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Costas Balaskas. Composer, pianist and conductor. Was born (1952) 
in Korinthos and in his school years he came into direct contact 
with Byzantine music. In Athens he then followed studies early in 
the Conservatory of Athens, “Orpheum” Conservatory and 
afterwards having Dionysios Visvardis as teacher. 
His music work touches many fields, singing, oratorium, string 
orchestra, ect. and he given much concerts in Greece. 
Works: 
“Petra tis Ionias” (“The stone of Ionia”) 
“Pieta” 
“Psalmoi tou David” (“David's Psalms”) 
“Argonaftika tou Orphea” (“The Argonautics of Orpheus”) 
“O Thiseas ton Afidnon” (“Theseus of Afidnes”)  
“Leitourgia ston Mistra” (“The Liturgy of Mystras”) 
“Eleftheroi Poliorkimenoi - A’ schediasma” (“The Free Besieged”) 
 

He died in 2011 

 

Κώζηας Μπαιάζθας. σλζέηες, 

οργαλίζηας θαη ηραγοσδοποηός ηες 

δεύηερες κεηαποιεκηθής γεληάς. 

Γελλήζεθε ζηελ Κόρηλζο ηο 1952. 

Πέραζε δύζθοια παηδηθά τρόληα ζε 

ορθαλοηροθείο, όποσ θαη περάηωζε 

 
«Παγκόζμια ημέπα ηηρ ποίηζηρ 2009» ζηο 

Εςπωπαϊκό Κένηπο Τέσνηρ, και ο Κώζηαρ 

Μπαλάζκαρ πποζθέπει με ηο ζανηούπι ηην 

πηγαία έκθπαζη ηος δημοηικού 

ηπαγοςδιού. Από απιζηεπά, ο γεωπόνορ 

Σωηήπηρ Νικολογιάννηρ, ο αξέσαζηορ 

ποιηηήρ Μάκηρ Αποζηολάηορ, ο 

Εςάγγελορ Ανδπέος, η ηθοποιόρ Βίβιαν 

Βαλζάμη και οι ποιήηπιερ Καηεπίνα 

Τζιηζεκλή και Νιάννα Παποςλάκος.     



ηης εγθύθιηες ζποσδές ηοσ, ηετληθής θαηεύζσλζες. Από λωρίς κσήζεθε ζηε βσδαληηλή κοσζηθή. 

ηελ Αζήλα παραθοιούζεζε ζεωρεηηθά θαη ζοιθέδ ζηο «Ορθείο» θαη ζηο  Ωδείο Αζελώλ θαη 

αργόηερα θοληά ζηο κοσζοσργό Γηολύζηο Βηζβάρδε οιοθιήρωζε ηε κοσζηθοζσλζεηηθή ηοσ 

παηδεία. 

Αζτοιήζεθε επίζες κε ηελ ηετληθή ηωλ πιεθηώλ οργάλωλ θαη εργάζζεθε ως ζσληερεηής 

πηάλωλ. Αθόκα, αζτοιήζεθε θαη κε ηελ θαηαζθεσή ζαληοσρηώλ. 

ηελ αρτή ηες ζηαδηοδροκίας ηοσ ζσγθρόηεζε κοσζηθή θοκπαλία θαη ζσλεργάζζεθε κε ηο 

Ωδείο Ραδή. Παράιιεια άρτηζε λα γράθεη ηα πρώηα κοσζηθά έργα ηοσ: ηραγούδηα, 

κειοποηήζεης ποηεκάηωλ (Βρεηάθοσ, Ρίηζοσ, Βάρλαιε, Διύηε, ηθαιηαλού), ορτεζηρηθά 

θοκκάηηα («ηολ Παιαηοιόγο», «Πέηαγκα», θ.ι.π.) θαη εκθαλίζζεθε ζε πιήζος ζσλασιηώλ ως 

ελορτεζηρωηής θαη δηεσζσληής ορτήζηρας.  

σλεργάζζεθε κε γλωζηές τορωδίες (Μηθηή Χορωδία ηοσ Γεκοηηθού Πλεσκαηηθού Κέληροσ 

Αγίας Παραζθεσής, Χορωδία ηοσ Μορθωηηθού σιιόγοσ Χαϊδαρίοσ, θ.ά.) θαη έργα ηοσ 

ερκήλεσζαλ οη ηραγοσδηζηές Ηιίας Κιωλαρίδες, Γηάλλες Θωκόποσιος, Μαρία οσιηάηοσ, θ.ά. 

Ο Κώζηας Μπαιάζθας δούζε κε ηελ ειηθηωκέλε κεηέρα ηοσ ζηο Χαϊδάρη, όποσ θαη 

ζσλεηζέθερε γηα ποιιά τρόληα ζηα ποιηηηζηηθά θοηλά ηες πόιες. Λίγα τρόληα πρηλ ηο ζάλαηό 

ηοσ είτε αποηραβετζεί ζηης Αθίδλες (Κηούρθα) ζσλετίδοληας πάληοηε ηε κοσζηθή ηοσ 

δεκηοσργία, περηζηοητηδόκελος από ηα κέιε ηωλ ποιηηηζηηθώλ θηλήζεωλ ηες περηοτής. 

Η εύζρασζηε σγεία ηοσ ηολ οδήγεζε ζηο ΚΑΣ όποσ θαη έθσγε από ηε δωή κηά Σρίηε θαη 13, 

επηεκβρίοσ ηοσ 2011. 
 

Έπγα: 
-«Πέτρα της Ιωνίας» (Κύκλος τραγουδιών) 
-«Pieta – Αποκαθήλωση» (Ωδή γιά έγχορδα) 
-«Ψαλμοί του Δαβίδ» 
-«Αργοναυτικά του Ορφέα» 
 -«Θησέας των Αφιδνών» 
-«Λειτουργία στο Μυστρά» (Έργο για χορωδία, 
ορχήστρα, τραγουδιστές και αφηγητή σε ποίηση 
Άγγελου Σικελιανού, Οδυσσέα Ελύτη και Γιάννη 
Ρίτσου) 
-«Ελεύθεροι Πολιρκημένοι – Α΄Σχεδίασμα» 
(Έργο για χορωδία, ορχήστρα, τραγουδιστές και 
αφηγητή σε ποίηση Διονυσίου Σολωμού) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


