
TEYXOΣ 59 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013 0,01 € ΠEPIOΔIKO THΣ  ENΩΣHΣ  EΛΛHNΩN  MOYΣOYPΓΩN  KΩΔ. 7016

11 Ιουνίου 2013

Χρονικό 
ενός 

μη 
προαναγγελθέντος 

θανάτου  

POLYTONON 59_Layout 1  7/9/13  11:41 AM  Page 1















12

σχόλια
ε
ιδ

ή
σ
ε
ις

Την Παρασκευή 28 Ιουνίου, η εκπομπή του Ν. Ευαγγελάτου στον ΣΚΑΪ, μετέδωσε ως τελευταία είδηση πως, «αυτή τη
στιγμή γίνεται έξωση στο Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης», λάθος που προήλθε από το ότι εκείνη την ημέρα γινόταν μια
μεταφορά κάποιων σκηνικών και επίπλων. Την επόμενη ημέρα στην ιστοσελίδα του σταθμού αναρτήθηκε διόρθωση.
Όλοι ξέρουμε ότι η συγκυρία της ΕΡΤ έβγαλε από το περιθώριο κάθε τι το σχετικό με τη «λόγια μουσική» και το έκα-
νε είδηση. Έστω και με καθυστέρηση... Γιατί στους μουσικούς κύκλους το θέμα είναι γνωστό εδώ και τρεις εβδομά-
δες. Αυτό που προφανώς έκανε το κανάλι να ασχοληθεί, ήταν η «εικόνα» με τα έπιπλα στο δρόμο. Έτσι στήθηκε το
ρεπορτάζ - εύκολα και πρόχειρα - αναπαράγοντας την εντύπωση της άμεσης έξωσης, η οποία από την αρχή προκά-
λεσε πολλές αντιδράσεις οδηγώντας στην έκδοση πολλών ψηφισμάτων διαμαρτυρίας και σε φορτισμένα μηνύματα συ-
μπαράστασης.

Ας δούμε λοιπόν πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, με βάση τα στοιχεία που έχουμε από το ίδιο το Κρατικό Ωδείο.
Αυτά που μας ζήτησαν να τονίσουμε είναι: πρώτον, το Ωδείο τελεί μεν υπό έξωση, αλλά δεν κλείνει. Δεύτερον, δεν χρω-
στάει και η (έστω και μειωμένη) επιχορήγησή του, καταβάλλεται κανονικά.

Η προϊστορία της υπόθεσης

Αυτό που στην ουσία έχει συμβεί είναι πως το Ωδείο βρέθηκε στη μέση μίας οικονομικής διένεξης ανάμεσα στο ΙΚΑ
και το Υπουργείο Πολιτισμού. Η ιστορία ξεκινά το 1983, όταν, με Υπουργό την Μελίνα Μερκούρη, έγινε μία συμφωνία:
το Υπουργείο συμφώνησε με το ΙΚΑ να ανακαινίσει το κτήριο, το οποίο στη συνέχεια παραχωρήθηκε στο Ωδείο. Ως
μόνη υποχρέωση του Ωδείου ορίστηκε η καταβολή ενός συμβολικού ενοικίου, το οποίο σήμερα ανέρχεται σε 15,20 ευ-
ρώ το μήνα.

Από το 1999 το ΙΚΑ αναζητά τρόπους επαναδιαπραγμάτευσης της συμφωνίας ή απεμπλοκή. Προσφεύγει στα δι-
καστήρια, όπου κερδίζει πρωτόδικα αλλά και σε όλα τα επόμενα στάδια. Η απόφαση ωστόσο παρέμενε ανενεργή, ενώ
εδώ και ένα χρόνο έχουν αρχίσει διαπραγματεύσεις για εξεύρεση λύσης. Στα μέσα Φεβρουαρίου το Ωδείο είχε υπο-
βάλλει γραπτώς τις προτάσεις του, όταν ξαφνικά πριν λίγες εβδομάδες χτύπησαν την πόρτα του οι δικαστικοί επιμε-
λητές.

Οι πληροφορίες μας λένε ότι υπάρχει διάθεση εξεύρεσης λύσης από όλες τις πλευρές και ότι το Υπουργείο στη-
ρίζει το Ωδείο, χωρίς όμως να αναλαμβάνει και καμία πρακτική δέσμευση... Αυτό που ζητά το ΙΚΑ είναι η αναπροσαρ-
μογή του ενοικίου σε λογικότερα επίπεδα (που όμως σίγουρα δεν μπορεί να είναι τα 9000 ευρώ το μήνα που
ακούστηκαν!). Επιπλέον ζητά τη δέσμευση του Υπουργείου θα χρηματοδοτήσει τις, μετά από 30 χρόνια, αναγκαίες επι-
σκευές. Αυτό που περιπλέκει την κατάσταση είναι το γεγονός ότι το ΙΚΑ, κατά την πάγια πρακτική του, θέτει ασφυκτικά
χρονικά περιθώρια στο να βρεθεί λύση.
Θα παρακολουθήσουμε το θέμα και στο επόμενο τεύχος θα σας πληροφορήσουμε για τις όποιες εξελίξεις. Ας ελπί-
σουμε ότι θα ανακοινώσουμε την οριστική θετική επίλυσή του..

Οι τελευταίες εξελίξεις στο Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης
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Την ώρα που διαβάζονται αυτές οι γραμμές έχει ήδη
κυκλοφορήσει το Κυριακάτικο ΕΘΝΟΣ (30 - 6) , όπου
σε εκτενές άρθρο παρουσιάζεται το σχέδιο να περάσει
το Μέγαρο Μουσικής στον έλεγχο του Δημοσίου και
από εκεί στο γνωστό Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ., με σκοπό την πλήρη
ιδιωτικοποίησή του ή την παραχώρηση σε ιδιώτη με μα-
κροχρόνια μίσθωση. Θα έχει επίσης κυκλοφορήσει και
η απάντηση της Διοίκησης του Ο.Μ.Μ.Α. ως προς το
θέμα.

Δύο σύντομα σχόλια - ερωτήσεις: 
Το πρώτο έχει να κάνει με τη νομική υπόσταση του

Μεγάρου: Πώς και με πιο τρόπο ένας ιδιωτικός φορέ-
ας, ο οποίος δεν υπάγεται στη Γενική Κυβέρνηση, μπο-
ρεί να περάσει εξ ολοκλήρου στο Δημόσιο, ώστε μετά
να ιδιωτικοποιηθεί ξανά; Υποψιαζόμαστε αρκετά ενδια-
φέρουσες, χρονοβόρες και καθόλου απλές νομικές δια-
δικασίες!

Δεύτερο και πολύ πιο ουσιαστικό: Ποιος ιδιώτης -
και γιατί - θα «φορτωθεί» ένα κτήριο και έναν οργανι-
σμό, που εξ αρχής στήθηκαν με τη λογική και τις προ-
διαγραφές του μη κερδοσκοπικού φορέα; Τί ακριβώς
μπορεί να κάνει - ας πούμε - τις τέσσερις αίθουσες συ-
ναυλιών, υψηλότατων μεν προδιαγραφών, και ειδικού
σκοπού; Η επίσης υψηλών προδιαγραφών Μεγάλη
Μουσική Βιβλιοθήκη θα κλείσει ή αυτός ο υποθετικός
αγοραστής θα αναλάβει και τη συντήρησή της;

Βέβαια στην ελεύθερη αγορά «όλα έχουν την τιμή
τους». Όμως αυτό μάλλον σημαίνει ότι για να προσελ-
κύσει το Μέγαρο οποιοδήποτε επιχειρηματικό ενδια-
φέρον θα πρέπει να πωληθεί πολύ πιο κάτω από το
κόστος κατασκευής ή την αξία του οικοπέδου του, ενώ
θα πρέπει να ρυθμιστεί και το θέμα των εγγυήσεων του

Δημοσίου για τα δάνεια του Μεγάρου από τις τράπε-
ζες. Θα μπορέσει άραγε να υπάρξει κάποιο ουσιαστικό
οικονομικό αποτέλεσμα ή απλώς έχουμε μία ακόμα επι-
κοινωνιακή κίνηση «υψηλού συμβολισμού» και προς τα
μέσα, αλλά κυρίως προς τα έξω; Εκτός και αν πρόκει-
ται για μία απέλπιδα προσπάθεια να απεμπλακεί το Δη-
μόσιο από τον εγγυητικό του ρόλο στα δάνεια που ήδη
αναφέραμε: 230 περίπου εκατομμύρια! 

Πώς όμως θα γίνει αυτό; Με «κούρεμα»;
Ήδη ο Ο.Μ.Μ.Α προσφεύγει στο Σ.τ.Ε. με το αιτιο-

λογικό ότι δεν υπάγεται στη Γενική Κυβέρνηση και ανα-
μένεται να κερδίσει. Παράλληλα προσφεύγουν και οι
εργαζόμενοι ζητώντας προσωρινά μέτρα που θα τους
εξασφαλίσουν μισθολογικά μέχρι την οριστική επίλυση.

Προφανώς θα έχουμε πολλά να πούμε στο μέλλον!

Επί του πιεστηρίου:

Με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα για το
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, από το υπουργείο
Οικονομικών ανακοινώνεται:

Ο Οργανισμός Μεγάρου Μουσικής Αθηνών
προχωρά σε ρύθμιση των οικονομικών του
εκκρεμοτήτων προς το ελληνικό δημόσιο.

Συνεχίζεται η τακτική χρηματοδότηση της
λειτουργίας του Μεγάρου.

Ουδέποτε εξετάστηκε από το υπουργείο
Οικονομικών το ενδεχόμενο αξιοποίησης του
ΟΜΜΑ από το ΤΑΙΠΕΔ.

Το Υπουργείο Οικονομικών αναγνωρίζει και
στηρίζει το ρόλο και τη συμβολή του ΟΜΜΑ
στην πολιτιστική ζωή του τόπου.

Το Μέγαρο Μουσικής στο Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ;
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Μία συζήτηση με τον Μάρκο Μωυσί-

δη, Καλλιτεχνικό Διευθυντή της Συμ-

φωνικής Ορχήστρας της ΕΡΤ, για το

παρελθόν, το παρόν και το (άδηλο)

μέλλον ενός σημαντικού τμήματος

του μουσικού μας πολιτισμού. 

Μ. Μ. Αυτές τις μέρες, ανάμεσα στα

άπειρα άλλα που κάνω, διαχειρίζομαι

και ένα καταιγισμό μηνυμάτων. Έχω

λάβει εκατοντάδες e-mails και τηλε-

φωνήματα συμπαράστασης από όλη

την Ευρώπη, αλλά και τη Βενεζουέ-

λα, τη Βολιβία, τον Καναδά και από

πολλά άλλα μέρη του κόσμου. 

Ανάμεσα τους υπάρχουν και 7

προτάσεις για εμφανίσεις της Ορχή-

στρας στην Ιταλία, (με όλα τα έξοδα

πληρωμένα) από τη Σικελία και τη

Ρώμη, έως το Τορίνο στην αίθουσα

συναυλιών της RAI! Επίσης, μας

έχουν καλέσει για σειρά εμφανίσεων

στον Καναδά. Στη Γαλλία διάφορες

ορχήστρες έχουν κάνει συναυλίες

συμπαράστασης. Εκτός λοιπόν από

τον κόσμο εδώ, η αλληλεγγύη από το

εξωτερικό για τα Σύνολα είναι κάτι το

απίστευτο και συγκινητικό! Να σου

πω ακόμα ότι, όπως με πληροφόρη-

σαν αυτοί που γνωρίζουν από ψηφια-

κή τεχνολογία, το διαδικτυακό πρό-

γραμμα της ΕΡΤ, έχει ήδη φτάσει σε

5.500.000 links.

Κ. Λ. Πριν πάμε στα όσα έχουν συμβεί

και συμβαίνουν τώρα, ας πούμε δύο

λόγια για το τί ακριβώς ήταν τα Μου-

σικά Σύνολα και πώς ξεκίνησαν.

Μ. Μ. Τρεις είναι οι βασικές χρονο-

λογίες: Η πρώτη είναι το 1938, όταν

ιδρύεται η Εθνική Συμφωνική Ορχή-

στρα του τότε ΕΙΡ. Η δεύτερη το

1954, όταν ο Γιάννης Κωνσταντινίδης

φτιάχνει την Ορχήστρα Ελαφράς

Μουσικής, η οποία επί Χατζιδάκι με-

τονομάζεται σε Ορχήστρα Ποικίλης

και αργότερα σε Ορχήστρα Σύγχρο-

νης Μουσικής. Η Χορωδία ξεκινά το

1977, ως Χορωδία του 3ου Προ-

γράμματος, με μαέστρο τον Αντώνη

Κοντογεωργίου. 

Κ. Λ. Ποιος ήταν ο δικός σου ρόλος

και τι προσπάθησες να κάνεις ως Καλ-

λιτεχνικός Διευθυντής;

Μ. Μ. Ανέλαβα τον Σεπτέμβρη του

2012. Το πρώτο που θέλησα ήταν να

φέρω την Ορχήστρα προς το «φυσι-

κό της χώρο», να παίζει δηλαδή συμ-

φωνικό ρεπερτόριο. Το δεύτερο ήταν

να αρχίσει να παίζει υπό σοβαρές

συνθήκες. Προσκλήθηκαν μαέστροι

όπως ο Cristian Mandeal, ο Jordi Mo-

ra, ο Γιώργος Πέτρου, ο Νίκος Αθη-

ναίος,  ο Μίλτος Λογιάδης, ο Μιχάλης

Οικονόμου, αλλά και ο νεαρός Δ.

Μποτίνης, οι οποίοι δεν έκαναν

απλώς μία συναυλία, αλλά δίδαξαν

την Ορχήστρα. Συνεργαστήκαμε με

σημαντικούς σολίστ και ξεκινήσαμε -

μετά από πολλά χρόνια - ηχογραφή-

σεις. Είμαστε η πρώτη Ελληνική ορ-

χήστρα που έκανε αφιέρωμα για τα

200 χρόνια από τη γέννηση του

Richard Wagner και στο διάστημα

των δέκα αυτών μηνών παρουσιάσα-

με τουλάχιστον δέκα έργα σε πρώτη

ελληνική εκτέλεση.

Κ. Λ. Νομίζω ότι τα ευεργετικά απο-

τελέσματα αυτών των διαδικασιών εί-

χαμε την ευκαιρία να διαπιστώσουμε

σε πολλά προγράμματα, όπου η Συμ-

φωνική Ορχήστρα παρουσιάστηκε

μεταμορφωμένη. Τί απήχηση είχαν

αυτές οι αλλαγές στο κοινό;

Μ. Μ. Οι αλλαγές έγιναν σταδιακά

20

«Με το σουγιά στο κόκαλο 
και το λουρί στο σβέρκο»

μια συζήτηση με τον Κωνσταντίνο Α. Λυγνό
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μια συζήτηση με τον Κωνσταντίνο Λυγνό

Χρίστος {
Παπαγεωργίου

Όταν  στις  αρχές  του  Μάη  αποφασίσαμε  να  δημοσιεύσουμε  μια  συνέντευξη με τον Χρήστο

Παπαγεωργίου, ο δανεισμός του  τίτλου από την καθημερινή εκπομπή του στο  Τρίτο Πρόγραμμα,

ήρθε σχεδόν  αυτόματα. Όμως δάνειο - παράφραση είναι και ο δικός του τίτλος: η «Κυρία με τη

Στρυχνίνη» αποτελεί ένα από τα εμβληματικότερα μουσικοθεατρικά έργα - δρώμενα του Γιάννη

Χρήστου, του πρώτου και ίσως μοναδικού εκπροσώπου ενός ιδιόμορφου μουσικού σουρεαλισμού. 

Ένα είδος σουρεαλιστικού στοιχείου υπήρξε χαρακτηριστικό και της εκπομπής, καθώς συχνή

ήταν η παράθεση φαινομενικά ασύνδετων μεταξύ τους έργων, συνθετών και μουσικών ειδών, που

όμως λίγο πιο κάτω από την επιφάνεια, παρουσίαζαν σχέσεις και διασυνδέσεις.

Είχαμε ήδη κουβεντιάσει και ολοκληρώσει την επεξεργασία του κειμένου, και το μόνο που έμε-

νε ήταν να βγούν κάποιες επιπλέον φωτογραφίες την ώρα της εκπομπής στο στούντιο. Όλα αυτά

πριν τις 11 Ιουνίου... Τώρα πια αναζητάμε την Κυρία με τη Στρυχνίνη αλλιώς! Γιατί πολύ απλά δεν

ξέρουμε, αν κάποτε, και με ποιο τρόπο, το Τρίτο Πρόγραμμα εκπέμψει ξανά, η εκπομπή θα εξα-

κολουθήσει να υπάρχει.

Ας θεωρηθεί λοιπόν η συνέντευξη αυτή ως μία ειλικρινής καταγραφή της ποιοτικής προσφο-

ράς που χαρακτήρισαν πολλές εκπομπές του Τρίτου Προγράμματος όλα αυτά τα χρόνια. Κυρίως

χάρη στην δουλειά των εξωτερικών του συνεργατών, πολλοί εκ των οποίων είναι καλοί συνάδελ-

φοί μας.

23 Ιουνίου 2013

Αναζητώντας 
την Κυρία με τη Στρυχνίνη
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Όταν  στις  αρχές  του  Μάη  αποφα-

σίσαμε  να  δημοσιεύσουμε  μια

συνέντευξη με τον Χρήστο Παπαγε-

ωργίου, ο δανεισμός του  τίτλου από

την καθημερινή εκπομπή του στο

Τρίτο Πρόγραμμα, ήρθε σχεδόν

αυτόματα. Όμως δάνειο - παράφρα-

ση είναι και ο δικός του τίτλος: η «Κυ-

ρία με τη Στρυχνίνη» αποτελεί ένα

από τα εμβληματικότερα μουσικοθε-

ατρικά έργα - δρώμενα του Γιάννη

Χρήστου, του πρώτου και ίσως μονα-

δικού εκπροσώπου ενός ιδιόμορφου

μουσικού σουρεαλισμού. 

Ένα είδος σουρεαλιστικού στοι-

χείου υπήρξε χαρακτηριστικό και της

εκπομπής, καθώς συχνή ήταν η πα-

ράθεση φαινομενικά ασύνδετων με-

ταξύ τους έργων, συνθετών και

μουσικών ειδών, που όμως λίγο πιο

κάτω από την επιφάνεια, παρουσία-

ζαν σχέσεις και διασυνδέσεις.

Είχαμε ήδη κουβεντιάσει και ολο-

κληρώσει την επεξεργασία του κειμέ-

νου, και το μόνο που έμενε ήταν να

βγούν κάποιες επιπλέον φωτογρα-

φίες την ώρα της εκπομπής στο στού-

ντιο. Όλα αυτά πριν τις 11 Ιουνίου...

Τώρα πια αναζητάμε την Κυρία με

τη Στρυχνίνη αλλιώς! Γιατί πολύ απλά

δεν ξέρουμε, αν κάποτε, και με ποιο

τρόπο, το Τρίτο Πρόγραμμα εκπέμ-

ψει ξανά, η εκπομπή θα εξακολουθή-

σει να υπάρχει.

Ας θεωρηθεί λοιπόν η συνέντευ-

ξη αυτή ως μία ειλικρινής καταγραφή

της ποιοτικής προσφοράς που χαρα-

κτήρισαν πολλές εκπομπές του Τρί-

του Προγράμματος όλα αυτά τα

χρόνια. Κυρίως χάρη στην δουλειά

των εξωτερικών του συνεργατών,

πολλοί εκ των οποίων είναι καλοί συ-

νάδελφοί μας.

23 Ιουνίου 2013

Κ. Λ. Ήσουν από τους τελευταίους ή

ο τελευταίος μαθητής του Γ. Α. Πα-

παϊωάννου και θα ήθελα να μιλήσου-

με γι αυτό.

Χρ. Π. Ήμουν όντως ο τελευταίος και

έμεινα μαζί του ενάμισυ χρόνο. Είχε

πλέον σταματήσει να δέχεται μαθη-

τές. Βρέθηκα εκεί γιατί ο Γιώργος

Πατεράκης είχε ακούσει ένα κομμάτι

μου και μου είπε, «πρέπει οπωσδή-

ποτε να πας εκεί».

Έκανα το γνωστό μάθημα: μία

φορά την εβδομάδα, όλα τα στυλ.

Ξεκινήσαμε με Choral Μπαχ αλλά

γρήγορα περάσαμε στα ατονάλ, τις

δωδεκάφθογγες σειρές και όλα τα

άλλα. Δεν ήταν κάτι που το συμπα-

θούσα, σε μεγάλο βαθμό ήταν κάτι

σα σταυρόλεξο. Είχε όμως ενδιαφέ-

ρον και ο ίδιος ήταν πολύ γλυκός άν-

θρωπος. Μάλιστα ενδιαφερόταν για

εξισώσεις και, επειδή τότε ήμουν και

στο Πολυτεχνείο (πολιτικός μηχανι-

κός εδώ στο Μετσόβιο), συχνά με

ρωτούσε για διάφορες λύσεις.

Κ. Λ. Δηλαδή έχεις φοιτήσει και στο

Πολυτεχνείο; Πώς έτσι;

Χρ. Π. Πήγα αφενός από πείσμα,

αφετέρου από αγάπη για τα θετικά

μαθήματα και για την οικογενειακή

παράδοση, μιας και στην οικογένεια

είμαστε τρεις γενιές μηχανικοί.

Έφτασα ως τον δεύτερο χρόνο αλλά

στον τρίτο συνειδητοποίησα ότι το

Πολυτεχνείο είναι κάτι εξουθενωτικό

και χρονοβόρο. Βλέπεις παράλληλα

έκανα και τη μουσική στο Ωδείο Αθη-

νών, πιάνο με την Αλίκη Βατικιώτη,

από όπου και πήρα όλα τα «χαρτιά»

μου από εκεί.

Κ. Λ. Από τί ηλικία ξεκίνησες μουσική;

Χρ. Π. Πιάνο, από δέκα - έντεκα χρο-

νών. Πριν από τη Βατικιώτη έκανα με

την Άζη Γουζίου και μετά με τη Βίκυ

Στυλιανού.

Κ. Λ. Όχι και πολύ νωρίς δηλαδή...

Χρ. Π. Όχι. Αλλά με το που ήρθε το

πιάνο στο σπίτι, αποφάσισα ότι αυτό

ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσε να

συμβεί στη ζωή μου. Το πιάνο ήταν

ένα απωθημένο των παιδικών χρόνων

του πατέρα μου, ο οποίος μάθαινε

πιάνο αλλά δεν είχε. Έτσι μόλις βρή-

κε τον χρόνο να ξανασχοληθεί, αγό-

ρασε ένα και έπαιζε και ο ίδιος….

βαλς Σοπέν ήταν τα πρώτα κομμάτια

που ακούγονταν στο σπίτι…

Μοντερνισμός, Musidoku 

και «δέκαθλο»

Κ. Λ. Πριν χαρακτήρισες τα δωδεκά-

φθογγα «σταυρόλεξο». Αυτή τη λέξη

μου είχε πει και ένας άλλος μαθητής

του Παπαϊωάννου, ο Κώστας Κλάβας.

Ο Γιώργος Λεωτσάκος πάλι - αναφε-

ρόμενος μάλιστα ειδικά στον Webern

- το έχει χαρακτηρίσει ως «μουσικό

sudoku». 

Χρ. Π. Ναι, σαν sudoku είναι! Αν μά-

λιστα αναλύσεις τα έργα σε σχήματα

και καρτεσιανό χαρτί, βλέποντας

οπτικά τις σχέσεις, τότε σε μεγάλο

βαθμό καταλαβαίνεις τον τρόπο με

τον οποίο ο καλλιτέχνης ενέχεται μέ-

σα σε αυτή τη διαδικασία, η οποία

δημιουργεί ένα θαυμασμό και μία δί-

νη που μας τραβάει. 

Είναι τόσο ωραίο να το βλέπεις,

τόσο αρμονικός και σωστός ο τρό-

πος με τον οποίο μπορείς να λει-

τουργήσεις μέσα σ’ αυτό το κλειστό

σύστημα και να φτιάξεις ένα δικό σου

κόσμο με απόλυτη συνέπεια. Αυτός

που κάνει κάτι τέτοιο θεωρεί ότι έχει

πετύχει κάτι πολύ σπουδαίο. Αυτό

που μπορεί να ξεχάσει κανείς καθώς

βρίσκεται μέσα σε όλα αυτά είναι το

τελικό αποτέλεσμα, που για μένα αυ-

τό είναι και το πιο σημαντικό. Αυτά

που λέω τώρα έχουν σχέση με ότι κά-

νω και στις εκπομπές...

Κ. Λ.  Για τις εκπομπές θα μιλήσουμε

αργότερα.

Χρ. Π. Ναι, σωστά. Απλώς θέλω να

πω ότι όλα έχουν μία συνάφεια και το

θέμα είναι να βρεις τις συνδέσεις.

Όταν γίνει αυτό, τα άλλα ακολου-

θούν. Είτε με ρωτήσεις για το ένα εί-

τε για το άλλο, εγώ απαντάω με τον

ίδιο τρόπο...

Κ. Λ. Ας γυρίσουμε στον Παπαϊωάν-

νου όμως.

Χρ. Π. Του άρεσε να λύνει σταυρόλε-

ξα και κρατούσε το μυαλό του σε

οξεία δραστηριότητα μέχρι το τέλος

της ζωής του. Θυμάμαι ότι στο τε-

λευταίο μάθημα - ήταν κάπου τέτοια

εποχή, Μάιος - σταμάτησε γιατί είχε

πολλή ζέστη και μου είπε: «κύριε

Παπαγεωργίου πρέπει να σταματή-

σουμε εδώ, κουράστηκα...». Δεν μπο-

ρούσε να ανασάνει. Δεν ήταν ότι το

μυαλό του δεν ήταν σε οξυτάτη ενάρ-

γεια, ήταν το σώμα που δεν ακολου-

θούσε.

Κ. Λ. Μιλούσες πριν για τους κινδύ-

νους που έχουν τα «κλειστά και συνε-

πή» μουσικά συστήματα.

Χρ. Π. Ναι... Ο συνθέτης που γράφει

σε «κλειστά συστήματα» που έχουν

ιδιαίτερους κώδικες λειτουργίας, δεν

μπορεί να προσβλέπει στο να είναι

και λαοφιλής συνάμα. Είναι σαν κά-

ποιον που γράφει ένα εξαιρετικό βι-

βλίο και μετά λέει σε κάποια γυναίκα

«μα καλά, δεν μπορείς να με ερωτευ-

τείς γι’ αυτό που έχω γράψει;» Η απά-

29
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Editorials I, II, III & IV

Four members of the publishing team comment

on the events of the Hellenic Broadcasting Cor-

poration (ERT) closure, as well as the demise of

its orchestras and of the Greek Radio 3 (the clas-

sical music program).

“11th June 2013, Chronicle of an Unan-

nounced Death”: Maria -  Christina Krithara

writes about the events after the closure and the

imaginative ways with which the ERT musicians

and choristers fought back. 

“In the Eye of the Storm”, Constantine A.

Lignos writes about a unique feature of this mass

dispute. This the first time in recent Greek politi-

cal history, in which symphonic music took the

dominant role in the protests. 

"Hellenic Radio and Television Frequences

- Public or Private Property?", Helen Skarkou,

comments on the status of the transmission fre-

quencies as a “publicly owned good” and what

their abrupt silencing implies. 

“About State Funded Art”, Fani Kossona of-

fers a counter argument against the widely held

view       in Greece that “classical music is an ex-

pensive     luxury”.

“By the skin of their teeth”,

by Constantine Lignos

Marc Moissides, Artistic Director of the - now dis-

banded - Greek Radio Symphony Orchestra,

talks to C. A. Lignos about his work and the or-

chestras’ development until its abrupt closure. He

describes the policies that he followed, since he

took the post, about a year ago and their positive

effect on the orchestras’ status, quality and artis-

tic standard. The interview also focuses on the in-

ternational support that the closure created and

the uncertain prospects of the future.

A micro-picture of this country?

by Nelly Economidou

An address that was delivered by the author, in

her capacity as President of the Musicians Union

of the Athens State Orchestra, in the press con-

ference that the Orchestra gave on the 21st of

May in Athens. She focuses on the continued

heavy cuts in orchestra funding and the adverse

effects that these have on the programming and

the work that the musicians attempt to do.
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In all of the above a substantial degree of diversity is ob-

served, largely depending on the situation of every school, as

well as the teacher. The article concludes that the best condi-

tions are to be found in the music state schools, with the private

schools coming second, while the normal state schools, come

third. It also concludes that most of the teachers don’t have re-

ally proper qualifications to teach and direct a school choir.        

Visionary Innovation in Song Interpretation (VISI)

by Sofia Kontossi

A short presentation of the Vancouver International Song Insti-

tute and especially the VISI. It offers a description of VISI targets

and activities, (Art Song Lab, Songfire Theatre Apprenticeship,

Song Scholarship and Performance Program) focusing on its

innovative role. Sofia Kontossi, also interviews the artistic di-

rector of the Institute, Rena Sharon, the Song Scholarship and

Performance Program directors Ben Binder and Cameron

Stowe and finally the faculty member Deborah Stein.

The history of jazz:  Free jazz 

by Aggelos Gavriil

In this 22nth sequel of the series, the article describes the birth

of Free Jazz and especially the role that the great saxophone

player Ornette Coleman had in the creation of this style during

the Sixties. 

The article contains many snapshots from his life and accounts

by his colleagues that worked with him during this period. Cole-

man played jazz in a totally innovative style moving boldly be-

yond the boundaries of conventional jazz harmony, rhythm and

phrase structure.     

Book Presentations

by Leonidas Kanaris

In this issue the following books are being presented:

“The Third Program of Greek Radio in the Years of Manos Had-

jidakis” by Dimitris Papanikolaou (Publisher: fagotto books, 211

pages)

“About our Choirs II” by Anthony Kontogeorgiou (Publisher: Pa-

pagrigoriou - Nakas, 340 pages)

“From the tamboura to the bouzouki” by Stavros Kourousis

(Publisher: Orpheumphonograph, 121 pages plus CD)

“W. A. Mozarts’ Requiem” by John Vassiliadis (Publisher: Red

Parrows, 124 pages)

“Introduction to Modern Greek Cultural Heritage” by Iossif Be-

nakis (Publisher: S. I. Zacharopoulos, 160 pages)

“Music and Sounds in the Poetry of Giannis Ritsos” by Litsa

Lembesi (Publisher: Mandragoras, 319 pages)

“L'enfant et les sortileges” by Sidonie-Gabrielle Colette and

Maurice Ravel. Greek translation of the well known libretto by

Evangelia Kopsalidou with illustrations by Monika Marecka.

 

“Technograms”

by Helen Skarkou - Dimitris Rigas

The technology column by Dimitris Rigas and Helen Skarkou.

The authors give a concise account of two Apple applications

that were presented in the Worldwide Developer Conference of

2013. 

The first is the iOS 7, which according to Apple is “the

world's most advanced mobile OS”. The article presents in de-

tail all the new and redeveloped characteristics of the system.

The second is the new desktop operating system of Apple: the

OSX Mavericks.

Greek Song: 

historical, social and artistic aspects

by Constantine Lignos

First part of the presentation of the two day conference held in

the ‘Lilian Voudouri’ Music Library. C. A. Lignos briefly com-

ments on some of the questions examined during the confer-

ence and presents summaries of the papers by: 

Marcos F. Dragoumis (Verse, stanzas, form and tonal centers in

the traditional Greek folksong)

Elias Voliotis - Kapetanakis ( Social, political, cultural precon-

ditions and compromises in the “rebetiko” - urban - song) 

Miranda Terzopoulos (“Thanks to this Minuscule Machine” -

The Creative Case of N. S.)

Costas Kardamis (Spyridon Xyndas and Leonidas Alvanas:

Some Thoughts on the Greek Art Song in the Ionian Islands)

John Belonis (The Songs of George Axiotis)

Christos Kolovos (The Songs of Constantine Kydoniatis) and

George Sakalieros (John Constantinides - Costas Giannides:

Greek Song in the Creative Quest of a Composer with Two

Artistic Identities).

“In Search of the Strychnine Lady”

by C. A. Lignos

An interview with the pianist, composer and radio producer

Christos Papageorgiou, in which the title is borrowed from his

regular Monday to Friday broadcast in Greek Radio 3. The dis-

cussion follows the interviewees’ artistic development from his

early Conservatory years to the Royal Academy in London, his

return to Greece and his diverse musical activities, in perform-

ance, composition and broadcasting. (“A musician in Greece

has to be versatile, something like a decathlete”).

Papageorgiou talks about the “closed” and self - referential

modern compositional systems and on the ways that connec-

tions can be found between diverse and seemingly unrelated

musical styles and works. He further explains how he uses

these ideas to structure his broadcast, so that listeners cease

to feel intimidated and begin to understand music in a different

and more intelligent way.

Henri Dutilleux (1916 - 2013)

by Lorenda Ramou

“Don’t hesitate to take risks!”

Obituary of the French composer Henri Dutilleux, who died two

months ago. Dutilleux is considered to be one of Debussy’s

successors. After his musical studies, he won the famous “Prix

de Rome” award and worked at the Radio France. He was also

appointed composition professor at Conservatoire de Paris and

Ecole Normal de la Musique where he worked for many years. 

He was a successful and distinguished composer with a

remarkable carrier. His pieces were performed all over the

world, by many top orchestras and performers. He continued to

compose until the age of 93 with remarkable stamina. He used

to say that composing made him feel always young and he en-

couraged his students to always take risks.    

School Choirs in Greece

by Maria Emma Meligopoulos

Second article on the Greek school choirs. The author presents

further data as well as the final conclusions of her research

which was carried out between the years 2009 and 2012. She

covers matters such as rehearsal facilities, rehearsal practices,

use of notes, types of repertoire and the teachers’ profile. 
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