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ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 1950 ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ 
ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 

 

1.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1.1  Θέση της εργασίας 

 

Στην παρούσα εργασία θα ασχοληθούμε με τους Έλληνες συνθέτες που έδρασαν μετά την 

δεκαετία του 1950, καθώς και τη συμβολή τους στη σύγχρονη δημιουργία. Μεταξύ 

πολλών, θα επικεντρωθούμε σε τρεις συνθέτες, για λόγους που θα αναλυθούν στη 

συνέχεια. Οφείλουμε να αγγίξουμε δύο πολύ σημαντικές παραμέτρους όσον αφορά στους 

Έλληνες συνθέτες. Πρώτη παράμετρος αποτελεί το ότι μία χώρα όπως η Ελλάδα, η οποία 

τους αιώνες που η μουσική και γενικότερα οι τέχνες των δυτικών χώρων μεσουρανούσαν, 

ήταν υπό την κατοχή της Οθωμανικής αυτοκρατορίας μην μπορώντας να δώσει την δικιά 

της συμβολή στο μουσικό χώρο. Κατάφερε όμως μη έχοντας το μουσικό παρελθόν των 

δυτικών, να έχει ενεργή δράση μέσω των συνθετών της στη σύγχρονη μουσική 

δημιουργία. Δεν θεωρούμε σε καμία περίπτωση ότι στα χρόνια της κατοχής η ελληνική 

μουσική δεν είχε συνέχεια. Απλώς αυτή ήταν η συνέχεια της βυζαντινής και παραδοσιακής 

μουσικής η οποία δεν είχε καμία συγγένεια με τη δυτική μουσική. Η Ελλάδα μέχρι τα τέλη 

του δεύτερου παγκοσμίου πολέμου βρισκόταν σε συνεχείς διαμάχες και είχε να λύσει 

σημαντικά ζητήματα, με συνέπεια να μένουν πίσω άλλοι τομείς όπως οι τέχνες. Μετά το 

τέλος του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου τη στιγμή που η Ευρώπη έβγαινε και αυτή από 

μια καταστροφή, η μουσική μπήκε σε μια περίοδο που ονομάζουμε σύγχρονη μουσική. Σε 

αυτήν την δύσκολη και αμφιλεγόμενη περίοδο κατάφεραν Έλληνες συνθέτες να 

διακριθούν. Δεύτερη παράμετρος αποτελεί το ότι αρκετοί συνθέτες έδρασαν στο 

εξωτερικό όπου και συγκεκριμένα σε χώρες όπου ήταν κέντρα της σύγχρονης μουσικής 

και όχι στη εύπλαστη μεταπολεμική Ελλάδα. 
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1.2  Σύγχρονη μουσική 

 

Ο όρος χρησιμοποιείτε για τη μουσική που γράφτηκε από το 1950 και μετά. Η χρονολογία 

αυτή ορίστηκε διότι περί το 1950 εμφανίστηκε μια γενική τομή : 

- Πολιτικά και ηθικά, με την προσπάθεια για νέο ξεκίνημα σε όλους τους τομείς μετά τον 

παγκόσμιο πόλεμο και το ναζισμό 

- Αισθητικά, με τη διεύρυνση της έννοια της μουσικής και της τέχνης, ακόμα και αυτής 

της ακρόασης. 

- Υφολογικά, ως τέλος του νεοκλασικισμού και την αρχή της σειριακής σκέψης. 

- Τεχνικά, με την ανακάλυψη νέων εκτελεστικών τεχνικών και ενός νέου ηχητικού 

σύμπαντος. 

Η μουσική μετά το 1950 απαιτεί έναν τρόπο θεώρησης και ερμηνείας διαφορετικό από 

αυτόν άλλων εποχών. Οι πρωταγωνιστές της ζουν και δημιουργούν ακόμα ενώ το 

παρελθόν τους είναι παρόν και στα σημερινά τους έργα. Στα νέα δεδομένα 

συμπεριλαμβάνετε και η διεθνοποίηση της μουσικής, ο πλουραλισμός του ύφους και η 

συνύπαρξη διαφορετικών κατευθύνσεων ή σχολών, αλλά και ατομικών λύσεων. Αυτά τα 

στοιχεία συνηγορούν ώστε η περίοδος μετά το 1950 να αντιμετωπίζεται ως ενότητα. 

[Άτλας της μουσικής τόμος ΙΙ, 20ός αι./Μετά το 1950] 

 

Ιστορικό(πως έφτασε η μουσική ως το 1950) 

 

Στις αρχές του 20ου αιώνα οι συνθέτες πειραματίζονταν με ολοένα και ποιο διάφωνη 

μουσική γλώσσα καταλήγοντας μέχρι και τη σύνθεση ατονικών έργων. Μετά τον πρώτο 

παγκόσμιο πόλεμο σαν αντίδραση σε αυτά που έβλεπαν και στις ολοένα ποιο άμορφες και 

υπερβολικές χειρονομίες, κάποιοι συνθέτες υιοθετώντας το νεοκλασικό στυλ οι οποίοι 

προσπάθησαν να ανακτήσουν την ισορροπία των μορφών και τις καθαρές θεματικές 

διεργασίες των προηγούμενων στυλ. Την ίδια στιγμή, αντίθετα, συνθέτες πειραματίστηκαν 

με την εγκατάλειψη του ελέγχου, εξερευνώντας απροσδιόριστες ή αλεατορικές 

διαδικασίες. Η τεχνολογική ανάπτυξη οδήγησε στη γέννηση της ηλεκτρονικής μουσικής. 

Ο πειραματισμός με λούπες μαγνητοταινίας και επαναληπτικές δομές συνέβαλαν στην 

εμφάνιση του μινιμαλισμού.. Επίσης άλλοι συνθέτες άρχισαν να εξερευνούν τις θεατρικές 

δυνατότητες της μουσικής παράστασης.  
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[Εγκυκλοπαίδεια Επιστήμη και Ζωή τόμος 22, Σύγχρονη μουσική. www.Wikipedia.com, 

Contemporary Music] 

 

Εκτεταμένες τεχνικές 

 

Στη σύγχρονη μουσική δημιουργήθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν πολλές τεχνικές 

παιξίματος. Μερικές από αυτές είναι μικροτόνοι, προετοιμασμένο πιάνο, υπερφύσημα, 

multiphonics, ασυνήθιστοι αρμονικοί, beatboxing, κτυπήματα οργάνων κα.  

[Samuel Adler, Study of orchestration, Second Edition. www.Wikipedia.com, 

Contemporary Music] 

 

1.3  Κινήματα μετά το 1950 

 

Μοντερνισμός 

 

Πολλά από τα βασικά στοιχεία του υψηλού μοντερνιστικού κινήματος είναι ζωντανά, ή 

μόλις πρόσφατα εκλιπόντα, και εξακολουθεί να υπάρχει και ένας εξαιρετικά ενεργός 

πυρήνας συνθετών, εκτελεστών και ακροατών που συνεχίζουν να προωθούν τις ιδέες και 

τις μορφές του μοντερνισμού. Για παράδειγμα ο Elliot Carter είναι ακόμα ζωντανός, όπως 

επίσης και ο Lucas Foss (πέθανε πρόσφατα την 1η Φλεβάρη 2009). Ενώ επιμέρους σχολές 

του μοντερνισμού, όπως ο σειραϊσμός χάνουν έδαφος, η σύγχρονη μουσική ξεκινάει  μια 

διαδικασία ‘‘ξεκαθαρίσματος’’ των έργων του μοντερνισμού, ψάχνοντας να βρει έργα τα 

οποία έχουν αξία να μπουν στο σύγχρονο ρεπερτόριο. 

 

Ο μοντερνισμός είναι επίσης παρών είτε επιφανειακά είτε σαν αλληγορία σε έργα ενός 

μεγάλου εύρους συνθετών, ενόσω η ατονικότητα έχει χάσει την ικανότητα της να 

‘‘τρομοκρατεί’’ τους ακροατές, και ακόμα και στις κινηματογραφικές παρτιτούρες να 

χρησιμοποιείτε ξεκάθαρα η γλώσσα του μοντερνισμού. Ενεργοί συνθέτες του 

μοντερνισμού είναι οι Harrison Birtwistle, Alexander Goehr, Judith Weir, Thomas Ades, 

Magnus Lindberg και Gunther Schuller.  

[Εγκυκλοπαίδεια Επιστήμη και Ζωή τόμος 22, Σύγχρονη μουσική. www.Wikipedia.com, 

Contemporary Music. Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρους Λαρούς έκδοση 1998, τόμος 25, 

Μουσική] 
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Μετά-μοντερνισμός 

 

Οι εξηγήσεις για το τι είναι ο μεταμοντερνισμός και ποια είναι η επιρροή του ποικίλλουν 

σε μεγάλο βαθμό, όπως και οι απόψεις σχετικά με το αν ο μεταμοντερνισμός είναι "καλός" 

για τη μουσική. Είναι κοινά αποδεκτό ότι συνθέτες οργανικής μουσικής και ‘‘μουσικής 

τέχνης’’ έχουν απορροφήσει ιδέες από μία ευρύτερη κουλτούρα και ότι αυτές οι 

επιδράσεις είναι μπορούν να ανιχνευθούν στο έργο τους.  

 

Πολυστυλισμός ( Παράθεση, κολάζ)(Polystylism) είναι η χρήση πολλών στυλ και 

τεχνικών της μουσικής, και είναι ένα από τα χαρακτηρίστηκα του μεταμοντερνισμού. 

Χαρακτηριστικοί συνθέτες που έγραφαν με αυτό το στυλ είναι οι Lera Auerbach, George 

Rochberg, Dmitri Silnitsky, Alfred Schnittke (εφευρέτης του όρου πολυστιλισμός), και 

John Zorn. 

 

Άλλα χαρακτηριστικά του μεταμοντερνισμού είναι η χρήση ήχων που υπάρχουν γύρω μας 

(ηχογραφημένοι πάντα), ηχογραφημένες φωνές, η χρήση χρωματικών επιφανειών, νέοι 

συνδυασμοί οργάνων, συνδυασμός μουσικής και βίντεο και άλλων οπτικών μέσων. 

[Εγκυκλοπαίδεια Επιστήμη και Ζωή τόμος 22, Σύγχρονη μουσική. www.Wikipedia.com, 

Contemporary Music. Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρους Λαουρούς έκδοση 1998, τόμος 25, 

Μουσική] 

 

Πειραματική μουσική 

 

Η πειραματική μουσική είναι ένα σημαντικό κίνημα της σύγχρονης μουσικής. Σε αυτό το 

κίνημα χρησιμοποιούνται στοιχεία από άλλες τέχνες όπως π.χ κίνηση, χορός, που το 

αποτέλεσμα τους δεν είναι προβλέψιμο. Σημαντικός συνθέτης αυτού του κινήματος είναι ο 

John Cage. Αυτός επινόησε το προετοιμασμένο πιάνο και έγραψε το περίφημο 4,33. 

Άλλος ένα σημαντικός επίσης συνθέτης αυτού του κινήματος είναι ο George Crumb. 

[Άτλας της μουσικής τόμος ΙΙ, 20ός αι./Μετά το 1950] 

 

Ηλεκτρονική μουσική 

Τα ηλεκτρονικά μέσα (όπως π.χ. Samples και λούπες) είναι τώρα πλέον μέρος της 

μουσικής δημιουργίας. Παρόλα αυτά η αρχική έννοια της ηλεκτρονικής μουσικής ήταν η 
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αναζήτηση ενός ήχου αγνού μέσω της ρύθμισης ηλεκτρονικών (αντιστάσεις, πυκνωτές, 

πηνία κλπ.) τα οποία συναντούνται ακόμη και σήμερα.  

 

 Η φασματική μουσική είναι μία σημαντική τεχνική της ηλεκτρονικής μουσικής. 

Σε αυτήν χρησιμοποιείται ένα φάσμα ήχου σαν βάση της σύνθεσης. Fast Fourier 

Transform χρησιμοποιείται συχνά για να αναλύσει την σειρά των αρμονικών, και το υλικό 

που χρησιμοποιείται για ένα μουσικό κομμάτι που προέρχονται από τα δεδομένα. 

Συνθέτες που χρησιμοποιούν αυτή την τεχνική είναι Philippe Hurel, Michael Levinas, 

Phillippe Leroux, Joshua Fineberg, και Julian Anders 

 

Στα τέλη του 1960 δημιουργήθηκε ένα σημαντικό κίνημα ‘‘φασματικών’’ συνθετών στην 

Ρουμανία. Η μουσική του έχει ρίζες από την παραδοσιακή ρουμάνικη μουσική. 

Σημαντικοί συνθέτες είναι οι Iancu Dumitrescu, Octav Nemescu, Ana-Maria Avram, 

Costin, Calin Ioachimescu, και Corneliu Cezar.  

[Άτλας της μουσικής τόμος ΙΙ, 20ός αι./Μετά το 1950.  www.wikipedia.com electronic 

music] 

 

 Musique concrète (γαλλικά, κυριολεκτική σημασία, «συγκεκριμένη μουσική»), 

ονομάζεται μια κατηγορία ηλεκτρονικής μουσικής που παράγεται με επεξεργασία και 

διαμόρφωση αποσπασμάτων φυσικών και τεχνητών ήχων. Είναι η ακριβώς αντίστροφη 

διαδικασία με εκείνη της παραδοσιακής σύνθεσης (γνωστή και ως Musique Abstraite), 

όπου πρώτα συνθέτει κανείς τη μουσική σύμφωνα με μια συγκεκριμένη τονικότητα και 

ύστερα την αναθέτει σε μουσικούς έτσι ώστε να παράγουν ήχο. Στη συγκεκριμένη 

μουσική οι ήχοι πρώτα ηχογραφούνται και ύστερα δομούνται σύμφωνα με κάποια 

συγκεκριμένη τονικότητα. Η συγκεκριμένη μουσική εξελίχτηκε κατά τις δεκαετίας του ’40 

και του ’50 με τη βοήθεια της τεχνολογικής ανάπτυξης, με προεξέχουσα αυτή των 

μικροφώνων, και τη διαθεσιμότητα μαγνητοταινιών ηχογράφησης (magnetic tape 

recorder), που χρησιμοποιούνταν για την επαναληπτική αναπαραγωγή ήχων (tape loops), 

στην αγορά. 

 

Ο Pierre Schaeffer, συνθέτης και ταυτόχρονα ραδιοφωνικός εκφωνητής στο Παρίσι 

συνέθεσε κάποια από τα πρώτα μουσικά κομμάτια συγκεκριμένης μουσικής, όπως τα 

«Étude aux chemins de fer» (Σπουδή με τρένα), «Étude au piano I» (Σπουδή για πιάνο Ι) 

http://www.wikipedia.com/
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και «Étude aux casseroles» (Σπουδή με τηγάνια). Καθένα από αυτά τα κομμάτια 

εμπεριείχε επιτάχυνση, επανάληψη, και αναστροφή ηχογραφημάτων ηχητικών πηγών 

όπως τρένα, πιάνο και κροταλίζοντα ηχητικά σκεύη. Ο Schaeffer συνεργάστηκε, επίσης, 

με έναν άλλο πρωτοπόρο της συγκεκριμένης μουσικής, τον Pierre Henry. Μαζί, συνέθεσαν 

κομμάτια όπως το «Symphonie pour un homme seul» (Συμφωνία για έναν άντρα μόνο). 

 

Η «συγκεκριμένη» μουσική συνδυάστηκε με άλλα συνθετικά είδη ηλεκτρονικής μουσικής 

για να προκύψει η σύνθεση του Edgar Varèse, «Poème électronique» (ηλεκτρονικό 

ποίημα). Το «Poème» παρουσιάστηκε το 1958 στο Belgium World's Fair των Βρυξελλών, 

με τη βοήθεια 425 προσεκτικά τοποθετημένων ηχείων σε ένα ειδικό περίπτερο 

σχεδιασμένο από τον Έλληνα αρχιτέκτονα και μουσικό Ιωάννη Ξενάκη.  

[Άτλας της μουσικής τόμος ΙΙ, 20ός αι./Μετά το 1950: συγκεκριμένη μουσική 

 

Νέα απλότητα 

 

Ένα κίνημα στη Γερμανία τα τέλη της δεκαετία του 70 και τις αρχές της δεκαετίας του 80, 

αντιδρώντας με μια ποικιλία στρατηγικών για την αποκατάσταση της υποκειμενικότητας 

στη σύνθεση. Εν γένει, οι συνθέτες αγωνίστηκαν για μια αμεσότητα ανάμεσα στην 

δημιουργική ώθηση και το μουσικό αποτέλεσμα (σε αντίθεση με τον προ-συνθετικό 

σχεδιασμό και επεξεργασία, χαρακτηριστικό της avant garde), με την πρόθεση, επίσης, να 

επικοινωνούν πιο εύκολα με το κοινό. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτό σήμαινε την 

επιστροφή στην τονική γλώσσα του 19ου αιώνα, καθώς και στις παραδοσιακές μορφές 

(συμφωνία, σονάτα) και το ρόλο των συνδυασμών (κουαρτέτο, πιάνο τρίο) τα οποία είχαν 

αποφευχθεί κατά το μεγαλύτερο μέρος από το την avant garde 

 

Επίσης συναντάτε και σε συνθέτες άλλων χωρών όπως του Πολωνού Henryk Górecki και 

του Εσθονού Arvo Pärt. Γνωστά έργα του κινήματος είναι  η Symphony No. 3 "Symphony 

of Sorrowful Songs" (1976) του Górecki, Cantus in memoriam Benjamin Britten (1977) 

του Pärt,  The Veil of the Temple (2002) του Tavener, "Silent Songs" (1977) του Valentin 

Silvestrov.  

[www.wikipedia.com Contemporary music, New simplicity] 
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Νέα πολυπλοκότητα 

 

Νέα Πολυπλοκότητα είναι μια τρέχουσα μορφή στη σημερινή σύγχρονη ευρωπαϊκή avant-

garde μουσική σκηνή, που ονομάστηκε έτσι ως αντίδραση στη Νέα απλότητα 

 

Ατονική αφηρημένη και διάφωνη η νέα πολυπλοκότητα χαρακτηρίζετε από την χρήση 

περίπλοκης μουσικής σημειογραφίας. Αυτό περιλαμβάνει εκτεταμένες τεχνικές, μικρό-

διαστήματα, παράξενα κουρδίσματα, πρωτοπόρα ηχοχρώματα, αντισυμβατική 

ενορχήστρωση, απότομες αλλαγές στις δυναμικές κα.  

 

Σημαντικοί συνθέτες είναι οι Richard Barrett, James Dillon, Erber James, Wieland Hoban, 

Aaron Cassidy, Joël-François Durand, Brian Ferneyhough, Liza Lim, James Clarke, 

Richard Emsley, Michael Finnissy, Roger Redgate και Franklin Cox.  

[Εγκυκλοπαίδεια Επιστήμη και Ζωή τόμος 22, Σύγχρονη μουσική. Εγκυκλοπαίδεια 

Πάπυρους Λαουρούς έκδοση 1998, τόμος 25, Μουσική] 

 

 

Νέο-ρομαντισμός 

 

Το λεξιλόγιο της επεκταμένης τονικότητας που άκμασε κατά τα πρώτα χρόνια του 20ου 

αιώνα, συνεχίζεται μέσα από τη σύγχρονη περίοδο, παρόλο που ποτέ δεν έχει θεωρηθεί 

αμφιλεγόμενη η σοκαριστική στον ευρύτερο μουσικό κόσμο όπως άλλα κινήματα. 

Συνθέτες που έχουν εργαστεί στη νεορομαντική φλέβα μετά το 1975 είναι οι John 

Corigliano, George Rochberg (σε μερικά από τα έργα του), David Del Tredici, Ladislav 

Kupkovič, Gian Carlo Menotti, Krzysztof Penderecki, Isang Yun, Christopher Rouse, και 

Lorenzo Ferrero.  

[Modern Composers, Wendy Tompson, κεφάλαιο History of composition] 

 

Μινιμαλισμός  

 

Το κίνημα αυτό χρησιμοποιεί ελάχιστο μουσικό υλικό το οποίο μέσω της 

επαναληπτικότητας και των μικροαλλαγών συνιστά στη δημιουργία ενός έργου. Ο 
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μινιμαλισμός εξακολουθεί να έχει εξέχοντα ρόλο στη σύγχρονη μουσική. Σημαντικοί 

μινιμαλιστές συνθέτες είναι οι Philip Glass, John Adams, Steve Reich, Terry Riley. 

[Άτλας της μουσικής τόμος ΙΙ, 20ός αι./Μετά το 1950] 

 

Μετά-μινιμαλισμός 

 

Ο Genn ορίζει ως μετά-μοντερνισμό την αναζήτηση για μεγαλύτερη αρμονική και ρυθμική 

πολυπλοκότητα από συνθέτες, όπως ο Mikel Rouse και Glenn Branca. Άλλο 

χαρακτηριστικό είναι ότι η αφηγηματικότητα και η συναισθηματική έκφραση υπερισχύει 

της τεχνικής. Σημαντικοί συνθέτες είναι οι Tom Friedman, Felix Gonzalez-Torres, Carolee 

Schneemann, Mona Hatoum, Eva Hesse, Damien Hirst, Richard Wentworth, Richard 

Tuttle, Joel Shapiro κα.  

[Modern Composers, Wendy Tompson, κεφάλαιο History of composition] 
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1.4  Έλληνες συνθέτες μετά το 1950 

 

Υπάρχει μια πληθώρα συνθετών που έδρασαν μετά το 1950, εντός και εκτός Ελλάδος. Θα 

αναφέρουμε επιγραμματικά κάποιους σημαντικούς από αυτούς. 

Θα αρχίσουμε από τον πασίγνωστο Ιωάννη Ξενάκη. Ο Ιωάννης (Γιάννης) Ξενάκης (29 

Μαΐου 1922 – 4 Φεβρουαρίου 2001) ήταν ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες 

συνθέτες και αρχιτέκτονες του 20ού αιώνα, διεθνώς γνωστός ως “Iannis Xenakis”. Οι 

πρωτοποριακές συνθετικές μέθοδοι που ανέπτυξε συσχέτιζαν τη μουσική και την 

αρχιτεκτονική με τα μαθηματικά και τη φυσική, μέσω της χρησιμοποίησης μοντέλων από 

τη Θεωρία των Συνόλων, τη Θεωρία των Πιθανοτήτων, τη Θερμοδυναμική, τη Χρυσή 

Τομή και την ακολουθία Φιμπονάτσι κ.ά. Παράλληλα, οι φιλοσοφικές του ιδέες για τη 

μουσική έθεσαν καίρια το αίτημα για ενότητα φιλοσοφίας, επιστήμης και τέχνης, 

συμβάλλοντας στο γενικότερο προβληματισμό για την κρίση της σύγχρονης ευρωπαϊκής 

μουσικής των δεκαετιών του 1950 και 1960.  

[www.iannis-xenakis.org. Εγκυκλοπαίδεια Επιστήμη και Ζωή τόμος 8, Ιωάννης Ξενάκης] 

 

Συνεχίζουμε με τον Γιάννη Χρήστου. Ο Γιάννης Χρήστου (8 Ιανουαρίου 1926 — 8 

Ιανουαρίου 1970) είναι ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες συνθέτες και 

φιλοσόφους της μουσικής του 20ού αιώνα, διεθνώς γνωστός ως ‘‘Jani Christou’’. Κύριο 

χαρακτηριστικό της ζωής και του έργου του ήταν οι έντονες φιλοσοφικές και μεταφυσικές 

του ανησυχίες, τις οποίες συσχέτιζε άμεσα με την μουσική, προσπαθώντας να αναδείξει 

την πανανθρώπινη θρησκευτική, μεταφυσική και μυστικιστική της διάσταση, πέραν από 

ιστορικές περιόδους, τεχνοτροπίες, πολιτισμούς και συγκεκριμένα θρησκευτικά δόγματα. 

‘Έχοντας βαθιές γνώσεις φιλοσοφίας, ψυχολογίας, θρησκειολογίας, κοινωνικής 

ανθρωπολογίας, Ιστορίας της Τέχνης αλλά και αποκρυφισμού, ανέπτυξε το δικό του 

φιλοσοφικό σύστημα και τη δική του ορολογία για μια μεταφυσική της μουσικής και 

προσπάθησε ιδιαίτερα με τα τελευταία του έργα να υλοποιήσει τις ιδέες του σε ένα 

ευρύτερο «μεταμουσικό» πλαίσιο, όπου η μουσική ήταν κάτι πέρα από μουσική, 

συνεργαζόμενη με πολλές τέχνες με έναν νέο, υπερβατικό και λυτρωτικό τρόπο. 

[www.janichristou.org. Εγκυκλοπαίδεια Επιστήμη και Ζωή τόμος 4, Γιάννης Χρήστου] 
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Ο Δημήτρης Δραγατάκης (22 Ιανουαρίου 1914 - 18 Δεκεμβρίου 2001). Γεννήθηκε στην 

Ήπειρο και σπούδασε βιολί στο Εθνικό Ωδείο στην Αθήνα. Γιος εργατοτεχνίτη, μεγάλωσε 

και πήρε την εγκύκλια μόρφωση στο χωριό του. Ήρθε στην Αθήνα σε ηλικία 16 ετών και 

γράφτηκε στο Εθνικό Ωδείο. Όμως οι βιοτικές ανάγκες τον ξανάστειλαν στο χωριό του, 

για να επιστρέψει αργότερα και να σπουδάσει βιολί στο Εθνικό Ωδείο (με τον Γεώργιο 

Ψύλλα), αποφοιτώντας το 1938 (από την τάξη της Μαργαρίτας Δόβα) και διδάσκοντας 

από τότε βιολί. Το 1949 συνέχισε ανώτερα θεωρητικά (με τους Λ. Ζώρα, Μ. Βούρτση και 

Μ. Καλομοίρη) αποφοιτώντας το 1955. Στο διάστημα 1943-69 έπαιξε στην Ορχήστρα της 

ΕΛΣ βιόλα, ενώ από το 1977 διδάσκει αρμονία, αντίστιξη φούγκα, σύνθεση και 

ενορχήστρωση στο Εθνικό Ωδείο. Το μουσικό του ιδίωμα είναι ελεύθερο ατονικό, το 

οποίο πολλές φορές αναμειγνύεται με στοιχεία της παραδοσιακής μουσικής της Ηπείρου. 

[www.musipedia.gr] 

 

Ο Θεόδωρος Αντωνίου (1935) γεννήθηκε στην Αθήνα. Διακεκριμένος σύγχρονος 

συνθέτης διεθνούς ακτινοβολίας, διευθυντής ορχήστρας και πανεπιστημιακός καθηγητής 

σύνθεσης. Σπούδασε θεωρητικά, βιολί και φωνητική τόσο στο Εθνικό Ωδείο (1947-1958) 

όσο και στο Ελληνικό Ωδείο (1956-1961), έχοντας καθηγητές στη σύνθεση τους Μ. 

Καλομοίρη και Γ. Α. Παπαϊωάννου. Στη συνέχεια, σύνθεση και διεύθυνση ορχήστρας στη 

Μουσική Ακαδημία του Μονάχου (δίπλωμα, 1964), όπου μαθήτευσε στη σύνθεση με τον 

αείμνηστο Guenter Bialas, (πέθανε το 1995) και στη διεύθυνση με τον Adolph Menerich. 

Μαθήτευσε επίσης στο Στούντιο Ηλεκτρονικής Μουσικής Μονάχου με τον Anton Riedl 

(δίπλωμα, 1965) και στα Διεθνή Μαθήματα Μουσικής του Ντάρμσταντ (με τους Ligeti, 

Stockhausen, Berio και Boulez). Πήρε συνολικά 9 υποτροφίες για σπουδές στο εξωτερικό 

(μεταξύ των οποίων, από την Εθνική Χορηγία για τις Τέχνες των ΗΠΑ, το Ίδρυμα 

Guggenheim, κ.λπ.).  

[antonioutheodore.blogspot.com.  www.musipedia.gr, Θεώδορος Αντωνίου] 

 

Ο Μανώλης Καλομοίρης (14 Δεκεμβρίου 1883 - 3 Απριλίου 1962) ήταν μουσικός και 

συνθέτης. Θεωρείται από πολλούς ως ο ιδρυτής της εθνικής μουσικής σχολής της Ελλάδας 

και το μουσικό του έργο συνδέεται με την ελληνική παράδοση και το δημοτικό τραγούδι. 

Συνέθεσε πολλά έργα, μεταξύ αυτών πέντε όπερες, τρεις συμφωνίες, ένα κοντσέρτο για 

πιάνο, κύκλους τραγουδιών για φωνή και ορχήστρα ή για φωνή και πιάνο, έργα για πιάνο, 

http://www.musipedia.gr/
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μουσική δωματίου, χορωδιακά, καθώς και έργα για παιδιά. Υπήρξε ακόμα συγγραφέας 

παιδαγωγικών βιβλίων για την θεωρία της μουσικής.  

[www.kalomiris.org. Εγκυκλοπαίδεια Επιστήμη και Ζωή τόμος 12, Μανώλης 

Καλομοίρης] 

 

Ο Δημήτρης Θέμελης (1931) γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και είναι γιος του ποιητή 

Γιώργου Θέμελη. Καθοριστικό για την σταδιοδρομία του υπήρξε το γεγονός ότι πέρασε 

ένα μέρος των παιδικών του χρόνων στην Ικαρία -τόπο καταγωγής της μητέρας του-, 

μάλιστα κατά τη δύσκολη χρονική περίοδο 1940 - 1944, όπου του δόθηκε η ευκαιρία να 

μάθει να παίζει νησιώτικη λύρα από λυράρηδες εκείνης της εποχής και να γνωρίσει τη 

ζωντανή πράξη της παραδοσιακής μας μουσικής. Απόφοιτος του Κρατικού Ωδείου 

Θεσσαλονίκης -βιολί και θεωρητικά- συνέχισε με υποτροφία (DAAD) τις σπουδές του στο 

Μόναχο: βιολί με τον καθηγητή Kurt Stiehler και Μουσικολογία, Βυζαντινολογία και 

Αρχαία Ιστορία στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου, απ' όπου αποφοίτησε ως διδάκτωρ της 

Φιλοσοφικής Σχολής.  

[www.musipedia.gr, Δημήτρης Θέμελης]] 

 

Ο Μιχάλης Αδάμης (1929) γεννήθηκε στον Πειραιά. Σπούδασε στο Ωδείο Πειραιώς απ΄ 

όπου και έλαβε δίπλωμα βυζαντινής μουσικής (1955) καθώς και αρμονίας το 1956. 

Συνέχισε στο Ελληνικό Ωδείο απ΄ όπου και έλαβε δίπλωμα Αντίστιξης, Φούγκας και 

Σύνθεσης το 1959. Παράλληλα σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Θεολογία (πτυχίο 

1954) . Στη συνέχεια μετέβη στη Βοστώνη στο Πανεπιστήμιο Μπραντάις όπου και 

ολοκλήρωσε τις ανώτερες μουσικές σπουδές του σε σύνθεση ηλεκτρονικής μουσικής αλλά 

και βυζαντινής παλαιογραφίας (1962-1965). Κατά τη παραμονή του στη Βοστώνη δίδαξε 

βυζαντινή μουσική και διεύθυνε τη Χορωδία της Θεολογικής Σχολής Τίμιος Σταυρός. 

[www.musipedia.gr, Μιχάλης Αδάμης] 

 

Ο Σισιλιάνος Γιώργος (1920 -2005) γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδαζε στη Νομική 

Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών (από το 1939) όταν απεφάσισε το 1941 να ασχοληθεί 

αποκλειστικά με τη μουσική (ενώ ήδη από το 1938 συνέθετε). Αρχικά μελέτησε 

θεωρητικά με τον Κ. Σφακιανάκη, αρμονία με τον Μ. Βάρβογλη στο Ελληνικό Ωδείο (ώς 

το 1943) και συνέχισε ανώτερα θεωρητικά με τον Γ. Σκλάβο στο Ωδείο Αθηνών 

(παίρνοντας δίπλωμα αντίστιξης-φούγκας το 1949). Στο μεταξύ, το 1948, 
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πρωτοεκτελέστηκε έργο του από τη ΣΟ του Ρ/Σ Αθηνών. Κατόπιν μαθήτευσε σε 

διαπρεπείς ξένους συνθέτες, στον Ιλντεμπράντο Πιτσέττι ("Αγία Καικιλία" Ρώμης, 1951-

53), στους Νταριύς Μιγιώ και Τονύ Ωμπέν (Ωδείο Παρισιού, 1953-54), και με υποτροφία 

Φουλμπράιτ (1955-56) στους Ουώλτερ Πίστον (Χάρβαρντ, Βοστώνης), Μπόρις Μπλάχερ 

(Τάνγκλγουντ, Μασσαχουσέτης), Πήτερ Μένιν και Βίνσεντ Περσικέττι (Τζούλιαρντ, Ν. 

Υόρκης). Λίγο μετά (1958) πρωτοεκτελέστηκε η "1η Συμφωνία" του από τη Φιλαρμονική 

Ν. Υόρκης υπό τη διεύθυνση του Δ. Μητρόπουλου (1.3.1956).  

[www.musipedia.gr, Σισιλιάνος Γιώργος] 

 

Στην παρούσα εργασία θα ασχοληθούμε αναλυτικότερα με τους Γιώργο Απέργη, 

Ανέστη Λογοθέτης και Δημήτρη Τερζάκη.  

 

Επειδή είναι αδύνατον να γράψουμε όλους τους σύνθετες με κάποια στοιχεία αναφέρουμε 

ονομαστικά και τους εξής:  Αγουρίδης Κωνσταντίνος, Αγραφιώτης Αλέξης, Αγραφιώτης 

Δημήτρης, Αδάμ Σωτηρία, Αδάμ Παναγιώτης, Αθανασιάδης Βασίλης, Αθανασούλας 

Σταμάτης, Αλεξιάδης Μηνάς, Αναστασίου Χρήστος, Ανδρεάδης Στέφανος, 

Αντωνόπουλος Αντώνιος, Αργυρίδης Βάσος, Αργυρού Ανδρέας, Αρχιτεκτονίδης 

Βασίλειος, Αρχοντίδης Μιχάλης, Αστρινίδης Νικόλαος, Βαλέτ Ιωσήφ, Βαρότσης Κώστας, 

Βασιλαντωνάκης Γιώργος, Βασιλειάδης Αναστάσης, Βενετσάνος Γιώργος, Βεντούρας 

Πάυλος, Βισβίκης Ντέμης, Βλαβιανός Στέλιος, Βλητάκης Μανώλης,  Βουτσινάς 

Γεράσιμος, Βρόντος Χάρης, Γαζουλέας Στέφανος, Γεωργότας Ανδρέας, Γκότσης Βασίλης, 

Γρηγορίου Μιχάλης, Γυφτάκης Ευστάθιος, Δαγαλάκη Μαρία, Δακούτρος Ιάκωβος, 

Δεληγιαννόπουλος Σπύρος, Δέλλιος Βασίλειος, Δημητρακόπουλος Απόστολος, 

Δημόπουλος Παναγιώτης, Διαμαντόπουλος Κορνήλιος, Διαμαντόπουλος Διαμάντης, 

Δροσίτης Ιωάννης, Εμπέογλου Μιχάλης, Ερενίδης Γιάννης, Ερμήλιος Θάνος, 

Ευαγγελάτος Κωνσταντίνος, Ζάννας Σάββας, Ζαφειρόπουλος  Ανδρέας, Ζέρβας 

Αθανάσιος, Ζερμπίνος Χρήστος, Ζώτος Ιώνας, Ηλία Μάριος Ιωάννου, Θεοδοσίου 

Παναγιώτης, Ιωαννίδης Γιάννης, Καβαλλάρης Φαιδρός, Καλλιανιώτης Αργύριος, 

Καλογεράκης Ιωάννης, Καλογεράς Αλέξανδρος, Καλογερόπουλος Παναγιώτης, Κανάρης 

Λεωνίδας, Κανάς Μπάμπης, Καπνίσης Κωνσταντίνος, Καραφυλλίδης Ευάγγελος, 

Καρδάμης Σπύρος, Καρμπόνε Ανδρέας, Κασάπογλου Λίλλη, Κασσάρας Σαράντης, 

Κατσούλης Βαγγέλης, Κεφαλάς Μιχαήλ, Κίκου Ευαγγελία, Κίτσος Βασίλης, Κλάββας 

Κώστας, Κοκκόρης Ευάγγελος, Κόκορας Παναγιώτης, Κόλια Αλίκη, Κονιτόπουλος 
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Ιάκωβος, Κοντογιάννης Δημήτριος, Κοσώνα Φανή, Κούκος Περικλής, Κουκουνάρας 

Στέλιος, Κουκουσέλης Ζαφείρης, Κουμεντάκης Γιώργος, Κουμεντέρης Θανάσης, 

Κουνάδης Αργύριος, Κουρής Ευάγγελος, Κουρουπός Γιώργος, Κούρτης Ιωάννης, 

Κριθαρά Μαρία-Χριστίνα, Κριτσωτάκης Κωστής, Κτένας Σεραφείμ, Κυριακάκης 

Γεώργιος, Κύρρης Ιωάννης Αρίων, Κωνσταντίνιδης Ντίνος, Λαπιδάκης Μιχάλης, Λέκκας 

Μάρκος, Λευθέρης Παναγιώτης, Λιακάκης Περικλής, Λιαρόπουλος Παναγιώτης, Λιώνης 

Δημήτρης, Λυγνός Κωνσταντίνος, Μαζής Σπύρος, Μακαρούνας Σπύρος, Μαραγκόπουλος 

Δημήτριος, Μαρκουλάκη Ευφροσύνη, Μαυρόπουλος Σπύρος, Μεσσήνης Μιχάλης, 

Μεταλλινός Ιωάννης, Μηνακάκης Δημήτρης, Μηνάς Γιώργος, Μνιέστρης Ανδρέας, 

Μοιρίσκλαβος Θεόδωρος, Μολφέτα Γεωργία, Μόσχος Κώστας, Μουζακίτης Χρύσανθος, 

Μούζας Αλέξανδρος, Μουτσόπουλος Ευάγγελος, Μουχαγιέρ Σπύρος, Μπάζος Ανδρέας, 

Μπάζος Δημήτριος, Μπαλτάς Άλκης, Μπαλτσαβία Θώμη, Μπενάκης Ιωσήφ, 

Μπορμπουδάκης Μηνάς, ,Μπουντούνης Βαγγέλης, Μπραβάκης Κάστας, Μωυσίδης 

Μάρκος, Ναβροζίδης Χαράλαμπος, Νασοπούλου Ασπασία, Νικολάου Δημήτρης, 

Νικολέας Κωνσταντίνος, Νταραμάρας Βασίλειος, Ντάρλας Απόστολος, Ντούρου Μαρία, 

Ντρέλας Νικόλαος, Ξανθουδάκης Χάρης, Ξανθούλης Νικόλαος, Οικονόμου Μιχάλης, 

Οικονόμου Ανδρέας, Ουλκέρογλου Στάθης, Παναγιωτάκης Νικόλαος, Παναγιωτόπουλος 

Άλκης, Παναγιωτόπουλος Αλέξανδρος, Παπαγεωργίου Δημήτριος, Παπαγεωργίου 

Χρήστος, Παδάτος Ιωσήφ, Παπαδημητρίου Λευτέρης, Παπαδημητρίου Νικόλαος, 

Παπαδόπουλος Φοίβος, Παπαλεξανδρή-Αλεξανδρή Μαριάνθη, Παπανικολάου Αθανάσιος, 

Παπουτσής Γεώργιος, Παρασκευάς Απόστολος, Παριανός Δημήτρης, Παυλάκη-Πηρούνια 

Αθηνά, Πετσάλης Βαγγέλης, Πλέσσας Μίμης, Πορφυριάδης Αλέξης, Πυλαρινός 

Γεράσιμος, Ραυτόπουλος Σπύρος, Ριζιώτης Βασίλειος, Ροζάκης Μιχάλης, Σακαλλιέρος 

Γιώργος, Σακκαλή Αλεξάνδρα, Σαμαράς Καμπάνης, Σβυντρίδης Δημήτρης, Σιέμπης 

Κώστας, Σιώρας Γιώργος, Σκάρκου Ελένη, Σπυροπούλου Γεωργία, Σταματέλου Κατερίνα, 

Σταματόπουλος Ιωάννης, Στεφάνου Κυριάκος, Στρογγύλης Αριστείδης, Συκιάς Δημήτρης, 

Συμεωνίδης Βλαδίμηρος, Συμσιρής Ευάγγελος, Σφακιανάκη Μαριέλλη, Σφέτσας 

Κυριάκος, Ταίηλορ Νέστωρ, Τεγερμεντζίδης Χριστόφορος, Τενίδης Βασίλειος, 

Τουφεκτσής Ορέστης, Τραυλός Μιχάλης, Τρούλλος Νίκος, Τσαγκάρης Μάνος, 

Τσαλαχούρης Φίλιππος, Τσιλίδης Κωνσταντίνος, Τσουγιόπουλος Γεώργιος, Τσούγκρας 

Κωνσταντίνος, Τσουπάκη Καλλιόπη, Φιλιππαίου Βασιλική, Φιλιππακόπουλος Αναστάσης, 

Φλεριανός Κωνσταντίνος, Φουρναράκης Παναγιώτης, Φυλακτός Νίκος, Χαραλαμπίδης 

Κώστας, Χαραλάμπους Ανδρέας, Χαρίδης Θεόδωρος, Χαριζάνος Νίκος, Χατζηαποστόλου 
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Ανδρέας, Χατζηλεοντιάδης Λεόντιος, Χατζημιχαήλ Ιάσων, Χατζημιχελάκης Γιώργος, 

Χατζής Χρήστος, Χιζάρης Κωνσταντίνος, Χριστοδουλίδης Μιχάλης, Χριστοδούλου 

Νίκος, Χρυσανίδης Αλέξανδρος, Χρυσοχοΐδης Ηλίας, και Ψαθάς Γιάννης. 

[www.eem.org.gr, λίστα συνθετών] 

 

1.5  Η συμβολή των Ελλήνων συνθετών στη σύγχρονη μουσική δημιουργία  

 

Η συμβολή των Ελλήνων συνθετών είναι αρκετά σημαντική στον χώρο της σύγχρονης 

μουσικής. Ας αρχίσουμε με το τι χαρακτηριστικά πρόσφεραν. Πρώτον πολλοί σύνθετες 

έχουν συμπεριλάβει στα έργα του στοιχεία της παραδοσιακής αλλά και βυζαντινής 

ελληνικής μουσικής ( Ξενάκης στις πρώτες συνθέσεις του, Δραγατάκης, Τερζάκης). Αυτά 

τα στοιχεία έμειναν στο σύγχρονο ρεπερτόριο και έφεραν κατά κάποιο τρόπο την ελληνική 

παραδοσιακή μουσική ποιο κοντά σε χώρες που δεν τη γνώριζαν καν. Δεύτερον η χρήση 

στα έργα τους θεμάτων την ελληνικής μυθολογίας και ιστορίας έκαναν τα τελευταία ποιο 

γνωστά στις άλλες χώρες. Εκτός από αυτά τα γενικά στοιχεία κάθε συνθέτης έχει 

προσφέρει προσωπικά κάτι ξεχωριστό.  

 

Ο Ιάννης  Ξενάκης πχ. ανέπτυξε τη θεωρία για την «στοχαστική μουσική» την οποία ο 

ίδιος διαμορφώνει στο πλαίσιο των αναζητήσεών του στο χώρο της θεωρίας των 

πιθανοτήτων. Με τον όρο «στοχαστική μουσική» προσδιορίζει την ιδέα ανάπτυξης του 

ηχητικού υλικού με στατιστικούς μέσους όρους. Στις αρχές της «στοχαστικής μουσικής» 

βασίζεται και το έργο του «Αχορρίψεις» για 21 όργανα, που συνθέτει ένα χρόνο μετά τα 

«Πιθόπρακτα» (1956-57). .  

[www.iannis-xenakis.org. Εγκυκλοπαίδεια Επιστήμη και Ζωή τόμος 8, Ιωάννης Ξενάκης] 

 

Στη μαθηματική «θεωρία των παιγνίων» βασίζει τα έργα του «Μονομαχία» για δύο 

αντιμαχόμενες ορχήστρες και «Λίναια Αγών» για χάλκινα πνευστά που καλύπτει με τον 

όρο «Στρατηγική μουσική». Βέβαια η έννοια της αντιπαράθεσης και του ανταγωνισμού 

εμπεριέχεται ως γνωστό και στο παραδοσιακό concerto. Στο concerto grosso το μικρό 

σύνολο, το λεγόμενο concertino, αντιπαρατίθεται ανταγωνιστικά στο μεγάλο ορχηστρικό 

σύνολο το tutti. .  

[www.iannis-xenakis.org. Εγκυκλοπαίδεια Επιστήμη και Ζωή τόμος 8, Ιωάννης Ξενάκης] 
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Τα έργα του, «Νόμος Α», γραμμένο το 1961 για βιολοντσέλο και «Νόμος Γ» το 1969 για 

98 όργανα, στηρίζονται στη μαθηματική θεωρία των ομάδων. Αποκορύφωμα της 

δημιουργικής πορείας του τιμωμένου στο χώρο της σύγχρονης μουσικής πρωτοπορίας 

αποτελούν τα "Πολύτοπα". Πρόκειται για ιδιαίτερα πρωτότυπα πολυδιάστατα έργα 

,απλωμένα στο γεωγραφικό χώρο, στα οποία καθοριστική είναι η ταυτόχρονη συνεργασία 

πολλών τεχνών. .  

[www.iannis-xenakis.org. Εγκυκλοπαίδεια Επιστήμη και Ζωή τόμος 8, Ιωάννης Ξενάκης] 

 

Επίσης χρησιμοποίησε πρωτοπόρα τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Ως εργαλείο στις 

συνθέσεις του χρησιμοποιεί τον ηλεκτρονικό υπολογιστή τόσο για πολύπλοκες 

κωδικοποιήσεις, όσο και για την αυτόματη μετατροπή σε ήχο διαφόρων σημειογραφικά 

αποτυπωμένων μουσικών έργων. . [www.iannis-xenakis.org. Εγκυκλοπαίδεια Επιστήμη 

και Ζωή τόμος 8, Ιωάννης Ξενάκης] 

 

Η συμβολή των Ελλήνων συνθετών είναι εμφανής και στη μουσική σημειογραφία. Π.χ. ο 

Γιάννης Χρήστου και ο Ανέστης Λογοθέτης ( με του οποίου το γραφική σημειογραφία θα 

ασχοληθούμε στη συνέχεια) έχουν συμβάλει και δημιουργήσει καινούργια ήδη 

σημειογραφίας που τους επιτρέπει να εκφράσουν την απαιτητική μουσική τους αλλά και 

σκηνική δράση με έναν ποιο νέο και ποιο εύκολο τρόπο.  

[www.janichristou.org. Εγκυκλοπαίδεια Επιστήμη και Ζωή τόμος 4, Γιάννης Χρήστου. 

www.logothetis.at] 

 

Μεγάλη  προσφορά υπάρχει και στο τομέα του μουσικού θεάτρου με το οποίο οι Γιώργος 

Απέργης (με του οποίου το μουσικό θέατρο θα ασχοληθούμε αργότερα) και ο Γιάννης 

Χρήστου ασχολήθηκαν ιδιαίτερα.  

[www.janichristou.org. Εγκυκλοπαίδεια Επιστήμη και Ζωή τόμος 4, Γιάννης Χρήστου. 

www.aperghis.com] 

 

Νέα σκέψη και χειρισμός της μελωδίας και των μονόφωνων έργων συναντάμε σε έργα 

Ελλήνων συνθετών όπως  πχ ο Δημήτρης Τερζάκης.  

[dimitriterzakis.com] 
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1.6  Αιτιολόγηση επιλογής των Ανέστη Λογοθέτη, Δημήτρη Τερζάκη και Γιώργου 

Απέργη 

 

Οι λόγοι που επιλέχτηκαν οι τρεις παραπάνω συνθέτες για περαιτέρω ανάλυση έχουν να 

κάνουν με το γεγονός ότι και οι τρεις βοήθησαν σημαντικά την ανάπτυξη σημαντικών 

τομέων της μουσικής δημιουργίας. Ο καθένας του έχει συμβάλει σε ένα συγκεκριμένο 

τομέα. Ο Ανέστης Λογοθέτης δημιούργησε καινούριο σύστημα γραφική σημειογραφίας, 

συνέβαλε δηλαδή στη περαιτέρω πορεία της σημειογραφίας. Ο Γεώργιος Απέργης 

ασχολήθηκε προσθέτοντας καινοτόμα στοιχεία και άλλες έννοιες στο μουσικό θέατρο. 

Τέλος ο Δημήτρης Τερζάκης έδωσε μια νέα πνοή στο στοιχείο της μελωδίας το οποίο είχε 

αρχίσει να απουσιάζει επικίνδυνα από τη σημερινή σύγχρονη μουσική. Συνδύασε την 

ανατολική μελωδικότητα με δυτικά στοιχεία, επιχειρώντας μάλιστα με επιτυχία να γράψει 

μονόφωνα έργα. Επίσης έχουν έντονη δισκογραφική παρουσία και οι τρείς. 
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2.  ΑΝΕΣΤΗΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ 

 

2.1  Βιογραφικό 

 

Ο Ανέστης Λογοθέτης γεννήθηκε στις 27 Οκτώβρη του 1921 στο Μπουργκάς (Burgas)  

της Βουλγαρίας από Έλληνες γονείς. Τελείωσε το σχολείο στην Ελλάδα, ενώ το 1942 

λόγω του πολέμου πήγε στην Βιέννη. Το 1944 άρχισε τις σπουδές του στο Τεχνολογικό 

Πανεπιστήμιο της Βιέννης. Μετά τον πόλεμο συνέχισε τις σπουδές του στη σύνθεση, τη 

διεύθυνση και τα θεωρητικά στο πανεπιστήμιο μουσικής και παραστατικών τεχνών της 

Βιέννης όπου αποφοίτησε με διάκριση. Έχει συμμετέχει στο διεθνές θερινό σχολείο για τη 

σύγχρονη μουσική στο Ντάρμσταντ (Darmstadt). Έως το τέλος της δεκαετίας του 1950 

είχε αναπτύξει το δικό του γραφικό σύστημα σημειογραφίας. Εργάστηκε σε διάφορους 

εκδοτικούς οίκους, μέχρι το 1969 και μετά αφιερώθηκε στη ελεύθερη σύνθεση. Το 1994 ο 

Ανέστης Λογοθέτης πέθανε από καρκίνο.  

[“How great is Anestis Logothetis as a composer”, Γιάννης Παπαϊωάννου. Διδακτορική 

διατριβή Μαρίας-Δήμητρας Μπαβέλη] 

 

Δραστηριότητες (Κατά χρονικές περιόδους): 

 

1936 – 1945, πρώτες συνθέσεις 

Μέχρι 1952, καθηγητής ιδιαίτερων στη σύνθεση, μουσική θεωρία και στο πιάνο. 

1955 – 1964 Βιέννη: Συνεργάστηκε με τρίτους. 

1957 Στούντιο για ηλεκτρονική μουσική της WDR Κολονίας. Δούλεψε με τον Gottfried 

Michael Koenig. 

Μέχρι το 1962 συνεργάστηκε με τον κιθαρίστα Siegfried Behrend. 

1962 – 1967 Tre Media Musikverlage: συνεργασία. 

1965 – 1968 Edition Gerig: συνεργασία. 

Μέχρι το 1969 συνθέτει ελεύθερα. 

1981 Ηλεκτροακουστική μουσική στην Σουηδία, Στοκχόλμη: πολυάριθμες παραγωγές. 

Πανεπιστήμιο μουσικής και παραστατικών τεχνών στη Βιέννη: πολυάριθμες παραγωγές 

στον ινστιτούτο ηλεκτροακουστικής. 
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Μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 1950 αναπτύσσει το δικό του σύστημα γραφικής 

σημειογραφίας (προτρεπόμενος από τους Oskar Rainer και Wassilij Kandinskij) 

[www.logothetis.at. www.mica.at] 

 

Εκπαίδευση (κατά χρονικές περιόδους): 

 

1944- 1945 Πανεπιστήμιο τεχνολογίας της Βιέννης, πολιτικός μηχανικός. 

1945 – 1951 Πανεπιστήμιο μουσικής και παραστατικών τεχνών της Βιέννης, σύνθεση 

(Alfred Uhl). 

1945 – 1951 Πανεπιστήμιο μουσικής και παραστατικών τεχνών της Βιέννης, θεωρεία της 

μουσικής (Erwin Ratz). 

1945 – 1951 Πανεπιστήμιο μουσικής και παραστατικών τεχνών της Βιέννης, διεύθυνση 

(Hans Swarowsky). 

1945 – 1951 Πανεπιστήμιο μουσικής και παραστατικών τεχνών της Βιέννης, πιάνο 

(Schwertmann). 

1951 Πανεπιστήμιο μουσικής και παραστατικών τεχνών της Βιέννης, ολοκλήρωση των 

σπουδών με διάκριση. 

1955 Διεθνές θερινό σχολείο για τη σύγχρονη μουσική στο Νταρμσταντ (Darmstad). 

1957 Διεθνές θερινό σχολείο για τη σύγχρονη μουσική στο Νταρμσταντ (Darmstad). 

1959 Πανεπιστήμιο μουσικής και παραστατικών τεχνών της Βιέννης, κρατικές εξετάσεις 

στο πιάνο. 

1960 Διεθνές θερινό σχολείο για τη σύγχρονη μουσική στο Νταρμσταντ (Darmstad). 

1962 – 1965 Διεθνές θερινό σχολείο για τη σύγχρονη μουσική στο Νταρμσταντ 

(Darmstad).  

[www.logothetis.at. www.mica.at] 

 

Συναυλίες (κατά χρονικές περιόδους): 

 

1960 die reihe: με τον Friedrich Cerha “Himmelsmachanik” 

15.5.1967 die reihe, στο  Zagreb: “Kulmination I & II & III” 

1969 Steirischer Herbst, στο Graz: “SIeben Kooptationen” 

1972 International  Gaudeamus Musik Week: “Fusion” 

1981 Hungarian Radio Orchestra,  στη Βουδαπέστη: “Polychronon” 

http://www.mica.at/
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1996 Wien Modern : “Impulse” 

1997 K&K MusikTheater-Verein, στο Kunsthalle Krems: "Aus welchem Material ist der 

Stein von Sisyphos?"  

1999 Hörgänge - Music in Austria: portrait concert, εκτελέσεις αρκετών έργων 

συμπεριλαμβανομένου του "Vor! Stell! Unk!"  

2001 Kulturzentrum bei den Minoriten: "Daidalia oder Das Leben einer Theorie"  

2007 Chorus Sine Nomine, Kulturzentrum bei den Minoriten: "Chor der Puppen" από το 

"Karmadharmadrama" 

Εκτελέσεις και εκθέσεις των γραφικών παρτιτούρων του στη Βιέννη, Αθήνα, Zagreb, Σαν 

Φρανσίσκο, Τόκιο, Βερολίνο, Παρίσι, Ζυρίχη, κλπ.  

Έργα του εκτελέστηκαν από τους Sigfried Behrend, Earle Brown, Alfred Peschek, 

Burkhard Stangl, Otto M. Zykan, Dieter Kaufman, Klaus Karlbauer.  

[www.logothetis.at. www.mica.at] 

 

Αναθέσεις: 

 

Austro Mechana - Gesellschaft zur Verwaltung und Auswertung mechanisch musikalischer 

Urheberrechte GesmbH: "Kyklika"  

Ομοσπονδιακό Υπουργείο Παιδείας, Τέχνης και Πολιτισμού: "Daidalia oder Das Leben 

einer Theorie"  

ISCM/IGNM/SICM - Διεθνής Εταιρεία Σύγχρονης Μουσικής: Ελληνικό τμήμα "Styxische 

Flüsse"   

Wiener Kunstfonds "Kollisionen 70" 

[www.logothetis.at. www.mica.at] 

 

Βραβεία: 

 

1956 Αυστριακό Ινστιτούτο Πολιτισμού, Ρώμη: υποτροφία  

1958 Αυστριακό Ινστιτούτο Πολιτισμού, Ρώμη: υποτροφία  

1960 Ίδρυμα Theodor Körner: promotional award 

1962 Ινστιτούτο Τεχνολογίας  Αθηνών: πρώτο βραβείο σε διαγωνισμό σύγχρονης 

μουσικής  

1963 Theodor Körner Ίδρυμα: promotional award 
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1985 Δήμος Βιέννης: αναγνωριστική βράβευση. 

1986 Δήμος Βιέννης: Μετάλλιο της Τιμής σε χρυσό 

1989 Ομοσπονδιακό Υπουργείο Παιδείας, Τέχνης και Πολιτισμού: αναγνώριση ανάθεση  

1993 δεύτερο βραβείο για τη ραδιοφωνική παράσταση "Floriana"  

[www.logothetis.at. www.mica.at] 

 

Ο Ανέστης Λογοθέτης συγκαταλέγεται στους σημαντικότερους συνθέτες που 

προσπάθησαν να εξελίξουν το σύστημα της σημειογραφίας και καθιέρωσαν διαφορετική 

αντιμετώπιση της παρτιτούρας και κατά συνέπεια της μουσικής. Από την αρχή κιόλας της 

συνθετικής του καριέρας ο Λογοθέτης δεν έδειξε κανένα ενδιαφέρον για την παραδοσιακή 

τονικότητα, ενώ από το 1956 κιόλας ξεκίνησε να αναζητά εναλλακτικούς τρόπους 

προσέγγισης της μουσικής με το ορχηστρικό έργο του “Polynom”, ένα έργο για πέντε 

ομάδες οργάνων, το οποίο συνέθεσε σε διαγράμματα και έπειτα μετέφερε σε 

πεντάγραμμα. Αργότερα, το 1959, έδωσε τα πρώτα δείγματα γραφικής απεικόνισης του 

ήχου με το οπτικοακουστικό έργο του “Struktur – Textur – Spiegel - Spiel”. 

[“How great is Anestis Logothetis as a composer”, Γιάννης Παπαϊωάννου. Διδακτορική 

διατριβή Μαρίας-Δήμητρας Μπαβέλη] 

 

2.2  Το σύστημα γραφικής σημειογραφίας 

 

Το συγκεκριμένο σύστημα γραφικής σημειογραφίας, το οποίο δημιούργησε και εξέλιξε, 

τον κατέταξε στους σημαντικότερους πρωτοπόρους συνθέτες της εποχής του διεθνώς. Δεν 

είναι τυχαίο άλλωστε το γεγονός ότι στα περισσότερα ιστορικά λεξικά το όνομά του 

συμπεριλαμβάνεται μαζί με τους Morton Feldman, Earle Brown, Sylvano Bussotti, Roman 

Haubenstock-Ramati και John Cage στους πρώτους συνθέτες που εισήγαγαν στη δεκαετία 

του 1950 οπτικά σύμβολα σε μια νέα μουσική σημειογραφία. Αυτή η σημειογραφία, την 

οποία ο Λογοθέτης ονόμασε “γραφική” και “πολυμορφική”, μπορεί να διαβαστεί με 

ποικίλους τρόπους, με αποτέλεσμα κάθε εκτέλεση να είναι διαφορετική. Μέσω της 

γραφικής παρτιτούρας ο συνθέτης προκαλεί τον αυθορμητισμό των εκτελεστών. Τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που προσθέτει ο κάθε εκτελεστής συντελούν στην ιδιαιτερότητα 

του έργου. Κατά συνέπεια, το έργο του Λογοθέτη έχει και ανθρωπολογικές προεκτάσεις 

μέσω του ομαδικού πνεύματος και της συνεργασίας των εκτελεστών που επικαλείται. 
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Όπως ο ίδιος είχε δηλώσει, του δημιουργήθηκε η ανάγκη να εκφράσει τις εσωτερικές του 

μουσικές ιδέες όσον αφορά στα ηχοχρώματα, τις ηχητικές μάζες (agglomerations) και την 

ηχητική κίνηση δανειζόμενος μια ιδιαίτερη και ξεχωριστή γραφή, στην ουσία είχε την 

ανάγκη να δημιουργήσει μια γραφή, η οποία να δίνει την δυνατότητα διαχείρισης των 

διαφόρων ηχητικών ποιοτήτων. Στην πορεία της εξέλιξης του συστήματος της 

σημειογραφίας του στην δεκαετία του '60 ολοκλήρωσε περισσότερες από 100 γραφικές 

παρτιτούρες. 

 

Οι γραφικές παρτιτούρες του Λογοθέτη – γραφήματα – λόγω των οπτικών συμβόλων που 

περιλαμβάνουν, αναδεικνύουν την ιδιαίτερη αισθητική του και  παρουσιάζουν ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον όχι μόνο ως μουσικός κώδικας, αλλά και ως εικαστική εικόνα, όπως φαίνεται 

στο παράδειγμα (Ανέστης Λογοθέτης, Ιχνολογία, 1964) που παραθέτουμε 

 

 φιγ. 1 

 

Από την παραπάνω εικόνα αντιλαμβανόμαστε ότι η ίδια η παρτιτούρα αποτελεί έργο 

τέχνης στη συγκεκριμένη περίπτωση. Υπάρχουν άλλωστε πολλοί υποστηρικτές της 

γνώμης ότι ο Λογοθέτης εκτός από συνθέτης υπήρξε και σημαντικός εικαστικός της 

εποχής του. Δεν ήταν λίγες οι περιπτώσεις όπου οι παρτιτούρες του αποτέλεσαν εκθέματα 

σε εκθέσεις ζωγραφικής. 
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Ο ίδιος λέει για το γραφικό του σύστημα: «Από το 1958 έχω αφιερώσει τον εαυτό μου 

στην ανάπτυξη ενός γραφικού συστήματος σημειογραφίας το οποίο περιέχει τις ηχητικές 

και συνθετικές συλλήψεις των ηχητικών δομών, όσο και του πολυμορφισμού κατά τι 

διαδικασία της σύνθεσης. Ορίζω «συνδετικά σύμβολα» για αλλαγές στις δυναμικές, στο 

τονικό ύψος, της ποιότητας του ήχου και του τόνου, και χρησιμοποιώ «σινιάλα δράσης» τα 

οποία μεταφράζονται κατευθείαν σε κινήσεις στο όργανο. Για την παραγωγή ειδικών 

συνθέσεων ήχου έχω εφεύρει ηχητικά σύμβολα τα οποία είναι «απελευθερωμένα» από το 

σύστημα των πέντε γραμμών και μπορούν να συγχωνευτούν με άλλα σύμβολα 

επιτρέποντας την ελαστικότητα σε τέταρτες και τρίτες». (Ανέστης Λογοθέτης στην: Harald 

Goertz: Beiträge '94. Österreichische Komponisten unserer Zeit. - Kassel: Bärenreiter, 

1994). 

 

Άλλο ένα σημαντικό στοιχείο που πρέπει να επισημάνουμε στο έργο του Λογοθέτη είναι η 

σχέση του με το λόγο και ο τρόπος, με τον οποίο ανέδειξε την ελληνική γλώσσα και 

φιλοσοφία μέσα από  ένα είδος έργων, γνωστά ως ραδιοφωνικές όπερες ή ραδιοφωνικό 

θέατρο (Höspiel). Ο συνθέτης ασχολήθηκε λεπτομερώς και επισταμένως με αυτό το είδος 

και τα έργα του θεωρήθηκαν μοναδικής ποιότητας. Παρακάτω παραθέτουμε την τελευταία 

σελίδα της όπεράς του “Από ποιο υλικό είναι η πέτρα του Σίσυφου”: 

 

   φιγ. 2 
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Ο Λογοθέτης μέσα από τα έργα του αναδείκνυε την βαθιά γνώση της ελληνικής 

φιλοσοφίας (όπως η σαφής αναφορά στον Πλάτωνα στο παραπάνω παράδειγμα) που είχε, 

καθώς και γενικότερα της αρχαίας ελληνικής γραμματείας, στοιχεία της οποίας εντάσσει 

στην προσωπική του αισθητική και αναδεικνύει στα έργα του με τον δικό του προσωπικό 

τρόπο. Τα ραδιοφωνικά του έργα θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι σχετίζονται με το 

αρχαίο δράμα και απαιτούν ιδιαίτερη μεταχείριση του λόγου και χαρακτήρα στην 

επιτέλεση και την ερμηνεία. Η προσφορά του έργου του σύμφωνα με τα παραπάνω δεν 

ήταν μόνο στον τομέα της μουσικής και των εικαστικών, αλλά και στις παραστατικές 

τέχνες.  

[Διδακτορική διατριβή Μαρίας-Δήμητρας Μπαβέλη. www.logothetis.at] 

 

2.3  Χαρακτηριστικά της γραφικής σημειογραφίας 

 

Με αυτή την σημειογραφία προσπάθησε να δώσει την δυνατότητα στον εκτελεστή να 

ερμηνεύσει δυναμικά και απρόβλεπτα την μουσική. Γι αυτό τον λόγο ανέπτυξε τρεις 

κατηγορίες συμβόλων στο σύστημα σημειογραφίας του: 

 

 Α. Σύμβολα τονικού ύψους: 

 

Σύμβολα για την πραγματοποίηση τονικού ύψους που εκτελείτε σε κάθε οκτάβα και 

συνδυάζεται με άλλα σύμβολα. 

                                                      φιγ. 3 
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 Β. Παράγοντες συσχέτισης: 

 

Η δεύτερη κατηγορία αποτελείτε από σύμβολα που συσχετίζονται με τις δυναμικές, την 

ποιότητα του ήχου και το χαρακτήρα του ήχου. Οι πληροφορίες προέρχονται από το 

σχήμα του συμβόλου: οι τελείες σημαίνουν σύντομα και οι μακριές γραμμές διάρκεια 

φθόγγου. Οι δυναμικές προέρχονται από το μέγεθος των συμβόλων και από το πόσο 

έντονα είναι. Από τη γενική όψη του σχήματος το χαρακτήρα του ήχου και την προφορά. 

Από το χρώμα μπορεί να προσδιοριστεί οι αλλαγές του ηχοχρώματος του οργάνου. 

 

                                      φιγ. 4 

 

 Γ. Σινιάλα δράσης: 

 

Η Τρίτη κατηγορία αποτελείτε από σινιάλα δράσης, τα οποία είναι γραμμές και τελείες σε 

κίνηση. Αυτή η κίνηση μεταφέρετε στα όργανα όπου μεταφράζετε σε μουσική. 

 

Στην παρτιτούρα αυτά τα τρία είδη συμβόλων συνδυάζονται, στην προσπάθεια του 

συνθέτη να αναπαραστήσει στο χαρτί την μουσική του ιδέα. Ακολουθεί ένα παράδειγμα 

εξήγησης των συμβόλων και των συνδυασμών τους δοσμένο από τον ίδιο τον Λογοθέτη: 
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                                                                     φιγ. 5 

 

Διαπιστώνουμε από το παραπάνω παράδειγμα ότι ανεξάρτητα από τα σύμβολα που 

αφορούν στη δυναμική και στον τρόπο παιξίματος, τα σύμβολα με βοηθητικές γραμμές 

αντιστοιχούν σε συγκεκριμένους φθόγγους – το τονικό ύψος καθορίζεται από τον 

εκτελεστή – ενώ σύμβολα χωρίς βοηθητικές γραμμές αντιστοιχούν σε θορύβους χωρίς 

συγκεκριμένο τονικό ύψος. Η ποιότητα και ο τρόπος παιξίματός τους είναι στην ελευθερία 

του εκτελεστή, αρκεί το ηχητικό αποτέλεσμα του θορύβου να αντιστοιχεί στην οπτική 

προσέγγιση που δίνεται από το συνθέτη.  

[Διδακτορική διατριβή Μαρίας-Δήμητρας Μπαβέλη. www.logothetis.at] 

 

2.4  Στοιχεία που χαρακτηρίζουν το σύστημά και την μουσική του 

 

Μέσω αυτού του συστήματος γραφής ο συνθέτης προσέγγιζε το χώρο, το χρόνο και την 

ποιότητα του ήχου. Το γεγονός αυτό προσέδιδε στο σύστημα μια μοναδική πολυμορφία 

και ευελιξία, η οποία έλλειπε από τις παραδοσιακές γραφές. Επεδίωκε την μοναδικότητα 

της κάθε εκτέλεσης. Διατηρούσε παρόλα αυτά το ήθος του έργου, δίνοντας 

προκαθορισμένες ελευθερίες στους μουσικούς (κατά την εκτέλεση), μέσω του τρόπου, με 

τον οποίο έφτιαχνε το σχέδιο – τη γραφική του παρτιτούρα. Με αυτό τον τρόπο έδινε την 

δυνατότητα στον εκτελεστή να ερμηνεύσει δυναμικά και απρόβλεπτα την μουσική του. 

[Διδακτορική διατριβή Μαρίας-Δήμητρας Μπαβέλη. www.logothetis.at] 
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2.5  Ο χώρος στη γραφική παρτιτούρα «ΟΔΥΣΣΕΙΑ» (1963) 

 

Το κεντρικό χαρακτηριστικό στη γραφική σημειογραφία του Λογοθέτη είναι ότι ο ήχος 

είναι χωρικά κατανεμημένος στην επιφάνεια ενός χαρτιού, καθορίζοντας με τον τρόπο 

αυτό την τελική δομή και ροή/κίνηση του κομματιού. 

«Η διάρθρωση (outline) πάνω σε ένα κομμάτι χαρτί εγγυάται τη συνολική θεώρηση 

ολόκληρης της φόρμας του μουσικού κομματιού. Κάθε λεπτομέρεια χτίζεται από τον 

αυθορμητισμό της στιγμής και από αντιστικτικές διαδικασίες – την πολυμορφία του. Αυτό 

υπογραμμίζει τη διαδικασία του ήχου - γεγονός που επιτρέπει τη μετάβαση από τη 

γραφική μη ευέλικτη κατάσταση σε μία ευέλικτη κατάσταση του ήχου».  

Αυτό μας βοηθά να δούμε τη σημαντικότητα που είχε ο χώρος για τον συνθέτη πάνω στο 

χαρτί της παρτιτούρας, όπως επίσης και στην αναπαράσταση του ήχου του κομματιού στο 

φυσικό χώρο. Ο συνθέτης αξιοσημείωτα συνέκρινε τα γραφικά του χαρτιά με 

αρχιτεκτονικά σχέδια, τα οποία αναπαριστούν μία μεγάλη κατανομή του χώρου 

διαρθρωμένη πάνω στην επιφάνεια ενός χαρτιού. 

 

Στην περίπτωση της Οδύσσειας (1963) ο συνθέτης χρησιμοποιεί το χώρο σε μία μικρο-

κλίμακα, έχοντας ως σκοπό να εκφράσει τις περιπέτειες του Οδυσσέα. Η Οδύσσεια 

συνδυάζει την κίνηση και τον ήχο μέσω της από-κωδικοποίησης του γραφικού χώρου από 

τους ερμηνευτές, όπως σημειώνεται στην παρτιτούρα. Έτσι, οι πολλαπλές περιπέτειες του 

Οδυσσέα «πραγματοποιούνται» οπτικά μέσα από την προσωπική ερμηνεία των 

οργανοπαικτών. Η βασική παρτιτούρα (φιγούρα 6) που περιγράφει διαφορετικές 

ψυχολογικές καταστάσεις που σχετίζονται με τις περιπέτειες του Οδυσσέα (το νησί της 

Κίρκης, το νησί των Λωτοφάγων, οι Κύκλωπες κ.α.) είναι συμπληρωματική της φιγούρας 

7 η οποία δηλώνει την κίνηση των οργανοπαικτών με σκοπό να 

σημειώσουν/παρουσιάσουν τον δικιά τους Οδύσσεια. Οι γραμμές (διανύσματα) που 

δηλώνουν την κίνηση στη φιγούρα 12 είναι εκτυπωμένες με κόκκινο μελάνι πάνω σε μια 

διαφάνεια. Αυτή η διαφάνεια συμπληρώνει τη βασική γραφική παρτιτούρα με στόχο να 

δείξει την τροχιά. Οι μουσικοί-χορευτές, χωρίζονται σε δύο ή τρεις ομάδες. Η πρώτη 

ομάδα σημειώνει την κεντρική τροχιά - ο «δρόμος» - και αποτελείται από τους 

πρωταγωνιστές της παράστασης. Από τη φιγούρα 7 μπορούμε επίσης να αντλήσουμε 

πληροφορίες για τη δεύτερη και την τρίτη ομάδα, όπως επίσης και για την ηχητική 

αναπαράσταση της παρτιτούρας. Ταυτόχρονα με την πρώτη ομάδα, που ακολουθεί το 
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βασικό μονοπάτι (δρόμο), οι άλλες δύο ομάδες είναι στα αριστερά και στα δεξιά, 

παράγοντας ηχητικές μάζες πάνω από τις φιγούρες. Κάθε τμήμα του μονοπατιού, κάθε 

διάνυσμα  , διαρκεί περίπου 2,5 λεπτά και οι αλλαγές υπαγορεύονται από το μαέστρο. Σε 

κάθε περίπτωση, οι ομάδες μπορούν να αλλάξουν καθήκοντα και μέρη. 

 

      
                       Φιγ. 6                                                                          φιγ. 7 

 

Σε μία πρώτη προσπάθεια να «διαβάσουμε» τη γραφική φιγούρα του Οδυσσέα (1963), 

μπορούμε να ερμηνεύσουμε μερικά από τα ηχητικά γραφικά ως εικονικές περιγραφές των 

περιπετειών του Οδυσσέα, αλλά και ως βαθύτερες ψυχολογικές καταστάσεις στις οποίες οι 

ερμηνευτές θα μπορούσανε να μπουν. Αυτή η ερμηνεία της γραφικής παρτιτούρας θα 

μπορούσε να ιδωθεί ως ένα ψυχολογικό ταξίδι προς την ωριμότητα, όπως αυτή 

περιγράφεται από το μεγάλο Έλληνα ποιητή Κωνσταντίνο Καβάφη στο ποίημά του 

«Ιθάκη». Μέσα από αυτή την ψυχοδυναμική ερμηνεία των οπτικών γραφικών και της 

πραγματοποίησής τους, οι ερμηνευτές εισχωρούν σε μια επαναστατική περιπέτεια του 

ατόμου, τοποθετημένη στο χώρο και στο χρόνο. 
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Για παράδειγμα θα μπορούσαμε να αναφερθούμε σε μερικές από τις βασικές του φιγούρες 

στην παρτιτούρα ως μια ερμηνεία της φιγούρας 8, η οποία δηλώνει/δείχνει τους ισχυρούς 

ανέμους που οδήγησαν τον Οδυσσέα και τους συντρόφους του στο νησί των Κυκλώπων. 

Οι εκτελεστές μπορεί να ερμηνεύσουν αυτό το τμήμα σαν να έχει άνεμο, κάνοντας την 

κίνηση του νούμερου 8 με σκοπό να εκφράσουν μία ουσία του «χώρου».  

 

                     φιγ.8 

 

Επιπλέον, η φιγούρα 9 θα μπορούσε να θεωρηθεί ως το νησί των Λωτοφάγων,  

                                    φιγ. 9 
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και η φιγούρα 10 ως το ξύλινο ακόντιο/δόρυ που τύφλωσε τον Κύκλωπα Πολύφημο. 

 

        φιγ. 10 

 

 Θα μπορούσαμε επίσης να ερμηνεύσουμε τους ασκούς του Αιόλου από το μοτίβο 

στη φιγούρα 11,  

       φιγ. 11 

 

το οποίο οδηγεί στο νησί των Λαιστρυγόνων (φιγούρα 12). 

                   φιγ. 12 
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Το μαγευτικό περιβάλλον του νησιού της Κίρκης αναπαρίσταται με παράξενα μοτίβα σαν 

αστέρια (φιγούρα 13). 

       ...φιγ. 13 

 

 Η κάθοδος στον Άδη αναπαρίσταται από το σημάδι του σταυρού (φιγούρα 14) 

   φιγ. 14 
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 και το πέρασμα ανάμεσα από τη γη των Σειρήνων, της Σκύλας και της Χάρυβδης που 

αναπαρίστανται στη φιγούρα 15. 

                φιγ. 15 

 

 Η επόμενη στάση στο ταξίδι του Οδυσσέα στο νησί Θρινακία (σημερινή Σικελία), 

αναπαρίσταται στη φιγούρα 16 (ομάδες από φιγούρες, σχήματα, τρίγωνα, τετράγωνα κα). 

 

                φιγ. 16 
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Τέλος, φθάνοντας στο νησί της Καλυψώς και μετά σ’ αυτό των Φαιάκων ο Οδυσσέας 

φθάνει στο τέλος του ταξιδιού του (φιγούρα 17). 

 

    φιγ. 17 

 

 Σ’ αυτό το σημείο κάποιες αληθινές νότες εμφανίζονται για πρώτη φορά στην παρτιτούρα 

του Λογοθέτη. Όπως αναφέρει ο συνθέτης: «Για να παράγω συγκεκριμένους ηχητικούς 

σχηματισμούς, έχω επινοήσει ηχητικά σύμβολα, τα οποία είναι ελεύθερα από το σύστημα 

των πέντε γραμμών και μπορούν να αναμειχθούν με άλλα σύμβολα, επιτρέποντας ευελιξία 

στα τέταρτες και στις τρίτες». 

 

Σ’ αυτό το σημείο, η προσέγγισή μας στην αποκωδικοποίηση της μουσικής του Λογοθέτη, 

(όπως αυτή αναπαρίσταται από τη γραφική σημειογραφία του συνθέτη, και την θαυμάσια 

δραματική εκτέλεση στη δουλειά Οδύσσειας (1963), φθάνει σε ένα συμπέρασμα. 

Μπορούμε να ισχυριστούμε πως η μουσική του και το σύστημα σημειογραφίας 

σχηματίζουν ένα αφομοιωμένο σύνολο, το οποίο θα ήταν καλύτερα να γίνει αντιληπτό ως 

μία ενοποιημένη δουλειά τέχνης.  
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Η ψηφιακή τεχνολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ομογενοποιήσει διαφορετικές 

πηγές μέσω της οθόνης του υπολογιστή. Όλες οι πηγές, οπτικές, κειμένου, και ηχητικές, 

μπορούν να μεταφραστούν/μετασχηματιστούν σε ψηφιακή πληροφορία, με στόχο να 

επιτρέψουν την ψηφιακή εκμετάλλευση.  

[Διδακτορική διατριβή Μαρίας-Δήμητρας Μπαβέλη. 
 www.logothetis.at.  
Εργασία της Μαρίας Δήμητρας Μπαβέλη με τίτλο ‘‘Towards decodification of the 
graphical scores of Anestis Logothetis’’] 
 

Λίστα έργων του Ανέστη Λογοθέτη  στο Παράρτημα «Α» 

http://www.logothetis.at/
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3.  ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΕΡΖΑΚΗΣ 

 

3.1  Βιογραφικό 

 

Ο Δημήτρης Τερζάκης, υιός του συγγραφέα 'Άγγελου Τερζάκη (1907-1979), γεννήθηκε 

στις 12 Μαρτίου του 1938 στην Αθήνα. Σπούδασε σύνθεση στην Αθήνα με τον Γιάννη Γ. 

Παπαϊωάννου και στην Κολωνία με τον Bernd Alois Zimmermann και τον Herbert Eimert 

(ηλεκτρονική μουσική) . 

Στην Ελλάδα λίγοι είναι εκείνοι που γνωρίζουν το Δημήτρη Τερζάκη, συνθέτη και 

διδάσκοντα. Στο εξωτερικό όμως, και κυρίως στη Γερμανία, οι δημιουργίες του μαγεύουν 

το ευρωπαϊκό κοινό και ο ίδιος διαπρέπει στα έδρανα των Μουσικών Σχολών και 

Ακαδημιών. Ο Δημήτρης Τερζάκης σήμερα ζει και διδάσκει στη Λειψία, διατηρώντας 

παράλληλα τακτική και ουσιαστική επαφή με την Ελλάδα. 

Κατά τη διάρκεια της δημιουργικής του πορείας και ως “συνθέτης ευρισκόμενος μεταξύ 

δύο κόσμων” ανέπτυξε μια προσωπική μουσική γλώσσα , που έχει τις ρίζες της στη 

μουσική της Ελλάδας και της Ανατολικής Μεσογείου γενικότερα. Όμως ο Τερζάκης δεν 

είναι απλά μιμητής των πανάρχαιων παραδόσεων του γενεθλίου χώρου του. Χρησιμοποιεί 

τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά, όπως τα αρχαία γένη (διατονικό - χρωματικό - 

εναρμόνιο) και τα τετράχορδα, στην προσπάθεια να διαμορφώσει ένα προσωπικό ιδίωμα, 

στο οποίο υπερτερούν οριζόντιοι, δηλ. μελωδικοί, σχηματισμοί. Πρόκειται για μια 

μελωδικότητα, η οποία δεν έχει σχέση με το συγκερασμένο σύστημα της 

Δυτικοευρωπαϊκής μουσικής, αλλά χρησιμοποιεί μικροδιαστήματα, δηλ. διαστήματα 

μικρότερα του ημιτονίου, σε μια ποικιλία μελωδικών συνθετικών χειρισμών. 

 

Ο Τερζάκης αντιλαμβάνεται τη μουσική του ως ένα είδος “αιμοδοσίας στο σώμα της 

Δυτικοευρωπαϊκής μουσικής, η οποία, απομονωμένη για αιώνες από τους μεγάλους 

Ανατολικοευρωπαϊκούς και Εξω-ευρωπαϊκούς μουσικούς πολιτισμούς, έχει φτάσει σε 

αδιέξοδο”.Ο ίδιος στόχος κινεί και τη δραστηριότητά του ως δασκάλου, δηλ. η διεύρυνση 

των οριζόντων των νέων συνθετών: 

- Το 1985/86 δίδαξε ως επισκέπτης καθηγητής στην Ανώτατη Σχολή Τεχνών του 

Βερολίνου. 

- Από το 1989 έως το 1994 δίδαξε στη Μουσική Ακαδημία του Ντύσσελντορφ, στην ίδια 

πόλη όπου ξεκίνησε να διδάσκει το 1970. 
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- Από το 1990 έως το 1997 διεύθυνε το τμήμα σύνθεσης της Μουσικής Ακαδημίας της 

Βέρνης, ενώ 

- Από το 1994 είναι τακτικός καθηγητής στη Μουσική Ακαδημία “Felix Mendelssohn 

Bartholdy” της Λειψίας. 

- Επιπλέον διετέλεσε καθηγητής στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του 

Παν/μου της Μακεδονίας 

 

Η διεθνής του αναγνώριση ξεκινά από την 1η εκτέλεση το 1970 στη Βασιλεία του έργου 

του «Οίκος», σε κείμενο του Ρωμανού του Μελωδού. Η μουσική του ήδη από το 1972 

ξεπέρασε τα Ευρωπαϊκά σύνορα και έργα όπως η Καταβασία (1972) έχουν παιχτεί σε όλες 

τις ηπείρους. Επίσης έγραψε μουσική για το Θέατρο Τέχνης του Κάρολου Κουν. 

 

Πρόσφατα  τιμήθηκε (14 Μαρ 2007) από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στο οποίο 

διετέλεσε καθηγητής στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, με τον τίτλο του 

επίτιμου διδάκτορα, διάκριση την οποία ο ίδιος θεωρεί τιμητική, αν και οι τίτλοι δεν τον 

συγκινούν, γιατί, όπως δηλώνει, κάποιες φορές γίνεται κατάχρηση αυτών. Για τον ίδιο έχει 

μεγαλύτερη αξία το γεγονός ότι η πρόταση για τη διάκριση αυτή έγινε από τους φοιτητές 

του και αυτό σημαίνει ότι το μικρό χρονικό διάστημα που δίδαξε εκεί έπιασε τόπο. 

[Ιδιόγραφο βιογραφικό του συνθέτη. dimitriterzakis.com.] 

 

3.2  Χαρακτηριστικά της μουσικής του και επιρροές 

 

Χαρακτηριστικό της μουσικής του είναι το μελωδικό στοιχείο σε αντίθεση με τη δυτική 

μουσική η οποία πειραματίζεται από το 1950 με τα ηχοχρώματα. Στην ερώτηση γιατί δεν 

παίζονται έργα του στην Ελλάδα ο Τερζάκης απαντά: "η Ελλάδα τιμωρεί αυστηρά όποιον 

τολμήσει να ξεπεράσει τη μετριότητα".  

 

Όπως ο ίδιος αναφέρει, έχει δεχτεί επιρροές περισσότερο νοτιοανατολικής προέλευσης και 

λιγότερο δυτικής, κυρίως από τους μουσικούς πολιτισμούς της Μεσογείου, όπως για 

παράδειγμα τον αραβικό. Χρησιμοποιεί τις ανατολικές τεχνικές, αλλά γράφει μουσική όχι 

μονοφωνική, εκτός κάποιων εξαιρέσεων (π.χ Monodien). Κατά αυτό τον τρόπο δέχεται 

την άποψη που του έχει αποδοθεί ως "συνθέτης ευρισκόμενος μεταξύ δύο κόσμων".  
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Στη μουσική του όμως δεν υπάρχουν εμφανή στοιχεία από ελληνική, είτε από τη δημοτική 

είτε από τη βυζαντινή μουσική. Χρησιμοποιεί ένα δικό του μουσικό σύστημα, το οπoίο, 

του προσφέρει άλλες δυνατότητες τονικότητας, εκτός από το μείζον έλασσον σύστημα, 

άλλες δυνατότητες μελωδικών κατασκευών και επίσης τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί 

μικροδιαστήματα. Γράφει και στο συγκερασμένο σύστημα, αλλά όχι δογματικά, όπως ο 

ίδιος υποστηρίζει. Ωστόσο η μουσική του θα μπορούσε να είναι ελληνική στη νοοτροπία, 

όχι όμως στη μελωδική της κατασκευή. Χρησιμοποιεί ωστόσο θεματολογία από κείμενα 

ορθόδοξων λειτουργιών και αρχαίων συγγραμμάτων 

 

Στις μουσικές του προτιμήσεις έρχεται πρώτος ο Verdi χωρίς αυτό να σημαίνει ότι 

αποκλείει και τους κεντροευρωπαίους συνθέτες. Η άποψη του για τον Ιταλό συνθέτη του 

19ου αιώνα είναι ότι πρόκειται για ένα μεγάλο μελωδιστή, γεννημένο θεατράνθρωπο. Ο 

ίδιος ο Δημήτρης Τερζάκης αγαπά πολύ το θέατρο, αλλά δεν έχει ασχοληθεί με το είδος 

του μουσικού θεάτρου και πιο συγκεκριμένα με την όπερα. Θεωρεί ότι το είδος αυτό 

έρχεται στο ζενίθ και τελειώνει με τον Strauss και τον Puccini: "η σύγχρονη παραγωγή 

είναι μεγάλη, όμως όλες οι όπερες καταλήγουν μετά την πρεμιέρα στο συρτάρι".  

 

Μεγάλη επιρροή άσκησαν τα ακούσματα του πατέρα του, Άγγελου, ο οποίος λάτρευε το 

Verdi, αλλά και το μεγάλο αντίπαλό του, τον οποίο και ο ίδιος λατρεύει, το Wagner. Και 

πώς δικαιολογείται αυτή η προτίμηση σε δύο κόσμους διαφορετικούς; Ο Δημήτρης 

Τερζάκης εξηγεί: "η φύση δίνει στους νότιο-Ευρωπαίους το μελωδικό ταλέντο και στους 

κέντρο-Ευρωπαίους την ικανότητα των κατασκευών. Έτσι υπάρχει αυτή η πολύ 

ενδιαφέρουσα διαφορά ικανοτήτων και γι αυτό υπάρχουν και οι προκαταλήψεις: για τους 

Γερμανούς οι Ιταλοί είναι λυρικοί, ενώ για τους Ιταλούς οι Γερμανοί είναι πολύ 

εγκεφαλικοί. Και οι δύο από τη μεριά τους έχουν δίκιο. Αν τους δούμε όμως από μία 

απόσταση τόσο χρονική όσο και γεωγραφική, βλέπουμε ότι πρόκειται για δύο ικανότητες 

εξίσου σεβαστές. Εμείς, οι υπόλοιποι, που είμαστε μακριά από αυτές τις δύο παραδόσεις 

έχουμε το προνόμιο να τις βλέπουμε αντικειμενικά".  

 

Στην εποχή μας πιστεύει πως στιλιστικά η δυτική μουσική έχει φτάσει σε ένα αδιέξοδο, 

γιατί για αιώνες δε δέχτηκε επιρροές, νέο αίμα από εξω-ευρωπαϊκούς πολιτισμούς, 

αποτέλεσμα της αλαζονείας των αποικιοκρατών.  
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Έχει γράψει έργα μουσικής δωματίου, ορχηστρικά και φωνητικά. Νεότερό του έργο είναι 

ο Σαπφικός Κύκλος που η πρεμιέρα του έγινε στο Ντίσελντορφ και έπειτα παίχτηκε στη 

Βέρνη. Ακολουθούν οι εκτελέσεις στο Μόναχο και στη Λειψία με αφηγήτρια την Brigitte 

Fassbaender. Τον Αύγουστο θα εκτελεστεί στο Σαντιάγκο της Χιλής ο πιανιστικός κύκλος 

Lux et Tenebrae. Με αυτό το έργο ο Τερζάκης εγκαινίασε μια νέα πιανιστική τέχνη η 

οποία διαφέρει ριζικά από τις δυτικές της εποχής μας. Το πιάνο χρησιμοποιείται καθαρά 

μελωδικά χωρίς αρμονίες. Απαιτεί μεγάλη δεξιοτεχνία και ευαισθησία στην ερμηνεία των 

μελωδικών γραμμών. Πολλοί ως τώρα πιανίστες έχουν εκτελέσει έργα του, μια επιλογή 

των οποίων κυκλοφόρησε πρόσφατα σε CD από το Label Profil Edition.  

 

Με την ευκαιρία των εκατό χρόνων από τη γέννηση του Άγγελου Τερζάκη ασχολήθηκε με 

τη σύνθεση ενός έργου για φωνή και πιάνο το οποίο βασίζεται σε ένα από τα ελάχιστα 

ποιήματα που έχει γράψει ο πατέρας του. Κατά το παρελθόν του έχει αφιερώσει το 

ορχηστρικό έργο Λάχεσις από τον περίφημο μύθο του Πλάτωνα. Επίσης συνέθεσε ένα 

δεύτερο έργο για τη χορωδία του "Αγίου Θωμά" της Λειψίας, τη χορωδία που ίδρυσε ο 

Μπαχ, του οποίου η πρεμιέρα ήταν στα πλαίσια του φεστιβάλ "Μπαχ" το 2008. Στο έργο 

χρησιμοποιεί ως κείμενο το τροπάριο της Κασσιανής χωρίς όμως κανένα ίχνος βυζαντινής 

μουσικής.  

 

Το έργο του είναι δύσκολο να κατηγοριοποιηθεί από άποψη των μουσικών ρευμάτων και 

των σχολών. Δεν συνθέτει ούτε «δυτικά» ούτε «ανατολικά». Η ατονικότητα δεν τον 

ενδιέφερε ποτέ, αλλά ούτε και το παραδοσιακό μείζων-ελλάσων σύστημα. Είναι ένας 

μελωδικός συνθέτης, αλλά η μελωδική του σκέψη δεν πηγάζει από παλιότερα στυλ ή 

εποχές. Κανένα έργο του δεν περιέχει πρωτότυπο φολκλορικό υλικό, ούτε μελωδικά 

στοιχεία από την νοτιοανατολική ευρωπαϊκή φολκλόρ ή την μεσαιωνική βυζαντινή 

μουσική. Ωστόσο, οι ρίζες της μουσικής του είναι εμφανείς με τη μία. Προέρχονται από 

την μοναστηριακή πολιτεία του Αγίου όρους όπου ο Τερζάκης είχε μια κρίσιμη εμπειρία. 

Εκεί συνειδητοποίησε ότι η καλή μουσική μπορεί να δημιουργηθεί με πολύ απλά μέσα, 

και έμαθε, όπως λέει, ότι δεν χρειάζεται ένα «οπλοστάσιο» τεχνικής για να συντεθεί ένα 

έργο τέχνης. Για αυτό το λόγο θαυμάζει συνθέτες όπως ο Giuseppe Verdi: Ο Verdi όπως 

και ο Franz Schubert, ήταν μάστορες της απλότητας. Και οι δύο γνώριζαν το πραγματικό 

μυστήριο της δημιουργίας των έργων τέχνης από το πιο απλό τρόπο. 

 [dimitriterzakis.com.  
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“The Byzantine and Western avant-garde: Music and philosophy of Dimitri Terzakis” 

Gojowy, Detlef.] 

 

Λίστα έργων του Δημήτρη Τερζάκη  στο Παράρτημα «Β» 
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4.  ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΕΡΓΗΣ 

 

4.1  Βιογραφικό 

 

Ο Γιώργος Απέργης γεννήθηκε στην Αθήνα, στις 23 Δεκεμβρίου 1945. Ο πατέρας του 

Αχιλλέας, γλύπτης, και η μητέρα του Ειρήνη, ζωγράφος, του έδωσαν ένα πλούσιο 

καλλιτεχνικό υπόβαθρο στην μεταπολεμική Ελλάδα και του επέτρεψαν μεγάλη ελευθερία, 

παρέχοντας του τις βάσεις για να πραγματοποιήσει την ανεξάρτητη σταδιοδρομία του ως 

συνθέτης. 

 

Κυρίως αυτοδίδακτος, ο Απέργης διαιρεί το ενδιαφέρον του μεταξύ ζωγραφικής και 

μουσικής, την οποία ανακάλυψε μέσω του ραδιοφώνου και των περιστασιακών 

μαθημάτων πιάνου από ένα οικογενειακό φίλο. Στην Αθήνα, ήξερε ελάχιστα για την 

ευρωπαϊκή πρωτοπορία, αλλά διάβαζε παρτιτούρες από το ρεπερτόριο και άκουγε λίγο 

Schoenberg, Bartok και Stravinsky. Τα πρώτα πειράματα στην εκδήλωση ‘‘musique 

concerte’’ με τους Pierre Schaeffer και Pierre Henry ήρθε ως αποκάλυψη για τον Απέργη. 

Έως το 1963, είχε αποφασίσει να εγκαταλείψει τη ζωγραφική και εγκαταστάθηκε στο 

Παρίσι για να συνεχίσει τις σπουδές μουσικής. Εκεί ανακάλυψε τον κόσμο της νέας 

μουσικής, μέσω της  Domaine Musical και μέσω συναυλιών στο Maison de la Radio. 

Τα πρώτα του έργα: Antistixis, για τρία κουαρτέτα εγχόρδων, Anakroussis για επτά 

όργανα (1967) και Bis για δύο ορχήστρες(1968) δείχνουν την επίδραση τόσο του 

σειραϊσμού αλλά και της έρευνας του Ξενάκη. Ο ίδιος περιγράφει αυτά τα κομμάτια σαν 

σπουδές. Υποκινούμενος από την ανάγκη να αναπτύξει μια πιο ελεύθερη, πιο προσωπική 

γλώσσα, στράφηκε προς το έργο του Τζον Κέιτζ και Mauricio Kagel και προς το θέατρο, 

μέσω του οποίου ανακάλυψε τη σύζυγό του Edith Scob, ηθοποιό. 

Το 1971, ο Απέργης συνέθεσε το έργο «La tragique histoire du nécromancien Hieronimo 

et de miroir», για δύο γυναικείες φωνές, ομιλία, τραγούδι, λαούτο και βιολοντσέλο. Ήταν 

η πρώτη του προσπάθεια στο μουσικό θέατρο, πράγμα που καταδεικνύει τη γοητεία της 

σχέση μεταξύ μουσικής, λόγου και σκηνής, το οποίο συνεχίζει να διερευνά μέχρι σήμερα. 

Για το Φεστιβάλ Αβινιόν, συνέθεσε τα εξής έργα: La tragique histoire  (1971), Εσπέρα 

(1972), Pandaemonium (1973), και την όπερα Histoire de loups (1976). 

[www.banffcentre.ca. www.aperghis.com] 
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4.2  Ενδιαφέροντα του συνθέτη 

 

Μέχρι το 1976, είχε διαιρέσει το ενδιαφέρων του σε τρείς αγαπημένους τομείς. Πρώτο το 

μουσικό θέατρο. Μετά την ίδρυση του Atelier Théâtre et Musique (ATEM), με έδρα για 

15 χρόνια το Bagnolet, σήμερα στην Nanterre, άλλαξε εντελώς την προσέγγιση της 

σύνθεσης. Ξεκίνησε τη δημιουργία παραστάσεων που χρησιμοποιούν ηθοποιούς και 

μουσικούς. Έργων που δημιουργούνται σταδιακά στην διαδικασία της πρόβας. Έργα 

βασισμένα στα καθημερινά γεγονότα τα οποία μεταφέρονται σε έναν ποιητικό, συχνά 

παράλογο και σατιρικό κόσμο. Χειριζόταν τη φωνή, τα όργανα, την κίνηση, το κείμενο και 

τη σκηνοθεσία ισάξια, αποφεύγοντας πρότυπες θεατρικές και ορχηστρικά ιεραρχίες. 

Μεταξύ του La bouteille à la mer, το 1976 ως το 1990, συνεργάστηκε με την ATEM σε 

περίπου 20 παραγωγές. Οι πιο πρόσφατες είναι: Conversations (1985), Enumerations 

(1988), Jojo (1990) και Η, litanie et égalitaire Musicale (1992 ).  

 

Ο δεύτερος τομέας είναι η ανάπτυξη ορχηστρικής μουσικής και μουσικής δωματίου, 

φωνητικών και οργανικών έργων, για μια μεγάλη ποικιλία συνδυασμών. Έχει συνθέσει μια 

εκτεταμένη σειρά από κομμάτια για σόλο όργανο, που έχουν συντεθεί και για 

συγκεκριμένους εκτελεστές και συχνά περιέχουν θεατρικά στοιχεία, μερικές φορές απλά 

με τη μορφή της κίνησης. Η διάθεση του για πείραμα και προβοκάτσια είναι πάντα 

εμφανής, για παράδειγμα στο Die Wände haben Ohren για μεγάλη ορχήστρα (1972 ), 

αλλά, σε αντίθεση με τη μουσική του θεάτρου, το έργο αυτό δεν είναι ακριβώς θεατρικό. 

Τα πάντα καθορίζονται από το γράψιμο. Είναι ρυθμικά πολύπλοκο και πάντα γεμάτο από 

μια δυναμική ενέργεια που πηγάζει από ακραίες περιοχές, δυναμικές και δεξιοτεχνία, και 

από συνδυασμούς όπως φωνή και όργανο, έγχορδα και κρουστά, ήχου και του θορύβου. 

 

Σον τρίτο του τομέα, την όπερα, συγκεντρώνει όλες τις ανησυχίες του, όπου οι λέξεις είναι 

το ενοποιητικό ζωτικό στοιχείο και η φωνή το κύριο μέσο για την έκφραση. Ο Απέργης 

έχει γράψει οχτώ όπερες, με βάση τους: Jules Verne (Pandaemonium, 1973) Diderot 

(Jacques le fataliste, 1974), Freud (Histoire de loups, 1976), Edgar Allan Poe (Je vous dis 

que je suis Mort, 1978), ένα γράμμα από την Bettina Brentano στο Goethe (Liebestod, 

1981) και ο Alain Badiou (L'Echarpe Rouge, 1984),  Levi-Strauss (Tristes TROPIQUES 

1995), και Avis de Tempête (2004). 
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Δύο από τα έργα του το 2000 είχαν επιτυχία σε όλη την ευρώπη. Αυτά είναι το 

Hamletmaschine-Ορατόριο, με βασισμένο σε κείμενο του Heiner Müller, και το σόου 

Mechinations, ανάθεση από τον IRCAM, βραβευμένο στο Grand Prix της French 

Composer’s Sosiety.  

[www.banffcentre.ca. -www.aperghis.com] 

 

4.3  Το μουσικό θέατρο του Απέργη 

 

 Όπως προαναφέρθηκε, το 1976 ο Απέργης εγκαταστάθηκε στο Bagnolet, όπου και ίδρυσε 

το Atelier Theatre et Musique (ATEM), ένα εργαστήρι μουσικού θεάτρου, δημιουργώντας 

έτσι μια πρωτοποριακή μουσική κοιτίδα. Μετά από 15 χρόνια (1991) το ΑΤΕΜ 

μεταφέρθηκε στο Theatre des amandiers στη Νanterre. Ο Απέργης, έχοντας κάνει 

πολυάριθμες παραγωγές, αποχώρησε το 1997 από το ΑΤΕΜ. 

 

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της συνθετικής εργασίας του μουσικού θεάτρου του Απέργη 

είναι ο τρόπος με τον οποίο δούλευε στο ΑΤΕΜ. Το έργο ολοκληρωνόταν και έπαιρνε την 

τελική του μορφή κατά τη διάρκεια των προβών. Αυτό είναι αποτέλεσμα της μορφής της  

παρτιτούρας του Απέργη. Είναι προτιμότερο να τις θεωρήσουμε σαν «μουσικές οδηγίες», 

παρά σαν την κλασσική έννοια της παρτιτούρας (συγκεκριμένες και οριοθετημένες). Ο 

τρόπος εκτέλεσης των οδηγιών ήταν στη ελεύθερη βούληση του εκτελεστή και πολλές 

φορές ερμηνεύονταν ποικιλοτρόπως. Έτσι από τα προκυπτόμενα γεννούνται δράσεις, 

χειρονομίες και προτάσεις που προστίθενται, απαγορεύονται, διαμορφώνονται και 

ενσωματώνονται στο έργο. Μπορεί ακόμα να επηρεάσουν και τα καθαρά μουσικά 

στοιχεία, οδηγώντας το συνθέτη σε διαφοροποίηση του υλικού του, ώστε να γίνει 

ευκολότερη η σκηνική προσαρμογή. 

 

Ο αυτοσχεδιασμός στο εργαστήρι είναι ένα στοιχείο ευπρόσδεκτο από το συνθέτη και 

πολλές φορές το επεδίωκε παροτρύνοντας τους συνεργάτες του να αυτοσχεδιάσουν, 

βάζοντας τους να κάνουν αυτοσχεδιαστικές ασκήσεις και παιχνίδια. Από αυτές τις 

ασκήσεις/παιχνίδια δημιουργούνταν ιδέες τις οποίες εντόπιζε ο συνθέτης και 

χρησιμοποιούσε σε διάφορους τομείς του έργου (πχ ως αφετηρία για την δημιουργία μια 

ιστορίας ή ενός συνδετικού τμήματος). 
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Σε αυτό το σημείο πρέπει να αναφέρουμε ότι, παρά την ελευθερία για 

προτάσεις/χειρονομίες που είχαν οι εκτελεστές από το συνθέτη, η απόφαση του τι θα 

χρησιμοποιηθεί, πως και πότε, ήταν καθαρά ευθύνη του Απέργη. Το θέαμα/σύνθεση ήταν 

δικό του και μόνο ότι αυτός έκρινε αναγκαίο και σωστό ενσωματωνόταν ή 

διαφοροποιούταν στην τελική μορφή του έργου. Από την όλη συμπεριφορά και δράση του 

φαίνεται ότι ο Απέργης ήταν πεπεισμένος ότι η βιωματική και εμπειρική εργασία ήταν 

απολύτως αναγκαία. Ο ίδιος έλεγε ότι σ’ ότι αφορά το μουσικό θέατρο δεν είχε ακόμα 

αρκετή γνώση για να δουλεύει στο σπίτι του και να δίνει παρτιτούρες στους μουσικούς, 

αλλά έπρεπε να δουλεύει με τρόπο εμπειρικό επιτόπου.  

 

Αυτός ο τρόπος εργασίας του στο εργαστήρι σήμαινε ότι και η πορεία προς την 

ολοκλήρωση του έργου μπορούσε να ήταν άλλοτε αργή και άλλοτε γρήγορη. Όπως 

αναφέρουν και μέλη του, μπορεί να περνούσαν και μέρες απόλυτου μπλόκου, που να μην 

μπορούσαν να συντονιστούν και να εξελίξουν παραπέρα το έργο. 

 

Τα θέματα που δομούσε ο Απέργης στα θεάματά του, αποτελούνταν συνήθως από 

διάφορες ετερογενείς ιστορίες (οπτικές, ακουστικές). Ο τρόπος που παρουσιάζονται 

διαφέρει από το συνηθισμένο γνωστό τρόπο. Όπως αναφέρει και ο ίδιος ο συνθέτης σε 

συνέντευξή του δεν τον ενδιαφέρει να διηγηθεί μια ιστορία με την κλασσική σύνταξη, 

αλλά αυτό που τον ενδιαφέρει  είναι η αναζήτηση της σχέσης μουσικής και σκηνής μέσα 

από νέες φόρμες. Έτσι στα έργα του θα συναντήσουμε ιστορίες οι οποίες θα είναι, είτε 

συμπληρωματικές μεταξύ τους είτε αντιθετικές και συχνά παρουσιάζονται ταυτόχρονα. 

Σπάνια θα συναντήσουμε μια μονοσήμαντη ιστορία, συνεχή αφήγηση ή σχηματισμένους 

ψυχολογικά χαρακτήρες (εκτός από εξαιρέσεις: Jojo, Sextuor). Σπάνια είναι καθαρό και 

διακριτό το νόημα των ιστοριών, που συνήθως μένουν ηθελημένα ανολοκλήρωτες.  

 

Η αφετηρία για την δημιουργία μιας ιστορίας ήταν, είτε όπως ήδη έχουμε αναφέρει μια 

σειρά από παιχνίδια αυτοσχεδιασμού, είτε κάποιο ήδη γραμμένο μουσικό κομμάτι, είτε 

κάποια σκηνική ιδέα (πχ ένα βίντεο ή ένα κουστούμι). Επίσης και κάποιο κείμενο θα 

μπορούσε να αποτελέσει αφετηρία για τη δημιουργία μιας ιστορίας. Αυτά τα κείμενα 

μπορούσαν να είναι είτε δανεισμένα, είτε καινούργιες συνθέσεις. Η γλώσσα δε, που ήταν 

γραμμένα, μπορούσε να ήταν μια κοινώς κατανοητή ή μια τελείως ακατανόητη. 
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Μπορούσαν επίσης να χρησιμοποιηθούν δύο κείμενα ταυτόχρονα και να δώσουν μια 

καινούργια ερμηνεία αυτών.   

 

Ένα χαρακτηριστικό του τρόπου εργασίας του Απέργη με το ΑΤΕΜ ήταν η μετατροπή ή 

εκτροπή και χρησιμοποίηση της έννοιας των πραγμάτων,  αντικειμένων, ήχων και 

καθημερινών τελετουργιών εκτός κανονικού πλαισίου. Όπως λέει και ο ίδιος ο συνθέτης: 

«Η εκτροπή ή μετατροπή της έννοιας των πραγμάτων, των ήχων, αποτελεί για μας την 

ουσία των καλλιτεχνικών επιθυμιών μας. Η μετατροπή του κοινωνικού σε μύχιο, του 

ακουστικού σε οπτικό, της συναυλίας σε παράσταση, των λέξεων σε μουσική, του 

αισθηματικού σε αστείο, μας φαίνεται ένα πολύ ζωντανό παιχνίδι μέσα στην πολεμική που 

έχουμε διαλέξει να παίρνουμε μέρος εναντίον του επικρατούντος γούστου.» 

 

Στα έργα για μουσικό θέατρο του Απέργη η φωνή παύει να είναι προνόμιο των 

τραγουδιστών και των ηθοποιών. Τη φωνή χρησιμοποιούν και οι οργανοπαίχτες. Σε 

κάποια έργα χρησιμοποιείτε με εξερευνητικό χαρακτήρα ως προς τα γνωστά όρια. Έτσι σε 

έργα όπως το  Récitations εξερευνά αν μπορεί μια φωνή να γίνει κρουστό ή να ακουστεί 

ταυτόχρονα σαν πολλές ή μέχρι ποιο σημείο μπορεί να κάνει παραλλαγές του χρώματός 

της. 

 

Τέλος βασικό στοιχείο της συνθετικής τεχνικής του Απέργη είναι το μικρό απόσπασμα 

μουσικής ή αλλιώς «μουσικό θραύσμα». Μικρά θραύσματα στη σειρά αποτελούν συχνά 

έργα του συνθέτη. Η αρμονική σύνδεση αυτών των θραυσμάτων δεν ενδιαφέρει το 

συνθέτη και όπως αναφέρει και ο ίδιος: «απλά δεν βλέπω καμία σύνδεση μεταξύ των 

πραγμάτων και δεν με ενδιαφέρει καθόλου το ζήτημα». 

 

[alexisporfiriadis.blogspot.com/2009/03/blog-post.html, πρακτικά από συνέδριο με 

βιβλιογραφία: 

“Musical theaters, or, Georges Aperghis at the ATEM: A little history of musical theatre”, 

Gardes Igor.  

Georges Aperghis: Bibliography, discography, Maurin Cécile.  

Rothstein, Evan Jon. “Le théâtre musical d’Aperghis: un sommaire provisoir” in Musique 

et Dramaturgie, esthétique de la représentation xxe siècle, Paris: Publications de la 

Sorbonne (2003).  

http://alexisporfiriadis.blogspot.com/2009/03/blog-post.html
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Albéra, Philippe. “Entretien avec Georges Aperghis, Musique en Création”. Genève: 

Contrechamps, 1989. 

Heyden, Catherine. “Theatre Musical. Un objet poétique rêvé. 

Aperghis, George. Απόσπασμα συνέντευξης από το “Aperghis: Storm beneath a skull”, 

Dvd. 

George Aperghis, “La tragique histoire... germe du théâtre musical d’Aperghis. Quelques 

notes sur le théâtre musical” στο in Musique et dramaturgie, Esthétique de la 

représentation au XXe siècle.  

Gindt, Antoine. “Le corps musical”. Arles: Actes Sud, 1990. 

www.theatre-musique.com.] 

 

Λίστα έργων του Γιώργου Απέργη  στο Παράρτημα «Γ» 

 

http://209.85.129.132/translate_c?hl=el&langpair=fr%7Cel&u=http://www.theatre-musique.com/&prev=/translate_s%3Fhl%3Del%26q%3Dgeorges%2Baperghis%26sl%3Del%26tl%3Dfr&usg=ALkJrhiRS4vV6Goqc7Fz9bJJtXfbW_jmbg
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5.  ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Στην εργασία αυτή μέσα είδαμε πόσο μεγάλη ήταν και είναι η συμβολή των Ελλήνων 

συνθετών. Περιγράψαμε στην εισαγωγή τις συνθήκες της χώρας μας την περίοδο πριν και 

μετά το 1950 καθώς και το μουσικό κλίμα (του 1950 και μετά) μέσα στο οποίο  έδρασαν 

οι Έλληνες συνθέτες. Πρέπει να κατανοήσουμε τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν για να 

καταφέρουν να διακριθούν και να δημιουργήσουν και να αναλογιστούμε επίσης πόσο 

μπερδεμένοι ήταν και οι ίδιοι οι συνθέτες εκείνη την εποχή. Έχουμε αναφέρει δέκα 

μουσικά κινήματα στις δεκαετίες μετά το 1950. ας προσθέσουμε και το γεγονός ότι κάθε 

κίνημα είχε και σχολές. Προκύπτει λοιπόν μια πληθώρα στιλιστικών και τεχνικών 

επιλογών. Ο χώρος για κάτι καινούργιο είναι λίγος. Κάτω από αυτέ τις συνθήκες ο 

Ανέστης Λογοθέτης δημιούργησε το γραφικό του σύστημα, που έχει όχι μόνο πρακτική 

και μουσική αξία, αλλά και εικαστική αξία.. Την εποχή που ο συνδυασμός μουσικής και 

θεάτρου αδρανούσε (λόγο της πληθώρας αριστουργημάτων του παρελθόντος) ο Γιώργος 

Απέργης του δίνει νέα έννοια, με τις πρωτοπόρες ιδέες του. Ιδρύει την ΑΤΕΜ( βλέπε 4.3), 

μια εταιρία που πρωτοστάτησε στο μουσικό θέατρο. Η σύγχρονη μουσική με την πάροδο 

των χρόνων γινόταν όλο και ποιο πολύπλοκη, ποιο εγκεφαλική, ποιο διάφωνη (για το 

ανεκπαίδευτο σε αυτήν αυτί), πιο εσωτερική, με αποτέλεσμα μεγάλο μέρος του κοινού να 

απομακρυνθεί από αυτήν. Εκεί μέσα ξεπρόβαλε η απλότητα (και όχι απλοϊκότητα) του 

Δημήτρη Τερζάκη. Έννοιες όπως η μελωδική γραμμή, μπήκαν ξανά στη σύγχρονη 

μουσική. 

 

Μέσα από την συλλογή και καταγραφή των στοιχείων αυτής της εργασίας φθάνω στο 

συμπέρασμα ότι η συμβολή των Ελλήνων συνθετών είναι πολύπλευρη και πολυσήμαντη 

και θα χρειαζόταν περισσότερος χώρος ώστε να αναφέρουμε και άλλους συνθέτες που 

πρόσφεραν προσωπικά στη μουσική δημιουργία. Συμπεραίνω ότι σε μία χώρα με εντελώς 

διαφορετική μουσική παιδεία υπάρχει ένα ενεργός πυρήνας που δημιουργεί και δηλώνει 

παρουσία στη διεθνή μουσική σκηνή. 

 

Εν κατακλείδι θα ήθελα να δηλώσω τον θαυμασμό μου στου μεγάλους σύγχρονους 

Έλληνες δημιουργούς, γιατί όντας τελειόφοιτος συνθέτης βιώνω τη δυσκολία του να 

αναπτύξει κανείς προσωπική γλώσσα η οποία συνάμα να είναι πρωτότυπη, αληθινή και να 

προσφέρει ουσιαστικά στη σύγχρονη μουσική δημιουργία. 
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6.  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ- ΠΗΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 

 

- Άτλας της μουσικής, τόμος ΙΙ 
 
- Εγκυκλοπαίδεια Επιστήμη και ζωή τόμοι 4, 8, 12, 22 
 
- Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρους Λαρούς έκδοση 1998, τόμος 25, Μουσική 
 
- Samuel Adler, Study of orchestration, Second Edition 
 
- How great is Anestis Logothetis as a composer”, Γιάννης Παπαϊωάννου 
 
- Modern Composers, Wendy Tompson, κεφάλαιο History of composition 
 
- “The Byzantine and Western avant-garde: Music and philosophy of Dimitri Terzakis” 

Gojowy, Detlef. 
 
- “Musical theaters, or, Georges Aperghis at the ATEM: A little history of musical 

theatre”, Gardes Igor.  
 
- Georges Aperghis: Bibliography, discography, Maurin Cécile. 
 
- Rothstein, Evan Jon. “Le théâtre musical d’Aperghis: un sommaire provisoir” in 

Musique et Dramaturgie, esthétique de la représentation xxe siècle, Paris: Publications 
de la Sorbonne (2003).  

 
- Albéra, Philippe. “Entretien avec Georges Aperghis, Musique en Création”. Genève: 

Contrechamps, 1989. 
- Heyden, Catherine. “Theatre Musical. Un objet poétique rêvé. 
 
- Aperghis, George. Απόσπασμα συνέντευξης από το “Aperghis: Storm beneath a skull”, 

Dvd. 
 
- George Aperghis, “La tragique histoire... germe du théâtre musical d’Aperghis. 

Quelques notes sur le théâtre musical” στο in Musique et dramaturgie, Esthétique de la 
représentation au XXe siècle. 

 
- Gindt, Antoine. “Le corps musical”. Arles: Actes Sud. 
 
- Διδακτορική εργασία Μαρίας- Δήμητρας Μπαβέλη πάνω στον Ανέστη Λογοθέτη 
 
- Εργασία της Μαρίας Δήμητρας Μπαβέλη με τίτλο ‘‘Towards decodification of the 

graphical scores of Anestis Logothetis’’ 
 
- Πτυχιακή εργασία Μαρίας Γεροσίμου με τίτλο ‘‘Γιάννης Χρήστου Η ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΤΗ 

ΣΤΡΥΧΝΙΝΗ’’ 
 
- www.theatre-musique.com  
 

http://209.85.129.132/translate_c?hl=el&langpair=fr%7Cel&u=http://www.theatre-musique.com/&prev=/translate_s%3Fhl%3Del%26q%3Dgeorges%2Baperghis%26sl%3Del%26tl%3Dfr&usg=ALkJrhiRS4vV6Goqc7Fz9bJJtXfbW_jmbg
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- www.logothetis.at 
 
- www.aperghis.com/ 
 
- dimitriterzakis.com/index_en.html 
 
- www.banffcentre.ca/Theatre/history/opera/production_1996A/biography.asp 
 
- www.mica.at/composerdb/details/Composer/composer22228EN.asp?cat=composer&le

tter=l 
 
- dmtlsmerzbau.wordpress.com/2007/12/15/anestis-logothetis-aus-welchem-ma-terial-

ist-der-stein-von-sisyphos/ 
 
- www.mmb.org.gr/page/default.asp?la=1&id=1170 
 
- el.wikipedia.org/wiki/Ελληνική_μουσική 
 
- www.janichristou.org/ 
 
- dspace.lib.uom.gr/bitstream/2159/12378/2/GerosimouPE.pdf 
 
- en.wikipedia.org/wiki/Contemporary_music 
 
- en.wikipedia.org/wiki/List_of_Greek_composers 
 
- alexisporfiriadis.blogspot.com/2009/03/blog-post.html 
 
- www.eem.org.gr 
 
- www.musipedia.gr 
 
 

http://www.logothetis.at/
http://www.aperghis.com/
http://dimitriterzakis.com/index_en.html
http://www.banffcentre.ca/Theatre/history/opera/production_1996A/biography.asp
http://www.mica.at/composerdb/details/Composer/composer22228EN.asp?cat=composer&letter=l
http://www.mica.at/composerdb/details/Composer/composer22228EN.asp?cat=composer&letter=l
http://dmtlsmerzbau.wordpress.com/2007/12/15/anestis-logothetis-aus-welchem-material-ist-der-stein-von-sisyphos/
http://dmtlsmerzbau.wordpress.com/2007/12/15/anestis-logothetis-aus-welchem-material-ist-der-stein-von-sisyphos/
http://www.mmb.org.gr/page/default.asp?la=1&id=1170
http://el.wikipedia.org/wiki/��������_�������
http://www.janichristou.org/
http://dspace.lib.uom.gr/bitstream/2159/12378/2/GerosimouPE.pdf
http://alexisporfiriadis.blogspot.com/2009/03/blog-post.html
http://www.eem.org.gr/
http://www.musipedia.gr/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» 

 

ΛΙΣΤΑ ΕΡΓΩΝ 

ΤΟΥ ΑΝΕΣΤΗ ΛΟΓΟΘΕΤΗ 

 

Σημαντικά Έργα (σε γραφικές παρτιτούρες) 

 

Για “κατά βούλησιν” ενορχήστρωση: 

Parallaxe (1960) 

Agglomeration (1960) 

Kulmination I+II (1962) 

Dynapolis (1963) 

Ichnologia (1964) – in Cage's “Notations” 

Mäandros (1965)  

Integration (1966) 

Karmadharmadrama (1967) 

Odyssee (1967) - Ballet 

Styx (1968)   

 

 Computermusik/Ηλεκτρονική/Ηλεκτρακουστική: 

Fantasmata (1960) 

Wellenformen (1981) 

 

Σκηνικά Έργα και ραδιοφωνικές όπερες/θέατρα: 

Anastasis (1969)  

Kybernetikon (1971-71) 

Kerbtierparty (1972-73) 

Daidalia (1978)  

Vor!stell!Unk! (1980)  

Woraus ist der Stein des Sisyphos (1984) 
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Συνθέσεις: 

 

Έτος Τίτλος Σχόλια Ενορχήστρωση Διάρκεια

1992 Kassandra Duo/ 

Kassandraauge 

 Για άρπα και μπάσο 

κλαρινέτο 

 

1992 Sisyphos Εφαρμογή με 

υπολογιστή 

ηλεκτρονικό  

1990 Bagatelle  Για κλαρινέτο και τούμπα  

1986 

and 

1987 

Kyklika Ή συμφωνία ή κυκλική 

αντίστιξη 

  

1985 Doppelspirale  Για όργανα  

1984 

and 

1986 

Paysage de Temps  Για όργανα  

1984 

and 

1985 

Zentrifugales in 

Zeitlupe 

 Για όργανα  

1982 

and 

1984 

Aus welchem 

Material ist der 

Stein von 

Sisyphos? 

Σκηνικό έργο με 

πολυμέσα 

 ορχηστικό, φωνητικό  

1981 Brunnenburg-

Hochzeits-

Symphonetten 

 Για σύνολο δωματίου  

1981 Meridiane I und 

Breitengrade 

 Για σόλο και ορχήστρα  

1981 Wellenformen 

1981 

 ηλεκτρονικό  

1980 Bienen' Binom Ραδιοφωνική θεατρική

παράσταση για χορό, 

αφήγηση, τραγούδι, 
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Έτος Τίτλος Σχόλια Ενορχήστρωση Διάρκεια

και μουσικούς 

1980 Vor! Stell! Unk! Ραδιοφωνική θεατρική 

παράσταση 

 31΄ 

1979 Chor II & III  Για μικτή χορωδία  

1979 Rondo  Για ορχήστρα 9΄ 

1978 Globus  Για  Vermeulenflöte ή 

άλλα σόλο όργανα με ή 

χωρίς ορχήστρα 

 

1978 Hohelied  Για όργανο και φωνή  

1977 Das Knäuel    

1976 

and 

1978 

Daidalia oder Das 

Leben einer 

Theorie 

Αφηγητική όπερα με 

πολυμέσα 

Ορχήστρα και σόλο φωνή 70΄ 

1976 Geomusik 76  Για σόλο και ορχήστρα  

1976 Im Gespinst - geh! 

spinnst? 

Ραδιοφωνικό κονσέρτο   

1976 Klangfelder und 

Arabeske 

 Για πιάνο με ή χωρίς 

ορχήστρα 

 

1975 Apollonion Για τον Κωνσταντίνο 

Δοξιάδη 

  

1975 Ghia tin ora  Για ορχήστρα  

1974 

and 

1975 

Menetekel oder 

Das 

Bombengeschäft 

Ραδιοφωνική θεατρική 

παράσταση 

 40΄ 

1973 Emanation   7΄ 

1973 Sommervögel oder 

Schmetterlinge 

Ραδιοφωνική θεατρική 

παράσταση 

 30΄ 

1972-

1973 

Kerbtierparty Ραδιοφωνική θεατρική 

παράσταση 

  

1972 Klangräume I & II 

& III 

 Για ορχηστρικό γκρουπ  



Α-4 

 

Έτος Τίτλος Σχόλια Ενορχήστρωση Διάρκεια

1972 Musikfontäne  Για τον Robert Moran   

1972 Volant  Για ορχήστρα  

1972 Wellen  Για ορχήστρα  

1971 Fusion  Για ελεύθερη 

ενορχήστρωση 

 

1971 

and 

1972 

Kybernetikon Ραδιοφωνική θεατρική 

παράσταση 

  

1970 Kollisionen 70  Για 2 ορχηστρικά γκρουπ  

1970 Komplementäres  Για 2 ορχηστρικά γκρουπ  

1970 Mantratellurium    

1970 Styxische Flüsse  Για χορωδία και ορχήστρα  

1969 Anastasis Ραδιοφωνική θεατρική 

παράσταση 

Για όργανα  

1969 Mensuren  Για ορχήστρα δωματίου  

1969 Zonen  Για σόλο και ορχήστρα  

1968 Evektionen  Για όργανα  

1968 Konvektionsströ-

me 

 Για όργανα  

1968 Pataphysik Χορωδιακό Για όργανα  

1968 Styx  Για μεγάλη ορχήστρα  

1968 Sublimationen  Για όργανα  

1968 Tabulaturen I; II; 

III; IV; V 

 Για πιάνο  

1968 Vier Orbitals  Για όργανα  

1967 Desmotropie  Για ορχήστρα  

1967 Emanationen  Για όργανα  

1967 Kollisionen  Για όργανα  

1967 Oasi  Για ορχηστρικό γκρουπ η 

ελεύθερη ενορχήστρωση 
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Έτος Τίτλος Σχόλια Ενορχήστρωση Διάρκεια

1967 Polychronon  Για ορχηστρικό γκρουπ  

1967 Rondeau 

dynamique 

 Για όργανα  

1967 Rondo  Για όργανα  

1967 Starte  Για όργανα  

1967 Syrrhoi  Για όργανα  

1966 Diptychon  Για πιάνο με ή χωρίς 

ορχήστρα 

 

1966 Enklaven  Για σόλο και ορχήστρα  

1966 Integration  Για ορχηστρικό γκρουπ  

1965 Desmotropie  Για κλαρινέτο και πιάνο  

1965 Diffusion  Για σόλο και ορχήστρα  

1965 Enoseis  Για σόλο και ορχήστρα  

1965 Entropie  Για όργανα  

1965 Labyrinthos  Για όργανα  

1965 Linienmodulatione

n 

 για σόλο και ορχήστρα ή 

σολίστες 

 

1965 

and 

1966 

Optionen  Για όργανα  

1965 Orbitals  Για όργανα  

1965 Reversible 

Bijunktion 

 Για όργανα  

1965 Spiralenquintett  Για όργανα  

1964 Cunei formi  Για όργανα  

1964 Dispersion  Για όργανα  

1964 Ichnologia  Για όργανα  

1964 Kentra  Για όργανα  

1964 Seismographie I  Για όργανα  

1964 Seismographie II  Για όργανα  
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1963 Dynapolis  Για ορχήστρα  

1963 Mäandros  Για ορχήστρα  

1963 Odyssee Μπαλέτο Για όργανα  

1962 Kleine Parallaxe  Για όργανα  

1962 Vibration  Για όργανα  

1961 Impulse - 

quantitativ - 

qualitativ 

 Για όργανα  

1961 Interpolation  Για όργανα  

1961 

and 

1967 

Karmadharmadra

ma 

 Για όργανα  

1961 Kulmination I & II 

& III 

 Για 2 ορχηστρικά γκρουπ 10΄ 

1961 Meditation  Για όργανα  

1961 

and 

1970 

Nekrololog Σύντομο ραδιοφωνικό 

έργο για αφηγητή 

Σόλο φωνή  

1961 Sieben 

Kooptationen 

 Για όργανα  

1961 Tonbündel - 

quantitativ & 

qualitativ 

 Για όργανα  

1961 Tonclusters  Για όργανα  

1960 Agglomeration  Για σόλο βιολί με ή χωρίς 

κουαρτέτο εγχόρδων 

 

1960 Fantasmata Σύνθεση για κασέτα σόλο  

1960 Fünf Porträts der 

Liebe 

Μπαλέτο Για όργανα  

1960 

and 

Himmelsmechanik 

- aus sieben 

Μπαλέτο Για όργανα  
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1964 Bildern 

1960 Katalysator  Για όργανα  

1960 Koordination  Για 5 ορχηστρικά γκρουπ 10΄ 

1959 Integration  Για πιάνο  

1959 Kompression  Για ελεύθερη 

ενορχήστρωση 

 

1959 Potipharlied  Για άρπα και σοπράνο ή 

τενόρο 

 

1959 Struktur-Textur-

Spiegel-Spiel 

Γραφική σημειογραφία Για όργανα 10΄ 

1959 Texturen  Για 2 ηχητικά γκρουπ  

1958 Peritonon  Για βιολί και πιάνο  

1958 Sechs 

Orchesterlieder 

 Για σοπράνο και μπάσο  

1957 Permutationen  Για κλαρινέτο και 

Schlagzeug 

 

1957 - 

1958 

Polynom  Για μεγάλη ορχήστρα σε 5 

γκρουπ 

 

1957 Texturen  Για πιάνο  

1956 Integration  Για βιολί κλαρινέτο και 

πιάνο 

 

1956 Integration  Για βιολί, τσέλο και 

κιθάρα 

10΄ 

1956 Lieder nach 

Texten von 

Friedrich 

Nietzsche 

 Για σοπράνο, 

κοντραμπάσο(τσέλο) και 

πιάνο 

 

1956 

and 

1957 

Texturen 

 

 Ορχήστρα δωματίου, 

οκτέτο 

10΄ 

1955 Integration  Για φλάουτο, βιόλα,  
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τσέμπαλο ή πιάνο 

1955 Integration  Για 2 βιόλα τσέλο και 

κιθάρα 

 

1955 Peritonon  Για σόλο βιολοντσέλο  

1954 Choralvorspiel & 

Präludium con 

Fuga 

 Για όργανο  

1954 Drei Lieder  Για γυναικεία φωνή 

φλάουτο και κιθάρα 

9΄ 

1954 Integration  Για αφηγητή βιολί και 

τύμπανα 

 

1954 Integration no.1  Για βιολί και πιάνο  

1954 Integration no.2  Για βιολί και πιάνο  

1954 Neun 

Intervallstudien 

 Για πιάνο  

1954 Peritonon  Για φλάουτο και πιάνο  

1954 Peritonon  Για γαλλικό κόρνο και 

πιάνο 

 

1954 uns droht kein 

morgen 

 Μουσική δωματίου, 

ντουέτο, χορωδία 

 

1953 Integration  Για βιολί, τσέλο και πιάνο  

1953 Integration  Για πιάνο  

1953 Pentaptychon  Για κλαρινέτο και πιάνο  

1953 Triptychon  για πιάνο  

1953 Zehn kleine 

Negerlein 

Μπαλέτο για ορχήστρα 

δωματίου 

Για ορχήστρα  

1952 Lied  Για μπάσο και πιάνο  

1952 Sieben Miniaturen  Για πιάνο  

1952 Triptychon  Για βιολί, βιόλα και τσέλο  

1952 Zwei gemischte A-Χορωδιακά από τον Για χορωδία  
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cappella Σωκράτη Δημητρίου 

1952 Zwölf Inventionen  Για βιολί, βιόλα και τσέλο  

1951 Integrationen  Για σόλο βιολί  

1951 Libera  Για αντρική χορωδία  

1951 Suite oder fünf 

Integrationen 

 Για κοντραμπάσο ή τσέλο 

σόλο 

 

1951 

and 

1952 

Vier Integrationen  Για σόλο βιολί  

1950 Doppelfuge  Για έγχορδα  

1950 Drei Fugen  Για πιάνο  

1950 

and 

1951 

Zwölf 

Humoresken 

 Για πιάνο  

1950-

1951 

Zwölf Inventionen  Για πιάνο  

1949 Fünf Fugetten  Για όμποε, κλαρινέτο και 

φαγκότο 

 

1949 Variationen  Για πιάνο  

1948 - 

1949 

Drei griechische 

Tänze 

 Μουσική δωματίου, 

μουσική για χάλκινα 

 

1948 Fuge  Για κουαρτέτο εγχόρδων  

1948 

and 

1949 

Humoreske  Για πιάνο  

1948 Sonate  Για πιάνο  

1946 Improvisation    

1946 Kalamatianos Σε μορφή φούγκας   

1946 Studie  Για όργανα  

1946 Toccata  Για πιάνο  
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and 

1947 

1945 Fuga interruptus (κωμικό)   

1945 Nocturne    

1944 Allegro  Για πιάνο  

1943 

and 

1948 

Altgriechische 

Hymnen 

   

1943 - 

1948 

Choralstudie 

 

   

1943 - 

1948 

Drei Fughette n    

1943 - 

1948 

Fuga (Χριστός Ανέστη)   

1943 

and 

1948 

Griechische Suite  Για πιάνο  

1943 - 

1948 

Kanon  κουαρτέτο για έγχορδα ή 

Holzbläser 

 

1943 - 

1948 

Tanz  Για τσέλο  

1943 

and 

1948 

Volkslieder & Trio (Φούγκα)   

 Aus welchem 

Material ist der 

Stein von - 

Sisyphos 

 Klagelieder  16΄ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» 

 

ΛΙΣΤΑ ΕΡΓΩΝ 

ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΤΕΡΖΑΚΗ 

 

A. Music for stage productions 

Έτος Τίτλος Σχόλια Ενορχήστρωση Διάρκεια

1975 Circus universal Όπερα δωματίου με

θέατρο σκιών. 

Λιμπρέτο: Άγγελος 

Τερζάκης 

Soprano, mezzo-soprano, 

tenor, baritone, 2 basses - 

chamber ensemble (Aulos, 

clar., V., Va., Vc., perc (2), 

sandouri [= cymbal], 

piano) 

25' 

1983-

1986 

Hermes Μουσική παράσταση 

σκιών 

Λιμπρέτο: Klaus

Henneberg 

2 sopranos, mezzo-

soprano, tenor, baritone, 

bass - chamber orchestra 

(1.1.1.1. [Kontrafg.] - 

1.1.1.0. - 2 perc - soloist 

strings) 

80' 

1964 Legende Μουσική για μπαλέτο

(από ένα ελληνικό 

παραμύθι) 

  

Music for over thirty plays, among others: 

1963 Exit the King Eugène Ionesco   

1964 Biedermann und 

die Brandstifter 

Max Frisch 

 

  

1973 Antigone Σοφοκλής 

 

  

1975 Electra Σοφοκλής 

 

  

1976 The Trojan 

Women 

Ευριπίδης 

Schauspielhaus Zurich 
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Έτος Τίτλος Σχόλια Ενορχήστρωση Διάρκεια

1978 Emperor Michael Αγγελος Τερζάκης   

1995 Seven against 

Thebes 

Αισχύλος   

 

B. Orchestra and chamber orchestra 

 

Έτος Τίτλος Σχόλια Ενορχήστρωση Διάρκεια

1961 Prelude  for strings and brass 6' 

1964 Bild  for strings 10' 

1964 Sinfonietta  for orchestra 12' 

1970 Chroai  for full orchestra 

2.2.2 [Bklar.].2 [Kfg.] - 

4.2.3.1. - perc [2] - Säge - 

Hf. - str 

7' 

1971 Transcriptions 

télégraphiques 

 for full orchestra 

2.2. (Ehr.).2 (Bklar.).2 

(Kfg.) - 4.2.2.0. - perc (2-3) 

- Säge - Cel. - str 

12' 

1973 - 

1974 

Kosmogramm  for orchestra 

2.2.2 (Bklar.).2 - 2.2.2.0. - 

perc (1) - str 

10' 

1975 

1977-

1978 

Tropi Αρχική ονομασία 

Schatten 

for full orchestra 

2.2.2.2. - 2.2.2.0 - perc (2) - 

Hf. - str 

10' 

1978 Terpsichore  for string orchestra 

 

 

1979 Ethos C  for chamber orchestra 

 

10' 

1979 - 

1980 

Hommage à 

Dionysos 

 for full orchestra 

2.2.2.2. - 2.2.2.1 - perc (2) - 

10' 
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Hf. - str 

1984 - 

1985 

Lachesis or Der 

Mythos vom Ende 

Στην μνήμη του 

Άγγελου τερζάκη 

for orchestra 

2.2.2 (Bklar.).2. - 4.2.2.0. - 

Pk., perc (2). Cel. - str 

11' 

1989 - 

1990 

Per aspera ad astra Αφιερωμένο στους to 

Christiane και Detlef 

Gojowy 

for orchestra 

2 (Picc.).2.2.2. - 2.2.2.0. - 

perc - str 

14' 

 

C. Solo instruments with orchestra 

 

Έτος Τίτλος Σχόλια Ενορχήστρωση Διάρκεια

1968 Concerto Σχεδιασμένο με Lothar

Faber για το  WDR

Cologne,  

for oboe and orchestra  

1988 Concerto  for violin and orchestra 

2.2.2.2. - 2.2.2.0 - perc (1) - 

str 

18' 

1991 Ikaros - Daidalos  2 pieces for saxophone 

quartet and Blasorchester 

2 (Picc.).2.2.2. - 2.2.2.0. - 

Pk.perc - saxophone 

quartete 

21' 

1994 -

1995 

(K)ein Heldenleben  for alto sax and orchestra 

2 (Picc.).2.2. (Bklar.).2. - 

2.2.2.0. - perc (2) - str 

15' 

2005 Concerto  for basset-horn and ten 

instruments 

Bsh., Fl., Ob., Schlg., Klv., 

Vl. i u. II, Vla., Vc., Kb 

 

2007 A une Madone  for violin and chamber 

orchestra 

13' 
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Έτος Τίτλος Σχόλια Ενορχήστρωση Διάρκεια

 

D. Instrumental music (wind instruments) 

 

1996 Zwei Märchen Αφιερωμένο στην

Carin Levine 

for alto flute (big fl.) 11' 

1967 Stixis I  for oboe 5' 

1973 Stixis II  for clarinet 3' 

1974 Stixis III  for tuba 3' 

1988 Modes 

chromatiques 

 for 2 oboes 10' 

1991 - 

1992 

Der Hölle 

Nachklang I 

Ανάθεση απο

Eurythmie-Ensembles 

Amsterdam 

for alto sax and piano 8' 

1993 Poème trivial Αφιερωμένο στην

Linda Ann Bangs 

for baritone saxophon and 

piano 

6' 

1993 Trio  for flute, bass clarinet and 

piano 

15' 

1986 Panta rei  for saxophone quartet 10' 

1983 Pentaphonia Ανάθεση απο

Saarländischer 

Rundfunk 

for wind quintet 12' 

1965 - 

1966 

Septett Αφιερωμένο στον 

δάσκαλο του Bernd-

Alois Zimmermann 

for 7 flutes 8' 

1997 Gesang des 

Bacchos 

 for wind octet 12' 

2007 Quintett  for piano and saxophone 

quartet 

12' 

1985 Violin piece I Αφιερωμένο Igor Ozim for violin 

 

4' 
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1993 - 

1996 

Stimmen  for violin 12' 

1978 Omega I  for violoncello 6' 

1991 Dialog der Seele 

mit ihrem Schatten 

 for violoncello 11' 

1988 Legetos  for 2 violins 7' 

1978 Musica aeolica, 

two pieces 

Αθιερωμένο στην Nada 

Geroulanos 

for violin and viola 6' 

1984 Etude   

chromatique 

 for violin and piano 7' 

1993 Sonetto Αφιερωμένο Tabea 

Zimmermann 

for viola and piano 10' 

1993 Myrrhentropfen Αγιερωμένο στον

Jürgen Kußmaul 

for viola and piano 5' 

1987 - 

1988 

Lalita  for violoncello and piano 10' 

1989 - 

1990 

Trias  for violin, violoncello and 

piano 

17' 

1969 String quartet 

no. 1 

 for string quartet 8' 

1976 - 

1977 

String quartet 

no. 2 

 for string quartet 13' 

1981 - 

1982 

String quartet 

no. 3 

Ανάθεση από την πόλη 

του Witten 

Αφιερωμένο στον

Wilfried Brennecke 

for string quartet 11' 

1990 String quartet 

no. 4 

 for string quartet 14' 

1999 Nymphen der 

Nacht und des 

Ανάθεση απο

Westdeutscher 

for string quartet 14' 
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Feuers, string 

quartet V 

Rundfunk 

2004 Solo for Tanja  for viola solo 14' 

2006 Etanos  for viola and piano 10' 

2007 - 

2008 

String sextet Larger mixed 

instrumentations 

 10' 

1968 - 

1973 

Ichochronos II  for 12 instrumentalists 

(Lotosfl., fl., clar., Hr., Tb., 

Pk., perc and string quintet) 

9' 

1969 -

1970 

Ichochronos III  for 7 eletronically 

amplified instruments 

(guitar, Elektronium, v., 

va., Kb., Tb., perc [2 

Spieler] and audiotape) 

5' 

1970 Hommage à Morse  for flute, oboe, clarinet, 

trombone  and string 

quartet 

6' 

1987 - 

1989 

Oktoechos  for clarinet, French horn, 

bassoon, violin, viola, 

violoncello, Kontrabaß 

9' 

1992 Rabasso Small mixed 

instrumentations 

for Saxophonquartett, 

viola, violoncello, 

Kontrabaß 

11' 

1966 Trio  for guitar, violoncello and 

percussion 

10' 

1966 Antilawi  for violoncello, percussion 

and electric guitar 

 

1968 Chroniko  for  flute and electric 

guitar 

5' 

1972 Ethos A'  for oboe, violoncello and 

audiotape 

5' 
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1973 Duo  for violoncello and 

percussion 

11' 

1977 Sonata in C  for violin, piano and 

audiotape 

10' 

1980 Fthorai Αφιερωμένο στους

Hans-Martin Linde και

Konrad Ragossnig 

for recorders (alto, piccolo, 

soprano) and guitar 

6' 

1983 Omega II  for tenor recorder and 

percussion 

10' 

1993 - 

1994 

Jeux  for soprano recorder and 

guitar 

8' 

1996 Konflikte  for alto sax, violoncello 

and piano 

8' 

2001 Seelenbilder  for clarinet, violin, 

violoncello and piano 

12' 

2007 Über den Rubin  for clarinet and piano 8' 

2008 Über den 

Smaragden 

 for clarinet and piano 10' 

2008 Trio  for violin, clarinet and 

piano 

14' 

1964 7 Aphorismen  for piano  

1994 Die Farben des 

Ozeans 

 for organ 10' 

1997 Gepriesen sei  Marienhymnus for organ 12' 

1997 - 

1999 

Pensées  14 monophone pieces for 

piano 

35' 

1999 Feuerzungen  for two organs 15' 

1999 Lux et Tenebrae  2 monophone pieces for 

piano 

10' 

1994 Dorischer Blues  for piano 6' 
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2003 Epitaph  for piano 6' 

2003 Erinyen - ein 

Satyrspiel 

 for piano 10' 

2003 Gedichte der 

Verdammten 

 Three piano pieces 15' 

2004 - 

2005 

Diptychon  for piano 9' 

2005 Il giardino di 

tempio, after Paul 

Klee 

 for piano and percussion 12' 

2005 Die Posaunen der 

drei Engel 

 for piano and percussion (1 

musician) 

10' 

2005 Satyr and Naiaden  for piano 10' 

2006 Pan. Legenden des 

Waldes 

 for two pianos 11' 

2007 - 

2008 

Essays  8 pieces for piano 20' 

2008 Le soleil des eaux  for piano 8' 

 

E. Vocal music   (Chorus and ensemble a cappella) 

 

1968 Ikos Κείμενο από το 

Ρωμανό 

for eight voices mixed 

chorus 

3' 

1971 - 

1972 

Katawassia - in 

memoriam Bernd 

Alois Zimmermann 

Κείμενο από αρχαία 

βυζαντινή Λειτουργεία

for vocal sextet (2 sopr., 

mezzo-sopr., counter ten., 

ten., bar.) 

8' 

1974 Von Feuer and 

Finsternis, 

Mysterium 

magnum 

Κείμενο απο Jakob 

Böhme, San Juan de la 

Cruz, Ηράκλειτο 

for mixed chorus (16 

voices, choral or soloist) 

11' 
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1981 Gesänge der Liebe 

und des Todes 

Κείμενο απο 1. Dante, 

La divina commedia, 

5th canto - 2. 

Σοφοκλής, Αντιγόνη -

3. Από το Αιγυτπιακό 

βιβλίο του θανάτου - 4. 

Meliti - 5. χωρίς 

κείμενο- 6. Gospel  

for vocal quintet (2 

sopranos, counter tenor, 

baritone) 

15' 

1983 Enite Κείμενο από τον 

Ιωάννη Κουκουζέλη 

for two voices chorus 

(Melos and Bordun) 

8' 

2004 Visionen, die 

Schalen des Zorns 

betreffend 

 for chorus and viola ad lib 14' 

1967 Okeaniden Κείμενο από τον 

Αισχύλο 

for female chorus and 

orchestra 

8' 

1971 Stichiron Κείμενο από 

νεκρώσιμη λειτουργία 

του Αγίου ¨Ορους 

Ανάθεση απο English 

Bach  Festival,  London

for mixed chorus and 

chamber ensemble (Ob., 

Klar., Hr., Pos., Tb., perc) 

12' 

1987 Das sechste Siegel Κείμενο από την 

αποκάλυψη του Ιωάννη

Ανάθεση από την ΕΡΤ 

for mixed chorus and 

instrumental ensemble (Fl., 

Klar., Hr., V., Vc., Kb., 

perc) 

14' 

2006 - 

2007 

Hiob  for narrator, mixed chorus 

and organ 

11' 

1971 X  for baritone, three voices 

chorus and 6 

instrumentalists (fl., 2 v., 

va., Hr., perc and 

audiotape) 

15' 
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1976 - 

1977 

Liturgia profana Κείμενο απο 1. Υμνο 

του Σολωμόντα - 2. 

Σαπφώ, ύμνος στην 

Αφροδίτη - 3. 

Αιγυπτιακό βιβλίο των 

θανάτων 

Ανάθεση απο

Westdeutscher 

Rundfunk Cologne 

for Psaltis (tenor), mixed 

chorus, 2 violoncelli, 

sandouri (cymbal) and 

percussion 

18' 

1977 - 

1978 

Odyssee, Musical 

Epic after Homer 

Αφιερωμένο στην

Magdalene (Terzakis) 

for soprano, tenor, 

baritone, narrator, mixed 

chorus and chamber 

orchestra (1.1.1.1. - 1.1.1.0. 

- perc (2) - str [ohne Kb.] 

 

70' 

1978 - 

1979 

Passionen Κείμενο από Gospels; 

Σοφοκλής, Οιδίπους 

τύραννος;  

Ανάθεση απο by 

Westdeutscher 

Rundfunk Cologne 

for Psaltis (tenor), baritone, 

two-geteilten mixed 

chorus, and instrumental 

ensemble (Klar., Trp., Hr., 

Pos., V., Va., Vc., perc) 

33' 

1965 - 

1966 

Medea Κείμενο του Ευριπίδη for soprano, violin, 

violoncello  and 

percussion 

10' 

1968 Klytemnestra Κείμενο από τον 

Αγαμέμνονα του 

Αισχύλου 

for soprano, mezzo-

soprano and chamber 

ensemble, (Klar., Va., Vc., 

Hf., elektr. Git., perc) 

10' 

1970 Nuances Αφιερωμένο στον

Wilfried Brennecke 

for alti, viola, piano, 

percussion (2) and 

audiotape 

11' 
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Έτος Τίτλος Σχόλια Ενορχήστρωση Διάρκεια

1972 Ethos B  for alto (or baritone), 

Hirtenflöte (fl.), 

violoncello 

9' 

1974 - 

1993 

Nomoi Κείμενο από τον 

Ηράκλειτο 

Ανάθεση απο Berliner

Festwochen 

Αφιερωμένο στον 

Λυκούργο 

Αγγελόπουλο 

for psaltis (tenor), clarinet, 

violoncello, sandouri 

(cymbal), percussion (2) 

15' 

1976 Notturni Κείμενο από Σαπφώ for vocal sextet (2 sopr., 

mezzo-sopr., counter tenor, 

t., b.), violin, piano and 

percussion 

22' 

1976 - 

1977 

Ethos Gamma II Αφιερωμένο στον 

Σπύρο Σακκά 

for middle voice, flute 

(Hirtenflöte) and piano 

 

8' 

1977 Sappho-Fragmente  for high voice and sandouri 

(cymbal) or piano 

5' 

2006 Sappho cycle  for female narrator, 

soprano,  flute,  viola, 

piano 

20' 

2006 Sappho cycle  Version for female 

narrator, soprano, flute, 

oboe, bassoon and string 

trio 

20' 

1979 Erotikon Κείμενο του Πλάτωνα 

και αγνώστου Έλληνα 

κλασικού συγγραφέα 

for soprano, clarinet, violin 

and violoncello 

10' 

1982 Vier Monologe Κείμενο από Σαπφώ, 

Γιώργος 

for  middle  voice and 

piano 

10' 



Β-12 

 

Έτος Τίτλος Σχόλια Ενορχήστρωση Διάρκεια

Παπαευσταθίου,  

Dante, Αντρέας 

Κάλβος 

1982 - 

1983 

Träume Κείμενο απο Helmrich

B. Eckener 

for mezzo-soprano and 

audiotape 

12' 

1984 - 

1985 

Der Raub der 

Europa 

Ανάθεση από ΕΡΤ) 

Αφιερωμένο στην κόρη 

του Λουίζα 

for soprano and chamber 

orchestra (1.1.1.1. - Hr., 

string quartet, perc) 

15' 

1985 Sechs Monologe Κείμενο απο Σαπφώ, 

Γιώργος 

Παπαευσταθίου,  

Dante, Αντρέας 

Κάλβος 

for high voice and 

orchestra (2.2.2.2. - 2.2.2.0. 

- Pk., perc - str) 

18' 

1987 Die Tore der Nacht 

and des Tages 

Κείμενο από, J. 

Kochanowski 

 

for middle voice, clarinet 

and piano 

7' 

1988 - 

1989 

Apokryphen Αφιερωμένο στον

Wilfried Brennecke 

for soprano, narrator and 

chamber ensemble (fl, clar, 

Hr., v, va, vc, perc) 

23' 

1992 = 

1993 

Der Hölle 

Nachklang II 

Αφιερωμένο στα 

θύματα των 

Καλαβρύτων στην 

Ελλάδα το Δεκέμβριο 

του 1943 

Κείμενο από τις 

Τρωάδες του Ευριπίδη 

for high voice and organ 15' 

1993 - 

1994 

Daphnis and Chloe Ποιμενικές ιστορίες 

Αφιερωμένο Wilfried

Brennecke 

for soprano and viola 16' 

2001 Friedensgebet  for soprano and organ 

 

13' 
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Έτος Τίτλος Σχόλια Ενορχήστρωση Διάρκεια

2002 - 

2003 

Hero und Leander  Rapsodia for narrator, 

viola, piano and audiotape 

25' 

2001 Mythen Κείμενο του Πλάτωνα for 1 pianist and 1 actor  

 

30' 

2008 Über Platon Ανάθεση από την 

καμεράτα Αθηνών 

for mezzo-soprano and 

chamber orchestra 

12' 

2008 Zwei Gesänge  for  middle  voice  and 

piano 

10' 

1976 Ethos Gamma I  for mezzo-soprano or 

baritone 

3' 

1983 Enite / Lobe den 

Herrn 

 for 2 equal voices (melos 

and bordun), after Ioannis 

Koukouzelis 

 

7' 

1994 Lieder ohne Worte, 

1st cycle 

Αφιερωμένο στον

Walter Kläy 

5 vocal pieces without 

lyrics: 

1. Leichtsinn 

2. Erster Liebestraum 

3. Der Junge and der Weise 

4. Studie über die 

Verzweiflung 

5. Geschwätz 

10' 

1994 - 

1995 

Lieder ohne Worte, 

2. cycle 

Αφιερωμένο στον

Boudewijn Buckinx 

6 vocal pieces without 

lyrics: 

1. Fragen ohne Antwort, 2. 

Aus fernen Zeiten 

3. Ein Adler 

4. le balcon 

5. Kassandras Prophe-

zeitung 

6. La Capricciosa 

10' 
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Έτος Τίτλος Σχόλια Ενορχήστρωση Διάρκεια

1996 Lieder ohne Worte, 

3rd cycle 

Αφιερωμένο στον Peter 

Eötvös 

7 vocal pieces without 

lyrics: 

1. Dimensionen des 

Traumes I 

2. Ein Märchen 

3. Monolog einer 

Wahnsinnigen 

4. Dimensionen des 

Traumes II 

5. Die Marionette 

6. Tief im Abgrund ein 

Vogel weint allein 

7. Die Hochzeitsnacht 

10' 

1996 Reise durch die 

Nacht der Engel 

 Imaginäres Monodram for 

one voice 

10' 

1999 Monodien  for one voice 10' 

 

F. Electrically amplified music or audiotape 

 

1967 Ichochronos I  for audiotape 

 

 

1969 - 

1970 

Ichochronos III  for 7 eletronically 

amplified instruments 

(guitar, Elektronium, v., 

va., Kb., Tb., perc [2 

Spieler] and audiotape) 

5' 

1970 Nuances Αφιερωμένο στον

Wilfried Brennecke 

for alti, viola, piano, 

percussion (2) and 

audiotape 

11' 

1972 Ethos A'  for oboe, violoncello and 

audiotape 

5' 
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Έτος Τίτλος Σχόλια Ενορχήστρωση Διάρκεια

1972 X  for baritone, three voices 

chorus and 6 

instrumentalists, (fl., 2 v., 

va., Hr., perc and 

audiotape) 

15' 

1972 Sonata in C  for violin, piano and 

audiotape 

10' 

1982 - 

1983 

Träume Κείμενο του Helmrich

B. Eckener 

for mezzo-soprano and 

audiotape 

12' 

 

G. Συγράμματα του Δημήτρη Τερζάκη 

 

- Auf der Suche nach neuem Tonhöhenmaterial; in: Melos, 36. Jahr, 1971, pp. 190-193. 

 

- Byzantinische Musik; in: Musik und Bildung III (62), 1971, pp. 467-470. 

 

- Die byzantinische Musik nach 1453 (= eine erste Darstellung der nachbyzantinischen 

Musikentwicklung, 1985), unpublished, excerpt in: Musik and Kirche, Jahrgang 68, 1998, 

pp. 370-378. 

 

- Die neobyzantinische Musik, invited talk at the congress Musica Antiqua, Bydgoszcz 

(Poland), 1985, unpublished. 

 

- Zur Struktur der byzantinischen Musik and ihrer Bedeutung for heutiges Komponieren; 

in: Internationales Festival Komponistinnen heute, Musikavantgarde im Osten Europas 

1991/92, Heidelberg 1992, Kulturinstitut Komponistinnen e.V., pp. 151-156. 

 

- Wohin führt westeurozentrisches Musikdenken? in: Programmheft der Donaueschinger 

Musiktage 1992, pp. 29-31. 

 

H. Literature 
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- Detlef Gojowy, Zwischen Gefühlen and Ordnungsvorstellungen, Werkstattgespräch mit 

Dimitri Terzakis in: Musica 31 (1977), pp. 126-132. 

 

- Wilfried Brennecke, article 'Terzakis' in: Die Musik in Geschichte and Gegenwart 16 

(1979), Sp. 1842f. 

 

- George S. Leotsakos, article 'Terzakis' in: The New Grove 18 (1980), pp. 700. 

Wolfgang Burde, Komponistenportrait: Dimitri Terzakis in: Neue Zeitschrift for Musik 

141 (1980), pp. 443-446. 

 

- Theodore Baker, Biographical Dictionary of Musicians, New York 7/1984, pp. 2294. 

 

- Rudolf Lück, Dimitri Terzakis, Byzantinische Musik - Neue Musik in: Neue Zeitschrift 

for Musik 145 (1984), pp. 11-19. 

 

- Walter Kläy, Transfusion aus Byzanz, Interview with Dimitri Terzakis; in: attacca, 

Mitteilungen des Konservatoriums for Musik und Theater Bern, no. 9, January 1991, pp. 1-

3. 

 

- Walter Kläy, Byzantinische Wurzeln. Der griechische Komponist Dimitri Terzakis in: 

Stehplatz, Bern, April 1994; dito in: Forum andere Musik, Bern, May 1994, pp. 6-9. 

 

- Hans G. Schürmann, Man braucht nur den nächsten Ton zu finden..., Interview with 

Dimitri Terzakis; in: Neue Musikzeitung, Heft 6, 1995, pp. 43. 

 

- Wilfried Brennecke, Auf dem Weg zur Monophonie, ein Gespräch mit Dimitri Terzakis, 

in: Musik and Kirche 68 (1998), pp. 408-411. 

 

- Almut Rößler, Dimitri Terzakis zum 60. Geburtstag in: Forum Kirchenmusik, Heft 5, 

1998, pp. 203-205. 

 

- Peter Korfmacher, "Es ist etwas faul im Staate Dänemark", Interview with Dimitri 

Terzakis; in: Leipziger Volkszeitung, 11. November 1999. 
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- Rudolf Lück, Der Weg zur Monophonie, ein Werkstattgespräch mit Dimitri Terzakis, 

Bad Schwalbach 1999, Edition Gravis. 

 

- Frank Hentschel, Die "Wittener Tage for neue Kammermusik". Über Geschichte und 

Historiografie aktueller Musik, Stuttgart 2007, Steiner Verlag (Beihefte zum Archiv for 

Musikwissenschaft (AFMW-B), vol. 62) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» 

 

ΛΙΣΤΑ ΕΡΓΩΝ 

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΠΕΡΓΗ 

 

A. A cappela έργα: 

 

Έτος Τίτλος Σχόλια Ενορχήστρωση Διάρκεια

1978 Récitations   Για γυναικεία φωνή 38΄ 

1983 Solo Για την Edith Scobie  Για ηθοποιό   

1989 Six Tourbillons   Για γυναικεία φωνή 12΄ 

1991 Monomanies 7 τραγούδια σε 

γαλλικά ποιήματα του 

16ου αι.  

Για γυναικεία φωνή  10΄ 

1992 Cinq Calme - plats  Για γυναικεία φωνή 10΄ 

1994 Rondo  Για μέτζο-σοπράνο 8΄ 

2001 14 Jactatioms  Για βαρύτονο  30΄ 

2001 Petrrohl  Για 6 φωνές σόλο  12΄ 

2002 Pubs(1 & 2) Φωνήματα που ομι-

λούνται ή τραγου-

διούνται  

Σόλο σοπράνο  3΄ 

2005 Wölfli-Kantata Κείμενα του Adolf

Wölfli σε 5 κινήσεις  

Για μικτή χορωδία 

(10.9.9.8) και φωνητικό 

σύνολο 6 σολιστών 

60΄ 

 

B. Σόλο όργανα: 

 

Έτος Τίτλος Ενορχήστρωση Διάρκεια

1971 Simata  Για πιάνο (ή πλήκτρα)  16΄ 

1978 Le Corps à corps  Για έναν κρουστό 6΄ 



Γ-2 

 

Έτος Τίτλος Ενορχήστρωση Διάρκεια

1979  280 mesures pour clarinette Για κλαρινέτο  15΄ 

1980  Quatre Récitations pour 

violoncelle  

Για τσέλο  17΄ 

1982  Fidélité - Tryptique n° 3 Για άρπα  16΄ 

1982 Le Coup de foudre -

Tryptique n° 1 

Για έναν κρουστό 12΄ 

1987  En un tournemain Για βιόλα 2΄ 

1988  Cinq Petits moments brefs Για πλήκτρα 15΄ 

1994  Ruinen  Για Τρομπόνι (ή τούμπα)  10΄ 

1995  Simulacre IV  Για μπάσσο κλαρινέτο  16΄ 

1997  À Tombeau ouvert  Για πιάνο  17΄ 

1997  Volte-face  Για βιόλα  12΄ 

1994  Sonate pour violoncelle   12΄ 

1998  Secrets élémentaires  Για πιάνο  14΄ 

2001  Alter Ego  Για τενόρο σαξόφωνο  12΄ 

2001-

2002  

IX Για Βιολί  4΄ 

2002  Print music  Για πιάνο 17΄ 

2007  Dans le Mur Για πιάνο και ταινία  21΄ 

2008  the Only Line Για σόλο βιολί   

 

Μουσική δωματίου 

 

Κατηγορία Έτος Τίτλος Σχόλια Ενορχήστρωση Διάρκεια

Σεξτέτο 1970  Kryptogram-ma  Για 6 κρουστά  20΄ 

Ντουέτο 1970  Pièce pour de-  Για 2 βιολοντσέλα  12΄ 
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Κατηγορία Έτος Τίτλος Σχόλια Ενορχήστρωση Διάρκεια

ux violoncelles

Κουιντέτο  1975  Mouvement 

pour quintette 
 Για 5 εκτελεστές: πιάνο, 

vl, vla, vlc  

13΄ 

Κουιντέτο 1975  Récitatif de 

concours 
 Για 5 μουσικούς: cl 

φωνή,  fl,  cl,  vlc, piano  

9΄ 

Κουαρτέτο  1975 - 

rev 

1990  

Il Gigante

Golia (1975, 

αναθεωρήθηκε 

το 1990)  

Κείμενο ενός

μικρού 

μοτέτου 

Ενορχ/ση: 

Α.Angster 

Έκδοση για σοπράνο, cl, 

πιάνο, 1perc  

10΄ 

Τρίο  1976  Études 

d'harmoniques 
 Για 2 βιολιά και τσέλο  4΄ 

Κουαρτέτο 1978  Signaux  Για τέσσερα όργανα του 

ίδιου ηχοχρώματος και 

της ίδιας τεσιτούρας  

11΄ 

Ντουέτο 1982  Tryptique n° 2  Για άρπα και έναν 

κρουστό  

20΄ 

Ντουέτο 1982  Le Rire 

physiologique  

Κείμενο του 

Raymond 

Devos  

Για βαρύτονο και πιάνο 8΄ 

Κουαρτέτο 1986  Dix Pièces pour 

quatuor à 

cordes  

 Για κουαρτέτο εγχόρδων 33΄ 

Ντουέτο 1988  Cinq Couplets  Για σοπράνο και κλαρίνο 

κοντρα- μπάσσο 

20΄ 

Ντουέτο 1989  À bout de bras  Για όμποε και κλαρινέτο 

ή  

 για  δύο  κλαρινέτα  

6΄ 

Τρίο 1990  Tingel Tangel   Για σοπράνο, κύμβαλα 

και ακορντεόν  

35΄ 

Ντουέτο 1994  Cinq Pièces  Για βιολοντσέλο 10΄ 
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Κατηγορία Έτος Τίτλος Σχόλια Ενορχήστρωση Διάρκεια

Κουαρτέτο 1994  Simulacre ΙΙ   Για σοπράνο, Μπάσο, 

Κλαρινέτο, κρουστά και 

μαρίμπα 

15΄ 

Κουαρτέτο 1994  Simulacre ΙΙΙ   Για σοπράνο, 2 

κλαρινέτα και μαρίμπα 

(ή σοπράνο, κλαρινέτο, 

άλτο και μαρίμπα)  

15΄ 

Τρίο 1995  Faux 

mouvement  
 Για τρίο εγχόρδων 12΄ 

Ντουέτο 1995  Quatre Pièces 

fébriles 
 Για μαρίμπα και πιάνο  17΄ 

Τρίο 1996  Trio   Για κλαρινέτο, 

βιολοντσέλο και πιάνο  

15΄ 

Κουιντέτο 1997  Crosswind   Για βιόλα και Κουαρτέτο 

Σαξοφώνων  

15΄ 

Τρίο 1998  Façade-trio   Για δύο κλαρινέτα 

μπάσο και κρουστά  

15΄ 

Ντουέτο 1998  Profils  Για βιολοντσέλο και 

Zarb  

12΄ 

Ντουέτο 1998  Requiem furtif  Για βιολί και πλήκτρα  7΄ 

Ντουέτο 2001  Rasch   Για βιολί και άλτο  10΄ 

 2004  Alter-Face   Για δύο πιάνα  10΄ 

Happy End  2007      

 

Μουσική για σύνολα: 

 

Έτος Τίτλος Σχόλια Ενορχήστρωση Διάρκεια

1971  Puzzles  Για 12 εκτελεστές: 2 (2pic) .0.2.1-

1.2.1.1, 2 κρουστούς  

16΄ 
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Έτος Τίτλος Σχόλια Ενορχήστρωση Διάρκεια

1971  Von Zeit zu Zeit   Για 16 εκτελεστές :1.1.2.1-1 .1.2.1, 

κρουστά, Hammond org, crd 

(1.0.1.1.1)  

20΄ 

1971-

1972  

Αφιέρωμα στον 

Jules Verne  
 Για 18 εκτελεστές: 1,2 (cor Ang) 

.2 (clb) .1-1.1.2.0, 2 Perc. (+ 

τρομπόνι κυνηγιού, harm), πιάνο 

(οργ ελεψτριψ), crd (1.0.1.1.1)  

11΄ 

1972  Ascoltare Stanca   Για 18 εκτελεστές: 1 (PIC) .2.0.0-

2.0.0.0, pno, clv, crd (3.3.2.2.1)  

10΄ 

1973  Variations pour 

quatorze 

instruments  

 Για 14 εκτελεστές: 1.1.1.1-1 .0.0.0, 

Perc, hp, pno, gt, crd (1.1.1.1.1)  

14΄ 

1975  Les Lauriers sont 

coupés  
 Για σοπράνο, μετζο-σοπράνο και 5 

εκτελεστές: 1,1 (cor Ang) .0.1-

0.0.1.0, CRD (0.0.1.0.0)  

20΄ 

1977  Parenthèses   Για σόλο κρουστά και 16 

εκτελεστές: 2.0.2.1 - 1.1.1.0, 

2perc, pno, hp, crd (1.0.1.1.1)  

17΄ 

1989  Triangle carré   Για κουαρτέτο εγχόρδων και 3 

κρουστούς  

20΄ 

1991  Pièce pour douze   Για 12 εκτελεστές:0.2.1.2 - 2 

.0.0.1, 2perc, pno, ΟΚΑ  

13΄ 

1992  Ritournelles  Για 2 βαρύτονους και 9 

εκτελεστές: pic, CLB, timp, pno, 

mand, guit, hp, VLC, γβ  

12΄ 

1996  Babil   Για κλαρινέτο και 15 εκτελεστές: 1 

(PIC) .1.1.1 (CBN) - 1.1.1.1, 

πιάνο, ξυλοφώνου, CRD 

(1.1.1.1.1)  

15΄ 

1997  Totem   Για 8 βιολονστέλα  15΄ 
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Έτος Τίτλος Σχόλια Ενορχήστρωση Διάρκεια

1998  In extremis  Για 8 εκτελεστές:1.0.0.0-1 .0.0.1, 

Perc, pno, CRD (0.0.1.1.1)  

15 

1998-

1999  

Strasbourg 

instantanés 

39 

παιδαγωγικά 

κομμάτια  

pour diverses formations  

2000  La Nuit en tête  Για σοπράνο και οργανικό 

σεξτέτο: fl, cl, VL, VLC, Perc, pno 

14΄ 

2002  Heysel  Για μια ταινία 

του Thierry De

Mey.  

Για 8 εκτελεστές :1.1.2.1-1 .1.1.0, 

2perc, 2pnos, CRD (1.1.1.2.1)  

5΄ 

2003  Dark Side  Κείμενα από

το "Ορέστεια" 

του Αισχύλου

που μετα-

φράστηκε από

François 

Regnault  

Για μέτζο σοπράνο και 18 

εκτελεστές: 2,2 (cor Ang) .2.2-

2.1.0.1, 3perc, pno, CRD 

(2.1.2.2.1)  

30΄ 

2003  Le Reste du temps  Για βιολοντσέλο, κύμβαλο και 

σύνολο :0.0.2.1-1 .0.0.0, Perc, pno, 

CRD (1.0.1.1.0)  

15΄ 

2006  Contretemps  Για σοπράνο και σύνολο: 

2.1.2.1 - σαξόφωνο - 1.1.1. - 

Ακορντεόν, 2 πιάνα, 2 κρουστά - 

2.2.2.1  

30΄ 

2007  Bloody Luna  Για σόλο βιολοντσέλο & οργανικό 

σύνολο - Pno - συμβολοσειρές 

(1.1.1.1.1)  

15΄ 

2008  Teeter-Totter  2FL, 2 cl, Sax, κόρνο, 2 PF, 2 

Perc, VCL 2, 1 cb.  

15΄ 
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Μουσικό θέατρο 

 

Έτος Τίτλος Σχόλια Ενορχήστρωση Διάρκεια

1971  La Tragique histoire 

du nécro-mancien 

Hieronimo et de son 

miroir 

Μουσικό Θέατρο Για μαριονέτες, ηθοποιό, 

Mezzo-σοπράνο, λαούτο (ή 

κιθάρα), βιολοντσέλο και 

μαγνητική ταινία  

30΄ 

1974  De la nature de l’eau Μουσικό Θέατρο Για 6 τραγουδιστές 

(S.3MzS.2Bar), 2 ηθοποιούς 

(1άντρα και 1γυναίκα) 1perc 

vibraphone, πιάνο 

17΄ 

1977  Fragments 

(Ημερολόγιο μιας 

όπερας)  

Μουσικό θέατρο

επί ενός κειμένου

από τον Michel

Deutsch  

Για 9 σόλο φωνές 

(S.3MzS.T.2Bar.2B), δύο 

ηθοποιούς (ένας άνδρας και μία 

γυναίκα), πιάνο 2 vibra-phones  

30΄ 

1978  Quai nο 1  Μουσικό θέατρο

σε ένα κείμενο: 

Marie-Noëlle 

RioPrix Paul

Gilson  

Για 1 ηθοποιός, 7 σόλο 

τραγουδιστές (2S.2MzS.3Bar) 

2perc, electric piano  

19΄ 

1979  Les Sept crimes de 

l’amour 

Μουσικό θέατρο

για μια ταινία του

Michel Fano  

Για  Φωνή, cl, Perc  5΄ 

1979-

1980  

De la nature de la 

gravité  

Κείμενο του

Γιώργου Απέργη

από το

πρόγραμμα 

Leonardo da

Vincipour  

Για 7 τραγουδιστές 30΄ 

1981  Les Guetteurs de 

sons 

Μουσικό θέατρο Για 3 κρουστούς  17΄ 
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Έτος Τίτλος Σχόλια Ενορχήστρωση Διάρκεια

1992  Sextuor - L’Origine 

des espèces 

Μουσικό θέατρο

Κείμενα Γιώργου 

Απέργη και 

François 

Régnault  

Για 5 γυναικείες φωνές και 

τσέλο  

60΄ 

1996-

1997  

Commentaires Μουσικό θέατρο. 

Κείμενο του 

Philippe Minyana

Για 2 κωμικούς, βαρύτονο, 

τσέλο, βιόλα και πιάνο  

75΄ 

1999  Entre chien et Loup  Γαλλική έκδοση

του Zwielicht

Μουσικό θέατρο 

κείμενα από Paul

Klee, Γκαίτε και

Φρανς Κάφκα  

Για Σοπράνο, ηθοποιό και 5 

εκτελεστές: fl, Perc, pno, άλτο, 

vlc  

60΄ 

1999  Zwielicht  Μουσικό θέατρο, 

κείμενα από Paul

Klee, Γκαίτε και

Franz Κάφκα  

Για Σοπράνο, ηθοποιός και 5 

πράξεις: fl, Perc, pno, άλτο, 

VLC  

60΄ 

2000  Machinations Κείμενο François 

Regnault και 

Georges Aperghis 

Για 4 γυναικείες φωνές, 

ηλεκτρονικά και προβολή 

βίντεο  

60΄ 

2001  Le Petit chaperon 

rouge, 

“Rotkäppchen” 

Μουσικό θέατρο 

Κείμενο του

Charles Perrault

στα γαλλικά. 

Αγγλική έκδοση

από το 2006.  

Για παιδιά και 6 εκτελεστές: 

0.0.2 (2clB) .0-0.0.0.0, SAXS, 

2pno, CRD (1.0.0.0.0)  

40΄ 

2002  Paysage sous 

surveillance 

Μουσικό θέατρο. 

Κείμενο, Heiner

Müller  

Για 2 ηθοποιούς, 2cl, 2vlc, 

2synt  

70΄ 
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Έτος Τίτλος Σχόλια Ενορχήστρωση Διάρκεια

2007  Happy End  Κείμενο και 

μουσική με την 

ταινία κινου-

μένων σχεδίων 

από τον Hans Op

de Beeck / Bruno

Hardt / Klaas

Verpoest.  

Κείμενο του

Charles Perrault  

Ομάδα των 14 μουσικών, σεφ, 

ηλεκτρονικά (συμπεριλαμ-

βανομένης της φωνητικής 

τηλεφωνίας), μεγάλη οθόνη 

κινηματογράφου. 

Εκτελεστές: fl, 2 cl, 3 Perc, 

πληκτρολόγια 2, e-guit, 2 VI, 2 

cellos, κόντραμπάσο.  

60΄ 

 

Όπερες 

 

Έτος Τίτλος Σχόλια Ενορχήστρωση Διάρκεια

1973  Pandaemonium  Opera με λιμπρέτο 

από τον Γιώργο 

Απέργη  

Για 8 φωνές (4 S.4Bar), 4 

ηθοποιούς, 7 εκτελεστές: 0.0.2 

(clB) .0-0.0.0.0, 2perc, piano 

(clv, electric org), crd (0.0.0.1.1)  

95΄ 

1974  Jacques le 

Fataliste  

Όπερα σε 3 πράξεις, 

λιμπρέτο του Henri

Mary από κείμενα

του Diderot  

Για 8 σόλο φωνές (4S.4Bar), 

μικτή χορωδία (4S.4A.4T.4B) 

και την ορχήστρα της 29 

μουσικών: 5 (fl ut, 4FL beaked) 

.2 (cor Ang) .2 (clB) .0 -- 

1.1.1.1, 4perc, cel, piano, régale, 

clv, org, crd (0.0.0.4.3)  

130΄ 

1976  Histoire de loups Opera με λιμπρέτo 

του Marie-Noëlle 

Rio από κειμενα του

Siegmund Freud  

Για 8 κύριες σόλο φωνές, 4 

βαρύτονους και 9 εκτελεστές: 

1.0.2 (clB, clCB) .0-0.0.0.0, 

2perc, electric org (piano, cel, 

harm), crd (0.0.0.2.1)  

135΄ 
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Έτος Τίτλος Σχόλια Ενορχήστρωση Διάρκεια

1978  Je vous dis que 

je suis mort 

Opera με λιμπρέτο

του François 

Regnault  

Για 7 φωνές σόλο 

(S.MzS.AT2Bar.B) και 12 

εκτελεστές: 1 (pic, flA) .0.2 

(basset κέρας, 2clB) .1 (cbn) -

0.0.2.0, harm (clv, piano, cel) , 

2perc, crd(0.0.0.2.1)  

45΄ 

1984  L’Écharpe rouge Opera σε κείμενο 

του Alain Badiou  

Για 5 κύριους τραγουδιστες, 16 

δευτερεύων τραγουδιστές, 3perc, 

2 piano  

160΄ 

1990  La Fable des 

continents 

Μουσική για την

ομώνυμη ταινία από

τους Hugo de

Santiago και

Γιώργος Απέργης 

Για μπάσα φωνή και ορχήστρα   

1990-

1995  

Tristes 

Tropiqoues, Op 

106  

 Όπερα σε τρεις 

πράξεις. Λιμπρέτο 

από την Catherine

Clement βασισμένο 

σε μυθιστόρημα του 

Claude Levi-Strauss 

Για 12 τραγουδιστές 

(6S.CT.2T.5Bar.BarB.4B), μικτή 

χορωδία (40 τραγουδιστές) και 

ορχήστρα: 2 (pic) .2.2 (clB) .2 

(cbn) -2.2.2.1, timp, 2perc, 

2piano, crd (8.6.6.5.3)  

90΄ 

2004  Avis de Tempête Όπερα με λιμπρέτο

του Γιώργου Απέργη

και του Peter

Szendy, σε κείμενα

Melville, Kafka, 

Hugo 

Για σοπράνο, 2 βαρύτονους, 

χορευτή, ηθοποιό, ηλεκτρονικά, 

βίντεο και σύνολο :0.1.0.0-1 

.1.1.0-El κιθάρα., 2 πλήκτρα, 

0.0.1.1.0  

70΄ 
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Έργα για ορχήστρα: 

 

Έτος Τίτλος Σχόλια Ενορχήστρωση Διάρκεια

1971-

1972  

Concerto 

grosso  
 Για τρεις τραγουδιστές (MzS. 

Bar. B), ηθοποιό, 19 εκτελεστές 

και μαγνητοταινία: 0.0.3.2 - 

0.0.3.1, 4 perc, πιάνο, crd 

(0.0.0.4.1)  

50΄ 

1972  Die Wände 

haben Ohren  
 Για την ορχήστρα εβδομήντα 

δύο (72) μουσικών: 4 (pic) 

.3.3.3-4.3.3.1, 2 perc, crd 

(14.11.9.7.5)  

16΄ 

1973  BWV   Για έξι τραγουδιστές  (S. MzS. 

CT. T. 2Bar) και 21 εκτελεστές: 

2fl bec.0.4 (2clB) .0 - 0.0.4.0, 2 

perc, piano, clv, org, crd 

(0.0.1.1.4)  

17΄ 

1975-

1990  

Il Gigante 

Golia (1975 

αναθεωρήθη-

κε το 1990)  

Κείμενο ενός

μικρού motet sarde

Πρώτη έκδοση για σοπράνο και 

ορχήστρα σαράντα τριών 43 

μουσικών: 1, 2 (cor Ang) .2 

(clB) .1-1.1.1.0, 2perc, piano, crd 

(9.0.9.8.5)  

10΄ 

1990  Declamations   Για βαρύτονο, μπάσο κλαρινέτο 

και ορχήστρα εβδομήντα οκτώ 

(78) μουσικών: 4 (2pic) .4.4 

(clB,  clCB) .4 (cbn) - 5.3.3.1 - 

timp, 3 perc., έγχορδα 

(14.11.9.7.5)  

18΄ 

1993  L’Adieu  Για κοντράλτο και μεγάλη 

ορχήστρα: 4 (2pic) .4.4 (clB) .4 

(2cbn) -4.4.4.1, timp, 5perc, 

piano, 2HP, Strings  

12 
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Ορατόρια: 

 

 Τίτλος Σχόλια Ενορχήστρωση Διάρκεια

1999-

2000  

Die 

Hamletmaschi

ne- oratorio  

Ορατόριο Κείμενο του

Heiner Müller. 

Για 5 σολίστ (S, 2Bar, vla, 

Perc), μικτή χορωδία 

(9S.9.A.9T.9B) και 16 

εκτελεστές :1.1.2.0-2 

.1.1.1, Perc, piano (electric 

org), crd (1.0. 1.2.1)  

60΄ 

1981-

1987  

Liebestod  Ορατόριο.  

Κείμενο της Bettina von

Arnim  

Για 2 ηθοποιούς, 11 

τραγουδιστές (4S. 4MzS. 

Bar. 2B) και 9 εκτε-λεστές: 

0.0.2 (clpic, clB, clCB) .0-

0.0.0.0, 2perc, pno (cel, 

synt), crd (0.0.0.2 .1)  

145΄ 

1971  Vesper Ορατόριο του George 

Frederik Handel.  

Για 7 φωνές (2S. MzS. CT. 

2T.B) και 22 εκτε-λεστές: 

1.1.4.0 - 1.0.4.0, timp, 

2perc, clav, electric org, 

crd (0.0.1.1.4)  

30΄ 
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