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Και μετά το σοκ, τί;
Τον προηγούμενο μήνα, ακούσαμε από το κανάλι της Βουλής τον νέο

Υφυπουργό Πολιτισμού να προτρέπει επιτακτικά το Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονί-

κης, να ψάξει να βρει... χορηγούς για να μπορέσει να αντεπεξέλθει στις υπο-

χρεώσεις του. Έφερε μάλιστα ως παραδείγματα εκδηλώσεις της Κρατικής

Ορχήστρας Θεσσαλονίκης και της Λυρικής Σκηνής.

Διαπιστώνουμε με τρόμο, ότι αν ο κύριος Υφυπουργός δε μπορεί να διακρί-

νει τη διαφορά ανάμεσα σε ένα κρατικό Ίδρυμα της ευθύνης του, με αντικεί-

μενο την Παιδεία, και σε εκδηλώσεις που απευθύνονται σε κοινό, το οποίο

πληρώνει και εισιτήριο για να τις παρακολουθήσει... ε, τότε δυστυχώς δεν είναι

στραβός ο γιαλός, αλλά ανεπαρκής ο καπετάνιος!  

Το περιστατικό αυτό, που μας αφορά άμεσα, δείχνει πώς ο πανικός μπορεί

να εξαφανίσει όλες τις λογικές διεργασίες στις ιεραρχήσεις. Είναι εντελώς

σαφές ότι έχουμε αφήσει πίσω μας μια εποχή όπου πολλές παράμετροι της

ζωής μας ήταν λίγο - πολύ προβλέψιμες και εξαναγκαζόμαστε να διαχειριστού-

με, εκ των ενόντων, ένα χαώδες παρόν.

Όλοι βιώνουμε το οδυνηρό σοκ: πρέπει να αποχωριστούμε πολλές από τις

συνιστώσες που έως τώρα μας επέτρεπαν να ζούμε και να δημιουργούμε.

Θα απογοητευτούμε, θα οργιστούμε και θα κατακλυστούμε από απελπισία και

πόνο.

Δε ωφελεί όμως καθόλου, υπό το κράτος του πόνου και του πανικού, να οδη-

γούμαστε σε απαράδεκτους συσχετισμούς όπως ο κύριος υφυπουργός. Ούτε

βέβαια να περιμένουμε μοιρολατρικά  να πέσει επιτέλους ο ουρανός και να

τελειώνουμε... Πιο σοφό είναι να ρίξουμε ένα βλέμμα γύρω μας, για ενέργειες

που θα μας προστατέψουν όχι μόνο από τον πλήρη καταποντισμό αλλά και θα

ανοίξουν και διεξόδους.

Η κοινωνία και η ζωή δείχνουν τους πιθανούς δρόμους: 

Είδατε τι συνέβη - ας πούμε - με τις πατάτες στην Βόρειο Ελλάδα;

Οι παραγωγοί αποφάσισαν να παρακάμψουν - επιτέλους - εντελώς τους με-

σάζοντες και να δημιουργήσουν ένα δίκτυο: που ελπίζουμε να έχει μέλλον αλ-

λά και να επεκτείνεται διαρκώς, ώστε να ωφεληθούν και αυτοί και οι πολίτες.

Μήπως κάτι ανάλογο πρέπει κάνουμε και εμείς; Να πάρουμε δηλαδή την υπό-

θεσή μας στα χέρια μας αλλά με νέους τρόπους; 

Όμως το δικό μας αντικείμενο δεν είναι η καθ’ εαυτή τροφή αλλά η πνευμα-

τική. Και επειδή δεσμευόμαστε από το χώρο της στήλης, υποσχόμαστε να επα-

νέλθουμε στο επόμενο τεύχος, με σκέψεις και προβληματισμούς που θα

αφορούν στη μετά το σοκ εποχή.

Η Συντακτική Ομάδα
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επιμέλεια: Κωνσταντίνος Α. Λυγνός

Εργαστήρια νέων Ελλήνων συνθετών

Στο πλαίσιο του κύκλου «Μουσικές του
21ου Αιώνα», του Μεγάρου Μουσικής
Αθηνών, διοργανώνεται και φέτος το διή-
μερο Εργαστήρι Νέων Συνθετών. Παρα-
θέτουμε το σύντομο σχόλιο του
Θόδωρου Αντωνίου, ο οποίος όλα αυτά
τα χρόνια βρίσκεται πίσω από τον θεσμό,
προσπαθώντας συγχρόνως όχι μόνο να
τον συνεχίζει αλλά και να τον ανανεώνει:
Ο θεσμός των εργαστηρίων για νέους
συνθέτες που έχει θεσπιστεί εδώ και δε-
καπέντε χρόνια περίπου σε συνεργασία
με το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, γίνεται
φέτος κάτω από μία διαφορετική προ-
σέγγιση.

Το διήμερο 15 και 16 Μαρτίου που θα
πραγματοποιηθούν φέτος τα εργαστή-
ρια στην αίθουσα «Δημήτρης Μητρό-
πουλος» του Μεγάρου, έχουν τον τίτλο

Διάλογοι. Η ιδέα που μας οδήγησε σε αυτόν τον τίτλο, ήταν να συνδιαλλαγούν οι νέοι συνθέτες με δύο έμπειρους και
καταξιωμένους συναδέλφους. Στην προκειμένη περίπτωση τον Γιώργο Κουρουπό και τον Γιώργο Κουμεντάκη. Έτσι
αποδεχόμενοι και οι δύο το ρόλο του δασκάλου – μέντορα, παρακολούθησαν όλη τη διαδικασία της σύνθεσης των έρ-
γων και παρείχαν στους νέους συμβουλές σε οποιοδήποτε στάδιο ήταν απαραίτητες.

Πιστεύουμε ότι είναι ένας καλός τρόπος ώστε να κατευθύνουμε τους νέους συνθέτες προς στην επίλυση τεχνικών
και αισθητικών ζητημάτων που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της συνθετικής διαδικασία,ς συμβάλλοντας σε  πολύ κα-
λύτερο αποτέλεσμα.  

Εκτός από τα νέα έργα που θα παρουσιαστούν το διήμερο από το  Ελληνικό Συγκρότημα Σύγχρονης Μουσικής,
στις συναυλίες θα παιχτούν και από ένα έργο του Γιώργου Κουρουπού και του Γιώργου Κουμεντάκη, αντίστοιχα στις
15 και 16 Μαρτίου.       

Θ. Αντωνίου

Τα έργα που θα παρουσιαστούν είναι για μικρό σύνολο, με διάφορους οργανικούς συνδυασμούς και γράφτηκαν
όλα μέσα στο 2011. Αναλυτικά το πρόγραμμα έχει ως εξής:

Με υπομονή 

και επιμονή...

Ξεκίνησε μέσα στο Φεβρουάριο η συνεργασία της Ένωσης
Ελλήνων Μουσουργών και του Πολύτονου, με την ΕΡΤ. Κά-
ποιοι από τους αναγνώστες μας πιθανόν να έχουν δει τα
διαφημιστικά trailers για τις πρόσφατες συναυλίες, είτε
στην τηλεόραση, είτε στο διαδίκτυο ή να έχουν ακούσει τα
ηχητικά spots στο ραδιόφωνο. 

Στη βάση αυτής της ανταλλαγής το περιοδικό αναλαμ-
βάνει να καταχωρεί διαφημίσεις της ΕΡΤ. Ολοκληρώνεται
εδώ μία συστηματική προσπάθεια που άρχισε καιρό πριν
και χρειάστηκε να περάσει από πολλά στάδια. Θέλουμε να
ευχαριστήσουμε προσωπικά τη διεύθυνση της ΕΡΤ, αλλά
και την κυρία Αρετή Καλεσάκη, υπεύθυνη χορηγιών, η
οποία, με πείσμα ανάλογο με το δικό μας, συνέβαλε καθο-
ριστικά στην ολοκλήρωση του σχεδίου. Γιατί ούτε εύκολο
ήταν, ούτε απλό! 

Ελπίζουμε η συνεργασία να έχει συνέχεια και τον επό-
μενο χρόνο.

Η Συντακτική Ομάδα

Ολοκληρώθηκε της πρώτες μέρες του Ιανουαρίου η μετα-
στέγαση των Διοικητικών Υπηρεσιών της Κρατικής Ορχή-
στρας Αθηνών. 

Τα νέα στοιχεία επικοινωνίας έχουν ως εξής: Γραφείο
Διεύθυνσης - Οργάνωση Παραγωγής - Πρωτόκολλο:  

Λεωφόρος Βασ. Σοφίας 86, 11528, Αθήνα 
Τηλ: +30 210 7257601 - 3 
Φαξ: +30 210 7257600

Οικονομικές Υπηρεσίες - Εκδόσεις - Αρχείο Συναυλιών:
Λεωφόρος Βασ. Γεωργίου Β’ 17 - 19, 10675 Αθήνα 
Τηλ: +30 210 7216026, +30 210 7257584
Φαξ: +30 210 6455391

Νέα διεύθυνση
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Το Σάββατο 17 Δεκεμβρίου, το «ΠΟΛΥΤΟΝΟν» και η Ένωση Ελλήνων Μουσουργών 

διοργάνωσαν στρογγυλό τραπέζι, στο πλαίσιο της ημερίδας «Έλληνας πολίτης - Ευρωπαίος

πολίτης», που διοργανώθηκε από την Μ.Κ.Ο. «Ευρωπαϊκή Έκφραση» στο ξενοδοχείο Hilton.

Η συζήτηση που είχε τίτλο «Ευρωπαϊκή Μουσική - Ελληνική Μουσική: 

Σχέση μονόδρομη ή αμφίδρομη;» προσπάθησε να διερευνήσει τη σχέση της μουσικής 

Ελλάδας με τον ευρωπαϊκό της περίγυρο. 

Συντονιστής ήταν ο Κ. Α. Λυγνός και συζητήτρια η Μ. Χ. Κριθαρά, η οποία με τις ερωτήσεις

της προς τους ομιλητές, άνοιξε τη ζωηρή συζήτηση που ακολούθησε.

Μεγάλος αριθμός αναγνωστών και συναδέλφων, που δεν μπόρεσαν να παρευρεθούν, 

επικοινώνησαν μαζί μας ζητώντας τα πρακτικά της συνάντησης. 

Δημοσιεύουμε σε αυτό το τεύχος δύο από τις τέσσερις ομιλίες της ημερίδας, ξεκινώντας με

το  μαέστρο Βύρωνα Φιδετζή, που άνοιξε τη συζήτηση. 

Ο τίτλος του: «το ελληνικό μουσικό ζήτημα» υπονοεί ότι στη σημερινή Ελλάδα υπάρχει μου-

σικό ζήτημα όπως κάποτε υπήρξε γλωσσικό. 

Ακολουθεί ο  μουσικολόγος Μάρκος Τσέτσος, που με τον αλληγορικό τίτλο: «γάμοι εξ 

αριστεράς χειρός στην ελληνική μουσική», επιχειρεί να αναλύσει την περίεργη (και εν 

πολλοίς βλαπτική σχέση της έντεχνης μουσικής) με τα διάφορα είδη και υπο-είδη λαϊκού

τραγουδιού. Οι δύο ομιλητές συγκλίνουν στην ίδια κεντρική ιδέα: στην ασάφεια των κριτη-

ρίων, αποτέλεσμα ελλιπούς παιδείας, κάτι που έχει ως συνέπεια την λανθασμένη πρόσληψη

και αποτίμηση της μουσικής από την ελληνική κοινωνία.  

Στο επόμενο θα δημοσιευτούν οι ομιλίες του Θόδωρου Αντωνίου 

και της μουσικολόγου Βάλιας Βράκα.

κ
ε
ν
τ
ρ
ικ
ό Ελληνική μουσική

& 
Ευρώπη

Σχέση μονόδρομη
ή αμφίδρομη;
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Ο τίτλος προέκυψε από τη συζήτηση

που είχα με τον Κώστα Λυγνό, ως

προς το τί ακριβώς θα έπρεπε να πω

εγώ τουλάχιστον σε αυτή την ημερί-

δα. Στην εισαγωγή του είπε διάφορα

καλά για μένα και τον ευχαριστώ.

Ας ξεκινήσω όμως από αυτό που

ανέφερε σχετικά με τις Ελληνικές

Μουσικές Γιορτές. Επειδή οτιδήποτε

κάνει ένας άνθρωπος υπόκειται σε

κριτική (και είναι σωστό αυτό, γιατί

έτσι αυτό μπορεί να βελτιωθεί), ακού-

στηκε κάποια στιγμή η φράση: «γκε-

τοποίηση της ελληνικής μουσικής». 

Κατά την άποψή μου αυτό δεν

ήταν σωστό γιατί η συγκεκριμένη εκ-

δήλωση δεν αφαιρούσε από ολόκλη-

ρο το υπόλοιπο χρονικό διάστημα

μίας καλλιτεχνικής περιόδου της

Κρατικής Ορχήστρας την ελληνική

μουσική. Αυτή υπήρχε συνέχεια και

κατά το δυνατόν αρμονικά εξαπλω-

μένη. Ίσως δεν προσέχτηκε πολύ η

έννοια «γιορτή»: η γιορτή δεν είναι

μία συνεύρεση αλλά κάτι το ευχάρι-

στο. Ποιο ήταν αυτό; Να βρεθούν οι

έλληνες μουσικοί απ’ όλη την Ελλά-

δα και τον υπόλοιπο ελληνισμό, από

την Κύπρο ή αλλού, να αλληλογνωρι-

στούν και να δοθεί βήμα στους

νέους. 

Επιπλέον - εδώ μπαίνω στο

κυρίως θέμα μου - να γνωρίσουμε

σταδιακά το μουσικό μας παρελθόν.

Διότι σε σχέση με τους άλλους

ευρωπαίους, εμείς έχουμε μία πολύ

μεγάλη ιδιοτυπία: γνωρίζουμε

σπαράγματα του μουσικού μας

παρελθόντος και αυτά ακόμα απο-

σπασματικά. Ακόμα και από τους με-

γαλύτερους συνθέτες που έχουμε - ή

νομίζουμε ότι έχουμε - υπάρχουν έρ-

γα πολλά, που τα αγνοούμε. Όταν

δεν τα ξέρεις όλα, ενδεχομένως η

εκτίμησή σου να είναι λανθασμένη.

Όλα αυτά σιγά - σιγά τα γνωρίζουμε

και αναθεωρούμε τις απόψεις μας.

Η ελληνική μουσική 

  εν μέσω κρίσης

Σήμερα, όπου έχουμε φτάσει σε μία

κοινωνική κρίση, μία γενική θέαση

της ελληνικής μουσικής μας επιτρέ-

πει να μιλήσουμε για συμπεράσματα,

όπως το ότι η κρίση που φτάσαμε εί-

ναι, κατά την ταπεινή μου γνώμη,

πρωτίστως πνευματική. 

Με την αγωνιώδη προσπάθειά

μας να γίνουμε «ευρωπαίοι», πετάξα-

με στη θάλασσα πολλά πράγματα

που μας κληροδότησαν αιώνες, ξε-

χνώντας ότι είμαστε ευρωπαίοι, για

να μην πω ότι εμείς  είμαστε οι ευ-

ρωπαίοι. Διότι εμείς,   λόγω γεωγρα-

φικής θέσης και παραδόσεων που

λίγοι άλλοι τις έχουν (και αυτό το λέω

πολύ επιεικώς), συνδυάζουμε πολλά

πράγματα μαζί: συνδυάζουμε και την

Δύση και την Ανατολή, αλλά και το

βάθος του χρόνου.

Το να υπάρξει η ιδιαίτερη μουσική

προσφορά της Ελλάδας είναι δυνητι-

κά εφικτό ακριβώς λόγω αυτών των

προϋποθέσεων που είπα προηγουμέ-

νως: πως η Ελλάδα έχει. Κατ’ αρχήν,

έχουμε την άμεση σχέση με το πα-

ρελθόν, αφού - όπως μας έδειξε ο

Θρασύβουλος Γεωργιάδης - η δημο-

τική μας μουσική σχετίζεται άμεσα με

την αρχαιότητα. Αυτό είναι κάτι που

μπορεί να λειτουργήσει (ή και όχι),

όμως    σίγουρα υπάρχει. Έχουμε τη

Βυζαντινή μουσική και επίσης την

έντεχνη, ευρωπαϊκής υφής ή γρα-

φής, μουσική των τελευταίων διακο-

σίων ετών, την οποία εν πολλοίς

αγνοούμε, όπως είπα ήδη. Υπ’ αυτή

την έννοια, η προσπάθεια ανάδειξης

της ελληνικής μουσικής - σήμερα σε

εποχή     κρίσης - έχει την εξής κεφα-

λαιώδη σημασία: δεν αναδεικνύουμε

κάποια μουσική για λόγους «εθνικής

υπερηφάνειας» ή «σχολικής επετείου

της δεκαετίας του ‘50». 

Αξίζει πιστεύω να ασχοληθούμε

με όλη αυτή την προϋπάρχουσα

τριπλή παράδοση, επειδή - δυνητικά

- αποτελεί μία πολύ δυνατή βάση για

το μέλλον. Είναι κάτι που δεν το

έχουν πολλοί λαοί. Και αυτό δεν είναι

εθνικιστικό, είναι άκρως οικουμενικό.

Διότι μία μουσική γλώσσα που προ-

σφέρεται με ιδιαίτερα γνωρίσματα

και μία αυτόφωτη ιδιομορφία, είναι

προσφορά σε όλους. Για μας είναι

προσφορά το ότι υπάρχει η μεγάλη

γερμανική, ρώσικη ή ιταλική μουσική.

Κατ’ επέκταση είναι προσφορά για

όλους μία σημαντική ελληνική μουσι-

κή και αυτό δεν έχει να κάνει ούτε με

εθνικισμούς ούτε με παρωχημένες

αντιπαλότητες.

Κλίμακες αξιών 

& προτεραιότητες

Σήμερα λοιπόν, εδώ που φτάσαμε,

πρέπει να δούμε προσεκτικά ένα

πρόβλημα, που για μένα είναι η αξιο-

λογική κλίμακα της ελληνικής μουσι-

κής. Μιλώ επιγραμματικά αλλά

μπορώ αργότερα να επεκταθώ αν

θέλετε. Η αξιολογική μας κλίμακα

πρέπει να είναι τέτοια που να αναδεί-

ξει την πνευματικότητα του μουσικού

έργου, εν αντιθέσει προς την εμπορι-

κότητα. Διότι ιδιαίτερα μετά την πτώ-

ση της Δικτατορίας, έγινε κάτι το

συγκεκριμένο και σε αυτό έχει ευθύ-

νη ο πολιτικός κόσμος (γιατί από ‘κει

καθορίζονται τα πράγματα), αλλά -

ας το πούμε όπως είναι - πρωτίστως

ευθύνη έχει η ελληνική Αριστερά, η

οποία άφησε στο περιθώριο την

πνευματικότητα και επέβαλλε το

«επαναστατικώς άδειν», τις περισσό-

τερες φορές με μουσική απλοϊκή ή

αστεία ή άτεχνη. Επίσης,  χάριν του

στίχου η μουσική πήγε περίπατο.

Αυτό το πράγμα - δηλαδή αυτό το

τραγούδι - επικάλυψε την έννοια

«Μουσική». Και οι μεν δισκογραφικές

εταιρείες είδαν σε όλο αυτό μία αέ-

ναη κερδοφορία. Από την άλλη,

υπήρχε και ένα - ας το πούμε έτσι -

«φιλοσοφικό πλαίσιο»: πρώτον: το

αριστεριλίκι (που δεν έχει καμία σχέ-

ση με την πραγματική Αριστερά),

δεύτερον: ο εύκολος ήχος, τρίτον: το

κέρδος. 

Τελικώς όλα υποτάχθηκαν στο

τελευταίο και η μουσική πήγε περί-

πατο: η κάθε πνευματικότητα, η κάθε

αναζήτηση, και φυσικά η κάθε ουσια-

στική αντιπαράθεση στο επίπεδο της

σύγχρονης μουσικής, δηλαδή το, «να

πάμε έτσι ή αλλιώς», φαινόταν

αστείο. Έτσι φτάσαμε οι εταιρείες δί-

σκων να συνεργάζονται με την ελλη-

νική Αριστερά. Αν θέλετε βάζω τη

2929

«Το ελληνικό μουσικό ζήτημα»

Υπάρχει ελληνικό μουσικό ζήτημα όπως κάποτε υπήρξε γλωσσικό;

του Βύρωνα Φιδετζή
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ήταν - και έως ένα βαθμό εξακολου-

θεί να είναι - η ποίηση επώνυμων εγ-

γράμματων ποιητών να μελοποιείται

από επώνυμους επαγγελματίες συν-

θέτες, η δε ανώνυμη λαϊκή ποίηση να

αφήνεται στην οργανική της σχέση

με την επίσης ανώνυμη λαϊκή μουσι-

κή. Μη νομιστεί ότι το αυτονόητο αυ-

τών των παντρεμάτων δεν είναι παρά

προϊόν σύμβασης, η οποία εύκολα κι

ανέξοδα μπορεί να σπάσει: τόσο η

έντεχνη ποίηση και η έντεχνη μουσι-

κή, όσο και η λαϊκή ποίηση και η λαϊ-

κή μουσική «παντρεύονται» στη βάση

κοινών αισθητικών αξιών, μιλούν την

ίδια γλώσσα, για να το πούμε απλά. 

Η έντεχνη μουσική καλείται να

παρακολουθήσει τις νοηματικές και

συναισθηματικές διακυμάνσεις της

ποίησης, προσαρμόζοντας τις  μου-

σικές μορφές της σε αυτές τις

διακυμάνσεις, με αποτέλεσμα την

τεράστια ποικιλία των ειδών και των

μορφών φωνητικής μουσικής στην

ευρωπαϊκή έντεχνη μουσική  παρά-

δοση. 

Βεβαίως συμβαίνει και το αντί-

στροφο: η ποίηση μπορεί να κληθεί

τουλάχιστον να μην παρεμποδίσει

την αυτοτελή ανάπτυξη της μουσικής

μορφής, όπως συμβαίνει, π.χ., στα λι-

μπρέτα της όπερας του 18ου αιώνα.

Η λαϊκή μουσική, από την άλλη, ανα-

παράγει απλώς τις μορφές που συν-

δέονται άρρηκτα με το εκάστοτε

είδος της λαϊκής ποίησης, χωρίς μέ-

λημα προσαρμογής στις νοηματικές

και συναισθηματικές μεταβολές του

στίχου. Άλλωστε, ο στίχος είναι εδώ

που έχει τα πρωτεία και όχι η μουσι-

κή, τυποποιημένη κατά το μάλλον ή

ήττον. Και ακριβώς αυτή η τυποποίη-

ση της μουσικής μορφής στη λαϊκή

μουσική είναι που διευκολύνει τη συ-

ναισθηματική μέθεξη στα νοήματα

της λαϊκής ποίησης. 

Τι γίνεται τώρα στην περίπτωση

που η λαϊκή μουσική, το λαϊκό τρα-

γούδι, συνάπτει «γάμο μοργανατικό»

με τη σύγχρονη έντεχνη ποίηση;

Απλά, αδυνατεί να παρακολουθήσει

τις σύνθετες και ενίοτε ακραίες μετα-

βολές νοήματος και συναισθήματος
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κτήσει ανάλογα φαινόμενα στην Ελ-

λάδα; Έχουμε συνειδητοποιήσει αρ-

κούντως ότι αυτές οι αποκλίνουσες

μορφές μουσικής πρακτικής έχουν

διεισδύσει και, εν τω μεταξύ, ενσω-

ματωθεί οργανικά στα καλλιτεχνικά

προγράμματα των ελάχιστων εξειδι-

κευμένων συναυλιακών χώρων και σε

αυτά των επίσης ελάχιστων επίσημων

φεστιβάλ; Έχουμε παρατηρήσει πώς

συνωστίζεται ο πολιτικός κόσμος και

οι επίσημοι πολιτειακοί φορείς σε τέ-

τοιες εκδηλώσεις, και πόση επιδεικτι-

κή αδιαφορία δείχνουν ακόμα και για

επετείους παγκοσμίως γνωστών Ελ-

λήνων συνθετών όπως ο Σκαλκώτας;

Πόσους από αυτούς θα δούμε στις

εκδηλώσεις για το έτος Καλομοίρη

που έρχεται; Αν αναρωτηθούμε για

όλα αυτά, θα συνειδητοποιήσουμε

πόσο σημαντικό είναι να ξεκινήσει

επιτέλους μία σοβαρή δημόσια συζή-

τηση για την κατάσταση της νεοελ-

ληνικής μουσικής σήμερα. Γιατί σε

λίγο, και με αφορμή την κρίση, φο-

βάμαι πως θα είναι πολύ αργά. 

Λαϊκή μουσική & 

σύγχρονη έντεχνη ποίηση

Ας δούμε τώρα έναν - έναν αυτούς

τους «γάμους εξ αριστεράς χειρός»

που σύνηψε η λαϊκή και λαϊκότροπη

μουσική με τη μη λαϊκή τέχνη. Δεν θα

την ονομάσω «λόγια», γιατί σε καμία

περίπτωση δεν μπορώ να δεχτώ ότι η

μουσική ενός Mozart λ.χ., ή αν θέλε-

τε ενός Καλομοίρη και ενός Αντωνί-

ου, απευθύνεται αποκλειστικά και

μόνο στις μορφωτικές ελίτ. Αν κάποι-

οι αυτό επιθυμούν, είναι δικό τους ζή-

τημα∙ μάλλον θέλουν να κρατήσουν

χαμηλά τη μορφωτική στάθμη των

Ελλήνων πολιτών. Όπως και να ‘χει,

ένα από τα πράγματα για τα οποία

πάλεψε η ευρωπαϊκή μουσική απ’

όταν καθιερώθηκε το μουσικοθεατρι-

κό είδος της όπερας, είναι η μουσική

να συμβαδίζει με την ποίηση στη

μορφή και το περιεχόμενό της, ή αλ-

λιώς, τα δύο αυτά στοιχεία να βρί-

σκονται σε αισθητική ισορροπία στο

εσωτερικό της φωνητικής μουσικής. 

Στο πλαίσιο αυτό, αυτονόητο

Στο Λεξικό της νέας ελληνικής γλώσ-

σας του Γ. Μπαμπινιώτη, ως «γάμος

εξ αριστεράς χειρός» ή «μοργανατι-

κός» ορίζεται «ο νομικά έγκυρος γά-

μος που συνάπτεται ανάμεσα σε

άρρενα γόνο ευγενούς οίκου, κυρίως

βασιλικής γενιάς, και σε γυναίκα χα-

μηλότερης κοινωνικής τάξης∙ σε τέ-

τοιον γάμο η σύζυγος δεν γίνεται

κοινωνικώς ισότιμη με τον σύζυγο και

τα τέκνα δεν έχουν κληρονομικά δι-

καιώματα στους τίτλους του πατέρα». 

Εκ πρώτης όψεως δείχνει παρά-

δοξο ένα κείμενο για την ελληνική

μουσική να ξεκινάει έτσι. Τι δουλειά

έχουν ο «γόνος ευγενούς οίκου» και

η «γυναίκα χαμηλότερης κοινωνικής

τάξης», πόσο μάλλον ο κοινωνιολογι-

κός όρος «μοργανατικός γάμος», με

τη μουσική; Αρχικά το ερώτημα δεί-

χνει εύλογο. Αν όμως επιχειρήσουμε

μιαν αλληγορική ανάγνωση, αμέσως

θα συνειδητοποιήσουμε ότι ο «γόνος

ευγενούς οίκου» αναφέρεται στην

έντεχνη μουσική ευρωπαϊκού προσα-

νατολισμού και η «γυναίκα χαμηλότε-

ρης κοινωνικής τάξης» στη λαϊκή

μουσική∙ η οποία μάλιστα, στην Ελ-

λάδα, σύνηψε - ούτε λίγο ούτε πολύ -

τρεις μουσικούς γάμους: έναν με τον

ευρύτερο χώρο της έντεχνης μουσι-

κής, έναν με τη συμφωνική ορχήστρα

και έναν τρίτο με τις αίθουσες συ-

ναυλιών έντεχνης μουσικής. Υπάρχει

ακόμα και ένας τέταρτος με τη σύγ-

χρονη έντεχνη ποίηση...

Εδώ είμαι βέβαιος ότι θα διατυ-

πωθεί η εξής ένσταση: μα ανάλογα

φαινόμενα δεν συναντάμε με ολοένα

μεγαλύτερη συχνότητα και στη

Δύση; Πόσες φορές έχουμε δει ροκ

συγκροτήματα λ.χ. να συμπράττουν

με συμφωνικές ορχήστρες ή λαϊκές

ορχήστρες να παίζουν σε γνωστές αί-

θουσες συναυλιών έντεχνης μουσι-

κής; Ή και το ανάποδο, μεγάλοι

τενόροι να τραγουδούν εμπορική

μουσική συνοδεία ορχήστρας ελα-

φράς μουσικής.

Με όλα αυτά κανείς δεν θα δια-

φωνήσει. Έχουμε όμως συνειδητο-

ποιήσει την έκταση, το βάθος και την

ιδεολογική βαρύτητα που έχουν απο-

Γάμοι εξ αριστεράς χειρός 
στη νεοελληνική μουσική. 

Όψεις απόκλισης από τη μουσική Ευρώπη.

του Μάρκου Τσέτσου
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Στο πιο πολύβουο σημείο της πόλης της Κέρκυρας, εκεί

που συναντιέται το εμπορικό κέντρο του νησιού, το Σαρό-

κο, με το προάστιο του λιμανιού, το Μαντούκι, βρίσκεται,

από το 1743, η ιστορική Μονή της Πλατυτέρας, (1) η οποία

διαθέτει  τη μεγαλύτερη γνωστή μοναστηριακή Βιβλιοθήκη

του νησιού, με εξαιρετικά ενδιαφέρον έντυπο και χειρό-

γραφο υλικό από τον 15ο έως και τον 20ο αιώνα και την

οποία ζήτησα να επισκεφθώ. Στην υποβλητική Μοναστη-

ριακή αυλή με την τρίπλευρη στοά στο ισόγειο και το κε-

ντρικό πηγάδι, με υποδέχθηκε ο Ηγούμενος Αρχιμανδρίτης

Τιμόθεος Γεωργίου, ο οποίος έκανε αμέσως δεκτή την επι-

θυμία μου. Γι’ αυτό τον ευχαριστώ, όπως και για την μεγά-

λη τιμή να με συνοδεύσει και να με ξεναγήσει ο ίδιος στη

Βιβλιοθήκη.

Σκοπός της επίσκεψής μου ήταν η πρόσφατη έκδοση

της Μονής όπου παρουσιάζεται το σύνολο των χειρογρά-

φων και των εντύπων της Βιβλιοθήκης, ανάμεσά τους και

μια συλλογή μουσικών βιβλίων, όλων σε Βυζαντινή σημει-

ογραφία. Από τη συλλογή των μουσικών χειρογράφων το

ενδιαφέρον μου κίνησε το χειρόγραφο με τον τίτλο τενορέ

της ψιλιμουδίας. (2) Περιέχει ύμνους και κείμενα από την

Ακολουθία των Παθών στην ελληνική και στη λατινική

γλώσσα. Είναι ένα από τα ελάχιστα δείγματα πολυφωνικής

μουσικής στον ορθόδοξο χώρο και το μοναδικό ως τώρα

που περιλαμβάνει ορθόδοξους και λατινικούς ύμνους με

βυζαντινή σημειογραφία. 

Το χειρόγραφο χωρίζεται σε δύο μέρη: Στο πρώτο δί-

δονται οι βάσεις, δηλαδή οι εναρκτήριες νότες κάθε φω-

νής. Οι φωνές αναφέρονται ως «μπάσο, τενόρε, άλτο,

σοπράνο», ενώ στο δεύτερο μέρος παρουσιάζεται ολό-

κληρο το μέρος μόνο του τενόρου. Το χειρόγραφο είναι

αγνώστου συνθέτη και τοποθετείται  στο δεύτερο μισό του

17ου αιώνα.  Οι ερευνητές και συγγραφείς της έκδοσης,

Σπύρος Καρύδης και Γιώτα Τζιβάρα, κατάλαβαν την ιδιαι-

τερότητα του χειρογράφου και έφτιαξαν ένα παράρτημα -

αφιέρωμα σ’ αυτό στο οποίο περιλαμβάνεται ολόκληρο

από μικροφωτογράφηση του πρωτοτύπου. Οι επιμελητές

παρουσιάζουν το σπάνιο αυτό χειρόγραφο λεπτομερώς

από ιστορική, θεολογική και εκκλησιολογική πλευρά. Όπως

όμως ομολογούν με μεγάλη σεμνότητα και αυτογνωσία,

δεν διαθέτουν τα απαραίτητα εφόδια σε θέματα Βυζαντι-

νής μουσικής για να το αξιολογήσουν και μουσικά, ευχό-

μενοι κάποιος ειδικός μελετητής να πάρει τη σκυτάλη. 

Όταν επέστρεψα στην Αθήνα ζήτησα από τον Αρι-

του Παύλου Βεντούρα

Το χειρόγραφο 
της  Πλατυτέρας

Η άγνωστη 
βυζαντινή πολυφωνία
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Κατά την δεκαετία του ‘30 το ποσοστό των νέγρων που

αποκτούσε μόρφωση αντίστοιχη με αυτή των λευκών με-

γάλωνε όλο και περισσότερο, ενώ στις αρχές της δεκαε-

τίας του ‘40 δεν ήταν ασυνήθιστο ένας νέος μαύρος να έχει

τελειώσει κάποιο κολέγιο. Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλε-

μος ώθησε την Αμερική να αξιοποιήσει κατά τον καλύτερο

δυνατό τρόπο όλο το ανθρώπινο δυναμικό της, προκειμέ-

νου να αντεπεξέλθει στον ρόλο της μεγάλης δύναμης που

τελικά θα καθόριζε την εξέλιξη των μετέπειτα γεγονότων.

Ο αριθμός των μαύρων στις δυνάμεις του αμερικανικού

στρατού, εννιακόσιες χιλιάδες περίπου, σε σχέση με τον

Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, υπήρξε διπλάσιος.

Στο εσωτερικό της χώρας ήταν η πρώτη φορά που ο μαύ-

ρος εργαζόμενος αμειβόταν το ίδιο με το λευκό. Η βαριά

βιομηχανία είχε μεγάλη ανάγκη προσωπικού και οι έκτα-

κτες συνθήκες δεν επέτρεπαν φυλετικές διακρίσεις στους

μισθούς. Το βιοτικό επίπεδο ανέβηκε αισθητά και ένα με-

γάλο μέρος του μαύρου πληθυσμού ανήκε πλέον στην με-

σαία τάξη.      

Ωστόσο, οι βετεράνοι που γύρισαν από τον Πόλεμο,

αντιμετώπισαν με απογοήτευση τις ίδιες διακρίσεις και

αποκλεισμούς του παρελθόντος. Η λευκή Αμερική δεν

ήταν ακόμη σε θέση να απαγκιστρωθεί από τις φυλετικές

της προκαταλήψεις. Έτσι, όποια και αν ήταν η οικονομική

θέση ή μορφωτική κατάσταση του μαύρου, δεν μπορούσε

ακόμη να αποκτήσει σπίτι στις ίδιες περιοχές με τους λευ-

κούς, δεν μπορούσε να γίνει δεκτός στα ίδια ξενοδοχεία

και εστιατόρια, και ήταν υποχρεωμένος ακόμα να περπα-

τάει στην άλλη πλευρά του δρόμου. Ο νέγρος συνειδητο-

ποίησε - για πρώτη ίσως φορά - πως η πολυπόθητη απο-

δοχή του ως ισότιμο μέλος της αμερικάνικης κοινωνίας,

δεν είχε να κάνει ούτε με το μορφωτικό του επίπεδο, ούτε

με την άνοδό του στην μεσαία τάξη, ούτε με την αγορα-

στική του δύναμη, ούτε με το ότι πολέμησε δίπλα στους

λευκούς συμπατριώτες του και πλήρωσε τον ίδιο φόρο αί-

ματος με αυτούς. Πίσω στην πατρίδα παρέμενε πάντα ένας

Τζίμ Κρόου (Jim Crow: κοροϊδευτικός - υβριστικός χαρα-

κτηρισμός για τους μαύρους που προέρχεται από τον γρα-

φικό σακάτη πρωταγωνιστή ενός παλιού σατυρικού

τραγουδιού). 

Το ποτήρι της οργής είχε ξεχειλίσει. Γύρω στο 1943

πραγματοποιήθηκαν σε πολλές περιοχές των ΗΠΑ εξε-

γέρσεις (με μεγαλύτερη αυτή του Χάρλεμ), που οδήγησαν

σε αιματηρά επεισόδια.

Η νέα γενιά 

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η εμφάνιση της μοντέρνας jazz

γύρω στο 1940, δημιούργησε για πρώτη φορά στην ιστο-

ρία αυτής της μουσικής, μία σαφή ρήξη με το παρελθόν.

Από την πρώτη jazz της Νέας Ορλεάνης, με τα ολιγομελή

συγκροτήματα και τον ομαδικό αυτοσχεδιασμό, μέχρι τις

μεγάλες ορχήστρες της εποχής του Σουίνγκ, η jazz ήταν

μία μουσική καθαρά χορευτική, μία μουσική διασκέδασης.

Οι όποιες εξελίξεις συνέβαιναν, υπαγορεύονταν εν μέρει

και από την ανάγκη να ικανοποιηθεί ένα όλο και αυξανό-

μενο κοινό (μαύρων αρχικά, αλλά και λευκών στην συνέ-

χεια), που διασκέδαζε γεμίζοντας τις αίθουσες χορού και

της jazz
ισ

τ
ο
ρ
ία

του Άγγελου Γαβριήλ

14o Μέρος 
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Με τίτλο Music for strings η νέα παραγωγή της γνωστής

μας πλέον ελληνικής δισκογραφικής εταιρείας Subways

Music, περιλαμβάνει πέντε έργα του Σάββα Ζάννα. 

Το πρώτο από αυτά, Κουαρτέτο εγχόρδων αρ. 4, ήταν

μία παραγγελία του Νέου Ελληνικού Κουαρτέτου. Το Κου-

αρτέτο αρ. 6 ακούγεται εδώ σε πρώτη εκτέλεση. Τέλος, το

Κουαρτέτο αρ. 7 υπήρξε μία παραγγελία του Τρίτου Προ-

γράμματος, για συναυλία που έγινε στη Μονή Δαφνίου.

Στο δίσκο περιλαμβάνονται επίσης το έργο για σόλο βιολί

Ρομάνζα και το πιάνο τρίο Classique.  

Ερμηνεύουν το κουαρτέτο εγχόρδων L’Anima, αποτε-

λούμενο από τους Στέλλα Τσάνη - α’ βιολί, Μπρουνίλντα -

Ευγενία Μάλο - β’ βιολί, Γκέρτα Σινάι - βιόλα και Λευκή

Κολοβού - βιολοντσέλλο, το Ellemis piano trio αποτελού-

μενο από τους Στέλλα Τσάνη - βιολί, Λευκή Κολοβού - βιο-

λοντσέλλο και Έλενα Χούντα - πιάνο, ενώ την ερμηνεία του

έργου για σόλο βιολί ανέλαβε η Στέλλα Τσάνη.

εγχώρια δισκογραφία
Σάββας Ζάννας
Music for strings

Διονύσης Μπουκουβάλας 
Αγγλικοί κήποι

Σπύρος Κοντός - Λητώ Θώμου
Μεταμόρφωσις

Με μια ιδιαίτερα καλαίσθητη και μινιμαλιστικής αισθητικής 

συσκευασία σε εικαστικά του Μιχάλη Χατζηχαραλάμπους,

η ανεξάρτητη ελληνική δισκογραφική εταιρεία  Dna Label,

μας παρουσιάζει τη συνεργασία του ομποΐστα Σπύρου Κο-

ντού με την πιανίστα Λητώ Θώμου. 

Οι δύο ερμηνευτές με έντονη καλλιτεχνική παρουσία

στην ελληνική μουσική πραγματικότητα, ξεκίνησαν το 2006

την συνεργασία αυτή, και έχουν πλέον δημιουργήσει ένα

σφιχτοδεμένο ντουέτο, αναδεικνύοντας παράλληλα τα επι-

μέρους ηχοχρώματα των οργάνων.  

Με αυτά τα χαρακτηριστικά υπογράφουν την ερμηνεία

οκτώ έργων Ελλήνων συνθετών: Transformations του Ντί-

νου Κωνσταντινίδη, Εισαγωγή και Παραλλαγές Νο. 3 σ’ ένα

θέμα ελληνικού χαρακτήρα από τον Δημήτρη Δραγατάκη,

έργο 23, του Μπάμπη Κανά, Folk Cadenza No. 4 του Μηνά

Δεύτερη και διαφορετικού ύφους παρουσία του Διονύση

Μπουκουβάλα, με έναν προσωπικό του δίσκο τόσο ως

προς το περιεχόμενο, όσο και ως προς την παραγωγή, με

τίτλο Αγγλικοί κήποι.  

Ο συνθέτης συγκέντρωσε μια σειρά έργων με κυρίαρ-

χο χαρακτηριστικό τον αυτοσχεδιασμό. Τα περισσότερα

έργα όπως Ταξίδι στην αθωότητα, Όνειρο μέσα σ’ όνειρο,

Μυστικός τόπος, Έρωτας, Αναπόληση, έχουν παρουσια-

στεί τα τελευταία χρόνια σε μουσικές σκηνές της Αθήνας

και της Ζακύνθου.

Αλεξιάδη, Sonata op. 171 του Δημήτρη Νικολάου, Παρά-

κλησις του Παναγιώτη Θεοδοσίου, Θαλασσινές Μπαλάντες

του Μιχάλη Τραυλού, Après la pluie / Vieillir του Ευάγγε-

λου Κοκκόρη και Berceuse του Δημήτρη Δραγατάκη. 

Αξίζει να σημειώσουμε την παράλληλη κυκλοφορία.

που διατίθεται σε παγκόσμια διανομή, τόσο σε «φυσική»

παραδοσιακή έκδοση όσο και σε ψηφιακή μορφή. Ας ευ-

χηθούμε την κυκλοφορία και άλλων ανάλογων δισκογρα-

φικών ερμηνειών και παραγωγών. 
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