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ις Πότε θα αρχίσει να μεταδίδει κανονικά το Τρίτο;

Τον Δεκέμβριο του 2013, έξι μήνες μετά το
κλείσιμο της ΕΡΤ, οι απελπισμένοι φιλόμουσοι
- και γενικότερα όσοι συνειδητοποιούν τη ση-
μασία διάδοσης της τέχνης και του πολιτι-
σμού στην πολύπαθη Ελλάδα -  άρχισαν να
αισιοδοξούν: πληροφορίες που έβλεπαν δει-
λά το φως της δημοσιότητας σε διαδικτυακές
πηγές (και πάντως όχι ως κεντρική είδηση σε
κάποιο μεγάλης κυκλοφορίας έντυπο), ανέ-
φεραν ότι σε προγραμματισμένη συνάντηση
των πρώην παραγωγών - παρουσιαστών του
Τρίτου με τον επικεφαλής των ραδιοφώνων
της ΔΤ - ΝΕΡΙΤ, κ. Θανάση Γεωργακόπουλο,
καθώς και τον ίδιο τον πρόεδρο κ. Γιώργο
Προκοπάκη, ανακοινώθηκε ότι η επαναλει-
τουργία του Τρίτου Προγράμματος, είχε προ-
γραμματιστεί για τα Φώτα: 6 Ιανουαρίου 2014.
Ορίστηκε μάλιστα και πενταμελής επιτροπή,
εν είδει «διευθυντηρίου», προκειμένου να μη
χαθεί περαιτέρω χρόνος στη διαδικασία ανα-
ζήτησης νέου διευθυντή, ενώ κάποιοι πρώην
συνεργάτες του Τρίτου ανέλαβαν να εκπονή-
σουν ένα πλήρες εβδομαδιαίο πρόγραμμα. 

Όμως, στην Ελλάδα δεν ζούμε; Λίγες μέρες μετά, την 6η Ιανουαρίου ξεκίνησε μεν η μετάδοση μουσικής, αλλά μό-
νον με ένα συχνά επαναλαμβανόμενο - άρα για όσους παρακολουθούν συστηματικά  εκνευριστικό - playlist, χωρίς κα-
μία εκφώνηση ή αποφώνηση, παρά τις ομολογουμένως επιτυχημένες επιλογές. Έτσι οι ακροατές δε γνωρίζουν ούτε
ποιες συνθέσεις ακούν, αλλά ούτε και την ταυτότητα των ερμηνευτών. Παρούσα μόνο ως σήμερα η ανά δίωρο λακω-
νική ανακοίνωση, ότι «το Τρίτο Πρόγραμμα επιστρέφει». Τουλάχιστον έληξε η εφιαλτική περίοδος ενός εξαμήνου και
πλέον κατά το οποίο οι συχνότητες του Τρίτου παρέμεναν σιωπηλές…                                        

Μετά από συνεχείς αναβολές για λόγους που δεν ανακοινώθηκαν (ίσως λόγω νομικών προβλημάτων), επισημο-
ποιήθηκε τελικώς στις 17 Ιανουαρίου η παράδοση της διαχείρισης της ΔΤ στη ΝΕΡΙΤ. Δόθηκε τότε προφορικά η δια-
βεβαίωση σε παραγωγούς του Τρίτου ότι το όλο θέμα «βρισκόταν στην τελική ευθεία», με αναμενόμενη άμεση έναρξη
λειτουργίας του. Περιττό βέβαια να ειπωθεί εδώ ότι κανένα σαφές πλαίσιο δεν είχε ως τότε διαμορφωθεί σχετικά με
το ποιοι ακριβώς θα αναλάμβαναν την υλοποίηση αυτής της άμεσης έναρξης - και κυρίως ποιοι θα τη συντόνιζαν!
Τελικώς στις 9 Φεβρουαρίου, σε δημοσίευμα της εφημερίδας Real News διαβάσαμε με έκπληξη ότι η πλήρης μετά-
βαση από τη ΔΤ στη ΝΕΡΙΤ, μετατίθεται για μετά το Πάσχα, περίπου στις 25 Απριλίου (πάλι καλά που δεν ανακοινώ-
θηκε για Πρωταπριλιά…). Ουσιαστικά η εφημερίδα διέψευδε τις επανειλημμένες επίσημες διαβεβαιώσεις του
υφυπουργού κ. Παντελή Καψή, πως η ΝΕΡΙΤ θα λειτουργούσε «εντός του 2013».                                                                       

Μια ευχάριστη έκπληξη ήρθε στις 13 Φεβρουαρίου, Παγκόσμια Ημέρα Ραδιοφωνίας, όταν για μια και μοναδική
φορά διακόπηκε το playlist και μεταδόθηκε ζωντανά η εορταστική συναυλία που έγινε στο Ραδιομέγαρο της Αγίας
Παρασκευής. Εκεί ο ίδιος ο κ. Γεωργακόπουλος, προλογίζοντας την εκδήλωση, είπε επί λέξει: «είμαι στην ευχάριστη
θέση να ανακοινώσω  την επαναλειτουργία του Τρίτου - με νέες εκπομπές και πλήρες πρόγραμμα - από τη Δευτέρα
24 Φεβρουαρίου.»  Όμως στις 21 Φεβρουαρίου ο υφυπουργός κ. Καψής προανήγγειλε, μέσω του ραδιοφωνικού σταθ-
μού 9.84, ότι η έναρξη της ΝΕΡΙΤ θα πραγματοποιηθεί στις 27 Απριλίου, επιβεβαιώνοντας έτσι το δημοσίευμα της
Real News.  Όπως ήταν αναμενόμενο, στις 24 Φεβρουαρίου η επίσημη αναγγελία/δέσμευση του κ. Γεωργακόπουλου
δεν υλοποιήθηκε και το playlist συνεχίζεται ακόμη!! Μέχρι πότε;                                                                                            

Ως δικαιολογίες της αναβολής, παρουσιάζονται, αφενός η επικείμενη προεκλογική περίοδος και αφετέρου ο δια-
γωνισμός Eurovision, ο οποίος, λόγω Ευρωεκλογών, φέτος θα διεξαχθεί νωρίτερα: στις 6, 8 και 10 Μαΐου. Η υπάρχουσα
συμφωνία με την πανευρωπαϊκή διοργανώτρια EBU, απαιτεί την ολοκλήρωση της διαδικασίας μετάβασης στη ΝΕΡΙΤ
πριν την έναρξη του διαγωνισμού. Τελικώς παρά τις αντίθετες διαβεβαιώσεις, η Ελλάδα συμμετέχει και πάλι με τρα-
γούδι. Έτσι η μη συμμόρφωση θα έχει ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό μας.

Ω, της ειρωνείας! Θα πρέπει να τελικώς να είμαστε και ευχαριστημένοι που το Τρίτο θα μπορέσει ξεκινήσει τη
λειτουργία του σχετικά σύντομα, χάρη στη Eurovision… Πάλι καλά!                                                                      

Θα ήταν δυνατό αυτά τα κωμικοτραγικά να συμβούν σε οποιαδήποτε άλλη χώρα του κόσμου, ακόμη και τριτοκοσμι-
κή; Ή, μήπως, ανήκουμε ήδη στις τριτοκοσμικού τύπου χώρες - και μάλιστα κατέχοντας ηγετική, δεσπόζουσα, θέση; 

Αλέξιος Γ.Κ. Σαββίδης

επιμέλεια: Κωνσταντίνος Α. Λυγνός
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Προ τριετίας περίπου, από τις φιλόξενες αυτές στήλες, εκ-

φράζαμε «Κασσανδρικές» για κάποιους απόψεις για τα

γκρίζα τεκταινόμενα στον ευρύ χώρο του πολιτισμού και

ειδικότερα στον προβληματικό πλέον τομέα της μουσικής.

Οι επισημάνσεις μας εκείνες, που με προσοχή και αί-

σθημα ευθύνης εκφράσθηκαν, ίσως όχι όμως με την ανά-

λογα πειστική εκφορά λόγου, είναι βέβαιον ότι

προσπεράσθηκαν. Και όμως περιείχαν αλήθειες και προ-

βλέψεις πικρές που επαληθεύθηκαν.

Τα μεγέθη της κοινωνικοοικονομικής κρίσης, η φτωχο-

ποίηση, η επικείμενη εξαθλίωση και η ανάγκη δημιουργίας

ενός συστήματος πλατειάς αλληλεγγύης, είχαν ιδιαίτερα

τονισθεί. Τότε ελάχιστοι του χώρου του πολιτισμού συγκι-

νήθηκαν. Θεωρήθηκαν τα λεγόμενά μας υπερβολές και πε-

ριφρονήθηκαν, από ανεύθυνους και υπεύθυνους, με τον

ίδιο ζήλο.

Μετά τριετία, η ανεργία στο χώρο της τέχνης χτύπησε

ήδη κόκκινο, η μιζέρια σε όλους τους τομείς (Θέατρο -

Μουσική - Εικαστικά - Εκδόσεις) είναι ανυπόφορη και απο-

καρδιωτική, η φτωχοποίηση σε κάθε βήμα αισθητή και οι

ελπίδες των νέων καλλιτεχνών και δημιουργών έπαψαν να

φτερουγίζουν…

Στον τομέα της μουσικής, κάποιες λαθεμένες πράξεις

και συνειδητές παραλήψεις έχουν πάρει τη μορφή μιας

«Νερώνειας» καταστροφής.

Μιλούσαμε στο «ΠΟΛΥΤΟΝΟ» την περίοδο εκείνη για

τα τότε τρέχοντα κρίσιμα προβλήματα που περίμεναν άμε-

ση λύση, όπως π.χ. της «Ορχήστρας των Χρωμάτων», ή για

τα «Μικρά Μουσικά Σύνολα» κλπ.

Τώρα στις μέρες μας, κάποιοι λίγοι, έμειναν με πικρή

νοσταλγία όταν αναφέρονται στο παρελθόν αυτών των φο-

ρέων που πλέον δεν έχουν παρόν. Κι’ όμως αυτά τα εξαι-

ρετικής σημασίας αρνητικά περιστατικά, μαζί με δεκάδες

άλλα μεμονωμένα, σηματοδοτούν μια κακή πορεία της πο-

λιτιστικής μας δημιουργίας με ορατές τις ακυρώσεις και

την εξαφάνιση και άλλων πολύτιμων πολιτιστικών θεσμών

αλλά και ανθρώπους θύματα. Δεκάδες καριέρες ακρωτη-

ριάζονται και οι ελπίδες εκατοντάδων καλλιτεχνών καίγο-

νται στο βωμό της ανεργίας και της φτωχοποίησης.

Η ευρύτερη κοινή γνώμη, με τη δύσκολη βιωτή της, τον

Γολγοθά της καθημερινότητάς της, πολλές φορές δεν εί-

ναι σε θέση να προσεγγίσει ή να αντιληφθεί την ανηφόρα

των ανθρώπων του πολιτισμού. Δεν μπορεί να νοιώσει τα

άπειρα ψυχοδράματα σε ένα χώρο ο οποίος για τους πολ-

λούς, μονίμως φαντάζει λαμπερός και στολισμένος.

Στη συσσώρευση λαθών, κυρίως από ανικανότητα ή και

αδιαφορία, έχουμε και στον παρόντα χρόνο νέα δράματα

και νέες δοκιμασίες. Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, που

οικονομικά και θεσμικά δοκιμάζεται με την απόλυτη ευθύ-

νη του κράτους και η Καμεράτα (η Oρχήστρα των Φίλων

της Μουσικής), που βρίσκεται σε οριακό σημείο επιβίω-

σης, αποτελούν τα νέα παραδείγματα μιας δοκιμασίας με

τεράστια σημασία γι’ αυτό που αποκαλούμε «ενεργό πο-

λιτισμό» της χώρας. Για το Μέγαρο Μουσικής, όπως και

για το Μέγαρο Θεσσαλονίκης, οι απόψεις μου είναι γνω-

στές στο «ΠΟΛΥΤΟΝΟ» και δεν θα επανέλθω σ’ αυτές, αν

και συμμερίζομαι τις δύσκολες προσπάθειες και τον σκλη-

ρό αγώνα των Διοικήσεών τους. Για την ΚΑΜΕΡΑΤΑ όμως,

θα πρέπει να τονίσω ειδικότερα, ότι η σημερινή Διοίκησή

της, όσο και οι προηγούμενες, έκαναν ό,τι μπορούσαν για

να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις μιας αξιόλογης πα-

ρουσίας στο χώρο της Μουσικής με την εξασφάλιση ταυ-

τόχρονα σημαντικών χορηγιών (όπως των Παπαστράτου -

Λάτση - Δασκαλόπουλου), εν αντιθέσει με το «ψευτοεν-

διαφέρον» του επίσημου κράτους.

Κοντά σε αυτά τα δύο αρνητικά νέα γεγονότα που μας

του Κωνσταντίνου Δ. Πυλαρινού

Η ώρα της αλήθειας
και για

τον πολιτισμό
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Λίγους μήνες πριν συμπληρώσει τα 81 του χρόνια και με-

τά από πολύχρονη μάχη με την επάρατο, «έφυγε» o δια-

σημότερος ίσως αρχιμουσικός του καιρού μας.

Υπενθυμίζουμε ευθύς εξαρχής ότι σε ιδιότυπο γκάλοπ του

έγκριτου μηνιαίου μουσικολογικού περιοδικού BBC Music

Review (τεύχος Απριλίου του 2011), ο πολυβραβευμένος

Αμπάντο ψηφίστηκε από 100 επώνυμους μαέστρους του

καιρού μας ως ο τρίτος αξιολογότερος μαέστρος όλων

των εποχών έπειτα από τους Κάρλος Κλάιμπερ και Μπερ-

νστάιν και πάνω από τους φον Κάραγιαν, Φουρτβαίνγκλερ

και Τοσκανίνι (1)! Πρέπει επίσης να πούμε ότι ήδη διήνυε

τον πρώτο χρόνο (2013 - 2014) του ως ισόβιος γερουσια-

στής στην Ιταλική Βουλή - τιμή μοναδική για καλλιτέχνη

της πατρίδας του.

Ο Κλάουντιο Αμπάντο, μαθητής του Αντονίνο Βόττο

στην  Ακαδημία «Βέρντι» του Μιλάνου και του Χανς Σβα-

ρόφσκυ στη Μουσική Ακαδημία της Βιέννης, κάτοχος των

βραβείων μουσικής διεύθυνσης Κουσσεβίτσκυ (1958) και

Μητρόπουλου (1963) (2), υπήρξε ένας από τους πληρέστε-

ρα «τεκμηριωμένους» μαέστρους στη διεθνή δισκογραφία

και βιντεογραφία. Με σπουδαίες ερμηνευτικές καταθέσεις,

επικεφαλής κορυφαίων ορχηστρών, χορωδιακών συνόλων

και οπερατικών συγκροτημάτων, που διαπερνούν κρίσιμα

στάδια της εξέλιξης της ηχογράφησης από τις αρχές της

δεκαετίας του 1960 ως τις μέρες μας, από τους στερεο-

φωνικούς δίσκους βινυλίου ως τους δίσκους ακτίνας (CDs)

και τις βιντεοσκοπημένες εκτελέσεις (DVDs) σε στούντιο

αλλά και σε «ζωντανές» συναυλίες. (3)

Η επίζηλη υπερ - πενηντάχρονη καριέρα του συνδέθη-

κε με τις θητείες του στα πόντιουμ κορυφαίων πραγματικά

συνόλων: 

Διάδοχος του αδικοχαμένου Γκουίντο Καντέλλι (1920 -

1956) στη μουσική διεύθυνση της Σκάλας του Μιλάνου την

περίοδο1968/69 - 1986, στη συνέχεια ηγήθηκε ως μουσικός

διευθυντής της Κρατικής ‘Οπερας της Βιέννης (1986 - 1991). 

Παράλληλα είχε αναλάβει, διαδεχόμενος τον Αντρέ Πρε-

βέν, κύριος αρχιμουσικός της ορχήστρας με τις περισσότε-

ρες δισκογραφήσεις στην ιστορία της μουσικής, της

Συμφωνικής του Λονδίνου (1979 - 1988) και είχε δραστηριο-

ποιηθεί στην ίδρυση της Ορχήστρας Νέων «Μάλερ» (1986)

προσωπικότητες
μ
ο
υ
σ
ικ
έ
ς

του Αλέξιου Γ.Κ. Σαββίδη

Ο ταγμένος, καθολικός, απόλυτος
«Μουσικάνθρωπος» 

Claudio Abbado
Μιλάνο 26 - 6 - 1933 - Μπολώνια 20 - 1 - 2014 
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"Ο πολιτισμός δεν πωλείται!" Ήταν η απάντηση του Υπουρ-

γού κ. Παναγιωτόπουλου στο ερώτημα αν ισχύουν τα σε-

νάρια περί αξιοποίησης του Μεγάρου από το ΤΑΙΠΕΔ. Η

φράση είναι χαρακτηριστική του ύφους του κυρίου Υπουρ-

γού, ο οποίος αρέσκεται στις βαρύγδουπες - και σε άλλες

περιπτώσεις σχοινοτενείς - δηλώσεις. Πράγματι, ο πολιτι-

σμός δεν πωλείται! 

Κοστολογείται όμως η δημιουργία του και η προσφορά

του, κάτι που στη χώρα μας δεν έγινε ποτέ σωστά. Γιατί

ακόμα και όταν τηρήθηκε ο παραπάνω κανόνας, παρήγα-

γε στρεβλώσεις, όπως π.χ. τα τσουχτερά ενοίκια που πλή-

ρωναν στο Μέγαρο η ΚΟΑ και η Ορχήστρα των Χρωμάτων

για να κάνουν τις πρόβες τους και για να παίζουν εκεί…

Από ότι πάντως φαίνεται, γίνεται προσπάθεια να δημιουρ-

γηθεί ένα πλαίσιο μεταβίβασης της κυριότητας μέρους του

κτιριακού συγκροτήματος του Μεγάρου Μουσικής στο

κράτος, ούτως ώστε να τακτοποιηθεί λογιστικά ο Οργανι-

σμός. 

Επειδή πολύ μελάνι - και χολή - χύθηκαν γύρω από το

θέμα και χωρίς διάθεση δικαιολογίας θα θέλαμε να θυμί-

σουμε τα εξής: 

Α) Εξ όσων γνωρίζουμε, ένα μέρος του κόστους της

αποπεράτωσης καλύφθηκε από χρήματα του Συλλόγου Φί-

λων της Μουσικής και ένα άλλο από το Κράτος.

Β) Το Δημόσιο είχε μπει εγγυητής σε δάνειο που είχε

πάρει το Μέγαρο από την Εθνική Τράπεζα. 

Γ) Το δάνειο που συνήψε  ο Οργανισμός Μεγάρου

Μουσικής Αθηνών  στην πραγματικότητα βαραίνει και την

πλάτη του ελληνικού λαού, καθώς ο ελληνικός λαός, μέ-

σω των επιλογών των κυβερνήσεων ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, χρη-

ματοδότησε το εγχείρημα του Μεγάρου. 

Δ) Καθώς οι χορηγίες έπεσαν στο ναδίρ και το Κράτος

περιόρισε δραστικά την ετήσια επιχορήγηση, δεν πληρώ-

νονταν ούτε οι τόκοι, επομένως το δάνειο δεν εξυπηρετή-

θηκε. 

Ε) Έτσι ενεργοποιήθηκε η ρήτρα εγγυήσεως και η τρά-

πεζα - υπό τον έλεγχο πλέον του Ταμείου Χρηματοπιστω-

τικής Σταθερότητας - όφειλε να απαιτήσει τα χρήματα

όπως και από κάθε άλλο δανειολήπτη. 

ΣΤ) Το μεταβιβαζόμενο ακίνητο έχει πραγματική τερά-

στια αξία, έστω και αν συγκυριακά θεωρείται μειωμένη.

Ακόμα και μειωμένη πάντως, υπερβαίνει κατά πολύ το χρέ-

ος του.

Κατά συνέπεια οι λαϊκίστικες κορώνες «αφήστε το να

βουλιάξει, δεν είναι δικό μας» ή «γιατί να πληρώνουμε για

τα γούστα κάποιων πλουσίων;» παραβλέπουν την αλήθεια.

Είτε εν μέρει χρεωμένο, είτε όχι, το Μέγαρο περιέχει ΚΑΙ

μέρος των δικών μας θυσιών. Αν - όπως φαίνεται - υιοθε-

τηθεί ένα υβριδικό σχήμα συνιδιοκτησίας μεταξύ Οργανι-

σμού Μεγάρου και Δημοσίου, οπωσδήποτε μας αφορά,

στο βαθμό που ως stakeholders έχουμε λόγο - και δικαίω-

μα - να μιλάμε.

Επίσης δεν μπορούμε να βάζουμε στην ίδια μοίρα μια

άχρηστη παρτίδα εμβολίων με έναν (έστω και φαραωνικής

έμπνευσης), χώρο πολιτισμού που έχει γίνει σημείο ανα-

φοράς στην πολιτιστική ζωή του τόπου. Τα πρώτα πετά-

χτηκαν αφήνοντας πίσω μαύρο χρήμα, ενώ το Μέγαρο

είναι εδώ! Χρεωμένο μεν, αλλά το βλέπουμε και το χρησι-

μοποιούμε. 

Μπορούμε βέβαια παράλληλα να κριτικάρουμε επιλο-

γές οι οποίες αφορούν στη βέλτιστη διαχείριση με όρους

οικονομικούς ή όρους αισθητικούς και προγράμματος.

Δυστυχώς η τραγωδία του Μεγάρου Μουσικής δεν είναι

άσχετη από το περιβάλλον μέσα στο οποίο αναπτύχθηκε

ο μεταπολιτευτικός Πολιτισμός. Οι έως τώρα μεγαλειώδες

εικόνες ήταν μία πραγματικότητα, αλλά ταυτόχρονα και μια

"Νεκρή Φύση". Κάτι που σύμφωνα με τον ιστότοπο της

Εθνικής Πινακοθήκης γοητεύει επειδή: “Απεικονίζει με ψευ-

δαισθησιακή έμφαση υλικά αγαθά, συμβολίζει την ευμά-

ρεια και προορίζεται να στολίσει τραπεζαρίες ή σαλόνια."  

Στην περίπτωσή μας, τα στολίδια είναι μάλλον οι γρανιτέ-

νιες πλάκες με τα χρυσογραμμένα ονόματα των ισχυρών

χορηγών - ανάμνηση της ευγενούς πράξεως - που τώρα

αμαυρώνονται από τις πτωχεύσεις και τις διώξεις.

Όμως αυτό που τρομάζει δεν είναι τόσο το γκρέμισμα

της παλαιάς εικόνας, όσο η παράταση μίας λανθασμένης

καθαρτήριας διαδικασίας. 

Τα δηλητηριώδη σχόλια κάτω από πολλές ηλεκτρονι-

κές αναδημοσιεύσεις της είδησης περί "διαγραφής των

χρεών του ΟΜΜΑ", φέρνουν στο μυαλό το λεηλατημένο

ανάκτορο του Τατοΐου: όχι από κάποιους επαναστάτες, αλ-

λά από τους πλιατσικολόγους της πλαϊνής πόρτας, που

ανεβαίνοντας για παϊδάκια στη Βαρυμπόμπη έκλεβαν και

κάτι ή άφηναν το "δημοκρατικό" τους αποτύπωμα…

Προς το παρόν το Μέγαρο θυμίζει ένα σώμα στην εντα-

τική, που μπαινοβγαίνει από την καταστολή στο ελαφρύ

κώμα. Γύρω - τριγύρω εμείς, οι συγγενείς, ελπίζουμε για

το καλύτερο, αλλά οι θεράποντες  γιατροί καθοδηγούνται

από την αδράνεια και τη λογική του πολιτικού κόστους.

Εγώ πάντως θέλω να ελπίζω…

η αλήθεια
που έγινε
(εύκολη)

δικαιολογία  

γράφει ο Μαικήνας
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Ο Παύλος Σεργίου, μαέστρος της Α.Σ.Ο.Ν., επίκουρος

καθηγητής του τμήματος Μουσικών Σπουδών του Πανε-

πιστημίου Αθηνών και διευθυντής του Ορφείου Ωδείου,

είναι ένας από εκείνους τους ανθρώπους στους οποί-

ους αναφέρεται η συχνά λεγόμενη φράση: «Η Ελλάδα,

ελλείψει θεσμών, επιβιώνει χάρη στον πατριωτισμό με-

μονωμένων ατόμων».

Συνδυάζοντας πλατιά μόρφωση και σπάνιες εκπαι-

δευτικές αρετές, μετριόφρων, ήπιος, ευγενής, άξιος του

τιμητικού τίτλου του «εργάτη της μουσικής», κατορθώ-

νει να εμπνέει τους νέους ανθρώπους και να εκμαιεύει

από αυτούς τον καλύτερο εαυτό τους.

Φ. Κ. Πώς ξεκίνησε η Α.Σ.Ο.Ν.;

Π. Σ. Υπήρχε η «Ορχήστρα Μαθητών Αθήνας», μια πρωτο-

βουλία κάποιων καθηγητών μέσης εκπαίδευσης, την οποία

αρχικά διηύθυνε ο Δημήτρης Τουφεξής, αργότερα εγώ.

Από την ορχήστρα αυτή ξεπήδησε η Α.Σ.Ο.Ν., η οποία

ιδρύθηκε το 1998, ως σύλλογος μη κερδοσκοπικός, από

εικοσιένα πρόσωπα. Τα ιδρυτικά μέλη του συλλόγου της

Α.Σ.Ο.Ν. ήταν κάποιοι επαγγελματίες μουσικοί - μέλη της

Κ.Ο.Α. που ήταν και παιδαγωγοί: η Nancy Bargerstock, αμε-

ρικανίδα βιολονίστα, ο φαγκοτίστας Σπύρος Αργυρόπου-

λος και οι κορνίστες Διαμαντής Καραγιάννης και Πέτρος

Μιχαήλ. Επίσης, ένας αριθμός ενηλίκων μελών της ορχή-

στρας, καθώς και γονείς μελών, ενώ από την πρώτη στιγ-

μή κινητοποιήθηκε και ο Νίκος Μαλλιάρας.

Ο στόχος ήταν να δοθεί ή ευκαιρία στους νέους μου-

σικούς να παίζουν σε μια μεγάλη, πλήρη συμφωνική ορχή-

στρα, και να αποκτούν την εμπειρία της προετοιμασίας

ενός συμφωνικού προγράμματος.

Φ. Κ. Πώς υποστηρίζεται οικονομικά;

Π. Σ. Από τις ετήσιες συνδρομές των μελών. Έχουμε πε-

ρίπου 150 μέλη. Επίσης λαμβάνουμε σε κάποιες περιπτώ-

σεις χρηματικά ποσά για τις εμφανίσεις μας, ως

«αποζημίωση» - κάλυψη εξόδων. Με τα χρήματα αυτά αγο-

ράζουμε παρτιτούρες, καλύπτουμε δαπάνες φωτοτυπιών,

εκτυπώσεων προγραμμάτων - αφισών και δημοσιοποίησης

των δράσεών μας. Επίσης καλύπτουμε παροχές συμβολι-

κών αμοιβών σε σολίστ με τους οποίους συνεργαζόμαστε

και προμήθειες εξοπλισμού. Ακόμα, προσπαθούμε όσο το

δυνατόν, να βοηθάμε οικονομικά στην επισκευή οργάνων

των μελών μας, ειδικά όταν συμβαίνουν ζημιές κατά τη

χρήση τους στις δράσεις της Α.Σ.Ο.Ν.

Έχουμε επίσης τα έξοδα μετακίνησης όταν κάνουμε τα-

ξίδια, τα οποία πάντα καλύπτονται από τους φορείς που

μας προσκαλούν. Παλαιότερα μάλιστα, η ορχήστρα έκανε

πολλά ταξίδια, αυτό ήταν εξάλλου κι ένα πρώτης τάξεως

κίνητρο για την παρουσία των παιδιών και τη συμμετοχή

τους. Τέλος, μερικές φορές προσπαθούμε, με τις μικρές

μας δυνάμεις, να στηρίζουμε και άλλα εγχειρήματα που

έχουν στόχους ανάλογους με τους δικούς μας. Για παρά-

δειγμα, αθλοθετήσαμε πρόσφατα βραβείο για τον 1ο Πα-

νελλήνιο Διαγωνισμό Πιάνου, που διοργανώθηκε από το

Φεστιβάλ Πιάνου Θεσσαλονίκης. Επίσης υποστηρίξαμε το

πρόσφατο cd του κιθαρίστα Νίκου Ζάρκου.

Φ. Κ. Έχει η κρίση επηρεάσει τις συνθήκες λειτουργίας της

Α.Σ.Ο.Ν.;

Π. Σ. Υπάρχουν οι δυσάρεστες και οι …ευχάριστες συνέ-

πειες της κρίσης. Στις δυσάρεστες ανήκει το γεγονός ότι

τα τελευταία χρόνια η Α.Σ.Ο.Ν. ταξιδεύει λιγότερο, διότι οι

«Γουστάρω να μιλάω
για την Α.Σ.Ο.Ν.!»

μια συνέντευξη του Παύλου Σεργίου στη Φανή Κοσώνα.
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Η Τζαζ στο προσκήνιο

και στο παρασκήνιο

Μίμης Πλέσσας

μια συζήτηση με τον Κωνσταντίνο Λυγνό και τον Άγγελο Γαβριήλ

Μία από τις αφορμές για τη συζήτηση αυτή, ήταν ένα γράμμα του Μίμη Πλέσσα στο περιο-
δικό, όπου έκανε σχόλια για τη συνέχεια των άρθρων για την Ιστορία της Τζαζ. Το ότι έθε-

σε το πλουσιότατο αρχείο του στη διάθεση μας,
ήταν ένα επιπλέον κίνητρο...

Τον επισκεφθήκαμε στο σπίτι του στην Καλλιτεχνούπολη
και συζητήσαμε για δυόμιση περίπου ώρες, καλύπτοντας αναμνήσεις και γεγονότα, πρό-

σωπα και ιστορίες, ακούγοντας τη μουσική που έπαιζε στο πιάνο,
ανταλλάσσοντας γνώμες για τη τζαζ, αλλά και τη μουσική γενικότερα.

Τα όσα ακολουθούν είναι ένα μικρό μόνο μέρος από όσα καταγράψαμε.
Επιλέγουμε μία κατά το δυνατόν χρονολογική αφήγηση των γεγονότων, εστιάζοντας κυρίως

στα ταξίδια στην Αμερική και στα όσα συνέβησαν εκεί.
Στο επόμενο τεύχος θα παρουσιάσουμε δύο θέματα που θεωρούμε ότι έχουν

επιπλέον ενδιαφέρον: τη γνωριμία του με τον Γ. Α. Παπαϊωάννου,
και μία ιδιαίτερη προσέγγιση για τα όρια, τις δυνατότητες και την αισθητική της τζαζ.
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Claudio Abbado: the universal and absolute
“music man” by A. G. K. Savvides, p.20
Obituary for the Italian international conductor,

who passed away on the 20th of January.

In this issue, two more obituaries are published in

the regular column “News and Comments”: That of

the flamenco guitarist Paco de Lucia (p.16) and of

the Greek pianist, teacher and Jazzman Marcos

Alexiou (p.17).

“I like to talk about A.S.O.N!”
by Fani Kossona, p.23
An interview with the conductor and creator of the

Athens Youth Orchestra (A.S.O.N.), Pavlos Sergiou.

The conductor talks about how the orchestra start-

ed in 1998 and how it developed until the present

day. The discussion covers items such as repertoire,

activities and plans for the future. Above all, what it

means to run an orchestral ensemble of young peo-

ple: students and aspiring professionals.

Dimitris Dragatakis and Politics
by Magdalini Kalopana, p. 26
Dimitris Dragatakis is a distinguished composer

and teacher. In this article Dr. Magdalini Kalopana

explores an interesting aspect of his lifetime: his

political affiliation with the Greek Communist Party.

The article gives many unknown details about the

difficulties he had also during the Second World

War, and how these difficulties affected many of his

compositions. 

Mimis Plessas: The Jazz at the Front & the
Back stage by Angelos Gavriil & Constantine
A. Lignos, p.28
An interview with the well known songwriter, com-

poser and jazzman, who talks about his life and

times. The discussion tries to focus on the begin-

nings of “Greek Jazz”, which starts around and im-

mediately after World War II. Mimis Plessas talks

about his musical development, his initial models

in jazz performance, his first as well as his subse-

quent trips to the USA, his activities there, his

meetings with various well known jazzmen, in

Greece an abroad and about his final decision to

stay in Greece to become mainly a film composer

and songwriter.

Kalomiris and Skalkottas: the Critic writes
about the Composer
by Apostolos Kostios, p. 34

In this first of two articles, musicologist and Pro-
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νέες εκδόσεις

Γιώργος Λεωτσάκος
ΣΠΥΡΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ
Εκδόσεις: Βιβλιοθήκη του Μουσείου Μπενάκη
Σελίδες 998

Η εντυπωσιακή αυτή «Δοκιμή Βιογραφίας» του Σαμάρα
(1861 – 1917), όπως τόσο σεμνά χαρακτηρίζει ο ίδιος ο δια-
πρεπής μουσικολόγος και μουσικοκριτικός Γ. Λεωτσάκος
το έργο του, φέρει τον υπότιτλο: «Ο μεγάλος αδικημένος
της έντεχνης ελληνικής μουσικής». Εμπεριστατωμένη έρευ-
να σε αρχεία και βιβλιοθήκες της Ελλάδας (Κέρκυρα, Αθή-
να), της Ιταλίας (Φλωρεντία, Μιλάνο), της Γαλλίας (Παρίσι,
Λίλλη) και των Η.Π.Α. (Ν. Υόρκη, Βαλτιμόρη) διάρκειας
τριών δεκαετιών και σχολαστική μελέτη των πηγών και στοι-
χείων (που συχνά παραθέτει αυτούσια), είχαν ως καρπό
τους τον ογκωδέστατο αυτόν τόμο, που τον χαρακτηρίζει η
αφθονία των πάσης φύσεως σχετικών πληροφοριών, δο-
σμένων με τη γνωστή μεστή και συναρπαστική γραφή του
συγγραφέα και μάλιστα σε πολυτονικό. Ιδιαίτερη έμφαση
δόθηκε στη μελέτη του «Αρχείου Σαμάρα», το οποίο από-
κειται στα «Ιστορικά Αρχεία του Μουσείου Μπενάκη», στην
Κηφισιά.

Ο συγγραφέας προτείνει μια νέα θεώρηση της ιστορίας
της τόσο πολύπαθης (όπως διατείνεται) και μεθοδικότατα
κατατρεγμένης έντεχνης ελληνικής μουσικής. Αν και επι-
κεντρώνεται στην καλλιτεχνική παραγωγή και σταδιοδρο-
μία του Σαμάρα, σκιαγραφεί επίσης την ιστορία της
επτανησιακής παράδοσης του λυρικού θεάτρου και ιχνη-
λατεί τη σύνδεσή του με την ευρωπαϊκή μουσική, κυρίως
την ιταλική. Παρακολουθεί τη ζωή και τη δράση του συν-
θέτη στην Κέρκυρα, την Αθήνα, το Παρίσι, το Μιλάνο και
τη Λειψία, παρακολουθεί ταυτόχρονα τον επαγγελματικό
του περίγυρο και το πανόραμα της καλλιτεχνικής ζωής στα
περιβάλλοντα που εκείνος έδρασε.

Συγκεκριμένα, περιέχονται τα παρακάτω κεφάλαια: Η
κερκυραϊκή παράδοση όπερας πριν τον Σαμάρα (18ος &
19ος αιώνας). Τα πρώτα χρόνια (Κέρκυρα και Αθήνα,
Παραστασιολόγιο - Επιλεκτικό: 1837 - 1900). Παρίσι: Μια
τριετία πάντως καθοριστική και ένα διαχρονικό μυστήριο.
Μιλάνο: Ελληνικές μουσικές παρουσίες πριν από τον Σα-
μάρα (Τραγουδιστές: Έ. Άνγκρη, Γ. Αποστόλου. Συνθέτες:
Ν. Μάντζαρος, Ι. Λιβεράλης, Δ. Αγαθίδης, Π. Καρρέρ). Ο
επαγγελματικός περίγυρος του Σαμάρα: Μιλάνο και Λειψία.
Σαμάρα όπερες και οπερέτες: Χρονολόγιο διδασκαλιών,
κριτικές, μαρτυρίες («Φλόρα μιράμπιλις», «Μετζέ», «Λιο-
νέλλα», «Η μάρτυς», «Η δαμασμένη μαινάδα», «Ιστορία αγά-

πης», «Η ξανθούλα», «Δεσποινίς ντε Μπελ - Ιλ», «Ρέα», «Τί-
γκρα», «Πόλεμος εν πολέμω», «Η πριγκίπισσα της Σασσών»,
«Η κρητικοπούλα» και μια σύντομη αναδρομή). Τρία Inter-
mezzi: i. Ελλάδα 1889 (Κέρκυρα - Αθήνα), ii. Ελλάδα 1896
(Αθήνα - Ολυμπιακοί Αγώνες), iii. Παρίσι 1898 (Υπόθεση
Ντρέυφους...). Ο Σαμάρας στο Παρίσι του Προυστ. Voi ch’
entrate (νόστος πικρός).

Το λεπτομερέστατο παραστασιολόγιο περιλαμβάνει: 88
διδασκαλίες λυρικών έργων του, κυρίως στο εξωτερικό (Ευ-
ρώπη, μέχρις Οδησσού, Κων/πολη και Σμύρνη, Κάιρο και
Αλεξάνδρεια, αλλά και Αργεντινή), κατά το δυνατόν πλή-
ρεις διανομές και εκτενή αποσπάσματα κριτικών. Τέλος, πε-
ριλαμβάνονται πολυσέλιδοι κατάλογοι: έργων και
χειρογράφων, βιβλιογραφίας, δισκογραφίας (του Στάθη
Αρφάνη), τρία επίμετρα, περίληψη στα Αγγλικά και ευρε-
τήρια (ονομάτων, όρων και θεσμών).

Αύρα Ξεπαπαδάκου
ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΡΡΕΡ
Εκδόσεις: fagotto books
Σελίδες 500

Η συγγραφέας είναι λέκτωρ Θεατρολογίας στο Τμήμα Φι-
λολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Ερευνητικό της πεδίο
είναι η ιστορία του θεάτρου και της όπερας. Το βιβλίο της
αυτό (προϊόν προφανώς ενδελεχούς και πολυετούς έρευ-
νας) λειτουργεί διττά, καθώς υπηρετεί τόσο την κοινωνική
ιστορία της έντεχνης ελληνικής μουσικής, όσο και το λογο-
τεχνικό είδος της βιογραφίας. Με αφορμή και γνώμονα το
καλλιτεχνικό έργο του Παύλου Καρρέρ, του πρώτου ελλη-
νικής καταγωγής συνθέτη όπερας, φωτίζονται άγνωστες
πτυχές της ιστορικής και πολιτιστικής πραγματικότητας του
19ου αιώνα και αναδύεται ένα συναρπαστικό μωσαϊκό σχέ-
σεων, διαμεσολαβήσεων και επιδράσεων (Δύση και Ανατο-
λή, παρόν και παρελθόν, νεωτερικότητα και παράδοση) που
διαμόρφωσαν πολιτιστικά τη νεώτερη Ελλάδα.

Πέρα από τη ζωή και το έργο του ζακυνθινού συνθέτη
περιγράφει λεπτομερώς και με σαφήνεια το περιβάλλον μέ-
σα στο οποίο κινείται και ζει, μαθαίνουμε για τις συνήθειες
της εποχής, καταγράφει την καλλιτεχνική πραγματικότητα
στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και τέλος, στέκεται κάποιες
φορές κριτικά απέναντι στον Καρρέρ, με στόχο την αποκα-
τάσταση της όποιας ιστορικής αλήθειας, που κάποιες φο-
ρές ωραιοποιείται. Επισημαίνει την ετερότητα ανάμεσα
στην επτανησιακή και στην αθηναϊκή πρακτική μουσικής πα-
ραγωγής. Συμπεριλαμβάνει, επίσης, τις υποθέσεις όλων

του Λεωνίδα Κανάρη
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γράφει η Άση Κονδυλίδου

υνεχ οντας με την σειρ « ree ass cs της εταιρε ας

NAXOS, παρουσιάζουμε το de profundis, δίσκο με έργα

του Γιώργου Κοντογιώργου. Τις συνθέσεις ερμηνέυει το

«Νέο Ελληνικό Κουαρτέτο» (ΝΕΚ), κορυφαίο συγκρότημα

μουσικής δωματίου με διεθνή αναγνώριση, αποτελούμενο

από τους Γιώργο Δεμερτζή και Δημήτρη Χανδράκη (πρώ-

το και δεύτερο βιολί), David Bogorad (βιόλα) και Άγγελο

Λιακάκη (βιολοντσέλλο). Ο δίσκος περιέχει τρία κουαρτέ-

τα εγχόρδων, ένα έργο για σόλο βιολί και ένα για ορχή-

στρα εγχόρδων.

Το κουαρτέτο αρ. 1 Μονόκερως, γράφτηκε το 2005 στο

Παρίσι και έχει πάρει τον τίτλο του από το βιλίο της Tracy

Chevalier Η κυρία και ο Μονόκερως. Τα έξι μέρη του

περιέχουν στοιχεία από διαφορετικά στυλ γραφής αλλά

και πολλές εναλλαγές συναισθηματικών καταστάσεων.

Με εξαίρεση το πρώτο μέρος που είναι τονικό και έντονα

ρομαντικό και αποτελεί την αρχική ιδέα της σύνθεσης, στα

υπόλοιπα μέρη εναλλάσονται το κλασικό και το μοντέρνο,

με δωδεκαφθογγικά, αλεατορικά, ατονικά, μινιμαλιστικά

ακόμα και pop - rock στοιχεία.

Το 2ο κουαρτέτο - με τον ομώνυμο τίτλο του δίσκου -

είναι εμπνευσμένο από τη δύναμη της μονοφωνικής μελω-

δίας του δημοτικού τραγουδιού, γραμμένο σε τρία μέρη και

αφιερωμένο «εκ βαθέων» στο Νέο Ελληνικό Κουαρτέτο.

Στο 3ο και τελευταίο κουαρτέτο ο Γιώργος Κοντογιώρ-

γος μεταφέρει εικόνες και ήχους από τον λυρισμό των

βυζαντινών ποιητικών κειμένων και το εκκλησιαστικό

μέλος. Διατηρώντας κυρίως αναλλοίωτα μελωδικά στοι-

χεία Βυζαντινών ύμνων όπως ο Ακάθιστος Ύμνος και το

Ω γλυκύ μου Έαρ, δίνει μιαν άλλη διάσταση στην αρμονική

δομή πέρα από τη μονοδιάστατη εμμονή του ψαλτικού ισο-

κρατήματος. Μεταφέρει έτσι τη μελαγχολική και κατανυ-

κτική ατμόσφαιρα της περιόδου που ξεκινάει με τους

Χαιρετισμούς και κορυφώνεται τη Μεγάλη Εβδομάδα.

Το βιολί της μητέρας μου είναι το μοναδικό έργο του

δίσκου γραμμένο για σόλο βιολί, διάρκειας 5.40 λεπτών.

Έχει θέμα και παραλλαγές που παίζονται σε ένα μέρος το

οποίο αρχίζει με μία πρόσχαρη μελωδία που σύντομα προ-

σλαμβάνει έντονα δραματικό χαρακτήρα. Το έργο ερμη-

νεύει μοναδικά ο Γιώργος Δεμερτζής.

Η Μειξητροπία τέλος, είναι ένα σύντομο έργο επίσης

σε ένα μέρος, γραμμένο για ορχήστρα εγχόρδων και

μεταγραμμένο για κουαρτέτο. Όπως υποδηλώνει και ο

τίτλος του, πρόκειται για μία μείξη τρόπων, του Φρύγιου

με τον δυτικό μείζονα και ελάσσονα.

"Gypsy Ballad"
Eleftheria Kotzia

"de Profundis"
George Kontogiorgos

Με τον τίτλο Gipsy Ballad κυκλοφόρησε από την εταιρεία

SOMM στο Ηνωμένο Βασίλειο η έκτη δισκογραφική δου-

λειά της Ελευθερίας Κοτζιά. Περιλαμβάνει ένα ευρύ

ρεπερτόριο για τη σύγχρονη κλασσική κιθάρα πλήθους

γνωστών συνθετών, με έργα σε έντονα παραδοσικά στοι-

χεία από διάφορα μέρη του κόσμου όπως: Villa Lobos

(Βραζιλία), Antonio Lauro (Βενεζουέλα), Sylvie Bodorova

(Τσεχία), Ernesto Codero (ΗΠΑ), Ulrik Neumann (Σουηδία),

G.H.M Rodriguez (Ουρουγουάη), A. Villodo (Αργεντινή),

Federico Moreno Torroba, Joaquin Rodriguo (Ισπανία) κ.α.

Ανάμεσά τους περιέχεται και η σύνθεση του Ιάκωβου

Κολανιάν Noubar Noubar με έντονες επιρροές από τη δη-

μοτική μας μουσική, καθώς και διασκευές δύο πολύ γνω-

στών τανγκό, των La Cumparsita και El Choclo. Το κομμάτι

Gypsy Ballad της Sylvie Bodorova απ’όπου προήλθε και ο

τίτλος του δίσκου, είναι ένα δεξιοτεχνικό έργο που περιέ-

χει σύγχρονες τεχνικές, εμπνευσμένο από τους τσιγγάνους

της Πράγας.
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