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Η Ορχήστρα των Χρωμάτων εμφανίστηκε για τελευταία

φορά μπροστά σε κοινό - με μειωμένη σύνθεση - στις 27

Σεπτεμβρίου του 2012 στο Μουσείο της Ακρόπολης. Μια

απουσία 13 μηνών! Η αβεβαιότητα της επιβίωσης σιγά -

σιγά έγινε βεβαιότητα θανάτου. Παρόλα αυτά εμείς εδώ

στο ΠΟΛΥΤΟΝΟν ελπίζουμε...

Όσοι έχουν ασχοληθεί με επιχειρήσεις, γνωρίζουν ότι

μία ανενεργός επιχείρηση μπορεί να τεθεί σε αδράνεια, κα-

τάσταση που όμως δεν μπορεί να παραταθεί παραπάνω

από δώδεκα μήνες, καθώς μετά θα πρέπει να διακόψει ορι-

στικά τη λειτουργία της. Υπάρχει επίσης η έννοια της «σχο-

λάζουσας κληρονομιάς», εκείνης που δεν έχει βρεθεί σε

ποιόν ανήκει. Στην περίπτωση αυτή διορίζεται κηδεμόνας.

Θα μου πείτε, τί σχέση έχουν όλα αυτά με την  Ορχή-

στρα; Απλά προσπαθώ να δείξω πως, πεθαίνοντας, ο Χα-

τζιδάκις άφησε πίσω του μια κληρονομιά: μία ορχήστρα,

δηλαδή έναν μη κερδοσκοπικό πολιτιστικό οργανισμό, που

σημαίνει ότι ακόμα και αν εμφανίζει οικονομικό πλεόνασμα,

αυτό απαγορεύεται να διανεμηθεί. Βέβαια, η Ορχήστρα

(όπως και μια εταιρία), παράγει ένα προϊόν το οποίο πωλεί

στο κοινό. 

Μην τρομάζουμε με τις λέξεις!  

Ναι. Τα εισιτήρια πωλούνται.

Το 1994 η κληρονομιά του Χατζιδάκι, λόγω της απήχη-

σης του έργου του - αλλά και της ίδιας της ορχήστρας -

απέκτησε κηδεμόνα: με νόμο του τότε Υπουργού Πολιτι-

σμού Θάνου Μικρούτσικου, έγινε εποπτευόμενο Νομικό

Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου. Από τότε το κράτος ανέλαβε

να επιχορηγεί τη λειτουργία της Ορχήστρας των Χρωμά-

των. Όμως αυτό δεν αναιρούσε το γεγονός το ότι ανά πά-

σα στιγμή θα μπορούσε να τεθεί θέμα του κατά  πόσον

αξίζει η δαπάνη αυτή τα «χρήματα των φορολογουμένων».

Αυτό το υποτιθέμενο μεγάλο κόστος επικαλέστηκε ο

πρώην Υπουργός Πέτρος Γερουλάνος σε απάντηση επε-

ρώτησης στη Βουλή, προκειμένου να δικαιολογήσει την μη

καταβολή των υπεσχημένων στην ορχήστρα, ουσιαστικά

των οφειλών προς στους μουσικούς. Ακούστηκαν τότε και

σχόλια του τύπου: «ίσως έχουμε πολλές ορχήστρες»...                                                                                                        

Πιο πονηρός πολιτικά, ο διάδοχός του κύριος Τζαβά-

ρας ακολούθησε την τακτική των «πειστικών υποσχέσεων».

Είχε μάλιστα κατ’ ιδίαν υποσχεθεί και τη θέση του καλλι-

τεχνικού διευθυντή σε γνωστό καταξιωμένο μαέστρο. Μέ-

χρι που και οι πιο αφελείς κατάλαβαν ότι λεφτά ούτε

υπήρχαν, αλλά και ούτε επρόκειτο να βρεθούν! 

Η υπαγωγή του Πολιτισμού στο Υπουργείο Παιδείας, έβα-

λε την Ορχήστρα να διαγκωνίζεται με αρχαιολογικούς χώ-

ρους και άλλες δομές για τα ελάχιστα πλέον χρήματα. Όσο

για τα ΕΣΠΑ (λύση που έπεσε στο τραπέζι), δεν μπορούν

να διατίθενται για λειτουργικά έξοδα και προηγούμενες

οφειλές, που σήμερα ανέρχονται σε 1.903.230 ευρώ. 

Σιγά - σιγά η περιπέτεια της Ορχήστρας των Χρωμάτων

επισκιάστηκε από πολλά νέα γεγονότα (όπως αυτά του Με-

γάρου και της ΕΡΤ), που όμως όλα μαζί σκιαγραφούν μια

συνεχιζόμενη τραγωδία στο χώρο του πολιτισμού. 

Έτσι, μετά από μία μακρά περίοδο υπολειτουργίας και

αδράνειας, η κληρονομιά του Μάνου Χατζιδάκι κατέληξε

«σχολάζουσα». 

Τίθεται λοιπόν το ερώτημα: Σε ποιόν ανήκουν τα «Χρώ-

ματα»; Με ένα ανενεργό - και κατά την προσωπική μου

άποψη αδιάφορο (ή έστω βραχυκυκλωμένο) - Διοικητικό

Συμβούλιο, χωρίς καλλιτεχνικό διευθυντή και με τους μου-

σικούς να έχουν σκορπίσει, η Ορχήστρα εκ των πραγμά-

των δεν υφίσταται πια. 

Διατυπώνουμε λοιπόν κάποια ερωτήματα:

1. Υπάρχει τρόπος να σταματήσει η ομηρία της Ορχή-

στρας;   

2. Ποιος δικαιούται αυτή τη στιγμή να κάνει χρήση του

brand name «Ορχήστρα των Χρωμάτων» και υπό ποίους

όρους;

3. Θα μπορούσε ίσως κάποιος να πάρει την πρωτοβου-

λία για την ανασύστασή της με νέα στελέχη, εφόσον βέ-

βαια έλυνε το πρόβλημα της οικονομικής της στήριξης;

Ορισμένες προτάσεις απεγκλωβισμού 

θα μπορούσαν να είναι οι παρακάτω:

1. Να αποδεσμευτεί ο τίτλος, δηλαδή να αρθεί η εποπτεία

του Υπουργείου και να αποδοθεί η χρήση του, χωρίς τα

χρέη του Κράτους, σε ένα επί τούτου σχεδιασμένο ανε-

ξάρτητο νομικό πρόσωπο.

2. Ο φορέας αυτός να αποδεχτεί τις ήδη υπάρχουσες

κατευθύνσεις της Ορχήστρας, διατηρώντας το ύφος και

το ρεπερτόριο στο οποίο μας έχει συνηθίσει.

3. Οι μουσικοί να μετέχουν στη διοίκηση, αλλά και στον

καλλιτεχνικό σχεδιασμό. Να μην είναι υπάλληλοι και να

συνδιαμορφώνουν τις επιλογές.

Προτείνουμε δηλαδή μία ένωση προσώπων που θα ει-

σφέρουν είτε σε είδος, είτε σε εργασία, είτε σε χρήματα. 

Αλλά όλοι αυτοί θα πρέπει να πονάνε τα «Χρώματα»!

Σε ποιόν 
ανήκουν 

τα «Χρώματα»;

γράφει ο Μαικήνας
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Το 2011, η Ένωση Ελλήνων Μουσουργών συμπλήρωσε

ογδόντα χρόνια ζωής. Είναι αλήθεια ότι αυτή η επέτειος

αδιάλειπτης παρουσίας ενός από τα ιστορικότερα καλλι-

τεχνικά σωματεία της χώρας μας πέρασε, όχι απλά χωρίς

τυμπανοκρουσίες, αλλά - θα μπορούσαμε να πούμε - χωρίς

καμία απολύτως επισήμανση ακόμα και στους κόλπους της

μουσικής κοινότητας.

Η αιτία φυσικά δεν είναι άλλη, από τη δίνη της οικονο-

μικής κρίσης μέσα στην οποία βρέθηκε όλη η Ελλάδα και

η οποία είχε σαν αποτέλεσμα τη σχεδόν ολοκληρωτική

ενασχόληση όλης της κοινωνίας των καλλιτεχνών με προ-

βληματισμούς και θέματα που ελάχιστα την είχαν απα-

σχολήσει μέχρι τότε.

Επιπλέον, πρέπει να επισημάνουμε ότι η τέχνη της μου-

σικής (αυτού του είδους που υπηρετούμε και όχι της

λαïκής ή της ροκ), στην Ελλάδα δεν είχε ποτέ την ανα-

γνώριση και την προβολή της οποίας τύγχανε λ.χ. η λογο-

τεχνία, η ποίηση ή το θέατρο. Η λέξη «συνθέτης» ήταν (και

συνεχίζει δυστυχώς να είναι), συνώνυμη με την έννοια «λαϊ-

κός ή ποπ συνθέτης» και σχεδόν όλοι έχουμε να διηγη-

θούμε ανέκδοτα που μας αφορούν και που έχουν συμβεί

ακόμα και στο πολύ στενό φιλικό ή οικογενειακό μας περι-

βάλλον.

Και πώς θα μπορούσε να ήταν διαφορετικά;

Είμαστε η μόνη ίσως ευρωπαϊκή χώρα όπου η πολιτεία

όχι μόνο δεν έχει εντάξει τη μουσική στις βασικές σπου-

δές των παιδιών, στο σχολείο δηλαδή, όπως τα μαθηματι-

κά ή την ιστορία, αλλά ούτε και φρόντισε να την παρέχει

έστω σε επίπεδο κρατικών ωδείων και ακαδημιών, όπως

συμβαίνει σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο ή τουλάχιστον σε

αυτό το τμήμα του κόσμου μέσα στο οποίο προσπαθούμε

αενάως (και ματαίως) να ενταχθούμε.

Σε αυτό το αφιλόξενο πάντως για τους συνθέτες περι-

βάλλον, η Ένωση Μουσουργών μέσα στα ογδόντα αυτά

χρόνια φιλοξένησε όλους σχεδόν τους Έλληνες συνθέτες,

οι οποίοι για δεκαετίες άφηναν με το έργο, αλλά και τις

δράσεις τους, το στίγμα τους στα μουσικά (και όχι μόνο)

δρώμενα της χώρας.

Το ξεκίνημα...

Εδώ και μία δεκαετία υπήρξε έντονος προβληματισμός ως

προς την ανεπαρκή προβολή της Ένωσης στο «αφιλόξενο

περιβάλλον» που μόλις περιγράψαμε. Ανάμεσα στις πολ-

λές ιδέες που προτάθηκαν, ήταν και αυτή της έκδοσης

ενός εντύπου. Η απόφαση για την έκδοση διμηνιαίου πε-

ριοδικού έτυχε της συνολικής αποδοχής των μελών και

έτσι ξεκίνησε το ΠΟΛΥΤΟΝΟν, που τα δύο πρώτα χρόνια

της ζωής του κυκλοφόρησε με την ονομασία Αντίφωνον.

Αστειευόμενοι μεταξύ μας λέμε συχνά πως αν δεν

υπήρχε ένας πρόεδρος με αρκετή δόση «τρέλας» για να

υποστηρίξει και να αναθέσει την υλοποίηση της ιδέας σε

μερικούς εξ’ ίσου «τρελούς» συνθέτες, το περιοδικό που

κρατάτε στα χέρια σας δεν θα υπήρχε...

Ίσως, αν αναλογιστούμε το κλίμα που επικρατούσε

στην Ελλάδα το 2003, όταν ξεκινούσαμε, και το συγκρί-

νουμε με την παρούσα κατάσταση, το λιγότερο που θα

μπορούσε να μας συμβεί, θα είναι να μελαγχολήσουμε.

Έτσι, προτιμάμε να αναφερόμαστε σε αυτά που έχουμε

πετύχει και να προσπαθούμε να βρίσκουμε συνεχώς τρό-

πους για να συνεχίζουμε και να γινόμαστε καλύτεροι.

Πιστεύαμε πάντα ότι τις κακοδαιμονίες, την αδράνεια

και τις αρνητικές εξελίξεις, ένας τρόπος υπάρχει να τις νι-

κήσεις: να αποφασίσεις έμπρακτα ότι θα χαρίσεις ένα κομ-

μάτι της δημιουργικής σου ενέργειας για να στηρίξεις όλα

αυτά που αγαπάς και για να αποτρέψεις το μαρασμό. Δε-

καετίες υπομνημάτων, κρούσεων και γενικότερων προ-

σπαθειών συνεννόησης με το Υπουργείο Πολιτισμού, μας

έχουν πείσει ότι το μόνο που δεν πρέπει κάποιος να κάνει

είναι ακριβώς αυτό για το οποίο όλοι (και όλα) συνηγο-

ρούν: να καταθέσει στο τέλος τα όπλα και ως εκ τούτου, να

πάψει «να ενοχλεί».

...και η συνέχεια

Έτσι λοιπόν, πιστεύουμε ότι μέσα από το ΠΟΛΥΤΟΝΟν, η

κοινότητα των μουσικών, παρά τα μεγάλα προβλήματα που

συνεχίζει να έχει, κατά κάποιον τρόπο «απέκτησε» φωνή, η

οποία κρίνεται, ειδικότερα στις δικές μας δύσκολες επο-

χές, ιδιαίτερα απαραίτητη. Οι κατά καιρούς Κασσάνδρες

έλεγαν συχνά ότι το περιοδικό της Ένωσης Μουσουργών

δεν θα μπορούσε παρά να ακολουθήσει την κοινή μοίρα

πολλών αντίστοιχων προσπαθειών: εντυπωσιακό ξεκίνημα,

κούραση, αποθάρρυνση, και τέλος αργός θάνατος. Προς

το παρόν πάντως, κυρίως χάρη στην ισχυρή δόση «τρέ-

λας», που αναφέραμε παραπάνω, κάτι τέτοιο δε συνέβη.

Ωστόσο δεν είναι τυχαίο ότι προτιμήσαμε τα μικρά και σί-

γουρα βήματα από τα εντυπωσιακά και τα μεγάλα.

Η οικονομία δυνάμεων εφαρμόστηκε κυρίως στον οι-

κονομικό τομέα, γιατί αν προσπαθήσουμε να κάνουμε τον

της ΕΕΜ
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ο
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της Μαρίας Χριστίνας Κριθαρά

Δέκα χρόνια
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Ελληνικό 
Συγκρότημα 

Σύγχρονης Μουσικής

μια συζήτηση των Θόδωρου Αντωνίου και Ιάκωβου Κονιτόπουλου με τον Κωνσταντίνο Λυγνό

Τρίτη 28 Μαρτίου1967 στις οκτώμιση το βράδυ: 
Στο θέατρο της Ελληνοαμερικανικής  Ένωσης (από τότε Μασσαλίας 22), 

εμφανίζεται για πρώτη φορά το Ελληνικό Συγκρότημα Σύγχρονης Μουσικής, 
υπό τη διεύθυνση του Θόδωρου Αντωνίου. Δεκαέξι εκτελεστές, ανάμεσά τους πολλά

σημαντικά ονόματα της τότε ελληνικής μουσικής σκηνής. 
Ως αφηγητής, συμπράττει ο Μάνος Κατράκης.

Από εκείνον τον μακρινό Μάρτιο ως σήμερα, το Ελληνικό Συγκρότημα έγινε σχεδόν
συνώνυμο με τη «νέα μουσική» στην Ελλάδα, με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό... 
Η αποτίμηση της διαχρονικής αυτής πορείας είναι κάτι που ακόμα δεν έχει γίνει 

και σίγουρα υπερβαίνει τα όρια της συζήτησης μας. 
Γεγονός πάντως παραμένει ότι, όλα αυτά τα χρόνια, αρκετές ήταν οι φορές όπου το

Συγκρότημα απετέλεσε τον μοναδικό ίσως φορέα, που παρουσίαζε στην Ελλάδα 
αυτό το τελείως πρωτόγνωρο μουσικό είδος: τη Σύγχρονη Μουσική.

Σήμερα, βρισκόμαστε μπροστά σε ένα άλλο τοπίο. 
Ακόμα και τώρα, μέσα στην βαθιά κρίση, ελληνικά και νέα έργα 
παίζονται πολύ περισσότερο και πιο τακτικά, από τα μικρότερα

έως τα κεντρικά μουσικά σύνολα της χώρας (τουλάχιστον αυτά που απέμειναν...). 
Νέα ή άγνωστα έργα περιλαμβάνονται στο ρεπερτόριο πολλών συνόλων δωματίου

που έχουν πλέον ιδρυθεί, ενώ πολλοί είναι και οι νεώτεροι μουσικοί 
που ασχολούνται συστηματικά με το σύγχρονο ρεπερτόριο. 

Αποτέλεσμα ήταν η εξοικείωση μουσικών και κοινού με ένα ρεπερτόριο 
που πριν τη δεκαετία του 60, ήταν γνωστό μόνο σε ελάχιστα και μυημένα άτομα.

Ας προσπαθήσουμε λοιπόν να γυρίσουμε πίσω για να δούμε, 
τι ξεκίνησε συμβολικά εκείνη την ημέρα, αλλά και πόση επιμονή 

και δουλειά χρειάστηκε ώστε να φτάσουμε εδώ που είμαστε σήμερα.
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Στο δεύτερο τμήμα της συζήτησης

με τον Χαράλαμπο Φαραντάτο γύρω

από το γενικότερο θέμα της μουσι-

κής εκπαίδευσης, οι ρόλοι των δύο

συνομιλητών είναι πολύ περισσότε-

ρο αυτοί των ενεργών μουσικών

που ανταλλάσσουν προσωπικές

εμπειρίες και όχι των επιστημόνων

- ερευνητών. Έτσι, λάθη ή κάποιες

ανακρίβειες σε μεμονωμένα γεγο-

νότα είναι ακόμη πιο πιθανά.

Το γενικότερο θέμα της ιστορίας

της μουσικής παιδείας στην Ελλάδα

θα έπρεπε να μελετηθεί διεξοδικά

από αφοσιωμένους ερευνητές, οι

οποίοι πάντως σε τέτοιες ζωντανές

μαρτυρίες θα έβρισκαν εξαιρετικά

χρήσιμες πληροφορίες. Τραγική

συγκυρία, δύο γεγονότα τα οποία

μεσολάβησαν ανάμεσα στην συνέ-

ντευξη και τη δημοσίευσή της: ο

θάνατος του Άρη Γαρουφαλή, διευ-

θυντή του Ωδείου Αθηνών και το

κλείσιμο της ΕΡΤ και των Μουσικών

Συνόλων της. Πιο συγκεκριμένα, ο

θάνατος του Άρη Γαρουφαλή σημα-

τοδοτεί το τέλος μιας ολόκληρης

εποχής για το Ωδείο Αθηνών, αλλά

και για τα πρόσωπα που σχετίστη-

καν άμεσα με τις εξελίξεις που ανα-

φέρονται στη συζήτηση μας.

Γ. Δ. Πρόσφατα κυκλοφόρησε το βι-

βλίο του Γιώργου Σισιλιάνου που πε-

ριλαμβάνει τα κείμενά του για την

Μουσική, με τον οποίο ξέρω πως ήσα-

σταν φίλοι. Ανάμεσα στα άλλα ανα-

φέρεται και στο θέμα της Μουσικής

Ακαδημίας: όχι ως μιας ακόμα ιδέας,

αλλά ως Νόμου του Κράτους από το

1963…

Χ. Φ. Αυτό το κατόρθωσε ο [Κωστής]

Μπαστιάς - ο οποίος είχε μεγάλη δύ-

ναμη τότε - με βοηθό τον Σισιλιάνο.

Τρίτος στην παρέα ήμουν εγώ που

μάζευα νέους, ταλέντα, για να τους

στείλουμε στο εξωτερικό να σπουδά-

σουν. Για την Ακαδημία… Ήταν εικο-

νική η ύπαρξή της: σκοπός ήταν

ουσιαστικά να στείλει παιδιά έξω με

υποτροφία.

Γ. Δ. Ποια ήταν η στάση του Ωδείου

Αθηνών απέναντι στην Ακαδημία; Βά-

σει των κειμένων του Σισιλιάνου, ήδη

από την εποχή της ίδρυσης του Κρα-

τικού Ωδείου Θεσσαλονίκης, γινόταν

προσπάθεια να βρεθεί ρόλος για το

Ωδείο Αθηνών στο πλαίσιο της εξέλι-

ξης του ωδειακού μας συστήματος,

αλλά δεν είχε γίνει δυνατό να βρεθεί.

Χ. Φ. Το Ωδείο Αθηνών αγνόησε το

όλο θέμα γιατί κατάλαβε πως σκοπός

της Ακαδημίας ήταν να στείλουμε

παιδιά στο εξωτερικό. Ήταν ο μόνος

τρόπος να εξασφαλίσουμε υποτρο-

φίες. Είχαμε στείλει 7 - 8 παιδιά.

Γ. Δ. Δεν θα εδημιουργείτο όμως μια

σχολή στην Αθήνα; Έτσι προέβλεπε ο

νόμος…

Χ. Φ. Όχι… Τελικά το θέμα δεν προ-

χώρησε…

Γ. Δ. Το Ωδείο Αθηνών πολέμησε ή

όχι την ιδέα της Ακαδημίας;

Χ. Φ. Δεν την πολέμησε ακριβώς… ή

μάλλον μπορώ να πω ότι την πολέμη-

σε. Και να σου πω για ποιο λόγο. Για-

τί δεν θέλανε να ξεφύγει το Ωδείο

Αθηνών από το Σύλλογο. Το Ωδείο

Αθηνών που ήταν οι μεγάλες προσω-

πικότητες: Τρικούπης, για να ξεκινή-

σουμε από παλιά και όλοι αυτοί που

ήταν μέσα και ήθελαν τα οφίτσια,

ήταν μέλη του Συλλόγου... Θέλανε να

παραμείνει το Ωδείο Αθηνών ιδιωτι-

κός σύλλογος.

Γ. Δ. Το Ωδείο Αθηνών ήθελε ποτέ να

γίνει το ίδιο Ακαδημία;

Χ. Φ. Ήθελε! Επί Παλλάντιου προ πα-

ντός... θα σου το πω αυτό γιατί ήμουν

κι εγώ μέσα: Είχαμε μία σύσκεψη των

Ωδείων με την Μελίνα, δεκαετία του

‘80. Ήταν η Μελίνα, ο Αλαβάνος (1),

ο Κόκκινος (2)… Ο Παλλάντιος ήταν

άρρωστος και έστειλε εμένα. Μου εί-

πε, «πάρε μαζί σου και τον Γαρουφα-

λή που είναι και νομικός να σε βοη-

θήσει.» (3)                                                                                         

Πήγαμε. Ξεκινά η Καλομοίρη, πως

το Εθνικό Ωδείο έχει τόσες χιλιάδες

μαθητές με τα παραρτήματα, το Ελ-

ληνικό τόσους... H Μελίνα άκουγε.

Εμείς δεν είχαμε τίποτα. Εμείς θέλα-

με μόνο να γίνουμε Ακαδημία. Αλλά

κάναμε και μία κουταμάρα. Δεν είχε

καταλάβει το Ωδείο Αθηνών ότι δεν

μπορεί να είσαι Ακαδημία και να ξεκι-

νάς από Προκαταρτική - Κατωτέρα.

Εμείς λέγαμε πως θα παραμείνουμε

ως Ωδείο Αθηνών με όλες τις τάξεις

και από εκεί και πέρα, Ακαδημία.

Οπότε τα παιδιά των άλλων ωδείων

έπρεπε πρώτα να τελειώσουν και να

έρθουν με εξετάσεις από Ανωτέρα

και έπειτα. Ξεσηκώθηκαν όλοι! Μας

είπαν πως όταν ένα παιδί ξέρει πως

τελικά θα έρθει αφού τελειώσει σε

σας, θα έρθει κατ’ ευθείαν σε σας. Εί-

χαμε κάνει τότε και το καινούργιο κτί-

ριο, αντέδρασαν πάρα πολύ έντονα.

Η Μελίνα όταν είδε πως δεν προχω-

ρούσε τίποτα, είπε πως είχε να υπο-

δεχτεί κάποιον στο αεροδρόμιο,

έφυγε και μας άφησε με τον Κόκκινο

και τον Αλαβάνο.

Για το κτήριο 

του Ωδείου Αθηνών

Γ. Δ. Γιατί δεν τελείωσε το Ωδείο Αθη-

νών ποτέ ως κτήριο;

Χ. Φ. Τα οικονομικά…

Γ. Δ. Δεν μπορεί να είναι μόνο οικο-

νομικό το θέμα. Με την ιδιότητα του

παρ’ ολίγον αρχιτέκτονα, παρατηρώ

με επιφύλαξη πως το Ωδείο παραδί-

δεται ημιτελές, με μόνη ίσως βασική

έλλειψη αυτό που θα το μετέτρεπε σε

σοβαρή σχολή: τις αίθουσες συναυ-

λιών. 

Χ. Φ. Θυμάμαι πως είδα μια εκπομπή

με αρχιτέκτονες που μιλούσαν για τε-

χνικά θέματα, για τα υπόγεια… πόσες

34

του Γιώργου Δεμερτζή

για το Ωδείο Αθηνών 
& τη Μουσική Ακαδημία
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Κ. Λ. Τί ακριβώς είναι η αυστραλέζικη

μουσική; Η αίσθηση που έχουμε εδώ

είναι πως βρίσκεται πολύ μακριά από

εμάς. Όπως και να ‘χει, η Αυστραλία

είναι μία καινούργια χώρα που μόλις

τώρα βρίσκει το βηματισμό της, όχι

μόνο καλλιτεχνικά, αλλά γενικότερα

στο παγκόσμιο γίγνεσθαι.

Ν. Τ. Αν και θεωρώ τον εαυτό μου ευ-

ρωπαίο, το να ζει κανείς στην Αυ-

στραλία σίγουρα αλλάζει την οπτική

του γωνία, πολύ ριζικά. Είναι θέμα γε-

ωγραφίας και ιστορίας. Δεν έχω - ας

πούμε - καθόλου τη σιγουριά που

έχουν οι ευρωπαίοι συνθέτες...

Κ. Λ. Σιγουριά; Αυτό κι αν είναι ψευ-

δαίσθηση! Πηγαίνοντας λοιπόν κατ’ ευ-

θείαν στη δική σου μουσική, μαζί με το

μπάσο σου, ακούω tibetan bowls,

μπουζούκι, και γιαπωνέζικο σακουχά-

τσι. Αλλού βλέπω στις φωτογραφίες

τουμπελέκι και βιμπράφωνο. Αυτά ως

προς τα όργανα. Κάποια στιγμή ακούω

στοιχεία ελληνικής δημοτικής και κυ-

ρίως βυζαντινής μουσικής, άλλοτε

τούρκικης, ασιατικής, μινιμαλισμό, jazz

και πολλά άλλα ακόμα. Όμως - πε-

ριέργως - στο τέλος όλα δένουν.

Ν. Τ. Ελπίζω ότι συμβαίνει αυτό...

Κ. Λ. Με βάση αυτά τα στοιχεία λοι-

πόν, ας μιλήσουμε  για το τί ακριβώς

συμβαίνει στην κουλτούρα της Αυ-

στραλίας σήμερα.

Ν. Τ. Νομίζω ότι πρόκειται για ένα πο-

λύ ενδιαφέρον «πεδίο μάχης». (1)

Όταν πήγα εκεί - σε ηλικία 22 μηνών

- δεν υπήρχε καμία πολυπολιτισμικό-

τητα. Το ζητούμενο ήταν η ένταξη (2)

στο κυρίαρχο αγγλοσαξονικό μοντέ-

λο, κάτι που πολεμήσαμε με τον πιο

απλό και φυσικό τρόπο: ζώντας όλοι

μαζί. Τόσο εμείς, όσο και οι Ιταλοί (οι

Κινέζοι υπήρχαν ήδη από την εποχή

του πυρετού του χρυσού). Έτσι, η

νοοτροπία του χωριού ξαναφτιάχτη-

κε μέσα σε ένα αυστραλέζικο - αστι-

κό περιβάλλον, πιθανά με πολλές

εντάσεις και δυσκολίες...

Αυτό άρχισε να αλλάζει από το

’70, όταν οι ιδέες της πολυπολιτισμι-

κότητας άρχισαν να πρωτοδιατυπώ-

νονται. 

Βέβαια δυσκολίες υπάρχουν ακό-

μα και σήμερα και μία από τις μεγα-

λύτερες, είναι, νομίζω, το γεγονός ότι

οι Αυστραλοί ποτέ δεν αποδέχτηκαν

πως εκτόπισαν τους γηγενείς κατοί-

κους. Είναι σαν ένα «υπόγειο κείμε-

νο» (3) το οποίο δεν θέλουν να δουν

αλλά αλλάζει τα πάντα. Είναι κάτι που

πρέπει να αντιμετωπιστεί για να μπο-

ρέσει η Αυστραλία να ωριμάσει.

Κ. Λ. Θεωρείς δηλαδή την Αυστραλία

μία ανώριμη χώρα; Ίσως και λόγω της

έλλειψης ιστορίας; 

Ν. Τ. Ναι, αλλά και από την έλλειψη

ευθύνης ή την αποδοχή ευθύνης. Εί-

ναι ένα πράγμα να βγει ένας πολιτι-

κός και να πει ένα «συγνώμη» και

εντελώς άλλο αυτό να εμπεδωθεί

στην κουλτούρα της κοινωνίας.

Επιρροές και σπουδές

Κ. Λ. Διαβάζω στο διαδίκτυο για την

ποικιλία των πολιτιστικών σου επιρρο-

ών και το πολύ προσωπικό ύφος - τα

είπαμε και πριν αυτά. Επίσης διαβά-

ζω για τη συνεισφορά σου στην

«προβληματική της αυστραλιανής

κουλτούρας». Ποια είναι αυτή;

Ν. Τ. Νομίζω ότι ακόμα υπάρχουν

πολλά κατάλοιπα της αποικιακής νοο-

τροπίας: (4) η εξάρτηση από το κέ-

ντρο ή το να προσβλέπεις προς τα

εκεί, όποιο και να είναι αυτό. Κάποια

φορά είχα μία πολύ έντονη συζήτηση

με ένα συνεργάτη μου που είχε φέρει

ένα σακουχάτσι (5). Όταν τον ρώτησα

γιατί, μου απάντησε: «μα κάνει ωραίο

ήχο». Τον ρώτησα τι ξέρει γι αυτό το

όργανο και γιατί θα έπρεπε να το χρη-

36

μια συζήτηση με τον Κωνσταντίνο Λυγνό

Nick 

Tsiavos

Στις 11 Ιουλίου, ο ελληνοαυστραλός κοντραμπασίστας και συνθέτης Νίκος Τσιάβος παρουσίασε για πρώτη φορά μου-

σική του στο αθηναϊκό κοινό. Η συναυλία ήταν κομμάτι ενός ευρωπαϊκού ταξιδιού που συνεχίστηκε με μία εμφάνιση 

στο καλοκαιρινό Φεστιβάλ Glasperenspiel 2013, στο Tartu της Εσθονίας.

Σχεδιάζαμε να δημοσιεύσουμε τη συζήτησή μας στο προηγούμενο τεύχος, αλλά έκτακτα γεγονότα μας ανάγκασαν

να αλλάξουμε προγραμματισμό. Επανερχόμαστε λοιπόν σε μία απόπειρα να γνωρίσουμε όχι μόνο την ενδιαφέρουσα

δουλειά και σκέψη του συμπατριώτη μας, αλλά και μέσα από αυτές, ένα κόσμο με πολύ δικά του ειδικά μουσικά  και

πολιτισμικά χαρακτηριστικά, που - όπως όλα δείχνουν - βρίσκεται ακόμα στην αρχή... 

συνδυάζοντας διάσπαρτες 
μουσικές ψηφίδες
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Η απόρριψη του Μανέ.

Τι ήταν αυτό που ενόχλησε τόσο έντονα τους φιλότεχνους

Παριζιάνους που στάθηκαν μπροστά στον πίνακα του

Εντουάρ Μανέ Γεύμα στη χλόη στο Salon των Απορριφθέ-

ντων (1) το 1863; Το πρωτοποριακό για την εποχή, κατά

πολλούς σοκαριστικό, δεν είναι η γυμνή κυρία που αυτά-

ρεσκα κοιτά /προσκαλεί τον θεατή της, ούτε η συνύπαρξή

της με δύο ντυμένους κύριους. Οι προηγούμενοι ζωγρα-

φικοί αιώνες με τις αμέτρητες παραλλαγές του αφράτου

σωματότυπου της γυμνής Αφροδίτης είχαν προετοιμάσει

φιλότεχνους και κριτικούς για το θέαμα της γυμνής νωχε-

λικής σάρκας. Αυτό για το οποίο δεν ήταν προετοιμασμέ-

νοι, ήταν η συνύπαρξη του γυμνού σώματος με το

ενδεδυμένο σώμα μέσα σε ένα ρεαλιστικό απεικονιστικό

πρόγραμμα (και όχι σε ένα συμβολικό).

Το σκηνικό του πίνακα δεν είναι μια συμβολική Αρκα-

δία αλλά ένα δάσος έξω από το Παρίσι. Η γυμνή κυρία δεν

ταυτίζεται με την Λουόμενη της Βαλπινσόν του Ενγκρ, «την

κανοβιανή ποιητική του ‘ιδεωδώς ωραίου’» (2), αλλά με ένα

συνηθισμένο μοντέλο. Και ενώ στην Αρκαδία οι Νύμφες και

οι Χάριτες έχουν κάθε δικαίωμα να χαριεντίζονται με ντυ-

μένους θεούς και ημίθεους, δεν μπορεί να ισχύει το ίδιο

στο πάρκο του Παρισιού. Τι δουλειά έχει μια γυμνή γυναί-

κα με δύο ντυμένους δανδήδες; Τι συμβολίζει η ακατέρ-

γαστη γύμνια δίπλα στα σοφιστικέ κοστούμια των ανδρών;

Παρά το προκλητικό θέμα του, ο πίνακας του Μανέ δεν

απορρίφθηκε από το επίσημο Salon εξ’ αιτίας του απεικο-

νιστικού του προγράμματος. Αυτό που ενόχλησε την κρι-

τική επιτροπή ήταν το ζωγραφικό στυλ: ο χοντροκομένος

(για τους κριτικούς) τρόπος παρουσίασης του σκηνικού, οι

ακατέργαστες πινελιές που διαχωρίζουν το φως από την

σκιά, οι ζώνες επίπεδων χρωμάτων. Ο ζωγράφος, με μια

πινελιά - στην κυριολεξία – έσβησε τις λεπτές γραμμές και

το κιαροσκούρο του παρελθόντος. 

Δεν είναι τυχαία ίσως η απόφαση πολλών ιστορικών της

τέχνης να ξεκινούν την αφήγηση της μοντέρνας τέχνης

από αυτόν τον πίνακα. Γιατί σε αυτόν παρουσιάζεται για

πρώτη φορά με ξεκάθαρο τρόπο μια ανεπεξέργαστη απει-

κόνιση της πραγματικότητας, απομακρυσμένη από κάθε

αφηγηματική σύμβαση. Ο Μανέ ζωγράφισε απλώς αυτό

που έβλεπε, εγκαινιάζοντας έτσι τη μοντέρνα οπτική αντί-

ληψη: επίπεδες φιγούρες, σκληρό φως και σκιά, ταύτιση

των σωμάτων με το χώρο που καταλαμβάνουν.

του Θεόδωρου Λώτη

H γυμνή κυρία 
& το τρένο
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Οι αντιλήψεις που έχουν διαμορφωθεί από κάποιους Έλ-

ληνες - καλλιτέχνες και μη - σχετικά με το πλαίσιο δημι-

ουργίας και μουσικής έκφρασης του τανγκό στην Ελλάδα,

φαίνεται πως εκφράζουν την πεποίθηση ότι: «η άποψη μας

είναι η μόνη αλήθεια και ότι οι αλήθειες των άλλων είναι

απόψεις» (Z. Bauman). Αυτό που η παραπάνω φράση υπο-

δηλώνει δεν είναι κάτι άλλο από την υποκειμενικότητα των

ερμηνειών που δίνονται άλλοτε ως προς τις κοινωνικές λει-

τουργίες του τανγκό ως είδους ελαφράς μουσικής και άλ-

λοτε πάλι ως προς τα μουσικά γνωρίσματα (ρυθμός,

ενορχήστρωση, φόρμα, θεματολογία) που «οφείλει» αυτό

να διαθέτει προκειμένου να διεκδικήσει μια θέση στο πάν-

θεο της ιστορίας του ελληνικού τραγουδιού.

Ο Μ. Καλομοίρης, για παράδειγμα, υποστήριζε το 1953

πως το «ταγκοτράγουδο» απειλούσε σημαντικά τη διάδο-

ση της ελληνικής «σοβαρής» μουσικής - υπονοώντας εμ-

μέσως πλην σαφώς το δικό του συνθετικό έργο.

Αντίστοιχα, ο Μ. Θεοδωράκης, στο βιβλίο που έγραψε με

τίτλο Για την Ελληνική Μουσική, εξέφρασε την άποψη πως

η δημοτικότητα του «ψεύτικου και τυποποιημένου ελληνι-

κού ταγκό» υπονόμευε τη διάδοση του «αυθεντικού» λαϊ-

κού τραγουδιού ως μέσου έκφρασης των λαϊκών

συναισθημάτων. 

Στην αντίπερα όχθη, οι επονομαζόμενοι ευρωπαϊστές

καλλιτέχνες, όπως ήταν για παράδειγμα η Δανάη Στρατη-

γοπούλου, ο Φώτης Πολυμέρης, ο Χρήστος Χαιρόπουλος

και ο Αλέκος Σακελλάριος, υπερασπίζονταν το λαϊκό χα-

ρακτήρα του τανγκό, εννοώντας με τον όρο «λαϊκός» την

αμφίδρομη ανταλλαγή συναισθημάτων μεταξύ ερμηνευτή

και ακροατηρίου. Πηγαίνοντας ακόμη πιο πίσω στο χρόνο,

σε διάλεξη που έδωσε ο Θόδωρος Συναδινός για το Λαϊκό

Τραγούδι το 1922, δεν δίστασε ο ίδιος να χαρακτηρίσει τον

Αττίκ «λαϊκό» τροβαδούρο, δίνοντας έμφαση στην ευαι-

σθησία που ο εν λόγω καλλιτέχνης διέθετε με το να γράφει

τραγούδια και σε ύφος τανγκό που άγγιζαν τον παλμό της

εποχής του:
Σε μια ζωή τυραννισμένη

που δίχως λόγο πια διαβαίνει
ζωή πεζή, ζωή χαμένη

να ζει κανείς ή να μην ζει 
(“Να ζει κανείς ή να μην ζει", 1934)

Τι να την κάνω την ομορφιά σου
αφού δεν με ένιωσες απ’ την αρχή
τι να την κάνω τη συντροφιά σου

αφού η σκέψη σου είναι κούφια και ρηχή 
("Τι να την κάνω την ομορφιά σου", 1936)

Στο πλαίσιο της έρευνας που έγινε από τη γράφουσα,

μίλησαν για τη «λαϊκότητα» του ελαφρού τραγουδιού - με

την έννοια που αναφέρθηκε παραπάνω - ο  Σπύρος Σακ-

κάς, η Δανάη Στρατηγοπούλου, καθώς επίσης και η Ελίζα

Μαρέλλι. Κατά την άποψη του Σακκά, οι ερμηνευτές που

στρέφονταν στο ελαφρό τραγούδι ως μέσο έκφρασης,

όφειλαν αφενός να διαθέτουν τις ανάλογες μουσικές, τε-

χνικές γνώσεις φωνητικής και αφετέρου να είναι συμβατοί

με το ύφος των τραγουδιών και το χαρακτήρα του συνθέ-

τη που επέλεγαν να ερμηνεύσουν. 

Η Δανάη, αντίστοιχα, υποστήριζε πως όσο πιο βαθιά η

σχέση του καλλιτέχνη με το θέμα του τραγουδιού, τόσο

πιο πηγαία και ειλικρινής η ερμηνεία. Για τη Ελίζα Μαρέλ-

λι, το ελαφρό τραγούδι δεν ήταν απλώς ένα προϊόν που

προοριζόταν για κατανάλωση, αλλά ιδιαίτερα σημαντική

εθεωρείτο η ερμηνεία του τραγουδιστή και η συμμετοχή

του κοινού η οποία και θα το οδηγούσε σε συγκινησιακή

διέγερση. 

Καθώς όλες οι παραπάνω δηλώσεις συνηγορούν υπέρ

της σημασίας που δινόταν στον τρόπο ερμηνείας ενός τρα-

γουδιού και όχι απαραίτητα στην «ελληνικότητα» των μου-

σικών του χαρακτηριστικών, η αναζήτηση ενός καλού

τραγουδιστή ήταν απαραίτητο συμπλήρωμα της συνταγής

που θα εξασφάλιζε την επιτυχία ενός τραγουδιού - τανγκό. 

Ο τραγουδιστής Φώτης Πολυμέρης αναφέρει στην αυ-

τοβιογραφία του τα ιδιαίτερα χαρίσματα και τις ικανότη-

τες που όφειλε να διαθέτει ένας επαγγελματίας

τραγουδιστής του ελαφρού είδους: να έχει πολύ καλή άρ-

θρωση, άριστη ρυθμική αντίληψη, να τονίζει σωστά τις λέ-

ξεις, να είναι σε θέση να αυτοσχεδιάζει χωρίς να

καταφεύγει σε ανούσιους λαρυγγισμούς, να μπορεί να

τραγουδάει και χωρίς μικρόφωνο, να διαθέτει μουσικότη-

τα και επιπλέον να μπορεί εύκολα να μαθαίνει τραγούδια

σε περισσότερες από μία ξένες γλώσσες. 

Ο Πολυμέρης, ο οποίος είχε βρει το ίνδαλμά του στο

πρόσωπο του Αργεντινού τραγουδιστή του τάνγκο Carlos

Gardel, είχε εξασκηθεί επίσης στο να αποδίδει ορισμένα

τανγκό σε «Gardelian» ύφος, προσφέροντας έτσι στο

ακροατήριό του μια ιδιαίτερα χαρακτηριστική ερμηνεία. 

Άκου, άκου,

το τραγούδι του αλήτη, φτωχική μου γειτονιά

που έρμος, μόνος

τραγουδάει μεθυσμένος σε μια απόμερη γωνιά

(“Το τραγούδι του αλήτη”, 1947)

Τα «ελληνοποιημένα» ξένα τανγκό

Η λίστα των ξένων τανγκό που παρέλασαν από το χώρο

«Μιλώντας 
για το τανγκό»

1o Μέρος 

της Αγγελικής Κουφού

Το κείμενο αυτό αφιερώνεται στη μνήμη του τραγουδιστή Φώτη Πολυμέρη

POLYTONON 61_Layout 1  11/5/13  11:02 AM  Page 42

HQ_Qualify Preflight
2013-11-05T15:10:28+02:00

You can find out which Preflight settings were used by using the Preflight plug-in in the relevant Report file.

CMYK_F39_OverPrintK_Trap Preflight
2013-11-05T15:11:30+02:00

You can find out which Preflight settings were used by using the Preflight plug-in in the relevant Report file.



44

in English
P
o
ly
t
o
n
o
n

10 years of Polytonon

by Maria Christina Krithara p. 25

A celebratory presentation of the magazine

describing its creation in 2003, its goals and

its style. Tracking the POLYTONOn issues

from the beginning, the article highlights

the most important articles, interviews,

columns subjects and front covers of every

year.

The Hellenic Ensemble 

of Contemporary Music

by C. A. Lignos p.28

Theodore Antoniou and Iakovos Koni-

topoulos talk about the Hellenic Ensemble

of Contemporary Music, which formally

came into being on March 28, 1967, and its

subsequent activities. 

During these forty six years the Ensem-

ble has been the main driving force in the

dissemination of modern music to Greece,

giving numerous concerts with new works

and presenting hundreds of Greek and in-

ternational first performances. Before its

creation there were few other groups, in-

cluding modern pieces in their repertoire,

but the Ensemble was created solely for

this purpose.

The Ensembles’ work also fulfilled two

important educational functions: It created

a Greek audience for contemporary music

and has acquainted performers with the

technical requirements for its performance.

It also inspired many Greek composers to

write works specifically for it. These range

from composition students and novices to

established names such as Yannis Chris-

tou, Dimitri Dragatakis and George Sicil-

ianos.

Nick Tsiavos: Combining diverse musical

fragments

by C. A. Lignos p. 36 

Greek born bass player, improviser and

composer Nick Tsiavos lives and works in

Australia. In this interview he talks about the

politics and aesthetics of Australian culture

and music, and the tensions arising from its

colonial past and its multi - cultural present. 
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ing ground for new musicians. The article elaborates on an-

other important aspect of free jazz which was considered

by many of its practitioners as an integral part of a politi-

cally aware black culture movement, closely related with a

radicalised black nationalism.

After Free Jazz we enter a period which is characterized

by the coexistence of all the various previous jazz styles. Al-

so very prevalent is the style called “mainstream”. This mix-

ture of elements from previous eras is also used as training

basis for teaching jazz. At the same time the various types

of “cross over” jazz are developed.

Talking about the Tango

by Aggeliki Koufou p. 42

First part of a presentation that discusses the role of Tango

in Greek mass culture, mainly before World War II. In the

thirties the tango had become extremely popular through-

out Greece, mainly in the cities. This popularity created a

substantial controversy among musicians because quite a

few were supporting the view that this imported genre cold

not be “genuinely popular”.

The article examines in detail the types of lyrics used.

In doing so it also touches upon another aspect of the

Greek tango: the Greek lyrics that were written for foreign

tangos that became popular in Greece. Another important

factor in establishing a song and making it a success was

the correct choice of the singer who would interpret it.

Book presentations 

by Leonidas Kanaris p. 50

In this issue the following books are presented:

Dimitris Themelis: Essays about Greek Music (Panas Music

Editions, 238 pages).

Yiannis Belonis: Chamber Music in Greece (Greek Music

Centre Editions, 257 pages).

Charles - Marie Widor: Instrumentation, translated by Vas-

silis Mouskouris (Orpheus Editions, 282 pages).

Charis Vrondos: Exemplary suicides and other libretti

(Panas Music Editions 94 pages).

CD presentations 

by Helen Skarkou & Assi Kondylidou p. 52

Iossif Valette: “Contra - Pédal”

Nine pieces, based on the lives of the nine different per-

formers are played by nine different pianists. The title is

based on a poetic idea of Helen Kyritsi, who reads her own

poems between the pieces.

Nickos Zarkos: “Female writing for Guitar”

In his second personal CD, Nickos Zarkos presents music

by women composers of the 20th and 21rst century, from all

over the world.

Antonis Chatzinickolaou: “Music of Memory”

The second personal CD by the distinguished guitarist in-

cludes seven British contemporary composers. The title

comes from the longest piece of the collection.  

Vassilis Canaras: “Cosmos Guitar”

In this collection Vassilis Canaras plays famous dances and

songs from all over the world, transcribed for the guitar by

himself.    

He goes on to discuss his own personal development:

how he first started as a blues and jazz musician, and how

his formal studies followed later.

He explains the role that personal memories and experi-

ences play in the creation of his music as well as the im-

portance of the different types of musical activity such as

composition, improvisation and performance. Last but nor

least, he believes that in musical creation the extra musical

cultural and contextual. aspects are as important as the

purely musical and technical ones.

Charalambos Farandatos talks about the Athens Con-

servatory and the Music Academy

by George Demertzis p. 34

An appendix to the interview of the well respected clarinetist

and teacher, published in the previous issue. In this second

part the discussion focuses on the perennial problems of

Greek music education with special focus on the Athens

Conservatory. 

In 1975 the Conservatory moved to its new premises, in Rig-

gilis & King George Ave. The building was never completed

and the subsequent history of the Conservatory is full of set-

backs and unexplainable circumstances. 

In this discussion Ch. Farandatos attempts, with the

benefit of hindsight, to explain the actions (or inactions…) of

some key figures such as Menelaos Pallandios (for many

years Conservatory Director) or Melina Merkouri, then Min-

ister of Culture. The discussion touches another problem-

atic and unsolvable issue of Greek music education: the

plan to create a high level Music Academy.

The Naked Lady and the Train

by Theodore Lotis p. 38

In this article the famous painting of Eduard Manet, “Le dé-

jeuner sur l' herbe” is used as a starting point to explain

some of the concepts upon which some types of electroa-

coustic music were based. Manet refused to endorse im-

pressionism, but his ideas and practices were seminal in its

creation and the attempts to capture and display “the fleet-

ing moment” on the canvas. One modern music genre that

displays the closest affinity to this idea is “musique con-

crete” of Pierre Schaeffer. 

The article attempts the following analogy: while Manet and

Monet were meticulous visual observers of the real world,

Schaeffer was an equally meticulous aural one. Manet was

trying to depict a specific type of light and its effect upon the

objects. Schaeffer was trying to listen and record everyday

sounds, define their specific peculiarities and transform

them into a musical dialect. 

History of Jazz (Part 24)

by Aggelos Gavriil p. 40

In this issue Free Jazz is examined as the last important

chapter in the history of jazz and its development. The arti-

cle examines the role of AACM (Association for the Ad-

vancement of Creative Musicians) and mentions some of its

more prominent members such as composer and pianist

Anthony Braxton, the trumpeters Lester Bowie and Phill

Cohram, the basist Malachi Favors, the drummer Steve Mc

Call and others. The AACM became a very important train-
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