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Η αναδηµοσίευση κειµένων και υλικού
επιτρέπεται µόνον κατόπιν αδείας

της Συντακτικής Οµάδας ή του ∆.Σ. της
Ε.Ε.Μ. Τα άρθρα του περιοδικού

δεν εκφράζουν υποχρεωτικά τις απόψεις
του ∆.Σ. της Ε.Ε.Μ.. Οι επιλογές του περιο-

δικού αποτελούν ευθύνη της Συντακτικής
Οµάδας. Τα ενυπόγραφα άρθρα εκφρά-

ζουν απόψεις των συντακτών µας.

Σ ’ αυτό το τεύχος

4 . + θ ε σ ι ς

5 . Η µ ε ρ ο λ ό γ ι ο

8 . Ε κ δ η λ ώ σ ε ι ς Ε . Ε . Μ .

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

1 1 . Ε ι δ ή σ ε ι ς - Σ χ ό λ ι α

1 8 . Μ ο υ σ ι κ ό χ ρ ο ν ο λ ό γ ι ο

2 0 . Π ο λ ι τ ι σ τ ι κ ό π α ρ α τ η ρ η τ ή ρ ι ο

2 1 . M ο υ σ ι κ ο λ ο γ ι κ ά θ έ µ α τ α

2 4 . ∆ η µ ή τ ρ η ς Μ η τ ρ ό π ο υ λ ο ς

2 8 . Χ ρ ή σ τ ο ς Κ α ρ ρ ά ς

3 4 . Γ . Α . Π α π α ϊ ω ά ν ν ο υ

3 6 . ∆ ι σ κ ο γ ρ α φ ί α Γ . Α . Π α π α ϊ ω ά ν ν ο υ

4 0 . Ε λ λ η ν ι κ ά Σ ύ ν ο λ α

4 2 . R o b e r t S c h u m a n n

4 4 . Ι σ τ ο ρ ί α τ η ς j a z z

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

4 9 . Α ν α κ ο ι ν ώ σ ε ι ς

5 0 . Β ι β λ ι ο π α ρ ο υ σ ί α σ η

5 1 . Ο π τ ι κ έ ς α κ ρ ο ά σ ε ι ς

5 3 . Τ ε χ ν ο γ ρ α φ ή µ α τ α
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Σαραντατρία σε επτά. . .

Με αυτό το τεσσαρακοστό τρίτο τεύχος, το ΠΟΛΥΤΟΝΟν κλείνει επτά χρόνια παρου-
σίας και µπαίνει στα οκτώ. Χρόνια µας Πολλά!

Παράλληλα, στα γενικότερα πολιτιστικά πράγµατα, χωρίς αµφιβολία το γεγονός του
διµήνου, είναι η έναρξη της λειτουργίας της Στέγης Γραµµάτων και Τεχνών του Ιδρύ-
µατος Ωνάση. Επισηµαίνουµε το εξαιρετικά ενδιαφέρον πρόγραµµα και σας προτρέ-
πουµε να το δείτε στο www.sgt.gr

Πόσο καλά θα ήτανε αν είχαµε να µιλήσουµε µόνο γι’ αυτά!
∆υστυχώς για µία ακόµα φορά τα κεντρικά µουσικά πράγµατα της χώρας τελούν

υπό καθεστώς πλήρους ασάφειας. (∆ιαβάστε το σχετικό σχόλιο στη σελίδα 12.)
Όµως, επέτειο έχουµε και δεν αξίζει να επαναλάβουµε όσα είχαµε διαπιστώσει ήδη

στο κύριο άρθρο του πρώτου µας τεύχους, πριν από επτά ακριβώς χρόνια, και ενδια-
µέσως ξαναγράψαµε πολλές φορές. Θα το γιορτάσουµε λοιπόν, χαρίζοντας στον
εαυτό µας το εξώφυλλο και αυτές τις λίγες γραµµές.

Κατά τα άλλα... Στους δύσκολους καιρούς δεν είναι ώρα για όνειρα και µεγάλες
εξαγγελίες. Υπάρχουµε και συνεχίζουµε. ∆εν είναι πολύ, αλλά ούτε και λίγο...

Μέσα στα χρόνια που πέρασαν έντυπα ανάλογα µε εµάς ή και σε ηλεκτρονική µορ-
φή, ξεκίνησαν και δυστυχώς δεν προχώρησαν. (Είναι πολύ κρίµα, γιατί ο ανταγωνι-
σµός και η άµιλλα, µόνο καλό κάνει.)

Η λέξη «θεσµός» είναι επικίνδυνη και φθαρµένη από την υπερβολική χρήση. Την
έχουµε διαβάσει σε δεκάδες δελτία τύπου, ωδείων, περιφερειακών φεστιβάλ, κύκλων
συναυλιών και διαγωνισµών, πολλές φορές ήδη από το δεύτερο χρόνο λειτουργίας.
Ωστόσο, πιστεύουµε πως µπορούµε να τη χρησιµοποιούµε πλέον, γιατί την έχουµε
κερδίσει στην πράξη.

Η Συντακτική Οµάδα
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επιµέλεια: Κωνσταντίνος Λυγνός

14ος ∆ιεθνής ∆ιαγωνισµός «∆ηµήτρης Μητρόπουλος»

Ο φετινός 14ος ∆ιεθνής διαγωνισµός «∆ηµήτρης Μητρόπουλος» (ο 7ος κατά σειρά για ∆ιεύθυνση Ορχήστρας) είχε πολ-
λές ιδιαιτερότητες. Κατ’ αρχήν, η χρονική σύµπτωση που έφερε ο διαγωνισµός διεύθυνσης να γίνει κατά τη διάρκεια του
έτους Μητρόπουλου. Η απόφαση να υπάρξει ανάµεσα στα έργα του διαγωνισµού και ένα δικό του έργο την «Ταφή», από-
λυτα σωστή. Κατά τα άλλα, η διοργάνωση - όπως πάντα - άψογη. Σωστό και το να αναφέρονται στο πρόγραµµα οι δεκά-
ξι υποψήφιοι από τους οποίους γίνεται η τελική επιλογή αφού διευθύνουν την Ορχήστρα.

Πιο κοντά στην πεζή µας πραγµατικότητα, ανέκυπταν και άλλα ζητήµατα. Έτσι µπαίνοντας στο Μέγαρο Μουσικής,
είδαµε να µοιράζεται το φυλλάδιο των Μουσικών της Ορχήστρας, που εξηγούσαν πώς αποφάσισαν να παίξουν εκείνο το
βράδυ, παρ’ όλο που (για µία ακόµη φορά) παραµένουν οκτώ µήνες απλήρωτοι. Η απόφαση αυτή σχολιάστηκε από τον
Μίλτο Λογιάδη στη σύντοµη παρέµβασή του πριν την βράβευση και επιβραβεύτηκε από το θερµό χειροκρότηµα του κοι-
νού.

Στο καλλιτεχνικό επίπεδο, βιώσαµε µία µεταµόρφωση της Ορχήστρας πέρα από κάθε προσδοκία. Το ότι τα Χρώµατα
έχουν τη δυνατότητα να «αλλάζουν ήχο» ανάλογα µε το έργο, είναι κάτι που πολλοί έχουν επισηµάνει. Η µεταµόρφωση
ήταν εµφανής στο πρόγραµµα και των τριών υποψηφίων. Πρώτος στη σειρά ο τριανταδυάχρονος Τσέχος Tomas Brauner,
διηύθυνε Rossini (Εισαγωγή στον Κουρέα της Σεβίλης) και Debussy (Πρελούδιο στο απόγευµα του Φαύνου). Ακολούθη-
σε ο Βούλγαρος Stilian Kirov µε Mozart (Συµφωνία αρ.39, 1ο µέρος) και την εξαίρετη «Ταφή», έργο που Μητρόπουλος συ-
νέθεσε σε ηλικία 19 ετών! Ωστόσο η µεταµόρφωση ξεπέρασε κάθε προηγούµενο από τα χέρια του τριανταπεντάχρονου
Ρώσου Alexander Solovyev (διηύθυνε χωρίς µπαγκέτα), στο Adagio του Barber και στο φινάλε της 1ης Συµφωνίας του
Brahms. ∆εν νοµίζω ότι έχουµε ξανακούσει τέτοιο ήχο από τα Χρώµατα.

Μοναδική ίσως αντίρρηση, τα κάπως αργά tempi που ακούσαµε στον Rossini και τον Mozart. Κατά τα άλλα, µία εξαί-
ρετη µουσική βραδιά!

Η βράβευση έκρυβε την τελευταία έκπληξη: ο Alexander Solovyev απέσπασε δεύτερο βραβείο ενώ το τρίτο µοιρά-
στηκαν ο Tomas Brauner και Stilian Kirov. Η κατά πλειοψηφία απόφαση της Επιτροπής να µην απονείµει πρώτο βραβείο,
προκάλεσε πολλά σχόλια. Ήταν κάτι που πιθανά ανέµενε ο Πρόεδρος της επιτροπής Claus Peter Flor, που στην οµιλία του
προσπάθησε, να αιτιολογήσει αυτή την, υπέρµετρα αυστηρή νοµίζουµε, απόφαση.

Οι 16 µαέστροι που έφτασαν ως τον ηµιτελικό επελέγησαν από 171 υποψηφιότητες που απέστειλαν υλικό. Οι αρχι-
κέςαιτήσεις συµµετοχής ήταν 217 και προήλθαν από 44 χώρες.

Φωτό: Χ. Ακριβιάδης Tomas Brauner, Alexander Solovyev, Stilian Kirov µε τον πρόεδρο της επιτροπής Claus Peter Flor
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Τοπίο στην οµίχλη

Την ώρα που γράφονται αυτές οι γραµµές, πλήρης ασά-
φεια επικρατεί σε όλους τους κεντρικούς µουσικούς
οργανισµούς της χώρας. Εκτός από την αποχώρηση του
Γ. Κουρουπού από τα «Χρώµατα», για την οποία γράψαµε
στο προηγούµενο τεύχος, σε κατάσταση αναµονής τελούν
η ΚΟΑ και η ΚΟΘ, καθώς οι συµβάσεις των Β. Φιδετζή και
Μ. Μιχαηλίδη έχουν λήξει. Η ασάφεια περνάει και στην
Συµφωνική της Ραδιοφωνίας, όπου η σύµβαση του Β. Συ-
µεωνίδη λήγει το Φεβρουάριο, αλλά και στο Γ’ Πρόγραµ-
µα, καθώς ο ∆. Παπαδηµητρίου µετακινείται στη γενική
διεύθυνση της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.

Οpen-gov.gr στον Πολιτισµό
και άλλα ανέκδοτα...

Μόλις το µάθαµε το ψάξαµε άµεσα. Η
«Κρατική Ορχήστρα Ελληνικής Μουσι-
κής» του κ. Σταύρου Ξαρχάκου, πήρε
πρόσφατα από το Υπουργείο Πολιτισµού
93.312 ευρώ. Το ποσό, πλήρως διασταυ-
ρωµένο, υπάρχει και σε δηµοσίευµα της
Ελευθεροτυπίας (2-11), µε αφορµή πέντε
εµφανίσεις του κ. Ξαρχάκου σε γνωστή
µουσική σκηνή. Όχι κι’ άσχηµο «µαξιλα-
ράκι» σε περίπτωση που δεν θα τους
βγούνε τα εισιτήρια. Κατά τα άλλα ο κ.
Ξαρχάκος δηλώνει ότι οι εµφανίσεις αυ-
τές θα έχουν «το ήθος των παλιών µπου-
άτ»... (sic)

Ψάχνοντάς το λίγο πιο πέρα, ανακα-
λύψαµε ότι το ποσό αυτό είναι µέρος
κρατικής επιχορήγησης για το 2010, η

οποία ανέρχεται σε 583.000 ευρώ. Ναι, σωστά το διαβάσατε.
Οποία ταχύτης! Από την άνοιξη ως τις αρχές του καλοκαιριού ένας τεράστιος αριθµός µικρών και µεγάλων πολιτι-

στικών φορέων υπέβαλλε ηλεκτρονικά λεπτοµερείς φακέλους µε πεπραγµένα και προϋπολογισµούς για το 2011, στο
πρόγραµµα drasis.culture.gr του Υπουργείου µέσα σε σφιχτή προθεσµία ως το τέλος Ιουνίου.. Απ’ ότι γνωρίζουµε, όλοι
περιµένουν τις νέες «διαφανείς και αξιοκρατικές διαδικασίες». Για τους ήδη επιχορηγούµενους φορείς, υπάρχει εγκύ-
κλιος της Γ. Γ. του Υπουργείου, που προβλέπει περικοπές 30%. Αυτό σηµαίνει ότι η Κρατική, για παράδειγµα, για το
2011 θα πάρει περίπου 800.000. Εκατό και πλέον εργαζόµενοι η Κρατική, περίπου τριάντα η ΚΟΕΜ. Γιατί άραγε;

Ενώ λοιπόν πληθώρα άλλων φορέων όπως η Ένωση Ελλήνων Μουσουργών, το Ωδείο Αθηνών, η Ορχήστρα των
Χρωµάτων, η ΚΟΑ, η ΚΟΘ και πολλά θέατρα, «αναµένουν στο ακουστικό τους» και τίποτα δεν γίνεται για να λυθούν
χρόνια προβλήµατα (από τους συµβασιούχους, ως τη Λυρική), βρίσκεται τάχιστα µία «εξακοσάρα» παρά κάτι, για τον
πάλαι ποτέ σταρ τραγουδοποιό. Και µάλιστα – το ξαναλέµε – για το 2010, και όχι για το ’11 !

Θυµάστε το τεύχος που γράψαµε ότι «τα λεφτά είναι αλλού»; Ενδιαφέρον είναι ότι ανακαλύψαµε τις 583.000,
µόνο µετά από δηµοσιογραφικό ψάξιµο και όχι στην ιστοσελίδα του Υπουργείου, όπου εξακολουθούµε να αναζητού-
µε την απόφαση.

Αφελής ερώτηση: Αυτές είναι οι τόσο διαφηµισθείσες διαδικασίες του opengov.gr;
Ερώτηση ουσίας: Είµαστε σε θέση να γνωρίζουµε ότι η προηγούµενη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, υπό τον κ.

Α. Σαµαρά, ολοκληρώνοντας µία πολιτική που είχε σταδιακά ξεκινήσει από την εποχή του κ. Βουλγαράκη, είχε απο-
φασίσει, να σταµατήσει πλήρως την επιχορήγηση. Ο νέος Υπουργός ενηµερώθηκε σχετικά στις πρώτες υπηρεσιακές
συσκέψεις. Τί συνέβη και αυτό άλλαξε;

Μία πιθανή εξήγηση δίνει ο συνεργάτης µας Μαικήνας:
«Ως κυβέρνηση, τα κόµµατα εξουσίας πάντα υποστηρίζουν ένα προβεβληµένο καλλιτέχνη άλλης πολιτικής πλευ-

ράς. Θυµηθείτε τί έγινε µε το Θεοδωράκη και τη Ν. ∆. Είναι ένα επικοινωνιακό τρικ που σκοπό έχει να δείξει ότι δεν εί-
ναι φανατικοί και ότι λειτουργούν συναινετικά. Στην ουσία έχουµε να κάνουµε µε τον πολιτιστικό µαϊντανό της κεντρικής
πολιτικής εικόνας.»

Καταπώς φαίνεται αυτό είναι η «πολιτιστική πολιτική» ακόµα και σήµερα, στην Ελλάδα που βουλιάζει γιατί δεν αλλάζει...
Όπως βλέπετε κ. Πάγκαλε, δεν «τα τρώµε όλοι µαζί»..
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Τα ΕΟΝΤΑ κατέχουν κοµβικό σηµείο στη συνθετική δηµι-

ουργία του Ξενάκη. Γραµµένο το 1963-64 για πιάνο, δύο

τροµπέτες και τρία τροµπόνια, υπήρξε το πιο φιλόδοξο κι

εκτεταµένο έργο του συνθέτη ως εκείνη την περίοδο. Το

έντονα δραµατικό του περιεχόµενο, που κυµαίνεται από

την απόλυτη σιωπή ως ένα ακουστικό πανδαιµόνιο, οι

ακραίες ερµηνευτικές του απαιτήσεις και οι χορογραφι-

κές-σκηνικές οδηγίες για τα χάλκινα πνευστά το καθιστούν

µιαν αξέχαστη µουσική εµπειρία. Περισσότερο καλλιτεχνι-

κό έργο παρά επίδειξη πρωτοποριακής τεχνικής, καθιέ-

ρωσε πλήρως τον Ξενάκη στη µεταπολεµική µουσική

σκηνή. Ακόµα και το γεγονός ότι µια σύνθεση µε τον τίτλο

«Όντα» δηµιουργήθηκε στο Βερολίνο στην κορύφωση του

Ψυχρού Πολέµου, ίσως έχει βαρύνουσα ιστορική σηµασία.

Για τον ίδιο τον Ξενάκη τα ΕΟΝΤΑ δεν ήταν νεωτερι-

σµός, αλλά η φυσική εξέλιξη ενός προβληµατισµού που

ξεκίνησε το 1961. Με την ΕΡΜΑ, για σόλο πιάνο, ο συνθέ-

της εισήγαγε την έννοια της Συµβολικής Μουσικής. Το

φθογγικό υλικό του έργου προκύπτει µέσα από λογικές

πράξεις µεταξύ τεσσάρων συνόλων και τοποθετείται σε

συγκεκριµένο ρυθµικό-χρονικό πλαίσιο. Το ίδιο θεωρητικό

υπόβαθρο χρησιµοποιείται και στα ΕΟΝΤΑ.

Θεωρία συνόλων στα ΕΟΝΤΑ

Σύµφωνα µε τον Ξενάκη, στα ΕΟΝΤΑ γίνεται εφαρµογή της
Στοχαστικής Μουσικής (θεωρία των πιθανοτήτων) και της
Συµβολικής Μουσικής (λογιστική). Η χρήση της πρώτης εί-
ναι εµφανής στο αρχικό σόλο του πιάνου του οποίου το
φθογγικό υλικό προσδιορίστηκε µε έναν υπολογιστή IBM
7090. Η τυχαία κατανοµή των νοτών στο πληκτρολόγιο του
πιάνου δηµιουργεί ένα ηχητικό καλειδοσκόπιο πολύ κοντά
στο αρχικό όραµα του Ξενάκη για το έργο: αντικατοπτρι-
σµοί στο νερό. Εδώ βέβαια το νερό είναι ο ηχητικός ωκεα-
νός του πιάνου.

Η χρήση της Συµβολικής Μουσικής επιτρέπει στον Ξε-
νάκη την ανάπτυξη της εκτεταµένης φόρµας του έργου. Η
σηµασία της αποτυπώνεται στην παρτιτούρα µε τη µορφή
γραµµάτων του Ελληνικού αλφαβήτου, που αντιπροσω-
πεύουν τα σύνολα από όπου ο Ξενάκης αντλεί φθογγικό
υλικό. Η επαναφορά αυτών των χαρακτήρων σε διάφορους
συνδυασµούς προσφέρει µια συνεχή υπενθύµιση του θε-
ωρητικού υπόβαθρου του έργου και συνιστά το κλειδί για
την ανάλυσή του.

Στα ΕΟΝΤΑ χρησιµοποιούνται τρία βασικά σύνολα που
ο Ξενάκης ονοµάζει Σίγµα, Θήτα και Ψι. Το πρώτο είναι το
Γενικό σύνολο της σύνθεσης και περιλαµβάνει τις νότες
που αντιστοιχούν σε όλα τα πλήκτρα του πιάνου, 89 τον
αριθµό. Τα υπόλοιπα δύο είναι υποσύνολα του Σίγµα. Από
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των Ηλία Χρυσοχοϊδη, Χρίστου Μητσάκη, Σταύρου Χουλιάρα

H θεωρία

των συνόλων

στα ΕΟΝΤΑ

του Ξενάκη
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Μετά από µακρά περίοδο κυοφορίας και προετοιµασίας, ανοίγει µέσα στο ∆εκέµβριο
η Στέγη Γραµµάτων και Τεχνών του Κοινωφελούς Ιδρύµατος «Αλέξανδρος Ωνάσης».

Ένα εντυπωσιακό κτίριο που στο σχεδιασµό και τον εξοπλισµό του ενσωµατώνει την
τελευταία λέξη της τεχνολογίας, έρχεται να προστεθεί στο πολιτιστικό τοπίο της Αθήνας,
που τα τελευταία χρόνια - παρά τις δυσκολίες - γίνεται όλο πιο ενδιαφέρον και πολυεπί-
πεδο. Αθεράπευτα αισιόδοξοι, συνηθίζουµε πάντα να βλέπουµε σε κάθε νέο ξεκίνηµα τα

θετικά του. Ωστόσο εδώ, υπάρχει µία σηµαντική ειδοποιός διαφορά που µας κάνει να
πιστεύουµε ότι έχουµε δίκιο. Το Ίδρυµα και η «Στέγη Γραµµάτων και Τεχνών» διαθέτουν
ένα σηµαντικό συγκριτικό πλεονέκτηµα, καθώς όλες οι δραστηριότητές θα είναι πλήρως
αυτοχρηµατοδοτούµενες και έτσι δεν επηρεάζονται από τους ασταθείς, ευµετάβλητους

(και συνήθως παγερούς), ανέµους της ελληνικής πολιτικής συγκυρίας.
Εδώ ακριβώς ξεκινά και το επόµενο ζητούµενο: Αν πράγµατι «τα λεφτά δεν είναι το

πρόβληµα», όλα θα κριθούν στην πολιτική που θα εφαρµοστεί και στο τί αποτελέσµατα
θα έχει. Τί ακριβώς σχεδιάζει λοιπόν να κάνει η «Στέγη Γραµµάτων και Τεχνών»;
Συναντηθήκαµε µε τον εκτελεστικό διευθυντή του νέου χώρου κ. Χρήστο Καρρά,

λίγες µέρες πριν από τη συνέντευξη τύπου και κουβεντιάσαµε µαζί του
για αυτά και πολλά άλλα.

Μία συζήτηση µε τον Κωνσταντίνο Λυγνό και την Μαρία-Χριστίνα Κριθαρά

Χρήστος Καρράς
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Χρ. Κ. Νοµίζω ότι δεν έχει ενδιαφέ-
ρον η συνέντευξη να επικεντρώνεται
σε ‘µένα...

Μ. Χ. Κ. Όµως καλό είναι να γνωρίζει
κανείς κάτι από την αρχή... Λίγα λόγια
για το παρελθόν, το παρόν το µέλλον.

Κ. Λ. Στο βαθµό που έχετε γνώµη στις
αποφάσεις και τις επιλογές που θα
κάνει η «Στέγη», καλό είναι να ξέρου-
µε κάποια πράγµατα για εσάς.

Χρ. Κ. Εν συντοµία λοιπόν: Γεννήθη-
κα στην Αγγλία το 1962, όπου πήγα
και σχολείο. Σπούδασα φιλοσοφία
στο Cambridge και έκανα µεταπτυ-
χιακές σπουδές στη Σορβόνη, πάλι
στη φιλοσοφία. Εκεί έκανα Masters
και διδακτορικό, που είχε ως θέµα
την αµφίδροµη σχέση µεταξύ αισθη-
τικής θεωρίας και µουσικής σύνθε-
σης: Κατά πoιο τρόπο η µουσική
σύνθεση επιδρά επάνω στην ίδια την
αισθητική θεωρία και το αντίθετο. Κυ-
ρίως ορµώµενος από το έργο του
Adorno, αλλά ασχολούµενος µε µου-
σική από το ’45 µέχρι το ’80, εποχή
δηλαδή σχετικά µετά τον Adorno.

Από τότε η µουσική ήταν κατά κά-
ποιο τρόπο, στο κέντρο των ενδιαφε-
ρόντων µου, αν και περισσότερο από
την πλευρά της αισθητικής θεωρίας
παρά από την πλευρά της µουσικής
πράξης. Έπαιζα και µουσική, αλλά
εντελώς διαφορετικά πράγµατα από
αυτά που µελετούσα. Μιλάµε για
πριν πολλές δεκαετίες... Έπαιζα µπά-
σο σε διάφορα σχήµατα, κυρίως στο
Παρίσι, σε αυτό που τότε λεγότανε

progressive rock και αυτοσχεδιαζό-
µενη µουσική. Επίσης δίδασκα και
µπάσο ηλεκτρικό.

∆ιδακτορικό πήρα το ’89. Ακο-
λούθησε µία περίοδος όπου έκανα
εντελώς άλλα πράγµατα. Ασχολήθη-
κα και µε επιχειρήσεις, λόγω και µίας
οικογενειακής υποχρέωσης. Γύρω
στις αρχές του 2000, στην Ελλάδα
πλέον, ξεκίνησα πάλι να ασχολούµαι
µε πολιτιστικά θέµατα και σύντοµα
αυτό έγινε πλήρης απασχόληση.

Αρχικά δούλεψα ως διευθυντής
έργου (project manager), σε ένα πο-
λύ ενδιαφέρον ευρωµεσογειακό δί-
κτυο µουσικών φορέων, το οποίο
χρηµατοδοτείτο από τον τοµέα εξω-
τερικής βοήθειας της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Το πρόγραµµα κάλυπτε ένα
ευρύ γεωγραφικό φάσµα: από τον
Αραβικό κόσµο (χώρες όπως η Ιορ-
δανία και η Τυνησία), την Ισπανία, την
Ιταλία ως την Αγγλία. Υπήρχαν επτά
εταίροι και συντονιστής ήταν το ελ-
ληνικό τµήµα που λεγότανε Medi
Muses. Είχαµε ανταλλαγές, εκπαι-
δευτικά προγράµµατα, συναυλίες,
ηχογραφήσεις και δηµοσίευση εργο-
γραφιών συνθετών. Η δουλειά αυτή
βάστηξε τρία χρόνια, καλύπτοντας
την ευρύτερη λόγια µουσική παρά-
δοση του µεσογειακού χώρου.

Μετά από αυτό δούλεψα στο
ίδρυµα Θεοχαράκη...

Μ. Χ. Κ. Απ’ όπου σας γνωρίσαµε
εµείς.

Χρ. Κ. Εκεί δούλεψα ήδη πριν ανοί-

ξει, κατά την περίοδο του σχεδια-
σµού, έως και το Σεπτέµβριο του
2009. Ένα µήνα αργότερα, τον
Οκτώβριο, ήλθα στη θέση του εκτε-
λεστικού διευθυντή Της Στέγης Γραµ-
µάτων και Τεχνών του Ιδρύµατος
Ωνάση.

Το Ίδρυµα
και η πολιτική του

Χρ. Κ. Είναι αρκετά γνωστό ότι το
Ίδρυµα Ωνάση, εδώ και τριανταπέντε
χρόνια, έχει ενεργό ρόλο στους το-
µείς της εκπαίδευσης, του πολιτισµού
και βεβαίως του κοινωνικού έργου.
Στον τοµέα της εκπαίδευσης έχει παί-
ξει σηµαντικό ρόλο αλλά αυτό που εί-
ναι πιο γνωστό στην Ελλάδα είναι οι
υποτροφίες, όπου µέχρι σήµερα
έχουν δοθεί πάνω από 4500. Έτσι πά-
ρα πολλοί νέοι έχουν µπορέσει να
εξελιχθούν και σε πολλές περιπτώ-
σεις να κάνουν µετά λαµπρή καριέρα,
σε πολλούς τοµείς της τέχνης και της
επιστήµης.

Το Ίδρυµα υποστηρίζει και έδρες
κλασικών σπουδών στο εξωτερικό.
Εδώ πρέπει να πούµε ότι αυτός είναι
ένας γενικότερος στόχος του Ιδρύ-
µατος: Να προβάλει και να διαδώσει
τον ελληνικό πολιτισµό.

Κ. Λ. Η Ελλάδα έχει την τύχη (ή την
ατυχία...), να διαθέτει µία τεράστια
παράδοση κυρίως στον τοµέα του
κλασικού πολιτισµού. Όµως, συχνά
µονοπωλεί τόσο την προσοχή µας,
που εκτοπίζει το σύγχρονο πολιτισµό,
ο οποίος ζει στη σκιά και στο περιθώ-
ριο. Θα ήθελα να ξέρω, πώς σκέφτε-
στε ως Ίδρυµα να αντιµετωπίσετε
αυτή την πραγµατικότητα.

Χρ. Κ. Θα φτάσουµε και σ’ αυτό.
Προς το εξωτερικό το Ίδρυµα έδινε
πάντα το βάρος προς την ιστορική
διάσταση του ελληνικού πολιτισµού.
Μέσα στην Ελλάδα, έχει υποστηρίξει
πρωτοβουλίες άλλων φορέων, έχει
κάνει δικές του διοργανώσεις, έχει
υποστηρίξει πολλούς σύγχρονους
καλλιτέχνες και παραγωγές, χωρίς
όµως να έχει ένα χώρο για να στεγά-
σει αυτές τις δραστηριότητες.

Η ιδέα της Στέγης ξεκίνησε από
το Στέλιο Παπαδηµητρίου, τον προη-
γούµενο Πρόεδρο του Ιδρύµατος. Οι
βασικοί στόχοι είναι δύο: Ο πρώτος,
το Ίδρυµα Ωνάση να αποκτήσει ένα
δικό του χώρο παραγωγής και υπο-
στήριξης πολιτιστικού έργου. Ο δεύ-
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Γιάννης Α. Παπαϊωάννου

ο συνθέτης

ο δάσκαλος

του Κώστα Χάρδα*

Συµπληρώνονται εφέτος 100 χρόνια από
την γέννηση στην Καβάλα του συνθέτη και
δασκάλου Γιάννη Α. Παπαϊωάννου. Ο
Παπαϊωάννου σηµάδεψε τη νεότερη µουσι-
κή ιστορία, αφού έπαιξε σηµαντικό ρόλο
στη διάδοση και στην καθιέρωση του µο-
ντερνισµού στην Ελλάδα µέσα από το συν-
θετικό και το διδακτικό του έργο, το οποίο
απλώνεται από τις αρχές της δεκαετίας του
1930 έως τον θάνατό του το 1989, αλλά και
µε την έντονη δράση του για τη δηµιουργία
θεσµών διάδοσης της σύγχρονης µουσικής
στη χώρα µας.

Το παρόν κείµενο αποτελεί ένα µικρό
αφιέρωµα στην επέτειο αυτή. Ο στόχος εί-

ναι η συµπυκνωµένη εισαγωγική πληροφό-
ρηση για τη ζωή και το έργο του Παπαϊωάν-
νου, αλλά και η κατάθεση κάποιων σκέψεων
και προβληµατισµών σχετικά µε την πρό-
σληψη του Παπαϊωάννου σήµερα µέσα από
τρεις πλευρές: από την πλευρά του µουσι-
κολόγου, του συνθέτη και του ακροατή.

Λίγα βιογραφικά και εργογραφικά στοιχεία

Ο Παπαϊωάννου έζησε στην Αθήνα µετά την εγκατάσταση
της οικογένειάς του εκεί στις αρχές της δεκαετίας του
1920, µε δύο διαλείµµατα ενός χρόνου: το ακαδηµαϊκό
έτος 1928-1929 γράφτηκε στην Φιλοσοφική Σχολή του
Α.Π.Θ., κυρίως για να φοιτήσει κοντά στον Αιµίλιο Ριάδη
στο Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης, ενώ το έτος 1949-1950
υπήρξε καθοριστικό για την µετέπειτα πορεία του ως συν-
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Επιµέλεια: Ελένη Σκάρκου - Άση Κονδυλίδου

Ελληνικές παραγωγές

90th birthday anniversary
NIKOS ASTRINIDIS

Συνεχίζοντας τη στήριξή µας στις ελληνικές παραγωγές, σ’ αυτό το τεύχος, παρουσιά-
ζουµε µόνο προσωπικές συλλογές έργων µελών της Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών και
παραγωγές γνωστών µας πλέον από τη στήλη αυτή, δισκογραφικών εταιρειών.

Με αφορµή την επέτειο των εννενηκοστών γενεθλίων
του συνθέτη, πιανίστα, µαέστρου και µέλους της
Ε.Ε.Μ., Νίκου Αστρινίδη, η γνωστή από τη στήλη µας
εταιρία Subways, κυκλοφόρησε ένα cd µε τίτλο, «90th
Birthday Αnniversary, Nikos Astrinidis» Ο δίσκος περι-
λαµβάνει τρία τραγούδια, πέντε ντουέτα για διάφορα
όργανα µε συνοδεία πιάνου και δύο πιάνο σόλο. Οκτώ
από τα κοµµάτια είναι σχετικά σύντοµα.

Αντιπροσωπεύονται όλες οι περίοδοι της δηµιουρ-
γικής ζωής του συνθέτη. Το παλαιότερο κοµµάτι, ένα
από τα δύο εκτενέστερα του δίσκου, είναι το Capricio
on modo balcanico (διάρκειας 8’ 25’’ και χωρίς αριθµό
opus), για τσέλο και πιάνο, που γράφτηκε το 1946, την
εποχή που ζούσε στο Παρίσι. Άλλα τέσσερα έργα έχουν
γραφτεί στο Κάιρο. Σηµειώνουµε ότι, ο Νίκος Αστρινί-
δης ταξίδεψε πολύ, καθώς εκτός από συνθέτης, υπήρ-
ξε και υπερδραστήριος µουσικός, κυρίως βιρτουόζος
πιανίστας, που στη διάρκεια της καριέρας του έχει δώ-
σει του πάνω από 3000 συναυλίες, σε πολλές χώρες.

Το πιο πρόσφατο κοµµάτι, γράφτηκε το 2005 και
είναι το σχεδόν δεκάλεπτο Piece de concert op. 57, για

σαξόφωνο και πιάνο, που έχει αφιερωθεί στη µνή-
µη του φίλου του και παλιού διευθυντή της Φιλαρ-
µονικής Αθηνών, Στάθη Μαυροµµάτη.

Τις κατευθυντήριες γραµµές για τις επιλογές
που έγιναν, έδωσε ο ίδιος ο συνθέτης. Ωστόσο σύµ-
φωνα µε τα όσα γράφει στο σύντοµο προλογικό
σηµείωµά του, δεν παρενέβη στις ερµηνείες, αφή-
νοντας τους εκτελεστές ελεύθερους «να εκφρα-
στούν µέσα από τη µουσική».

Το ύφος των συνθέσεων φανερώνει τις έντονες
επιρροές που έχει δεχτεί, κυρίως από τον γαλλικό
ιµπρεσιονισµό, που όµως πάντα συνδυάζεται µε
αναφορές στο ελληνικό παραδοσιακό στοιχείο και
την ελληνική κουλτούρα γενικότερα. Η προτί-
µηση αυτή σηµατοδοτείται όχι µόνο από την επι-
λογή ελληνικών στίχων στα τραγούδια, αλλά και
από τους τίτλους των οργανικών κοµµατιών. Έτσι
εκτός από το Capricio in modo balcanico, το οποίο
αναφέραµε πιο πάνω, υπάρχουν και δύο κοµµάτια

του 1947: τα Pieces en style Grec no. 1 και no. 2.
Τα έργα ερµηνεύονται από το ενόργανο σύνολο Idée

Fixe, που από το 2001, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη, πα-
ρουσιάζει κυρίως πρωτοποριακά έργα µουσικής δωµα-
τίου ελλήνων και ξένων συνθετών. Τα κοµµάτια
ερµηνεύουν οι µουσικοί: Ιωάννης Neagu - τενόρος, Θε-
όφιλος Σωτηριάδης - σαξόφωνο, Μαρία Σπανού -βιολί,
Βίκτωρ ∆άβαρης - βιολοντσέλο και τέλος οι Ερατώ Αλα-
κιοζίδου και Ευτυχία Βενιωτά στο πιάνο.

Στην ηχογράφηση των τραγουδιών Είσαι µία θάλασ-
σα (ποίηση Άννα Τακάκου) και Τρεις Μούσες (ποίηση
Αντίπατρος ο Θεσσαλονικεύς), συµπράττει η γνωστή
µεσόφωνος και συνεργάτης του Ελληνικού Συγκροτή-
µατος Σύγχρονης Μουσικής, Αγγελική Καθαρίου.
Η ηχογράφησή πραγµατοποιήθηκε στο εργαστήριο
ηλεκτροακουστικής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου
Θεσσαλονίκης, µε ηχολήπτη τον Κώστα Κόντο ενώ την
παραγωγή υπογράφουν ο Σοφοκλής Σαπουνάς και το
Εράτειο Ωδείο. Το ένθετο του δίσκου προλογίζει ο συν-
θέτης και Θωµάς Ταµβάκος γράφει το βιογραφικό του
σηµείωµα.
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