
 ΦΑΙΔΡΟΣ ΚΑΒΑΛΛΑΡΗΣ 
 

Κύπριος μουσικός, συνθέτης, μουσικολόγος, δάσκαλος, μαέστρος και εκτελεστής 
δικών του έργων σε συναυλίες του, με 50 χρόνια μουσικής παρουσίας και 
προσφοράς. 

Γεννήθηκε στη Λάπηθο το 1950 και εκεί αναγιώθηκε. Ήταν μέλος της 
Φιλαρμονικής του Γυμνασίου Λαπήθου και αργότερα της Στρατιωτικής Μουσικής 
της Εθνικής Φρουράς παίζοντας κλαρίνο. 

Σπούδασε αρχιτεκτονική στο Λονδίνο αρχίζοντας παράλληλα σπουδές και μια 
μακρόχρονη εξερεύνηση της μουσικής σε πολλές χώρες και διαφορετικές 
ηπείρους. Κατέχει δίπλωμα σύνθεσης από τη Μουσική Σχολή Εκόλ Νορμάλ του 
Παρισιού (1992) και τον τίτλο του Διδάκτορα Μουσικών Τεχνών από το 
Πανεπιστήμιο Κολούμπια της Νέας Υόρκης (1997). Διεξήγαγε μουσική έρευνα σε 
Ινδία (1984-85), Κίνα (1987-90) και Ιαπωνία (1990-91 και 2010-11). Είναι έντονα 
επηρεασμένος από τις μουσικές παραδόσεις του τόπου του με ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον στο Αρχαίο Δράμα και την Αρχαία Ελληνική Μουσική. 

Δίδαξε και έδωσε σχετικές διαλέξεις σε συμπόσια, σε πανεπιστήμια και μουσικές 
σχολές τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό: για τη μουσική της Κύπρου, τη 
σύγχρονη μουσική (για τους Γιάννη Χρήστου και Γιάννη Ξενάκη) και για τους 
πολιτισμούς της Ανατολής. Υπηρέτησε και ως καθηγητής στο Ομοσπονδιακό 
Πανεπιστήμιο του Σαλβαντόρ της Βραζιλίας (2000-01) διδάσκοντας σύνθεση και 
σπουδές στην εθνομουσικολογία. 

Αρχίζοντας από την εφηβική του ηλικία, ουσιαστικά αυτοδίδακτος, έχει μέχρι 
σήμερα συνθέσει έργα για φωνή (με προεξέχοντα τους κύκλους τραγουδιών σε 
ποίηση Κυπρίων ποιητών που αφορούν στο δράμα της Κύπρου του 1974), έργα 
για σόλο όργανα, για μικρά και μεγάλα οργανικά σύνολα (μερικά απ’ αυτά για 
παραδοσιακά κυπριακά, κινέζικα και ιαπωνικά όργανα), καθώς επίσης και 
μουσική για φιλμ, χορό και θέατρο. Ο κατάλογος έργων του, που γενικά είναι 
επηρεασμένα από όλες τις μελέτες και εμπειρίες του, περιλαμβάνει πάνω από 55 
τίτλους με ορισμένους απ’ αυτούς να περιέχουν αριθμόν ανεξάρτητων κομματιών. 

Ο Φαίδρος Καβαλλάρης έχει παρουσιάσει συνολικά τη δουλειά του σε δεκάδες 
ατομικές συναυλίες, ως επί το πλείστον κάτω από τη δική του διεύθυνση, τόσο 
στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό (Αγγλία 1973-1980, Κίνα 1989 και 2011, 
Ιαπωνία 1991, Ιταλία 1997) με αποκορύφωμα τη σύνθετη παράσταση 
«ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΚΥΠΡΟΓΕΝΗΑ – μουσική πράξη σε ποίηση της Σαπφούς» στο 
αρχαίο Ιερό της Αφροδίτης στην Παλαίπαφο και σε δύο παραστάσεις στο Παρίσι 
(στη Μεγάλη Αίθουσα της ΟΥΝΕΣΚΟ και στο Πάρκο Σαιντ Κλούντ) τον 
Σεπτέμβριο του 2008. Τον Απρίλιο του 2021 παρουσιάσε σε παγκόσμια πρεμιέρα 
στην Κύπρο το έργο του «ΕΞΩΧΡΟΝΟ ΤΗΣ ΣΑΠΦΟΥΣ ή η <παλίντονος 
αρμονιά> του Σύμπαντος». Σημειώνεται πως η συναυλία του στην Αίθουσα 
Συναυλιών του Πεκίνου το 1989 ήταν και η πρώτη από ξένο συνθέτη που έγινε 
ποτέ στην Κίνα. 

Έργα του έχουν παρουσιαστεί και σε άλλες συναυλίες, σε διεθνή φόρουμ και 
φεστιβάλ σύγχρονης μουσικής σε Κύπρο, Ελλάδα και άλλες χώρες της Ευρώπης 
όπως Αγγλία, Γερμανία (Ντάρμσταντ 1984 και 1992), Ουγγαρία, Γαλλία, Ιταλία, 
Ολλανδία, Βουλγαρία, Ουκρανία, Σουηδία και Ρωσία, στο Μεξικό (Παγκόσμιες 



Μέρες Μουσικής – 1993 και Φεστιβάλ Μανουέλ Ενρίγκεζ – 1998), στις Ηνωμένες 
Πολιτείες (συναυλίες Συνθέτες του Κολούμπια – 1994-5-6) και σε χώρες της Ασίας 
και της Άπω Ανατολής (Κίνα, Ιαπωνία, Θαϋλάνδη, Φιλιππίνες και Κορέα). 

 

Έχει ήδη εκδόσει έργα του σε ψηφιακούς δίσκους: «ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΕΡΩΤΙΚΑ – 15 
παραδοσιακά τραγούδια της Κύπρου» με τον Κύπριο κιθαρίστα Δημήτρη Ρεγγίνο 
σε σόλο κιθάρα και τον ίδιο στο τραγούδι (κασεττίνα με 2 CD και τρίγλωσσο 
βιβλιαράκι στα Ελληνικά, Τούρκικα και Αγγλικά)  και «ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ ΦΑΙΔΡΟΥ 
ΚΑΒΑΛΛΑΡΗ τόμοι 1-6, 1989-2003», ζωντανές ηχογραφήσεις συναυλιών σε 
Κίνα, Ιαπωνία και Κύπρο (στα 7 CD διαρκείας 7 ωρών και 40 λεπτών 
περιλαμβάνονται 37 έργα). Έργα του υπάρχουν και σε έντυπη μορφή 
(παρτιτούρες), κύρια σε δικές του εκδόσεις με πιο πρόσφατες τα έργα 
«ΑΝΑΚΥΚΛΙΑ» για σολίστ και 22 μουσικούς και «ΕΞΩΧΡΟΝΟ ΤΗΣ ΣΑΠΦΟΥΣ ή 
η <παλίντονος αρμονία> του σύμπαντος» - ένα μουσικο-ποιητικό ταξίδι για 
τολμηρούς και ριψοκίνδυνους μουσικούς (Λευκωσία, 2019) και το τρίο «ΤΗΣ 
ΛΑΠΗΘΟΥ – Τρία Τραγούδια» (Λευκωσία, 2021). Έχει επίσης εκδόσει το βιβλίο 
«ΗΧΟΣ και ΗΘΟΣ – Δημοσιεύσεις, Συνεντεύξεις, Επιστολές» (Λευκωσία 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAIDROS KAVALLARIS 



 
Cypriot musician, composer, musicologist, conductor and performer in concerts 
of his own music, with 50 years of musical presence and concert presentations. 

He was born in Lapithos, Cyprus, in 1950 and there he grew up. He was a member 
of the wind band of the Gymnasium of Lapithos and later on of the Music Band of 
the National Guard playing the clarinet. 

He studied architecture in London beginning in parallel to study and explore music 
in many countries and different continents. He holds Diplome de Composition 
from the École Normal de Musique in Paris (1992) and the title of Doctor of 
Musical Arts from Columbia University in New Work (1997). He has carried out 
music research in India (1984-85), in China (1987-90) and Japan (1990-91 and 
2010-2011). He is strongly influenced by his native musical traditions, with 
particular interest in Ancient Drama and Ancient Greek Music. 

He taught and gave special lectures in symposia, at universities and music 
schools both in Cyprus and abroad: about ther music of Cyprus, contemporary 
music (Jani Christou and Yiannis Xenakis) and the cultures of the East. He has 
also served as a professor at the Federal University of Bahia in Brazil (200-01) 
teaching composition and studies in ethnomusicology. 

Beginning from his teenage years, essentially self-taught, to date he has compose 
works for voice (most prominent are the song-cycles on poetry by Cypriot poets 
concerning the 1974 drama of Cyprus), works for solo instruments, for small and 
big music ensembles (some of them for traditional Cypriot, Chinese and Japanese 
instruments) as well as music for film, dance and theatre. 

Faidros Kavallaris has compositely presented his music in many concerts, mostly 
under his own direction, both in Cyprus and abroad (in England 1973-80, in China 
1989 and 2011, in Japan 1991, in Italy 1997), probably most important being the 
presentation of «APHRODITE KYPROGENIA – a musical praxis on the poetry of 
Sappho» at Aphrodite’s ancient temple at Palaipafos in Cyprus and with two 
further performances in Paris (UNESCO Grande Salle and Saint Cloud Park) in 
September 2008. In April 2021 he has presented in Cyprus the world premiere of 
the work «EXOCHRONO OF SAPPHO or the <palintonos harmonia> of the 
Universe». It is noted that his 1989 concert in Beijing was the first ever concert in 
China by a foreign composer. 

Quite a few of his works have also been selected and presented in other concerts 
and at international contemporary music festivals in Cyprus, Greece and other 
European countries like England, Germany (Darmstadt 1984 and 1992), Hungary, 
France, Italy, Holland, Bulgaria, Ukraine, Sweden and Russia, in Mexico (World 
Music Days-1993 and Manuel Enriquez Festival-1998) in the United States 
(Columbia composers concerts 1994-5-6) and the Far East including China, 
Japan, Thailand, the Philippines and Korea (mostly at the Asian Composers 
League Festival in 1995, 1997 and 2002). 

He has already published some of his works on CD: «KYPRIAKA EROTIKA – 15 
traditional songs of Cyprus», a double album with Cypriot guitarist Dimitris 
Regginos on the solo guitar compositions and himself singing the traditional 
“phonés” (a set of two CDs with trilingual booklet in Greek, Turkish and English), 
and «FAIDROS KAVALLARIS CONCERTS volumes 1-6, 1989-2003», live 



recordings of concerts in China, Japan and Cyprus (7 CDs of 7 hours and 40 
minutes containing 37 works). Some of his music is also available in print mainly 
published by himself, most recently the works «ANAKYKLIA» for solist and 22 
musicians, and «EXOCHRONO OF SAPPHO or the <palintonos harmonia> of 
the Universe» –  a musico-poetic journey for daring and venturesome musicians 
(Nicosia, 2019). He also published the book “ECHOS and ETHOS – Publications, 
Interviews, Letters” (Nicosia, 2014). 

 

 


