
TEYXOΣ 69 ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015  0,01 € ΠEPIOΔIKO THΣ ENΩΣHΣ EΛΛHNΩN MOYΣOYPΓΩN KΩΔ.7016

Μουσική και 
Επανάσταση

POLYTONON 69_Layout 1  3/3/15  7:33 AM  Page 1



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

www.polytonon.gr

Διμηνιαία έκδοση της Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών

Τεύχος 69, Μάρτιος - Απρίλιος 2015

Ιδιοκτησία - Έκδοση
ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΟΥΣΟΥΡΓΩΝ

Ελληνικό Τμήμα Διεθνούς Οργανισμού

Σύγχρονης Μουσικής (ISCM)

Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη, 115 21 Αθήνα
τηλ./fax: 210 7256607

Μόνιμοι συνεργάτες
Μαρία Θεοφίλη

Γεωργία Καλοδίκη*

Λεωνίδας Κανάρης*

Άση Κονδυλίδου

Μαικήνας, Νίκος Παναγιωτάκης*

Νίκος Ροδίτης

Πέτρος Στεργιόπουλος 

Θωμάς Ταμβάκος*

Συνεργάτες τεύχους
Κωστής Δεμερτζής, Απόστολος Κώστιος

Αγγέλικα Παπανικολάου

Γιάννης Πλεμμένος  Μαρίνα Τζούλη*

Βασίλης Χατζηκωνσταντίνου 

Εξώφυλλο
Λεπτομέρεια από πίνακα  

του Θεόδωρου Βρυζάκη

Επεξεργασία εξωφύλλο
Ελένη Σκάρκου 

Μαρία Χριστίνα Κριθαρά

Φωτογραφικό υλικό:
Αρχεία:

Κωστή Δεμερτζή, Μιχάλη Οικονόμου

Θωμά Ταμβάκου (Α.Ε.Μ.Θ.Τ.)  

Βασίλη Χατζηκωνσταντίνου

Γλωσσική επιμέλεια
Φανή Κοσώνα

Μαρία Χριστίνα Κριθαρά

Μετάφραση κειμένων
Μαρία Θεοφίλη

Μαρία Χρίστίνα Κριθαρά

Συνδρομές - Διαφημίσεις
Χανιώτου 17,  154 52 , Ψυχικό

Μ. Χ. Κριθαρά: 210 6713086
Εκτύπωση - Παραγωγή

ΦΩΤΟΛΙΟ & ΤΥPICON A.E.
Κηφισσού 159,  Αθήνα

τηλ. 210 3470808, email: fotolio@typicon.gr
(* μέλη της Ε.Ε.Μ.)

Η αναδημοσίευση κειμένων και υλικού 
επιτρέπεται μόνον κατόπιν αδείας

της Συντακτικής Ομάδας ή του Δ.Σ. της Ε.Ε.Μ.
Τα άρθρα του περιοδικού δεν εκφράζουν  

υποχρεωτικά  τις απόψεις του Δ.Σ. της Ε.Ε.Μ.. 
Οι επιλογές του περιοδικού αποτελούν ευθύνη

της Συντακτικής Ομάδας. Τα ενυπόγραφα 
άρθρα εκφράζουν απόψεις των συντακτών μας.

ISSN 2241-0007

Συντακτική ομάδα
Σύμβουλος έκδοσης 

Ιωσήφ Παπαδάτος

Συντονισμός ύλης

Στάθης Γυφτάκης* 

Μαρία Χριστίνα Κριθαρά* 

Ελένη Σκάρκου* 

Κώστας Φλεριανός*

Αρχισυνταξία

Μαρία Χριστίνα Κριθαρά

Σχεδιασμός & Ψηφιακή Ανάπτυξη

Ελένη Σκάρκου

Καλλιτεχνική επιμέλεια

Μαρία Χριστίνα Κριθαρά

Ελένη Σκάρκου

Επικοινωνία - Διαφημίσεις

Μαρία Χριστίνα Κριθαρά

Οικονομικά, 

δημοσιογραφική έρευνα

Κωνσταντίνος Φλεριανός

Σ ’ αυτό το τεύχος

4 .  + θ ε σ ι ς

6 .   Η μ ε ρ ο λ ό γ ι ο

1 0  .  Ε ι δ ή σ ε ι ς  -  Σ χ ό λ ι α

1 4 .  H  Επανάσταση του 1821  στη

φ ιλελλην ική  μουσ ικοδραματ ι κή  παραγωγή

1 8 .  Φ α ν τ α σ ί α  γ ι α  έ ν α ν  π ί ν α κ α

2 0 .  Η μ ο υ σ ι κ ή σ τ α  π α σ χ α λ ι ν ά  δ ι η γ ή μ α τ α  

τ ο υ  Α λ έ ξ α ν δ ρ ο υ  Π α π α δ ι α μ ά ν τ η

2 3 .  U t r e n j a

2 6 .  “ Κ α ι Ρ ό δ ο Μ έ σ α μ ο υ Π ο λ ύ ”

2 8 .  Μ ι χ ά λ η ς Ο ι κ ο ν ό μ ο υ

3 3 .  Ε ρ γ α σ τ ή ρ ι α Ν έ ω ν Σ υ ν θ ε τ ώ ν  2 0 1 5

3 6 .  Ω δ ε ί ο  L o t t n e r

3 9 .  Μ ι α ε ι σ ή γ η σ η γ ι α  τ ο ν  Σ κ α λ κ ώ τ α

4 2 .  Σ τ ι ς  π η γ έ ς

4 4 .  Π ι α ν ι σ τ ι κ ό  ε ρ γ α σ τ ή ρ ι

4 6 .  P o l y t o n o n i n E n g l i s h

4 8 .  Σ ε μ ι ν ά ρ ι α  -  Δ ι α γ ω ν ι σ μ ο ί

4 9 .  Ε π ι σ τ ο λ έ ς

5 0 .  Δ ι σ κ ο γ ρ α φ ί α  Σ τ έ φ α ν ο υ  Β α σ ι λ ε ι ά δ η

5 2 .  Β ι β λ ι ο π α ρ ο υ σ ί α σ η

5 4 .  Α ν α κ ο ι ν ώ σ ε ι ς

POLYTONON 69_Layout 1  3/3/15  7:34 AM  Page 3



Ένα σημείωμα - εισαγωγή για τον Υπουργό Πολιτισμού

Αν γίνει μία στατιστική μελέτη ως προς τα θέματα που έχουν απασχολήσει το Πολύ-

τονον, και που εκτείνονται από το Εκδοτικό Σημείωμα, τις Ειδήσεις, τα Σχόλια, έως

τα περισσότερα άρθρα και Κεντρικές Συνεντεύξεις, θα διαπιστωθεί πως, κατά μεγά-

λη πλειοψηφία, είναι θέματα άμεσα συνδεδεμένα με τον Πολιτισμό και, ειδικότερα, τον

Μουσικό Πολιτισμό.

Και δεν θα μπορούσε να ήταν και διαφορετικά. Όλα τα μέλη της Ένωσης Ελλήνων

Μουσουργών, η συντακτική ομάδα του Πολύτονου, αλλά και οι αρθογράφοι του,

είναι συνθέτες, μαέστροι, μουσικολόγοι, καθηγητές σε σχολεία, ωδεία ή πανεπιστήμια.

Εκτός δηλαδή του ότι είναι άνθρωποι που έχουν άμεση σχέση με τη δημιουργία,

είναι και άνθρωποι που έρχονται καθημερινά σε επαφή με παιδιά, έφηβους και γενι-

κότερα νέους ανθρώπους, το σημαντικότερο κομμάτι της κοινωνίας, αυτό στο οποίο

ΟΛΟΙ, κάποια στιγμή, εκ των πραγμάτων, εναποθέτουν τις ελπίδες και τα όνειρά τους.    

Γνωρίζουμε πλέον εκ των έσω και γι’ αυτό και είμαστε πεπεισμένοι, ότι η ενασχό-

ληση με την Τέχνη, και ιδιαίτερα με τη μουσική, όχι μόνο δεν είναι πολυτέλεια, αλλά

αντίθετα, είναι πράξη που θωρακίζει με τον πιο καθοριστικό τρόπο το πνεύμα

απέναντι σε ό,τι άδικο, κακό και ευτελές παρουσιάζεται χωρίς εξαίρεση, κάποτε, στις

ζωές όλων μας.

Το πρώτο πράγμα που η Τέχνη μας διδάσκει, είναι πως ούτε οι λέξεις, ούτε οι

αριθμοί μπορούν - ευτυχώς - να εκφράσουν ό,τι γνωρίζουμε, και επομένως, η γλωσ-

σική μας ικανότητα δεν καθορίζει ποτέ τα όρια της γνώσης μας. Αντίθετα, μαθαίνουμε

ότι πολλές φορές, τα πιο περίπλοκα προβλήματα απαιτούν αλλαγή οπτικής γωνίας και

ικανότητα προσφυγής σε απροσδόκητες δυνατότητες επίλυσής τους. Επίσης, οπλιζό-

μαστε με υπομονή και επιμονή - που φτάνει συχνά στα όρια του πείσματος - γιατί,

όπως συχνά λέμε και στους μαθητές μας, «δεν αρκεί να καταλάβεις κάτι, πρέπει να

το καταφέρεις, και για να το καταφέρεις, χρειάζεται να δοκιμάσεις πολλούς τρόπους,

να επιμείνεις, μέχρι αυτό να συμβεί». 

Φυσικά, όλα τα παραπάνω, και άλλα τόσα και περισσότερα ανεκτίμητα δώρα, που προ-

σκομίζει μία σωστή και συνεχής μουσική παιδεία, δεν φανερώνονται αμέσως, ούτε

συνάδουν εύκολα με την «μεγάλων ταχυτήτων» εποχή μας.  

Από την πρώτη στιγμή που κυκλοφόρησε το Πολύτονο, εδώ και δώδεκα περίπου

χρόνια, μέλημά μας ήταν, να αποστέλλεται πάντα ένα τεύχος στο γραφείο του

εκάστοτε Υπουργού Πολιτισμού. Διαβάσαμε με μεγάλη προσοχή τα όσα μέχρι τώρα

έχουν ειπωθεί ή γραφτεί σε σχέση με τον Πολιτισμό, και είμαστε έτοιμοι να ξεκινή-

σουμε έναν γόνιμο διάλογο με όλους τους αρμόδιους, πολιτικά υπεύθυνους. 

Συντάσσουμε αυτό το σημείωμα λοιπόν, ως εισαγωγή, στο θέμα της «σωστής μουσι-

κής παιδείας», που αποτελεί ένα από τα θέματα που θα επιθυμούσαμε διακαώς να

συζητήσουμε με τον νέο Υπουργό Πολιτισμού, με την πρώτη δυνατή ευκαιρία.  

Η Συντακτική Ομάδα
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Η μουσική παραγωγή των φιλελλήνων ξεκινά από τα χρόνια

του Αγώνα και συνεχίζεται μετά την ίδρυση του ελληνικού βα-

σιλείου, καθώς η Ελληνική Επανάσταση συνεχίζει να εμπνέει

δημιουργούς που προέρχονται από χώρες οι οποίες δεν είχαν

κερδίσει ακόμα την ανεξαρτησία τους (π.χ. Ιταλία, Γερμανία).

Από τα γεγονότα της Εληνικής Επανάστασης, οι δημιουργοί

επιλέγουν κυρίως την Έξοδο του Μεσολογγίου και τη Ναυμα-

χία του Ναβαρίνου. Η Έξοδος του Μεσολογγίου συγκίνησε

την παγκόσμια κοινή γνώμη τόσο λόγω της τραγικής έκβασής

της όσο και λόγω του προηγηθέντος θανάτου του Λόρδου Βύ-

ρωνα (1824). Η Ναυμαχία του Ναβαρίνου, με την εμπλοκή των

τριών Μεγάλων Δυνάμεων (Αγγλίας, Γαλλίας και Ρωσίας) και

τη νικηφόρα έκβασή της, την ανέδειξαν σε σύμβολο της κατί-

σχυσης του σταυρού έναντι της ημισελήνου. (1) 

1. Έξοδος του Μεσολογγίου

Η Έξοδος του Μεσολογγίου έλαβε χώρα τη νύχτα της 10ης

προς 11η Απριλίου 1826 (Σάββατο του Λαζάρου προς Κυρια-

κή των Βαΐων), όταν σφαγιάστηκε μεγάλος αριθμός κατοίκων,

που είχαν ήδη αποδεκατιστεί από την πείνα και τις επιδημίες.
(2) Η Έξοδος του Μεσολογγίου δεν ενέπνευσε μόνο έλληνες

και φιλέλληνες ζωγράφους, όπως τους Θεόδωρο Βρυζάκη και

Eugène Delacroix, αλλά συνθέτες και ποιητές, όπως τον

Gioacchino Rossini στη δημιουργία της όπερας «Η πολιορκία

της Κορίνθου» (Le siège de Corinthe - 1842) και τον Βικτόρ Ου-

γκώ στο ποίημά του «Τα κεφάλια του σαραγιού» (Les Têtes du

sérail) από τη συλλογή του Les Orientales (1829).  

Ένα από τα πρώτα έργα που επεξεργάζονται το τραγικό

αυτό γεγονός, είναι το τρίπρακτο δράμα «Η πτώση του Με-

σολογίου» (Der Fall von Missolunghi) του Γερμανού Gustav

Joseph Krahe, που γράφτηκε το 1826 αλλά εκδόθηκε δύο χρό-

νια αργότερα (Μόναχο 1828). Οι χαρακτήρες του έργου χω-

ρίζονται σε Έλληνες και Τούρκους: Ibrahim Pascha

(πολιορκητής του Μεσολογγίου), Topdschi Paschi, Reschied

Pascha και Bulud Baschi (τούρκοι αρχηγοί του πυροβολικού),

Soliman Bei, τούρκοι αξιωματικοί και στρατιώτες - Noto

Bozaris (διοικητής του Μεσολογγίου), Helena (κόρη του),

Kostas Zavilera, Bischof Joseph, Marco Karaiscaki (γιος του

στρατηγού Καραϊσκάκη), Κijzo Zavela, Bambuki Fantomara και

Zoes Danu (αρχηγοί σώματος), έλληνες αξιωματικοί, στρα-

τιώτες και κάτοικοι της πόλης.

Την ίδια χρονιά εκδίδεται το έμμετρο δράμα «Η τελευταία

ημέρα του Μεσολογγίου» (Le dernier jour de Missolonghi), σε

ποίηση Georges Ozaneaux και μουσική Ferdinand Hérold. Το

έργο, που περιγράφεται ως «ηρωικό δράμα εις πράξεις τρεις

μετ’ ασμάτων» (drame héroïque en trois actes, en vers, avec

des chants), ανέβηκε στις 10 Απριλίου 1828 στο Théâtre de

l'Odéon του Παρισιού. Η υπόθεση στηρίζεται στο περιστατικό

της ανατίναξης της πυριτιδαποθήκης από τον Καψάλη την πα-

ραμονή της Εξόδου. Ο ηλικιωμένος Καψάλης, μην μπορώντας

να συμμετέχει στην Έξοδο, κατέλαβε τη μεγάλη πυριτιδαπο-

θήκη, όπου είχαν καταφύγει πολλά γυναικόπαιδα και ανάπη-

ροι, και όταν οι Τούρκοι εισέβαλαν στην πόλη, ανατινάχθηκε

μαζί με τους συγκεντρωμένους, αλλά και πολλούς Τούρκους.

Οι χαρακτήρες του έργου: Themelis (αρχηγός των επαναστα-

τών του Μεσολογγίου), Noti Botzaris (πολέμαρχος του Σουλί-

ου), Chrysa (κόρη του Μπότσαρη), Kapsali (Μεσολογγίτης

στρατηγός), Gérard (Γάλλος αξιωματικός), Alexis (νεαρός Έλ-

ληνας), Dryanis και Tsavellas (Σουλιώτες καπετάνιοι), Meyer

(Ελβετός εκδότης των «Χρονικών του Μεσολογγίου»), Tahir

(πασάς, στρατηγός του Ιμπραήμ), Achmet (αγάς του Καΐρου),

Λόρδος Felton (Άγγλος στρατηγός), Koreb (Αλβανός, γραμ-

ματέας του πασά), κ.ά. Το έργο διανθίζεται με τραγούδια

(μπαλάντες) επαναστατικού χαρακτήρα (σ. 22). 

Την ίδια χρονιά εκδίδεται το «Άσμα του Μεσολογγίου»

(Chant de Missolonghi), με τον χαρακτηριστικό τίτλο «Mères,

endormez vos enfants» (Μανάδες, κοιμήστε τα παιδιά σας),

που συνετέθη από τον Ιταλό συνθέτη Antonio Francesco Gae-

tano Saverio Pacini (1778 - 1866). Ο Pacini (που δεν πρέπει να

συγχέεται με τον συνεπώνυμό του Giovanni Paccini), εργά-

στηκε αργότερα και ως εκδότης στο Παρίσι, όπου εγκατα-

στάθηκε από το 1804, εκδίδοντας αρκετά φιλελληνικά έργα,

μεταξύ των οποίων την καντσονέτα του Μάντζαρου Ninetta

vezzosa. (3) 

Τον Μάιο του 1826 γράφεται το μουσικό έργο του Γάλλου

μαέστρου και συνθέτη Oscar de Lagoanere (1853 - 1918), με

τίτλο Missolonghi και υπότιτλο «Άσμα της μητέρας στον τάφο

της κόρης της» (Chant d'une mère au tombeau de sa fille), που

αφιερώνεται από τους συγγραφείς στις Γαλλίδες που κάνουν

έρανο για τους Έλληνες (dédié par les Auteurs aux Dames

Françaises qui ont Quêté pour les Grecs). Το έργο, σε στίχους

ανωνύμου που υπογράφει με τα αρχικά C. L., ερμηνεύτηκε

στις 20 Ιουνίου 1826 στη Limoges, ενώ εκδόθηκε πρόσφατα,

διασκευασμένο για κουϊντέτο τρομπετών από τον Patrick

Fabert (Παρίσι 1999). 

Το 1832 ανέβηκε στο θέατρο La Fenice της Βενετίας, το

πεντάπρακτο ηρωικό μπαλέτο «Η τελευταία ημέρα του Μεσο-

λογγίου» (L’ ultimo giorno di Missolungi) του Antonio Cortesi,

σε μουσική του Luigi Maria Viviani. (4) Το έργο είναι μεταφορά

στα ιταλικά του έργου του Ozaneaux, όπως φαίνεται από τον

τίτλο, τους χαρακτήρες και την υπόθεση: Teodoro (πολέμαρ-

χος του Σουλίου), Crisa (κόρη του προηγούμενου), Alessi (γιος

του προηγούμενου), Capsali (στρατηγός του Μεσολογγίου,

Η Επανάσταση του 1821 
στη φιλελληνική 

μουσικοδραματική παραγωγή

του Γιάννη Πλεμμένου*
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του Πέτρου Στεργιόπουλου

Φαντασία για έναν πίνακα...(1)

στους Μουσικούς του Αγώνα για την Ελευθερία

Για τους συνειδητούς υπηρέτες της Τέχνης μας, αποτελεί διά-

κριση πνευματική ο προβληματισμός για τους όρους με τους

οποίους ένα έργο μουσικής, «ταξιδεύει» μέσα στο χρόνο. Η

καταγεγραμμένη παρακαταθήκη της παρτιτούρας είναι άλλω-

στε, αυτονόητα, ένας από τους προφανείς. Όπως όμως η αν-

θρώπινη γλώσσα, κλείνει μέσα της και τον ηχητικό νοηματικό

της κώδικα, έτσι, νομίζω, και οι μορφές κλείνουν μέσα τους

παραστάσεις της ζωής μέσα από την εικαστική τους, διηνεκή,
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Η αγάπη του Παπαδιαμάντη για τη μουσική είναι γνωστή μέ-

σα από τα έργα του αλλά και από αναφορές άλλων συγχρό-

νων του, όπως του εξαδέλφου και ομοτέχνου του Αλέξανδρου

Μωραϊτίδη. (1) Είναι χαρακτηριστικό ότι πολύ λίγα από τα διη-

γήματα του Σκιαθίτη δημιουργού δεν περιέχουν αναφορές

στην εκκλησιαστική μουσική ή το δημοτικό τραγούδι.(2) 

Ο Παπαδιαμάντης παρεμβάλλει συχνά στίχους από δημο-

τικά άσματα ή αποσπάσματα από εκκλησιαστικούς ύμνους. Ως

υιός ιερέα, έδειχνε ιδιαίτερη έφεση στην εκκλησιαστική μου-

σική την οποία άσκησε και ο ίδιος μέχρι το τέλος του.(3)

Ιδιαίτερη θέση στο έργο του, κατέχει η μουσική στο πλαί-

σιο της Μεγάλης Εβδομάδας και του Πάσχα. Στα λεγόμενα

«πασχαλινά» διηγήματα του Σκιαθίτη δημιουργού, καταγρά-

φονται κυρίως περιστατικά από την πομπή του Επιταφίου και

τη νύχτα της Αναστάσεως. Με φόντο τους μεγαλοβδομαδιάτι-

κους ή πασχαλιάτικους ύμνους, ο Παπαδιαμάντης βρίσκει την

ευκαιρία να καταγγείλει ή να σατιρίσει κάποια κακώς κείμενα

της εκκλησιαστικής πράξης του καιρού του, αλλά και να ανα-

δείξει κάποιους αυθεντικούς τύπους ανθρώπων της υπαίθρου.

Στην Εξοχική Λαμπρή (1890) το πασχαλινό σκηνικό φιλοξε-

νεί κάποιους γραφικούς τύπους ερασιτεχνών μουσικών της υπαί-

θρου και καταγράφει με ιλαρότητα αρκετά περιστατικά. Ένα

από αυτά συνδέεται με τον μπάρμπα-Αναγνώστη, έναν αγράμ-

ματο και απλοϊκό ψάλτη, που «τα ήξευρεν απ έξω» όλα τα γράμ-

ματα της Λαμπρής, αλλά δεν ηδύνατο ν’ αναγνώση τίποτε από

μέσα», και όμως «επεθύμει να ψάλη το ‘Σώμα Χριστού μεταλά-

βετε’» (4) (Β’, σ. 108). (5) Αφού σήκωσαν Ανάσταση και μπήκαν πά-

λι στον ναό, ο παπάς διάβαζε τις ευχές του «άμα αντιψάλλων αυ-

τώ εξ ανάγκης, από του ιερού βήματος» (Β’, σ. 109).

Στο Πασχαλιάτικο τραπέζι που ακολούθησε, ο μπαρμπα -

Μηλιός άρχισε να ψάλλει το «Χριστός ανέστη», αλλά μέσα στο

κέφι του «το εγύριζε πότε εις τον αμανέ και πότε εις το κλέ-

φτικο» (Β’, σ. 113). Δίπλα του καθόταν ο μπάρμπα - Κίτσος,

ένας «γηραιός χωροφύλαξ» από τη Χειμάρρα, που είχε απο-

σταλλεί εκτάκτως για τις ημέρες του Πάσχα να τηρήσει την

τάξη στο χωριό, και ο οποίος,

«αφού ησπάσθη τρις ή τετράκις την τσότραν [δηλ. τη φλό-

σκα του κρασιού], ήρχισε να ψάλλη το Χριστός ανέστη, κατ’

ιδιάζοντα αυτώ τρόπον, ως εξής: - Κ’στο - μπρε - Κ’στος ανέστη

εκ νεκρών θανάτων, θάνατον μπατήσας, κι έντοις - έντοις μνή-

μασι, ζωήν παμακάριστε!» (ό.π.). 

Σχολιάζοντας την πρωτότυπη ερμηνεία του χωροφύλακα -

ψάλτη, ο Παπαδιαμάντης σημειώνει ότι «μεθ’ όλην την ιδιορ-

ρυθμίαν ταύτην, ουδείς ποτέ έψαλεν ιερόν άσμα μετά πλείο-

νος χριστιανικού αισθήματος και ενθουσιασμού» (Β’, σ. 114).

Ο Σκιαθίτης λογοτέχνης χαρακτηρίζει αυτούς τους ψάλτες

«αληθείς ορθοδόξους έλληνας», και ολοκληρώνει την περι-

γραφή του με τον «κλέφτικο» χορό που έσυραν οι αγαθοί χω-

ρικοί στο πασχαλινό τραπέζι. 

Στην Παιδική Πασχαλιά (1891), ο Σκιαθίτης συγγραφέας

περιγράφει τα έθιμα της Μεγάλης Παρασκευής, όταν τη σκυ-

τάλη παίρνουν «γυναίκες διακαώς ποθούσαι ‘να ξενυχτίσουν

του Γιάννη Πλεμμένου*

Η μουσική 
στα πασχαλινά διηγήματα 
του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη
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Ταφή και Ανάσταση από τη μοντερνιστική σκοπιά 

του Krzysztof Penderecki

«Η προφητεία μου είναι ότι η «αθανασία» του Utrenja θα διαρ-

κέσει για πέντε περίπου χρόνια, και ότι ο κύριος Penderecki

θα γίνει απλώς ένα ακόμη όνομα στα μουσικά λεξικά σε περί-

που δέκα χρόνια». Αυτά γράφει ένας μουσικοκριτικός, σχο-

λιάζοντας την αμερικανική πρεμιέρα του πρώτου μέρους του

μεγάλης κλίμακας χορωδιακού έργου του πολωνού συνθέτη

Krzysztof Penderecki Utrenja, το φθινόπωρο του 1970, με την

Philadelphia Orchestra υπό τον Eugene Ormandy. (1) 

Περισσότερο από σαράντα χρόνια αργότερα, οι αμέτρη-

τες βραβεύσεις και τιμητικές διακρίσεις που έχει συγκεντρώ-

σει, αλλά και η ευρεία αποδοχή της οποίας χαίρει ο «ζωντανός

θρύλος» Penderecki, δεν αφήνουν περιθώριο αμφισβήτησης

για το εάν ο συνθέτης έχει γίνει «απλώς ένα ακόμη όνομα στα

μουσικά λεξικά». 

Το Utrenja, ωστόσο, κατέχει μια θέση λιγότερο περίοπτη

μέσα στο συνολικό έργο του συνθέτη, τουλάχιστον σε σχέση

με τα ευρύτατα γνωστά και δημοφιλέστερα έργα του, Πάθη

κατά Λουκά, Πολωνικό Ρέκβιεμ, ή την εμβληματική Θρηνωδία

για τα θύματα της Χιροσίμα. Το παρόν άρθρο είναι αφιερωμέ-

νο σε αυτό το μοντερνιστικό ορατόριο του συνθέτη.

Utrenja, ένα ορατόριο για το Πάσχα

Το 1967 ο Penderecki δηλώνει σε μια συνέντευξη:

Είμαι καθολικός, αλλά το θέμα δεν είναι να είσαι μέλος σε μία

συγκεκριμένη εκκλησία. Το θέμα είναι ότι με ενδιαφέρουν πο-

λύ αυτά τα ζητήματα [...] Το [θείο] Πάθος, το οποίο είναι, σε

τελική ανάλυση, μία από τις πιο διαχρονικές, και πραγματικά

οικουμενικές, ιστορίες. (2) 

Η προτίμηση του συνθέτη για τα θρησκευτικά ζητήματα

έχει διαμορφώσει ένα σημαντικό μέρος της συνθετικής του

παραγωγής, με τα θρησκευτικά του έργα που εμπνέονται από

την Καθολική και Ορθόδοξη ανατολικοευρωπαϊκή χριστιανική

παράδοση, αλλά και από την εβραϊκή πίστη, να εκτείνονται

από τη νεότητά του ως και το πρόσφατο παρελθόν. (3)

Από το χορωδιακό Stabat Mater του 1962 και τα Πάθη κα-

τά Λουκά του 1963 - 66, ως το Πολωνικό Ρέκβιεμ (1980 - 84

και αναθεωρημένο το 1993) και μια πληθώρα ακόμη χορωδια-

κών, κυρίως, έργων της δεκαετίας του 1990 (Benedictus, Ag-

nus Dei, Επτά Θύρες της Ιερουσαλήμ, Credo), το corpus του

είναι πλήρες παραδειγμάτων. 

Στη «διαχρονική και πραγματικά οικουμενική», όπως ο

ίδιος τη χαρακτηρίζει παραπάνω, ιστορία του Θείου Πάθους,

ο Penderecki αφιερώνει ένα τρίπτυχο συνθέσεων, οι οποίες

πραγματεύονται την αλληλουχία των γεγονότων από τα Πάθη

ως την Ταφή και την Ανάσταση του Ιησού. Η πρώτη και γνω-

στότερη από αυτές, το ορατόριο Passio et mors Domini nostri

Jesu Christi secundum Lucam, ένα έργο για αφηγητή, σολίστ

τραγουδιστές, τέσσερις χορωδίες και μεγάλη ορχήστρα, συ-

ντέθηκε κατά παραγγελία της Δυτικογερμανικής Ραδιοφωνίας

(WDR) και ολοκληρώθηκε το 1966, οπότε και έκανε πρεμιέρα

στον καθεδρικό ναό του Münster. Συνδυάζοντας μία αρμονική

γλώσσα πολύ κοντά στην ατονικότητα, με «παραδοσιακά»

μορφολογικά χαρακτηριστικά του ορατορίου (ρετσιτατίβι, χο-

ρικά) και μια σαφή αφηγηματική ροή, τα Πάθη κατά Λουκά δι-

καίως καταξιώθηκαν σύντομα ως ένα από τα πλέον

αναγνωρισμένα σε κοινό και κριτικούς έργα του συνθέτη. (4) 

Τα δύο μέρη του Utrenja (που σημαίνει πρωινή λειτουργία,

«όρθρος») συνιστούν το έργο που συμπληρώνει το τρίπτυχο:

παρότι από την ολοκλήρωσή του το 1971 παίζεται και ηχο-

γραφείται πάντοτε ολόκληρο, το Utrenja συντέθηκε διαδοχι-

κά: και πάλι με παραγγελία του WDR (η οποία πιθανότατα

ήρθε ως απόρροια της επιτυχίας που γνώρισαν τα Πάθη), ο

συνθέτης παρέδωσε το 1970 το Utrenja I: Ο Ενταφιασμός του

Χριστού, και το 1971 το Utrenja II: Η Ανάσταση του Χριστού. 

Το Utrenja I, γραμμένο για σολίστ τραγουδιστές, δύο μι-

γ
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της Μαρίας Θεοφίλη

“Utrenja”
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Μαρίνα Τζούλη: Όπως εύστοχα σημει-

ώνεται και στον πρόσφατο Κατάλογο

Έργων σας που κυκλοφόρησε από τον

Εκδοτικό Οίκο "Φίλιππος Νάκας", oι κα-

ντάτες Νενικήκαμεν (1971) και Προμη-

θέας (1983) κατέχουν, μεταξύ άλλων,

εξέχουσα θέση στην εργογραφία σας. 

Ας αρχίσουμε από την πρώτη, πα-

ραγγελία της πόλης του Μονάχου με την

ευκαιρία των Ολυμπιακών Αγώνων, η

οποία παρουσιάστηκε εκεί στις 25 Αυ-

γούστου 1972 στην αίθουσα "Ηρακλής"

κατά το "Ολυμπιακό καλοκαίρι", από την

ορχήστρα και τη χορωδία της Βαυαρικής

Ραδιοτηλεόρασης, υπό τη διεύθυνσή σας. 

Νενικήκαμεν, λοιπόν, Ή το Παράδο-

ξο του Πολέμου (1) και αξίζει να επιση-

μάνουμε ότι στα "Νέα" της 18ης

Αυγούστου του 1973 ο Κ. Λιναρδάτος

σημειώνει πως ο διάσημος συνθέτης

Πεντερέτσκι σας συνεχάρη για το εν λό-

γω έργο, το οποίο θεώρησε ως μία από

τις πλέον εμπνευσμένες συνθέσεις. Επί-

σης ο Καρλ Ορφ, σε συνέντευξή του

στις 7 Σεπτεμβρίου 1972 στον ίδιο δη-

μοσιογράφο, εκθειάζει την ποιότητα του

έργου σας. Για του λόγου το αληθές,

μεταφέρουμε την απάντησή του στην

ερώτηση, αν έχει συνεργαστεί ο ίδιος

με Έλληνες μουσικούς: «Με τον Θόδω-

ρο Αντωνίου. Είναι ένας από τους πιο

αξιόλογους συνθέτες της εποχής. Το έρ-

γο του "Νενικήκαμεν" τάραξε τα νερά, τα

μουσικά εννοώ, του Μονάχου. Ο νεαρός

αυτός έχει πολύ ταλέντο». Τα δε λόγια

του δημοσιογράφου εντείνουν το κλίμα

της συνέχειας: «Τον θαυμασμό του Ορφ

για τον Αντωνίου τον διαπιστώσαμε με

τα ίδια μας τα μάτια. Μετά τη συναυλία

της 25ης Αυγούστου, ο Ορφ ζήτησε από

τον Αντωνίου να του εξηγήση τον τρόπο

της νέας μουσικής γραφής, που χρησι-

μοποιεί στις παρτιτούρες του. Και το…

μάθημα κράτησε αρκετή ώρα.» Θα θέ-

λαμε το σχόλιό σας.   

Θόδωρος Αντωνίου: Εδώ μιλάμε για

δύο έργα, κυρίως το Νενικήκαμεν, ένα

από τα πιο μεγάλα σε δυνάμεις, μέσα,

αλλά και διάρκεια έργο, παραγγελία των

Ολυμπιακών του Μονάχου, για μεγάλη

ορχήστρα, μεγάλη χορωδία, αφηγητή,

μέτζο-σοπράνο και βαρύτονο. Πιστεύω

ναι, ότι έχει μία εξέχουσα θέση στην ερ-

γογραφία μου, πόσο μάλλον αφού έγι-

νε αφορμή να προσκληθώ να

ξαναδιευθύνω τη Βαυαρική Ραδιοφω-

νία, μία από τις σπουδαιότερες ορχή-

στρες του κόσμου. Μπορώ να πω

μάλιστα, ότι μαζί με τη Φιλαρμονική του

Βερολίνου είναι οι μόνες ορχήστρες

που ηχογράφησαν σχεδόν όλα τα έργα

της Deutsche Grammophone. 

Η πρεμιέρα, στο πλαίσιο των Πολι-

τιστικών Ολυμπιακών Αγώνων (25 Αυ-

γούστου 1972), μεταδιδόταν από

εκατοντάδες ραδιοφωνικούς σταθμούς

απ’ όλο τον κόσμο. Είναι η πολύ σπου-

δαία επίσης χορωδία, αλλά και η πρό-

σκληση του Ραφαήλ Κούμπελικ, του

μουσικού διευθυντή της Βαυαρικής Ρα-

διοφωνίας, να διευθύνω ο ίδιος το έργο

μου. Ήταν η εποχή που εισήγαγα πολ-

λά νέα σημεία σημειογραφίας και πολ-

λά εφέ, που είχε ως αποτέλεσμα μία

ιδιαίτερα πολύπλοκη παρτιτούρα. Ο

Κούμπελικ, πολύ σπουδαίος μαέστρος

αλλά όχι σχετικός μ’ αυτό το είδος, εί-

χε την καλοσύνη να μου προτείνει να δι-

ευθύνω εγώ. Αυτό έγινε αφορμή, σε

συνδυασμό με την επιτυχία του έργου

αυτού, να με καλέσουν στην Όπερα να

διευθύνω και να μου παραγγείλουν και

τον «Περίανδρο». Μάλιστα, σε εκείνη

την  πρώτη εκτέλεση, τραγούδησε η νε-

αρή τότε Αγνή Μπάλτσα και ο Σπύρος

Σακκάς και αφηγητής ήταν ο Hans Her-

bert Fiedler, ο οποίος είχε κάνει την

πρεμιέρα του «Μωυσής και Ααρών» του

Schoenberg. 

Χαίρομαι για τα σχόλια του Pen-

derecki και του Carl Orff, ο οποίος πραγ-

ματικά έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον. Ο

δημοσιογράφος Λιναρδάτος, ο οποίος

δυστυχώς πέθανε πολύ νέος, πολλά

χρόνια πριν, είχε έρθει γι’ αυτή την πρε-

μιέρα στο Μόναχο. Ήταν κάπως υπερ-

βολικό αυτό το «και το μάθημα κράτησε

αρκετή ώρα». Ο Carl Orff είχε το ενδια-

φέρον να μάθει πώς κάνω εγώ ορισμένα

πράγματα, και βέβαια η όλη συναυλία,

αυτή η πανηγυρική των Ολυμπιακών,

περιελάμβανε ό,τι πιο αντιπροσωπευτι-

κό θα είχε το Μόναχο, τον Carl Orff και

τον Richard Strauss, κι έναν νεαρό Έλ-

ληνα ο οποίος σπούδαζε στο Μόναχο. 

Το "Νενικήκαμεν", σε ποίηση της

Τούλας Τόλια, φίλης, συνεργάτιδός

μου από πολλά χρόνια, βασίζεται σε

κείμενα αρχαίων συγγραφέων (Θουκυ-

δίδη, Ηροδότου κ.τ.λ.) και σύγχρονης

ποίησης. Κανείς πόλεμος δεν έγινε χω-

ρίς απώλειες και χωρίς καταστροφές.

Και γι’ αυτό, το χαρακτηριστικό αυτού

του έργου είναι ότι η λέξη "Νενικήκα-

μεν", η οποία εμφανίζεται στο τελευταίο

μέρος, έρχεται διαλυμένη, έρχεται κα-

τεστραμμένη. 

Η γλώσσα των τραγουδιστών είναι

στα Ελληνικά, Αρχαία Ελληνικά, ο δε

αφηγητής, ο οποίος διαβάζει το ποίημα

ή και τα ιστορικά γεγονότα που συνέ-

βαιναν, πάνω από τα κείμενα των Θου-

26

μία συζήτηση του Θόδωρου Αντωνίου με τη Μαρίνα Τζούλη

Με αφορμή την εκλογή του προέδρου της Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών 

Θόδωρου Αντωνίου, ως τακτικού μέλους της Ακαδημίας Αθηνών, 

το «Πολύτονον» φιλοξενεί σε συνέχειες μια σειρά συζητήσεων 

του διακεκριμένου ακαδημαϊκού, με την Δρ. μουσικολόγο και συνθέτιδα Μαρίνα Τζούλη, 

με θέμα τη «συμπεριφορά» και τις μεταμορφώσεις της μουσικής δημιουργίας 

όταν συναρτάται με το γλωσσικό περιεχόμενο ενός κειμένου, ενός πολιτισμού. 

Το ιδιαίτερο προφίλ θα σχηματιστεί μέσα από εκτενείς ερωταποκρίσεις, 

καθώς και περιηγήσεις στο έργο και την καλλιτεχνική δράση του συνθέτη, 

ο οποίος αναλύει την έννοια και την πορεία του μελοποιημένου λόγου 

στη σύγχρονη ελληνική μουσική. 

5ο μέρος 

«Και Ρόδο Μέσα μου Πολύ»

Μόναχο 1972:
Οδοιπορικό από την καντάτα "Νενικήκαμεν" στον λόγο της όπερας και του θεάτρου
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Μαρία Χριστίνα Κριθαρά: Ας αρχίσου-

με με τον σωστό τίτλο αυτού που

γίνεται.

Μιχάλης Οικονόμου: Γίνεται είναι ένα

σεμινάριο - master class όπως λέγεται -

διεύθυνσης χορωδίας και ορχήστρας,

το οποίο διοργανώνει ο Οργανισμός

Πολιτισμού, Νεολαίας και Άθλησης του

Δήμου Αθηναίων (1), κατόπιν δικής μου

παρότρυνσης. Είμαι ο εμπνευστής δη-

λαδή και γίνεται δύο φορές το χρόνο,

μία το φθινόπωρο και μία την άνοιξη. Το

έχουμε ξεκινήσει από πέρυσι.

Μαρία Θεοφίλη: Πόσο διαρκεί;

Μ. Οικ.: Μία εβδομάδα, όσο διαρκεί

ένα σετ προβών με συναυλία μίας συμ-

φωνικής ορχήστρας. Συμμετέχει η Συμ-

φωνική Ορχήστρα του Δήμου

Αθηναίων, καθώς και η Χορωδία του

Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου.

Μ. Χ. Κ.: Είναι λοιπόν και για διεύθυνση

χορωδίας. 

Μ. Οικ.: Ναι, είναι και για διεύθυνση χο-

ρωδίας. Συνεργάζομαι με την εξαιρετι-

κή μαέστρο και μουσικολόγο, που έχει

και διδακτορικό από την Αμερική, την

Αθανασία Κυριακίδου (2), η οποία κατε-

βαίνει από τη Θεσσαλονίκη για να φέ-

ρουμε εις πέρας όλο αυτό το γεγονός...

Μ. Χ. Κ.: Τι κάνει ακριβώς;

Μ. Οικ.: Η Αθανασία είναι βοηθός μου

και διδάσκει το τμήμα αρχαρίων, έχου-

με και τμήμα αρχαρίων. Το master class

αποτελείται από τρία τμήματα: το τμή-

μα αρχαρίων, το τμήμα διεύθυνσης

χορωδίας, και το προχωρημένο, που εί-

ναι το τμήμα διεύθυνσης ορχήστρας.

Συγκεντρώνουμε μίνιμουμ πενήντα

αιτήσεις κάθε φορά, και τις δύο φορές

το χρόνο που το κάνουμε, έχει μεγάλη

επιτυχία. Έρχονται ελληνόπουλα που

σπουδάζουν στη Βιέννη, στην Πράγα,

έρχονται από την Κύπρο, τη Βουλγαρία,

τη Ρουμανία, τη Γερμανία, έχουν έρθει

ελληνόπουλα που κάνουν ήδη Master ή

Bachelor στη διεύθυνση        ορχήστρας,

28

Μία διαφορετική 
... «οικογένεια»

μια συζήτηση με τις Μαρία Θεοφίλη και Μαρία - Χριστίνα Κριθαρά

Εδώ και δύο χρόνια περίπου, διοργανώνονται από τον Δήμο της Αθήνας 

σεμινάρια διεύθυνσης ορχήστρας. 

Συναντήσαμε τον συνάδελφο, αλλά και εμπνευστή της ιδέας, 

Μιχάλη Οικονόμου και συνομιλήσαμε μαζί του για το όλο εγχείρημα. 

Μιχάλης 
Οικονόμου
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Skalkottas’s birth in the composer’s birthplace, Evia. In his

speech, Demertzis, who is a Skalkottas scholar, stresses the

fact that the composer’s work is firmly rooted in the Greek folk

tradition and he uses several instances in which the Skalkot-

tas’s close connection with the tradition is shown: his tran-

scription of a series of Cretan folk songs, and, of course, the

composition of his own monumental 36 Greek Dances. 

Gradually, Demertzis tackles a critical issue concerning

Skalkottas: the misunderstandings of his work on behalf of his

contemporaries and even of the later generations. The com-

poser himself had an open mind; and it is vital that our minds

are also open when we try to approach and appreciate his

hugely important work.

The sorrow over the timeliness of the past, Part II

by Apostolos Kostios, p. 42 

In the second part of this very interesting series, professor Kos-

tios continues by citing and commenting on Georgios Sklavos’s

second text titled “Greek Music at home”. Sklavos begins: “In

our previous note we wrote about some of the reasons which

make the performance of Greek music abroad difficult. There

are more reasons which make its performance difficult at home

as well.” Several points he makes look far more relevant than

we would like them to be; despite the undoubted progress that

has been made since Sklavos’s time, the reception of Greek

art music within society, leaves a lot to be desired. 

Art and Style: Piano Workshop, part VI

by Angelica Papanikolaou, p. 44

Although the keyboard has been known to have its chromatic

layout since 1558, when Giuseppe Zarlino mentioned so in his

Instituzioni harmoniche, a lot of experimentations have been

made through the centuries in order to make it more function-

al and ergonomic. The author refers to the efforts of people

such as the Viennese constructor Neuhaus (1780) and then de-

scribes the innovative and incredibly original idea of the Hun-

garian Paul von Jankó, whose invention of 1883, which was

realized with the help of Anton Pratsch and Rudolf Wilhelm Kur-

ka, caused great turmoil. 

Stephanos Vassiliades’s Discography

by Thomas Tamvakos, p. 50

The present article offers a comprehensive account of the al-

bums which include Stephanos Vassiliades’s compositions, di-

vided into three main categories: electronic, stage music and

children’s songs. Vassiliades’s works were first released on

record in 1967 and since then, a part of his music has found its

way to several recorded projects. The author provides the read-

ers with information about the names and dates of the releas-

es, as well as the main contributors to each album, and

concludes by expressing the hope that more of Vassiliades’s

important compositions will be released soon.

Book presentations 

by Leonidas Kanaris, p. 52

In this issue the following books are presented:

Alexios G. K. Savvides: Conductors at the World Wide Web

(Herodotus Editions, 161 pages).

Stylianos Tsakalides: Practicing the violin (University Studio

Press Editions, 340 pages)

Maria Sourtzi - Chatzidemetriou:The analysis of a Piano Con-

certo by W. A. Mozart (An Indipendant Edition, 49 pages) 

Adolf Rüdiger: What should I know about my voice (Papagrig-

oriou - Nakas Editions, 46 pages).  

Evangelia Kopsalidou: Recreating the Opera (faggoto books

Editions, 162 pages).

pleted in 1970 and the second a year later. The author presents

the work from a historical standpoint and she also comments

on its main musical traits, with the hope of introducing the read-

ers to this lesser - known masterpiece of the twentieth century.

“...and plentiful rose in me...” (Part V)

A conversation with Theodore Antoniou

by Marina Tzouli, p. 26 

The present part of the conversation between Tzouli and An-

toniou is concerned with the composer’s cantatas and operas.

First discussed is the cantata Nenikikamen [We are victorious],

a work of 1971 which was commissioned by the city of Munich

and premiered by the Bavarian Radio Symphony Orchestra

and Chorus under Antoniou himself; we also learn about

Prometheus (1983), Cantata Concertante (1988) and Die weiße

Rose (1974 - 75). In the next part of the conversation, Antoniou

refers to his three operas: Periander (1977 - 79), a work com-

missioned by the Munich Opera, Bacchae (1991 - 92), written

for the Athens Festival, and Oedipus at Colonus (1997), com-

missioned by the Southwest German Radio. 

A very special...“family”: 

An interview with Michalis Economou

by Maria - Christina Krithara and Maria Theofili, p. 28 

For the last two years, the Municipality of Athens has organ-

ized a series of orchestral conducting seminars. We met

Michalis Economou, the concept initiator and teacher at the

seminar and had a thorough discussion concerning this im-

portant project. As Economou explains, aspiring, talented peo-

ple have a major (and, concerning the Greek standards, almost

unique) chance: to meet and practice intensively with a skilled,

professional orchestra for a whole week, preparing the final

concert that is held at the end of the seminar. The whole sem-

inar experience is intense, exciting, and definitely worthwhile. 

Young composers’ Workshop 2015 

by Maria Christina Krithara, p. 33 

A 20 - year old institution, which has been providing aspiring

young composers with the opportunity to listen to their works

being performed, this year’s Workshop included a composi-

tion competition. From the twenty compositions submitted, six

were selected to be performed at the concert, which was giv-

en on February 11, 2015, on the occasion of the 80th birthday

of Theodore Antoniou, the founder and leader of the workshop.

After the works by Dimitris Tsimbanos, Angelos Mastrantonis,

Irene Chatzithemeli, Lina Tonia, Maria Gouvali, and George Pa-

pamitrou were performed, a special board awarded those by

Gouvali, Mastrantonis and Tsimbanos.

The Lottner Conservatory: a new era.

by Vassilis E. Hatzikonstantinou, p. 36

The article begins by narrating the story of Kleanthis Zannos,

the businessman whose financial and administrational contri-

bution to the Lottner Conservatory is proved to have been de-

cisive, since Lottner was financially dependent on him. Zannos

also solved the problem of the conservatory not being able to

provide state - approved titles, by founding a new music soci-

ety called “Apollo”. On Zannos’s initiative, the “Apollo” society

also issued a music magazine, which openly propagated all

things connected to the conservatory and, of course, German

music.

110 years since Nikos Skalkottas’s birth 

by Kostis Demertzis, p. 39  

The present article is derived from a speech Kostis Demertzis

delivered at an event celebrating the 110th anniversary of
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Skalkottas’s birth in the composer’s birthplace, Evia. In his

speech, Demertzis, who is a Skalkottas scholar, stresses the

fact that the composer’s work is firmly rooted in the Greek folk

tradition and he uses several instances in which the Skalkot-

tas’s close connection with the tradition is shown: his tran-

scription of a series of Cretan folk songs, and, of course, the

composition of his own monumental 36 Greek Dances. 

Gradually, Demertzis tackles a critical issue concerning

Skalkottas: the misunderstandings of his work on behalf of his

contemporaries and even of the later generations. The com-

poser himself had an open mind; and it is vital that our minds

are also open when we try to approach and appreciate his

hugely important work.

The sorrow over the timeliness of the past, Part II

by Apostolos Kostios, p. 42 

In the second part of this very interesting series, professor Kos-

tios continues by citing and commenting on Georgios Sklavos’s

second text titled “Greek Music at home”. Sklavos begins: “In

our previous note we wrote about some of the reasons which

make the performance of Greek music abroad difficult. There

are more reasons which make its performance difficult at home

as well.” Several points he makes look far more relevant than

we would like them to be; despite the undoubted progress that

has been made since Sklavos’s time, the reception of Greek

art music within society, leaves a lot to be desired. 

Art and Style: Piano Workshop, part VI

by Angelica Papanikolaou, p. 44

Although the keyboard has been known to have its chromatic

layout since 1558, when Giuseppe Zarlino mentioned so in his

Instituzioni harmoniche, a lot of experimentations have been

made through the centuries in order to make it more function-

al and ergonomic. The author refers to the efforts of people

such as the Viennese constructor Neuhaus (1780) and then de-

scribes the innovative and incredibly original idea of the Hun-

garian Paul von Jankó, whose invention of 1883, which was

realized with the help of Anton Pratsch and Rudolf Wilhelm Kur-

ka, caused great turmoil. 

Stephanos Vassiliades’s Discography

by Thomas Tamvakos, p. 50

The present article offers a comprehensive account of the al-

bums which include Stephanos Vassiliades’s compositions, di-

vided into three main categories: electronic, stage music and

children’s songs. Vassiliades’s works were first released on

record in 1967 and since then, a part of his music has found its

way to several recorded projects. The author provides the read-

ers with information about the names and dates of the releas-

es, as well as the main contributors to each album, and

concludes by expressing the hope that more of Vassiliades’s

important compositions will be released soon.

Book presentations 

by Leonidas Kanaris, p. 52

In this issue the following books are presented:

Alexios G. K. Savvides: Conductors at the World Wide Web

(Herodotus Editions, 161 pages).

Stylianos Tsakalides: Practicing the violin (University Studio

Press Editions, 340 pages)

Maria Sourtzi - Chatzidemetriou:The analysis of a Piano Con-

certo by W. A. Mozart (An Indipendant Edition, 49 pages) 

Adolf Rüdiger: What should I know about my voice (Papagrig-

oriou - Nakas Editions, 46 pages).  

Evangelia Kopsalidou: Recreating the Opera (faggoto books

Editions, 162 pages).

pleted in 1970 and the second a year later. The author presents

the work from a historical standpoint and she also comments

on its main musical traits, with the hope of introducing the read-

ers to this lesser - known masterpiece of the twentieth century.

“...and plentiful rose in me...” (Part V)

A conversation with Theodore Antoniou

by Marina Tzouli, p. 26 

The present part of the conversation between Tzouli and An-

toniou is concerned with the composer’s cantatas and operas.

First discussed is the cantata Nenikikamen [We are victorious],

a work of 1971 which was commissioned by the city of Munich

and premiered by the Bavarian Radio Symphony Orchestra

and Chorus under Antoniou himself; we also learn about

Prometheus (1983), Cantata Concertante (1988) and Die weiße

Rose (1974 - 75). In the next part of the conversation, Antoniou

refers to his three operas: Periander (1977 - 79), a work com-

missioned by the Munich Opera, Bacchae (1991 - 92), written

for the Athens Festival, and Oedipus at Colonus (1997), com-

missioned by the Southwest German Radio. 

A very special...“family”: 

An interview with Michalis Economou

by Maria - Christina Krithara and Maria Theofili, p. 28 

For the last two years, the Municipality of Athens has organ-

ized a series of orchestral conducting seminars. We met

Michalis Economou, the concept initiator and teacher at the

seminar and had a thorough discussion concerning this im-

portant project. As Economou explains, aspiring, talented peo-

ple have a major (and, concerning the Greek standards, almost

unique) chance: to meet and practice intensively with a skilled,

professional orchestra for a whole week, preparing the final

concert that is held at the end of the seminar. The whole sem-

inar experience is intense, exciting, and definitely worthwhile. 

Young composers’ Workshop 2015 

by Maria Christina Krithara, p. 33 

A 20 - year old institution, which has been providing aspiring

young composers with the opportunity to listen to their works

being performed, this year’s Workshop included a composi-

tion competition. From the twenty compositions submitted, six

were selected to be performed at the concert, which was giv-

en on February 11, 2015, on the occasion of the 80th birthday

of Theodore Antoniou, the founder and leader of the workshop.

After the works by Dimitris Tsimbanos, Angelos Mastrantonis,

Irene Chatzithemeli, Lina Tonia, Maria Gouvali, and George Pa-

pamitrou were performed, a special board awarded those by

Gouvali, Mastrantonis and Tsimbanos.

The Lottner Conservatory: a new era.

by Vassilis E. Hatzikonstantinou, p. 36

The article begins by narrating the story of Kleanthis Zannos,

the businessman whose financial and administrational contri-

bution to the Lottner Conservatory is proved to have been de-

cisive, since Lottner was financially dependent on him. Zannos

also solved the problem of the conservatory not being able to

provide state - approved titles, by founding a new music soci-

ety called “Apollo”. On Zannos’s initiative, the “Apollo” society

also issued a music magazine, which openly propagated all

things connected to the conservatory and, of course, German

music.

110 years since Nikos Skalkottas’s birth 

by Kostis Demertzis, p. 39  

The present article is derived from a speech Kostis Demertzis

delivered at an event celebrating the 110th anniversary of
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ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ GΟΕΤΗΕ
Πέμπτη 19 - 3 - 2015,  20.30 

Από το σκοτάδι στο φως

Ο πιανίστας και συνθέτης Απόστολος Ντάρλας θα ερμηνεύσει έργα των: 
= Franz Liszt: Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen S.179 (Praeludium nach J. S. Bach), 

Variationen ϋber das Motiv von Bach S. 180
= Ιάκωβος Κονιτόπουλος: To the Light
= Γιώργος Χατζημιχελάκης: Ενδοχώρα II

= Απόστολος Ντάρλας: Στρόβος Χ 
= Karlheinz Stockhausen: Luzifers Traum Klavierstucke XIII.

HELLENIC AMERICAN COLLEGE
Τρίτη 31 - 3 - 2015, 20.30                                                                                                                         

Μουσικό ταξίδι με βιολοντσέλο και πιάνο

= Βασιλική Φιλιππαίου: Silent moon
= Κωνσταντίνος  Φλεριανός: Φαντασία για βιολοντσέλο και πιάνο

= Άλκης Παπαδόπουλος: Σονάτα για βιολοντσέλο και πιάνο
= Béla Bartók: Ρουμάνικοι λαïκοί χοροί

= Bohuslav Martinu: Παραλλαγές σε ένα Σλοβάκικο θέμα για βιολοντσέλο και πιάνο
= Sergei Prokofiev: Μπαλάντα για βιολοντσέλο και πιάνο αρ. 15. 

Σολίστ: Μαρία Μοσχίδου - πιάνο, Βασίλης Λύκος - βιολοντσέλο.

ΩΔΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ
Τρίτη 10 - 3 - 2015, 20.30

Η Βιόλα από τον εικοστό στον εικοστό πρώτο αιώνα
= Paul Hindemith: Sonata no1, op 25

= Hermann Reutter: Cinco Caprichos sobre Cervantes  
= Igor Stravinsky: Elegie

= Δημήτρης Οικονόμου: Glitched partita in D
= Μαρία Χριστίνα Κριθαρά: Invention for viola

= Λίνα Τόνια: Neuma.                                         
Σολίστ: Ηλίας Σδούκος - βιόλα.

Πέμπτη 23 - 4 - 2015, 20.30 
Μεσόγειος

= Μιχάλης Αρχοντίδης: Clarinet and piano
= Ciro Scarponi: Elegia for Danny

= Ιάκωβος  Κονιτόπουλος: Αοίδιμος Χώρα 
= Αναστάσης Μουστάκας: Make up Suite
= Θόδωρος  Αντωνίου: Lament for Manos

= Δημήτρης Δραγατάκης: Ντούο  
= Cesar Cano: Apollo en Sodoma.

Σολίστ: Μερκούριος Καραλής - κλαρινέτο,  Χρύσα Γρένδα -  πιάνο.

Ένωση Ελλήνων Μουσουργών

Χορηγός επικοινωνίας
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