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Στα τέλη του ’70, στο ΕΡΓΗΜ (1) που τότε εργαζόμουν,

μπήκε μια μέρα ένας ψηλός και αυστηρός μαυροντυμένος

και μου ζήτησε να κάνουμε κάποιες επεξεργασίες σε μα-

γνητοταινίες. Σε μια στιγμή με ρωτά: «Παρτιτούρες αντι-

γράφεις;» του λέω «Ναι». «Ξέρεις και να ενορχηστρώνεις;»,

«Ξέρω». «Πέρνα αύριο από το σπίτι μου». Πήγα την επό-

μενη μέρα στην Αγία Ζώνη όπου έμενε τότε σε ένα νεο-

κλασικό, με ένα μεγάλο τραπέζι γεμάτο παρτιτούρες, πίσω

κρεμασμένα μια κιθάρα και ένα αυτοσχέδιο λαούτο, δίπλα

ένα πιάνο με ουρά και πιο μέσα ένα εργαστήρι κατασκευ-

ής πειραματικών οργάνων. Έτσι ξεκίνησε η γνωριμία και

συνεργασία μου με το Νίκο Μαμαγκάκη, που έμελλε να

κρατήσει έως πρόσφατα που έφυγε από τη ζωή στις 24

Ιουλίου σε ηλικία 84 χρόνων.

Ο Μαμαγκάκης ήταν άνθρωπος με πάθος. Πάθος για

τη ζωή, πάθος για τη μουσική, πάθος για τους ανθρώπους.

Ήταν επίσης άνθρωπος των άκρων. Λάτρευε και απεχθα-

νόταν, κιμπάρης και σφιχτός, κοινωνικός και μοναχικός, φι-

λόσοφος και απλοϊκός, διεθνής και τοπικιστής, νηφάλιος

και εμπαθής, ευγενικός και τραχύς, λόγιος και λαϊκός. Αλ-

λά πάντα πολύ εργατικός και πάντα ανεξάρτητος και αυ-

τόνομος.

Διηγιόταν συνεχώς ιστορίες, γι αυτά που έζησε και γι

αυτούς που γνώρισε, πάντα με έναν γλαφυρό και θεατρι-

κό τρόπο που σε έκανε να κρέμεσαι από τα χείλη του. Γεν-

νημένος στο Ρέθυμνο στις 3 Μαρτίου του 1929, μεγάλωσε

- όπως διηγιόταν ο ίδιος - σαν αλητάκι στους δρόμους του

Ρεθύμνου, στις αντίξοες συνθήκες του πολέμου, από οι-

κογένεια λαϊκών μουσικών μεταξύ των οποίων και ο θρυλι-

κός λυράρης Ανδρέας Ρόδινος, που πέθανε μόλις 22

χρόνων και του οποίου τη βιογραφία ετοίμαζε πρόσφατα.

Τα γράμματα δεν τον τραβούσαν πολύ, η μουσική όμως

τον εντυπωσίαζε, έφτιαχνε αυτοσχέδια όργανα, αυλούς και

μαντούρες από καλάμια και τα έπαιζε. 

Μία συνήθεια που συνέχισε σε όλη του τη ζωή. Τον

εντυπωσίαζε η φιλαρμονική του Ρεθύμνου, στην οποία ξε-

κίνησε να συμμετέχει από ηλικία 10 χρόνων, ενώ έπαιζε και

αρμόνιο στην καθολική εκκλησία της πόλης. Στα 18 του,

το ’47, ξεκινά στο Ελληνικό Ωδείο της Αθήνας ανώτερα θε-

ωρητικά και σύνθεση με τους με τους Μ. Κουτούγκο, Α.

Ευαγγελάτο, Μ. Βάρβογλη και διεύθυνση φιλαρμονικής με

τον Επ. Φασιανό, πατέρα του γνωστού ζωγράφου. Παράλ-

ληλα δούλευε στο Μοναστηράκι ενώ σύχναζε στο «Μπα-

ράκι του Μάριου», το θρυλικό στέκι των μουσικών στην

Ομόνοια. Εκεί γνώρισε τον Τσιτσάνη, τον Μπάτη, τον Χιώ-

τη, τον Καπλάνη, τον Καλδάρα και πολλούς άλλους ρε-

μπέτες, για τους οποίους έφτιαχνε με το αυτί παρτιτούρες

των τραγουδιών τους για να τις καταθέτουν στη λογοκρι-

σία. Έφτιαχνε επίσης και ρεμπέτικα τραγούδια που τους

τα πουλούσε για ένα μικρό χαρτζιλίκι.

Επιστρέφει για ένα χρόνο στο Ρέθυμνο όπου αναλαμ-

βάνει τη διεύθυνση του Ωδείου και της Φιλαρμονικής, στην

οποία είχε μαθητεύσει. Αναζητώντας και άλλη μόρφωση,

το 1956, σπουδάζει με υποτροφία στην Ανωτάτη Μουσική

Σχολή Μονάχου με τους Carl Orff και Harald Genzmer. Ο

Orff τον εκτιμούσε πολύ και ανέπτυξε μαζί του προσωπική

φιλία. Επισκέπτεται επίσης τη θερινή Ακαδημία του Darm-

stadt, ενώ το 1961 - 62 επεκτείνει τις αναζητήσεις του στο

νέο εργαστήριο ηλεκτρονικής μουσικής της Siemens με

τον Joseph Anton Riedl, όντας έτσι ένας από τους πρώ-

τους Έλληνες συνθέτες που ασχολήθηκαν με αυτό το εί-

δος.

Το 1962 στον μουσικό διαγωνισμό για απόδημους συν-

θέτες που διοργάνωσε το Αθηναϊκό Τεχνολογικό Ινστιτού-

το με χρηματοδότηση του Μάνου Χατζιδάκι, του

απονέμεται για το έργο του "Μονόλογος" για σόλο τσέλο,

το 2ο βραβείο (το 1ο είχαν πάρει ex-equo ο Ξενάκης και ο

Λογοθέτης).

Παράλληλα, για βιοποριστικούς λόγους γράφει λαϊκά

και δημοφιλή τραγούδια αυτόνομα ή για ελληνικές ταινίες,

πολλά από τα οποία έγιναν επιτυχίες («Άϊντε και ντε», «Η

αγάπη θέλει δύο», «Σ’ αγαπώ» κ.α), που τραγουδήθηκαν

από πολλούς γνωστούς τραγουδιστές: Τζ. Βάνου, Α. Βου-

γιουκλάκη, Γ. Πουλόπουλο, Γ. Ζωγράφο, Μ. Κανά κ.α.).

Tο ‘64 επέστρεψε στην Ελλάδα, όπου ξεκίνησε να δια-

μορφώνει ένα προσωπικό ύφος με στοιχεία εμπνευσμένα

από την παράδοση της κρητικής μουσικής και ποίησης, εν-

σωματώνοντας όμως και στοιχεία αυστηρής δόμησης,

όπως στοιχεία από τη βασική θεωρία των αριθμών που

εφάρμοσε στον κύκλο των αριθμών. Έτσι προέκυψαν για

τον αριθμό 1 το έργο «Μονόλογος» (1962 για σόλο τσέλο),

για το 2, το «Ανταγωνισμοί» (1963 - διάλογος για

του Κώστα Μόσχου

Νίκος 
Μαμαγκάκης

(1929 - 2013)
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Βιβλιοθήκη «Λίλιαν Βουδούρη»

Τετάρτη 22 & Πέμπτη 23 Μαΐου 2013

Ολοκληρώνουμε σ’ αυτό το τεύχος τις σύντομες παρου-

σιάσεις των εισηγήσεων που έγιναν στο διήμερο συνέδριο

για το ελληνικό τραγούδι, στο πλαίσιο των φετινών Ελλη-

νικών Μουσικών Γιορτών. Καθώς γράφονται αυτές οι γραμ-

μές, στην ιστοσελίδα της Μεγάλης Μουσικής Βιβλιοθήκης

βρίσκονται ήδη αναρτημένα τα video των περισσότερων

ομιλιών (δεκατρείς από τις συνολικά εικοσιτρείς που τελι-

κά έγιναν) και μέσα στο επόμενο διάστημα αναμένεται να

αναρτηθούν και οι υπόλοιπες:

http://www.mmb.org.gr/page/default.asp?id=7094&la=1

Επίσης, σχεδιάζεται σταδιακά να υπάρξουν και αναρ-

τήσεις σε γραπτή μορφή. 

Τετάρτη 22 Μαΐου 2013 (συνέχεια)  

Οι δύο επόμενες συνεδρίες της πρώτης μέρας (Είδη και

μορφές του ελληνικού τραγουδιού, Ιστορικές τοποθετή-

σεις), είχαν μάλλον «μικτό» χαρακτήρα. Οι ομιλίες έθιξαν

διαφορετικά θέματα, τα περισσότερα πολύ ενδιαφέροντα,

τα οποία όμως δεν εντάσσονταν απόλυτα στη θεματική

ενότητα της κάθε συνεδρίας.

Γιώργος Κωνστάντζος:
Το παιδαγωγικό τραγούδι στο νεοελληνικό
κράτος & οι παράγοντες διαμόρφωσής του

Από τις πιο ενδιαφέρουσες εισηγήσεις που ακούσαμε σε

ολόκληρο το συνέδριο, βασισμένη σε πρωτογενή έρευνα

υλικού του ίδιου του εισηγητή. Το παιδαγωγικό τραγούδι

ξεκινά την πορεία του μαζί με το νέο ελληνικό κράτος και

τον Καποδίστρια, ο οποίος πρώτος εισάγει τη διδασκαλία

της μουσικής. Η εισήγηση ανίχνευσε τα πολλαπλά προ-

βλήματα που παρουσιάστηκαν στη συνέχεια, ανάμεσα

τους και η πλήρης έλλειψη κατάλληλων δασκάλων. 

Ένα άλλο προβληματικό στοιχείο που αναδείχτηκε είναι

η «διπλή» ελληνική μουσική, αλλά και γλωσσική, ταυτότη-

τα: Από τη μία η παράδοση και το βυζαντινό μέλος και από

την άλλη η Δύση. Από τη μια ο λογιοτατισμός και η καθα-

ρεύουσα και από την άλλη η Δημοτική.

Οι εκπαιδευτικές εκδόσεις και συλλογές  του 19ου αι-

ώνα αποτελούν αψευδείς μάρτυρες αυτής της συνθήκης,

καθώς άλλες εκδίδονται με δυτική σημειογραφία και άλ-

λες με βυζαντινή. Εντύπωση ωστόσο προκαλεί το μέγεθος

και το εύρος της δραστηριότητας, κάτι που ο εισηγητής

τόνισε με την παρουσίαση ενός μεγάλου αριθμού εξω-

φύλλων βιβλίων.

Βάλια Βράκα:
Η Αθηναϊκή οπερέτα & ο ρόλος της στη
διαμόρφωση της ταυτότητας του ελληνικού
τραγουδιού

Πολλοί είναι οι παράγοντες που επηρέασαν την εξέλιξη

του ελληνικού τραγουδιού από το 1830 και μετά. Πίσω από

τις τρεις βασικές μορφές του (οπερέτα, τραγούδι, και επι-

θεώρηση), που όλες είναι αθηνοκεντρικές, υπάρχει η κα-

ντάδα ως πρωταρχική βάση. Η εισήγηση παρουσίασε

πολλά ιστορικά στοιχεία ξεκινώντας από το 1871, όταν με

βασιλική εντολή ανεβαίνει η πρώτη ελληνική οπερέτα. Στη

συνέχεια παρουσιάστηκε εκτενώς η δουλειά των Σακελλα-

ρίδη και Χατζηαποστόλου και έγιναν συγκρίσεις ως προς

το μουσικό τους ύφος. Άλλα βασικά σημεία της εισήγησης

ήταν, πώς η οπερέτα «πάντρεψε ανώδυνα τα ελληνικά και

τα ευρωπαϊκά στοιχεία», καθώς και το ότι η παρακμή της

συμπίπτει με την έλευση του γραμμοφώνου.

Μανώλης Σειραγάκης:
Το τραγούδι ως δομικό θεατρικό στοιχείο 
& ως ανεξάρτητη μορφή έκφρασης

«Κάτω από δύο εμβληματικά τραγούδια, Ζορμπάς και Παιδιά

του Πειραιά, υπάρχει ένας ολόκληρος θησαυρός που περι-

μένει να ανακαλυφθεί». Η χαρακτηριστική αυτή φράση εκ-

φράζει επιγραμματικά το πνεύμα της εισήγησης, εκθέτοντας

παράλληλα και ένα βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει ολό-

κληρη η ελληνική μουσική και όχι μόνο το τραγούδι: την σχε-

δόν παντελή έλλειψη έρευνας και γνώσης. 

Ο εισηγητής, ιστορικός του θεάτρου, κινήθηκε στο χώ-

ρο της έρευνας και παρουσίασης στοιχείων από τον 19ο

ως τα τέλη του 20ου αιώνα, ξεκινώντας από το κερκυραϊ-

κό θέατρο του Σαν Τζιάκομο, για να φτάσει στα τραγουδι-

στά νούμερα της επιθεώρησης που βασίζονταν σε ήδη

γνωστές επιτυχίες. Ενδιαφέρον είχαν και τα στοιχεία που

παρουσιάστηκαν για τις αντιστάσεις που συνάντησε η

ένταξη των τραγουδιών στο θέατρο πρόζας, καθώς και ο

«σνομπισμός» προς ότι θεωρείτο λαϊκό.

Ακολούθησε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση για την ανα-

βίωσης της οπερέτας, όπου, όπως ειπώθηκε, «έχουμε 1000

έργα και παίζουμε μόνο δύο».

Αλέξανδρος Χαρκιολάκης:
Τραγουδώντας και πολεμώντας: μία μικρή
ιστορία του τραγουδιού κατά τη διάρκεια
του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου

Η εισήγηση αυτή κινήθηκε σε ένα πολύ στενό χρονικά αλ-

Το ελληνικό τραγούδι:
Ιστορικές, κοινωνικές 

& καλλιτεχνικές διαστάσεις

24

του Κωνσταντίνου Α. Λυγνού

2o Μέρος 
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μια συζήτηση με τον Γιώργο Δεμερτζή

Χαράλαμπος
Φαραντάτος

Μία συνέντευξη με τον Χαράλαμπο Φαραντάτο τον μουσικό και δάσκαλο,

αποτελεί ουσιαστικά ιστορική αναδρομή στην ελληνική μουσική του 20ου αιώνα. 

Η σχέση του με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών και το Ωδείο Αθηνών 

κάτω από τις σημερινές συνθήκες, με απειλητικά σύννεφα να σχηματίζονται 

και μπόρες να ξεσπούν, όπως αυτή στην ΕΡΤ, 

καθιστά τον λόγο του σπαραχτικά επίκαιρο.

...παίζω στην Κρατική Ορχήστρα
Αθηνών από το 1938
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Γ. Δ. Μου είπατε κάποτε πως παίζετε

στην Κρατική Oρχήστρα Αθηνών από

το 1938. Δεν σας κρύβω πως δυσκο-

λευόμουν να το πιστέψω. Άλλωστε τό-

τε δεν υπήρχε ακόμα η Κρατική. Θέλω

να μας μεταφέρετε στην εποχή εκείνη.

Χ. Φ. Η Κρατική Ορχήστρα τότε ήταν

απλώς η ορχήστρα του Ωδείου Αθη-

νών. Είχε ορισμένους μαθητές μέσα

της, αλλά είχε και τους καλύτερους

μουσικούς της εποχής. Εγώ είχα μπει

ως μαθητής. Έπαιζα δεύτερο κλαρι-

νέτο ή κλαρινέτο μι μπεμόλ. Μία από

τις καλύτερες συναυλίες που θυμάμαι

ήταν αυτή στην οποία ο Μεταξάς θέ-

λησε να τιμήσει τον Μανώλη Καλομοί-

ρη. Ήταν το ’39. Οργανώθηκε στην

αίθουσα του Εθνικού θεάτρου με μα-

έστρο τον Λεωνίδα Ζώρα και παίχτη-

κε ο «Μηνάς ο Ρέμπελος» που έχει ένα

ενδιαφέρον μέρος σε κλαρινέτο μι

μπεμόλ. Πήγα πολύ καλά και αντί να

μου λένε εμένα μπράβο έλεγαν

«μπράβο Πίπη για τον μαθητή σου!»

Γ. Δ. Πίπης ήταν ο Λάζαρος; (1)

Χ. Φ. Ο Λάζαρος… Εκείνη την εποχή,

το Ωδείο Αθηνών είχε μερικούς κα-

λούς μουσικούς, όπως ήταν ο Λάζα-

ρος προ παντός, ο Ευαγγελίου στην

τρομπέτα, ο Πολίτης στο τρομπόνι, ο

Μπουστίντουι, βιολί… Στα πιάνα εί-

χαμε πολύ καλούς: ήταν ο Φαραντά-

τος, ο Μαρής, ο Σκόκος. Ήταν πολύ

καλή σχολή και η ορχήστρα στεκόταν

σε πολύ καλό επίπεδο. Ο Οικονομί-

δης ήταν διευθυντής της ορχήστρας

με νεότερους μαέστρους, πότε τον

Ζώρα, πότε τον Βαβαγιάννη, κάποια

φορά και τον Κυδωνιάτη. Ο Λυκού-

δης πάντοτε, αν και δεν ήταν διορι-

σμένος τότε.

Ο Μητρόπουλος δεν είχε φύγει

ακόμα από την Ελλάδα. Δεν έπαιξα

ποτέ μαζί του, θυμάμαι όμως τις δο-

κιμές στο Ωδείο Αθηνών. Ήμασταν

παιδιά τότε. Τον θυμάμαι που γύριζε

την πλάτη στην ορχήστρα και πήγαι-

νε σε μία γωνιά της αίθουσας να

ακούσει την αντήχηση. Μας είχε κά-

νει μεγάλη εντύπωση… 

Πρώτη σοβαρή επαφή ήταν με

τον Βαβαγιάννη που ξεκίνησε με ένα

επεισόδιο. Ο δάσκαλός μου, ο Λάζα-

ρος έκανε τον άρρωστο - ή ήταν

πραγματικά άρρωστος, ήταν φιλά-

σθενος - και με έστειλε αντικαταστά-

τη. Πήγα να κάτσω στην θέση του

δευτέρου, αλλά αυτός που ήταν δεύ-

τερος - ο Τσιμούρης  - δεν δέχτηκε

και μου είπε: είσαι αντικαταστάτης

του πρώτου, θα κάτσεις πρώτος! Τι

να κάνω; Έκατσα, δεν δείλιαζα… Ξε-

κινά η Ημιτελής με κλαρίνο και

όμποε. Ο Βαβαγιάννης διευθύνει - νέ-

ος μαέστρος τότε - σταματά την πρό-

βα και ρωτά ποιος παίζει από τους

δύο. «Εγώ παίζω» του είπα, «γιατί ο

κύριος Τσιμούρης δεν δέχεται να

παίξει πρώτο.» Σταματάει την πρόβα,

πάει πάνω, στον Οικονομίδη στα

γραφεία, μας φωνάζει και τους δυο.

«Κύριε Τσιμούρη» τον ρωτά, «γιατί

δεν θέλετε;» «Έχω δικό μου άνθρω-

πο, τον Κοντογιώργο, για δεύτερο.»

«Εντάξει κύριε Τσιμούρη, να φέρετε

όποιον νομίζετε εσείς…. Αλλά θα μου

το πληρώσετε. Όσο για σένα νεαρέ,

να πας να πληρωθείς για όλες τις

πρόβες και τη συναυλία.»                                                                                         

Φοβερά πράγματα!... 1938 προς

‘39… Μετά, με την κήρυξη του Πολέ-

μου, βρεθήκαμε με τον Τσιμούρη

έξω.(2)Αυτός τότε ζήτησε τη βοήθειά

μου για το σαξόφωνο που παίζαμε

και οι δύο. Τότε μου είπε πως δεν εί-

χε τίποτα μαζί μου. Τα είχε με το Λά-

ζαρο που έκανε τον άρρωστο για να

εκβιάζει και να παίρνει περισσότερα

λεφτά, ενώ αδιαφορούσε για τους

άλλους. Μικροπρέπειες…

Γ. Δ. Διάσημες για την εποχή, μεταξύ

των μουσικών.

Χ. Φ. Ακριβώς. 

Η ίδρυση της Κρατικής 

Ορχήστρας Αθηνών

Γ. Δ. Έχω μια μυθιστορηματική διή-

γηση του Μίκη Θεοδωράκη (μαθητή

του Οικονομίδη), για την εν μία νυκτί

απόφαση κρατικοποίησης της ορχή-

στρας από τον γερμανό διοικητή των

Αθηνών και τον Οικονομίδη. Μπορεί

να αληθεύει μια τέτοια ιστορία;

Χ. Φ. Μπορεί να αληθεύει, αλλά εί-

χαν γίνει πολλές ιστορίες τότε. Κα-

ταρχήν, υπήρχε μία ομάδα μουσικών

της ορχήστρας του Ωδείου που δεν

ήθελαν την κρατικοποίηση, την έλε-

γαν «το μάντρωμα». Ήταν τότε ο Κα-

ρατζάς, ένας σπουδαίος βιολιστής,

που με μία ομάδα μουσικών έπαιζαν

στον κινηματογράφο και έβγαζαν

πολλά λεφτά. Αυτοί δεν ήθελαν το

«μάντρωμα». Φοβόντουσαν πως αν

γινόντουσαν δημόσιοι υπάλληλοι δεν

θα είχαν το δικαίωμα να εργαστούν

έξω, αλλά υπερίσχυσαν τα πνευστά

που, εκτός από τα κλαρινέτα, δεν

μπορούσαν να εργαστούν έξω. Υπήρ-

χε ένας πριν από τον Λάζαρο ονόμα-

τι Καρατζάς, που είχε μεγάλη δύναμη

και αυτός δεν ήθελε. Οι άλλοι όμως

το θέλανε, προπαντός τα τρομπόνια,

οι τρομπέτες, τα κόρνα, τα φαγκό-

τα… Επικράτησαν οι άλλοι - ας πούμε

οι δευτερότεροι μουσικοί - που δεν

μπορούσαν να εργαστούν έξω και το

κατόρθωσαν ακόμα και εκβιαστικά.

Ήταν δύσκολη εποχή, μέσα στην Κα-

τοχή, με τον Ράλλη πρωθυπουργό.

Έφτασε ο Βρανίκας να πάει να ξε-

φουσκώσει τα λάστιχα του Υπουργού

για να μην πάει στις συζητήσεις με

τον Οικονομίδη!

Γ. Δ. Λέγεται πως εκτός από τον Οι-

κονομίδη και άλλοι, όπως ο Καλομοί-

ρης και ο Πετρίδης, συνέβαλαν ώστε

η ορχήστρα να γίνει πιο αποτελεσμα-

τική. Ποιος μπορεί να ήταν ο λόγος -

πέραν από ποιοτικός - για να δημι-

ουργηθεί μία κρατική ορχήστρα;

Χ. Φ. Το είχε εξηγήσει  πολύ καλά ο

Μπαστιάς:(3)Σας κρατικοποιήσαμε

για να σας βοηθήσουμε να επιζήσε-

τε… Πηγαίναμε τότε με ένα κατσα-

ρολάκι στο πίσω μέρος του Ωδείου

Αθηνών όπου είχαν στήσει ένα μαγει-

ρείο και μας το γέμιζαν ρεβίθια ή φα-

σόλια. Ήταν η κυρία Μπουστίντουι, η

κυρία Φαραντάτου και άλλες… Οι μι-

σθοί ήταν γελοίοι, δεν μπορούσαμε

να ζήσουμε.  

Γ. Δ. Εκτός από αυτόν τον λόγο μή-

πως ήθελαν να δημιουργηθεί  κάποια

μουσική ζωή, από την πλευρά των

Γερμανών;

Χ. Φ. Το ήθελαν οι Γερμανοί. Θυμά-

μαι είχαμε ανεβάσει Ηλέκτρα του

Στράους με τον φον Έσλιν. Ένα έργο

θαυμάσιο, δύσκολο. Ήμουν ακόμα

παιδί, πρέπει να ήταν το ’42, ήμουν 20

χρονών, από τους μικρότερους μου-

σικούς… Είχε ένα ωραίο σόλο. Ο φον

Έσλιν μου έφερνε κρυφά καμία σοκο-

λάτα, καμιά πανιότα… Ήμασταν όλοι

αδύνατοι. Θυμάμαι  κάναμε 12 πρόβες

και 8 παραστάσεις. Είχε φέρει τέσσε-

ρις σολίστ από τη Γερμανία, δύο

άντρες, δύο γυναίκες, πολύ καλούς…

Οι Γερμανοί την ήθελαν την ορχή-

στρα, μπορώ να πω πως βοήθησαν…

Ο Σκαλκώτας 

της Ορχήστρας 

Γ. Δ. Ένα πρόσωπο για το οποίο θα

ήθελα να ακούσω: Νίκος Σκαλκώτας…

29

POLYTONON 60_Layout 1  9/10/13  10:06 AM  Page 29



αφιέρωμα
ε
π
ε
τ
ε
ια

κ
ό

34

ση που είχαμε για τον Σαμάρα, όταν πρωτάκουσε τη «Φλώ-

ρα Μιράμπιλις» στην ενορχήστρωση του Οδυσσέα Δημη-

τριάδη. Ήταν κατηγορηματικός: «Αυτός Βύρων μου,

υπήρξε μεγάλος συνθέτης…. Ήξερε να συνδυάζει θαυμά-

σια τη μουσική ευρηματικότητα με την τόσο απαραίτητη

για την όπερα μουσική αφηγηματικότητα…». Για τον τότε

Πάπα της «σύγχρονης» εν Ελλάδι μουσικής, τον μουσικο-

λόγο Νανάκο Παπαϊωάννου, παρόλο που αναγνώριζε την

προσφορά του, δεν έπαυε να στηλιτεύει την φανατική μο-

νομέρεια του, μ’ αποκορύφωμα εκείνον τον ανεκδιήγητο

πίνακα βαθμολογημένης ελληνικότητας (!!!), όπου ποικίλα

συνθετικά «ύψη» κατατρόπωναν τον Καλομοίρη…  Ως προς

τον τελευταίο, ο Κωνσταντινίδης δεχόταν ασυζητητί την κε-

ντρική του θέση στην ελληνική μουσική σκηνή, μη συμφω-

νώντας κάποτε, λόγω ιδιοσυγκρασίας όπως έλεγε, με

κάποιες αισθητικές του επιλογές.                                                

Τα ίδια και για τον Σκαλκώτα: τον θαύμαζε ως  μουσική

φύση, όμως η ατονική και η δωδεκάφθογγη πορεία του δεν

τον άγγιζαν ιδιαίτερα. Άλλωστε γενικότερα στεκόταν σκε-

πτικός απέναντι σε κάθε μουσικό δογματισμό. Αντιθέτως

αναφερόταν με θαυμασμό στους ελληνικούς χορούς του

και κατά κάποιο τρόπο, μ’ όλο το σεβασμό στο έργο του φί-

λου του, θεωρούσε τους δικούς του χορούς μια συνέχεια

προς έναν κοινό στόχο.                                                                                                   

Το ότι ο στόχος της έκφρασης του ιδιαίτερου ελληνι-

κού ψυχισμού ήταν κοινός, δεν τον εμπόδιζε να κρίνει σχε-

τικές προσπάθειες κόσμια αλλά αυστηρά. Χαρακτηριστική

μου μένει η έκφραση του όταν κάποτε σε συζήτηση περί

ελληνικότητας αναφερθήκαμε στον Ξενάκη, στα ελληνό-

τιτλα έργα του και σε κάποιες πρώιμες προσπάθειες του

να εναρμονίσει μερικά δημοτικά τραγούδια. Μου λέει ο

Κωνσταντινίδης: «Kοίταξε εκεί κάτω στη βιβλιοθήκη, θα

βρεις κάτι δικό του για πιάνο. Δες το τώρα!» Μόλις το βρή-

κα και το είδα λιγάκι, μου ξαναλέει… «Πες μου βρε παιδά-

κι μου, είναι αυτό εναρμόνιση δημοτικού τραγουδιού; Για

Οι δύο επέτειοι του Γιάννη Κωνσταντινίδη (Σμύρνη 1903

- Αθήνα 1984), θα διαδέχονται πάντοτε η μία την άλλη με

τη σταθερή διαφορά ενός χρόνου. Αυτό μας δίνει τη δυ-

νατότητα να επανέλθουμε σ’ αυτόν και σε επόμενα τεύ-

χη μας. Στο άρθρο που ακολουθεί, ο Βύρων Φιδετζής

γράφει για τη γνωριμία τους.   

Περί τα τέλη της δεκαετίας του ’70, είχα την τύχη να

γνωρίσω τον Γιάννη Κωνσταντινίδη και να συνδεθώ μαζί

του. Δεν θυμάμαι ακριβώς το πώς και το πότε, σίγουρα

όμως ξέρω την τοτινή μεγάλη επιθυμία μου να έλθω σ’ επα-

φή με τους ζωντανούς ακόμη πρωτομάστορες του μουσι-

κού μας πολιτισμού. Κάποια λοιπόν στιγμή τον

επισκέφτηκα στο σπίτι του στην οδό Τιμάρχου στο Πα-

γκράτι, κι αυτήν την πρώτη επίσκεψη την ακολούθησαν άλ-

λες πολλές, όπου για ώρες κι ώρες μιλήσαμε για πρόσωπα

και πράγματα της μουσικής μας και βέβαια και πρώτιστα

για το μουσικό του έργο.      

Δυο λόγια όμως πρώτα για τον άνθρωπο. Ο μπάρμπα

Γιάγκος, όπως τον προσφωνούσαν οι αδελφές του, ήταν

ένας Σμυρνιός αρχοντάνθρωπος, πράος, μειλίχιος και ταυ-

τόχρονα εξαιρετικά καλλιεργημένος, αστραφτερά έξυ-

πνος, με βαθιά κατασταλαγμένες απόψεις για τη μουσική

και τη ζωή. Με εξαιρετική ευγένεια με δέχτηκε και με απο-

δέχτηκε ως ισότιμο συζητητή, αυτός ένας φτασμένος Δά-

σκαλος του ελληνικού μουσικού λόγου, εμένα  έναν νέο

μουσικό στο ξεκίνημα του…                                                    

Ως προς το έργο του, ήταν βαθιά σίγουρος για το μέλ-

λον και την ακτινοβολία του στους επερχόμενους, επειδή,

ως σκληρά αυτοκριτικός και ορθολογικά πραγματιστής, το

τοποθετούσε στη θέση που όριζε η δική του ισχυρή ευθυ-

κρισία και η εξαιρετική μουσική του καλλιέργεια.     Γνωρί-

ζοντας ότι με τα δεδομένα της εποχής του η δημοτική

μουσική έπνεε τα λοίσθια, προσπάθησε συνειδητά στη δη-

μιουργία του να αποτυπώσει και ν’ απαθανατίσει τη σαγή-

νη της, εμπλουτίζοντάς την με μία ξεχωριστή αρμονική

επένδυση - επιτομή κολοσσιαίων προσπαθειών πολλών γε-

νεών ελλήνων συνθετών: από τον Ξύνδα, τον Καρρέρ, τον

Σαμάρα και τον Λαυράγκα, μέχρι τον Γ. Λαμπελέτ, τον Ριά-

δη, τον Καλομοίρη, τον Πετρίδη και τον Σκαλκώτα. Η δου-

λειά αυτή παραμένει εντούτοις πάντοτε ξέχωρα

προσωπική, με μια λεπταίσθητη αύρα εμπρεσιονιστικής φι-

νέτσας, η οποία αναδεικνύει πρωτότυπα το μέλος δίχως

να το καταπλακώνει και, εν τέλει, να το προδίδει.                                                                                  

Για τα πρόσωπα της μουσικής μας υπήρξε διακριτικός

αλλά όχι για τούτο λιγότερο κριτικός. Θυμάμαι τη συζήτη-

του Βύρωνα Φιδετζή

Αναμνήσεις
από τον
Γιάννη
Κωνσταντινίδη
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πρώτα χρόνια της jazz: από την εποχή της Νέας Ορλεάνης και

του Σικάγο. 

Σημειώνουμε ότι πολλοί από τους συντελεστές των δύο αυ-

τών εποχών ή στυλ είναι οι ίδιοι. Έτσι τα όρια καθώς και οι δια-

φορές ανάμεσά τους είναι αρκετά ασαφή και αποτελούν

της jazz
ισ

τ
ο
ρ
ία

του Άγγελου Γαβριήλ

Με την παρουσίαση του Ornette Coleman και της Free

Jazz στο προηγούμενο τεύχος, πλησιάζουμε προς το

τέλος της ιστορικής μας αναδρομής. Έτσι, λίγο πριν

τον επίλογο, παρουσιάζουμε σε αυτό το τεύχος μία

σειρά από ενδιαφέροντα οπτικά ντοκουμέντα από τα

23o Μέρος 

A 

Pictorial

History

of 

Jazz

1

2

3

4
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Nickos Mamangakis

Obituary

By Costas Moschos p. 16

Another well known composer of the older gen-

eration has passed away on the 24th of July at

the age of 84. The article tracks the career of N.

Mamangakis from his school days in Rethymnon,

Crete, where he came in contact with the strong

folk tradition of his island, to his formal studies in

the Athens Conservatory and from there to Ger-

many, where he studied with Carl Orff and

worked for many years before returning again to

Greece. Mamangakis is one of those Greek com-

posers who worked in many idioms. In his oeu-

vre we find works ranging from the “mainstream”

seventies avant – garde, to film and theatre mu-

sic, as well as popular songs.

“An Introduction to Modern Greek Culture”

By C. A. Lignos p. 18

An interview of the composer and senior GCU

member Joseph Benakis, about his latest book.

The composer also talks about his earliest musi-

cal experience, (at the age of 20 in 1944) and

goes on to talk about the concept behind the writ-

ing of this book. According to him its purpose is to

offer a concise introduction in the basic concepts

and main artistic trends (Classicism, Romanti-

cism, Modernism, Cubism, etc), that have shaped

our artistic perceptions. The second aim is to

show the contributions of Greek artists in the var-

ious fields since the middle of the 19th Century.

Memory of Jazz Musicians

By “Arion” p. 21

A regular annual feature. This short article which

presents the anniversaries of famous jazz musi-

cians coming up in every year. Among those pre-

sented in 2013, the most important are: the

pianist and song writer Eubie Blake (1883 –

1983), the pianist Earl Hines (1903 - 1983), the

guitarist Eddie Lang (1902 - 1933) and the trum-

peter Dizzy Gillespie (1917 - 1993).

Ionian Summer Academy

By Georgia Kalodikis & Helen Skarkou p.22

Two separate reports on the educational and

artistic summer activities of the Ionian University.
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The Digital Tenor

By Theodore Lotis p. 36

Based on some assumptions of his article in issue no 59 the

author speculates on the - yet uncharted - possibilities that ad-

vanced digital musical machines might develop. The basic the-

sis is that as artificial musical intelligence becomes more

advanced, these machines will tend to move away from their

human programmers and develop their distinct “personalities”.

History of Jazz (Part 23)

By Aggelos Gavriil p. 38

“A Pictorial History of Jazz”. Photographs taken from the 1958

book of Orrin Keepnews and Bill Grauer Jr.

1) The only known photograph of Buddy Bolden.

2) Willie «Bunk» Johnson the Original Superior Orchestra. 

3) The Original Dixieland Jazz Band.

4) The Creole Jazz Band of King Oliver with young Louis Arm-

strong.

5) Louis Armstrong, and the Hot Five.

6)  «Jelly Roll» Morton and the «Red Hot Peppers».

7) Trumpeter Bix Beiderbecke  and the group with which he

recorded «Bix and his Rhythm Jugglers».

Book Presentations

By Leonidas Kanaris p. 49

In this issue the following books are presented:

Alexios G. Κ. Savvides: Essays of Classical Music Education

(second edition, extended and revised) Papazisis Publications.

Pages 327.

Marcos Alexiou & Spyros Raftopoulos: JAZZ (a new edition of the

1984 publication), Publisher, Papagrigoriou – Nakas. Pages 213.

Costis Gaetanos: “As I’ve met them and have come to know

them” (a book of memoirs about famous musicians and per-

sons). Stratis Publications, Pages 187.

Chantal Grosléziat: Babies and Music, University Studio Press.

Pages 112.

Dimitris Minakakis: Basic Theory of Music (in three parts plus

audio CD). Publisher, Papagrigoriou – Nakas Part 1, pages 101,

Part 2, pages 77, Part 3, pages 69.

CD presentations

By Helen Skarkou  p.52

Nuove musiche per tromba no. 8 - Ivano Ascari

The Italian trumpeter has issued his the 8th CD of his “New Mu-

sic for Trumpet” series. The collection presents 10 pieces writ-

ten by nine composers. As in the other CDs of the series, the

trumpet is presented solo and in various combinations.

«Yiorgos Psihoyios in Paris» is the 4th personal CD of the well

known Greek jazzman. It features 17 tracks in which Psihoyios

(who is also the arranger), instead of the piano plays the ac-

cordion.

Technogrammes

(the technology column)

By Helen Skarkou p.53

Presentation of three compact amplifiers of the AER company,

which are suitable for amplification of acoustic instruments in

performance situations. The models presented differ in size and

capabilities. They are: AER Alpha, AER Compact - 60 3 and

AER Domino 2. 

The 7th Festival of Audiovisual Arts – Sound and the City which

took place in Corfou from the 20th to the 30th of June and the

“Arion” Summer Guitar Academy, which took place in Molivos,

Lesvos from the 1rst to the 6th of August.

Greek Song:

historical, social and artistic aspects

By C. A. Lignos p.24

Second part of the presentation of the two day conference held

in the ‘Lilian Voudouri’ Music Library. The papers which are

briefly presented are:

George Kostantzos: Educational Song in the New Greek State.

Valia Vraka: The Athenean Operetta and its role in the emer-

gence of Greek Song. Emanuel Siragakis: Song as a structur-

al part of a theatrical performance and as an autonomous

entity. Alexander Charkiolakis: Singing and Fighting - A Short

History of the Song During W. W. II. Thomas Bakalakos: “En-

dechno” Greek Song - An influential Factor in the History of

Post - War Greek Music. Sofia Kondossi: The Songs of

Leonidas Zoras. Byron Fidetzis: Appearances and Substance -

Some comments about Greek Song. 

Costas Mylonas:  The «endechno - popular» song genre - it’s

development from the late 19th C. until today. George Monem-

vasitis: «Axion Esti» - «Megalos Erotikos»: A Balancing Act be-

tween Art and Popular Music. Lambros Liavas: When

«endechno» and Popular Song Crossed Paths. A marriage of

Love or of Convenience? Michael Grigoriou: Setting Poetry to

Music Within the Context of Modern Greek Song. Pauline Tam-

bakaki: Attitudes of Greek Poets Towards the Usage of their Po-

ems as Lyrics, Voice & Piano Greek Song of the First Half of the

20th C. Nickos Maliaras: “Endechno” and “Laiko” - A ‘Time

Bomb’ in the Foundations of  the Collective Greek Aesthetic Per-

ceptions. Panos Vlagopoulos: The Strategic Trick of the “Double

Continuity” - Greek music and the Generation of the ‘30s.

Charalambos Farandatos

“I have been playing in the Athens State Orchestra since

1938” By George Demertzis  p.28

A discussion in which Ch. Farandatos (b. Athens 1922) talks to

his fellow musician, about his long service with the Athens State

Orchestra, which started before the Orchestra was formally es-

tablished in 1943. Other topics discussed are his studies in

Paris with U. Delecluse and his change of playing technique

from German to French and the conditions in Greek Conserva-

tory education from the ‘30s until recently.

Farandatos also talks about his jobs outside the Orchestra, his

various chamber music collaborations and how, out of neces-

sity he had to teach saxophone and bassoon, but also to take

on night jobs as violinist and singer.

Memories from Yannis Constantinides

By Byron Fidetzis p. 34

Conductor Byron Fidetzis (former Artistic Director of the Athens

State Orchestra) writes about the Greek composer Yannis Con-

stantinides whom he considers “one of the leaders of our mu-

sical civilization’. They first met towards the end of the seventies

and were in contact for a considerable period of time. In this

way the author had the chance to discuss with the composer

many aspects of Greek music, the avant - garde (about which

the composer was politely critical), as well as his opinions

about many of his colleagues and contemporaries, like N.

Skalkottas and I. Xenakis.
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τρομπέτα & ακκορντεόν
ακροάσεις

ο
π
τ
ικ
έ
ς

γράφει η Ελένη Σκάρκου

Ο Ιταλός τρομπετίστας Ivano Ascari κυκλοφόρησε στις

αρχές του καλοκαιριού τον όγδοο δίσκο της σειράς Nuove

musiche per tromba. Η έκδοση αποτελεί μέρος ενός

μακρόπνοου σχεδίου ηχογράφησης νέων έργων για τρο-

μπέτα, που ξεκίνησε πάνω από μία δεκαετία πριν, ενώ ήδη

ετοιμάζονται τα δύο επόμενα CD.

Παρουσιάζονται δέκα συνολικά κομμάτια από εννέα

συνθέτες διαφόρων εθνικοτήτων: δύο Έλληνες (Δ. Νικολά-

ου και Κ. Α. Λυγνός), ένας Αμερικανός (David Zell - Durant,

ένας Ελβετός (Thuring Bram) και πέντε Ιταλοί: οι Giorgio

Galsini, Gabrio Taglietti, Riccardo Giavina, Davide Zannoni

και Fabrizio Festa.

Η συλλογή ακολουθεί τη γνώριμη λογική και των άλλων

δίσκων του σολίστα, επικεντρώνοντας στην ποικιλία των

ακουσμάτων αλλά και σε μία μουσική ενδιαφέρουσα μεν αλ-

λά και «φιλική» προς τον ακροατή. Τα περισσότερα tracks

(16 συνολικά), είναι σύντομης διάρκειας και μόνο ένα κομ-

μάτι (το Shofar του Riccardo Giavina) φτάνει τα 11 λεπτά. Οι

δύο Έλληνες συνθέτες εκπροσωπούνται με αποσπάσματα

έργων τους: ο Κ. Α. Λυγνός με τα μέρη 1 και 2 από τη «Σου-

ίτα για σόλο τρομπέτα» και ο Δ. Νικολάου από τα «γράμμα-

τα» 2 και 3 του κύκλου «Received Letters».

Η σόλο τρομπέτα εναλλάσσεται με φιλικόρνο και 2 τρο-

μπέτες σε ντουέτο. Συνοδευτικά ακούγονται πιάνο, όργανο

και (εύηχα), ηλεκτρονικά. Αξίζει να σημειώσουμε και την

χρήση μίας αλαβάστρινης τρομπέτας χωρίς κλειδιά, που κα-

τασκευάστηκε σύμφωνα με οδηγίες του Ascari και ακούγε-

ται στο «Shofar».

Ο δίσκος διατίθεται στη διεύθυνση ivanoascari@libero.it

και από το Αρχείο Ελλήνων Μουσουρργών (ΑΕΘΜΤ), του

Θ. Ταμβάκου (ttamvakos@yahoo.gr, 210-60 15 783)

Η εταιρία Artway - Technotropon με την υποστήριξη της

Syntax κυκλοφόρησαν πρόσφατα το 4ο προσωπικό του άλ-

μπουμ του τζαζίστα Γιώργου Ψυχογιού με τίτλο, «Yiorgos

Psihoyios in Paris»., μια δισκογραφική δουλειά με 17 πα-

λαιότερες αλλά και νέες συνθέσεις, όλες με πρωτότυπες

ενορχηστρώσεις σε jazz ιδίωμα, στις οποίες το ακορντεόν

έχει τον κεντρικό ρόλο.  Πρόκειται για μία μικρή έκπληξη

καθώς τον Ψυχογιό, σε όλα τα προηγούμενα άλμπουμ του,

τον έχουμε γνωρίσει ως δεξιοτέχνη πιανίστα.  Ωστόσο, η

ικανότητά  του στο ακορντεόν και η ολισθησή του για το

ύφος της  jazz, είναι ανάλογη με αυτή που μας έχει συνη-

θίσει και στο πιάνο.

Εκτός από πρωτότυπες τις συνθέσεις «Manouche Mam-

ma Time» και «Psihoyios Shakes Martini» του ιδίου, o δίσκος

περιλαμβάνει κομμάτια γνωστών ονομάτων της jazz - και

όχι μόνο - όπως το «Four» του Miles Davis, και το «Dance to

the End of Love» του  τραγουδοποιού Leonard Cohen. 

Συντελεστές στο νέο αυτό εγχείρημα είναι οι μουσικοί:

Χρήστος Ασωνίτης - τύμπανα, Περικλής Τριβόλης - κο-

ντραμπάσο, Γιάννης Κασέτας - άλτο σαξόφωνο, Βαγγέλης

Παρασκευαΐδης - βιμπράφωνο, Αποστόλης Λεβεντόπου-

λος και Νίκος Τερζάκης - κιθάρες, Σώλης Μπαρκή - κρου-

στά, Δημήτρης Παπαδόπουλος - τρομπέτα, και Γιώργος

Ξανθάκος - τενόρο σαξόφωνο. Στην ερμηνεία του «Call

me» του Tony Hatch, ο Ψυχογιός ενσωματώνει και την Παι-

δική Χορωδία του Σπύρου Λάμπρου.

H ηχογράφηση έχει γίνει στο Studio Sierra ενώ τo mas-

ter cd έχει δημιουργηθεί σύμφωνα με τις νέες προδιαγρα-

φές του reference mobile fidelity.

"in Paris"
Yiorgos Psihoyios

"nuove musiche per tromba no.8"
Ivano Ascari 
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