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Ειςιχκθ ςτο Τμιμα Μουςικϊν Σπουδϊν του Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν το 1992 και αποφοίτθςε με 

«Άριςτα», το 1997. 

Το 1997 ξεκίνθςε τθν εκπόνθςθ τθσ Διδακτορικισ του Διατριβισ, με κέμα: «Θ γκάιντα ςτον Έβρο: μια 

οργανολογικι εκνογραφία», τθν οποία υποςτθ́ριξε με επιτυχία το 2007. 

Είναι επιςτθμονικόσ ςυνεργάτθσ ςτο μουςικολογικό περιοδικό Ρολυφωνία και μζλοσ τθσ Ελλθνικισ 

Μουςικολογικισ Εταιρείασ.  

Σποφδαςε ςε ωδεία και ζλαβε τα Ρτυχία Ακορντεόν, Αρμονίασ και Αντίςτιξθσ  

Ομιλεί τθν αγγλικι.  

Ραράλλθλα, από τθν θλικία των εννζα ετϊν, παίηει κρθτικι λφρα, μακθτεφοντασ αρχικά πλάι ςτον 

πατζρα του και ςτθ ςυνζχεια πλάι ςτον Γιϊργο Βυηιριανάκθ. Στα φοιτθτικά του χρόνια αςχολθ́κθκε με 

διάφορουσ τφπουσ λφρασ (παλαιά κρθτικι, δωδεκανθςιακι, κρακιϊτικθ, πολίτικθ), ενϊ ςτο πλαίςιο τθσ 

διδακτορικισ του διατριβισ αςχολικθκε και με τθν γκάιντα.  

Εργάςτθκε ωσ ερευνθτισ ςτο Ερευνθτικό Ρρόγραμμα “Κράκθ” του Συλλόγου “Οι Φίλοι τθσ Μουςικθ́σ” 

(1995-2004).  

Ωσ μέλοσ τθσ ερευνθτικθ́σ ομάδασ εκπόνθςε ςυςτθματικθ́ επιτόπια έρευνα ςτθν Κράκθ και τθν 

Ανατολικι Μακεδονία, τόςο ςτο πλαίςιο των ομαδικϊν αποςτολϊν του Ρρογράμματοσ, όςο και κατά 

μόνασ, για τισ ανάγκεσ ειδικθ́σ έρευνασ αφιερωμένθσ ςτα μουςικά όργανα, με έμφαςθ ςτθν γκάιντα και 

τθν λύρα. Καρπόσ τθσ ζρευνασ αυτισ είναι και θ Διδακτορικι του Διατριβι. Στο πλαίςιο του 

Ρρογράμματοσ ςυνεργάςτθκε επίςθσ ςτθν επεξεργαςία του πρωτογενοφσ υλικοφ, με τομέα ευκύνθσ 

του τθν καταγραφθ́ των θχογραφθ́ςεων ςε δυτικθ́ μουςικθ́ ςθμειογραφία (ςφνολο: 3000 περίπου 

μουςικζσ καταγραφζσ).  

Δίδαξε ςτθν Τριτοβάκμια εκπαίδευςθ:  

1. Στο Τμθ́μα Λςτορίασ Αρχαιολογίασ Κοινωνικθ́σ Ανκρωπολογίασ του Ρανεπιςτθμίου Κεςςαλίασ (2001-

2004). 

2. Στο Τμθ́μα Λαϊκθ́σ και Ραραδοςιακθ́σ Μουςικθ́σ του ΤΕΛ Θπείρου (2008- 2017). 

3. Στο Ρρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμθ́ματοσ Μουςικών Σπουδών του Ρανεπιςτθμίου 

Ακθνϊν «Εκτζλεςθ/ερμθνεία τθσ Ραραδοςιακισ Μουςικισ» (2016- ςιμερα). 

ΡΕΜΠΕΣΙΚΟ: ΡΙΗΕ, ΣΟΠΟΙ, ΟΡΓΑΝΑ 
 
Βιογραφικά ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ 
 
Χάρρθσ αρρισ - Επιςτθμονικόσ υπεφκυνοσ τθσ πρόταςθ και του κόμικσ 
 
Ο Χάρθσ Σαρρθ́σ γεννθ́κθκε ςτθν Ακθ́να το 1974.  
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Εργάςτθκε ωσ ερευνθτισ ςτο Ερευνθτικό Ρρόγραμμα του ΤΕΛ Θπείρου με τίτλο Ηαγόρι: φφςθ και 

πολιτιςμόσ, με επιςτθμονικθ́ υπεύκυνθ τθν Μαρία Ηουμπούλθ (23/5/2012 – 30/6/2013). 

Ραράλλθλα, από το 2007 διδάςκει μακιματα εκνομουςικολογικοφ ενδιαφζροντοσ ςτο Τμιμα 

Μουςικοκινθτικισ τθσ Σχολισ Μωραΐτθ.  

Από το 1998 ωσ το 2010 ςυνεργάςτθκε ςε μθνιαία βάςθ ωσ μουςικοκριτικόσ ςτο περιοδικό Hitech, 

καλφπτοντασ τθ διςκογραφία παραδοςιακισ μουςικισ κακϊσ και τθ ςχετικι διεκνι ςκθνι.  

Από το 2002 ςυνεργάηεται ωσ εκνομουςικολόγοσ με τθν Ρεριφζρεια Νοτίου Αιγαίου ςτισ ετιςιεσ 

Συναντιςεισ Λαϊκϊν Ρνευςτϊν, ςυμβάλλοντασ ςτθν διοργάνωςθ, τον ςυντονιςμό και τθν έρευνα γύρω 

από τα όργανα και τουσ μουςικοφσ των Κυκλάδων και των Δωδεκανιςων  

Στο πλαίςιο αυτο,́ πραγματοποίθςε τθν ζρευνα με τίτλο "Ραραγωγι Μουςικοφ Αρχείου Νιςου Κιρασ" 

κατά παραγγελία τθσ Νομαρχιακισ Αυτοδιοίκθςθσ Κυκλάδων, το εκνογραφικό φιλμ "Μουςικι και 

μουςικοί τθσ Άνδρου" υπό τθν αιγίδα του Διμου Άνδρου και του Σωματείου Φίλων του Μουςείου 

Ελλθνικϊν Λαϊκϊν Μουςικϊν Οργάνων, κακϊσ και τθν ζρευνα "Ραραγωγι Μουςικοφ Αρχείου Νιςου 

Νάξου", θ οποία είναι ςε εξέλιξθ, ςε ςυνεργαςία με τθν Κοινωνικθ́ Συνεταιριςτικθ́ Επιχείρθςθ "Ο Μίτοσ 

τθσ Αριάδνθσ". Επιπλζον, ιταν ο επιμελθτισ για το ελλθνικό κομμάτι των θχογραφιςεων που ζγιναν 

ςτα πλαίςια του ευρωπαϊκού μουςικού προγράμματοσ με τίτλο “Folk Music in Museums – Young 

Musicians and Old Instruments”, οι οποίεσ ςυμπεριελθ́φκθςαν ςε ομώνυμο ψθφιακό δίςκο.  

Αςχολείται με το εκνογραφικό φιλμ, ςε ςυνεργαςία με τον ςκθνοκζτθ Δθμιτρθ Κιτςικοφδθ. Καρπόσ τθσ 

ωσ τώρα ςυνεργαςίασ τουσ είναι θ ταινία "Γκάιντεσ λαλοφν" (30', διάκριςθ ςτο Φεςτιβάλ Ράτρασ, 2012), 

πρϊτοσ καρπόσ τθσ μακρόχρονθσ ζρευνασ του Σαρρι και του Κιτςικοφδθ ςτθν Κράκθ. Θ ταινία "Ο 

Τίγρθσ από τ' Απεράκου" (30', 2015) και θ ταινία "Μουςικζσ και Μουςικοί τθσ Άνδρου" (61’, 2016). 

Βαίνει, επίςθσ, προσ ολοκλθ́ρωςθ μια ταινία μεγάλου μθ́κουσ, με τίτλο “Τθσ βοςκοςύνθσ”, καρπόσ τθσ 

ςυςτθματικισ ζρευνασ των Σαρρι – Κιτςικοφδθ ςτο νθςί τθσ Νάξου.  

Στα ερευνθτικά ενδιαφέροντα του Χάρθ Σαρρθ́ περιλαμβάνονται τα μουςικά όργανα, οι μουςικέσ τθσ 

υπαίκρου, οι αςτικέσ λαϊκέσ μουςικέσ, τα μουςικά δίκτυα και το εκνογραφικό φιλμ.  

Ζχει ςυμμετάςχει ςε διεκνι ςυνζδρια ςτθν Ελλάδα και το εξωτερικό και άρκρα του ζχουν δθμοςιευτεί 

ςε επιςτθμονικά περιοδικά και ςυλλογικούσ τόμουσ. 

 
Μαριάνκθ Κοίλια- διδαςκαλία μαντολίνου και ςυνεργαςία με τον Επιςτθμονικό υπεφκυνο ςτα 
υπόλοιπα μακιματα 
 
Θ Μαριάνκθ Κοίλια γεννικθκε ςτα Λωάννινα το 1991. 
Είναι πτυχιοφχοσ του Τμιματοσ Λαϊκισ και Ραραδοςιακισ Μουςικισ του ΤΕΛ Θπείρου, με ειδίκευςθ ςτο 
μαντολίνο. 
 
Σπουδζσ 
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Ολοκλιρωςε τθν δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ ςτθν Άρτα.Ειςιχκθ ςτο Τμιμα Λαϊκισ και Ραραδοςιακθ́σ 
Μουςικισ του ΤΕΛ Θπείρου, απ’ όπου και αποφοίτθςε το 2017. Θ πτυχιακθ́ τθσ εργαςία αφορά ςτθ 
διδακτικι του οργάνου, μζςα από τθν ςυγκριτικι επιςκόπθςθ τεςςάρων μεκόδων εκμάκθςθσ 
μαντολίνου. Ραράλλθλα, ςποφδαςε Αρμονία ςτο Ωδείο Άρτασ. 
Μιλάει αγγλικά (επίπεδο C1). 
Είναι κάτοχοσ Μεταπτυχιακοφ ςτο αντικείμενο τθσ Ειδικισ Αγωγισ ςτθν Εκπαίδευςθ (Frederick 
University – Ρανεπιςτιμιο Λευκωςίασ). 
Είναι κάτοχοσ Μεταπτυχιακοφ του ΡΜΣ «Εκτζλεςθ και Ερμθνεία τθσ Ραραδοςιακισ Μουςικισ» του 
ΕΚΡΑ (είδίκευςθ: μαντολίνο). 
Από τον Μάρτιο του 2020 είναι Υποψιφια Διδάκτωρ ςτο Τμιμα Μουςικϊν Σπουδϊν του 
Ρανεπιςτθμίου Λωαννίνων με κζμα: «Από το μαντολίνο ςτο μπουηοφκι: ηθτιματα οργανολογίασ, 
τεχνικϊν εκτζλεςθσ και αιςκθτικθ́σ ςτθ διςκογραφία του Μεςοπολέμου» (επιβλζπων: Γ. Κοκκϊνθσ).  
 
Επιςτθμονικι δραςτθριότθτα  
 
Ζχει λάβει μζροσ ςτα εξισ ςφνζδρια:  
-Analytical Approaches to World Music (AAWM 2018). Κεςςαλονίκθ, Λοφνιοσ 2018 [ςυνθμμζνο 6].  
-Θ Νάξοσ δια μέςου των αιώνων. Δαμαριϊνασ Νάξου, Σεπτζμβριοσ 2018 [ςυνθμμζνο 7].  
-Θμερίδα Υποψθφίων Διδακτόρων 2021. Άρτα, 9 Οκτωβρίου 2021. Κζμα: «Από το μαντολίνο ςτο 
μπουηοφκι: μια πρώτθ βιβλιογραφικθ́ αποτίμθςθ».  
-Ζλαβε Ανταποδοτικι Υποτροφία ςτο πλαίςιο του ζργου «Υποςτιριξθ των εκπαιδευτικϊν 
δραςτθριοτιτων του Ρανεπιςτθμίου Λωαννίνων κατά το Ακ. Ζτοσ 2020-2021 με τθν ενςωμάτωςθ 
ενιςχυτικισ διδαςκαλίασ επιπρόςκετα των κφριων διαλζξεων».  
 
Επαγγελματικι – διδακτικι εμπειρία  
 
-Δίδαξε μαντολίνο ςτο Μουςικό Σχολείο Άρτασ ωσ ωρομίςκια (Απρίλιοσ – Λοφνιοσ 2019).  
-Στο Μουςικό Σχολείο Ρατρών ωσ αναπλθρώτρια κατά το ςχολικό έτοσ 2019- 2020  
-Στο Μουςικό Σχολείο Ακθνών ωσ ωρομίςκια κατά το ςχολικό ζτοσ 2020 – 2021  
-Από το ςχολικό ζτοσ 2021-2022 διδάςκει ωσ μόνιμθ κακθγιτρια μαντολίνου ςτο Μουςικό Σχολείο 
Λευκάδασ. 
 
Κώςτασ Μουςτάκασ – διδαςκαλία λαϊκισ κικάρασ 
 
Ο Κϊςτασ Μουςτάκασ,, κακθγθτισ κλαςικισ κικάρασ και ςολίςτασ, γεννικθκε ςτθν 

Ελαςςόνα.Σποφδαςε κλαςικι κικάρα κοντά ςτουσ φθμιςμζνουσ Ζλλθνεσ δαςκάλουσ Δθμιτρθ Φάμπα 

και Κϊςτα Κοτςιϊλθ.Τελειϊνοντασ τισ ςπουδζσ του άρχιςε να δίνει ρεςιτάλ και βραδιζσ τραγουδιοφ 

ςτθν Ελλάδα και ςτο εξωτερικό (Γερμανία,Λταλία, Λουξεμβοφργο). Ζχει μελετιςει επίςθσ τθν ελλθνικι 

παραδοςιακι, το ρεμπζτικο ςε όλεσ του τθσ φάςεισ κακϊσ και τθν ζντεχνθ μουςικι, ςυμμετζχοντασ 

κατά καιροφσ ςε διάφορα μουςικά ςφνολα και ορχιςτρεσ. 

Στθ μουςικι του πορεία ςθμαντικι κζςθ κατζχει ο τομζασ τθσ ςφνκεςθσ με τθν οποία αςχολείται τα 

τελευταία 20 χρόνια « παντρεφοντασ » τθν κλαςικι με τθ ςφγχρονθ ζντεχνθ μουςικι. Ιδθ 

κυκλοφοροφν ςε CD δφο ζργα του με τραγοφδια πάνω ςε ποίθςθ των Τάςου Μ. («Το βαριετζ τθσ 

τρζλασ» )  και Μάρκου Χαρίτου («Νφχτεσ υγρζσ»), κακϊσ και δφο CD , με  οργανικι μουςικι, «Θ 

μοναξιά και θ ςυντροφιά τθσ» και « Θ ςυντροφιά του Μορφζα ». Επίςθσ ζχει κάνει τθ μουςικι 
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επζνδυςθ με κλαςικι κικάρα ςτο CD με λαϊκά παραμφκια τθσ Αγνισ Στρουμποφλθ  «Τα όργκανα και τα 

τοφμπανα». 

Το Δεκζμβρθ του 2018 ανεβαίνει ςτθ Λυρικι ςκθνι υπό τθν αιγίδα του Ρροζδρου τθσ  Δθμοκρατιασ 

που ιταν και παρόν ςτθν παράςταςθ  το Ορατόριο για Ορχιςτρα και Χορωδία και δφο ςολίςτεσ  

Κοντράλτο Βαρφτονο για τθ ςφαγι του Διςτόμου που κατόπιν θχογραφικθκε  από τα μουςικά Σφνολα 

τθσ ΕΤ με Μαζςτρο το Γιϊργο Αραβίδθ και παρουςιάςτθκε από το τρίτο πρόγραμμα τον Λοφνιο του 

2019. Το 2020 Λυρικι ςκθνι του ανακζτει να γράψει μια όπερα πάνω ςτο διιγθμα του Αλζξανδρου 

Ραπαδιαμάντθ  θ Σταχομαηϊχτρα θ οποία θχογραφιφθκε και ςτισ 8/9/10 Οκτωβρίου του 

2021παρουςιαςτθκε ςε τρισ παραςτάςεισ  από τθ Λυρικι ςκθνι, το Μαιο του 2021 το Υπουργείο 

ΕκνικθσΑμυνασ του ανακζτει να γράψει μια Οπερα για τθ Μαντϊ Μαυρογζνουσ με ςκοπό να 

παρουςιαςτεί  τον Λοφλιο ςτο Ραρίςι  Λονδίνο και Βρυξζλεσ, τον Οκτϊβρθ του 2020 τα Μουςικά Σφνολα 

τθσ ΕΤ θχογραφοφν τθ Σουιτα ο Μελαγχολικόσ Ρρίγκιπασ για ορχιςτρα και δφο τραγουδιςτζσ Βαςίλθ 

Γιςδάκθ και Αμαλία Τάτςθ. 


