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Α΄ ΜΕΡΟΣ 
ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΓΕΝΝΉΜΕΝΟΙ 
ΠΡΙΝ ΤΟ 1960 
(διάρκεια περίπου 50 λεπτά)
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ΜΟΥΣΙΚΉ  ΤΉΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΉΣ:  

Από τη δυτική λόγια 
μουσική του 19ου αιώνα 
στον μεταμοντερνισμό 
του σήμερα

Χαιρετισμός εκπροσώπου του Συνδέσμου 
Υποτρόφων Ιδρύματος Ωνάση, 
Γεώργιου Αθανασόπουλου

Ομίλία Προέδρου Κρατικού Ωδείου, 
Χαράλαμπου Λεφάκη 

Ομιλία μουσικολόγου, 
Κώστα Χάρδα

Δημήτριος Λάλας (1848-1911)
Die Karthause – ηχογράφηση 

Χορωδία Μανώλη Καλομοίρη

Αιμίλιος Ριάδης (1880-1935)
Salonique, Άφκιαστο 
κι αστόλιστο, Ή γαρουφαλιά

Δημήτριος Θέμελης (1931)
Το τραγούδι του Μαρσύα 
 

Κώστας Νικήτας (1940-1989)
Σονατίνα για φλάουτο

Χρήστος Σαμαράς (1956)
Τέσσερα Τραγούδια 
για Μετζοσοπράνο και πιάνο

Σε ποίηση Κ. Καβάφη

Διάλειμμα
(10 λεπτά)



Β΄ ΜΕΡΟΣ 
ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΓΕΝΝΉΜΕΝΟΙ 
ΜΕΤΑ ΤΟ 1960 
(διάρκεια περίπου 40 λεπτά)

Ερμηνευτές

Μέλη της ορχήστρας δωματίου 
Contra Tempo: 
Βιολί: Κωνσταντίνος Καμπάνταης 
Πιάνο: Χριστίνα Κατίδου  
Βιολί: Κωνσταντίνος Παυλάκος
Βιόλα: Θανάσης Σουργκούνης
Φλάουτο: Ναυσικά Τσάρα

Αγγελική Καθαρίου 
(λυρική τραγουδίστρια)

Καλλιτεχνική Επιμέλεια: 
Βλαδίμηρος Συμεωνίδης

Μιχάλης Λαπιδάκης (1960)
Ιntermedio (Double flame) 

Κώστας Σιέμπης (1961)
12 παραλλαγές για πιάνο 
πάνω σε ένα θέμα Ν

Δημήτρης Παπαγεωργίου 
(1965)
“ ...anD…” 

Κώστας Τσούγκρας (1966)
Διαθέσεις για βιολί και πιάνο

Λεόντιος Χατζηλεοντιάδης 
(1966)
Labirintus for Mezzo Soprano 
and CD, Op. 78



ΔΉΜΉΤΡΙΟΣ ΘΕΜΕΛΉΣ
Ο Δημήτρης  Θέμελης γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη 
και είναι γιος του ποιητή Γιώργου Θέμελη. Απόφοιτος 
του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης- βιολί και θεωρη-
τικά- συνέχισε με υποτροφία μουσικές και μουσικολο-
γικές σπουδές στο  πανεπιστήμιο του Μονάχου- 1964 
διδάκτωρ μουσικολογίας. Διετέλεσε διευθυντής 
του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης, καθηγητής 
Μουσικολογίας και πρόεδρος του Τμήματος Μουσικών 
Σπουδών του ΑΠΘ Θεσσαλονίκης, επίσης κοσμήτορας 
της Σχολής Καλών Τεχνών. Από το Σεπτέμβριο του 1998 
είναι ομότιμος καθηγητής. Από τα νεανικά του χρόνια 
ασχολείται επίσης με τη σύνθεση, ωστόσο τις τελευταίες 
δεκαετίες συνέθεσε το μεγαλύτερο μέρος των έργων 
του. To 2003 παίχθηκε η τρίτη του συμφωνία από 
την συμφωνική ορχήστρα του BBC Σκωτίας. 
Πρόσφατα παίχθηκε Συμφωνικό του Ποίημα από 
τη Συμφωνική Ορχήστρα της Κρατικής Ραδιοφωνίας 
και Τηλεόρασης της Μόσχας.

ΔΉΜΉΤΡΙΟΣ ΛΑΛΑΣ 
O Δημήτριος Λάλας (1844-1911) γεννήθηκε στο Με-
γάροβο το 1844, μεγάλωσε στο Μοναστήρι (σημερινή 
Μπίτολα), και πήγε σχολείο στη Θεσσαλονίκη και 
την Αθήνα. Σπούδασε σύνθεση με τον Josef Rheinberger 
στο Μόναχο (1872-1873) και τον Wanger στο Μπαϊρόιτ 
(1874-1776). Από περίπου το 1878 εγκαταστάθηκε 
στη Θεσσαλονίκη όπου έγινε περιζήτητος δάσκαλος 
και ερμηνευτής της μουσικής. Στις δικές του συνθέσεις, 
προσπάθησε να επιτύχει μια σύνθεση, όπως ο ίδιος 
την χαρακτήρισε, της «περίπλοκης μουσικής των Ευρω-
παίων» και της «εξαιρετικά διαφορετικής [...] μουσικής 
των Ελλήνων.» Η μουσική του ενέπνευσε προσπάθειες 
εξομοίωσης από τους μαθητές του όπως ο Αιμίλιος 
Ριάδης, οι οποίοι ήταν πρόθυμοι να συνθέσουν έργα 
που ενσωμάτωναν την ευρωπαϊκή αισθητική ενώ 
την ίδια στιγμή, προέβαλλαν εικόνες του έθνους μέσω 
της ελληνικής αρμονίας, μελωδίας, και γλώσσας.
Επιμέλεια κειμένου: 
Δρ. Σαβίνα Κώχ (Ιστορική Μουσικολόγος)

ΜΙΧΑΛΉΣ ΛΑΠΙΔΑΚΉΣ 
Γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το 1960. Σπούδασε πιάνο 
και ανώτερα θεωρητικά στο Κ.Ω.Θ. και σύνθεση 
στο Boston University (Master’s, 1987) με τον Θ. Αντω-
νίου και στο Northwestern University (DMA, 1992) 
με τον A. Stout. Το συνθετικό του έργο έχει παρουσιασθεί 
διεθνώς (Σικάγο, Λονδίνο, Νέα Υόρκη, Βιέννη, 
Τέλ Αβίβ, Φλωρεντία κ.α.) και στην Ελλάδα από 
ορχήστρες και συγκροτήματα σύγχρονης μουσικής 
όπως Κ.Ο.Θ., Ορχήστρα των Χρωμάτων, Klangforum, 
divertimento ensemble, arteFacts, dissonArt, nikel 
ensemble interface ensemble κ.ά). Είναι Kαθηγητής 

Σύνθεσης στο T.Μ.Σ. του Α.Π.Θ. στο οποίο διδάσκει 
από το 2000. Το 2010 ίδρυσε το Εργαστήριο Σύγχρονης 
Μουσικής του οποίου είναι διευθυντής.  Στις 19 Μαΐου το 
ωριαίο έργο του PlayS (διαβάζοντας Σάμουελ Μπέκετ) 
θα παρουσιασθεί από την Κ.Ο.Θ. στο Βασιλικό Θέατρο. 

ΚΏΣΤΑΣ ΝΙΚΉΤΑΣ 
Ο Κώστας Νικήτας γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη 
το 1940. Σπούδασε αρχικά στο Κρατικό Ωδείο πιάνο 
και ανώτερα θεωρητικά (δίπλωμα σύνθεσης το 1967 
με τον Σόλωνα Μιχαηλίδη) και κατόπιν στην Μουσική 
Ακαδημία της Βιέννης (1967-1972) σύνθεση (με τον 
F. Neumann) και κρουστά (με τον R. Hochreiner). 
Επιστρέφοντας στη Θεσσαλονίκη διορίσθηκε καθη-
γητής θεωρητικών στο Κρατικό Ωδείο και εκτελεστής 
κρουστών στην Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 
Τα τελευταία χρόνια του δίδαξε επίσης στο νεοϊδρυθέν 
Τμήμα Μουσικών Σπουδών του ΑΠΘ. Πέθανε ξαφνικά 
από καρδιακή προσβολή τον Αύγουστο του 1989, αφή-
νοντας αρκετά έργα ανολοκλήρωτα. Η γραφή του 
χαρακτηρίζεται αρχικά από μια νεοτονική μη τριτόδμητη 
φθογγοκεντρική αρμονία και αυστηρές νεοκλασικές 
μορφές και αργότερα από ελεύθερη ατονικότητα, 
αφαίρεση, απλές και διάφανες μουσικές υφές, θεματι-
κότητα και καθαρούς μοτιβικούς μετασχηματισμούς. 
Επιμέλεια κειμένου: Δρ. Κώστας Τσούγκρας

ΔΉΜΉΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΏΡΓΙΟΥ
Σπούδασε σύνθεση με τους H.M.Pressl και
A.Dobrowolski στο Πανεπιστήμιο Μουσικής 
του Γκρατς (Master of Arts, 1991) και στο Πανεπι-
στήμιο της Αϊόβας (Ph.D., 2002) με τους D.M.Jenni, 
J.D.Roberts και D.K.Gompper. Από το 2007 διδάσκει 
σύνθεση στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Α.Π.Θ., 
ενώ έχει προσκληθεί ως επισκέπτης καλλιτέχνης 
(guest composer) στα πανεπιστήμια της Αϊόβας, 
Νεβάδας και Bowling Green των Η.Π.Α. Έχει εμφα-
νιστεί σε δεκάδες φεστιβάλ, συνέδρια σύγχρονης 
μουσικής συναυλίες σε πάνω από 35 Ευρωπαϊκές και 
Αμερικανικές πόλεις. Περισσότερες πληροφορίες: 
dimitripapageorgiou.wordpress.com

ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΡΙΑΔΉΣ
Ο συνθέτης Αιμίλιος Κου ή Ριάδης (ψευδώνυμο 
του συμβολικού «Ελευθεριάδης», Θεσσαλονίκη, 1880- 
1935) μαθήτευσε αρχικά στον Δημήτριο Λάλα. Ακολού-
θησαν σπουδές στο Μόναχο (1908-1910) και διεύρυνση 
οριζόντων στο κοσμοπολίτικο Παρίσι (1910-1915), 
όπου σχετίστηκε με σημαίνοντες πνευματικούς κύκλους 
μουσικών και λογοτεχνών. Υπήρξε καθηγητής πιάνου 
και θεωρητικών στο Κ.Ω.Θ. από το 1915. Η σε μεγάλο 
βαθμό ακόμη άγνωστη δημιουργία του παρουσιάζει 
ιδιαίτερα ερευνητικά προβλήματα, ωστόσο ορισμένα 
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έργα αποκαταστάθηκαν από τους Β. Φιδετζή, 
Ν. Χριστοδούλου και Γ. Λεωτσάκο. Στο έργο του εξέ-
χουσα θέση κατέχουν τα τραγούδια και η μουσική 
δωματίου, και χαρακτηρίζεται κυρίως αφενός 
από την εύστοχη αφομοίωση στοιχείων της ελληνικής 
παραδοσιακής μουσικής (τρόποι, ρυθμοί, αυτοσχεδια-
στικά στοιχεία), αφετέρου από ιμπρεσιονιστικές τάσεις, 
για τις οποίες συγκαταλέγεται στους πρώτους Έλληνες 
γνώστες, και από τη γνώση συμβάσεων του γαλλικού 
και του ρωσικού εξωτισμού. 
Επιμέλεια κειμένου: 
Δρ. Ξένια Θεορωρίδου (Πιανίστρια –Μουσικολόγος)

ΧΡΉΣΤΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ 
Ο Χρήστος Σαμαράς ξεκινάει τις μουσικές του σπουδές 
στο Κ.Ω.Θ. (1969-76). Συνεχίζει στην Ανώτατη Σχολή 
Μουσικής και Παραστατικών Τεχνών της Βιέννης, 
σύνθεση με τον Friedrich Cerha και Erich Urbanner, 
φλάουτο με τους Louis Riviere και Robert Wolf.  Το 1982 
περατώνει τις σπουδές και συνεχίζει (1982-84) στην 
Ανώτατη Σχολή Καλών του Βερολίνο με τον Isang Yun. 
Έργα του έχουν βραβευτεί στην Ελλάδα και στο εξω-
τερικό και έργα του έχουν παιχτεί σε πολλές χώρες της 
Ευρώπης, Ασίας, Η.Π.Α και Αυστραλίας. Είναι Καθηγη-
τής Σύνθεσης στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Α.Π.Θ. 
Το συνθετικό του έργο καλύπτει όλους σχεδόν τους τομείς. 

ΚΏΣΤΑΣ ΣΙΕΜΠΉΣ
Γεννήθηκε στη Φλώρινα το 1961. Σπούδασε 
στο Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης και πήρε όλα 
τα πτυχία θεωρητικών με άριστα. Από το Δημοτικό 
Ωδείο Θεσσαλονίκης πήρε δίπλωμα βυζαντινής μου-
σικής με άριστα και από το Ωδείο “Μουσικό Κολέγιο” 
δίπλωμα σύνθεσης με άριστα παμψηφεί. Εργάστηκε 
σε Ωδεία και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Από 
το 1990 είναι καθηγητής στο Κρατικό Ωδείο Θεσσα-
λονίκης, όπου διδάσκει ανώτερα θεωρητικά-σύνθεση 
και είναι Αναπληρωτής Διευθυντής από το 2003. 
Δίδαξε στο ΤΜΣ του ΑΠΘ. Ήταν Διευθυντής σε ωδεία. 
Έχει συνθέσει έργα, που έχουν εκτελεστεί στην Ελλάδα 
και στο εξωτερικό. Οργάνωσε σεμινάρια σύγχρονης 
μουσικής, συμμετείχε σε συνέδρια, σεμινάρια, ημερίδες. 
Έχει αναλύσει, ενορχηστρώσει και μεταγράψει έργα. 
Συνέγραψε και επιμελήθηκε βιβλία. Είναι διδάκτωρ 
του Πανεπιστημίου του York και μέλος της Ένωσης 
Ελλήνων Μουσουργών. 

ΚΏΣΤΑΣ ΤΣΟΥΓΚΡΑΣ
Ο συνθέτης-μουσικολόγος Κώστας Τσούγκρας 
γεννήθηκε στο Βόλο το 1966 και ζει στη Θεσσαλονίκη 
από το 1983. Σπούδασε μουσική στο Ελληνικό Ωδείο 
Βόλου και στο Νέο Ωδείο Θεσσαλονίκης (δίπλωμα 
σύνθεσης στην τάξη του Χρ. Σαμαρά). Είναι απόφοιτος 

του Τμήματος Χημείας και του Τμήματος Μουσικών 
Σπουδών του ΑΠΘ, και διδάκτορας του ΤΜΣ. Έργα του 
έχουν παρουσιαστεί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό 
από καταξιωμένους μουσικούς ή σύνολα 
(Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, Δημοτική Ορχήστρα 
Θεσσαλονίκης, Ελληνικό Συγκρότημα Σύγχρονης 
Μουσικής, Νέο Ελληνικό Κουαρτέτο, dissonART 
Ensemble, Κουαρτέτο Αιμίλιος Ριάδης, Piandaemonium, 
κ.α.). Είναι αναπληρωτής καθηγητής συστηματικής 
μουσικολογίας του ΤΜΣ του ΑΠΘ και καθηγητής θε-
ωρητικών και σύνθεσης στο Κρατικό Ωδείο. Έργα του 
έχουν εκδοθεί και δισκογραφηθεί από το ΚΩΘ, 
το ΠΑΜΑΚ και την IRIDA Classical.

ΛΕΟΝΤΙΟΣ ΧΑΤΖΉΛΕΟΝΤΙΑΔΉΣ
Γεννήθηκε στην Καστοριά. Είναι κάτοχος Πτυχίων: 
Αρμονίας, Αντίστιξης, Φούγκας, Ενοργάνωσης, 
Διπλωμάτων: Κλασικής Κιθάρας, Σύνθεσης, Ηλεκτρο-
λόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών 
(ΤΗΜΜΥ)-Α.Π.Θ., Μουσικών Σπουδών Α.Π.Θ., 
Διδακτορικών Διπλωμάτων: ΤΗΜΜΥ-Α.Π.Θ., Σύνθεσης 
Μουσικής-York UK. Είναι Καθηγητής στο ΤΗΜΜΥ, 
ενώ παράλληλα από το 1999 διδάσκει σύνθεση 
στο Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης. Μέχρι σήμερα έχει 
συνθέσει 90 μουσικές συνθέσεις. Από το 1993 είναι 
μέλος της Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών και μέλος 
του Δ.Σ (2001). Έργα του έχουν παιχτεί και βραβευθεί 
τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Οι συνθετικές 
του κατευθύνσεις και τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα 
προδιαγράφονται από ερεθίσματα βασισμένα 
στην πολυπλοκότητα της νόησης και στη χρήση 
προηγμένων τεχνικών επεξεργασίας σήματος, 
τόσο στο χώρο της μουσικής σύνθεσης, όσο και 
στη βιοϊατρική τεχνολογία, με πρόσφατο επίκεντρο 
το χώρο της βιομουσικής.



ΓΙΏΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
Ο Γιώργος Αθανασόπουλος, PhD (University 
of Edinburgh, 2013) είναι μεταδιδακτορικός ερευνητής 
στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
στο πεδίο της εθνομουσικολογίας/μουσικής ψυχολογίας. 
Η έρευνά του αφορά την επίδραση του πολιτισμικού 
υπόβαθρου στην οπτική αναπαράσταση της μουσικής, 
με ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην σύμμιξη εννοιών. Έχει 
πραγματοποιήσει  έρευνα πεδίου στην Ελλάδα, την Με-
γάλη Βρετανία, την Ιαπωνία, και την Παπούα Νέα Γουινέα, 
και έχει λάβει υποτροφίες από το Ίδρυμα Ωνάση, 
το Great Britain Sasakawa Foundation, το University 
of Edinburgh, και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσα-
λονίκης. Οι μελέτες του έχουν δημοσιευτεί μεταξύ άλ-
λων στο Psychology of Music, το Empirical Musicology 
Review και την Encyclopaedia of Music and Culture. 

ΑΓΓΕΛΙΚΉ ΚΑΘΑΡΙΟΥ
Λυρική τραγουδίστρια Υπότροφος του Ιδρύματος 
Ωνάση, διδάκτωρ του Πανεπιστημίου του York και 
διδάσκουσα της Ειδίκευσης Μονωδίας στο Πανεπι-
στήμιο Μακεδονίας, συνεργάζεται με τα λυρικά θέατρα 
της βόρειας Ιταλίας, την Κρατική Όπερα του Ρήνου, 
Carnegie Hall, Concertgebouw, Opéra Comique, 
Μ.Μ.Α, Cité de la Musique, ΕΛΣ, Μέγαρο Μουσικής
 της Μόσχας και με τα φεστιβάλ Αθηνών, Μασσαλίας, 
Βουδαπέστης, Ferrara, Roque d’Anthéron. Ερμηνεύει 
ευρύ λυρικό και συμφωνικό ρεπερτόριο και έργα 
του 20ού και 21ου αιώνα - Ευρυδίκη, Carmen, Falstaff, 
Phaedra, 9η Συμφωνία του Beethoven, Pierrot Lunaire, 
Le Marteau sans Maître του Boulez – υπό τους αρχι-
μουσικούς Abbado, Αντωνίου, Bedford, Βράνο, 
Latham-Koenig, Λογιάδη, Plasson, Συμεωνίδη, Valade, 
Zedda. Η συνεργασία της με τις εταιρείες BIS, Naive, 
Naxos, Centaur περιλαμβάνει πρώτες παγκόσμιες 
παρουσιάσεις έργων των: Σκαλκώτα, Μητρόπουλου, 
Ξενάκη (διεθνές δισκογραφικό βραβείο Orphée 
d’Or 2012), το Μάγο Έρωτα του Falla και τη μουσική 
του A.Desplat για την ταινία 11’09”01 New York 
September 11.

ΚΏΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΠΑΝΤΑΉΣ
Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και σπούδασε βιολί 
στο Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης στην τάξη 
της Ε. Δελφινοπούλου (2001, δίπλωμα με βαθμό 
Άριστα Παμψηφεί και β’ βραβείο) και στο πανεπιστήμιο 
Folkwang Hochschule Essen στην τάξη της καθηγή-
τριας Nana Jashvili (2006, με βαθμό Άριστα). Tο 2008 
αποφοίτησε από το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Αρι-
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Έχει κερδίσει 
το γ’ βραβείο στους πανελλήνιους μαθητικούς αγώνες 
βιολιού και το β’ βραβείο στο διαγωνισμό του Σ.Α.Ω.Θ. 
καθώς και την υποτροφία του αυστροελληνικού συν-

δέσμου. Έχει λάβει μέρος σε πολλά διεθνή φεστιβάλ 
και συνέδρια, όπως στο Αφιέρωμα στην Ημέρα της 
Γυναίκας στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης (2012), 
στο Φεστιβάλ “Βαλκανική Πλατεία” Δ. Νεαπόλεως- 
Συκεών (2012), στο Φεστιβάλ “Αριστοτέλεια” Δ. Αριστο-
τέλη (2012), στο Διεθνές Μουσικολογικό Συνέδριο του 
ΑΠΘ - IMS Regional Association for the study of music 
on the Balkans (2011), στο Φεστιβάλ 45ων Δημητρίων 
Δ. Θεσσαλονίκης (2010), στο Φεστιβάλ “Παρα θιν&#39; 
αλως” Δ. Καλαμαριάς (2007), στη συνάντηση Ορχη-
στρών Πανεπιστημίων στην Τυνησία (2002), στην 9η 
Biennale στο Σαράγιεβο (2001), στη Συνάντηση Ωδείων 
στη Μασσαλία (2000), στην περιοδεία της Συμφωνικής 
Ορχήστρας του Δ. Καλαμαριάς στη Σλοβακία (2000) 
και έχει δώσει πλήθος σόλο ρεσιτάλ, αλλά και συναυλίες 
μουσικής δωματίου σε πολλές πόλεις της Ελλάδας και 
του εξωτερικού. Έχει συνεργαστεί με την Kρατική Ορχή-
στρα Αθηνών, καθώς και με τις Συμφωνικές Ορχήστρες 
Δήμων Καλαμαριάς, Θεσσαλονίκης, Βόλου και Ρόδου.

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΤΙΔΟΥ
Η Χριστίνα Κατίδου γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. 
Κατά τις σπουδές της στο Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης 
έλαβε το Δίπλωμα Πιάνου και τα Πτυχία Αρμονίας, 
Αντίστιξης και Φούγκας. Έχει συμμετάσχει σε σεμινάρια 
θεωρητικών και πιάνου και έχει παρουσιάσει ατομικά 
ρεσιτάλ και συναυλίες μουσικής δωματίου. Είναι μέλος 
της ορχήστρας Contra Τempo. Ενδιαφέρεται ιδιαίτερα 
για τη Σύγχρονη Μουσική κι έχει ηχογραφησει κι εκτε-
λέσει έργα νέων συνθετών. Είναι φοιτήτρια στο τμήμα 
Σύνθεσης του Κ.Ω.Θ. και στην κατεύθυνση Σύνθεσης 
του τμήματος Μουσικών Σπουδών του Α.Π.Θ. 
Έχει λάβει πτυχίο και Μεταπτυχιακό δίπλωμα 
από τη γεωπονική σχολή του Α.Π.Θ.

ΠΑΥΛΑΚΟΣ ΚΏΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ο Κωνσταντίνος Παυλάκος είναι κάτοχος Bachelor 
(Vancouver Academy of Music) καθώς και Master 
of Music (Utrecht Conservatory) με καθηγητές 
τους Ε.Ντράγκνεβα, T.Gabora και E.Koskinen. Έχει 
ερμηνεύσει το 1ο κοντσέρτο του S. Prokofiev με 
την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών.  Διδάσκει βιολί 
στο Δημοτικό Ωδείο Θέρμης καθώς και στο Ωδείο Βο-
ρείου Ελλάδος. Τον Οκτώβριο του 2016 πέτυχε 
στις ακροάσεις της Κρατικής Ορχήστρας στην ομάδα 
των πρώτων βιολιών. Τέλος, είναι κοντσερτίνο στην 
ορχήστρα δωματίου Contra Tempo υπό τη διεύθυνση 
του Βλαδίμηρου Συμεωνίδη.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΟΥΡΓΚΟΥΝΉΣ
O Αθανάσιος Σουργκούνης σπούδασε αρχικά βιολί και 
ανώτερα θεωρητικά στο Κρατικό Ωδείο Θεσ/νίκης, και 
κατόπιν ασχολήθηκε με τη βιόλα και τη διεύθυνση 
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ορχήστρας. Από το 2009 είναι μόνιμο μέλος 
στις βιόλες της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης , 
έχοντας επίσης καθήκοντα αναπληρωτή β΄κορυφαίου. 
Είναι τακτικός συνεργάτης του Ensemble Modern της 
Φρανκφούρτης, έχοντας δώσει συναυλίες σε Βιέννη, 
Φρανκφούρτη και Βερολίνο. Έχει εμφανιστεί ως σολίστ 
με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, την Κρατική 
Ορχήστρα Αθηνών, τη Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου 
Θεσσαλονίκης, την Ορχήστρα του Κρατικού Ωδείου 
Θεσσαλονίκης καθώς και με την ορχήστρα του Αριστο-
τελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο Konzerthaus 
του Βερολίνου. Έχει εκπροσωπήσει ως βιολονίστας το 
Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης στη συνάντηση Ωδείων 
Μεσογείου στη Μπαστιά της Κορσικής και κατόπιν επι-
λέγεται να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην Παγκόσμια 
Ορχήστρα Νέων (WYO) για δύο συναπτά έτη. Έχει απο-
σπάσει βραβεία και διακρίσεις σε διαγωνισμούς, 
μεταξύ των οποίων το 1ο βραβείο στο Διεθνή Διαγωνισμό 
Βιολιού της Murcia. Είναι τελοιόφοιτος σπουδαστής 
της τάξης διεύθυνσης ορχήστρας του Κρατικού Ωδείου 
Θες/νίκης και απόφοιτος του Τμήματος Μουσικών 
Σπουδών του Α.Π.Θ.

ΒΛΑΔΙΜΉΡΟΣ ΣΥΜΕΏΝΙΔΉΣ
Ο αρχιμουσικός Βλαδίμηρος Συμεωνίδης είναι από-
φοιτος του Πανεπιστημίου Μουσικής και Παραστατικών 
Τεχνών της Βιέννης καθώς και του Τμήματος Μουσικών 
Σπουδών του Α.Π.Θ. Από το 2006 εως το 2011 διετέλεσε 
Διευθυντής της Εθνικής Συμφωνικής Ορχήστρας 
της Ε.Ρ.Τ.  Έχει συνεργαστεί με ορχήστρες και 
μουσικά σύνολα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, όπως 
η Ορχήστρα της Αυστριακής Ραδιοφωνίας (RSO Wien), 
η Φιλαρμονική Ορχήστρα της Σόφιας, οι κρατικές 
ορχήστρες Αθηνών και Θεσσαλονίκης, η Παιδική 
Χορωδία της Βιέννης, τα σύνολα σύγχρονης μουσικής 
‘‘Klangforum Wien’’, ‘‘die reihe’’ και ‘‘dissonArt’’, 
η Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης, 
η Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου, η Ορχήστρα Πατρών, 
η “Sinfonietta Belgrade”, η Καμεράτα, η Συμφωνική 
Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων κ.α.  Ηχογράφησε 
για την ελληνική και την αυστριακή Ραδιοφωνία καθώς 
και για την διεθνή δισκογραφική εταιρεία ΝΑΧΟS.

ΝΑΥΣΙΚΑ ΤΣΑΡΑ
Σπούδασε φλάουτο στο Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης 
στην τάξη του καθηγητή Ιλίε Μακοβέι. Συνέχισε 
τις σπουδές της στο Παρίσι, στην École Normale de 
Musique de Paris στην τάξη του Jean Ferrandis. 
Υπήρξε υπότροφος του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών 
με την υποτροφία Α. Τριάντη. Ως σολίστ έχει συμπράξει 
με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Έχει πραγματοποι-
ήσει πλήθος συναυλιών μουσικης δωματιου καθώς 
επίσης και σόλο ρεσιτάλ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 

Εχει συμμετάσχει σε συναυλίες παρουσιάζοντας σημα-
ντικά έργα του σύγχρονου ρεπερτορίου σε πρώτη 
πανελλήνια εκτέλεση όπως le marteau sans maître 
του Pierre Boulez, Garrigue τουTristan Murail κ.ά. Είναι 
μέλος της Ορχήστρας Δωματίου Contra Tempo και του 
Συνόλου Φεστιβάλ Ιονίου. Είναι απόφοιτη του Τμήματος 
Μουσικών Σπουδών της Σχολής Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ.

ΚΏΣΤΑΣ ΧΑΡΔΑΣ 
Eπίκουρος καθηγητής συστηματικής μουσικολογίας 
στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του ΑΠΘ. Ερευνητικά 
και εκπαιδευτικά πεδία: ανάλυση και θεωρία της μου-
σικής, νεοελληνική μουσική, μουσική του 19ου και 
του 20ού αιώνα, ερευνητική προσέγγιση στη μουσική 
εκτέλεση. Πρόσφατες δραστηριότητες: διάλεξη 
στο Τμήμα Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου 
Columbia, κεντρικός ομιλητής συνεδρίου της College 
Music Society στις Η.Π.Α., συγγραφή επτά λημμάτων 
για τη μουσική εγκυκλοπαίδεια Grove Music Online και 
τριών κεφαλαίων για συλλογικούς τόμους από εκδοτι-
κούς οίκους του εξωτερικού. Ως πιανίστας εμφανίστηκε 
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και είναι ιδρυτικό 
μέλος του συνόλου Piandemonium. Η ηχογράφησή 
του με μουσική του Γ.Α.Παπαϊωάννου (Naxos) βρα-
βεύτηκε το 2014 από την Ένωση Ελλήνων Κριτικών 
Μουσικής και Θεάτρου. Το 2016 κυκλοφόρησαν δύο CD 
με συμμετοχή του: «The American Album» (φλάουτο: 
Patricia Surman, Centaur Records) και «Γιώργος Σισι-
λιάνος - Επετειακή Ηχογράφηση» (Ίριδα Classical).

ΟΡΧΉΣΤΡΑ ΔΏΜΑΤΙΟΥ CONTRA TEMPO
Η Ορχήστρα Δωματίου Contra Tempo δημιουργήθηκε 
τον Μάρτιο του 2012 με πρωτοβουλία του Αρχιμου-
σικού Βλαδίμηρου Συμεωνίδη, από μουσικούς που 
αποφάσισαν να εργαστούν μαζί, αγνοώντας τις όποιες 
αντιξοότητες έχει να αντιμετωπίσει μια τέτοια κίνηση 
στους καιρούς που διανύουμε. Το Κρατικό Ωδείο 
Θεσσαλονίκης ένας θεσμός με ιστορία στην υποστήριξη 
δημιουργικών πρωτοβουλιών, έθεσε από την πρώτη 
στιγμή την ορχήστρα υπό την αιγίδα του. Κοινός στόχος 
του συνόλου είναι η εξερεύνηση του ρεπερτορίου 
για ορχήστρα δωματίου διαφορετικών εποχών και 
αισθητικών ρευμάτων της μουσικής τέχνης, η προβολή 
της ελληνικής μουσικής δημιουργίας , σύγχρονης και 
παλαιότερης, καθώς και η παρουσίαση συμφωνικών 
έργων σε μεταγραφή για μικρή ορχήστρα. Σημαντικές 
στιγμές της μέχρι τώρα πορείας της ορχήστρας ήταν 
η παρουσίαση για πρώτη φορά στην Ελλάδα δύο οπε-
ρών του K.Weill (Mahagonny Songspiel και Der Jasager)
σε σκηνοθεσία του Αλέξανδρου Ευκλείδη στο Μέγαρο 
Μουσικής Θεσσαλονίκης τον Σεπτέμβριο του 2014
καθώς και η παρουσίαση της 1ης και 4ης Συμφωνίας 
του G.Mahler.



Ο Σύνδεσμος Yποτρόφων του Ιδρύματος Ωνάση συστάθηκε το 1986 στην Αθήνα, ως πρω-
τοβουλία των πρώτων υποτρόφων. Κεντρικός σκοπός του Συνδέσμου είναι να ενταχθούν 
σε αυτόν οι απόφοιτοι που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους με χορηγία υποτροφίας από το 
Ίδρυμα Ωνάση με απώτερο στόχο την προώθηση της γνώσης, της κοινωνικής δικαιοσύνης 
και του πολιτισμού μέσα από τις δράσεις τους.

Από την ίδρυσή του έως σήμερα, ο Σύνδεσμος Υποτρόφων έχει να επιδεί-
ξει μία πλούσια δραστηριότητα, η οποία περιλαμβάνει την οργάνωση εκδη-
λώσεων, την πρωτοβουλία δράσεων και την ανάδειξη των επιτευγμάτων 
των Υποτρόφων του σε όλους τους τομείς των επιστημών και της τέχνης.

Ο Σύνδεσμος Υποτρόφων αριθμεί πλέον περισσότε-
ρους από 2000 υποτρόφους, Έλληνες και αλλοδα-
πούς που έχουν τιμηθεί με ερευνητικές χορηγίες και 
εκπαιδευτικές υποτροφίες. 

Ανάμεσα στα μέλη του Συνδέσμου συγκαταλέγονται αξιόλογες προσωπι-
κότητες από τον χώρο των γραμμάτων, των επιστημών και των τεχνών, 
οι οποίοι ζουν, εργάζονται και διαπρέπουν εντός και εκτός Ελλάδας. Είναι 
μία ισχυρή και δυναμική κοινότητα αριστούχων ακαδημαϊκών και ενεργών 
επαγγελματιών.
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