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∆ΗΜΟΤΙΚΟ Ω∆ΕΙΟ

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Σύλλογος Γονέων & Κηδεµόνων
Μαθητών Σχολών της ΦΑΡΙΣ



Joaquin Turina              Fantasia-Sevillana op.29 
(1842-1949)

Luigi Legnani                 Fantasia op.19   
(1790-1877)                         

Alberto Ginastera         Sonata for Guitar op. 47
(1916-1983)                       1. Esordio  
                                              2. Scherzo
                                              3. Canto 
                                              4. Finale

Isaac Albeniz                  Asturias (Suite Espanola op. 47 No.5 )

(1860-1909)                       Sevilla (Suite Espanola op. 47 No.3 ) 
                                                      κιθάρα Αντώνης Κουφουδάκης

                   
Federico                       1. Las Morillas De Jaen
Garcia Lorca                 2. Sevillanas Dsl Siglo
(1898-1936)                      3. El Cafe De Chinitas
                                             4. Nana De Sevilla 
                                             
Manuel de Falla             Siete Canciones 
(1876-1946)                      populares espanolas
                                            1. El paño moruno 
                                             2. Seguidilla murciana 
                                             3. Asturiana 
                                             4. Jota, 5. Nana 
                                             6. Canción, 7.Polo
                                                      τραγούδι, Κατερίνα Παλαιολόγου 
                                                      κιθάρα , Αντώνης Κουφουδάκης 

Ρεσιτάλ κιθάρας 
της Βιβής Γύπαρη   

«Συνθέσεις εις πανί…»
Κατερίνα Παλαιολόγου
Αντώνης Κουφουδάκης         
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Γενική είσοδος 5 ευρώ 
(εξαιρούνται οι συµµετέχοντες του διαγωνισµού) 



Ρεσιτάλ κιθάρας 
του Κώστα Τοσίδη
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Gyorgy Ligeti                         Cello Sonata 
(1923-2006)                                (διασκευή για κιθάρα - Κώστας Τοσίδης)
                                                        
Roland Dyens                        Songe Capricorne  
(1955-2016)
    
Atanas Ourkouzounov         Sonata N.1
(1970)                                           Allegro Assai 
                                                       Adagio quasi Canzone
                                                       Vivo
  
Feliu Gasull                          Estudi del concert N.10,    
(1959)                                          Estudi del concert N.11             
                                                      Estudi del concert N.1

Σωκράτης Μαστροδήµος     Origenes lejanos (Soleá)
(1982)        

Παραδοσιακό Ισπανίας         Por Tangos
Σωκράτης Μαστροδήµος     Cruz Roja 37 (Buleria)
(1982)                                   Cartuja de Santa Ana (Rondeña)
                                              De Atenas a Cai (Alegria)
          
Παραδοσιακό Ισπανίας         Por Buleria

Στα βήµατα 
του Flamenco    
Σωκράτης Μαστροδήµος,
Γιάννης Παπαγιαννούλης     

Γενική είσοδος 5 ευρώ 
(εξαιρούνται οι συµµετέχοντες του διαγωνισµού) 

Σεµινάριο Φλαµένκο Κιθάρας µε τον Σωκράτη Μαστροδήµο
∆ευτέρα 10 Απριλίου, ώρα 17:00-19:00 και Τρίτη 10:00-11:30 στην 
αίθουσα συναυλιών του ∆ηµοτικού Ωδείου Καλαµάτας.

Σεµινάριο καχόν µε τον Γιάννη Παπαγιαννούλη
∆ευτέρα 10 Απριλίου, ώρα 10:00-14:00.
Σε συνεργασία µε την Σχολή Βυζαντινής µουσικής Ι. Μ. Μεσσηνίας 
και το τµήµα κρουστών του Γ. Κλάδη, στην Αίθουσα της σχολής 
Βυζαντινής Μουσικής Ι. Μ. Μεσσηνίας

∆ωρεάν συµµετοχή για τους συµµετέχοντες στο ∆ιαγωνισµό.
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ν Κυριακή, 09 Απριλίου 2017, ώρα 13.00

Αµφιθέατρο ΟΑΕ∆, Εργατικό κέντρο Καλαµάτας, Αριστοµένους 95
ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: όσοι γεννήθηκαν µετά την 1η  Ιανουαρίου 2004 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:  Υποχρεωτικό έργο «Verga» του Θόδωρου Παναγόπουλου 
και ένα ή δύο έργα ελεύθερης επιλογής. Μέγιστη διάρκεια 
προγράµµατος:  8 λεπτά

∆ευτέρα, 10 Απριλίου 2017, 10.30 π.µ. 
Αµφιθέατρο ΟΑΕ∆, Εργατικό κέντρο Καλαµάτας, Αριστοµένους 95
ΕΦΗΒΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: όσοι γεννήθηκαν µετά την 1η  Ιανουαρίου 2001 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Υποχρεωτικό έργο το «Ταϋγετος (πέντε δρόµοι)» του 
Γιώργου Νούση και ένα ή δύο έργα ελεύθερης επιλογής. Μέγιστη 
διάρκεια προγράµµατος: 10 λεπτά

∆ευτέρα, 10 Απριλίου 2017, 13.00 µ.µ. 
Αµφιθέατρο ΟΑΕ∆, Εργατικό κέντρο Καλαµάτας, Αριστοµένους 95
ΝΕΑΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: όσοι γεννήθηκαν µετά την 1η Ιανουαρίου 1996                                                                          
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Χωρίς υποχρεωτικό έργο, µε ένα ή δύο έργα 
ελεύθερης επιλογής. 
Μέγιστη διάρκεια προγράµµατος: 15 λεπτά

Τρίτη 11 Απριλίου  2017, ώρα 12:00
Αµφιθέατρο ΟΑΕ∆, Εργατικό Κέντρο Καλαµάτας, Αριστοµένους 95
Τελετή απονοµής των βραβείων, επαίνων και αναµνηστικών 
διπλωµάτων του 6ου ∆ιαγωνισµού Κιθάρας Καλαµάτας 
«Γεράσιµος Μηλιαρέσης» και Μικρή Συναυλία των διακριθέντων νέων 
κιθαριστών 
                                                                                                                                                                
Στην Παιδική και την Εφηβική Κατηγορία θα απονεµηθούν 
Βραβεία (Α´, Β´ και Γ´), καθώς και Έπαινοι. 

Α΄ Βραβείο (Παιδική Κατηγορία)
Μία κιθάρα ΑΚ µοντέλο Aria 45, µε θήκη, συνολικής αξίας 250 ευρώ 
Α΄ Βραβείο  (Εφηβική Κατηγορία)  
Μία κιθάρα ALMANSA µοντέλο 401, µε θήκη, συνολικής αξίας 400 ευρώ, 
προσφορά του µουσικού οίκου Παπαγρηγορίου - Νάκας. 

Β΄ Βραβείο 120 ευρώ δωροεπιταγή 
Γ΄  Βραβείο 80 ευρώ δωροεπιταγή
τα βραβεία Β΄και Γ΄είναι προσφορά του Συλλόγου Γονέων 
και Κηδεµόνων των Σπουδαστών των Σχολών της ΦΑΡΙΣ. 

Νεανική Κατηγορία 
Α΄ Βραβείο
Μια κιθάρα του έλληνα κατασκευαστή Βασίλη Συγλέτου 
αξίας 1.500 ευρώ  και  Έπαινοι. 

Πρόεδρος της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού θα είναι ο διεθνούς φήµης 
σολίστ κιθάρας Κώστας Κοτσιώλης, (htpp://www.costascotsiolis.gr). 

Μέλη της επιτροπής θα είναι οι κιθαριστές 
Κώστας Τοσίδης, Βιβή Γύπαρη  και Σωκράτης Μαστροδήµος.

Σεµινάριο Φλαµένκο Κιθάρας µε τον Σωκράτη Μαστροδήµο
∆ευτέρα 10 Απριλίου, ώρα 17:00-19:00 και Τρίτη 10:00-11:30 στην 
αίθουσα συναυλιών του ∆ηµοτικού Ωδείου Καλαµάτας.

Σεµινάριο καχόν µε τον Γιάννη Παπαγιαννούλη
∆ευτέρα 10 Απριλίου, ώρα 10:00-14:00.
Σε συνεργασία µε την Σχολή Βυζαντινής µουσικής Ι. Μ. Μεσσηνίας 
και το τµήµα κρουστών του Γ. Κλάδη, στην Αίθουσα της σχολής 
Βυζαντινής Μουσικής Ι. Μ. Μεσσηνίας

∆ωρεάν συµµετοχή για τους συµµετέχοντες στο ∆ιαγωνισµό.



∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό 
(και σε όλες τις υπόλοιπες δραστηριότητες του Φεστιβάλ): 20 ευρώ. 

Τα χρήµατα µπορούν να κατατεθούν 
στην Εθνική Τράπεζα: λογαριασµός µε αριθµό 
220-297017-15 (ΙΒΑΝ: GR 5701102200000022029701715) 
του Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων των µαθητών της ΦΑΡΙΣ, 
µε αναγραφή του ονόµατος του υποψήφιου και αποστολή φωτοτυπίας 
της απόδειξης πληρωµής (µαζί µε το δελτίο συµµετοχής του), 
µε ταχυδροµείο ή e-mail (µπορεί και απλά να την έχει µαζί του 
ο υποψήφιος την ηµέρα του διαγωνισµού).
 
Μπορούν να λάβουν µέρος κιθαριστές που ανήκουν στις ηλικιακές 
κατηγορίες που ορίζει ο διαγωνισµός, ανεξάρτητα από εθνικότητα, τόπο 
διαµονής, σπουδές ή άλλη ιδιότητά τους. 
Τα πρώτα βραβεία των προηγούµενων φεστιβάλ δεν µπορούν να λάβουν 
µέρος στην ίδια κατηγορία. Εξαιρείται η Νεανική Κατηγορία. 
Κάθε διαγωνιζόµενος έχει δικαίωµα συµµετοχής µόνο σε µία κατηγορία.
Όσοι υποψήφιοι δεν έχουν στη διάθεσή τους το υποχρεωτικό έργο, 
µπορούν να το προµηθευθούν ηλεκτρονικά από τη διεύθυνση 
www.kalamataguitarfestival.gr σε συνεννόηση µε τη Γραµµατεία 
του Ωδείου (τηλ. 27210-21881 και e-mail: dimodkal@otenet.gr). 

Οι υποψήφιοι οφείλουν να επικοινωνήσουν µε τη Γραµµατεία του 
∆ηµοτικού Ωδείου Καλαµάτας το απόγευµα της Παρασκευή , 7 Απριλίου 
2017  για να πληροφορηθούν την ακριβή ώρα της προσέλευσής τους, 
καθώς και τη σειρά εµφάνισής τους, η οποία θα προκύψει ύστερα 
από κλήρωση.

Πρέπει επίσης να συµπληρώσουν και να αποστείλουν το δελτίο 
συµµετοχής τους µε ταχυδροµείο ή e-mail, έως τις 5 Απριλίου 2017 
στη Γραµµατεία του ∆ηµοτικού Ωδείου Καλαµάτας: 
Βιλεαρδουίνου 1, Πλ. Υπαπαντής, Τ.Κ. 24100 Καλαµάτα.

Η εκτέλεση των έργων από µνήµης δεν είναι υποχρεωτική.

Η επιτροπή έχει δικαίωµα να διακόψει τον υποψήφιο σε οποιαδήποτε 
φάση της εκτέλεσης κατά την κρίση της. 

Οι υποψήφιοι είναι ελεύθεροι να επιλέξουν εκείνοι τη σειρά παρουσίασης 
των έργων. 

Κάποιο από τα βραβεία µπορεί να µοιραστεί σε δύο εκτελεστές 
ή να µη δοθεί καθόλου αν έτσι κρίνει η επιτροπή. Προβλέπεται η απονοµή 
Επαίνων (Αναµνηστικό ∆ίπλωµα) κατά την κρίση της επιτροπής.

Όλες οι εκδηλώσεις που απορρέουν άµεσα ή έµµεσα από τον διαγωνισµό 
µπορούν να ηχογραφηθούν και να βιντεοσκοπηθούν, να µεταδοθούν 
από την τηλεόραση ή το ραδιόφωνο, χωρίς καµία αµοιβή 
για τους υποψήφιους. Το οπτικοακουστικό αυτό υλικό 
δεν δίδεται στους υποψήφιους.

Οι υποψήφιοι πρέπει απαραίτητα να παρουσιάσουν στη γραµµατεία 
του διαγωνισµού οποιοδήποτε δηµόσιο έγγραφο (π.χ. ληξιαρχική πράξη 
γέννησης) που να πιστοποιεί την ηµεροµηνία γέννησής τους.



Ο Γεράσιµος Μηλιαρέσης γεννήθηκε στην Βραΐλα 
της Ρουµανίας το 1918 από γονείς Κεφαλλονίτες. Το 
1938 ήλθε στην Αθήνα και το 1947 πήρε το πρώτο 
∆ίπλωµα  κιθάρας που απονεµήθηκε στην Ελλάδα, 
από το Ελληνικό Ωδείο. Το 1950, µε υποτροφία της 
ιταλικής κυβέρνησης, παρακολούθησε στη Siena για 
4 χρόνια, τα µαθήµατα υψηλής τελειοποίησης στην 
ACCADEMIA CHIGIANA µε καθηγητή τον περίφηµο 

ΜΕΓΑΛΟΙ ΧΟΡΗΓΟI

ΧΟΡΗΓΟI

ΧΟΡΗΓΟI  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Άγγελος Γιαλαµάς
Γυναικολόγος

Andrés Segovia. Το 1960-1961 µε προσωπική πρόσκληση του Segovia και 
µε υποτροφία της ισπανικής κυβέρνησης παρακολουθεί τα ακαδηµαϊκά 
µαθήµατα του Segovia στη MUSICA ΕΝ COMPOSTELA στο Santiago.
Από το 1944 έως το 1981 εµφανίστηκε σε πολλά ρεσιτάλ στην Ελλάδα και 
το εξωτερικό. Το 1960 συνέπραξε ως σολίστ µε τη Συµφωνική Ορχήστρα 
του Εθνικού Ιδρύµατος Ραδιοφωνίας, υπό τη διεύθυνση του Βύρωνα 
Κολάση, στο πρώτο κονσέρτο του Μ. Castelnuovo-Tedesco για κιθάρα και 
ορχήστρα,. ∆ίδαξε ως εκπρόσωπος της ισπανικής σχολής της τεχνικής της 
κιθάρας, σε διάφορα ωδεία στην Ελλάδα. Συνεργάστηκε µε το Εθνικό 
Θέατρο και πολλούς θιάσους του ελεύθερου θεάτρου, στην εκτέλεση και 
επιµέλεια σκηνικής µουσικής. Ερµήνευσε έργα για σόλο κιθάρα σε πολλές 
ελληνικές ταινίες. Έγραψε µουσική και για τον κινηµατογράφο. 
∆ιασκεύασε έργα ελλήνων και ξένων συνθετών. Επεξεργάστηκε και 
διασκεύασε ελληνική και ξένη παραδοσιακή µουσική και συνέθεσε µουσική 
για κιθάρα. Συνέγραψε παιδαγωγικά βιβλία που εκδόθηκαν στην Ελλάδα. 
Ηχογράφησε δίσκους µε κλασική και ελληνική µουσική, καθώς και δικές του 
συνθέσεις. Υπήρξε πρόεδρος του Ελληνικού Εθνικού Συµβουλίου Μουσικής 
της UNESCO από το 1991-1998.
Έγραψε στοχασµούς, ιδεογραφήµατα και αποµνηµονεύµατα (η 
αυτοβιογραφία του κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΚΕ∆ΡΟΣ).


