
teyxos 34  4/30/09  9:43  ™ÂÏ›‰·1



∆ιµηνιαία έκδοση της Ε.Ε.Μ.
Τεύχος 34, Μάιος - Ιούνιος  2009 

Bi-monthly magazine of the 
Greek Composers’ Union. 

V.Sofias av. & Kokkali str. 115 21 Athens 
Tel. & fax +30 210 72 56 607.  

http://www.eem.org.gr
e-mail: gcu@otenet.gr

Ιδιοκτήτης
ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜOΥΣOΥΡΓΩΝ

Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη, 
115 21 Αθήνα,

Τηλ./ fax: 210 - 72 56 607 

Γραµµατεία
Ν. Μεταξά 29, 104 39 Αθήνα

Τηλ./ fax: 210 - 88 24 983, 
Email: lkanaris@otenet.gr

Συνδροµές - ∆ιαφηµίσεις 
Xανιώτου 17, 154 52 Ψυχικό

Μ.Χ. Κριθαρά  Τηλ.: 210 - 67 13 086

Υπεύθυνος Oικονοµικών 
Αλέξανδρος Μούζας*
Νοµικός Σύµβουλος:

Κατερίνα Συγγενιώτου
Eκτύπωση - Παραγωγή

ΦΩΤΟΛΙΟ & TYPICON A.E.
∆ηµαράκη 20, 11855 Αθήνα

Τηλ. 210 3470808, e mail:fotolio@typicon.gr

Μόνιµοι συνεργάτες
Έφη Αγραφιώτη

Γεωργία Kαλοδίκη
Άση Κονδυλίδου

Xρήστος Mητσάκης
Αλέξανδρος Μούζας*

Μαριλού  Πολυµεροπούλου
Νίκος Ροδίτης

Λορέντα Pάµου
Θωµάς Ταµβάκος*

Τα  άρθρα  του περιοδικού  δεν εκφράζουν
υποχρεωτικά  τις απόψεις του ∆.Σ. της  Ε.Ε.Μ.  

Οι επιλογές του περιοδικού  αποτελούν 
ευθύνη της Συντακτικής του Οµάδας.  

Τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν 
απόψεις των συντακτών τους.

H αναδηµοσίευση  κειµένων και υλικού
επιτρέπεται µόνον κατόπιν αδείας της  

Συντακτικής Oµάδας ή του ∆.Σ. της Ε.Ε.Μ

(* µέλη της Ε.Ε.Μ.)

Συντακτική οµάδα
Εκδότης

Κωνσταντίνος Α. Λυγνός*
∆ηµοσιογραφική έρευνα

Λεωνίδας Κανάρης*
Συντονισµός ύλης

Mαρία-Xριστίνα Kριθαρά*
Τεχνική επεξεργασία

Ελένη Σκάρκου*
Καλλιτεχνική επιµέλεια

Μαρία-Χριστίνα Κριθαρά*
Ελένη Σκάρκου*

Υπεύθυνη οικονοµικών 
& επικοινωνίας

Μαρία-Χριστίνα Κριθαρά*

Συνεργάτες τεύχους
Αντώνης Αντωνόπουλος,

Κωστής ∆εµερτζής, Francis N. Guy, 
Αργύρης Καλλιανιώτης*,

Φανή Κοσώνα*,
Στάθης Ουλκέρογλου *,

Ελευθέριος Παπάζογλου,
Αλέξιος Σαββίδης,  

Αλέξανδρος Χαρκιολάκης

Εξώφυλλο
∆ηµήτρης Μιχαλάκης,

Φωτογραφικό υλικό
Αρχεία:  Α. Ξένου,

Στέφανου, Ν. Στυλιανίδη,  
Γλωσσική επιµέλεια

Μίρκα Κακαδέλλη, Φανή Κοσώνα*, 
Μ. Χ. Κριθαρά, Γιώργος Xατζηµιχελάκης*

Σ ’ αυτό το τεύχος

4 .   + θ ε σ ι ς

6 .    Η µ ε ρ ο λ ό γ ι ο   

8 .    Ε κ δ η λ ώ σ ε ι ς  Ε . Ε . Μ .  

9 .    Ε κ δ η λ ώ σ ε ι ς  ε ξ ω τ ε ρ ι κ ο ύ  

1 1 .  Ε ι δ ή σ ε ι ς  -  Σ χ ό λ ι α

19.   Ελληνικές Μουσικές Γ ιορτές

20.   Γ ια  το 3ο Πρόγραµµα

2 3 .  Ι .  Ξ ε ν ά κ η ς :  Α φ ι έ ρ ω µ α

2 8 .  Ν ί κ ο ς  Α θ η ν α ί ο ς  

3 3 .  Τ α  κ ο υ α ρ τ έ τ α  τ ο ύ  Γ .  Σ ι σ ι λ ι ά ν ο υ

3 6 .  Α λ έ κ ο ς  Ξ έ ν ο ς

3 9 .  Ο ί ν ο ς  &  Μ ο υ σ ι κ ή  

4 1 .  Σ ε µ ι ν ά ρ ι α  -  ∆ ι α γ ω ν ι σ µ ο ί

4 4 .  Ε π ι σ τ ο λ έ ς  -  Α ν α κ ο ι ν ώ σ ε ι ς

4 8 .  B ι β λ ι ο π α ρ ο υ σ ί α σ η

5 0 .  O π τ ι κ έ ς  α κ ρ ο ά σ ε ι ς

teyxos 34  4/30/09  9:44  ™ÂÏ›‰·3



θεσις
σ
υ
ν

“Απλά δε (µας) γουστάρει...”

Η αναγγελία του προγράµµατος του φετι-
νού Ελληνικού Φεστιβάλ από τον καθ' ύ-
λην αρµόδιο κύριο Γιώργο Λούκο, γίνεται
αφορµή για να εκθέσουµε κάποιους προ-
βληµατισµούς και ζητήµατα, που ελπίζου-
µε να προκαλέσουν ένα ευρύτερο διάλογο
ανάµεσα στους φορείς που εκπροσωπούν
και δηµιουργούν τη µουσική στη χώρα
µας.

Πριν µερικούς µήνες κυκλοφόρησε
στην αγορά ένα από τα πάµπολλα βιβλία
που δίνουν συµβουλές σε απελπισµένους
ερωτευµένους µε τον  τίτλο «Απλά δεν σε
γουστάρει!!» Το βιβλίο απαριθµεί διεξοδι-
κά όλες τις δικαιολογίες που συνήθως πα-
ραθέτουν τα αντικείµενα του πόθου σε
αυτούς / αυτές που µαταίως ελπίζουν. 

Γράφονται πολλά για τις ακατανόητες συµπεριφορές, το κρυφτούλι, τις αθετήσεις
υποσχέσεων και  τόσα  άλλα που όλοι γνωρίζουµε.

∆εν χρειάζεται να επεκταθούµε περισσότερο, γιατί η ουσία βρίσκεται αλλού: Σοφά
το βιβλίο προτρέπει θερµά τους εις µάτην ερωτευµένους,   να στρέψουν αλλού την
προσοχή τους και να µην ξοδεύουν αδίκως χρόνο και ενέργεια σε µία περίπτωση χα-
µένη «από χέρι», αναλύοντας, σχεδιάζοντας, παρακαλώντας και περιµένοντας - αδίκως
- ανταπόδοση. Τονίζει ότι όλες ανεξαιρέτως οι δικαιολογίες είναι κυριολεκτικά αυτό
και µόνο: ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΙΕΣ και τίποτε άλλο, αφού στην πραγµατικότητα ο άλλος / άλλη α-
πλά δεν ενδιαφέρεται.

Παρακολουθώντας επί τρία συνεχή χρόνια την αναγέννηση του Ελληνικού Φεστιβάλ
ως προς το Χορό και το Θέατρο από τον κύριο Λούκο, ενώ παράλληλα ακούµε τις συ-
νεχείς δικαιολογίες και µισές αλήθειες  που  προβάλλει όταν κάποιοι µιλούν για την α-
ντίστοιχη ανανέωση που θα  έπρεπε να γίνει και στη Μουσική, καταλήξαµε στο ίδιο
συµπέρασµα που καταλήγει και το βιβλίο:

«Απλά δεν (µας) γουστάρει!» 
Ας το πάρουµε λοιπόν ΟΛΟΙ απόφαση και ας πράξουµε αναλόγως...

...Η συνέχεια στη σελίδα 11
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Σε προηγούµενο τεύχος του Πολύτονου (αρ. 27 [Μάρτ.-
Απρ. 2008], σ. 50-51) κάναµε λόγο για τη σηµασία και την
προσφορά του Τρίτου Προγράµµατος της ΕΡΑ στο ελλη-
νικό µουσικόφιλο κοινό. Συστηµατικός ακροατής του για
περισσότερο από τέσσερις δεκαετίες, στο παρόν άρθρο
θα ήθελα να αναφερθώ ειδικότερα σε ορισµένες από τις
σηµαντικότερες εκποµπές του, έχοντας κατά την τελευ-
ταία τριετία παρακολουθήσει σε καθηµερινή σχεδόν βά-
ση το Τρίτο. 

Υπενθυµίζουµε ότι από την έναρξη ίδρυσής του το
Τρίτο τέθηκε στην υπηρεσία της Κλασσικής Μουσικής και
καλό θα ήταν να µην παρεκκλίνει - κατά το δυνατόν - από
την αρχή αυτή: Υπάρχουν «ζώνες» όπως λ.χ. του κυρια-
κάτικου απογεύµατος που µεταξύ έξι και δύο µετά τα µε-
σάνυχτα ελάχιστη κλασσική µουσική ακούγεται! Είναι κα-
θαρά θέµα προγραµµατισµού: Ελληνικό τραγούδι, θέα-
τρο και λογοτεχνία µεταδίδονται από διάφορους ραδιο-
φωνικούς σταθµούς, όπου όµως η κλασσική µουσική εί-
ναι … άγνωστον είδος! Θα µπορούσαν, λ.χ. να µεταδίδο-
νται στη θέση ορισµένων από τα προαναφερόµενα, έργα
Ελλήνων συνθετών έντεχνης µουσικής, που ακόµη δεν έ-
χουν βρει επάξια τη θέση τους στο Τρίτο, παρά τις λίγες
εξαιρέσεις ευσυνείδητων µουσικοπαραγωγών.

Και µερικές «τεχνικές» αδυναµίες: Θα θέλαµε εδώ να
τονίσουµε για µια ακόµη φορά το ότι αρκετά συχνά εκπο-
µπές διακόπτονται ξαφνικά χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί,
ενώ (ακόµη πιο ενοχλητικό) µερικές φορές η µετάδοση
των έργων ξεκινά ενώ ακόµη δεν έχει τελειώσει η σχετική
εκφώνηση! Τέλος, παρατηρούµε ότι πρόσφατα έχουν
µειωθεί οι εκποµπές που αναµεταδίδονται µέσα στην ίδια
εβδοµάδα - κάτι που προφανώς πάλι σχετίζεται µε την ει-
σαγωγή της βραδινής ζώνης “Notturno”, η οποία αντικα-
τέστησε  από τις δύο µετά τα µεσάνυχτα ως την έναρξη
της πρωινής ζώνης αρκετά από τα αναµεταδιδόµενα
προγράµµατα - αρκετά από τα οποία όµως θα άξιζε
πραγµατικά να αναµεταδίδονται! 

Η πρωινή ζώνη

Η πενθήµερη πρωινή ζώνη προσφέρει σειρά εκποµπών
κατά βάσιν ακροαµατικού χαρακτήρα, µε εµβόλιµα σχό-
λια και χρήσιµες πληροφορίες, άλλοτε δηµοσιογραφικού
(Μάνος Σεµπάστιαν Φλόυντ του Χρήστου Μιχαηλίδη και
Η ατζέντα της εβδοµάδας της Ξένιας Κουναλάκη) και άλ-
λοτε πιο συγκροτηµένου µουσικολογικού χαρακτήρα,
όπως το Όλα τα πρωινά του Τρίτου των  Γιώργου Φλωρά-
κη, ∆ιονύση Μαλλούχου και Τζουλιέτας Καρόρη. Η τε-
λευταία επιµελείται επίσης την εξειδικευµένη πολύ ενδια-

φέρουσα ωριαία εκποµπή του απογεύµατος της Τρίτης,
δυτικοευρωπαϊκής µεσαιωνικής και µπαρόκ µουσικής, µε
τον εύγλωττο τίτλο Τα µήλα των εσπερίδων). 

Όµως κατά τους τελευταίους µήνες οι εκποµπές αυ-
τές λειτουργούν κυρίως µε επαναλήψεις παλαιότερων
εκποµπών (µε ενίοτε άκαιρη «ανεπικαιρότητα»). Εδώ ανα-
κύπτουν διοικητικά ζητήµατα, όπως η µη ανανέωση των
συµβάσεων ορισµένων παραγωγών (βλέπε σχετικό σχό-
λιο και στο Πολύτονον αρ. 33). Οπωσδήποτε, οι έµπειροι
επµελητές της µπορούν να έχουν περισσότερες συνε-
ντεύξεις από τους τόσο σηµαντικούς µουσικούς που έρ-
χονται στην Ελλάδα για συναυλίες (ιδιαίτερα στο Μέγα-
ρο), αλλά και από σηµαντικούς Έλληνες συνθέτες και ερ-
µηνευτές προσθέτοντας κι' άλλη ζωντάνια στην εκποµπή.
Στις πολύ θετικές πρωτοβουλίες  ήταν και η παρουσίαση
(2-12-2008) του ανά χείρας περιοδικού, µε απευθείας συ-
νέντευξη στο στούντιο που οι συντελεστές του έδωσαν
στον ∆. Μαλλούχο, (ας προσθέσουµε εδώ ότι είναι προς
τιµήν του Ραδιοφωνικού Σταθµού της Εκκλησίας της
Ελλάδος το ότι λίγο αργότερα στις 9 Ιανουαρίου 2009, ο
παραγωγός της εκποµπής «Το κάλλος του ήχου»  Π. Θεο-
δοσίου είχε µια παρόµοια πρωτοβουλία).  

Ο συνθέτης της εβδοµάδας

Σταθερός και καλοδουλεµένος κύκλος µεσηµεριάτικων
εκποµπών από τους µουσικοπαραγωγούς Ανδρέα Ρικάκη
και Μάρκο Μωυσίδη, µε ενδιαφέροντες σχολιασµούς και
ανάλυση των παρουσιαζόµενων έργων. Στη σειρά αυτή έ-
χουν κατά καιρούς προβληθεί παλαιότεροι µουσουργοί
των οποίων άδικα εξακολουθεί να είναι κάπως παραγνω-
ρισµένο το έργο (λ.χ. του Αυστριακού µαθητή του
Bruckner, Franz Schmidt [1874-1939] -εφέτος είναι τα 70
χρόνια από το θάνατό του). Εδώ επιλέγονται πάντοτε
αξιόλογες ερµηνείες, χωρίς να ξεχνιούνται και οι πολύτι-
µες παλαιότερες δισκογραφήσεις, παρά το συχνό µειο-
νέκτηµα των όχι τεχνικά τέλειων ηχογραφήσεων.  Η ευ-
ρύτητα της θεµατολογίας της εκποµπής επιτρέπει στους
επιµελητές της αυτοσχεδιασµούς ως προς το υλικό πα-
ρουσίασης - πρόκειται για πρόγραµµα που θα έχει λόγο
ύπαρξης εις το διηνεκές. 

Οι δύο προαναφερόµενοι µουσικοπαραγωγοί έχουν
και δικές τους εκποµπές. Στα Μουσικά σταυροδρόµια ο
Μωυσίδης, µε παρουσίαση συνήθως σύντοµων θεµατο-
λογικών ενοτήτων σε συνθέτες και ειδικές κατηγορίες
έργων τους (ενίοτε µε µια προσκόλληση στις ερµηνείες
συνόλων µε όργανα εποχής, που όµως συχνά δίνουν τε-
λείως «ψυχρά» και «κούφια» αποτελέσµατα σε έργα από
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του Αλέξιου Γ.Κ. Σαββίδη

Αξιόλογες εκποµπές 
του τρίτου προγράµµατος
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25

του Αντώνη Αντωνόπουλου*

Από τον Αύγουστο
2008 κυκλοφορεί το
νέο βιβλίο του Μάκη
Σολωµού « Ιάννης Ξε-
νάκης Το σύµπαν ε-
νός ιδιότυπου δηµι-
ουργού. », από τις
Εκδόσεις Αλεξάν-
δρεια. Η επίσηµη πα-
ρουσίασή του έγινε
στο χώρο των γρα-
φείων του εκδοτικού
οίκου, την Πέµπτη 18
∆εκεµβρίου 2008, α-
πό τους Γιώργο Κου-
ρουπό, Γιώργο Ζερ-
βό, François-Bernard
Mâche και τον
γράφοντα, Αντώνιο
Αντωνόπουλο. Τη συ-
ζήτηση συντόνισε η
Αναστασία Γεωργά-
κη. Παρών στην εκ-
δήλωση ήταν και ο
συγγραφέας του βι-
βλίου, Μάκης Σολω-
µός.

Ο Μάκης Σολω-
µός, ειδικός στο έρ-
γο του Ιάννη Ξενάκη,
είναι γνωστός για την
προσφορά του στη
µουσικολογική έρευ-
να της λόγιας µουσι-
κής του δεύτερου µι-
σού του εικοστού αι-
ώνα. Από το 1980, µε έδρα του το Παρίσι, εµπλουτίζει
διαρκώς το θέµα του µε νέα δεδοµένα: διδάσκει και δι-
ευθύνει έρευνες στο µουσικολογικό τµήµα του Πανεπι-
στηµίου του Montpellier III, είναι µέλος του Institut
Universitaire de France, διοργανώνει συνέδρια, συµµε-
τέχει σε ειδικές ραδιοφωνικές εκποµπές, διευθύνει πα-

ρουσιάσεις νέων
µουσικών έργων και
βιβλίων, εισηγείται
σε συνέδρια, γράφει
άρθρα και βιβλία, δι-
ευθύνει ερευνητικά
µουσικολογικά πε-
ριοδικά συµµετέχο-
ντας παράλληλα στη
σύνταξη της ύλης
κλπ. 

Το βιβλίο, 399
πυκνογραµµένες σε-
λίδες,  είναι το πρώ-
το και πιο ολοκληρω-
µένο µέχρι στιγµής
κείµενο στην ελληνι-
κή γλώσσα µε θέµα
το έργο τού συνθέτη
και περιέχει τρία µέ-
ρη: 1) ∆ιαδροµές, 2)
Το σύµπαν του Ξενά-
κη και 3) Μουσικές
αναλύσεις, καθώς ε-
πίσης ένα τριµερές
Παράρτηµα, πλούσιο
σε απαραίτητες και
καλά τεκµηριωµένες
πληροφορίες. Συνο-
δεύεται από ένα πο-
λύ χρήσιµο CD, σχε-
δόν ωριαίας διάρκει-
ας, µέσω του οποίου
ο αναγνώστης µπο-
ρεί να προσεγγίσει
ακουστικά τα 49 α-

ποσπάσµατα των έργων που αναλύονται στο τρίτο µέ-
ρος.

Το πρώτο και το δεύτερο µέρος (162 σελίδες),
προέρχονται από τη µετάφραση στα ελληνικά του βι-
βλίου « Iannis Xenakis » (P.O. Editions, Les Grands
Camps - 46090 Mercuès), που ολοκλήρωθε το 1996. Η
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Ιάννης Ξενάκης

“Ιάννης Ξενάκης
Το σύµπαν ενός ιδιότυπου 

δηµιουργού”
Το βιβλίο του Μάκη Σολωµού
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Κ. Λ. Οι µουσικές σας σπουδές άρχι-
σαν στην Αθήνα όταν ήρθατε εδώ
από το Σουδάν το '57; 

Ν. Α. Στην πραγµατικότητα εδώ αρ-
χίσανε γιατί στο κέντρο της Αφρικής
δεν υπήρχε η δυνατότητα να µάθει
κανείς και πολλά πράγµατα. Για ένα
διάστηµα έκανα ακορντεόν και ήµου-
να τουλάχιστον εξοικειωµένος µε τις
νότες. Κάποια στιγµή αποφάσισε ο
δάσκαλός µου ότι χρειαζόµουνα κάτι
παραπάνω και σκεφτήκαµε να αρχί-
σω βιολί. Το παραγγείλαµε, αλλά µέ-
χρι να 'ρθει το βιολί έφυγε ο δάσκα-
λος! Για µερικούς µήνες έκανα πιά-
νο, µε ένα πιάνο της κακιάς ώρας
που υπήρχε εκεί. Όλα αυτά γύρω
στο '56.

Το '57 ήρθαµε εδώ και ξεκίνησα
συστηµατικά µαθήµατα στο Ωδείο
Αθηνών. Τελείωσα το '68.  Για ένα
διάστηµα παράλληλα και µέχρι να τε-
λειώσω µε το δίπλωµα του πιάνου
φοίτησα στη Νοµική Σχολή του Πα-
νεπιστηµίου Αθηνών, περισσότερο
για να µπορέσω να πάρω την αναβο-
λή.  Ακολούθησε η στρατιωτική µου
θητεία, πριν ακόµη φύγω για τη Γερ-
µανία. Προτίµησα αυτή την σειρά,
επειδή δεν υπήρχαν τότε οι ευκολίες
που υπάρχουν σήµερα. 

Κ. Λ. ∆εν είχατε δηλαδή τη γνωστή
πίεση της οικογένειας για κάτι «πιο
πρακτικό»;

Ν. Α. Αυτή βέβαια ήταν η κατεύθυν-
ση της κοινωνίας τότε. Παρακολού-
θησα τις παραδόσεις στο Πανεπιστή-
µιο συµβατικά,  για ένα - ενάµιση
χρόνο. Το ότι θα γινόµουν µουσικός
ήταν για µένα προ πολλού ειληµµένη
απόφαση.

Κ. Λ. Η οικογένεια σας το δέχτηκε
αυτό;

Ν. Α. ∆εν µε πίεσε κανείς να κάνω
κάτι άλλο.

Κ. Λ. Είχαν κάποια σχέση µε τη µου-
σική;

Ν. Α. Όχι και πολύ, ίσως καµία... Ο
πατέρας µου πρέπει να είχε πολύ κα-
λό αυτί, επίσης πολύ καλή µουσική
µνήµη, γιατί µπορούσε να σιγοψέλνει
επί ώρες αυτά που παιδί είχε µάθει
στην Κωνσταντινούπολη. Είχε πολύ
ωραία και σωστή φωνή. Ίσως κάτι
πήρα απ' αυτόν. 

Κ. Λ. Κάποια στιγµή αρχίζετε µαθή-
µατα και µε τον Παπαϊωάννου.

Ν. Α. Αυτά τα µαθήµατα θεωρητικών
και σύνθεσης ξεκίνησαν παράλληλα
µε τη φοίτηση µου στο  Ωδείο Αθη-
νών, όχι όµως ακόµη µε τον Παπαϊω-
άννου. Στην Γερµανική Σχολή, γύρω
στο '59, είχα δάσκαλο µουσικής τον
Günther Becker. Του πήγα κάτι πρω-
τόλειες συνθέσεις που είχα κάνει και
µου λέει, «για παίξτο». Του τόπαιξα
στο πιάνο και µου ζήτησε να του πάω
και άλλα. Μετά µου 'δωσε ένα θέµα,
το ένα έφερε το άλλο, και ξεκινήσα-
µε να κάνουµε µάθηµα. ∆ωδεκά-
φθογγο σύστηµα! Όχι δηλαδή αµέ-
σως, πρώτα κάναµε λίγη ανάλυση,
ακολούθησαν ασκήσεις ενορχή-
στρωσης, αλλά από το δεύτερο χρό-
νο µπήκαµε στο δωδεκάφθογγο. 

Όταν κάποια στιγµή ο Becker έ-
φυγε, µε παρέδωσε στον Παπαϊωάν-
νου, µε τον οποίο συνέχισα µέχρι να
τελειώσω, ουσιαστικά µέχρι να φύγω
για την Γερµανία. 

Με τον Becker συναντηθήκαµε
ξανά µετά από πολλά χρόνια τυχαία
στην Κολωνία σε µία συναυλία. «Τί
κάνεις εδώ;» «Σπουδάζω», του λέω.
«∆εν θάρθεις να τελειώσουµε αυτά
που αρχίσαµε στην Αθήνα;» Ήταν

τότε καθηγητής σύνθεσης στο
Düsseldorf. 

Κ. Λ. Έχετε κάποιες εντυπώσεις από
τον Παπαϊωάννου;

Ν. Α. Τις καλύτερες. Αν και πολύ συ-
γκεκριµένος στην θεωρητική γραµ-
µή, µου έδωσε ωστόσο πολλή ελευ-
θερία για να αναπτύξω την φαντασία
µου. Οι ασκήσεις που µου 'δινε δεν
ήταν αυτές οι γνωστές ακαδηµαϊκές,
όπως αυτές του Ωδείου. ∆εν ήταν -
ας πούµε - να κάνουµε µία µετατρο-
πία στο πιάνο, αλλά µου έδινε π.χ.
ένα θέµα, δύο - τριών µέτρων να το
αναπτύξω για ένα τρίο εγχόρδων και
εκεί µέσα να κάνω τη µετατροπία.
Ήταν ουσιαστικά ασκήσεις σύνθε-
σης. 

Ο Παπαϊωάννου µου άνοιξε
πραγµατικά ορίζοντες σκέψης, κάτι
που βέβαια ήδη είχε ξεκινήσει µε τον
Becker από πριν. Παράλληλα, ήταν
πολύ αυστηρός µε το κοντραπούντο
(την αντίστιξη) του Palestrina, που το
κάναµε από το βιβλίο του Jeppesen.

Κρατήσαµε και αργότερα µία πο-
λύ καλή και προσωπική σχέση. Όταν
έφυγα για την Γερµανία τον επισκε-
πτόµουνα κάθε φορά που ερχόµουνα
για διακοπές. Τον θυµάµαι µε πολύ
αγάπη. 

Στη Γερµανία του '60

Κ. Λ. Ποιες είναι οι πρώτες εντυπώ-
σεις σας όταν φτάνετε στη Γερµανία;

Ν. Α. ∆ιαφορές στο σύστηµα της
µουσικής εκπαίδευσης σε σχέση µε
την Ελλάδα και τώρα υπάρχουν,
αλλά τότε, ήτανε πελώριες πραγµατι-
κά. Θυµάµαι ακόµη το σοκ που υπέ-
στην στο νέο µου περιβάλλον. 

Όµως θα ξεκινήσω µε το πρακτι-
κό σκέλος: την µεγαλύτερη δυνατό-

Έχοντας ήδη τελειώσει την συζήτησή µας µε το Νίκο Αθηναίο, του τηλεφώνησα 
έχοντας µία ερώτηση: Ποια από τις πολλές διαφορετικές ιδιότητες και δραστηριότη-
τές του (συνθέτης, µαέστρος, πιανίστας, δάσκαλος, διευθυντής στο Μέγαρο Θεσσα-
λονίκης), είναι γι' αυτόν η πιο σηµαντική; Η απάντηση ήρθε χωρίς κανένα δισταγµό:

«Πάνω απ' όλα θεωρώ τον εαυτό µου Μουσικό, µε «Μ» κεφαλαίο...»
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Θανάση Τσιµπίδη
ΜΑΘΕΤΕ ΤΟ FINALE
Νέα έκδοση για MacOs & Windows
Εκδόσεις Σύγχρονη Μουσική
Σελίδες 288

Πρόσφατα κυκλοφόρησε η ανανεωµένη έκδοση  του
βιβλίου αυτού, το οποίο έρχεται να καλύψει τις νέες προ-
διαγραφές και δυνατότητες του finale,  του (απ' όσο ξέ-
ρουµε) πιό δηµοφιλούς µουσικού προγράµµατος. Ο συγ-
γραφέας, καλός γνώστης της µουσικής τεχνολογίας,
προσπάθησε να κάνει κάτι σαφώς παραπάνω από µια µε-
τάφραση του manual. Προτείνει µια διαφορετική διάταξη
της ύλης, πιο κατάλληλη για εκπαιδευτική χρήση. Σηµει-
ώνουµε ότι η διδασκαλία του finale αποτελεί µάθηµα, ε-
κτός των άλλων, και σε ΙΕΚ, ΤΕΙ και Πανεπιστήµια. 

Το βιβλίο καλύπτει εξίσου τους χρήστες MacOs (X)
και Windows. Μέσα από εκατοντάδες πίνακες και παρα-
δείγµατα, συστηµατικά και εύληπτα εξηγεί τις δυνατότη-
τες του προγράµµατος, οι οποίες επιγραµµατικά είναι οι
εξής: Πλήρης γραφή παρτιτούρας κάθε είδους, ακρόα-
ση και εγγραφή της σε CD, εκτύπωση και έκδοση σε βι-
βλίο. 

Πιο συγκεκριµένα περιλαµβάνονται τα ακόλουθα κε-
φάλαια: Η πρώτη επαφή µας µε το finale. Ορίζοντας τις
προτιµήσεις του προγράµµατος. Γράφοντας την πρώτη
µας µουσική. Οι εντολές: File, edit, help, view, window.
Τα εργαλεία και οι εντολές: Staff, lyrics, text, chord. Τα
εργαλεία: Zoom, hand grabber, µετρονόµος, MIDI,
HyperScribe. Εισάγοντας νότες. Κλειδιά, χρονοδείκτης
και οπλισµός. Τα σύµβολα: Articulation, expression,
Smart Shape. MIDI/Audio και ακρόαση. Επιπροσθέτως
περιλαµβάνονται: Αλφαβητικό ευρετήριο όλων των όρων
και των εντολών, ευρετήριο προτεινόµενης ύλης προς
µελέτη για τους αρχάριους χρήστες και η δυνατότητα υ-
ποστήριξης του προγράµµατος για όλα τα θέµατα και
προβλήµατα που άπτονται της ύλης του βιβλίου.

Μάλτε Κορφ
ΒΟΛΦΓΚΑΝΓΚ ΑΜΑΝΤΕΟΥΣ ΜΟΤΣΑΡΤ
Η ζωή - Το έργο - Η επίδραση
Εκδόσεις Αλεξάνδρεια - Suhrkamp
Σελίδες 178

Ακόµη ένα βιβλίο για τον Μότσαρτ. Πιθανό να είναι  ο
συνθέτης µε την ευρύτερη ελληνική βιβλιογραφία. Ο συ-
γκεκριµένος τόµος αποτελεί µία από τις βιογραφίες επι-
φανών προσωπικοτήτων  της γνωστής γερµανικής συλ-
λογής “BasisBiographie” των εκδόσεων Suhrkamp σε µε-
τάφραση του Θ. Παρασκευόπουλου. Η σειρά επιδιώκει
να συνδυάσει την αναγνωστική απόλαυση, µε τη γρήγο-
ρη πρόσβαση σε εξειδικευµένες πληροφορίες και να πε-
τύχει µια ολοκληρωµένη θεώρηση του προσώπου και του
έργου του. 

Κάθε βιβλίο απαρτίζεται από τρεις ενότητες: Η ζωή,
το έργο, η επίδραση. Έτσι κι εδώ στο πρώτο µέρος πα-
ρουσιάζεται: Η παιδική ηλικία του συνθέτη. Τα ταξίδια
του στην Ιταλία, στο Μανχάιµ και στο Παρίσι. Η συνεργα-
σία του µε την ορχήστρα της Αυλής του Ζάλτσµπουργκ
ως 1ο βιολί. Το αποκορύφωµα της δόξας. Οι αυξανόµε-
νες δυσκολίες κλπ. 

Στο δεύτερο µέρος δίνονται πολλές πληροφορίες
για τις όπερες, τις συµφωνίες, τα κοντσέρτα, τις σερενά-
τες, τη µουσική δωµατίου, τις σονάτες για πιάνο και τη
θρησκευτική µουσική του µεγάλου συνθέτη. Στο τρίτο
µέρος αναπτύσσονται τα παρακάτω θέµατα: Αντίπαλοι
και οπαδοί. Κλασικός ή Ροµαντικός; Είναι ο Μότσαρτ 'ξε-
περασµένος;' Η αναζήτηση του 'αληθινού' Μότσαρτ. Ο
Μότσαρτ σήµερα κλπ.

Ο συγγραφέας (γεν. 1950, Λειψία) σπούδασε Μουσικο-
λογία και έχει γράψει πολλούς οδηγούς 'κοντσέρτων' και
βιογραφίες συνθετών. Στο βιβλίο διακρίνουµε διάσπαρτο
πλούσιο εικονογραφικό υλικό και χαρακτηριστικά απο-
σπάσµατα λόγου (σε ροζ πλαίσιο) από τον ίδιο τον βιο-
γραφούµενο και άλλα άτοµα της ζωής του.
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Η αµερικανική εταιρεία Mode ανέλαβε την κυκλοφορία του πρώτου dvd µε έργο του Ιάννη Ξενάκη. 
Έχει κυκλοφορήσει βέβαια παλαιότερα δίσκος µε τίτλο Psappha, rebonds, Okho, σε διπλή µορφή cd - dvd, αλλά
ως bonus το video στο cd.  

Kraanerg είναι ο τίτλος ενός, από τα πιο φιλόδοξα ως προς την εκτέλεση, έργου του Ξενάκη. Η διάρκεια του είναι
75 λεπτά “non-stop”, για  23 εκτελεστές  - ξύλινα και χάλκινα πνευστά, έγχορδα - και τετρακάναλη µαγνητοταινία.

Xenakis - kraanerg  

Εταιρεία: Mode
Υπότιτλοι: Αγγλικά, Γαλλικά, 

Γερµανικά. 
Format: ΝTSC - aspect ratio: 4 : 3 
Ήχος: 5.0 surround,

dolby digital & dts 
∆ιάρκεια: Κraanerg - 77 min,  

interviews - 38 min 

Επιµέλεια: Ελένη Σκάρκου - Άση Κονδυλίδου
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ακροάσεις
ο
π
τι
κ
ές

Με την ευκαιρία του µικρού αφιερώµατος του τεύχους στον Ιάννη Ξενάκη, παρουσιάζουµε τις πιο πρόσφατες 
κυκλοφορίες της διεθνούς δισκογραφίας µε έργα του συνθέτη. 

Πρόκειται για την πρώτη παραγωγή dvd µε έργο του Ξενάκη και δύο παραγωγές cd. 
Στο τέλος του αφιερώµατος παραθέτουµε µια ενδεικτική δισκογραφία, που ήδη έχει φιλοξενηθεί από την στήλη,

σε προηγούµενα τεύχη (Νο 8,10,22). 
Όλες οι δισκογραφικές παραγωγές µε έργα του Ξενάκη σπάνια επιδέχονται επικρίσεις ως προς την ερµηνεία ή την

ποιότητα της ηχογράφησης, καθώς η εργογραφία του ευτύχισε να παρουσιαστεί 
από τα πιο αξιόλογα σύνολα ερµηνείας σύγχρονου ρεπερτορίου. 

Ιάννης Ξενάκης: 
η µουσική του σε επιλεγµένη

δισκογραφία

Ιάννης Ξενάκης: 
η µουσική του σε επιλεγµένη

δισκογραφία
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