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Η δηµιουργική συνύπαρξη λαών, κρατών και θρησκειών
στη Μεσόγειο υπήρξε πάντα µια µεγάλη πρόκληση 

στη µακραίωνη ιστορία της περιοχής. Σήµερα αυτή η ανάγκη
γίνεται ακόµα πιο επιτακτική, προκειµένου η διαφορετικότητα
να µην είναι εµπόδιο στην επικοινωνία µας, την επαφή
µεταξύ των λαών, αλλά προστιθέµενη αξία· ένα εφόδιο, 
για να είναι η Μεσόγειος η θάλασσα που µας ενώνει, 
µια κοιτίδα ευηµερούντων πολιτισµών, ειρηνικής συµβίωσης
και ευηµερίας µέσα από τη γόνιµη ανταλλαγή ιδεών.
Για την επίτευξη του σκοπού αυτού είναι απαραίτητη η
σύµπραξη πολλών και πρόθυµων δυνάµεων. Έτσι και εµείς,
πιστοί στις αρχές που διέπουν την Ελληνική Πολιτεία 
και ανταποκρινόµενοι στην εκστρατεία του Ιδρύµατος Anna
Lindh «1001 Νύχτες για τον ∆ιάλογο», διοργανώνουµε 
από κοινού µε το Ίδρυµα Anna Lindh και το Ελληνικό Ίδρυµα
Πολιτισµού την αποψινή εκδήλωση. Για να ταξιδέψουµε, 
µε οδηγό τη µουσική, το λόγο και την εικόνα, σε περιοχές
και πολιτισµούς της Μεσογείου. 
Οι προσπάθειές µας όµως δεν σταµατούν εδώ. Σε συνέχεια
ελληνικής πρωτοβουλίας, όλοι οι Υπουργοί Πολιτισµού της
Ευρω-Μεσογειακής Συνεργασίας θα συναντηθούµε στις 29
και 30 Μαΐου 2008 στην Αθήνα µε σκοπό να προαγάγουµε
και να ενισχύσουµε την προσπάθεια αυτή. Η Ελλάδα
επιδιώκει να είναι όχι απλώς µια γέφυρα µεταξύ των
πολιτισµών των δύο πλευρών της Μεσογείου, αλλά ένας
ισχυρός κρίκος αυτής της γεωστρατηγικής αλυσίδας. 
Και θα είναι πάντα αρωγός των προσπαθειών της κοινωνίας
των πολιτών και των διεθνών οργανισµών που αποβλέπουν
σε ένα καλύτερο µέλλον για την περιοχή στην οποία όλοι
ζούµε, τη θάλασσα που µοιραζόµαστε. 

Μιχάλης Λιάπης 
Υπουργός Πολιτισµού

T he creative co-existence of peoples, states and religions 
in the Mediterranean has always presented 

a great challenge in the long history of the region. Nowadays,
this need has become even more imperative, so that our
differences do not hinder our communication and the contact
between peoples, but rather act as a positive force. Our
differences must work in such a way that the Mediterranean
becomes the sea that unites us, a birthplace of flourishing
cultures, of peaceful accord and prosperity within the fruitful
exchange of ideas.
In order to achieve this aim collaboration between many
positively-disposed forces is essential. So we too–faithful to
the principles that govern the Greek State and in response to
the “1001 Nights for Dialogue” campaign by the Anna Lindh
Foundation–have mounted this evening’s event, together with
the said Foundation and the Hellenic Foundation for Culture. In
order to travel to regions and cultures of the Mediterranean,
with music, the word and the image as our guides.
Yet our efforts do not stop here. Upon the initiative of Greece,
on 29 and 30 May all the Ministers of Culture of the Euro-
Mediterranean Partnership will meet in Athens with the aim of
encouraging and supporting this endeavour. Greece aims not
to be simply a bridge between the cultures of the two sides of
the Mediterranean, but a strong link in this geographically
strategic chain. And it will always work to further the efforts of
civil society and international organizations in their quest for a
better future for the region in which we all live, and for the sea
that we share.

Michalis Liapis
Minister of Culture
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T o Eλληνικό Ίδρυµα Πολιτισµού στάθηκε, από την πρώτη
στιγµή, συµπαραστάτης στις προσπάθειες της Ευρω-

Μεσογειακής κοινότητας για την εξάλειψη των διακρίσεων και
της ξενοφοβίας, καθώς και για την προώθηση του διαλόγου
και της συνεργασίας στην περιοχή που µοιραζόµαστε και
ζούµε. Από το 2005 το ΕΙΠ είναι επικεφαλής του ελληνικού
δικτύου του Ευρω-Μεσογειακού Ιδρύµατος Anna Lindh για τον
∆ιάλογο µεταξύ των Πολιτισµών. Στο διάστηµα αυτό έχει
υποστηρίξει και προωθήσει ποικίλες πρωτοβουλίες για
συνεργασία µεταξύ φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών, ενώ
παράλληλα συµµετέχει σε προγράµµατα που αναπτύσσονται
µε σκοπό τον αµοιβαίο σεβασµό στους διαφορετικούς
πολιτισµούς και στη θρησκευτική πολυµορφία.
Η «Νύχτα ∆ιαλόγου» στην Αθήνα, την πόλη που καθιέρωσε
τη ∆ηµοκρατία, λαµβάνει χώρα στο Μέγαρο Μουσικής και
αποτελεί την ελληνική συµµετοχή στο πρόγραµµα «1001
∆ράσεις για τον ∆ιάλογο», που καθιέρωσε το Ίδρυµα Αnna
Lindh στο πλαίσιο του 2008 – Έτους ∆ιαπολιτισµικού
∆ιαλόγου. Στη γενέτειρα, λοιπόν, του διαλόγου,
υποδεχόµαστε τους µουσικούς από διάφορα µέρη της
Μεσογείου, οι οποίοι συµπράττουν στην παράσταση 
«Το παραµύθι της Μουσικής», που ετοίµασε το «Εν Χορδαίς»,
το αξιόλογο αυτό µουσικό σχήµα από τη Θεσσαλονίκη µε τις
συστηµατικές έρευνες στη µουσική της ευρύτερης περιοχής
της Μεσογείου. 
Το Yπουργείο Πολιτισµού της Ελλάδας, το Ίδρυµα Αnna
Lindh και το Ελληνικό Ίδρυµα Πολιτισµού, στέλνουµε αυτή
τη νύχτα της 22ας Μαΐου, από την Αθήνα, µήνυµα µουσικής
προς τις υπόλοιπες 36 χώρες της Ευρω-Μεσογειακής
Συνεργασίας (κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ευρω-
Μεσογειακοί Εταίροι): ένα µήνυµα που ενώ αναδεικνύει τη
διαφορετικότητα µέσα από τον ήχο, προάγει την
αδελφοσύνη, την αλληλοκατανόηση και τον
αλληλοσεβασµό. Ειρηνικά και δηµιουργικά οι καλλιτέχνες
από τη Μεσόγειο προβάλλουν πολλά κοινά στοιχεία της
τέχνης και του πολιτισµού της περιοχής και, µε τον µουσικό
διάλογο που αναπτύσσουν, συνηγορούν στην άποψη ότι τα
στοιχεία που ενώνουν τους λαούς της Μεσογείου είναι πολύ
περισσότερα από εκείνα που τους χωρίζουν.

Καθηγητής Γεώργιος Μπαµπινιώτης
Πρόεδρος Ελληνικού Ιδρύµατος Πολιτισµού

T he Hellenic Foundation for Culture was, from the very outset,
right behind the Euro-Mediterranean community in its

endeavours to eliminate discrimination and xenophobia, as well
as to promote dialogue and cooperation in the region in which
we live and that we share. From 2005 the HFC has been head of
the Greek network of the Anna Lindh Euro-Mediterranean
Foundation for Dialogue between Cultures. During this period 
it has supported and promoted a variety of initiatives for
furthering cooperation between institutions of Civil Society,
while also participating in programmes that have been
developed with the aim of encouraging mutual respect for
cultures and for religious diversity.
The “Dialogue Night” is being held at the Athens Concert Hall,
in the city that instituted Democracy. It represents 
the Greek contribution to the “1001 Actions for Dialogue”
programme, established by the Anna Lindh Foundation 
as part of the 2008 Year of Intercultural Dialogue. Thus here,
in the birthplace of dialogue, we welcome musicians from
different parts of the Mediterranean, who have come to take
part in the performance of “The Tale of Music”, prepared by 
En Hordais, a remarkable ensemble from Thessalonica, who
have made a systematic study of the music of the wider
Mediterranean region.
On this night of 22 May, The Greek Ministry of Culture, the Anna
Lindh Foundation and the Hellenic Foundation for Culture send
a musical message from Athens to the other 36 countries of the
Euro-Mediterranean Partnership (country-members of the
European Union and Euro-Mediterranean partner-countries):
a message that, while it reveals difference through sound,
promotes fraternity, mutual understanding and respect.
In a peaceful and creative manner these artists from the
Mediterranean project many common elements of the art 
and culture of the region and, through the musical dialogue
that they develop, champion the opinion that there are many
more elements that unite the peoples of the Mediterranean
than divide them.

Professor Georgios Babiniotis
President of the Hellenic Foundation for Culture

7



8



9From Myth to Paramythía 

Greek mythology abounds in episodes concerned with music:
the musical contest of Apollo with the inventor of the flute
Marsyas, where the struggle of national art and tradition
against foreign influence is revealed, or, according to other
interpretations, where we see the definitive victory of vocal
over instrumental music; the myth of Orpheus and Eurydice,
where Orpheus’ ability to descend into Hades mirrors the faith
of the Greek people in the penetrating and overwhelming
power of music that conquers over death; the story of Linus,
to whom the invention of the three-stringed lute is ascribed;
the mythical song of the Sirens that bewitched sailors, and
many others.
Fairytales (param ’ythia in Greek), as we heard them as children,
are also of course based on the element of myth.
But etymologically and functionally they are linked primarily 
to paramythía (solace) or consolation, often revealing a true
reality. The central hero of the favourite fairytale of my
grandmother, who was from Caesarea in Cappadocia, was 
a young man who, having killed a bear–the fear and terror 
of the land–in the mountains, found a treasure trove of gold
coins in its cave. With this money, so the tale says, he built a
home for old people, an orphanage, a hospital and other
charitable establishments. This tale preserves the reality of the
philanthropic centre known as the “Basileiada” founded and
supported by St Basil the Great.
In many fairytales of our childhood years, town criers
throughout the length and breadth of a kingdom proclaim
that the young nobleman and princess are seeking a worthy
spouse, depicting a reality of Byzantium that is familiar 
to us from history. There is, for example, the well-known
episode with the Emperor Theophilus and Cassiane, later the
author the famous troparion (hymn) sung every Tuesday
evening in Holy Week. When Theophilus wanted to find a
bride, he gathered together all the most beautiful maidens 
of the empire in order to choose his future consort. And if
Cassiane had not responded with her unique presence of
mind, she, and not Theodora, would have become empress.
Something similar lies behind the events as they unfold 
in the “Tale of Music”. And it is not only the reality of the town
criers who tell abroad the search for the ideal groom.
The fairytale takes place in Byzantine Maroneia in Thrace.

Από τον µύθο στην παραµυθία

Η ελληνική µυθολογία βρίθει από περιστατικά που αφορούν
στη µουσική: Ο µουσικός αγώνας του Απόλλωνα µε τον
εφευρέτη του αυλού Μαρσύα, όπου διαφαίνεται η πάλη της
εθνικής τέχνης και παράδοσης κατά της ξένης επίδρασης ή,
κατά άλλες ερµηνείες, η οριστική επικράτηση της φωνητικής
τέχνης έναντι της οργανικής µουσικής. ο µύθος του Ορφέα
και της Ευρυδίκης, όπου η ικανότητα του Ορφέα να
κατεβαίνει στον Άδη αντικατοπτρίζει την πίστη του
ελληνικού λαού στη διεισδυτική και ακαταµάχητη δύναµη
της µουσικής που νικά το θάνατο. η ιστορία του Λίνου, στον
οποίο αποδίδεται η εφεύρεση της τρίχορδης λύρας. το
µυθικό τραγούδι των Σειρήνων που µάγευαν τους ναυτικούς,
και πολλά άλλα.
Τα παραµύθια, όπως τα γνωρίσαµε παιδιά, στηρίζονται
βέβαια κι αυτά στο µυθικό στοιχείο, αλλά ετυµολογικά και
λειτουργικά συνδέονται κατά κύριο λόγο µε την παραµυθία,
την παρηγοριά, αποκαλύπτοντας συχνά και µια
πραγµατικότητα. Το αγαπηµένο παραµύθι της γιαγιάς µου
από την Καισαρεία είχε ως κεντρικό του ήρωα ένα νέο
παλικάρι, που σκοτώνοντας µια αρκούδα στο βουνό, το
φόβο και τον τρόµο της περιοχής, βρήκε στη σπηλιά της ένα
θησαυρό από χρυσά νοµίσµατα. Με αυτά έκτισε, λέει,
γηροκοµείο, ορφανοτροφείο, νοσοκοµείο και άλλα ευαγή
ιδρύµατα. Το παραµύθι αυτό διέσωζε την πραγµατικότητα
της «Βασιλειάδας», που είχε ιδρύσει και συντηρούσε ο
Μέγας Βασίλειος. 
Σε πολλά παραµύθια των παιδικών µας χρόνων, τελάληδες
σε όλα τα µήκη και τα πλάτη ενός βασιλείου αναγγέλλουν
ότι το αρχοντόπουλο ή η βασιλοπούλα αναζητούν άξιο ταίρι,
παρουσιάζοντας µία πραγµατικότητα του Βυζαντίου που µας
είναι γνωστή από την ιστορία. Όπως για παράδειγµα το
γνωστό περιστατικό µε τον Αυτοκράτορα Θεόφιλο και την
Κασσιανή, ποιήτρια κατόπιν του περίφηµου τροπαρίου που
ψάλλεται κάθε χρόνο το βράδυ της Μ. Τρίτης. Όταν θέλησε
να νυµφευθεί ο Θεόφιλος, µάζεψε από όλα τα µέρη τις
ωραιότερες παρθένες της αυτοκρατορίας για να διαλέξει τη
µέλλουσα βασίλισσα. Και αν η Κασσιανή δεν του απαντούσε
µε τη µοναδική ευστροφία της, θα ήταν αυτή η
αυτοκράτειρα και όχι η Θεοδώρα. 
Με παρόµοια αφορµή εκτυλίσσονται τα γεγονότα και στο
«Παραµύθι της µουσικής» της Βασιλικής Νευροκοπλή. 



Και δεν είναι µόνο η πραγµατικότητα των τελάληδων-
κηρύκων που διαλαλούν την αναζήτηση του ιδανικού
γαµπρού. Το παραµύθι διαδραµατίζεται στη βυζαντινή
Μαρώνεια της Θράκης. Εκεί γεννιέται η δική µας Θεοδώρα.
Ένα κορίτσι διαφορετικό από τα άλλα. Η διαφορετικότητά
της ξεκινάει από το γεγονός ότι είναι τυφλή. Αυτό όµως είναι
που την κάνει να αντιλαµβάνεται και να αισθάνεται τον
κόσµο µε τρόπο µοναδικό, µέσα από τις άλλες αισθήσεις
της, και κυρίως µέσα από την ακοή της. Έτσι, αποκτά µεγάλη
σχέση µε τους ήχους και τη σιωπή. Η σχέση της µε τους
ήχους την οδηγεί στην αγάπη της για τη µουσική. Η σχέση
της µε τη σιωπή, µε τον καιρό, την κάνει σοφή. Η φήµη της
απλώνεται σε όλη την Μεσόγειο. Κάποτε έρχεται η ώρα να
παντρευτεί. Μα η Θεοδώρα έχει αποφασίσει πως µόνο
µουσικό µπορεί να πάρει. Και µετά από το σχετικό τελάληµα,
αρχίζουν να καταφτάνουν µουσικοί από όλα τα µέρη της
Μεσογείου.
Παρουσιάζεται έτσι και µία άλλη ιστορική πραγµατικότητα,
αυτή της συνύπαρξης και των ποικίλων σχέσεων ανάµεσα
στους λαούς της θάλασσας των αρχαίων πολιτισµών και των
µεγάλων θρησκειών. Μία ενότητα που αποτυπώνεται στην
τοπιογραφία, στο κλίµα, στην αρχιτεκτονική, στη µουσική
και στους ανθρώπους, χωρίς να παραβλέπουµε τις πολλές
διαφοροποιήσεις και τις ιδιαιτερότητες. Παρά τους
πολέµους, τις έριδες και τις παραδοσιακές ή συγκυριακές
έχθρες, ποτέ δεν έπαψε η αέναη κίνηση, ανταλλαγή και
αλληλεπίδραση πολιτισµικών συνηθειών και µουσικών
ιδιωµάτων.
Ακόµη και σήµερα, στις ταραγµένες µέρες που ζούµε, δεν
λείπει η ανάγκη για παραµυθία, αλλά και για σεβασµό τού
«άλλου»: του οικονοµικού µετανάστη, του πολιτικού
πρόσφυγα, του ανθρώπου µε προβλήµατα υγείας, του
ατόµου µε ειδικές ανάγκες. Τα παραµύθια, και πιο
συγκεκριµένα «Το παραµύθι της µουσικής», είναι ένα
καταφύγιο κατανόησης και προσέγγισης, µετοχής και
αγάπης στον διαφορετικό άνθρωπο και κοµίζει, συν τοις
άλλοις, µηνύµατα κοινά µε αυτά που επιδιώκει 

That is where our own Theodora is born: a little girl who is
different to all the others. Her dissimilarity begins from the fact
that she is blind.Yet that is what makes her perceive and sense
the world in a unique way, through her other senses, and
principally through her hearing. And so she develops a strong
relationship with sounds and silence. Her relationship with
sounds leads her to her love for music. Her relationship with
silence, over time, makes her wise. Her fame spreads
throughout the whole Mediterranean. One day the time for her
to marry arrives. But Theodora has decided that she can only
marry a musician. And after the announcement is proclaimed,
musicians from all parts of the Mediterranean begin to arrive.
And thus yet another historical reality is presented here, that of
the co-existence and of the diverse relationships between the
peoples of the sea of ancient cultures and the great religions.
A cohesion that is imprinted in the topography, the climate, the
architecture, the music and the people, without overlooking
the many differences and distinct characteristics that may exist.
The perpetual movement, exchange and influence of cultural
customs and musical idioms never stopped, despite wars,
discord and traditional or circumstantial enmity.
Even nowadays, in our troubled times, the need for paramythía,
or the solace of tales, as well as respect for the “other” still
remains: for the economic migrant, the political refugee, the
person with health problems, or the person with special needs.
The fairytale, and especially “The Tale of Music”, is like a refuge of
understanding and conciliation, sharing and love for the person
who is different, and it conveys, among other things, messages
that the “Night of Dialogue” initiative of the Anna Lindh
Foundation and its network also seeks to convey.
Before ending this brief note, two words on the musical casing
of the fairytale:
It is true that “The Tale of Music” is an exceptional text that
moves us and that inspires us in many different ways. How
much more so is this true of its special relationship with music
and the dramatic possibilities offered by its musical
presentation. In the performance six new compositions 
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η πρωτοβουλία «Νύχτα ∆ιαλόγου» του Ιδρύµατος Anna
Lindh και του δικτύου του.
Πριν κλείσουµε το σύντοµο τούτο σηµείωµα, δυο λόγια για
τη µουσική επένδυση του παραµυθιού:
Είναι αλήθεια πως «Το παραµύθι της µουσικής» είναι ένα
εξαιρετικό κείµενο που συγκινεί και προκαλεί ποικίλες
εµπνεύσεις. Πόσο µάλλον και αυτή η ειδική σχέση του µε τη
µουσική και τις δραµατολογικές δυνατότητες που προσφέρει
για να το επενδύσεις µουσικά. Στην παράσταση ακούγονται,
µε παραλλαγές, έξι νέες συνθέσεις του γράφοντος, που
ετοιµάστηκαν ειδικά γι’ αυτήν, χρησιµοποιώντας κατά κύριο
λόγο υλικά της µουσικής µας κληρονοµιάς: µουσικά όργανα,
ήχους και µακάµια, ρυθµικά σχήµατα και µουσικές φόρµες.
Ωστόσο, ως σύγχρονη µουσική δηµιουργία είναι ανοικτή σε
επιρροές και επιδράσεις, µε τις προσλαµβάνουσες και τις
αισθητικές ανησυχίες τού σήµερα. Οι τίτλοι των κοµµατιών
και οι συντελεστές µε τα όργανα που παίζουν αναγράφονται
σε άλλο σηµείο του εντύπου. Τα µουσικά θέµατα, που
συνοδεύουν την εµφάνιση των µουσικών-υποψήφιων
γαµπρών από τα διάφορα µέρη της Μεσογείου, επιλέχθηκε
να είναι παραδοσιακές συνθέσεις, προτείνοντας έτσι
ταυτόχρονα και µία συνάντηση παλαιού και νέου,
παράδοσης και σύγχρονης µουσικής δηµιουργίας. Έτσι,
δίνεται η ευκαιρία στους ακροατές-θεατές, παιδιά κατά
κύριο λόγο, αλλά και ενήλικες, να γνωρίσουν και να
αγαπήσουν τη µουσική µας κληρονοµιά. Τη µουσική που µας
παραδόθηκε και αυτή, που εµείς οι νεότεροι µουσικοί
επιχειρούµε να παραδώσουµε. 
Κλείνοντας οφείλουµε να ευχαριστήσουµε τους
διοργανωτές της παράστασης για την εµπιστοσύνη και τη
στήριξη: το Υπουργείο Πολιτισµού, το Ίδρυµα Anna Lindh 
και το Ελληνικό Ίδρυµα Πολιτισµού. 

Κυριάκος Καλαϊτζίδης

by the writer can be heard, plus variations. The pieces were
written specially for the production, using material mainly from
our musical heritage: instruments, tones and makams, rhythmic
patterns and musical forms. However, as a contemporary
musical creation it is open to other influences, along with all 
the apperceptions and the aesthetic concerns of today. The
titles of the pieces and the names of the performers and the
instruments they play are to be found in another part of this
programme. Traditional compositions were chosen for the
musical themes which accompany the appearance of the
musicians–prospective husbands from different parts of the
Mediterranean. In this way we have a meeting of old and new,
of tradition and a contemporary musical creation. The
audience–mainly children, but also adults–is thus given the
opportunity to come to know and love our musical
heritage–the music that was handed down to us and the 
music that we more contemporary musicians are venturing 
to hand down.
In concluding we must thank the organisers of the event 
for their trust and support: the Ministry of Culture, the Anna
Lindh Foundation and of course the Hellenic Foundation
for Culture.

Kyriakos Kalaitzidis
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Κείµενο

Μουσική

Σκηνοθεσία – χορογραφίες

Φωτισµοί

Επιµέλεια προβολών

Σκηνογραφική – ενδυµατολογική επιµέλεια

Επιµέλεια κίνησης

Τραγούδι

Τραγούδι

Φλάουτο µε ράµφος

Κανονάκι

Τουµπελέκι

Κορνέτο

Ούτι

Μεσαιωνικό λαούτο

Νάι

Βιολί

Ούτι

Τραγούδι

Κανονάκι

Κοντραµπάσο

Τουµπελέκι, µπεντίρ, ντέφι, ιδιόφωνα

Κρητική και Πολίτικη λύρα

Κιθάρα

Το Παραµύθι της Μουσικής
Μια µουσική παράσταση του Πολιτιστικού Οργανισµού «Εν Χορδαίς»

Αφήγηση 
∆έσποινα Σαραφείδου – Βασιλική Νευροκοπλή

Χορεύουν
Νίκος Αλεξίου, Αγγελική Καγιάβη, Ιωακείµ Κάσδαγλης, Βίκυ Κελέρµενου, 

Κλεάνθης Κόκκορης, Ροζαλίνα Πέρρου, Θεοδόσης Συκιώτης, Έφη Φαρµάκη 

Στον τελευταίο χορό συµµετέχει το «Εργαστήρι Τέχνης και Πολιτισµού» 

σε διδασκαλία Χρήστου Θεολόγου

Ήχος Λεωνίδας Παλάσκας  • Οδηγός σκηνής Βίκυ Κυριακίδη

Επιµέλεια Παραγωγής Νίκος Τερψιάδης, Σοφία Καρακώστα

Βοηθοί παραγωγής Lisian Zhupa, Κατερίνα Κουζουκίδου, Nashwan Farok

Ευχαριστούµε το «Εργαστήρι Τέχνης και Πολιτισµού» για την ευγενική συµµετοχή του, 

τη ∆ήµητρα Χατούπη και την Ανώτερη Σχολή ∆ραµατικής Τέχνης «∆ήλος», τον Kiya Tabassian, τον Ηλία Ανδρεουλάκη,

τη Μαρία Φωστιέρη και τον Φώτιο Γαρουφαλιά για την πολύτιµη βοήθειά τους.

Βασιλική Νευροκοπλή

Κυριάκος Καλαϊτζίδης

Θωδ Εσπίριτου

Μελίνα Μάσχα

Νίκος Τερψιάδης

Άση ∆ηµητρολοπούλου

Σταύρος Σουλιµιώτης

Melihat Gülses (Κωνσταντινούπολη)

Ghada Shbeir (Βηρυτός)

Stéphanie Cettolo (Τουλούζη)

Imane Homsy (Βηρυτός)

Said El Artist (Κάιρο)

Lluís Coll i Trulls (Βαρκελώνη)

Kamel Ferjani (Τύνιδα)

Pietro Prosser (Βενετία)

Kadry Mostafa Sorour  

Κυριάκος Πετράς

Κυριάκος Καλαϊτζίδης

∆ρόσος Κουτσοκώστας

Άλκης Ζοπόγλου

Βασίλης Τζωρτζίνης

Πέτρος Παπαγεωργίου

Ηλίας Ανδρεουλάκης

Θανάσης Τσίτσαρης

Μουσικό Σχήµα Εν Χορδαίς



Text

Composer

Director - Choreography

Light designer

Projection artwork

Set designer – Costume Supervisor 

Choreography supervisor

Voice

Voice

Flûte à bec

Qanun

Darbuka

Cornetto

Oud 

Medieval lute

Ney

Violin

Oud

Voice

Qanun

Contrabass

Darbuka, Bendir, Def, Idiophones

Cretan and Constantinopolitan lyra

Guitar

The Tale of Music
A performance by “En Chordais”: Musical Traditions of the Mediterranean

Narrators

Despoina Sarafeidou – Vassiliki Nevrokopli

Dancers

Nikos Alexiou, Angeliki Kagiavi, Ioakim Kasdaglis,Vassiliki Kelermenou,
Kleanthis Kokkoris, Rozalina Perrou,Theodosis Sikiotis, Effie Farmaki 

The last dance features artists from the the “Workshop of Art & Culture" cultural society

Teacher: Christos Theologou

Sound engineer Leonidas Palaskas • Stage manager Vicky Kyriakidi 

Production management Nikos Terpsiadis, Sophia Karakosta

Production assistance Lisian Zhupa, Katerina Kouzoukidou, Nashwan Farok

Special thanks to the “Workshop of Art & Culture”cultural society for their kind contribution,

and Dimitra Chatoupi and the Delos Theatre School, Kiya Tabassian, Ilias Andreoulakis,

Maria Fostieri and Fotios Garoufalia for their valuable help.

Vassiliki Nevrokopli

Kyriakos Kalaitzidis

Thod Espiritou

Melina Mascha

Nikos Terpsiadis 

Assi Dimitrolopoulou

Stavros Soulimiotis

Melihat Gülses (Istanbul)

Ghada Shbeir (Beirut)

Stéphanie Cettolo (Paris)

Imane Homsy (Beirut)

Sayyed El Artist (Cairo)

Lluís Coll i Trulls (Barcelona)

Kamel Ferjani (Tunis)

Pietro Prosser (Venice)

Kadry Mostafa Sorour 

Kyriakos Petras

Kyriakos Kalaitzidis

Drossos Koutsokostas

Alkis Zopoglou

Vassilis Tzortzinis

Petros Papageorgiou

Ilias Andreoulakis

Thanassis Tsitsaris

En Chordais  Ensemble



14 1. Μια φορά κι έναν καιρό…
Στη Μαρώνεια της Θράκης ένα ζευγάρι αρχόντων έχουν όλα τα καλά
του κόσµου εκτός από παιδί. Κάποια στιγµή ζητούν τη συµβουλή του
γερο-σοφού τους Σωφρόνιου.

Teshbouhto, µαρωνίτικος ύµνος
Μουσικό θέµα «Το παραµύθι της µουσικής»*

2. Η γέννηση του παιδιού
Ο γερο-Σωφρόνιος τούς εξηγεί πως µόνο αν δεχθούν ένα κουσούρι
στο παιδί, ο Θεός θα τους το δώσει. Το αποδέχονται, και µέσα σε
εννιά µήνες γεννιέται ένα κορίτσι.

Βαλσάκι Νικρίζ*

3. Η προφητεία του γερο-Σωφρονίου
Πάνω στο χρόνο το ζευγάρι ανακαλύπτει πως η κόρη τους είναι
τυφλή. Η µητέρα προστρέχει στον γερο-σοφό, ο οποίος προφητεύει
το µέλλον αυτού του πολύ χαρισµατικού παιδιού και προτείνει να το
ονοµάσουν Θεοδώρα, όπως και κάνουν.

Παραλλαγή µουσικού θέµατος «Το παραµύθι της µουσικής»*
Μουσικό θέµα «Το παραµύθι της µουσικής»*

4. Η Θεοδώρα µεγαλώνει…
Καθώς µεγαλώνει η αρχοντοπούλα, αναπτύσσονται στο έπακρο η
όσφρηση, η αφή και περισσότερο απ’ όλες τις αισθήσεις, η ακοή.
Κοντά στο γερο-βοσκό ∆ανιήλ και τη φλογέρα του αγαπά τη
µουσική. Από τον εγγονό του Αλέξιο, µε τον οποίο παίζουν όλη µέρα
µαζί, µαθαίνει τι είναι το τραγούδι.

Nini, σύνθεση: Necip Gülses
Το τραγούδι του Αλέξιου* (απόσπασµα)

5. Η φήµη της Θεοδώρας
Η σοφία της Θεοδώρας αυξάνεται κι έρχονται να την
συµβουλευθούν άνθρωποι από τα πέρατα του κόσµου. Πάντα πριν
φύγουν, τους ρωτά για τη µουσική του τόπου τους.

Το σεµάι της Θεοδώρας*

6. Η Θεοδώρα σε ηλικία γάµου 
Όταν έρχεται σε ηλικία γάµου η αρχοντοπούλα, ζητά από τον
πατέρα της να βγάλει τελάληδες να καλέσουν µουσικούς για να
διαλέξει ανάµεσά τους αυτόν που µέσα από τη µουσική θα της
χαρίσει φως. Σκορπούν οι τελάληδες στην οικουµένη.

Μουσικό θέµα «Το παραµύθι της µουσικής»*
Τελάληδες* 

1. Once upon a time…
..In a tower in Maroneia lived a noble couple who had everything that
they could wish for.The only thing they didn’t have was a child, so they
asked for the advice of the wise old Sophronius.

Teshbouhto, Maronite chant
Musical theme 2 “A Tale for Music”*

2.The birth of a child
Sophronius advises them to accept the fact that their child may have
some flaw. Only if they could accept this might then God bless them with
a baby. Indeed, nine months later a beautiful girl is born.

Nikriz waltz*

3.The prophecy of old Sophronius
Before the child turns one year old her parents realize that she is blind.
They ask once more for the help of Sophronius.The old man makes a
prophecy for the girl’s future, foretelling that she will be unique and
special, and tells them that they should give her the name Theodora.

Variation on the musical theme “A tale for Music” *
Musical theme “A tale for Music”*

4.Theodora grows up…
As Theodora grows up she develops the rest of her senses: smell, touch,
but most of all her hearing. At the side of the old shepherd Daniel, who
plays the pipe, she discovers music, and in the company of his grandson
Alexios, with whom she shares her childhood games, she discovers
singing.

Nini, composition: Necip Gülses 
Alexios’s song* (extract)

5.The fame of Theodora
Theodora’s wisdom increases and she receives visitors from all around
the world asking for her advice. Before they leave Theodora always asks
them about the music of their respective countries.

Theodora’s semai*

6.Theodora comes of marriageable age
When she comes of marriageable age she asks her father to send out
town-criers to invite musicians for her to choose from among them the
one who will be able to offer to her the light by his playing.Town-criers
are sent around the world.

Musical theme “A Tale for Music”*
Town-criers* 



7. Οι γαµπροί
Ένας ένας καταφθάνουν οι εφτά µουσικοί – υποψήφιοι γαµπροί –
και παίζουν τα µουσικά τους όργανα για τη Θεοδώρα.

La Septime Estampie, ανωνύµου Γάλλου συνθέτη του ιγ΄ αιώνα
Ταξίµι στο ούτι σε µακάµ ραστ
Αυτοσχεδιασµός σε τουµπελέκι
Pavana, ανωνύµου συνθέτη του ιστ΄ αιώνα από τη Βενετία
Ya mersal el marasil Μουάσσαχ, ανωνύµου Άραβα συνθέτη 
του ιη΄ αιώνα
Ya soi desposado, Σεφαραδίτικο παραδοσιακό από την Ανδαλουσία 
Ταταυλιανοί χοροί, παραδοσιακοί σκοποί από την Κωνσταντινούπολη

8. Η αναποφασιστικότητα
Τρεις µέρες και τρεις νύχτες η Θεοδώρα προσπαθεί να διαλέξει έναν
από τους µουσικούς που ήρθαν να την ζητήσουν. Την τρίτη νύχτα
βγαίνει µια βόλτα στη θάλασσα και ακούει τον Αλέξιο να τραγουδά.

Το τραγούδι του Αλέξιου* (απόσπασµα)

9. Η απόφαση
Ακούγοντας τον Αλέξιο, ξυπνά µέσα της και γιγαντώνεται η αγάπη
της γι’ αυτόν που πάντοτε την αγαπούσε. Η φωνή του συνδυάζει όλα
τα µουσικά όργανα γιατί κινείται από την γεµάτη αγάπη καρδιά του.
Το λέει στους γονείς της κι αφού ρωτήσουν και τον Αλέξιο,
κανονίζονται οι γάµοι.

10. Το τραπέζι 
Η Θεοδώρα ανακοινώνει το γάµο της µε τον Αλέξιο στο επίσηµο
τραπέζι όπου παρευρίσκονται όλοι οι µουσικοί.

Μουσικό θέµα «Το παραµύθι της µουσικής»*

11. Ο γάµος
Γίνεται ο γάµος µε το µεγάλο γλέντι όπου παίζουν όλοι µαζί οι
µουσικοί αδερφωµένοι. Φεύγοντας αφήνουν γαµήλιο δώρο στο
ζευγάρι τα µουσικά τους όργανα και ο Αλέξιος µε τη Θεοδώρα
περνούν ευτυχισµένοι την υπόλοιπη ζωή τους παίζοντας και
τραγουδώντας.

Το τραγούδι του Αλέξιου*
Ξεχασµένο Χασάπικο*
Από ξένο τόπο – Ya banati Skenderiya – Üsküdar'a Gideriken,
Παραδοσιακό τραγούδι κοινό στην ελληνική, αραβική και τουρκική
παράδοση

* Σύνθεση και ενορχήστρωση: Κυριάκος Καλαϊτζίδης

7.The bridegrooms 
One by one, seven musicians arrive—all of them potential grooms for
Theodora—playing their musical instruments.

La Septime Estampie, Anonymous 13th-century French composer
Taksim on the oud in makam rast
Improvisation on the toubeleki
Pavane, Anonymous 16th-century Venetian composer
Ya mersal el marasil, Muwashshah, Anonymous 18th-century 
Arab composer
Ya soi desposado, Traditional Sephardic air from Andalusia
Tatavla Dances, Traditional air from Constantinople

8. In hesitation
For three days and three nights Theodora tries to choose between one of
the musicians who have come to ask for her hand. On the third night she
is wandering by the sea when she hears Alexios singing.

Alexios’ song* (extract)

9.The choice
As she listens to Alexios, love awakes in Theodora’s heart for the one she
had always loved. In his voice she can hear all the musical instruments,
because his heart is also full of love for her. She announces her choice to
her parents and, after having asked Alexios, they arrange the wedding
ceremony.

10.The feast
Theodora announces her wedding to Alexios at the feast where all the
musicians have gathered.

Musical theme “A Tale for Music”*

11.The wedding
The wedding is taking place, and during the wedding feast all the
musicians play together.When the time comes for the guests to depart
they leave behind their musical instruments as wedding presents. Alexios
and Theodora live happily ever after in a world of music.

Alexios’ song*
Forgotten Hassapiko*
Apo kseno topo – Ya banati Skenderiya – Üsküdar'a Gideriken,
Traditional song common to the Greek, Arab and Turkish musical
traditions.

* Compositions and musical arrangement: Kyriakos Kalaitzidis
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16 µουσικής» ανέβηκε ως µουσικο-θεατρική
παράσταση το 2007 στο Μέγαρο Μουσικής
Θεσσαλονίκης, ενταγµένο στον κύκλο
εκπαιδευτικών προγραµµάτων, και κυκλοφορεί
από τις εκδόσεις Λιβάνη.

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΛΑΪΤΖΙ∆ΗΣ 
Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και ολοκλήρωσε 
τις σπουδές του στη βυζαντινή µουσική µε τον 
τ. Άρχοντα Λαµπαδάριο της Μ.Χ.Ε. 
Ελ. Γεωργιάδη. Από το 1986 ασχολείται
συστηµατικά µε το ούτι, ουσιαστικά
αυτοδίδακτος, το οποίο και µελέτησε όχι µόνο
ως προς την τεχνική του, αλλά και ως προς τις
εκφραστικές τάσεις που υφίστανται στην Εγγύς
και Μέση Ανατολή. Έχοντας δηµιουργήσει ένα
προσωπικό ύφος, θεωρείται σήµερα ένας από
τους σηµαντικότερους εκτελεστές του οργάνου.
Από το 1988 αναπτύσσει ένα πολύµορφο έργο
που εστιάζεται στην έρευνα, τη διδασκαλία και
την καλλιτεχνική πράξη της µουσικής τής καθ’
ηµάς Ανατολής. Έχει συµµετάσχει ως σολίστας
σε φεστιβάλ για το ούτι στην Ελλάδα και το
εξωτερικό, έχει γράψει σκηνική µουσική και έχει
συµπράξει µε σηµαντικούς Έλληνες και ξένους
ηθοποιούς (Alan Bates, Moni Ovadia). Το 1993,
µαζί µε άλλους µουσικούς της Θεσσαλονίκης,
ιδρύει το «Εν Χορδαίς», έναν φορέα µελέτης,
διδασκαλίας και ανάδειξης των µουσικών
παραδόσεων της Μεσογείου, που παρεµβαίνει
στο µουσικό γίγνεσθαι µε παραγωγές δίσκων,
εκδόσεις βιβλίων και διοργάνωση συναυλιών.
Έχουν κυκλοφορήσει δύο δίσκοι µε συνθέσεις
του («Προσµονή», 1997 και «Εξορία», 2005) και
υπό έκδοση είναι «Το παραµύθι της µουσικής».
Ως µέλος και καλλιτεχνικός διευθυντής τού 
«Εν Χορδαίς» έχει εµφανισθεί σε σηµαντικούς
συναυλιακούς χώρους και φεστιβάλ στην
Ελλάδα, την Ευρώπη, την Ασία, την Αµερική και
την Αφρική, συνεργαζόµενος µε κορυφαίους
Έλληνες και ξένους µουσικούς. ∆ιετέλεσε
Καλλιτεχνικός ∆ιευθυντής του ευρωπαϊκού
έργου MediMuses (Φεβρουάριος 2002 – Ιούλιος
2005) και υπήρξε ο ιθύνων νους των
πρωτοβουλιών του Οργανισµού για άνοιγµά του
στη νοτιοανατολική Μεσόγειο και τον Αραβικό
Κόσµο, άνοιγµα που οδήγησε µεταξύ άλλων και
στην υποψηφιότητα τού «Εν Χορδαίς» ως
επίσηµη ελληνική εκπροσώπηση της UNESCO 
για το Βραβείο Sharjah 2007. Είναι υποψήφιος

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΕΥΡΟΚΟΠΛΗ
Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Αποφοίτησε από
το Παιδαγωγικό Τµήµα ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης
και από το Τµήµα Θεάτρου της ΑΣΚΤ και
ολοκλήρωσε τις σπουδές της στη θεωρία της
ελληνικής παραδοσιακής και της Ανατολικής
µουσικής στη Σχολή Παραδοσιακής Μουσικής
«Εν Χορδαίς». Έχει συµµετάσχει σε πολλά
σεµινάρια θεάτρου, µουσικής και χορού µε
κορυφαίους Έλληνες και ξένους δασκάλους 
(Ρ. Πατεράκη, Λ. Λαζόπουλο, Θ. Εσπίριτου, 
Β. Παπαβασιλείου, T. Suguki, A. Vassiliev, 
T. Sudana). Έχει συνεργαστεί µε την Ελληνική
Ραδιοφωνία και το ∆ηµοτικό Ραδιόφωνο
Θεσσαλονίκης. Από το 1992 µέχρι το 1995 είχε
την ευθύνη του Θεατρικού Παιχνιδιού στον
«ΜΥΛΟ» µε προσκεκληµένους λογοτέχνες και
καλλιτέχνες. Από το 1991 έως σήµερα έχει
επιµεληθεί πολλές σχολικές θεατρικές
παραστάσεις µε κάποια από τα έργα σε
διασκευές της, ενώ συµµετείχε ως ηθοποιός σε
παραστάσεις µουσικής και λόγου στην Ελλάδα
και το εξωτερικό. Από το 1994 µπαίνει στο
χώρο της γραφής. Ξεκινά µε ποίηση και
συνεχίζει µε θεατρικά έργα, πεζογραφήµατα,
µονολόγους, δοκίµια και στίχους για τραγούδια
και παραµύθια. Το 1999 εκδίδεται το Θεατρικό
µονόπρακτο «Εγώ ο Άλλος» (εκδ. Νησίδες) και
ακολουθούν δηµοσιεύσεις σε λογοτεχνικά
περιοδικά. Ποιήµατά της από τη συλλογή 
«Πίσω από τον ορίζοντα, τα σώµατα και τα
λόγια» περιλαµβάνονται µεταφρασµένα στα
γερµανικά στον 2ο τόµο της Ανθολογίας της
αφιερωµένης στη σύγχρονη ελληνική ποίηση
(εκδ. Ρωµιοσύνη, Μόναχο 2006) µε την
επιµέλεια της Dadi Sideri-Speck, ενώ δύο
τραγούδια σε στίχους της, το «Ζεϊµπέκικο 
της ξενιτιάς» και το «Χελιδόνισµα»,
περιλαµβάνονται στο Άλµπουµ «Εξορία» 
του Κυριάκου Καλαϊτζίδη (Εν Χορδαίς 2005).
Τον Φεβρουάριο του 2007 εκδίδεται το
παραµύθι της «Αν τ’ αγαπάς, ξανάρχονται», 
µε εικονογράφηση του Νικόλα Ανδρικόπουλου,
εκδ. Λιβάνη, το οποίο και έλαβε το βραβείο
καλύτερου ελληνικού παιδικού βιβλίου του
2007 για παιδιά σχολικής και προσχολικής
ηλικίας από τον «Κύκλο του Ελληνικού Παιδικού
Βιβλίου», ενώ έλαβε και το βραβείο
εικονογραφηµένου παιδικού βιβλίου από το
περιοδικό «∆ιαβάζω». «Το παραµύθι της

διδάκτορας βυζαντινής µουσικολογίας του
Πανεπιστηµίου Αθηνών και για τη διετία 
2006-2008 υπότροφος του ιδρύµατος Mundo 
en Armonia της Ισπανίας.

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΕΣΠΙΡΙΤΟΥ
Αποφοίτησε από το Τµήµα Θεατρικών Σπουδών
του Πανεπιστηµίου Πατρών. Σπούδασε θέατρο
στο «Studio Stanislavski» και αποφοίτησε από
τη δραµατική σχολή της Ε. Χατζίκου.
Παρακολούθησε τα εργαστήρια του Τρίτου
Θεάτρου, στην Ιταλία, µε αντικείµενο το
σωµατικό θέατρο και τη σχέση της σκηνοθεσίας
µε τη µουσική. Έχει σκηνοθετήσει µέχρι τώρα
32 παραστάσεις και 8 δρώµενα και αναλόγια,
στο Εθνικό Θέατρο, στο Μέγαρο Μουσικής
Θεσσαλονίκης, στα ∆Η.ΠΕ.ΘΕ. Καλαµάτας,
Πάτρας, Σερρών, Κοζάνης, Ιωαννίνων και σε
ανεξάρτητες οµάδες. Παραστάσεις του έχουν
παρουσιαστεί στο Εθνικό Θέατρο, στη Β΄
Biennale Θεσσαλονίκης, στη «Θεατρική Άνοιξη»
στο πλαίσιο της Θεσσαλονίκης Πολιτιστικής
Πρωτεύουσας της Ευρώπης, στο Κολλέγιο
Αθηνών, στο φεστιβάλ της ∆ιεθνούς Θεατρικής
Συνάντησης, στο Γαλλικό Ινστιτούτο Βόλου, στην
Ιταλία, στη F.Y.R.O.M., στο Βέλγιο, στη Γαλλία και
στη Ρουµανία. Στο θέατρο παρουσιάστηκαν τα
έργα του «Inferno, εικόνες µιας έκθεσης», και –
µε µορφή αναλογίου – «Ηλέκτρα, το τέλος της
παράστασης», «Delirium tremens» και «Η
σχεδία της Μέδουσας». Έχει παραδώσει
µαθήµατα υποκριτικής και σεµινάρια σε οµάδες
Ελλήνων και ξένων στην Αθήνα, τα Χανιά, την
Κοζάνη, την Πτολεµαΐδα, τη Θεσσαλονίκη, τους
∆ελφούς και τη Χάλκη. Για την παράδοση
σεµιναρίων έχει συνεργαστεί µε το Εθνικό
Θέατρο, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Γενική
Γραµµατεία Νέας Γενιάς, τις Νοµαρχιακές
Επιτροπές Λαϊκής Επιµόρφωσης, το Εθνικό
Ίδρυµα Νεότητας, το ∆Η.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης, το
Πανεπιστήµιο Αθηνών και ιδιωτικούς φορείς.
Από το 1993 µέχρι σήµερα, έχει συνεργαστεί,
ως καθηγητής υποκριτικής, µε το Εργαστήρι του
Άκη ∆αβή, µε το ∆ηµόσιο ΙΕΚ Αµαρουσίου και µε
τις Ανώτερες Σχολές ∆ραµατικής Τέχνης «Αρχή»,
«Πρόβα», «∆ήλος» 
(∆. Χατούπη), µε τη σχολή του Γιώργου Κιµούλη
και µε την Ανώτερη Σχολή ∆ραµατικής Τέχνης
του Πνευµατικού κέντρου του ∆ήµου της Αγίας
Βαρβάρας.
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Born in Thessalonica, Vassiliki Nevrokopli

graduated from both the Schools of Primary

Education and of Drama of the Aristotle

University of Thessalonica, and also studied the

Theory of Greek and Eastern traditional music.

She has participated in many seminars on

theatre, music and dance with distinguished

Greek and foreigner teachers (R. Pateraki,

L. Lazopoulos, Thod Espiritou, V. Papavassileiou,

T. Suguki, A. Vassiliev, T. Sudana, G. Shbeir,

among others). She has worked with Greek

Radio and the Municipal Radio of Thessalonica.

From 1992 until 1995 she was in charge of the

Theatrical Game at the  “Mylos” cultural centre,

with invited artists and people of letters.

Since 1991 she has produced many school plays,

also writing adaptations, while as an actor 

she has performed in musical and theatre

productions in Greece and abroad. In 1994 she

began writing, firstly poetry and later plays,

prose, monologues, essays, song lyrics and tales

for children. In 1999 her one-act play 

“Ego o allos” (Nisides Editions) was published,

followed by pieces in magazines. Poems from

the collection “Behind the Horizon, the Bodies

and the Words” were translated into German

for the second volume of the anthology

dedicated to contemporary Greek poetry

published in 2006 in Munich (Romiosini

Publications), edited by Dadi Sideri-Speck.

She wrote the lyrics to two songs,“Zeimbekiko

Tis Ksenitias” (Zeimbekiko of Exile) and

“Chelidonisma” (The Song of the Swallow),

in the CD “Eksoria” of Kyriakos Kalaitzidis 

(En Chordais 2005). In February 2007 her tale 

“If You Love Them, They Come Back” (Livanis

Editions, illustrated by Nikolas Andrikopoulos),

was awarded the prize for best Greek 

Children's Book of 2007 for pre-school and

school-age children by the “Circle of the Greek

Children's Book”, and the prize for best

illustrated children's book in the “Diavazo”

magazine competition.“The Tale of Music” was

performed in February 2007 at Thessalonica

Concert Hall. It is soon to be published by

Livanis Editions as part of its educational

programme for schools.

KYRIAKOS KALAITZIDIS

Born in Thessalonica, Kyriakos Kalaitzidis

completed his studies in Byzantine music with

Eleftherios Georgiades, the former Archon

Lambadarios of the Great Church of Christ of 

the Ecumenical Patriarchate. He began studying

the oud in 1986, focusing both on technique and

the instrument’s place in the cultural traditions 

of the Near and Middle East. In Greece he is now

considered one of the most distinguished

performers and teachers of the oud today. Since

1998 he has focused on researching, teaching

and performing the music of the Near East. He

has performed as a soloist at oud festivals in

Greece and abroad, also composing music for

theatre and working with renowned actors (Alan

Bates, Moni Ovadia). Together with others, in 1993

he founded En Chordais, a cultural organization

that actively pursues research into, education in

and the promotion of the musical traditions of

the Mediterranean, producing CDs and books,

as well as giving concerts. Two CDs of his

compositions have been released (“Prosmoni”,

1997, and “Eksoria”, 2005), soon to be followed by

the “Paramythi tis Moussikis” – “The Tale of Music”.

As a member and artistic director of En Chordais

he has performed in important concerts and

festivals in Greece, Europe, Asia, America and

Africa in collaboration with leading musicians

(see more in the background to En Chordais).

The Artistic Director of the European project

MediMuses (February 2002 – July 2005), he was

the driving force behind the organization’s

initiative to open out to the Southeast

Mediterranean and the Arabic world, which led,

among other things, to En Chordais being

officially nominated by the Greek department 

of UNESCO for the 2007 Sharjah prize. He is a PhD

candidate in Byzantine Musicology of the

University of Athens, and was awarded a

scholarship by the Spanish foundation Mundo 

en Armonia for 2006-2008.

THEODOROS ESPIRITOU

Theodoros Espiritou graduated from the

Department of Theatre Studies of Patra

University, and the E. Chatzikou School of

Dramatic Art, as well as studying theatre at the

Stanislavsky Theater Studio. He attended

workshops of the Third Theatre in Italy on body

theatre and the relation between directing and

music. Thus far he has directed 32 performances

and 8 productions at the National Theatre, the

Thessalonica Concert Hall and the Municipal and

Regional Theatres of Kalamata, Patra, Serres,

Kozani, Ioannina and for independent groups.

His productions have been shown at the National

Theatre, the Second Biennale of Thessalonica,

"Theatre Spring" as part of "Thessalonica, Cultural

Capital of Europe", Athens College, the Festival 

of the International Theatre Meeting, the Volos

French Institute, as well as in Italy, FYROM,

Belgium, France and Romania. His works, "Inferno:

Images of an Exhibition", "Elektra: The End of the

Performance", "Delirium Tremens", and "The Raft

of the Medusa", have all been staged. He has

given acting lessons and seminars to groups 

of Greeks and foreigners in Athens, Chania,

Kozani, Ptolemaida, Thessalonica, Delphi, and

Chalki. He has collaborated with the National

Theatre, the European Union, the General

Secretariat for Youth, Prefectures Committees for

Adult Education, the National Youth Foundation,

the Kozani Municipal and Regional Theatre, the

University of Athens, and many private

foundations. Since1993 he has collaborated,

as an acting professor, with the Akis Davis

Workshop, the State IEK of Amaroussion, various

Schools of Dramatic Art, including Archi, Prova

(M. Raze), and Delos (D. Chatoupi), the School 

of Giorgos Kimoulis, and the School of Dramatic 

Art of the Municipality of Agia Varvara 

Cultural Centre.
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Μουσικό Σχήµα «Εν Χορδαίς»

Το µουσικό σχήµα «Εν Χορδαίς» είναι ένα εργαστήρι ήχων
της καθ’ ηµάς Ανατολής, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη. Αποτελεί
αυτόνοµο τµήµα του οµώνυµου µουσικού οργανισµού που,
µαζί µε τη λειτουργία της σχολής παραδοσιακής και
βυζαντινής µουσικής και τη δραστηριότητα στο χώρο των
εκδόσεων βιβλίων και παραγωγής δίσκων, συνθέτει µια
ολοκληρωµένη πρόταση στα ελληνικά µουσικά πράγµατα. 
Κύριοι άξονες αναζήτησης και δηµιουργίας του, οι λόγιες και
οι λαϊκές µουσικές παραδόσεις της Μεσογείου και η
σύγχρονη µουσική δηµιουργία. Τα µέλη του έχουν ιδιαίτερα
ενδιαφέρουσες µουσικές διαδροµές, που συνθέτουν το
πολυσυλλεκτικό και δηµιουργικό του πρόσωπο. Κοινός
παρονοµαστής της αναζήτησής τους είναι τόσο η βιωµατική
αγάπη για την ελληνική µουσική παράδοση όσο και οι
σπουδές τους στη βυζαντινή µουσική. 
Από την ίδρυσή του (1993), συνδυάζοντας την έρευνα µε τη
ζωντανή µουσική πράξη, έχει πραγµατοποιήσει πάνω από
400 εµφανίσεις σε σηµαντικά φεστιβάλ και κορυφαίους
συναυλιακούς χώρους στην Ελλάδα και το εξωτερικό
(Λονδίνο, Κωνσταντινούπολη, Μασσαλία, Παρίσι, Κοπεγχάγη,
Βελιγράδι, Φιλιππούπολη, Νυρεµβέργη, Βενετία, Βρυξέλλες,
Μόντρεαλ, Λουξεµβούργο, Τύνιδα, Αµµάν, Λάρνακα,
Λεµεσό, Βηρυτό, Οδησσό, Κουβέιτ, Χονγκ Κονγκ κ.α.),
καθώς και συνεργασίες µε κορυφαίους Έλληνες, Άραβες,
Πέρσες και Τούρκους δεξιοτέχνες.
Τον Νοέµβριο του 2006 επιλέχθηκε να συνοδεύσει τον Πρόεδρο
της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας, κ. Κάρολο Παπούλια, στο επίσηµο
ταξίδι του στα ΗΑΕ και το Οµάν, ενώ πρόσφατα τιµήθηκε µε το
βραβείο της Γαλλικής Ραδιοφωνίας «Prix France Musique des
Musiques du Monde» (Babel Med Festival, Μασσαλία, Μάρτιος
2008). Το βραβείο συνοδεύεται από την ηχογράφηση ενός
δίσκου από το «Εν Χορδαίς» στη δισκογραφική εταιρεία Occorá
µε παγκόσµια διανοµή από την Harmonia Mundi. 
Όλη αυτή η πολύχρονη προσπάθεια του σχήµατος 
«Εν Χορδαίς» έχει παρουσιαστεί εκτενώς από έντυπα και
ηλεκτρονικά ΜΜΕ σε όλο τον κόσµο, συγκεντρώνοντας
ενθουσιώδεις κριτικές καθώς και έναν πολύ µεγάλο όγκο
δηµοσιευµάτων, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκποµπών,
συνεντεύξεων, αφιερωµάτων κτλ. σε µερικά από τα
κορυφαία ΜΜΕ (BBC world service, TV 5, Radio CANADA,
Radio FRANCE, Turkish Radio Television, Al Jazira, ΕΡΤ κτλ.).

En Chordais Music Ensemble 

En Chordais is much more than a group; it is a veritable
‘workshop of sounds’ of the Eastern Mediterranean and
neighboring lands, based in Thessalonica. The Music Ensemble,
along with the Music School, the books and CDs, offers an
extremely broad perspective of music in Greece.
The Music Ensemble is active in the domain of multicultural,
learned and popular musical traditions of the Mediterranean
and their creative continuance. The members of the Ensemble
have particularly interesting musical backgrounds that led to
its multifarious and creative character. The common factors
that guarantee authenticity in their search for style are their
love for popular musical tradition, rooted in their own
experiences, and their studies of Byzantine music.
Combining research with performance, since its foundation (in
1993) En Chordais has appeared more than 400 times at
Festivals in Greece and abroad (London, Istanbul, Marseille,
Paris, Copenhagen, Belgrade, Plovdiv, Nuremberg, Venice,
Brussels, Montreal, Luxemburg, Tunis, Amman, Larnaca,
Limassol, Beirut, Odessa, Kuwait, Hong Kong etc.), as well as in
collaboration with leading Greek, Arab, Persian and Turkish
virtuosi.
In November 2006 En Chordais was chosen to accompany the
President of the Greek Democracy, Mr. Karolos Papoulias, on his
official trip to the UAE and Oman, while recently it was awarded
the French Radio prize "Prix France Musique des Musiques Du
Monde" (at the Babel Med Festival – Marseille, in March 2008).
Part of this prize is the opportunity to release an album with
the French label Occorá, with worldwide distribution by
Harmonia Mundi.
The activities, concerts and discography of En Chordais have
been widely publicized, and it has received enthusiastic reviews
in important music magazines as well as on-line articles,
interviews, TV and Radio broadcasts (BBC World Service, TV 5,
Radio CANADA, Radio FRANCE, Turkish Radio and Television,
Al Jazira, ERT etc).
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«… Χάρη σε σας γεύτηκα κόσµους που µου ήταν εντελώς άγνωστοι.

Τώρα τους κουβαλώ µέσα στην ψυχή µου και θα τους κουβαλώ για

πάντα. Ακούγοντάς σας, κατάλαβα πως δεν υπάρχει κανένα όργανο που

να είναι καλύτερο από το άλλο, και πως το καθένα έχει τη δική του ψυχή

που δεν συγκρίνεται µε καµιά άλλη, όπως και η ψυχή του καθενός µας».

“Thanks to you I tasted of worlds that were completely unknown to me. Now

I carry them within my soul and they will remain within me for ever. Listening

to you, I realized that there is no instrument that is better than any other, and

that every instrument has its own soul that cannot be compared to any other,

just as the soul of each one of us.”





22 ΝΙΚΟΣ ΤΕΡΨΙΑ∆ΗΣ
Σπούδασε Μαθηµατικά και
Αρχιτεκτονική στο Αριστοτέλειο
Παν/µιο Θεσσαλονίκης. Επίσης
µουσική στο Εθνικό Ωδείο Βόλου και
στη Σχολή «Εν Χορδαίς». Μαθήτευσε
την τέχνη και την τεχνική της
φωτογραφίας δίπλα στον Γιάννη
Παπανικολάου. Έχει κάνει δύο
ατοµικές εκθέσεις και έχει
επιµεληθεί ταυτόχρονες προβολές
σε συναυλίες. Φωτογραφίες του
έχουν χρησιµοποιηθεί σε εκδόσεις
εντύπων και CD. Είναι διευθυντής
παραγωγής τού «Εν Χορδαίς». 

ΜΕΛΙΝΑ ΜΑΣΧΑ
Γεννήθηκε στην Αθήνα. Απόφοιτος
του Τµήµατος Θεάτρου της Σ.Κ.Τ. του
Α.Π.Θ. Κάτοχος ΜΑ Advanced Theatre
Practice-Lighting Design (C.S.S.D.
London UK), και MA Theatre Directing
(Middlesex University London UK ).
Έχει συνεργαστεί ως σχεδιάστρια
φωτισµών σε παραγωγές του
Φεστιβάλ Αθηνών, της Εθνικής
Λυρικής Σκηνής, του Εθνικού
Θεάτρου, του Κρατικού Θεάτρου
Βορείου Ελλάδος και των ∆ηµοτικών
Περιφερειακών Θεάτρων. Άλλες
συνεργασίες της περιλαµβάνουν το
Θέατρο του Νότου, το Θέατρο Τέχνης,
το Αµφιθέατρο, το Θέατρο του Νέου
Κόσµου, το Μεταξουργείο, το Θέατρο
Οδού Κεφαλληνίας και άλλα θέατρα
στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

ΑΣΗ ∆ΗΜΗΤΡΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
Σπούδασε Αρχιτεκτονική στην Αθήνα
(Ε.Μ.Π.) και σκηνογραφία στο Παρίσι
µε υποτροφίες του Ιδρύµατος
Γουλανδρή και του Μεγάρου
Μουσικής. Εργάζεται αρκετά χρόνια
ως αρχιτέκτονας-σκηνογράφος και ως
σκηνογράφος-ενδυµατολόγος
θεάτρου µε σηµαντικές συνεργασίες
στο ενεργητικό της. Έχει συνεργαστεί
µε τον ∆. Αθανίτη ως σκηνογράφος-
ενδυµατολόγος σε ταινίες µεγάλου
και µικρού µήκους και ως βοηθός σε
σκηνικά και κοστούµια µε τους 
J. Savary, J. MacFarlane, G. Aillaud και
S. Hasenclever στο Παρίσι.

∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΣΑΡΑΦΕΙ∆ΟΥ
Απόφοιτος της Φιλοσοφικής Σχολής
του Παν/µίου Αθηνών και της Σχολής
∆ραµατικής Τέχνης Ε. Χατζίκου. 

Έχει παίξει στον κινηµατογράφο και
στο θέατρο. Ως ηθοποιός
συνεργάστηκε µε πολλούς και
σηµαντικούς φορείς στην Ελλάδα και
το εξωτερικό µε µια πλειάδα
σκηνοθετών. Εργάστηκε ως βοηθός
σκηνοθέτη στις παραστάσεις
«Χοηφόροι» (L. Breuer), «Ο Φιλόσο-
φος» και «Ελληνική αϋπνία» 
(Ρ. Πατεράκη). Θεατρικά κείµενά της
έχουν παρουσιαστεί στο ∆Η.ΠΕ.ΘΕ.
Ιωαννίνων και στο La MaMa, N.Y.
Έχει δώσει σεµινάρια θεάτρου στο
θέατρο «Τριήρης» και στο Παν/µιο
Ράτκλιφ/Χάρβαρντ.

MELIHAT GÜLSES
Φοίτησε στο Τµήµα Τραγουδιού του
Πανεπιστηµίου της Κωνσταντινού-
πολης. Συνεργάστηκε µε γνωστούς
Τούρκους µουσικούς, και το 1981
έγινε µέλος της Κρατικής Ραδιοφω-
νίας. Η επαφή της µε την ελληνική
µουσική ξεκινά το 1996, όταν
λαµβάνει µέρος στο φεστιβάλ
«Istanbul Türküleri – Rembetiko» µε
Έλληνες και Τούρκους µουσικούς. 
Η Melihat Gülses έχει δώσει, είτε ως
σολίστ είτε ως µέλος συγκροτήµατος,
πολλές συναυλίες στην Τουρκία και
το εξωτερικό. Το 1998 βραβεύεται
από το µουσικό περιοδικό Μavi Nota
ως η σηµαντικότερη νέα τουρκάλα
ερµηνεύτρια, ενώ το 2003
βραβεύεται για τη συµβολή της στην
τουρκική µουσική από το MUZDAK
( Ένωση Μουσικών για την Τουρκική
Μουσική). Έχει συµµετάσχει στους
δίσκους «Tatyos Efendi», «Chant du
Harem», «Ζαχαρίας o Χανεντές» και
«Eylül Sarkilari» και έχει
κυκλοφορήσει τα προσωπικά της
album «Istanbul’dan Atina’ya
Türküler» και «Narçiçeiğm 1 & 2».

GHADA SHBEIR
Η Ghada Shbeir ειδικεύεται στη
Βυζαντινή εκκλησιαστική και την
Ανατολική µουσική, όπως επίσης και
στην Αραβοανδαλουσιάνικη και
Συριακή µουσική παράδοση µε
χρήση της αραµαϊκής διαλέκτου.
∆ιδάσκει στο Πανεπιστήµιο USEK του
Λιβάνου. Έχει συµµετάσχει σε πολλά
συνέδρια και φεστιβάλ. Είναι
κάτοχος του δεύτερου βραβείου στο
Τρίτο Παγκόσµιο Φεστιβάλ Αραβικής
Μουσικής στο Κάιρο. To 2007

βραβεύτηκε από το BBC3 ως
καλύτερος µουσικός της Μέσης
Ανατολής και Βόρειας Αφρικής.
Επίσης βραβεύτηκε για την καλύτερη
απόδοση Ανδαλουσιανών ψαλµών.
Έχει αξιόλογο συγγραφικό έργο και
έχει δώσει πολλές συναυλίες ως
σολίστ σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και
Καναδά. Την περίοδο αυτή
ετοιµάζεται για µια σειρά συναυλιών
σε διάφορες χώρες στην Ευρώπη, την
Αίγυπτο και το Μαρόκο, ενώ
παράλληλα κυκλοφορεί το νέο της
CD µε τίτλο «Qawaleb».

IMAN HOMSY
Στην πατρίδα της, τον Λίβανο,
θεωρείται η σηµαντικότερη
δεξιοτέχνης στο κανονάκι. Είναι
διπλωµατούχος του Lebanese
National Higher Conservatory της
Βηρυτού, όπου και διδάσκει
κανονάκι, καθώς επίσης και
πτυχιούχος Αρχιτεκτονικής της
Ακαδηµίας Τεχνών του Λιβάνου. 
Έχει συµµετάσχει σε πολλά διεθνή
φεστιβάλ στην Ευρώπη, την Ασία και
την Αφρική, τόσο ως σολίστ όσο και
ως µέλος της Ορχήστρας Ανατολικής
Μουσικής του Conservatoire, όπως
και σε ηχογραφήσεις δίσκων
Αραβικής µουσικής. Συνεργάζεται µε
την Fairuz από το 1999, µε το µουσικό
σχήµα της οποίας έχει εµφανιστεί σε
πολλές διεθνείς συναυλίες (Τυνησία,
Κουβέιτ, Ιορδανία, Μπαχρέιν,
Βηρυτός, ΗΠΑ, Γαλλία, κ.α.). Με το
µουσικό σχήµα «Εν Χορδαίς» έχει
συµπράξει πολλές φορές σε
συναυλίες εντός και εκτός Ελλάδος.

SAID EL ARTIST
Ένας αποφασιστικός κρουστός που
κατάφερε να αναπτύξει ένα πολύ
προσωπικό στυλ. Ξεκίνησε στην
ηλικία των εννέα την ενασχόληση
του µε την µουσική. Στον τόπο
καταγωγής του την Αλεξάνδρεια
άρχισε να συνεργάζεται µε τους
ντόπιους µουσικούς και έγινε
γρήγορα τοπικό αστέρι, όµως ήταν
στο Κάιρο όπου ήρθε η πραγµατική
καταξίωση παίζοντας πλέον µε τα
σηµαντικότερα Αιγυπτιακά µουσικά
σχήµατα και καλλιτέχνες στις
µεγαλύτερες αίθουσες. Όχι τυχαία 
οι συνεργάτες του µουσικοί του
έδωσαν το όνοµα «Ο Βασιλιάς των

κρουστών». Πειραµατιζόµενος µε τα
κρουστά δηµιούργησε πριν από
κάποια χρόνια ένα σχήµα µε δέκα
κρουστούς, µε το οποίο εµφανίστηκε
σε πολύ σηµαντικούς χώρους.
Σήµερα το σχήµα αυτό αριθµεί
περισσότερους από πενήντα
µουσικούς και ακόµη µεγαλώνει. 

LLUÍS COLL I TRULLS
Καταλανός στην καταγωγή, ξεκίνησε
τις µουσικές του σπουδές στην
τροµπέτα ώσπου το 2001 ανακάλυψε
το κορνέτο. Τον Απρίλιο του 2006
βραβεύτηκε ως σολίστ στο Concours
international de Cuivres Anciens στην
Τουλούζη. Έχει συµµετάσχει σε
πλήθος µεγάλων παραγωγών µε
µπαρόκ ορχήστρες όπως και σε
πολλές συναυλίες και ηχογραφήσεις
σε Ευρώπη, Ιαπωνία και ΗΠΑ. Το
2005 ιδρύει το La Caravaggia, ένα
σχήµα αφιερωµένο στην ερµηνεία
και στο ρεπερτόριο του κορνέτου. Το
La Caravaggia βραβεύθηκε στον
∆ιεθνή ∆ιαγωνισµό Αρχαίων
Χάλκινων της Τουλούζης (2006) και
κέρδισε το βραβείο του κοινού στο
IYAP στην Αµβέρσα (2007). Ως
διευθυντής, ο Lluís Coll i Trulls έχει
προσκληθεί σε αρκετές περιστάσεις
από άλλα µουσικά σχήµατα, µεταξύ
των οποίων και η Ministriles
Hispalensis, στο ∆ιεθνές Φεστιβάλ
της Música Antigua στη Σεβίλλη.

KAMEL FERJANI
Ο Kamel Ferjani έχει συµµετάσχει ως
συνθέτης και σολίστας σε πολλές
συναυλίες (Τυνησία, Γαλλία, Γερµανία,
Ελλάδα, Ισπανία, Αίγυπτο, Ιράκ και
Μαρόκο). Είναι ιδρυτής της Ορχήστρας
Μεσογειακής Μουσικής «Ensemble de
Musique Méditerranéenne», για την
ανάδειξη νέων εκφραστικών µορφών
της τυνησιακής µουσικής, σε σχέση µε
την Αραβική και τη Μεσογειακή
µουσική, αλλά και του σχήµατος
«Takht Musical de Tunis» για τη
µουσική των προφορικών
παραδόσεων. Με το σχήµα αυτό, µαζί
µε τον Οργανισµό «Εν Χορδαίς»,
διεύθυνε την παραγωγή ενός CD, στη
σειρά «Μεγάλοι Συνθέτες της
Μεσογείου», αφιερωµένου στον
περίφηµο Τυνήσιο συνθέτη Khmayis
Tarnan, και πραγµατοποίησε µεγάλη
συναυλία µε την ονοµασία «Ιkaat»,

MELIHAT GÜLSESΝΙΚΟΣ ΤΕΡΨΙΑ∆ΗΣ ΜΕΛΙΝΑ ΜΑΣΧΑ ΑΣΗ ∆ΗΜΗΤΡΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΣΑΡΑΦΕΙ∆ΟΥ



23NIKOS TERPSIADIS
Production Director of En Chordais,
Nikos Terpsiadis read both
Mathematics and Architecture at the
Aristotle University of Thessalonica.
He also studied music at the National
Conservatoire of Volos and at the 
En Chordais Music School. He learned
the art and technique of photography
at the side of Giannis Papanikolaou 
and has staged two solo exhibitions,
as well as undertaking art projections
at concerts. His photos have featured
in publications and CDs.

MELINA MASCHA
Melina Mascha was born in Athens
and graduated from the School of
Drama of the Faculty of Fine Arts 
of the Aristotle University of
Thessalonica. She has an MA in
Advanced Theatre Practice-Lighting
Design (from C.S.S.D., London UK),
and an MA in Theatre Directing (from
Middlesex University, London UK).
She has worked as a lighting designer
in productions of the Athens Festival,
Greek National Opera, the National
Theatre of Greece, the National
Theatre of Northern Greece, and
Municipal Regional Theatres. She has
also worked at the Notos Theatre, the
Greek Art Theatre, the Amphitheatre,
the New World Theatre,
Metaxourgeio, the Theatre on
Kefallinias Street and other theatres
in Greece and abroad.

ASSI DIMITROLOPOULOU
Assi Dimitrolopoulou studied
Architecture at the National Technical
University of Athens and Stage Design
in Paris (D.E.A. Sorbonne Nouvelle, Paris
III, D.E.A. Pantheon Sorbonne, Paris I,
C.E.A.A. Ecole d’architecture Paris-
Villemin) and she has worked for many
years  as a stage and costume designer.
She has worked with leading theatre
directors, including Thod Espiritou,
K. Arvanitakis, M. Marmarinos,
P. Michailidis, St. Pavlidis, R. Pateraki,
M.L. Papadopoulou, D. Papastamatis,
P. Papaioannou, E. Sofroniadou,
S.Tsakiris and E. Frangakis. She has also
worked in film, collaborating in Greece
with D. Athanitis ,as well as  in Paris with
J. Savary, J. MacFarlane, G. Aillaud and 
S. Hasenclever. She taught Stage Design

at the School of Theatre Studies 
of the University of the Peloponnese
and the University of Patra.

DESPOINA SARAFEIDOU
A graduate of the School of Philosophy
of Athens University and of the 
E. Chatzikou School of Dramatic Art,
Despoina Sarafeidou is an actor who
has given many performances in
theatre and film. As a performer she has
worked with various important
organizations in Greece and abroad
with a wide range of directors. She has
also worked as assistant director in the
plays “Choephoroi” (directed by 
L. Breuer),“The Philosopher”and “Greek
Insomnia” (directed by R. Pateraki).
Dramatic works by her have been
shown at the Municipal and Regional
Theatre of Ioannina and La MaMa E.T.C.,
N.Y. She has given theatre seminars at
the Trieres Theatre and Ratcliff/Harvard
University.

MELIHAT GÜLSES
Melihat Gülses studied at the
Department of Turkish Classical Singing
at the University of Istanbul. She
worked together with eminent Turkish
musicians, and in 1981 became a
member of the State Radio Orchestra.
Her contact with Greek music began in
1996, when she took part in the festival
Istanbul “Türküleri – Rembetiko”along
with Greek and Turkish artists. She has
given many concerts in Turkey and
abroad, either as a soloist or as a
member of a group. In 1998, she was
awarded the prize of best new Turkish
performer by the major Turkish
magazine Blue Note, while in 2003 she
received an award for her contribution
to Turkish Music from MUZDAK (Union
of Associated Councils for Turkish
Music). As well as taking part in the CDs
Tatyos Efendi, Chant du Harem,
Zakharia Khanendeh, and Eylül
Sarkilari, she has released her own
albums Istanbul’dan Atina’ya Türküler
and Narçiçeğim 1 & 2.

GHADA SHBEIR
Ghada Shbeir specializes in Byzantine
ecclesiastical and learned eastern
music, as well as in the
Arab–Andalusian tradition and the
Syrian tradition in the Aramaic dialect.

A teacher at the USEK University of
Lebanon, she has participated in many
festivals and conferences. Awarded
second prize at the Third World Festival
of Arab Music in Cairo, in 2007 she
received the BBC3 World Music Award
as the best musician for both the
Middle East and North Africa. She also
won the 1st international award for the
interpretation of Andalusian chants
(Muwashahat). She has conducted a
significant body of research, appearing
as a soloist in Europe, the Middle East
and Canada. Recently she has been
preparing for concerts around the
world including Europe, Egypt and
Morocco, while she is soon to launch
her new CD “Qawaleb”.

IMANE HOMSY
Imane Homsy is considered the most
important qanun virtuoso in her native
land of Lebanon. She is a graduate of
the Lebanese National Higher
Conservatory of Beirut, where she now
teaches qanun. In 1994 she was
awarded her diploma in Architecture
by the Lebanese Academy of Arts. She
has performed at many international
festivals in Europe, Asia and Africa both
as a soloist and as a member of the
Eastern Music Conservatory Orchestra.
She has also taken part in many
recordings including Arabic music.
Since 1999 she has been a permanent
collaborator of the group Fairuz, with
whom she has performed in a vast
number of concerts in Tunisia, Kuwait,
Jordan, the USA, France and elsewhere.
She has joined En Chordais for concerts
on many occasions, both in Greece and
abroad.

SAID EL ARTIST
Said El Artist is a highly motivated
percussionist, who has developed his
own unique style. He began his musical
journey at the age of nine. He started
collaborating with many local bands in
his home city of Alexandria, where he
became very famous. He then moved
to Cairo, and it was here that he started
to perform with the biggest bands
in Egypt.There he gained most of his
experience and began to flourish
musically; soon he became a well-
known musician, who was invited to
participate at major musical events.

His fellow musicians nicknamed him 
"The King of Drums". Experimenting
with percussion, he formed a group
with 10 percussionists, with which he
has performed live at major venues.
Today this group numbers more than
50 musicians and is still growing.

LLUÍS COLL I TRULLS
Catalonian in origin, Lluís Coll i Trulls
began his musical studies on the
trumpet, and discovered the cornetto
in 2001. In April 2006 he was awarded
1st prize as soloist at the Concours
international de cuivres anciens de
Toulouse. He has taken part in a great
number of large-scale productions with
Baroque orchestras as well as in many
concerts and recordings across Europe,
Japan and the USA. In 2005 he founded
La Caravaggia, an instrumental
ensemble dedicated to the authentic
interpretation of repertoire with the
cornett. La Caravaggia was awarded 1st
prize as ensemble at the Concours
international de cuivres anciens de
Toulouse (2006) and won the audience
prize at IYAP at Antwerp (2007).
As a conductor, Lluís Coll i Trulls has
been invited on several occasions by
other ensembles, including Ministriles
Hispalensis, appearing notably at the
Festival Internacional de Música
Antigua of Seville.

KAMEL FERJANI
Kamel Ferjani has participated,as
composer and soloist, in many concerts
in Tunisia,France,Germany,Greece,
Spain,Egypt, Iraq and Morocco.
He founded the orchestra Ensemble de
Musique Méditerranéenne,which
experiments in finding new forms of
expression for Tunisian Music in relation
to Arab and Mediterranean music.He is
also the founder of the ensemble Takht
Musical de Tunis,which specializes in
Tunisian music preserved through oral
tradition.With this group,and in
collaboration with En Chordais,he
supervised the production of a CD in the
Great Mediterranean Composers series,
featuring selected works by the well-
known Tunisian composer Khmayis
Tarnan.He has also staged a major
concert entitled IKAAT with the
collaboration of the Metropole Orchestra
and the National Radio of Holland.

IMAN HOMSY KAMEL FERJANILLUÍS COLL I TRULLSSAID EL ARTISTGHADA SHBEIR



24 που υλοποιήθηκε µε τη συνεργασία
τής «Metropole Orchestra» και του
ολλανδικού κρατικού ραδιοφώνου
στην Ουτρέχτη.

PIETRO PROSSER
Ο Pietro Prosser έχει σπουδάσει
αναγεννησιακό λαούτο (archlute,
calichon). Έχει συνεργαστεί µε
πολυάριθµους καλλιτέχνες, Ιταλούς
και µη (Ensemble Antonio Draghi,
Consortium Carissimi, Il Viaggio
Musicale, Accademia Bizantina,
Ensemble Galilei, I Solisti Veneti,
Orchestra Barocca di Venezia,
Accademia de li Musici, Duo Palli,
Capella Savaria, Collegium 1704,
Piccolo Concerto), και έχει
εµφανιστεί σε κονσέρτα, φεστιβάλ
και όπερες σε πολλές χώρες της
Ευρώπης. Παράλληλα έχει
ερµηνεύσει calichon και mandora,
ως σολίστας, σε πολλές παγκόσµιες
πρεµιέρες – πιο πρόσφατη
συµµετοχή: κονσέρτο Johann Georg
Albrechtsberger. Έχει συνεργαστεί
µε τις δισκογραφικές εταιρείες
Tactus, Stradivarius, Bongiovanni,
Sarx, Dynamics, Chandos, Brilliant,
rai-radio3 και orf.

STÉPHANIE CETTOLO
Γεννηµένη στην Τουλούζ, ξεκινά τις
µουσικές της σπουδές στο Ωδείο της
πόλης, από το οποίο αποφοιτεί
λαµβάνοντας αρχικά το Πτυχίο και
στη συνέχεια το ∆ίπλωµά της µε
ειδική διάκριση. Μαθητεύει δίπλα
στον Jean-Pierre Nicolas στη µουσική
σχολή «Ecole Nationale de Musique
d’Orsay» για δυο χρόνια και συνεχίζει
στο Μιλάνο, στην «Civica Scuola di
musica», µε τον Pedro Memelsdorff.
Έχει συµπράξει µε πολλά µουσικά
σύνολα της προκλασικής µουσικής,
όπως µε την baroque ορχήστρα «Les
Passions» και το µεσαιωνικό
ensemble «De Pulchrae», µε το οποίο
κέρδισε τιµητική διάκριση στο
διαγωνισµό Paris International
Fnapec για το 2003. Το 2005
δηµιούργησε το συγκρότηµα
«Apartés», στο οποίο η σύγχρονη
µουσική συναντιέται µε την ποίηση.
Το 2007 τής απονέµεται το β΄
βραβείο στον διεθνή διαγωνισµό
Moeck/SRP International Recorder
Competition, στο Γκρήνουιτς.

∆ιδάσκει στο Ωδείο του Montauban
και συµµετέχει σε καλοκαιρινά
µαθήµατα και σεµινάρια.

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΕΤΡΑΣ
Θεωρείται ένας από τους
κορυφαίους εκτελεστές του
παραδοσιακού βιολιού στην Ελλάδα.
Έχει συνεργαστεί µε πολλά
συγκροτήµατα και σηµαντικούς
καλλιτέχνες όπως τον Χρόνη
Αηδονίδη, τη ∆όµνα Σαµίου, τον
Χρήστο Σίκκη, τον Γρηγόρη Καψάλη,
τον Νίκο και τη Γιασεµί Σαραγούδα,
τον Σολ Χασάν κ.ά., σε συναυλίες
τόσο στην Ελλάδα όσο και το
εξωτερικό (ΗΠΑ, Καναδάς,
Αυστραλία, Ευρώπη). Αποτελεί έναν
από τους ιδρυτές του
συγκροτήµατος «Λαλητάδες της
Ροδόπης». Με τους «Λαλητάδες»
έχει κυκλοφορήσει έναν οµότιτλο
ψηφιακό δίσκο. Έχει διδάξει στο
τµήµα Μουσικής Επιστήµης και
Τέχνης στο Πανεπιστήµιο
Μακεδονίας της Θεσσαλονίκης.

∆ΡΟΣΟΣ ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑΣ
Από τα εννιά του χρόνια ξεκινά
µαθήµατα Βυζαντινής µουσικής.
Τραγουδά από πολύ νέος
επαγγελµατικά και έχει συνεργαστεί
µε τους περισσότερους από τους
παλιούς οργανοπαίκτες και
τραγουδιστές της παραδοσιακής
µουσικής. Παράλληλα δίνει
συναυλίες ως σολίστας τραγουδιστής
του συγκροτήµατος «Άτταρης», του
σχήµατος «Εν Χορδαίς» και των
«Παραδοσιακών ∆ρόµων». ∆ίδαξε
παραδοσιακό τραγούδι στο τµήµα
Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής
του ΤΕΙ της Άρτας. Έχει συγγραφικό
και ερευνητικό έργο καθώς και
συµµετοχές σε ανεξάρτητες
µουσικές παραγωγές («Φεγγαράκι
µου λαµπρό», Καρσί-Dilek Koc,
Μακεδονίτικο Γλέντι). Υπό έκδοσιν
βρίσκονται δύο παραγωγές στις
οποίες συµµετέχει, µε τραγούδια
από το Μελί της Ερυθραίας και το
Καταφή Κοζάνης.

ΑΛΚΗΣ ΖΟΠΟΓΛΟΥ
Μολονότι ξεκινά την ενασχόλησή
του µε τη µουσική παίζοντας
κρουστά και κλαρίνο, τελικά
κατακτάται από το κανονάκι. 

Για οκτώ χρόνια παίρνει συστηµατικά
µαθήµατα στην Κωνσταντινούπολη.
Εκεί διδάσκεται το στυλ παιξίµατος
διαφόρων µεγάλων µουσικών της,
όπως του Ahmet Meter, του Halil
Karaduman, του Goksel Kartal και
του Goksel Baktagir. Συνεργάζεται,
σε εκδηλώσεις και στη δισκογραφία,
µε σηµαντικούς µουσικούς
δηµιουργούς και συγκροτήµατα
(Χρόνης Αηδονίδης, Νίκος
Σαραγούδας, Σταµάτης Κραουνάκης,
Haig Yazdjian, Νίκος Φιλιππίδης, 
«Εν Χορδαίς» κ.ά.). Είναι ιδρυτικό
µέλος του µουσικού σχήµατος
«Κοντραµπάντο» µε δισκογραφία
του τα CD «Cargo» και «Elephant». 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΖΩΡΤΖΙΝΗΣ
Σπούδασε βυζαντινή και
παραδοσιακή µουσική στη Σχολή του
Σ. Καρά. Παίζει ούτι, σάζι, λαούτο 
και κοντραµπάσο. Συνεργάστηκε µε 
το συγκρότηµα Σεχνάζ της Ανιές
Αγκοπιάν και υπήρξε συνιδρυτής 
του σχήµατος Orient Xpress. 
Έλαβε µέρος σε συναυλίες και
ηχογραφήσεις του Κέντρου
Αιγαιακών Λαογραφικών και
Μουσικολογικών Ερευνών. Στη
δισκογραφία του περιλαµβάνονται:
«Ανεµόσυρις», «Στα ’µορφα τα
καπηλειά» – Τραγούδια από την
Αρετσού της Βιθυνίας, «Από τον
Πουνέντη» – Τραγούδια του Αιγαίου
Πελάγους, «Ρεΐς-Ντερέ» –
Τραγούδια των Προσφύγων,
«Elephant» – Άλκης Ζοπόγλου &
Κοντραµπάντο, Ίτανος – Βασίλης
Τζωρτζίνης. Έχει µεταφράσει το
βιβλίο «Η Μουσική των Αράβων» 
του Άραβα µουσικολόγου Χαµπίµπ
Χασάν Τουµά.

ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
Ξεκινά τις µουσικές του σπουδές στο
αρµόνιο αλλά γρήγορα αφοσιώνεται
στα κρουστά. Μαθητεύει δίπλα
στους Λ. Παύλου, Τάκη Μπάρµπα 
και Βαγγέλη Καρίπη. Στη σύντοµη
πορεία του ως µουσικός έχει
συνεργαστεί µε διάφορους
δεξιοτέχνες τόσο από τον τοµέα 
των κρουστών, όπως οι Misirli Ahmet,
Βαγγέλης Καρίπης, Κώστας
Αναστασιάδης, όσο και µε
δεξιοτέχνες άλλων τοµέων, όπως οι
Χρόνης Αϊδονίδης, Σόλων Λέκκας κ.ά. 

ΗΛΙΑΣ ΑΝ∆ΡΕΟΥΛΑΚΗΣ
Κρητικός στην καταγωγή, αρχίζει να
ασχολείται µε την κρητική µουσική
µαθαίνοντας λύρα αρχικά µε τον 
Γ. Μαυρογιαννάκη, ενώ το 1996
γνωρίζει τον Ross Daly, δίπλα στον
οποίο µαθητεύει. Έχει συνεργαστεί
σε συναυλίες και ηχογραφήσεις µε
πολύ σηµαντικούς καλλιτέχνες 
(∆. Σαµίου, Β. Σταυρακάκης, 
Γ. Ξυλούρης, Ηλίας Παπαδόπουλος,
Κατερίνα Παπαδοπούλου, 
Θ. Μοιρισκλάβος), ενώ έχει λάβει
µέρος ως σολίστ σε διάφορα
φεστιβάλ λύρας και συναντήσεις
τοξοτών οργάνων. ∆ιδάσκει Κρητική
λύρα σε διάφορα ωδεία και
µουσικές σχολές της Θεσσαλονίκης.
Αποτέλεσε µέλος του
Συγκροτήµατος Παραδοσιακής
Μουσικής του ∆ήµου Θεσσαλονίκης,
ενώ από το 2005 αποτελεί µέλος του
µουσικού σχήµατος «Ροζονάρηδες».

ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΣΙΤΣΑΡΗΣ
Ξεκίνησε τις µουσικές του σπουδές
µε µαθήµατα κλασικής κιθάρας και
σε ηλικία 12 ετών κάνει την πρώτη
του επαφή µε το βιολοντσέλο, στο
οποίο λαµβάνει πτυχίο το 2001. 
Ως σολίστ βιολοντσέλου και κιθάρας
έχει πραγµατοποιήσει πολλές
εµφανίσεις σε σηµαντικές αίθουσες
συναυλιών και στο πλαίσιο µεγάλων
διοργανώσεων, αποσπώντας πάντα
εξαιρετικές κριτικές. Παράλληλα µε
τη µουσική ερµηνεία ασχολείται 
µε τη σύνθεση και σύντοµα
πρόκειται να ηχογραφήσει το πρώτο
του προσωπικό album.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Το Εργαστήρι Τέχνης και Πολιτισµού
είναι σωµατείο µη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα που ιδρύθηκε το 1995 µε
σκοπό τη διατήρηση και διάδοση της
παραδοσιακής µας κληρονοµιάς και
ιδιαίτερα αυτής των Ελλήνων
προσφύγων από τη Μικρά Ασία, αλλά
και των κατοίκων των νησιών του
Αιγαίου. Με υπεύθυνο τον δάσκαλο
και ερευνητή του παραδοσιακού
χορού κ. Χρήστο Θεολόγο,
λειτουργούν στο πλαίσιο του
σωµατείου διάφορα εργαστήρια –
χορού, βυζαντινής µουσικής,
παραδοσιακού τραγουδιού,
παραδοσιακών µουσικών οργάνων κ.ά.

ΑΛΚΗΣ ΖΟΠΟΓΛΟΥ∆ΡΟΣΟΣ ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑΣΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΕΤΡΑΣPIETRO PROSSER STÉPHANIE CETTOLO
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Pietro Prosser studied Renaissance lute
(archlute calichon). He has worked with
numerous Italian and foreign
ensembles–“Ensemble Antonio Draghi”,
“Consortium Carissimi”,
“Il Viaggio Musicale”,“Accademia
Bizantina”,“Ensemble Galilei”,“I Solisti
Veneti”,“Orchestra Barocca di Venezia”,
“Accademia de li Musici”,“Duo Pallis”,
“Capella Savaria” (Hungary),“Collegium
1704”(Prague), and “Piccolo
Concerto”–and has performed in
concerts, festivals and operas in many
European countries. He has performed
on the calichon and mandora as a
soloist at many world premieres, most
recently at the concert of Johann Georg
Albrechtsberger. He has recorded for
the labels Tactus, Stradivarius,
Bongiovanni, Sarx, Dynamics, Chandos
and Brilliant, as well as for rai-radio3
and orf.

STÉPHANIE CETTOLO
Born in Toulouse, Stéphanie Cettolo
began her musical studies at Toulouse
Conservatoire, where she received the
Diplôme d’Etudes musicales
professionnelles with distinction,
followed by a Diplôme d’Etat. She
studied under Jean-Pierre Nicolas at
the Ecole Nationale de Musique
d’Orsay for two years. She then went 
to Italy in order to study with Pedro
Memelsdorff at the Civica Scuola di
musica di Milano. She performs with
several ensembles of early music,
including the baroque orchestra 
Les Passions and the medieval
ensemble De Pulchrae, with whom 
she was honored at the 2003 “Paris
International Fnapec Competition”.
In 2005 she created the group Apartés,
in which contemporary music and
poetry meet. In 2007 she was awarded
the 2nd prize at “the Moeck / SRP
International Recorder Competition”
in Greenwich, London. She currently
teaches the recorder at the
Conservatory of Montauban and also
takes part in summer workshops.

KYRIAKOS PETRAS
Kyriakos Petras is now considered one
of the leading violinists of traditional
Greek music. He has appeared with
numerous groups and traditional Greek

music performers, including Chronis
Aidonidis, Domna Samiou, Christos
Sikkis, Grigoris Kapsalis, Nikos and
Yiasemi Saragoudas and Sol Hasan in
performances both in Greece and
abroad (the US, Canada, Australia, Asia
and Europe). He is a founding member
of the group Lalitades of Rodope, with
whom he has released a CD by the
same name. He teaches traditional
violin at the Department of Music and
Art of the University of Macedonia in
Thessalonica.

DROSSOS KOUTSOKOSTAS
Drossos Koutsokostas began studying
Byzantine music at the age of 9. He has
sung professionally from an early age,
and has worked with most of the older
generation of performers of traditional
music, both instrumentalists and
singers. He performs both as a solo
singer and as a member of the groups
Attares, En Chordais and Traditional
Roads. He also works with many
dancing groups, giving performances
around Greece. He taught traditional
singing at the Department of
Traditional Music of the Technological
Educational Institute of Arta. He has
carried out research and written for, as
well as taking part in, independent
music productions (Fengaraki mou
lambro, Kars-Dilek Koc, Makedonitiko
Glenti).Two recordings with songs from
Meli in Erythraia and Katafi in Kozani, in
which he has participated, are soon to
be released.

ALKIS ZOPOGLOU
Although he began his musical studies
with percussion and clarinet, he finally
came to devote himself to the qanun.
For eight years he has been attending
classes in Istanbul, studying the style 
of famous Turkish qanun players
(Ahmet Meter, Halil Karaduman,
Goksel Kartal and Goksel Baktagir).
He has performed together at events
and in recordings with important
musicians and ensembles (Chronis
Aidonidis, Nikos Saragoudas, Stamatis
Kraounakis, Haig Yazdjian, Nikos
Fipillidis, En Chordais etc). He is a
founding member of the music
ensemble Contrabando, with whom
and he has released the albums Cargo
and Elephant.

VASSILIS TZORTZINIS
Vassilis Tzortzinis studied Byzantine
and Greek traditional music at the
Simon Karras School. He plays the
oud, the saz, lute and contrabass.
He has worked with the group
“Sehnaz”, led by Agnes Agopian, and
co-founded the group “Orient Xpress”.
He has performed in concerts and
recordings of the Centre for Aegean
Folklore and Musicological Studies.
His discography includes:
“Anemossyris”,“In the Lovely
Taverns”–Folk Songs from Aretsou in
Asia Minor,“Reis-Dere”–Songs of the
Refugees from Reis-Dere in Asia
Minor,“On the West Wind”,“Elephant”
(Alkis Zopoglou & Kontrabando) and
“Itanos”–Vassilis Tzortzinis. He has
translated “The Music of the Arabs”
by the famous Arab musicologist
Habib Hassan Touma into Greek.

PETROS PAPAGEORGIOU
Petros Papageorgiou started out by
learning the harmonium, later turning
to percussion. He has studied at the
side of Lefteris Pavlou,Takis Barbas &
Vangelis Karipis. He has worked with
distinguished percussionists, such as
Misirli Ahmet, Kostas Anastasiadis,
Vangelis Karipis, as well as other
virtuosi such as Chronis Aidonidis,
Solon Lekkas and others.

ELIAS ANDREOULAKIS
Elias Andreoulakis hails from Crete. His
involvement with the traditional music
of Crete began with his learning the
Cretan lyra firstly with G.
Mavrogiannakis, and subsequently
with Ross Daly, whom he met in 1996,
and by whose side he has studied
since then. He has performed in
concerts and recordings with leading
artists (D. Samiou, V. Stavrakakis, G.
Ksilouris, Elias Papadopoulos, Katerina
Papadopoulou, Thod. Miriskavos),
while he has appeared as soloist at
various lyra festivals and meetings of
bow instruments. He teaches Cretan
lyra at various conservatoires and
music schools in Thessalonica. He
became a member of the Ensemble of
Traditional Music of the Municipality
of Thessalonica, and from 2005 he has
been a member of the group
Rozonarides.

THANASSIS TSITSARIS
He began his studies with classical
guitar and took up the violoncello at
the age of twelve, gaining his
diploma with distinction in 2001.
As a cello and guitar soloist he has
performed in many concerts and at
many important events, always to
outstanding reviews. In addition to
performing he is also a composer and
is soon to record his debut solo
album.

WORKSHOP OF ART AND CULTURE
Workshop of Art and Culture is a non-
profit society that was founded in
1995 with the aim of preserving and
promoting Greek cultural heritage,
and especially that of Asia Minor and
the Aegean Islands. Under the
guidance of dance teacher and
researcher of traditional dance
Christos Theologos, it organizes many
workshops and classes: in traditional
dance, singing and instruments, and
Byzantine music, etc.
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