
«Κύκλος Beethoven – 32 Σονάτες για πιάνο» 

Συμπαραγωγή Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης (Ο.Μ.Μ.Θ.) και 

Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 

Μαγνητοσκόπηση του συνόλου των 32 Σονατών του Ludwig van Beethoven (1770-

1827) από φοιτητές του τμήματος ΜΕΤ των τάξεων του καθηγητή Ο. Μάτσκε, 

αναπληρωτή καθηγητή Ι. Πέτριν, και των διδασκόντων Ε. Γιαμοπούλου και Χ. 

Σιδηροπούλου. 

Δευτέρα 31-05-21 έως Παρασκευή 04-06-21 

Ο Ο.Μ.Μ.Θ. θα παραχωρήσει για την διαδικασία ηχογράφησης και βιντεοσκόπησης  

την αίθουσα «Αιμίλιος Ριάδης» (Μ.Μ.Θ.2) με χρήση του πιάνου Steinway για 8 ώρες 

ανά ημέρα. 

Το παραχθέν έργο, ιδιοκτησίας και των δύο φορέων, θα προβληθεί σε μορφή 

διαδικτυακών συναυλιών από τον Ο.Μ.Μ.Θ. με εναρκτήρια ημερομηνία την 

Ευρωπαϊκή Ημέρα Μουσικής, Δευτέρα 21-06-21, ως καλλιτεχνικό και παιδαγωγικό 

έργο ιδιαίτερου συμβολισμού στον καιρό της πανδημίας. 

Το project 

Στα πλαίσια του μουσικού αφιερώματος για τα 250 χρόνια από την γέννηση του L. v. 

Beethoven προγραμματίστηκε η παρουσίαση του συνόλου των 32 Σονατών για πιάνο 

από ενεργούς φοιτητές του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 

Η οργάνωση αυτού του ξεχωριστού κύκλου αποτελεί για τους φοιτητές και 

διδάσκοντες φιλόδοξη καλλιτεχνική και παιδαγωγική πρόκληση και αντανακλά τον 

αυξημένο ρόλο και το υψηλό επίπεδο της πανεπιστημιακής μουσικής εκπαίδευσης 

που συντελείται στην πόλη της Θεσσαλονίκης. 

Ο κύκλος Beethoven σε μορφή ζωντανών συναυλιών, δεν πραγματοποιήθηκε, όπως 

είχε προγραμματιστεί, στο καθορισμένο χρονικό διάστημα Νοέμβριος / Δεκέμβριος 

2020 λόγω της πανδημίας. Σχεδιάστηκε και εγκρίθηκε εκ νέου από τους 

συνεργαζόμενους φορείς σε μορφή παραγωγής διαδικτυακών συναυλιών, εξ 

ολοκλήρου στους χώρους του Μ.Μ.Θ.  

Στην παραγωγή διαδικτυακών συναυλιών συμμετέχουν 26 νέοι καλλιτέχνες φοιτητές 

της Ειδίκευσης πιάνου καθώς και του καλλιτεχνικού αντικειμένου. 

Οι συμμετέχοντες και τα έργα: 

Τατιάνα Νικολοπούλου      

Σονάτα αρ. 1 σε φα ελάσσονα, έργο 2 αρ. 1                                                    

Σονάτα αρ. 2 σε λα μείζονα, έργο 2 αρ. 2                                                        



Φοίβος Φίλκας  

Σονάτα αρ. 3 σε ντο μείζονα, έργο 2 αρ. 3                                                      

Σονάτα αρ. 27 σε μι ελάσσονα, έργο 90   

                                                                          

Χρυσή Τιμιάνη 

Σονάτα αρ. 4 σε μι ύφεση μείζονα, έργο 7                                                    

Έφη Καραβαγγέλη 

Σονάτα αρ.5 σε ντο ελάσσονα, έργο 10 αρ. 1   

 

Λία Συμονίδου                                                                            

Σονάτα αρ.6 σε φα μείζονα, έργο 10 αρ. 2                                                      

Δημήτρης Φαρμάκης 

Σονάτα αρ. 7 σε ρε μείζονα, έργο 10 αρ.3                                                      

 Αθανάσιος Μιχαήλ Ραμαδανίδης 

Σονάτα αρ.8 σε ντο ελάσσονα, έργο 13 «Pathétique» 

Σονάτα αρ. 14 σε ντο δίεση ελάσσονα, έργο 27 αρ.2 «Υπό το 

Σεληνόφως»                                                        

Κωνσταντίνος Παπαδάκης     

Σονάτα αρ. 9 σε μι μείζονα, έργο 14 αρ. 1 

 

Δημήτρης Κουνέλης   

Σονάτα αρ.10 σε σολ μείζονα, έργο 14 αρ. 2             

Ανδρέας Νικολάου 

Σονάτα αρ.11 σε σι ύφεση μείζονα, έργο 22                                                     

Σονάτα αρ. 12 σε λα ύφεση μείζονα, έργο 26                                                     

Κέιλεμπ Σπυράλατος 

Σονάτα αρ. 13 σε μι ύφεση μείζονα, έργο 27 αρ.1                                             

Ανδρέας Μαρίνου 

Σονάτα αρ. 15 σε ρε μείζονα, έργο 28 «Ποιμενική»                                           

Ναταλία Γιαννάκη 

Σονάτα αρ.16 σε σολ μείζονα, έργο 31 αρ. 1          

Σονάτα αρ. 21 σε ντο μείζονα, έργο 53 «Waldstein»                                                    

Παρασκευή Γρηγορίου   

Σονάτα αρ.17 σε ρε ελάσσονα, έργο 31 αρ. 2 «Τρικυμία»                                  

Δημήτρης Πούλιος 

Σονάτα αρ.18 σε μι ύφεση μείζονα, έργο 31 αρ. 3                                               

Θέκλα Μιχαήλ       

Σονάτα αρ. 19 σε σολ ελάσσονα, έργο 49 αρ. 1                                                 



Παυλίνα Πισσουρίου      

Σονάτα αρ. 20 σε σολ μείζονα, έργο 49 αρ. 2                                                                   

Παρασκευή  Τζούκα    

Σονάτα αρ. 22 σε φα μείζονα, έργο 54                                                                              

Σονάτα αρ. 24 σε φα δίεση μείζονα, έργο 78    

 Άννα Βουρκουτιώτη 

Σονάτα αρ.23 σε φα ελάσσονα, έργο 57 «Appassionata»                                  

 

 Αργυρώ Μενέγου 

Σονάτα αρ. 25 σε σολ μείζονα, έργο 79                                                                   

Σαπφώ Κουτρουμανίδου 

 Σονάτα αρ. 26 σε μι ύφεση μείζονα, έργο 81α «Les Adieux»                               

Δημήτριος Κρεατσούλας 

Σονάτα αρ. 28 σε λα μείζονα, έργο 101                                                             

Ελευθέριος Μισιργής 

Σονάτα αρ.29 σε σι ύφεση μείζονα, έργο 106 «Hammerklavier» 

                           

Μαρία Βλαχοδήμου 

Σονάτα αρ. 30 σε μι μείζονα, έργο 109                                                                

Πολυξένη  Πούλιου  

Σονάτα αρ. 31 σε λα ύφεση μείζονα, έργο 110                                                    

Δημήτριος Μέξης 

Σονάτα αρ. 32 σε ντο ελάσσονα, έργο 111           

Επιστημονικά υπεύθυνος έργου: Καθηγητής Ούβε Μάτσκε 


