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Κλείσαμε λοιπόν και τα δώδεκα χρόνια μας...

Από το 2003 που ξεκινήσαμε, έχουν τόσα πολλά αλλάξει γύρω μας, που ακόμα και

ο πιο ευφάνταστος από εμάς, θα αδυνατούσε να συλλάβει. Τα άσχημα, οι περισσό-

τεροι εξ΄ημών λίγο - πολύ τα έχουμε βιώσει από πρώτο χέρι, και τα έχουμε κατά

καιρούς εκθέσει και σχολιάσει στο Πολύτονον:

Συρίκνωση οικονομικών πόρων, μόνιμη αδιαφορία από τα υπεύθυνα Υπουργεία για

τη σωστή χάραξη πολιτιστικής πολιτικής, ανακατατάξεις - προς το χειρότερο - που

αφορούν στη μουσική παιδεία του τόπου, σταδιακή «αποχώρηση» πολιτιστικών

φορέων και ορχηστρών, αναβολές και ματαιώσεις μουσικών διοργανώσεων και

φεστιβάλ, γενικός ευτελισμός της μουσικής παραγωγής της χώρας.

Οι περισσότεροι επίσης από εμάς έχουν προσέξει σε διάφορα έντυπα, ότι, όλα τα

παραπάνω, συνοδεύτηκαν όλα αυτά τα χρόνια που μεσολάβησαν, από πάσης φύσε-

ως κείμενα, τα οποία περιείχαν απαισιόδοξα σενάρια, ατέλειωτα παράπονα προς

όλους και όλα, καθώς και αδιέξοδες αναζητήσεις σωτήρων. Παρούσα επίσης, μία

μόνιμη αναπόληση παλαιότερων εποχών, που διέθεταν «φωτεινά παραδείγματα» καλ-

λιτεχνών, οι οποίοι «έσπρωχναν» την τέχνη τους ένα βήμα παρακάτω, και «φώτιζαν»

όλους τους υπόλοιπους, αλλά που τώρα πια, δεν τους έχουμε και είμαστε χαμένοι... 

Στο περιοδικό μας, αναλογεί ένα μόνο μικρό μερίδιο των παραπάνω, που αφορά

κυρίως στην επισήμανση των κακώς κειμένων, με τη συνεχή ελπίδα ότι κάτι

μπορεί να εισακουστεί από τους αρμόδιους, και ως εκ τούτου, ν’ αλλάξει προς το

καλύτερο.

Όμως, και μόνο η σταθερή παρουσία της φωνής της Ένωσης Ελλήνων Μουσουρ-

γών όλα αυτά τα χρόνια, μας κατατάσσει σε μία άλλου «είδους» ομάδα:

Ανήκουμε σε αυτούς που πιστεύουν, ότι είναι μάταιο να επικαλείσαι διαρκώς

σωτήρες. 

Ότι είναι άχρηστο μόνο να παραπονιέσαι για όλα τα κακώς κείμενα.

Ότι δεν σε οδηγούν πουθενά τα απαισιόδοξα σενάρια.

Ότι οι μεγάλοι και πετυχημένοι καλλιτέχνες παλαιότερων εποχών, δεν πρέπει να

λειτουργούν ως άλλοθι, αλλά ως παράδειγμα.

Γιατί, είναι κάπως ασύμβατο ο οποιοσδήποτε καλλιτέχνης να ψάχνει κάποιον να του

δείξει το μονοπάτι και να του «στρώσει» και τον δρόμο.

Πρέπει από μόνος του να κάνει το καλύτερο που μπορεί, ψάχνοντας να βρει

τρόπους για να πραγματοποιήσει τα όνειρά του αναλαμβάνοντας την ευθύνη.

Με ικανοποίηση έχουμε προσέξει ότι, όλοι ανεξαιρέτως οι άνθρωποι τους οποίους

όλα αυτά τα χρόνια έχουμε παρουσιάσει στο Πολύτονον, αδιακρίτως ηλικίας και ανα-

γνωρισιμότητας, πορεύονται με αυτόν ακριβώς τον τρόπο.

Επομένως, υπάρχουν ΚΑΙ στη δική μας, την τόσο δύσκολη εποχή, αρκετά φωτεινά

παραδείγματα που μας ωθούν στο να πιστεύουμε πως, οι «καλές» και «κακές»

εποχές, ζητούν απλά διαφορετικό είδος δράσης και όχι ατέλειωτες θεωρητικές

αναζητήσεις.

Δώδεκα λοιπόν, και ευχηθείτε μας αντοχή, ώστε απτόητοι να συνεχίζουμε!

Η Συντακτική Ομάδα

θεσις
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Αριστούχος απόφοιτος του Ωδείου Αθηνών, 

καθηγητής Ανώτερων Θεωρητικών, 

καταξιωμένος συνθέτης της νεώτερης γενιάς 

με αξιόλογο έργο, που κινείται - σύμφωνα με τα λεγόμενά του - 

ανάμεσα στη διευρυμένη τονικότητα και την πολυτονικότητα.

Έργα του έχουν εκτελεστεί πολλές φορές σε Ελλάδα και εξωτερικό,

έχει δεχθεί αναθέσεις από πολλούς φορείς 

και είναι επίσης συγγραφέας του βιβλίου 

“Αρμονία - η προαιρετικὴ θεώρηση του υποχρεωτικού μαθήματος,

και όχι μόνον”. 

Η συνέντευξη που ακολουθεί, είναι κατά κάποιον τρόπο, 

το απόσταγμα πολλών συζητήσεων και προβληματισμών που έχουν

προκύψει κατά καιρούς, και αποφασίσαμε κάποια στιγμή, 

να παρουσιάσουμε και στο Πολύτονο.  

κ
ε
ν
τ
ρ
ικ
ό

μία συζήτηση με τη Μαρία Χριστίνα Κριθαρά και τη Μαρία Θεοφίλη

Mπάμπης Κανάς
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Στο άρθρο αυτό - το οποίο φιλοξενείται στο Πολύτονο σε

συνέχειες - εξετάζονται πτυχές της τοπικής ταυτότητας

στη μουσική του Θόδωρου Αντωνίου και άλλων σύγχρο-

νων Ελλήνων συνθετών. Υπογραμμίζονται παρανοήσεις και

παρωχημένες αντιλήψεις της ιστοριογραφίας και της αι-

σθητικής, ενσωματωμένες στη χρήση όρων όπως «κέντρο»

και «περιφέρεια» ή «υψηλή» και κοινότυπη μουσική, αντί-

στοιχα. Επιχειρείται μια επισκόπηση της νεώτερης ιστο-

ρίας της μουσικής τέχνης στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της

κατανόησης αυτών των προβλημάτων. 

Η παράλληλη αναφορά σε σημαντικούς συνθέτες σύγ-

χρονης Δυτικής μουσικής όπως π.χ. οι György Ligeti, Luigi

Nono, Mauricio Kagel, υποστηρίζουν το πρωταρχικό επι-

χείρημα του δοκιμίου, που δεν είναι άλλο από την αναζή-

τηση δίκαιης αντιμετώπισης οποιασδήποτε χώρας από την

ιστοριογραφία, η οποία προσδιορίζεται ως περιφερειακή

προς ένα συγκεκριμένο κέντρο. 

Η περίπτωση της Ελλάδας, ενός από τα λίκνα του

Δυτικού πολιτισμού, είναι ένα μοναδικό παράδειγμα μιας

προβληματικής προσέγγισης της τυπικής Δυτικής ιστο-

ριογραφίας σε ό,τι αφορά τις έννοιες «κέντρο» και   «περι-

φέρεια» που πρέπει να διορθωθεί.

των Μιχάλη Ανδρονίκου και Friedemann Sallis

Στοιχεία Ταυτότητας 
στη Μουσική 

του Θεόδωρου Αντωνίου 
και άλλων Ελλήνων Συνθετών

του εικοστού αιώνα.
Οι άνθρωποι, επιλέγουν το παρελθόν που επιθυμούν και χρειάζονται. 

Jim Samson
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In the memory of Jazz musicians

by Arion, p. 11 

The present article is a necrology of the American jazz

musicians who passed away in the year “5” of every

decade from 1935 to 2005. Jazz instrumentalists,

singers, arrangers, bandleaders, songwriters and

composers have taken their place in this extensive,

although, for practical reasons, not exhaustive, list. As

Arion notes, the article is dedicated to the memory of

all these important musicians, but especially to the

lesser - known ones among them, whose contribu-

tions to jazz are rarely mentioned, but still remain im-

portant.

Presentation of Athens’ Concert Hall 

Programm 2015 - 2016

by Maria Christina Krithara, p. 12

Presentation of Athens State Orchestra 

Programm 2015 - 2016

by Maria Theofili, p. 15

Presentation of National Opera of Greece 

Programm 2015 - 2016

by Stathis Gyftakis, p. 16

Presentation of Onassis Cultural Centre Athens

Programm 2015 - 2016

by Stathis Gyftakis. p. 18

World New Music Days 2015: 

Three bridges - three directions

by Leontios Chatzileontiades, p. 20  

This year, from September 26 to October 2, Ljubljana

hosted the WNMD (event, organized by the Interna-

tional Society of Contemporary Music (ISCM), whose

Greek section is represented by the Greek Com-

posers’ Union. The event was entitled “Three Bridges

- Three Directions” and its title, the author says, was

both literal (there are indeed three bridges in the cen-

tre of Ljubljana) and metaphorical. Chatzileontiades

attended WNMD as a representative of the Greek

Composers’ Union from September 27 to 30, and in

this article he gives us an account of his experience

and the activities he undertook during his stay. 

Who does my music belong to? 

Intellectual property rights: 

old and new recurring issues

by Constantine Lignos, p. 22 

In this challenging article, Lignos tackles the sensitive

issue of intellectual property rights. The author uses a

very interesting recent case as his starting point:

Nikos Christodoulou and Nikos Kypourgos sued

“Heaven”, the production and recording company,
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asking for the withdrawal of a disc that had been produced without

their permission and which contained versions of songs taken from

a live performance in the Athens Concert Hall. Christodoulou and

Kypourgos won the case in court and the disc was withdrawn. Lig-

nos argues that this case has been indicative of a number of both

old and new problems concerning intellectual property rights; how

composers can manage and promote their own work nowadays is

an issue which is more complicated than what it might seem at first

sight.

The Shell Game: an interview with George Doussis 

by Maria Christina Krithara and Maria Theofili, p. 24  

In the present interview, the young composer George Doussis talks

to Maria Christina Krithara and Maria Theofili about his latest opera,

entitled The Shell Game. Doussis informs us about the topic, struc-

ture and setting of the opera, and he describes the challenges pre-

sented by its libretto. He also refers to the team which has

undertaken the staging of The Shell Game this winter in Athens, and

he ultimately expresses his optimistic viewpoint: in these difficult

times, people who really love what they are doing will be able to

keep doing it; they only need to look for collaborators with a shared

vision. 

Petit Paris d’ Athènes: a discussion with Marios Strofalis

by Leonidas Kanaris, p. 26 

In this interview, the composer and pianist Marios Strofalis discuss-

es with Leonidas Kanaris his recent experience as director of a large

artistic event, which was organised in Athens and lasted from Oc-

tober 8 to 18. The festival entitled “Petit Paris d’ Athènes” featured

several concerts in a number of venues (music stages, theatres,

conservatories, galleries, bars, hotels, selected spots in streets)

across Athens and was a lively and successful celebration of music.

Strofalis provides us with an account of the festival.

An interview with Babis Kanas

by Maria Christina Krithara and Maria Theofili, p. 28 

In this lively and candid discussion, the composer and music theo-

ry teacher Babis Kanas talks to Maria Christina Krithara and Maria

Theofili about his past and his present. Kanas recalls his first en-

counters with music during his childhood and his studies in the

Athens Conservatory, he remembers his music teachers and tells

us about his first steps into composition. He also very interestingly

describes his choice to “deviate” from the main modernist compo-

sitional current of his era and follow his own path. The part of the dis-

cussion, which refers to his educational role is equally engaging:

being an important theory teacher, Kanas shares his experience on

teaching and concludes that “everything can be taught except for in-

spiration”.

Aspects of identity in the music of Theodore Antoniou 

and other Greek composers of the twentieth century

by Michalis Andronikou and Friedemann Sallis, p. 34 

This new series of articles presents aspects of local identity in the

music of Theodore Antoniou and other Modern Greek composers.

In their texts, the authors tackle misunderstandings and outdated

historic views, which are incorporated into the use of such terms as

“centre” and “periphery” or “high” and “low” music. They also at-

tempt a review of Modern Greek art music, in the context of a better

understanding of those problems. In the first introductory part of the

series, readers can find the authors’ views on the concept of “cen-

tre” as regards music history.

100 years from the death of Aleksandr Skryabin

by Maria Theofili, p. 37  

In this article, written on the occasion of the centenary of the death

of the important Russian composer and pianist Aleksandr Skryabin

(1871/2-1915), Theofili offers an account of the artist’s life and work.

The author presents Skryabin’s evolution and maturity, both as an

extremely gifted pianist and as a composer who stands among the

most significant modernists of his era. She also discusses some as-

pects of his reception after his death, and of course makes refer-

ences to some of his most significant works: the late piano sonatas,

Prometheus, The Poem of Ecstasy and Vers la flamme belong, af-

ter all, to the best modernist works of the twentieth century and are

great opportunities to listen to Skryabin for many years to come. 

Skylight: a Global Science Opera

by Petros Stergiopoulos, p. 40 

In this article, Stergiopoulos, a teacher in “Ellinogermaniki Agogi”

(The Greek - German School of Athens), private school and a col-

laborator of its research and development department, describes a

very interesting international project in which the school participates.

It is called “Skylight” and is an ICT-based multidisciplinary educa-

tional project, which features student groups coming from 38 coun-

tries. Students have been working under the supervision of teachers,

artists and scientists, in order to create an opera on an important

scientific theme. On October 3, 2015 the fourth act of the “Skylight

- a Global Science Opera” was presented with the contributions of

Greece, and Stergiopoulos offers a vivid description of the event

and of its significance.

Markos Sofianopoulos (1952 - 2014): a year of absence. 

In loving memory of the unforgettable Markos

by Thomas Tamvakos, p. 41 

Markos Sofianopoulos, the Italian - born Greek composer, conduc-

tor, choir director, researcher and worthy successor of the great Ital-

ian church and choral musical tradition, passed away on November

15, 2014. Tamvakos, who had a close friendship with Sofianopou-

los, dedicates the present article to his memory and refers to Sofi-

anopoulos’s music studies in Italy, as well as to his long and

successful career, important professional achievements and many

honors he received in Italy for his contributions. Tamvakos also

makes extensive reference to the rich compositional output Sofi-

anopoulos left behind him, describing his musical idioms through

time and presenting several of the most outstanding works of his to-

tal 360 compositions. 

Lottner Conservatory Part VII 

by Vassilis E. Chatzikonstantinou, p.  49 

In this part of his account of the Lottner Conservatory, Chatzikon-

stantinou discusses the beginning of the end for the institution. A

mysterious burglary in the conservatory which took place in No-

vember 1914 and finally remained unsolved, caused terrible turbu-

lence: within a few months, for a large part of the press and the

public, there was a strong lingering suspicion that there were peo-

ple close to Lottner and Zannos who were connected with the Ger-

mans, at a time when there was increased sensitivity in Greece

against the role Germans played in the beginning of the First World

War. A horrible incident in 1917 caused by Georg Grohmann, Zan-

nos’s son-in-law, exacerbated the situation further and left the pub-

lic image of the Lottner Conservatory irreparably damaged. 

Book presentations 

by Leonidas Kanaris, p. 52

In this issue are presented:

1. Artemis Papadaki: Contribution to the Study of Art Music of 20th

-century Greece. (Patakis Editions, 268 pages).

2. Dr. Constantine Chizaris: Pan - Hellenic Exams for the entry at the

Musical Departments of the Universities (Music Plus - Demetropou-

los Editions, 69 pages).  

3. Andreas Bazos: Christmas Music for Guitars (Private Edition, 30

pages -   fanymit@otenet.gr).

4. Ifigenia Spiliakopoulou: I control my Respiration, I control my Mu-

sic (Papagrigoriou - Nakas Editions, 35 pages).
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ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ GΟΕΤΗΕ

Soloists and not only

Πέμπτη 17 - 12 - 2015, 20.30
Από τον ρομαντισμό στο σήμερα, με πιάνο.                                              

Johannes Brahms: 2 Ραψωδίες op. 79
Νίκος Σκαλκώτας: Ηχώ / από τη Σουίτα Η γη και η θάλασσα της Ελλάδας: v) Η τράτα, vi) Ο χορός των κυμάτων

Γιάννης Κωνσταντινίδης: 8 Ελληνικοί Νησιώτικοι Χοροί
Θόδωρος Αντωνίου: Συναφές

Peter Klatzow: Dazzle
Γιώργος Βασιλαντωνάκης: Persistent Outliers

Ντίνος Κωνσταντινίδης: Θέμα και Παραλλαγές LRC.
Σολίστ: Κωνσταντίνος Δεστούνης - πιάνο

HELLENIC AMERICAN COLLEGE

Δευτέρα 9 - 11 - 2015, 20.30
Κινηματογράφος και μουσική. Τρία πορτρέτα της Νέας Υόρκης, σε πρωτότυπη μουσική 

του πιανίστα και συνθέτη Ανδρέα Ζαφειρόπουλου.

A Bronx Morning του Jay Leyda
Manhatta - New York the Magnificent των Charles Sheeler και Paul Strand 

Twenty Four Dollar Island του Robert Flaherty 
Την εκδήλωση θα προλογίσει ο Χρίστος Μητσάκης.

Τρίτη 8 - 12 - 2015, 20.30
Οι Έλληνες συνθέτες εκπαιδεύουν.

Α’ μέρος: Μανώλης Καλομοίρης: 1η σειρά για τα Ελληνόπουλα
Γιάννης Κωνσταντινίδης: 22 Τραγούδια και Χοροί από τα Δωδεκάνησα (αποσπάσματα) 

Η συναυλία πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Αθηναϊκό Ωδείο. 
Ερμηνεύουν οι: Βάγια Ντάφλου, Νεφέλη Θεοφανοπούλου, Νατάσα Χαλκοδαίμων, Μαρίνα Υφαντή, Μαίρη Τριανταφύλλου -
πιάνο και το φωνητικό σύνολο του Αθηναϊκού Ωδείου: Κάνδια Μπουζιώτη - σοπράνο, Αγάπη Χουζουράκη - άλτο, Γιάννης

Κάβουρας - τενόρος, Μαρίνος Ταρνανάς - μπάσος. Συνοδεύει στο πιάνο ο Μιχάλης Παπαγεωργίου. 
Καλλιτεχνική διεύθυνση: Εύη Μαρινάκη.

Β’ μέρος: Νίκος Παναγιωτάκης: Χρωματικότητα
Ελένη Σκάρκου: Commun, Célérifères, Infinition / Miniature, 

Ορέστης Μπαζός: Φαντασία για ορχήστρα δωματίου
Ερμηνεύει η Ορχήστρα Δωματίου «ΣΥΓΧΟΡΔΙΑ»: Θ. Σκαρλάτος - φλάουτο, Χ. Παππούς - κλαρινέτο, Ν. Πέτσας - κόρνο, 

Λ. Μεταξά - πιάνο, Β. Μαστοράκης - κιθάρα, Κ. Καριτζής / Π. Τσέλα - βιολί, Κ. Πάντζαρη - τσέλο.
Διεύθυνση συνόλου - Ορέστης Μπαζός. 

Σολίστ: Μιχάλης Νάσερ / Παναγιώτης Τεκτονίδης  / Γιώργος Ντόβας - κιθάρα, Νεφέλη Θεοφανοπούλου - πιάνο.

ΩΔΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ

Έλληνες σολίστ του 21ου αιώνα
Πέμπτη 26 - 11 - 2015, 20.30

Για τσέλο και κοντραμπάσο μόνο

Θόδωρος Αντωνίου: LY duo
Όσβαλντ Αμιράλης: Just us two

Γιάννης Λούκος: Aeolipile
Ελένη Σκάρκου: Συνειρμοί

Αλέξανδρος Καλογεράς: Μουσική για τσέλο και κοντραμπάσο
Teppo Hauta-aho: Kadenza

György Ligeti: Sonate
Σολίστ: Λευκή Κολοβού - βιολοντσέλο, Γιώργος Αρνής - κοντραμπάσο.

Ένωση Ελλήνων Μουσουργών
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