “Γιγάντιο βήμα” 
(1989), “Παράδεισος” (1990), “Σύγχρονη παραφροσύνη” (1990), “Μύκονος” (1991), “Το μόνο 
πράγμα…” (1991), “Όραμα” (1991), “Νανούρισμα Μπ. Μπ.” (1991), “Αμερική…” (1991), 
“Δελφοί” (1992), “Παραίτησης” (1993), “Χρόνος” (1994), “8 τραγούδια σε στίχους Μ. Γκανά” 
(1996-97), “Ρευστή επικράτεια” (1995), “Δεν ξεφεύγεις (από τον εαυτό σου” 1997). Ο πρώτος 
του δίσκος κυκλοφόρησε το 1990 με τίτλο “Intothelight” (“Στο φώς”). 
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2.9  Δεληγιαννάκη Ρίκα  
 
Τίτλος: Πιανεύκολο 
Είδος: Κομμάτια και Ασκήσεις για πιάνο 
Έτος σύνθεσης: 1997 
Έκδοση-Έτος: Μουσικός Σύλλογος «Απόλλων» 
Αριθμός Σελίδων: 95 
Στυλ: τονικό 
Τεχνική δυσκολία: 1 (για αρχάριους) 
 

Η Ρίκα Δεληγιαννάκη γεννήθηκε και ζει στο Ηράκλειο Κρήτης. Σπούδασε στο Ωδείο 
Ηρακλείου (πιάνο με την Αύρα Τσίκολη, θεωρητικά με τον Βασίλη Νουφράκη) και στη συνέχεια 
στο Ελληνικό Ωδείο Αθηνών (πιάνο με την Έλλη Γεωργιάδου και θεωρητικά με την Μαρία 
Χατούπη). Αποφοίτησε με διάκριση τον Φεβρουάριο του 1959. Αμέσως μετά δίδαξε για ένα 
σχολικό έτος πιάνο και θεωρητικά στο Ωδείο Ηρακλείου. Το 1961 διορίστηκε καθηγήτρια 
μουσικής στη Μέση Εκπαίδευση και δίδαξε στο Λιβάνειο Γυμνάσιο Χίου για 2 έτη και στο 1ο 
Γυμνάσιο Θηλέων Ηρακλείου για 6 έτη. Το 1969 παραιτήθηκε για να ασχοληθεί με την σύνθεση 
και τη διδασκαλία (πιάνο, μουσική προπαιδεία με βάση το σύστημα Orff) στο Ωδείο Ηρακλείου 
του Μουσικού Συλλόγου ‘ Απόλλων’. Οργάνωσε πολλές συναυλίες, ρεσιτάλ, σεμινάρια, διαλέξεις 
με τον Σύλλογο ‘Απόλλων’ και το 1971 δημιούργησε το οργανικό-φωνητικό σύνολο ‘Γαλάζια 
Μέταλλα’, παρουσιάζοντας σχεδόν όλα τα είδη της μουσικής με διάφορους συνδυασμούς 
οργάνων και φωνών σε συναυλίες και από την τηλεόραση. Έχει συνθέσει κυρίως κομμάτια για 
πιάνο καθώς και πολλά τραγούδια (στα περισσότερα από αυτά γράφει η ίδια τους στίχους).Τρία 
από αυτά τα παιδικά τραγούδια και ένας κύκλος επτά τραγουδιών για παιδιά έχουν διακριθεί σε 
πανελλήνιους διαγωνισμούς.  

Έργα της που έχουν εκδοθεί: Τα τέσσερα εκπαιδευτικά βιβλία για πιάνο, Το Γυάλινο Ρόδι, Η 
Άσπρη Σκάλα (έκδοση Νάκας 1978) Διαδρομή 1-24, Πιανεύκολο (έκδοση Μουσικός Σύλλογος 
‘Απόλλων’  και άλλα πολλά... 
 
 
2.10 Δραγατάκης Δημήτρης  
 
Τίτλος: Σπουδές αρ.1 & 2 
Είδος: Σόλο πιάνο 
Έτος σύνθεσης: 1981 
Έκδοσης: Μουσικός οίκος Φίλιππος Νάκας, 2009  
Στυλ: Τροπικό 
Τεχνική δυσκολία: 4 (αρκετά δύσκολο) 
Διάρκεια: 4:08, 3:13 (με βάση την ηχογράφηση της Λορέντας Ράμου, 2008 - Naxos 8.570789) 

 
Ο Δημήτρης Δραγατάκης γεννήθηκε στην Πλατανούσα της Άρτας το 1914 και πέθανε στις 18 

Δεκεμβρίου του 2001 στην Αθήνα. άρχισε μαθήματα βιολιού σε ηλικία δεκαέξι ετών με τον 
Γεώργιο Ψύλλα στο Εθνικό Ωδείο, και αποφοίτησε το 1939. Από το 1949 ξεκίνησε μαθήματα 
σύνθεσης με τον Λεωνίδα Ζώρα και τον Μανώλη Καλομοίρη στο ίδιο ωδείο (δίπλωμα σύνθεσης 
το 1955). Παράλληλα δίδασκε ο ίδιος βιολί στο Εθνικό Ωδείο. Το ενδιαφέρον του για τις 
νεότερες τεχνοτροπίες εκδηλώθηκε χάρη σε δική του πρωτοβουλία εντελώς ανεξάρτητα από 
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τους δασκάλους του. Με προτροπή του Μ. Καλομοίρη στράφηκε στη βιόλα και αποτέλεσε, από 
το 1944 και για μία εικοσαετία, μέλος της ορχήστρας της Λυρικής Σκηνής. Το 1977 
καταλαμβάνει τη θέση του καθηγητή αρμονίας, αντίστιξης, φούγκας και ενορχήστρωσης στο 
Εθνικό Ωδείο από την οποία αποχωρεί το 1997. Ήταν αναπληρωτής Καλλιτεχνικός Διευθυντής 
του Εθνικού Ωδείου, Αντιπρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών και Αντιπρόεδρος της 
Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών.  

Ο κατάλογός του περιλαμβάνει πάνω από εκατό έργα για όλα σχεδόν τα είδη. Τα πρώτα του 
χρονολογημένα έργα φέρουν την ημερομηνία 1957, περιλαμβάνονται όμως και παλαιότερα 
έργα, χωρίς χρονολογία σύνθεσης. Σημαντικό μέρος της παραγωγής του καταλαμβάνουν οι 
μεγάλες μορφές (έξι συμφωνίες, κοντσέρτα και κοντσερτίνα).  

Ο Δ. Δραγατάκης είχε επανειλημμένως τιμηθεί για το έργο του με πολλές διακρίσεις. Το 1958 
βραβεύτηκε στο διαγωνισμό της Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών για το Κουαρτέτο εγχόρδων αρ. 
1, το 1960 στο διαγωνισμό σύνθεσης του Ελληνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας για το Κουαρτέτο 
Εγχόρδων αρ. 3. Το 1964 το Κουϊντέτο για ξύλινα πνευστά διακρίθηκε σε διαγωνισμό της 
Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών. Το 1981 η Συμφωνία αρ.5 τιμήθηκε με το Α' Βραβείο στο 
διαγωνισμό σύνθεσης του Υπουργείου Πολιτισμού.  

Το 1988 κατόπιν παραγγελίας του Δήμου Ηρακλείου γράφει το Κονσερτίνο για σαντούρι και 
ορχήστρα, ένα εγχείρημα σύμπραξης μιας καθιερωμένης «κλασικής» μορφής με ένα όργανο που 
φέρει έντονα τα παραδοσιακά ηχοχρωματικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά. Άλλες σημαντικές 
παραγγελίες ήταν τα έργα Ωδή ΧΙΙΙ για φωνή και μικρό σύνολο, για το έτος Κάλβου (Στέγη 
Γραμμάτων και Τεχνών, 1992) και Κοντσέρτο για βιόλα και ορχήστρα (Μέγαρο Μουσικής, 
1992). Το γεγονός ότι η σταδιοδρομία του ως συνθέτη ξεκίνησε σε σχετικά μεγάλη ηλικία (40-
42 ετών), όταν οι βασικές του κατευθύνσεις και η στάση ζωής του είχαν πλέον κατασταλάξει, 
συνέβαλε στο να διατηρήσει μια έντονα ανεξάρτητη πορεία χωρίς να «παρασυρθεί» από τις 
εκάστοτε μόδες των πρωτοποριακών ρευμάτων που κυριαρχούσαν τις δεκαετίες του ?60 και του 
?70. Ήδη το πρώτο του έργο (Κουαρτέτο εγχόρδων αρ.1, 1957) φέρει τη σφραγίδα της 
ωριμότητας και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προσωπικού του ύφους.  

Η μουσική του γλώσσα ενσωμάτωνε διδάγματα από το αρχαίο ελληνικό δράμα και τη 
μελοποιία του ηπειρώτικου δημοτικού τραγουδιού. Ωστόσο ο Δραγατάκης δε συμμετήχε στους 
προβληματισμούς της εθνικής σχολής καθώς υιοθέτησε εξ αρχής σύγχρονα μέσα (Ζαλούχ, 
1971) και πρωτοποριακές τεχνικές. Κύρια χαρακτηριστικά του ήταν η απόλυτη ελληνικότητα της 
ταυτότητας του, που δεν καταφεύγει στο φολκλόρ και η αμεσότητα επικοινωνίας που διεγείρει 
απόηχους από τις ηχητικότητες της παράδοσης (Μυθολογία ΙΙΙ, 1985).  

Ο Γ. Λεωτσάκος, περιγράφοντας το ύφος του συνθέτη, αναφέρεται στον ελεύθερα ατονικό 
χαρακτήρα της γραφής του, την άμεση αναγνωρισιμότητα του και την ποικιλία των στοιχείων 
του: το ισοκράτημα, τη «στικτογραφία» (pointillisme), τη χρήση μικρών μελωδικών κυττάρων 
που κάποτε θυμίζουν το δημοτικό τραγούδι, τα μικροπερίοδα ρυθμικά οστινάτι, την εκφραστική 
και λειτουργική μελοπλασία του, που ευνοεί ιδίως τα διαστήματα έβδομης και ένατης.  

 
Σπουδές αρ.1 & 2 

 
Οι σπουδές 1 & 2 αντλούν το υλικό τους από τη σκηνική μουσική για τη Μήδεια του 

Ευρυπίδη, που έγραψε ο συνθέτης το 1968. Η πρώτη εκτέλεση έγινε από την πιανίστα Λορέντα 
Ράμου στις 8-12-2000 στο Auditorium του Γαλλικού Ινστιτούτου της Αθήνας. Οι σπουδές 
περιλαμβάνονται στο CD της Naxos 8.570789 του 2008 μαζί με όλα τα έργα του συνθέτη για 
πιάνο. 
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2.11 Δροσίτης Γιάννης  
 
Τίτλος: 10 κομμάτια (συλλογη) 
Εκδότης : Παπαγρηγορίου Νάκας 
Έτος σύνθεσης:1997 
Είδος: σόλο πιάνο 
Αριθμός σελίδων: 30 
Στυλ: τονικό  
Τεχνική δυσκολία: 2 (εύκολο) 
 

Ο Γιάννης Δροσίτης γεννήθηκε στις 20 Ιανουαρίου του 1957 στο Ηράκλειο της Κρήτης και 
έζησε σε διάφορα μέρη της Ελλάδας (Ναύπλιο, Κως, Κάλυμνος, Ρόδος, Αθήνα) . Νονός του 
πατέρα του υπήρξε ο διάσημος μαέστρος Δημήτρης Μητρόπουλος. Το 1975 μετέβη στην 
Περούτζια της Ιταλίας όπου φοίτησε στο τμήμα ιταλικής γλώσσας του πανεπιστημίου  Universita 
per Stranieri. 

Το 1976 ξεκίνησε τις σπουδές ηλεκτρολόγου μηχανικού στην Αθήνα και σύγχρονος 
ενεγράφη στο ιταλικό ινστιτούτο ολοκληρώνοντας τις σπουδές της ιταλικής με την απόκτηση 
του  “Diploma dilingua e cultura Italiana”. 
Παράλληλα φοίτησε στο εθνικό ωδείο με καθηγητές τον Δημήτρη Δραγατάκη στα θεωρητικά την 
Ρίτα Βούρτση στο πιάνο και τον Περικλή Κούκο στην σύνθεση, αριστεύοντας σε όλα τα 
αντικείμενα (Πτυχία: Αρμονίας, αντίστιξης, φούγκας, πιάνο και διπλώματα :πιάνο και 
σύνθεσης). Επίσης φοίτησε στην σχολή βυζαντινής και παραδοσιακής μουσικής του Σίμωνα 
Καρά. Παρακολούθησε σεμινάρια και masterclass τόσο στο πιάνο όσο και στη σύνθεση ,με 
καθηγητές το πιανιστικό ζεύγος Ganev και τους σύνθετες Raichev, Eritz και Hofman. 

Στον  καλλιτεχνικό τομέα ο Γιάννης Δροσίτης δραστηριοποιείται σαν πιανίστας και συνθέτης 
με ρεσιτάλ πιάνου στην Αθήνα και στην Κρήτη ηχογραφήσεις στην ΕΡΤ, δισκογραφία, συναυλίες 
κτλ. Γνωστότερα έργα του: το Ορατόριο «Ψαλμοί» για χορωδία και συμφωνική ορχήστρα , που 
παρουσιάστηκε στα πλαίσια του φεστιβάλ Αθηνών στο Ηρώδειο στις 2 Σεπτεμβρίου του 2004 
(συμφωνική ορχήστρα της ραδιοφωνίας της Πράγας & χορωδία του φεστιβάλ Αθηνών υπό την 
διεύθυνση του Αλέξανδρου Μυράτ), η μονόπρακτη κωμική όπερα «μαέστρος κονμπραβουρα» 
που του ανατέθηκε από την εθνική λυρική σκηνή και ανέβηκε με επιτυχία το 1999 στο δημοτικό 
θέατρο Πειραιά και στο Ηράκλειο Κρήτης, η μικρή μονόπρακτη όπερα «Ψυχολογία Συριανού 
Συζύγου» πάνω στην ομώνυμη νουβέλα του Εμμανουήλ Ροΐδη, που παρουσιάστηκε στην 
αίθουσα «Δ. Μητρόπουλος» στις 6-5-2006 υπό την διεύθυνση του Θόδωρου Αντωνίου, τα 
τραγούδια για παιδιά που του ανατέθηκαν από το ΥΠ.Ε.Π.Θ. σε ποίηση από τα ανθολόγια του 
Δημοτικού Σχολείου με τις φωνές της Αρλέτας και της Έλλης Πασπαλά, η μουσική για το σήριαλ 
της ΕΤ1, "Γ. Βιζυηνός η σιωπή των Αγγέλων" που μεταδόθηκε το 2000, η μουσική για θεατρικές 
παραστάσεις (Λυσιστράτη στην Άουλα της Φιλοσοφικής το ‘92, ΄Ερωτευμένοι Μυλωνάδες΄ στο 
Βεάκειο και στα Δημοτικά Θέατρα Ζωγράφου, Αμαρουσίου, Ρόδου το 2002, Αντιγόνη στο 
θέατρο Τζένη Καρέζη το 2003).  

Έχει γράψει έργα μουσικής δωματίου, χορωδιακή και συμφωνική μουσική, κύκλους 
τραγουδιών, θρησκευτική και σκηνική μουσική.  
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2.12 Καλογεράς Αλέξανδρος  
 
Τίτλος: Μικροί Ερωδιοί 
Είδος: Παιδικά κομμάτια για πιάνο 
Έτος σύνθεσης: 1996 
Έκδοση: 2001 edition Orpheus 
Αρ.Σελίδων: 40 
Στυλ: Τονικό / Τροπικό 
Τεχνική  Δυσκολία: 2-3 (εύκολο – μέτριας δυσκολίας) 
 

Αλέξανδρος Καλογεράς γεννήθηκε στην ΑΘήνα το 1961. Σπούδασε στο Εθνικό Ωδείο πιάνο 
με την Τούλα Μινέτου-Μεταξά, την Χαρά Καλομοίρη και τον Αλέξανδρο Τουρνάισσεν, θεωρητικά 
με τον Δημήτρη Δραγατάκη, διεύθυνση χορωδίας με τον Αντώνη Κοντογεωργίου και φωνητική 
με το Γιώργο Ζερβάνο. Με την οικονομική βοήθεια διαφόρων υποτροφιών, συνέχισε με σπουδές 
σύνθεσης στο Πανεπιστήμιο της Βοστώνης και του Χάρβαρντ με καθηγητές τους Θεόδωρο 
Αντωνίου, Bernard Rands, John Harbison και Donald Martino. Παράλληλα συμμετείχε στα 
καλοκαιρινά μαθήματα του CentreAcanthes στην Αβινιόν (Γαλλία) με τους Olivier Messiaen, 
Luigi Nono και Toru Takemitsu, καθώς επίσης στα καλοκαιρινά τμήματα του Darmstadt, 
(Γερμανία) και στα διεθνή σεμινάρια νέων συνθετών στην Αγία Πετρούπολη (Ρωσία) με τον 
Sergei Slonimsky. 

Σαν συνθέτης έχει καλύψει όλα σχεδόν τα είδη μουσικής. Ο κατάλογός του περιλαμβάνει 
έργα για σόλο όργανα, μουσική δωματίου, συμφωνική ορχήστρα, ορχήστρα δωματίου, χορωδία, 
μουσική για το θέατρο καθώς επίσης μουσική για μαγνητοταινία και ηλεκτρονικό υπολογιστή. Τα 
περισσότερα από αυτά είναι αναθέσεις φεστιβάλ και μουσικών οργανισμών της Ελλάδας και του 
εξωτερικού, της Ελληνικής Ραδιοφωνίας αλλά και ανεξάρτητων μουσικών. Έχει βραβευτεί με το 
Α’ βραβείο στο διαγωνισμό σύνθεσης «Γ. Α. Παπαϊωάννου» για τα έργα Στάνζα (1990) για 
ορχήστρα δωματίου, και Κουαρτέτο (1992). Το 1989 κέρδισε το Β’ Βραβείο στο διεθνή 
διαγωνισμό σύνθεσης «Ολύμπια» που διοργάνωσε το Α’ Πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας 
με το κουαρτέτο εγχόρδων ’Ιέρων. Το 1996 παίρνει το Α΄Βραβείο στον Πρώτο Διαγωνισμό 
Εκπαιδευτικών Έργων του Σ.Κ.Ω.Α για τη συλλογή είκοσι κομματιών για πιάνο Οι Μικροί 
Ερωδιοί. Επί πλέον το πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ του έχει απονείμει δύο βραβεία για τα έργα 
Στάνζα Β’, για συμφωνική ορχήστρα και Στάσιμον, για πιάνο.  

Κάθε χρόνο τα έργα του παρουσιάζονται σε πολλές πόλεις ανά τον κόσμο. Πολύ συχνά είναι 
προσκεκλημένος σε διεθνή φεστιβάλ στην Ευρώπη, τις Ηνωμένες Πολιτείες και σε χώρες της 
Ρωσικής Συνομοσπονδίας όπου έχει παρουσιάσει περί τις 40 διαλέξεις με θέμα τη σύγχρονη 
μουσική στην Ελλάδα και τις ΗΠΑ. Εκτός από την Ελληνική Ραδιοφωνία και Τηλεόραση, έργα 
του έχουν μεταδοθεί από ραδιοφωνίες χωρών του εξωτερικού όπως των ΗΠΑ (WGBH, WCRB, 
Cosmos FM-WNYE), Καναδά Ολλανδίας (ΝΟΒ), Ρωσίας, Λευκορωσίας, Ισπανίας και Ιταλίας 
(RAI). Παράλληλα με τη συνθετική του δραστηριότητα διδάσκει θεωρητικά και σύνθεση στα 
πανεπιστήμια του Χάρβαρντ και Μπέρκλεϋ στη Βοστώνη. 
 
Μικροί Ερωδιοί 
 

Οι Μικροί Ερωδιοί είναι είκοσι κομμάτια για πιάνο που προορίζονται για μαθητές 
προκαταρκτικής, κατωτέρας και αρχής μέσης σχολής. Κάθε ένα βασίζεται σε κάποια από τις 
πολυάριθμες τεχνικές σύνθεσης που χρησιμοποιήθηκαν στον 20ο αιώνα, όσον αφορά στην 
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επιλογή και επεξεργασία του μελωδικού και αρμονικού υλικού. Το φάσμα καλύπτει κομμάτια 
βασισμένα στον παραδοσιακό μείζονα ή ελάσσονα τρόπο, στην πεντατονική, εξατονική και 
οκτατονική κλίμακα, στο δώριο, φρύγιο ή άλλο παρόμοιο τρόπο, σε δωδεκαφθογγική σειρά, ή 
σε άλλα σύνολα φθόγγων. Αρμονικά αποφεύγονται οι συγχορδίες με τρίτες, μια και είναι τόσο 
οικείες. Αντ' αυτών χρησιμοποιούνται συγχορδίες με τέταρτες, δεύτερες, αυξημένες τέταρτες, 
οστινάτι και συγχορδίες που προκύπτουν από την συνήχηση φθόγγων της μελωδίας ή τη χρήση 
άλλων τροπικών ή σειραϊκών τεχνικών.  

Ρυθμικά κάθε κομμάτι εισάγει ορισμένες αξίες και ρυθμούς, με υποδιαιρέσεις του παλμού σε 
δύο, τρία και τέσσερα μέρη. Εμφανίζονται κυρίως μέτρια των δύο, τριών και τεσσάρων 
τετάρτων, καθώς επίσης και τα ελληνικά παραδοσιακά των πέντε, επτά και εννέα ογδόων. Άλλοι 
πιο πολύπλοκοι ρυθμοί και μέτρα που εμφανίζονται στον εικοστό αιώνα δεν χρησιμοποιήθηκαν 
σε αυτό το στάδιο για ευνόητους λόγους. 

Όσον αφορά στη γνωριμία με το πληκτρολόγιο, τη θέση των πλήκτρων και τη σημειογραφία 
των φθόγγων στο πεντάγραμμο, επικρατεί η αντίληψη ότι οι μαθητές δεν χρειάζεται να είναι σε 
θέση να διαβάζουν όλες τις νότες πριν επεκταθούν πέρα από τις δύο μεσαίες οκτάβες. Η 
συνειδητοποίηση από μέρους τους ότι σε κάθε μουσικό κομμάτι πολλές διαδοχικές νότες 
παίζονται στην ίδια θέση του χεριού, βοηθάει πολύ στην εξοικείωση με το πληκτρολόγιο. Έτσι ο 
μαθητής στην πρώτη του επαφή με κάθε νέο κομμάτι μελετάει με τη βοήθεια του δασκάλου 
πρώτα τις απαιτούμενες θέσεις του χεριού στις διάφορες περιοχές του πληκτρολογίου και τις 
διαθέσιμες νότες που αυτές συνεπάγονται, καθώς επίσης και τις αναγκαίες μετακινήσεις του 
χεριού από μία θέση στην άλλη. Στη συνέχεια προχωράει στην αντιστοιχία αυτών των φθόγγων 
και της θέσης τους στο πεντάγραμμο, παράλληλα με τη μελέτη του κομματιού. Αυτή η μέθοδος 
είναι αυτονόητη για άλλα όργανα όπως τα έγχορδα. Οι μαθητές βρίσκουν πολύ διασκεδαστικό 
το γεγονός ότι πρέπει να αλλάζουν θέσεις στο πληκτρολόγιο, κάτι που μερικές φορές τους 
οδηγεί να παίξουν σε υψηλές ή χαμηλές περιοχές από νωρίς. Τέλος, αν και υπάρχουν πολλές 
ενδείξεις, η χρήση του πεντάλ επαφίεται στο αισθητήριο του μαθητή και του δασκάλου. 

Οι μικροί Eρωδιοί, δεν είναι μία βήμα προς βήμα μέθοδος εκμάθησης του οργάνου. Είναι μία 
συλλογή κομματιών από τα οποία μπορεί να επιλέγονται ορισμένα επί σειρά ετών. Σκοπό έχουν 
να φέρουν σε επαφή τους μαθητές από πολύ νωρίς με τα ποικίλα εκφραστικά μέσα που 
χρησιμοποιήθηκαν στον εικοστό αιώνα, μέσα από γνώριμες παιδικές εικόνες. 
 
 
2.13 Καμαρωτός Δημήτρης 
 
Τίτλος: Εναλλακτικά σε ένα Κυκλαδίτικο θέμα 
Είδος: σόλο πιάνο 
Έτος σύνθεσης: 1988 
Έκδοση: Μουσικός οίκος Φίλιππος Νάκας,1988 Ελληνικός Μουσικός κύκλος παιδικών  
Αρ. σελίδων: 9  
Στυλ: Προχωρημένες αρμονίες 
Τεχνική δυσκολία: 4 (αρκετά δύσκολο) 
Διάρκεια: 5΄ 
 

Γεννήθηκε το 1954 στην Αθήνα. Είναι συνθέτης και ερευνητής της ηλεκτρονικής μουσικής. 
Σπούδασε πιάνο, θεωρητικά και κιθάρα. Παράλληλα, σπούδασε οικονομικές επιστήμες στην 
Ανώτατη Βιομηχανική και ασχολήθηκε με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Σύνθεσε και 
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ερεύνησε στο Ινστιτούτο Μουσικών Ερευνών στο Παρίσι και στο ΚΣΥΜΕ, στην Αθήνα. Έχει 
ασχοληθεί με τη χρήση των νέων μέσων της πληροφορικής στη μουσική σύνθεση. Επέστρεψε 
στην Ελλάδα το 1986 και εργάστηκε στο ΚΣΥΜΕ με το σύστημα "πολυαγωγίας" του Ξενάκη. Από  
το 1990 ασχολείται με την σύνθεση "μουσικών μορφωμάτων" μεγάλης πυκνότητας και 
πολλαπλών επιπέδων μουσικής πληροφορίας Είναι ιδρυτικό μέλος του Ινστιτούτου 
Ψυχοακουστικών Ερευνών του Παγκοσμίου Θεσσαλονίκης και υπεύθυνος ηλεκτρονικών 
προγραμμάτων της Γεν. Γραμματείας  Έρευνας και Τεχνολογίας.  

Δίδαξε ηλεκτροακουστική μουσική και σύνθεση στο Ωδείο "Αθήναιον", όπου διηύθυνε και 
Πρόγραμμα της ΕΟΚ για την εξειδίκευση νέων μουσικών εκτελεστών στις τεχνικές του 20ού 
αιώνα, ενώ από το 1988 είναι μέλος ΔΣ του Ελληνικού Συλλόγου Συνθετών Ηλεκτρονικής 
Μουσικής. Τα πρώτα έργα του είναι  για μικρά σύνολα "Περιβολή" (4 πνευστά, 1976), "Τρίο" 
(εγχ. ή πνευστά, 1978), "Παύση -άρση "(σεστέτο πνευστών, 1979), "Κραστ Ι" (σεστέτο 
πνευστών-εγχόρδων 1981), "Κραστ ΙΙ" (σεστέτο πνευστών-εγχ. 1983), "Εικονικό" (1983), "3 
Κουαρτέτα εγχ. " (1978-88), κ.λπ. Επίσης, "6 κομμάτια για πιάνο" (1984) και  "Διάδοσις" (για 
πιάνο,1992) . Από το 1983 γράφει και για τα μικτά σύνολα. Έχει επεξεργαστεί  τη μουσική για 
ντοκιμαντέρ, εκθέσεις  εικαστικών έργων, κλπ. Και έχει επενδύσει  μουσικά τα θεατρικά έργα 
"Οθέλλος" (1991), "Μονόπρακτα" (1992), "Μήδεια"  (του Ευριπίδη, 1993), κλπ. 
 
 
2.14 Κανατσούλη Ασπασία 
 
Τίτλος: Μαθαίνω πιάνο τραγουδώντας 
Είδος: Μέθοδος πιάνου για παιδιά προσχολικής ηλικίας 
Έτος σύνθεσης: 1991 
Έκδοση: Μουσικός οίκος Νάκας  
Αρ. σελίδων: 95  
Τεχνική δυσκολία: 1 (για αρχάριους) 
 

Κανατσούλη Ασπασία (1914-1997). Αξέχαστη πιανίστα και καθηγήτρια πιάνου, ιδρύτρια του 
Παραρτήματος Χαλανδρίου του Εθνικού Ωδείου (1942) και επί σειρά ετών επιτυχημένη 
διευθύντριά του. Είχε σπουδάσει πιάνο στο Εθνικό Ωδείο με τον Γεώργιο Ξανθοπουλίδη και είχε 
επίσης μαθητεύσει στον Κ. Καλομοίρη και τη Σοφία Σπανούδη. Πήρε δίπλωμα πιάνου με Α΄ 
βραβείο καθώς και δίπλωμα ανώτερων θεωρητικών. Συνέχισε μεταπτυχιακές σπουδές στην 
Ε΄cole Normale του Παρισιού. Κατόπιν διορίστηκε καθηγήτρια μουσικής στη Μέση Εκπαίδευση 
και υπηρέτησε σε Γυμνάσια της Πάτρας, του Πύργου και από το 1940 στο Χαλάνδρι, όπου 
εγκαταστάθηκε μόνιμα και ανέπτυξε πολύπλευρη κοινωνική, πνευματική και καλλιτεχνική 
δράση, εκλεγόμενη μεταπολεμικά δημοτική σύμβουλος (η πρώτη γυναίκα που εκλέχτηκε στο 
Χαλάνδρι). Για τη δράση της τιμήθηκε με παράσημα του ΕΕΣ, του Αντικαρκινικού Αγώνα και 
διακρίσεις από τις Μαθητικές Υποτροφίες και τους Λάιονς.  

Παράλληλα, υπήρξε τακτική συνεργάτις μουσικών εκπομπών της Ραδιοφωνίας και αργότερα 
της Τηλεόρασης. Κυκλοφορούν τα βιβλία της «Μαθαίνω πιάνο τραγουδώντας» («Φ. Νάκας», 
1991) και «Λυρικά» (ποιητική Συλλογή, 1991).Στους μαθητές της, η κόρη της Μαρία 
Κανατσούλη, η Ελένη Καρούσο (πρώτη απόφοιτος του Ωδείου Χαλανδρίου), ο Θόδωρος 
Κοτεπάνος, κ.ά. 
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2.15 Καραφυλλίδης Βαγγέλης  
 
Τίτλος: Toccata 
Έτος σύνθεσης: 1995 
Έκδοση: Ανέκδοτο 
Στυλ: Τονικό 
Τεχνική δυσκολία: 3 (μέτριας δυσκολίας) 
 
Τίτλος: Παραλλαγές σε ένα νησιώτικο χορό  
Έτος σύνθεσης: 1992 
Έκδοση: Ανέκδοτο 
Στυλ: Τονικό 
Τεχνική δυσκολία: 3 (μέτριας δυσκολίας) 
 

Ο Βαγγέλης Καραφυλλίδης γεννήθηκε το 1971 στην Αλεξανδρούπολη. Είναι πτυχιούχος του 
τμήματος Φυσικής του ΑΠΘ (με διπλωματική εργασία στα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα). 
Εκτός από τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο έχει κάνει και μουσικές σπουδές. Από το 
Μακεδονικό Ωδείο Θεσσαλονίκης και από την τάξη του Δημήτρη Αθανασιάδη πήρε με Άριστα το 
Πτυχίο Φούγκας (1992). Από το ίδιο Ωδείο και την τάξη του Νίκου Αστρινίδη πήρε το Δίπλωμα 
Πιάνου με Άριστα και Α’ βραβείο παμψηφεί (1994). Από το Μουσικό Κολέγιο και την τάξη του 
Άλκη Μπαλτά πήρε το Δίπλωμα Σύνθεσης με Άριστα παμψηφεί (1996). 

Κάποια από τα έργα του χρησιμοποιούνται ως υλικό διδασκαλίας σε σπουδαστές πιάνου.  Έχει 
γράψει μουσική σε διάφορα στυλ. Μερικά από τα έργα του: Παραλλαγές για Κουαρτέτο 
Εγχόρδων, Παραλλαγές για Κουϊντέτο Πνευστών, «Το σκοτάδι, ο θάνατος…» σε ποίηση Τάκη 
Βαρβιτσιώτη για τετράφωνη μικτή χορωδία και ορχήστρα δωματίου (σε ελεύθερη ατονικότητα). 
Σε κάποια άλλα έργα του είναι φανερή η επίδραση από τον μεταρομαντισμό (Toccata για πιάνο) 
ή ακόμη και από την ελληνική παράδοση και τις εθνικές σχολές (Παραλλαγές σε ένα Νησιώτικο 
Χορό, Μικρογραφίες, Κοντσερτίνο για Βιολί και Ορχήστρα).  

Έχει γράψει θρησκευτική μουσική (σε κείμενα από την Αγία Γραφή): «Ύμνος της Αγάπης», 
«Ωδή της Θεοτόκου» για μέτζο-σοπράνο και ορχήστρα κ.ά. Επίσης, ένα από τα νεανικά του 
έργα η «Σπουδή» για πιάνο, έχει χρησιμοποιηθεί σε παραστάσεις κουκλοθέατρου. Eργάζεται ως 
καθηγητής Πιάνου στο Μουσικό Σχολείο Κομοτηνής. 
 
Toccata» για πιάνο (1995) 
 
Το έργο αυτό είναι ιδιαίτερα αγαπητό από τους πιανίστες που εξάπτονται από την δεξιοτεχνική 
γραφή. Για να παίξει κανείς αυτό το έργο, εκτός από το ότι πρέπει να είναι πολύ καλός πιανίστας 
θα πρέπει να έχει και μεγάλα χέρια, γιατί οι αποστάσεις που χρησιμοποιούνται είναι αρκετά 
μεγάλες. Η Toccata είναι γραμμένη σε φόρμα σονάτας (με την ευρύτερη έννοια του σχήματος 
έκθεση – ανάπτυξη – επανέκθεση). Υπάρχουν τρία θέματα ή καλύτερα μοτιβικά στοιχεία τα 
οποία αξιοποιούνται κατά την ανάπτυξη. Η ανάπτυξη βασίζεται στη μεταμόρφωση και τον 
συνδυασμό των προαναφερθέντων μοτιβικών στοιχείων. Από πλευράς μουσικού ιδιώματος το 
έργο κινείται στο πλαίσιο της ελεύθερης (διευρυμένης) τονικότητας και έχει επιρροές από τον 
μεταρομαντισμό. Επίσης, είναι συχνές οι αλλαγές στο ρυθμό. Το έργο δεν είναι απλώς μία 
φόρμα σονάτας. Υπάρχει η πρόθεση «συμπύκνωσης» του ολοκληρωμένου έργου σονάτα 
(δηλαδή των κινήσεων της σονάτας) σε ένα έργο το οποίο είναι γραμμένο σε μία κίνηση. 
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Παραλλαγές σε ένα νησιώτικο χορό» για πιάνο (1992) 
 

Το 1991-92 το συνέθεσε αυτό το έργο. Το έργο αυτό αποτελείται μορφολογικά από το θέμα 
(τη γνωστή μελωδία «Θαλασσάκι» και δέκα παραλλαγές. Το παράδοξο στη δομή του έργου είναι 
ότι οι παραλλαγές (από τη δεύτερη παραλλαγή και μετά εννοείται) βασίζονται άλλοτε στο θέμα, 
άλλοτε στην πρώτη παραλλαγή και άλλοτε και στα δύο αυτά στοιχεία. Το έργο αυτό δεν είναι 
δύσκολο πιανιστικά. Αξιοποιεί τις δυνατότητες του πιάνου και γράφει κάτι πολύ κοντά στη 
δημοτική μας παράδοση. Το έργο έχει κυρίως μελωδικό ενδιαφέρον. Η αρμονία θα έλεγα ότι 
είναι ιδιαίτερα απλή. Αυτό έγινε σκόπιμα, προκειμένου να μην διαταραχτεί η καθαρότητα και η 
ελληνικότητα της μουσικής. 
 
 
2.16 Καρμπόνε Ανδρέας  
 
Τίτλος: Αιγαιοπελαγίτικο, πιανιστική επεξεργασία σ' ένα ελληνικό νησιώτικο χορό  
Έτος σύνθεσης: 1996 
Έκδοση: Παπαγρηγορίου-Νάκας 1999 
Αριθμός σελίδων: 4 
Στυλ: Τροπικό 
Τεχνική δυσκολία: 3 (μέτριας δυσκολίας) 
 

Ο Ανδρέας Καρμπόνε γεννήθηκε στην Πάτρα το 1926, σπούδασε όμως μουσική στην Αθήνα. 
Βιολί με τον καθηγητή Ιωσήφ Μπουστίντουϊ και ανώτερα θεωρητικά με τον αρχιμουσικό 
Φιλοκτήτη Οικονομίδη στο Ωδείο Αθηνών. Στη συνέχεια γίνεται μαθητής του συνθέτη και 
καθηγητή Γιάννη Α. Παπαϊωάννου στο Ελληνικό Ωδείο στην Αθήνα από όπου παίρνει πτυχίο 
Αρμονίας και Δίπλωμα Αντίστιξης και Φούγκας το 1955. Δύο χρόνια αργότερα με υποτροφία της 
Ιταλικής Κυβέρνησης συνεχίζει τις μουσικές του σπουδές στη Ρώμη με τον γνωστό μαέστρο 
καθηγητή και συνθέτη Ennio Porrino. Μετά δύο χρόνια επιστρέφει στην Αθήνα και συνεχίζει να 
προσφέρει τις υπηρεσίες του στην ΕΡΤ όπου εργαζόταν από το 1955 σαν υπεύθυνος των 
εκπομπών Σοβαρής Μουσικής της Ραδιοφωνίας και στη συνέχεια της Τηλεόρασης έως το 1991.  
Εκτός από το συνθετικό του έργο, που μέρος του έχει παιχθεί στο ραδιόφωνο, την τηλεόραση 
και σε δημόσιες συναυλίες, έχει στο ενεργητικό του έντονη δραστηριότητα σαν διευθυντής 
χορωδιών με συμμετοχές σε διεθνείς διαγωνισμούς και φεστιβάλ χορωδιών, αποσπώντας και 
βραβεία. Όπως, στο Διεθνές Πολυφωνικό Διαγωνισμό του Arezzo της Ιταλίας, στο παγκόσμιο 
Διαγωνιστικό Φεστιβάλ Μουσικών Συγκροτημάτων στην Ζυρίχη (Ελβετία), στο Παγκόσμιο 
Φεστιβάλ "Νιάτα και Μουσική" στη Βιέννη (Αυστρία) κτλ.  

Σαν καθηγητής Ανωτέρων Θεωρητικών της Μουσικής, δίδαξε στο Ωδείο Αθήναιον από την 
ίδρυσή του μέχρι το 1991 και από το 1976 μέχρι σήμερα στο Ωδείο Πειραιώς. 

 
 
2.17 Κατσούλης Βαγγέλης  
 
Τίτλος: Σπουδή στα 7/8 
Είδος: σόλο πιάνο 
Έτος σύνθεσης:1988 
Έκδοση: Μουσικός Οίκος Νάκας, 1988 Ελληνικός Μουσικός Κύκλος  



23 
 

Μουσικό Σχολείο Ιλίου – Ερευνητική εργασία 2012-13: Παιδαγωγικά έργα για πιάνο ελλήνων συνθετών και παιδαγωγών του πιάνου (1980-2000) 

Στυλ: Τροπικό  
Τεχνική Δυσκολία: 3 (μέτριας δυσκολίας) 
 

Ο Βαγγέλης Κατσούλης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1949. Σπούδασε μουσική στην Ελλάδα και  
Γερμανία. Η πρώτη του επαφή με το κοινό ξεκίνησε το 1975. Έκτοτε, έργα του έχουν παιχθεί 
επανειλημμένα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, από την Ευρώπη και την Αμερική, 
μέχρι την Ιαπωνία και την Αυστραλία. Έχει συνεργασθεί με κορυφαίους διεθνείς σολίστες και 
γνωστές συμφωνικές ορχήστρες και έχει συμμετάσχει σε διεθνή μουσικά φεστιβάλ. Η μουσική 
του ξεκινάει από το χώρο της κλασικής μουσικής και επεκτείνεται σε άλλα είδη, όπως η τζαζ, η 
μουσική για τον κινηματογράφο, το θέατρο,  την τηλεόραση και το ραδιόφωνο. Έλαβε μέρος σε 
πολυάριθμες πολύτεχνες εκδηλώσεις και συνεργάσθηκε με Έλληνες και ξένους χορογράφους. 
Το 1978 αντιπροσώπευσε με έργο του την Ελλάδα στο Διεθνές Βήμα Συνθετών στο Παρίσι όπου 
και διακρίθηκε. Το 1979 αντιπροσώπευσε με έργο του την Ελλάδα στις Παγκόσμιες Μουσικές 
Μέρες Σύγχρονης Μουσικής. Το 1981 έλαβε, για τη συνέχιση του συνθετικού του έργου, 
τιμητική χορηγία από το AMERICAN FOUNDATION FOR PERFORMANCE ARTS. Το 1994 
βραβεύθηκε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης με το βραβείο καλύτερης μουσικής. 

Έχει στο ενεργητικό του 10 προσωπικούς δίσκους και CD και συμμετοχές σε πολλούς άλλους 
ακόμα. Έχει δεχθεί παραγγελίες για σύνθεση μουσικής από φορείς όπως το Μέγαρο Μουσικής, η 
ΕΡΑ, η Ορχήστρα των Χρωμάτων, ο Ελληνικός Σύνδεσμος Σύγχρονης Μουσικής, το Φεστιβάλ 
της Πάτρας κλπ, καθώς και από αντίστοιχους φορείς του εξωτερικού. Από  το 1974 ασχολήθηκε 
εκτεταμένα με την ηλεκτρονική μουσική και γενικότερα τις μουσικές εφαρμογές της σύγχρονης 
τεχνολογίας και της πληροφορικής και θεωρείται ένας από τους ειδικούς στους τομείς αυτούς. 
Από το 1995 ξεκινά μια συνεργασία με τους διεθνούς φήμης μουσικούς της τζαζ όπως ο Markus 
Stockhausen και ο Arild Andersen. Σ’ αυτούς προστίθενται στη συνέχεια και άλλα σημαντικά 
ονόματα όπως ο Bendik Hofseth, ο Palo Fresu και ο Paul Wertico. Το καλοκαίρι του 2008 δίνεται 
από την Πειραματική Σκηνή της Λυρικής η πρεμιέρα της όπερας «Ορφέας» σε μουσική και 
λιμπρέτο του Β.Κ. 
 
Σπουδή σε 7/8 
 

Η Σπουδή σε 7/8 γράφτηκε το 1988 με σκοπό να περιληφθεί στον τόμο Ελληνικός Μουσικός 
Κύκλος – Παιδικά κομμάτια για πιάνο πάνω σε κυκλαδίτικα θέματα. Η πρώτη της εκτέλεση έγινε 
από τον πιανίστα Άρη Γαρουφαλη.  

Η σπουδή δεν βασίζεται σε κάποιο κυκλαδίτικο θέμα, αλλά επιχειρεί παρ’ όλα αυτά να 
δημιουργήσει μια «κυκλαδίτικη» ατμόσφαιρα με τρόπο διαφορετικό, δηλαδή μέσα από την 
αρμονία και τη χρήση του μέτρου των 7/8. Ακολουθεί μια δομή minimal, μια και η λιτότητας 
ίσος είμαι επίσης ένα από τα χαρακτηριστικά της δημοτικής μουσικής των Κυκλάδων. 
 
 
2.18 Κεφάλας Μιχάλης  
 
Τίτλος: Οι χήνες το Φθινόπωρο 
Είδος: σόλο πιάνο 
Έτος σύνθεσης: 1997 
Έκδοση: Ανέκδοτο 
Στυλ: Πολυσυγχορδίες–clusters 
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Αρ. Σελίδων: 1 
Τεχνική Δυσκολία: 2 (εύκολο) 
 

Ο Μιχάλης Κεφάλας [MA (York), PhD (London), HonFNAM, BA (Hon) Hum (Open)] είναι 
διδάκτορας μουσικής σύνθεσης του Πανεπιστημίου Goldsmiths του Λονδίνου. Γεννήθηκε στην 
Αθήνα το 1966. Σπούδασε μουσική σε ελληνικά ωδεία και το βρετανικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. 
Το 1994 δημιούργησε τη Μουσική Σχολή «Αλύπιος». Το 1996 διορίστηκε καθηγητής μουσικής 
στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και με 5ετή εκπαιδευτική άδεια του Υπουργείου Παιδείας 
ειδικεύτηκε στη σύνθεση στα Πανεπιστήμια του York και του Λονδίνου. Έχει τιμηθεί με 
υποτροφίες και πολλές διακρίσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Έργα του έχουν παιχτεί στην 
Αμερική, Ρωσία, Αγγλία, Ιταλία, Αυστραλία, Σερβία, Βέλγιο και Ταϊβάν.  

Έχει συνθέσει περισσότερα από 100 έργα μουσικής για παιδιά, κύκλων τραγουδιών, μουσικής 
δωματίου, σκηνικής και ορχηστρικής μουσικής. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα κινούνται 
γύρω από την όπερα επιστημονικής φαντασίας, την μουσική των μεταναστών στoπλαίσιo μιας 
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, την μουσική εκπαίδευση ΑμεΑ, κ.ά. Έγραψε τα βιβλία: 
«Προπαρασκευή για είσοδο στα τμήματα μουσικής των πανεπιστημίων», «Ο μικρόκοσμος του 
Μάνου Χατζιδάκι», «Έξι έργα 2000-2004», «Το ρεμπέτικο στο σχολείο» κι επιμελήθηκε το 
συλλογικό έργο «36 παρτιτούρες για όλους». Συμμετείχε στη συγγραφή δύο ακόμη συλλογικών 
έργων. Ο διεθνής εκδοτικός οίκος ReedMusic έχει εκδώσει πολλά έργα του. Από το 2007 έως το 
2011 ήταν καλλιτεχνικός διευθυντής του Δημοτικού Ωδείου Υμηττού. 
 
Οι χήνες το Φθινόπωρο 
 

Το έργο "Οι Χήνες το Φθινόπωρο" είναι ένα πιανιστικό κομμάτι για παιδιά που γράφτηκε το 
1997. Επιδίωξη του συνθέτη ήταν να ανιχνεύσει μια πορεία από τον ένα φθόγγο και το 
αρμονικό διάστημα (2 φθόγγοι) προς την έννοια της συγχορδίας (3/φωνης, 4/φωνης, 5/φωνης 
και 6/φωνης), η οποία μπορεί να είναι και ένα cluster (συγχορδία με υπερτοποθέτηση ανά 
διαστήματα 2ης). Μια μελωδική χειρονομία 3ης μικρής εμφανίζεται μόνη της αρχικώς και 
αργότερα με υπόστρωμα διαδοχικών συγχορδιακών συμπλεγμάτων, για να καταδειχθεί ότι κάθε 
φορά ακούγεται διαφορετικά. Πρέπει να παιχθεί αργά και "τελετουργικά", ώστε να φωτιστεί η 
διαφορετικότητα των επάλληλων εικόνων. 
 
 
2.19 Κλάδης Αντώνιος  
 
Τίτλος: Τρίστρατο 
Είδος: σόλο πιάνο 
Έτος Σύνθεσης:1998 
Έκδοση: Ανέκδοτο 
Αρ. Σελίδων: 10 
Στυλ: Νέο-τονικό 
Τεχνική δυσκολία: 3 (μέτριας δυσκολίας) 
Διάρκεια: 5΄ 
 

Ο Κλάδης Αντώνιος έχει πάρει δίπλωμα στην Βυζαντινή Μουσική, έχει πάρει Πτυχίο 
Αρμονίας, Πτυχίο Αντίστιξης, Πτυχίο Φούγκας, Σπουδές Μονωδίας έως Α΄ Ανωτέρα. Έχει κάνει 
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σεμινάριο στην Μουσικοκινητική αγωγή και Διεύθυνσης  Χορωδίας. Τα τελευταία χρόνια 
ασχολείται με την καταγραφή της Ζακυνθινής Εκκλησιαστικής μουσικής. Ήταν μέλος της 
Φιλαρμονικής του Δήμου Ζακυνθίων, της Ελληνικής Βυζαντινής Χορωδίας. Ήταν Καλλιτεχνικός 
Υπεύθυνος της Ένωσης Ζακυνθίων Αθήνας σε παραδοσιακές μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις, 
μέλος της Επαγγελματικής Χορωδίας «FONS MUSICALIS», ιεροψάλτης  στον Ι.Ν. Προφήτη 
Ηλία, ιεροψάλτης  στον Ι.Ν. Φανερωμένης Ζακύνθου, υπεύθυνος παραδοσιακής Μουσικής του 
Πολιτιστικού Συλλόγου «ΣΑΡΑΚΗΝΑΔΟ» Ζακύνθου σε παραδοσιακές μουσικοχορευτικές 
εκδηλώσεις, ιεροψάλτης Ι. Ν. Αγίου Διονυσίου Ζακύνθου.  

Συμμετείχε σε CD με Ζακυνθινά τραγούδια του Μουσικού Σχολείου Ζακύνθου. Πήρε το Τρίτο 
βραβείο στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Σύνθεσης  Χορωδιακής Μουσικής που προκηρύχθηκε από 
το Δημοτικό Ωδείο Κατερίνης με το Χριστουγεννιάτικο τραγούδι «Χριστός Γεννιέται» σε ποίηση 
Διονυσίου Γιακουμή. Έκανε συναυλίες με τον τενόρο Δημήτρη Σιγαλό και την τραγουδίστρια 
του έντεχνου Καλλιόπη Βέττα. 
 
 
2.20 Κούκος Περικλής  
 
Τίτλος: Μικρή Ραψωδία 
Είδος: Σόλο πιάνο 
Έτος Σύνθεσης: 1988 
Έκδοση: Μουσικός οίκος Φίλιππος Νάκας,1988 Ελληνικός Μουσικός κύκλος  
Αρ.Σελιδών:8  
Στυλ: Ατονικό 
Τεχνική Δυσκολία: 5 (πολύ δύσκολο) 
 

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1960 και σπούδασε στο Εθνικό Ωδείο, πιάνο με τον T. Γεωργίου 
και Ανώτερα Θεωρητικά (Δίπλωμα Αρμονίας, Αντίστιξης, Ενορχήστρωσης και Φούγκας - Άριστα 
με Διάκριση), με τον Δ. Δραγατάκη. Παρακολούθησε μαθήματα πιάνου στη Bιέννη, με τον 
Walter Panhofer, και σύνθεση με τον Γ. A. Παπαϊωάννου. Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές 
σπουδές σύνθεσης και διεύθυνσης ορχήστρας στη Royal Academy of Music στο Λονδίνο με 
υποτροφία της Ακαδημίας και του Ιδρύματος Α. Ωνάση, απ’ όπου αποφοίτησε με AΆ Βραβείο και 
το μεταπτυχιακό δίπλωμα σύνθεσης, καθώς και το Ανώτατο δίπλωμα της Ακαδημίας. 
Έχει γράψει 4 όπερες, 2 σκηνικές Καντάτες, έργα για ορχήστρα, μουσική δωματίου, έργα για 
χορωδία a capella, έργα για σόλο όργανα, καθώς και σκηνική μουσική. Πολλά από τα έργα του 
έγιναν με αναθέσεις του ΥΠ.ΠΟ, του Mεγάρου Mουσικής Αθηνών, της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, 
του Εθνικού Θεάτρου, του Φεστιβάλ Αθηνών, της Βασιλικής Ακαδημίας Mουσικής του Λονδίνου, 
της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, του DAAD (Ινστιτούτο Goethe), του μουσικού τμήματος του Δήμου 
Θεσσαλονίκης, του Φεστιβάλ Ηρακλείου Kρήτης και από τον Ελληνικό Mουσικό Kύκλο.  
Έχει παρουσιάσει έργα του σε διάφορα φεστιβάλ, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, 
καθώς και σε συναυλίες, συνεργαζόμενος τόσο με ελληνικές όσο και ξένες ορχήστρες. Έργα του 
έχουν ηχογραφηθεί και παρουσιαστεί από την Ελληνική Ραδιοφωνία και Τηλεόραση και από 
ραδιοφωνίες ξένων χωρών όπως οι : Γαλλία, Γερμανία, Αγγλία, Αυστραλία, Καναδά, Ιαπωνία, 
κ.ά. 

To 1987 αντιπροσώπευσε την Ελλάδα στο Διεθνές Bήμα Συνθετών της UNESCO (Παρίσι). Τον 
ίδιο χρόνο εκπροσώπησε τους νέους Έλληνες συνθέτες στο 1ο Συνέδριο Μουσικής, που 
οργάνωσε το Διεθνές Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών. Tο 1989 εκπροσώπησε με το έργο του για 
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μεγάλη ορχήστρα Proimion, την Ελλάδα στην Βουλγαρία, στα πλαίσια των ραδιοφωνικών 
ανταλλαγών της EBU (Ένωση Ευρωπαϊκών Ραδιοφωνιών). 
 
2.21 Κουμεντάκης Γιώργος  
 
Τίτλος: Χορόμιμος 
Είδος: Σόλο πιάνο 
Έτος σύνθεσης:  1988 
Έτος έκδοσης: 1988  
Έκδοση Μουσικός οίκος Φίλιππος Νάκας,1988 Ελληνικός Μουσικός κύκλος  
Στυλ: Ατονικό 
Αρ. Σελίδων:  7 
Τεχνική δυσκολία: 5 (πολύ δύσκολο) 
 

Από τους πιο αναγνωρισμένους Έλληνες συνθέτες της νέας γενιάς. To 1992 κέρδισε την 
υποτροφία Prix de Rome και την επόμενη χρονιά ήταν resident composer στη Γαλλική Ακαδημία 
της Ρώμης (Villa Medicis). To 1994 τιμήθηκε με το βραβείο «Ν. Καζαντζάκης». Την περίοδο 
1998-2000 εργάστηκε ως composer in residence για την Clio Gould και το BT Scottish 
Ensemble με την ευγενική υποστήριξη του ιδρύματος MichaelMarksCharitableTrust. 
Έργα του έχουν παρουσιαστεί σε περισσότερες από 400 συναυλίες στις αίθουσες συναυλιών: 
«Ολιβιέ Μεσσιάν», Théâtre  del’ Archevêché, Λα Φενίτσε, AlteOper, «Πέρσελ», Ουίγκμορ Χολ, 
Κάρνεγκι Χολ, Αίθουσα Συναυλιών της Απαγορευμένης Πόλης, Κοντσέρτχεμπαου και 
Μουζίκχεμπαου (Άμστερνταμ), Αουντιτόριο της Μαδρίτης, Πίκολο Τεάτρο στο Μιλάνο, Ηρώδειο, 
ΜΜΑ, ΜΜΘ, καθώς και σε διεθνή φεστιβάλ, μεταξύ των οποίων Μπιενάλε της Βενετίας, Διεθνείς 
Μουσικές Εβδομάδες της Ορλεάνης, Φεστιβάλ Επιδαύρου, Φεστιβάλ Αθηνών (2005, 2006, 
2009, 2010), World Music Days: 1987 (Γερμανία), 1988 (Χονγκ Κονγκ) και 1990 (Όσλο), 
FrankfurtFeste, Φεστιβάλ Νέας Μουσικής του Μίντελμπουργκ, Φεστιβάλ του Λέτσε, Φεστιβάλ 
Κιθάρας στην Υπρ - Βέλγιο 2002, Ημέρες για τη Νέα Μουσική (Ζυρίχη), Φεστιβάλ της Αιξ-Αν-
Προβάνς, Présences 1992 και 2004 (Radio  France), Πολιτιστικό Έτος της Ελλάδας στην Κίνα 
2007-2008, XIX Φεστιβάλ Forfest της Τσεχίας 2008, Φεστιβάλ «Το Μιλάνο συναντά την 
Ελλάδα» 2009 κ.α.  

Σημαντικά μουσικά σύνολα έχουν παρουσιάσει συνθέσεις του, όπως Συμφωνική του Πεκίνου, 
Χορωδία Δωματίου Accentus/Axe 21, μουσικά σύνολα NederlandsBlazers, Arraymusik, BT 
Scottish, Composers, dissonArt, Divertimento, Ensemble Intercontemporain, Sentieri Selvaggi, 
Nash και Hong-Kong Ensemble, Kronosquartet,  Leonardo quartet, Ορχήστρα Νέων της ΕΕ, 
Καμεράτα της Οδησσού, Sinfonietta του Όσλο, Ορχήστρα των Χρωμάτων, Καμεράτα, ΚΟΑ, 
ΚΟΘ, Εθνική Λυρική Σκηνή.  Μουσική του έχουν διευθύνει, μεταξύ άλλων, οι Mathias Bamert, 
Martin Brabbins, Olivier Cuendet, Christian Eggen, Sandro Gorli, Christopher Warren-Green, 
Paul Chiang,  JamesJudd, Henry Kucharzyk, TanLihua, DiegoMasson, Ingo Metzmacher, Peter 
Wiegold, Gunther Schuller, Arturo Tamayo, Μύρων Μιχαηλίδης, Μίλτος Λογιάδης, Αλέξανδρος 
Μυράτ, Νίκος Τσούχλος και Άλκης Μπαλτάς. Διετέλεσε μουσικός διευθυντής, συνθέτης και 
δημιουργός μουσικού σεναρίου των τελετών έναρξης και λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων 
Αθήνα 2004. 
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Χορόμιμος 
 

«Τα πράγματα που με απασχόλησαν την εποχή που έγραφα το έργο, απ' ότι θυμάμαι, ήταν 
κατ' αρχήν το πώς θα μπορούσα να ενσωματώσω το παραδοσιακό θεματικό υλικό στην δική μου 
μάλλον δυτικογενή σκέψη. Το επόμενο που με απασχόλησε ήταν η φόρμα σε σχέση με το 
περιεχόμενο, σ' ένα έργο μικρής χρονικής διάρκειας. Κατέληξα σε μια απλή φόρμα, αλλά όχι 
τόσο απλό περιεχόμενο. Μ' ενδιέφερε να κεντρίσω το ενδιαφέρον των παιδιών χρησιμοποιώντας 
μια γλώσσα από πολύ απλή μέχρι αρκετά δύσκολη, με γρίφους, που η λύση τους απαιτούσε 
κάποια σκέψη. Προσπάθησα λοιπόν να κρατήσω το μεσογειακό ταπεραμέντο, το φως, τη 
λάμψη, τα δραματικά και λυρικά στοιχεία, τα ρητορικά σχήματα, την ένταση του ρυθμού, αλλά 
και το παιχνίδι.» 

 
 
2.22 Λυγάτσικας Ντίνος 
 
Τίτλος: Κυκλάδες 
Είδος: Σόλο πιάνο 
Έτος σύνθεσης: 1988 
Έκδοση: Μουσικός οίκος Φίλιππος Νάκας, 1988 Ελληνικός Μουσικός κύκλος  
Αρ. Σελίδων: 4 
Στυλ: Τροπικό 
Τεχνική δυσκολία: 3 (Μέτριας δυσκολίας) 
 

Γεννήθηκε στα Τρίκαλα το 1962. Είναι σύγχρονος συνθέτης με ειδίκευση στην ηλεκτρονική 
μουσική. Σπούδασε πιάνο με την Κασσιόλα στα Τρίκαλα, στην Αθήνα με τον Ιωάννη Αργυρό, 
τον Χάρη Ξανθουδάκη και τον Γ.Γ ΠαπαΪωάννου και στην Γαλλία από το 1985. Επίσης 
παρακολούθησε μαθήματα του Μπουλέζ. Το 1991 επέστρεψε στην Ελλάδα.  Είναι  συνεργάτης 
του ΚΣΥΜΕ και διδάσκει στο ωδείο «Ευμουσία». Τα κυριότερα έργα του για πιάνο είναι: 
«Άκουσμα Ι και ΙΙ» (1986), «Αίεν-Όλον» (1987) και τέλος «Κυκλάδες» (1988). 
 
 
2.23 Λυγνός Κωνσταντίνος  
 
Τίτλος: Πρελούδια και χοροί  
Είδος: Σόλο πιάνο - Μαθητικά κομμάτια για πιάνο  
Έτος σύνθεσης: 1998-2000  
Έκδοση: Antinea Verlag, München 
Αρ. Σελίδων: 20 
Στυλ: Προχωρημένες αρμονίες 
Τεχνική δυσκολία: 3 (Μέτριας δυσκολίας) 
 

Σπούδασε στο Ελληνικό Ωδείο και ιδιωτικά με τον Γ. Α. Παπαϊωάννου. Βυζαντινή και 
Δημοτική μουσική με τον Μ. Φ. Δραγούμη, πιάνο με την Χαρά Τόμπρα. Το 1972 γίνεται μέλος 
της Ελληνικής Εταιρείας Σύγχρονης Μουσικής, δούλεψε στο Ερ.Γ.Η.Μ. με τον Στ. Βασιλειάδη, 
παρουσιάζοντας μικρές ηλεκτροακουσικές  σπουδές. Σπούδασε στο Guildhall School of Music 
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and Drama του Λονδίνου (1976). Επίσης παρακολούθησε σεμινάρια με τον W. Lutoslawski και 
τον H. W.Henze στο Britten-Pears School of Advance Musical Studies. 

Από το 1990 ζει στην Ελλάδα. Το1993 έγινε μέλος της Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών. Από 
το 2003 είναι εκδότης του περιοδικού της Ένωσης, «μουσικής ΠΟΛΥΤΟΝΟν». Έγραψε για 
ορχήστρα, 2 κουαρτέτα εγχόρδων, μουσική δωματίου, σόλο πιάνο, και σόλο ορχηστρικά 
όργανα. Φωνή:  μία σκηνική καντάτα (παραγγελία του Φεστιβάλ Παξών), τραγούδια, κύκλοι 
τραγουδιών, χορωδιακά a capella και μουσικό θέατρο. Έχει γράψει επίσης ηλεκτροακουστική, 
θεατρική και κινηματογραφική μουσική, μουσική για παιδικό θέατρο και ένα musical σε Αγγλική 
γλώσσα.  Το 2000 συνεργάστηκε με το Αμφι-Θέατρο του Σ. Ευαγγελάτου στην παραγωγή του 
«Φάουστ». 

Μουσική του έχει παρουσιαστεί και ηχογραφηθεί στην Ελλάδα, την Κύπρο, την Ιταλία, την 
Βρετανία, την Σερβία, την Λιθουανία, το Ισραήλ, τις ΗΠΑ, την Αυστραλία τη Ν. Αφρική και το 
Μεξικό. Έργα του έχουν παρουσιαστεί σε 2 συναυλίες του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην 
Κωνσταντινούπολή.  

Έχει παρουσιάσει ανακοινώσεις σε συνέδρια και ημερίδες. Στο «ΠΟΛΥΤΟΝΟν» γράφει το 
σχόλια, κριτικές και κυρίως ασχολείται με τις κεντρικές συνεντεύξεις από συνθέτες και 
εκτελεστές. Συνεργάζεται με το Αρχείο Ελλήνων Μουσουργών του Θωμά Ταμβάκου. 

 
Πρελούδια & Χοροί  
 

Για να φτιάξω τη συλλογή Πρελούδια και Χοροί μάζεψα διάφορα μικρά πιανιστικά κομμάτια 
που έγραφα εκείνη την εποχή και ανάλογες σημειώσεις στις οποίες δοκίμαζα κάποια αρμονικά 
σχήματα και συνδέσεις. Το πιο χαρακτηριστικό από αυτά οι «ελαφρώς διάφωνες και ασαφείς» 
τρίφωνες συγχορδίες από υπερκείμενες τέταρτες, που από μόνες τους τις βρίσκεις στο δεξί χέρι 
του Πρελούδιου ΙΙ ως μελωδικό σχήμα, και σχεδόν παντού στο κομμάτι Τρία Τέταρτα. Άλλος  
τρόπος χρήσης είναι όταν αυτές οι συγχορδίες από τέταρτες συνδέονται με μία αυξημένη 
συγχορδία. Η σύνδεση αυτή οδηγεί αλλού, χωρίς όμως αυτό το «αλλού» να είναι και τόσο 
μακριά, όπως θα ήταν η ατονικότητα. 
 
 
2.24 Μαραγκόπουλος Δημήτρης 
 
Τίτλος: Ο Διόνυσος και οι πειρατές – Το ταξίδι από την Ικαρία στη Νάξο  
Είδος: Σόλο πιάνο  
Έτος σύνθεσης: 1998  
Έκδοση: Μουσικός οίκος Φίλιππος Νάκας,1988, Ελληνικός Μουσικός κύκλος 
Αρ. Σελίδων: 7 
Στυλ: Ατονικό 
Τεχνική δυσκολία: 3 (Μέτριας δυσκολίας) 
 

Γεννήθηκε στην Αθήνα, όπου και ξεκίνησε τις μουσικές σπουδές του με τον Γιάννη 
Παπαϊωάννου στα θεωρητικά και στη σύνθεση. Συνέχισε σπουδές στην Κρατική Ανωτάτη Σχολή 
Τεχνών του Βερολίνου, απ΄όπου  αποφοίτησε το 1976 με υποτροφία του γερμανικού κράτους. 
Τελείωσε επίσης το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών της Νομικής Σχολής Αθηνών. Επιστρέφοντας 
στην Ελλάδα συνεργάστηκε στο υπό τον Μάνο Χατζιδάκι «Τρίτο Πρόγραμμα της ΕΡΤ» ως ένας 
από τους κυριότερους συνεργάτες στον προγραμματισμό και τη σύνθεση (ανάμεσά τους και η 
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μουσική για τη Λιλιπούπολη). Το 1988 ανέλαβε τη διεύθυνση του Μουσικού Τμήματος του 
Καλλιτεχνικού Οργανισμού Δήμου Βόλου και του Δημοτικού Ωδείου, συντελώντας στην 
ανάπτυξη της μουσικής ζωής της πόλης με τη δημιουργία δύο συμφωνικών ορχηστρών και τη 
διοργάνωση εκδηλώσεων. Το 1994 ανέλαβε μαζί με τη Λυδία Κονιόρδου, και από το 1997 μόνος 
του, το Κέντρο Μουσικού Θεάτρου, που διοργάνωσε μέχρι σήμερα δέκα διεθνή φεστιβάλ. Το 
1993 ανέλαβε τη διεύθυνση του Μουσικού Αναλογίου του Συλλόγου «Οι φίλοι της Μουσικής» 
και από το 1997, τη διεύθυνση της σειράς «Γέφυρες» στο Μέγαρο Μουσικής. 

Έργα του έχουν παιχτεί σε πολλές χώρες, όπως οι ΗΠΑ, η Γερμανία, η Ιταλία, η Σουηδία, ο 
Καναδάς, η Ουγγαρία και η Ελβετία, και έχουν εκτελεστεί από ορχήστρες όπως η Φιλαρμονική 
Ορχήστρα της Μόσχας, του Κάρλοβυ Βάρι, της Σόφιας, η Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, η 
Καμεράτα, η Ορχήστρα των Χρωμάτων, η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, η Συμφωνική 
Ορχήστρα του Βόλου κ.λ.π. Εκτός από συμφωνική μουσική, έχει γράψει τραγούδια, μουσική 
δωματίου, μουσική για χορό, τηλεόραση και θέατρο, σε σκηνοθεσία Κουν, Ευαγγελάτου, 
Καμπανέλλη, Βουτσινά, Μπάκα, Μεγαπάνου κ.α. καθώς και σε μικτά οπτικοακουστικά θεάματα. 

Έχει γράψει τέσσερις όπερες (Ο γυάλινος κύκλος, 1980, Το τραγούδι του αιώνα, 1990, Το 
ταγκό των σκουπιδιών, 1996, Η μάσκα του Κόκκινου, 1999) που έχουν παρουσιαστεί στην 
Εθνική Λυρική Σκηνή, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στο Θέατρο Λυκαβηττού, στην Καλαμάτα 
και στο Βόλο. Τον Αύγουστο του 2004 έγραψε τη μουσική για το πολυθέαμα «Αργοναύτες», στο 
πλαίσιο των Ολυμπιακών Αγώνων 2004, που παρουσιάστηκε στην Ολυμπιακή πόλη του Βόλου 
από την ομάδα Laterna Magika του Εθνικού Θεάτρου της Πράγας. Το έργο αυτό από τότε 
εντάχθηκε στο τακτικό ρεπερτόριο της ομάδας Laterna Magika  και η παρουσίασή του  
συνεχίζεται στην Πράγα και σε διεθνείς περιοδείες.  

 
 
2.25 Μαυρομάτη-Παπαδοπούλου Ελεονώρα  
 
Τίτλος: Παιδικό κομμάτι σε στυλ Σοπέν  
Έτος σύνθεσης: 1987 
Είδος: Σόλο πιάνο 
Έκδοση: Μουσικός οίκος Παπαγρηγορίου-Νάκας 1993 ΕΡΝ 809 
Αρ. Σελίδων: 3 
Στυλ: Τονικό 
Τεχνική δυσκολία: 2 (Εύκολο) 
 
Τίτλος: Capriccio  
Έτος σύνθεσης: 1986 
Είδος: Σόλο πιάνο 
Έκδοση: Ανέκδοτο 
Αρ. Σελίδων: 8 
Στυλ: Προχωρημένες αρμονίες 
Τεχνική δυσκολία: 3 (Μέτριας δυσκολίας) 
 

Μαυρομάτη-Παπαδοπούλου Ελεονώρα (1908-). Κόρη του Ελευθέριου Παπαδόπουλου από 
την Τραπεζούντα και της Τζοβάνας το γένος Κονσταντίνι από τη Βενετία. Πήρε τα πρώτα 
μαθήματα πιάνου το 1920 από την Φρένγκλες Μαργκούλις στο Ναρόντναγιε (Λαικό) Ωδείο, και 
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ιδιωτικά από τον Άντονυ Μπερνάρ. Αργότερα σπούδασε στο Κρατικό Ωδείο Λουνατσάρσκι από 
όπου αποφοίτησε το 1928. Τον επόμενο χρόνο πήγε στην Αθήνα όπου πήρε διπλώματα 
γαλλικών και γερμανικών (Γαλλικό Ινστιτούτο και Ινστιτούτο Γκαίτε). Για βιοποριστικούς λόγους 
τότε ασχολήθηκε με τη διδασκαλία ξένων γλωσσών, αλλά πολύ αργότερα ξανάρχισε να μελετά 
πιάνο με τους Δημήτρη Μαρή και Γιώργο Πλάτωνα (Ελληνικό Ωδείο), για να πάρει πτυχίο πιάνου 
από το Ορφείο Ωδείο (1976, τάξη Θωμά Λαλαούνη).  

Είχε αρχίσει να συνθέτει ήδη από το 1969. Ταλέντο αυθόρμητο, διατηρεί τη ρομαντική 
έκφραση και την παραδοσιακή τονικότητα, χρησιμοποιώντας όμως και προχωρημένες αρμονίες 
για να χρωματίσει ανάλογα την ατμόσφαιρα στη μουσική περιγραφή εικόνων, συναισθημάτων 
και εντυπώσεων (Μπαλάντα για βιολί και πιάνο, 1980). Βραβεύτηκε πέντε φορές στους 
διαγωνισμούς των Δελφικών Αμφικτιονιών (Μια βραδιά στους Δελφούς, 1978 / Δελφοί, ιερή 
πόλη του Απόλλωνα, 1979 / Εμπρός, 1980 / Επιστροφή απ’ τους Δελφούς, 1982 / Κασταλία, 
πρώτο βραβείο 1990). 

Υπήρξε μέλος της Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών, του Ελληνογαλλικού Συνδέσμου και της 
Πανελλήνιας Ένωσης Επιστημόνων Λογοτεχνών. 
 
 
2.25 Μπαλτάς Άλκης  
 
Τίτλος: “Κυκλαδίτικο” 
Έτος σύνθεσης: 1988 
Είδος: Σόλο πιάνο 
Έκδοση: Μουσικός οίκος Φίλιππος Νάκας,1988, Ελληνικός Μουσικός κύκλος  
Αρ. Σελίδων: 7 
Στυλ: Τροπικό 
Τεχνική δυσκολία: 4 (Δύσκολο) 
Διάρκεια: 1.03' 
 

Ο Άλκης Μπαλτάς γεννήθηκε το 1948 στη Θεσσαλονίκη.Αρχικά σπούδασε βιολί με τη μητέρα 
του και στη συνέχεια στο ΚΩΘ με τον Στ. Παπαναστασίου. Επίσης σπούδασε ανώτερα θεωρητικά 
και σύνθεση. Από το 1969 ως το 1974 ήταν μέλος της ΚΟΘ ενώ παράλληλα συνεργαζόταν ως 
μαέστρος με το Μουσικό Τμήμα Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, διευθύνοντας  χορωδιακές 
συναυλίες, αλλά και συναυλίες με διάφορα οργανικά Σύνολα της συμπρωτεύουσας. Το 1974 
πήρε πτυχίο Νομικής από το ΑΠΘ και αμέσως, με υποτροφία της Εταιρίας Μακεδονικών 
Σπουδών, συνέχισε σπουδές στην Ανώτατη Μουσική Ακαδημία του πρώην Δ. Βερολίνου. Επίσης 
πήρε διπλώματα σύνθεσης και διεύθυνσης ορχήστρας. Συνεργάστηκε πολλές φορές με το ΚΘΒΕ 
και έργα του έχουν παιχτεί τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό.  

Έχει διευθύνει όλες τις Ελληνικές Συμφωνικές Ορχήστρες, την Όπερα Θεσσαλονίκης, την 
ΕΛΣ καθώς και πολλές Συμφωνικές Ορχήστρες του εξωτερικού. Την περίοδο 1979-1983 ήταν 
συνεργάτης του Ραδιοφωνικού Σταθμού Θεσσαλονίκης. Κατόπιν, έγινε καθηγητής ανώτερων 
θεωρητικών στο ΚΩΘ και διευθυντής της Ορχήστρας του. Δημιούργησε τότε τη Χορωδία 
Δωματίου και την Όπερα του ΚΩΘ, δίνοντας αρκετές συναυλίες και παραστάσεις. Έχει τιμηθεί 
από την Εταιρεία Μουσικής Β. Ελλάδος με Χρυσό Βραβείο για την προσφορά του στην ΚΩΘ. Ως 
συνθέτης, έχει βραβευτεί σε Διαγωνισμούς σύνθεσης του ΥΠΠΟ και της Στέγης Γραμμάτων και 
Τεχνών. Επίσης είναι μέλος της ΕΕΜ και πρόεδρος της Καλλιτεχνικής Εταιρείας “Αριστόξενος” 
Θεσσαλονίκης. 
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2.26 Νικήτας Κώστας  
 
Τίτλος: ''Εν Κίνησει'' 
Είδος: Σόλο πιάνο 
Έτος σύνθεσης:1988 
Έκδοση: Μουσικός οίκος Νάκας,1988, Ελληνικός Μουσικός κύκλος 
Αριθμός Σελίδων του έργου: 7 
Στυλ: Ατονικό (Α) 
Τεχνική δυσκολία: 4 (δύσκολο) 
 

(Θεσσαλονίκη, 1940-1989). Αξέχαστος σύγχρονος συνθέτης, τυμπανίστας και καθηγητής 
θεωρητικών. Άρχισε μαθήματα πιάνου σε μικρή ηλικία με τη Μ. Χατζοπούλου. Συνέχισε από το 
1952 στο ΚΩΘ (πιάνο με την Ιωάννα Νεδέλκου: δίπλωμα το 1961, ανώτερα θεωρητικά και 
σύνθεση με τον Σολ. Μιχαηλίδη από το 1958: πτυχίο φούγκας το 1964 και δίπλωμα σύνθεσης 
το 1967). Συνέχισε σπουδές στην Ακαδημία της Βιέννης (1967-72), στη σύνθεση (με τον Φρ. 
Νώυμαν) και τα κρουστά (με τον Ριχ. Χοχράινερ). 

Επέστρεψε στη Θεσ/νίκη το 1973 και διορίστηκε καθηγητής θεωρητικών στο ΚΩΘ (ορκίστηκε 
στις 19.5.1973) και τυμπανίστας της ΚΟΘ (από το 1974 ώς την 1.10.1987, μόνιμος από 
5.5.1981), ενώ από το 1984 (ώς το θάνατό του) ήταν πρόεδρος της Καλλιτεχνικής Επιτροπής 
της ΚΟΘ. Επίσης δίδασκε ανώτερα θεωρητικά στη Σχολή Μουσικολογίας του Παν/μίου 
Θεσ/νίκης (από τις 8.7.1987, ενώ από 25.10.1988 διορίστηκε σε οργανική θέση του κλάδου 
Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού στο ίδιο Τμήμα). 

Ήταν μέλος της ΕΕΜ (από το 1967). Τα κυριότερα έργα του: "Σουίτα σε ρε μειζ." (για πιάνο, 
1964), "Σουίτα για έγχορδα" (1965), "Σονάτα για πιάνο" (1966), "Συμφωνία" (1967), 
"Παραλλαγές για ορχ. εγχόρδων σε θέμα του Σ. Μιχαηλίδη" (1967), "Φωνές της θάλασσας" 
(Καντάτα για βαρύτονο, χορωδία και ορχ. σε στίχους Λ. Πορφύρα, 1967), "Σονατίνα για 
φλάουτο σόλο" (1971), "4 Τραγούδια για βαρύτονο και πιάνο" (1971, σε ποίηση Hermann 
Hesse), "Κουιντέτο πνευστών" (1971), "2 τραγούδια για μικτή χορωδία" (1971, σε ποίηση 
Georg Trakl), "Κοντσέρτο για ορχ. δωματίου" (1972), "Σονατίνα για πιάνο" (1972), "Η φυγή 
στην Αίγυπτο" (σε ποίηση W.H.Auden, για οπτικοακουστικά μέσα, ανδρική και γυναικεία φωνή, 
χορωδία, 2 φλάουτα, και ορχ. εγχόρδων, 1972), "7 Μικρογραφίες" (για φλάουτο, βιόλα, τσέλο, 
1973), "Ντούο" (για βιολί και τσέλο, 1973), "3 Τραγούδια για 4φωνη μικτή χορωδία" (1977, σε 
ποίηση Κ. Καβάφη), "Ρυθμικό" (για 4φωνη μικτή χορωδία, 1978), "...Δεν άνθησαν ματαίως..." 
(για 4φωνη μικτή χορωδία, 1978), "Sinfonia da Camera" (ενορχήστρωση του 8ου κουαρτέτου 
για έγχορδα του Σοστακόβιτς, 1981), "Περιγραφές" (για τούμπα και έγχορδα, 1984), 
"Παραισθήσεις" (για τρόμπα, κλαρινέτο μπάσο, πιάνο και έγχ., 1985), "Αμφιλεγόμενα" (για 
φλάουτο, τσέλο, ορχ. εγχόρδων και 4 κόρνα, 1986), "Ντούο" (βιολί και πιάνο, 1986), "Εν 
Κινήσει" (κομμάτι για πιάνο, 1986), "Ανταύγειες" (για κουιντέτο πνευστών, 1987), πολλά 
χορωδιακά τραγούδια και "λήντερ".  

Έγραψε επίσης σκηνική μουσική ("Το ημέρωμα της στρίγγλας" 1978, "Γέρμα" 1982, "Μάνα 
Κουράγιο" 1982, κ.λπ.). Ο αιφνίδιος χαμός του (από οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου) υπήρξε 
πράγματι μεγάλη απώλεια για τη συμπρωτεύουσα και την εν γένει Ελλ. Μουσική. 
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2.27 Ναβροζίδης Χαράλαμπος 
  
Τίτλοι: 9 Μούσες 
Είδος: Σόλο πιάνο 
Έτος σύνθεσης: 1994 
Έκδοση: Ανέκδοτο 
Στυλ: Σειραϊκό, Δωδεκαφθογγικό 
Τεχνική  Δυσκολία: 2 (εύκολο) 
 
Τίτλοι: Οι δώδεκα θεοί του Ολύμπου 
Είδος: Σόλο πιάνο 
Έτος σύνθεσης: 1996 
Έκδοση: Ανέκδοτο 
Στυλ: Σειραϊκό, Δωδεκαφθογγικό 
Τεχνική  Δυσκολία: 3 (Μέτριας δυσκολίας) 
 
 

Γεννήθηκε στην Κατερίνη το 1956. Το 1983 αποφοιτά από το «REAL CONSERVATORIO 
SUPERIOR DEMADRID» με καθηγητές στην τρομπέτα τον don Julio Molina και στα θεωρητικά 
τον don Mario Arteaga. Κατέχει το πτυχίο Αρμονίας, Αντίστιξης, Φυγής, Ενοργάνωσης, δίπλωμα 
σύνθεσης με τον Χρήστο Σαμαρά με βαθμό «ΑΡΙΣΤΑ» και Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ και το δίπλωμα 
Τρομπέτας. Εργάζεται σαν Καλλιτεχνικός διευθυντής και καθηγητής πνευστών και ανώτερων 
Θεωρητικών στο Δημοτικό Ωδείο Κατερίνης. Έργα του έχουν παιχτεί στην Ισπανία, και σε πολλά 
μέρη της Ελλάδας (Κατερίνη, Κοζάνη, Λιτόχωρο, Αιγίνιο…). Διακρίθηκαν σε διαγωνισμούς 
σύνθεσης τα έργα για πιάνο: «9 ΜΟΥΣΕΣ» «12 ΘΕΟΙ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ», το QUARTET No1. No2 
και No3 στον Πανελλήνιο διαγωνισμό σύνθεσης μουσικής δωματίου της «Ένωσης φίλων λόγιας 
μουσικής», το έργο ‘’NIEBLA’’ σε παγκόσμιο διαγωνισμό και το ‘’DIALOGOS’’ στον Πανελλήνιο 
διαγωνισμό σύνθεσης μουσικής δωματίου της «Ένωσης φίλων λόγιας μουσικής».   

Εκδόθηκαν τα έργα QUARTET No1. No2 και No3  Ασκήσεις σολφέζ, Βιβλίο αρμονίας, βιβλίου 
ενάριθμου μπάσου για τους μαθητές των ωδείων, βιβλίο με ακουστικές ασκήσεις (dictee). Είναι 
Μέλος σωματείων, Μέλος της «Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών» και ιδρυτικό μέλος του 
συλλόγου «ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΚΗΝΗ». Συμμετείχε σε σεμινάρια σύνθεσης με τον Κύριο Θόδωρο 
Αντωνίου, αναπνοής με τον Κύριο Θεόφιλο Σωτηριάδη σύνθεσης masterclass με τον Κύριο 
Gunther Schuller. Η εργογραφία του αποτελείται από: Φωνητική μουσική α)50 τραγούδια για 
σόλο φωνή και πιάνο,  β) 2 κύκλοι τραγουδιών με έλληνες και ξένους ποιητές, γ) για φωνές ή 
χορωδία (a capella) 17 έργα , για οργανικό σύνολο  ή ορχηστρική μουσική 19 έργα, για 
Ιδεομουσικό θέατρο 5 έργα, για μουσική δωματίου  46 έργα και για μουσική για θέατρο 31 
έργα. 
 
Μούσες -Οι δώδεκα θεοί του Ολύμπου 
 

Ο συνθέτης αναφέρει: «Το έργο ''9 Μούσες'' αναφέρεται φυσικά, στις γνωστές Μούσες. Είναι 
γραμμένο σε σειραϊκή γραφή δηλ. έχω πάρει μερικούς φθόγγους και με αυτούς, επεξεργάζοντας 
την διάρκειά τους, βγήκαν αυτά τα έργα. Απευθύνεται σε μικρά παιδιά και είναι για μικρές τάξεις 
του πιάνου. Το έργο ‘12’ θεοί είναι πιο δύσκολο και απευθύνεται σε καλούς μαθητές και με 
μεγαλύτερο επίπεδο σπουδών. Είναι αυστηρό δωδεκάφθογγο. 
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2.28 Νικολάου Δημήτρης  
 
Τίτλος: Σονατίνα 
Είδος: Σόλο πιάνο 
Έτος σύνθεσης: 1988 
Έκδοση: Μουσικός οίκος Φίλιππος Νάκας 
Αρ. Σελίδων: 8 
Στυλ: Ατονικό  
Τεχνική δυσκολία: 4 (δύσκολο) 
 

Ο μουσουργός, σκηνοθέτης, διευθυντής ορχήστρας, μουσικογράφος, μουσικοπαιδαγωγός και 
θεατρολόγος Δημήτρης Νικολάου γεννήθηκε (21.10.1946) και πέθανε 62 ετών (29/03/2008) 
δίνοντας πολύμηνη μάχη με τον καρκίνο. Ο Νικολάου ήταν μόνιμος κάτοικος της Ρώμης (από το 
1965) όπου, επιδόθηκε σε κινηματογραφικές και φιλολογικές-φιλοσοφικές σπουδές 
(Πειραματικό Κέντρο Κινηματογράφου) αφιερώθηκε ολοκληρωτικά στην σύνθεση (μαθήτευσε 
σε διάσημους μουσικούς όπως ο Guasero ή ο Br. Maderna, για τον οποίο συνέθεσε το έργο 
Πόνοι). Σύμφωνα με τα στοιχεία του Θ. Ταμβάκου, άρχισε να ασχολείται με την μουσική σε 
ηλικία 11 ετών. Το 1981 πήρε την ιταλική υπηκοότητα. Το φάσμα των ενδιαφερόντων του ως 
μουσουργού είναι πολυδιάστατο. Έχει κάνει έρευνες στον ευρύτερο χώρο της λαϊκής μουσικής 
ιδιαίτερα των χωρών της Μεσογείου και των Βαλκανίων, και έχει γράψει πλήθος συνθέσεις για 
ορχήστρες, για μουσική δωματίου, για σολίστες, τραγούδια, σύνολα δωματίου, ηλεκτρονική 
μουσική, ορατόρια, όπερες (ανάμεσα σε αυτές και παιδικές όπερες),ακόμα μουσική για θέατρο, 
για κινηματογράφο, μπαλέτα, μουσική για παιδία κ.λπ. Επίσης δίδαξε σύνθεση (στους μαθητές 
του και ο αρχιτέκτων-συνθέτης Κυρ. Κοσμάς) και φωνητική για ηθοποιούς στην Καλαβρία. Έργα 
του έχουν παιχτεί στην ελληνική και την ιταλική Ραδιοφωνία, στην ελληνική, γαλλική, 
γερμανική, ιταλική, ολλανδική και γιαπωνέζικη Τηλεόραση καθώς και σε Φεστιβάλ διάφορων 
χωρών. Στον ίδιο διαγωνισμό πήρε και το Δ' Βραβείο για το έργο του ¨Στη μνήμη Ζήγκφρηντ 
Μπέρεντ. Ήταν ένας διακεκριμένος και πολυγραφότατος σύγχρονος συνθέτης, με διεθνή 
απήχηση. 
 
Σονατίνα 
(Από τον Θωμά Ταμβάκο) 
 
Η ικανότητα στο να εκμεταλλεύεται τις ξεχωριστές και πολυποίκιλες ιδιότητες των μουσικών 
οργάνων με ασυνήθιστες και πρωτότυπες τεχνικές ερμηνείες και μοναδικό συνδυασμό 
ηχοχρωμάτων. Η γραφή του δεν είναι συμβατική απλά μετέρχεται στοιχεία ατονικά και 
μετασειραϊκά, σε μια ιδιόρρυθμη σύμμειξη με το κυρίαρχο τονικό ύφος. 
 
 
2.29 Ουλκέρογλου Ευστάθιος  
 
Τίτλος: Κυκλαδίτικες Εικόνες  
Είδος: Παιδικά κομμάτια για πιάνο 
Έτος σύνθεσης: 1988 
Έκδοση: Μουσικός οίκος Φίλιππος Νάκας,1988, Ελληνικός Μουσικός κύκλος 
Αρ. Σελίδων :8 
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Στυλ: Προχωρημένες αρμονίες 
Διάρκεια : 5΄ 
Τεχνική Δυσκολία : 3 (Μέτριας δυσκολίας) 
 

Γεννήθηκε στην Αθήνα, στις 23 Δεκεμβρίου του 1955. Σπούδασε Θεωρητικά της Μουσικής 
και Σύνθεση. Επιπλέον, Ενοργάνωση-Διεύθυνση Μπάντας, Διεύθυνση Χορωδίας, Πιάνο, 
Ακορντεόν και Μονωδία. Επίσης, έκανε μεταπτυχιακές σπουδές σύνθεσης στο Βελιγράδι. 

Συνθέσεις του σε όλα τα είδη της μουσικής («Σοβαρή», «Ελαφρά», Θεατρική κλπ) έχουν 
παιχτεί σε πάνω από 15 χώρες σε όλες τις ηπείρους. Πολλά έργα και τραγούδια του έχουν 
ηχογραφηθεί και κυκλοφορήσει σε πάνω από 30 δίσκους και έχουν εκδοθεί σε παρτιτούρες. 
Έχει επίσης εκδώσει τρία βιβλία πάνω στη θεωρία της μουσικής, ένα ως μια κοινωνικο - 
μουσικολογική προσέγγιση στον Στέλιο Καζαντζίδη και έχει συγγράψει (υπό έκδοση) άλλα 
τέσσερα. Έχει δημοσιεύσει πολλά άρθρα σχετικά με τον Πολιτισμό και τη Φιλοσοφία της Τέχνης. 
Πάνω στα θέματα αυτά κινούνται και πολλές διαλέξεις που κάνει σε διάφορους πολιτιστικούς 
φορείς της Ελλάδας και σε πολλά πανεπιστήμια της Τουρκίας. Έχει διατελέσει ιδρυτής και 
μαέστρος αρκετών χορωδιών με μεγάλο αριθμό συναυλιών στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Έχει 
βραβευτεί δύο φορές με το ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΦΙΛΙΑΣ «ΑΜΠΝΤΙ ΙΠΕΚΤΣΙ», 4 φορές 
για θεατρική μουσική του και από το Ωδείο Αθηνών για πιανιστικό του έργο. 

Είναι πρόεδρος της INTERNATIONAL CULTURE FEDERATION 21st CENTURY, γενικός 
γραμματέας του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΧΟΡΩΔΙΑΚΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ 
ΣΥΝΟΛΩΝ, γενικός γραμματέας της ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ 
ΣΠΟΥΔΩΝ, μέλος του ΔΣ της ΕΝΩΣΗΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ και μέλος του ΔΣ του ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΜΕΛΕΤΗΣ & ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ του Δήμου Νέας Ιωνίας. 
 
Κυκλαδίτικες Εικόνες 
 

Οι ΚΥΚΛΑΔΙΤΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ είναι μια σύνθεση για πιάνο, πάνω σε ένα κυκλαδίτικο θέμα με 4 
παραλλαγές. Γράφτηκε το 1988 κατόπιν παραγγελίας του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 
(Πρόεδρος Γιάννης Παπαϊωάννου). Η παρτιτούρα συμπεριλήφθηκε στο βιβλίο-παρτιτούρα 
«Παιδικά Κομμάτια για Πιάνο –πάνω σε κυκλαδίτικα θέματα από 21 νέους Έλληνες συνθέτες». 
Το έργο έχει παιχτεί: Ως υποχρεωτικό έργο επιπέδου ΜΕΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ στους ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥΣ 
ΜΟΥΣΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ επί προεδρίας Μιχάλη Τρανουδάκη. Ως υποχρεωτικό έργο στον 1ο και τον 
2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΝΕΩΝ ΠΙΑΝΙΣΤΩΝ της Άνδρου. 
 
 
2.30 Νίκος Παναγόπουλος 
 
Τίτλος: Δύο Εικόνες 
Είδος: Σόλο πιάνο 
Έτος σύνθεσης:1988 
Έκδοση: Μουσικός οίκος Φίλιππος Νάκας,1988, Ελληνικός Μουσικός κύκλος 
Αριθμός Σελίδων του έργου: 13 
Στυλ: Ατονικό 
Τεχνική δυσκολία: 5 (πολύ δύσκολο)  
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 (Αθήνα) Σύγχρονος συνθέτης, γιος του Αθηναίου βιολιστή Αλέκου Παναγόπουλου. 
Σπούδασε ανώτερα θεωρητικά και πιάνο στο Ωδείο Αθηνών, με την Κλέλια Τερζάκη'' και την 
Αικ. Πάντζαρη, αντιστοίχως. Κατόπιν, με υποτροφία της γαλλικής Κυβέρνησης, συνέχισε 
σπουδές στο Ωδείο του Παρισιού, στις τάξεις: ανάλυσης της Μπετσύ Ζολάς (1973-75), 
ηλεκτροακουστικής μουσικής του Πιερ Σαιφέρ (1975-78) και σύνθεσης του Ολιβιέ Μεσσιάν 
Olivier Messiaen'' (1975-81, Α' βραβείο σύνθεσης). Παρακολούθησε επίσης μαθήματα 
ακουστικής στο Εργαστήρι του Εμίλ Λείπ Emile Leipp(Παν/μιο Ζυσιέ του Παρισιού) και το 
"Εικόνα και Ήχος" στην Εcole Normale. Εκτός αυτών, σπούδασε διεύθυνση ορχ. στο 
Στρασβούργο, υπό την καθοδήγηση του Ζαν-Σεμπαστιάν Μπερώ. Το 1979, επιχορηγούμενος 
από το γαλλικό Υπουργείο Πολιτισμού, ερεύνησε τη νέα μουσική σημειογραφία και ασχολήθηκε 
με τις ενδεχόμενες σχέσεις όρασης-ακοής, μέθοδο που από τότε ακολουθεί σε όλες σχεδόν τις 
συνθέσεις του.  

Έργα του έχουν παιχτεί κυρίως στο Παρίσι. Έγραψε: "Σονάτα για πιάνο" (1970), "Κουαρτέτο 
εγχ." (1971), "Τομή" (7 πνευστά, βιολί-τσέλο με ηλεκτρ. ενισχυτή και πιάνο, 1972--
εκτελέστηκε το 1977 υπό τη διεύθυνση του Πιέρ Μπουλέζ Τομή 1979 , "38ος Παράλληλος" 
(βαθύφωνος και τούμπα. Ποίηση Α. Ζαχαρόπουλου, 1973), "Αντικατοπτρισμός" (2 ορχ., 1974), 
"Κοντσέρτο για ορχ." (1978--εκτελέστηκε το 1985 στο Φεστιβάλ Αθηνών υπό τη διεύθυνση του 
Γ. Νότεφ Concerto pour Orchestre, "Λευκές Νύχτες" ("Nuits blanches", μουσικό θέατρο για 
άρπα, μικρό σύνολο και μαγνητοταινία, 1979), "Άτιτλο" ("Sans Titre", 12 έγχορδα, 1980--πήρε 
΄Επαινο το 1982 στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό σύνθεσης του ΥΠΠΟ και εκτελέστηκε το 1983 
στο Φεστιβάλ της Αβινιόν), "Οι 5 Εποχές" ("5 Saisons"/, 7 πνευστά, 3 κρουστά και 16κάναλη 
μαγνητοταινία, 1981-82--ανάθεση του IRCAM για το Φεστιβάλ του Μετς 1982 Cinq Saisons, 
"Αντίλογος" (μικτή χορωδία και ορχ., χωρίς κείμενο, 1983), "Τρίο" (βιολί, τσέλο και πιάνο, 
1984), "Μεταβολή" (υψίφωνος, αγγλ. κόρνο και τσέμπαλο, 1985), "Πεντάλογος" (5 σολίστ, 
1986). 
 
 
2.31 Παπαδάτος Ιωσήφ 
  
Τίτλος: Μονοπάτι του πανιού 
Είδος: Σόλο πιάνο 
Έτος σύνθεσης: 1988 
Έκδοση: Μουσικός οίκος Φίλιππος Νάκας,1988, Ελληνικός Μουσικός κύκλος  
Αριθμός σελίδων: 4  
Στυλ: Προχωρημένες αρμονίες 
Τεχνική δυσκολία: 2 (Εύκολο) 
Διάρκεια: 2΄ 
 

Ο Παπαδάτος Ιωσήφ γεννήθηκε το 1960. Σπούδασε αρμονία με τον Α. Καρμπόνε, ανώτερα 
θεωρητικά και σύνθεση με τον συνθέτη Γιάννη Ιωαννίδη. Στη συνέχεια σπούδασε σύνθεση και 
ζωντανή ηλεκτρονική μουσική στην Ανωτάτη Μουσική Σχολή RobertSchumann στο Dusseldorf 
(Γερμανία) με τον συνθέτη GuntherBecker. Στην ίδια σχολή σπούδασε ηλεκτρονική μουσική, 
πιάνο και, επίσης, χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών στην αλγοριθμική σύνθεση με τον 
ClarenceBarlow και Βυζαντινή μουσική. Τερζάκη. Ολοκλήρωσε τις σπουδές του με το Δίπλωμα 
Σύνθεσης. Από το 1989 συνθέτει και ηχογραφεί ηλεκτρονική μουσική στο studio της Ανώτατης 
Μουσικής Σχολής της Κολωνίας, όπου ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές σπουδές με το Δίπλωμα 

http://www.musipedia.gr/wiki/%CE%A4%CE%B5%CF%81%CE%B6%CE%AC%CE%BA%CE%B7-%CE%A6%CF%89%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%85_%CE%9A%CE%BB%CE%AD%CE%BB%CE%B9%CE%B1�
http://www.musipedia.gr/wiki/%CE%A0%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B6%CE%B1%CF%81%CE%B7_%CE%91%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%B7�
http://www.oliviermessiaen.org/messiaen2index.htm�
http://auriol.free.fr/psychosonique/Leipp/�
http://www.musiquecontemporaine.fr/record/oai:cdmc.asso.fr:aloes:0038561?language=en)�
http://brahms.ircam.fr/works/work/10995�
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Σύνθεσης Ηλεκτρονικής Μουσικής. Έχει γράψει μέχρι στιγμής 55 συνθέσεις έργα συμφωνικής 
μουσικής, μουσικής δωματίου, έργα για φωνές, για σόλο όργανα, ηλεκτρονικής μουσικής, μία 
μονόπρακτη όπερα, ένα, καθώς και μουσική για το Θέατρο και το Αρχαίο Δράμα. Εκτελέσεις 
έργων του και ραδιοφωνικές παρουσιάσεις σε όλη την Ευρώπη και την Βόρειο Αμερική, 
πολυάριθμες παραγγελίες και αναθέσεις. Του έχουν χορηγηθεί υποτροφίες από τα θερινά 
τμήματα Νέας Μουσικής του Darmstadt, του CentreAcanthes για το σεμινάριο Ξενάκη και της 
DAAD. Του έχει απονεμηθεί το πρώτο βραβείο σύνθεσης του Διεθνούς Διαγωνισμού 
"GrammazioMetallo", Avelino, Ιταλία (1984), το βραβείο του Διεθνούς Διαγωνισμού Χάλκινων 
PhilipJones, Βουδαπέστη - Barcs 88, Ουγγαρία (1988), καθώς και το βραβείο του Διεθνούς 
Διαγωνισμού "Δημήτρη Μητρόπουλου", Αθήνα (1997). 
 
 
2.32 Σαμαράς Χρήστος  
 
Τίτλος: Θέμα με παραλλαγές πάνω στο Νησιώτικο Τραγούδι “Τρεχαντήρα” 
Είδος: Σόλο πιάνο 
Έτος σύνθεσης: 1988 
Έκδοση: Μουσικός οίκος Φίλιππος Νάκας,1988, Ελληνικός Μουσικός κύκλος 
Αρ. Σελίδων: 8 σελίδες 
Στυλ: Προχωρημένες αρμονίες 
Τεχνική δυσκολία: 5 (πολύ δύσκολο) 
Διάρκεια: 6-7΄ 
 

Ο Χρήστος Σαμαράς γεννήθηκε το 1956. Τις μουσικές του σπουδές ξεκινάει στο Κ.Ω.Θ. 
(1969-76), Αρμονία με τον Ι. Δαμιανό και Αντίστιξη με τον Κ. Νικήτα, όπως και φλάουτο με τον 
Ε. Αικατερίνη. Από το φθινόπωρο του 1976 συνεχίζει τις σπουδές του στην Ανώτατη Σχολή 
Μουσικής και Παραστατικών Τεχνών της Βιέννης, όπου μελέτησε σύνθεση με τον Friedrich 
Cerha και Erich Urbanner και φλάουτο με τους Louis Riviere και Robert Wolf. Το 1981 πήρε 
Δίπλωμα σύνθεσης και το 1982 Παιδαγωγικό πτυχίο φλάουτου. Από το 1982 μέχρι το 1984 
έκανε μεταπτυχιακά σπουδές στην Σύνθεση στην Ανώτατη Σχολή Καλών του Βερολίνο με τον 
IsangYun. Πολλά απ’ τα έργα του έχουν βραβευτεί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Όπως  και 
έχουν παιχτεί σε πολλές χώρες της Ευρώπης στις  Η.Π.Α. και την Αυστραλία. Επίσης και έχουν 
μεταδοθεί από την Ελληνική, Γαλλική, Γερμανική και Αυστριακή Ραδιοφωνία και Τηλεόραση. 
Είναι Καθηγητής Σύνθεσης στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών της Σχολής Καλών Τεχνών του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Έχει διδάξει Σύνθεση σε πολλά  Σεμινάρια της 
Ελλάδος και του εξωτερικού. Όπως επίσης έχει διδάξει και στο Georgia State University.  

Το συνθετικό του έργο καλύπτει όλους τους τομείς: 4 Συμφωνίες, 4 κουαρτέτα εγχόρδων, 
4 κοντσέρτα για διάφορα όργανα, την όπερα “Τζιοκόντα του ολοκαυτώματος”, ένα 
παραμυθόδραμμα, περίπου 25 έργα για μεγάλη ορχήστρα, μουσική δωματίου για διάφορα 
σύνολα, χορωδιακή μουσική, και μουσική για σόλο όργανα. Τα έργα του εκδίδονται από τον 
Εκδοτικό Οίκο Παπαγρηγορίου-Νάκας.  
 
Θέμα με παραλλαγές πάνω στο Νησιώτικο Τραγούδι  “Τρεχαντήρα” 
 
“Το Θέμα με τις πέντε παραλλαγές το συνέθεσα περίπου τον Μάρτη του 1988, το δε θέμα μου 
στηρίζεται πάνω στο Χιώτικο δημοτικό τραγούδι «Τρεχαντήρα». Επίσης μέσα στις προϋποθέσεις 
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της σύνθεσης του έργου ήταν αφενός ο παιδαγωγικός του χαρακτήρας κι αφετέρου ο χρονικός 
περιορισμός της διάρκειας του έργου, εξ ου και κατέληξε να έχει ένα σχετικά μικρό αριθμό 
παραλλαγών. Ωστόσο ο στόχος ήταν σαφής, για τον λόγο αυτό επέλεξα οι παραλλαγές να έχουν 
διαφορετική δυσκολία αλλά και χαρακτήρα η μία απ’ την άλλη, με σκοπό να χάνεται η μουσική 
σαν υπαρξιακό στοχαστικό αεράκι στις Αιγαιοπελαγίτικες απώτερες μνήμες του καθένα. Η 
ομορφιά δεν διδάσκεται αλλά βιώνεται μέσα απ’ τις πολλαπλές αντιθέσεις του μουσικού ορίζοντα 
του έργου, ώστε να εκπληρωθεί κι ο στόχος της διαφορετικότητας του χαρακτήρα των 
παραλλαγών.” 
 
 
2.33 Σκαρβέλης, Μάνος  
 
Τίτλος: Αλφαβητάριο για Πιάνο - Η λογική της αισθητικής πράξης στον αρχάριο  
Είδος: Μέθοδος πιάνου 
Έτος σύνθεσης: 1997 
Έκδοση: Μουσικός οίκος Φίλιππος Νάκας   
Αρ. Σελίδων: 70 
Τεχνική δυσκολία: 1 (για αρχάριους) 
 
Τίτλος: 21 σκίτσα - Σχολή ρεπερτορίου για νέους πιανίστες 
Είδος: Σόλο πιάνο 
Έτος σύνθεσης: 1999 
Έκδοση: Μουσικός οίκος Φίλιππος Νάκας  960-290-396-1 
Αρ. Σελίδων: 37 

 

Δίπλωμα πιάνου (Β΄αριστείο) και ανώτερα θεωρητικά με καθηγητές τους Σοφία Γιακουμίδου, 
Κωστή Γαιτάνο, Κώστα Κορακά και Γιώργο Γεωργιάδη. Σπουδή σύνθεσης με τους Robin Stone, 
Θόδωρο Αντωνίου και Wietold Szalonek. Μεταπτυχιακή επιμόρφωση σε θερινά τμήματα του 
Mozarteum, συμμετοχή σε διεθνή σεμινάρια ερμηνείας και παιδαγωγικής πιάνου με 
σημαντικότερους τους Lillian Freudlich, Tinka Knoff, Oxana Yabloskaya, Kostantin Ganev, 
Γιώργο Χατζηνίκο, Eugen Rabbin, Peter Jacoby κ.ά. Διακρίθηκε ως σπουδαστής με το Α' χρυσό 
βραβείο στο διαγωνισμό "Jeunesse Μυsίcale" το 1975. Έκανε εμφανίσεις ως πιανίστας, αλλά και 
ως συνθέτης σε διαγωνισμούς (Ωδείο Αθηνών 1988 Γ' βραβείο, 1991 Β' βραβείο, 1994 Β' 
βραβείο). Έργα μουσικής δωματίου, και το δεύτερο κοντσέρτο για πιάνο μεταδόθηκαν κατ’ 
επανάληψη από την ΕΡΑ3 στην εκπομπή "Ήχος Ελληνικός". Έγραψε την μουσική για το έργο 
"Α-κινησι-Α" του Αντώνη Κασίτα και συμμετείχε στην έκθεση πληροφορικής και τεχνολογίας το 
1994. Μέλος κριτικής επιτροπής στο διεθνή διαγωνισμό πιάνου "CONZERTEUM" το 1995 υπό 
την αιγίδα της ΕΟΚ. Παρουσίασε αρκετά έργα μουσικής δωματίου κι έργα για πιάνο υπό την 
αιγίδα του Ελληνογαλλικού συνδέσμου, της Ελληνοαμερικανικής ένωσης, στην αίθουσα 
"Παρνασσός" κ.ά. Συνεργάζεται με το Ελληνικό Ωδείο, είναι δ/ντης σπουδών στο Δημοτικό 
Ωδείο Αχαρνών και μέλος του Συνδέσμου Ελλήνων Μουσουργών. 
 
 
 
 

http://www.bibliopolio.gr/21-σκίτσα-p-75721.html�
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2.34 Στούπη Μαρία  
 
Τίτλος: Ελληνική μέθοδος πιάνου 
Είδος: Μέθοδος πιάνου 
Έτος σύνθεσης: 1995 
Έκδοση: Πελασγός, 1995 
Αρ. Σελίδων: 64 
Τεχνική δυσκολία: 1 (για αρχάριους) 
 

Γεννήθηκε στην Κέρκυρα και τελείωσε το Αρσάκειο Πατρών. Μετά το πέρας των σπουδών 
της στο Εθνικό Ωδείο Αθηνών πιάνου και αρμονίας μετέβη στη Βιέννη για περαιτέρω σπουδές. 
Έλαβε μέρος σε πολλές πολιτιστικές εκδηλώσεις μαζί με το σύζυγό της Χρήστο Νικολαΐδη 
δίνοντας συναυλίες και διαλέξεις σε πολλά μέρη της Ελλάδος Δίδαξε πιάνο σε Ωδεία του Εθνικού 
Ελληνικού Φιλαρμονική Εταιρεία Κέρκυρας Λευκάδας και Απολλωνείου Αθηνών. Μελοποίησε 
πάνω από 50 Ορφικούς Ύμνους στο αρχαίο κείμενο που για πρώτη φορά επιχειρήθηκε από 
Έλληνα μουσικό. Περισυνέλεξε πολλά τραγούδια και χορούς της πατρίδας μας τα οποία 
κατέγραψε άλλα στην τεχνική του πιάνου άλλα για φωνή άλλα για βιολί άλλα για κλαρίνο 
Μελοποίησε τραγούδια αρχαίων Ελλήνων Λυρικών και νέων Ελλήνων ποιητών 
Αρθρογραφεί για την αρχαία Ελληνική μουσική και γράφει για το θέμα της μουσικής παιδείας σε 
περιοδικά και εφημερίδες. 

Το 1998 ίδρυσε το μουσικό συγκρότημα "Ορφικοί" όπου και ακούστηκαν οι "Ορφικοί ύμνοι" 
σε διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις Επίσης έχει ασχοληθεί και με τη ζωγραφική 
 
 
2.35 Σφέτσας Κυριάκος  
 
Τίτλος: Στο ρεύμα του ήλιου  (ο μαγικός παιδικός κόσμος)  Βοοk  Ι  
Είδος: Σόλο πιάνο 
Έτος σύνθεσης: 1980-81 
Έκδοση: Μουσικός οίκος Φίλιππος Νάκας 
Αρ. Σελίδων: 26 
Στυλ: Διευρυμένη τονικότητα 
Τεχνική δυσκολία: 2 (εύκολο) 
 

(Αμφιλοχία 1945). Διακεκριμένος σύγχρονος συνθέτης, μέλος της ΕΕΜ. Πήρε τα πρώτα 
μουσικά μαθήματα στη Φιλαρμονική Λευκάδας (κλαρινέτο και τρομπέτα) και στο Εθνικό Ωδείο 
Λευκάδας (ακκορντεόν με τον Φ.Ευστ. Βλάχο και πιάνο με την Αρετή Μουτσοπούλου). 
Παράλληλα συμμετείχε σε διάφορα ορχηστρικά συγκροτήματα του νησιού. Το 1963 
εγκαταστάθηκε στην Αθήνα και συνέχισε στο Εθνικό Ωδείο (πιάνο με την [[Καλομοίρης 
Μανώλης|Κρ. Καλομοίρη]] και θεωρητικά με τον Μ. Βούρτση) ενώ για βιοπορισμό έπαιζε πιάνο 
σε καμπαρέ. Στο μεταξύ, στις 30.8.1964, συνόδεψε στο πιάνο τη Μαρία Κάλλας στην τελευταία 
ελληνική εμφάνισή της (Φεστιβάλ Λευκάδας). Το 1967 εγκαταστάθηκε στο Παρίσι και από το 
1968 ώς το 1972 σπούδασε σύνθεση και ανάλυση με τον διάσημο Μax Deutsch. Στη μουσική 
του κατάρτιση πολύτιμη υπήρξε και η συμβολή των Ι. Ξενάκη και Λ. Νόνο. Κατά τη διάρκεια της 
παραμονής του στη Γαλλία, του παράγγειλαν έργα η Γαλλική Ραδιοτηλεόραση, το Συγκρότημα 
Αrs Nova και άλλοι σημαντικοί φορείς, ενώ οι συνθέσεις του εκδίδονταν από τον Οίκο 
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Transatlantiques και παίζονταν τακτικά (στο Παρίσι, το Βιτρύ, το Φεστιβάλ του Ρουαγιάν, κ.ο.κ.) 
από φημισμένα συγκροτήματα (Ορχ. "Ars Nova", ORFT, σύγχρονο χορευτικό Σύνολο του Βιτρύ, 
κ.ο.κ.). Τότε πρωτοπαίχτηκε έργο του και στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της 4ης Ελληνικής 
Εβδομάδας Σύγχρονης Μουσικής (Αθήνα 19-26 Σεπτεμβρίου 1971). Το 1975 εγκαταστάθηκε 
μόνιμα στην Αθήνα και εργάστηκε στην Ραδιοφωνία, αρχικά ως έκτακτος παραγωγός μουσικών 
προγραμμάτων, κατόπιν ως δ/ντής μουσικής του Α' Προγράμματος (1978) και, από το 1982, ως 
δ/ντής του Γ΄ Προγράμματος της ΕΡΑ (ώς το 1994). Παράλληλα, μετείχε ως εκτελεστής σε 
συναυλίες «τζαζ» και σε εκδηλώσεις αυτοσχεδιασμού` έγραψε μάλιστα και έργα παραδοσιακής 
«τζαζ» κάθως και μουσική τύπου fusion, χωρίς αυτό να τον εμποδίζει να μεταπηδά στο άλλο 
άκρο και να παρουσιάζει δερβίσικα "ταξίμια" και τεχνικές παραδοσιακής ινδικής μουσικής (με 
αυτονομημένα "αλάπ", ευρηματικά "τζορ" και διονυσιακά "τζαλ"...).  

Έγραψε επίσης μουσική για το Θέατρο, την Τηλεόραση και τον Κινηματογράφο (το 1980 
πήρε στο κινηματογραφικό Φεστιβάλ Θεσ/νίκης το βραβείο καλύτερης μουσικής για την ταινία 
"Παραγγελιά" του Π. Τάσιου). Έργα του έχουν εκτελεστεί από αρκετές ελλ. και ξένες Ορχ. και 
Σύνολα: τη Συμφωνική της Λουμπλίανα, το Ensemble Modern της Φρανκφούρτης, τη ΣΟ της 
Λειψίας, τους Σολίστ του Μπολσόι, τη ΣΟ "ABC" της Αυστραλιανής Ραδιοφωνίας, τη ΣΟ της ΕΡΤ, 
την Καμεράτα του ΜΜΑ, κ.λπ. Η τεχνοτροπία του χαρακτηρίστηκε κατά καιρούς από διαφόρων 
τύπων ακραίες "αντιφάσεις", κυμαινόμενη από τον "πουαντιλισμό" και τις "μικροδομές" ώς την 
αυτούσια μελωδία (τονική, "τροπική", ατονική) κι από τις "ωμές" ταυτοφωνίες ή τα "κλάστερς" 
ώς τις λαϊκογενείς "εύπεπτες" συγχορδίες και την αμεσότητα ελαφρότερων ιδιωμάτων («τζαζ», 
«ροκ»).  
 
 
2.36 Τραυλός Μιχάλης  
 
Τίτλος: Μινιατούρα 
Είδος: Παιδικά κομμάτια για πιάνο 
Έτος σύνθεσης: 1988 
Έκδοση: Μουσικός οίκος Φίλιππος Νάκας,1988, Ελληνικός Μουσικός κύκλος 
Αρ. Σελίδων : 8 
Στυλ: Ατονικό 
Τεχνική  Δυσκολία: 5 (πολύ δύσκολο) 
Διάρκεια: 2΄32΄΄ 
 

O Mιχάλης Tραυλός γεννήθηκε το 1950 στον Πειραιά. Ξεκίνησε τις μουσικές του σπουδές το 
1970 στο Εθνικό Ωδείο με τον Mιχάλη Bούρτση. To 1972 έχοντας ολοκληρώσει τις κλασικές 
σπουδές θεωρίας και αρμονίας, αναγκάστηκε να διακόψει τις περαιτέρω του σπουδές λόγω 
στρατιωτικής θητείας. Aπό το 1975 έως το 1980 σπούδασε σύνθεση στην Ανώτατη Mουσική 
Ακαδημία του τέως Δυτικού Bερολίνου με τον Isang Yun. Aπό την αποφοίτηση του και έπειτα ζει 
στην Αθήνα σαν ελεύθερος επαγγελματίας και καθηγητής ανώτερων θεωρητικών και σύνθεσης. 
Τα έργα του έχουν παιχτεί σε διάφορες χώρες όπως Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ρωσία, Πολωνία, 
Ισπανία, Αγγλία, Γιουγκοσλαβία, Ολλανδία κ.τ.λ. Tου έχουν απονεμηθεί διάφορα βραβεία όπως: 
A' Bραβείο στο Διεθνή Διαγωνισμό Σύνθεσης Jeunesses Musicales-Belgrade για το ορχηστρικό 
έργο Eniwetock 
A' Bραβείο στο Διεθνή Διαγωνισμό Στουτγάρδης για το κουαρτέτο εγχόρδων Metathesis. 
Prince Piere de Monaco Musical Award για το ορχηστρικό έργο Πρίσμα. 
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B' Bραβείο στο διαγωνισμό Υπουργείου Πολιτισμού (στέγη καλών τεχνών και γραμμάτων) για το 
κουαρτέτο εγχόρδων Metathesis. 
B' Bραβείο στο διαγωνισμό Υπουργείου Πολιτισμού (στέγη καλών τεχνών και γραμμάτων) για το 
ορχηστρικό έργο Πρίσμα. 
B' Bραβείο στο διαγωνισμό Δήμου Αθηναίων για το ορχηστρικό έργο Ulesses Adventures. 
Έχει λάβει μέρος τρεις φορές στις Διεθνείς μέρες σύγχρονης μουσικής στο Gaudeamus της 
Ολλανδίας καθώς και στις Παγκόσμιες μέρες μουσικής στο Άμστερνταμ το 1985.  
Είναι καλλιτεχνικός διευθυντής στο Ωδείο "Νίκος Σκαλκώτας" και στο Kλασικό Ωδείο" Χολαργού. 
 
Μινιατούρα 
 

H "Μινιατούρα" για πιάνο, ανήκει σε μια σειρά από 20 κομμάτια, γραμμένα από διάφορους 
Έλληνες συνθέτες και βασισμένα , κάποια από αυτά σε μελωδίες από δημώδη άσματα. Δεν 
υπάρχει χρήση κάποιας υπάρχουσας μελωδίας, απλά χρησιμοποιεί ο συνθέτης διάστημα 2ης 
αυξημένης, χαρακτηριστικός ήχος που συναντάται συχνά στη δημοτική μας μουσική παράδοση. 
Μορφολογικά το έργο αποτελείται από 2 σαφή μέρη, ένα γρήγορο και ένα αργό. 
 
 
2.37 Τσουπάκη Καλλιόπη 
  
Τίτλος: Απόηχος Θάλασσας Βαθιάς 
Είδος: Παιδικά κομμάτια για πιάνο 
Έτος σύνθεσης: 1963 
Έκδοση: Μουσικός οίκος Φίλιππος Νάκας,1988, Ελληνικός Μουσικός κύκλος  
Αρ. Σελίδων: 6 
Στυλ: Προχωρημένες αρμονίες 
Τεχνική Δυσκολία: 4 (Δύσκολο) 
Διάρκεια: 4:20 
 

Η Καλλιόπη Τσουπάκη  γεννήθηκε το Μάη του1963.  Γράφει μουσική βαθύτατα επηρεασμένη 
από τις συνθετικές αντιλήψεις του 20ού αιώνα, εμπνεόμενη όμως από την ελληνική μουσική, με 
μια αρχαιοελληνική καθαρότητα, έναν ιδιότυπο μινιμαλισμό που μεταφέρει μια ρομαντική, 
προσωπική ευαισθησία καλλιεργημένη, ισορροπημένη, δικαιολογημένη εκ των έσω.. Στο 
Άμστερνταμ έγινε πολύ γρήγορα γνωστή. Από την πρώτη χρονιά που πήγε εκεί, οι μουσικοί 
ζητούσαν έργα της. Τους συστήθηκε με ένα Κουαρτέτο σαξοφώνων.  Η ίδια θεωρεί ότι απλώς 
πήγε στη σωστή χώρα. Οι Ολλανδοί είναι ανήσυχος λαός, ενδιαφέρονται πολύ για τους νέους 
καλλιτέχνες. Η μουσική μου τους μίλησε. Από τον Πειραιά όπου γεννήθηκε μέχρι το Ωδείο της 
Χάγης όπου σήμερα είναι καθηγήτρια σίγουρα χρειάστηκε μεγάλη προσπάθεια, στοχασμός, 
πείραμα  και πολλή δουλειά, ακολουθώντας το όνειρο. Τα πρώτα ακούσματα ήταν ο Χατζιδάκις, 
οι Μπήτλς, ο Μοντεβέρντι, ο Ξενάκης. Ελάχιστα έργα έγραψε στην Ελλάδα κατά τα χρόνια των 
σπουδών της. Στην Ολλανδία έγραψε τα περισσότερα, εκεί ωρίμασε και με εφαλτήριο τη χώρα 
αυτή σταδιοδρομεί παγκόσμια πια ως συνθέτρια. Πολλά κομμάτια της έχουν παιχτεί σε 
συναυλίες, κάποια έχουν συμπεριληφθεί σε δίσκους ακτίνας ευρωπαίων μουσικών (έργα για 
σόλο βιολί, σόλο φλάουτο, για πιάνο, για βιόλα και κοντραμπάσο, για τσέμπαλο, για άρπα, 
μουσική δωματίου, μουσική για το θέατρο και τον χορό). Μερικά μάλιστα δηλώνουν  άμεσα την 
συμβολική ελληνικότητά τους: «Ελληνικός χορός», «Τα δάκρυα της Σαπφούς». 
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2.38 Φυλακτός Νίκος  
 
Τίτλος: Δύο κομμάτια 
Είδος: Σόλο πιάνο 
Έτος σύνθεσης :1988 
Έκδοση: Μουσικός οίκος Φίλιππος Νάκας,1988, Ελληνικός Μουσικός κύκλος 
Αρ. Σελίδων: 14 σελίδες 
Στυλ:  Ατονικό / Τροπικό 
Τεχνική δυσκολία: 5 (πολύ δύσκολο) 
Διάρκεια: 3΄36΄΄ 
 

Ο Φυλακτός Νίκος μουσικοσυνθέτης, κλαρινετίστας, πιανίστας, καθηγητής θεωρητικών, 
μουσικολόγος-αναλυτής, μαέστρος χορωδιών, και ενορχηστρωτής. Γεννήθηκε στο Βρότσλαβ 
της Πολωνίας το 1950. Άρχισε να γράφει μουσική σε ηλικία 11 ετών και σε ηλικία 16 ετών 
γράφει τη μουσική για θέατρο. Από το 1968 αρχίζει τις συστηματικές μουσικές σπουδές στη 
Μέση Μουσική Σχολή στο Βάουμπζιχ. Το 1970 συνεχίζει τις σπουδές του στο Πόζναν της 
Πολωνίας, όπου τον ίδιο χρόνο γίνεται και μέλος της Πανεπιστημιακής Χορωδίας. Το 1972 μαζί 
με τον καθηγητή του στη διεύθυνση χορωδίας Στανίσλαβ Κουλτσίνσκι, οργανώνει το Χορωδιακό 
Συγκρότημα Μαδριγαλιστών.  Από το 1972 έως το 1977 σπουδάζει Σύνθεση στην Ανωτάτη 
Κρατική Μουσική Σχολή του Πόζναν. Το 1973 διακρίνεται με τη «Σονάτα» του για πιάνο.  Το 
1976 το έργο του «Εναλλαγές» για φλάουτο, βιολί, βιόλα και κόρνο παίζεται στην Ακαδημία 
Γιαν Σιμπέλιους της Φιλανδίας, γεγονός που του ανοίγει δρόμους στη Δυτική Ευρώπη (Αγγλία, 
Γερμανία, Ιταλία), όπου παρουσιάζονται έργα του. Αποφοιτά με Master of Arts.  Στην Ελλάδα 
εγκαθίσταται το 1978, κάνοντας την πρώτη εμφάνισή του το 1980 στις «Μέρες Σύγχρονης 
Μουσικής» που οργάνωσε το Γ΄ Πρόγραμμα της ΕΡΤ, με το οποίο συνεργάστηκε το 1982.  

Έργα του έχουν διευθύνουν οι μαέστροι : Θ. Αντωνίου, Α. Παναγιωτόπουλος, Α. Ναιντενοφ, 
Γ. Βελάνικ κ.ά. Το 1996 βραβεύτηκε από το Πολωνικό Υπουργείο Πολιτισμού για όλο το μουσικό 
του έργο. Αρχικά ο Ν. Φυλακτός ήταν επηρεασμένος από την πολωνική και την ελληνική 
μουσική παράδοση. Από το 1970 στράφηκε στο σειραϊσμό και στον αλεατορισμό. Παράλληλα 
ενδιαφέρθηκε για τα αρχαιοελληνικά τετράχορδα. Από το 1986 στράφηκε προς την ελληνική 
μουσική παράδοση, αξιοποιώντας ταυτόχρονα τις τεχνικές του κατακτήσεις της δεκαετίας του 
’70 και ’80. Το πρώτο του έργο με αυτού του είδους γραφές είναι το «Ζεϊμπέκικο» (1986) για 
συμφωνική ορχήστρα. Ο Νίκος Φυλακτός είναι ιδρυτής και διευθυντής της Μικτής Χορωδίας του 
Δήμου Ηρακλείου Αττικής από το 1984 ως σήμερα.  
 
 
2.39 Χαλιάσα Τέρψη  
 
Τίτλος: Μαθαίνω πιάνο: μέθοδος για αρχαρίους 
Είδος: Μέθοδος πιάνου 
Έκδοση: Εκδόσεις Ζήτα 1995 
Αρ. Σελίδων: 64 
Τεχνική δυσκολία: 1 (για αρχάριους) 
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Εκλεκτή σύγχρονη πιανίστα και παιδαγωγός του πιάνου από την Αλεξανδρούπολη, με 
υπερτριακονταετή ευδόκιμη θητεία. Είναι σύζυγος του γνωστού συνθέτη και καθηγητή Ιάκωβου 
Χαλιάσα και μητέρα του ταλαντούχου βιολιστή Νίκου Χαλιάσα. Σπούδασε στο Ελληνικό Ωδείο 
παίρνοντας το 1952 πτυχίο πιάνου (τάξη της Ε. Ματαράγκα) και στο Εθνικό Ωδείο παίρνοντας 
το 1958 δίπλωμα σολίστ με Άριστα και Α΄ βραβείο (τάξη Ήβης Πανά). Επιμορφώθηκε στα 
Θερινά Σεμινάρια του Μozarteum (Ζάλτσμπουργκ) και σε διάφορα άλλα ειδικά Σεμινάρια. 
Έδωσε αρκετά επιτυχημένα ρεσιτάλ και στη συνέχεια αφοσιώθηκε ολοκληρωτικά στην 
παιδαγωγική του πιάνου. Από το 1965 διδάσκει πιάνο στο Εθνικό Ωδείο (τακτική καθηγήτρια 
από το 1982), έχοντας δημοσιεύσει και παιδαγωγικά βοηθήματα. Στους μαθητές της, ο Σπύρος 
Γκάτσης, ο Αλέξανδρος Μαρκέας, κ.ά. 
 
 
2.40 Χατζής Χρήστος 
 
Τίτλος: Εναλλασσόμενες Εναρμονίσεις για πιάνο 
Είδος: Σόλο πιάνο 
Έκδοση: Μουσικός οίκος Φίλιππος Νάκας,1988 Ελληνικός Μουσικός κύκλος  
Έτος σύνθεσης: 1988 
Στυλ: Τροπικό 
Βαθμός δυσκολίας: 3 (μέτριας δυσκολίας)                                                                                                                          
 

Ο Χρήστος Χατζής γεννήθηκε στο Βόλο το 1953. Ξεκίνησε τις μουσικές του σπουδές στο 
Ελληνικό Ωδείο του Βόλου με τον Χαράλαμπο Κεχαϊδη. Συνέχισε, σε πανεπιστημιακό επίπεδο 
πια, στο Eastman School of Music με τους W. Benson, και Sam, Adler και αργότερα στο State 
University of New York (SUNY), από όπου έλαβε διδακτορικό στη σύνθεση το 1982, με τους M. 
Feldman, L. Hiller και W. Kotonski. Πήρε δίπλωμα ακορντεόν το 1971, δίπλωμα θεωρίας και 
εκπαίδευσης το 1973 και ενορχήστρωσης το 1974. Έχει γράψει 20 κύριες συνθέσεις για 
ορχήστρα, για διάφορα σύνολα, σόλα κ.α. Αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς συνθέτες 
για τον Καναδά και για την Ελλάδα. Πρόσφατα καθιερώθηκε ως ένας από τους σημαντικότερους 
συνθέτες της γενιάς του με έργα όπως τα βραβευμένα Footprints in New Snow και Nunavut. Η 
μουσική του έχει εκπροσωπήσει τον Καναδά και την Ελλάδα σε σημαντικά διεθνή μουσικά 
γεγονότα όπως το International Rostrum α Electroacoustic Music στην Στοκχόλμη στις Διεθνής 
Ημέρες Μουσικής του ISCM (1990,Oslo) και στα Prix Futura (1993, Βερολίνο) and the Prix 
Italia (1996). Το 1998 βραβεύτηκε με το Jean A. Chalmers National Music Award και με το 
ειδικό βραβείο του Prix Behemia Radio . Η συνθετική γλώσσα του Χατζή έχει υποστεί ριζικές 
αλλαγές μέσα στα χρόνια .Ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του εβδομήντα εγκατέλειψε τους 
πρώιμους πειραματισμούς του με γραφική σημειογραφία για να εφαρμόσει στη μουσική αρχές 
της fractal γεωμετρίας και για να αναπτύξει συστήματα μουσικής δομής όπου οι διαστημικές 
σχέσεις που δημιουργούνται από έναν και μόνο ήχο να μεταφέρονται στο χώρο της αρμονίας 
του ρυθμού και της φόρμας. Από τη δεκαετία του ’80 κατευθυνόταν στυλιστικά προς κάποιου 
είδους εκλεκτικισμό, αναπτύσσοντας τελικά μία προσωπικά μοναδική μεταμοντέρνα αισθητική 
επηρεασμένη από τις μουσικές του τρίτου κόσμου, τη μουσική τζαζ και την ποπ, τη μουσική του 
Μπαχ και άλλων συνθετών της Μπαρόκ περιόδου. Η πιο πρόσφατη μουσική του (Footprints in 
New Snow, Fertility Rites) είναι επηρεασμένη από θρησκευτικά και πνευματικά θέματα, από τις 
ιδέες του New Age και από τον πολιτισμό των κατοίκων του αρκτικού Καναδά. 
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Εναλλασσόμενες Εναρμονίσεις για πιάνο 
 

Το κομμάτι έχει εναλλασσόμενες ποικίλες αρμονίσεις. Έχει τετράμετρο θέμα με ιδιαίτερη 
καθαρότητα στην συνέχεια ανάπτυξης της σύνθεσης. Το θέμα είναι επηρεασμένο από 
παραδοσιακά κυκλαδίτικα τραγούδια και είναι επεξεργασμένο σε ύφος τροπικής σημειογραφίας. 
Ο συνθέτης εκθέτει το θέμα με τέτοιο τρόπο στην αρχή ώστε να προετοιμάσει τον ακροατή για 
τον τρόπο ανάλυσης της αρχικής ιδέας, η οποία στηρίζεται σε μια επίμονη επανάληψη τόσο του 
αρχικού αυτούσιου θέματος. Μέσα απτήν υπερβολική υπερθέαση του θέματος, προβάλλεται από 
ένας αποτελεσματικός τρόπος μάθησης. 
 
 
 
 
3. Βιβλιογραφία 
 
Αρχείο Ελλήνων Μουσουργών Θωμά Ταμβάκου  
http://www.greek-music.net/sinthet.htm [15-4-2013] 
 
Ε.Ε.Μ.Ε.- Ελληνική Ένωση για τη μουσική Εκπαίδευση - Αναλυτικό κατάλογος Αρχείου 
Πιανιστικού Ρεπερτορίου Ελλήνων Συνθετών 
www.eeme.gr/images/stories/downloads/Arxeio_pianou.xls [11-5-2013] 
 
Ελληνικός Μουσικός Κύκλος 1983 (1988) Παιδικά κομμάτια για πιάνο πάνω σε κυκλαδίτικα 
θέματα (ένα μουσικό καλειδοσκόπιο γραμμένο από 21 Έλληνες συνθέτες, Εκδόσεις Φίλιππος 
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