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Σ ’ αυτό το τεύχος

4 .  + θ ε σ ι ς

5 .   Η μ ε ρ ο λ ό γ ι ο

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

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

1 3 .  Μουσ ικό  επετε ιολόγ ιο

14 .  Πολ ι τ ι σ τ ι κό  παρατηρητήρ ιο

1 5 .  Ε λ λ η ν ι κ έ ς  Μ ο υ σ ι κ έ ς  Γ ι ο ρ τ έ ς  2 0 1 5

1 8 .  Μ ο υ σ ι κ ή  ε κ π α ί δ ε υ σ η

2 0 .  Α ρ χ α ί α  Θ έ α τ ρ α

2 4 .  Α ρ χ α ί α  Θ έ α τ ρ α

2 8 .  Σ τ έ φ α ν ο ς  Τ σ ι α λ ή ς

3 4 .  “ Κ α ι Ρ ό δ ο Μ έ σ α μ ο υ Π ο λ ύ ”

3 8 .  Α λ έ ξ η ς  Α γ ρ α φ ι ώ τ η ς

4 1 .  Ω δ ε ί ο  L o t t n e r

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

4 6 .  Σ ε μ ι ν ά ρ ι α  -  Δ ι α γ ω ν ι σ μ ο ί

4 8 .  Ε π ι σ τ ο λ έ ς  

4 9 .  Ο π τ ι κ έ ς  α κ ρ ο ά σ ε ι ς

5 0 .  Π ι α ν ι σ τ ι κ ό  ε ρ γ α σ τ ή ρ ι

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
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Πολύτονο ν. 47 (Ιούλιος  - Αύγουστος 2013): 

παύει η Ορχήστρα των Χρωμάτων και τυπώνουμε το ασπρόμαυρο τεύχος 

Χωρίς Χρώματα.

Πολύτονον ν. 59 (Ιούλιος - Αύγουστος 2013): 

παύει η Ε.Ρ.Τ. και τυπώνουμε το Μαύρο τεύχος.

Το Πολύτονο τεύχος 71 (Ιούλιος - Αύγουστος 2015) κλείνει μέσα σε μία πρωτόγνωρη

για όλους μας κατάσταση. 

Επειδή αδυνατούμε ακόμα και να σκεφτούμε για ένα κείμενο που θα μπορούσε να την

περιγράψει, καταφύγαμε στην τέχνη και παραθέτουμε τρία ποιήματα του αγαπημένου

των συνθετών ποιητή, του Κ. Π. Καβάφη.

θεσις
σ
υ
ν

4

ΣΟΦΟΙ ΔΕ ΠΡΟΣΙΟΝΤΩΝ
Θεοί μεν γαρ μελλόντων, άνθρωποι δε γιγνομένων, 

σοφοί δε προσιόντων αισθάνονται

Οι άνθρωποι γνωρίζουν τα γινόμενα.
Τα μέλλοντα γνωρίζουν οι θεοί,
πλήρεις και μόνοι κάτοχοι πάντων των φώτων.
Εκ των μελλόντων οι σοφοί τα προσερχόμενα
αντιλαμβάνονται. Η ακοή
αυτών κάποτε εν ώραις σοβαρών σπουδών
ταράττεται. Η μυστική βοή 
τους έρχεται των πλησιαζόντων γεγονότων.
Και την προσέχουν ευλαβείς. Ενώ εις την οδόν
έξω, ουδέν ακούουν οι λαοί.  

ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΑ
Μέσα στον φόβο και στες υποψίες,
με ταραγμένο νου και τρομαγμένα μάτια,
λυώνουμε και σχεδιάζουμε το πως να κάμουμε
για ν’ αποφύγουμε τον βέβαιο
τον κίνδυνο που έτσι φρικτά μας απειλεί.
Κι όμως λανθάνουμε, δεν είν’ αυτός στον δρόμο
ψεύτικα ήταν τα μηνύματα
(ή δεν τ’ ακούσαμε, ή δεν τα νοιώσαμε καλά).
Άλλη καταστροφή, που δεν την φανταζόμεθαν,
ξαφνική, ραγδαία πέφτει επάνω μας,
κι ανέτοιμους - που πια καιρός - μας συνεπαίρνει.

CHE FECE… IL GRAN RIFIUTO
Σε μερικούς ανθρώπους έρχεται μια μέρα
που πρέπει το μεγάλο Ναι ή το μεγάλο το Οχι 
να πούνε. Φανερώνεται αμέσως όποιος τόχει
έτοιμο μέσα του το Ναι, και λέγοντάς το πέρα
πηγαίνει στην τιμή και στην πεποίθησί του.
Ο αρνηθείς δεν μετανοιώνει. Αν ρωτιούνταν πάλι,
Όχι θα ξαναέλεγε. Κι όμως τον καταβάλλει
εκείνο τ’ όχι - το σωστό - εις όλην την ζωήν του.

Η Συντακτική Ομάδα
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Στάθης Γυφτάκης: Από τότε που ήμουν

μικρό παιδί με έφερνε ο πατέρας μου

στην Αρχαία Μεσσήνη με κάθε ευκαιρία

και, θυμάμαι, καθόταν ένας ηλικιωμένος

άνθρωπος μόνος του κάτω από μια ελιά,

δίπλα στο Εκκλησιαστήριο.

Πέτρος Θέμελης: Ναι, τότε υπήρχε μό-

νο το Εκκλησιαστήριο και το Ασκληπιείο.

Στ. Γ. ...και ξαφνικά, μετά από λίγα σχε-

τικά χρόνια, βλέπουμε μια τεράστια πό-

λη που αποκαλύπτεται.

Π. Θ. Υψώνεται σε τρίτη διάσταση, αυ-

τό είναι που κάνει την διαφορά εδώ.

Στ. Γ Πώς αισθάνεστε εσείς γι αυτό,

μιας και είστε αποκλειστικά υπεύθυνος

για αυτήν την εικόνα;

Π. Θ. Για μένα είναι μία ιδιαίτερη απα-

σχόληση, με γεμίζει, είναι ένας τρόπος

ζωής. Περνάω καλά όταν είμαι εδώ. Το

να βγάλεις στην επιφάνεια ένα κείμενο

για πρώτη φορά, ένα άγαλμα ή να δώ-

σεις μορφή σε ένα κτήριο, είναι ενδια-

φέρον και συνάμα συγκινητικό. 

Όλα έγιναν σταδιακά και δεν το συ-

νειδητοποιείς αυτό εξ αρχής. Αλλά επί-

σης  ικανοποιούμαι όταν βλέπω τον

κόσμο να το αγκαλιάζει με τόση αγάπη

και εμπιστοσύνη προς εμάς αλλά και

τον χώρο, ο οποίος έχει γίνει πια τόσο

ελκυστικός, που τραβά το ενδιαφέρον

από όλον τον κόσμο. Έχει μια επισκε-

ψιμότητα που έχει ανέβει στα ύψη από

πέρυσι και αυτό είναι το ζητούμενο. 

Το αγκαλιάζει ο κόσμος, οι τοπικές

κοινότητες, αλλά και ευρύτερα όλος ο

νομός, ολόκληρη η Ελλάδα και ξένοι

πολλοί. Έχει γίνει ένας κοσμοπολίτικος

χώρος - αύριο θα έρθουν Δανοί φοιτη-

τές - όπως ήταν και στην αρχαιότητα,

όπου μαζευόταν ένα πολυποίκιλο πλή-

θος στις γιορτές, στα φεστιβάλ της

εποχής ας πούμε, όταν γιόρταζαν οι θε-

ότητες: ο Δίας Ιθωμάτας, η Άρτεμις, ο

Ποσειδώνας. Είναι ένας χώρος που ζω-

ντανεύει. Γιατί δική μου επιδίωξη είναι ο

χώρος να είναι ζωντανός: όχι μόνο να

δέχεται επισκέπτες, αλλά να μετέχει ο

κόσμος σε δρώμενα.

Στ. Γ Έχουμε την  εντύπωση, πως η άπο-

ψη της Αρχαιολογικής Εταιρείας είναι

εντελώς διαφορετική.

Π. Θ. Σωστά. Η Αρχαιολογική Εταιρεία,

η Αρχαιολογική Υπηρεσία, καθώς και οι

περισσότεροι αρχαιολόγοι, εξακολου-

θούν να είναι κάπως συντηρητικοί. Δεν

θέλουν να “ενοχλούμε” τα μνημεία.

Η παλιά άποψη ήταν “άστα να κείτονται

μέσα στη βλάστηση” και να εξαφανίζο-

νται βέβαια το καλοκαίρι. Βλέπεις

κολώνες, κιονόκρανα, ακόμα κι  επι-

γραφές, να κείτονται στο έδαφος σε

παλαιούς αρχαιολογικούς χώρους, να

φθείρονται και να μην καταλαβαίνει κα-

20

θέατρα
α
ρ
χ
α
ία

μία συζήτηση με τον Στάθη Γυφτάκη

Τα καλοκαίρια ζωντανεύουν, έστω και για λίγο, τα Αρχαία Θέατρα.

Το Ηρώδειο και η Επίδαυρος ήταν τα μοναδικά που φιλοξενούσαν 

σταθερά πλήθος θεατρικών παραστάσεων και συναυλιών.

Τώρα, ένα ακόμα Θέατρο, αυτό της Μεσσήνης, αναζητά τον ρόλο του στο πολιτιστικό μας “γίγνεσθαι”. 

Παραθέτουμε την ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε με τον διευθυντή των ανασκαφών 

για την αναστήλωση της αρχαίας Μεσσήνης, αρχαιολόγο Πέτρο Θέμελη, ο οποίος είναι η ψυχή 

της εντυπωσιακής μεταμόρφωσης ολόκληρου του αρχαιολογικού χώρου της περιοχής.

Αρχαία Μεσσήνη
ένα Θέατρο ζωντανεύει

Πέτρος
Θέμελης
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Σταύρος Ιωάννης Μπένος: Είναι ένα

ανοιχτό προσκλητήριο. Όσοι επιθυμούν

να ενταχθούν, εντάσσονται. Είναι εντε-

λώς διαφορετικό από αυτό που έκανα

σε όλη μου τη ζωή με το συντεταγμένο

κράτος. Εδώ είναι οι άνθρωποι!  

Τώρα δρομολογείται μία επόμενη

περιήγηση - εκδήλωση στο αρχαίο θέ-

ατρο της Λαμίας, προς τιμήν του προέ-

δρου της Επιτροπής Ακροπόλεως -

μορφή στο χώρο της αναστήλωσης - κ.

Χαρ. Μπούρα. 

Οι δράσεις γύρω από τα αρχαία θέ-

ατρα, δεν περιορίζονται στο ενδιαφέρον

αναστήλωσης αλλά στοχεύουν στην

ανάδειξή τους ως φορέων πολιτισμού

που αγκαλιάζουν την τοπική κοινωνία. 

Πέτρος Στεργιόπουλος: Είναι ωστόσο

στόχος του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ να αναβιώσει

όλα ανεξαιρέτως τα ελληνικά θέατρα;

Στ. Μπ. ΕΙΝΑΙ απόλυτος στόχος! Βέ-

βαια έχει τους δικούς του κανόνες.

Όταν λέω απόλυτος στόχος, είναι αυτό

που λένε οι αρχαιολόγοι «καθολική

προστασία» δηλαδή η «μεγάλη αγκα-

λιά», η αγάπη των ανθρώπων και η επα-

νάχρησή τους. 

Με μία παρένθεση που θα ανοίξω

εδώ: όλοι αυτοί οι χώροι δεν μπορούν

να αντέξουν στα σωθικά τους δρώμενα

σύγχρονα, λόγω της υφής του υλικού

τους, ή του τρόπου αναστήλωσης. Ακό-

μα και γι’ αυτό το σκοπό όμως έχουμε

δουλέψει, οργανώνοντας περιοδείες σε

30 αρχαία θέατρα, μ’ ένα Θεατρικό

θέατρα
α
ρ
χ
α
ία

μία συζήτηση του Πέτρου Στεργιόπουλου με τον πρόεδρο του “ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ” 

Ένας σύγχρονος πολιτισμός...
αρχαίων θεάτρων

Η φωτογραφία του αρχαίου θεάτρου στην είσοδο του γραφείου είναι το πρώτο πράγμα που εντυπωσιά-

ζει. Ύστερα, το βλέμμα σου πέφτει πάνω στις φωτογραφίες από τις περιηγήσεις, με τους ανθρώπους να

περπατούν στους χώρους. Στις εκφράσεις τους όμως δεν βλέπεις απλούς επισκέπτες. Οι κινήσεις τους

παραπέμπουν σε ανθρώπους εναργείς, ανάδοχους μιας ιδέας ή κληρονόμους μιας αξίας μεγαλόπνοης. 

Ο σύλλογος δεν οραματίζεται τη συμφιλίωση της ελληνικής κοινωνίας με τα κατάσπαρτα σε όλη την επι-

κράτεια αρχαία μνημεία, μα την αληθινή αναβίωση, την αναβάθμισή τους σε χώρους αειφόρου ζωντανού

πολιτισμού. 

Οι συναντήσεις του προέδρου διαρκείς και πυρετώδεις, μαρτυρούν πως τα μέλη του εργάζονται τεκ-

μηριωμένα για τον κοινό σκοπό: Έναν σύγρονο πολιτισμό αρχαίων θεάτρων.   

Σταύρος
Μπένος

24
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Στέφανος
Τσιαλής

Μία συζήτηση με τη Μαρία Χριστίνα Κριθαρά και τη Μαρία Θεοφίλη, 

Η μεγαλύτερη πρόκληση για την Κρατική,

είναι να διατηρήσει το ηθικό της
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Μαρίνα Τζούλη: Με σημείο αναφοράς

την Εισήγησή σας στο Συνέδριο "Ελλη-

νική μουσική δημιουργία του 20ού αιώ-

να για το Λυρικό Θέατρο και άλλες

παραστατικές τέχνες" που πραγματο-

ποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθη-

νών, 27 - 29 Μαρτίου 2009, θα θέλαμε

να σχολιάσετε το οδοιπορικό από τον

Οιδίποδα του Stravinsky στον δικό σας

Επί Κολωνώ. Πώς κυοφορήθηκε η σκέ-

ψη, πότε έγινε η επιλογή; Ποια η σχέση

μεταξύ των δύο έργων και πώς συναρ-

τώνται - κυρίως το πρώτο - με τον ελλη-

νικό λόγο; Όσο για την ύπαρξη ή μη -

μουσικής σχέσης μεταξύ κωμωδίας και

τραγωδίας ποια η γνώμη σας; 

Θόδωρος Αντωνίου: Αυτό που θέλω να

αναφέρω είναι μία σύμπτωση, την

οποία πληροφορήθηκα εκ των υστέ-

ρων. Ο Stravinsky για τον Οιδίποδά του

λέει, πως, η αιτία που δεν το έγραψε σε

Αρχαία Ελληνικά, ήταν ότι δεν γνώριζε

τη γλώσσα, αλλά δεν ήθελε για κανένα

λόγο να γράψει σε μία σύγχρονη γλώσ-

σα και γι’ αυτό έγραψε την όπερα στα

Λατινικά. Ακριβώς για την ίδια αιτία

έγραψα κι εγώ τον επί Κολωνώ σε Αρ-

χαία γλώσσα. Νομίζω ότι τέτοιου εί-

δους σύμβολα και διαστάσεις της

τραγωδίας δεν μπορεί να εκφράζονται

με την καθημερινή γλώσσα. Πρέπει να

μας κρατάνε σε μία υπέρβαση θα έλε-

γα, και σε μία σχέση με έναν κόσμο, ο

οποίος έχει τεράστιες διαστάσεις και

απέχει τόσες πολλές χιλιετίες από

εμάς. 

Σχετικά με την κωμωδία και την τρα-

γωδία, υπάρχει ασφαλώς μια πολύ με-

γάλη διαφορά, τουλάχιστον μουσική.

Ενώ στην τραγωδία η μουσική πρέπει

να κρατάει ένα ήθος, μία διάσταση, μία

υπέρβαση, μία "σοβαρότητα", στην κω-

μωδία μουσικά είμαστε τελείως απε-

λευθερωμένοι διότι, προσπαθώντας να

φέρουμε στην εποχή μας χαρακτήρες

που διακωμωδεί ο Αριστοφάνης, ώστε

να βρούμε τους ανάλογους είτε πολιτι-

κούς είτε τύπους της εποχής μας, απε-

λευθερωνόμαστε μέσω της μουσικής

μας έκφρασης. 

Μπορούμε να γράψουμε μια παρω-

δία τραγουδιού ή μπορεί να κάνουμε κι

ένα ρεμπέτικο χορό, ένα ταγκό… Μου-

σικά, οτιδήποτε, το αισθανόμαστε πο-

λύ απελευθερωμένο στην κωμωδία. Κι

εδώ φυσικά υπάρχουν όρια και πλαίσια,

γιατί μιλάμε για τον Αρχαίο μύθο, νομί-

ζω όμως ότι η μουσική της τραγωδίας

και της κωμωδίας μπορεί και πρέπει να

είναι διαφορετική. Από την άλλη μεριά,

πολλοί, είτε γράφουν για κωμωδία είτε

για τραγωδία, μεταχειρίζονται συνήθως

το ίδιο είδος μουσικής και κάτι τέτοιο

δεν νομίζω ότι υπηρετεί, βοηθά ή προ-

σεγγίζει σωστά το έργο.

Μ. Τ. Θα προτιμούσατε να σας ανατε-

θεί η μελοποίηση ενός πρωτότυπου κει-

μένου από ένα προϋπάρχον;

Θ. Α. ‘Ενα κείμενο το οποίο προϋπάρ-

χει, το επιλέγεις γιατί σ’ ενδιαφέρουν

πάρα πολλά πράγματα ή γιατί σου αρέ-

σει ή είναι κάτι που το έχεις σαν σκοπό

κάποτε να ασχοληθείς μαζί του. Από

την άλλη μεριά, σε κάτι που θα γραφτεί

ειδικά, στην περίπτωση για παράδειγμα

των λιμπρέτων της όπερας, υπάρχουν

πάρα πολλά στοιχεία τα οποία μπορεί

κανείς να προσαρμόσει. Τα λιμπρέτα εί-

ναι πολύ δύσκολη υπόθεση, κυρίως για-

τί πρέπει να προσπαθεί κανείς ν’

αποφύγει τη μεγάλη φλυαρία, ας το

πούμε, και τις περιγραφές τις οποίες

μπορεί να βλέπει. Πρέπει να έχει κανείς

υπ’ όψην, ότι ο χρόνος της απόδοσης

ενός κειμένου μουσικά, το τραγούδι δη-

λαδή, είναι πολύ πιο αργός από την

προφορική γλώσσα. 

Δεν έχω καμία ιδιαίτερη προτίμηση,

ιδίως αν μπορώ να επέμβω, βάσει βέ-

βαια επιχειρημάτων. Μπορεί να κάνω

και λάθος, αλλά στη συζήτηση με τον

συγγραφέα θα βρούμε μια χρυσή τομή

ή θα προσαρμόσουμε κάτι που με εξυ-

πηρετεί απόλυτα, για να εκφραστώ.

Μ. Τ. Σε ό,τι αφορά το χώρο του Θεά-

τρου, το 1988 υπήρξατε ο πρώτος βρα-

βευθείς - όπως αναφέρετε και στο

βιογραφικό σας σημείωμα - με το βρα-

βείο "Κάρολος Κουν", το 2006 επίσης

βραβευτήκατε για τη μουσική σας δημι-

ουργία στο θέατρο αλλά και τη συνολι-

κή προσφορά σας στον χώρο του

πολιτισμού με το έπαθλο "Δημήτρης Μη-

τρόπουλος", το οποίο σας απονεμήθηκε

από το Κέντρο Μελέτης και Έρευνας

του Ελληνικού Θεάτρου - Θεατρικό

Μουσείο - και την Κριτική Επιτροπή Απο-

νομής Βραβείων σε καλλιτέχνες επί σκη-

νής. Μιλήστε μας για τη θεατρική -

σκηνική μουσική και την πορεία της στη

σύγχρονη Ελλάδα, με σημείο αναφοράς

την   αλλοτινή φράση "η μουσική μου

προτείνεται σαν διαμαρτυρία και πρό-

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» φιλοξένησε 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 σχηματίστηκε μέσα από εκτενείς ερωταποκρίσεις, 

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

ο οποίος ανέλυσε την έννοια και την πορεία του μελοποιημένου λόγου 

στη σύγχρονη ελληνική μουσική. 

6ο και τελευταίο μέρος 

«Και Ρόδο Μέσα μου Πολύ»

POLYTONON_71_Layout 1  7/7/15  9:53 AM  Page 34



38

Μαρία Χριστίνα Κριθαρά: Έπαιξε ρόλο

το οικογενειακό σου περιβάλλον στο να

επιλέξεις τη μουσική ως επάγγελμα;

Αλέξης Αγραφιώτης: Στην αρχή όχι.

Αλλά όταν έχεις έναν πατέρα μουσικό,

είναι... κάπως αναπόφευκτο, γιατί ένας

τέτοιος πατέρας, ωθεί τα παιδιά του να

κάνουν μουσική. 

Μαρία Θεοφίλη: Μόνο εσύ έκανες μου-

σική;

Α. Α. Όχι, έκαναν η αδερφή μου κι ο

αδερφός μου. Όταν έχεις πατέρα μου-

σικό, ξέρεις ότι μπορεί να σε βοηθά, να

σε παρακολουθεί. Έχεις έναν καθηγη-

τή, σου βρίσκει έναν καλύτερο καθηγη-

τή, ή έναν καθηγητή που να σου

ταιριάζει. Δηλαδή, η προώθηση είναι

μεγάλη, και πολύ ουσιαστική. Ενώ, κά-

ποιος που δεν έχει τέτοιους γονείς, θα

κουραστεί να βρει τον δρόμο του.

Υπάρχει η μελέτη, το ταλέντο, αλλά η

βοήθεια είναι πολύ σημαντική, γιατί

υπάρχουν πολλά ταλέντα που χάνονται,

αν δεν έχουν ένα σωστό άνθρωπο δί-

πλα τους. 

Μ. Χ. Κ. Είχες σχέση έντονη με τον πα-

τέρα; Γιατί τον ξέρουμε τον Δημήτρη

Αγραφιώτη!

Α. Α. Αφού και τώρα μου κάνει παρα-

τηρήσεις...

Μ. Χ. Κ. Έχετε έντονες μουσικές συζη-

τήσεις;

Α. Α. Πάντα. Καλά, εμείς ταιριάξαμε

κιόλας. Δεν είναι κάθε γονιός με κάθε

παιδί που να τα πηγαίνουν καλά, να δέ-

χεται το παιδί την κριτική του πατέρα,

εμείς πάντα συζητάμε, ανταλλάσσουμε

απόψεις...

Μ. Χ. Κ. Σου κάνει λοιπόν ακόμη κριτική...

Α. Α. Φυσικά, και εγώ τώρα κοντεύω τα

45! Και 65 να πάω, πάλι θα μου κάνει

κριτική. Η σχέση γονιού - παιδιού πάντα

μένει, δεν αλλάζει με την ηλικία.

Μ. Θ. Γιατί επέλεξες τη Γερμανία; Είχε

σχέση με σπουδές ή για άλλους λόγους;

Α. Α. Ο πρώτος λόγος είναι η γλώσσα,

τα γερμανικά είναι η μητρική μου γλώσ-

σα, γιατί στη Γερμανία μεγάλωσα. Είναι

και πατρίδα μου, όπως και η Ελλάδα,

αλλά στην ουσία η Γερμανία είναι πιο

πολύ, γιατί εδώ έζησα 17 χρόνια. Μετά

σπούδασα στη Βιέννη, πάλι σε γερμα-

νόφωνο χώρο. 

Ο δεύτερος λόγος είναι επαγγελ-

ματικός, γιατί στον τομέα της Όπερας,

που μπήκα σαν μαέστρος, η Γερμανία

είναι ο «παράδεισος της όπερας».

σ
υ
ν
έ
ν
τ
ε
υ
ξ
η

Γεννημένος στο Salzburg, υπότροφος των ιδρυμάτων Α. Σ. Ωνάση, Αλεξάνδρας Τριάντη του Μ.Μ.Α. 

και Alban Berg Stiftung, με λαμπρές σπουδές στη Διεύθυνση Ορχήστρας και στη Σύνθεση. 

Εκτός από τις ενδιαφέρουσες συνεργασίες ως μαέστρος 

με πολλές Συμφωνικές Ορχήστρες και Όπερες, και μία ήδη αξιόλογη διδακτική καριέρα, 

έχει επιπλέον στο ενεργητικό του πολλά έργα που έχουν εκτελεστεί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 

Γνωρίζοντας ότι έχει επιλέξει τα τελευταία χρόνια να ζει στη Γερμανία, 

χαρήκαμε που είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε μαζί του για πολλά και ενδιαφέροντα.

Αλέξης Αγραφιώτης

μία συζήτηση της Μαρίας Χριστίνας Κριθαρά με τον Αλέξη Αγραφιώτη
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Greek Musical Celebrations 2015: 

A conversation with Byron Fidetzis

by Maria Christina Krithara and Maria Theofili,

p. 15

Maria Christina Krithara and Maria Theofili have a

lively discussion with Byron Fidetzis, the inspirer

and conductor of the “Greek Musical Celebra-

tions”, a yearly series of concerts and events,

which have been held for a decade and whose

chief purpose is the promotion of the rich Greek

musical heritage. Fidetzis talks about the events

held this year, the collaborations and the reper-

toire presented. Within this context, there also

emerges a number of very interesting, timely as

well as diachronic issues, concerning musical life

in our country.

The Educational Programmes of the Athens

State Orchestra. 

A discussion with Nikos Haliassas.

by Maria Theofili, p. 18

A fairly recent and very successful activity of the

Athens State Orchestra is the series of educa-

tional concerts given in schools by ensembles

consisting of its musicians. The largest of those

ensembles is a chamber orchestra, which con-

sists of strings and several wind instruments and

is led by the violinist at the ASO and conductor,

Nikos Haliassas. Haliassas talks about the effort

to open up to the younger audiences, the reper-

toire presented to the children, and the warm re-

ception, which encourages the ASO to continue

trying to instill a love of music into the next gen-

eration.   

Ancient Messene: a theatre comes back to life. 

A discussion with Petros Themelis.

by Stathis Gyftakis, p. 20

The distinguished archeologist Petros Themelis

has been directing the excavations in ancient

Messene for almost thirty years. Themelis talks to

Gyftakis about the extraordinary revelation of a

whole ancient city; he informs us about the histo-
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ry of the place, its present - a sight which is visited by numer-

ous people every year - and its potentials for the future. Among

other reasons to visit Messene, the beautiful ancient theatre that

has been revealed stands out: after a very long silence, the the-

atre is ready to claim its position beside Odeon of Herodes At-

ticus and Epidaurus, as a place where cultural festivals and our

summers meet. 

A contemporary culture of ancient theatres: 

A discussion with Stavros - Ioannis Benos

by Petros Stergiopoulos, p. 24

Stavros Benos, president of the association “Diazoma”, talks

to Stergiopoulos about the scopes and aims of the organisa-

tion. Pursuing a very ambitious and challenging project, the

people at Diazoma are determined, Benos says, to make sig-

nificant contributions to the revival of ancient theatres around

Greece. Furthermore, what is even more challenging is that

they aspire to turn those theatres into points of reference for

their local communities; each theatre will emerge as a vivid and

modern cultural institution that will become a part of the life of

the citizens around it, providing them with inspiration, creativi-

ty and possibilities of artistic expression

A discussion with Stefanos Tsialis

by Maria Christina Krithara and Maria Theofili, p. 28

The conductor Stefanos Tsialis, who has been artistic director

of the Athens State Orchestra since spring 2014, presents him-

self to the readers of the magazine. Tsialis recalls his formative

years, his studies and his past work experience as a conductor,

and he talks about his return to Greece after many years and

his collaboration with the orchestra which he often likes to call

“the best, largest and oldest” in Greece. In a lively discussion,

we learn about his view of the orchestra so far, the challenges

he has to face as artistic director, some of his plans for the next

artistic year, and what he thinks about... Fellini’s “Prova d’ Or-

chestra”.

“...and plentiful rose in me...” (last part)

A conversation with Theodore Antoniou

by Marina Tzouli, p. 34

In the last part of the conversation between Marina Tzouli and

Theodore Antoniou, the composer talks about his opera Oedi-

pus at Colonus and the relationship between comedy and

tragedy. He then comments on setting a text a pre-existing text

or one that has been written as a libretto, and he also discuss-

es his stage music - a field in which he has made significant

long - term contributions. Towards the end of the conversation,

Antoniou makes several insightful comments concerning his

music, which can be considered as some of the artistic credos

of this highly significant and influential artist.

A discussion with Alexis Agrafiotis

by Maria Christina Krithara and Maria Theofili, p. 38

The German - based Greek conductor and composer Alexis

Agrafiotis talks to us about his recent and upcoming artistic ac-

tivities, as well as his present professional engagements as

Head of Music Studies at the Opera of Würzburg. He also

shares some of his thoughts and plans about the future, and in

the meanwhile he reveals a number of interesting facts on mu-

sical life in Germany: music education, the Opera theatre as the

centre of a hectic but exciting life, possibilities for artistic ex-

pression, the role of composer, and the position of a Greek mu-

sician - and of the Greek repertoire - in the country.

Lottner Conservatory: the oratorios between 1907 and 1914:

From Odysseus to Samson. 

by Vassilis E. Chatzikonstantinou, p. 41 

In the fifth part of the series about the history of the Lottner Con-

servatory, the author discusses the presentations of oratorios

by the conservatory, in the period between 1907 and 1914. Af-

ter the first period (1904 - 6), there followed other significant

works which were presented and very well received by the

Athenian audience: Max Bruch’s Odysseus, Schumann’s The

Pilgrimage of the Rose and Paradise and the Peri,

Mendelssohn’s The First Walpurgis Night and Elijah, Schubert’s

Mass, and Handel’s Samson. 

CD presentations

by Stathis Gyftakis, p. 49

In this issue the following cd is presented

1. ARTEfacts: THIVA km 102

Piano Workshop: 

Gergely Bogànyí redesigns the grand piano

by Angelica Papanikolaou, p. 50

This part of the “Piano Workshop” series is dedicated to the

Hungarian pianist Gergely Bogànyí and his recent “reinvention”

of the grand piano. As Papanikolaou says, it is rare for musi-

cians of our time to try and make adjustments to their musical

instruments. 

Whenever they feel they need a change or have an idea

concerning the sound production of the instrument, they ad-

dress specialised manufacturers. Bogànyí, however, followed

his own way: in collaboration with a team of experts, he re-

designed a large part of the grand piano and recently present-

ed his own “revolutionary” project.

Book presentations 

by Leonidas Kanaris, p. 52

In this issue are presented:

1. Musica Ferum Editions

2. Litsa Lebessi: Music inspired by the Ancient Greece and the

Literature (Papagrigoriou - Nakas Editions, 262 pages).

3. George Cabanas: Theory of Music and symbols (Electra

Kokonetsi Editions, 267 pages).

4. George Cabanas: Music Theory exercises (Electra Kokonet-

si Editions, three issues).
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