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Τα Λεφτά Είναι Αλλού

Ίσως ορισµένοι να µας θεωρήσουν παράλογα αιθεροβάµονες που απαιτούµε 
ακόµα και σε µια, κατά γενική οµολογία, δύσκολη οικονοµικά περίοδο για τη χώρα, 

να διατεθούν επιτέλους τα κονδύλια που είναι αναγκαία για την προώθηση των Τεχνών, 
συµπεριλαµβανόµενης και της µουσικής, που µας αφορά και άµεσα.

Μεσολάβησαν όµως και τα γεγονότα στα οποία ενεπλάκη το YΠΠΟ - και όχι µόνο - 
τις αρχές του 2008. Τότε πλέον έγιναν βεβαιότητα οι υποψίες που πάντα µοιραζόµασταν 

και µε συναδέλφους άλλων καλλιτεχνικών χώρων για πάνω από 30 χρόνια: 
Tο θέµα δεν είναι ότι «δεν υπάρχουν λεφτά», αλλά ότι υπάρχει κακή διαχείριση, 

και άλλες «προτεραιότητες». Όλα αυτά τα χρόνια το µόνιµο αξίωµα της Πολιτείας 
- µε ελάχιστες εξαιρέσεις - ήταν:

«∆ίνουµε πάντα εκεί που θέλουµε, φροντίζοντας παράλληλα 
και για το µικρότερο δυνατό πολιτικό κόστος»

Σήµερα παρατηρούµε το αξίωµα αυτό να µεταλλάσσεται:
«Mιά που είναι στραβό το κλήµα, ας το ξεριζώσουµε 

για να µη το φάει κι' ο γάιδαρος.»
Που µεταφράζεται σε:

«Xρειαζόµαστε αλήθεια καλές ορχήστρες;»
«Έχουµε ανάγκη από µία άρτια µουσική εκπαίδευση;»

«Tι να το κάνουµε το Eλληνικό Kέντρο Kινηµατογράφου;»
«Γιατί να υπάρχει η Ένωση Eλλήνων Mουσουργών;»

Και πολλά άλλα...  Γιατί όπως έχουµε διαπιστώσει, για τα χρέη των ΠAE, τη 
Eurovision και τα πολλά «βεγγαλικά» θεάµατα, τα δις είναι πάντα έτοιµα προς διάθεση.

Aλλά εµείς όλοι τώρα πια το ξέρουµε:
∆εν είναι ότι δεν υπάρχουν λεφτά.

Aπλά,
Τα Λεφτά Eίναι Aλλού.  

Η Συντακτική Οµάδα

θεσις
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Καλοκαιρινά Φεστιβάλ

Αυξάνεται σταθερά ο αριθµός των καλοκαιρινών φεστι-
βάλ µουσικής που έχουν άποψη. Τη διαπίστωση κάναµε
φυλλοµετρώντας τα κυριακάτικα φύλλα όλο το καλοκαίρι
και µπαίνοντας στις ειδικές ιστοσελίδες. 

Όταν θα διαβάζονται αυτές οι γραµµές, το καλο-
καίρι θα έχει οριστικά τελειώσει. Και µαζί του τα περισσό-
τερα από τα φεστιβάλ: στη Σύρο, την Αίγινα, τη Ρόδο, τη
Νάξο, τη Σπάρτη, το Πήλιο και αλλού. Τις µέρες αυτές ο-
λοκληρώνονται το Φεστιβάλ Θρησκευτικής Μουσικής της
Πάτµου, το Φεστιβάλ Σαντορίνης και το ∆ιεθνές Φεστι-
βάλ Κλασικής Μουσικής των Παξών, που φέτος κλείνει
22 χρόνια.

∆ραστηριότητες θετικές και ελπιδοφόρες για
τρεις λόγους: πρώτα γιατί αποτελούν µία έµπρακτη απά-
ντηση στη γενική δικαιολογία του «δεν υπάρχουν λεφτά».
Καταπώς φαίνεται οι ∆ήµοι και οι φορείς της περιφέρειας,
χωρίς να κολυµπάνε στα ευρώ, µπορούνε να βρούνε χρή-
µατα και να κινητοποιήσουν χορηγούς σε τοπικό επίπεδο.

Ο δεύτερος λόγος είναι η αποκέντρωση. ∆ρά-
σεις «από τα κάτω» ή «από το πλάι» αποτελούν µία έ-
µπρακτη απάντηση στις στρεβλώσεις των αθηνοκεντρι-
κών µηχανισµών, του ΥΠΠΟ και των άλλων φορέων. Ας
γίνουν πράγµατα και από άλλους, σε άλλο επίπεδο και ας
πάψουµε όλοι να περιµένουµε τα πάντα από το «γκου-
βέρνο».

Τέλος θεωρούµε πολύ θετική την προσπάθεια ε-
πιµονής σε σοβαρό προγραµµατισµό και τη σταδιακή α-
ποµάκρυνση από το πασίγνωστο µοντέλο της «λαϊκής συ-
ναυλίας», στην οποία τόσο εύκολα πολλοί προσφεύγουν
επειδή τη «ζητάει ο κόσµος». Όποιος θέλει να ανακατευ-
τεί µε τον πολιτισµό πρέπει να είναι έτοιµος και για γεν-
ναίες  αποφάσεις! 

Περιµένουµε µε ενδιαφέρον και αισιοδοξία την
επόµενη χρονιά.

Τα οικονοµικά της Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών

Μιας και σ' αυτό το τεύχος πολλά γράφουµε για οικονο-
µικά και οργανωτικά, ας ασχοληθούµε λίγο και µε τα δικά
µας. Η Ένωση Ελλήνων Μουσουργών είναι φορέας επι-

χορηγούµενος από το Υπουργείο Πολιτισµού. Ας δούµε
πώς αυτό υλοποιείται στην πράξη.

Τα νούµερα που παραθέτουµε αποτελούν µία
σύνοψη του τί έγινε την τελευταία 10ετία. Μπορούµε να
επανέλθουµε µε λεπτοµέρειες, όµως αυτή είναι η γενική
εικόνα: Το 2000 και το 2001 η ΕΕΜ επιχορηγείται µε
10.000.000δρχ και 15.000.000 δρχ αντίστοιχα. Το 2003
και το Ολυµπιακό 2004 δεν παίρνει για εκδηλώσεις ούτε
ευρώ.  Το 2005 επιχορηγείται µία και µόνη συναυλία στο
εξωτερικό, ενώ επίσης χορηγούνται και άλλες 5.000 για
τα έξοδα της κηδείας του πρώην Προέδρου της ΕΕΜ
Γ. Σισιλιάνου.

Τελικά το 2007, ύστερα από αλλεπάλληλα δια-
βήµατα, ο τότε Υπουργός Γ. Βουλγαράκης, υπογράφει
δύο ποσά: 30.000 και 20.000 ευρώ, µε τα οποία καλύπτο-
νται ανειληµµένες υποχρεώσεις και παλιά χρέη.

Αυτά είναι όλα. Τώρα πώς µπορεί κάτω από τέ-
τοιες συνθήκες να έχουν γίνει πάνω από 400 συναυλίες
και εκδηλώσεις, µην το ψάχνετε. Οφείλουµε να αναγνω-
ρίσουµε ότι στον τοµέα αυτό πολυτιµότατες και σηµαντι-
κές στάθηκαν οι συνεργασίες µε πολλούς άλλους φο-
ρείς. Αναφέρουµε τους µονιµότερους, που ήταν ο
ΟΜΜΑ, η Ελληνοαµερικανική Ένωση και το Ινστιτούτο
Goethe.

Κάνοντας πάντως µια πρόχειρη άθροιση των
παραπάνω κονδυλίων, διαπιστώνουµε ότι µέσα σε µία
10ετία η ΕΕΜ έχει λάβει περίπου το ένα δέκατο των χρη-
µάτων που έχουν πάρει ατοµικά -πολλές φορές και σε ε-
τήσια βάση- διάφορα «λαµπερά» και γνωστά ονόµατα.
Τόσο της µουσικής γενικώς, όσο και άλλων χώρων...

Το αρχείο ∆ηµήτρη Μητρόπουλου στο διαδίκτυο

Το 2006 η Αµερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην
Αθήνα και η Γεννάδιος Βιβλιοθήκη έλαβαν οικονοµική υ-
ποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση, µε σκοπό την ψη-
φιοποίηση του υλικού και των αρχείων και την προβολή
τους µέσω του διαδικτύου σε παγκόσµιο επίπεδο. Το έρ-
γο ολοκληρώθηκε πρόσφατα και πάνω από 400,000 ψη-
φιοποιηµένα τεκµήρια είναι πλέον διαθέσιµα για µελέτη
και έρευνα.

Ανάµεσα σ' αυτό το υλικό είναι και το Αρχείο

σχόλια
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 επιµέλεια: Κ.Α. Λυγνός
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Η νέα παράσταση του Parsifal ήταν
µία ποιητική αλληγορία της ιστορίας
της νεότερης Γερµανίας και του έρ-
γου του Wagner. Η ιδέα του σκηνο-
θέτη Stefan Herheim ήταν τόσο εν-
διαφέρουσα, που δικαιολόγησε την
έκπληξη πολλών, όταν έγινε γνωστό
πως θα παρουσιαστεί νέος Parsifal,
ενώ ο προηγούµενος είχε κάνει πρε-
µιέρα το 2004, µε πρωτοφανείς αντι-
δράσεις. 

Έχοντας ως σκηνικό χώρο
το προαύλιο της βίλας Wahnfried
(σπίτι του συνθέτη στο Bayreuth) και
τον τάφο του Wagner στη θέση του
υποβολείου - που λειτουργούσε ως
θυµέλη σε ολόκληρη την παράστα-
ση- δηµιουργήθηκε ένα εξαιρετικά
πυκνό από συµβολισµούς θέαµα.
Ίσως αυτό να ήταν και το µόνο µείον
της παράστασης: ο υπερβολικός
φόρτος συµβολισµών, που όµως ερ-
µήνευε το έργο µε έναν καθ' όλα βα-
θύ και ουσιαστικό τρόπο. Η σχέση
του Wagner µε τη γερµανική ιστορία,
η αµαρτία και η απώλεια της Θείας
Χάριτος, η πλάνη του κακού και η πα-
ρερµηνεία του καλού, η µετουσίωση
των συµβόλων του συνθέτη σε ιστο-
ρικά γεγονότα, η ποιητική µεταφορά
και τελικά η σκέψη και ο φιλοσοφι-
κός στοχασµός, η ψυχική ανάταση
και η λύτρωση: Όλα βιώθηκαν µε
τρόπο συνταρακτικό.

Πρώτη πράξη: Μεταµόρφω-
ση των Ιπποτών σε στρατιώτες του
Κάιζερ, προβολή εικόνων από τον Α’

Παγκόσµιο Πόλε-
µο, η καταστροφή
του Β’ Παγκοσµί-
ου Πολέµου και η
επανεµφάνιση του
Klingsor ως ναζί...
ίσως µετά την
πρώτη πράξη να
υπήρξε µια σχετι-
κή αµηχανία και

παρ' όλο που πολλά είχαν µπει στη
θέση τους στο τέλος της δεύτερης,
να υπήρχε ακόµη µία επιφύλαξη. Η
τρίτη πράξη ξεκαθάρισε τα πάντα και
απογείωσε τους πάντες... ακόµη και
η περίφηµη δήλωση που υπέγραψαν
τα εγγόνια του Wagner, ότι το
Bayreuth πρέπει να µείνει µακριά
από την πολιτική (πού πέρασε µε
διαφάνειες από τη σκηνή), είχε νόη-
µα, αφού τελικά η αλληγορία συµπε-
ριέλαβε και τη στάση του ίδιου του
Φεστιβάλ σε όλα αυτά.

Τρίτη πράξη: Το φέρετρο
του Titurel φθάνει στη συγκέντρωση
των Ιπποτών της Στρογγυλής Τρα-
πέζης (που παρουσιάζεται ως το
σύγχρονο γερµανικό κοινοβούλιο),
ανοίγει, και µέσα του βρίσκονται τα
σύµβολα της Γερµανίας… νεκρής α-
πό την αναµονή της λύτρωσης. Στο
φινάλε, πάνω στα λόγια του
Gurnemanz: «…τώρα χαίρεται κάθε
πλάσµα για το γλυκό χνάρι του λυ-
τρωτή», ένας καθρέφτης µεταφέρει
µε την αντανάκλασή του το
κοινό στη σκηνή και ολοκλη-
ρώνει την παράσταση µε τη
λάµψη του περιστεριού,
σύµβολο του Άγιου Πνεύµα-
τος.

Όλα αυτά µπορεί να
ακούγονται παράταιρα ή α-
κόµη και συνηθισµένα. Η
γερµανική σκηνική πρακτική
έχει µακρά θητεία σε τέτοι-
ους συµβολισµούς… το απο-

τέλεσµα, όµως είναι που µετράει. Και
ήταν συνταρακτικό.

Παρακολουθώντας επί πέ-
ντε χρόνια το Bayreuth, είναι η πρώ-
τη φορά που δεν άκουσα καµία απο-
δοκιµασία. Το τέλος διαδέχθηκαν µε-
ρικά δευτερόλεπτα µαγικής σιωπής
και µετά ενθουσιώδεις επευφηµίες. 

Μουσικά η παράσταση ήταν
εξαιρετική. Από ενδηµική αντιπάθεια
στην κριτική γράφω πάντα µε συστο-
λή και φόβο τέτοια σχόλια: Ο µαέ-
στρος Daniele Gatti αποθεώθηκε στο
τέλος της παράστασης, καθώς και η
χορωδία µε µαέστρο τον Eberhard
Friedrich.

Ξεχώρισα τον Detlef Roth
ως Amfortas -σπαρακτικό σε κάθε
του εµφάνιση-, αλλά και τον
Kwangchul Youn ως Gurnemanz. Η
Mihoko Fujimura στο ρόλο της
Kundry για µένα ήταν άνιση. Ωστόσο
εισέπραξε ενθουσιώδη χειροκροτή-
µατα, όπως και ο Christopher Ventris
ως Parsifal. 

Προτείνω µία επίσκεψη στο
ανανεωµένο site του Bayreuth. Υπάρ-
χουν πολλά στοιχεία για την παρά-
σταση, βίντεο, φωτογραφίες, συνε-
ντεύξεις. ∆ηλώνω συγκλονισµένος
και δεν µπορώ παρά να ευχηθώ την
επανάληψη τέτοιων ουσιαστικών
σκηνικών προτάσεων. Μπορεί να δια-
φωνεί κανείς… σε κάθε περίπτωση,
όµως, είναι κάτι που µας αφορά! 

του Φίλιππου Τσαλαχούρη

Νέος συγκλονιστικός Parsifal Νέος συγκλονιστικός Parsifal 
(16 Αυγούστου 2008)(16 Αυγούστου 2008)
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Η σύγχρονη µουσική σε µια πόληΗ σύγχρονη µουσική σε µια πόλη

∆ηµιουργώντας τους ήχους του µέλλοντος.
Μια επίσκεψη στο κέντρο για τη σύγχρονη µουσι-
κή GRAME στη Λυών

Ο προγραµµατισµός του κέντρου GRAME µου είχε ήδη
κινήσει το ενδιαφέρον µέσα από τα email ανακοινώσεων
των δραστηριοτήτων του: µια πυκνή συναυλιακή παρου-
σία στην πόλη της Λυών, αλλά και έξω από τα γαλλικά
σύνορα, µε νέα κυρίως έργα, η συντριπτική πλειοψηφία
των οποίων χρησιµοποιούν την τελευταία λέξη της τεχνο-
λογίας, συχνά µε τη σύµπραξη καλλιτεχνών από το χώρο
των πλαστικών τεχνών, του βίντεο, του κινηµατογράφου
και του χορού. Η αποστολή του GRAΜE  είναι να υποστη-
ρίζει τη σύλληψη και την παραγωγή νέων έργων, να ανα-
λαµβάνει τη µετάδοσή τους, να συµβάλλει στην ανάπτυ-
ξη της µουσικής και επιστηµονικής έρευνας και να χτίζει
τις απαραίτητες γέφυρες ανάµεσα στη µουσική δηµιουρ-
γία και το κοινό της. 

Το ιστορικό του GRAME και το εθνικό δίκτυο κέ-
ντρων σύγχρονης µουσικής

Το GRAME δηµιουργήθηκε το 1982 µε την πρωτοβουλία
του James Giroudon και του Alain Jaffrennou, οι οποίοι
παραµένουν µέχρι σήµερα καλλιτεχνικοί διευθυντές του
κέντρου. Εκείνη την εποχή αρκετά κέντρα µε παρόµοια
ενδιαφέροντα δηµιουργούνται στη Γαλλία και τα πιο δυ-
ναµικά θα προσπαθήσουν να µπουν κάτω από την προ-
στασία του κράτους και να ονοµαστούν εθνικά (το 1980
µόνο το IRCAM είχε αυτή την επωνυµία). Το 1996 δηµι-
ουργείται το δίκτυο των εθνικών κέντρων σύγχρονης

µουσικής που περιελάµβανε, εκτός από το GRAME, και
άλλα τρία κέντρα στη Μασσαλία, τη Νίκαια και τη
Μπουρζ. Σήµερα τα κέντρα αυτά έχουν γίνει 7 και λει-
τουργούν σε στενή συνεργασία µεταξύ τους, µε µια ολο-
µέλεια των υπευθύνων τους ανά δύο µήνες, κάνοντας
κοινές παραγγελίες σε συνθέτες, προσφέροντάς τους α-
πό κοινού την απαραίτητη τεχνική υποστήριξη και προω-
θώντας συµπαραγωγές, ώστε τα νέα έργα να µπορούν
να παρουσιάζονται σε διάφορες γαλλικές πόλεις. Σε εξέ-
λιξη βρίσκεται και η ψηφιοποίηση αυτού του ρεπερτορί-
ου, ώστε να είναι διαθέσιµο για το κοινό και τους µελετη-
τές µέσω ενός κεντρικού φορέα, τη βιβλιοθήκη σύγχρο-
νης µουσικής CDMC στο Παρίσι, όπως επίσης και στο
καθένα από τα 7 κέντρα. 

Η χρηµατοδότηση αυτών των κέντρων διέπεται
από συγκεκριµένους κανόνες που οριοθετούν τις υπο-
χρεώσεις του κράτους και των τοπικών φορέων. Το 60%
των εξόδων τους καλύπτεται αφενός από τον κρατικό
προϋπολογισµό και αφετέρου από τοπικές πηγές (από
την περιφέρεια και την πόλη στην οποία βρίσκονται), σε
µια βάση 50-50. Το υπόλοιπο 40% προέρχεται από ευρω-
παϊκά προγράµµατα, πώληση εισιτηρίων, χορηγούς και
ειδικά ταµεία για την έρευνα. Αυτό σηµαίνει ότι το κρά-
τος υποχρεούται να καλύπτει πλήρως τα λειτουργικά έ-
ξοδα του GRAME, ώστε οι καλλιτεχνικές επιλογές να δια-
µορφώνονταιται µε πλήρη ελευθερία, µιας και δεν χρη-
µατοδοτούνται από τον κρατικό προϋπολογισµό (η συν-
δροµή της περιφέρειας και της πόλης δεν θεωρούνται
κρατικός προϋπολογισµός). Με µεγάλη πικρία όµως µου
αναφέρθηκε ότι το GRAME έπεσε κι αυτό θύµα των περι-

1ο µέρος

Το κέντρο GrameΤο κέντρο Grame
της Λυώντης Λυών
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Επιµέλεια: 
Κ. Α. Λυγνός - Μ. Χ. Κριθαρά
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προγράµµατα στην Αθήνα, αλλά και
σε όλη τη χώρα: ειδικές συναυλίες για
σχολεία, προγράµµατα ξεναγήσεων
και φιλοξενίας, πρωινές εκδηλώσεις,
διαλέξεις, µαθήµατα, παραγωγή εκ-
παιδευτικού υλικού, αλλά κυρίως στη-
ρίζοντας τη Μεγάλη Μουσική Βιβλιο-
θήκη της Ελλάδος «Λίλιαν Βουδούρη»,
που συνεχώς αναπτύσσεται και απο-
τελεί ένα από τα σπουδαιότερα µουσι-
κά ερευνητικά κέντρα στη χώρα µας.

Καθιέρωσε το θεσµό των υπο-
τροφιών που χορηγεί ο Σύλλογος «Οι
Φίλοι της Μουσικής».

Κινητοποίησε την καλλιτεχνική
χορηγία. Μπορούµε να πούµε ότι ο
χορηγικός θεσµός ήταν άγνωστος
στην Ελλάδα ως τις αρχές της δεκαε-
τίας του 1990.

Παρουσίασε µεγάλες εκθέσεις
σχετικές µε µουσικούς κύκλους ή µε
µεγάλα κεφάλαια του Ελληνικού, αλ-
λά και του παγκόσµιου πολιτισµού.

Σχεδίασε ένα εκδοτικό πρόγραµ-
µα µεγάλης κλίµακας, διαµορφώνο-
ντας νέα εκδοτική αισθητική, σε ύφος
και λόγο. Ειδικά µε τα προγράµµατα
δηµιούργησε µια βιβλιοθήκη λιµπρέ-
των, όπου οι µεταφράσεις υπογράφο-
νται από σηµαντικούς Έλληνες λογο-
τέχνες. 

∆ηµιούργησε ηχογραφικό κέ-
ντρο υψηλότατων προδιαγραφών.

Εποµένως, όχι µόνο βρήκε µεγά-
λη ανταπόκριση από τους φιλόµου-
σους, αλλά δηµιούργησε νέους ακρο-
ατές, φέρνοντας τη συµφωνική µουσι-
κή πιο κοντά σ' ένα ευρύτερο κοινό.

«Π»: Τί άλλαξε από τότε;

Ν. Μ.: Το Μέγαρο εξακολούθησε
να κινείται στους άξονες αυτούς προ-
σθέτοντας και νέες δραστηριότητες
χάρη και στις δυνατότητες που προ-
σφέρουν οι νέες εγκαταστάσεις. Ξε-

Πώς σχεδιάζεται η πορεία
ενός πολιτιστικού οργανι-
σµού και πώς συντηρείται σε
βάθος χρόνου; Πόσο επηρ-
ρεάζουν και καθορίζουν τα
οικονοµικά δεδοµένα τις καλ-
λιτεχνικές επιλογές; Ερωτή-
µατα σαν και αυτά, και όχι
µόνο, απευθύναµε στο Γενι-
κό ∆ιευθυντή του Οργανι-
σµού Μεγάρου Μουσικής
Αθηνών Νίκο Μανωλόπουλο.
Είναι κρίµα που λόγω περιο-
ρισµένου χρόνου και φόρτου
εργασίας, η συνέντευξη χρει-
άστηκε να γίνει µε τη µορφή
γραπτών ερωτήσεων που α-
παντήθηκαν συνολικά. Ελπί-
ζουµε κάποια στιγµή να επα-
νέλθουµε...

Πολύτονον: Πώς βλέπετε το ρόλο
του Μεγάρου τόσα χρόνια µετά την έ-
ναρξη της λειτουργίας του;  Έχει δια-
φοροποιηθεί η θέση του ή ο ρόλος
του;

Ν. Μ.: Θα µου επιτρέψετε να µα-
κρηγορήσω. Θα ξεκινήσω θυµίζοντας
ορισµένα βασικά στοιχεία της λει-
τουργίας του Μεγάρου Μουσικής από
το 1991. Η λειτουργία αυτή άλλαξε σε
βάθος το τοπίο της µουσικής ζωής
στη χώρα µας. Σε ένα σύντοµο απο-
λογισµό, που παρουσιάσθηκε στα 10
χρόνια λειτουργίας του, σηµειώναµε
ότι το Μέγαρο: 

∆ηµιούργησε στην Αθήνα µουσι-
κή ζωή µε εύρος και συνέχεια. 

Οδήγησε τα µουσικά δρώµενα
της χώρας στη συγχρονία, στη συ-
µπόρευση µε τις παγκόσµιες µουσι-
κές πρωτεύουσες. Το επίκαιρο στη
Νέα Υόρκη, στο Παρίσι, στο Λονδίνο,
είναι πια επίκαιρο και στην Αθήνα.

Παρουσίασε µεγάλα συγκροτή-

µατα και καλλιτέχνες διεθνούς φή-
µης, σε ένα ιδανικό περιβάλλον.

Έδωσε στο πρόγραµµά του µια
συνολικότητα και µια φιλοσοφία σχε-
διασµού, όπως εκφράστηκε κυρίως
µέσα από τους «κύκλους», τις «σει-
ρές», τα «φεστιβάλ» και τα ειδικά α-
φιερώµατα, που πολλές φορές βασί-
ζονται σε γενικότερες ιδέες, σύµβολα
και αρχέτυπα του Ελληνικού πολιτι-
σµού.

Συστηµατοποίησε και επέµεινε
στην παρουσίαση της Ελληνικής µου-
σικής, όχι µόνο µε εκτελέσεις έργων,
αλλά και µε πλήθος παραγγελίες σε
καταξιωµένους και νεότερους συνθέ-
τες.

Παρουσίασε συστηµατικά έργα
µουσικής δωµατίου, ένα είδος αγνοη-
µένο εν πολλοίς στην Ελλάδα.

Προγραµµάτισε εµφανίσεις
Ελλήνων ερµηνευτών και έδωσε ευ-
καιρία σε πολλούς νέους µουσικούς
να παρουσιαστούν για πρώτη φορά
στο κοινό.

Προέβαλε πολλά είδη µουσικής,
χωρίς ιδεολογικούς ή ελιτίστικους πε-
ριορισµούς. Η βυζαντινή µουσική, οι
παραδοσιακοί σκοποί, η τζαζ, η έθνικ
βρήκαν χώρο, αλλά και κοινό.

Παρουσίασε κλασικά, αλλά και
σύγχρονα έργα του Λυρικού Θεά-
τρου, που δεν είχαν παρουσιασθεί
ποτέ στην Ελλάδα.

∆ηµιούργησε την Καµεράτα, η ο-
ποία ανέπτυξε µεγάλη δραστηριότη-
τα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο ε-
ξωτερικό, µε συναυλίες, εκπαιδευτικά
προγράµµατα κ.ά.

Άνοιξε νέες διόδους επικοινω-
νίας και συνεργασίας µεταξύ Ελλή-
νων και ξένων καλλιτεχνών.

Ανέπτυξε µεγάλη εκπαιδευτική
δραστηριότητα, τόσο µε τη στενή παι-
δαγωγική έννοια, όσο και µε την ευρύ-
τερη µορφωτική, µέσα από ειδικά

33

Το Μέγαρο Μουσικής Το Μέγαρο Μουσικής 
17 χρόνια µετά17 χρόνια µετά
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του Αλέξιου Γ.Κ. Σαββίδη

Γκντανσκ/Ντάντσιχ 1923
Αθήνα 1998

Στις αρχές της δεκαετίας του 1980 ο διαπρεπής Έλλη-
νας αρχιµουσικός Μιλτιάδης Καρύδης έδωσε σειρά ση-
µαντικών συναυλιών στο Ηρώδειο, στο πλαίσιο του Φε-
στιβάλ Αθηνών, προοιωνίζοντας µια σταδιακή και πυκνό-
τερη συνεργασία του στην Ελλάδα, που τερµατίστηκε ά-
δοξα και άδικα λίγο πριν τα τέλη του 20ου αιώνα, το
1998. Μια από τις τελευταίες εµφανίσεις του (στο πόντι-
ουµ της Εθνικής Συµφωνικής της ΕΡΤ), µε σύµπραξη του
διαπρεπούς πιανίστα Γιάννη Βακαρέλη στο 1ο Κονσέρτο
του Brahms, υπάρχει βιντεοσκοπηµένη στα αρχεία της
ΕΡΤ και έχει µεταδοθεί από την Κρατική Τηλεόραση.
Ήταν τότε 75 ετών, στον κολοφώνα µιας σταδιοδροµίας
που τον είχε φέρει στα πόντιουµ κορυφαίων ευρωπαϊκών
ορχηστρικών συµφωνικών συνόλων και τον κατατάσσει
αυτοδικαίως ως δεύτερο τη τάξει στη χορεία των σπου-
δαιότερων Ελλήνων αρχιµουσικών, µετά το µέγιστο ∆η-
µήτρη Μητρόπουλο (1896-1960).

Είχα τη µεγάλη τύχη τότε, µεταξύ 1981 και 1983,
να παρακολουθήσω όχι µόνο τις συναυλίες του Καρύδη
στο Ηρώδειο, αλλά και τις αντίστοιχες δοκιµές του, στη
2η Συµφωνία «της Ανάστασης» του Mahler (µε την Κρατι-
κή Ορχήστρα Αθηνών και τη Χορωδία του Όσλο), στην 4η
Συµφωνία του ίδιου συνθέτη, καθώς και στη Συµφωνία
της Λεβεντιάς του Μανώλη Καλοµοίρη (το 1983 µε την
Ορχήστρα Tonkünstler της Βιέννης, της οποίας ήταν τότε

ο κύριος αρχιµουσικός). Στις πρόβες εκείνες - ιδιαίτερα
σε εκείνη της 2ης του Mahler, όπου ως συνεργάτη ο Κα-
ρύδης είχε τον πρόσφατα αποβιώσαντα Ελευθέριο Χαλ-
κιαδάκη (1923-2008), που τόσο επιτυχηµένα διηύθυνε
στο πάνω διάζωµα το µικρό σώµα των χάλκινων πνευ-
στών της Κρατικής που ακούγεται «απόµακρα» στο έργο-
µπορούσε κανείς να διαπιστώσει από πρώτο χέρι την τε-
ράστια γνώση της παρτιτούρας εκ µέρους του Καρύδη,
τη λεπτολόγο επιµονή του στις ερµηνευτικές λεπτοµέρει-
ες, καθώς και την προσωπική του «στάµπα» στην απόδο-
ση του έργου. Και όµως, ο τόσο επιφανής αυτός δηµι-
ουργός, που κάτω από την µπαγκέτα του ερµήνευσαν χι-
λιάδες µουσικοί αρκετών από τις σηµαντικότερες ορχή-
στρες, έµελλε να φύγει εντελώς άδοξα, πικραµένος και
«αποσβολωµένος» από την προσβλητική συµπεριφορά
Έλληνα µουσικού σε διάρκεια πρόβας - κάτι που ο ευαί-
σθητος χαρακτήρας του δεν µπόρεσε να αντέξει, µε απο-
τέλεσµα το αναπόφευκτο εγκεφαλικό … 

Ο Μιλτιάδης Καρύδης γεννήθηκε στο Γκντανσκ
της Πολωνίας (το πρώην Ντάντσιχ), το 1923, από Έλληνα
πατέρα καπνέµπορο και Γερµανίδα µητέρα και πραγµα-
τοποίησε τις πρώτες µουσικές του σπουδές στη ∆ρέσδη
και στην Αθήνα, όπου από το 1938 υπήρξε µαθητής του
(νεαρού τότε) µαέστρου Θεόδωρου Βαβαγιάννη (1905-
1988) και πήρε δίπλωµα πιάνου (µαθητής της Ήβης Πα-

∆έκα χρόνια 
χωρίς το 

Μιλτιάδη 
Καρύδη
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τουρκική ο I. Boran.
Μετά κάποιες σύντοµες ιστορικές αναδροµές, η

ύλη εστιάζει στην «έντεχνη» µουσική του 19ου και κυ-
ρίως σ' αυτήν του 20ου αιώνα. Ούτως ή άλλως η ιστορία
της «λόγιας» µουσικής των βαλκανικών χωρών ξεκινάει
κατά βάση από τον 19ο αιώνα και αναπτύσσεται κατά τη
διάρκεια του 20ου. Αναφέρονται οι κυριότεροι συνθέτες
και κάποια από τα έργα τους, διάφορα ιδιώµατα που συ-
ναντάµε και κάποιοι σηµαντικοί ερµηνευτές. Γίνονται συ-
σχετισµοί µε τις τοπικές παραδοσιακές µουσικές και α-
ναφέρονται διάφορες επιρροές (ανά περίπτωση) από
την αρχαία Ελλάδα, Βυζάντιο, σλαβική µουσική κλπ. Τέ-
λος, αναφέρονται διάφοροι µουσικοί οργανισµοί, διορ-
γανώσεις κλπ. 

Τυπώθηκε στην Αλβανία µε τη χορηγία του
Ινστιτούτου Γκαίτε της Θεσσαλονίκης. Το βιβλίο αγόρα-
σε ο γράφων στο βιβλιοπωλείο του κτηρίου της Όπερας
των Τιράνων. Πιθανόν η εύρεσή του να είναι δύσκολη.
Καλή τύχη στο ∆ιαδίκτυο!

Συλλογική Συγγραφή
Ο ΣΥΜΦΩΝΙΚΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΗΣ
Εκδόσεις Πατάκη
Σελίδες 428

Το βιβλίο κυκλοφόρησε µόλις τον περασµένο Απρίλιο.
Φέρει τον υπότιτλο «Από την Κασσιανή ως τη Λυσιστρά-
τη» και την επιµέλειά του είχε η ∆έσποινα Ζηλφίδου.
Στην εργασία αυτή (για πρώτη φορά) συγκεντρώνονται
αναλύσεις και πληροφορίες για τα «κλασικά» έργα του
συναδέλφου Μίκη Θεοδωράκη, αν και, όπως εύστοχα α-
ναφέρει ο Θ. Μικρούτσικος στο σηµείωµά του «πρέπει
να αντιµετωπίζουµε το έργο του Μίκη ως µια πλήρως α-
διάσπαστη ενότητα». Είναι χωρισµένο σε πέντε µέρη που
αντιστοιχούν στις συνθετικές του περιόδους. Το υλικό
(σε µεγάλο µέρος) συγκεντρώθηκε από εφηµερίδες και
προγράµµατα συναυλιών, δίνοντας έτσι µια πιο ολοκλη-
ρωµένη εικόνα για τον τρόπο δηµιουργίας των έργων
αυτών (σόλο πιάνο, µουσική δωµατίου, συµφωνικά έργα,
κοντσέρτα, όπερες, ορατόρια, µουσική και τραγούδια
για το θέατρο, µουσική µπαλέτου κλπ). Επίσης παρου-

σιάζεται η σχέση
του Θεοδωράκη
µε την όπερα, ο
τρόπος που µελο-
ποίησε Έλληνες
ποιητές και αυτός
µε τον οποίο
έγραψε µουσική
για το αρχαιοελ-
ληνικό δράµα.
Περιλαµβάνονται
διάφορες συνε-
ντεύξεις του, αλλά
και αναµνήσεις
του  ίδιου.

Παράλληλα
ο συνθέτης ανα-
φέρεται και στις

πολιτικές περιπέτειες της νεότερης Ελλάδας, οι οποίες
σηµάδεψαν το έργο του. Ο τόµος περιλαµβάνει φωτο-
γραφίες από το αρχείο του δηµιουργού, το λιµπρέτο της
«Λυσιστράτης» (σε δική του απόδοση), καθώς και προλο-
γικά σηµειώµατα των Θ. Μικρούτσικου και Λ. Παπαδό-
πουλου. Κείµενα που περιλαµβάνονται στο βιβλίο υπο-
γράφονται από τους A. Brandes, Οδ. Ελύτη, Ι. Καµπα-
νέλλη, Μ. Χατζιδάκι, Χ. Αργυρόπουλο, Α. Κούτουλα, Α.
Λεντάκη, Ι. Ηλιοπούλου, Ολ. Ψυχοπαίδη, τον ίδιο το Θε-
οδωράκη κ.ά. Τέλος η έκδοση συνοδεύεται από διά-
γραµµα του συνθέτη που δείχνει τις σχέσεις των έργων
του.  

Παντελής Γαργουλάκης
Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Ασκήσεις - Παραδείγµατα - Σολφέζ
Εκδόσεις ∆εδεµάδης
Σελίδες 119

Μόλις κυκλοφόρη-
σε η «Θεωρία» αυ-
τή, η οποία αποτε-
λεί µία διαφορετι-
κή προσέγγιση
του αντικειµένου,
δεδοµένου ότι α-
πευθύνεται κυ-
ρίως στους σπου-
δαστές των µο-
ντέρνων - σύγχρο-
νων οργάνων. 

Έτσι, κάποια α-
πό τα γνωστά θέ-
µατα συνειδητά α-
πουσιάζουν (ανα-
λυτικά οι ελάσσο-
νες κλίµακες, εύ-
ρεση διαστηµάτων στις κλίµακες, σηµεία µουσικής στί-
ξης και επαναλήψεων, όροι έκφρασης κλπ). Αντίθετα
νέα θέµατα έχουν συµπεριληφθεί (4φωνες και πλέον
συγχορδίες, τρόποι - modes, διάφορες «µοντέρνες» κλί-
µακες κλπ). Η θεωρητική βάση του βιβλίου ακολουθεί σε
κάποιο βαθµό τη θεωρητική οπτική της τζαζ.

Τα κεφάλαια περιλαµβάνουν τα εξής θέµατα: 
Βασικά στοιχεία της µουσικής σηµειογραφίας και βασι-
κές µουσικές έννοιες (πεντάγραµµο, βοηθητικές γραµ-
µές, κλειδιά, φθογγόσηµα - νότες, αξίες, περί µέτρων -
ισχυρά και ασθενή µέρη τους, παύσεις, στιγµή και σύ-
ζευξη διαρκείας, τρίηχα - πολύηχα, ηµιτόνιο - τόνος,
αλλοιώσεις - οπλισµός, συγκοπή, αντιχρονισµός κλπ).
Παρουσιάζονται οι µείζονες κλίµακες (αναλυτικά), διά-
φορες ελάσσονες, πεντατονικές και blues κλίµακες,
τρόποι, συγχορδίες (3φωνες, 4φωνες και πλέον, συγ-
χορδίες της jazz), θέσεις και αναστροφές των συγχορ-
διών κλπ.

Η ύλη εµπλουτίζεται µε διάφορα παραδείγµα-
τα, ασκήσεις και σολφέζ (ρυθµικά και µελωδικά). Η
γλώσσα του βιβλίου είναι απλή και η παρουσίαση της
ύλης προσεγµένη. 
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