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1. ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 

 

    Η µεγάλη άνθηση, κατά τη διαδροµή των αιώνων, των µουσικών σχολών Ιταλίας, 
Γερµανίας, Γαλλίας και Αγγλίας, έφερε µε τη σειρά του αυτό που σήµερα 
ονοµάζουµε γενικά δυτική µουσική. «∆εν υπάρχει αµφιβολία, ότι ο δυτικός 
πολιτισµός, που έγραψε την κατ’ εξοχήν ιστορία της µουσικής, µε τις µεγάλες 
επιτεύξεις και εξελίξεις της, µας χάρισε έργα αιώνια, έργα έξω από το χρόνο και 
τόπο, µας χάρισε αυτό που µπορούµε να ονοµάσουµε διεθνή µουσική» 
(Χαµουδόπουλος 1980, σ.109).  

    Οι Εθνικές Μουσικές Σχολές πηγάζουν ιστορικά από την αισθητική που 
δηµιουργήθηκε την περίοδο του Ροµαντισµού για µία εθνική και ταυτόχρονα διεθνή 
µουσική γλώσσα. Η αισθητική αυτή έφερε τη διαµόρφωση διαφορετικών µουσικών 
γλωσσών στα διάφορα κράτη της Ευρώπης. Έτσι λοιπόν, το 19ο αιώνα 
δηµιουργούνται και οι πρώτες εθνικές σχολές. Η δηµιουργία εθνικών σχολών 
συντελείται πρωτίστως, στον κεντρικό άξονα της Ευρώπης , στις χώρες, δηλαδή, της 
Ιταλίας, της Γερµανίας και της Γαλλίας. «Πράγµατι, µόλις γύρω στα µέσα του 
περασµένου αιώνα γεννήθηκαν στον ευρωπαϊκό χώρο, από τη σύγκρουση δύο 
βασικών µουσικών ρευµάτων, εθνικές µουσικές σχολές. Το ένα ρεύµα έρχεται από τα 
βάθη των αιώνων και αντιπροσωπεύει τη µουσική αντίληψη και τέχνη, που 
διαµορφώθηκε από την κυριαρχία των τριών µεγάλων µουσικών σχολών και το άλλο 
είναι δηµιούργηµα του 19ου αιώνα και αντιπροσωπεύει την κίνηση και προσπάθεια 
δηµιουργίας µιας µουσικής γλώσσας, σύµφωνα µε τις µουσικές ιδιοτυπίες κι ακόµα 
περισσότερο, σύµφωνα µε την ιστορία, τον πνευµατικό πλούτο και τις παραδόσεις, 
που ενώνουν τους ανθρώπους σε ενότητες» (Χαµουδόπουλος 1980, σς.62-63).     

     

1.1 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΧΟΛΗ    

Η πρώτη απόπειρα δηµιουργίας εθνικής σχολής στην Ελλάδα έγινε στις αρχές του 
19ου αιώνα. Πρωτεργάτες αυτής της ιδεολογίας ήταν, οι Γεώργιος Λαµπελέτ, 
∆ιονύσιος Λαυράγκας, Σπυρίδων Σαµάρας, και αργότερα οι Μανόλης Καλοµοίρης, 
Μάριος Βάρβογλης, Πέτρος Πετρίδης, Αιµίλιος Ριάδης.     

    Η προσπάθεια των συνθετών αυτών ήταν να συγκεράσουν τις τοπικές µουσικές 
παραδόσεις του ελληνικού µε τον ευρωπαϊκό χώρο. Όπως τονίζει και ο 
Χαµουδόπουλος (op. cit. σελ.109), «η εθνική µουσική µας γλώσσα δεν µπορούσε να 
είναι κάτι το ακατάληπτο στον ευρωπαϊκό χώρο. Ούτε και θα µπορούσε η Ελλάδα, να 
σταθεί δίπλα στις άλλες εθνικές σχολές, χωρίς τη χρησιµοποίηση της δυτικής 
τέχνης».  
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    Στο σηµείο αυτό θα ήταν χρήσιµη µια αναδροµή στο παρελθόν, προκειµένου να 
περιγραφεί συνοπτικά η πορεία που οδήγησε µέχρι τη δηµιουργία της Νεοελληνικής 
Μουσικής και τη σύσταση της Εθνικής Μουσικής Σχολής. Μετά την υποδούλωση της 
Ελλάδος στους Ρωµαίους, όλοι οι µελετητές συγκλίνουν στην ίδια γνώµη: ότι 
χωρίστηκε σε δύο µεγάλα ρεύµατα. Το ένα στράφηκε προς τη ∆ύση, όπου σιγά-σιγά 
προσαρµόστηκε στο χαρακτήρα του κυρίαρχου λαού, ενώ το άλλο ρεύµα 
εξαπλώθηκε στην Ανατολή: Μικρά Ασία, Αρµενία, Αραβία, Περσία, συνεχίζοντας 
την αρχαία παράδοση. ∆ιακόσια χρόνια µετά την παντοδύναµη επικράτηση της 
Ρώµης, εµφανίστηκε ο Χριστιανισµός. Αυτή η θρησκεία, γρήγορα αναδείχτηκε στον 
υπ’ αριθµό ένα κίνδυνο για τη Ρωµαϊκή Αυτοκρατορία. Γι’ αυτό καταδιώχτηκαν οι 
χριστιανοί µε το σκληρότερο και βαρβαρότερο τρόπο. Ο Χριστιανισµός συνένωνε τα 
δύο µουσικά ρεύµατα Ανατολής και δύσης. Το 395 µ.Χ. η Ρωµαϊκή Αυτοκρατορία 
µοιράστηκε στους δύο γιους του Μεγάλου Θεοδόσιου. Ο ένας πήρε τα διαµερίσµατα 
–κρατίδια της δύσης µε πρωτεύουσα τη Ρώµη και ο άλλος πήρε τα διαµερίσµατα-
θέµατα της Ανατολής µε πρωτεύουσα την Κωνσταντινούπολη (Παπάζογλου, 1984). 

    Αυτός ο διχασµός, πέρα από τις όποιες άλλες ιστορικές επιπτώσεις, είχε φανερά 
επίπτωση και στη µουσική των ανθρώπων. Οι µεν δυτικοί (στη Ρώµη) θεωρούσαν, 
ότι η ελληνική µουσική ήταν κάτι ξένο προς την ιδιοσυγκρασία τους και 
προσάρτησαν την πολυφωνία αντ’ αυτής, συγχωνεύοντας σταδιακά διαφορετικά 
στοιχεία και προσαρµόζοντας τους αρχαίους τρόπους στους εκκλησιαστικούς 
τρόπους, που οδήγησαν στους σηµερινούς Μείζονα Ελάσσονα και στον Χρωµατικό. 
Οι δε βυζαντινοί (στην Κωνσταντινούπολη), κράτησαν τη βυζαντινή µουσική των 
πανάρχαιων φωνητικών µελωδιών 1000 χρόνων, που ήταν κατά βάση µονοφωνική 
(Παπάζογλου 1984, σ.46). 

    Το να πούµε λοιπόν ότι η ελληνική εθνική µουσική σχολή είναι απλώς µία 
απόρροια του ∆υτικού ευρωπαϊκού πολιτισµού του σήµερα, θα ήταν µάλλον ή ήττον 
εσφαλµένο και ανυπόστατο συµπέρασµα.  

     Σύµφωνα µε τη Ρωµανού: «Η εθνική µουσική διαφέρει από την ευρωπαϊκή στα 
µουσικά συστήµατα και στα τεχνικά της γνωρίσµατα, στη σηµειογραφία ως σύλληψη 
και ως τύπο, στην κοινωνική λειτουργικότητα, στους θεσµούς, τα ήθη και τις 
υποδοµές, που στηρίζουν και περιβάλλουν τη δηµιουργία τη διακίνηση και την 
πρόσληψή της. Ως απόρροια των πολιτιστικών αυτών διαφορών έχουµε τα εξής 
δεδοµένα: α) το δυτικό πολιτισµό, β) τον ανατολικό πολιτισµό και τέλος γ) το 
συγκερασµό αυτών των δύο» (Ρωµανού 2006, σς.117,120).    

    

    Η Ελλάδα του 19ου αιώνα, όντας το σταυροδρόµι ανάµεσα στους δύο αυτούς 
πολιτισµούς, αγωνίστηκε να βρει τη δική της φωνή.      
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    Λίγο αργότερα, κατά το πρώτο µισό του 20ού αιώνα, ο Μίνως ∆ούνιας έγραφε: 
«Το πρόβληµα δηµιουργίας ελληνικής µουσικής, παρ’ όλες τις προσπάθειες 
δεκαετιών, παραµένει σοβαρό, περίπλοκο, στην ουσία του άλυτο ακόµη. ∆εν έχει 
διαµορφωθεί και επιβληθεί ένα ύφος στα βασικά του γνωρίσµατα εθνικό, όπου είναι 
δυνατό, να ενταχθεί η µουσική µας παραγωγή αβίαστα, χωρίς να δεσµεύεται ο 
µουσουργός, από άλλους παράγοντες. Ίσως η εποχή (και η ευκαιρία), δηµιουργίας 
ελληνικής σχολής, ανάλογης µε την παλαιότερη ρωσική, τη βοηµική, την ισπανική, 
έχει παρέλθει ανεπιστρεπτί. Πράγµατι, οι λεγόµενες εθνικές σχολές και ο 
φολκλορισµός, ανήκουν οριστικά στο παρελθόν» (∆ούνιας, 1963). 

 

1.2 ΤΟ «ΜΟΥΣΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ» 

     

    Είναι σκόπιµο να κάνουµε µία παρένθεση, και για το λεγόµενο «Μουσικό 
Ζήτηµα», που στη διάρκεια του 19ου αιώνα εντείνει το πρόβληµα ταυτότητας και 
προσδιορισµού της ελληνικής µουσικής. «Ήδη από την περίοδο του 1834-1839 είχε 
εκδηλωθεί σύγκρουση µεταξύ των οπαδών της ευρωπαϊκής πολυφωνίας και των 
οπαδών της βυζαντινής µονοφωνικής παράδοσης» (Μπαρούτας 1992, σς.13-14). 
Αυτό εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο «σύγκρουσης» που χαρακτηρίζει την 
Ελλάδα το 19ο αιώνα και αναφέρεται στο δίληµµα Ανατολή ή ∆ύση. Στην 
περιπλοκότητα αυτή συνέβαλαν αφενός  οι τάσεις του εξευρωπαϊσµού της ελληνικής 
µουσικής, που συνδεόταν κατά κάποιον τρόπο µε µία προσπάθεια εξιδανίκευσης της 
ελληνικής πραγµατικότητας και αφετέρου «η προσπάθεια εισαγωγής της πολυφωνίας 
στην ορθόδοξη µουσική» (Ρωµανού 2006, σ.108).      

    Οι µεγαλοαστοί στην Ελλάδα και οι ξένοι αξιωµατούχοι προέβαλλαν συνεχώς την 
ανάγκη αναδιαµόρφωσης των µουσικών πραγµάτων και  καλλιεργούσαν την ιδέα 
ενός ειδυλλιακού βίου, που σχετίζεται άµεσα µε τη µουσική πραγµατικότητα. Οι 
πρώτες κινήσεις προς αυτήν την κατεύθυνση είχαν αρχίσει να γίνονται ήδη από την 
περίοδο διακυβέρνησης του βασιλιά Όθωνα (Χαµουδόπουλος, 1980).  

    Μία άλλη παράµετρος που µπορεί να τεκµηριώνει τα παραπάνω, είναι ότι πολλοί 
Νεοέλληνες που είχαν γεννηθεί και ζήσει στο εξωτερικό, σε συνεργασία µε το 
νεοσύστατο Βασίλειο, επιθυµούσαν να προβάλουν το ελληνικό κράτος ως σύγχρονο 
και ευρωπαϊκό (Μπαρούτας 1992, σ.9). Όπως σηµειώνει η Ρωµανού (2006): «Το 
ελληνικό άλµα προς την Ευρώπη πρέπει και αυτό να κατανοηθεί ως επακόλουθο της 
πολιτικής των µεγάλων δυνάµεων και του ενδιαφέροντός τους να περιλάβουν στη 
σφαίρα επιρροής τους τις πρώην οθωµανικές περιοχές» (σ.115). Το τελευταίο είναι 
µία διαπίστωση, ότι πολλές φορές η ιστορία έχει αναδείξει περιπτώσεις, όπου ο 
πολιτισµός µιας χώρας καθορίζεται -αυτοπροσδιορίζεται- από την εκάστοτε πολιτική 
διπλωµατία που ακολουθείται σε συγκεκριµένους χρονικούς ορίζοντες. 



 

 

4

2. Η ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥ∆Ι 

         

    Όπως έγινε αντίστοιχα µε όλες τις Εθνικές Σχολές της Ευρώπης, η Ελληνική Σχολή 
αναζήτησε να συνδεθεί µε την ελληνική µουσική παράδοση, µε την αρχαία ελληνική, 
τη βυζαντινή και τη δηµοτική µουσική. Αυτή η σύνδεση δεν είχε δυτικότροπη βάση, 
αλλά περνά από το πνεύµα των αρχέγονων αφετηριών που πρέσβευε η ελληνική 
παράδοση. Αντικατέστησε τις νότες, τις µελωδίες µε πλέον σύνθετα ηχητικά 
µορφώµατα, τα οποία όµως µπορούν να χαρακτηριστούν ως ελληνικά, εξαιτίας της 
ενσυνείδητης δηµιουργίας τους.  

    Σύµφωνα µε τον Συναδινό (1919) το χρονικό της έντεχνης νεοελληνικής µουσικής 
στην Ελλάδα ξεκινά κατά την περίοδο από το 1871 µέχρι το 1891 και επεκτείνεται 
από το 1891 µέχρι σήµερα. Έτσι, ως αδιάσπαστη ιστορική συνέχεια, η έντεχνη 
νεοελληνική µουσική έχει ηλικία τουλάχιστον 230 ετών.           

    Κατά µία άλλη εκδοχή από τον Σόλωνα Μιχαηλίδη (Ρωµανού 2006, σ.10), η 
Μεσαιωνική εποχή για την Ελλάδα ολοκληρώνεται το 1453. Την επόµενη περίοδο, 
~1453-1830 καλύπτει η Λαϊκή δηµοτική µουσική, ενώ η Σύγχρονη ελληνική µουσική 
εκτείνεται περίπου από το 1830 ως σήµερα. 

        Ο συνθέτης καλείται να επωµιστεί το βάρος της ευθύνης που φέρει απέναντι 
τόσο στο σύγχρονό του πολιτιστικό περιβάλλον, όσο και στην παράδοση. Η ιδιαίτερη 
έµφαση που δόθηκε στην έννοια της εθνικής ταυτότητας στο πολιτισµικό περιβάλλον 
των πρώτων δεκαετιών του 20ου αιώνα στην Ελλάδα, είχε ως αποτέλεσµα την 
ανάπτυξη πολλαπλών σηµασιολογικών εκφάνσεων της έννοιας της «παράδοσης» 
(Ιντζεσίλογλου, 2000). Για να υπάρξει κατά µία έννοια ένα γεφύρωµα, µεταξύ του 
παρόντος και του παρελθόντος, δηµιουργεί στενούς δεσµούς µε το ευρύτερο 
πολιτιστικό περιβάλλον µε δύο τρόπους: 

α)Την αντίληψη της συνύπαρξης παρελθόντος και παρόντος µέσω ενστικτώδους 
βιώµατος της παράδοσης στο παρόν. 

β)Την έννοια της «ελληνικότητας» µε κεντρικό στοιχείο την παράδοση.     

    Ο πρώτος άξονας έχει σχέση µε την έννοια της εθνικής ενότητας και το ζήτηµα της 
ιστορικής συνέχειας, έννοιες που αναπτύσσονται µέχρι το 1922, όταν το κύριο 
ζήτηµα για το ελληνικό έθνος είναι πρόβληµα ενότητας και συνέχειας. Ο δεύτερος 
άξονας αναφέρεται στην χρονική περίοδο µετά το 1923, δηλαδή µετά την 
Μικρασιατική καταστροφή, όταν το ζήτηµα µετασχηµατίζεται σε πρόβληµα 
διαφοράς. Η Ελλάδα οφείλει να ξεχωρίσει από τα άλλα έθνη και τούτο είναι δυνατόν 
να γίνει αν προβληθεί η ελληνική ιδιαιτερότητα, κάτι που οδηγεί στη δηµιουργία της 
έννοιας της «ελληνικότητας», που ο  Ιντζεσίλογλου  χαρακτηρίζει ως «ιδεολόγηµα» 
(Ιντζεσίλογλου 2000, σ.191).  
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        Η δηµιουργία Εθνικής Σχολής λοιπόν βασίζεται στην έκφραση εθνικής 
ταυτότητας. Αυτή αποτυπώνεται στα πλαίσια της παράδοσης. «Επιδιώκουµε δηλαδή 
την αναζήτηση του «σύγχρονου» κατά τη µεθοδική έρευνα και ερµηνεία της 
ελληνικής έντεχνης παράδοσης» (Ψυχοπαίδη, σ.23). Πολλοί Έλληνες και ξένοι 
µουσικολόγοι, µε γνωστότερο τον Samuel Baud-Bovy, υποστηρίζουν ότι µέσα από 
την κοινή γλώσσα, αλλά και κοινά χαρακτηριστικά διαφαίνεται µία συνεχής εξέλιξη 
που ξεκινά από την αρχαία ελληνική µουσική. «Οι αρχές του δεν είναι εύκολο να 
ανιχνευτούν. Ο πρώτος εκδότης ελληνικών δηµοτικών τραγουδιών υποστήριξε ότι 
δεν υπάρχει συγκεκριµένη εποχή στην οποία µπορούµε να τοποθετήσουµε την αρχή 
του, αλλά ότι προήλθε εξελικτικά µε βαθµιαίες µεταβολές από την αρχαία ποίηση και 
ειδικότερα από την λαϊκή ποίηση των αρχαίων Ελλήνων» (Αµαριανάκης σ.343). Τα 
χαρακτηριστικά των επιµέρους ειδών της ελληνικής µουσικής βασίζονται ανέκαθεν 
στο δηµοτικό τραγούδι.   

    Το δηµοτικό τραγούδι, όπως είχε γίνει στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης, 
άρχισε να βρίσκει σιγά-σιγά τη θέση του στην ελεύθερη δηµιουργία, από τη στιγµή 
που αναγνωρίστηκε η αξία της δηµοτικής µουσικής. Η δοσµένη από τον ελληνικό της 
χαρακτήρα αυτοτέλεια δεν είναι µονάχα παρά η αλύτρωτη συγγένεια που έχει µε τις 
ρίζες της: η ψυχή ενός λαού είναι κλεισµένη στα δηµοτικά του τραγούδια, κατά τον 
Herder (στον Μιχαηλίδη, 1952). Σ’ όλες τις χώρες, όπου δηµιουργήθηκαν µουσικές 
σχολές, η λαϊκή µουσική προσφορά, αποτελεί µία από τις κύριες βάσεις δηµιουργίας 
τους. Ταυτόχρονα, αφοµοιώνονταν από τους συνθέτες και στοιχεία άλλων µουσικών 
παραδόσεων. Ανάλογες τάσεις αφοµοίωσης µουσικών χαρακτηριστικών άλλων 
περιοχών υπάρχουν και στην βυζαντινή αστική κοινωνία, καθώς και αργότερα στην 
Οθωµανική (Katsanevaki, 2006, Katsanevaki, 2007). Κατά τον Ξανθουδάκη (2007), 
«η –βεβαιωµένη σήµερα- κινητικότητα της τότε βυζαντινής κοινωνίας επιδείκνυε 
ανάλογες τάσεις µε την αποκέντρωση και σύσφιξη των σχέσεων µε τη ∆ύση, τάσεις 
που είναι ικανές να λογοδοτήσουν για τις σηµαντικές καλλιτεχνικές ανακατατάξεις» 
(σ.363). Έτσι λοιπόν, µαζί µε τα ξένα στοιχεία που αφοµοιώθηκαν, τα συστατικά 
στοιχεία που διέπουν το ελληνικό τραγούδι δε θα µπορούσαν να λείπουν από την 
ελληνική µουσική πραγµατικότητα. 

    Αν και δεν έχει καθοριστεί η πηγή προέλευσης του δηµοτικού τραγουδιού, κατά 
τον Χαµουδόπουλο, «η αρχαία Ελλάδα, το Βυζάντιο, η Ανατολή, η Βαλκανική, η 
Μεσόγειος, η παραδοσιακή κληρονοµιά αρχαίων ελληνικών και βυζαντινών 
µουσικών τρόπων και τονικών συστηµάτων, οι χρωµατικές ανατολικές µουσικές 
κλίµακες, οι κλίµακες του δυτικό-ευρωπαϊκού µουσικού κλίµατος, αποτελούν τις 
πηγές, απ’ όπου δέχτηκε επιδράσεις το δηµοτικό τραγούδι. (Χαµουδόπουλος 1980, 
σ.110). 

    Η δηµοτική µουσική µεταδίδεται µέσα από την προφορικότητα και την µνήµη. 
Είναι µονόφωνη τροπική και εκτελείται οµοφωνικά. Όπως διαπιστώνουµε, 
προέρχεται από τις τοπικές παραδόσεις των Βαλκανίων και τη σφαίρα της Ανατολής, 
σε αντίθεση µε την πολυφωνία και την κάθετη αρµονική συνήχηση της δυτικής 
σκέψης.  
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    «Η εκλεπτυσµένη έκφραση µε τη χρήση των υποδιαιρέσεων των διαστηµάτων, το 
ανεπαίσθητο πέρασµα από τον έναν φθόγγο στον άλλον, και οι διακριτικές 
µετατροπίες, σε συνδυασµό µε τους πλουσιότατους ρυθµούς και την ανεξάντλητη 
πηγή ήχων δείχνουν µία εύρωστη παράδοση µε ανεξάντλητες δυνατότητες 
έκφρασης» (Αµαριανάκης 2007, σ.345). Στο παρακάτω παράδειγµα αποτυπώνεται 
ένα στιγµιότυπο µε βυζαντινή απόχρωση. Εδώ φαίνεται η ανατολική χροιά, µέσα από 
τα σηµεία έλξης, δανεισµένα από τη βυζαντινή σηµειογραφία. Επίσης, είναι φανερός 
ο διανθισµός κάποιων φθόγγων, εντός των οποίων γίνεται «το ανεπαίσθητο πέρασµα 
από τον έναν φθόγγο στον άλλον». Το θέµα αυτό χρησιµοποιεί ο Κωνσταντινίδης στη 
∆ωδεκαννησιακή Σουίτα (Αρ.1):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Το ∆υοσµαράκι» Κάρπαθος Συλλογή Baud-Bovy αρ. 34 (Σακαλλιέρος, σ.245). 
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    Ένα άλλο συστατικό στοιχείο των τραγουδιών είναι ο ρυθµός. Κατά τον Brailoiu 
(στον Baud-Bovy σ.2-3) υπάρχουν δύο κατηγορίες ρυθµών που είναι γνωστές σε 
πολλές τοπικές παραδόσεις στον κόσµο: ο ρυθµός των παιδικών τραγουδιών και ο 
σταθερός συλλαβικός δίχρονος. Στην ελληνική παράδοση, ο ένας τρόπος (ο ρυθµός 
στα παιδικά τραγούδια) δηµιουργείται από µία ρυθµική βάση οκτώ βασικών χρόνων 
πάνω στην οποία προσαρµόζεται ο αριθµός των συλλαβών του στίχου. Στην άλλη 
κατηγορία συναντάµε ένα σύστηµα στο οποίο οι αξίες διαδέχονται η µία την άλλη ως 
συµπλέγµατα δύο βασικών ειδών χρόνων: ενός βασικού χτυπήµατος και ενός άλλου 
που είναι διπλάσιο από το πρώτο σε διάρκεια. Αυτό το σύστηµα βασίζεται και 
εναρµονίζεται µε τον ρυθµό των συλλαβών του ποιητικού στίχου (Baud-Bovy σ.4), 
όπως φαίνεται στο παρακάτω παράδειγµα: 

 

                                  

 

 

«Το Πάθος» Κάσος Συλλογή Baud-Bovy αρ. 9 (Σακαλλιέρος, σ.256). 
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    Ο Έλληνας συνθέτης βρίσκεται σε µία εξαιρετική προνοµιακή θέση, γιατί µπορεί 
να αντλήσει από δύο πηγές. Όπως γράφει ο Σόλων Μιχαηλίδης «Εµπνεόµενος, είτε 
άµεσα, είτε έµµεσα, από αυτές δεν κάνει τίποτε άλλο παρά να εξακολουθεί την 
φωτεινή υπόδειξη του δελφικού µαντείου, το σωκρατικό γνώθι σαυτόν. Και 
γνωρίζοντας καλύτερα τον βαθύτερο εαυτό του γίνεται ειλικρινέστερος και 
διαυγέστερος απόστολος των εθνικών ιδεωδών και εκφραστής της εθνικής 
ψυχής…Το ελληνικό δηµοτικό τραγούδι υπήρξε ο ζωντανός παραστάτης του Έθνους 
στην ιστορική του ζωή, ο καθρέφτης και η ζωντανή έκφραση των συναισθηµάτων, 
των σκέψεων και των ποικίλων µαρτυριών, που ο πολύτροπος και πολύπαθος 
ελληνικός λαός γνώρισε στη µακραίωνη ιστορία του» (Μιχαηλίδης, σ.14). Η 
ελληνική µουσική λοιπόν για να µπορέσει να αναγνωριστεί, προβάλλει αυτά τα 
χαρακτηριστικά, σε συνδυασµό µε εκείνα που ενσωµατώνει από τη ∆ύση: «για να 
µπει στην ευρωπαϊκή κοινωνία, η Ελλάδα, µε την εθνική µουσική της, για να µπει 
στην κοινωνία, όπου και αυτή ανήκει, ήταν απαραίτητο να χτίσει το εθνικό µουσικό 
της οικοδόµηµα, χρησιµοποιώντας υλικά και από τις δύο σφαίρες, την ανατολική και 
τη δυτική» (∆ούνιας, 1963 σς.313-314). Αυτό το κατορθώνει έµπρακτα στα έργα του 
ο συνθέτης Γιάννης Κωνσταντινίδης.  
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3. ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ 

       

    Πριν σκιαγραφήσουµε την ταυτότητα του Γιάννη Κωνσταντινίδη, θα ήθελα να 
κάνουµε µια σύντοµη αναδροµή και να δούµε, πως περνάει η παραδοσιακή µουσική 
µας στο χώρο της έντεχνης νεοελληνικής δηµιουργίας. Η καινούρια αυτή ορµή, είναι 
η αυτοτέλεια της εθνικής µας µουσικής, αντίκρυ στην ποίηση. Από την ένωση 
«ήχου» και «στίχου», γεννήθηκε η νέα εθνική µουσική γλώσσα. Γιατί, «στίχος», είναι 
το δηµοτικό τραγούδι, είναι η προέκταση,  η ψυχή και η φύση της Ελλάδας. Η δυτική 
µουσική, η έντεχνη µουσική των Ελλήνων συνθετών του 19ου αιώνα και της 
Επτανησιακής Σχολής, οι προσπάθειες εναρµόνισης των δηµοτικών τραγουδιών και η 
χρήση δηµοτικοφανών µελωδιών, συνθέτουν το σκηνικό του 19ου προς 20ου αιώνα. 
Όπως, γνωρίζουµε, η δυτική µουσική αρχίζει να γίνεται γνωστή στην Ελλάδα τον 19ο 
αιώνα και οι αρχές της έντεχνης λόγιας µουσικής τοποθετούνται γύρω στα 1830 στα 
Επτάνησα. Η πρώτη αυτή δεκαετία, έχει ιδιαίτερη σηµασία για την έντεχνη ελληνική 
µουσική. Πράγµατι, µέσα σε αυτή, πραγµατοποιήθηκε το µεγάλο αποφασιστικό 
άνοιγµα του δρόµου, για την έκφραση των εθνικών µουσικών ιδανικών. Μην 
ξεχνάµε, ότι το υπόλοιπο έθνος ζούσε υποδουλωµένο. Το ιταλικό bel canto σηµαδεύει 
τα έργα των συνθετών της Επτανησιακής Σχολής. Η προσέγγιση στο χώρο της 
παραδοσιακής µουσικής γίνεται από τον Ζακυνθινό Παύλο Καρρέρ (1829-1896). Ως 
αποτέλεσµα, µουσικά προηγµένες χώρες της Ευρώπης µάθαιναν ότι σε µια γωνιά της 
γης, πλούσια σε πνευµατικό πολιτισµό και ιστορία, µία νέα έντεχνη εθνική µουσική, 
διεκδικούσε τη θέση της δίπλα στις άλλες εθνικές µουσικές σχολές (Παπάζογλου, 
1984). 

    Ο Κων/δης είναι ο µοναδικός συνθέτης που αξιοποίησε αυτούσιο τµήµα της 
νεοελληνικής µουσικής στα δηµοτικοφανή του θέµατα. Κατά συνθήκη, µπορεί να 
θεωρείται εκπρόσωπος της Εθνικής Σχολής. Ωστόσο, οι απόψεις διίστανται, όπως θα 
φανεί και παρακάτω. Εξάλλου, αυτό δεν είναι το µοναδικό ζήτηµα στο οποίο η 
µουσική του µοιάζει αµφίσηµη. Ο Κωνσταντινίδης «στους µεταπολεµικούς κύκλους 
της σύγχρονης µουσικής, αποτελεί εξαίρεση, γιατί παρ’ όλο που δεν έγραψε καθόλου 
µουσική που να µπορεί να ονοµαστεί πρωτοποριακή ή σύγχρονη, το έργο του 
προβλήθηκε σε συναυλίες σύγχρονης µουσικής» (Ρωµανού, 2006  σ.260) 
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3.1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆Η (1903-1984)1 

        

    Ο Γιάννης Κωνσταντινίδης  γεννήθηκε στη Σµύρνη στις 21 Αυγούστου του 1903. 
Γόνος εύπορης αστικής οικογένειας (µε καταγωγή από τη Ζαγορά Πηλίου) ,που 
έζησε στη Σµύρνη τα περισσότερα χρόνια της ζωής του συνθέτη, ζώντας στα 
δύσκολα χρόνια της Καταστροφής και του Εµφυλίου στην Ελλάδα. Η µητέρα του η 
Ευαγγελία Ξένου µία γυναίκα που επηρέαζε τον µικρό τότε Κωνσταντινίδη µε την 
παρουσία της στα πρώτα χρόνια της ζωής του µε την καλλιτεχνική της φύση, δεν 
ήταν µουσικός η ίδια. Ήρθε από πολύ µικρός σε επαφή µε εξωτερικά ερεθίσµατα και 
ακούσµατα. Ανέπτυξε τις καλλιτεχνικές ανησυχίες χάρη στο περιβάλλον του, το 
οικογενειακό, αλλά και το φιλικό, όµως σε µεγαλύτερη ηλικία. Το τραγούδι µία 
αγαπηµένη συνήθεια που την ασκούσαν τόσο η µητέρα του, όσο και οι αδερφές της 
που τραγουδούσαν ιταλικές καντσονέτες, συνήθως παίζοντας κιθάρα. Το τραγούδι 
ήταν καθηµερινή συνήθεια της εποχής και τρόπος διασκέδασης τα βράδια. Ο πατέρας 
του Γιώργος ή Τζώρτζης Κωνσταντινίδης ήταν έµπορος και αρκετά ευκατάστατος. Ο 
Γ. Κωνσταντινίδης είχε επίσης έναν αδερφό, τον Κώστα Κωνσταντινίδη, και δύο 
αδερφές, την Ιόλη και την Ελένη.  

    Σηµαντική παραµένει η οµολογία του ίδιου του συνθέτη, όπως µας πληροφορεί ο 
Σακαλλιέρος για τη στάση που κρατούσε ο ίδιος όλα αυτά τα χρόνια απέναντι στις 
µνήµες, που δε λησµονήθηκαν, αντίθετα βοήθησαν να ξεπροβάλλει το πηγαίο 
ταλέντο του: «Τότε ήµουν 5-6 χρονών. Από τότε άρχισε να µου αρέσει το δηµοτικό 
τραγούδι αλλά δεν τολµούσα να το οµολογήσω, γιατί ήταν παρακατιανό είδος, δεν το 
λάµβαναν υπόψη τους» (Σακαλλιέρος, 2010 σ.6). Ο ίδιος έλεγε χαρακτηριστικά 
«θέλω να δω τί µπορεί να παίξει το πιάνο». Από αυτό που µπορούµε να εξάγουµε ως 
συµπέρασµα είναι ότι ο ίδιος προσπάθησε µε έναν τρόπο να συνδυάσει την λαϊκή 
τέχνη µε δυτικότροπα µέσα. ∆εν είναι τυχαία λοιπόν η παραπάνω εγκάρδια 
εξοµολόγηση, για τη συµπάθειά του προς το δηµοτικό τραγούδι, αφού η αγαπηµένη 
του ασχολία ήταν να παίζει τις µελωδίες που µικρός είχε αφουγκραστεί και βιώσει σε 
ένα φιλήσυχο, φιλόµουσο  και στοργικό οικογενειακό περιβάλλον, µε επιρροές 
άλλοτε της Μικρασίας κι άλλοτε της ∆ύσης. Τα πρώτα µαθήµατα µουσικής που πήρε 
ήταν κυρίως στο σπίτι της οικογένειας. Νεαρός τότε άρχισε να ανακαλύπτει το 
ρεπερτόριο της εποχής και τον κρυµµένο πλούτο της λόγιας µουσικής διαβάζοντας 
περιοδικά και µελετώντας παρτιτούρες. Η πρώτη του δασκάλα ήταν η Ιώ Φατσέα, 
στη Σµύρνη.       

     

                                                           
1 Το κεφάλαιο για τη βιογραφία του Κων/δη βασίζεται στις παρακάτω πηγές: 

Κώστιος (1994), Σακαλλιέρος (2010), ∆ούνιας (1963), Ρωµανού (2006),  

 

 



 

 

11

    Αργότερα παρακολουθεί µαθήµατα πιάνου και θεωρητικών µε τον ∆ηµοσθένη 
Μιλανάκη. Ωστόσο, έκανε και κάποια µαθήµατα από ιταλούς δασκάλους, όπως ο 
Ντ’αλέσιο και ο Πασκουαρέλλο. Ως απόρροια της συνεχούς ενασχόλησης άρχισε  να 
ενδιαφέρεται και για την γαλλική µουσική, παίρνοντας έτσι και µία γεύση από τις 
όπερες του Παρισιού και του Debussy. Η συνθετική του ικανότητα ήρθε ή 
τουλάχιστον φάνηκε πολύ αργότερα, όταν πια είχε κατασταλάξει στο τί τον ενέπνεε 
και τον ικανοποιούσε αισθητικά, τί τον συγκινούσε. «Μέχρι το 1922 λοιπόν, ο 
Κωνσταντινίδης λαµβάνει µια βασική µουσική εκπαίδευση στο πιάνο και στη 
µουσική θεωρία, ακολουθώντας παράλληλα τα προσωπικά του εναύσµατα που τον 
ωθούν να αποφασίσει να ασχοληθεί επαγγελµατικά µε τη µουσική. Η µαθητεία του 
στο πιάνο του προκαλεί έναν πρώτο εσωτερικό διχασµό: αφενός αρνείται να υπαχθεί 
στη διαδικασία της διδασκαλίας µε  µεθόδους και κοµµάτια κενά µουσικού 
περιεχοµένου, από δασκάλους ακατάρτιστους στην πλειοψηφία τους, και αφετέρου 
αναπτύσσει µια ολοένα και µεγαλύτερη επιθυµία να γνωρίσει τη δυτικοευρωπαϊκή 
φιλολογία» (Σακαλλιέρος, 2010 σ.12)    

    Παραµονές της Μικρασιατικής Καταστροφής και σε ένα κλίµα νεφελώδες και 
γεµάτο αβεβαιότητα ο Γιάννης Κωνσταντινίδης αναχωρεί για τη ∆ρέσδη µε µόνη του 
ανάγκη να επιβιώσει µε πυξίδα πάντα τη µουσική. Εκεί, για πρώτη φορά έρχεται σε 
επαφή µε τις συλλογές παραδοσιακών µελωδιών που καταγράφει ο Bartókστα βιβλία 
του Για τα παιδιά και στον Μικρόκοσµο. Ξεκινά µαθήµατα µε τον Joseph Gustav 
Mraczek, ενώ παράλληλα παρακολουθεί συναυλίες µεγάλων σύγχρονων µορφών και 
σηµαντικών ονοµάτων της µουσικής σκηνής όπως των Hindemith, Prokofiev, 
Wagner, Strauss και γνωρίζει το µεγαλειώδες συµφωνικό ρεπερτόριο της όψιµης 
γερµανικής ροµαντικής σχολής. Τον Ιανουάριο του 1923 αναχωρεί για το Βερολίνο, 
για να συναντήσει εκεί τον παλιό του γνώριµο και φίλο Νίκο Σκαλκώτα, που µόλις 
ξεκινούσε τη σταδιοδροµία του. Στο Βερολίνο συνδέεται φιλικά µε τον Ν. Σκαλκώτα, 
που σε αντίθεση µε αυτόν για να βγάλει τα προς το ζην παίζει πιάνο σε καµπαρέ, 
θέατρα, «ντάνσιγκ», και ραδιόφωνο. «Ο Κωνσταντινίδης σπούδασε το 1922-1931 
στη Γερµανία, όπου και συνδέθηκε µε το Νίκο Σκαλκώτα., έχοντας συναίσθηση ότι η 
ενασχόλησή του µε την ελαφρά µουσική ήταν µία υποχρεωτική πρόσκαιρη 
απασχόληση. (Ρωµανού, 2006 σ.224) 

        Στο Βερολίνο έχει την ευκαιρία να συνεργαστεί µε σπουδαία ονόµατα της 
µουσικής ζωής της πόλης, όπως ήταν οι Paul Juon, Kurt Weil, Joseph Mraczek, Carl 
Ehrenberg, και µε προσωπικότητες όπως ο Stravinsky και ο Schoenberg. Οι συνέπειες 
της Καταστροφής στη Μικρά Ασία τον Αύγουστο του 1922 κατέστρεψαν οικονοµικά 
τον πατέρα του πίσω στη Σµύρνη, και ο εκπατρισµός της οικογένειας ήταν 
αναπόφευκτος, πράγµα που τον ανάγκασε να αναζητήσει µόνος του τρόπους 
βιοπορισµού.  

    Ο Γ. Κωνσταντινίδης παρόλο που βρέθηκε αντιµέτωπος µε πολλές οικονοµικές 
αντιξοότητες η συνθετική του δηµιουργία ακµάζει και πραγµατώνεται µέσα στην 
επόµενη δεκαπενταετία.  



 

 

12

    Κατά την περίοδο του µεσοπολέµου στην Ελλάδα υπολογίζουµε ότι γράφτηκε το 
πρώτο του έργο τα 22 Τραγούδια και χοροί από τα ∆ωδεκάνησα (1943-1946). Το 
1948 περίπου έχει συγκεντρώσει τις παραδοσιακές µελωδίες δηµοτικών τραγουδιών 
που θα αποτελέσουν τον πυρήνα για το υλικό του. 

    Τα 44 Παιδικά κοµµάτια για πιάνο που θα εκδοθούν αργότερα µε τον τίτλο Greek 
Miniatures θα είναι το απόσταγµα όλης αυτής της επεξεργασίας . Ορισµένοι σκοποί 
προέρχονται από τη συλλογή του Samuel Baud-Bovy και άλλοι από  άσµατα του 
Γεωργίου Παχτικού. Ακολουθούν τρεις σονατίνες (1952), οι Οκτώ ελληνικοί 
νησιώτικοι χοροί, µία σουίτα από οκτώ γνωστούς λαϊκούς σκοπούς και τέλος Έξι 
σπουδές πάνω σε λαϊκούς ρυθµούς (1956-1958) καθώς επίσης και τα πέντε τραγούδια 
της προσµονής για µεσόφωνο και πιάνο (1924,1980). 

   Κατά την περίοδο του Βερολίνου ξεκινά µία νέα εποχή  για τον Κωνσταντινίδη, 
κατά την οποία γράφει λαϊκά τραγούδια µε ανάλαφρο χαρακτήρα, και εύληπτο 
νόηµα. Τα τραγούδια αυτά έχουν εµπορική αξία, και οι παραγωγές τους δεν 
κοστίζουν ακριβά, γι αυτό κι είναι επικερδείς.  

    Ο κόσµος πλέον προτιµά να διασκεδάζει µε γνωστές µελωδίες και ακούσµατα που 
εντυπώνονται και αποµνηµονεύονται εύκολα και έχουν συνήθως ή σχεδόν πάντα 
ερωτικό περιεχόµενο που πολλές φορές αγγίζει τα όρια της φαρσοκωµωδίας. Ήδη 
από το 1927 του δίνεται η ευκαιρία να ανεβάσει µία από τις πιο επιτυχηµένες 
οπερέτες: Das Liebesbazillus (Το µικρόβιο του Έρωτα) στο δηµοτικό θέατρο της 
πόλης Στραλζούντ. Ως Costa Dorres υπογράφει µέχρι και το 1930, πλαστό όνοµα  
που χρησιµοποιεί, για να κρύψει την πραγµατική του ταυτότητα. 

    Τα καµπαρέ και τα δηµοφιλή χορευτικά είδη όπως βαλς, πόλκες και τάνγκο, που 
ακούγονταν στα διάφορα θέατρα και στο ραδιόφωνο, αποκτούν µεγάλη δηµοτικότητα 
και προσελκύουν την αστική νεόπλουτη τάξη των Αθηναίων αλλά και το µέσο 
ακροατή. Με το ψευδώνυµο Κώστας Γιαννίδης γράφει την ελαφρά µουσική 
επιθεώρηση, που την κάνει για λόγους επιβίωσης και ενασχόλησής του µε το βουβό 
κινηµατογράφο. Η πρώτη του παράσταση έφερε τον τίτλο Αέρας Φρέσκος  (1932). 
Μεγάλες επιτυχίες της δεκαετίας του 30 ήταν µεταξύ άλλων: Κεραµίδα (1933),    
Κάβουρας (1934), Απεργία (1936), Τιριτόµπα (1936), Κοκέτα (1937), Σιλουέτα (1938), 
Μασκότ (1939), Μαζινό (1939), Κορίτσια της παντρειάς (1939). Τα πρώτα τραγούδια 
του στην Αθήνα το 1931, τα λεγόµενα σουξέ της εποχής, πρωτοτραγουδήθηκαν από 
τους Σοφία Βέµπο, Μαίρη Λω, Μαρούδας και άλλους γνωστούς ερµηνευτές του 
είδους. Πολύ γνωστά έγιναν µέχρι το 1940 τα εξής τραγούδια: Ξέχασέ µε (1933), Μην 
περιµένεις (1935), Χτες το βράδυ ονειρεύτηκα (1938), Λίγα λουλούδια (1940), Λες και 
ήταν χτες (1938).  
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    Μπορούµε να αναφέρουµε και τα αξέχαστα τραγούδια που ακούστηκαν ως 
µουσική επένδυση στις ακόλουθες κινηµατογραφικές ταινίες: Προσφυγοπούλα 
(1938), Οι Γερµανοί ξανάρχονται, Μαντάµ Σουσού (1948), Τελευταία αποστολή 
(1949), Το νησί των ανέµων (1954). Τέλος, άλλα δηµοφιλή τραγούδια που 
αγαπήθηκαν και έµειναν διαχρονικά στη µνήµη µας είναι τα Ζητώ να σε ξεχάσω, 
Πόσο η ζωή είναι ωραία, Σ’αγαπώ, Ξύπνα αγάπη µου, Οι αλυσίδες και έξι λαϊκά 
τραγούδια (1962).     

        Στις 17 Ιανουαρίου 1984, στην Αθήνα, ο Γιάννης Κωνσταντινίδης άφησε την 
τελευταία του πνοή. «Ο Κωνσταντινίδης ακολούθησε µε συνέπεια το παράδειγµα του 
Ντεµπυσσύ δηλώνοντας µουσικός κι όχι συνθέτης. ∆ε διεκδίκησε τις δάφνες του 
µεγάλου µουσουργού, δε ζήλεψε το κλασικό και το αθάνατο. Υπέροχα αδιάφορος για 
την εξέλιξη της ιστορίας αλλά κι έχοντας πλήρη επίγνωσή της, έξω από αυτήν αλλά 
και µε πίστη στην τοποθέτησή του απέναντι στην τέχνη» όπως εύστοχα παρατηρεί 
και ο Γιώργος Λεωτσάκος (Λιάβας, 1994-1995). Έζησε ως το τέλος της ζωής του µε 
τη µητέρα και τις αδερφές του, δουλεύοντας αθόρυβα και διακριτικά στο λιτό του 
δωµάτιο. Τόσο ως Κώστας Γιαννίδης (µε τις 50 οπερέτες, τις πολυάριθµες 
επιθεωρήσεις, τα διεθνή βραβεία ελαφρού τραγουδιού και τα αµέτρητα πανελλήνια 
«σουξέ»), όσο και ως Γιάννης Κωνσταντινίδης εµφανίζεται παντού και πάντοτε 
απόλυτος κυρίαρχος τωv εκφραστικών µέσωv που µεταχειρίστηκε. Ιδιαίτερα στις 
κλασικές του συνθέσεις (δυστυχώς ολιγάριθµες) µας αποκαλύπτεται έvας 
καλλιτέχνης σπάνιας ευαισθησίας και κατάρτισης, προικισµέvος µε αστείρευτη 
µελωδικότητα, µε αρµονική τελειότητα και ενορχηστρωτική σοφία. 

    Όµως τον αληθινό Γ. Κωνσταντινίδη, ίσως να µην το γνώρισε κανείς ποτέ. Κατά 
βάθος η ζωή του έµεινε ένα άλυτο αίνιγµα. Χάραξε νέους δρόµους, µακριά από τις 
φιοριτούρες και µε ασίγαστο και ανεξάντλητο πάθος, έσβησε ήσυχα. Ο Γ. 
Κωνσταντινίδης ανήκει στους σεµνούς και αφανείς εργάτες της τέχνης. 
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3.2. Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆Η - ΖΗΤΗΜΑΤΑ 
ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ  

     

    Κάνοντας µία σύντοµη αναδροµή  διαπιστώνει κανείς τη σχέση που έχει ο χώρος 
της παραδοσιακής δηµιουργίας µε την έντεχνη νεοελληνική σχολή. Όπως παρατηρεί 
ο Γ. Μάντακας «η δυτική µουσική αρχίζει να γίνεται γνωστή στην Ελλάδα τον 
περασµένο αιώνα (19ο) και οι αρχές της έντεχνης νεοελληνικής δηµιουργίας 
τοποθετούνται γύρω στα 1830 στα Επτάνησα». Ο Παύλος Καρρέρ, ο Γεώργιος 
Λαµπελέτ, ο Λαυράγκας,  θεωρούνται οι «Πατέρες της Ελληνικής Εθνικής Σχολής» 
(Καλογερόπουλος, 2001) είχαν ιταλογενή παιδεία και όπως ήταν φυσικό η µουσική 
των Επτανήσων εκείνη την εποχή επηρεάζει σηµαντικά ένα µεγάλο αριθµό συνθετών.  
Το στοιχείο που κυριαρχεί  στα έργα τους δεν είναι άλλο από το ιταλικό bel canto. 
Αργότερα ο Λαυράγκας, Καλοµοίρης, Βάρβογλης, Ριάδης, µε τη σειρά τους  
ακολουθούν τις επιταγές της εποχής «διασκευάζοντας ελληνικής µελωδίες βάση των 
βυζαντινών µελωδιών και ρυθµών» (Μάντακας 1982, σ.110). Ο ρόλος του 
Κωνσταντινίδη σε αυτή την περίπτωση είναι διττός: αφενός  δανείζεται από την 
ελληνική µουσική παράδοση τις λαϊκότροπες µελωδίες και αφετέρου αποτελεί γνήσιο 
παράδειγµα ενός συνθέτη που γνωρίζει καλά την τέχνη του, είναι βαθύς µύστης και 
γνώστης της τεχνικής που µεθοδεύει την επεξεργασία του υλικού του. 

    ∆εν είναι λίγες οι φορές που διαπιστώνει κανείς ακούγοντας τα έργα του 
Κωνσταντινίδη ότι το µέσο κατανόησης της µουσικής του γλώσσας είναι ο 
προφορικός λόγος. Η µελωδία, που γνέθει ποικιλοτρόπως  τη συνοδεία είναι συχνά 
παρµένη από δηµοτικά τραγούδια, τα οποία έχουν διασωθεί χάρη στο λόγο και στη 
διάρκειά που αυτός έχει στο χρόνο. «Είχε τη µελωδία, την πήγαινε στην καρδιά και 
κατόπιν την έντυνε, όπως ένας καλός µόδιστρος. Την παραλλάσει. Μία αναίρεση ή µε 
ύφεση άλλαζε όλη την ατµόσφαιρα. Αν είναι µόνο η µελωδία δε φτάνει να 
καταλάβεις τη µεγαλειότητα της δουλειάς του. Ήταν περίφηµη» (Χατζηνίκος, 
συνέντευξη). 

    Το παραδοσιακό µέλος έχει δοµή και συγκεκριµένη χρήση. Τα µελωδικά 
µελίσµατα υφαίνονται πάνω από έναν ισοκράτη ή ένα basso ostinato. «Ο Κων/δης 
σέβεται πάντα τη δηµοτική µελωδία. Το µόνο που κάνει είναι να τη διανθίζει µε 
µερικά ποικίλµατα, βάζοντάς τα σε ορισµένα σηµεία της. Τα ποικίλµατα αυτά δεν 
είναι δικές του επινοήσεις, αλλά τα δανείζεται από την πρακτική των λαϊκών 
εκτελεστών». Αν προβούµε σε αναγωγή αυτών των µονοφωνικών τραγουδιών 
αναγνωρίζει κανείς τα γνωρίσµατα εκείνα που υποδηλώνουν µία προσωπική γραφή 
που µεγαλουργεί µε τα πιο απλά και εύπλαστα υλικά.  
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    Είναι εύλογο να κάνουµε µία σύντοµη ανασκόπηση στο θέµα της «τροπικότητας» 
των δηµοτικών τραγουδιών. Οι τρόποι (modes) µπορούν να χρησιµεύουν ως υλικό 
για µεταγραφή. Όπως διατείνεται ο Bartók: υπάρχουν τρεις µέθοδοι, για να 
χρησιµοποιήσει κανείς µία δηµοτική µελωδία σαν υλικό. Η πρώτη περίπτωση είναι 
να την κρατήσει αυτούσια, προσθέτοντας κάτι δικό του στην αρχή ή στο τέλος: «οι 
εισαγωγικές φράσεις έχουν δευτερεύουσα σηµασία, και χρησιµεύουν µόνο σα 
διακοσµητικό δέσιµο για το πολύτιµο πετράδι, τη δηµοτική µελωδία». Στη δεύτερη 
περίπτωση, η µελωδία δεν κρατιέται απαραίτητα αυτούσια, αλλά δανείζει το 
µελωδικό της υλικό. Τέλος, στον τρίτο τρόπο χρήσης δηµοτικής µουσικής στη 
σύνθεση, το µουσικό έργο «διαπνέεται από την ατµόσφαιρα της δηµοτικής», χωρίς 
όµως να µπορεί να εντοπιστεί µε σαφήνεια υλικό δανεισµένο από εκείνην (Σηφάκης 
1997, σς.56-57). 

    Ο Γιάννης Κωνσταντινίδης αντλεί τα θέµατά του από τη δηµοτική µουσική, 
χρησιµοποιώντας κυρίως τους δύο πρώτους τρόπους, όπου η µελωδία είναι εύκολα 
αναγνωρίσιµη. Συγκεκριµένα, τα µελωδικά µοτίβα έχουν διαµορφωθεί πάνω στη 
δυτική τεχνοτροπία µέσα από την εναρµόνιση, η οποία «αναβαθµίζεται σε αυτόνοµη  

 

(Σακαλλιέρος, σ. 299) 

συνθετική διαδικασία» (Σακαλλιέρος 2010, σ.289). Στο παραπάνω παράδειγµα, 
(Μικρασιατική Ραψωδία), φαίνεται η πρωτότυπη αρµονικά και ρυθµικά εναρµόνιση 
του Κωνσταντινίδη σε µια γνωστή παραδοσιακή µελωδία. Επιχειρείται, δηλαδή ένα 
«µπόλιασµα της δηµοτικής µας µουσικής στην έντεχνη, µέσα από το πνεύµα των 
τρόπων των δηµοτικών µελωδιών» (Μάντακας 1982 σ.111). 
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Ποιό είναι όµως το µυστικό της τέχνης του; 

    Γενικά θα παρατηρήσουµε ότι στα έργα του δεν υπάρχει στοιχείο υπερβολής, 
έξαρσης ή βερµπαλισµού. Σεµνός ακριβής και µε λεπτές αποχρώσεις αποδίδει το 
βαθύτερο νόηµα στις συνθέσεις και στα έργα του. Οι δύο αυτές αισθητικές- 
καλλιτεχνικές επιδιώξεις (απλότητα, εσωτερική έκφραση), στην ένωσή τους, 
απαιτούν δηµιουργική δύναµη, έµπνευση και φαντασία, για να έχει το µουσικό 
δηµιούργηµα πνοή, κίνηση, ζωή.  

        Οι συνθέσεις που αντιπροσωπεύουν το δείγµα γραφής του υποδηλώνουν τη 
ιδιοσυγκρασία του  Γ. Κωνσταντινίδη. Η επιµονή του συνθέτη στις επαναλήψεις ή 
στις παραλλαγές µιας µελωδίας κεντρίζει το ενδιαφέρον του ακροατή, αλλά 
ταυτόχρονα προσδίδει και το ανάλογο ύφος και ηχόχρωµα. Το ιδιότυπο και µοναδικό 
ύφος σε ένα τονικό κέντρο «µε πιστή µεταφορά της παραδοσιακής µελωδίας» 
(Σακαλλιέρος 2010, σ.197).  

    Η µελωδική γραµµή είναι δυσδιάκριτη και δεν µπορεί εύκολα να τη διακρίνει 
κανείς. Τα επιµέρους επιπρόσθετα στολίδια εµπλουτίζουν και συνυπάρχουν µε την 
ίδια ευκολία, που η µελοδήγηση δίνει µία κατεύθυνση. «Μία κατεύθυνση των 
ανατολικών και ελληνικών µελωδιών, µε βάση το συγκερασµένο δυτικό σύστηµα» 
(∆ούνιας 1963, σς.152-153). Ο συγκερασµός του τονικού µε το τροπικό σύστηµα 
κατασκευάζεται µέσα από τις συνηχήσεις. 

  Ο τρόπος επεξεργασίας του υλικού γίνεται µε την αναζήτηση κάθε φορά νέων 
εκφραστικών µέσων στα ζητήµατα της περίτεχνης επεξεργασίας των δηµοτικών 
µελωδιών. Η χρήση των δηµωδών ασµάτων παραπέµπει στις αυτοσχεδιαστικές 
πρακτικές των παραδοσιακών µουσικών εκτελεστών, οι οποίες τείνουν να 
διατηρήσουν την εύθραυστη ισορροπία µεταξύ επανάληψης και παραλλαγής που 
σχεδόν ιδιωµατικά χαρακτηρίζει την ελληνική παραδοσιακή µουσική.  

    Η διαφορά που εντοπίζουµε στην αρµονική επένδυση µε δηµοτικοφανή µέθοδο µε 
άλλες τεχνοτροπίες είναι ότι αναµιγνύει διαφορετικά στοιχεία µεταξύ τους. Ο 
Κων/δης κατορθώνει τεχνηέντως να προσαρµόσει και να συµβιβάσει µε έντεχνο 
τρόπο τα µεταξύ τους αντίθετα στοιχεία που διαµορφώνουν την τροπική αµφισηµία 
καθώς, «προσπαθεί να συνδυάσει τα συνθετικά πρότυπα της δυτικής µουσικής µε τη 
Ρωσική Εθνική και τον γαλλικό ιµπρεσιονισµό» (Σακαλλιέρος 2010, σ.371).  
Ωστόσο, δεν µπορούµε να παραβλέψουµε το γεγονός ότι στα έργα του Κων/δη 
υπάρχει µία συνέπεια. 

    Τα ποικίλµατα, τα εκφραστικά µελίσµατα και η αισθαντικότητα της µελοδήγησης, 
συνθέτουν ένα κράµα µεγαλοφυΐας. Με αυτή του τη λιτότητα και τον ελληνικό 
έντεχνο λόγο, µε τη ροµαντική ένθερµη και µε οίστρο προσωπική του µουσική 
γλώσσα, καθιέρωσε τη λυρική του τέχνη, δίνοντάς την υλική υπόσταση.  
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4. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ 

     

    Προκειµένου να προσεγγίσουµε το έργο του Κωνσταντινίδη µέσα από µια 
διαφορετική και πιο προσωπική µατιά, συνοµιλήσαµε µε τέσσερεις καταξιωµένους 
πιανίστες που έχουν εντρυφήσει πάνω σε αυτό, εκτελώντας τα έργα για πιάνο του 
Γιάννη Κωνσταντινίδη είτε δηµόσια σε συναυλίες, άλλοι κάνοντας ηχογράφηση, είτε 
απλά διδάσκοντας σε ωδεία και ασχολούµενοι πάνω στα βασικά µουσικά ζητήµατα 
που τον αφορούν. Στο παρόν κεφάλαιο, παρατίθενται οι απαντήσεις και το 
περιεχόµενο της συνοµιλίας µε τους τέσσερεις πιανίστες, προκειµένου να µας δώσουν 
µια επιπλέον, βαθιά και προσωπική γνώση από τη δική τους υποκειµενική άποψη και 
οπτική γωνία για τη γνωριµία µε το πιανιστικό έργο του συνθέτη. Το περιεχόµενο των 
συνεντεύξεων θα παρουσιαστεί σε µορφή διαλόγου, όπου στην κάθε ερώτηση θα 
παρατίθεται η απάντηση και των τεσσάρων µουσικών διαδοχικά. 

 

Τα ζητήµατα που συζητήθηκαν κατά τις συνεντεύξεις, σχηµατικά είναι τα εξής: 

 

�Βιογραφικά στοιχεία   
�Μουσικό έργο:    

• λαϊκά µοτίβα  

• ελληνικότητα 
• δηµοτικά τραγούδια                                                               

• µελωδίες 
• εναρµόνιση 
• ρυθµός 

• αρµονία  
• σχέση µε άλλους Έλληνες συνθέτες και ξένους     

• επιθεώρηση  «Κώστας-Γιαννίδης» 

 

Το σύνολο των ερωτήσεων παρατίθεται στο παράρτηµα. Ακολουθούν οι απαντήσεις 
των τεσσάρων µουσικών, σε µορφή διαλόγου γύρω από τον Κωνσταντινίδη. 
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4.1 Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΜΕΣΑ ΑΠΌ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΩΝ ΕΡΜΗΝΕΥΤΩΝ 

 

∆.Ε.: Μπορώ να πω ότι τον είχα γνωρίσει αρκετά καλά ήδη από την περίοδο, ίσως 
λίγο πριν το 1970, όταν ακόµα ήµουν στη Γαλλία. Και είχα πάει στο Νάκα, βρήκα 
πρώτα τα 44 παιδικά κοµµάτια του Κων/δη, τα πήρα και µου έκαναν πολύ µεγάλη 
εντύπωση. Έψαξα να µάθω ποιος είναι ο Κων/δης, που κάποιοι θα µπορούσαν να µου 
δώσουν πληροφορίες και από εκεί και πέρα έψαξα να βρω τον ίδιο και του ζήτησα να 
πάω µία µέρα και να παίξω τα κοµµάτια του, γιατί θα ήταν το καλύτερο δυνατό 
µάθηµα που θα µπορούσα να έχω και ήταν µεγάλη η έκπληξή µου όταν µου είπε ότι 
«µα τόσα χρόνια παίζονται τα κοµµάτια µου, από πολλούς πιανίστες, αλλά δεν ήρθε 
κανένας να µου πει να µου τα παίξει και να πω κάποια πράγµατα. Από τότε και µετά 
άρχισα να τον βλέπω κάθε φορά που θα πήγαινα στην Αθήνα. Ζούσε µε τις δυο του 
αδερφές σε ένα απλό διαµέρισµα στο Παγκράτι. Ήταν ένας µεγάλος πλούτος, η 
κουβέντα µαζί του και µάθαινες πάρα πολλά πράγµατα, εκτός του ότι ήταν και ένας 
πάρα πολύ ευαίσθητος, γλυκός και έξυπνος άνθρωπος.   

 

-Ν.Σ.: Είχε και έναν σαρκασµό βέβαια, πολλές φορές µιλώντας για κάποιους…έβγαζε 
µία ειρωνεία.. 

 

-Γ.Χ.:  Εγώ είδα για πρώτη φορά τα τυπωµένα κοµµάτια του Κων/δη στη Γερµανία, 
όταν αυτός ήταν ήδη στην Ελλάδα. Οι γονείς του ήταν εύποροι άνθρωποι που ήταν 
στη Μικρά Ασία. Πήγε να σπουδάσει στη Γερµανία, ωσότου φτάσει αυτός εκεί, 
γίνεται η καταστροφή της Σµύρνης. αλλά είχαµε πιάσει φιλία Κάναµε κουβεντούλα 
στην Πλάκα και µιλούσαµε για τον Σκαλκώτα Ναι είχε δύο αδερφές και η µία του 
έµοιαζε πολύ, ήταν λες και ήταν ο Κων/δης µε µακριά µαλλιά… 

                                                                                                                                                                                                                                   
Ο Σκαλκώτας, ο οποίος είχε µία µικρή υποτροφία, που µόλις έφτανε, τη µοιράστηκε 
µε τον Κων/δη, για να τον βοηθήσει, γιατί κατάλαβε περί τίνος επρόκειτο και κατόπιν 
είχαν µεγάλη φιλία οι δυο τους. Από το υστέρηµά του τον βοήθησε.  

 

Ακόµα και τα τραγούδια είχαν επιτυχία και ας έχουν περάσει, επειδή πιάσανε. Τα 
τραγούδια από τις επιθεωρήσεις τα οποία είναι τόσο ωραία, επειδή ήταν µιας 
γραµµής. Έβγαλε και πολλά χρήµατα µε αυτά. Ήθελε να γευτεί την κλασική µουσική, 
αλλά δεν µπορούσε να το κάνει, αδύνατον.  
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-∆.Ε.: Αυτά που βλέπουµε σήµερα και αυτά που διαβάζουµε στις παρτιτούρες του 
Κων/δη είναι όλα φωτογραφηµένα από το δικό του χειρόγραφο, είναι η δικιά του 
καλλιγραφία που βλέπουµε στις νότες. Ήταν µία απίστευτη καλλιγραφία. Χαράκωνε 
και τα πεντάγραµµα ο ίδιος. Όλα είναι µε το χέρι του. Είναι φωτογραφηµένα, από το 
δικό του πρωτότυπο.  

 

-Γ.Χ.: Είναι κάτι που το έχει κανείς ή το µαθαίνεις σιγά-σιγά. ∆εν ξέρω από DNA, 
ξέρω όµως ότι τη µουσική είτε την καταλαβαίνεις είτε δεν την καταλαβαίνεις… 

 

-Φ.Κ.: Η µουσική αξία των έργων του ευτυχώς δεν χρειάζεται να κριθεί από εµάς. 
Έχει κριθεί από τον χρόνο. Τα έργα είναι αγαπητά σε ερµηνευτές, ερευνητές και 
κοινό.  

 

-Ν.Σ.: ∆ε θυµάµαι πότε πρωτόπαιξα…ξέρω ότι πρωτόπαιξα πριν τον γνωρίσω σε µία 
από τις εβδοµάδες σύγχρονης µουσικής, υπήρχαν δύο τεύχη µε µικρά κοµµάτια 
Ελλήνων συνθετών και είχα το δεύτερο από τους οκτώ χορούς του Κων/δη, αλλά δεν 
τον ήξερα τότε..είχα παίξει αυτό τον χορό… Τώρα αυτό πρέπει να ήταν γύρω στα 67-
68, κάπου εκεί 

 

-Φ.Κ.: Θεωρώ ότι είµαι από τα «τυχερά» παιδιά που από νωρίς ήρθαν σε επαφή µε το 
έργο του Γ.Κ.. Όταν ήµουν περίπου 10 ετών η δασκάλα µου, µου έδωσε να µελετήσω 
κάποια κοµµάτια από το 1ο τεύχος των 44 παιδικών κοµµατιών. Αυτό ήταν µόνο η 
αρχή. Έχω µελετήσει τους 8 νησιώτικους χορούς, τα 22 τραγούδια και χορούς από τα 
∆ωδεκάνησα, τις 3 σονατίνες για πιάνο, αρκετά από τα 44 παιδικά κοµµάτια καθώς 
και την σουίτα σε δωδεκανησιακά θέµατα (για βιολί και πιάνο).  

 

-∆.Ε.: Έχω παίξει όλα του τα έργα για πιάνο και τα έχω ηχογραφήσει όλα.  

 

-Γ.Χ.: Μου είχε αφιερώσει το τρίτο από τα τεύχη του. Αυτά δεν πηγαίναν σε 
συναυλία εύκολα. Τότε παίζονταν µεγάλα έργα. ∆ίπλα στα µεγάλα έργα δεν 
µπορούσα να παίξω και αυτά και λοιπόν τα έπαιζα µονάχα στο ραδιόφωνο τότε στο 
σταθµό στη Στουτγκάρδη.  
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Ο Bartók το ξεκίνησε αυτό και ύστερα, ένας Πολωνός, ο Debussy, ο Grieg και 
Κωνσταντινίδης, και ύστερα πήραν την ιδέα και άλλοι εδώ στην Ελλάδα. Μετά τον 
Bartók τα καλύτερα ήταν του Κωνσταντινίδη. Ο Bartók έγραψε λαϊκές µελωδίες 
πάνω σε µικρά κοµµάτια για πιάνο, κι οι υπόλοιποι είχαν τέτοια έκπληξη που τον 
µιµήθηκαν. Με είχανε ρωτήσει ελληνικά έργα δεν υπάρχουνε; Αυτό που ξέρω από 
τους Έλληνες δεν είναι για εξαγωγή.  

 

-∆.Ε.: ∆ούλεψε µετά γυρνώντας στην Ελλάδα- και γύρισε στην Ελλάδα όταν ο 
Ναζισµός είχε αρχίσει να φουντώνει στη Γερµανία και τα πράγµατα γίνονταν κάπως 
δύσκολα ή αρκετά δύσκολα και γύρισε στην Ελλάδα. Προσπάθησε να βρει δουλειά 
σε κάποιο ωδείο σαν καθηγητής στην Αθήνα, αλλά δεν πέτυχε αυτό. Άρχισε αµέσως 
να ασχολείται µε το να γράφει ελαφρά τραγούδια και οπερέτες και µουσικό θέατρο, 
πράγµα το οποίο τον απασχόλησε το µεγαλύτερο µέρος της ζωής του και τον 
µεγαλύτερο χρόνο που έδωσε για τη σύνθεση από τη ζωή του, γιατί του επέτρεπε 
αυτό να ζει απλούστατα. Ασφαλώς και υπήρχανε τα µεγάλα ωδεία, το εθνικό, το 
ελληνικό, το ωδείο Αθηνών, αλλά ασφαλώς ο αριθµός των νέων τότε που φοιτούσαν 
σε ωδεία και που µάθαιναν την ευρωπαϊκή, ας πούµε τη δυτική τη µουσική, δεν ήταν 
τόσο µεγάλος, όσο είναι αριθµός των σπουδαστών στη µουσική σήµερα, υπήρχε η 
κρατική ορχήστρα Αθηνών, κυρίως στην Αθήνα ήταν επικεντρωµένη η µουσική ζωή, 
πολύ περισσότερο αποτείνονταν σε αυτό που λέµε στα παιδιά των πιο πλούσιων 
οικογενειών, αυτού του είδους η µουσική. Μετά το 46 άρχισε να γράφει τα κοµµάτια 
για πιάνο όλα αυτά τα οποία γνωρίζουµε: τις σονατίνες, τις δωδεκανησιακές σουίτες, 
τα 44 παιδικά κοµµάτια.  

 

-Ν.Σ.: Είχαµε και µία πολύ καλή Avant-garde µουσική, αλλά 
βέβαια…oυσιαστικά…τα ινστιτούτα κινούσαν τα νήµατα, δηλαδή, οι συναυλίες 
γινόντουσαν στο Goethe, στο Γαλλικό, λιγότερο στο Βρετανικό, δεν είχαµε δηλαδή, 
ούτε µεγάλες αίθουσες, ούτε έτσι πολύ έντονη µουσική ζωή. Τότε ήταν πιο πολύ η 
άνοδος της σύγχρονης µουσικής και αυτή είχε πιο πολύ ζωντάνια. 

 

-Γ.Χ.: Υπήρχε και ο Καλοµοίρης και ο Βάρβογλης που δίδασκαν στο ωδείο. 
Κανένας, όµως δε ζούσε ως συνθέτης. Ο Κων/δης έκανε επιθεώρηση…Θα µπορούσε 
να γράψει για συµφωνική ορχήστρα. Θα µπορούσε να γράψει συµφωνικά έργα, άµα 
ήθελε ασφαλώς έχοντας σπουδάσει στη Γερµανία…Ο Κων/δης στη Γερµανία άκουσε 
ένα σωρό µουσική… 

 

-Ν.Σ.: καταλαβαίνεις σε τι κατάσταση ήταν εδώ! Είµασταν πιο πίσω από όλους, από 
όλη την Ευρώπη.. 
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-∆.Ε.: Θα µπορούσε να είχε γράψει πιθανότατα µεγαλύτερο όγκο έργων, αν είχε την 
δυνατότητα, να κερδίζει τη ζωή του διδάσκοντας και όχι να αναλωθεί µε το ελαφρό 
τραγούδι, δεν ξέρω αν έκανε κακό, απλά ήταν µία διπλή συνθετική ζωή.  

 

-Ν.Σ.: Το µόνο που µε στεναχωρεί στη µουσική του είναι…που δεν έχει κάνει µεγάλα 
έργα, δηλαδή είναι θα έλεγα συνθέτης µινιατούρας. Όλα του τα έργα είναι σχετικά 
µικρά. 

 

-Γ.Χ.: Ήξερε τις αδυναµίες του και τους περιορισµούς του, ήξερε που ήθελε να 
προσφέρει…Ευτυχώς, που άλλαξε το όνοµά του… 

 

-Ν.Σ.: Κανονικά δε θα έπρεπε να ανήκει στους σύγχρονους, γιατί µην ξεχνάς ότι 
άρχισε να γράφει από το 20 ξέρω εγώ, από αρχές του αιώνα ας πούµε του 20ου , αλλά 
επειδή ακριβώς ήταν µία πολύ συγκροτηµένη µουσική και δεν ήταν καθόλου 
«δήθεν», ούτε προσπαθούσε να µιµηθεί, ούτε προσπαθούσε να κάνει τίποτα, είχε βρει 
το ύφος του ας πούµε. 

 

-Φ.Κ.: Θαυµάζω όλα τα τεχνικά στοιχεία και κυρίως τον τρόπο µε τον οποίο 
χρησιµοποίησε τις λαϊκές µελωδίες καθώς και τον ιδιαίτερο τρόπο της αρµονικής 
τους επεξεργασίας. Αυτό δείχνει βαθιά γνώση, κατανόηση και µελέτη τόσο της  
τροπικής  όσο και της κλασικής αρµονίας.. 

 

-∆.Ε.: Αρχίζοντας από παιδιά µε τα 44 παιδικά κοµµάτια, τα οποία ξεκινάν από πολύ 
εύκολα και προχωράνε σε πιο δύσκολα, µέχρι τη δυσκολία των 6 σπουδών, που 
ορισµένες από αυτές είναι δύσκολες, η δύο τελευταίες είναι δύσκολες σπουδές. 
Καλύπτει δηλαδή ένα µεγάλο φάσµα πιανιστικής δυσκολίας η γραφή του. Υπάρχουν 
άλλα πολύ καλά γραµµένα έργα είναι διαφορετικά, σε αυτό το είδος είναι ο µόνος. 
Και έζησε πάρα πολύ απλά, πάρα πολύ σεµνά χωρίς ούτε δόξες και τυµπανοκρουσίες 
µέχρι το τέλος της ζωής του. Και µέχρι τελευταία ακόµα καθόταν και αντέγραφε, 
γιατί όλο και έκανε κάποια µικρή διόρθωση στα έργα του που είχαν ήδη εκδοθεί.  

 

-Φ.Κ.: Μιλώντας από την πλευρά του δασκάλου θα έλεγα ότι τα πιανιστικά του 
κυρίως έργα µε βοήθησαν πολλές φορές στο να φέρω για παράδειγµα τα µικρά παιδιά 
σε επαφή µε σπουδαία έργα. Τα έργα του Κων/δη εκ πρώτης όψεως φαίνονται απλά. 
Όσο όµως συνεχίζει κανείς  την µελέτη τόσο καταλαβαίνει ότι έχει να αναµετρηθεί µε 
µεγάλο και απαιτητικό έργο.  
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-Ν.Σ.: Εγώ θα µιλήσω ως εκτελέστρια, µου αρέσει που η µουσική του είναι «σφικτή», 
είναι λιτή, αλλά µε πολλή φαντασία, πολύ γοητευτικές αρµονίες και αυτό που µου 
αρέσει πιο πολύ είναι ότι, -χωρίς να κάνω καµία σύγκριση έτσι;…όπως στον Bach 
καµία νότα δεν είναι περιττή, καµία νότα δεν µπορεί να παραληφθεί ας πούµε, το ίδιο 
και στον Κων/δη…τίποτα δεν περισσεύει και τίποτα δε λείπει, δεν µπορεί να φύγει… 

 

-Γ.Χ.: Αυτά είναι δύσκολα, δεν έχουν καταρχήν τονικότητα, κάνει εν µέρει κάποια 
πράγµατα, που δεν τα πιάνεις µε την τονικότητα. Το ακοµπανιαµέντο του είναι 
ιδιαίτερο. Είναι απίθανο! ∆εν εξηγείται µε την αρµονική ανάλυση που µαθαίνουµε 
στα ωδεία, ούτε µε τις συγχορδίες που αναλύουµε συνήθως στα κλασικά έργα. Είναι 
σαν να προσθέτει κεντήµατα, στολίσµατα. Πραγµατικά εργόχειρα. Το 
ακοµπανιαµέντο δεν εξηγείται, διότι δεν µπορείς να κάνεις αρµονική ανάλυση. Το 
κέντηµα που κάνει σε αυτά που έχει συλλέξει ο Baud Βovy, έχουν πλεκτή υφή, 
πλέγµα µε ιδιαίτερη αξία. Σε κάθε τραγούδι έβαλε ειδική ακοµπανιαµέντο.  

 

-∆.Ε.: Μάζευε τα χαρτζιλίκια του, για να αγοράζει το µεγάλο γαλλικό περιοδικό, που 
λεγόταν Revue musicale, ήταν συνδροµητής και µέσα από εκείνο µάθαινε στη 
Σµύρνη, ότι γινόταν στη Γαλλία και στον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο, έτσι γνώρισε σε 
µία εποχή που ίσως στην Ελλάδα ακόµη δεν παίζανε έργα του Debussy.  

 

-Γ.Χ.: Oπωσδήποτε έχει επηρεαστεί από  Grieg, Debussy, Chopin…  

Εσείς έχετε βγάλει και δίσκο.  

 

-∆.Ε.: Ναι, έχω βγάλει…Τα έργα του Κων/δη και τα πιο δύσκολα µε το δικό τους 
τρόπο κάθονται καλά στο χέρι. Κι αυτό είναι πολύ βασικό για έναν οργανοπαίκτη, να 
του έχει γράψει ένας συνθέτης έτσι που και τα δύσκολα να είναι αντιµετωπίσιµα.  

 

-Ν.Σ.: Νοµίζω ότι σπούδασε στη Γερµανία, ουσιαστικά…, µιλούσαµε πολύ για τη 
Γερµανία, αλλά όντως, φαίνεται να έχει επιρροή από Γάλλους 

 

-Γ.Χ.: Ήταν χαριτωµένος άνθρωπος. Ήταν τίµιος άνθρωπος, έκανε πράγµατα τα 
οποία πίστευε.  
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-∆.Ε.: ∆εν του είναι ένα ξένο όργανο το πιάνο, το γνωρίζει καλά και γράφει 
καλά….αν έβλεπες τα χέρια του…θα έλεγες ότι αυτά δεν είναι χέρια για πιάνο. Ήταν 
κάπως κοντά και χοντρά δάχτυλα, δεν κινούνταν σχεδόν τα δάχτυλά του, απλώς 
οριζόντια τα χέρια του περνούσαν πάνω από όλο το clavier, µε µία απίστευτη ευκολία 
σαν γάτα…  

 

-Φ.Κ.: Ε,…ως προς την «ελληνικότητα» της µουσικής του. ∆εν νοµίζω ότι τέτοιο 
έργο απευθύνεται µόνο σε Έλληνες ερµηνευτές. Η παρτιτούρα είναι γραµµένη µε  
µεγάλη σαφήνεια  ως προς τις πληροφορίες που χρειάζεται ο ερµηνευτής.  

 

-Ν.Σ.:…Αν σκεφτούµε τα ελληνικά τραγούδια του Ravel…σε σχέση µε τον Κων/δη 
δεν είναι πολύ κατώτερα; Είναι πολύ πιο κάτω από του Κων/δη µουσικά… 

 

-Γ.Χ.: Την ελληνικότητα την πιάνει ο καθένας µε έναν δικό του τρόπο. Είναι µία 
ελληνικότητα µιας συγκεκριµένης εποχής. Η ελληνικότητα των κοµµατιών αυτών 
πηγάζει από το θέµα, που είναι ελληνικό και είναι σαν µία µικρογραφία 
αριστουργηµατική, σαν κορνίζα. Είχε τη µελωδία, την πήγαινε στην καρδιά και 
κατόπιν την έντυνε, όπως ένας καλός µόδιστρος. Την παραλλάσσει. Μία αναίρεση ή 
µία ύφεση άλλαζε όλη την ατµόσφαιρα. Αν είναι µόνο η µελωδία δε φτάνει να 
καταλάβεις τη µεγαλειότητα της δουλειάς του. Ήταν περίφηµη.. ∆εν είναι διόλου 
εύκολα να τα παίξεις γιατί αυτή η απλότης, δεν µπορείς να το παίξεις αυτό, αυτό είναι 
το θέµα.  Οι µελωδίες τον ενέπνεαν, τον ενέπνεαν µε τέτοιο τρόπο που αποδίδει το 
νόηµα,  όταν βλέπεις τον Κων/δη η µελωδία µιλάει…ότι παίρνει του δίνει νόηµα. Σαν 
πιτσιλωτά είναι µερικά πράγµατα, είναι απίθανη. Κοντραπουκτονιστική.  

 

-Φ.Κ.: Ο Κων/δης έλεγε: «οι µελωδίες και οι αρµονίες των κοµµατιών πρέπει να 
«αναπνέουν» ελεύθερα, σαν να βρίσκονται στο πέλαγο, να έχουν την χάρη και την 
ευαισθησία της παλιάς γκραβούρας κι όχι την χοντροκοπιά τουριστικής 
διαφηµιστικής αφίσας».  

 

- Γ.Χ.: Οι µελωδίες είναι ελληνικές τώρα αν παίζονται ελληνικά ή όχι… 
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-∆.Ε.: Να µη χαλάσεις την απλότητα που έχει η δηµοτική µουσική δίνοντας 
συγχρόνως σαν ηχοχρώµατα ή σαν αποχρώσεις την αρµονική ποικιλία µε την οποία 
έχει πλουτίσει το υλικό της δηµοτικής µελωδίας. Και διατηρώντας το ύφος της 
µουσικής της κάθε περιοχής µε την οποία έχει καταπιαστεί µαζί µε το 
χαρακτηριστικό «ήθος»  

 

-Ν.Σ.: Θυµάµαι ότι κάποτε που παίζαµε µε την Αλίκη (Βατικιώτη) τους χορούς -που 
τους είχε κάνει για εµάς- σε δύο πιάνα έλεγε ότι δεν ήθελε να βγαίνει πάρα πολύ 
µπροστά η µελωδία, δηλαδή ήθελε να υπάρχει σε συνδυασµό µε τη συνοδεία, πίστευε 
πάρα πολύ στο αρµονικό «αγκάλιασµα». ∆εν την ήθελε να προβάλλει έτσι αυτάρεσκα  
η µελωδία  

 

-Φ.Κ.: Πρέπει ο ερµηνευτής να βρει για παράδειγµα τον ιδανικό τρόπο απόδοσης των 
µελωδιών, έτσι ώστε να µην χάσουν την λεπτότητα, την σαφήνεια  και την 
δωρικότητα τους.  

 

 

-∆.Ε. Έχοντας χρησιµοποιήσει αποκλειστικά ελληνικές µελωδίες, ή ελληνικούς 
ρυθµούς, τί άλλο είναι, αν δεν είναι ελληνική µουσική αυτό; Η χρήση και µόνο της 
δηµοτικής µελωδίας, είναι το κύριο στοιχείο που τον εντάσσει σε αυτό, το 
αδιαµφισβήτητο. Είναι χαρακτηριστικά ελληνική µουσική. Η δηµοτική µουσική είναι 
τα πρώτα µουσικά κύτταρα που υπήρξαν σε όλο τον κόσµο. Είναι µουσική που έγινε 
από τον λαό, που έγινε από έναν µουσικό αρχικά, ο οποίος δεν είχε λάβει καµία 
µουσική παιδεία, η κλασική µουσική είναι η συνέχεια η εξέλιξη, η µεταµόρφωση 
όλων των στοιχείων που υπήρξαν σε κάθε τόπο, σε κάθε γεωγραφικά ευρύτερο τόπο, 
δε µιλάω µόνο για ένα κράτος από τέτοια ακούσµατα.  

 

-Γ.Χ.: Μάλιστα έλεγε ότι δεν ήθελε να βάλει και τα λόγια, για να είναι απλές 
συνθέσεις…και εγώ τον έπεισα και τα έβαλε.  

 

Ορισµένοι σκοποί προέρχονται από τη συλλογή του Samuel Baud-Bovy. Είχε µία 
θέληση να αφήσει παρακαταθήκη µία συλλογή τραγουδιών του. Έπαιρνε στοιχεία 
του Baud Bovy. Τον γνώριζα και έκανα µαζί συναυλία, τον ήξερα, ήταν σπουδαίος. 
∆ίδασκε νέα ελληνικά στο πανεπιστήµιο της Γενεύης. Ο Bartók είχε πει: όλη η 
φολκλορική µουσική σε όλες τις χώρες πρέπει να ξεκινάει, από µία βάση που είναι 
βαθιά ανθρώπινη και καθήκον µου είναι αυτό: να µπορέσω να βρω αυτή τη ρίζα.  
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-∆.Ε.: Ναι, όµως πάντα µε αυτόν τον τρόπο του ιµπρεσιονισµού. Σαφώς είναι ο δικός 
του τρόπος αυτός µε τον οποίο εναρµονίζει χρησιµοποιώντας πολλές δεύτερες και 
έβδοµες, µη έχοντας συνήθως αµιγείς µείζονες ή ελάσσονες συγχορδίες. Μπορεί να 
πει κανείς ότι είναι µία όχι ροµαντική στάση, που ήταν η συνηθισµένη για την 
Ελληνική Εθνική Σχολή.  

 

-Γ.Χ.: ∆εν έχει σχέση µε την Εθνική Σχολή ο Κων/δης.  

 

-∆.Ε.: ∆ιαφοροποιείται σαφώς από το υστερο-ροµαντικό στυλ του Καλοµοίρη, που 
τους δίνει ένα χαρακτήρα θα έλεγα πιο ροµαντικό πιο δραµατικό. Χρονολογικά 
µπορεί να είναι λίγο µετά, αλλά δεν µπορείς να πεις ότι δεν είναι ένας εκπρόσωπος 
της Εθνικής Σχολής, αλλά µε τη δική του προσωπική φωνή!  

 

-Ν.Σ.: ∆ηλαδή εντάξει!…τι τον διαφοροποιεί, από τον Σκαλκώτα ή τον Καλοµοίρη, 
δε νοµίζω ότι είναι αν ο ένας είναι πιο «εθνικός» από τον άλλον… Λογικά µιλώντας 
βεβαίως, από τη στιγµή που βασίζεται σε µελωδίες δηµοτικής µουσικής ανήκει στην 
Εθνική Σχολή. Επί τη ευκαιρία να συµπληρώσω, ότι οι σύγχρονοι συνθέτες ποτέ δεν 
το είδαν µε υπεροψία, όπως κοιτούσαν µερικούς παλιούς…Τον είχαν αποδεχθεί όλοι. 

Πολλοί µπερδεύουν την έννοια «σύγχρονος» µε το «εθνικός». Ο Σκαλκώτας είναι 
πολύ πιο «σύγχρονος», ας πούµε σα γραφή, ο Καλοµοίρης είναι πιο «βαγκνερικός» 
έτσι πιο βαρύ-ροµαντικός, απλώς όλοι επεξεργάζονται διαφορετικά τις µελωδίες που 
παίρνουν από τη δηµοτική µας παράδοση 

 

-Γ.Χ.: Είχα παίξει διάφορα άλλα έργα Ελλήνων συνθετών και στο τέλος φεύγαν οι 
περισσότεροι και στο τέλος έπαιξα εγώ Κων/δη δεν περίµεναν να ακούσουν τίποτα 
από Κων/δη…Έχουν κάνει και άλλα ελληνικά έργα, άµα δεις τη διαφορά οι άλλοι 
έχουν καλές αρµονίες, αρκετά είναι πετυχηµένα, αλλά είναι δύο τρία, δεν είναι το ίδιο 
πράγµα, ή πετυχαίνουν ένα, αυτό εδώ είναι όλα. Ωσότου να τα πετύχω πήραν καιρό, 
τις µελωδίες του τις παραλλάσσει.  

 

-∆.Ε.: Σαν Αυτοσχεδιασµός, κυρίως όσον αφορά τα ποικίλµατα, µε τον τρόπο που θα 
έκανε και ένας λαϊκός οργανοπαίκτης, ένα ποίκιλµα πάνω στο παίξιµο, πάνω στη 
µελωδία. Αλλά όχι σε µεγαλύτερο βαθµό.  

 

-Γ.Χ.: Ο Κων/δης δεν έγραψε αυτοσχεδιασµό!  
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-Ν.Σ.: Ναι, συµφωνώ. 

 

-Φ.Κ.: Άλλο σηµαντικό στοιχείο είναι η σαφήνεια µε την οποία πρέπει να 
ερµηνευτούν τρία διαφορετικά επίπεδα της µουσικής του. Η Μελωδία, ο Ρυθµός και 
η Αρµονία. Το καθένα χωριστά και τα τρία µαζί συνταιριασµένα.  

 

-Ν.Σ.: Είναι απολύτως ζυγισµένη η µουσική του. 

 

-Γ.Χ.: Του Κων/δη δε χρειαζόταν ανάλυση. Άµα το έπιανες καταλάβαινες κάτι. ∆εν 
µπορείς να κάνεις ανάλυση.  

 

-∆.Ε.: Η σηµειογραφία του Κων/δη πάνω στην παρτιτούρα του είναι τόσο 
λεπτοµερής, που δε σου αφήνει, αν διαβάσεις προσεκτικά, περιθώρια να κάνεις άλλα 
πράγµατα εκτός από τα γραµµένα. Η άρθρωση είναι τόσο ξεκάθαρα γραµµένη, οι 
διάρκειες από τις νότες και δεν εννοώ τα ήµισυ ή το δέκατο έκτο, εννοώ το πώς 
«κάθεσαι» πάνω σε µία νότα επειδή έχει την τάδε ένδειξη από πάνω, παύλα ή παύλα 
µε έναν µικρό τονισµό ή παύλα µε ένα staccato. Όλα αυτά είναι τόσο λεπτοµερώς 
γραµµένα και τόσο ξεκάθαρα γραµµένα. Το θέµα είναι ότι πάρα πολύς κόσµος 
διαβάζει τις νότες χωρίς να διαβάζει τα υπόλοιπα. Είναι σηµειωµένα τα πάντα. Από 
το µικρότερο crescendo έως το µικρότερο ritenuto, διαβαθµίσεις στα ritenutο, 
διαβαθµίσεις στα diminuendo.  

 

-Γ.Χ.: Όπως προείπα, ο Κων/δης σε αντίθεση µε τον  Σκαλκώτα ζούσε βγάζοντας 
λεφτά παίζοντας στο βουβό σινεµά. Μόλις κατέβηκε κάτω στην Ελλάδα είδε την 
επιθεώρηση και λέει αυτό θα κάνω. Έγραψε ένα σωρό τραγούδια, που έκαναν µεγάλη 
επιτυχία. Και µου είπε, µόλις έβγαλε χρήµατα, παράτησε την επιθεώρηση και άρχισε 
να κάνει το χόµπυ του. Μέσα στην επιθεώρηση ήταν ένας, από τους καλύτερους 
συνθέτες. Στην επιθεώρηση εκείνη την εποχή ήταν δύο πλουσιόπαιδα από τα Κύθηρα 
ο Σουγιούλ και ο Αττίκ, που πήγαν στο Παρίσι να σπουδάσουν.  

 

-Ν.Σ.: Μερικά από αυτά είναι σαν Lieder. 

 

-∆.Ε.: Αυτά που άφησε στο ελαφρό τραγούδι είναι τόσο ωραία τραγούδια. Είναι ένα 
σπάνιο χάρισµα πραγµατικά.  
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-Ν.Σ.:…Αλλά θυµάµαι ένα βράδυ ήµασταν εδώ πολύς κόσµος στο σπίτι και δεν ξέρω 
πώς άρχισε και αρχίσαµε να τραγουδάµε τραγούδια του Κων/δη-Γιαννίδη και 
ξαφνικά όλος ο κόσµος -ήταν έτσι µεγαλύτεροι άνθρωποι- όλος ο κόσµος ήξερε τα 
λόγια των τραγουδιών και αυτό τον είχε συγκινήσει πάρα πολύ. Και µετά κάθισε ο 
ίδιος και έπαιξε στο πιάνο και τραγουδούσανε οι υπόλοιποι -µάλιστα κάπου τον είχα 
µαγνητοφωνήσει, αλλά δεν ξέρω αν υπάρχει αυτή η µαγνητοταινία-…Αυτός, έχω την 
εντύπωση ότι, αν δεν τον περιορίζανε από τις δισκογραφικές εταιρίες, δηλαδή, δεν 
µπορούσε να γράψει ένα τραγούδι και να αλλάξει µέσα το ρυθµό –όπως είχε κάνει µε 
ένα τραγούδι- που άλλαζε, είχε ένα µελωδικό στοιχείο και µετά το έκανε ένα ρυθµικό 
στοιχείο, και δεν τον αφήναν να κάνει τέτοια πράγµατα…όταν λέµε µία µουσική που 
να είναι βολική, να µπορεί να χορεύει ο κόσµος, να τραγουδάει εύκολα κ.λ.π. Ίσως αν 
δεν ήταν αυτό, να µην τη µισούσε τόσο πολύ…γιατί µερικές φορές πραγµατικά έλεγε: 
«τα µισώ αυτά τα τραγούδια», που δεν το πιστεύω βέβαια, αλλά το έλεγε… 

 

-Φ.Κ.: Όλα τα επιµέρους ζητήµατα πρέπει να αποκτούν λόγο ύπαρξης.  

 

-Ν.Σ.: Είχε γράψει επιθεωρήσεις, που ήταν στρατευµένες ιδεολογικά έτσι µε -απλοϊκά 
λόγια-  έτσι µε συνθηµατολογία και σχετικά απλές µελωδίες και µετά έβλεπες έναν 
άνθρωπο, που ήταν έτσι πολύ φινετσάτος σε όλη του τη συµπεριφορά και στον τρόπο 
σκέψης και σου φαινόταν λίγο περίεργο. 

 

-Γ.Χ.: Ήταν έξυπνος. Ήξερε τι έκανε, άλλαξε τα «ρούχα» του και αυτό αποδείχτηκε 
ότι το κάνει πολύ καλά, διότι κατόπιν πήρε και ένα βραβείο στην Ισπανία. ∆εν είναι 
τίποτα φθηνό…αναποδογύρισε το όνοµα και έγραψε ως «Κώστας Γιαννίδης» και µε 
αυτό είναι πασίγνωστος. Έχοντας γνώση για αυτά που είχε τραβήξει ο πατέρας του 
οικονοµικώς…µε αυτό θα ζήσω αλλά ως Κώστας Γιαννίδης. Έγραψε τραγούδια και 
για τη Σοφία τη Βέµπο…Όσον αφορά τα τραγούδια ήταν δηµοτικά όχι λαϊκά, µε αυτή 
την εναρµόνιση. Αυτά τα λάτρευε και ήθελε να τα κάνει προσιτά σε όλους. Γι’αυτό 
και τα έπαιξε στο πιάνο. Η εναρµόνιση των κοµµατιών αυτών είναι κατάλληλη, 
συνδυασµός έµπνευσης και ικανότητας.  

 

-Ν.Σ.: Το µόνο που δεν ήθελε ήταν, να τα παίζουµε ροµαντικά. Όχι 
ευαίσθητα..ροµαντικά έτσι «γλυκερά»… Ήθελε να υπάρχει µία αυστηρότητα, ας 
πούµε, πώς ο Albéniz στην Iberia δε θέλει να τα παίζουµε, αυτό που λέγανε οι 
Ισπανοί, να κάνεις δήθεν ισπανική… 
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-∆.Ε.: Έχει χρησιµοποιήσει δηµοτικές µελωδίες, µέσα στο έργο του, χωρίς να είναι 
αµιγώς από την αρχή ως το τέλος στηριγµένο σε αυτές…Εάν δεν έχει καθόλου 
ακούσµατα δηµοτικής µουσικής, µπορεί να δώσει άλλο χαρακτήρα πράγµατι.  

Μπορεί να το βαρύνει, µπορεί να το κάνει πιο ροµαντικό, να του στερήσει κάτι από 
την απλότητα την οποία έχει… 

 

-Ν.Σ.:…ή τα «τραγούδια της προσµονής». Αυτά τα καταπληκτικά τραγούδια σε 
ποίηση Tagore. Ακόµα και αυτά έχουν αυτό το είδος του ρυθµού, που προέρχεται από 
τη δηµοτική µας µουσική. 

 

-Γ.Χ.: Η µουσική υφή και δοµή της µουσικής του Κων/δη: το απλό basso στις 
µελωδίες, και η συνοδεία της φωνής.  

 

-∆.Ε.: Είναι τελείως άλλο το ηπειρώτικο σαν περιεχόµενο και τελείως άλλο το 
δωδεκανησιακό.…και αφήνει αυτή ακριβώς την κληρονοµιά τη µουσική , που µας 
είναι πολύτιµη, γιατί κανένας άλλος δεν την έχει αφήσει τόσο διαυγή και τόσο 
καθαρή. Για πιάνο κανείς.  

 

-Φ.Κ.:…µακριά από ποµπώδες ύφος και υπερβολικό λυρισµό… 

 

-Γ.Χ.: Το καθένα είναι αριστούργηµα, άµα ξέρεις και τα λόγια του κάθε τραγουδιού 
και τη µελωδία δεν αναγνωρίζεις την αξία τους…ο Κων/δης έγραψε αυτά τα παιδικά 
κοµµάτια µε σκοπό, να διδάξει αυτούς που τα άκουγαν πρώτη φορά.  

 

-Φ.Κ.: Όπως γνωρίζουµε, υπάρχουν σχετικά λίγα έργα για µικρά παιδιά από Έλληνες 
συνθέτες  

 

-∆.Ε.: Στον παιδαγωγικό τοµέα είναι µία µεγάλη κληρονοµία για τα ελληνόπουλα, για 
τους Έλληνες, να έχουν τόσο καλογραµµένη µουσική για πιάνο σε επίπεδο διαφόρων 
δυσκολιών.  
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-Ν.Σ.:…∆ε µε ενδιαφέρει ας πούµε αν ένας καλός συνθέτης κρίνεται από την 
παιδαγωγική του προσφορά, αλλά πιστεύω ότι, κάπου ο Κων/δης, επειδή, ακόµα και 
τα παιδικά του -τα υποτιθέµενα «παιδικά»-, δεν είναι καθόλου απλά, δηλαδή, η 
µελωδία βγαίνει µέσα από πολύπλοκα φραζαρίσµατα, πολυφωνίες,  

αναγκάζει τα παιδιά να δίνουν αναγκαστικά σηµασία στη λεπτοµέρεια…και αυτό 
είναι βέβαια κάτι που θα πρέπει να το κάνουν, οπότε είναι θετικό αυτό. 

 

-Φ.Κ.: ∆υσκολία…στην πολυπλοκότητα των ρυθµών;  

 

- Γ.Χ.: Χµ… ως σαν λαϊκός χορευτής, το ένα, µία κίνηση, όπως ο χορευτής… 

 

-∆.Ε.: Είναι όπως θα σου έκανε κάποιος µάθηµα, να έχεις µπροστά σου ένα κείµενο 
και να σου πει, πώς ακριβώς να το αρθρώσεις, πώς να τονίσεις τη φωνή σου εδώ πού 
να τη σβήσεις, πού να αναπνεύσεις.  

 

-Γ.Χ.: Όταν ο Bartók ανακάλυψε τους βουλγαρικούς χορούς που στην ουσία είναι 
ελληνικοί, -παιωνικοί ρυθµοί- 3 προς 2, τα 7 ή τα 9, έχουν ελληνικά χαρακτηριστικά. 
Αυτοί οι ρυθµοί πρέπει να µελετηθούν από µουσικολόγους, για να τους δώσουν νέο 
ορίζοντα… 

 

-∆.Ε.: Οι ρυθµοί που χρησιµοποιεί είναι πάλι από τα δηµοτικά τραγούδια και χορούς, 
απλά τους εµπλουτίζει πολλές φορές δίνοντας και µία διαφορετική κίνηση στη 
συνοδεία της µελωδίας. Μία πιο υπόγεια δεύτερη κίνηση στη συνοδεία. ∆ε βάζει 
δηλαδή µία συγχορδία σε έναν ρυθµό 7/8, στο 1 και στο 4, αλλά κινεί και τη συνοδεία 
που έχει στο αριστερό χέρι, µε έναν ενδιαφέροντα ρυθµικά τρόπο.  

 

-Ν.Σ.: ο τρόπος που τον επεξεργάζεται µου βγάζει µία πλαστικότητα εµένα.. 

 

-Γ.Χ.: Έχει ένα τόµο µε γυµνάσµατα, του είχα δώσει εγώ την ιδέα να τα γράψει αυτά, 
για να γυµναστούν να πιάσουν τους ρυθµούς, δεν έχουν µελωδίες…έχει ο 
Καλοµοίρης µερικά, που είναι πολύ πετυχηµένα και είναι άλλα, που δεν είναι 
πετυχηµένα, αυτά είναι όλα πετυχηµένα, µοναδικά στο είδος τους.  

Στο Βρετανικό συµβούλιο στην αίθουσα Κολωνάκι έκανα µία συναυλία και τα έπαιξα 
όλα, ήλπιζα να του κάνω έκπληξη και όταν φτάνω µαθαίνω, πως µόλις είχε πεθάνει κι 
ήρθε µόνο η αδερφή του…ένα από τα τραγούδια του να δεις...το τραγούδι των 
σφουγγαράδων µε συγκινεί! 
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-Ν.Σ.: Είχε και χιούµορ. Ήταν πολύ ωραίος… 

 

-∆.Ε.: Ο Κων/δης έχει απίστευτη διαφάνεια!  

 

-Φ.Κ.:…κατόρθωσε να περιγράψει και στην µικρότερη σύνθεσή του, την Ελληνική 
Ψυχή!  

 

-Ν.Σ.:…ο Κων/δης…είναι λίγο «αρχαιοελληνικός»! Είναι ο εαυτός του βρε παιδί 
µου! 

 

-Γ.Χ.: Πρέπει όµως να παίζονται µε έννοια… ∆εν έχει τη φήµη ο Κων/δης για έναν 
που δεν ξέρει..Βεβαίως εξαρτάται και πως τα παίζει κανείς!  

 

-∆.Ε.:..Όλα είναι πάρα πολύ καθαρά γραµµένα και πάρα πολύ σοφά. Όπως 
χρησιµοποιεί το δηµοτικό τραγούδι, τη δηµοτική µελωδία διανθίζοντάς την, αλλά 
χωρίς να τη βαρύνει µε περιττά πράγµατα και χωρίς να της αλλοιώσει τελείως το 
χαρακτήρα. Χωρίς κανένα κόπο και µε απόλυτη φυσικότητα..Να µην προσβάλλουµε 
µε όλη µας τη «βαριά» κλασική µουσική παιδεία, να µην προσβάλλουµε το διαυγές, 
απλό, ύφος που έχει αυτή η µουσική, να µην την παραγεµίσουµε…όπως ρέει και η 
ίδια του η µουσική. Έτσι  έπαιζε κι αυτός πιάνο σαν να το ήξερε και πριν να 
γεννηθεί…  

 

-Ν.Σ. Προσέφερε µέτρο και αρµονία 

 

-Φ.Κ.: Πιστεύω ότι η σωστή προσέγγιση της παρτιτούρας καθιστά το έργο του 
παγκόσµιο… 

 

-Γ.Χ.: Είναι από το πνεύµα…  
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5. ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

     

    ∆εν υπάρχει αµφιβολία, ότι ο δυτικός πολιτισµός, που έγραψε την κατεξοχήν 
ιστορία της µουσικής, µε τις µεγάλες επιτεύξεις και τα αιώνια έργα, έργα έξω από το 
χρόνο και τον  χώρο είναι εκείνος που µεσουράνησε, για να δηµιουργήσει µία 
ενωµένη εθνική µουσική συνείδηση, τις εθνικές σχολές της κεντρικής Ευρώπης. 
Αυτός ο κόσµος διέπρεψε και πολέµησε τη λήθη, αναδεικνύοντας τα θαυµαστά του 
έργα που αντιστέκονται στο χρόνο και είναι διαχρονικά αντάξιά του. Το ερώτηµα που 
γεννάται ευθύς αµέσως είναι: κατά πόσο η Ελλάδα, που αποτελεί σταυροδρόµι 
πολιτισµικό ανάµεσα στη Ευρώπη και στην Ασία ανήκει τελικά στη ∆ύση ή την 
Ανατολή. Η ειδοποιός διαφορά είναι, ότι στον τόπο αυτό, που τόσο είχε χάσει χρόνο 
µέσα στο σκοτάδι της σκλαβιάς, η µουσική εξέλιξη προδίδει µια προσπάθεια, που 
µόνο στη δύναµη και τη ζωντάνια της ελληνική ψυχής πρέπει να την αποδώσουµε. 

    Η ακατέργαστη λεπτότητα και η κοµψότητα της µουσικής του Κωνσταντινίδη, 
υποστηρίζεται µε όλη τη συγκίνηση της ψυχής του. Υπάρχει µία αδιάπτωτη λογική 
παράθεση εννοιών, που καθορίζεται από ένα εκσυγχρονισµένο αρµονικό λεξιλόγιο: 
συνοπτικά έχουµε την έννοια, την µεταµόρφωση µιας κεντρικής ιδέας, την επιστροφή 
και την κατάληξή της. Η ευφάνταστη χρήση των υλικών, που εµπεριέχει ωστόσο την 
απαιτούµενη διείσδυση και µελέτη τους, αγγίζει τα επίπεδα µέγιστης µουσικής 
ακµής. Το θαυµαστό στις δηµιουργίες του είναι ότι παρουσιάζει µία διαύγεια ύφους 
τέτοια, που δε µας αφήνει ποτέ σε αµφιβολία για τις προθέσεις του. Έχει οργανώσει 
τα νοήµατά του µε βάσει τον καθορισµένο προορισµό τους. Στέρεα συγκροτηµένο, µε 
τη διακριτική κίνηση των φωνών χωρίς ίχνος επιδειξιµανίας και ανάγκη προβολής 
της, καθώς πλέον του είναι περιττή,   η τεχνική του ανάλαφρη και παιγνιώδης, φτάνει 
στο επιθυµητό αποτέλεσµα, στο άρτιο δηµιούργηµα εµπνεύσεώς του. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: 

 

1. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ 

Επιµέρους παραθέτω τις ερωτήσεις που υπέβαλα µε ένα ψηφιακό καταγραφέα ήχου: 

 

�Ιστορικά βιογραφικά στοιχεία  

 

Ερ.1 Μπορείτε να µου πείτε κάποια βιογραφικά στοιχεία για τον Γ. Κων/δη; -
Γνωρίζετε κάποια πράγµατα για την ζωή του Κων/δη, ή για τον ίδιο ως άνθρωπο; 

Ερ.2 Τότε υπήρχε η κλασική µουσική στην Ελλάδα; -Την εποχή που έγραφε µουσική 
ο Κων/δης, γνωρίζετε σε ποιά κατάσταση ήταν γενικά η µουσική και η µουσική 
εκπαίδευση στην Ελλάδα; -Τί ρόλο πιστεύετε έπαιξε ο Κων/δης  στη διαµόρφωση 
των µουσικών πραγµάτων; 

 

�Ερµηνευτικά & στυλιστικά χαρακτηριστικά 

 

Ερ.1 Ποιά είναι τα χαρακτηριστικά της γραφής του: -Έχει επηρεαστεί από 
συγκεκριµένους συνθέτες, Έλληνες ή/και ξένους; -Υπήρχε συγκεκριµένος τρόπος που 
εναρµόνιζε τη µελωδία; -Έχει κάποια στοιχεία αυτοσχεδιασµού; -Χαρακτηριστικά 
του ρυθµού στα έργα του Κων/δη 

Ερ.2 Τον  Κων/δη πολλοί τον συγκαταλέγουν στην Εθνική Σχολή -Συµµερίζεστε 
αυτή την άποψη; -Ποιά πιστεύετε ότι είναι εκείνα τα χαρακτηριστικά που τον 
εντάσσουν στην Εθνική Σχολή, και ποιά είναι εκείνα που δηλώνουν απόκλιση από 
αυτήν; 

Ερ.3 Ποια στοιχεία θεωρείτε ότι κάνουν τη µουσική του Κων/δη ελληνική -Τί τον 
διαφοροποιεί από άλλους Έλληνες συνθέτες, όπως τον Σκαλκώτα ή τον Καλοµοίρη 

Ερ.4 Πώς θα σχολιάζατε το γεγονός ότι ο Κων/δης έγραφε ‘σοβαρή’ και ‘ελαφρά’ 
µουσική; -Πώς εκφράζεται αυτή του η ‘διττότητα’ στα έργα του 

Ερ.5 Ποιά πιστεύετε είναι η σχέση της κλασικής µε τη δηµοτική µουσική 
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�Ο πιανίστας & ο Κων/δης 

 

Ερ.1 Πρώτη εκτέλεση Κων/δη, πότε κάνατε; (και γενικότερα, τί έχετε παίξει από τον 
Κων/δη). Αν έχετε βγάλει δίσκο, σε τι σας ωφέλησε αυτή η εµπειρία 

Ερ.2 Πώς µπορούµε να µελετήσουµε και να ερµηνεύσουµε τα κοµµάτια πιάνου του 
Κων/δη ως προς                                               

-το ύφος, και µάλιστα αναφορικά µε την ‘ελληνικότητα’ της µουσικής του, και  

-τις απαιτήσεις του κι από τεχνικής άποψης 

Ερ.3 Υπάρχει κάτι που θεωρείτε ως πρόκληση στην ερµηνεία της µουσικής του; 

 

�Προσωπικές απόψεις για το έργο του Κων/δη 

 

Ερ.1 Ποιά είναι η µουσική αξία των έργων του και η προσφορά του στον 
παιδαγωγικό τοµέα 

Ερ.2 Τί είναι αυτό που σας αρέσει περισσότερο στη µουσική του; 
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2. ΣΥΝΤΟΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΡΜΗΝΕΥΤΩΝ2 

 

Ευνουχίδου ∆όµνα (Θεσ/νίκη 1948)    

     

 

     

 

 

 

    ∆ιακεκριµένη σύγχρονη πιανίστα της συµπρωτεύουσας µε διεθνείς περγαµηνές. 
Καθηγήτρια πιάνου µε λαµπρά εκπαιδευτικά αποτελέσµατα. Σπούδασε στο Κρατικό 
Ωδείο Θες/νίκης (τάξη Α. Κοντού) και αποφοίτησε το 1966 µε Άριστα παµψηφεί και 
΄Α βραβείο. Συνέχισε τις σπουδές της µε υποτροφία στο Ωδείο του Παρισιού (µε τον 
Άλντο Τσικολίνι) παίρνοντας Ά βραβείο και δίπλωµα µουσικής δωµατίου (τάξη Ζ. 
Υµπώ) καθώς και στην «Εκόλ Νορµάλ», από την οποία τιµήθηκε µε υποτροφία και 
µε το Ά βραβείο ερµηνείας γαλλικής µουσικής. Επίσης έχει σπουδάσει στις Μουσικές 
Ακαδηµίες του Μονάχου και της Φρανκφούρτης. Στην Ακαδηµία της Σιέννα την 
ξεχώρισε ο Μαουρίτσιο Πολλίνι και την κάλεσε να µαθητεύσει κοντά του. Εκτός από 
τη συµµετοχή της σε µεγάλα διεθνή Φεστιβάλ (Αθηνών, Σιόν, Καννών, Ντόνα-
ουέσσινγκεν, Οχρίδας, Αιξ-αν-Προβάνς, «Μπάρτοκ», κ.λ.π.) εµφανίστηκε ως σολίστ 
µε διάφορες ορχήστρες και έδωσε ρεσιτάλ στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. 
Είναι επίσης αξιοµνηµόνευτο, το ότι επιλέχθηκε ως εκπρόσωπος της ∆ιεθνούς 
Οργάνωσης «Μουσικά Νιάτα» στο φεστιβάλ MIDEM (µεταξύ 35 εκλεκτών 
υποψηφίων διαφόρων χωρών). Έχει ηχογραφήσει όλα τα έργα για σόλο πιάνο του Γ. 
Κωνσταντινίδη καθώς και έργα Σκαλκώτα, Ραβέλ, και Καλοµοίρη (σχηµατίζοντας 
τρίο µε τον τσελίστα Βύρωνα Φιδετζή και τον βιολιστή Γιώργο ∆εµερτζή). Τα 
στοιχεία των δίσκων της: «Τρίο για πιάνο, βιολί και τσέλο» (1984 LYRA 0276), «Γ. 
Κωνσταντινίδης: Τα έργα για πιάνο» (1985, LYRA 0278/79), 2 Σονάτες για βιολί και 
πιάνο (1985, ΣΕΙΡΙΟΣ 85006). ∆ιακρίνεται για την ευγένεια, την αδρότητα, την 
πιστότητα και την ακρίβεια των ερµηνειών της. Στους µαθητές της, ο Γιώργος 
Κωνσταντινίδης, Γιώργος-Εµµανουήλ Λαζαρίδης, η Μαρινέλα Λιακοπούλου, η 
Μάνια Λύσερ, ο ∆ηµήτρης Συριγγέλας, ο Πάνος Λουµάκης, η Άννα 
Χατζησυµεωνίδου, ο Νίκος Ζαφρανάς, κ.α.  

                                                           

2
 Όλα τα βιογραφικά αποτελούν πιστή παράθεση των αντίστοιχων βιογραφικών στο λεξικό του 
Καλογερόπουλου (1998) 
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Σεµιτέκολο Γ. Νέλλη (Αθήνα 1939)  

 

 

     

 

 

 

 

 

    Εκλεκτή σύγχρονη πιανίστα και καθηγήτρια πιάνου µε πολυετές και σηµαντικό 
ερµηνευτικό και παιδαγωγικό έργο. Σύζυγος του ζωγράφου-ηθοποιού Γρηγόρη 
Σεµιτέκολο. Σπούδασε πιάνο στο Εθνικό Ωδείο µε τη Φώφη Γραφειάδου και την 
Κρινώ Καλοµοίρη (απόφοιτος το 1959 µε Αριστείο). Συνέχισε στη Μουσική 
Ακαδηµία Μονάχου µε τον Erik Then-Bergh και παρακολούθησε ιδιαίτερα µαθήµατα 
µε την Alice Pashkus (1965-70) καθώς και διάφορα Σεµινάρια. Έχει πραγµατοποιήσει 
ρεσιτάλ και συναυλίες µουσικής δωµατίου σε Ελλάδα, Γερµανία, Βουλγαρία, Γαλλία 
και Βέλγιο. Έχει συµµετάσχει στα Φεστιβάλ Αθηνών, Πάτρας, Ηρακλείου, 
Κερκύρας, Καλαµάτας, Πειραιά και Οχρίδας. Έχει εµφανιστεί µε την ΚΟΑ και µε 
όλες τις ελλ. ΣΟ, ενώ ηχογραφεί συχνά για το Ραδιόφωνο και την Τηλεόραση. Έχει 
διακριθεί στους διεθνείς ∆ιαγωνισµούς Orense Ισπανίας (όπου το 1969 κέρδισε και 
ειδικό Βραβείο ερµηνείας Ισπανικής µουσικής) και «Μπαχ» ΗΠΑ. Ειδικεύεται στο 
σύγχρονο ρεπερτόριο και έχει ερµηνεύσει σε Α΄ εκτέλεση πολλά έργα σηµαντικών 
Ελλήνων συνθετών. Συνεργάζεται (ντούο) µε την Α. Βατικιώτη, ενώ συνεργάστηκε 
(τρίο) µε τον βιολιστή ∆ηµ. Βράσκο και τον τσελίστα Χρ. Σφέτσα. Είναι επικεφαλής 
της Σχολής πιάνου του ∆ηµοτικού Ωδείου Πειραιά, ενώ από το 1985 διδάσκει και στο 
∆ηµοτικό Ωδείο της Καλαµάτας. Στους πολλούς και καταξιωµένους µαθητές της οι 
οποίοι σταδιοδροµούν ως σολίστ ή διδάσκουν σε διάφορα Ωδεία και οι: Θ. 
Κοτεπάνος, Γ. Κοντραφούρης, Έλ. Μεντή , Μ. Στ. Μωυσίδης, Στ. Σιγάλας, κ.ά. 
Μετέχει στον δίσκο του Γ. Κουρουπού «Η ωραία µας άγνωστη» (1998) 
συνοδεύοντας την υψίφωνο Μάτα Κατσούλη στα «∆εκαέξι Χάι-κου» (του Γ. 
Σεφέρη). Άλλοι δίσκοι που συµµετέχει: «Τελευταία έργα» (των Γ. Χρήστου, Θ. 
Αντωνίου, µε τον βαρύτονο Γ. Σακκά, 1974), «Guitar and piano» (µε τον κιθαρίστα 
Βαγγ. Μπουντούνη, 1979), «Στο ρεύµα του Ήλιου/Taksim» (του Κ. Σφέτσα, 1981), 
«Τραγούδια για φωνή και πιάνο» (του Καλοµοίρη µε την υψίφωνο Ιωάννα Σφήκα-
Καρβελά, 1984), «Του µαντολίνου» (µε τον µαντολινίστα ∆ηµήτρη Μαρίνο, 1987).  
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 Καραγιάννη Φανή 

 

 

     

 

 

    Σύγχρονη πιανίστα από τη Λάρισα. Άρχισε τις µουσικές σπουδές της στο ∆ΩΛ και 
το 1988 πήρε πτυχίο αρµονίας από τον Γ. Τσανακά. Το 1992 πήρε πτυχίου πιάνου 
από την Α. Ρίζου. Συνέχισε σπουδές στο ΝΩΘ και πήρε πτυχία αντίστιξης και 
φούγκας  (το 1994 και 1996 αντίστοιχα) από τον Χρ. Σαµαρά. Παράλληλα, τον 
Ιανουάριο του 1995 πήρε δίπλωµα πιάνου  από την Χρ. Φρεσσινιέ. Έχει πάρει µέρος 
σε Σεµινάρια πιάνου, τσέµπαλου και µουσικής δωµατίου µε τους Γ. Χατζηνίκο, Μ 
Τιρίµο, Α. Γαρουφαλή, Μ. ∆αλµάτη, B. Scoda, M. Margand, κ.α. Έχει δώσει ρεσιτάλ 
και συναυλίες µουσικής δωµατίου (κυρίως µε την αδερφή της βιολονίστα Μαρία 
Καραγιάννη). Είναι επίσης τελειόφοιτος του Τµήµατος Μουσικών Σπουδών του 
ΑΠΘ.  
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Χατζηνίκος Γιώργος (Βόλος 1923) 

 

 

 

     

 

 

 

 

    ∆ιαπρεπής δεξιοτέχνης του πιάνου, δ/ντης ορχήστρας-χορωδίας και µουσικός 
παιδαγωγός, µε διεθνή σταδιοδροµία απήχηση (κατατασσόµενος, εκτός των άλλων, 
µεταξύ των µεγαλύτερων σύγχρονων «φιλοσόφων της Μουσικής» και διαθέτοντας 
«εύσηµα» από κορυφαίες µουσικές προσωπικότητες του 20ου αιώνα, µεταξύ των 
οποίων: ο ∆. Μητρόπουλος, Έντουιν Φίσερ, ο Καρλ Όρφ, ο Ζαν Φρανσάιζ, ο Χάινριχ 
Νοϋχάουζ, ο σερ Τζων Μπαρµπιρόλλι, και πλείστοι άλλοι). Άρχισε το πιάνο στη 
γενέτειρά του από µικρός (Ωδείο Αν. Τσολάκη). Όταν το 1934 εγκαταστάθηκε 
οικογενειακώς στην Αθήνα, συνέχισε στο Ωδείο Αθηνών (µε Μ. Βελούδιο, Σπ. 
Φραντάτο και Α. Σκόκο) και απεφοίτησε το 1943 µε Ά βραβείο πιάνου και πτυχίο 
αρµονίας (εξυµνούµενος για το ταλέντο του και από τη Σ. Σπανούδη στο «Ελεύθερο 
Βήµα»). Τότε απεφάσισε να εγκαταλείψει οριστικά τη Νοµική Σχολή Αθηνών (στην 
οποία είχε εισαχθεί 5ος το 1940) και να αφοσιωθεί αποκλειστικά στη µουσική (µακριά 
από την κατοχική µιζέρια, την έκπτωση των πνευµατικών αξιών και το αδικοχυµένο 
αίµα της παγκόσµιας αδελφοκτονίας). Μεταπολεµικά, συνέχισε σπουδές στην 
Ακαδηµία «Μοτσαρτέουµ» του Ζάλτσµπουργκ (από την οποία πήρε δίπλωµα πιάνου-
διεύθυνσης ορχ. µε διάκριση: 1948-49, ενώ τιµήθηκε και µε το χρυσό Μετάλλιο Lilly 
Lehmann). Παράλληλα, συναναστάφηκε σπουδαίες µουσικές προσωπικότητες (όπως 
τον Γιόχαν Νέποµουκ Ντάβιντ, ο οποίος τον µύησε στο πνεύµα του Μπάχ, της 
Πολυφωνίας και της Χορωδίας). Στη συνέχεια, παρακολούθησε Σεµινάριο σύνθεσης 
του Πάουλ Χίντεµιτ (του οποίου το περίφηµο «Marien-leben» είχε παρουσιάσει προ 
ολίγου στο Ζάλτσµπουργκ σε Ά ευρωπ. Εκτέλεση). Άρχισε να δίνει ρεσιτάλ και να 
παίζει ως σολίστ µε ΣΟ (τα 2 Κοντσέρτα του Μπραµς, τα κοντσέρτα του Σούµαν και 
του Χατσατουριάν, το 4ο και 5ο Κοντσέρτο του Μπετόβεν, το 2ο Κοντσέρτο του 
Ραχµάνινοφ και τη «Ραψωδία σε θέµα του Παγκανίνι» του ίδιου συνθέτη). Η Ά 
εκτέλεση της Σονάτας του Κόπλαντ του εξασφάλισε 80 ρεσιτάλ ανά τη Γερµανία (σε 
συνεργασία µε τον ονοµαστό τότε Κύκλο συναυλιών «American Information 
Centers»). Στο διάστηµα 1951-52 σπούδασε µε τον Καρλ Ορφ στο Μόναχο και εκεί 
το 1952 ήρθε σε πρώτη επαφή µε το έργο του Ν. Σκαλκώτα, αναδεικνυόµενος στη 
συνέχεια ως ο ανά το παγκόσµιο αξιότερος «σταυροφόρος» του.  
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    Ήδη από τον Οκτώβριο του 1953 έπαιξε δε Ά εκτέλεση το 2ο Κοντσέρτο για πιάνο 
του µεγάλου Έλληνα συνθέτη (στο Αµβούργο, όπου είχε εγκατασταθεί από τον 
Σεπτέµβριο του 1952), ενώ για να πραγµατοποιηθεί αυτή η εκτέλεση (της οποίας η 
διεθνής απήχηση υπήρξε µεγάλη) χρειάστηκε να αντιγράψει από το µικροφίλµ της 
εξαιρετικά δυσανάγνωστης παρτιτούρας του µέρος του πιάνου µε φακό… 
Παρακολούθησε στην Ακαδηµία του Αµβούργου µεταπτυχιακά µαθήµατα σύγχρονης 
ερµηνείας (µε τον Eduard Erdmann) και εξακολούθησε να δίνει συναυλίες, παίζοντας 
µεταξύ άλλων: το 2ο Κοντσέρτο του Μπάρτοκ σε Αµβούργο, Ζάλτσµπουργκ και 
Πράγα (που τον καθιερώνουν ως «ιδανικό ερµηνευτή» του µεγάλου Ούγγρου 
συνθέτη), το 2ο Κοντσέρτο του Σκαλκώτα σε Στοκχόλµη και Βιέννη, το Κοντσέρτο 
του Σαίνµπεργκ σε Ά εκτέλεση στη Στοκχόλµη. Έδωσε επίσης ρεσιτάλ στο Βερολίνο 
µε 4 χαµένα έργα του Σκαλκώτα, που εκείνος ανακάλυψε. Στη διάρκεια επισκέψεών 
του: στο µεν Παρίσι το 1957 γνωρίζει και µαθητεύει στο ζεύγος Chavchavadze 
(µυούµενος στη ρωσική και τη γαλλική µουσική), στη δε Μόσχα το 1959 σχετίζεται 
µε τον διάσηµο Neuhaus. Το 1961, µετά από περιοδεία στη Νότια Αφρική δέχεται να 
διδάξει (χωρίς να διακόψει τις δραστηριότητές του ως σολίστ) στο Royal Manchster 
(µετέπειτα Nothern) College of Music. Eπεκτείνοντας όµως τη διδασκαλία του σε 
διεύθυνση ορχ., ιστορία της Μουσικής, µουσική δωµατίου, εναρµόνιση θεωρίας-
πράξης, σχέση τέχνης-επιστήµης, κ.ο.κ., διαπιστώνει ότι τα προβλήµατα της 
µουσικής εκπαίδευσης είναι απείρως βαθύτερα από ότι αρχικά νόµιζε. Έτσι µένει στο 
College 27 ολόκληρα χρόνια και, ανακαλύπτοντας σιγά-σιγά απαντήσεις που 
αφορούν σε ολόκληρο το φάσµα της µουσικής πράξης, διαµορφώνει προσωπική 
θεµελιώδη προσέγγιση, που ονοµάζει «Λογική και Θεµέλια της Μουσικής 
Ερµηνείας» και την εκθέτει σε ειδικά άρθρα και δοκίµια, ενώ την εφαρµόζει σε κάθε 
µουσική του δραστηριότητα. Παράλληλα, πολλαπλασιάζει τις εµφανίσεις του ως 
σολίστ και µαέστρος. Παρουσιάζει µε τη Χορωδία του Παν/µίου σε Ά εκτέλεση τα 
άγνωστα εκεί «Carmina Burana» του Όρφ και ιδρύει το New Manchester Ensemble, 
πρωτοπαίζοντας στη Βόρεια Αγγλία τα: «Pierrot Lunaire» και «Ode to Napoleon» του 
Σαίνµπεργκ. Επακολουθούν σε Ά εκτελέσεις: έργα Σαίνµπεργκ («Σερενάτα» opus 24, 
«Κουιντέτο πνευστών» και όλα τα κοµµάτια για πιάνο), έργα Βέµπερν (opus 10 και 
24), έργα Στραβίνσκυ («Οκτέτο» που εκείνος ανακάλυψε στο Βερολίνο, «Κλασική 
Συµφωνία»), έργα Ροµπέρτο Γκέρχαρντ, Τακεµίτσου, κ.α. Σε συνεργασία µε το 
UMIST (University of Manchester Institute of Sciense and Technology), ίδρυσε το 
«North Campus Choir» µε το οποίο παρουσίασε το «Ρέκβιεµ» του Μπραµς, τη 
«Λειτουργία σε σι ελάσσονα» του Μπαχ, τη «Λειτουργία» του Στραβίνσκυ και 
ελισσαβετιανά µαδριγάλια (µε µικρή χορωδία). ∆ηµιούργησε επίσης ειδικές τάξεις 
«µύησης» στη βαθύτερη έννοια της µουσικής (για µουσικούς και µη). Έπαιξε το µεν 
1ο Κοντσέρτο του Μπάρτοκ στη Γερµανία, το δε 3ο σε Αγγλία και Ελλάδα, το 
Κοντσέρτο του Σαίνµπεργκ σε Γενεύη και Παρίσι, τα 2 Κοντσέρτα του Ραβέλ στην 
Αγγλία και µαζί µε διάφορα ρεσιτάλ, το 2ο Κοντσέρτο του Σκαλκώτα σε Ζυρίχη, 
Λονδίνο (µε τη ΣΟ του BBC) και Βερολίνο (µε την περίφηµη Φιλαρµονική της 
πόλης).  
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    Το 1968 έδωσε ρεσιτάλ και διάλεξη στο Νέο ∆ελχί (Ινδίες) και είχε την ευκαιρία 
στη εκεί Μουσική Ακαδηµία να βιώσει πανάρχαιες και πρωτόγνωρες διαστάσεις της 
µουσικής αντίληψης, τις οποίες επεξεργάστηκε στα 2 επόµενα ταξίδια του στις Ινδίες 
και ενσωµάτωσε στις µετέπειτα µουσικές του δραστηριότητες. Το 1968 στο 
«Φεστιβάλ Σκαλκώτα» του «Oxford Bach Festival» παίζει και διευθύνει Σκαλκώτα ) 
ενώ επιµελείται και υλικό της ορχ. για Ά εκτελέσεις). Πηγαίνει κατόπι στο «Συνέδριο 
Μπαχ» της Ν. Υόρκης, το Ταγκλγούντ και το Φεστιβάλ του Βερµόντ, στα οποία 
γνώρισε κορυφαίους µουσικούς και απεκόµισε πολύτιµες εµπειρίες. Αφού διαδοχικά 
διηύθυνε για λίγα χρόνια τις Ορχ. του Hoylake και του South Manchester, ανέλαβε τη 
διεύθυνση της Bury S.O., µε την οποία παρουσίασε σε 40 διαφορερικά προγράµµατα 
το κύριο συµφωνικό ρεπερτόριο, τις 5 σπουδαιότερες όπερες του Μότσαρτ και το 
«Φιντέλιο» του Μπετόβεν (σε πλήρη «studio εκτέλεση»). ∆ιευθύνει επίσης επί σειρά 
ετών τα: «Cleveland Easter Orchestral Courses» της Αγγλίας και τα «Canford Choral 
Weekeends». Το 1979 έπαιξε σε Ά εκτέλεση το 1ο Κοντσέρτο για πιάνο του 
Σκαλκώτα (που είχε προ καιρού ανακαλύψει στο Βερολίνο) και διηύθυνε Σκαλκώτα 
στην Κοπεγχάγη (σε «European Broadcast Union Concert»). Το 1983 παρουσίασε τον 
Σκαλκώτα στις ΗΠΑ και ανέλαβε τη διεύθυνση των 15θήµερον διεθνών σεµιναρίων 
Χόρτου Πηλίου, στο πλαίσιο των οποίων, συγκροτώντας επί σειρά ετών ορχήστρες 
από νέους Έλληνες και ξένους µουσικού, παρουσίασε σε δεκάδες προγραµµάτων 
σπουδαία µουσικά έργα και Ά ελλ. εκτελέσεις. Το 1990, το Παν/µιο της Παβίας του 
απένειµε το Μετάλλιο «Ugo Foscolo» για την προσφορά του στην ευρωπ. µουσική. 
Την περίοδο 1993-95 διηύθυνε 7 κλασικά προγράµµατα µε τη ΣΟ του Βερολίνου. 
Έχει επίσης παρουσιάσει και προωθήσει έργα του Γ. Χρήστου. Ως προς την Ελλάδα 
(την οποία τίµησε και µε το ότι δεν αποδέχτηκε τη γερµανική υπηκοότητα, 
κρατώντας την ελληνική µε αµφίπλευρη προσωπική του ζηµία, γιατί όταν αργότερα 
στην Αθήνα ο Σεφέρης του πρότεινε για «Fullbright», δεν του χορηγήθηκε µε το 
σκεπτικό ότι ως Έλληνας του εξωτερικού δεν είναι Έλληνας!…)  στη διάρκεια της 
πολυσχιδούς και µεστής σταδιοδροµίας του δεν έπαυσε να την επισκέπτεται 
τακτικότατα, συµπράττοντας (ως πιανίστας και µαέστρος) µε διάφορες ελλ και ξένες 
Ορχ., ενώ έχει εµφανιστεί επανειληµµένα στο Φεστιβάλ Αθηνών και άλλες 
κορυφαίες εγχώριες µουσικές Εκδηλώσεις. Θαυµάζεται ιδιαιτέρως και για το 
καλλιτεχνικό και παιδαγωγικό του ήθος ( ιδιότητες ιδιαζόντως σπάνιες στους 
Καιρούς µας), ενώ εξασκεί πάντοτε τις πολλαπλές του δραστηριότητες µε γνώµονα 
την εκλογικευµένη ενστάλαξη (σε µουσικούς και µη) της θεµελιώδους σηµασίας της 
Μουσικής στην κλίµακα των ατονικών και κοινωνικών αξιών.  
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3. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 

  

    Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης ακούστηκαν και δύο έργα του Γιάννη 
Κωνσταντινίδη σε εκτέλεση Μαστρογιάννη Ντίνου (Ιούνιος 2010) µε τη µορφή 
αποσπασµάτων ως ηχητικά παραδείγµατα. Από τη µία το τραγούδι του γάµου και 
σούστα από τη Ρόδο νούµερο 19 στο πιάνο…σε αντιπαραβολή µε τα παραδοσιακό 
τραγούδι µε την επωνυµία «αρχάγγελος Ρόδου». Και αντιστοίχως, πάλι από την ίδια 
συλλογή το νούµερο 18 «Πάθος» από την Κάσο, σε σύγκριση µε το κοµµάτι «Πάθος» 
της Καρπάθου. Το τελευταίο παράδειγµα δείχνει την οµοιότητα που θα µπορούσε 
κανείς να βρει στα κοµµάτια για πιάνο του Κων/δη, µε τις πολύ γνωστές λαϊκές 
µελωδίες του τόπου από τη συλλογή του Baud-Bovy. Είναι σηµαντικό να 
σηµειώσουµε ότι δεν έχουµε να κάνουµε µε µιµητική µεταφορά στοιχείων και 
συγκεκριµένων µοτίβων (µόνο στο ρυθµό λόγου χάρη θα µπορούσε να δει κανείς κάτι 
τέτοιο στο «Πάθος) αλλά για χρήση µουσικών ιδεών και ύφους µε όχι τόσο απτές 
µιµήσεις συγκεκριµένων µοτίβων. Ίσως στα διαστήµατα στον «Αρχάγγελο» και σε 
κάποια διαστήµατα και στο ύφος του ρυθµού. Το πιάνο µεταφέρει περισσότερο µια 
συγκεκριµένη αίσθηση και όχι ίδια µοτίβα (βλ. σ.14 δεύτερος και τρίτος τρόπος 
σύµφωνα µε τον Bartók).  

 

1. Το πάθος (Κάσσος): από τον ψηφιακό δίσκο: Zorba’s Dance - Ο Χορός του 
Ζορµπά. Έργα των: Χατζιδάκη, Καλοµοίρη, Κωνσταντινίδη, Ψαθά, Θεοδωράκη. 
Παίζει ο Ντίνος Μαστρογιάννης. MSR Classics, Ιούνιος 2010. 

2. Το τραγούδι του γάµου και σούστα από τη Ρόδο: από τον ψηφιακό δίσκο: Zorba’s 
Dance - Ο Χορός του Ζορµπά. Έργα των: Χατζιδάκη, Καλοµοίρη, Κωνσταντινίδη, 
Ψαθά, Θεοδωράκη. Παίζει ο Ντίνος Μαστρογιάννης. MSR Classics, Ιούνιος 2010. 

Τα αντίστοιχα παραδοσιακά τραγούδια είναι τα παρακάτω: 

1. «Πάθος» (από την Κάρπαθο)  

2. «Αρχάγγελος Ρόδου» 
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…ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ…: 

 

Την ηµέρα της προφορικής παρουσίασης της παρούσας εργασίας, προέκυψε µέσα 
από τη συζήτηση µε τον καθηγητή του πιάνου κύριο Ιγκόρ Πέτριν µία καινούρια 
διάσταση που αφορά στη µουσική του Κωνσταντινίδη, και που δεν θα ήθελα να 
παραλείψω και από το γραπτό κείµενο της εργασίας. Η διάσταση αυτή συνίσταται 
στην ύπαρξη στοιχείων στη µουσική του συνθέτη, που χωρίς να µιµούνται ή να 
αντιγράφουν, παραπέµπουν όµως σε ακούσµατα της Ρωσικής Σχολής µουσικής 
σύνθεσης. Η διάσταση αυτή δεν έχει διερευνηθεί ως τώρα, και αποτελεί σηµαντική 
πρόταση για περαιτέρω έρευνα και µελέτη του έργου του Κωνσταντινίδη. Ο κ. Πέτριν 
επισηµαίνει: 

 

o Εγώ προσωπικά ασχολήθηκα αρκετά µε έργα του Γ. Κωνσταντινίδη, και ως 
πιανίστας-εκτελεστής αλλά και ως καθηγητής πιάνου.  Ανέκαθεν µου άρεσε να δίνω για 
µελέτη στους µαθητές µου τα κοµµάτια αυτού του συνθέτη. Η µεγάλη αγάπη µου για τη 
µουσική του µε ώθησε στο να  πραγµατοποιήσω τον Απρίλιο του 2009 στο 
Πανεπιστήµιο Μακεδονίας µία συναυλία της τάξης µου (σε συνεργασία µε την κ.Ειρήνη 
Γαβριηλίδου), µε σχεδόν όλα τα έργα του Κων/δη (εκτός από το δεύτερο τετράδιο των 
«22 Τραγουδιών και χορών από τα ∆ωδεκάνησα»). Μάλιστα το πρώτο τετράδιο αυτού 
του κύκλου εκτέλεσα εγώ ο ίδιος. Τρεις βδοµάδες αργότερα το πρόγραµµα έχει 
ξαναπαρουσιαστεί στο Ωδείο Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης  Φλώρινας (χάρη στην 
εξαίρετη οργάνωση της τότε καλλιτεχνικής διευθύντριας του Ωδείου κ.∆όµνας 
Ευνουχίδου), όπου το δεύτερο τετράδιο έχουν ερµηνεύσει δύο παιδιά αυτού του Ωδείου. 
Έτσι πραγµατοποιήθηκε το όνειρό µου – σε µια βραδιά να παιχθούν όλα τα έργα του 
Κων/δη.  Το δεύτερο τετράδιο των «22 Τραγουδιών και χορών από τα ∆ωδεκάνησα» 
έχω εκτελέσει και άλλες φορές, σε διάφορα φεστιβάλ ελληνικής µουσικής. 

Κατόπιν µελέτης και έρευνας της µουσικής του Γ.Κων/δη διαπίστωσα ότι συχνά µου 
θυµίζουν τα έργα ρωσικής µουσικής (ιδιαίτερα τον S.Rachmaninov, πρώιµου 
A.Scriabin, A.Arensky, N.Rimsky-Korsakov κ.α.). Μετά έµαθα ότι ο καθηγητής του 
Γ.Κωνσταντινίδη στην Ανώτατη Σχολή του Βερολίνου ήταν ο Paul Juon (1872-1940), 
ρώσο-ελβετός συνθέτης ο οποίος σπούδαζε στο περίφηµο «Ωδείο Τσαϊκόφσκι» την ίδια 
χρονική περίοδο µε τον S.Rachmaninov και A.Scriabin ενώ οι καθηγητές αυτών των 
προικισµένων νεαρών µουσικών τότε ήταν ο A.Arensky και ο S.Taneev. Βασιζόµενος 
καθαρά στην εµπειρία µου ως πιανίστα και παιδαγωγού (και όχι ως µουσικολόγος!) 
βλέπω ξεκάθαρα στα έργα του Κων/δη αυτές τις επιρροές από τη Ρωσική Σχολή. Ναι 
µεν οι ρυθµοί και οι τρόποι είναι ελληνικοί, αλλά όσο για τον συνδυασµό των αρµονιών 
τους, κυρίως µεθ’ εβδόµης, µε τις αλυσίδες και µετατροπίες, µου θυµίζουν πάρα πολλά 
έργα των Ρώσων συνθετών.  
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Επίσης η γραφή του συνθέτη, λακωνική, οργανωµένη και διάφανη, σαν τις πετρούλες 
στο θαλασσινό νερό στην ακρογιαλιά,  µου θυµίζει εµένα προσωπικά τη γραφή του 
W.A.Mozart (έτσι, όταν διδάσκω στους µαθητές µου, µισο-αστεία των αποκαλώ «ο 
Mozart της ελληνικής µουσικής»). ∆εν µπορείς να «αφαιρέσεις» καµία νότα από την 
σύνθεση του Γ. Κωνσταντινίδη. Όλα είναι ιδανικά οργανωµένα αλλά, το κυριότερο, 
απίστευτα όµορφα! Επίσης το γεγονός ότι σε ένα πρόσωπο υπήρχαν δύο τόσο 
διαφορετικοί µουσουργοί: ο ένας ονοµαζόταν Γιάννης Κωνσταντινίδης και ο άλλος – 
Κώστας Γιαννίδης (ο οποίος έγραφε κυρίως ελαφριά τραγούδια, οπερέτες, µιούζικαλ 
κ.λ.π.) µου προκαλεί µεγάλο ενδιαφέρον. Είναι πράγµατι φαινόµενο! 
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