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Το Φεστιβάλ κινητοποίησε όλες τις δυνάµεις της πόλης
µε τη βοήθεια του ∆ήµου, του Υπουργείου Πολιτισµού,
της Κεντρικής Κυβέρνησης και τις πρεσβείες χωρών των
οποίων συνθέτες ή συγκροτήµατα είχαν εµφανίσεις. Συ-
ναυλίες έγιναν στο ∆ηµαρχείο σε όλα τα κρατικά θέατρα
στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης, σε εκκλησίες και αλ-
λού. Οι χώροι ήταν πολλοί, διαφορετικοί και πολύ λει-
τουργικοί. Η διοργάνωση ήταν εξαίρετη, γιατί όλες οι αί-
θουσες βρίσκονταν κοντά η µία στην άλλη και ήταν πολύ
εύκολο να µετακινούµαστε ανάµεσά τους.

Ήδη το Vilnius βρίσκεται σε πυρετό, καθώς προετοι-
µάζεται για το 2009 που θα είναι πολιτιστική πρωτεύου-
σα της Ευρώπης. Είναι πολύ ωραία πόλη, καλά διατηρη-
µένη Πολλά από τα παλιά κτήρια που έχουν αποκαταστα-
θεί, χρησιµοποιήθηκαν για τις συναυλίες.

Οι συνελεύσεις της ISCM 

Όπως πάντα αυτές γίνονταν το πρωί. Την πρώτη µέρα
µοιράστηκαν προτάσεις για αλλαγές και προσθήκες στο
Καταστατικό τις οποίες συζητήσαµε και ψηφίσαµε την
τελευταία µέρα. Έγιναν επίσης εκλογές στις οποίες αντι-
καταστάθηκαν τα µέλη του Συµβουλίου που είχαν συ-
µπληρώσει τον καταστατικά προβλεπόµενο χρόνο θητεί-
ας. 

Νέος Πρόεδρος εξελέγη ο Αυστραλός John Davis
που αντικατέστησε τον Richard Tsang από το Χονγκ Κον-
γκ. Τέλος η Εταιρεία εξέλεξε δύο νέα επίτιµα µέλη: τον
Ολλανδό Luis Adriessen και τον Ιάπωνα Yoriaki
Matsudaira.

Το πρόγραµµα γενικά

Κάθε µέρα γίνονταν συνήθως δύο συναυλίες: µία στις 7
και µία στις 9:30 το βράδυ.  Οι ορχήστρες και όλα τα συ-
γκροτήµατα παίξανε καλά. ∆εν µιλάω µόνο για τα προ-
σκεκληµένα γνωστά και διεθνή σύνολα, αλλά και για τις
τοπικές ορχήστρες µε τους µαέστρους τους, που ήταν
πολύ καλά προετοιµασµένες και δούλευαν µε τους δι-
κούς τους συνεργάτες. Το κοινό ήταν πολυπληθές και οι
αίθουσες ήταν σχεδόν πάντα γεµάτες. Μιλώ για γενικό
κοινό, εκτός από εµάς τους περίπου 200, που είµαστε ο
προσκεκληµένοι της ISCM.

Το Φεστιβάλ είχε δύο τιµώµενους συνθέτες: τον
Βρετανό Jonathan Harvey και τον Ούγγρο Peter Eotvos,
των οποίων παρουσιάστηκαν αρκετά έργα. Καθώς συµ-
µετείχαν και στην τελική επιλογή έργων, ο ρόλος τους ή-
ταν και καθοριστικός στη διαµόρφωση του προγράµµα-
τος. Από τα βιογραφικά που διάβαζες έβλεπες ότι είχαν
προτείνει αρκετούς µαθητές τους.

Τα «νέου είδους» κοντσέρτα.

Υπήρξαν αρκετές οπτικοακουστικές εγκαταστάσεις και
συναυλίες µε ηλεκτρονικά έργα, πολλά µε video και φω-
τισµούς. Τέτοια συναυλία ήταν το «Eotvos after party»,
της πρώτης βραδιάς (24-10), µε επτά ηλεκτρονικά έργα,
ανάµεσά τους και ένα του Eotvos. Έγινε στο «Μουσείο
της Ενέργειας», το παλιό ηλεκτρικό εργοστάσιο και την
παρακολουθήσαµε όρθιοι. Το κοινό έπινε µπύρες, τριγύ-
ριζε, τα έργα διαδεχόντουσαν το ένα το άλλο, σειρά είχε

του Κωνσταντίνου Α. Λυγνού
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Vilnius Οκτώβριος 2008: Vilnius Οκτώβριος 2008: 

∆ιεθνείς Ηµέρες ∆ιεθνείς Ηµέρες 

Σύγχρονης ΜουσικήςΣύγχρονης Μουσικής

µια συζήτηση µε τον Θόδωρο Αντωνίου 
που εκπροσώπησε 
το Ελληνικό Τµήµα της ISCM 
στο ετήσιο Φεστιβάλ 
της ∆ιεθνούς Εταιρείας Σύγχρονης Μουσικής.
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δηµόσια υπόθεση;δηµόσια υπόθεση;

Κάθε συζήτηση περί όπερας σήµερα, περί του παρελθό-
ντος, του παρόντος και του µέλλοντός της, δεν µπορεί
να παρακάµψει το ζήτηµα του δηµόσιου ή ιδιωτικού χα-
ρακτήρα της. Πόσο µάλλον, όταν επιχειρείται συστηµατι-
κά η διείσδυση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας στους κόλ-
πους της (βλέπε τις νεότερες εξελίξεις στην Ε.Λ.Σ.). Εί-
ναι, λοιπόν, η όπερα δηµόσιο αγαθό, ή απλώς µία από τις
πολιτισµικές επιλογές συγκεκριµένης κοινωνικής οµά-
δας, ή και επιµέρους ατόµων; Έχει η όπερα, ή µπορεί να
αποκτήσει, κοινωνική και ίσως πολιτική λειτουργία, ή α-
νήκει στη σφαίρα του κοινωνικώς επουσιώδους, στη
σφαίρα των δραστηριοτήτων εκείνων που αδυνατούν εκ
των πραγµάτων να παρέµβουν στη διαµόρφωση της κοι-
νωνικής και πολιτικής ζωής;

Τα ερωτήµατα αυτά κάθε άλλο παρά ανεπίκαιρα εί-
ναι, δεδοµένου ότι η όπερα, ως καλλιτεχνικό είδος, βρί-
σκεται, ή θα βρεθεί και αυτή σύντοµα, στο στόχαστρο
της νεοφιλελεύθερης πολιτικής, η οποία, προκειµένου να
ελαχιστοποιήσει το κρατικό κόστος, επιδιώκει, µεταξύ
άλλων, την απόσυρση του κράτους από την οικονοµική
και θεσµική στήριξη της τέχνης και την εγκατάλειψή της
στην αδίστακτη λογική των µηχανισµών της αγοράς. Ιδε-
ολογικός σύµµαχος της νεοφιλελεύθερης πολιτισµικής
πολιτικής  είναι ο σχετικισµός των καλλιτεχνικών αξιών
και η στρατηγική τής, ως εκ τούτου, διαρκούς υπονόµευ-
σης του δηµόσιου χαρακτήρα της τέχνης: η µετατροπή
της σε υπόθεση ιδιωτών, ή συγκεκριµένων καταναλωτι-

κών οµάδων. Αν, όπως διατείνονται οι ιδεολογικοί υπο-
στηρικτές του νεοφιλελευθερισµού, η επιλογή είναι που
θεµελιώνει την αξία ενός καλλιτεχνικού είδους και όχι η
αξία του την επιλογή (αξίζει επειδή - υποκειµενικά - µου
αρέσει, και όχι µου αρέσει επειδή - αντικειµενικά - αξίζει),
τότε το όποιο δηµόσιο ενδιαφέρον για το καλλιτεχνικό εί-
δος της όπερας θα καθορίζεται αναγκαστικά από στατι-
στικούς υπολογισµούς και «δηµοσκοπικές» ποσοστώσεις
προτιµήσεων (προσδιορισµός του «τι αρέσει στους πολ-
λούς»). Το κράτος θα επικαλείται τις ποσοστώσεις αυτές
είτε, προκειµένου να ενισχύσει οικονοµικά και θεσµικά
λ.χ. την δηµοφιλή εµπορική µουσική ως επιλογή της πλει-
οψηφίας (βλ. την προϊούσα παρουσία των εµπορικών
τραγουδιστών και τραγουδοποιών στα κρατικά φεστιβάλ
και τις κάθε είδους δηµόσιες εκδηλώσεις), είτε σε τελική
ανάλυση προκειµένου να απαλλαγεί οριστικά από το ά-
χθος της οικονοµικής και θεσµικής στήριξης καλλιτεχνι-
κών δραστηριοτήτων της µειοψηφίας, όπως λ.χ. τη σοβα-
ρή µουσική και την όπερα.

Ο Nicholas Cook, ένας από τους πιο γνωστούς υπο-
στηρικτές της λεγόµενης «νέας µουσικολογίας», που
πρεσβεύει την ισοπεδωτική ισοτιµία κάθε είδους µουσι-
κής, από τον Beethoven ως τις Spice Girls, αναφέρει απε-
ρίφραστα: «Πολύς κόσµος βρίσκει ενοχλητική την επιδο-
τούµενη σπατάλη των θεάτρων όπερας» (Μουσική, µτφρ.
Ι. Φούλιας, «Το Βήµα» / Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα 2007,
σ. 64)

Όπερα:Όπερα:
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Αναλαµβάνοντας την επιµέλεια του αφιερώµατος για τον Αλέκο Ξένο, αλλά
και την ευθύνη για την συναυλία που θα πραγµατοποιηθεί στις 29 Ιανουαρίου
2009 στην Αίθουσα συναυλιών του Ωδείου Φίλιππος Νάκας, είχα την τύχη να συ-
νεργαστώ µε ανθρώπους που αποδεδειγµένα εκτιµούν το έργο αλλά και τη στά-
ση ζωής του. Τα κείµενα που απαρτίζουν το αφιέρωµα αυτό αγγίζουν διάφορες
πτυχές της δηµιουργικής ζωής του συνθέτη, δίχως φυσικά να είναι εξαντλητικά,
δεν το επιτρέπει άλλωστε και ο χώρος. Περισσότερο αποτελούν ένα έναυσµα για
περαιτέρω έρευνα και γνωριµία.

Ένα από αυτά που µε χαροποίησαν σε αυτή τη συνεργασία, ήταν ότι τα άπτο-
νται διαφορετικές εκφάνσεις του συνθέτη και ευελπιστούν να αποτελέσουν ένα
αµάλγαµα γραπτού λόγου, που πιστεύω, ότι θα σταθεί αφορµή για δηµιουργική
συζήτηση πάνω στο έργο και τη δράση του. 

Από αυτό το βήµα θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους φίλους που µου εµπι-
στεύθηκαν τα κείµενά τους γι' αυτό το αφιέρωµα, τους ανθρώπους του Μουσι-
κής Πολύτονον για την πρωτοβουλία τους και την κυρία Αλίκη Ξένου που πάντο-
τε στέκεται αρωγός στις προσπάθειες µας. 

Αλέξανδρος Χαρκιολάκης  

Σε αυτό το τεύχος  δηµοσιεύονται τα κείµενα των Α. Χαρκιολάκη, Ιάκωβου Κονιτό-
πουλου και το 1ο µέρος του άρθρου του Θωµά Ταµβάκου. Το αφιέρωµα συµπληρώ-
νεται στο επόµενο τεύχος µε κείµενα των  ∆. Μπουκουβάλα, Ε. Παπάζογλου, Θ. Ταµ-
βάκου και Στ. Ουλκέρογλου.
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(1912 - 1995)(1912 - 1995)
ΧρονολόγιοΧρονολόγιο

Μια πολιτική Μια πολιτική 
και καλλιτεχνική οντότητα και καλλιτεχνική οντότητα 
της νεοελληνικής µουσικήςτης νεοελληνικής µουσικής
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Η ζωή του Αλέκου Ξένου έµελλε
να είναι ουσιαστικά συνυφασµένη α-
πό τη µια µε τους κοινωνικούς αγώ-
νες και από την άλλη µε τη µουσική
δηµιουργία, η οποία µοιάζει να είναι
απότοκη των ιδεών και φρονηµάτων
του καλλιτέχνη. Αν εξετάσουµε ιστο-
ρικά τα χρόνια κατά τα οποία έζησε
και δηµιούργησε ο Ξένος, τότε κα-
νείς διαπιστώνει ότι οι συνθήκες ήταν
τέτοιες που επέβαλαν την δράση σε
όσους πίστευαν σε ιδανικά. Ο συνθέ-
της, αποδεχόµενος τις σοσιαλιστικές
ιδέες από αρκετά νέος, δεν δίστασε
να εκφράσει τις απόψεις του και µά-
λιστα να µην τις απαρνηθεί όταν αυ-
τές ήταν επιζήµιες για την καριέρα
του και τη ζωή του.

Η συµµετοχή του στην Αντίστα-
ση ως µέλος του ΕΑΜ και αργότερα
ως υπεύθυνου µουσικής του ΕΛΑΣ,
και παράλληλα η δουλειά που έκανε
από διάφορα πόστα δηµιουργώντας
χορωδίες και αυτοσχέδια µουσικά
συγκροτήµατα, παίζοντας και γράφο-
ντας µουσική και συλλέγοντας αρχει-
ακό υλικό (το οποίο δυστυχώς χάθη-
κε κάµποσες φορές σε εκείνα τα τα-
ραγµένα χρόνια αλλά και αργότερα)
έδειχνε να διακατέχεται από ορµητι-
κή ζέση. Εκείνα τα δύσκολα χρόνια
πρέπει να έπαιξαν καθοριστικό ρόλο
στη διαµόρφωση του καλλιτεχνικού
του αισθητηρίου. ∆ικαίως λοιπόν χα-
ρακτηρίστηκε ως ο «συνθέτης της
Αντίστασης» εφόσον έγραψε αρκετά
έργα τα οποία είχαν έµµεση ή άµεση
σχέση µε τα γεγονότα εκείνης της ε-
ποχής, µε την Συµφωνία Αρ.1 «Της
Αντίστασης», έργο του 1946 το οποίο
όµως παίχθηκε για πρώτη φορά το
1979, να αποτελεί την κορωνίδα ό-
λων αυτών των συνθέσεων.

Η ιδέα της Αντίστασης όµως για
τον Αλέκο Ξένο δεν ήταν µόνο άµεσα
συνυφασµένη µε την περίοδο 1941 -
1944 αλλά στάθηκε µία διαρκής
πνευµατική πάλη απέναντι σε όλα ό-
σα δυνάστευαν και δυναστεύουν τον
άνθρωπο και τον υποχρεώνουν να
κλειστεί σε στεγανά. Η περιχαράκω-
ση και ο αποκλεισµός τής διαφορετι-
κής άποψης καθώς και οι διώξεις που
υπέστη λόγω της ιδεολογικής και πο-

λιτικής του κατεύθυνσης, πιστεύουµε
ότι έπαιξαν σαφέστατο ρόλο στη δια-
µόρφωση µίας ολοκληρωµένης ιδέας
αντίστασης απέναντι σε όσους επέ-
µεναν (και επιµένουν και σήµερα) να
διαχωρίζουν τους ανθρώπους βάσει
της διαφορετικότητάς τους. Με µια
µουσική γλώσσα αυθεντικά δική του
και µε βαθύτατα ανθρωπιστικά κριτή-
ρια, ο Αλέκος Ξένος πρεσβεύει το δι-
καίωµα στον απλό άνθρωπο να αρ-
θρώσει λόγο απέναντι σε κάθε µορ-
φή καταπίεσης που τον ταλανίζει.

Όµως η αντίσταση δεν ήταν η
µόνη «εµµονή» του Αλέκου Ξένου. Η
εµπειρία του πολέµου που έζησε από
πρώτο χέρι καθώς και οι διώξεις που
υπέστη αυτός και άλλοι φίλοι και συ-
νεργάτες σίγουρα τον επηρέασαν ώ-
στε να συνθέσει µία σειρά από έργα
τα οποία να είναι βασισµένα στην ι-
δέα της Ειρήνης και της συναδέλφω-
σης των λαών. Αρκεί κανείς να σηµει-
ώσει ότι η Συµφωνία Αρ. 2 φέρει τον
εύγλωττο υπότιτλο «Της Ειρήνης»,
ενώ έχει γράψει σειρά τραγουδιών
(τα οποία µάλιστα εµφανίζονται σε
παραπάνω από µία εκδοχές) τα
οποία τιτλοφορούνται  Τραγούδια για
την Ειρήνη. Πιστεύουµε ότι έχει ιδιαί-
τερη αξία να τονιστεί το γεγονός ότι
τα συγκεκριµένα τραγούδια είναι
προϊόντα µελοποιηµένης ποίησης,
όχι µόνο σύγχρονων ποιητών, αλλά
και αρχαίων, όπως του Βακχυλίδη και
του Αριστοφάνη. 

Όπως διαφαίνεται από τα
παραπάνω ο Ξένος υπήρξε βαθύτατα
ειρηνιστής και συνειδητά υπέρµαχος
της ειρηνικής επικράτησης των ιδεών
µέσω της οδού του διαλόγου και όχι
του πειθαναγκασµού και της βίαιης
επιβολής.      

Συνοψίζοντας θα λέγαµε ότι αυ-
τές οι δύο έννοιες - ιδανικά ίσως να
αποτέλεσαν τις «idée fixe» της ζωής
του. Η δυναµική του παρουσία σε
πολλά επίπεδα της καλλιτεχνικής και
κοινωνικής ζωής υπήρξε µία σταθερά
για τα µουσικά και κοινωνικά δρώµε-
να της εποχής του. Υποστήριζε τις
ιδέες του µε πάθος και παρρησία (α-
ξίζει κανείς να δει τις µεστές και συ-
γκροτηµένες παρεµβάσεις του, είτε
συµφωνεί είτε όχι, στο θέµα του ρε-
µπέτικου) όπως ακριβώς αγωνίστηκε
για τις πανανθρώπινες αξίες της αέ-
ναης αντίστασης απέναντι στην εξου-
σία που προσπαθεί να καταπνίξει το
ελεύθερο φρόνηµα, ενώ στάθηκε πο-

λύτιµος αρωγός και συµπαραστάτης
σε όποιον πρέσβευε το ιδεώδες της
παγκόσµιας ειρήνης. Ο Αλέκος Ξέ-
νος υπήρξε µία πολυσχιδής προσω-
πικότητα που αξίζει να διερευνηθεί
από πολλές πλευρές.

Αλέξανδρος Χαρκιολάκης

Ιδέες και ιδανικάΙδέες και ιδανικά
στο έργο στο έργο 

του Αλέκου Ξένουτου Αλέκου Ξένου

Ο ζακύνθιος µουσικοσυνθέτης
Αλέκος Ξένος, από τους σηµαντικό-
τερους της γενιάς τους, δυστυχώς
παραγκωνισµένος κι αυτός από τη
µανιοµπουζουκόπληκτη σύγχρονη
Ελλάδα, αποτελεί θεµελιώδες κεφά-
λαιο στη λόγια σύγχρονη µουσική
της χώρας µας. Μπολιασµένος από
τις πλούσιες µουσικές παρακαταθή-
κες της µουσικής µας παράδοσης,
αλλά και της ιδιαίτερης πατρίδας
του, καθώς κι από τα νεότερα µουσι-
κά ρεύµατα, κυρίως αυτά που εκ-
φράστηκαν µέσα από το Σοβιετικό
Νεοκλασικισµό των Προκόφιεφ, αλλά
κυρίως του Σοστακόβιτς, αποκαλύ-
πτει την ανησυχία του πνεύµατός
του, την ευρυµάθειά του, καθώς και
µία ευρηµατική αρµονική υφή. Το έρ-
γο του αποκαλύπτει ακόµα, το αγω-
νιώδες πάλεµά του ανάµεσα στη φρί-
κη του απολυταρχισµού της εποχής
του και την ελευθερία µιας γενναίας,
ακηλίδωτης  ελληνικής ψυχής.   

Ζωή και έργο 

1912:  Γεννιέται στις 2 Μαΐου
στην πόλη της Ζακύνθου. Γιος του
∆ιονυσίου Ξένου και της Αγγελικής
Τσουκαλά. 

1916: Θάνατος του πατέρα του
από εγκεφαλικό επεισόδιο σε ηλικία
51 ετών. 

1918: Πνίγεται η µητέρα του στο
λιµάνι της Ζακύνθου. Τα δύο ορφα-
νά, Αλέκο και τον κατά δύο(;) χρόνια
µεγαλύτερο αδελφό του Ιωάννη, α-
ναλαµβάνουν για λίγο οι συγγενείς.
Στη συνέχεια βάζουν τον µεγάλο στο
ορφανοτροφείο και τον Αλέκο εγκα-
ταλείπουν στο δρόµο. Τον µαζεύει ο
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Τι είναι Μουσικοθεραπεία και πώς αυτή στοιχειοθετείται
ως επιστήµη;

Η Μουσικοθεραπεία είναι µια µορφή «δηµιουργικής» ψυ-
χοθεραπείας µέσω τέχνης κατά την οποία η προσοχή του
θεραπευτή εστιάζεται στην δηµιουργία και αξιολόγηση
της εξελισσόµενης θεραπευτικής σχέσης µε τη βοήθεια
της µουσικής και των ήχων. Η σχέση αυτή δηµιουργείται
είτε µέσω του µουσικού αυτοσχεδιασµού είτε µέσω της
µουσικής ακρόασης, χωρίς βέβαια να αποκλείει την δυ-
νατότητα λεκτικής επικοινωνίας.  

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας, ο θεραπευτής και οι
συµµετέχοντες χρησιµοποιώντας απλά µουσικά όργανα
(που δεν απαιτούν µουσική γνώση) δηµιουργούν ένα µο-
ναδικό µουσικό δρώµενο. Κατά τη µουσικοθεραπευτική
διαδικασία, τα άτοµα µπορούν να εκφράσουν και να επε-
ξεργαστούν συναισθήµατα µέσω της µουσικής, να διευ-
ρύνουν τις εµπειρίες και την αυτογνωσία τους, να βελτιώ-
σουν την κοινωνικότητά τους και να αξιοποιήσουν την δη-
µιουργικότητά τους. Το µουσικό δρώµενο γίνεται αντικεί-
µενο συζήτησης, επεξεργασίας και εµβάθυνσης, εστιάζο-
ντας στην επαναφορά, διατήρηση και προαγωγή της ψυ-
χικής, σωµατικής και πνευµατικής υγείας.

Ο επιστηµονικός της ορισµός είναι: Μουσικοθερα-
πεία είναι η κλινική και εµπειρικά τεκµηριωµένη χρήση
της µουσικής από ειδικευµένο θεραπευτή, ο οποίος µε ε-
πιστηµονικές µεθόδους αξιοποιεί τις συναισθηµατικές, ε-
πικοινωνιακές και εκφραστικές ιδιότητες της µουσικής
για θεραπευτικούς σκοπούς. Αποβλέπει στην χρήση των
ήχων και της µουσικής στο πλαίσιο µιας θεραπευτικής
σχέσης, αποσκοπώντας στην επαναφορά, στην διατήρη-
ση και στην προαγωγή της ψυχικής, σωµατικής και πνευ-
µατικής υγείας.

Πώς επενεργεί η µουσική στον ανθρώπινο ψυχισµό και ορ-
γανισµό; 

Η µουσικοθεραπεία ως ψυχοθεραπευτική προσέγγιση
που αγγίζει τον ψυχισµό µας και το Music Medicine (οι
χρήσεις της µουσικής στην Ιατρική) που ασχολείται µε
την επίδραση της µουσικής στον οργανισµό µας, είναι
στην πραγµατικότητα οι δυο όψεις του ίδιου νοµίσµατος,
δεχόµενοι πλέον ότι η σχέση µεταξύ ψυχής και σώµατος
είναι άρρηκτη και αµφίδροµη. Η µουσική επιδρά στον ψυ-
χισµό µας, επειδή ενεργοποιεί εγκεφαλικά κέντρα που
σχετίζονται µε το συναίσθηµα, προκαλώντας χηµικές α-
ντιδράσεις στον εγκέφαλο, οι οποίες κατ'επέκταση ρυθ-
µίζουν ανοσοβιολογικές λειτουργίες σε άλλες δοµές του
σώµατός µας. Αυτό υποστηρίζεται και από την επιστήµη

της ψυχονευροανοσολογίας, που αποδεικνύει ότι οι θε-
ραπευτικές προσεγγίσεις που επεξεργάζονται συναίσθη-
µα, έχουν ένα ρυθµιστικό ρόλο και στις οργανικές εκδη-
λώσεις του σώµατός µας.

Σε ποιους απευθύνεται η µουσικοθεραπεία;

Η µουσικοθεραπεία µπορεί να βοηθήσει  κάθε άνθρωπο
σε οποιαδήποτε ηλικία και οποιαδήποτε ψυχοσωµατική
κατάσταση. Έχει πολλαπλές εφαρµογές από βρέφη έως
ηλικιωµένους, πάντα όµως προσαρµόζεται στις ιδιαίτε-
ρες ανάγκες µας, είτε ατοµικά είτε µέσα σε οµάδα.
Ενδείκνυται ιδιαίτερα για τις εξής περιπτώσεις:

Συναισθηµατικές / αγχώδεις διαταραχές, κατάθλιψη,
ψυχοσωµατικές διαταραχές, ψυχιατρικές παθήσεις, ειδι-
κές ανάγκες, νοητική στέρηση και αυτισµός, διαταραχές
αντίληψης ή λόγου, ογκολογία, νευρολογικές παθήσεις,
αποκατάσταση, κοινωνική επανένταξη, απεξάρτηση, γε-
ροντολογία, παιδιατρική, ανάπτυξη προσωπικότητας. 

Τι το διαφορετικό καταφέρνει συγκριτικά µε άλλες θερα-
πευτικές προσεγγίσεις;

Αφενός, πολλοί άνθρωποι έχουν ήδη δοκιµάσει άλλες θε-
ραπευτικές προσεγγίσεις και ψάχνουν κάτι διαφορετικό.
Η µουσικοθεραπεία αποτελεί µια δυναµική βιωµατική ε-
µπειρία και αποδίδει καλύτερα, ειδικά σε όσους τους εί-
ναι δύσκολο να αναγνωρίσουν ή να εκφράσουν τον εσω-
τερικό τους κόσµο µε λόγια, διότι εδώ εκµεταλλευόµα-
στε την συµβολική και µη-λεκτική φύση της µουσικής.
Παράλληλα, εστιάζει στις δυνατότητές µας, και όχι µόνο
στην παθολογία µας αναδεικνύοντας και ενισχύοντας  το
υγιές και δηµιουργικό κοµµάτι του εαυτού µας, ανεξάρ-
τητα από οποιαδήποτε ψυχική ή σωµατική αναπηρία.
Επιπλέον, η µουσική είναι προσβάσιµη σε όλους και σε
όλες τις φάσεις της ζωής. Άρα η µουσικοθεραπεία µπο-
ρεί να χρησιµοποιηθεί από όλους τους ανθρώπους και η-
λικίες. Ακόµη, η µουσική δηµιουργεί αίσθηµα ευχαρίστη-
σης, και η ανάγκη για αισθητική απόλαυση και χαλάρωση
είναι επίσης σηµαντική. Τέλος, το γεγονός ότι η αντίδρα-
σή µας στη µουσική είναι πολύπλευρη, κάνει την µουσι-
κοθεραπεία τρόπο δυναµικής παρέµβασης,  προσφέρο-
ντας ποιότητα ζωής σε σωµατικό, διανοητικό, πνευµατι-
κό και ψυχικό επίπεδο συγχρόνως. 

Ποιά είναι τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα ενός µουσι-
κοθεραπευτή; Θεωρείται παραϊατρική ειδικότητα;

Η µουσικοθεραπεία ανήκει στα επαγγέλµατα υγείας, που
είναι συµπληρωµατικά της ιατρικής και είναι µια αυτόνο-

µια συνέντευξη της Ευαγγελίας Παπανικολάου στον Λεωνίδα Κανάρη
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της Συντακτικής Οµάδας

11-12-2008, 12:56 µµ

Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι.

Τις τελευταίες µέρες παρακολουθούµε εκδηλώσεις να
αναβάλλονται η µία µετά  την άλλη. Οι λόγοι είναι γνωστοί

(κάποιοι κίνδυνοι, περιορισµένη προσέλευση κοινού κλπ) .Αλλά... Όταν οι
άνθρωποι του πνεύµατος  (φοβισµένοι ή αδιάφοροι), όχι µόνο δεν  αρ-
θρώνουν µε κανένα τρόπο τον δικό  τους λόγο ή δεν παρεµβαίνουν
(µε τον δικό τους τρόπο), στα  εκάστοτε σοβαρά κοινωνικά ζητήµατα,
αλλά  αποτραβούν κι αυτές ακόµη τις προγραµµατισµένες εκδηλώσεις
τους,  περιθωριοποιούνται ακόµη  περισσότερο και αποκόπτονται από
την κοινωνία. Κι αυτό να το θυµούµαστε όταν θα  ξαναπαραπονεθούµε
για την περιθωριοποίησή µας.

Με προβληµατισµό

✎✎✎✎✎

11-12-2008, 5:16 µµ

Νοµίζω ότι οι λόγοι των αναβολών δεν είναι το «απο-
τράβηγµα». Όταν υπάρχουν κοινωνικές αναταραχές -οποιασδή-
ποτε µορφής- οι άνθρωποι του πνεύµατος το λιγότερο που έ-
χουν να κάνουν, είναι να µην κάνουν τους αδιάφορους. Με

την αναβολή αφ' ενός γίνεται αναγνώριση τις ιδιόρρυθµης κατάστασης
και αφ' εταίρου δηλώνεται έµπρακτα η συµµετοχή ή ο προβληµατισµός
για τα συµβαίνοντα. Ειδ' άλλως υπάρχει η γνωστή ρήση "Εδώ ο κόσµος
χάνεται...."

✎✎✎✎✎

11-12-2008, 5:45 µµ

«Εντελώς άσχετο θέµα»

Κυρίες και Κύριοι,

Είναι κάποιες µέρες τώρα που παρακολουθώ την λίστα περιµένο-
ντας να δω κάποια αντίδραση στα γεγονότα που διαδραµατίζονται εκεί
«έξω», δηλαδή στο κατώφλι µας. Με έκπληξη τα µόνα που διάβασα, (µε
ελάχιστες εξαιρέσεις) είναι ευχητήρια µηνύµατα και αναγγελίες διάφο-
ρων εκδηλώσεων. Οι άλλοτε λαλίστατοι συνάδελφοι ζουν φαίνεται κά-
που αλλού. Απ' ότι φαίνεται, κανενός η αισθητική δεν προσβλήθηκε ού-
τε από την εν ψυχρώ δολοφονία ενός εφήβου, ούτε από την έξαρση
της βίας, ούτε από την (κάποτε άναρθρη) κραυγή µίας κοινωνίας που
ταλανίζεται από βαθιά και χρόνια κρίση.

Η κακοφωνία των τηλεοπτικών καναλιών, που όσα περισσότερα
λένε τόσα περισσότερα αποκρύπτουν, µιλούν για κουκουλοφόρους, α-
γνοώντας τις ίδιες τους τις εικόνες που δείχνουν καθαρά, αθώα (για
πόσο ακόµα;) θυµωµένα νεανικά πρόσωπα. Την ώρα που ζούµε µία ε-
ξέγερση της νέας γενιάς, µε αιτίες και αφορµές που καταλληλότεροι
από εµένα αναλύουν, η σιωπή του πνευµατικού κόσµου είναι -για µία α-
κόµα φορά- εκκωφαντική.

Φαίνεται πως οι φωνές του δρόµου δεν φτάνουν στα παράθυρα
της διανόησης για να ταράξουν τον µακάριο ύπνο µας, να διακόψουν έ-
στω και λίγο τις υψηλές ενασχολήσεις µας. 

Παρατίθεται η επιστολή των «φίλων του Αλέξη» όπως την δηµοσί-
ευσε η «Ελευθεροτυπία» και συνεχίζει: ∆ιαβάζω ειδικά αυτό το «που εί-
ναι οι καλλιτέχνες;», και ντρέποµαι. Όταν έχεις γυρισµένη την πλάτη
σου στην κοινωνία, να µην απορείς όταν και εκείνη σε έχει - για να το
θέσω κοµψά - τόσο χαµηλά στις προτεραιότητες και την εκτίµησή της.

Κυρίες και Κύριοι, 
Ας σοβαρευτούµε λίγο. Η αναβολή εκ µέρους µας των προγραµ-

µατισµένων εκδηλώσεων δεν έγινε ούτε από τον φόβο πιθανών επει-
σοδίων, ούτε πολύ περισσότερο από το ενδεχόµενο περιορισµένης
προσέλευσης κοινού.  Είναι το ελάχιστο που µπορούσαµε να κάνουµε
σε ένδειξη διαµαρτυρίας για αυτά που συµβαίνουν γύρω µας, έκφραση
συγκροτηµένης θλίψης και οργής για τον κυνισµό που και την αδιαφο-
ρία που µολύνει την πραγµατικότητά µας.

✎✎✎✎✎

Σε αυτό το τεύχος, η στήλη δεν ασχολείται µε ειδήσεις για ηλεκτρονικά εργαλεία που αφορούν 
στη µουσική τεχνολογία, αλλά µε την αποτελεµατικότητα της χρήσης του διαδικτύου 

κατά τη διάρκεια των πρόσφατων γεγονότων που συντάραξαν την Ελλάδα και όχι µόνο. 
Η ταχύτητα αποστολή sms, ενηµέρωσης µέσω ιστότοπων, η ανταλλαγή mails και η δηµιουργία blogs, 

απέδειξαν ότι ο τρόπος που οι πολίτες κάθε ηλικίας επιλέγουν να επικοινωνήσουν, 
οδηγεί σε µια κινητοποίηση που όµοιά της δεν έχουµε ξαναζήσει. 

Ενδεικτικός είναι ο τρόπος που χρησιµοποιήθηκε και η ηλεκτρονική λίστα 
των µελών της Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών.  

Παραθέτουµε µια επιλογή διαλόγων που είχαν βέβαια σαν θέµα τα γεγονότα του ∆εκεµβρίου. 
Σεβόµενοι τα προσωπικά δεδοµένα των µελών παραθέτουµε αντί των υπογραφών σύµβολα. 

Τα ονόµατα έτσι κι αλλιώς, βρίσκονται στη διάθεση του περιοδικού. 
Κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής απόψεων προέκυψε ο εξής προβληµατισµός: 

θα πρέπει η λίστα να χρησιµοποιείται απλά για ανακοινώσεις µουσικού περιεχοµένου 
ή µπορεί και να περιλαµβάνει ευρύτερες προσωπικές γνώµες και εκτιµήσεις; 

Πιστεύουµε ότι οποιαδήποτε επιλογή λειτουργίας µιας λίστας mails 
δεν µπορεί να περιορίσει την ταχύτητα διάδοσης των ιδεών.

web site stories...web site stories...
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Εµένα αγαπητοί συνάδελφοι µου κάνει εντύπωση ότι
µου έρχονται ακόµα προσκλήσεις για χριστουγεννιάτικες εκ-
δηλώσεις που διοργανώνονται µε την «ευγενική χορηγία» της

Marfin Banc! Φυσικά και δεν έχει νόηµα να κάνεις εκδηλώσεις αυτή
την ώρα, µε αυτή την κοινωνική αναταραχή, αυτά τα τεράστια κοινωνικά
προβλήµατα, αυτή την ιδιαίτερα δύσκολη για κάθε σκεπτόµενο πολίτη
συγκυρία. Ας αφουγκραστούµε καλύτερα τα προβλήµατα των ανθρώ-
πων, των νεότερων από µας ιδιαίτερα, ας πάρουµε µέρος στους κοι-
νωνικούς αγώνες και ας αφήσουµε τις συναυλίες για αργότερα.

Ελπίζω να µην κατηγορηθώ ότι κάνω κακή χρήση της λίστας και
αν κάποιος θεωρήσει ότι έτσι είναι ζητώ συγνώµη. Νοµίζω όµως ότι
ως καλλιτέχνες δεν είναι κακό να συζητάµε και για αυτά τα ζητήµατα
σε µια τέτοια συγκυρία.

Αυτά τα λίγα

✎✎✎✎✎

11-12-2008,  7:14 µµ
Οι «κοινωνικοί αγώνες» πολλές φορές ερµηνεύονται α-

πό τον καθένα µας διαφορετικά. 
Άλλος εννοεί «κατεβαίνω στο πεζοδρόµιο», άλλος «δια-

βάζω τις εφηµερίδες ή βλέπω τηλεόραση και ενηµερώνοµαι
σφαιρικά»,  άλλος «το συζητήσαµε στην δουλειά και είπα την άποψη
µου»  και άλλος «κλείστηκα στο δωµάτιο µου και έγραψα το επόµενο
Opus της εργογραφίας µου». Κοινωνικοί αγώνες είναι να τα κάνουµε,
αν βαστάνε τα κότσια µας, όλα αυτά συγχρόνως.

Φυσική ΚΑΙ πνευµατική παρουσία! Όλα  τα άλλα τα θεωρώ βόλεµα
στον ήδη µίζερο µικρόκοσµό µας, και την κρυφή ελπίδα ότι η ιστορία
θα µας ανακαλύψει στο λαµπρό (αλλά καλύτερα να είναι και λίγο άµε-
σο...) µέλλον .

Με συναδελφικούς χαιρετισµούς
✎✎✎✎✎

11-12-2008,  8:08 µµ

∆εν είναι απαραίτητη η υιοθέτηση του ενός ή του άλλου
άκρου. Θα  µπορούσαν π.χ. οι συνθέτες να γράψουν έργα µε
αφορµή τον άδικο χαµό του νέου, την έλλειψη αµεσότητας
στη δηµοκρατία µας, την απάθεια απέναντι στο πρόσωπο του

κάθε Τέρατος και να τα παρουσιάσουν σε συναυλίες, των οποίων τα
έσοδα θα διατεθούν στο ΕΣΥ -- τους νεκρούς δεν τους φέρνεις  πί-
σω, αλλά στους ζωντανούς, κάτι µπορείς να προσφέρεις.

Υπάρχουν πολλές παρεξηγήσεις στο χώρο του Πολιτισµού:
1) Η Πολιτική περνάει µόνο µέσα από τα Κόµµατα
2) Τα Κόµµατα φέρνουν κοινό, να µην τα θίγουµε
3) Η Τέχνη πρέπει να µην είναι άµεσα προσβάσιµη
4) Η Τέχνη πρέπει να µην είναι εύληπτη, ώστε να είναι πρωτοπο-

ριακή
5) Για την επίτευξη των παραπάνω, οι καλλιτέχνες πρέπει να είναι

απρόσιτοι.
...και πολλές άλλες, που δεν εξαντλούνται σε αυτό το πρόχειρο

και ατελές σηµείωµα... Σίγουρα, τις ίδιες σκέψεις µοιράζονται, αν όχι
όλοι, οι περισσότεροι παραλήπτες της λίστας. Μένει µόνο να περάσουν
από τη σύλληψη του προϊόντος, στο σχεδιασµό και την παραγωγή. Κι
αν το αίµα ενός εφήβου δεν µπορεί να κινήσει τις µηχανές, τότε τι;

✎✎✎✎✎

12-12-2008, 7:36 µµ

Περί µαταιώσεων - Περί γεγονότων

Μετά τον φόνο του 15χρονου το Σάββατο βράδυ 6-12-
08 θεωρήσαµε αυτονόητο ότι είναι σκόπιµο να αναβληθούν

εορταστικές εκδηλώσεις ή εκπαιδευτικού περιεχοµένου διοργανώσεις
(διαλέξεις - σεµινάρια), κατά την διάρκεια που εξελίσσονται  πρωτό-
γνωρα για την Ελλάδα γεγονότα στα οποία µε τον έναν ή µε τον άλλο
τρόπο συµµετέχουµε, ως ένδειξη πένθους και αναλογιζόµενοι των προ-
σωπικών µας ευθυνών ως πολίτες αυτής της χώρας.

Συνοπτικοί λόγοι µαταίωσης των διοργανώσεών µας:
Φόνος 15χρονου παιδιού από αστυνοµικό. Καταστροφές. Ξυλοδαρ-

µοί. Καίγεται η Αθήνα και άλλες πόλεις της Ελλάδας. Παιδιά στους
δρόµους διαµαρτύρονται έντονα. Συµµετοχή σε διαδηλώσεις. Ξυλοκο-
πούνται νέοι, απειλούνται µαθητές.

Ξανά πυροβολισµοί. Ξανά καταστροφές. Καταλήψεις. 
Έστω και ελάχιστες (στο τέλος µη) παραιτήσεις (Πρύτανης Πανεπι-

στηµίου Αθηνών). Πρώτο θέµα στις διεθνείς ειδήσεις. Ζηµιές στην οι-
κονοµία µας κ.α.

Θεωρώντας αυτονόητους τους παραπάνω λόγους δεν προβήκαµε
έως τώρα σε κάποια διευκρινιστική δήλωση. ∆εδοµένων όµως των ε-
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ξελίξεων, νιώσαµε την ανάγκη της αποστολής αυτής της επιστολής.

✎✎✎✎✎  & ✎✎✎✎✎
Η παραπάνω θέση εκφράζει αποκλειστικά τους υπογράφοντες

12-12-2008, 12:34 πµ

Ευτυχώς, συνάδελφοι, κάποιοι άνοιξαν το θέµα. Είναι
παρήγορο. Ας µου επιτραπεί να επισηµάνω ότι είµαι συνοµή-
λικη του µακαρίτη Καλτεζά, που επίσης χάθηκε σε ηλικία 15
ετών από πυρά αστυνοµικού. Κάθε γενιά έχει το νεκρό της...

Αλλά κυρίως, αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι τίποτε δεν έχει αλ-
λάξει από τότε µέχρι σήµερα - και είναι πολλά χρόνια αλήθεια... Πόσα
χρόνια µπορεί κανείς να περιµένει υποµονετικά;

Ας συνταχθούµε όπως µπορούµε στο πλευρό της νεολαίας. Έστω
µε µια δηµοσίευση πένθους στην ιστοσελίδα της Ένωσης, κάτι για τη
µνήµη του σκοτωµένου παιδιού. Ή ό,τι άλλο νοµίζετε. Τι αξία έχει άρα-
γε η τέχνη µας αν σταθούµε µακριά από ό,τι ζωντανό µας περιβάλλει;

Φιλικά,

✎✎✎✎✎

12-12-2008, 1:00 πµ

«Πού είναι οι καλλιτέχνες;»

Εκεί που ήταν και την Παρασκευή 5 ∆εκεµβρίου. Ο κα-
θένας όπου από καιρό διάλεξε..... 

Όποιος είχε διαλέξει µέχρι την Παρασκευή 5 ∆εκεµβρί-
ου 2008 να γράφει λα µινόρε - µι µατζόρε  δεν γίνεται σήµερα αίφ-
νης επαναστάτης τιτλοφορώντας το έργο του ΘΡΗΝΟΣ, τουλάχιστον όχι
περισσότερο επαναστάτης από όποιον έθετε τον εαυτό του διαθέσιµο
στο πείραµα κατά συνέπειαν και στο περιθώριο (και νοµίζω ότι ανή-
κουµε στη δεύτερη κατηγορία). ∆εν θα µας σώσουν ούτε θα µας µε-
ταλλάξουν οι «σωστοί» τίτλοι. Η µέχρι τώρα στάση όλων µας, να προ-
σπαθούµε, έστω και χιµαιρικά, να διατηρήσουµε ακµαία την διάθεση α-
ναζήτησης και ανανέωσης, είναι από µόνη της µια στάση που αυτονόη-
τα δηλώνει ότι είµαστε κοντά στο νέο και στους νέους.

Επίσης, εκτός από δηµιουργοί, δάσκαλοι οι περισσότεροι από µας,
προσπαθούµε να παρουσιάσουµε στους µαθητές µας έναν κόσµο που
τους αποκρύπτεται από τις σκοπιµότητες της εµπορευµατοποιηµένης τέ-
χνης. Προσπαθούµε να τους οδηγήσουµε στο δρόµο της αυτοέκφρα-
σης, που είναι το πρώτο βήµα (ίσως και το τελευταίο), προς µιαν συ-
νειδητή επαναστατικότητα. 

Αν πρέπει να το δηλώσουµε και εγγράφως, ας το κάνουµε. Όχι,
όµως και τύψεις....

Με αγάπη σε όλους µας  που ήδη αγωνιζόµαστε,

✎✎✎✎✎

12-12-2008, 1:57 πµ

Σαν συνέχεια του προηγούµενου email µου, αφού µπήκα
στο παιχνίδι του (επίκαιρου) διαλόγου και αφού διάβασα το
email του συναδέλφου, «δηλώνω» ότι συµφωνώ µε τη δεύτε-
ρη παράγραφό του. Την πρώτη, απλά, δεν είµαι βέβαιος ότι

την κατάλαβα.

✎✎✎✎✎

12-12-2008, 2:22 πµ

Μία διευκρίνιση:

Όσοι ανήκουµε στην ΕΕΜ  έχουµε διαλέξει τον δύσκολο
δρόµο της αυτοανάλυσης που οδηγεί και στην αµφισβήτηση
της µανιέρας. Αυτό φαίνεται από τα έργα µας, που όσο δια-

φορετικά κι αν είναι, η αγωνία τους έχει κοινή καταγωγή . Γι αυτό
σπουδάσαµε, γι αυτό παιδευτήκαµε και γι αυτό στερηθήκαµε ακόµα και
τον ύπνο. Στον αντίποδα βρίσκεται η εµπορική δήθεν επανάσταση που
πραγµατώνεται µε στιχουργικές και µουσικές µανιέρες.

Για να το κάνω πιο απτό: Επειδή αναφέρθηκα στο λα µινόρε, δεν
εννοώ τον Τζων Μόρισον. Εννοώ οποιονδήποτε κοιτάζεται στον καθρέ-
φτη και βρίσκοντας ότι του φέρνει του Τζων, αν ίσως αλλάξει και λί-
γο το µαλλί, τότε µαθαίνει και ένα λα µινόρε να έχει να πορεύεται
προς την δισκογραφία.  Προσπάθησα, ίσως ασαφώς, να δηλώσω την
αντίθεση µεταξύ της φωτεινής τέχνης και της τέχνης του φαίνεσθαι.

✎✎✎✎✎

12-12-2008, 9:53 πµ

Συµφωνώ µε τον συνάδελφο: πάντα περιθώριο ήµασταν
και θα συνεχίσουµε να είµαστε και ως εκ τούτου και ως δη-
µιουργοί κοντά στους νέους. Αλλά...
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