
“Ιδιότροπον” / "Idiotropon"  

"Idiotropon"  is the name of a music group consisting of 5 female musicians and started 
its journey in 2007 in Patras. The band attempts to "paint" with the sounds  of eastern  music 
in more modern and artistic terms. The  music and lyrics repertoire are from musical cultures  
of the east,  as are the instruments played (kanun, tambour, ney, oud and traditional 
percussion).  

Basic material and inspiration for this project are the music and lyrics of a member of the 
band, Giohanna Kosioni, balancing between East and West and alternate images of yesterday
and today. The band is also experimenting with remixes of traditional tracks from various 
Eastern Mediterranean countries (Greece, Turkey, Azerbaijan, Afghanistan, Iran, Bulgaria, 
etc.), classical composers of oriental music, as well as modern composers.

"Idiotropon" has appeared in various music stages and concert halls of Patras 
(Lithografion theater, artistic expression space "Oropedio", multipurpose hall Movement-
Motion etc.), Athens (Alabastron) as well as Cyprus (Kafeney etc.). It was even hosted at the 
Philharmoniki Eteria of Patras as part of the Podium for Young Artists and has provided 
musical framework exhibitions and events in the Palea Dimotika Loutra of Patras, the Folklore 
Museum of Patras etc.

“Ιδιότροπον” είναι το όνομα ενός μουσικού σχήματος που το αποτελούν 5 γυναίκες 
μουσικοί και ξεκίνησε τη διαδρομή του το 2007 στην Πάτρα. Το σχήμα επιχειρεί να 
“χρωματίσει” με τους ήχους και τους δρόμους της ανατολικής (τροπικής) μουσικής ένα πιο 
σύγχρονο και έντεχνο μουσικά και στιχουργικά ρεπερτόριο, αφού τα όργανα που χρησιμοποιεί 
(κανονάκι, ταμπούρ, νέυ, ούτι, παραδοσιακά κρουστά) προέρχονται από τους μουσικούς 
πολιτισμούς της Ανατολής. Βασικό υλικό και πηγή έμπνευσης γι' αυτό το εγχείρημα αποτελούν 
η μουσική και οι στίχοι ενός μέλους του σχήματος, της Γιοχάννας Κοσιώνη, που ακροβατούν 
ανάμεσα σε Ανατολή και Δύση και εναλλάσσουν εικόνες του χθες και του σήμερα. Το σχήμα 
επίσης πειραματίζεται με διασκευές παραδοσιακών κομματιών από διάφορες χώρες της 
Ανατολικής Μεσογείου (Ελλάδα, Τουρκία, Αζερμπαϊτζάν, Αφγανιστάν, Ιράν, Βουλγαρία κ.ά.), 
κλασικών συνθετών ανατολικής μουσικής, αλλά και σύγχρονων. 

Το “Ιδιότροπον” έχει εμφανιστεί σε διάφορες μουσικές σκηνές και συναυλιακούς χώρους 
της Πάτρας (θέατρο Λιθογραφείον, χώρος καλλιτεχνικής έκφρασης “Οροπαίδιο”, πολυχώρος 
Κίνηση-Πρόταση κ.ά), της Αθήνας (Αλάβαστρον), καθώς και στην Κύπρο (Καφενέυ κ.ά). Έχει 
ακόμα φιλοξενηθεί στη Φιλαρμονική Εταιρεία Πατρών στα πλαίσια του Podium Νέων 
Καλλιτεχνών και έχει πλαισιώσει μουσικά εκθέσεις και εκδηλώσεις στα Παλαιά Δημοτικά 
Λουτρά Πατρών, το Λαογραφικό Μουσείο Πατρών κ.ά. 

Το “Ιδιότροπον” έχει επίσης ξεκινήσει την ηχογράφηση των δικών του συνθέσεων με στόχο
να κυκλοφορήσει σύντομα η πρώτη του δισκογραφική δουλειά. 

Musicians:
Giohanna Kosioni (tanbur, piano, vocals) 
Eleftheria Daoultzi (kanun) 
Yiota Vergopoulou (ney) 
Mania Asimakopoulou (ud) 
Irini Koulourioti (percussion) 

Το “Ιδιότροπον” αποτελούν οι μουσικοί: 
Γιοχάννα Κοσιώνη (ταμπούρ, πιάνο, φωνή) 
Δαουλτζή Ελευθερία (κανονάκι) 
Βεργοπούλου Γιώτα (νέυ) 
Ασημακοπούλου Μάνια (ούτι) 
Κουλουριώτη Ειρήνη (κρουστά) 

www.facebook.com/idiotropon 



www.soundcloud.com/idiotropon


