
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΡΟΥΠΟΣ 
 
Ο Γιώργος Κουρουπός σπούδασε πιάνο στο Ωδείο Αθηνών  και σύνθεση στο 
Κονσερβατουάρ στο Παρίσι , στην τάξη του Ολιβιέ Μεσσιάν (1968-1972). 
Στην περίοδο της παραμονής του στο Παρίσι έγραψε, μεταξύ άλλων, τα έργα: 
Ελληνικό τραγούδι , Αffrontement , Ερμής και Προμηθεύς και, στο φεστιβάλ της 
Αβινιόν, τα μουσικά θεάματα:Dieu le veut σε συνεργασία με τον J.M.Ribes και τον 
Γιάννη Κόκκο και Grisélidis σε συνεργασία με τον Antoine Vitez. 
Σημαντικότερα έργα του μετά το 1977, οπότε και γύρισε στην Ελλάδα : Σονάτα για 
βιολοντσέλο και πιάνο, Ο Μικρός Ναυτίλος, (ποίηση Οδυσσέα Ελύτη), Πυλάδης, 
όπερα σε συνεργασία με τους Γιώργο Χειμωνά και Διονύση Φωτόπουλο, Οδύσσεια, 
συμφωνικό μπαλέτο σε χορογραφία John Neumeier (βραβείο Benois de la dance 
1996 για τη μουσική), Οι δραπέτες της σκακιέρας, όπερα (λιμπρέτο Ευγένιου 
Τριβιζά), Κοντσερτίνο για πιάνο και ορχήστρα, Ιοκάστη, λυρική τραγωδία(ποίηση 
Ιουλίτας Ηλιοπούλου),Το Μονόγραμμα, σκηνική καντάτα (ποίηση Οδυσσέα Ελύτη), Η 
σκηνή των θαυμάτων, όπερα δωματίου (κείμενο Μ. Θερβάντες ), Lamento –concerto 
grosso -για ορχήστρα με όργανα εποχής,  Φωνή Δρυός, τελετουργικό δράμα, καθώς 
και πολλούς κύκλους τραγουδιών για φωνή και πιάνο.  Έχει βραβευτεί με το βραβείο 
Νίκος Καζαντζάκης (1984) και το βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών (2015) για τη 
μουσική του προσφορά. Το 2016 τιμήθηκε με τον τίτλο Chevalier de la Légion 
d’Honneur της Γαλλικής Δημοκρατίας.   1984 του απονεμήθηκε το βραβείο «Νίκος  
Διετέλεσε πρόεδρος της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, καλλιτεχνικός  διευθυντής της 
Ορχήστρας των Χρωμάτων  και του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών. Είναι ομότιμος 
καθηγητής του Ιονίου Πανεπιστημίου. 
Πρόσφατα κυκλοφόρησαν σε δίσκο δύο έργα του Γιώργου Κουρουπού σε ποίηση 
Οδυσσέα Ελύτη: Το Μονόγραμμα (Minos EMI) και “Ο κόσμος ο μικρός, ο μέγας! του 
Οδυσσέα Ελύτη σε μουσική Γιώργου Κουρουπού. 
 
ΙΟΥΛΙΤΑ  ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ 
 
 
Η Ιουλίτα Ηλιοπούλου σπούδασε Βυζαντινή και Νεοελληνική Φιλολογία στη Φιλοσοφική σχολή 
του Πανεπιστημίου Αθηνών και Θέατρο στην Δραματική σχολή τού Ωδείου Αθηνών. 
Έχουν εκδοθεί επτά ποιητικά της βιβλία από τις εκδόσεις ύψιλον/βιβλία: 
«Καλούς Ενιαυτούς Μάρκο» ,»Δίγαμμα», «Ευχήν Οδυσσεί» , «Από το  Ένα στο Δύο» ,«11 τόποι 
γιά1 καλοκαίρι», «Το Σπίτι» και «Ιοκάστη» .Επίσης η μετάφραση   στο  έργο  τού P.B. Shelley « 
Υπεράσπιση της Ποίησης»,τα παιδικά παραμύθια «Τι Ζητάει ο Ζήνων;»(κρατικό βραβείο 
παιδικού  βιβλίου 2005), «Η Πράσινη Σκουφίτσα, «Άλλο και τούτο», και το βιβλίο « Αναζητώντας 
την δέκατη τέταρτη Ομορφιά, Δοκίμια για τον Οδυσσέα Ελύτη». Από τις εκδόσεις Ίκαρος έχουν 
κυκλοφορήσει   το δοκίμιο της «Η Κούκλα» και το Χριστουγενιάτικο Μουσικό παραμύθι « Μα 
πότε θα φτάσει αυτός ο Μάγος;» με μουσική του Γιώργου Κουρουπού και εικονογράφηση Γιάννη 
Κόττη (Ίκαρος 2017) 
Έχει γράψει τα ποιητικά κείμενα στα μουσικά έργα τού Γιώργου Κουρουπού: Το καράβι του Έλατου 
(2000) και Ιοκάστη (2002).Καθώς και το μουσικό παραμύθι «Τί Ζητάει ὁ Ζήνων;» σε μουσική Άλκη 
Μπαλτά. Έχει γράψει, επίσης ,στίχους για τραγούδια  των: Γιώργου Κουρουπού, Πέτρου Περάκη, 
Στάθη Γυφτάκη , Τατιάνας Ζωγράφου κ.α Συνεργάστηκε ,επί δεκατρία χρόνια, με την Ορχήστρα των 
Χρωμάτων  και το Ίδρυμα Μελίνα Μερκούρη στην δημιουργία προγραμμάτων λόγου και μουσικής 
και συνεχίζει να παρουσιάζει από σκηνής ποίηση και παραμύθια. 
 

 



ΑΡΤΕΜΙΣ ΜΠΟΓΡΗ 

Γεννήθηκε στην Αθήνα και άρχισε τις μουσικές της σπουδές πρώτα στο πιάνο σε ηλικία 10 ετών. 
Το 1996 ξεκίνησε μαθήματα κλασσικού τραγουδιού στην τάξη της Μαρίνας Κρίλοβιτς στο Ωδείο 
Αthenaeum από όπου πήρε το δίπλωμα της τον Ιούνιο του 2002 με το βαθμό Άριστα Παμψηφεί, 
Α΄ Βραβείο, και χρυσό μετάλλιο. Έχει συμμετάσχει σε μαθήματα υποκριτικής και μελοδραματικής 
που δόθηκαν από τους σκηνοθέτες Βασίλη Νικολαίδη και Κάρμεν Ρουγγέρη, καθώς και σε 
σεμινάρια τραγουδιού της Δάφνης Ευαγγελάτου, της Jeannette Pilou και του Άρη Χριστοφέλλη, 
με τον οποίο συνεχίζει τη μελέτη ρεπερτορίου. Υπήρξε ενεργό μέλος του Όπερα στούντιο της 
Εθνικής Λυρικής Σκηνής από το 2009  έως το 2011. 

Έχει δώσει συναυλίες συνεργαζόμενη με την   Πρότυπη Ορχήστρα Δωματίου Αθηνών, την 
Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων, την Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης, την Ορχήστρα των 
Χρωμάτων, την Ορχήστρα της Ε.Ρ.Τ, το Ελληνικό  Συγκρότημα Σύγχρονης Μουσικής, την 
Καμεράτα  υπό τη διεύθυνση του Helmuth Rilling και με το Φεστιβάλ Ναυπλίου 2008 
(Καλλιτεχνική διεύθυνση- Γιάννης Βακαρέλης). 

Από το 2001 συνεργάζεται με την Εθνική Λυρική Σκηνή σε παραγωγές  της παιδικής σκηνής. Από 
τον Ιούνιο του 2008 συνεργάστηκε με την Πειραματική Σκηνή της Ε.Λ.Σ 
(Αρχιμουσικός/Καλλιτεχνικός σύμβουλος- Θόδωρος Αντωνίου)στο έργο του Βίκτορ Ούλμαν «Ο 
αυτοκράτορας της Ατλαντίδας» (Bubikopf-κορίτσι), και αργότερα εμφανίστηκε στους ρόλους του 
Συνθέτη ( Αριάδνη στη Νάξο), της πρώτης κυρίας (Ο μαγικός αυλός) και της Ροζίνας (Ο κουρέας 
της Σεβίλλης). Το Φεβρουάριο του 2010 εμφανίστηκε στην όπερα του Γιώργου Κουρουπού «Η 
σκηνή  των θαυμάτων» (πρώτη πανελλήνια παρουσίαση-Μέγαρο Μουσικής Αθηνών), 
τραγουδώντας το ρόλο της Τσιρίνας. Τελευταία συμμετείχε στην πρώτη παγκόσμια αναβίωση της 
όπερας του C.W. Gluck  “Il trionfo di Clelia” τραγουδώντας το ρόλο του Mannio (Μέγαρο 
Μουσικής Αθηνών- Φεβρουάριος 2012). Είναι απόφοιτος του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης 
του Πανεπιστημίου Πειραιώς. 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΑΝΑΚΑΛΙΩΤΗΣ 
 
Γεννήθηκε στην Αθήνα.Σπούδασε πιάνο με υποτροφία στο Εθνικό Ωδείο Αθηνών με 
καθηγήτρια την διεθνούς φήμης πιανίστα Ρίτα Βούρτση.Στις διπλωματικές του 
εξετάσεις τιμήθηκε με βαθμό άριστα παμψηφεί α΄ βραβείο και αριστείο εξαιρετικής 
επιδοσης. Για τις επιδόσεις του τιμήθηκε επίσης με χρηματικό βραβείο στη μνημη του 
μαέστρου Μιχάλη Βούρτση. 
Έχει λάβει μέρος σε σεμινάρια πιάνου με διακεκριμένους καθηγητές και σολίστ όπως 
G.Mounier, Duo Ganev , N.Petrov , P.B.Skoda ,B.Ringeissen κ.α. 
Είναι μέλος του OPUS I TRIO με το οποίο εχει συμμετάσχει σε πολλά ρεσιτάλ ανα την 
Ελλάδα..Εχει πραγματοποιήσει εμφανίσεις Γερμανία , Αγγλία, Δανία ,Ολλανδία.Έχει 
παρουσιάσει πολλά ελληνικά έργα σε πρώτη παγκόσμια εκτέλεση. Έχει συμπράξει ως 
σολιστ με την Κρατικη Ορχηστρα Αθηνων. 
Συνεργάζεται τακτικά με το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών σε ρεσιτάλ πιάνου και 
μουσικής δωματίου ,καθώς και σε σύμπραξη με καταξιωμένους στην Ελλάδα και στο 
εξωτερικό λυρικούς τραγουδιστές.Επίσης έχει συμβάλλει στην πραγματοποίηση 
εκπαίδευτικών προγραμμάτων του παραπάνω οργανισμού. 
Ως κορεπετίτορας έχει συνεργαστεί με καταξιωμένους καλλιτέχνες σε σεμινάρια 
όπως : Ch.Studer, G. Dimitrova , R.Knoll, D.Evaggelatou κ.α. 
Είναι συνεργάτης της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. 


