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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

   Στην παρούσα  εργασία πρόκειται να μελετηθεί η παρουσία των έργων νεοελλήνων 

συνθετών όπως αυτή εμφανίζεται στα προγράμματα συναυλιών της  Κρατικής Ορχήστρας 

Θεσσαλονίκης. Η περίοδος που θα εξετασθεί στην συγκεκριμένη εργασία  ξεκινά από το 

1959 με την ίδρυση της Συμφωνικής Ορχήστρας Βορείου Ελλάδος και φτάνει μέχρι το 2016 

καλύπτοντας έτσι το διάστημα των 57 χρόνων ζωής της ΚΟΘ.   Στόχος αυτής της μελέτης 

είναι να αναλυθεί η παρουσία των έργων νεοελλήνων συνθετών στην ορχήστρα ως προς το 

ρεπερτόριο και τη συχνότητα εμφάνισής τους στα προγράμματα συναυλιών, καθώς και να 

δοθεί μια γενικότερη εικόνα της εξελικτικής πορείας της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης 

τα χρόνια αυτά. Παράλληλα, στη μελέτη αυτή επιχειρείται επίσης και μια αποδελτίωση των 

προγραμμάτων συναυλιών των νεοελλήνων συνθετών συγκεντρώνοντας έτσι τις αναλύσεις 

και σχόλια για τα ελληνικά έργα που παίχτηκαν από την ΚΟΘ την περίοδο αυτή. 

   Στο πρώτο κεφάλαιο αυτής της εργασίας, γίνεται μία σύντομη ανασκόπηση της μουσικής 

ζωής στην πόλη της Θεσσαλονίκης  ξεκινώντας από τις αρχές του 20ου αιώνα μέχρι και 

σήμερα. Στην ανασκόπηση αυτή διαγράφεται η  σταδιακή εξέλιξη και πρόοδος στην μουσική 

ζωή της πόλης,  ώστε να δοθεί μια γενικότερη εικόνα για το πολιτισμικό πλαίσιο στο οποίο 

ιδρύθηκε η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 

   Στο δεύτερο κεφάλαιο, γίνεται μία αναδρομή στην ιστορία  της Κρατικής Ορχήστρας 

Θεσσαλονίκης. Η αναδρομή αυτή ξεκινά από την ίδρυση του Κρατικού Ωδείου 

Θεσσαλονίκης στις αρχές του 20ου αιώνα  και τη δημιουργία της Συμφωνικής του Ορχήστρας. 

Συνεχίζει με την κρατικοποίηση της ορχήστρας το 1966 και φτάνει μέχρι και σήμερα, 

αναλύοντας  τα διάφορα στάδια που πέρασε η ορχήστρα αυτά τα χρόνια που  αφορούσαν τη 

διοίκηση, τη στέγαση, τα χαρακτηριστικά της κάθε περιόδου, τονίζοντας και κάποιες 

σημαντικές στιγμές όπως συναυλίες και συνεργασίες. 

   Το τρίτο κεφάλαιο αποτελεί έναν κατάλογο που συγκεντρώνει όλους τους Έλληνες 

συνθέτες χωρισμένους σε σχολές,  και  τα  έργα τους  που έχουν παιχτεί από την ΚΟΘ από 

την ίδρυσή της μέχρι και το 2016, ενώ παράλληλα δίνονται και οι ημερομηνίες των 

εκτελέσεων για κάθε έργο. 

   Στο τέταρτο κεφάλαιο της εργασίας αυτής γίνεται μια αποδελτίωση όλων των 

προγραμμάτων συναυλιών των ελληνικών έργων που έχουν παιχτεί από την ΚΟΘ. Από τα 

προγράμματα αυτά επιλέχθηκαν  κυρίως οι αναλύσεις, τα σχόλια και οι περιγραφές των 

διάφορων έργων και όχι τόσο τα βιογραφικά στοιχεία των συνθετών, καθώς το ενδιαφέρον  

της εργασίας αυτής εστιάζεται κυρίως στα ίδια τα έργα. 

   Τα επόμενα δύο κεφάλαια αφορούν την ανάλυση των γραφημάτων που έχουν προκύψει 

από την στατιστική ανάλυση της έρευνάς  μου. Συγκεκριμένα, στο πέμπτο κεφάλαιο η 

ανάλυσή μου  γίνεται με βάση τις έξι δεκαετίες που έχει  περάσει η Κρατική Ορχήστρα 

Θεσσαλονίκης κατά την πορεία της μέχρι σήμερα. Έτσι κάθε υποκεφάλαιο, συνοδεύεται από 

ένα γράφημα που απεικονίζει τους συνθέτες με τις περισσότερες εμφανίσεις στο ρεπερτόριο 

της ΚΟΘ ανά δεκαετία,  καθώς και ένα γράφημα που δείχνει τα ποσοστά εκτέλεσης των 

διάφορων σχολών συνθετών για την κάθε δεκαετία.  

   Το  έκτο κεφάλαιο χωρίζεται σε 3ις υποενότητες και περιλαμβάνει τρία γραφήματα  που 

αφορούν την συνολική εικόνα και πορεία της ΚΟΘ. Συγκεκριμένα, τα πρώτο γράφημα αφορά  

τα ποσοστά εκτελέσεων των  έργων Ελλήνων συνθετών που έχουν παιχτεί ανά δεκαετία, το 

δεύτερο γράφημα δείχνει τον αριθμό των ελληνικών  έργων που έχουν παιχτεί κάθε χρόνο 

ξεκινώντας από το 1959 μέχρι το 2016, και το τρίτο γράφημα απεικονίζει τα ποσοστά 

εκτέλεσης για τις  διάφορες σχολές Ελλήνων συνθετών που έχουν παιχτεί έργα τους από την 

ΚΟΘ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΖΩΗ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΟΝ 20Ο  ΚΑΙ 21Ο   

ΑΙΩΝΑ 

 

  Κατά τον 20ο και αρχές του 21ου αιώνα παρατηρείται μια σημαντική ανάπτυξη της  

μουσικής δραστηριότητας  στην πόλη της Θεσσαλονίκης, με αποκορύφωμα τα τελευταία 

χρόνια όπου πλέον η μουσική ζωή της πόλης γνωρίζει ιδιαίτερη άνθιση. 

   Ξεκινώντας από τις αρχές του 20ου αιώνα,  το 1904 ιδρύθηκε στην Θεσσαλονίκη η 

Φιλαρμονική Ορφεύς  και τέσσερα χρόνια αργότερα ακολούθησε η ίδρυση της Φιλαρμονικής 

του Παπάφειου Ορφανοτροφείου. Η φιλαρμονική αυτή έπαιξε σημαντικό ρόλο στη μουσική 

ζωή της πόλης για πολλά χρόνια και πολλοί από τους μουσικούς της επάνδρωσαν αργότερα 

αρκετές φιλαρμονικές της πόλης (Θέμελης,1997,σελ.297, Ρεντζεπέρη-Τσώνου,σελ.8)   

  Το πρώτο ωδείο που δημιουργήθηκε στη  Θεσσαλονίκη είναι το Ωδείο Γραικού το οποίο  

ιδρύθηκε το έτος 1911 από τον μουσικό Σωτήρη Γραικό. Λίγο αργότερα, το έτος 1914 

ιδρύθηκε και  το Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης με πρωτοβουλία του τότε πρωθυπουργού 

Ελευθέριου Βενιζέλου και πρώτο διευθυντή τον  Αλέξανδρο Καζαντζή. Το ωδείο αυτό είναι 

το πρώτο κρατικό ωδείο που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα και από την ίδρυσή του μέχρι και 

σήμερα παίζει σημαντικό ρόλο στη μουσική ζωή της πόλης ενώ σε αυτό έχουν διδάξει  

πολλοί διεθνώς αναγνωρισμένοι μουσικοί όπως ο Αιμίλιος Ριάδης, ο  Γεώργιος 

Βακαλόπουλος, ο Βασίλης Θεοφάνους,  ο Λώρης Μαργαρίτης κ.α  (Κοψαχείλης, 1994, 

σελ.31, Θέμελης, 1997, σελ.304, Ρεντζεπέρη-Τσώνου, σελ.9).  

  Η πρώτη στρατιωτική μπάντα  της Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε το 1912  και ήταν η μπάντα του 

Γ΄ Σώματος Στρατού, ενώ λίγο αργότερα  το έτος 1915 ακολουθεί  και η ίδρυση  της 

Μαντολινάτας Θεσσαλονίκης από τον Μιχαήλ Χατζημιχαήλ. Την ίδια δεκαετία ιδρύθηκε  το 

Σωματείο Ιεροψαλτών Ιωάννης Δαμασκηνός το έτος 1918,  ενώ ένα χρόνο αργότερα,  το 

1919 ιδρύθηκε  και η πρώτη συμφωνική ορχήστρα της πόλης, η ορχήστρα του «Κέντρου του 

Λευκού Πύργου». Μερικές ακόμη σημαντικές φιλαρμονικές που δημιουργήθηκαν στη 

Θεσσαλονίκη  στις αρχές του  20ο  αιώνα είναι η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου 

Θεσσαλονίκης που ιδρύθηκε το έτος 1937, η Φιλαρμονική του Εθνικού Ιδρύματος 

«Αριστοτέλη» με έτος ίδρυσης το 1944 και η Μπάντα της χωροφυλακής που ιδρύθηκε  το 

1955.  

   Σημαντικό σταθμό στην μουσική ζωή της Θεσσαλονίκης αποτέλεσε η ίδρυση της 

«Συμφωνικής Ορχήστρας  Βορείου Ελλάδος» το έτος 1959 από τον διακεκριμένο 

μουσικολόγο, συνθέτη και διευθυντή του  Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης Σόλωνα 

Μιχαηλίδη. Αρχικά λειτούργησε στα πλαίσια του Κρατικού Ωδείου, και κατά το έτος 1966    

ανεξαρτητοποιήθηκε   από το  ωδείο,  έγινε κρατικός οργανισμός, και πήρε πλέον την 

ονομασία «Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης». Την καλλιτεχνική διεύθυνση της ΚΟΘ  

έχουν αναλάβει διάφοροι διεθνούς φήμης  μαέστροι και μουσικοί όπως ο Σόλωνας 

Μιχαηλίδης, Γεώργιος Θύμης, Άλκης Μπαλτάς, Κάρολος Τρικολίδης, Κοσμάς Γαλιλαίας, 

Κωνσταντίνος Πατσαλίδης, Λεωνίδας Καβάκος, Μίκης Μιχαηλίδης, Μύρων Μιχαηλίδης, 

Αλέξανδρος Μυράτ και Γεώργιος Βράνος. Η ΚΟΘ έχει συμπράξει με πολλούς Έλληνες και 

ξένους φημισμένους μαέστρους και σολίστες, ενώ προβάλλει  την ελληνική μουσική 

παρουσιάζοντας στο κοινό συχνά  έργα Ελλήνων συνθετών. Τα τελευταία χρόνια  η ΚΟΘ 

πραγματοποιεί πέρα από τις τακτικές συναυλίες και άλλες πρωτοποριακές  δράσεις όπως 

συνοδεία βωβού κινηματογράφου, παραστάσεις όπερας και  μπαλέτου,  ενώ κάνει συχνά 

περιοδείες σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας αλλά και στο εξωτερικό (http://www 

.tsso.gr/inst/tsso_6/gallery/DAM/EVENTS/PROGRAM/20090227_program.pdf). 

   Στα  μέσα του 20ου άρχισαν σταδιακά  να δημιουργούνται  στη Θεσσαλονίκη   διάφορα 

πολιτιστικά σωματεία, σύλλογοι και θεσμοί οι οποίοι συχνά διοργανώνουν ρεσιτάλ και 

συναυλίες  μουσικής δωματίου.   

  Από τους πιο σημαντικούς είναι η Μακεδονική Καλλιτεχνική Εταιρεία  «Τέχνη», η οποία  

ιδρύθηκε το 1951 και δημιούργησε  την χορωδία «Τάσος Παππάς»  καθώς και το 

«Συγκρότημα Παλιάς Μουσικής». Δύο χρόνια αργότερα, το 1953 ιδρύθηκε  ο Σύνδεσμος 

Αποφοίτων Ωδείων Θεσσαλονίκης ο οποίος εκτός από  μουσικές συναυλίες και διαλέξεις 
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δημιούργησε και την Ορχήστρα Εγχόρδων Θεσσαλονίκης (Μάντακας, 1963, σελ.642, 

Ρεντζεπέρη-Τσώνου, σελ.6 ).  

  Στα πλαίσια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης  ιδρύθηκε το έτος 1962 το Φεστιβάλ 

Ελληνικού Τραγουδιού το οποίο αποτέλεσε  έναν μουσικό διαγωνισμό που πρόβαλε το 

«ελαφρό τραγούδι». Μέσα από το φεστιβάλ, που αρχικά είχε μεγάλη επιτυχία,  προβλήθηκαν 

πολλοί γνωστοί για εκείνη την εποχή τραγουδιστές. Η λειτουργία όμως του φεστιβάλ αυτού 

σταμάτησε οριστικά το έτος 2009. 

  To 1966  στη Θεσσαλονίκη ιδρύθηκε ο καλλιτεχνικός θεσμός «Δημήτρια» έχοντας αρχικά 

ως σκοπό την  αναβίωση των βυζαντινών «Δημητρίων» (Θέμελης, 1997,σελ.333).  Τα 

«Δημήτρια» αποτελούν ένα από τα σπουδαιότερα φεστιβάλ της Ελλάδας, και σε αυτά  η 

μουσική κατέχει σημαντική θέση, ενώ συχνά συμμετέχουν  εκτός από ελληνικά και πολλά 

ξένα μουσικά σχήματα από διάφορες χώρες της Ευρώπης.  

   Το έτος 1978 ιδρύθηκε η  πρώτη μόνιμη όπερα Θεσσαλονίκης η οποία αρχικά 

λειτουργούσε στα πλαίσια του Κ.Θ.Β.Ε. Το 1997 ανεξαρτητοποιήθηκε από το Κ.Θ.Β.Ε. και 

ονομάζεται πλέον Όπερα Δωματίου Θεσσαλονίκης. Το 2011 όμως σύμφωνα με το άρθρο 58 

του Ν. 4002/2011 η Όπερα Δωματίου Θεσσαλονίκης  συγχωνεύτηκε  πάλι με το Κ.Θ.Β.Ε. 

  Από τα μέσα του  20ου αιώνα παρατηρείται μια αύξηση στον αριθμό των χορωδιών της 

Θεσσαλονίκης και παράλληλα ιδρύονται μερικές από τις πιο σημαντικές χορωδίες της πόλης. 

Μερικές από τις σημαντικότερες χορωδίες της Θεσσαλονίκης είναι η Χορωδία Δωματίου του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που ιδρύθηκε το 1953 από τον  Γιάννη Μάντακα , η χορωδία  

Δήμου Θεσσαλονίκης  που δημιουργήθηκε το 1955, η «Χορωδία Αγίας Τριάδας» που 

υπάρχει από το 1967, η  Χορωδία της ΕΡΤ η οποία ιδρύθηκε το 1977 από τον Μάνο 

Χατζιδάκι και τον Αντώνη Κοντογεωργίου,  η χορωδία βυζαντινής μουσικής «Κουκουζέλης» 

που ιδρύθηκε το 1983 με πρωτοβουλία του Πρωτοψάλτη Μανώλη Δασκαλάκη, η «Χορωδία 

Θεσσαλονίκης» που ιδρύθηκε το 1987 και αργότερα μετονομάστηκε  σε «Μικτή Χορωδία 

Θεσσαλονίκης», η χορωδία "Τρισεύγενη Καλοκύρη" του τμήματος Μουσικών Σπουδών του 

ΑΠΘ που λειτουργεί από το έτος 1994 κ.α. 

  Προς τα τέλη του 20ου αιώνα αυξάνεται επίσης και ο αριθμός των ωδείων της 

Θεσσαλονίκης. Μερικά από αυτά είναι: το Νέο Ωδείο Θεσσαλονίκης (1979), το Σύγχρονο 

Ωδείο Θεσσαλονίκης (1985), το Μουσικό Κολλέγιο (1990), το Ωδείο Φίλιππος Νάκας (1997) 

και το Δημοτικό Κέντρο Μουσικής και Χορού (2011).  

  Από το 1992 λειτουργεί επίσης στη Θεσσαλονίκη  το Μουσικό Σχολείο Θεσσαλονίκης  στο 

οποίο υπάρχουν οι κατευθύνσεις Ευρωπαϊκής, Παραδοσιακής και Βυζαντινής μουσικής 

καθώς και χορωδία, ορχήστρα και διάφορα μουσικά σύνολα.  

  Στα τέλη του 20ου αιώνα ιδρύθηκαν στη Θεσσαλονίκη και δύο πανεπιστημιακά τμήματα 

μουσικών σπουδών. Αρχικά ιδρύθηκε το 1989  το τμήμα Μουσικών Σπουδών στη Σχολή 

Καλών Τεχνών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το οποίο είναι και το 

πρώτο που δημιουργείται στην Ελλάδα και στο οποίο λειτουργούν οι κατευθύνσεις  

μουσικολογία/ μουσικοπαιδαγωγική και σύνθεση. Το δεύτερο πανεπιστημιακό τμήμα 

μουσικής  στη Θεσσαλονίκη είναι το Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης στο 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας το οποίο ιδρύθηκε το έτος 1996.  Στο τμήμα αυτό λειτουργούν οι 

κατευθύνσεις: Ευρωπαϊκή (Κλασσική) Μουσική, Παραδοσιακή (Δημοτική) Μουσική, 

Βυζαντινή Μουσική και Σύγχρονη Μουσική. Εκτός από τις κατευθύνσεις υπάρχουν και 

ειδικεύσεις όπως η ειδίκευση Οργανικής και Φωνητικής Εκτέλεσης,  Σύνθεσης, Ποιητικής 

και η ειδίκευση Εφαρμοσμένων Μουσικών Σπουδών.  

  Κατά τον 21ο αιώνα ξεκίνησε  ο Διεθνής διαγωνισμός πιάνου Θεσσαλονίκης «Γεώργιος 

Θυμής». Ο διαγωνισμός αυτός είναι διεθνούς κύρους και διεξάγεται στη  Θεσσαλονίκη κάθε 

δύο χρόνια  ξεκινώντας από το 2002, ενώ την διοργάνωσή του αναλαμβάνουν ο  Σύλλογος 

Φίλων της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης  και το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης 

(http://www.thymiscompetition.gr). 

  Το 2008  ιδρύθηκε Η Παιδική - Νεανική Χορωδία του “Συλλόγου Φίλων Μουσικής 

Θεσσαλονίκης” (Σ.Φ.Μ.Θ.)  στα πλαίσια του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Η χορωδία 

αυτή έχει σημαντική δράση στην πόλη της Θεσσαλονίκης και έχει συμπράξει  με την 

Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, τη  Χορωδία του Συλλόγου Αποφοίτων του Κολλεγίου 

“Ανατόλια”και τη Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θεσσαλονίκης (http://www.tch.gr). 

http://www.tch.gr/
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  Στη Θεσσαλονίκη επίσης διεξάγεται για ένα περίπου μήνα κάθε φθινόπωρο από το 2012 

μέχρι και σήμερα, το Φεστιβάλ πιάνου θεσσαλονίκης. Το φεστιβάλ αυτό συμβάλλει 

σημαντικά στη μουσική παιδεία της πόλης προωθώντας τους νέους καλλιτέχνες και έχει 

συνεργαστεί με το Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, την Κρατική Ορχήστρα 

Θεσσαλονίκης, το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης κ.α.(www.allaboutfestivals.gr). 

  Το 2011 ιδρύθηκε στην Θεσσαλονίκη η  Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Ελλάδος (ΣΟΝΕ).  Η 

ΣΟΝΕ αποτελείται από παιδιά και νέους, ηλικίας 13-30 χρονών, από όλη την Ελλάδα και   

δίνει κυρίως συναυλίες για φιλανθρωπικούς σκοπούς όπως συναυλίες για το Χαμόγελο του 

Παιδιού, το Δημόσιο Ειδικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης, το Παιδοογκολογικό τμήμα του 

Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Θεσ/νίκης, το Γηροκομείο Αγ. Παντελεήμων κ.ά.    

  Πιο πρόσφατα, τον Μάρτιο του  2015 ιδρύθηκε η Συμφωνική Ορχήστρα Νέων του Μεγάρου 

Μουσικής Θεσσαλονίκης (MOYSA) από τον Οργανισμό Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. 

Την πρώτη της συναυλία έδωσε  στις 19 Απριλίου του 2015 στην Αίθουσα Φίλων του ΜΜΘ 

υπό τη διεύθυνση του  μαέστρου Yuri Azevedo. Η  MOYSA έχει συμπράξει με τη 

Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θεσσαλονίκης και την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης και 

έχει πάρει μέρος στο “4ο Ετήσιο Συνέδριο για την Κοινωφελή Δράση”, ενώ εμφανίζεται και 

σε άλλες πόλεις της Ελλάδας καθώς και στο εξωτερικό (www.tch.g.). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΙΣΤΟΡΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

  Το «Ωδείον Θεσσαλονίκης» ιδρύθηκε το έτος 1914 με πρωτοβουλία του  τότε 

Πρωθυπουργού Ελευθέριου Βενιζέλου. Σύμφωνα με το νόμο 1445/1942 «Περί οργανώσεως 

και λειτουργίας του Ωδείου Θεσσαλονίκης»  σκοπός του Ωδείου ήταν «να συντελεί εις την 

μουσικήν μόρφωσιν και την ανάπτυξιν της μουσικής τέχνης γενικά και την προαγωγήν της 

Ελληνικής Μουσικής, κυρίως εν Βορείω Ελλάδι» (ΥΠΕΠΘ, 1966, σελ. 6). Καθώς μόλις πριν 

δύο χρόνια είχε προηγηθεί η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης ο ρόλος του Ωδείου σύμφωνα 

με τον Σόλωνα Μιχαηλίδη ήταν πολύ σημαντικός τόσο από πολιτιστικής όσο και από εθνικής 

πλευράς. Αναφερόμενος ο ίδιος στην σημασία  του ωδείου για την πόλη λέει τα εξής: 

 

«Την εποχή που ιδρύθηκε το Ωδείο η Θεσσαλονίκη ήταν μια μικρή πόλη, όπου το ελληνικό 

στοιχείο μειοψηφούσε ακόμα. Καμιά σχεδόν παράδοση μουσική δεν υπήρχε στην πόλη, 

πράγμα αυτονόητο για ένα τόπο, που μόλις βγήκε από την μακραίωνη τουρκική σκλαβιά. 

Ήταν μια φωτεινή έμπνευση του τότε Προέδρου της Κυβερνήσεως Ελευθερίου Βενιζέλου να 

στηρίξει τις πρώτες ελληνικές πολιτιστικές ελπίδες σ’ ένα μουσικό ίδρυμα, που εκαλείτο έτσι 

να δράσει μέσα στον τότε ανάμικτο πληθυσμό της πόλης» (ΥΠΕΠΘ, 1966, σελ.27). 

  

  Πρώτος διευθυντής του Κ.Ω.Θ. ορίστηκε ο Αλέξανδρος Καζαντζής, ο οποίος πρόσφατα είχε 

επιστρέψει στην Ελλάδα από τις Βρυξέλλες όπου προηγουμένως είχε σταδιοδρομήσει ως 

καθηγητής βιολιού στο  Conservatoire  των Βρυξελλών. Κατά την ίδρυση του Ωδείου 

Θεσσαλονίκης καθώς και τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του, το ωδείο βρέθηκε αντιμέτωπο με 

πολλές δυσκολίες τις οποίες ο Καζαντζής κλήθηκε να αντιμετωπίσει με τα λιγοστά μέσα που 

είχε στη διάθεσή του (ΥΠΕΠΘ, 1966, σελ.15-21, Θέμελης, 1997, σελ.302-308) . Όσον αφορά 

ειδικά το θέμα της στέγασης, το Ωδείο αρχικά φιλοξενήθηκε στο Λύκειο των Ελληνίδων ενώ 

στη συνέχεια πέρασε από αρκετές περιπέτειες μέχρι την εξασφάλιση οριστικής στέγης 

(ΥΠΕΠΘ, 1966, σελ.19-21, Θέμελης, 1997 σελ.306-308). 

  Από τους πρώτους καθηγητές του ωδείου  και συνεργάτες  του Καζαντζή ήταν ο Βέλγος 

καθηγητής και φίλος του Τέο Κώφμαν και ο Βασίλης Θεοφάνους. Κατά το τέλος του 1915 

διορίστηκαν τακτικοί καθηγητές του ωδείου  οι Θεσσαλονικιοί  συνθέτες  Αιμίλιος Ριάδης 

και  Λώρης Μαργαρίτης ενώ λίγο αργότερα το ωδείο απέκτησε και άλλους  συνεργάτες, όπως 

τον Ευριπίδη Κοτσανίδη στο βιολί και τον Γεώργιο Βακαλόπουλο στο πιάνο. O Kαζαντζής 

αναφέρεται επίσης με ιδιαίτερη εκτίμηση σε ένα μεγάλο αριθμό καθηγητών όπως η Καρολίνα 

Καπάσο, η Μαρία Μακρή, ο Γιάννης Κοπανάς, ο Χρήστος Δέλλας, ο Δημήτριος Γεωργίου, ο 

Αθανάσιος Κοντός, ο Ανθίπης Φωκάς, ο Θούλας Γεωργίου, η Ιωάννα Νεδέλκου, η Κική 

Σταύρου-Μάνου, ο Διονύσιος Ορπής κ.α. (ΥΠΕΠΘ 1966, σελ.21-25, Θέμελης, 1997, σελ. 

304-306). 

   Στις 7 Δεκεμβρίου του 1916 δόθηκε η πρώτη δημόσια συναυλία του Ωδείου   στην οποία 

συνέπραξαν μικρή ορχήστρα εγχόρδων και γυναικεία χορωδία  από μαθήτριες του Ωδείου με 

μερικούς πνευστούς της μουσικής φρουράς και τον φλαουτίστα Φίλιππο Νικολαϊδη. Η  

συναυλία  άρχισε  με το «Σε υμνούμεν»  του Saint  Saens  συνέχισε με μερικά άλλα 

χορωδιακά και με  το δεύτερο κοντσέρτο του ίδιου από την Τότα Οικονόμου με τον Κώφμαν, 

και τελείωσε με τον ύμνο των Ολυμπιακών αγώνων του Σαμάρα. Η συναυλία αυτή απέσπασε 

εξαιρετικές κριτικές από διάφορες ελληνικές εφημερίδες όπως «Μακεδονία», «Έθνος» και 

«Νέα Αλήθεια» (ΥΠΕΠΘ, 1960, σελ. 12-13). 

  Στα 1951 ο Αλέξανδρος  Καζαντζής αποχώρησε από το Ωδείο ως συνταξιούχος. Ύστερα 

από την αποχώρηση του Καζαντζή, για ένα σύντομο  χρονικό διάστημα (Ιαν. 1952 - Ιουν. 

1952) ανέλαβε  τη διεύθυνση του Ωδείου ο Σώτος Βασιλειάδης  και στη συνέχεια, ως τα 1957 

που διορίστηκε διευθυντής του Ωδείου ο Σόλωνας Μιχαηλίδης, διεύθυναν το Ωδείο οι 

Γεώργιος Βακαλόπουλος (10.9.1954 – 31.12.1954) , ο Βασίλειος Θεοφάνους (1.1.1955 

25.9.1955) και ο Ιωάννης Κοπανάς (26.9.1955 – 30.3.1957).           

  Διευθυντής του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης διορίστηκε στις 30-3-1957 ο 

διακεκριμένος συνθέτης και μουσικολόγος Σόλωνας Μιχαηλίδης. Χάρη στις προσπάθειες  

του Μιχαηλίδη καθώς και του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Βορείου Ελλάδος, 
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Γεωργίου Παπαγεωργίου, ιδρύθηκε το 1959 και αρχικά ως τμήμα  του Ωδείου η «Συμφωνική 

Ορχήστρα Βορείου Ελλάδος». Η πρώτη συναυλία της «Συμφωνικής Ορχήστρας  Βορείου 

Ελλάδος» πραγματοποιήθηκε  υπό τη διεύθυνση του Σόλωνα Μιχαηλίδη στο Βασιλικό 

Θέατρο στις 7 Οκτωβρίου του 1959, και  ως πρώτος σολίστ συνέπραξε με την ορχήστρα ο 

φημισμένος πιανίστας και συνθέτης Νίκος Αστρινίδης. Η συναυλία περιλάμβανε τα εξής 

έργα: Συμφωνία, αρ.35 και Κοντσέρτο, αρ.9 του Μότσαρτ, Variations Concertantes για πιάνο 

και ορχήστρα του Νίκου Αστρινίδη και η σουίτα μπαλέτου  Καρυοθραύστης του   

Tchaikovsky.  

  Με το νομοθετικό Διάταγμα 4590, 10 Νοεμβρίου  1966,  η Ορχήστρα  ανεξαρτητοποιείται 

από το Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης, κρατικοποιείται, και ονομάζεται πλέον «Κρατική 

Ορχήστρα Θεσσαλονίκης». Σύμφωνα με το ίδιο διάταγμα «η ΚΟΘ σκοπόν έχει την δια 

σαναυλιών συμφωνικής μουσικής, μουσική δωματίου, ρεσιτάλ κλπ. διάδοσιν και ανάπτυξιν 

της μουσικής εν γένει και   την προαγωγήν της ελληνικής μουσικής δημιουργίας και τέχνης» 

(http://www.tsso.gr/inst/tsso_6/gallery/DAM/EVENTS/PROGRAM/20090227_program.pdf). 

Τον Απρίλιο του 1967 ο Σόλων Μιχαηλίδης διορίζεται  Γενικός Διευθυντής της Κρατικής 

Ορχήστρας. Κατά τον απολογισμό της πρώτης δεκαετίας (1959-1969) ο Σόλων Μιχαηλίδης 

τονίζει τα επιτεύγματα της Ορχήστρας λέγοντας: 

 

  «Κατά τα δέκα χρόνια αυτά η ΣΟΒΕ-ΚΟΘ έδωσε συνολικά 302 συναυλίες, από τις οποίες 

268 στη Θεσσαλονίκη και 34 στις πόλεις: Βέροια, Βόλος, Δράμα, Ιωάννινα, Καβάλα, 

Καστοριά, Κέρκυρα,  Κομοτηνή, Λάρισα, Νάουσα, Ξάνθη, Σέρρες  και στα αρχαία θέατρα 

Δημητριάδος, Θάσου και Φιλίππων. Ο μέσος όρος ακροατών, που κατά το πρώτο έτος (1959-

60) ήταν 480 ανέβηκε στο έκτο έτος (1964-65) στους 1.014 ακροατές κατά συναυλία… 

  Κατά τις συναυλίες αυτές έλαβαν μέρος συνολικά 217 καλλιτέχνες (μαέστροι και σολίστ) , 

από τους οποίους 131 Έλληνες (60% περίπου) και 86 ξένοι. Από τους 131 Έλληνες, 61 ήταν 

Θεσσαλονικείς ή Βορειοελλαδίτες… 

  Κατά την πρώτη δεκαετία της ζωής της η ΣΟΒΕ-ΚΟΘ  έχει εκτελέσει 360 περίπου 

συμφωνικά έργα … τα 74 ήταν ελληνικά, σχεδόν όλα σε πρώτη εκτέλεση στην 

Θεσσαλονίκη…»(http://www.tsso.gr/inst/tsso_6/gallery/DAM/EVENTS/PROGRAM/200902

27_program.pdf  ). 

 

  Με την συνταξιοδότηση του  Μιχαηλίδη το 1971, διορίστηκε Γενικός Διευθυντής της 

Ορχήστρας ο  φημισμένος  πιανίστας  και  καθηγητής  του  Κρατικού  Ωδείου Θεσσαλονίκης, 

Γεώργιος Θυμής. Χάρη στις προσπάθειες του καλλιτεχνικού διευθυντή της Θυμή,  από το 

1971 και μετά η ΚΟΘ συμμετέχει και στο Φεστιβάλ Αθηνών. Αναφερόμενος στη συμμετοχή 

της ΚΟΘ στο Φεστιβάλ Αθηνών λέει πως «την πρώτη χρονιά σκέφτηκα τιμητικά  να δώσω 

τη συναυλία στον Σόλωνα Μιχαηλίδη κι εγώ έπαιξα το Κοντσέρτο του για πιάνο ως σολίστ. 

Είχαμε μεγάλη επιτυχία, διότι υπήρχε σύλλογος Μακεδόνων στην Αθήνα. Βρήκαμε  το  

προεδρείο και  μας  γέμισαν το  Ηρώδειο. Εγώ  έπιασα όμως το  νόημα και  από  εκείνη  τη 

χρονιά και μετά,  επί  μια δεκαετία που διηύθυνα  στο  Ηρώδειο, κάθε χρόνο μας   καλούσαν» 

(http://www.tsso.gr/inst/tsso_6/gallery/DAM/EVENTS/PROGRAM/20090227_program.pdf).   

  Από το  1981 μέχρι το 1983  μόνιμος αρχιμουσικός  της ΚΟΘ διετέλεσε  ο  Κάρολος 

Τρικολίδης. Την περίοδο αυτή  η Ορχήστρα  κατάφερε να ανεβάσει  απαιτητικά έργα  όπως 

τα συμφωνικά ποιήματα του Ρίχαρντ Στράους και οι συμφωνίες των  Μάλερ και Μπούκνερ, 

ενώ παρουσίασε πολλά  σε πρώτη ελληνική και παγκόσμια εκτέλεση.  

  Το 1983 την Κρατική Ορχήστρα ανέλαβε ο συνθέτης και μαέστρος Άλκης Μπαλτάς. Ο  

Μπαλτάς ήταν προσανατολισμένος στη νέα μουσική, στόχευε δηλαδή στην προώθηση της 

σύγχρονης δημιουργίας, ενώ καθιέρωσε και την πρώτη παγκόσμια εκτέλεση έργων 

νεοελλήνων συνθετών με αναθέσεις έργων στους νέους συνθέτες, προβάλλοντας έτσι τους 

νέους καλλιτέχνες.  

  Επιπλέον μέσω της υλοποίησης  εκπαιδευτικών  προγραμμάτων η ορχήστρα στοχεύει να 

γίνει περισσότερο γνωστή στα διάφορα κοινωνικά στρώματα και να προσελκύσει νέο κοινό. 

Για τον λόγο αυτό,  έδωσε συναυλίες σε χώρους πέρα από τις αίθουσες συναυλιών και  στο 

λιμάνι,  στα διάφορα κινηματοθέατρα της πόλης, σε σχολεία κ.α. Επίσης στις δοκιμές της 
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ορχήστρας προσκλήθηκαν και σχολεία,  προβάλλοντας έτσι η ορχήστρα και τον εκπαιδευτικό 

της ρόλο. 

  Παράλληλα, χάρη στις  προσπάθειες του διευθυντή της ΚΟΘ Μπαλτά, ο χώρος δοκιμών και 

συναυλιών της ορχήστρας άλλαξε και μεταφέρθηκε από το Κρατικό Θέατρο  στην Αίθουσα 

Τελετών του ΑΠΘ.            

   Μετά το τέλος της θητείας του Άλκη Μπαλτά για  περίπου δώδεκα χρόνια (1992-2004) 

έγιναν συχνές διοικητικές αλλαγές στην καλλιτεχνική διεύθυνση της ορχήστρας. 

  Από το 1992 μέχρι το 1994 την καλλιτεχνική διεύθυνση της κρατικής ορχήστρας 

Θεσσαλονίκης ανέλαβε  ο Κοσμάς Γαλιλαίας,  μέλος της ΚΟΘ  από το 1961 και εξάρχων   

της από   το 1969. Σύμφωνα   με την  σύζυγό  του  Ντιρουί, ο Κοσμάς Γαλιλαίας «άνοιξε την 

Ορχήστρα προς τον  κόσμο, συνδιοργανώνοντας με ιδρύματα και διάφορους συλλόγους      

της πόλης αρκετές συναυλίες κοινωνικού χαρακτήρα και φιλανθρωπικού σκοπού» ( 

http://www.tsso.gr/inst/tsso_6/gallery/DAM/EVENTS/PROGRAM/20090227_program.pdf).   

Κατά τη διάρκεια της θητείας του Γαλιλαία εκτελέστηκαν μεταξύ άλλων αρκετά έργα του 

συνθέτη Χρήστου Σαμαρά, ενώ η ορχήστρα συνέπραξε και με διακεκριμένους Έλληνες 

σολίστες όπως Δόμνα Ευνουχίδου και Δημήτρη Σγούρο. 

   Μετά την παραίτηση του Γαλιλαία το 1994, την διεύθυσνη της ΚΟΘ ανέλαβε ως 

αναπληρωτής Διευθυντής  ο βιολονίστας Κωνσταντίνος  Πατσαλίδης. Υπό την μπαγκέτα του 

η ορχήστρα συνεργάστηκε με ένα μεγάλο αριθμό μαέστρων  και σολιστών από το εξωτερικό 

όπως Olaf Koch, James Brooks Brunzzese, Gunter Pichler και Angel Stakov, Yosif Radionov, 

Pierre Feit, Sergei Krilov, Keene Constance.  

  Από το 1995 μέχρι και το 2001 την θέση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή ανέλαβε  ο   

βιρτουόζος Λεωνίδας Καβάκος. Κατά το διάστημα αυτό την μουσική  προετοιμασία και 

εκπαίδευση της ΚΟΘ  ανέλαβε ο Γερμανός αρχιμουσικός Olaf Koch συμβάλλοντας στη 

βελτίωση του καλλιτεχνικού της επιπέδου. Την περίοδο αυτή   η ορχήστρα πραγματοποίησε 

αρκετά αφιερώματα σε ξένους συνθέτες όπως Μέντελσον, Σούμαν, Σοστακόβιτς και 

Μπράμς, αλλά και Έλληνες συνθέτες όπως Μιχαηλίδη και Μητρόπουλο. Επίσης τον 

Σεπτέμβριο του 1997 η ΚΟΘ πραγματοποιεί τέσσερις συναυλίες όπου συνοδεύει το Βασιλικό 

Μπαλέτο Winnipeg του Καναδά. 

  Το 2001 η θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή δόθηκε στο  Μίκη Μιχαηλίδη, Ά κορυφαίο 

των πρώτων βιολιών της  ΚΟΘ. Κατά τη διάρκεια της τριετούς θητείας του προσέλαβε 

επιπλέον 23 μόνιμους μουσικούς, και πραγματοποίησε αρκετές συναυλίες φιλανθρωπικού 

χαρακτήρα συνεργαζόμενος με φορείς όπως η UNICEF, ο Σύλλογος για την Σκλήρυνση 

Κατά Πλάκας και η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρία. Παράλληλα  έκανε και αφιερώματα σε 

διεθνούς φήμης  Έλληνες συνθέτες όπως Μίκη Θεοδωράκη, Νίκο Αστρινίδη,  ενώ 

συνεργάστηκε και με διάσημους Έλληνες τραγουδιστές όπως Μαρία Φαραντούρη και Γιώργο 

Νταλάρα.  

   Η εμφανής πια ανέλιξη της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης  ήρθε υπό τη διεύθυνση 

του επόμενου  καλλιτεχνικού διευθυντή, Μύρωνα Μιχαηλίδη, ο οποίος διετέλεσε διευθυντής 

της ΚΟΘ από το 2004 ως το 2011.  Με πρωτότυπες συναυλιακές προτάσεις o  Μύρων 

Μιχαηλίδης κατάφερε να προωθήσει την ορχήστρα στα ευρύτερα κοινωνικά στρώματα και 

να αυξήσει τους συνδρομητές και τα έσοδα της ορχήστρας.   

  Υπό την μπαγκέτα του η ΚΟΘ για πρώτη φορά  συνοδεύει και ταινίες  βωβού 

κινηματογράφου με πρώτη  την ταινία Metropolis  στις 14/2/2005, ενώ  στη συνέχεια 

ακολουθούν  άλλες όπως City Lights,  Modern Times και Θωρηκτό Ποτέμκιν. Στις 30 

Ιουνίου του 2007 η ορχήστρα δίνει και την πρώτη της  συναυλία συμφωνικού rock 

συμπράττοντας με τους  διάσημους rock καλλιτέχνες Ian Gillan και Alannah Myles στο 

Θέατρο Γης, προσελκύοντας έτσι στην ορχήστρα νέο κοινό πέρα από τους οπαδούς             

της κλασσικής μουσικής. Στις καινοτόμες καλλιτεχνικές δραστηριότητες της ΚΟΘ 

περιλαμβάνονται  επίσης και  συναυλίες σε εναλλακτικούς χώρους πέρα από τις αίθουσες 

συναυλιών, όπως η ανοιχτή συναυλία στην πλατεία Αριστοτέλους  στις 10/9/2006 η οποία 

είχε μεγάλη απήχηση στο κοινό της Θεσσαλονίκης (Η πορεία μας οδηγεί στην Ευρώπη, 2009, 

σελ.2).  

  Παράλληλα η ορχήστρα κάνει και τις πρώτες της δισκογραφικές παραγωγές.  H πρώτη 

παραγωγή της ΚΟΘ “Impressions for saxophone and orchestra” με σολίστα τον Θεόδωρο 
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Κερκέζο, έγινε το Φεβρουάριο του 2007 και  κέρδισε το βραβείο ποιοτικής δισκογραφίας 

Pizzicato “Supersonic”. Τον Ιούνιο του 2008 κυκλοφόρησε  το επόμενο  CD της Κρατικής 

Ορχήστρας Θεσσαλονίκης με έργα του Ν. Σκαλκώτα, σε συνεργασία με τη δισκογραφική 

εταιρεία BIS, ενώ  τον Απρίλιο του 2009, κυκλοφόρησε το τρίτο CD της ορχήστρας με έργα 

του Ildebrando Pizzetti από την εταιρεία NAXOS,  το οποίο αποτελεί την  παγκόσμια πρώτη 

ηχογράφηση έργων του  συνθέτη. Το μεγάλο αυτό ενδιαφέρον που έδειξε ο  Μύρωνας 

Μιχαηλίδης για την δισκογραφία  εξηγείται και από τη δήλωση που έκανε στην συνέντευξη 

που έδωσε στην εφημερίδα   «Το Βήμα» όπου λέει χαρακτηριστικά πως «Για να μπει κανείς 

στα μεγάλα σαλόνια - τις σημαντικές αίθουσες συναυλιών και τα φεστιβάλ - χρειάζονται δύο 

πράγματα : καλές ηχογραφήσεις και αξιόλογες ζωντανές εμφανίσεις» (Δεν αναπαυόμαστε,  

2009, σελ.20). 

  Την άνοιξη του 2008  η Ορχήστρα αποκτά  νέα αίθουσα δοκιμών στο πρώην 

κινηματοθέατρο «Παλλάς» στην παλαιά παραλία Θεσσαλονίκης, όπου εκτός από τις πρόβες 

συστεγάζονται και οι διοικητικές υπηρεσίες της, ενώ γίνονται και άλλες εκδηλώσεις όπως 

παρουσιάσεις και συνεντεύξεις τύπου. Για τις συναυλίες  της ΚΟΘ χρησιμοποιείται πλέον 

συχνά η αίθουσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης,  ενώ συστηματική είναι και η 

παρουσία της σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας.  

  Πέρα από τον ελλαδικό χώρο η Ορχήστρα δίνει πλέον συναυλίες και στο εξωτερικό.  

Συγκεκριμένα, το Δεκέμβριο του 2007 πραγματοποίησε μια ιστορική συναυλία στην Αίθουσα 

Συναυλιών της Απαγορευμένης Πόλης του Πεκίνου, αφιερωμένη στον λογοτέχνη  Νίκο 

Καζαντζάκη, στα πλαίσια του πολιτιστικού έτους της Ελλάδας στην Κίνα.  

  Στις 24 Απριλίου του 2009 η ΚΟΘ κάνει την πρώτη της εμφάνιση στην Ευρώπη όπου δίνει 

μια ιστορική συναυλία στην αίθουσα «Smetana Hall»  της Πράγας στην οποία συνέπραξε  με 

την Φιλαρμονική Χορωδία της Πράγας και ερμήνευσε  το Requiem του G. Verdi. 

Αναφερόμενος στην συνεργασία της ΚΟΘ με την Φιλαρμονική Χορωδία της Πράγα ο 

καλλιτεχνικός διευθυντής της ΚΟΘ Μύρων Μιχαηλίδης σχολιάζει πως «Αυτή η συνεργασία 

μπορεί πλέον να ανοίξει και άλλες διεθνείς και διάσημες πόρτες, με συστηματική δουλειά, 

ομαδικό πνεύμα και κοινό όραμα, που φαίνεται πως έχει εμφυσηθεί τα τελευταία χρόνια στην 

ΚΟΘ» (“ Με την Κρατική Ορχήστρα στην Πράγα”,  2009, σελ.36). Τον Νοέμβριο  του ίδιου 

έτους η ΚΟΘ  εμφανίζεται  στην Ιταλία, στο Θέατρο Μαντσόνι στην Πιστόια και στο Θέατρο 

Βέρντι στη Φλωρεντία στις 16 και 17 Νοεμβρίου αντίστοιχα,  όπου συνέπραξε με τον 

φημισμένο  83χρονο πιανίστα Aldo Ciccolini  και παρουσίασε το Πρελούδιο από την όπερα 

Κλυνταιμνήστρα του Ildebrando Pizzetti καθώς και το 2ο κοντσέρτο και τη 2η συμφωνία του  

Sergei Rchmaninoff  κερδίζοντας  θετικές κριτικές.  

  Το έτος 2011 διευθυντής της ορχήστρας διορίζεται ο διεθνούς φήμης μαέστρος Αλέξανδρος 

Μυράτ. Υπό την μπαγκέτα του η ορχήστρα καλύπτει ένα ευρύ ρεπερτόριο με έργα διάφορων 

εποχών της δυτικής μουσικής, ενώ παράλληλα προβάλλει αρκετούς νεοέλληνες συνθέτες  

όπως Δ. Θέμελη, Γ. Τσοντάκη, Γ. Κυριακάκη, Χ. Σαμαρά, Ε. Καραϊνδρου Δ. Μητρόπουλου, 

Χ. Περπέσσα και Χ. Χατζή, ενώ πολλά από τα ελληνικά έργα που εκτελούνται είναι σε 

Α΄εκτέλεση. Επίσης δίνονται αρκετές συναυλίες με θέμα τον κινηματογράφο όπως η 

συνοδεία του έργου  Fantasia της Disney, αφιέρωμα στο αμερικάνικο musical, συνοδεία του 

έργου Michel Strogoff  από τον βωβό κινηματογράφου κτλ.   

  Από τον Ιούνιο του 2014 μέχρι και σήμερα τη θέση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή της 

Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης κατέχει ο μαέστρος Γεώργιος Βράνος. Όπως και ο 

προκάτοχός του Αλέξανδρος Μυράτ, ο Βράνος καλύπτει ένα ευρύ ρεπερτόριο από το  

μπαρόκ μέχρι και την μουσική του 20ου αιώνα, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη νεότερη 

δημιουργία. Με το σκεπτικό αυτό γίνονται αναθέσεις έργων σε νέους συνθέτες, ανεβάζονται 

πρώτες εκτελέσεις έργων νεοελλήνων συνθετών, ενώ πραγματοποιούνται συχνά μουσικοί 

διαγωνισμοί σύνθεσης, ερμηνείας και διεύθυνσης. 

   Τα τελευταία χρόνια η κρατική ορχήστρα Θεσσαλονίκης αποκτά πλέον έναν έντονα 

κοινωνικό και εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Συγκεκριμένα από τον Μάρτιο μέχρι και τον Ιούνιο 

του 2015  πραγματοποίησε  συναυλίες με έργα Μότσαρτ, Μπραμς, Κωνσταντινίδη και 

Στράους σε διάφορα γυμνάσια και ιδρύματα του νομού Θεσσαλονίκης όπως του ΑΧΕΠΑ, 

ΚΕΘΕΑ Ιθάκη, στις φυλακές Διαβατών κ.α. Το 2016 παρά τις οικονομικές δυσκολίες  η 

ΚΟΘ συνεχίζει σταθερά την πορεία της και όπως αναφέρει ο καλλιτεχνικός διευθυντής της 
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Γεώργιος Βράνος σε συνέντευξή του «Παρά τις περικοπές στη χρηματοδότηση κατά 1/3, οι 

συναυλίες αυξήθηκαν κατά 20% και φέτος για πρώτη φορά τα έσοδα από χορηγίες ανήλθαν 

στο 50% των συνολικών εσόδων ενώ υπήρχε αύξηση και στα έσοδα από εισιτήρια, παρόλο 

που έχουν μειωθεί οι τιμές 3 φορές τα τελευταία χρόνια» (Όνειρο να συμβεί και σε μας ό,τι 

σε Μόναχο, Βιέννη ή Λονδίνο, 2016, σελ. 59). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  3.  ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ  ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟ 

ΤΗΝ ΚΟΘ 

 

 

Επτανησιακή Σχολή 

 

 

Καμηλιέρης Άγγελος  (1891-1970) 

  Εισαγωγή, Τραγούδι, Χορός (Ά εκτέλεση) 20/3/67 

 

Καρρέρης  Παύλος (1829-1896)  

 "Κυρά Φροσύνη" 7/3/96  

 

Μάντζαρος Χαλκιόπουλος Νικόλαος (1795-1872)  

  Συμφωνία αρ.1  σε λα ελάσσονα  «Ανατολικού γένους» (1832) 

(Ά εκτέλεση) 28/2/83,  8/5/84 

  Εθνικός Ύμνος  1/1/97,  6/12/2003,  26/10/2014 

 

Σαμάρας, Σπυρίδων Φιλίσκος (1861-1917) 

   «Ρέα», Εισαγωγή (Ά εκτέλεση)  4/9/61 

   Intermezzo-Romanca  από την όπερα «Η Μάρτυς»   28/11/83 

   Χορός του Γάμου από την όπερα «Ξανθούλα’   28/11/83   

   Τα Επινίκεια,  λυρικός κύκλος για φωνή και ορχήστρα  (Ά εκτέλεση)  17/12/87 

  

 

Εθνική  Σχολή 

 

Βακαλόπουλος Γεώργιος (1889-1956) 

 Εισαγωγή πάνω σε τρία ελληνικά θέματα   2/4/62 

 

 Βάρβογλης Μάριος (1885-1967)   

   Αγία Βαρβάρα,  Πρελούδιο  25/1/60,  3/12/62, 18/1/71, 6/3/72 

   Ποιμενική σουίτα για έγχορδα   6/11/67,  7/5/84, 22/3/90                      

   Πρελούδιο, χορικό και φούγκα σε 5 φωνές, σε θέμα Bach, για ορχήστρα εγχόρδων (Ά 

εκτέλεση)  11/12/78 

   Στοχασμός, Ιντερμέτζο (Ά εκτέλεση)  8/4/74 

   Δάφνες και Κυπαρίσσια, Συμφωνικές αντιθέσεις για ορχήστρα (Ά εκτέλεση)   4/12/86 

 

Ευαγγελάτος Αντίοχος (1903-1981)   

  Σουίτα σε ρε ελάσσονα (Ά εκτέλεση) 12/9/60 

  Εισαγωγή σε ένα  δράμα  14/1/63,  14/9/64, 18/5/70,  27/4/2007 

  Κοντσέρτο για πιάνο και ορχήστρα (Ά εκτέλεση)   4/6/75 

  Παραλλαγές και φούγκα πάνω σε ένα δημοτικό τραγούδι  22/5/78  

  Βυζαντινή μελωδία για ορχήστρα εγχόρδων (Ά εκτέλεση) 21/1/85,  2/5/91 

  Συμφωνία αρ.1 σε ντο μείζονα (1929)  22/2/90 

 

 Θεοφάνους  Βασίλης (1895-1984)  

   Τρίπτυχον “Αττική”  15/12/80,17/10/60,  13/5/2005 

   Αναστενάρια, συμφωνικό ποίημα (Ά εκτέλεση)  16/10/61,  3/6/68 

   Νεκρός Ακρίτης, Ελεγείο  10/12/62,  20/12/76, 16/11/81, 13/6/94 

 

 

Καλαφάτης Βασίλης (1869-1942) 

Εισαγωγή-Φαντασία, έργο 8      4/2/2015 
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Καλομοίρης  Μανώλης (1883-1962)  

    Ο Θάνατος της Αντρειωμένης, συμφωνικό ποίημα   23/5/60,  7/3/77, 27/3/78,  17/1/83,  

27/11/86, 8/11/90, 17/1/94 

    Δύο πρελούδια από το «Δαχτυλίδι της Μάνας»  

α) Πρελούδιο Ά πράξεως, β) Ξημέρωμα των Χριστουγέννων  7/9/59, 14/5/62 

    Ξημέρωμα των Χριστουγέννων   26/8/62,  23/12/63, 15/9/65, 17/12/84,  20/12/90 

    4)Τα Νικητήρια,  φινάλε της Συμφωνίας της Λεβεντιάς 28/10/62,  22/3/2002, 26/10/2014  

    Τρίπτυχον ( Ά εκτέλεση) 8/2/71, 17/1/83 

    Ίαμβοι και Ανάπαιστοι, Μέρος Β΄ Μαγιοβότανα, για φωνή και ορχήστρα    17/1/83  

     Ραψωδία σε ενορχήστρωση Gabriel Pierne,  έργο 21   19/11/84 

    Το κοιμητήρι στη βουνοπλαγιά από τη συμφωνία της Λεβεντιάς  (Ά εκτέλεση)  3/3/88 

    «Επίκληση» από τους Ελεύθερους Πολιορκημένους , για σοπράνο χορωδία και ορχήστρα  

8/11/90 

     Συμφωνία της Λεβεντιάς   6/3/98,  19/9/2003,  24/6/2003 

     Εισαγωγή και Ιντερμέδιο του τραγουδιστή Ειδυλλιακός Χορός από τη μουσική τραγωδία      

Ο Πρωτομάστορας  14/12/2007, 25/10/2007 

 

 

Καρυωτάκης  Θεόδωρος (1903-1978)  

    Επικό τραγούδι 18/1/60, 5/11/73, 14/11/83, 24/5/90,  15/3/90 

    Σύντομη σουίτα για μικρή ορχήστρα 10/2/61, 13/9/65 

    Ντιβερτιμέντο  (Ά εκτέλεση)  1/4/63,  19/2/68, 27/11/72 

    Ραψωδία για βιολί και ορχήστρα  (Ά  εκτέλεση) 1/4/64 

    Σερενάτα (Ά εκτέλεση)  13/4/70 

    Μικρή συμφωνία για ορχήστρα εγχόρδων  (Ά εκτέλεση) 24/1/72 

    Μπαλάντα για πιάνο, ορχήστρα εγχόρδων και κρουστά 24/1/66, 17/12/79 

 

Κόντης Αλέκος (1899-1965) 

    Συμφωνικό Τρίπτυχο (Ά εκτέλεση) 2/12/63 

 

Κυδωνιάτης  Κώστας (1908-1997) 

   Βυζαντινό  τρίπτυχο για ορχήστρα εγχόρδων  (Ά εκτέλεση)  20/2/84 

 

Κωνσταντινίδης  Γιάννης (1903-1984)  

   3ις ελληνικοί χοροί : τσάμικος, τσακώνικος, συρτός  (Ά εκτέλεση)  23/3/81 , 9/1/84,  

29/1/87 

   16 κομμάτια σε ελληνικούς λαϊκούς σκοπούς   30/11/89, 14/12/95, 8/5/84 

   Δωδεκανησιακή Σουίτα Νο 1 (1948) 23/3/64,  15/11/85,  25/5/89, 7/12/2007, 14/12/2007, 

23/3/2007  

   Δωδεκανησιακή σουίτα  Νο1   μέρος Ε’  (Andantino quasi parlando)  μέρος   ΣΤ’   

(Andante   lento-Allegro   vivo   ma   non   troppo)   18/3/2015 

 

Λαμπελέτ Γεώργιος (1875-1945)   

 «Η Γιορτή»  14/11/77,    7/11/83,  12/5/88,  16/3/89 

 

Λαυράγκας  Διονύσιος (1860-1941)  

  Ελληνική Σουίτα αρ.1   5/9/60, 15/6/63, 20/12/71, 8/5/86 

 

 Μαργαρίτης Λώρης (1895-1953)     

     Δύο σκίτσα πάνω σε ελληνικά θέματα 

α) Ποιμενικό   β) Χορευτικό   25/10/59 

     «Μακεδονίτικα»    (Ά εκτέλεση) 17/5/71 

     «Οδυσσεύς και Ναυσικά»  επική  συμφωνία για μεγάλη ορχήστρα  13/5/2005 

 

 Μιχαηλίδης Σόλων (1905-1979)   
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   «Κυπριακά Ελευθέρια»  15/11/59,   25/10/59,  29/6/59,  1/6/59,  27/8/60,  28/8/60,  20/6/60,  

13/2/60,  14/2/60, 28/10/62, 15/6/63, 29/8/64, 22/4/74,   

  Δύο  συμφωνικές εικόνες (1936) 1) «Αυγή στον Παρθενώνα»   2) «Πανηγύρι της Κακάβας»   

21/9/59,   22/4/63,  6/4/70, 27/1/75,  8/1/79, 28/1/80, 12/2/99,   8/9/2003,  20/1/2006, 

27/2/2009 

   Άρια από την όπερα Οδυσσέας  27/8/60,  28/8/60 

   «Ναυσικά» μπαλέτο από την όπερα «Οδυσσέας»  19/9/60,  19/5/1969 

   Αρχαϊκή Σουίτα  για φλάουτο, όμποε, άρπα και έγχορδα (1954)  9/1/61,  10/4/78 

   Δύο Βυζαντινά σκίτσα για έγχορδα  : «Mater Dolorosa» ,  

  «Ο Εσταυρωμένος»    6/11/61,  25/2/84,   24/4/86,  17/12/92, 11/4/94, 7/4/2000,   14/5/2004,   

5/4/2009,    26/10/2014 

  «Ο Εσταυρωμένος»  10/2/84 

  «Αυγή στον Παρθενώνα», συμφωνική εικόνα  15/2/65, 11/9/67,   12/12/85,   22/5/2003 

  «Το πανηγύρι της Κακάβας», συμφωνική εικόνα  29/11/65 

   Κοντσέρτο για πιάνο και ορχήστρα  (Ά εκτέλεση) 3/4/67,  11/9/67, 8/9/2003 

   Βυζαντινό αφιέρωμα για έγχορδα   7/12/70 

   «Κερύνεια»  (Ά εκτέλεση) 22/3/76,  4/9/82,  7/1/85, 19/1/89, 22/3/2002,   19/9/2003,  

8/9/2003,  24/6/2003 

  In Memoriam (1974)  7/1/80,  16/3/96,  15/3/2002,  7/4/2004 

   «O Τάφος» , καντάτα για σοπράνο, βαρύτονο χορωδία και ορχήστρα  7/4/2004 

  

 

Νεζερίτης  Ανδρέας (1897-1980)  

   «Προανάκρουσμα» από το ορατόριο  «Πέντε ψαλμοί του Δαυίδ»   7/3/60,  21/8/65, 

22/8/65, 17/12/73 

    Δύο αποσπάσματα από τον «Βασιλιά Ανήλιαγο» 18/2/74,    

1) Ιντερμέτζο,  2) Μπαλέτο Θεριστών  (από Βασιλιά Ανήλιαγο)  (Ά εκτέλεση) 18/11/63,   

9/1/78,  20/11/86    

   Μουσική Μπαλέτου  (Ά εκτέλεση) 16/2/70 

   Κοντσέρτο για βιολί με συνοδεία ορχήστρας σε σι ελάσσονα   (Ά εκτέλεση)  13/6/77 

 

 Παλλάντιος  Μενέλαος (1914-2012)  

  «Τραγικό ποίημα»   7/11/60 

  «Προσευχή στην Ακρόπολη» (Ά εκτέλεση) 18/2/63, 18/12/72, 28/1/85 

   Κοντσέρτο αρ.1 σε Μι, για πιάνο και ορχήστρα  18/12/67 

   Σουίτα σε παλαιό στυλ   (Ά εκτέλεση) 8/3/71,  19/12/77, 2/4/84, 10/4/86 

   Divertimento (1952) (Ά εκτέλεση) 19/4/76 

   Μικρή Σουίτα  15/11/76 

Πετρίδης  Πέτρος (1892-1977) 

   Ελληνική σουίτα (Ά εκτέλεση)     4/2/63 

   Κλέφτικοι χοροί για ορχήστρα (Ά εκτέλεση)   31/1/83,  24/3/88 

   Βυζαντινή θυσία: Πρελούδιο, Άρια και Φούγκα (Ά εκτέλεση)  23/1/84 

 

 Πονηρίδης Γιώργος (1892-1982) 

   Πρελούδιο και φούγκα για ορχήστρα εγχόρδων   14/3/60 

 

 Ριάδης  Αιμίλιος (1880-1935)   

   Σουίτα από το έργο «Ο Ρικές με το τσουλούφι» 4/2/85 

   Τρία τραγούδια σε ενορχήστρωση Πέτρου Πετρίδη, για φωνή και ορχήστρα  15/12/88 

   Τέσσερα  τραγούδια για φωνή και ορχήστρα  σε ενορχήστρωση Πέτρου Πετρίδη 23/3/2007 

   Τέσσερα  τραγούδια για φωνή και ορχήστρα σε ενορχήστρωση Βλαδίμηρου Συμεωνίδη   

17/10/2014 

   Σκηνική μουσική για την τραγωδία του Ευριπίδη Εκάβη  13/5/2005 

 

 Σκλάβος Γεώργιος (1888-1978)   
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   «Κυρά Φροσύνη»,  Ιντερμέτζο   21/11/60, 4/5/70, 12/2/87,  23/3/2007 

   «Αετός»,  συμφωνικό ποίημα (Ά εκτέλεση)  18/1/65 

 

 

 

Πρωτοποριακές τάσεις 

 

Λιάλος Δημήτρης (1869-1940) 

    Παλιός καλός καιρός 1/2/2002 

 

Μητρόπουλος Δημήτρης (1896-1960) 

    «Ταφή» συμφωνικό ποίημα από τη «Συμφωνία του Χριστού» 16/5/96,    11/4/2012 

    Κρητική γιορτή  12/10/2010,  5/3/2010(Ά εκτέλεση) 

 

Περπέσσας Χαρίλαος (1907-1995)   

     Συμφωνία του Χριστού  11/4/2012 

 

Σκαλκώτας  Νίκος (1904-1949)   

     Δύο ελληνικοί χοροί   1) Ηπειρωτικός 2) Κλέφτικος  2/10/67, 29/3/72,  20/10/75,  8/5/76, 

11/6/76,  17/10/76,  19/4/80, 9/5/2007, 12/9/1969 

    Δύο ελληνικοί χοροί:  Ηπειρωτικός Ι, Ηπειρωτικός ΙΙ   15/11/85 

    Τέσσερις ελληνικοί χοροί : Ηπειρώτικος Ι-4, Μακεδονικός Ι-10, Κρητικός Ι-2, Χοστιανός 

ΙΙΙ-1, από το έργο 36 ελληνικοί χοροί για ορχήστρα»    26/10/2014 

    Δύο Ελληνικοί χοροί  1) Χωστιανός 2) Κλέφτικος     20/3/61,  13/9/65 

    Τρεις ελληνικοί χοροί  1) Τσάμικος 2) Κρητικός  3) Ηπειρωτικός   27/2/67 

    Τέσσερις ελληνικοί χοροί: Ηπειρωτικός χορός Ι, Κρητικός χορός  Ι, Κλέφτικος χορός ΙΙΙ, 

Μαζοχτός  χορός ΙΙΙ,   17/7/2005, 21/6/2005 

    Τέσσερις  ελληνικοί χοροί  1) Πελοποννησιακός, 2) Ηπειρωτικός, 3) Χωστιανός 4) 

Κλέφτικος   9/4/79 

    Τσάμικος, Κρητικός, Αρκαδικός, Κλέφτικος, ΗπειρώτικοςΙ, Ηπειρώτικος ΙΙ, Μαύρο 

Γεμενί, Ο χορός του Ζαλόγγου, ΠελοποννησιακόςΙ,  ΠελοποννησιακόςΙΙ,  15/2/90 

    Τρεις ελληνικοί χοροί 1)κρητικός 2) αρκαδικός 3) ηπειρωτικός   3/12/83,  5/12/83,  28/2/84 

    Πέντε ελληνικοί χοροί : Ηπειρωτικός, κλέφτικος, αρκαδικός, τσάμικος, κρητικός  

10/12/84,  3/9/2002, 5/9/2002 

    Δύο Ελληνικοί χοροί  1)  Κρητικός  2) Ηπειρωτικός  14/12/59,  27/8/60,    28/8/1960,   

13/2/60,   14/2/60, 16/6/63 

    Δύο ελληνικοί χοροί  Ι Ζαλόγγου, Πελοπονησιακός ΙΙ   6/11/86 

    Τέσσερις ελληνικοί χοροί: τσάμικος, κρητικός, ηπειρωτικόΙ, ηπειρωτικόςΙΙ   4/2/88 

    Ηπειρωτικός χορός    23/2/89 

    Έξι  ελληνικοί χοροί: τσάμικος, κρητικός, αρκαδικός, κλέφτικος, ηπειρωτικός Ι, 

ηπειρωτικός ΙΙ,   28/4/90 

    Πέντε ελληνικοί χοροί :  Ι Ηπειρωτικός, ΙΙ κρητικός,   ΙΙΙ τσάμικος,  Ιvαρκαδικός,  V 

κλέφτικος   10/12/92 

   Δύο ελληνικοί χοροί  1.Ηπειρωτικός ΙΙ, 2. Κλέφτικος 1/1/97 

   Τρεις ελληνικοί χοροί: Ι ηπειρωτικός, ΙΙ κρητικός, ΙΙΙ κλέφτικος  14/5/2004 

   Τρεις ελληνικοί χοροί:  ηπειρωτικός Ι, κρητικός Ι, κλέφτικος ΙΙΙ     16/7/2005 

   Ηπειρωτικός  Ι και   Ηπειρωτικός ΙΙ   23/3/2007 

   Τρεις εικόνες,  μικρή χορευτική σουίτα  21/9/2001 

   Η θάλασσα   26/11/2004 

   Concertino για   σαξόφωνο και ορχήστρα εγχόρδων   17/7/2005,  21/6/2005 

   Πομπή προς τον Αχέρωντα   (Ά  εκτέλεση)   10/6/2005 

   Κοντσέρτο για 2 βιολιά και ορχήστρα  10/6/2005 

   «Τα μικρά ψαράκια»  από το λαϊκό μπαλέτο «Η θάλασσα» 20/9/2006 
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Σύγχρονοι συνθέτες γεννημένοι μέχρι το 1940 (μεσαία γενιά) 

 

Αγραφιώτης  Δημήτρης (1932-)  

  Τρίπτυχο   (Ά εκτέλεση) 4/2/80 

  Ελληνικοί χοροί (Ά εκτέλεση) 18/2/85 

 

Αδάμης Μιχαήλ (1929-2013)  

  Παραλλαγές για ορχήστρα εγχόρδων  (Ά εκτέλεση) 24/11/80 

  Λειτουργικό κοντσέρτο (1955) για όμποε, κλαρινέτο, φαγκότο και ορχήστρα εγχόρδων   (Ά 

εκτέλεση)   19/12/83 

  «Εν Βηθλεέμ»  για σόλο ψάλτη, χορωδία και ορχήστρα  (1988)    20/12/90 

  «Ολίβιος τάφος»  για πέντε χορωδίες και ορχήστρα (Ά εκτέλεση)  27/4/2005 

 

Αντωνίου Θεόδωρος (1935-)  

  G.B.Y.S.O. (1982)   (Ά εκτέλεση)  14/1/84,  16/1/84 

  Κομμός ΄Β (Lament for Morton) (Ά εκτέλεση)  12/3/99,  6/12/2010 

  Celebration  για μεγάλη ορχήστρα  (Ά εκτέλεση)  8/6/2000 

  Διπλό κοντσέρτο για κρουστά και ορχήστρα εγχόρδων  (1977) (Ά εκτέλεση) 8/6/2000 

  Concerto piccolo, για άλτο σαξόφωνο και ορχήστρα   21/10/2005 

 

Αστρινίδης Νίκος (1921-2010)  

  Συμφωνικό Πρελούδιο, έργο 24 (Ορατόριο  Άγιος Δημήτριος)  (Ά εκτέλεση) 18/12/61,  

28/10/62,  11/5/70 

  Παραλλαγές κοντσέρτου, εργ.23 για πιάνο και ορχήστρα (Ά εκτέλεση) 7/10/59, 4/2/80 

  «Κλεφτουριά»,  συμφωνικό σκέρτσο από τη χορωδιακή συμφωνία  1821     30/4/84,  

23/3/2007 

  Κοντσέρτο-ραψωδία για βιολί  και ορχήστρα,    έργο 42    (Ά εκτέλεση)  26/11/87 

  Φαντασία κονσερτάντε, για βιολί και ορχήστρα έργο 19, (Ά εκτέλεση)  1/6/95 

  «Τα νεανικά χρόνια του Μεγάλου Αλεξάνδρου»  ορατόριο εργ. 47   7/2/2002,   27/11/2009 

  Κυπριακή ραψωδία  13/5/2005 

  Κοντσέρτο για κιθάρα και ορχήστρα (2006-2008)   30/4/2012 

 

Βασιλειάδης  Σωτος (1905-1990)    

 Αφιέρωμα  (Ά εκτέλεση)  27/1/75   

 Θεσσαλονίκη Κοσμοξακουσμένη  (Ά εκτέλεση)   28/11/85 

 

Βλαχόπουλος  Γιάννης (1939-)  

«Συμπόσιον»  3/6/99 

 

Βισβάρδης Διονύσης (1910-1999)  

Πρελούδιο και φούγκα σε ένα μακεδονικό τραγούδι,  για ορχήστρα εγχόρδων  1/2/90 

 

Γεωργιάδης Γεώργιος (1912-1986)  

 Συμφωνικό Πρελούντιο (Ά εκτέλεση)   15/1/68 

  

Δήμας Σπύρος (1915-1987)  

"Της Γεννήσεως" χορικό και φούγκα για ορχήστρα (Ά εκτέλεση)   22/12/88,   20/12/90 

 

Δέλλας  Χρήστος (1900-1967)  

  «Ο Προμυθεύς»  (Ά εκτέλεση) 14/12/59 

  «Ελληνική Εισαγωγή» (Ά εκτέλεση)   18/9/61, 5/5/88 ,  1/6/95 

    Μακεδονικός Χορός   27/8/62,  29/4/63, 15/6/63, 20/8/66, 21/8/66 

  «Τραγούδι στην Ελευθερία», συμφωνική εικόνα με χορωδία (Ά εκτέλεση)  28/10/62  

    Αίας  συμφωνικό ποίημα (Ά εκτέλεση)  17/6/66 
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    Μακεδονική Ραψωδία (Ά εκτέλεση) 5/5/88 

 

Δραγατάκης Δημήτρης (1914-2001)    

   Δοκίμιον (Ά εκτέλεση)  25/1/65 

   Κοντσέρτο για βιολί και ορχήστρα   23/1/86 

  "Μνήμες" (Ά εκτέλεση)  25/2/88,  17/5/2002 

   Στροφές   (Ά εκτέλεση)  8/6/2000 

 

Θέμελης Δημήτρης (1931-)     

   Κοντσέρτο για βιολί και ορχήστρα  6/12/93 

   "Ικαριώτικος χορός"  13/5/2005 

   Συμφωνία αρ.3 (Ά εκτέλεση)   23/3/2007 

 

Θοδωράκης Μίκης (1925-)   

    "Ελληνική Αποκριά"    χορευτική σουίτα πάνω σε λαϊκά θέματα    (Ά εκτέλεση) 31/1/83,  

6/9/91 

    "Οιδίποδας" Ωδή για ορχήστρα εγχόρδων (Ά εκτέλεση) 12/11/87 

    "Επιτάφιος", "Επιφάνια", "Λιποτάκτες", "Μαουτχάουζεν"  1/3/90 

    1.Η μπαλάντα του Μαουτχάουζεν  2.Μυθιστόρημα  3.Λιποτάκτες                             

4.Μπαλάντες  5. Άξιον εστί - Λαϊκό Ορατόριο  6. Μπαλέτο "Ζορμπάς"       28/6/2002, 

29/6/2002 

      1."Δρόμοι παλιοί" 2.  "Όμορφη πόλη",  3."Libertadores - America Insurrecta" από το έργο 

Canto General     18/1/2002 

    Κοντσέρτο για πιάνο και ορχήστρα (1957)   19/9/2003,  24/6/2003 

    "Συμφωνία αρ.2"    14/3/2003 

     Σουίτα μπαλέτου "ο Ζορμπάς"  21/6/2004, 25/10/2007 

    "Αντιγόνη": Σουίτα από το ομώνυμο μπαλέτο (1959),  

    "Ελικών" για πιάνο και ορχήστρα (1952),  

   "Καρναβάλι" Σουίτα-Μπαλέτο σε οκτώ μέρη για ορχήστρα (Ά εκτέλεση)  (Ά εκτέλεση) 

2/12/2005 

     Κρητικό κοντσερτίνο,  για άλτο σαξόφωνο και ορχήστρα  21/10/2005 

     Adagio, Scherzo από το έργο Sinfonietta  16/7/2005, 17/7/2005, 21/6/2005 

    «Ο κήπος έμπαινε στη θάλασσα», «Ένα το χελιδόνι», «Το τριζόνι» από τις μικρές 

Κυκλάδες  20/9/2006 

     Canto General   ορατόριο για τραγούδι, χορωδία  και συμφωνική ορχήστρα   (Ά εκτέλεση)  

24/3/2006 

     Μυθιστόρημα,  Το κοιμητήριο,  Mauthausen, Les Amants  de Teruet, Ανδαλουσία,  (Ά 

παγκόσμια εκτέλεση)  21/5/2010 

     Sinfonietta για Φλάουτο, Πιάνο και ορχήστρα εγχόρδων  Ι. Adagio,  ΙΙ. Allegro Vivace,  

ΙΙΙ. Andante mosso   11/11/2013 

     Συμφωνία αρ.3  (3ο μέρος)   16/4/2016 

 

 Ιωαννίδης  Γιάννης (1930-)  

   Προβολές (Ά εκτέλεση)   7/2/83 

  "Μεταπλάσεις Β"  (Ά εκτέλεση) 21/1/88 

   Tropic  17/1/72 

 

Καζάσογλου  Γιώργος  (1908-1984)  

 “Τέσσερα πρελούντια της επιστροφής από το μέτωπο”  12/11/62,    14/1/74,    24/10/2008 

 

Καστέλης Μαργαρίτης  (1907-1972)  

 “Πρελούντιο και χορός Ηπειρωτικός”  1/6/64, 1/3/65, 26/6/65,  26/8/67, 27/8/67 

 

Κουτούγκος Μιλτιάδης  (1912-1994)   

  “Ελληνική σουίτα για έγχορδα”  (Ά εκτέλεση)  21/1/63 
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   Στ’ ακρογυάλι (συμφωνικό ποίημα)  (Ά εκτέλεση)  17/4/67 

 

 Κουγιουμτζής Σταύρος (1932-2005)    

  "Ο ουρανός φεύγει βαρύς"  

   "Τα πρώτα λόγια"  

  "Μη μου θυμώνεις μάτια μου"    18/1/2002 

 

 Κυριακού  Ρένα (1917-1994)   

   Κοντσέρτο για πιάνο και ορχήστρα, έργο 18  I. Allegro II. Andante III. Vivace    (A΄ 

εκτέλεση από την ΚΟΘ) 15/1/2010           

 

 

 Κωνσταντινίδης Ντίνος (1929-)  

   Αφιέρωμα  (Ά εκτέλεση)  23/2/76 

   Κοντσέρτο αρ. 1 για βιολί και  ορχήστρα (1994)  (Ά εκτέλεση) 13/1/2006 

 

 Μακρής  Ανδρέας (1930-2005)   

  “Αιγαιοπελαγίτικο φεστιβάλ”   Εισαγωγή (Ά εκτέλεση)   19/2/73,   17/10/76 

   Bach-Μακρής  Πρελούντιο (Ά εκτέλεση) 14/12/81 

   Παραλλαγές και τραγούδι (Ά εκτέλεση)  9/3/89 

 

 

 Μαρκόπουλος Γιάννης (1939-)  

  Από το έργο 24 Πυρρίχιοι Χοροί: Πυρρίχιος χορός, αρ. 13 “Νέμεσις”  

  Κοντσέρτο - Ραψωδία  για κρητική λύρα και ορχήστρα  12/11/2010 

 

 Μιμίκου Θεόδωρος (1935-1996) 

  Τέσσερις λυρικές εικόνες (Ά εκτέλεση)    6/2/67 

 

Νικήτας Κώστας (1940-1989)  

  Σουίτα για ορχήστρα εγχόρδων  (Ά εκτέλεση)   30/5/66 

   Συμφωνία (Ά εκτέλεση) 29/5/67 

  Παραλλαγές για έγχορδα σε ένα θέμα του Σόλωνα Μιχαηλίδη  (Ά εκτέλεση)  2/3/81,  

2/11/89, 17/10/2014 

  Περιγραφές για σόλο τούμπα μπάσσα και ορχήστρα εγχόρδων (1984)     (Ά εκτέλεση)  

21/5/84 

  "Παραισθήσεις" για τρομπέτα,  κλαρίνο μπάσο, πιάνο και ορχήστρα εγχόρδων  (Ά 

εκτέλεση)   18/3/85 

  Kοντσέρτο για  ορχήστρα δωματίου (1972)  23/11/89 

 

 Ξαρχάκος Σταύρος (1939-)   

"Να με θυμάσαι"  18/1/2002 

 

 Ξένος Αλέκος (1912-1995)   

 «Ο διγενής δεν πέθανε»  συμφωνικό ποίημα   8/1/62, 21/12/64,   21/11/83 

 

Ξενάκης  Γιάννης (1922-2001) 

"Άις"   22/2/2013 

 

 Παπαϊωάννου Γιάννης Ανδρέας (1910-1989) 

 Κουρσάρος, συμφωνική εικόνα  19/19/59 

 Ποίημα του Δάσους, συμφωνική εικόνα (Ά εκτέλεση)  20/1/64 

 Κοντσερτίνο για πιάνο και ορχήστρα, έργο (1962)    11/12/86 

 Ινδία, σουίτα  (Ά εκτέλεση)  26/5/1969 
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 Πάτρας  Κυριάκος (1915-2013)    

  Συμφωνία αρ.1   (Αφιέρωμα στα 200 χρόνια από τη γέννηση του Μπετόβεν)  (Ά εκτέλεση) 

30/11/70,  9/6/75, 1/6/95,  20/1/2006 

  “Ο Σταυραητός” φαντασία πάνω σε θέματα του Γιάννη Δόδουρα   (Ά εκτέλεση) 1/11/76,  

16/11/89,  28/6/2004,  2/11/2012 

   

Πλέσσας Μίμης (1924-)   

"Ορατότης μηδέν", "τι σου 'κανα και πίνεις", "βρέχει φωτιά στη στράτα μου" 21/6/2004 

 

 Σαμψαρέλος Κώστας (1927-1996) 

  “Πρελούντιο και φούγκα  για έγχορδα”  28/3/66 

  "Εξαϋλωση" πρελούδιο και φούγκα  (Ά εκτέλεση)  25/4/83 

 

 Σισιλιάνος  Γιώργος (1920-2005)  

  “Η αποκάλυψη της  πέμπτης σφραγίδας” έργο 7, Εισαγωγή (Ά εκτέλεση)  19/2/62 

   Ταναγραία , σουίτα μπαλέτου  (Ά εκτέλεση) 3/5/65 

  Συμφωνία αρ. 2, έργο 58  (Ά εκτέλεση)  7/3/2008 

 

 Τερζάκης  Δημήτρης (1938-)  

  “Εικόνα για ορχήστρα”  (Ά εκτέλεση)  7/3/66 

  “Τρόποι” (1938)  (Ά εκτέλεση)   16/1/86 

 

 Τενίδης Βασίλης (1936-2017)   

   "Πέντε λυρικές στιγμές" 24/8/2001 

   "Ραψωδία του Πόντου",  για άλτο σαξόφωνο και ορχήστρα 

(Ά εκτέλεση)  21/10/2005,   19/5/2016 

 

 Τσιτσάνης Βασίλης (1915-1984) 

   "Στην Αραπιά"  18/1/2002 

    Συννεφιασμένη Κυριακή    13/9/2013,   17/4/2016 

   Ακρογυαλιές Δειλινά      17/4/2016 

 

 Χαλιάσας Ιάκωβος (1922-2001)  

  «Τρία Συμφωνικά Σκίτσα» (Ά εκτέλεση) 4/3/63,  13/4/95 

 

 Χατζιδάκις Μάνος (1925-1994)   

   "Άσπρο περιστέρι" 18/1/2002 

   "Για μια μικρή λευκή αχιβάδα" 11/1/2002 

    Ο κύριος Νολλ   16/7/2005,   17/7/2005,  21/6/2005 

   "Με την πρώτη σταγόνα της βροχής" 20/9/2006 

    Το χαμόγελο της Τζοκόντας, Μεγάλος Ερωτικός, Πορνογραφία, Μύθοι μιας γυναίκας  

20/9/2006 

    «Καπετάν Μιχάλης» Op. 24 (1966)  14/12/2007, 25/10/2007 

     Μην τον ρωτάς τον Ουρανό  13/9/2013 

    1. Ο Γιάννης ο φονιάς   2. Κεμάλ  6/9/2012 

 

Χρήστου Γιάννης  (1926-1969) 

 "Μουσική του Φοίνηκα" (1948-49) (Ά εκτέλεση)   22/5/86, 19/1/2001, 14/2/2003 

  Τοκκάτα για πιάνο και ορχήστρα  (1962), 19/1/2001    

  Συμφωνία αρ.1  για μεσόφωνο και ορχήστρα (1949-50), 19/1/2001 

 

Σύγχρονοι συνθέτες γεννημένοι μετά το 1940 (νεότερη γενιά) 

 

 

Αγραφιώτης Αλέξης (1970-)   



21 

 

Συμφωνία σε 1 μέρος (1999)  (Ά εκτέλεση) 24/11/2000 

Πέντε ελληνικοί χοροί για ορχήστρα (Ά εκτέλεση) 29/6/2000 

 

Αλεξιάδης Μηνάς (1960-)  

Φρυγική λιτανεία, για σοπράνο σαξόφωνο και ορχήστρα   21/10/2005   

 

Αμαραντίδης  Αμάραντος (1947-1995)  

 «Κότσαρι»   από τα Παραμύθια του Πόντου  19/5/2016 

 

Αμπαζής Θοδωρής (1967-)  

«Αποχρώσεις» (Ά εκτέλεση) 15/11/2000 

 

Ανισέγκος Αντώνης  (1970-)   

   ΑΖΩΘ (AZOTH), για τρία πιάνα και ορχήστρα   17/10/2014 

     

Αράπης Δημήτρης  (1964-)  

    Πλάτων-Η αλληγορία του Σπηλαίου (Ά εκτέλεση) 8/2/2013 

 

Βασιλειάδης Αναστάσιος (1955-)    

   Σουίτα για μεγάλη ορχήστρα (Ά εκτέλεση)  15/12/88 

   "Θεοί εστέ"  20/12/90 

 

Βλητάκης  Μανώλης  (1967-) 

   "Κύκλος" (Ά εκτέλεση΄)  27/5/2011 

     

Δυμιώτης Φάνος  (1965-)   

Ακαδημαϊκή Εισαγωγή  18/1/93 

 

Ζάννας  Σάββας (1952-)  

 Μεταμορφώσεις (Ά εκτέλεση) 30/1/86 

 

Καραΐνδρου Ελένη (1941-)  

Ταξίδι στα Κύθηρα :   Ταξίδι,  Κονσέρτο – Θέμα του Αλέξανδρου, Περιπλάνηση στην πόλη – 

Mπλουζ, Ταξίδι στα Κύθηρα 

 O Mελισσοκόμος :  Θέμα αποχαιρετισμού, Το βαλς του γάμου, Το ροκ της καντίνας, Τα 

βουρκωμένα μάτια μου, Aυτοσχεδιασμός στο θέμα του αποχαιρετισμού 

Το Λιβάδι που δακρύζει : Οn the Road, Το Λιβάδι που δακρύζει,  

Το μετέωρο βήμα του πελαργού : Το θέμα του πρόσφυγα , Το μετέωρο βήμα – Finale, 

Αίθουσα Χορού – Το μπλουζ, Πανσέληνος ο έρωτας 

Τοπίο στην Ομίχλη : Αdagio - Θέμα του πατέρα, Θέμα του ταξιδιού,  

Το βλέμμα του Οδυσσέα : Dance,  

Μια Αιωνιότητα και Μια Μέρα : Στη θάλασσα, Aναχώρηση και θέμα της Αιωνιότητας,  

Θέμα της Αιωνιότητας 

Η Σκόνη του Χρόνου : Koντά στο ποτάμι – Βαλς, Αναζήτηση, Θέμα Χορού                                                                      

9/11/2012 

 

Κασσάρας Σαράντης (1949-)  

 "Μαρία Νεφέλη" για τραγούδι και ορχήστρα (Ά εκτέλεση) 2/12/94 

"Σαλαμίνα της Κύπρου"  22/3/2002 

"Λιμάνι", "Πλατεία Αριστοτέλους", "Βόλτα στην Παραλία"  από το έργο "Ωδή στη μητέρα 

Θεσσαλονίκη"   23/3/2007 

 

Κατραλής Γιώργος (1956-)   

"Ίμερος" συμφωνικό έργο για ορχήστρα (Ά εκτέλεση)  6/4/2006,  7/4/2006 

 



22 

 

Κίκου Ευαγγελία (1965-)   

"Μετεωρισμός"   για ορχήστρα 1997  (Ά εκτέλεση) 24/11/2000 

 

Κούκος Περικλής (1960-)   

In Memoriam   10/5/90 

Σουίτα αρ.5, για μεγάλη ορχήστρα (Ά εκτέλεση)  23/1/98 

Adagio για έγχορδα  7/5/99 

Σουίτα για ορχήστρα από την όπερα-μπαλέτο Όνειρο Καλοκαιρινής νύχτας  26/5/2000 

Camciones Populares   συμφωνική σουίτα για κιθάρα και ορχήστρα πάνω σε παλιά ισπανικά 

τραγούδια   6/6/2003 

"Suite in Blue"  26/11/2004 

Συμφωνική  σουίτα για κιθάρα και ορχήστρα πάνω σε παλιά ισπανικά τραγούδια  12/4/2007 

 

Κουμεντάκης  Γιώργος (1959-) 

 Amor Fati (2007)  14/12/2007, 25/10/2007 

Ταξίδι στη νύχτα I. Από τα Καρπάθια στο Λονδίνο (Οι σκιές συναντούν το φως).ΙΙ. Η 

Επιστροφή. Ο Θάνατος.  A΄ εκτέλεση από την ΚΟΘ  19/3/2010 

 

Κουρουπός  Γιώργος (1942-)  

 "Ψαρεύοντας έρχεται η θάλασσα" 20/9/2006 

 

Κυπουργός Νίκος (1952-)  

"Δειλινό με σύννεφα έτσι όπως τα αποτυπώνει της ορτανσίας η ακοή"    20/9/2006 

 

Κυριακάκης  Γεώργιος (1967-)  

 Κλωθώ ,  κοντσέρτο και ορχήστρα εγχόρδων με κρουστά (2007)      14/3/2014 

 

Λαπιδάκης  Μιχάλης (1960-)  

 In stile antico, για ορχήστρα εγχόρδων (Ά εκτέλεση) 2/2/95 

"Να συνθέσω τη γαλήνη"  14/3/2003 

"Τρία Πορτρέτα"     10/12/2004 

Impromptu Noir       1/3/2013 

 

Μαραγκόπουλος Δημήτρης (1949-)  

"Έφεσος"(1990) (Ά εκτέλεση) 21/2/91 

Orient Express  7/11/2008 

«Μελίτα Γκαμπές»   19/5/2016 

 

Μηνακάκης Δημήτρης (1951) 

 "Διαθέσεις" (Α΄εκτέλεση) 9/5/91 

 

Μικρούτσικος  Θάνος (1947-) 

 Κοντσέρτο για κιθάρα και ορχήστρα σε ντο μείζονα (Ά εκτέλεση)   14/12/95 

Slow motion για ορχήστρα εγχόρδων (Ά εκτέλεση)  21/3/95,  16/4/2014 

Σουίτα για Κιθάρα και Ορχήστρα Εγχόρδων   19/10/2013 

Θεσσαλονίκη  13/9/2013 

 

Μπαλτάς  Αλκης (1948-)   

«Τρίπτυχον» για μικρή ορχήστρα   4/12/78 

«Απουσία», για ορχήστρα εγχόρδων και τύμπανα (Ά εκτέλεση)  2/11/89 

Largo  για ορχήστρα εγχόρδων (Ά εκτέλεση)   9/12/94 

"Κυπριακή σουίτα"   (Ά εκτέλεση)  24/11/94,  7/2/2003 

"Μουσική για νέους" (Ά εκτέλεση)   24/5/95, 7/5/2005 

Divertimento για ορχήστρα (Ά εκτέλεση) 31/5/2001 

"Μόμο" ορχηστρική σουίτα  18/2/2005 
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"Λαϊκά μικροτράγουδα"  (Ά εκτέλεση)   23/3/2007 

«Θρήνος»    22/5/2009 

Σουίτα πάνω σε κυπριακά θέματα  16/6/1969 

 

Μπουντούνης  Ευάγγελος (1951-) 

« Ένα τραγούδι για το Μάνο» 21/6/2012 

 

Νταραμάρας  Βασίλης (1944-)  

«Σουίτα για ορχήστρα εγχόρδων»  (Ά εκτέλεση)  12/11/79 

 "Το Μεροκάματο" (Ά εκτέλεση) 21/11/85 

 Μικρή ραψωδία  1/4/85 

 

Ξανθουδάκης Χάρης (1950-)  

"κοντσέρτο για κοντραμπάσσο και ορχήστρα" (Ά εκτέλεση) 7/3/96 

 

Παπαδοπούλου Ηλίας (1951-) 

"Evolution"  25/4/91 

Κοντσέρτο για ποντιακή λύρα και ορχήστρα   7/3/94 

 

Παπάνας  Σίμος (1979-)     

Κοντσέρτο για βιολί και ορχήστρα   4/3/2011 

 

Πολυδούρης Βασίλης (1945-2006)   

Anvil of Crom, The Orgy,  Lonesome Dove suit,  Les Misérables suite,  Free Willy suite,  Fed 

Net March   20/6/2009 

 

Σαμαράς Χρήστος (1956-)    

"Μεταμόρφωση"(1984) (Ά εκτέλεση)   23/5/83,  12/2/93, 15/2/93    

Εσώτερα για ορχήστρα  (Ά εκτέλεση)     5/12/85     

"Ασκητική"  (Ά εκτέλεση)   10/12/87      

Απολογία ΙΙ, για μικρή ορχήστρα  23/2/89 

"Ελεγεία" (Ά εκτέλεση)   26/4/90 

Αγωνία   23/4/93,  26/4/93 

Συμφωνία Δωματίου  23/5/94 

κοντσέρτο για βιολί και ορχήστρα δωματίου (1994) (Ά εκτέλεση)  29/2/96 

Μακεδονική ραψωδία για ορχήστρα (1996) (Ά εκτέλεση) 4/2/2000, 26/10/2014 

"Εγκώμιον 4"   2/12/2004 

Lamento (θρήνος) για βιολί και ορχήστρα   13/5/2005,   10/6/2013,  

Εισαγωγή Μότσαρτ (1991)   20/1/2006 

Συμφωνικό Intermezzo από την όπερα Τζιοκόντα (Ά εκτέλεση)   20/4/2007 

Κοντσέρτο για πιάνο και ορχήστρα αρ. 2   22/2/2008    

Εισαγωγή Haydn (Ά εκτέλεση)   23/10/2009       

Φως  19/4/2013               

Συμφωνία αρ.3 για σοπράνο, χορωδία και ορχήστρα  I. Moderato patetico, II. Largo 

tranquillo, III. Allegromaestoso (Ά παγκόσμια εκτέλεση)  15/3/2013 

Νόστος Ι    7/10/2016 

 

Σιέμπης Κώστας (1961-)   

"Αμφίδρομα" για ορχήστρα  16/5/94,  8/6/2000 

 

Σολωμονίδης Νίκος (1962-) 

 «Ελληνικό Όραμα», για μεγάλη ορχήστρα  Α΄εκτέλεση 

 

Σφέτσας Κυριάκος  (1945) 

  κοντσέρτο για τούμπα και ορχήστρα (1988-9)   21/2/91 



24 

 

 

Συμεωνίδης Βλαδήμιρος (1972-)  

"Exitus" (Ά παγκόσμια εκτέλεση) 29/4/98 

 

8/3/2013  

 

Τόνια Λίνα (1985-) 

 “Squall’ για πιάνο και ορχήστρα   6/3/2015 

 

Τραυλός  Μιχαήλ (1950-)  

  Τοπία της Λήθης 21/10/2016      

 

 Τρούλλος  Νίκος (1954-) 

Τρεις  Κυπριακοί χοροί   2/11/2012 

 

Τσαλαχούρης  Φίλιππος (1969-) 

Τρεις χορευτικές Μικρασιατικές εικόνεςγια ορχήστρα εγχόρδων και gran cassa, έργο 58 

(2006)     (Α΄  εκτέλεση από την ΚΟΘ)           7/5/2010 

 

Τσοντάκης Γιώργος (1951-) 

Man of Sorrows   για πιάνο και ορχήστρα   17/9/2010 

        

Τσούγκρας Κώστας (1966-)  

 "Συνειρμοί"  για ορχήστρα  7/11/2003 

 

Φιλιππακόπουλος  Αναστάσης (1969- ) 

Τραγούδι 2, για ορχήστρα  

Τραγούδι 5, για ορχήστρα εγχόρδων  28/9/2012 

 

Χανής  Κωνσταντίνος (1956-) 

«Κρούσεις και πνοές»,έργο για πνευστά, κρουστά, χορωδίακαι ορχήστρα    2/6/2011 

 

Χαραλάμπους Ανδρέας (1940-)  

 Κυπριακά Σκίτσα 23/4/93,  26/4/93 

 

Χατζής  Χρήστος (1953-) 

Departures κοντσέρτο για φλάουτο και ορχήστρα εγχόρδων   30/9/2011 

Telluric Dances για όμποε και ορχήστρα   18/5/2012 

Τάφος της ζωής   11/4/2012 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4.  ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ ΑΝΑ ΣΧΟΛΕΣ 
 

 

4.1  ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΗ ΣΧΟΛΗ 

 

 

ΚΑΜΗΛΙΕΡΗΣ  ΑΓΓΕΛΟΣ 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΤΡΑΓΟΥΔΙ, ΧΟΡΟΣ 

 

  Το έργο του Άγγελου  Καμηλιέρη «Εισαγωγή-Τραγούδι-Χορός»  αποτελείται από ένα 

σύντομο πρελούντιο με ποιμενικό χαρακτήρα, ένα Τραγούδι (δημοτικό του Μελένικου, 

σχετικό με την καταστροφή του ) και ένα γνωστό Κρητικό Χορό (“Με του Μαγιού τις 

μυρωδιές”).  Είναι γραμμένο σε λιτό ύφος και έχει γνήσιο ελληνικό χαρακτήρα.   

                                                                                                                                  

                                                                                                              Σόλωνας Μιχαηλίδης 

 

ΚΑΡΡΕΡΗΣ  ΠΑΥΛΟΣ 

 

«ΚΥΡΑ ΦΡΟΣΥΝΗ»,  ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΌ ΤΗΝ ΟΠΕΡΑ  

 

  Η εισαγωγή από την «Κυρά Φροσύνη», σε κείμενο του Ελισσαβετίου Μαρτινέγκου, 

προετοιμάζει ελάχιστα για το ζοφερό «ανατολίτικο» ιστορικό δράμα το οποίο δηλοί ο  τίτλος- 

μόνος συσχετισμός με αυτό είναι  τα  πρώτα 20 μέτρα, 4/4  και σε ρε ελ., όπου τις        

αρχικές ζοφερές συγχορδίες tutti, διαδέχεται ένα υπέροχο μελωδικό ανέβασμα δις 

παρεστιγμένων στο σόλο όμποε και, εν συνεχεία στο σόλο κλαρινέτο.  Η κυρίως εισαγωγή, 

Allegro vivo, 2/2, είναι μια τριμερής μορφή Α-Β-Α, με αντίστοιχη τονική (και θεαματική) 

διαδρομή, από τη ρε μειζ., των δύο ακραίων τμημάτων Α, στη σι ύφ.μειζ. του μεσαίου 

τμήματος Β, ένα «βερντικότατο» σόλο φλάουτου. Μεταξύ Ροσσίνι και πρώιμου Βέρντι (τον 

οποίο είχε βαθύτατα αφομοιώσει), ο συνθέτης δεν εγκαταλείπει την ευφορία του μείζονος 

τρόπου, συνηθέστατου σε δραματικές σκηνές κατά την ιστορική περίοδο από το bel canto ως 

και αυτόν ακόμη το «Μακμπέθ» (1847) του Βέρντι, αρχαιότερο της  «Κυρά Φροσύνης» κατά 

μια 20ετία. Τον ακροατή αιχμαλωτίζουν η πλαστικότητα της ρυθμικής ροής και η κομψή 

ισορροπία μεταξύ των τμημάτων της μορφής, όχι άσχετες με την κομψή και μελετημένη 

ενορχήστρωση, όπου τα εναλλασσόμενα σόλι ξυλίνων, φαίνεται να αντιπροσωπεύουν σήμα 

κατατεθέν του ύφους του Καρρέρ. 

                                                                                                                    Γιώργος Λεωτσάκος 

 

ΜΑΝΤΖΑΡΟΣ  ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 

ΥΜΝΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΝ, ΩΔΗ 24 (ΕΝΟΡΧ. ΑΛΚΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ) 

 

  Η ενορχηστρωτική επεξεργασία  του «Ύμνου στην Ελευθερία» υπήρξε μια ιδιαίτερα  

ενδιαφέρουσα και απαιτητική εργασία για  μένα. Το βάρος της ευθύνης δεν προερχόταν μόνο 

από τα μουσικά προβλήματα που έπρεπε να λυθούν, αλλά και από το ότι πρόκειται για ένα 

έργο που συναισθηματικά είναι άρρηκτα δεμένο με τον Ελληνισμό.  

   Ο Μάντζαρος  έγραψε το έργο για ανδρική τετράφωνη χορωδία με συνοδεία πιάνου.      

Μετέγραψα το χορωδιακό μέρος για τετράφωνη μικτή χορωδία και ορισμένα μέρη για 

παιδική χορωδία, κρατώντας το μουσικό κείμενο απολύτως αναλοίωτο, με μοναδική 

εξαίρεση ορισμένα σημεία, όπου τετράφωνα μέρη μετατρέπονται σε μέρη με λιγότερες 

φωνές.  

  Στην πιανιστική συνοδεία του πρωτότυπου, ο Μάντζρος υποστηρίζει μελωδικά τις φωνές 

στο μέρος του δεξιού χεριού και δίνει αρμονία και ρυθμό στο μέρος του αριστερού χεριού. Η 

πιανιστική συνοδεία έτσι, σπάνια έχει δικό της ανεξάρτητο μέρος,(όπως π.χ. στις εισαγωγές 
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θματικών ενοτήτων) και περιορίζεται σε μελωδικό ντουμπλάρισμα των φωνών της χορωδίας. 

Για τον ενορχηστρωτή μια τέτοια συνοδεία δημιουργεί δυσκολία, διότι το μέρος της 

ορχηστρικής συνοδείας δεν είναι δυνατόν να έχει τόσο περιορισμένο ρόλο. 

  Η μεγαλύτερη συμμετοχή της ορχήστρας έγινε με «διακριτικές» μελωδικές γραμμές που 

προέρχονται από την αρμονία που χρησιμοποίησε ο συνθέτης και που η παρουσία τους δεν 

είναι η πρωτεύουσα, αλλά ενσωματώνεται αρμονικά στο έργο. 

  Πέρα από την ορχηστρικά ενδιαφέρουσα συμμετοχή, βασικός στόχος ήταν και η άλλοτε 

μακρινή και συνηθέστερα πιο έντονη μίμηση  ενορχηστρικών τεχνικών της ιταλικής 

μουσικής, και ιδιαίτερα της ιταλικής όπερας του 19ου αιώνα. 

  Στην ενορχηστρωτική μου εργασία  πολύτιμος βοηθός υπήρξε η ποίηση του Σολωμού. 

Μέσα από τους συνδυασμούς των ηχοχρωμάτων της ορχήστρας, ή με διάφορες 

χαρακτηριστικές τεχνικές των οργάνων, έγινε μια συνειδητή προσπάθεια ηχοζωγραφικής  του 

μνημειώδους αυτού κειμένου, με την προσοχή όμως πάντοτε στραμμένη στο να αποφευχθούν 

ρεαλιστικά φθηνές μουσικές αναπαραστάσεις. Οι θρησκευτικές και οι πολεμικές περιγραφές, 

το βουητό της θάλασσας, το ατένισμα προς τα άστρα των πολεμιστών που αφήνουν την 

τελευταία τους πνοή, καθώς και πολλές άλλες εικόνες και νοήματα του έργου, μου 

παραστάθηκαν ως ενορχηστρωτική πηγή έμπνευσης.  

  Η αρχή της γνωστής σε κάθε Έλληνα  μελωδίας του Εθνικού Ύμνου, έρχεται κατά 

διαστήματα να ενωθεί με τη μουσική των διαφόρων τμημάτων του έργου. Την ελευθερία 

αυτή τη θεώρησα νόμιμη, επιδιώκοντας  τη δημιουργία ενός κατά κάποιο τρόπο συνδετικού 

κρίκου στο όλο έργο. Εξάλλου ο συνθέτης βάσισε τη μουσική όλων των ειδών σε μεταλλαγές 

της γνωστής μελωδίας του Εθνικού μας Ύμνου. Με αυτό το σκεπτικό θεώρησα σκόπιμη την 

ολοκληρωμένη επανάληψη της μελωδίας του Εθνικού Ύμνου στο τέλος του έργου, μετά την 

φούγκα με την οποία ο Μάντζαρος τελείωνε πρωταρχικά την όλη του μουσική σύνθεση. 

 

                                                                                                                          Άλκης Μπαλτάς 

 

ΣΑΜΑΡΑΣ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΦΙΛΙΣΚΟΣ 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ «ΡΕΑΣ» 

 

  Το μελόδραμα του Σαμάρα  «Ρέα»  παίχθηκε για πρώτη φορά το 1908  με μεγάλη επιτυχία 

στην Φλωρεντία. Την ίδια επιτυχία εσημείωσε και σε άλλες σκηνές της Ιταλίας καθώς και 

στο Βερολίνο. Το 1944 εδιδάχθηκε στας Αθήνας από την Εθνική Λυρική μας Σκηνή. 

  Η Εισαγωγή της  «Ρέας»  είναι μια ωραία συμφωνική σελίδα με πανηγυρικό χαρακτήρα, 

θεματική ποικιλία και λαμπερή ενορχήστρωση. 

                                                                                                                                             Α.Ε. 

 

 

«ΤΑ ΕΠΙΝΙΚΕΙΑ», ΛΥΡΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΓΙΑ ΦΩΝΗ ΚΑΙ ΟΡΧΗΣΤΡΑ 

 

  Ο Σαμάρας  γράφει τα «Επινίκεια», πάνω σε στίχους του Γεώργιου Δροσίνη. Ο λυρικός 

αυτός κύκλος είναι το πρώτο φωνητικοορχηστρικό έργο του συνθέτη  σε ελληνικό κείμενο 

και απηχεί το κλίμα της εποχής. Είναι  ένας κύκλος από εφτά ποιήματα που συνδέονται 

μεταξύ τους με μικρές ορχηστρικές παρεμβολές, έτσι ώστε να αποτελεί ενιαία σύνθεση χωρίς 

διακοπές. Υπάρχει μαρτυρία ότι το έργο παίχτηκε πρεί το 1938 από τη Συμφωνική Ορχήστρα 

του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας με διευθυντή τον Αντίοχο Ευαγγελάτο. 

                                                                                                                           

                                                                                                       Σόλωνας  Μιχαηλίδης 

 

INTERMEZZO-ROMANESCA ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΕΡΑ «Η ΜΑΡΤΥΣ»  

ΧΟΡΟΣ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΕΡΑ «ΞΑΝΘΟΥΛΑ» 

 

  Η μεγαλύτερα επιτυχία του Σαμάρα ύστερα από το θρίαμβο της Flora Mirabilis  έρχεται στα 

1894, όταν η όπερά του «La Martire» (ή «Ναταλία», ή ελληνικά  «Η Μάρτυς»)  σε κείμενο 
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του στενού συνεργάτη του Puccini λιμπρετίστα Luigi Illica (Manon Lesiant,  La Boheme, 

Tosca , Butterfly) ανέβηκε στο  Theatro Lyrico και πάλι  του Μιλάνου. Στην Ελλάδα το έργο 

παίχτηκε στα 1916 στην Αθήνα σε μετάφραση του Γεώργιου Λαμπελέτ. Το ορχηστρικό 

Ιντερμέτζο της πρώτης πράξης  «Ρωμανέσκα» είναι απ’ τα γνωστότερα και δημοφιλέστερα 

μέρη της  όπερας. 

  Το μελόδραμα  La Biondinetta  («Η Ξανθούλα»), σε λιμπρέτο του Paul Milliet, στενού 

συνεργάτη με τη σειρά του του  J. Massenet  (Werther- «Βέρθερος») πρωτοπαίχτηκε με      

τον τίτλο «Storia d’ amore»  («Ιστορία Αγάπης») στο Μιλάνο στα  1903. Στην οριστική     

της μορφή παίχτηκε με το νέο της τίτλο στα 1906 στην Γκότα της Σαξωνίας, ενώ η πλήρης 

ορχηστρική παρτιτούρα του έργου είχε ήδη εκδοθεί απ’ τον γερμανικό μουσικό  εκδοτικό 

οίκο  C.F.Kahnt  της Λειψίας το 1905. Ο χορός του γάμου είναι ένα χορευτικό απ’ την    

τρίτη  πράξη του έργου. 

                                                                                                                     Βύρων Φιδετζής 

 

 

4.2  ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 
 

 

ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  ΠΑΝΩ  ΣΕ  ΤΡΙΑ  ΕΛΛΗΝΙΚΑ  ΘΕΜΑΤΑ 

 

  Η Εισαγωγή του Βακαλόπουλου γράφτηκε στο 1945 πάνω στα ακόλουθα τρία ελληνικά 

δημοτικά τραγούδια: α) Το “Κόκκινος πετεινός λαλεί” (Μακεδονίας), β)το “Κάτω στο γιαλό” 

(Θράκης) και γ) το “Αρβανίτες παινεμένοι” (Ηπείρου). Η επεξεργασία και ο συνδυασμός των 

θεμάτων γίνεται με τέχνη και βαθειά γνώση. 

                                                                                                            Σόλωνας Μιχαηλίδης 

 

ΒΑΡΒΟΓΛΗΣ   ΜΑΡΙΟΣ 

 

ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ-ΠΡΕΛΟΥΝΤΙΟ 

 

Στο συμφωνικό “Πρελούντιο της Αγίας Βαρβάρας” ο συνθέτης ξεκινά, καθώς γράφει ο ίδιος, 

“από τους παλιούς και απλούς ρυθμούς της εκκλησιαστικής μουσικής και από τον μονότονο 

ήχο μιας καμπάνας, για να δώσει έπειτα στο δεύτερο θέμα, που είναι ποιμενικό, περισσότερη 

κίνηση και χρώμα. Τα δύο αυτά θέματα προετοιμάζουν τον ακροατή στην ατμόσφαιρα του 

θρησκευτικού μυστικισμού, που βασιλεύει στο μικρό “Ελληνικό χωριό, όπου εξελίσσεται η 

πρώτη πράξη του λυρικού δράματος”. 

Το έργο γράφτηκε στο Παρίσι στα 1912 και πρωτοπαρουσιάστηκε στο Dusseldorf.  

 

                                                                                                                   Σόλωνας Μιχαηλίδης 

  ΠΟΙΜΕΝΙΚΗ ΣΟΥΙΤΑ 

 

  Η Ποιμενική Σουίτα  γράφτηκε στα 1912 στο Παρίσι, όπου και είχε την πρώτη της 

εκτέλεσηαπό το κουαρτέτο Fr. Touche. 

  Η σουίτα αυτή είναι ένα από τα  “κλασσικά”  έργα της Νεοελληνικής Σχολής. Υπήρξε ένα 

από τα πρώτα έργα, όπου οι προθέσεις   για τη δημιουργία εθνικής τέχνης των συνθετών της 

πρώτης γενεάς εκφράζονται κατά τον πιο ιδεώδη τρόπο. Μολονότι δεν γίνεται χρήση 

αυτούσιων δημοτικών μελωδιών, το πνεύμα που διαποτίζει αυτές τις σελίδες είναι γνήσια 

ελληνικό. Η ευγένεια, η αβρότητα των γραμμών και η απαλωσύνη των αρμονικών 

συνδυασμών δημιουργούν μια ατμόσφαιρα  θελκτική και υποβλητική. Οι υπότιτλοι των 

τριών μερών (Κοντά στο ερημοκλήσι, Ειδύλλιον, Χορός) είναι ενδεικτικοί κυρίως των 

αισθημάτων που επιζητεί να εκφράσει ο συνθέτης. 

  Ο Βάρβογλης, που ο πρόσφατος θάνατός του στέρησε την Ελληνική Σχολή από ένα από 

τους ιδρυτές της, υπήρξε στη Σχολήν αυτή εκπρόσωπος του ευρωπαϊκού θα λέγαμε 
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ελληνικού πνεύματος-όπως θα μπορούσε να αντιδιασταλεί από το “ανατολίτικο” που 

εκφράζεται με την συχνή και έντονη παρουσία χρωματικών στοιχείων. 

   

                                                                                                                   Σόλωνας Μιχαηλίδης 

                                                                                                                                            

ΠΡΕΛΟΥΔΙΟ, ΧΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΦΟΥΓΚΑ ΣΕ ΠΕΝΤΕ ΦΩΝΕΣ, ΣΕ ΘΕΜΑ BACH, ΓΙΑ 

ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΕΓΧΟΡΔΩΝ 

 

  Το σύντομο  αυτό έργο για έγχορδα είναι βασισμένο πάνω στις νότες σε ύφεσι, λα, ντο,σι 

που αντιπροσωπεύουν τα γράμματα του ονόματος του BACH και αποτελούν το κύριο 

μελωδικό στοιχείο και σε πολλά μέρη την αρμονική βάση του. Γράφτηκε το 1930  και είναι 

αφιερωμένο στο Δημήτρη Μητρόπουλο, ο οποίος και το παρουσίασε για πρώτη φορά σε 

συναυλία της Συμφωνικής Ορχήστρας Αθηνών το 1937. 

                                                                                                                     Μάριος Βάρβογλης 

 

«ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ»  ΙΝΤΕΡΜΕΤΖΟ 

 

   Από τους πρώτους εθνικούς μας συνθέτας ο Μάριος Βάρβογλης, έγραψε το Ιντερμέτζο 

“Στοχασμός” το 1936. 

   Το έργο φέρει κατ’ αρχήν την σφραγίδα της εκλεπτυσμένης τέχνης του συνθέτου, ευγένεια 

εκφράσεως, αρμονική γλώσσα, χρωματισμένη σε σημεία με τον απόηχο  δημοτικού 

τραγουδιού, καθαρότητα μελωδικής γραμμής, και συνέπεια μορφής. Η εν γένει ατμόσφαιρα, 

έκφρασις και εσωτερικότης, και η πυκνότης του έργου, καθώς και οι διακυμάνσεις που 

παίρνει  κατά την εξέλιξή του, ανταποκρίνεται πειστικά και απόλυτα στην μεταφορά της 

έννοιας “Στοχασμός” που πραγματοποιεί στο ιντερμέτζο του ο Βάρβογλης.  

                                                                                                                   

                                                                                                             Κώστας Νικήτας 

 

ΔΑΦΝΕΣ ΚΑΙ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ, ΣΥΜΦΩΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΡΧΗΣΤΡΑ 

 

  “Η ζωή είναι γεμάτη αντιθέσεις. 

    Στο έργο αυτό που δεν έχει περιγραφικό χαρακτήρα, ο συνθέτης προσπαθεί με τις 

«Δάφνες» να τραγουδήσει τη Δόξα, μα σκέπτεται πως τα ψηλά “Κυπαρίσσια” στολίζουν τους 

τάφους και των ταπεινών ανθρώπων.  

    Μάταια αγωνίζεται να ξεχάσει πολέμους, θανάτους, λύπες, αναζητώντας τη Γαλήνη. 

    Θα τη βρεί;” 

   Με τα λόγια αυτά ο ίδιος ο Μ.Βάρβογλης προλογίζει την έκδοση το 1963 της παρτιτούρας 

ορχήστρας του έργου αυτού, γραμμένου στην Αθήνα στο διάστημα Αυγούστου-Οκτωβρίου 

1950.  

   Η Αλεξάνδρα Λαλαούνη στο Παγκόσμιο Λεξικό των Έργων Επιστήμης-Τέψνης-

Φιλοσοφίας, Αθήνα 1964, αναλύει το έργο του Μ.Β. με το παρακάτω κείμενο που 

παραθέτουμε αυτούσιο με μικρές γλωσσικές τροποποιήσεις-αναδημοσίευση από το περιοδικό 

ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑ: 

  «Βραδύ αλλά επιβλητικό εισάγεται το θέμα των Δαφνών. Η ανάπτυξις της συμφωνικής 

προτάσεώς του, του προσδίδει  ένα πλήρες στόμφου ύφος. Ακολουθεί αντιστικτική 

επεξεργασία των δευτερευόντων θεμάτων, οπότε διαφεγγίζεται φευγαλέα παρεμβολή 

φράσεως του Εθνικού μας ύμνου. Ο κτύπος μεγάλου τυμπάνου δίνει την εντύπωση μακρινού 

κανονιοβολισμού. Ένα ενθουσιαστικό θέμα διατρέχει  την  ορχήστρα, διασπείρεται και 

φθάνει σε μια απροσδόκητη μετατροπία, για να μας προσφέρει αργά, εκφραστικά και με 

βαθύτατο ελεγειακό τόνο η ομάδα των εγόρδων το μελαγχολικό θέμα των Κυπαρίσσων.  

  Γίνεται ανάπτυξη  του θέματος  με διάφορες μιμήσεις και μετατοπίσεις των φράσεων, για να 

φθάσει σ’ ένα τετράφωνο “κανόνα” ο οποίος προχωρεί κατ’ αρχάς μεταξύ των εγχόρδων και 

μετά από αλλεπάλληλες ρυθμικές εναλλαγές, φθάνει σε μια χορευτική αποθέωση με ρυθμό 

7/8. Επακολουθεί ανάκληση των κυρίων θεμάτων. Διασταυρώνονται και συμπλέκονται, οι δε 

προτάσεις  μεταβιβάζονται από όργανο σε όργανο, με τη χρησιμοποίηση πάντοτε του 
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υπερβατού σχήματος, έτσι ώστε η ορχήστρα έντεχνως και ευχερώς ν’ αλλάζει χρώμα και 

έκφραση, έως ότου φθάσωμε στην τελική συγχορδία, με το αναπάντητο ερώτημα… 

  Με τον εκφραστικό αυτό τρόπο, δηλαδή με την έντεχνη χρησιμοποίηση διαφόρων ηχητικών 

συνδυασμών για την έκφραση ψυχικών καταστάσεων, διαφένεται η ευεργετική επίδραση της 

τεχνοτροπικής αντιλίψεως της Σχολής των μεγάλων γάλλων «εξπρεσσιονιστών», η οποία 

προσαρμόζεται επιτυχώς, σε συνθέσεις που στηρίζονται κυρίως στους αρχαίους ελληνικούς 

«τρόπους» ή τις «ανημιτονικές» μουσικές κλίμακες, οι οποίες χρησιμοποιούνται και στην 

προκειμένη περίπτωση». 

                                                                                                          Δημήτρης Ιωάννου 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ  ΑΝΤΙΟΧΟΣ 

 

ΣΟΥΙΤΑ ΣΕ ΡΕ ΕΛΑΣΣΟΝΑ 

 

   Η Σουίτα σε ρε ελάσσονα που απαρτίζεται από 3 μέρη, εξετελέσθη για πρώτη φορά το 

Φεβρουάριο του 1935 στις Αθήνες  υπό την  διεύθυνση του συνθέτη. 

 “Όλο το έργο διαπνέεται από ένα αβίαστο ελληνικό χρώμα και βασίζεται σε μια, μπορεί να 

πει κανείς, φωνητική αντιστικτική επεξεργασία. Το πρώτο μέρος “πρελούντιο” έχει ένα 

παλληκαρίσιο χαρακτήρα και προχωρεί ως το τέλος μ’ ένα σταθερό, ρυθμικό βηματισμό. 

  Στο δεύτερο μέρος δεν θα βρει ο ακροατής το περιεχόμενο ενός απλού “νυχτερινού”. Με 

τον τίτλο αυτό θέλησε ο συνθέτης να δώσει ένα βασικό χαρακτηρισμό της ψυχικής 

καταστάσεως, της ατμόσφαιρας, από την οποία δημιουργήθηκε το συμφωνικό αυτό κομμάτι. 

Λυρικά, αφηγηματικά και νοσταλγικά στοιχεία δένονται σ’ ένα ενιαίο σύνολο. Το τρίτο 

μέρος, “Finale”, έχει ένα εύθυμο, ζωηρό χαρακτήρα μ’ ένα ορμητικό, χορευτικό ρυθμό.  

 

                                                                                                                   Σόλωνας Μιχαηλίδης 

                                                                                                                                  

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σ’ ΈΝΑ ΔΡΑΜΑ 

 

 Η  “Εισαγωγή σ’ ένα δράμα” γράφτηκε στα 1937 και δόθηκε σε πρώτη εκτέλεση τον ίδιο 

χρόνο από την Ορχήστρα του Ωδείου Αθημών υπό τη διεύθυνση του αείμνηστου Φιλοκτήτη 

Οικονομίδη. Το έργο δόθηκε επίσης στο Βερολίνο και Βουκουρέστι και στη Φραγκφούρτη 

και Βισμπάντεν στα 1939 υπό τη διεύθυνση του συνθέτη και μεταπολεμικά από διάφορους  

Ραδιοφωνικούς Σταθμούς. 

  Η  Εισαγωγή αυτή, σ’ ένα δράμα που δεν καθορίζεται, αποτελεί αυτή η ίδια ένα μικρό 

δράμα, που κτίζεται με τη δραματική σύγκρουση δύο θεμάτων, ελληνικών-τροπικών στον 

χαρακτήρα και των δύο, με έντονη όμως αντίθεση ανάμεσά τους. 

  Το έργο ακολουθεί την κλασσική φόρμα της Εισαγωγής με κάποια ελευθερία. Το πρώτο 

θέμα, με αρρενωπό δυναμισμό, εμφανίζεται από το πρώτο κιόλας μέτρο (στα κόρνα) 

οδηγώντας, έτσι, απ’ ευθείας στο δράμα. Το δεύτερο έχει, αντίθετα, ένα χαρακτήρα 

συνεσταλμένο με μια συγκρατημένη λυρικότητα. Μετά από μια καλά υπολογισμένη 

αρχιτεκτονικά σύγκρουση στο μεσαίο μέρος, οδηγούμαστε προς τη λύση του δράματος με 

κατίσχυση της πρώτης ιδέας. 

   

                                                                                                                   Σόλωνας Μιχαηλίδης                                                                                                                                

 

ΚΟΝΤΣΕΡΤΟ ΓΙΑ ΠΙΑΝΟ ΚΑΙ ΟΡΧΗΣΤΡΑ 

 

  Το κοντσέρτο για πιάνο και ορχήστρα το αφιέρωσε ο συνθέτης το 1958, που είναι και ο 

χρόνος που τελείωσε η σύνθεσή του, στο Μανώλη Καλομοίρη για τα πενηντάχρονα της 

δημιουργικής του παρουσίας. 

  Το πρώτο μέρος βασίζεται σε δύο κυρίως θέματα, που αναπτύσσονται μέσα σε μια ελεύθερη 

μορφή που κρατεί την ανάμνηση του κλασσικού πρώτου μέρους της σονάτας. Μια βασική 

μελωδική σκέψη, μ’ έναν ελεγειακό χαρακτήρα, κυριαρχεί στο δεύτερο μέρος. 
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   Δευτερεύοντα  επεισοδιακά στοιχεία συμπληρώνουν την μουσική εικόναπου κορυφώνεται 

σ’ ένα δραματικό διάλογο ανάμεσα στο πιάνο και στα πνευστά όργανα της ορχήστρας  που 

ξετυλίγεται επάνω σ’ένα συγχορδιακό ισοκράτη των εγχόρδων. Το φινάλε χρησιμοποιεί μιαν 

ελεύθερη μορφή ροντό. 

   Δύο χαρακτηριστικά σημεία στην ανάπτυξη του τρίτου αυτού μέρους, που μπορεί ίσως 

ιδιαιτέρως να αναφερθούν, είναι η εμφάνιση του κυρίου θέματος τη δεύτερη φορά σε μορφή 

κανόνος και ο χορευτικός ρυθμός του δευτέρου πλαγίου θέματος  (9/8=3/8+3/4). 

  Μια  Coda (presto)  κλείνει το έργο με γρήγορες οκτάβες σ’ όλη την έκταση του πιάνου. 

 

                                                                                                                Αντίοχος Ευαγγελάτος 

 

ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΦΟΥΓΚΑ ΠΑΝΩ Σ’ ΈΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ  

 

  Το έργο αυτό είναι το πιο σημαντικό συμφωνικό έργο του συνθέτη και ένα από τα πιο 

εμπνευσμένα δημιουργήματα της νεοελληνικής μουσικής. Είναι ένα έργο ελληνικό από την 

πρώτη ως την τελευταία νότα, διαποτισμένο ως τον τελευταίο μουσικό ιστό από το πιο 

γνήσιο, το πιο καθάριοελληνικό πνεύμα. Κτισμένο πάνω σ’ ένα από τα ωραιότερα δημοτικά 

μας τραγούδια, που το χαρακτηρίζει ένας τόνος  ηρωικός, κατορθώνει να μετουσιώσει σε 

μουσική ότι αγνό και ωραίο κλείνει μέσα της η ελληνική ψυχή. Μέσα από τις δώδεκα 

παραλλαγές που περνούν σαν μέσα από καλειδοσκόπιο μερικά από τα πιο έντονα 

χαρακτηριστικά του ελληνικού πνεύματος. Έτσι, το έργο αυτό, μολονότι δουλεύτηκε με 

τεχνική ευρωπαϊκή, μένει στο πνεύμα και στην ουσία του βαθύτατα ελληνικό. Ίσως μάλιστα, 

εκεί που πιο εύκολα θα μπορούσε να απομακρυνθεί, στη Φούγκα, διατηρεί εντονότερα με 

σφριγηλή ζωντάνια και φωτεινή ενάργεια την ελληνικότητά του. 

 

                                                                                                                   Σόλωνας Μιχαηλίδης                                                                                                                                 

                                                                                                                                             

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΕΛΩΔΙΑ ΓΙΑ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΕΓΧΟΡΔΩΝ 

 

       Η “Βυζαντινή μελωδία” για ορχήστρα εγχόρδων είναι ένα απλό έργο μικρής 

διάρκειας(περίπου τρισήμιση λεπτών). Γραμμένη στη λα ελάσσονα κυλάει σε αδιάβλητα 4/4. 

Από μορφολογικής πλευράς έχει σχήμα Α-Β-Α. Ύστερα από μια “εισαγωγή” δύο μέτρων στα 

χαμηλά έγχορδα ακούγεται το θέμα στα πρώτα βιολιά, ένα θέμα με όλα τα βυζαντινά 

χαρακτηριστικά, τόσο στις μελωδικές καμπές του, όσο και στην επιλογή των πιο 

χαρακτηριστικών φθόγγων-και διαστημάτων- που απορρέουν από τη βυζαντινότροπη 

τροπική ελάσσονα. Το αρμονικό υπόβαθρο είναι ένας ισοκράτης στα τσέλα και τα μπάσα και 

της δεσπόζουσας στα β΄βιολιά. Στις νότες της μελωδίας με τη μεγαλύτερη διάρκεια  

παρεμβάλλονται οι βιόλες με μια μόνιμη (επίμονη) φιγούρα που και γεμίζει τη μακρά 

διάρκεια των φθόγγων της μελωδίας και πλουτίζει με μια ξένη νότα τη συγχορδία. Η 

διατύπωση ολόκληρης της μελωδίας (τα 12 πρώτα μέτρα) αποτελεί και το Α, το πρώτο τμήμα 

του έργου, που προχωράει αδιακύμαντο σε p. Το δεύτερο τμήμα, κάτι σαν «ανάπτυξη» της 

μελωδίας, έχει, φυσικά, πολύ περισσότερες διακυμάνσεις σε όλα τα επίπεδα: και στη μελωδία 

και στην αρμονία και στη δυναμικότητα, ακόμα και στην κατανομή των φωνών στα έγχορδα 

όργανα. Η κορύφωση δημιουργείται σιγά σιγά με αύξηση της έντασης από pp σε  f  για να 

ξεσπάσει με ένα κρεσέντο σε ένα ff, όπου το τονικό κέντρο μεταφέρεται απότομα από τη ρε 

ελάσσονα στη φα ελάσσονα, και όπου όλα τα όργανα της ορχήστρας εγχόρδων, εκτός από τα 

κοντραμπάσα, θα παίξουν υποδιαιρεμένα στα δύο. Αφού μείνουμε σ’ αυτό το πιο δραματικό 

σημείο του έργου επί τρία μέτρα , η ένταση αρχίζει να λύνεται. Η κάθαρση αυτή των 

βυζαντινών παθών γίνεται ιδιαίτερα αισθητή στα επόμενα τρία μέτρα, που οριστικοποιούν 

την επιστροφή στην ανάπαυση και τη γαλήνη, καθώς στο τρίτο μέτρο (μ.31) ακούμε κάποιον 

απόηχο από την κατάληξη του «Χριστός Ανέστη». Έτσι κλείνει το ενδιάνεσο τμήμα (μέτρα 

13-31). Με το επόμενο μέτρο με το οποίο «συνοψίζονται» τα δύο πρώτα μέτρα της 

«εισαγωγής», οδηγούμαστε στο δεύτερο Α, στην επανάληψη δηλαδή της μελωδίας, όπως 

ακριβώς την ακούσαμε και στην αρχή του κομματιού  (μέτρα 32-42). Με ένα ριτενούτο η  

“Βυζαντινή μελωδία”  σβήνει σε ppp.  
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                                                                                                                      Κώστας Γριμάλδης 

 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΡ.1 ΣΕ ΝΤΟ ΜΕΙΖΟΝΑ 

 

   Η συμφωνία του κ. Α. Ευαγγελάτου γράφηκε στα 1929 μετά την αποφοίτηση του συνθέτου 

από το Ωδείο της Λειψίας. Το έργο αυτό ακολουθεί τον τύπο της τριμερούς συμφωνίας, 

αποτελείται δηλαδή από ένα Allegro moderato, έναAdagio και Finale σε ρυθμό συρτού 7/8, 

με παράλειψη του σκέρτσου της κλασσικής συμφωνίας. 

   Στο πρώτο μέρος αντηχεί, στα κόρνα και τις σάλπιγγες, το αρρενωπό αρχικό θέμα, στο 

οποίο έρχεται ως αντίθεση ένα σεύτερο θέμα, με ήρεμο και ποιμενικό χαρακτήρα. Το δεύτερο 

μέρος – Adagio- βασίζεται πάνω σε ένα μοναδικό θέμα, βυζαντινού χαρακτήρα, που 

εκτελείται, υπό μορφή κανόνα από τα έγχορδα. Το θέμα, ύστερα από λίγο παρουσιάζεται 

μεταμορφωμένο στο τύπο του κοράλ, για να τελειώσει πάλι, σε ένα σβήσιμο, με το αρχικό 

θέμα pp. Αξιοσημείωτο είναι ότι ολόκληρο το Adagio βασίζεται πάνω σε ένα συνεχές 

κρατημένο ρε των κοντραμπάσων. Το τρίτο μέρος, rondo, βασίζεται πάνω σε ένα πρωτότυπο 

θέμα συρτού σε 7/8, που εμφανίζεται διαδοχικά f και p πότε στα έγχορδα και πότε στα 

ξύλινα. Η ανάπτυξη ακολουθεί το κλασικό τύπο του rondo. Στην Coda  ο συνθέτης 

μεταχειρίζεται όλα τα προηγούμενα θεματικά στοιχεία, πάνω σε ένα είδος των 

κοντραμπάσων.  

                                                                                                          Αντίοχος Ευαγγελάτος 

                                                  

 ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ   ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

 

     ΑΝΑΣΤΕΝΑΡΙΑ-ΣΥΜΦΩΝΙΚΟ ΠΟΙΗΜΑ 

 

  Ο συνθέτης δίδει την ακόλουθη ανάλυση του έργου του:  

  «Αναστενάρια ή Αναστενάρηδες ονομάζονατι οι μύσται περέργου οργιαστικής λατρείας, 

υπολείμματος της λατρείας του Διονύσου ή άλλης θεότητας η οποία ετελείτο και κατά τους 

βυζαντινούς χρόνους. 

   Το έθιμο τούτο υφίστατο σε χωριά της Ανατολικής Θράκης (περιφέρεια Αγαθουπόλεως 

παρά τον Εύξεινον  Πόντον), τώρα Δε μετά την ανταλλαγήν των πληθυσμών εξακολουθεί να 

τελείται στα χωριά όπου εγκαταστάθηκαν οι Θράκες αυτοί . 

   Οι μύσται της λατρείας αυτής έχουν ιδικόν των σύνδεσμον με επί κεφαλής τον 

αρχιαναστενάρην και ιδικάς των κωδωνοφόρους εικόνας που παριστάνουν τους αγιούς 

Κωνσταντίνον και Ελένην χορεύοντας. Συγκεντρώνονται Δε το απόγευμα της 21ης Μαϊου  

κατά την εορτήν των αγίων τούτων εις την πλατείαν του χωρίου όπου έχει αναφθή πυρά και 

με συνοδείαν λαϊκών οργάνων αρχίζουν να κινούνται ρυθμικά γύρω απ’ αυτήν δεξιά και 

αριστερά. Στην αρχή ήρεμα, εκφέροντες συγχρόνως άναρθρα επιφωνήματα αχ αχ ουχ ουχ ( 

εξ ου και η λέξις αναστενάρια). Αι κινήσεις των βαθμηδόν γίνονται ζωηρότερες, ο ρυθμός 

ολοέν ταχύτερος και τα επιφωνήματα εντονώτερα μέχρις ότου περιέλθουν εις έξαλλον 

κατάστασιν, οπότε πηδούν επί της πυράς και χορεύουν γυμνόποδες. 

   Ο συνθέτης προσπάθησε να δώσει μια εικόνα του χορού αυτού όπως αυτός τη φαντάζεται. 

    Αρχίζει με μιαν μικρή εισαγωγή σε αργό ρυθμό (2/4 sento) και χωρίς διακοπή  ακολουθεί ο 

κυρίως σκοπός σε ρυθμό (poco allegro 6/8). Στην αρχή με λίγα όργανα, σε λίγο όμως 

λαμβάνει μέρος όλη η ορχήστρα. Αποτόμως αλλάζει ο ρυθμός σε 5/8 που ολοένα 

επιταχύνεται. Εκ παραλλήλου η ηχητική ένταση βαθμηδόν αυξάνεται για να κορυφωθεί σ’ 

ένα φορτίσσιμο όλης  της ορχήστρας ».  

 

Σόλωνας  Μιχαηλίδης  

 

 ΤΡΙΠΤΥΧΟΝ ΑΤΤΙΚΗ 

 

   Το έργο αυτό γράφτηκε στα 1952 και δόθηκε σε πρώτη εκτέλεση στα 1955 υπό τη 

διεύθυνση του συνθέτη από τη Συμφωνική  Ορχήστρα του Ραδιοφωνικού Σταθμού Αθηνών. 
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    Ο συνθέτης δίδει την ακόλουθη ερμηνεία του έργου του : «Το πρώτο μέρος «Ξημέρωμα 

στην Αττική»  αρχίζει με ένα πιανίσσιμο και καταλήγει σε ένα φορτίσσιμο, όπως όταν 

ξημερώνει που από το βαθύ σκοτάδι δειλά και αργά έρχεται το φως της ημέρας για να 

καταλήξει στο υπέρλαμπρο φως του ηλίου. Το δεύτερο μέρος «Φθινοπωρινό δειλινό», για 

έγχορδα, άρπα, κλαρίνο και φαγκόττο, είναι μια σελίδα με μελαγχολικό και νοσταλγικό 

περιεχόμενο. Το τρίτος μέρος «Μυρωμένο αγέρι» είναι επηρεασμένο από μια ευχάριστη 

ψυχική διάθεση». 

                                                                                                               Βασίλειος Θεοφάνους 

 

«ΝΕΚΡΟΣ ΑΚΡΙΤΗΣ», ΕΛΕΓΕΙΟ 

 

     Επάνω σε μια μελωδία του Μελενίκου.  

     Μελένικον. Παλιά βυζαντινή πόλη στο βορειοανατολικό άκρο της Μακεδονίας (η πατρίδα 

μου). 

     «Νεκρό Ακρίτη» την ονομάζει ο επίσης μελενίκιος λογοτέχνης Πέτρος Σπανδωνίδης, 

     Με τη συνθήκη του Βουκουρεστίου του Ιουλίου του 1913 το Μελένικον παρέμεινε στην 

Βουλγαρία.Οι μελενίκιοι για να μην μείνουν στο  Κράτος των βουλγάρων εγκατέλειψαν  τον  

τόπο τους  και εγκαταστάθηκαν σ’ άλλες πόλεις της Μακεδονίας. 

     Σε ανάμνηση του ξερριζώματος αυτού γράφτηκε το έργο αυτό.  

    Έπειτα από μια μικρή εισαγωγή εκτελείται το κύριο θέμα από το αγγλικό κόρνο με 

συνοδεία πιτζικάττι από τα βιολοντσέλα και τα μπάσσα.  Εν συνεχεία  περνάει σ’ όλη την 

ορχήστρα στον τόνο της δεσποζούσης. Ακολουθεί ένα δεύτερο θέμα στα κόρνα και έπειτα 

στα βιολοντσέλα και το κλαρινέτο. Στη μέση του έργου παρεμβάλλεται μια μικρή φούγκα σε 

μείζονα τρόπο του αρχικού ελάσσονος τόνου σαν μια ελπιδοφόρα αχτίδα. Στο κορύφωμα της 

φούγκας ξανάρχεται το κύριο θέμα σε φορτίσσιμο και εν μέρει παραλλαγμένο, για να 

επανέλθει τελικά στο αγγλικό κόρνο που επαναλαμβάνει το μελαγχολικό τραγούδι του.  

Έπειτα από ένα μικρό διάλογο του αγγλικού κόρνου και των βιολιών και ένα σόλο του 

κλαρινέτου σβύνει όλη η ορχήστρα με συνοδεία πιτζικάττι  των βιολοντσέλλων. 

 

                                                                                                           Βασίλειος Θεοφάνους 

ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ   ΒΑΣΙΛΗΣ 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΦΑΝΤΑΣΙΑ, ΕΡΓΟ 8 

 

   Η Εισαγωγή – Φαντασία  για μεγάλη ορχήστρα, έργο 8 γράφτηκε από το 1903 μέχρι το 

1904 στην Αγία Πετρούπολη και είναι αφιερωμένο στο δάσκαλό του, τον Ρίμσκυ-Κόρσακοφ. 

   Το έργο μοιάζει περισσότερο με Φαντασία, δηλαδή με μια ελεύθερη αλληλουχία μουσικών 

εικόνων, που θα μπορούσαν να συσχετιστούν και με κάποιο θεατρικό έργο ή κάποια ιστορία, 

που προς το παρόν δεν είναι γνωστό. Ένα ανήσυχο μοτίβο στα έγχορδα αναπτύσσεται  

επίμονα, μέχρι τα πνευστά να εμφανίσουν την πρώτη τους μελωδία. Λίγο πιο ήρεμα 

παρουσιάζεται στη συνέχεια από όλη την ορχήστρα το κύριο θέμα. Με όλο και μεγαλύτερη 

ένταση ξαναεμφανίζεται αυτό το θέμα σε ρυθμική μεγέθυνση, πριν αναπτυχθεί με μια νέα 

ρυθμική φιγούρα στα έγχορδα. Ένα νέο θριαμβευτικό θέμα δεσπόζει στην επόμενη ενότητα, 

η οποία κορυφώνεται σ’ ένα θέμα σαν χορικό στα χάλκινα πνευστά. Στη συνέχεια 

επαναφέρονται μοτίβα και θέματα από τις προηγούμενες ενότητες, ώσπου ξαφνικά όλα 

“παγώνουν”.  Ύστερα ένα καινούριο θέμα οδηγεί  προς το μεγαλόπρεπο φινάλε. Το έργο 

παρουσιάζει μαεστρία στηυν ενορχήστρωση καθώς και στην ανάπτυξη του θεματικού υλικού. 

Το ηχόχρωμα από αρμονική πλευρά είναι σαφώς επηρεασμένο από τη ρώσικη σχολή, χωρίς 

να φαίνεται ότι ο Καλαφάτης χρησιμοποίησε κάποιες συγκεκριμένες γνωστές μελωδίες. 

 

                                                                                                                       Evelin  Voigtmann 

 

 ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ  ΜΑΝΩΛΗΣ 

 

ΣΟΥΙΤΑ ΑΠΌ  ΤΟ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ ΤΗΣ ΜΑΝΑΣ 
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  Το Δαχτυλίδι της Μάνας απ’ όπου είναι παρμένη η Σουίτα, είναι ένας μουσικός θρύλος, σε 

τρία μέρη συνθεμένος σε στίχους του Άλκη Ορφικού, κατά διασκευή της ομώνυμης ταινίας 

του Γιάννη Καμπύση. 

   Γράφτηκε στα 1915-17 και δόθηκε σε πρώτη εκτέλεση  υπό τη διεύθυνση του συνθέτη στο 

Δημοτικό Θέατρο Αθηνών στα 1917. Έκτοτε  έχει εκτελεσθεί εοανειλημένα στην Αθήνα, 

Θεσσαλονίκη (1934), Αλεξάνδρεια, Βερολίνο (Λαϊκή Όπερα, 1940) κ.α. 

   Είναι  ένα έργο πηγαίας ανώτερης έμπνευσης, ένα έργο γνήσιας ελληνικής τέχνης, όπου 

εναρμονίζονται κατά τον πιο ευτυχή τρόπο η έμπνευση με την τεχνική, η πρωτότυπη 

δημιουργία με τη λαϊκή και βυζαντινή παράδοση. Σε κανένα άλλο έργο του Καλομοίρη δεν 

είναι ίσως τόσο βαθειά, τόσο φυσιολογικά, θα ‘λεγε κανείς, δεμένα με το σύνολο τα 

μελωδικά στοιχεία, πουναι παρμένα από τη δημοτική ή βυζαντινή μούσα. Το καθένα τους, 

είτε ενεργεί ως γενεσιουργός δύναμις, είτε αποτελεί συνθετικό στοιχείο στο κτίσιμο του 

έργου είναι ενταγμένο μορφολογικά με μέτρο και με καλά ζυγιασμένο υπολογισμό, ώστε να 

‘ναι απαραίτητος κρίκος στην πορεία του μουσικού λόγου. 

   Κοντά στα λαϊκά στοιχεία υπάρχει άφθονος μελωδικός πλούτος με αρκετή  «τροπική» 

φυσιογνωμία.  

   Η Σουίτα σχηματίζεται από τα Πρελούντια της Ά και  Γ ΄ πράξεως  με την Είσοδο της 

Κυράς στη μέση. 

   Το πρώτο πρελούντιο αρχίζει μ’ ένα θέμα, που οδηγεί στο μυστήριο του θρύλου, η φράση 

έχει μεγάλη αβρότητα και ευγένεια.  Το τρίτο πρελούδιο (Ξημέρωμα των Χριστουγέννων) 

είναι σαν μια μεγάλη  «τοιχογραφία»  συνθεμένη πάνω στη μελωδία Καλάντων. Αρχίζει 

ήρεμα με θρησκευτική ευλάβεια για να ολοκληρωθεί σε μια θριαμβική κυριαρχία του λαϊκού 

μοτίβου. 

  

                                                                                                                   Σόλωνας Μιχαηλίδης                                                                                                                                

Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΡΙΩΜΕΝΗΣ 

 

  Ο   «Θάνατος της Αντριωμένης» γράφτηκε στα 1944. Το έργο είναι εμπνευσμένο  από τον 

αγώνα του Ελληνικού λαού κατά των Τούρκων  κατακτητών και την τραγική θυσία των 

γυναικών του Σουλίου. Ο «χορός του Ζαλόγγου»  αποτελεί το γενεσιουργό μοτίβο του έργου. 

   Το μπαλλέτο εκφράζει την  ακόλουθη ιστορία : Οι εχθροί, βαριά αρματωμένοι, κτυπούνε 

ένα ήσυχο ελληνικό χωριό. Οι χωρικοί ετοιμάζονται ν’ αμυνθούν. Η Αντριωμένη εμπνέει 

θάρρος και ενθουσιασμό γύρω της, και στον μνηστήρα της, το Γενναίο, λέει πως στο βωμό 

της Πατρίδος πρέπει να θυσιάσουν την αγάπη τους. Στη μάχη η Αντριωμένη πολεμάει στην 

πρώτη γραμμή. Πληγώνεται βαρειά. Δεν πέφτει όμως, προσποιείται πως τίποτε δεν έχει πάθει 

κι εξακολουθεί τον αγώνα. Ο εχθρός ηττάται και φεύγει.  

  Οι γυναίκες στήνουνε χορό νικητήριο. Η Αντριωμένη, ετοιμοθάνατη, βρίσκει τη δύναμη να  

σηκωθεί και να μπει επί της κεφαλής του χορού. Ξαφνικά σωριάζεται νεκρή. 

   Η ηρωική θυσία των αγωνιστών και ο ωραίος θάνατος της Αντριωμένης απομακρύνουν τα 

δάκρυα και γεμίζουν υπερηφάνεια τημ ψυχή. Την αποθέωση της  Αντριωμένης  ακολουθεί το 

όραμα της Ελευθερίας, που όλοι βλέπουν να προβάλλει στον ορίζοντα, ακαταμάχητη, 

θριαμβευτική, ενώ ακούεται το «Χριστός Ανέστη». 

  

                                                                                                                   Σόλωνας Μιχαηλίδης                                                                                                                                       

 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΗΣ ΛΕΒΕΝΤΙΑΣ 

 

  Η Συμφωνία της Λεβεντιάς θεωρείται ορόσημο, τόσο στη συνθετική πορεία του Καλομοίρη 

όσο και στην ελληνική μουσική, ως η πρώτη χρονολογικά ελληνική συμφωνία, που με την 

ακτινοβολία της άσκησε βαθιά επιρροή στην εξέλιξη της ελληνικής μουσικής. Είναι έργο 

μεγάλης πνοής, αξιοσημείωτης ενότητας και εκτενούς επεξεργασίας των ιδεών του και 

αντικατροπτίζει τη γνήσια πατριωτική συγκίνηση, το όραμα και τα ιδανικά που αποτέλεσαν 

την κινητήριο δύναμη ολόκληρου του δημιουργικού του έργου. 
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  Αναφερόμενος στη πρώτη συμφωνία του ο συνθέτης έγραψε τα εξής: Η «Συμφωνία της 

λεβεντιάς» γράφτηκε από το καλοκαίρι του 1918 ως το καλοκαίρι του 1920. Ο συνθέτης της 

συνέλαβε τις πρώτες θεματικές εμπνεύσεις της συμφωνίας αυτής στα μακεδονικά βουνά και 

τους κάμπους της Μακεδονίας και θέλησε να αποδώσει μουσικά τη συγκίνηση που ένιωσε 

μπρος στην Ελληνική λεβεντιά σε όλες της τις εκδηλώσεις: στη χαρά της ζωής, στον πόλεμο, 

στο χορό, τον έρωτα και τον θάνατο.  

  Το Α΄ μέρος, Ηρωικά και Παθητικά, προσπαθεί να ερμηνεύσει μουσικά την ορμή της νιότης 

και τη χαρά του πάθους και της νίκης.  

  Το Β΄μέρος, Το κοιμητήρι στη βουνοπλαγιά, έχει γραφεί επάνω στο ακόλουθο πεζό ποίημα: 

 

           Πέρα στη βουνοπλαγιά βαθιά κοιμούνται τα παλικάρια 

           Τα νύχτια πουλιά πικρά το μοιρολογάνε 

           Καντήλια τους τ’ αστέρια και νανούρισμα τους το δροσερό αεράκι 

           Όμως επάνω τους η Δόξα αιώνιο στεφάνι πλέκει.. 

  

  Το Γ΄μέρος, Σκέρτσο – γλέντι, προσπαθεί να δώσει την εικόνα μιας γιορτής των παλικαριών 

αλλά που έχει μέσα κάπου κάπου και τον καημό και τη μοιρολατρία τους. «Τούτ’ η γης που 

την πατούμε όλοι μέσα θε να μπούμε». 

  Το Δ΄ μέρος, τα Νικητήρια, βασίζεται επάνω στον γνωστό βυζαντινό ύμνο «Τη Υπερμάχω 

Στρατηγώ τα νικητήρια», μαζί με τον οποίο πλέκεται συμφωνικά το ηρωικό θέμα του πρώτου 

μέρους.  Η  Συμφωνία της Λεβεντιάς  εξετελέσθη για πρώτη φορά στα 1920 στο θέατρον του 

Ηρώδου του Αττικού στις εορτές της νίκης που εδόθησαν τότε. Στον Κωστή Παλαμά τη 

συμφωνία συτή αφιερώνω. 

  Η ποίηση του Παλαμά, την οποία ο Καλομοίρης αποκάλεσε «φάρο» και «ζωοδότη ήλιο», 

αποτέλεσε το αισθητικό ιδεώδες του συνθέτη. 

  Τη Συμφωνία της Λεβεντιάς , όπως και άλλα έργα του, ο συνθέτης αναθεώρησε το 1937 και 

την ύστερη γραφή της ολοκλήρωσε το 1952. 

  Στο τέταρτο και τελικό μέρος της συμφωνίας, ο συνθέτης μας εισάγει, με τη θριαμβευτική 

επαναφορά   του κυρίου θέματος, το ηρωικό θέμα του πρώτου μέρους. Ο βυζαντινός ύμνος 

ακούγεται αρχικά στη χαμηλή περιοχή της ορχήστρας από τα βαθύφωνα έγχορδα και τα 

πνευστά. Μετά την πρώτη επεξεργασία του ύμνου, η ορχήστρα επανέρχεται στο ηρωικό 

θέμα, το οποίο αυτή τη φορά αποτελείτο προανάκρουσμα της πρώτης επιβλητικής εμφάνισης 

της χορωδίας, που τραγουδάει σε ταυτοφωνία τη βυζαντινή μελωδία  με τη διακριτική 

συνοδευτική υπόκρουση των εγχόρδων. 

  Το λόγο παίρνει και πάλι η ορχήστρα, που προετοιμάζει τη νέα εμφάνιση του ύμνου από τη 

χορωδία που τραγουδά μυσταγωγικά στην ελάχιστη ένταση, πιανίσιμο, με λιτή ορχηστρική 

συνοδεία. Εντελώς διαφοροποιημένη η επόμενη εμφάνιση του ύμνου, η πιο σύνθετη και 

αντιστικτικά επεξεργασμένη, αρχίζει με φαγκότο που, αφού πρώτα κατασταλάξει σε 

ομοφωνίαεπαναφέροντας την πρότερη μυσταγωγία, οδηγείται σε αντιστικτική κορύφωση με 

τον τελευταίο στίχο του τροπαρίου «ίνα κράξω σοι». Με το ηρωικό πρώτο θέμα της 

συμφωνίας πλέκεται ο ύμνος στην τελική πανηγυρική του εμφάνιση. Η επεξεργασία και η 

διαπλοκή αυτών των θεμάτων, με την ορχήστρα και τη χιρωδία σε ακραία ηχητικά όρια, μας 

οδηγούν σε τελετουργική αποθέωση – το αποκορύφωμα όλου του έργου. 

 

                                                                                                                       Μαλκιτα Χάγουελ 

                                                                                                                                                                                            

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΗΣ ΛΕΒΕΝΤΙΑΣ 

 

  Η συμφωνία αρ. 1 η επονομαζόμενη   «της  Λεβεντιάς»  γράφτηκε μεταξύ 1918 και 1920 

και είναι εμπνευσμένη από την ελληνική λεβεντιά και το όνειρο της «Μεγάλης Ελλάδας», το 

οποίο τότε φαινόταν να πραγματοποιείται με τις αλλεπάλληλες διεκδικήσεις ελληνικών 

εδαφών στη Μικρά Ασία.. Η λεβεντιά περιγράφεται σε όλες τις εκφάνσεις της: τη χαρά της 

ζωής, τον πόλεμο, το χορό, την αγάπη, το θάνατο. 

  Το πρώτο μέρος, «Ηρωικά και Παθητικά», εκφράζει την ορμή της νιότης και τη χαρά του 

πάθους και της νίκης. Το δεύτερο μέρος, «το κοιμητήρι στη βουνοπλαγιά» περιγράφει τη 
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γαλήνια ατμόσφαιρα της νυχτερινής ανάπαυσης των στρατιωτών. Θέλει να μεταδώσει τη 

συγκίνηση που ένιωσε ο ίδιος ο συνθέτης περνώντας μια νύχτα από ένα απέρριτο 

στρατιωτικό κοιμητήρι σε μια βουνοπλαγιά  κάπου κοντά στο Σκρα  του Μακεδονικού 

μετώπου του 1918.  Στο τρίτο μέρος «Σκέρτσο-Γλέντι» περιγράφεται μια γιορτή των 

παλικαριών, μέσα από την οποία προβάλλεται και η μοιρολατρεία τους. Το τέταρτο μέρος, 

«Τα Νικητήρια», αποτελεί επεξεργασία για ορχήστρα και μικτή χορωδία του βυζαντινού 

ύμνου  «Τη Υπερμάχω».  

   Η πρώτη εκτέλεση του έργου  έγινε στις 15 Σεπτεμβρίου 1920 στο Ηρώδειο υπό τη 

διεύθυνση του συνθέτη με θριαμβευτική επιτυχία. Στη  «Συμφωνία της  Λεβεντιάς», αλλά και 

στο σύνολο των συνθέσεών του, που ήταν το δημοτικό τραγούδι, το έργο του Βάγκνερ, η 

Ρώσικη Σχολή και το ρεύμα του δημοτικισμού. Μέσα από αυτές τις επιρροές διαμορφώνεται 

η συνθετική του γλώσσα, η οποία διακρίνεται για τις πληθωρικές και λαμπερές 

ενορχηστρώσεις, την πολυθεματικότητα, την ακραία διόγκωση της πολυφωνίας και την 

έντονη χρωματικότητα στην ανάπτυξη των θεμάτων.  

                                                                                                         Κώστας Τσούγκρας 

                                                                                                                                                                                                                

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΗΣ ΛΕΒΕΝΤΙΑΣ - IV NIKHTHΡIA 

 

  Ο «πατέρας» της εθνικής μουσικής σχολής Μανώλης Καλομοίρης συνέδεσε το συνθετικό 

του έργο με την ελληνική παράδοση και το δημοτικό μας τραγούδι. Έγραψε τη «Συμφωνία 

της Λεβεντιάς» μεταξύ 1918-20 εμπνευσμένος από το επίκαιρο, τότε όνειρο της «Μεγάλης 

Ελλάδας» και θέλησε με αυτό να περιγράψει την ελληνική λεβεντιά σε κάθε της έκφανση, 

στη χαρά της ζωής, στον πόλεμο, το χορό, τον έρωτα και τον θάνατο. Το τέταρτο μέρος, τα 

«Νικητήρια»  βασίζεται στο βυζαντινό ύμνο «Τη Υπερμάχω Στρατηγώ», μαζί με τον οποίο 

πλέκεται συμφωνικά το ηρωικό θέμα του πρώτου μέρους. Στα έργα του Καλομοίρη οι 

παραδοσιακές ή βυζαντινές μελωδίες  μετουσιώνονται σε χρωματικά θέματα που 

αναπτύσσονται με εντυπωσιακή δραματικότητα και πάθος δημιουργώντας ένα τελείως 

προσωπικό, αυθεντικό και άμεσα αναγνωρίσιμο στυλ γραφής. 

                                                                                                         Κώστας Τσούγκρας 

 

ΤΑ NIKHTHΡIA  (ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΗΣ ΛΕΒΕΝΤΙΑΣ) 

 

  Η «Συμφωνία της Λεβεντιάς» γράφτηκε στα 1919 και δόθηκε σε πρώτη εκτέλεση το 

Σεπτέμβρη του 1929 στο Ηρώδειο Θέατρο υπό τη διεύθυνση του συνθέτη. Έκτοτε 

πραγματοποίησε μια εξαιρετική σταδιοδρομία με εκτελέσεις σε πλείστα μουσικά κέντρα της 

Ελλάδος και του Εξωτερικού. Ιδιαίτερη επιτυχία γνώρισε το Φινάλε της Συμφωνίας, «Τα 

Νικητήρια». Του ύμνου αυτού γίνεται μια διεξοδική και περίτεχνη επεξεργασία, σε 

συνδυασμό με το ηρωικό θέμα του πρώτου μέρους της Συμφωνίας, έτσι που το Φινάλε αυτό 

γίνεται ένας αληθινός Νικητήριος Παιάνας. 

                                                                                                                   Σόλωνας Μιχαηλίδης                                                                                                                                  

 

ΤΡΙΠΤΥΧΟ 

 

  Το   «Τρίπτυχο» του Μανώλη Καλομοίρη γράφτηκε από το 1936 ως το 1938 και παίχτηκε 

την ημέρα της κηδείας του εθνικού μας ποιητή Κωστή Παλαμά, στην πρώτη συναυλία της 

Κ.Ο.Α. 

  Το έργο έχει μάλλον ελεγειακό χαρακτήρα, ιδίως στο πρώτο μέρος που ένα θέμα του 

εμφανίζεται σε unisono στα έγχορδα, απλώνεται σε μια μελωδική ανάταση, για να ξεσπάσει 

στα κόρνα σε μια μεγαλόπνοη εξαγγελία. Ένα δεύτερο θέμα στο αγγλικό κόρνο με βουκολικό 

χαρακτήρα δυναμώνει το ελεγειακό ύφος του μέρους αυτού  που ξαναφέρνει το πρώτο θέμα 

από το αγγλικό κόρνο και το κλαρίνο μπάσσο. 

  Οι επικλήσεις  των σαλπίγγων  ανοίγουν το δεύτερο μέρος που ξετυλίγεται σαν «Tempo di 

una marcia funebre»  σε ένα θλιβερό ξόδι, όπου νέα μοτίβα και θέματα εμφανίζονται  και 

αναπτύσσονται συμφωνικά σε αρκετά μεγάλη έκταση. Το μέρος αυτό τελειώνει με σόλο 

βιολί απαλά και ήρεμα. 
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  Το τρίτο μέρος είναι ορμητικότερο από τα προηγούμενα, των οποίων χρησιμοποιεί τα κύρια 

θέματα για μια συμφωνική εξέλιξη γεμάτη από παθητικούς και μεγαλόπρεπους αρμονικούς 

και ορχηστρικούς συνδυασμούς. 

                                                                                                                   Σόλωνας Μιχαηλίδης                                                                                                                                  

                                                                                                                                          

 ΙΑΜΒΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΙΣΤΟΙ 

 

  Είναι αλήθεια πως ο Καλομοίρης αγωνίστηκε να κάνει με την τέχνη  και το πολύμοχθο έργο 

του τη μουσική ισάξια  με την ελληνική ποίηση, το ιδανικό της οποίας ενσαρκώθηκε γι’ 

αυτόν στη  μορφή του Κωστή Παλαμά. «Ό,τι καλύτερο, ό,τι αγνότερο έχω γράψει είναι τις 

περισσότερες φορές δεμένο με τον Παλαμικό στίχο» γράφει ο ίδιος ο συνθέτης και αποκαλεί 

τον Παλαμά «Φάρο» και «Ζωοδότη Ήλιο» για το έργο του. 

   Ο κύκλος Μαγιοβότανα για μια φωνή  κι ορχήστρα είναι το πρώτο έργο του Καλομοίρη 

που έχει αφορμή την ποίηση του Παλαμά. 

   Στα Μαγιοβότανα ο Καλομοίρης έχει πάρει εφτά ποιήματα από τους Ίαμβους και 

Ανάπαιστους (1897). 

   Οι στίχοι του πρώτου τραγουδιού, καθώς παραδέχεται ο συνθέτης ύστερα από σαραντατρία 

χρόνια, έχουν αυτοβιογραφικό χαρακτήρα, γιατί είναι «στενά δεμένοι με τη μοίρα του 

Έλληνα συνθέτη». 

   Οι ίδιοι στίχοι, που ανοίγουν το πρώτο αυτό έργο του Καλομοίρη εμπνευσμένο από τον 

Παλαμά, ανοίγουν επίσης και την Παλαμική συμφωνία (1955) για ορχήστρα και απαγγελία, 

που είναι και η τελευταία προσέγγιση και συνομιλία με την Παλαμική ποίηση. 

 

 

ΜΑΓΙΟΒΟΤΑΝΑ 

 

   Στα  Μαγιοβότανα ο Καλομοίρης πρωτοδείχνει όλη την τέχνη του στη μελοποίηση του 

Ελληνικού λόγου. Τα θέματα του Παλαμά, βασιλοπούλα και βασιλοπούλες, ξωτικά και 

λάμιες, ο Μενέλαος και η Ελένη, ο Ιμπέριος και η Μαργαρώνα, ο Αλή Πασάς και κι η Κυρά 

Φροσύνη, και τέλος ο Διγενής, πρόσωπα που αναδύονται από τη αχλή του ελληνικού μύθου 

και τη δόξα της ιστορίας, αποχτούν καινούρια διάσταση μέσα στο έργο του νέου τότε 

συνθέτη, που ποτέ δεν έπαψε να έχει όραμα τη δημιουργία του Ελληνικού ήχου, του δικού 

μας μουσικού πολιτισμού. 

  Ωστόσο μπορεί κανείς να παρατηρήσει πως στα Μαγιοβότανα η αλήθεια του θρύλου και 

του μύθου προβάλλει εναργέστερη από την ιστορική. Ακόμη και ο Αλή Πασάς με  την κυρά 

Φροσύνη στο έκτο τραγούδι(το σπέρμα της Χάμκως), τα μόνα ιστορικά πρόσωπα, δεν 

παρουσιάζονται με το όνομά τους, απλώς υπονοούνται. Μονάχα το όνειρο που πλακώνει τον 

κοιμισμένο Αλή έχει όνομα: είναι το «Σούλι τ’ άπαρτο». Έτσι ο Μουσικός, «αδερφωμένος» 

(κατά τη διική του έκφραση που συνοδεύει την Παλαμική συμφωνία) με τον Ποιητή, χτίζουν 

το δικό τους Μύθο, βγαλμένο από την αλήθεια της λαϊκής παράδοσης  και επαληθεύουν την 

παράξενη ρήση του Αριστοτέλη: «φιλοσοφώτερον και σπουδαιότερον ποίησις ιστορίας 

εστίν». 

   Τα εφτά τραγούδια του κύκλου ολοκληρώθηκαν το 1912, όταν ο Καλομοίρης ήταν 

εικοσιεννιά ετών. Δύο χρόνια αργότερα, το 1914, πρόσθεσε το εισαγωγικό πρελούδιο 

χρησιμοποιώντας για τη σύνθεσή του θέματα και μοτίβα παρμένα από το πρώτο και το 

τελευταίο τραγούδι. 

   Η πρώτη εκτέλεση δόθηκε στις 12 Μαρτίου 1915 στην Αίθουσα του Ωδείου Αθηνών με 

σολίστ την Ειρήνη Σκέπερς και διευθυντή το συνθέτη. 

                                                                                                                    Νίκος Χριστοδούλου 

 

 

ΡΑΨΩΔΙΑ ΣΕ ΕΝΟΡΧΗΣΤΡΩΣΗ GABRIEL PERNIE, ΕΡΓΟ 21 

 

   Ο Μανώλης Καλομοίρης έγραψε την Ραψωδία για   πιάνο το 1921. Τέσσερα χρόνια 

αργότερα ο φίλος του και σημαντικός  Γάλλος συνθέτης  Gabriel Pernie έκανε την 
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ενορχήστρωση. Έργο εύκολο και σύντομο η Ραψωδία ενορχηστρωμένη με γαλλική 

λεπτότητα από τον Pernie αποτελεί μια ελαφρύτερη σελίδα στο γενικά πολύ σοβαρότερο 

έργο του Καλομοίρη. Έχει βέβαια σαν ραψωδία ελεύθερη μορφή και εθνικό ελληνικό χρώμα. 

   Ο ίδιος  ο Καλομοίρης δεν θεωρούσε αυτού του είδους την «ελληνικότητα» σημαντική. 

Έχει γράψει :  

    «Η καθαρά τεχνική και κάπως απλοϊκή αναφτέρωση του δημοτικού τραγουδιού, του 

λαϊκού μέλους, δεν μπορεί να είναι ούτε ο σκοπός, ούτε το τέρμα της εθνικής μας μουσικής 

δημιουργίας. Μπορεί σ’ άλλους καιρούς και σ’ άλλους λαούς που θέλησαν να ξεφύγουν από 

την καταθλιπτική επίδραση της μεγάλης κλασικής  Γερμανικής, Ιταλικής, Γαλλικής μουσικής 

παράδοσης, το λαϊκό τραγούδι στάθηκε  κέντρο και επίκεντρο στη δημιουργία μιας δικής των 

μουσικής γλώσσας… 

   Δεν υπάρχει αμφιβολία πως το δημοτικό μέλος και η μουσική παράδοση ενός λαού είναι 

και θα είναι πάντα πολύτιμα και αναπλήρωτα  για την αφετηρία, το ξεκίνημα, στη διάπλαση 

της προσωπικής τεχνικής  μιας νέας μουσικής εθνικής γλώσσας. Όμως τα εξωτερικά τεχνικά 

γνωρίσματα του λαϊκού μέλους, δεν αρκούνε – κατά τη γνώμη μου- για να ξετυλιχτεί η 

τεχνική μουσική μας σε ανώτερη δημιουργία που να καθιερώσει σχολή. Χρειάζεται κάτι πολύ 

βαθύτερο και ψυχικότερο. Κάτι που ο Σολωμός το έχει εκφράσει με τόση μεγαλοφάνταστη 

απλότητα: « Κλείσε μέσα στην ψυχή σου την Ελλάδα…». 

   Έτσι την αληθινά μεγάλη «ελληνική» έμπνευση του Καλομοίρη θα την βρούμε σε 

μεγαλύτερης πνοής έργα, στη Συμφωνία της Λεβεντιάς  και στην Παλαμική Συμφωνία, στον 

Πρωτομάστορα, στο Δαχτυλίδι της Μάνας  και στον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο, που 

ανεξάρτητα και πέρα από την χρήση δημοτικών, δημοτικοφανών ή βυζαντινών μελωδιών 

αγκαλιάζουν και εκφράζουν μιαν εποχή, μια ιδεολογία και μια Ελλάδα. 

   Όλα αυτά βέβαια δεν σημαίνουν ότι η Ραψωδία δεν είναι μια απολαυστική σελίδα 

καλογραμμένης μουσικής. 

                                                                                                                   Χάρης Πολιτόπουλος 

 

 

«ΕΠΙΚΛΗΣΗ», ΑΠΟ ΤΟΥΣ  «ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ  ΠΟΛΙΟΡΚΗΜΕΝΟΥΣ», ΓΙΑ ΣΟΠΡΑΝΟ, 

ΧΟΡΩΔΙΑ ΚΑΙ ΟΡΧΗΣΤΡΑ 

 

    Ο Μανώλης Καλομοίρης  μελοποίησε ένα απόσπασμα από τους «Ελεύθερους 

Πολιορκημένους»  του Σολωμού, για ένα μουσικό διαγωνισμό που προκυρήχθηκε στα 1926 

στα Χανιά από το υπουργείο Στρατιωτικών με αφορμή την εκατονταετηρίδα της εξόδου του 

Μεσολογγίου. Την ίδια χρονιά εκτελέσθηκε το έργο με τον τίτλο «Επίκληση» στις 23 

Απριλίου στην Αθήνα από μια στρατιωτική μπάντα και την χορωδία του Ελληνικού Ωδείου, 

υπό τη διεύθυνση του Διονυσίου Λαυράγκα. Στη συνέχεια τα ίχνη του είναι ελάχιστα. 

Αναφέρονται εκτελέσεις του στις 26 Οκτωβρίου  1930 στη Θεσσαλονίκη από το Κρατικό 

Ωδείο, το Μάρτιο 1940 στο Βερολίνο και το 1953 στην Αθήνα. Από τότε το έργο είχε χαθεί 

μέχρι φέτος, που ανακαλήφθηκε πλήρες, με την παρτιτούρα και όλες τις πάρτες του, στη 

Βιβλιοθήκη του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης. 

   Το κείμενο  του έργου είναι  η πρώτη στροφή του τρίτου σχεδιάσματος από τους 

«Ελεύθερους Πολιορκημένους» του Δ. Σολωμού και αποδίδεται μουσικά σε τρείς ενότητες. 

Στους στίχους  1-4 τα κύρια χαρακτηριστικά είναι ένα σταθερό (οστινάτο) μοτίβο στο μπάσο 

μαζί με κάπως μουντές συγχορδίες καθώς ο συνδυασμός της σόλο-σοπράνο με την χορωδία η 

οποία πάντα ακολουθεί την σολίστ. Με την εισαγωγή της τσελέστας το αρμονικό χρώμα 

γίνεται πιο φωτεινό (στίχοι 5-6) κάτι που γίνεται ακόμη πιο έντονο στη μεσαία ενότητα 

(στίχοι 7-9). Εδώ τη λυρική γραμμή της σοπράνο συνοδεύει μόνο η ορχήστρα 

εγκαταλείποντας το οστινάτο της. Στην Τρίτη ενότητα επανέρχεται το οστινάτο της 

ορχήστρας, καθώς και ο δεσμός της σολίστ με την χορωδία που τραγουδούν τους στίχους 10-

11, ενώ ο τελευταίος στίχος δίνεται με ένα μικρό φουγκάτο στη χορωδία μαζί με την 

ορχήστρα, και καταλήγει σ’ ένα θριαμευτικό κορύφωμα με τη λέξη  «δόξα». 

 

                                                                                                                      Evelin Voigtmann 
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Ο ΠΡΩΤΟΜΑΣΤΟΡΑΣ 

 

   Ο Μανώλης Καλομοίρης, συνομήλικος του συγγραφέα και «πρωτομάστορας» της 

νεοελληνικής εθνικής μουσικής σχολής, ξεκινά τη σύνθεση για τον «Πρωτομάστορα» το 

1913, τρία χρόνια μετά την οριστική του εγκατάσταση στην Ελλάδα, και την ολοκληρώνει 

τον Οκτώβριο του 1915. Ο συνθέτης επέλεξε την τραγωδία του Καζαντζάκη, διότι πληρούσε 

τα χαρακτηριστικά μιας καλής θεματικής για όπερα, «γιατί πιστεύει πως ο θρύλος μονάχα, ο 

μύθος της αρχαίας τραγωδίας, καλοδέχεται  και ζητάει μάλιστα την επεξεργασία της 

μουσικής». Και παρ’ ότι ο Καλομοίρης εμφανίζει έντονα βαγκνερικά στοιχεία, όπως τα 

εξαγγελτικά μοτίβα ή την ατέρμονη μελωδία, και σπάνια μόνο αυτούσιες δημοτικές 

μελωδίες, πέρα από το ελληνικό χρώμα των διαστημάτων και ρυθμών, η όπερα αυτή 

θεωρείται η πρώτη της νεοελληνικής εθνικής σχολής. Μετά την πρεμιέρα της όπερας, στις 11 

Μαρτίου 1916 στην Αθήνα, το κοινό χωρίστηκε σε δύο παρατάξεις, από τις οποίες η 

αρνητική επηρεάστηκε λιγότερο από μουσικά κριτήρια και περισσότερο από πολιτικά (διότι ο 

συνθέτης την είχε αφιερώσει στον Ελευθέριο Βενιζέλο) και γλωσσικά, αφού ο Καλομοίρης 

επέλεξε για το λιμπρέττο την –τότε νέα– δημοτική γλώσσα αντί της καθαρεύουσας. 

Αργότερα ο Καλομοίρης αναθέωρησε δύο φορές το έργο (1929 και 1940). Σήμερα το Κέντρο 

Ελληνικής Μουσικής έχει αναλάβει την έκδοση ολόκληρου του έργου «Πρωτομάστορας» σε 

συνέκδοση με την Εθνική Λυρική Σκηνή, υπό τη μουσικολογική  επιμέλεια του Γιάννη 

Σαμπροβαλάκη, στην οποία βασίζεται και το απόσπασμα της συναυλίας. Αξίζει πάντως να 

αναφερθεί πως ο Καλομοίρης επέλεξε το 1961 άλλη μία τραγωδία του Νίκου Καζαντζάκη, 

τον  «Κωνσταντίνο Παλαιολόγο», που έμεινε η τελευταία του όπερα. 

                                                                                                             Evelin Voigtmann 

 

ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

 

ΝΤΙΒΕΡΤΙΜΕΝΤΟ 

  

   Το Ντιβερτιμέντο του Καρυωτάκη γράφτηκε την  άνοιξη του 1947 και δόθηκε σε πρώτη 

εκτέλεση στα 1950 από την Κρατική Αθηνών υπό τη διεύθυνση του αεόμνηστου Γ.Λυκούδη. 

Εκτελέστηκε κατόπι επανειλημμένα στην Αθήνα, στο Δουβλίνο κ.α. Στη Θεσσαλονίκη 

εκτελείται για πρώτη φορά. 

   Ο συνθέτης δίνει την ακόλουθη ανάλυση του έργου του: 

   «Το Ντιβερτιμέντο αποτελείται από τρία μέρη χωρίς  καμία οργανική μεταξύ τους 

συνάντηση. 

    Η Ρομάντσα αποτελείται από ένα μόνο θέμα, αισθηματικού χαρακτήρα, που ακούγεται  

στην αρχή από το γαλλικό κόρνο για να περάσει διαδοχικά στο φλάουτο κι αργότερα σ’ όλη 

την ορχήστρα. Μετά  τη σύντομη ανάπτυξη  επαναλαμβάνεται το θέμα από τη βιόλα και η 

Ρομάντσα  τελειώνει με μια μικρή Coda. 

   Το Χορευτικό Ιντερμέτζο με τον ελληνικό χαρακτήρα του ακολουθεί τη φόρμα του λιντ. 

Αρχίζει μ’ ένα χαρακτηριστικό ρυθμικό μοτίβο των τυμπάνων και εν συνεχεία των 

βιολοντσέλλων και των κοντραμπάσων, που συνοδεύει το θέμα, υπογραμμίζοντας  τον 

χορευτικό του χαρακτήρα. Στο β΄μέρος, σαν αντίθεση στο α΄, κυριαρχεί το ρυθμικό στοιχείο. 

    Το  Σκέρτσο τέλος διακρίνεται για την ρυθμική ζωντάνια και το μπρίο του α΄μέρους, ενώ 

το Τρίο έχει τραγουδιστό χαρακτήρα».  

                                                                                                                   Σόλωνας Μιχαηλίδης 

 

ΜΙΚΡΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΕΓΧΟΡΔΩΝ 

 

  Η μικρή συμφωνία γράφτηκε τους τελευταίους μήνες του 1942. Πρωτοπαίχτηκε από την 

Κρατική Ορχήστρα Αθηνών τον Νοέμβρη του 1943, σημείωσε Δε τόση επιτυχία, ώστε κατά 

γενική απαίτηση επαναλήφθηκε στην ίδια μουσική περίοδο, το καλοκαίρι του 1944 στο 

Θέατρο Ηρώδου του Αττικού. Έκτοτε καθιερώθηκε στα προγράμματα της Κρατικής 

Ορχήστρας, παίχθηκε Δε και στο εξωτερικό.  

   Και στα τρία μέρη της συμφωνίας ο συνθέτης ακολουθεί την κλασική μορφή. 
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   Το 1ο μέρος έχει την φόρμα σονάτας με τα δύο θέματα, που ύστερα από σύντομη διαδοχική 

ανάπτυξη ξανακούγονται στο τέλος για να κλείσει το μέρος αυτό με την προσθήκη μιας 

μικρής Coda.  Η φόρμα του δεύτερου μέρους είναι μονοθεματικού Lied. Μιά φράση  πλατειά 

και νοσταλγική αναπτύσσεται διεξοδικά καταλήγοντας σ’ ένα Unissono όλης της Ορχήστρας. 

   Στο Rondini  τέλος, το χαρακτηριστικό μοτίβο των βιολοντσέλων που περνάει διαδοχικά  

και στα άλλα όργανα της ορχήστρας, εναλλάσεται με δύο άλλα θέματα αντίθετου μορφικού 

χαρακτήρα. 

                                                                                                         Θεόδωρος Καρυωτάκης 

 

ΕΠΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ 

 

   «Το Επικό Τραγούδι, γράφει ο ίδιος ο συνθέτης, που γράφτηκε το σκληρό καλοκαίρι του 

1941, και, που πολύ αργότερα (1948), ύστερα από βασικές αλλαγές, πήρε την οριστική του 

μορφή, είναι ένα ταπεινό αφιέρωμα στους λεβέντες των Αλβανικών βουνών και της 

αντίστασης ποτ με το αίμα τους χάρισαν την νίκη στην πατρίδα. 

    Παλληκαρίσιο, δυναμικό ακούγεται στην αρχή το θέμα, εικονίζοντας τη δύναμη και την 

αντίσταση της Ελλάδας στους εχθρούς, για να μεταβληθεί αργότερα σε πόνο, σε βαθειά 

οδύνη, σε πένθιμο τέλος εμβατήριο για τις βαρειές πληγές της πατρίδος. ΄Όμως η  πίστη στην 

Ελευθερία δεν σβύνει, ακόμα και στις πιο σκοτεινές ημέρες. Και το έργο κλείνει με μια 

συγχορδία που προαναγγέλει την Ανατολή». 

                                                                                                                 Σόλωνας Μιχαηλίδης 

                                                                                                                            

ΣΕΡΕΝΑΤΑ  

 

   Σαν  πρότυπα στο έργο μου αυτό στάθηκαν, με πολλές βέβαια ελευθερίες, οι σερενάτες του 

Χάϋδν και του Μότσαρτ, τα μικρά αυτά ανεπανάληπτα αριστουργήματα χάρης και 

κομψότητος που εσαγήνευσαν τους ευτυχισμένους ακροατές εκείνης της εποχής στους 

υπαίθριους χώρους που εκτελούντο. 

   Η σερενάτα αποτελείται από πέντε αυτοτελή μέρη. Ύστερα από τη χαρούμενη εισαγωγή, 

ακούγεται το χιουμοριστικό αλλεγκρέτο. Το τρίτο μέρος  είναι μια σύντομη νοσταλγική 

σελίδα, που ακολουθείται από το ρυθμικό σκέρτσο με τις έντονες αντιθέσεις και το απαλό 

τραγουδιστό τρίο (σόλο όμποε). Το έργο κλείνει με το αλλέγκρο μαρτσιάλε σε φόρμα 

ελευθέρου ροντό. 

                                                                                                   Θεόδωρος   Καρυωτάκης 

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΣΟΥΙΤΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ 

 

   Η σύντομη  Σουίτα του Καρυωτάκη γράφτηκε τον χειμώνα του 1944, κι αποτελείται από 

τρία μέρη (Εισαγωγή, Άρια και Χορός). Το πρώτο συνδέεται με το δεύτερο μ’ ένα  σύντομο 

Ρετσιτατίβο, που ‘ναι βγαλμένο από το βασικό θέμα της Εισαγωγής, και οδηγεί κατευθείαν 

στην Άρια. Η Άρια  είναι διαποτισμένη από αγνό και ανεπιτήδευτο λυρισμό. Ο Χορός, με δύο 

εναλλασσόμενα χορευτικά μοτίβα, είναι γεμάτος έντονο χρώμα και σφριγηλή ορμή. 

 

                                                                                                           Θεόδωρος Καρυωτάκης 

 

ΜΠΑΛΑΝΤΑ ΓΙΑ ΠΙΑΝΟ, ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΕΓΧΟΡΔΩΝ ΚΑΙ ΚΡΟΥΣΤΑ 

 

  Η Μπαλάντα, γραμμένη στα 1939, δόθηκε σε πρώτη εκτέλεση με σολίστ την Κα Μαρία 

Χαιρογιώργου-Σιγάρα, στην οποία και είναι αφιερωμένη. Έκτοτε  έχει παιχτεί επανειλλημένα 

στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και στο εξωτερικό. Είναι ένα έργο ελληνικό στην έμπνευση 

που κινείται σε μιαν ατμόσφαιρα θερμού λυρισμού. Ένας συνεχής και ζωηρός διάλογος 

ανάμεσα στο πιάνο και την ορχήστρα, που εκφράζονται και τα δύο με σημαντική 

ανεξαρτησία, κρατάει ζωντανό το ενδιαφέρον  χωρίς καμμιά κάμψη ως το τέλος. Η αρμονική 

υφή του- μ’ ένα χαρακτηριστικό χρωματισμό και με  την προτίμηση ορισμένων διαστημάτων 

– παρουσιάζει ξεχωριστό ενδιαφέρον. 
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                                                                                                                    Σόλωνας Μιχαηλίδης 

                                                                                                                                             

ΡΑΨΩΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΛΙ ΚΑΙ ΟΡΧΗΣΤΡΑ 

 

  Η Ραψωδία για βιολί σόλο και ορχήστρα  γράφτηκε αρχικά  στα  1940 και πήρε την 

οριστική της μορφή στα 1955, ύστερα από μια τελική επεξεργασία. Δόθηκε σε  πρώτη 

εκτέλεση από το Ε.Ι.Ρ.  (1961)  υπό τη διεύθυνση του Αντίοχου Ευαγγελάτου και με σολίστ 

τον Βύρωνα   Κολάση. 

  Το έργο αυτό, γραμμένο με πηγαία έμπνευση, είναι αντιπροσωπευτικό του προσωπικού 

ύφους του συνθέτη, που εκφράζει ενσυνείδητα το ελληνικό πνεύμα μέσα από τη σύγχρονη 

μουσική πραγματικότητα. Χρησιμοποιώντας  χαρακτηριστικά ελληνικά στοιχεία, τα δουλεύει 

με εκφραστικά μέσα νεότερα, τα πλάθει με τέχνη και μέτρο, και τα δένει σ’ ένα οργανικό 

σύνολο. 

  Το μέρος του βιολιού είναι μια θαυμάσια σύνθεση των στοιχείων αυτών, η μελισματική υφή 

του  στηρίζεται από τη μια σε ελληνικό υπόβαθρο και από την άλλη κινείται μέσα σε 

ελεύθερο, ευρύτερο χώρο. Η εκλογή ακόμη ορισμένων διαστημάτων, που εμφανίζονται 

περιοδικώς, δίνει στη μελωδική γραμμή ξεχωριστό ενδιαφέρον και ιδιαίτερη εκφραστική 

αξία, μέσα στα πλαίσια του ραψωδιακού σκοπού του έργου. Ενταγμένο στο γενικό σχέδιο 

είναι και το μέρος της ορχήστρας. Είτε όταν ανάλαφρα υποβαστάζει ή συνοδεύει το βιολί, 

είτε όταν προβάλλει με  δική της αυτοτέλεια, η ορχήστρα  είναι πάντα οργανικά  δεμένη με 

το σόλο. 

                                                                                                                   Σόλωνας Μιχαηλίδης 

 

ΚΟΝΤΗΣ  ΑΛΕΚΟΣ 

 

ΣΥΜΦΩΝΙΚΟ ΤΡΙΠΤΥΧΟ 

 

  Ο Αλέκος Κόντης  φέρει  εις το έργον του την νοοτροπίαν  και την  τεχνοτροπίαν του 

γερμανικού νεορομαντισμού, τον οποίον εκ του πλησίον εγνώρισε κατά τας μακράς σπουδάς 

του εις Γερμανίαν, κυρίως εις το Μόναχον όπου εφοίτησε εις την Ανωτάτην Κρατικήν 

Ακαδημίαν, από την οποίαν και έλαβε πολλάς διακρίσεις. Την προτίμησιν προς τους 

συμπαγείς ορχηστρικούς όγκους και την συντηρητικήν αντίληψιν εις την αρμονίαν, 

χαρακτηριστικά γνωρίσματα της τεχνοτροπίας, η οποία ανεφέρθη, εκδηλώνει και το  

«Συμφωνικόν Τρίπτυχον», έργο στερεάς αναπτύξεως, με εναλλαγάς δυναμισμού και 

παιγνιώδους διαθέσεως εις τα δύο της αυτής θεματικής συστάσεως ακραία τμήματα-εις τα 

οποία παρεμβάλλεται μια προσεγγίσουσα το ελληνικόν ύφος  φράσις- και με μιαν 

ατμόσφαιραν διαχυτικού λυρισμού εις το μεσαίον τμήματος. 

   Ο Αλέκος Κόντης  έχει γράψει επίσης ένα  «Συμφωνικό Πρελούντιο» , την «Ελεγειακή 

Φαντασία» δι’ ορχήστραν, την Καντάτα «Λόγοι των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου» επί 

μελωδιών του Μητροπολίτου Κοζάνης Διονυσίου, δύο Κουαρτέτα δι’ έγχορδα, έργα για 

πιάνο, τραγούδια κ.α. Ίδρυσε την «Παλλάδιο Χορωδία» μετά της οποίας παρουσίασε εις 

πρώτην  εκτέλεσην μεγάλα έργα ορατοριακής μορφής. Από ετών διευθύνει την «Μικρή 

Ορχήστρα  του Ε.Ι.Ρ.» εις εκπομπάς προκλασσικής Μουσικής. 

 

                                                                                                                        Αντώνιος Λάβδας 

                                                                                                                                          

ΚΥΔΩΝΙΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

 

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΤΡΙΠΤΥΧΟ ΓΙΑ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΕΓΧΟΡΔΩΝ 

 

  Το βυζαντινό τρίπτυχο γράφτηκε το 1946 για να προετοιμάσει ψυχολογικά το κοινό σε μια 

στατική βυζαντινή εικόνα των μπαλέτων «Costa Nicols», για μια καλλιτεχνική περιοδεία 

τους στην Ιταλία και Ελβετία. Η διάρκεια του έργου δεν έπρεπε να ξεπεράσει τα οκτώ λεπτά 

γι’ αυτό και είναι σύντομο. 
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  Η αρχική μορφή του έργου ήταν για συμφωνική ορχήστρα και η φούγκα είχε την ωραία 

ανάμικτη φόρμα «φούγκα-χορικό». Λίγο αργότερα, για να γίνει η εκτέλεση του τρίπτυχου πιο 

ευκολόχρηστη  το μετέγραψε ο συνθέτης για ορχήστρα εγχόρδων. 

     

 

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ  ΓΙΑΝΝΗΣ 

 

ΑΠΌ ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΧΟΡΟΙ ΓΙΑ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΣΕΙΡΑ ΠΡΩΤΗ 

 

   Ο Γιάννης Κωνσταντινίδης γεννήθηκε στη Σμύρνη και σπούδασε στην Ανωτάτη Σχολή του 

Βερολίνου πιάνο και θεωρητικά. Έχει δώσει αξιόλογο έργο με χαρακτήρα γνήσια ελληνικό, 

εμποτισμένο από το δημοτικό τραγούδι. Έγραψε για ορχήστρα δύο Δωδεκανησιακές Σουίτες  

και δώδεκα ελληνικούς χορούς, για πιάνο 44 Παιδικά κομμάτια, τρεις σονατίνες, σπουδές 

κ.λ., για βιολί και πιάνο μια σουίτα σε δωδεκανησιακά θέματα και πολλά τραγούδια. 

   Η Πρώτη Σουίτα για ορχήστρα, που φέρει τον τίτλο  «Από τα δωδεκάνησα, τραγούδια και 

χοροί για ορχήστρα, Σειρά Πρώτη» γράφτηκε στα 1946 κι είναι αφιερωμένη στον Baud-

Bovy. Τα θέματα άλλωστε είναι όλα παρμένα από τους δύο τόμους της συλλογής του Baud-

Bovy  «Τραγούδια των Δωδεκανήσων».                                                             

                                                                                                                   Σόλωνας Μιχαηλίδης 

                                                                                                                                            

 ΤΡΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΧΟΡΟΙ  

   

   Οι τρεις ελληνικοί χοροί  έχουν γραφεί το 1950. Ήταν η εποχή που ωρίμασε στο συνθέτη η 

ιδέα να δώσει στο ρεπερτόριο της μεγάλης ορχήστρας μερικούς από τους πιο 

αντιπροσωπευτικούς  λαϊκούς  χορούς μας , φροντίζοντας όμως να διατηρήσει και να 

υπογραμμίσει όσο το δυνατόν περισσότερο, τον γνήσιο χαρακτηριστικό ρυθμό τους, 

κρατώντας πάντοτε τη μελωδία τους ανέπαφη. 

   Για τον πρώτο χορό, τον  «τσάμικο», διάλεξε ένα από τους αναρίθμητους χορούς της 

«ιτιάς».  

  Το «αμπέλι μου πλατύφυλλο» και το «σου’ πα μάνα πάντρεψέ με» έδωσε το υλικό για τον 

δεύτερο χορό, τον πεντάσιμο «τσακώνικο». 

  Τέλος ο τρίτος χορός χρησιμοποιεί τους πασίγνωστους σκοπούς  του επτάσιμου «συρτού» 

των πανηγυριών, που λανθασμένα έχει καθιερψθεί σαν καλαματιανός». 

                                                                                                                                             Α.Σ. 

                                                                                                                         

               

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΗ ΣΟΥΙΤΑ ΝΟ 1 ΜΕΡΟΣ Ε΄,(ΑNDANTINO QUASI PARLANDO) 

ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄ (ANDANTE LENTO-ALLEGRO VIVO MA NON TROPPO)  

 

   Ο Γιάννης Κωνσταντινίδης υπήρξε μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της 

ελληνικής μουσικής του περασμένου αιώνα. Έγινε ευρύτερα γνωστός με το ψευδώνυμο 

‘Κώστας Γιαννίδης’, το οποίο χρησιμοποιούσε για τις λεγόμενες «ελαφρές» συνθέσεις του, 

όπως οπερέτες, λαϊκά τραγούδια, μουσική για επιθεωρήσεις και κινηματογράφο κτλ. Με το 

πραγματικό του όνομα έγραψε λίγα, αλλά σημαντικά, έργα λόγιας μουσικής, που 

χαρακτηρίζονται από μία σπάνια ευαισθησία και έναν αστείρευτο μελωδικό πλούτο.  

  Οι δύο ορχηστρικές Δωδεκανησιακές Σουίτες του αποτελούν ίσως το αποκορύφωμα της 

δημιουργίας του και αποτελούν επεξεργασμένα δημοτικά τραγούδιατων Δωδεκανήσων, 

προερχόμενα από την ομώνυμη συλλογή του ιστορικού τέχνης και εθνομουσικολόγου 

Ελβετού καθηγητή Samuel Baud-Bovy, στον οποίο είναι αφιερωμένη η πρώτη από αυτές. Ο 

Baud-Bovy ήταν επίσης αυτός που την πρωτοπαρουσίασε τον Ιούνιο του 1949 στη Γενεύη. Η 

σουίτα έχει 6 μέρη συνολικά, τα οποία ακολουθούν μία διμερή μορφή εναλλαγής αργού και 

γρήγορου ρυθμού, που εξυπηρετεί την ανάγκη του συνθέτη να χρησιμοποιήσει όσο 

περισσότερο μελωδικό υλικό μπορεί. Το Ε’ μέρος είναι ένας εύθυμος Ζερβόδεξος Χορός της 

Ρόδου, ενώ το ΣΤ’ μέρος περιλαμβάνει δύο ακόμη ροδίτικους χορούς, το παραδοσιακό 

Τραγούδι του Γάμου και την εντυπωσιακή Σούστα. 
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16 ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΛΑΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ, ΕΝΟΡΧΗΣΤΡΩΣΗ ΑΛΚΗ 

ΜΠΑΛΤΑ 

 

   Ο Άλκης Μπαλτάς ενορχήστρωσε το πρώτο τεύχος από τα “παιδικά κομμάτια πάνω σε 

λαϊκούς  ελληνικούς σκοπούς” του Γιάννη Κωνσταντινίδη. Στην ενορχήστρωση ακολουθεί τη 

σειρά των κομματιών του Κωνσταντινίδη, μερικά από τα οποία απλώς συμπληρώνει.  

   Το πρώτο κομμάτι “έφκιε το μαντήλι μου” (Καστελόριζου), αρχίζει δίφωνα όπως στο πιάνο 

με τη μελωδία στα βιολιά και τη συνοδεία στα βιολοντσέλα. Ύστερα μπαίνει όλη η ορχήστρα 

με τη μελωδία στα βιολοντσέλα, απ’ όπου περνά και σε άλλα όργανα. 

   Στο δεύτερο τραγούδι “μία που σέρνει το μαντήλι” (Βιθυνίας) προστίθενται στο πρότυπο 

του Κωνσταντινίδη, μια σειρά επαναλήψεων της μελωδίας, που εμφανίζονται σε διάφορα 

όργανα της ορχήστρας.  

   Αντίθετα, στο επόμενο “ξύπνα ντε”, (Ρόδου), ο Μπαλτάς εισάγει τη μελωδία πρώτα με 

μερικά πνευστά (φλάουτο, κόρνο,κλαρινέτο) μονόφωνα και ακολουθεί το πρότυπο απ’ όλη 

την ορχήστρα. 

    Η μελαγχολικότητα της μελωδίας “τούτο το καλοκαιράκι” αποδίδεται στην ενορχήστρωση 

με την τρομπέτα που παίζει με σουρντίνα. 

    Όλη η ορχήστρα συμμετέχει στο “σε καινούρια βάρκα μπήκα”, όπου ενισχύεται το μέρος 

της  συνοδείας, ενώ η μελωδία εμφανίζεται στο κλαρινέτο με τα δεύτερα βιολιά ή στο 

φλάουτο με τα πρώτα βιολιά. Στο “Τέλη, Βασίλη μ’ (Μακεδονίας) αρχικά παίζουν μόνο τα 

έγχορδα. Ακολουθεί ένα ντουέτο φλάουτου-κλαρινέτου και ένα τελικό επισόδειο απ’ όλη την 

ορχήστρα. 

    Η μελωδία του “μηλίτσα που’σαι στο γκρεμό” κυριαρχεί στο επόμενο μέρος, το οποίο 

επαναλαμβάνεται δύο φορές από την ορχήστρα και τη δεύτερη φοράσυνοδεύεται από τη 

ρυθμική υπόκρουση του ντεφιού. 

    Στα κάλαντα Χριστουγέννων συμμετέχει όλη η ορχήστρα, η δε μελωδία που παίζεται 

αρχικά από την τρομπέτα περνά στη συνέχεια στις διάφορες φωνές, χωρισμένη σε μερικ΄ες 

φρασούλες. 

   Στο  “άνοιξεν η καρδούλα μου” (Χίου) η ενορχήστρωση κατευθύνεται από τις χαμηλές ή 

ψηλές θέσεις της μελωδίας στο πρότυπο. 

   Όταν η συνοδεία του “νεραντζούλα φουντωμένη”, αλλάζει σε αρπέζ, η ενορχήστρωση δεν 

το διατηρεί, αλλά χρησιμοποιεί συγχορδίες σε δέκατα έκτα. 

    Στο “σου ‘πα μάνα” η ενορχήστρωση επιμένει πιο πολύ στο ποικιλμένο σημείο της 

μελωδίας και το χρησιμοποιεί σε μερικά σημεία, αντί για το επίμονο επαναλαμβανόμενο 

απλό μοτίβο. 

    Η μελωδία του “μπάτε κορίτσια στο χορό” παραμένει σταθερά στα πνευστά, ενώ τα 

έγχορδα παίζουν τη συνοδεία. 

                                                                                                              Evelin Voigtmann 

 

 ΛΑΜΠΕΛΕΤ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 

Η  ΓΙΟΡΤΗ 

 

  Η «Γιορτή» γραμμένη γύρω στο 1907, είναι μια φαντασία όπου επιχειρείται ο συνδυασμός 

μιας μελωδικής γραμμής βασισμένης σε χρωματικά τετράχορδα τυπικών ελληνικών 

κλιμάκων και μιας δυτικότροπης συμφωνικής γραφής που χρησιμοποιεί μια μεγάλη 

ορχήστρα. Ο συνθέτης διατηρεί την ατμόσφαιρα της χωριάτικης γιορτής ακολουθώντας από 

την αρχή ως το τέλος του έργου μια ζωηρή χορευτική κίνηση. Ο ρυθμός είναι τετραμερής 

(4/4) με χαρακτηριστικές παρεμβολές διμερών (2/4) μέτρων. 

  Το πρόβλημα της παρουσίας των χρωματικών τετραχόρδων σε μιαν αλλογενή πολυφωνική 

υφή αντιμετωπίζεται από τον Λαμπελέτ μ’ έναν έντιμο μουσικό τρόπο, αρκετά 

παρακινδυνευμένο για την εποχή εκείνη. Ο συνθέτης αποφεύγει να ταυτίσει τα τετράχορδα 

αυτά με τα αντίστοιχα της “αρμονικής ελάσσονας” και να καταφύγει σε μια στερεότυπη 



43 

 

διατονική εναρμόνιση, πράγμα που κάνουν, ως ένα βαθμό, και ο Λαυράγκας και οι επίγονοι 

της “Εθνικής Σχολής”. Αντίθετα αφήνει τη μελωδική γραμμή να κινηθεί επάνω σε 

κρατημένες συγχορδίες των κύριων βαθμίδων, κατά κανόνα στα πνευστά. Τα έγχορδα 

χρησιμοποιούνται συνήθως μονοφωνικά. Είτε τραγουδώντας την ίδια μελωδία , είτε 

αντιπαραθέτοντας δύο, ανεξάρτητα μελωδικά-ρυθμικά σχήματα, κινούνται σε ταυτοφωνίαή 

οκτάβες. Σπάνια θ’ ακούσουμε τα δεύτερα βιολιά να συνοδεύουν τα πρώτα σε απόσταση 

διαστήματος τρίτης, ενώ μόνο μια φορά συνοδεύουν την κύρια μελωδία των φλαούτων με 

πιτσικάτα σε συγχορδιακούς σχηματισμούς. Και σ’ αυτή την περίπτωση ο ήχος του 

πιτσικάτου, με τη βοήθεια μάλιστα του ταμπούρου, εξυπηρετεί τη ρυθμική μάλλον παρά 

αρμονική οικονομία του συγκεκριμένου σημείου. 

  Η ταυτόχρονη παράθεση μελωδικών σχημάτων δεν αποτελεί βέβαια  “αντίστιξη”, 

τουλάχιστον με την πλήρη σημασία του όρου, κι έτσι ο Λαμπελέτ αποφεύγει τον κίνδυνο του 

ακαδημαϊκού που ελλοχεύει σε κάθε απόπειρα μεταφοράς της ολοκληρωμένης αυτής 

τεχνικής σε χώρους από κάθε άποψη μακρινούς. Ωστόσο η ρυθμική μονοτονία και η 

αρμονική απλότητά της  “Γιορτής” είναι και τα βασικότερα ελαττώματα του έργου: ο 

αποκλεισμός της μετατροπίας και της εσωτερικής θεματικής ανάπτυξης επιβάλλουν στο 

συνθέτη να μείνει μέσα στα όρια της “φαντασίας”, του επιτρέπουν πάντως να οδηγήσει την 

έμπνευσή του, χωρίς ρητορισμούς, πολύ πιο μπροστά από το στυλ που καλλιέργησε η 

Επτανησιακή Σχολή, της οποίας γόνος υπήρξε και ο Λαμπελέτ. Η «Γιορτή» πρωτοπαίχτηκε 

μεταγραμμένη για δύο πιάνα το Μάρτιο του 1911. 

  

                                                                                                               Χάρης   Ξανθουδάκης 

 ΛΑΥΡΑΓΚΑΣ   ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΣΟΥΙΤΑ  ΑΡ.1 

 

  Η  Πρώτη  Ελληνική Σουίτα του Λαυράγκα,  γραμμένη πριν  60 τόσα χρόνια, είναι το πρώτο 

συμφωνικό ελληνικό έργο. Το έργο διατηρεί ανάγλυφα τα κύρια χαρακτηριστικά της τέχνης 

του Λαυράγκα, λιτότητα των εκφραστικών μέσων, απλότητα και σαφήνεια των μουσικών 

θεμάτων, συντηρητική αρμονική υφή, έκφραση της  “ελληνικότητος” μέσα από ορισμένα 

κυρίως στοιχεία (όπως το διάστημα της 2ας αυξημένης). 

                                                                                                                   Σόλωνας Μιχαηλίδης 

                                                                                                                                            

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ  ΛΩΡΗΣ 

  

ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΙΚΑ, ΓΙΑ ΟΡΧΗΣΤΡΑ 

 

  Ο Λώρης Μαργαρίτης είναι ένας από τους διαλεχτούς καλλιτέχνες μας που τιμήθηκαν και 

ετίμησαν την πατρίδα τους στο εξωτερικό. 

   Γεννήθηκε στο ΑΊγιο στα 1894 και σε ηλικία επτά ετών παρουσιάστηκε σαν πιανίστας 

μπροστά στην επιτροπή του Ωδείου Αθηνών. Στα 1908 έγινε δεκτός, κατά τιμητική εξαίρεση, 

επειδή δεν είχε ακόμη την απαιτούμενη ηλικία, σαν σπουδαστής στην Ανωτάτη Μουσική 

Ακαδημία του Μονάχου, κι ύστερα από εξαετείς σπουδές πήρε το δίπλωμά του. Επέστρεψε 

στη Θεσσαλονίκη όπου έγινε συνιδρυτής, καθηγητής κι αργότερα υποδιευθυντής του 

Κρατικού Ωδείου. Στα 1928,  έγινε η πρώτη μεγάλη τιμητική αναγνώρισή του, με το 

διορισμό του σαν καθηγητή του πιάνου στη θερινή Μοτσάρτια Μουσική Ακαδημία του 

Σαλτσμπουργκ, και στα 1953 του απενεμήθη το χρυσό μετάλλιο Μότσαρτ.  

   Η πατρίδα μας τον ετίμησε απονέμοντάς του το Χρυσό Σταυρό των Ιπποτών του Σωτήρος, 

στις 10 Σεπτεμβρίου του 1953, δεκαπέντε μέρες πριν το θάνατό του. 

   Ο Μαργαρίτης υπήρξε κι ένας αξιόλογος συνθέτης κυρίως μουσικής για πιάνο. Σ’ αυτή του 

τη μουσική παραγωγή ανήκουν τα “Μακεδονίτικα”. Αυτό το γεμάτο αγροτική δροσιά και 

χάρη έργο, βασισμένο σε τέσσερα μακεδονικά δημοτικά μοτίβα: 1) Στη κεντημένη σου 

ποδιά, 2) ποιμενικό, 3) ξύπνα να πάμε μακρυά, 4) κει που η γη είναι γλυκιά, γράφτηκε αρχικά 

για δύο πιάνα κι αργότερα μεταγράφηκε για ορχήστρα. 
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                                                                                                                   Σόλωνας  Μιχαηλίδης 

                                                                                                                                 

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΣΟΛΩΝ 

 

ΔΥΟ ΣΥΜΦΩΝΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ 

 

   Οι Δύο Συμφωνικές  εικόνες είναι εμπνευσμένες από καθαρά ελληνικές πηγές. Η  πρώτη- 

“Αυγή στον Παρθενώνα”-είναι ένα πρωινό ξύπνημα πάνω στην Ακρόπολη, μια ευλαβική  

προσευχή κάτω από την ιερή σκέπη του Παρθενώνα. Η δεύτερη εικόνα- “Πανηγύρι της 

Κακάβας”- είναι εμπνευσμένη από τον ομώνυμο συμβολικό λόγο στο “Δωδεκάλογο του 

Γύφτου” του Παλαμά. 

  Στην πρώτη Εικόνα το κύριο Θέμα διαγράφεται ολόκληρο στην αρχή μέσα από τα 

αρπίσματα της Άρπας  και εκτίθεται, ύστερα από μια προετοιμασία της ατμόσφαιρας από το 

όμποε. Όλα τα βοηθητικά και συνοδευτικά στοιχεία βγαίνουν αποκλειστικά από το θέμα 

αυτό, κυρίως τις πρώτες  του νότες (ιδιαίτερα τα διαστήματα δευτέρας προς τα πάνω και 

τετάρτης προς τα κάτω). Ένα δεύτερο επικουρικό θέμα προβάλλεται από το φλάουτο (με την 

κατάληξή του στο όμποε) και επαναλαμβάνεται από το πρώτο βιολί (με την κατάληξη στο 

κλαρινέτο). Ακολουθεί ένα σύντομο χορικό, ένας αρμονικός ύμνος από τα χάλκινα και 

κατόπι τα έγχορδα. Με μια σύνθεση των δύο θεμάτων οδηγούμαστε στην ανάπτυξη και 

ολοκλήρωση της Εικόνας. 

  Το “Πανηγύρι της Κακάβας” αποτελείται από τρία μικρά αλληλοσυνδεόμενα τμήματα. Στο 

πρώτο, περιγραφικό μάλλον μέρος, βρισκόμαστε στο άνοιγμα του πανηγυριού και τη 

συγκέντρωση των γύφτων (Είναι Μάης μήνας κοντά στου Ρωμανού την Πύλη). Στο δεύτερο 

και τρίτο οδηγούμαστε σε μια εσωτερική έκφραση της ανατάσεως και του ξεπεσμού των 

γύφτων. Η μουσική προσπαθεί να δώσει με τη δική της γλώσσα τον συμβολικό στοχασμό του 

ποιητικού λόγου. 

  Οι δύο Συμφωνικές Εικόνες είχαν την πρώτη τους δημόσια εκτέλεση από την Κρατική 

Ορχήστρα Αθηνών, η πρώτη πρώτη από τη διεύθυνση του κ.Θ.Βαβαγιάννη (1946) και η 

Δευτέρα υπό τη διεύθυνση του αείμνηστου Φ. Οικονομίδη (1947). Έχουν  εκτελεσθεί 

επανειλημμένα από τη  συμφωνική του Ε.Ι.Ρ. , επίσης από την συμφωνική ορχήστρα του 

B.B.C. , του Όσλο  κα.α 

  Έχουν εκδωθεί φέτος από την «Ένωσιν Ελλήνων Μουσουργών».   

                                                                            

                                                                                                                   Σόλωνας  Μιχαηλίδης 

                                                                                                                                   

ΑΡΧΑΪΚΗ ΣΟΥΙΤΑ, ΓΙΑ ΦΛΑΟΥΤΟ, ΟΜΠΟΕ, ΑΡΠΑ ΚΑΙ ΕΓΧΟΡΔΑ 

 

  Η Σουίτα αυτή, γραμμένη στα 1951, είναι εμπνευσμένη από τον Αρχαίο Ελληνικό Κόσμο. 

Κάθε κομμάτι της είναι μια μουσική εικόνα, ένα μουσικό σκίτσο της κάθε μορφής. Μια 

έκφραση σε μουσικούς ήχους του χαρακτήρα της , όπως σχηματίστηκε από την εντύπωση 

που η κάθε μορφή αφήκε στην ψυχή του συνθέτη, κυρίως από τα παιδικά του χρόνια, απ’ τη 

μακρινή  εποχή της   πρώτης επαφής με  το γοητευτικό εκείνο κόσμο. 

  Η Σουίτα αρχίζει με μιαν «Απλή Προσφορά», που είναι σαν ένας απλός, ευλαβικός φόρος 

τιμής, μια ταπεινή προσευχή. Είναι γραμμένη σ’ ένα επιθυμητά απλό, λιτό ύφος. Δεν επιζητεί 

να ιδεί τον αρχαίο κόσμο με την ανήσυχη ματιά του σύγχρονου ανθρώπου. Αντίθετα, 

προσπαθεί να διεισδύσει μέσα στην ατμόσφαιρά του, να χαθεί μέσα στο πνεύμα του, να ζήσει 

–αν είναι δυνατό-σαν ένα κομμάτι από την ψυχή του. 

                                                                                                                   Σόλωνας  Μιχαηλίδης 

                                                                                                                                              

ΚΟΝΤΣΕΡΤΟ ΓΙΑ ΠΙΑΝΟ ΚΑΙ ΟΡΧΗΣΤΡΑ 

 

  Το κοντσέρτο αυτό γράφτηκε στα 1966 (το πρώτο μέρος στις 7-11 του Απρίλη, το δεύτερο 

7-12 Ιουνίου και το τρίτο 1-5 του Οκτώβρη. 

  Η πρώτη  κίνηση  αρχίζει με μιαν εισαγωγή (Adante) που προετοιμάζει την είσοδο του 

κυρίου μέρους (Allegro). Το αλλέγκρο αυτό ακολουθεί τη φόρμα της σονάτας, με αρκετές 
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όμως ελευθερίες. Η ορχήστρα, που σ’ όλο το κοντσέρτο έχει ισότιμο με το πιάνο ρόλο, 

εκθέτει το πρώτο θέμα, που έχει ανάλαφρο χορευτικό χαρακτήρα. Το πιάνο, μετά από μια 

επανάληψη του πρώτου θέματος, προβάλλει το δεύτερο, λυρικότερο  και πιο συγκρατημένο.  

  Ακολουθεί η ανάπτυξη, αρκετά εκτεταμένη, με επεξεργασία και των δύο θεμάτων. 

Ακολουθεί η επανέκθεση του πρώτου μόνο θέματος και η Coda. 

  Η δεύτερη κίνηση αρχίζει μ’ ένα σόλο του αγγλικού κόρνου, διαποτισμένο με βαθύ αίσθημα 

πόνου. Το πιάνο ακολουθεί μέσα στην ίδια ατμόσφαιρα. Ένα δεύτερο θέμα με πλατειά 

γραμμή πρωτοπαρουσιάζεται στις βιόλες και στα βιολοντσέλα. Η κίνηση τελειώνει με την 

επαναφορά της αρχικής ατμόσφαιρας. 

  Το τρίτο μέρος είναι ένα ροντό με κύριο ένα θέμα  με έντονο ρυθμικό χαρακτήρα που 

επαναλαμβάνεται τρεις φορές. Ανάμεσα στις τρεις αυτές εμφανίσεις του κυρίου θέματος 

περιλαμβάνονται δύο επισόδεια. Το πρώτο αποτελείται από ένα εκφραστικό σόλο του κόρνου 

και ένα χορευτικό διάλογο ανάμεσα στην ορχήστρα και το πιάνο. Το άλλο επεισόδιο 

σχηματίζεται από θεματικά στοιχεία  της πρώτης και της δευτέρας κινήσεως. Μέσα από την 

τρίτη επανάληψη  του κυρίου θέματος οδηγούμαστε στην coda  και το τέλος του έργου. 

 

                                                                                                                   Σόλωνας  Μιχαηλίδης 

                                                                                                                                  

«ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» 

 

   Τα  «Κυπριακά Ελευθέρια»  είναι ένα έργο εμπνευσμένο από τον αγώνα του Κυπριακού 

λαού για την απελευθέρωσή του. Το έργο αρχίζει μ’ ένα συμβολικό προσκλητήριο, ύστερα 

απ’ το οποίο εκτίθεται το πρώτο θέμα, η βυζαντινή μελωδία  «Κύριε των δυνάμεων», που 

αποτελεί την πρώτη κυρίαρχη ιδέα που ευλογεί και τονώνει τον αγώνα. Μετά από μια 

διεξοδική επεξεργασία προβάλλει-με συμμετοχή χορωδίας- το δεύτερο θέμα, το «Χριστός 

Ανέστη», που γεννιέται κυριολεκτικά από την προηγούμενη μελωδία, σαν παιδί της, και 

εκφράζει συμβολικά το επιστέγασμα και τον καρπό του αγώνα : την Ελευθερία.  

 

                                                                                                                   Σόλωνας  Μιχαηλίδης 

                                                                                                                                              

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ, ΓΙΑ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΕΓΧΟΡΔΩΝ 

 

   Το μικρό αυτό Αφιέρωμα είναι εμπνευσμένο από μια γλυκύτατη μορφή, που η εικόνα της 

παραμένει βαθειά χαραγμένη στην ψυχή. Αποτελεί μιαν ευλαβική προσφορά, είναι μια 

ήρεμη, απλή και θερμή προσευχή, που διατηρήσαμε, χωρίς μεταγενέστερη τεχνική 

παρέμβαση, έτσι όπως βγήκε τότε αυθόρμητα και αποτυπώθηκε στο χαρτί σε λίγα λεπτάμε 

την πρώτη επαφή και έκφραση του αισθήματος. Μια πρόσφατη επίσκεψη στην 

«Αγγελόκτιστο» εκκλησία του Κιτίου της Κύπρου με τα αριστουργηματικά ψηφιδωτά στο 

θόλο του ιερού, με την υποβλητική αέρινη Παναγία στη μέση, ανανέωσε για πάντα το 

αίσθημα αυτό. Και η σημερινή εκτέλεση αφιερώνεται στο ανανεωτικό του αισθήματος αυτό 

προσκύνημα. 

                                                                                                                   Σόλωνας  Μιχαηλίδης 

 

ΝΑΥΣΙΚΑ,  ΜΠΑΛΛΕΤΟ ΑΠΌ  ΤΗΝ ΟΠΕΡΑ «ΟΔΥΣΣΕΑΣ » 

 

   Το  μπαλλέτο αυτό χορεύεται (στην όπερα)  από τη Ναυσικά και της θεραπενίδες της στην 

ακροποταμιά, όπου φτάνουμε με τα’ αμάξι για να πλύνουμε τα ρούχα. 

   Το μπαλλέτο χωρίζεται σε τέσσερα μέρη. Στο πρώτο, μόλις κατέβουν τα κορίτσια απ’ τα’ 

αμάξι, αρχίζουνε το χορό. Στο δεύτερο, πλένουνε κι’ απλώνουνε τα ρούχα. Στο τρίτο, 

ξαναγυρίζουνε στο παιχνίδι και στο χορό. Σε κάποια στιγμή η μπάλα χτυπάει τον βυθισμένο 

στον ύπνο, μετά από το τελευταίο τραγικό ναυάγιο του Οδυσσέα. Ο πολυβασανισμένος 

ήρωας ξυπνάει, διερωτάται σε ποια τάχατε χώρα να’ χει πέσει και οδηγημένος από τα 

τραγούδια και τις φωνές των κοριτσιών προχωρεί προς το μέρος τους (τέταρτο μέρος). Η 

εμφάνιση του γυμνού Οδυσσέα προκαλεί τη φυγή και το σκόρπισμα των κοριτσιών, που, 
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όμως, εύκολα μεταπείθονται από τη Ναυσικά, ξαναγυρίζουνε και συνεχίζουνε το χορό τους 

γύεω από τον ξένο τους. 

                                                                                                                   Σόλωνας  Μιχαηλίδης 

                                                                                                                                           

ΔΥΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΣΚΙΤΣΑ ΓΙΑ ΕΓΧΟΡΔΑ 

 

   Τα δύο Βυζαντινά Σκίτσα είναι δύο μικρές βυζαντινές εικόνες. Κι’ οι δύο είναι βασισμένες 

σε μελωδίες πρωτότυπες με βυζαντινότροπο όμως χαρακτήρα. 

   Είναι κι οι δύο εμπνευσμένες από τη Σταύρωση. Η πρώτη, «Mater Dolorosa», σκιαγραφεί 

τα αισθήματα πόνου της Παρθένου, που παρά τον Σταυρό παρακολουθεί το μαρτύριο του 

Ιησού και με βαθύτατο πόνο ψιθυρίζει «Ω γλυκύ μου έαρ». 

   Η δεύτερη αποτελεί μια μεταφορά της εικόνας του Εσταυρωμένου και μια έκφραση των 

αισθημάτων που η αναπόλησή της αφήνει στην ψυχή μας. 

   Η ατμόσφαιρα δημιουργείται με σύντομη επεξεργασία αντιστικτική στο πρώτο σκίτσο και 

αρμονική στο σεύτερο. 

   Τα δύο αυτά Σκίτσα γράφτηκαν στα 1935 και δόθηκαν σε πρώτη δημόσια εκτέλεση από 

την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στις 8 Ιουλίου 1946 υπό τη διεύθυνση του κ. Βαβαγιάννη. 

Εκτελέσθηκαν κατόπι από τη Συμφωνική του  στο Λονδίνο (1947), την Ορχήστρα του 

Ραδιοφωνικού Σταθμού της Γενεύης (1949), τη Συμφωνική του Όσλο (1955).  

 

                                                                                                                   Σόλωνας  Μιχαηλίδης 

 IN MEMORIAM 

 

   Στην εποχή του Απελευθερωτικού Αγώνα της ΕΟΚΑ (1955-59) στην Κύπρο, πολλοί από 

τους μαχητές είχαν, καθώς είναι γνωστό, συλληφθεί και καταδικαστεί σε θάνατο από την 

Αγγλική Διοίκηση. Μετά τον απαγχονισμό τους τα ηρωικά παιδιά της Κύπρου θάβονταν 

μέσα στο χώρο των κεντρικών φυλακών, για να μην είναι οι τάφοι τους προσιτοί στο λαό. 

Μετά την απελευθέρωση, οι τάφοι κρατήθηκαν στη θέση τους και τα «Φυλακισμένα 

Μνήματα», όπως είχαν αποκλησθεί, αποτελούν σήμερα ένα ιερό εθνικό προσκύνημα. Η 

επίσκεψή τους δημιουργεί μέσα μας συγκλονιστική πάντα συγκίνηση. Το «In Memoriam»  

(Εις μνήμην), γραμμένο μετά από μια τέτοια επίσκεψη, είναι μια ευλαβική προσευχή, ένα 

απλό, λιτό, πνευματικό μνημόσυνο, όπως με την καρδιά του κάνει κάθε Έλληνας επισκέπτης. 

 

                                                                                                                   Σόλωνας  Μιχαηλίδης 

                                                                                                                                             

 

    Ο ΤΑΦΟΣ – ΚΑΝΤΑΤΑ ΓΙΑ ΣΟΠΡΑΝΟ, ΒΑΡΥΤΟΝΟ, ΧΟΡΩΔΙΑ ΚΑΙ ΟΡΧΗΣΤΡΑ  

 

   Ο «Τάφος σε στίχους του Κωστή Παλαμά   είναι η πρώτη από τις τρεις καντάτες,  που 

έγραψε ο Σόλωνας Μιχαηλίδης. Γράφτηκε  το 1936  και πρωτοπαίχτηκε στις   11 

Φεβρουαρίου του 1938  στο  θέατρο Γιορδαμλή  της Λεμεσού  υπό τη διεύθυνση του 

συνθέτη. Το ίδιο έργο το διηύθυνε  ο συνθέτης για πρώτη φορά  στη Θεσσαλονίκη με την  

Κρατική  Ορχήστρα της πόλης τον Μάρτιο του  1967.  

    Η ατμόσφαιρα της καντάτας, η οποία αποτελείται από  τέσσερα μέρη, είναι ιδιαίτερα 

σκοτεινή και μελαγχολική, αποδίδοντας με αυτά τα ηχοχρώματα  και πολλά χρωματικά 

μελωδικά σχήματα  τη θεματική του κειμένου του Παλαμά. Το ά μέρος έχει χαρακτήρα ενός 

πένθιμου εμβατηρίου. Ύστερα από την απαγγελία των πρώτων στίχων  ξεκινά  σιγανά  η   

χορωδία  μ’ ένα  μοτίβο, το οποίο  επανέρχεται με λίγες  τροποποιήσεις  στην αρχή κάθε 

στροφής. 

   Το β΄ μέρος  φέρνει κάπως πιο φωτεινά ηχοχρώματα  και η μελωδία είναι ελαφρά 

χορευτική,  εγκαταλείποντας  την σχεδόν αυστηρή απαγγελτική στάση του ά μέρους. 

   Μετά το ιντερμέτζο της ορχήστρας  επανέρχεται ωστόσο η πιο σοβαρή ατμόσφαιρα της 

αρχής. 

Ιδιαίτερα   μελαγχολικό γίνεται το γ΄μέρος της  καντάτας, η οποία κλείνει με το δ΄ μέρος, 

γεμάτο ένταση και ταραχή. Εδώ η επεξεργασία των φωνών είναι αντιστικτική, πλεγμένη, και 
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ενώ η ένταση  συγκρατείται στη χορωδία  κυρίως μέσα από τη χαμηλόφωνη έκφραση, η 

ορχήστρα δείχνει   μεγαλύτερη  δυναμική μέσα από τα  σύντομα κινητικά   μελορυθμικά 

μοτίβα της. 

   Η συχνή  χρήση της ομόφωνης ρυθμικής  κίνησης της χορωδίας  σε διάφορα σημεία του 

έργου προσδίδει  στο έργο  επιπλέον  το χαρακτήρα μιας κοινής προσευχής, ένα  

χαρακτηριστικό  που συναντιέται  και σε άλλα   έργα του Μιχαηλίδη.  

 

                                                                                                             Evelin Voigtmann 

 

 ΚΕΡΥΝΕΙΑ – ΣΥΜΦΩΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ 

 

  Το έργο έχει ξεχωριστή σημασία για το συνθέτη. Από την Κερύνεια καταγόταν η μητέρα 

του και με αφορμή την εισβολή των Τούρκων το 1974 έγραψε αρχικά το τραγούδι «Κερύνεια 

μου». Αλλά δεν άφησε το θέμα αυτό και συνέθεσε το 1976 τη συμφωνική εικόνα με τον ίδιο 

τίτλο, καθώς και ένα έργο για μικτή χορωδία το 1979. 

  Ο Σόλων Μιχαηλίδης έγραψε για το έργο του: 

  «Θρήνος, προσευχή, ελπίδα… 

   Αφιέρωμα αγάπης και τιμής στη γλυκειά μικρή πολιτεία, που πρώτη πλήρωσε πικρά το 

τίμημα στο βάρβαρο επιδρομέα, που πρώτα το χώμα της βεβηλώθηκε κι οι ακρογιαλιές της 

μολύνθηκαν από του Αττίλα τη βρωμιά. Εκεί πρώτα έσβησε το φως κι η λάμψη της 

χαρούμενης ζωής και από εκεί το σκοτάδι της σκλαβιάς απλώθηκε στο μισό νησί. 

  Η αναπόληση της ασύγκριτης ομορφιάς της, ζυμωμένη βαθειά με τις μνήμες των παιδικών 

μας χρόνων αναδεύει μέσα στην ψυχή τον πόνο με την προσευχή, το θρήνο με την ελπίδα… 

  Από τα βάθη των αιώνων, όμως, προβάλλει η ψυχή της, η ψυχή όλου του μαρτυρικού 

νησιού ολόρθη κι αδάμαστη και με καρτερία πίστη κι ελπίδα υπομένει και προσμένει το φως 

της Λευτεριάς».  

                                                                                                                   Σόλωνας Μιχαηλίδης 

                                                                                                                                            

  

ΝΕΖΕΡΙΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 

 

ΠΡΟΑΝΑΚΡΟΥΣΜΑ (ΠΕΝΤΕ ΨΑΛΜΟΙ ΤΟΥ ΔΑΥΪΔ)  

 

  Ο Ανδρέας Νεζερίτης, ένας από τους πιο διακεκριμένους Έλληνες συνθέτες, γεννήθηκε 

στην Πάτρα και σπούδασε στο Ωδείο Αθηνών  πιάνο, αρμονία  και σύνθεση. 

   Ο Νεζερίτης, αφού εργάστηκε για λίγο ως καθηγητής του πιάνου στο Ωδείο Αθηνών, 

αφοσιώθηκε κατόπι ολοκληρωτικά στη σύνθεση. Πολλά έργα του έχουν εκτελεσθεί στις 

Αθήνες και στο εξωτερικό. Ανάμεσα σ’ άλλα, η Πρώτη του Ελληνική Ραψωδία για ορχήστρα 

εκτελέστηκε  στο Βερολίνο (1938) και η Δεύτερη στο Βισμπάντεν (1939), ενώ η όπερά του  

«Βασιλιάς Ανήλιαγος» ανεβάστηκε από την Εθνική Λυρική Σκηνή στα 1948. 

   Τα κυριότερα έργα του:  

«Βασιλιάς Ανήλιαγος», «Ηρώ και Λέανδρος», «Πέντε ψαλμοί του Δαυίδ», μία Συμφωνία, 

ένα κοντσέρτο για βιολί, ένα κοντσερτίνο για πιάνο, Μουσική Μπαλέτου για έγχορδα, 

«Ελληνική Χορευτική σουίτα πάνω σε κυπριακά θέματα», για ορχήστρα, ένα κουαρτέτο 

εγχόρδων, τραγούδια κ.λ.π. 

    Το ορατόριό του «Πέντε ψαλμοί του Δαυίδ» αποτελεί τη σημαντικότερη προσφορά του 

συνθέτη. Από το έργο αυτό έχει εκτελεσθεί μονάχα το «Προανάκρουσμα». Το Πρελούντιο 

αυτό , διαποτισμένο ολόκληρο από αγνό θρησκευτικό αίσθημα, δημιουργεί μιαν ατμόσφαιρα 

γεμάτη κατάνυξη και βαθύ μυστικισμό. 

                                                                                                                               

                                                                                                                   Σόλωνας  Μιχαηλίδης 

 

ΔΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΌ ΤΟ «ΒΑΣΙΛΙΑ ΑΝΗΛΙΑΓΟ» 

 

1. ΙΝΤΕΡΜΕΤΖΟ 
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2. ΜΠΑΛΕΤΟ ΘΕΡΙΣΤΡΙΩΝ  

 

    Ο  «Βασιλιάς Ανήλιαγος», μουσικός θρύλος σε 2 πράξεις, 4 εικόνες, εδόθη σε πρώτη 

εκτέλεσιν από την Εθνικήν Λυρικήν Σκηνήν τον Μάρτιο του 1948 και επανελήφθη το 1949 

και 1951. 

   Τα εκτελούμενα σήμερον δύο αποσπάσματα είναι από τα χαρακτηριστικά σημεία του 

έργου. 

   Το «Ιντερμέτζο» ενώνει την 2η με την 3η εικόνα και προπαρασκευάζει μουσικώς την 

σύνδεσιν αυτήν. 

   Τα ερωτικά θέματα της 2ης εικόνας αλλάζουν σιγά-σιγά μορφή για να μας φέρουν σε 

σκοτεινές συγχορδίες στα υπόγεια παλάτια του πατέρα του Ανήλιαγου, του βασιλιά 

Τρικάρδου. 

   Στο τέλος του «Ιντερμέτζο»  θα συναντήσωμεν ένα Solo βιολοντσέλων που είναι παρμένο 

από τον μονόλογο-διήγηση του  Τρικάρδου. 

    Το «Μπαλέτο  Θεριστριών» ευρίσκεται στην 1η εικόνα. 

     Με χαρούμενα τραγούδια γυρίζουν κατά το ηλιοβασίλεμα οι θερίστριες στα σπίτια τους. 

Σ’ ένα ξέφωτο στήνουν χορό. Ένα ειδύλλιο δεν αργεί ν’ αναπτυχθεί μεταξύ «εκείνου» και 

«εκείνης». Ο χορός εξακολουθεί με ζωηρή ξενοισιά και κατόπιν όλοι πάλι μετραγούδια 

φεύγουν για το χωριό. 

                                                                                                             Ανδρέας Νεζερίτης 

 

ΚΟΝΤΣΕΡΤΟ ΓΙΑ ΒΙΟΛΙ ΣΕ ΣΙ ΕΛΑΣΣΟΝΑ 

 

  Το κοντσέρτο για βιολί σε σι ελάσσονα  γράφτηκε το 1942-1943 και ακολουθεί σε γενικές 

γραμμές τον καθιερωμένο τύπο του είδους του. 

  Το πρώτο μέρος είναι γραμμένο στον τύπο της σονάτας. Το κύριο θέμα, που  έχει ένα 

χαρακτήρα ενεργητικό, παρουσιάζεται αμέσως από το βιολί και κατόπι το παραλαμβάνει όλη 

η ορχήστρα. Με ένα μικρό επεισόδιο  οδηγούμαστε στο δεύτερο θέμα που αντίθετα με το 

πρώτο, είναι ήρεμο και εκφραστικό. Επακολουθεί η σχετική ανάπτυξη και έκθεση ξανά των 

δύο θεμάτων. Με την παρεμβολή της καντέντσας του βιολιού, συνδέονται χωρίς διακοπή το 

1ο και 2ο μέρος του κοντσέρτου. 

  Το δεύτερο μέρος είναι τύπου Lied . Στο τρίτο μέρος-τύπου Rondo-υπάρχει μια συνεχής 

κίνηση μεταξύ βιολιού και της ορχήστρας. Η ορχήστρα, σ’ όλο γενικά το έργο, πότε 

υπογραμμίζει και συνοδεύει το βιολί και πότε παίρνει τον κύριο λόγο.   

                                                                                                                    

                                                                                                         Ανδρέας  Νεζερίτης 

 

ΜΟΥΣΙΚΗ ΜΠΑΛΕΤΟΥ  ΓΙΑ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΕΓΧΟΡΔΩΝ 

 

  Η Μουσική Μπαλέτου είναι γραμμένη στη φόρμα της παλιάς σουίτας. Κάθε κομμάτι, εκτός 

από την Εισαγωγή, είναι και μια γνώριμη παλιά μορφή. Αρχίζει με μια πολύ μικρή Εισαγωγή 

από την οποία οδηγεί κατ’ ευθείαν στο δεύτερο κομμάτι, τη Γκαβόττα, και κατόπι προχωρεί 

σ’ ένα Μενουέττο, σε μια Σιτσιλιάνα, σε μια Σαραμπάντα, και τελειώνει, όπως συνήθως και 

οι παλιές σπυίτες, ιδίως του Μπαχ, με μια Ζίγκα. 

  Κύρια χαρακτηριστικά του έργου αυτού του διακεκριμένου Έλληνα συνθέτη είναι η 

σαφήνεια και η διαύγεια τόσο στην αρχιτεκτονική σύνθεση, όσο και στη μελωδική και 

αρμονική – αντιστικτική διατύπωση.  Ο συνθέτης διαγράφει με πολλή λεπτότητα μια σειρά 

από σύντομες εικόνες, που διαδέχονται η μία την άλλη σαν φιγούρες με διαφορετικό 

χαρακτήρα και διαφορετική φυσιογνωμία η κάθε μια, αλλά υποταγμένες όλες αισθητικά στο 

ίδιο γενικά ύφος. 

                                                                                                                   Σόλωνας Μιχαηλίδης 

                                                                                                                                 

 ΠΑΛΛΑΝΤΙΟΣ  ΜΕΝΕΛΑΟΣ 

 

«ΤΡΑΓΙΚΟ ΠΟΙΗΜΑ» 



49 

 

 

  Το  «Τραγικό Ποίημα», εμπνευσμένο από την «Τρελλή μάνα», του Σολωμού γράφτηκε στα 

1953 και δόθηκε σε πρώτη εκτέλεση τον Φεβρουάριο του 1954 από την Κρατική Ορχήστρα 

Αθηνών υπό τη διεύθυνση του Φιλοκτήτη Οικονομίδη, στον οποίο είναι και αφιερωμένο το 

έργο. 

  Ο συνθέτης δίνει την ακόλουθη ανάλυση του έργου του:  

   Το  «Τραγικό Ποίημα» ζητά να εκφράσει μουσικά τη συγκίνηση, που βυθίζει την ψυχή 

μέχρι τα ακρότατα όρια του πόνου και της οδύνης η ανάγνωση της  «Τρελλής μάνας», και 

την αιχμαλωτίζει στην πάλη της να ξεφύγει από τα βρόχια του του άγχους της τρέλας και του 

θανάτου, που τυλίγουν από την αρχή ίσαμε το τέλος το ποίημα του Σολωμού. 

  Η  «Τρελλή μάνα»  προσφέρεται κατά δύο τρόπους στο συνθέτη : ή να την «φωτογραφίσει» 

μουσικά –«ξάστερη νύχτα», «θάλασσα»,»καταβουίζουν οι άνεμοι», «έπεσε τα’ 

αστροπελέκι», «νερομουρμούρισμα», «Γκλαν, γκλαν τα σήμαντρα» και πολλά άλλα, -

χρησιμοποιώντας μια μεγάλη ορχήστρα με όλα της τα εφέ, ή να την σφίξει απάνω του και να 

συντονίσει τους χτύπους της χαροκαμένης και ξέφρενης μάνας με τους χτύπους της δικής του 

καρδιάς, μέσ’ απ’ τους εκφραστικούς παλμούς των εγχόρδων. Προτίμησα τον δεύτερο τρόπο, 

σαν πιο εσωτερικό και αληθινό, σαν πιο δημιουργία. 

 Το θέμα που εκτίθεται ομόφωνα στην αρχή από όλα τα έγχορδα, δεσπόζει σε όλο το έργο, 

μετασχηματιζόμενο ανάλογα με τις ψυχικές καταστάσεις που επιβάλλει το ποίημα στη 

διαδρομή του. Ένα δεύτερο θέμα, χαρακτηριστικό του άγχους που περιβάλλει την τραγική 

μορφή της μάνας, έρχεται από τη μέση και κάτω να καταλάβει το υπόλοιπο έργο, για να 

εξελιχθεί στο τέλος σε έκφραση ενός συγκρατημένου μα αγιάτρευτου πόνου της ψυχής.  

 

                                                                                                                   Σόλωνας Μιχαηλίδης 

                                                                                                                                  

ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ- ΣΥΜΦΩΝΙΚΟ ΠΟΙΗΜΑ 

 

   Το Συμφωνικό ποίημα  «Προσευχή στην Ακρόπολη»  γράφτηκε στα 1942 και 

πρωτοπαίχτηκε στις 11-4-43, μέσα στην κατοχή, από την Κρατική Ορχήστρα  στα 

«Ολύμπια» κι έπειτα πολλές φορές σε συναυλίες της Κ.Ο.Α., καθώς και στο Βελιγράδι, τον 

Νοέμβριο του 1952. Ο τίτλος του έργου είναι συμβολικός σκεπάζοντας τον πραγματικό που 

είναι «Ελλάς 1940» : μ’ αυτόν τον τίτλο δεν ήταν δυνατόν να παιχθεί τότε, υπό την εχθρική 

κατοχή, εφόσον μάλιστα το περιεχόμενό οτυ είναι η καταπίεση, ο πόνος, η καρτερία, τέλος η 

δικαίωση και ο θρίαμβος. 

  Ύστερα από μια θλιμμένη φράση των εγχόρδων, η ικεσία ενός χορικού κόβεται απότομα 

από μια φράση των χαλκίνων. Το βασικό θέμα, σαν καρτερία των δεινών παρουσιάζεται από 

το αγγλικό κόρνο, για να περάσει διαδοχικά στα έγχορδα, να δοθή σε φόρμα κανόνος στα 

πνευστά και, γενικά, να αποτελέσει ως το τέλος, τη σπονδυλική στήλη του έργου. Διάφορα 

άλλα στοιχεία υποβοηθούν στην δημιουργία μιας εξελικτικής ατμόσφαιρας, μας φέρνουν 

στην  ταραγμένη παρά  στην επιφανειακή  ηρεμία  της, φράση  των  5/4,  που την διαδέχεται 

σ’ όλη την ορχήστρα η αρχική φράσις των εγχόρδων, σε ύφος τώρα πιο έντονο κι 

αποφασιστικό και σε συνεχή ανάταση, ως το φωτεινό τέλος. 

                                                                                                                 Μενέλαος  Παλλάντιος 

 

ΚΟΝΤΣΕΡΤΟ ΓΙΑ ΠΙΑΝΟ ΚΑΙ ΟΡΧΗΣΤΡΑ  ΑΡ.1  ΣΕ ΜΙ 

 

  Το έργο αυτό  γράφτηκε προ επτά περίπου ετών και βραβεύτηκε στο διαγωνισμό  του Ε.Ι.Ρ. 

Έχει μεταδοθεί κατ’ επανάληψη από τον Ραδιοφωνικό Σταθμό Αθηνών και παίχθηκε για 

πρώτη φορά προ του κοινού στο φετεινό Φεστιβάλ Αθηνών, στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού 

με διευθυντή ορχήστρας τον Βύρωνα Κολάση και σολίστ πάντοτε τη Μαρία Χαιρογεώργου-

Σιγάρα, στην οποία είναι αφιερωμένο. 

   Ένα  πνεύμα ελληνικό είναι απλωμένο και στα τρία μέρη του έργου, με τα δημοτικοφανή 

θέματα και σε μια στιγμή, προς το τέλος του πρώτου μέρους , με τον αντίλαλο ενός γνωστού 

δημοτικού τραγουδιού, παραλλαγμένου από το πιάνο και την ορχήστρα. Το δεύτερο μέρος, 

πιο στοχαστικό είναι πολλές φορές ένας διάλογος του πιάνου και της ορχήστρας. Μέσα του 



50 

 

θα βρούμε μουσικά σπέρματα, που θυμίζουν στιγμές του πρώτου μέρους, ή που 

προεικονίζουν αντίστοιχες του τρίτου, γραμμένου σε φόρμα ροντό, εύθυμου και 

δεξιοτεχνικού, με το οποίο τελειώνει το έργο. 

                                                                                                             Μενέλαος Παλλάντιος 

 

ΣΟΥΙΤΑ  ΣΕ  ΠΑΛΑΙΟ  ΣΤΥΛ 

 

  Το έργο αυτό δεν έχει πρόθεση να παρουσιάσει κάτι το νέο. Αντίθετα, προσπαθεί ν’ 

απομιμηθεί το αρμονικό και αντιστικτικό στυλ και την φόρμα των παλαιών  

αριστουργημάτων του είδους που ελάμπρυναν οι διδάσκαλοι της τέχνης κατά τον 16ον-18ον 

αιώνα. 

   Στις 16-18 Αυγούστου του 1941 γράφηκε για βιολί και πιάνο και στις 20 του ίδιου μήνα 

πήρε την ορχηστρική μορφή που εκτελείται σήμερα.  

   Δεν ήταν άσκοπο να γραφτούν δύο λόγια για την φόρμα των κομματιών που αποτελούν την 

Σουίτα σε παληό στυλ.  

   Sarabande: Η καταγωγή του χορού αυτού βρίσκεται στον περσικόν Serband, που χορεύουν 

συνοδεία τραγουδιού. Τον 15ον αιώνα πολιτογραφήθηκε στην Ισπανία σαν ευρωπαϊκός  χορός 

που η μόδα τον κράτησε μέχρι τις αρχές; του 17ου.  Η αρχική του εύθυμη κίνηση έχασε 

αργότερα το δυναμισμό της και τον συναντούμε στην γαλλική Sarabande του 16ου αιώνα με 

κίνηση αργή και βαρειά. Κατέχει την θέση του στο πλαίσιο του κλασσικού τύπου της σουίτας 

και γράφτηκε με ρυθμό τριμερή. 

   Gavotte: Παληός χορός σε διμερή ρυθμό και μέτρια κίνηση που γνώρισε την μεγαλύτερή 

του άνθηση μεταξύ του 16ου και 17ου αιώνα. 

  Polonaise: Χορός , όπως φαίνεται πολωνικής καταγωγής. Ρυθμός τριμερής με κίνηση μέτρια 

και ευγενική. 

  Aria-Ariete: Γραμμική φόρμα πραγματικού τραγουδιού που καθιερώθηκε ιστορικά τον 17ο 

και 18ο αιώνα. 

  Badinerie : Κομμάτι σε παιχνιδιάρικο χαρακτήρα με διάφορες φόρμες. Βρίσκεται ιστορικά 

σε σουίτες του 16ου-18ου αιώνα. 

                                                                                             Μενέλαος   Παλλάντιος                                                                                                                                           

 

DIVERTIMENTO 

 

  Το Divertimento   που εκτελείται σήμερα, αποτελείται από πέντε μέρη. 1) Το Allegro 

Moderato, σαν εισαγωγή, σε φόρμα σονάτας. 2) Το    Minuetto, χορό γαλλικής καταγωγής σε 

τριμερές μέτρο, με το τρίο του, εκτελούμενο από τα τρία πνευστά όργανα (κλαρινέτο-

φαγκόττο-τρόμπα). 3)Tema  con  Variazioni,  ένα θέμα ελληνικού χαρακτήρα σε μέτρο 5/4, 

ακολουθούμενο από εξής βαριατσόνες. 4)Την   Polka , (αγροτικό χορό της Βοημίας σε 

διμερές μέτρο, που κατέκτησε τον 19ο αιώνα όλη την Ευρώπη) και 5)  Rondino φόρμα που 

καθιερώθηκε σαν Finale σε συνθέσεις τύπου σονάτας). Βασίζεται στην περιοδική επιστροφή 

μιας κύριας μουσικής ιδέας, ενώ άλλα δευτερεύοντα θέματα μεσολαβούν σε κάθε μια της 

επανάληψη. 

                                                                                             Μενέλαος   Παλλάντιος                                                                                                                                    

 

ΜΙΚΡΗ  ΣΟΥΙΤΑ 

 

  Η Μικρή Σουίτα είναι η ενορχηστρωμένη μορφή του κομματιού  «Παιχνίδια στο πιάνο». Το 

κομμάτι γράφτηκε το 1940 και η ενορχήστρωση του έγινε τον άλλο χρόνο. Πρόκειται για  

«παιδικές ονειρπφαντασίες», που έδωσαν την αφορμή στο συνθέτη να παρουσιάσει το έργο 

το 1965ως μπαλέτο στην Λυρική σκηνή. 

  Έχει παιχθεί πολλές φορές από την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών και από ορχήστρες του 

Εξωτερικού. 

                                                                                             Μενέλαος   Παλλάντιος 

 

 



51 

 

ΠΕΤΡΙΔΗΣ  ΠΕΤΡΟΣ 

 

ΚΛΕΦΤΙΚΟΙ ΧΟΡΟΙ 

 

  Οι   «Κλέφτικοι Χοροί »  του Πετρίδη γράφτηκαν το 1922  όταν ο Πετρίδης ήταν τριάντα 

ετών. Έργο αναίτια αγνοημένο, φανερώνει σήμερα τη ρωμαλέα προσωπικότητα ενός 

πραγματικά μεγάλου συνθέτη και εύλογα δημιουργεί ερωτήματα, πως τόσο σημαντικά έργα 

μένουν δεκάδες χρόνια άγνωστα και άπαιχτα από τις ελληνικές ορχήστρες. 

  Ο δυναμικός χαρακτήρας του κομματιού δηλώνεται ήδη από την αρχή με την είσοδο των 

τυμπάνων. Η έκθεση, η πλοκή και η ανάπτυξη των ιδεών του έργου αποκαλύπτουν όλη τη 

θαυμαστή, αρμονική και ορχηστρική, τέχνη του Πετρίδη, αλλά και το στιβαρό χέρι ενός 

τεχνίτη, που ποτέ δεν αφήνει τίποτε να ξεπεράσει το «μέτρο» το ύψιστο αυτό ιδανικό της 

καλλιτεχνικής δημιουργίας. Προς το τέλος η μουσική οδηγείται σ’ ένα μεγάλο κορύφωμα, 

γεμάτο αλλαγές ρυθμών, διάφωτες συγχορδίες και επίμονες επαναλήψεις χαρακτηριστικών 

μοτίβων, που δημιουργούν μεγάλη ένταση. 

  Οι σελίδες αυτές, σπάνιες στην ελληνική μουσική, δείχνουν ίσως τις γόνιμες επιδράσεις 

ενός Στραβίνσκυ, αποτέλεσμα της θητείας του Πετρίδη στο Παρίσι στις αρχές του αιώνα μας, 

εκεί όπου διασταυρώνονταν όλα τα πρωτοποριακά ρεύματα της εποχής. 

   Ο επίλογος  (Coda), του κομματιού είναι μοναδικό δείγμα συνθετικής ειλικρίνειας και 

ευστοχίας. Μια σχετικά σύντομη, ανοδική σε ένταση, πορεία φέρνει σχεδόν έξαφνα το τέλος, 

δίχως τις γνωστές ρητορικές επαναλήψεις κι επισφραγίσεις. Η ελλειπτικότητα αυτή στο 

τελείωμα (χαρακτηριστικό και άλλων έργων του συνθέτη, όπως η 1η Συμφωνία)  τονίζει 

ακόμα πιο πολύ την εκφραστική και την καθαρά ηχητική δύναμη της όλης σύνθεσης, γιατί 

αποτυπώνει αδρά τα κύρια στοιχεία της ουσίας και της μορφής του έργου στο υποσυνείδητο 

του ακροατή, που μόλις το έχει ακούσει. Είναι ένα αξιοπρόσεχτο και πρωτότυπο χάρισμα του 

ύφους του Πετρίδη. 

                                                                                                          Νίκος  Χριστοδούλου    

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΟΥΙΤΑ 

 

   Η  «Ελληνική Σουίτα»  γράφτηκε στα 1929 και δόθηκε  σε πρώτη εκτέλεση από την 

ορχήστρα Straram στο Παρίσι το 1931. Είναι ένα από τα πρώτα συμφωνικά έργα του 

συνθέτη, αλλά και τα αντιπροσωπευτικότερά του. Γιατί δίδει ανάγλυφα μια εικόνα της τέχνης 

του Πετρίδη, που στηρίζεται στην επιλογή και χρησιμοποίηση εκείνων των ελληνικών 

στοιχείων που μπορούν να αφομοιωθούν και να τοποθετηθούν σ’ ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό 

πλαίσιο. Η τακτική αυτή, σε αντιδιαστολή προς την υπερβολική χρήση «ανατολικών» 

στοιχείων που γινόταν από ορισμένους συνθέτες την εποχή που γράφτηκε η Σουίτα, 

τοποθετεί το έργο γενικά του Πετρίδη στον Δυτικό χώρο. Σ’ ατυτό συντελεί, φυσικά, η 

αρμονική και συχνότερα πολυφωνική συγκρότηση του μουσικού κειμένουκαι η ορχηστρική 

επένδυσή του.  Στη Σουίτα, ιδιαίτερα στο Ποιμενικό και προ πάντων στον Χορό (Χασάπικο), 

γίνεται χρήση τέτοιων στοιχείων, το έργο όμως γενικά διατηρεί εμφαντικά τον ελληνικό του 

χαρακτήρα. 

                                                                                                        Σόλωνας  Μιχαηηλίδης 

 

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΘΥΣΙΑ: ΠΡΕΛΟΥΔΙΟ, ΑΡΙΑ ΚΑΙ ΦΟΥΓΚΑ 

 

  Το συμφωνικό αυτό τρίπτυχο είναι το πρώτο από τη σειρά έργων βυζαντινού χαρακτήρα, 

στα οποία ο μουσουργός επεξεργάζεται πολυφωνικά τις πλούσιες βυζαντινές κλίμακες.  

   Το πρελούδιο αποτελείται από ένα μόνο θέμα, απ’ το οποίο πηγάζει και το κύριο θέμα της 

τελικής φούγκας. Στην άρια, μια πρώτη πλατιά μελωδική φράση σε ήχο πλάγιο, εκτίθεται από 

το όμποε καθώς και μια αντίστοιχη φράση από το βιολοντσέλο σόλο με σουρντίνα. 

Ακολουθεί τετράφωνο χορικό από τέσσερα έγχορδα σόλο, χορικό στη μεγαλύτερη ένταση 

της δυναμικής ανάπτυξης. 

                                                                                                                                           

                                                                                                                  Σόλωνας  Μιχαηλίδης 
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ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΡ.1, ΣΕ ΣΟΛ ΕΛΑΣΣΟΝΑ, “ΕΛΛΗΝΙΚΗ” 

 

  Η πρώτη συμφωνία με την προσωνυμία “Ελληνική” γράφτηκε στα 1828-29 και ακολουθεί  

τον κλασικό τετραμερή τύπο της συμφωνίας. Αν και είναι το πρώτο έργο του Πετρίδη στη 

μορφή αυτή, παρουσιάζει μεγάλη πρωτοτυπία στη χρήση των εκφραστικών μέσων. Κεντρικά 

χαρακτηριστικά – που ισχύουν για ολόκληρο το δημιουργικό έργο του συνθέτη – είναι η 

βαθύτερη στγγένεια της μελωδικής του γλώσσας με το δημοτικό μέλος της Μικρασίας και 

τους βυζαντινούς  ήχους , είναι ακόμα η μορφολογική σαφήνεια και η προτίμιση που δείχνει 

στην πολυφωνική επεξεργασία. Αυτά τα δύο τελευταία χαρακτηριστικά σχετίζονται άμεσα με 

την αγάπη που αισθάνεται ο Πετρίδης για το έργο του Bach – του συνθέτηπου υπήρξε για τον 

Καππαδόκη δημιουργό το πρότυπο. 

  Το πρώτο μέρος αρχίζει με μια μικρή εισαγωγή όπου τα δύο κλαρινέτα εκθέτουν σε ουνίσον 

ο την κύρια ιδέα του μέρους. Ακολουθεί ένα θυελλώδες  Allegro, αλλά πολύ σύντομα – 

ύστερα από υπενθύμιση της εισαγωγής – οδηγούμαστε στο δεύτερο θέμα, που έχει ένα 

μελωδικό όσο και μελαγχολικό χαρακτήρα. Στη συνέχεια ο συνθέτης χρησιμοποιεί το υλικό 

του με μεγάλη μορφολογική ελευθερία, όμως ποτέ η γλώσσα του δεν χάνει τη σαφήνεια και 

καθαρότητα. Με ένα επίλογο  που απηχεί την ονειρική ατμόσφαιρα της εισαγωγής τελειώνει 

το πρώτο μέρος. 

  Το δεύτερο μέρος αρχίζει με ένα solo της βιόλας, που θυμίζει έντονα μοιρολόι. Ο 

ελεγειακός χαρακτήρας, που υπογραμμίζεται από τα συνεχή μελίσματα της μελωδικής 

γραμμής  είναι το κύριο γνώρισμα του μέρους αυτού. 

  Ακολουθεί το Allegretto, όπου εναλλάσσονται ο χιουμοριστικός τόνος με μια επική 

διάθεση. Το μέρος αυτό, που είναι ένα από τα ωραιόοτερα ελληνικά Scherzi κλείνει με ένα 

μεγαλειώδες κορύφωμα. Το φινάλε διαπνέεται από μια γιορταστική και χαρούμενη 

ατμόσφαιρα. Μορφολογικά το μέρος αυτό κινείται μεταξύ Rondo  και σονάτας, περιέχει 

όμως ιδιαίτερα μεγάλες αναπτύξεις. Το αποκορύφωμα του έργου είναι το τελικό Largo 

maestoso, που κλείνει το έργο πανηγυρικά.  Η συμφωνία αυτή πρωτοπαίχτηκε στις 16 

Ιανουαρίου 1933 από τη Συμφωνική Ορχήστρα του Ωδείου Αθηνών με διευθυντή το 

Δημήτρη Μητρόπουλο. Από τότε έχει παιχτεί από τη Φιλαρμονική του Βερολίνου, τη 

Φιλαρμονική της Φραγκφούρτης, την Ορχήστρα της Βελγικής Ραδιοφωνίας, την Ορχήστρα 

Ωδείου Παρισίων και άλλες. 

                                                                                                                    Βύρων Φιδετζής  

 

ΠΟΝΗΡΙΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 

ΠΡΕΛΟΥΔΙΟ ΚΑΙ ΦΟΥΓΚΑ ΓΙΑ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΕΓΧΟΡΔΩΝ 

 

   Ο Πονηρίδης ανήκει σε μια ομάδα Ελλήνων συνθετών, όπως ο Πετρίδης, ο Βάρβογλης, ο 

Ριάδης, ο Λεβίδης και ο Σπάθης, που καλλιέργησαν στενούς δεσμούς με τη γαλλική σχολή. 

Μελέτησε ιδιαίτερα το βυζαντινό μέλος και η τέχνη του παρουσιάζει μιαν ελεύθερη 

εκμετάλευση , αρμονική και πολυφωνική, των δυνατοτήτων της Ελληνικήςκαι Βυζαντινής 

τέχνης.. 

    Σπούδασε βιολί στο Ωδείο Βρυξελλών, όπου τελείωσε με πρώτο στα 1912. Συνέχισε 

αργότερα τις σπουδές του στη Σκάλα Καντόρουμ με τον Βενσάν ντ’ Εντύ και τον Ρουσέλ, 

μελετώντας μαζί και γρηγοριανό μέλος με τον περίφημο Γκαστουέ.  

    Κυριώτερα έργα του: 

    Για  ορχήστρα: Συμφωνικό Τρίπτυχο, Δύο Συμφωνίες, Τρία Συμφωνικά Πρελούντια, 

Λυρική Σουίτα, Μικρή Συμφωνία για έγχορδα και κρουστά. 

Για  χορωδία και ορχήστρα: Καντάτα  «Κασσιανή» , Τρία βυζαντινά μέλη. Μουσική για την 

«Αντιγόνη»  του Σοφοκλέους. Έργα μουσικής δωματίου (Σονάτα για βιολί και πιάνο, Τρίο, 

Σονάτα για φλάουτο και πιάνο, Δύο Σεπτέτα για φωνή, πιάνο και ορχήστρα δωματίου). 

Επίσης έργα για πιάνο («Ελληνικοί χοροί», «Ελληνικοί ρυθμοί», κ.λ.), εναρμονίσεις 

Ελληνικών δημοτικών τραγουδιών κ.α. 

   Το «Πρελούδιο και Φούγκα» είχε γραφτεί αρχικά για εκκλησιαστικό όργανο στα 1919  και 

πήρε αργότερα την οριστική του μορφή για ορχήστρα εγχόρδων.  
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   Το έργο αποτελεί μια προσφορά του συνθέτη στην παλιά τέχνη της φούγκας, όπως τη 

δίδαξαν οι παλιοί διδάσκαλοι και κυρίως ο μεγάλος Μπαχ. Γι ‘ αυτό κράτησε τη φόρμα και 

τη μελωδική και αρμονική γλώσσα.    

                                                                                                                   Σόλωνας  Μιχαηλίδης 

 

ΡΙΑΔΗΣ  ΑΙΜΙΛΙΟΣ 

 

ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΥΑΡΤΕΤΟ  ΕΓΧΟΡΔΩΝ ΣΕ ΣΟΛ  

 

  Οι Παραλλαγές από το κουαρτέτο εγχόρδων σε  Σολ είναι ένα έργο με έντονα 

ιμπρεσσιονιστικά στοιχεία,  χαρακτηριστικό της γραφής του μεγάλου Θεσσαλονικιού 

συνθέτη, κυρίως μετά τη διαμονή του στο Παρίσι (1910-15), όπου επηρεάστηκε σημαντικά  

από την επαφή του με συνθέτες της νεότερης γαλλικής σχολής  και κυρίως από το Ραβέλ. Το 

συγκεκριμένο κουαρτέτο  εμπεριέχει έντονες αναφορές  στην ελληνική μουσική παράδοση. 

Άλλωστε ο Ριάδης χρησιμοποιούσε ευρέως  ως “πρώτη ύλη” στοιχεία από την αρχαία 

ελληνική μουσική, τους βυζαντινούς ήχους  και τα λαϊκά τραγούδια. Αξίζει να αναφερθεί πως 

ο τελειομανής συνθέτης  διόρθωνε συνεχώς τα έργα  του, ακόμη και μετά τη δημοσίευση, με 

αποτέλεσμα να μην είναι ξεκάθαρο το πότε  (ή ακόμη και αν)  τελείωσε ικανοποιημένος  

κάποια από αυτά. Στα δε Κουαρτέτα Εγχόρδων υπάρχει ακόμη μεγαλύτερο “μυστήριο”, 

δεδομένου ότι από  τα χειρόγραφά του προκύπτει πως είχε συνθέσει διάφορα μέρη 

κουαρτέτων, χωρίς να έχει αποφασίσει για το που θα τα εντάξει, με αποτέλεσμα να μην 

υπάρχει πλήρης εικόνα, μέχρι να αποκατασταθούν όλα.   

                                                                                                                Νίκος Κυριακού 

 

ΤΕΣΣΕΡΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΓΙΑ ΦΩΝΗ ΚΑΙ ΟΡΧΗΣΤΡΑ (ΕΝΟΡΧ. ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ  

ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ) 

 

Ι Ανατολικό τραγουδάκι,  ΙΙ  Της Οδαλίσκης το τραγούδι,  ΙΙΙ  Νανούρισμα,  ΙV Η χορεύτρια 

 

    Από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησα να διδάσκω  στο Κρατικό Ωδείο αισθάνθηκα- και 

συνεχίζω να αισθάνομαι- πολύ τυχερός  που εργάζομαι στο ίδιο ίδρυμα  όπου δίδαξαν  

σπουδαίες μουσικές προσωπικότητες, όπως ο Αιμίλιος Ριάδης, ο Λώρης Μαργαρίτης, ο 

Σόλων Μιχαηλίδης, ο Κώστας Νικήτας  και πολλοί άλλοι. 

  Σκέφτηκα να ενορχηστρώσω  τέσσερα από τα τραγούδια του   Αιμίλιου Ριάδη, ειδικά για 

την αποψινή συναυλία, αφενός για να ικανοποιήσω την ανάγκη μου για ένα ταξίδι στο ένδοξο 

παρελθόν  του Ωδείου και αφετέρου  για να εμπλακώ όσο γίνεται περισσότερο  στον 

εορτασμό της λαμπρής επετείου των εκατό χρόνων από την ίδρυσή του. 

   Μελετώντας αρκετά τραγούδια του Ριάδη- με τη χαρακτηριστική εμμονή του μαέστρου   να 

βλέπει και να ακούει παντού μια ορχήστρα- διαπίστωσα  πως σε αρκετές περιπτώσεις  η 

έξοχη πιανιστική γραφή του συνθέτη  θα μπορούσε να μεταγραφεί για ορχήστρα, κερδίζοντας 

ίσως μια νέα διάσταση. Αφιερώνω την εργασία μου αυτή σε όλους τους γνωστούς και 

άγνωστους   “οδοιπόρους” της εκατοντάχρονης πορείας του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης. 

 

                                                                                                          Βλαδίμηρος Συμεωνίδης   

 

ΤΕΣΣΕΡΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΓΙΑ ΦΩΝΗ ΚΑΙ ΟΡΧΗΣΤΡΑ (ΣΕ ΕΝΟΡΧΗΣΤΡΩΣΗ 

Π.ΠΕΤΡΙΔΗ) 

 

   Ο Αιμίλιος Ριάδης  γεννήθηκε και πέθανε στη Θεσσαλονίκη (1886-1935).  Ανάμεσα στα 

έργα του (ορχηστρικά, έργα μουσικής δωματίου, συνθέσεις για πιάνο κ.τ.λ) μια ξεχωριστή 

θέση κατέχουν τα τραγούδια του. 

   Ο  μουσικολόγος  Φοίβος Ανωγιανάκης  γράφει για τα τραγούδια του Ριάδη: “Η μελωδική 

τους γραμμή αν και έντονα δημοτικοφανής, διατηρεί πάντα ένα προσωπικό ύφος , που 

υπογραμμίζεται ακόμα περισσότερο από την ιδιότυπη συνοδεία του πιάνου με ευρύματα 
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πιανιστικής γραφής, λεπτότατες αρμονικές συνηχήσεις, εύστοχη χρησιμοποίηση του 

ισοκράτη και επιτυχείς μιμήσεις των λαϊκών οργάνων…”. 

  Τα τέσσερα τραγούδια που  θα παρουσιαστούν στην σημερινή συναυλία  ενορχηστρώθηκαν 

από τον Πέτρο Πετρίδη. Ο Αιμίλιος Ριάδης και ο Πέτρος Πετρίδης   βρέθηκαν στο Παρίσι   

λίγο πριν από την έναρξη του Ά Παγκοσμίου Πολέμου. Στην ενορχήστρωσή του ο Πέτρος 

Πετρίδης  επιδιώκει μια ανάλαφρη ενορχήστρωση  στα πλαίσια του λιτού  και αέρινου 

ιμπρεσσιονιστικού ύφους  των τραγουδιών του Ριάδη. 

                                                                                                               Άλκης  Μπαλτάς 

 

ΤΡΙΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΣΕ ΕΝΟΡΧΗΣΤΡΩΣΗ Π.ΠΕΤΡΙΔΗ  

 

   Τα τρία τραγούδια της σημερινής συναυλίας (που είναι σε ποιήματα του ίδιου του 

συνθέτη), έχουν ενορχηστρωθεί από το συνθέτη Πέτρο Πετρίδη, ο οποίος διετέλεσε 

γραμματέας στο δημοσιογραφικό τμήμα της Ελληνικής Πρεσβείας στο Λονδίνο και 

καθηγητής των Νέων Ελληνικών. Το συνθετικό έργο του είναι επηρεασμένο-όπως και του 

Ριάδη-τόσο από την γαλλική σχολή όσο και από τη δημοτική ελληνική σχολή. 

  Η ορχηστρική απόδοση των τραγουδιών είναι προσαρμοσμένη στο κλίμα και στο “ειδικό 

βάρος” της πρωτότυπης πιανιστικής συνοδείας. Έτσι, στο  “Κόρη στη βρύση” επιστρατεύεται 

σχεδόν όλη η συμφωνική ορχήστρα, στο “Ρώτημα” τα χάλκινα πνευστά και τα κοντραμπάσα 

λείπουν, ενώ το “Της οδαλίσκης το τραγούδι” επενδύεται μόνο με δύο όμποϊ, δύο κλαρινέτα, 

βιολιά και βιόλες, για να αποδοθεί έτσι πιστότερα η αραχνοϋφαντη συνοδεία του πιάνου (που 

για να γραφτεί ο συνθέτης χρειάζεται μόνο ένα πεντάγραμμο). 

                                                                                                          Κώστας  Γριμάλδης 

                                                                                                                       

ΣΟΥΙΤΑ ΑΠΌ ΤΟ ΕΡΓΟ “Ο ΡΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΤΣΟΥΛΟΥΦΙ” 

 

  Ο Αιμίλιος Ριάδης έγραψε την σκηνική μουσική “Ο Ρικές με το τσουλούφι” για το ομώνυμο 

παραμυθόδραμα του Theodor de Banville  που μετάφρασε ο ίδιος από τα γαλλικά. Το έργο 

έχει 4 πράξεις . Στην αρχή ο βασιλιάς είναι στενοχωρημένος γιατί πιστεύει πως δύσκολα θα 

παντρέψει την όμορφη αλλά κουτή κόρη του.Βάζει ντελάληδες που αναγγέλουν ότι η 

Τριανταφυλλούλα θα παντρευτεί και να παρουσιαστούν οι υποψήφιοι γαμπροί. Ο Ρικές, 

κουτσός, καμπούρης και άσχημος, μ’ ένα χαρακτηριστικό τσουλούφι στο κεφάλι, 

εμφανίζεται και μαγεύεται από την ομορφιά της αρχοντοπούλας, ενώ εκείνη δεν θέλει ούτε 

να τον δει.Στο δάσος η κοπέλα ακούει τη φωνή του ερωτευμένου Ρικέ που της μιλά 

κρυμμένος. Τα λόγια του την γοητεύουν και όταν αυτός εμφανίζεται τον βλέπει με άλλα 

μάτια πια και θέλει να τον παντρευτεί. Ο βασιλιάς αρνείται, επειδή ο Ρικές είναι άσχημος, 

όμως μ’ έκπληξη διαπιστώνει πως η κόρη του σκέφτεται διαφορετικά από παλιά και δεν είναι 

πια κουτή. Ο γάμος γίνεται. Βασιλιάδες έρχονται από διάφορα μέρη με την κωμική 

ακολουθία τους και στο τέλος ο ίδιος ο Ρικές με την μορφή, όμως, τώρα όμορφου πρίγκηπα. 

Η Αγάπη εξαφάνισε το ελάττωμα της νέας και τη δυσμορφία του Ρικέ. Το έργο 

πρωτοπαίχτηκε στην Θεσσαλονίκη τον Σεπτέμβριο του 1933 στο θέατρο Λευκού Πύργου με 

διευθυντή ορχήστρας τον Βασίλειο Θεοφάνους. 

   Η εισαγωγή στην δ΄πράξη δεν παίχτηκε ποτέ. Για τον χορό, ακόμη των νεραϊδών στο δάσος 

όπου η βασίλισσα άκουσε την φωνή του Ρικέ, ο Αιμίλιος Ριάδης παρακάλεσε τον 

Β.Θεοφάνους να γράψει γράψει μουσική επειδή δεν ήθελε “να  γράφει μουσική για 

μπαλέτα”. 

    Ο Ρικές παίχτηκε αρκετές  ακόμη φορές  στην Θεσσαλονίκη τόσο πριν όσο και μετά τον 

πόλεμο. Η τελευταία του παρουσίαση ήταν την 17η Ιουλίου του 1953 με αφορμή την 

συμπλήρωση 18 χρόνων από τον θάνατο του συνθέτη. Πριν από αυτήν την εκτέλεση του 

«Ρικέ»  παίχτηκαν σε συνέχεια τα 8 πρώτα και 12 τελευταία μέτρα του αργού μέρους της 

σονάτας Opus 10 αρ.3 του Μπετόβεν σε ενορχήστρωση Β. Θεοφάνους. 

   Ο «Ρικές  με το τσουλούφι»  είναι έργο μ’ έντονες επιδράσεις από το ύφος και κυρίως από 

την αρμονική γλώσσα του γαλλικού μουσικού ιμπρεσσιονισμού. Στην σημερινή συναυλία 

παρουσιάζεται σε μορφή σουίτας μια επιλογή από την μουσική των 4 πράξεων του έργου.  
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                                                                                                                   Άλκης Μπαλτάς 

 ΣΚΛΑΒΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 

«ΚΥΡΑ ΦΡΟΣΥΝΗ»  ΙΝΤΕΡΜΕΤΖΟ 

 

  Ένα μικρό δείγμα της τέχνης του Γεώργιου Σκλάβου είναι το Ιντερμέτζο από την σκηνική 

μουσική, που έγραψε για την «Κυρά Φροσύνη» του Γεωργίου Ασπρέα. Η πρώτη παράσταση 

του έργου έγινε στις 27 Μαρτίου 1921 με τη συμφωνική ορχήστρα του Ωδείου Αθηνών υπό 

τη διεύθυνση του Αρμάνδου Μαρσίκ, το Δε 1927 όταν το έργο ξαναπαίχτηκε τη διεύθυνση 

ορχήστρας είχε ο Δημήτρης Μητρόπουλος. 

                                                                                                              Σόλωνας  Μιχαηλίδης 

 

 

ΑΕΤΟΣ, ΣΥΜΦΩΝΙΚΟ ΠΟΙΗΜΑ 

 

   Το συμφωνικό ποίημα  «Αετός»  γράφτηκε στα 1922 και είναι αφιερωμένο στο δάσκαλο 

και φίλο του συνθέτη διαπρεπή Βέλγο μουσικό Αρμάνδο Μαρσίκ. Δόθηκε σε πρώτη 

εκτέλεση στα 1923 από την Ορχήστρα του Ωδείου Αθηνών υπό την διεύθυνση του 

Μπούτνικωφ. Έκτοτε έχει εκτελεσθεί επανειλλημένα στην Αθήνα από την  Κρατική  και την 

Ορχήστρα  του Ε.Ι.Ρ., στο Βουκουρέστι (1924), στον Άγιο Σεβαστιανό της Ισπανίας (1928), 

στο Βερολίνο (1938), και στην Μιννεάπολι (1939) υπό τη διεύθυνση του Μητρόπουλου. 

   Ο  «Αετός» είναι εμπνευσμένος από το ομώνυμο δημοτικό τραγούδι, που ‘ ναι ένα από τα 

πιο ρωμαλέα δημιουργήματα της λαϊκής  μας μούσας. 

     (Ένας  αετός εδιάβαινε, ένας  αετός  διαβαίνει, 

      Κρατούσε  και στα νύχια του ανθρώπινο κεφάλι…) 

  Η μελωδία του χρησιμεύει ως κεντρική ιδέα του έργου, που με την παρεμβολή και       

προσωπικών στοιχείων του συνθέτη, αναπτύσσεται σε μια Ελευθερία Φαντασία. 

 

                                                                                                              Σόλωνας  Μιχαηλίδης 

 

 

4.3 ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚH ΣΧΟΛΗ 

 

ΛΙΑΛΙΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

 

ΠΑΛΙΟΣ ΚΑΛΟΣ ΚΑΙΡΟΣ 

 

  Άγνωστο είναι προσώρας το πότε ο Πατρινός συνθέτης έγραψε την εισαγωγή αυτή. 

Ωστόσο, ύστερα από μια γενικότερη επαφή με το συνολικό του έργο θα μπορούσαμε 

βάσιμανα υποστηρίξουμε με κριτήρια  υφολογικά και τεχνικά ότι ανήκει στην τελευταία 

περίοδο του Μονάχου, ανάγεται δηλαδή περίπου στη δεκαετία του 1920. Η εκτίμηση αυτή 

απορρέει από τη γνώση έργων της περιόδου αυτής με ανάλογα χαρακτηριστικά, αλλά γιατί 

όχι κι από τον ίδιο τον τίτλο του έργου (στα γερμανικά στο πρωτότυπο), ο οποίος παραπέμπει 

εύλογα σε κοσμοθέαση ανθρώπων που έχουν διανύσει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους. 

Το έργο αρχίζει με μια αργή εισαγωγή στη σολ μείζονα όπου ιδιαίτερη σημασία έχει το σόλο 

των τεσσάρων βιολοντσέλων. Το τυπικό διθεματικό  Allegro που επακολουθεί αποτελεί ένα 

χαρακτηριστικό Allegro  εισαγωγής με εύθυμη διάθεση. Η ορχηστρική τέχνη του Λιάλιου 

είναι και στο έργο αυτό εξαιρετικά λαμπερή και συνάμα απόλυτα σαφής με θαυμάσια χρήση 

των εκφραστικών δυνατοτήτων της ορχήστρας. 

  Από τις όποιες πληροφορίες διαθέτουμε, δεν φτάνει να υπήρξε ως σήμερα προηγούμενη 

εκτέλεση του έργου. Έτσι το πιθανότερο είναι η σημερινή να αποτελεί και την πρώτη 

παγκόσμια εκτέλεση. 

 

                                                                                                                          Βύρων Φιδετζής 
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ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

 

ΤΑΦΗ, ΣΥΜΦΩΝΙΚΟ ΠΟΙΗΜΑ 

 

  Το συμφωνικό ποίημα Ταφή χρονολογείται από τα μαθητικά χρόνια του Μητρόπουλου στο 

Ωδείο Αθηνών. Ολοκληρώθηκε στις 9 Απριλίου 1915 και παρουσιάστηκε υπό τη διεύθυνση 

του συνθέτη από την ορχήστρα του Ωδείου Αθηνών στις 29 του ιδίου μήνα. Στο εξώφυλλο 

της χειρόγραφης παρτιτούρας ο Μητρόπουλος σημειώνει ότι «η Ταφή είναι το ΙΙ μέρος της 

Συμφωνίας του Χριστού», την οποία τελικά όμως δεν ολοκλήρωσε. Ο συνθέτης παραθέτει 

επίσης ένα απόσπασμα από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο (κζ’59), μέρος ενός ποιήματος του 

Victor Hugo και ως υστερόγραφο τα εξής: «Δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια προσευχή, ένας 

θρήνος που βγαίνει από τα βάθη της ψυχής μου για κείνον που υπέφερε για μας, για κείνον 

που όλοι πρέπει ν’ αγαπούν και να λατρεύουν!!!». 

    Όλα αυτά μας παραπέμπουν σε μια άλλη πλευρά του Μητρόπουλου, τη βαθιά 

θρησκευτικότητά του, η οποία συνδέεται με επιδράσεις που προήλθαν από τον παππού του 

που ήταν ιερέας. Ιδιαίτερη εντύπωση του είχε προξενήσει όταν ήταν 15 ετών μια εικόνα του 

Αγίου Φραγκίσκου στη Ρώμη. Η παραδειγματική ζωή του αγίου αυτού στάθηκε πάντα 

πρότυπο για τον συνθέτη. 

    Στη σύνθεση της Ταφής εντυπωσιάζει αρχικά η μεγάλη ορχήστρα που ζητά ο 

Μητρόπουλος, κάτι ασυνήθιστο για τη μουσική πραγματικότητα της Αθήνας του 1915. Το 

κομμάτι εξελίσσεται σιγά σιγά σε πένθιμη ατμόσφαιρα με έντονο συναισθηματικό 

χαρακτήρα και ρομαντική διάθεση. Βασίζεται σε ένα κύριο θέμα, το οποίο ακούγεται στην 

αρχή πολύ σιγανά από τα κοντραμπάσα και την άρπα. Ακολουθούν σταδιακά τα άλλα 

έγχορδα με την είσοδο του θέματος, όπως σε μια έκθεση φούγκας. Στο θέμα αυτό 

αντιπαρατίθεται ένα χρωματικό μοτίβο που δίνει μεγαλύτερη κινητικότητα και το οποίο 

προέρχεται από το αντίθεμα.Στη συνέχεια εμφανίζονται τα στοιχεία αυτά και στα άλλα 

όργανα με τρόπο ώστε να δημιουργείται ένα κρεσέντο και μια πύκνωση που οδηγεί στην 

κορύφωση. Το θέμα παρουσιάζεται μεγαλόπρεπα από τα χάλκινα πνευστά, για να ησυχάσει 

και να σβήσει σιγά σιγά στο τέλος. 

                                                                                                                      Evelin Voigtmann 

 

ΚΡΗΤΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ (ενορχήστρωση: Νίκος Σκαλκώτας) 

 

  Η  Κρητική Γιορτή ανήκει ακόμη στην πρώτη συνθετική περίοδο του Μητρόπουλου, 

Γράφτηκε  το Μάιο του 1919 για πιάνο, εμπνευσμένο από το  τραγούδι «Δεν    ξαναψήνω 

μπλιό κουκιά, δεν στένω  μπλιό τσικάλι», το οποίο φαίνεται να  άκουσε  ο συνθέτης  κατά  τη 

διάρκεια της επιστράτευσης (1917 με 1920), όταν  υπηρέτησε   μαζί με  Κρητικούς  και  

άκουγε λυράρηδες  και τραγουδιστές να  το τραγουδούν. Ο  ίδιος πρωτοέπαιξε  την  Κρητική  

Γιορτή τον Ιούνιο 1919 στις διπλωματικές του εξετάσεις για το πιάνο. Το 1922 με 1923 

πιθανώς  χρονολογείται  η  ενορχήστρωση, την οποία έκανε  ο Νίκος  Σκαλκώτας. Η  

επεξεργασία  αυτή  μπορεί  να  θεωρηθεί μια  από τις πιο  ώριμες  παρτιτούρες  του 

Σκαλκώτα εκείνης της περιόδου. Μ’ αυτή τη μορφή,  ο Μητρόπουλος πρωτοπαρουσίασε το 

έργο αυτό στις 11 Μαρτίου1928 στην Αθήνα   με   τη Συμφωνική Ορχήστρα του Ωδείου 

Αθηνών. 

   Η  αρχική  μορφή  για πιάνο αναδεικνύει ένα πολύ δεξιοτεχνικό κομμάτι, στο οποίο η  

αναφορά  σε  συγκεκριμένο  δημοτικό τραγούδι  δεν  έχει  σκοπό να   προωθήσει τις   τάσεις  

της  εθνικής  ελληνικής  σχολής. Το τραγούδι  πιο πολύ λειτουργεί   ως πυρήνας  για  

ελεύθερη  περαιτέρω  ανάπτυξη, μέσα σε μια ακόμα ρομαντική, αλλά αρκετά διευρυμένη 

αρμονική γλώσσα. Αυτά τα στοιχεία γίνονται  ίσως πιο  εμφανή στην  ενορχήστρωση του 

Σκαλκώτα, όπου που  και που η μελωδία ξεχωρίζει, ενώ η μοτιβική  εξέλιξη, η οποία 

προωθείται μέσα  από  ρευστή  αρμονική  πορεία,   δημιουργεί  την εντύπωση του 

στροβιλισμού, ανακαλεί δηλαδή την ιδέα της γιορτής και του γλεντιού. 

                                                                                                    

                                                                                                                      Evelin Voigtmann 

ΠΕΡΠΕΣΣΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 
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«ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ»  

 

  Τη «Συμφωνία του Χριστού» άρχισε να συνθέτει ο Περπέσσας πριν από το 1948, χρονιά 

κατά την οποία σηματοδοτείται το κλείσιμο της δεύτερης περιόδου της ζωής του –διαμονή 

στην Αθήνα– με την αναχώρησή του για την Αμερική. Το έργο ολοκληρώθηκε το 1950 στη 

Νέα Υόρκη. Ακόμα παραμένει ασαφές, αν και με ποιον τρόπο η «Συμφωνία αρ.2», γραμμένη 

το 1936-1937, ενσωματώθηκε στη «Συμφωνία του Χριστού». Η πρώτη εκτέλεση 

πραγματοποιήθηκε στις 26 Οκτωβρίου 1950 από την Ορχήστρα της Φιλαρμονικής-

Συμφωνικής Εταιρίας της Νέας Υόρκης στο Κάρνεγκι Χώλ υπό τη διεύθυνση του Δημήτρη 

Μητρόπουλου, και ακολούθησε η ίδια συναυλία στις 27 Οκτωβρίου. Μετά από απαίτηση του 

κοινού επαναλήφθηκε η εκτέλεσή της στις 2 και 3 Δεκεμβρίου, ενώ στις 10 Δεκεμβρίου 

μεταδόθηκε από το αμερικανικό ραδιοφωνικό δίκτυο WCBS.  

   Η Συμφωνία περιελάμβανε ως τότε πέντε μέρη, που παίζονταν χωρίς ενδιάμεση παύση. 

Αργότερα ο Περπέσσας πρόσθεσε και ένα έκτο μέρος, το οποίο αποτελεί την επεξεργασία 

του εκκλησιαστικού ύμνου «Oh Du mein Jesus» (« Ω, Εσύ, Χριστέ μου»). Το μουσικό θέμα 

του ύμνου αυτού ακούγεται στο τέλος του δεύτερου μέρους. Έτσι, ο συνθέτης χρησιμοποίησε 

για την προέκταση του σύνθεσής του υλικό το οποίο δεν ήταν καινούριο, αλλά υπήρχε στην 

πρώτη πενταμερή εκδοχή του έργου. Με το έκτο επιπρόσθετο μέρος παρουσίασε τη 

«Συμφωνία του Χριστού» ο μαέστρος Eugene Ormandy με τη Συμφωνική Ορχήστρα της 

Φιλαδέλφειας στις 21 και 22 Δεκεμβρίου του 1956.  

   Στο σημείο αυτό αξίζει να τονιστεί, πως η εκτέλεση της μοναδικής ζωντανής ιστορικής 

ηχογράφησης του έργου που σώζεται ως σήμερα, και κυκλοφορεί επισήμως από 

αναγνωρισμένη δισκογραφική εταιρία, πολύ εσφαλμένα έχει αποδοθεί στον Δημήτρη 

Μητρόπουλο και την Φιλαρμονική της Νέας Υόρκης. Η ηχογράφηση περιλαμβάνει το έκτο 

μέρος, η «Συμφωνία του Χριστού», όμως, παίχθηκε το 1950 με πέντε μόνο μέρη, το έκτο δεν 

είχε γραφεί ακόμα. Πρόκειται, βεβαίως, για μία από τις δύο ζωντανές εκτελέσεις του 

Ormandy με τη Συμφωνική Ορχήστρα της Φιλαδέλφειας το 1956. 

   Το έργο του Χαρίλαου Περπέσσα διαπνέεται από μια βαθιά θρησκευτικότητα. Για την 

περιγραφή του 1ου και 2ου μέρους χρησιμοποιεί αποσπάσματα από την Αποκάλυψη του 

Ιωάννη (Κεφ.21, στ. 3 και 4): «…καὶ ἤκουσα φωνῆς μεγάλης ἐκ τοῦ θρόνου λεγούσης, ἰδοὺ 

ἡ σκηνὴ τοῦ θεοῦ μετὰ τῶν ἀνθρώπων, καὶ σκηνώσει μετ᾽ αὐτῶν, καὶ αὐτοὶ λαοὶ αὐτοῦ 

ἔσονται, καὶ αὐτὸς ὁ θεὸς μετ᾽ αὐτῶν ἔσται, αὐτῶν θεός, καὶ ἐξαλείψει πᾶν δάκρυον ἐκ τῶν 

ὀφθαλμῶν αὐτῶν, καὶ ὁ θάνατος οὐκ ἔσται ἔτι, οὔτε πένθος οὔτε κραυγὴ οὔτε πόνος οὐκ 

ἔσται ἔτι· ὅτι τὰ πρῶτα ἀπῆλθαν». Το 3ο μέρος τιτλοφορείται: «Η νόσος της ανθρωπότητας: 

Αυτοκαταστροφή». Στο 4ο μέρος επικρατεί η «Αγάπη, Πίστη, Ελπίδα». Για το 5ο μέρος 

αναφέρονται αποσπάσματα από την Αποκάλυψη του Ιωάννη (Κεφ.19, στ. 1 και 7): «...μετὰ 

ταῦτα ἤκουσα ὡς φωνὴν μεγάλην ὄχλου πολλοῦ ἐν τῶ οὐρανῶ λεγόντων, ἁλληλουϊά· ἡ 

σωτηρία καὶ ἡ δόξα καὶ ἡ δύναμις τοῦ θεοῦ ἡμῶν, ὅτι ἀληθιναὶ καὶ δίκαιαι αἱ κρίσεις αὐτοῦ· 

χαίρωμεν καὶ ἀγαλλιῶμεν, καὶ δώσωμεν τὴν δόξαν αὐτῶ, ὅτι ἦλθεν ὁ γάμος τοῦ ἀρνίου, καὶ 
ἡ γυνὴ αὐτοῦ ἡτοίμασεν ἑαυτήν·». Στο 6ο  μέρος ακούγεται ο ύμνος «Ω, Εσύ, Χριστέ μου». 

   Ο Bruno Walter, το 1951 σε μια επιστολή του προς τον Wilhelm Furtwängler, γράφει για τη 

«Συμφωνία του Χριστού»: «…Το έργο με συνετάραξε, ναι, μπορώ να πω με κατέβαλε 

συναισθηματικά. Το μουσικό ιδίωμα με το οποίο εκφράζεται ο κ. Περπέσσας έχει μεγάλο 

ενδιαφέρον και αφοπλιστική δύναμη.» 

   O Winthrop Sargeant, μουσικός ανταποκριτής του περιοδικού «The New Yorker», έγραφε 

τον Απρίλιο του 1956: «…Άκουσα τη Συμφωνία του Χριστού και ήμουν τόσο 

εντυπωσιασμένος, που μπορώ πραγματικά να πω, πως πρόκειται για μια από τις 

σημαντικότερες συνθέσεις σύγχρονης μουσικής.» 

  Στη μουσική γραφή τού Χαρίλαου Περπέσσα διακρίνονται τόσο τα προσωπικά του στοιχεία 

στην αρμονία και στη ρυθμολογία, όσο και τα ιδιώματα των ρομαντικών και μεταρομαντικών 

συνθετών, ξεκινώντας από τον Beethoven και φτάνοντας μέχρι τον Bruckner, τον Mahler, τον 

Wagner, τον Ravel και τον R.Strauss. Ο ίδιος αυτοπροσδιοριζόταν ως «παραδοσιακός», ως 

«άνθρωπος της μεγάλης παράδοσης». 
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  Για τις ανάγκες της αποψινής συναυλίας, η παρτιτούρα της «Συμφωνίας του Χριστού» 

αποκαταστάθηκε από το Κέντρο Ελληνικής Μουσικής κατόπιν παραγγελίας της Κ.Ο.Θ., και 

πρόκειται σύντομα να εκδοθεί υπό την επιμέλεια του μουσικολόγου κ. Γιάννη 

Σαμπροβαλάκη. 

                                                                                                                       Ιωάννης Ζορπίδης 

 

ΣΚΑΛΚΩΤΑΣ  ΝΙΚΟΣ 

 

ΔΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΧΟΡΟΙ : α) ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ   β) ΚΛΕΦΤΙΚΟΣ 

 

   Οι δύο αυτοί ελληνικοί χοροί του Νίκου Σκαλκώτα είναι από τους πιο δημοφιλείς ανάμεσα 

στους 36 που έγραψε για ορχήστρα. 

   Έχουν και οι δύο ιδιαιτέρως ανάγλυφα τα προτερήματα, που χαρακτηρίζουν πολλούς από 

τους χορούς του: την επιδέξια και ευφυέστατη ενορχήστρωση, την πλαστικότητα και την 

ευλυγισία του ρυθμού και ακέραιη τη γνησιότητα του ελληνικού χαρακτήρα. 

   Ο πρώτος, ο Ηπειρωτικός, είναι ένας λεβέντικος μεγαλόπρεπος χορός και ο δεύτερος, 

κλέφτικος, ένα από τα πιο λαμπρά δείγματα λυγερού και λεβέντικου χορού. 

                                                                                                               

                                                                                                                     Γεώργιος Θύμης 

 

ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ Ι ΚΑΙ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΙΙ ΑΠΌ ΤΟΥΣ  36  ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΧΟΡΟΥΣ ΓΙΑ 

ΟΡΧΗΣΤΡΑ  

 

   Οι  “36  Ελληνικοί Χοροί”  είναι το δημοφιλέστερο έργο του Νίκου Σκαλκώτα , αν και 

μετά την επέτειο των 100 χρόνων από τη γέννησή του, το ενδιαφέρον  των μουσικών 

στρέφεται ολοένα και περισσότερο  και στα άλλα έργα του συνθέτη. Οι 36 αυτοί χοροί 

αποτελούν έναν κύκλο από τρεις σειρές  (Ι,ΙΙ,ΙΙΙ)  με δώδεκα χορούς σε κάθε σειρά. 

   Η πρώτη γραφή μερικών χορών ξεκινά στα τελευταία χρόνια της παραμονής του Σκαλκώτα 

στο Βερολίνο (1931-33), ενώ οι περισσότεροι χοροί γράφτηκαν στην Αθήνα το 1934-35. Με 

την ευκαιρία της έκδοσης του έργου από το Γαλλικό Ινστιτούτο, ο Σκαλκώτας  αναθεώρησε 

το 1948-49  την ενορχήστρωση πολλών χορών. Οι μελωδίες στις οποίες βασίζονται 

προέρχονται είτε από προσωπικά του ακούσματα είτε από τη μελέτη δημοσιευμένων 

συλλογών δημοτικής μουσικής  είτε από την έρευνα που του είχε αναθέσει η Μέλπω Μερλιέ 

στο Μουσικό Λαογραφικό Αρχείο. Η επεξεργασία του πρότυπου υλικού είναι ποικιλόμορφη  

και ξεχωρίζει από τις συνήθεις  επεξεργασίες της εποχής. Ο Σκαλκώτας μεταμορφώνει το  

μουσικό υλικό, που άλλοτε αναγνωρίζεται  άμεσα, άλλοτε όχι, με έναν ιδιαίτερο προσωπικό 

τρόπο, σαν παραλλαγή  ενός θέματος, κάτι  που θυμίζει την σύνθεση του Στραβίνσκυ 

“Πουλτσινέλλα”. Χαρακτηριστική είναι πάντα τόσο η εναρμόνιση- που κυμαίνεται από 

καθαρή τονικότητα   μέχρι ατονικά σημεία- όσο και η χρήση της ορχήστρας. 

   Απόψε  θα  ακουστούν  οι  δύο ηπειρώτικοι χοροί:  Ηπειρώτικος  Χορός  Ι (Ι,3)  και  

Ηπειρώτικος Χορός  ΙΙ (ΙΙΙ,2). Ο γνωστός  Ηπειρώτικος  Χορός Ι  (Moderato, Μιb Μείζονα)  

εμφανίζεται σαν «λεβέντικος», ηρωικός χορός. Η μελωδία του όμως βασίζεται σ’ ένα ήρεμο 

ηπειρώτικο μοιρολόι,  όπου ο Σκαλκώτας πιθανόν εκφράζει μέσα από τη  μετατροπή του 

μουσικού υλικού το περιεχόμενο του κειμένου του μοιρολογιού. 

   Στον Ηπειρώτικο  Χορό  ΙΙ (σολ ελάσσονα),  ο οποίος ουσιαστικά  δεν είναι χορός, αλλά 

ένα  δραματικό κλέφτικο  τραγούδι, ακούγεται ύστερα  από μια μικρή εισαγωγή η κύρια  

μελωδία  μελαγχολικά  από  τα  έγχορδα. Στη συνέχεια  επηρεάζονται και τα πνεύματα από 

τη λυπητερή διάθεση της μελωδίας  και η  ορχήστρα κορυφώνεται σε ξεσπάσματα 

συγχορδίας. 

                                                                                                             Evelin Voigtmann 

 

 

ΤΕΣΣΕΡΙΣ  ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΧΟΡΟΙ : ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ 1-4, ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ  1-10, 

ΚΡΗΤΙΚΟΣ 1-2, ΧΩΣΤΙΑΝΟΣ ΙΙΙ-1,  ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΟ «36 ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΓΙΑ 

ΟΡΧΗΣΤΡΑ» 
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   Οι  «36 ελληνικοί χοροί για ορχήστρα»  αποτελούν  έναν κύκλο από τρεις σειρές (Ι,ΙΙ,ΙΙΙ)  

με δώδεκα χορούς σε κάθε σειρά  και είναι το πλέον δημοφιλές έργο του Σκαλκώτα. Ο 

ιδιοφυής συνθέτης   ενσωματώνει στους χορούς του  στοιχεία της ελληνικής μουσικής 

παράδοσης  με έναν τελείως προσωπικό του τρόπο, έχοντας στόχο όχι μόνο να αναδείξει τον 

πλούτο της μουσικής του τόπου μας, αλλά και να συλλάβει τη βαθύτερη ουσία της. 

  Το έργο απασχόλησε για πολλά χρόνια το συνθέτη, όσον αφορά τη σύνθεση και 

ενορχήστρωσή του, αλλά και τη μεταγραφή του για  μικρότερα οργανικά σύνολα  ή ακόμη 

και για σόλο, λόγω της εύλογης  επιθυμίας του να γίνει ευρύτερα γνωστό. Το μελωδικό υλικό 

που χρησιμοποιεί  προέρχεται είτε από προσωπικά  του ακούσματα, είτε από μελέτη 

δημοσιευμένων συλλογών της ελληνικής δημοτικής μουσικής, είτε από έρευνα που έκανε  

κατ’ ανάθεση  του Γαλλικού Ινστιτούτου, πάνω σε δημοτικά τραγούδια της Κρήτης και της 

Σίφνου. Η χειρόγραφη παρτιτούρα βρίσκεται σήμερα στο μουσείο Μπενάκη. 

 

                                                                                                                           Νίκος Κυριάκου     

 

ΔΥΟ  ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ  ΧΟΡΟΙ   α)ΧΩΣΤΙΑΝΟΣ   β)ΚΛΕΦΤΙΚΟΣ 

 

  Οι δύο αυτοί ελληνικοί χοροί διατηρούνε τα ίδια χαρακτηριστικά πολλών χορών που έχει 

γράψει για ορχήστρα ο Νίκος Σκαλκώτας: την επιδέξια και ευφυέστατη ενορχήστρωση, τη 

διαύγεια και τη δροσερότητα του πνεύματος, την πλαστικότητα και την ευλιγισία του 

ρυθμού. 

    Ο πρώτος, ο Χωστιανός (σε ρυθμό 7/8), πήρε τα’ όνομά του από τη Χώστια, μια 

κωμόπολη κοντά στη Θήβα. Ο δεύτερος είναι ένα από τα πιο λαμπρά δείγματα λυγερού και 

λεβέντικου χκλέφτικου χορού. 

 

ΤΡΕΙΣ  ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ  ΧΟΡΟΙ   α)ΤΣΑΜΙΚΟΣ  β)ΚΡΗΤΙΚΟΣ  γ)ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ 

 

  Οι τρεις αυτοί ελληνικοί χοροί του Νίκου Σκαλκώτα είναι από τους πιο δημοφιλείς ανάμεσα 

στους 36 που έγραψε για ορχήστρα. 

  Έχουν και οι τρεις  ιδιαιτέρως ανάγλυφα τα προτερήματα, που χαρακτηρίζουν πολλούς από 

τους χορούς του: την επιδέξια και ευφυέστατη ενορχήστρωση, την πλαστικότητα και την 

ευλυγισία του ρυθμού και ακέραιη τη γνησιότητα του ελληνικού χαρακτήρα. 

 

 

ΤΕΣΣΕΡΙΣ   ΧΟΡΟΙ ΑΠΌ ΤΟΥΣ 36  ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΧΟΡΟΥΣ : ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΧΟΡΟΣ, 

ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΧΟΡΟΣ, ΚΛΕΦΤΙΚΟΣ ΧΟΡΟΣ, ΜΑΖΩΧΤΟΣ ΧΟΡΟΣ 

 

  Οι 36 Ελληνικοί Χοροί είναι το δημοφιλέστερο έργο του Νίκου Σκαλκώτα, αν και 

πρόσφατα με την ευκαιρία των εκατό χρόνων από την γέννησή του, το ενδιαφέρον των 

μουσικών στρέφεται όλο και περισσότερο και στα άλλα έργα του συνθέτη. Οι Χοροί  αυτοί 

αποτελούν αποτελούν  έναν κύκλο από τρεις σειρές (Ι,ΙΙ,ΙΙΙ)  με δώδεκα χορούς σε κάθε 

σειρά. 

  Η πρώτη γραφή μερικών χορών ξεκινά στα τελευταία χρόνια της παραμονής του Σκαλκώτα 

στο Βερολίνο (1931-33), ενώ οι περισσότεροι χοροί γράφτηκαν στην Αθήνα το 1934-35. Με 

την ευκαιρία της έκδοσης του έργου από το Γαλλικό Ινστιτούτο, ο Σκαλκώτας  αναθεώρησε 

το 1948-49  την ενορχήστρωση πολλών χορών. Οι μελωδίες στις οποίες βασίζονται 

προέρχονται είτε από προσωπικά του ακούσματα είτε από τη μελέτη δημοσιευμένων 

συλλογών δημοτικής μουσικής  είτε από την έρευνα που του είχε αναθέσει η Μέλπω Μερλιέ 

στο Μουσικό Λαογραφικό Αρχείο. Η επεξεργασία του πρότυπου υλικού είναι ποικιλόμορφη  

και ξεχωρίζει από τις συνήθεις  επεξεργασίες της εποχής. Ο Σκαλκώτας μεταμορφώνει το  

μουσικό υλικό, που άλλοτε αναγνωρίζεται  άμεσα, άλλοτε όχι, με έναν ιδιαίτερο προσωπικό 

τρόπο, σαν παραλλαγή  ενός θέματος, κάτι  που θυμίζει την σύνθεση του Στραβίνσκυ 

“Πουλτσινέλλα”. Χαρακτηριστική είναι πάντα τόσο η εναρμόνιση- που κυμαίνεται από 

καθαρή τονικότητα   μέχρι ατονικά σημεία- όσο και η χρήση της ορχήστρας. 
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  Απόψε  θα ακουστούν τέσσερις χοροί: Ηπειρώτικος Χορός (1,4), Κρητικός Χορός (1,2), 

Κλέφτικος Χορός (ΙΙΙ,3) και Μαζωχτός Χορός (ΙΙΙ, 12). Ο γνωστός Ηπειρώτικος Χορός 

(Moderato), εμφανίζεται σαν «λεβέντικος», ηρωϊκός χορός. Η μελωδία του όμως βασίζεται 

σε ένα ήρεμο ηπειρώτικο μοιρολόι, όπου ο Σκαλκώτας πιθανόν εκφράζει μέσα από την 

μετατροπή του υλικού το περιεχόμενο  του κειμένου του μοιρολογιού. 

  Στον Κρητικό Χορό (Allegretto moderato), η μελωδία παρουσιάζεται πρώτα στα πνευστά, 

μετά συνεχίζουν τα έγχορδα μαζί. Η ρυθμική συνοδεία εδώ θυμίζει κάποιες επιδράσεις  του 

Κουρτ Βάιλ, του οποίου ο συνθέτης ήταν για λίγο μαθητής στο Βερολίνο. 

  Ο σβέλτος Κλέφτικος Χορός (Allegro vivo)  βασίζεται σε τριμερή μορφή (Α-Β-Α- 

επίλογος), στην οποία το μεσαίο τμήμα φέρνει τόσο ηχοχρωματική όσο και μελωδική 

αντίθεση με το κύριο θέμα της Α ενότητας. 

Ο Μαζωχτός Χορός  (Allegro molto vivace), βασίζεται σ’ ένα  «χελιδόνισμα», απλό τραγούδι 

για το καλωσόρισμα της άνοιξης. Ο Σκαλκώτας το μεταμορφώνει εντελώς, έτσι ώστε η 

πρώτη ενότητα να μοιάζει με εμβατήριο. Στη συνέχεια αρχίζει να κυριαρχεί το χορευτικό 

στοιχείο, που οδηγεί τον χορό σε μία δυναμική κορύφωση. 

                                                                                                                         Evelin Voigtmann 

 

ΤΕΣΣΕΡΙΣ  ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ  ΧΟΡΟΙ 

 

  Οι τέσσερις ελληνικοί χοροί του Νίκου Σκαλκώτα είναι από τους πιο δημοφιλείς ανάμεσα 

στους 36 που έγραψε για ορχήστρα. Έχουν και οι τρεις  ιδιαιτέρως ανάγλυφα τα 

προτερήματα, που χαρακτηρίζουν πολλούς από τους χορούς του: την επιδέξια και 

ευφυέστατη ενορχήστρωση, την πλαστικότητα και την ευλυγισία του ρυθμού και ακέραιη τη 

γνησιότητα του ελληνικού χαρακτήρα. 

  Ο πρώτος, ο Πελοποννησιακός, θυμίζει την εποχή των Μυκηνών, όπου η αυστηρότητα της 

Σπάρτης ερχόταν σε αντίθεση με τη χάρη και το πνεύμα των Αθηνών. Ο χορός αυτός είναι 

σαν ένα ποίημα που φανερώνει  την ατμόσφαιρα που επικρατούσε στην Πελοπόννησο κατά 

την αρχαιότητα. 

  Ο Ηπειρωτικός  είναι γραμμένος πάνω σε ένα ηπειρωτικό μοιρολόι, πονεμένο, αργό, 

τραγικό. Το ότι ένα θέμα από νεκρικό τραγούδι γίνεται χορός δεν εκπλήσσει. Είναι 

χορεύοντας που οι γυναίκες του Ζαλλόγου ρίχτηκαν στο γκρεμό για να μην πέσουν στα χέρια 

τωμ Τούρκων. 

  Ο Χοστιανός είναι γραμμένος σε ρυθμό 7/8 και πήρε το όνομά του από τη Χόστια, μια 

κωμόπολη κοντά στη Θήβα. Είναι χορός λαϊκός, πολύ ρυθμικός. 

  Ο  Κλέφτικος είναι ένας σύντομος ζωηρός χορός, από τα πιο λαμπρά δείγματα λυγεράδας 

και λευτεριάς. Φέτος, 30 χρόνια μετά το θάνατο του Σκαλκώτα, οργανώνονται στη γενέτειρά 

του τη Χαλκίδα γιορτές τιμώντας τη μνήμη του μεγάλου έλληνα συνθέτη. 

                                                                                                                                        

                                                                                                               Γεώργιος Θύμης 

 

ΔΕΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ  ΧΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΚΑΛΚΩΤΑ 

 

  Οι «Ελληνικοί Χοροί»  του, συνολικά 36 στον αριθμό, γράφτηκαν ανάμεσα στα έτη 1933-

36, δηλαδή αμέσως μετά την επιστροφή του συνθέτη στην Ελλάδα από το εξωτερικό (όπου 

σπούδασε με τους  Willy  Press, Kurt Weil και  Paul Jarnach). Είναι από τα πιο προσιτά και 

πολυπαιγμένα έργα του. 

  Κάθε χρόνος είναι στη βάση του μια μονομερής φόρμα. Το σύνολο των χορών είναι ένα 

υπόδειγμα  σύνθεσης που αξίζει να το μελετήσει κανείς, ένα υπόδειγμα παραδοσιακής 

ελληνικής σύνθεσης  για την ανάπτυξη του μελωδικού υλικού, την εναρμόνιση των μελωδιών 

και την ενορχηστρωτική λαμπρότητά του. Η ελληνικότητα της μουσικής αυτής δεν έγκειται 

μόνο στις λαϊκές μελωδίες της. Είναι ένα μυστήριο που ούτε εντοπίζεται με το λόγο ούτε 

εκφράζεται με λόγια, που μόνο ένας μεγάλος συνθέτης, σαν μύστης και σαν προφήτης, ξέρει 

να πραγματοποιήσει. 

                                                                                                                   Κώστας Γριμάλδης 
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ΤΡΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΧΟΡΟΙ 

 

  Ανάμεσα στο πολύμορφο και πολύπλευρο έργο του- κοντσέρτα για πιάνο, για βιολί, για 

βιολοντσέλο, για πνευστά, διάφορα συμφωνικά κ.λ.π.- ιδιαίτερη θέση έχουν οι 36 ελληνικοί 

χοροί του για ορχήστρα, όπου σε εξαιρετικό βαθμό εναρμονίζονται η γλαφυρότητα και η 

ελληνικότητα του ύφους με μια θαυμαστή δεξιοτεχνία της ενορχήστρωσης. 

  Ο «Κρητικός», ο χορός της Κρήτης, έχει μια κίνηση ζωηρή, ελαφριά, με ρυθμό 

δαιμονισμένο, σαν το λαό που πριν πει ότι είναι Έλληνας καυχιέται να αναφέρει πως είναι 

Κρητικός. 

  Ο  «Αρκαδικός»  είναι ρυθμικός, με ισορροπημένη ευλυγισία. 

  Ο «Ηπειρωτικός»  είναι ένας λεβέντικος, μεγαλόπρεπος χορός με τραγικό και ηρωικό 

χαρακτήρα. 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΧΟΡΟΙ: ΤΣΑΜΙΚΟΣ, ΚΡΗΤΙΚΟΣ, ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ Ι, ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΙΙ 

 

   Ανάμεσα στο πολύμορφο και πολύπλευρο έργο του- κοντσέρτα για πιάνο, για βιολί, για 

βιολοντσέλο, για πνευστά, διάφορα συμφωνικά κ.λ.π.- ιδιαίτερη θέση έχουν οι 36 ελληνικοί 

χοροί του για ορχήστρα, όπου σε εξαιρετικό βαθμό εναρμονίζονται η γλαφυρότητα και η 

ελληνικότητα του ύφους με μια θαυμαστή δεξιοτεχνία της ενορχήστρωσης 

   Ο «Τσάμικος», ο χορός του Τσάμη, του τραχή χορικού της Ρούμελης, έχει κάτι το ηρωικό 

και λυρικό συνάμα. Το μελωδικό θέμα που αναπτύσσεται εδώ είναι το θέμα του λαϊκού 

τραγουδιού που έχει τίτλο «Ο αετός».  

   Ο «Κρητικός», ο χορός της Κρήτης, έχει μια κίνηση ζωηρή, ελαφριά, με ρυθμό 

δαιμονισμένο. 

   Ο  «Ηπειρωτυικός ΙΙ» είναι ένας εκφραστικός χορός, που θυμίζει ηπειρωτικό μοιρολόι. Ο  

«Ηπειρωτυικός Ι» είναι ένας λεβέντικος, μεγαλόπρεπος χορός με τραγικό και ηρωικό 

χαρακτήρα. 

                                                                                                                    Σόλωνας Μιχαηλίδης 

 

«Η ΘΑΛΑΣΣΑ» – ΛΑΪΚΟ ΜΠΑΛΕΤΟ  

 

  Με διαφορά περίπου δεκατριών ετών από τους Τριάντα  έξι  ελληνικούς χορούς,  ο Νίκος 

Σκαλκώτας  με το λαϊκό μπαλέτο Η «Θάλασσα»  συγκεντρώνεται για άλλη μια φορά στη 

μελέτη της  ελληνικής δημοτικής παράδοσης. Από τα πρώτα σπουδαστικά του χρόνια  και σε 

όλη τη διάρκεια της ζωής του,  ο συνθέτης  φαίνεται να προβληματίστηκε  έντονα για τον 

τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε η ελληνική δημοτική  μουσική παράδοση να αποτελέσει  

πηγή δομικού υλικού στη σύνθεση. Οι δυνατότητες που του φανερώθηκαν μέσα από το 

μουσικό υλικό της παράδοσης ήταν το κίνητρο για να αναπτύξει διαφορετικές τεχνικές, από 

την απόλυτη τονικότητα  στην απόλυτη ατονικότητα και με πολλές ενδιάμεσες «αποχρώσεις» 

και διαφοροποιήσεις. Έψαχνε  να ανακαλύψει ελληνικούς δημοτικούς σκοπούς  που να 

περιέχουν  όσο το δυνατόν περισσότερα χρωματικά ημιτόνια της κλίμακας, για να 

χρησιμοποιηθούν σε ατονική και δωδεκάφθογγη επεξεργασία.  Έψαχνε επίσης για αυθεντικές 

μελωδίες που να ταυτίζονται με την καθαρότητα της διατονικής κλίμακας, όπως και για 

μελωδίες που να κινούνται στο οριακό σημείο μεταξύ τονικότητας και ατονικότητας. Η 

«Θάλασσα»  είναι ένα από τα λίγα «απολύτως τονικά» έργα  του. Γράφτηκε το 1949, ύστερα 

από παραγγελία της πιανίστας και χορογράφου Πολυξένης  Ματέι-Ρουσοπούλου, φίλης του 

συνθέτη, η οποία τέλη 1947 αρχές 1948  είχε συζητήσει μαζί του για ένα μπαλέτο. Η αρχική 

ιδέα και μορφή του έργου είχε τίτλο  Γη και Θάλασσα. Λίγο αργότερα, ο Σκαλκώτας  χώρισε 

τα δύο τμήματα σε  δύο ανεξάρτητες συνθέσεις: η μεν πρώτη με τον τίτλο Γη ή Τέσσερις  

φθινοπωρινές εικόνες ολοκληρώθηκε το 1948 με κανονική ενορχήστρωση, ενώ η 

«Θάλασσα»  απέκτησε μεγαλύτερες διαστάσεις  οι αρχικές δέκα εικόνες έγιναν «Δέκα 

εικόνες και μια Εισαγωγή», η  ορχήστρα πλήρης, με ενισχυμένο τμήμα ξύλινων πνευστών και 

κρουστών, άρπα και έγχορδα. 
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   Η εξαιρετικά καλλιγραφική παρτιτούρα  του έργου είναι χρονολογημένη αυτόγραφα 

29.6.1949, ενώ ο εκτεταμένος πρόλογος  γραμμένος στον πυκνό γραφικό χαρακτήρα  του 

συνθέτη προσδιορίζει τη μορφή του έργου ως «μουσικοθεατρικό λαϊκό μπαλέτο» και 

περιγράφει τις εικόνες που ανακαλεί η μουσική σαν πρόγραμμα: «Μια σειρά ζωντανών 

εικόνων, παρμένων αποκλειστικά από τη ζωή του θαλασσινού κόσμου  και της ωραίας 

θάλασσας, αποδίδει ένα μικρό φραγκμέντο, σαν υπόθεση, που περιστρέφεται πότε στο 

φανταστικό πότε στο φαντασμαγορικό (χορός-μπαλέτου) και συχνά στο λαϊκό μοτίβο σε 

παραδόσεις της θαλασσινής ζωής. Η απέραντη θάλασσα  αφήνει σε όλους μας μια αμφίβολη 

τρικυμία  σε βαθύ αίσθημα, βαθιά νοσταλγία πιο πολύ ακόμα και στους θαλασσινούς, που αν 

και την γνωρίζουν την αγαπούν και την τραγουδάνε, η αμφίβολη τρικυμία που τους μένει  

είναι σαν μια λύπη θανάτου.  

   Η μουσική του μπαλέτου μοιράζεται σε μια εισαγωγή και δέκα εικόνες χορού. Όπως στην 

υπόθεση, έτσι και στην μουσική, το λαϊκό μοτίβο κυριαρχεί. Το μουσικό μοτίβο της 

θάλασσας ακούγεται σε αργό ρυθμό στην εισαγωγή  και αμέσως κατόπιν σε γρήγορο και 

άλλη μορφή. Το ξαναβρίσκουμε  στο “Χορό των κυμάτων”, στο “Νυχτερινό”,  και στον 

“Ύμνο της θάλασσας”, σ’ ένα τελευταίο ξέσπασμα. Κάθε φορά μουσικά περιπλεγμενο, πότε 

ως κύριο πότε ως  δεύτερο θέμα.  Οι άλλες εικόνες   έχουν ίδια και πολλά θέματα σε 

διάφορες μουσικές μορφές, όπως scherzo, rondo (λαϊκό), Lied(τραγούδι) κ.α. 

    Η όλη μουσική, χωρίς το μπαλέτο, θα μπορούσε να ονομασθεί “συμφωνική σουίτα” – το 

κύριο μοτίβο που ακούγεται στα διάφορα μέρη γίνεται γνώριμο και στερεώνει την όλη μορφή 

της συμφωνικής σουίτας (ή του συμφωνικού χορευτικού ποιήματος). Ο τόνος της μουσικής 

είναι λαϊκός από αρχής μέχρι τέλους, με τάση προς την απλότητα του χορού, του ρυθμού και 

της φαντασίας του μπαλέτου, που δεσπόζει σαν οδηγός στις διάφορες αντιθετικές εικόνες της 

σκηνής. 

   Στην ορχήστρα βρίσκουμε τα όργανα μοιρασμένα σε οπλιστικά μέρη απλού χαρακτήρα, 

απλού ρυθμού, και απλής αρμονίας  ωστόσο ο γενικός ήχος   έχει ένα ιδιόχρωμα, το χρώμα 

αυτό πολλαπλασιάζεται στην όλη όρχηση και δίνει σε κάθε μέρος  για λίγες στιγμές και μια 

πολύπλοκη μουσική πνοή. Εξαίρεση απότελεί ο όγδοος χορός  “Η προετοιμασία της 

Γοργόνας” που ο χαρακτήρας του είναι εξωτικός και συνάμα δραματικός. Ο χορός αυτός 

παίζεται και στο θέατρο ως χορευτικό intermezzo.  Ο «Ύμνος προς τη θάλασσα»  είναι ένα 

ειρηνικό φινάλε, το γαληνώδες τέλος όλης της συμφωνικής φαντασίας. 

 

Πηγή: Ένθετο φυλλάδιο από το CD «Νίκος Σκαλκώτας»: Η θάλασσα» (ηχογράφηση 2001, 

Ορχήστρα των Χρωμάτων/ Μίλτος Λογιάδης). 

 

“ΤΡΕΙΣ ΕΙΚΟΝΕΣ”  (ΜΙΚΡΗ ΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΣΟΥΙΤΑ) 

 

  Ο Σκαλκώτας συνέθεσε το μπαλέτο “Τρεις Εικόνες” Μικρή χορευτική Σουίτα το 1948 και 

το ενορχήστρωσε το 1949, την τελευταία χρονιά της ζωής του. Την ίδια χρονιάτο έργο 

παίχτηκε από την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Έκτοτε, εκτός από μια εκτέλεση στις αρχές 

της δεκαετίας του 1960, το έργο παρέμεινε ουσιαστικά άγνωστο. Σήμερα παρουσιάζεται από 

νέα παρτιτούραμε κριτική εκδοτική επιμέλεια. Είναι γραμμένο στο “νεοκλασσικό” τονικό 

ιδίωμα, το οποίο κυριαρχεί στα τελευταία χρόνια της ζωής του συνθέτη. 

  Δύο μέρη από το μπαλέτο, μαζί με ορισμένα μέρη από το μπαλέτο “Η Θάλασσα”, υπάρχουν 

και σε εκδοχή για σόλο πιάνο, με τον τίτλο “Από τη γη και τη θάλασσα της Ελλάδος”. Είναι 

ένα από τα γοητευτικότερα έργα της τελευταίας περιόδου του συνθέτη και χαρακτηρίζεται 

από το προσωπικό ύφος, την ευφορία των ιδεών, καθώς και την ιδιαίτερη ενορχηστρωτική 

τέχνη. 

  Στη συναυλία αυτή παίζονται τα τρία από τα τέσσερα  μέρη του έργου. Ο Σκαλκώτας, με 

αφορμή  την πρώτη εκτέλεση του έργου, σημειώνει:  

 “Οι εικόνες είναι σαν χοροί γραμμένοι σε λαϊκό, χωριάτικο και ποιμενικό χαρακτήρα με 

μορφή σουίτας. Οι δύο πρώτες στο χωριό, οι χωρικοί θερίζουν και σπέρνουν, η μουσική σε 

απλό χορευτικό ρυθμό σαν να περιγράφει την φροντίδα και τον κόπο του θερισμού που 

ηλιοκαμένοι άνθρωποι αισθάνονται τη βαθειά  ευχαρίστηση της δουλειάς μέσα στην ωραία 
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Φύση-όπως και ο αργός ρυθμός της σποράς με τον ποιμενικό και μελωδικό σκοπό που 

κυριαρχεί απ’ αρχής μέχρι τέλους. 

  Ο θερισμός διαιρείται  σε τρία μέρη:πρώτο θέμα, δεύτερο θέμα και επανάληψη του 

πρώτουμε μια μικρή Coda. Η Σπορά διαιρείται επίσης σε τρία μέρη: πρώτο θέμα με μικρή 

πολυφωνική τάση, δεύτερο θέμα σαν ποιμενικό και επανάληψη του πρώτου με μικρές 

παραλλαγές  που μας φέρνουν προς το τέλος. Το μέρος αυτό έχει και εκκλησιαστικό 

χαρακτήρα. Το τρίτο μέρος, ο Τρύγος, αποτελείται απ’ το πρώτο ρυθμικό και λαϊκό θέμα: 

ακολουθεί ένα ενδιάμεσο επεισόδιο με συνεχείς γρήγορες φιγούρες που συνοδεύονται επίσης 

από το ρυθμό του πρώτου θέματος-αμέσως κατόπιν εμφανίζεται το δεύτερο θέμα 

συνοδευόμενο από bassi ostinati, προς το τέλος επανάληψη του πρώτου θέματος με εμφανές 

ρυθμικό τέλος. 

  Η αρμονία, όπως και η μουσική έκφραση των θεμάτων, είναι παρ’όλες  τις ελευθερίες που 

ακούγονται επίσης ιδιαιτέρως συγκρατημένη και συμβαδίζει με το ρυθμό όλων των θεμάτων. 

 

                                                                                                                    Νίκος Χριστοδούλου 

 

CONCERTINO ΓΙΑ ΣΑΞΟΦΩΝΟ ΚΑΙ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΕΓΧΟΡΔΩΝ 

 

  Ο Σκαλκώτας   αγαπούσε το σαξόφωνο και είχε γράψει γι’ αυτό. Το Κοντσερτίνο, αρχικά 

γραμμένο για όμποε και πιάνο, έχει γνωρίσει από μεγάλους μουσικούς αρκετές μεταγραφές. 

Μια πολύ ταιριασατή μεταγραφή είναι αυτή του μουσικολόγου κλαρινετίστα Γιάννη 

Σαμπροβαλάκη, που το ενορχήστρωσε θαυμάσια για σοπράνο σαξόφωνο και ορχήστρα 

εγχόρδων. 

                                                                                                              Θεόδωρος Κερκέζος 

 

ΚΟΝΤΣΕΡΤΟ ΓΙΑ ΔΥΟ ΒΙΟΛΙΑ ΚΑΙ ΟΡΧΗΣΤΡΑ 

 

   Το Κοντσέρτο για 2 βιολιά του Σκαλκώτα είναι το πρώτο έργο νεοελληνικής κλασικής 

μουσικής, που χρησιμοποιεί ρεμπέτικο θέμα: Το τραγούδι “θα πάω εκεί στην Αραπιά” του 

Βασίλη Τσιτσάνη. Γράφοντας το έργο αυτό, κατά πάσα πιθανότητα το 1944, στην εποχή των 

Δεκεμβριανών, ο συνθέτης χρησιμοποιεί στο δεύτερο, αργό μέρος του το ωραιότατο θέμα 

του Τσιτσάνη, θεωρώντας το ως “λαϊκό τραγούδι”, για να στήσει πάνω του μια σειρά 

ονειρικές και εξώκοσμες παραλλαγές. 

  Η επιλογή του αυτή απορρέει οργανικά από τις εξελίξεις των ιδεών του Σκαλκώτα μέσα 

στην Κατοχή και μετά από αυτήν για τη σύνθεση “λαϊκής” μουσικής, μιας μουσικής που θα 

απευθυνθεί στις μάζες. Στο νέο αυτό ιδεολογικό πλαίσιο, η κατηγορία του “λαϊκού” 

υποκαθιστά κατά μεγάλο μέρος τη μεσοπολεμική κατηγορία του “δημοτικού”, στην οποία ο 

συνθέτης είχε στηρίξει τη σύνθεση των 36 Ελληνικών Χορών. Με την ίδια επιλογή του, ο 

συνθέτης προηγείται  κατά έναν χρόνο του Γιάννη Α. Παπαιωάννου, που χρησιμοποιεί ένα 

ρεμπέτικο θέμα στο τελευταίο μέρος του “Βασίλη του Αρβανίτη” το 1945, καθώς  και, στη 

συνέχεια, της στροφής προς το ρεμπέτικο των Μάνου Χατζιδάκι και Μίκη Θεοδωράκη. 

  Τα δύο ακραία, γρήγορα μέρη του Κοντσέρτου είναι γραμμένα σε ανάλαφρο, 

σπινθηροβόλο, διασκεδαστικό ύφος, και διακρίνονταο για τα χαρακτηριστικά, εύληπτα 

θέματά τους, καθώς και τα μακρά, δεξιοτεχνικά περάσματα και τις καντέντσες που ο 

συνθέτης δίνει στο σφιχτοδεμένο δίδυμο των δύο σόλο οργάνων. 

  Με τον τρόπο αυτό ο Σκαλκώτας γράφει το τελευταίο από τα μεγάλα δωδεκαφθογγικά 

κοντσέρτα του, σε  ένα ιδίωμα που προέρχεται σαφώςαπό τον αυστηρό δωδεκαφθογγισμό της 

2ης συμφωνικής σουίτας, μόνο που είναι πιο ελεύθερο και υφίσταται μια χαρακτηριστική  

“παραμόρφωση πεδίου” στο 2ο μέρος του,  όπου ενσωματώνει την τονική μελωδία του 

Τσιτσάνη. 

  Το έργο αυτό πιθανότατα ο συνθέτης σκόπευε να ενορχηστρώσει στο τέλος του 19499, 

αμέσως μετά το τελείωμα της ενορχήστρωσης των δύο τελευταίων μερών της 2ης 

συμφωνικής του σουίτας. Έμεινε ανενορχήστρωτο, λόγω του ξαφνικού θανάτου του 

Σκαλκώτα, στις 20 Σεπτεμβρίου της χρονιάς αυτής. Για το λόγο αυτό έμεινε και άπαιχτο, αν 
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εξαιρεθεί μια πρόσφατη εκτέλεσή του, όπου οι νότες από το παρτισέλ του συνθέτη παίζονται 

από τα δύο πιάνα.  

  Η ενορχήστρωση στην οποία θα παιχτεί το έργο φτιάχτηκε από τον υπογράφοντα το παρόν 

σημείωμα. Στηρίχτηκε σε μια δεκαετή έρευνα του μουσικού έργου του Σκαλκώτα και ιδίως 

των χαρακτηριστικών και της εξέλιξης  των ορχηστρικών του ιδιωμάτων, καρπός της οποίας 

ήταν ένα βιβλίο –“η Σκαλκωτική ενορχήστρωση”, εκδ. Παπαδήμας 1998- και 

ενορχηστρώσεις και των τριών έργων που ο συνθέτης άφησε ανενορχήστρωτα: εκτός από το 

Κοντσέρτο για 2 βιολιά, των δύο τελευταίων μερών της 2ης συμφωνικής σουίτας, καθώς και 

της Πομπής προς τον Αχέροντα. 

                                                                                                           Κωστής Δεμερτζής 

 

“ΠΟΜΠΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΧΕΡΟΝΤΑ” 

 

  Η “Πομπή προς τον Αχέροντα” μας έχει παραδοθεί από τον Σκαλκώτα ως σύνθεση, με 

σημειώσεις ενορχήστρωσεις. Οι τελευταίες, μάλιστα, είναι αρκετά λεπτομερείς, και δείχνουν 

ότι ο συνθέτης το είχε συλλάβει σε ορχηστρική μορφή. 

  Καθώς το έργο είναι αχρονολόγητο, συναντάμε αρκετές δυσκολίες για μια ακριβέστερη 

χρονολόγησή του. Σαν κατηγορία, εντάσσεται φυσιολογικά στη μεγάλη μεταπολεμική  

τονική ορχήστρα του συνθέτη. Η μεταπολεμική  τονική ορχήστρα του Σκαλκώτα 

(διαφορετική από την ορχήστρα  των “Ελληνικών Χορών” του 1936)  ξεκινά ήδη 

προπολεμικά, από το 1938, με το μπαλέτο “Η Λυγερή κι ο Χάρος”.  Μέσα στον πόλεμο, 

πιθανότατα ερχόμενος σε επαφή με τα έργα άλλων Ελλήνων συνθετών, τα οποία εκτελούσε 

ως μέλος των τριών ορχηστρών (Ραδιοφωνίας, Κρατικής, Λυρικής Σκηνής), ο συνθέτης 

μεταβάλλει τις αντιλήψεις του για την ορχήστρα και την ορχηστρική γραφή. 

  Μια έμμεση πηγή χρονολόγησης μας δίνει ο τίτλος: Στην εργογραφία ενός άλλου Έλληνα 

συνθέτη, του Μενέλαου Παλλάντιου, βρίσκουμε επίσης μια  “Πομπή προς τον Αχέροντα”, 

χρονολογούμενη στα 1942. Αν ακολουθήσουμε  την εύλογη υπόθεση ότι τα δύο έργα είναι 

πλησιόχρονα, η Σκαλκωτική «Πομπή»  θα πρέπει να τοποθετηθεί στην περίοδο της Κατοχής, 

κάτι που θα την ενέτασσε στη γενικότερη συμβολική ροπή της περιόδου αυτής. Και –γιατί 

όχι- και στην τάση για ανόρθωση της Παλαμικής ποιητικής  εικονοποιίας, στην οποία 

χρωστάμε, μεταξύ άλλων, και το Παραμυθόδραμα «Με του Μαγιού τα Μάγια». Η  «Πομπή 

προς τον Αχέροντα» μπορεί να περιστρέφεται γύρω από τον Παλαμικό Διγενή, που τον 

πηγαίνει καβάλα ο Χάροντας στον Άδη. 

  Μέχρι να υπάρξουν ειδικότερα στοιχεία, η πιθανή χρονολογία σύνθεσης της «Πομπής» θα 

μπορεί να τοποθετηθεί από το 1942 ως το 1949, οπότε, με το θάνατο του συνθέτη, το 

μουσικό του χειρόγραφο καθίσταται, πλέον, «βεβαίας χρονολογίας». 

  Οι προβληματισμοί μας γύρω από τη χρονολόγηση του έργου, όμως, δεν θα πρέπει να μας 

αποσπούν από την κατανόηση της δυναμικής φύσης της Σκαλκωτικής δημιουργίας. Η 

τελευταία συνίσταται στην ανάπτυξη μιας αρχικής σπερματικής ιδέας σε ένα σύνθετο έργο 

μεγαλεπήβολων διαστάσεων. 

  Στη μορφή που σώζεται η «Πομπή» εντάσσεται  στη ρομαντική παράδοση του συμφωνικού 

ποιήματος, με εξαίρεση την πολύ συμπυκνωμένη φόρμα του. Κάτι όχι πρωτόφαντο στον 

Σκαλκώτα, αν λάβουμε υπόψη μας ότι, στα «10 σκίτσα για έγχορδα», λ.χ., ο συνθέτης 

συμπυκνώνει τη μουσική έννοια της συμφωνίας σε μουσική έκτασης μιας σελίδας. Το έργο, 

συνεπώς, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως συμφωνικό ποίημα, πολύ ανεπτυγμένο, ως 

συμφωνική εικόνα, ως συμφωνικό πρελούδιο, ως συμφωνικό σκίτσο, ως μικρό χορευτικό 

κομμάτι, ή ως απόσπασμα από ένα ευρύτερο έργο που δεν γράφτηκε, εξ όσων γνωρίζουμε, 

ποτέ. 

   Στην αρμονική του έργου, που στηρίζεται στην αξιοποίηση του διαστήματος των τριών 

τόνων, στο πλαίσιο μιας ασύμμετρης ρυθμικής διαρκών αλλαγών του μέτρου, αναγνωρίζουμε 

έναν πρώτης γραμμής συνθέτη της Εθνικής Μουσικής Σχολής, που αποδίδει έναν ήχο που 

έχουμε μάθει να αναγνωρίζουμε, επίσης, στην ιδιότυπη τροπική αντίστιξη της πρώτης 

ανάπτυξης του θέματος, όπου ο Σκαλκώτας συνομιλεί με τον Ασντίοχο Ευαγγελάτο, 

χτίζοντας, παράλληλα, μια από τις ωραιότερες μελωδίες της ελληνικής συμφωνικής 

μουσικής. Στην ευρύτερη συμφωνική παράδοση του έργου, και ιδίως στην αρχιτεκτονική του 
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τάση, στην τελετουργική αλληλουχία των εικόνων της, στη συνεπή πορεία προς το 

μεγαλοπρεπές κορύφωμα, αναγνωρίζουμε τον Μπρούκνερ. 

   Η ενορχήστρωση ακολούθησε πιστά τις οδηγίες του συνθέτη, αντιμετωπίζοντας, κατά τα 

λοιπά, το έργο στο πλαίσιο της ύστερης ενορχηστρωτικής αντίληψης του Σκαλλκώτα, 

λιγότερο νοησιοκρατικής και πιο ακαδημαϊκής. 

                                                                                                                     Κώστας Δεμερτζής 

 

 

 

 4.3   ΣΧΟΛΗ  ΜΕΣΑΙΑΣ  ΓΕΝΙΑΣ  ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ  ΣΥΝΘΕΤΩΝ (ΓΕΝΝΗΜΕΝΟΙ 

ΜΕΧΡΙ ΤΟ 1940) 

 

 ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

 

ΤΡΙΠΤΥΧΟ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ 

 

  Το «Τρίπτυχο» για ορχήστρα γράφτηκε το καλοκαίρι ’79 για το διαγωνισμό σύνθεσης που 

προκύρηξε η ΚΟΘ για την επέτειο των 20 χρόνων από την ίδρυσή της. Βραβεύτηκε και 

παρουσιάζεται σήμερα σε πρώτη παγκόσμια εκτέλεση. 

  Ο συνθέτης γράφει : «Το   «Τρίπτυχο» αποτελείται- όπως υποδηλώνει και ο τίτλος του- από 

τρία κομμάτια, που είναι τρία τραγούδια  χωρίς λόγια, εμπνευσμένα από τρία ποιήματα του 

Γ. Σεφέρη. Το πρώτο «Στο στήθος μου η πληγή ανοίγει πάλι», το δεύτερο «Κι αν ο αέρας 

φυσά δε μας δροσίζει» και το τρίτο «Εδώ τελειώνουν τα έργα της θάλασσας, τα έργα της 

αγάπης». Η μουσική θέλει να εκφράσει ό,τι και τα λόγια. Έννοιες, σκέψεις  και 

συναισθήματα, αποφεύγει όμως την περιγραφή τοπίων και φαινομένων της φύσης. Ο 

μελωδικός και αρμονικός κόσμος του έργου βασίζεται σε δωδεκάφθογγες σειρές, ελεύθερα 

επεξεργασμένες και η αρχιτεκτονική του δομή σε μια  απλή φόρμα  Α-Β-Α». «Δεν ακολουθώ 

ένα καθιερωμένο σύστημα γραφής», συνεχίζει ο συνθέτης, «ούτε πιστεύω σ’ ένα ορισμένο 

στυλ στο χώρο και στο χρόνο και αποφεύγω τον ασφυκτικό κλοιό μιας αυστηρής φόρμας. Τα 

μέσα της μουσικής επιστήμης-παλιό και μοντέρνο κοντραπούνκτο, νεότερη αρμονία, 

ατονικότητα, δωδεκάφθογγη τεχνική, μορφολογία και ενορχήστρωση- τα χρησιμοποιώ 

ελεύθερα για να εκφράζω τις συγκινήσεις μου από τη ζωή και τα έργα των ανθρώπων». 

 

                                                                                                              Δημητρης Αγραφιώτης 

 

ΔΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ 

 

  Το  δημοτικό μας τραγούδι τόσο σαν ποίηση όσο και σαν μουσική ήταν και είναι για μένα 

πηγή έμπνευσης και πνευματικής καλλιέργειας. Ο θαυμασμός μου για τη μεγαλειώδη αυτή 

πνευματική δημιουργία του λαού μας που την εθνική, ιστορική, εκπαιδευτική και αισθητική 

της αξία δεν μπορεί να αμφισβητήσει  κανείς, με οδήγησε στη μελέτη των δημοτικών 

τραγουδιών και χορών, που οι ρίζες τους βρίσκονται μέσα στην αρχαία ελληνική και 

βυζαντινή μουσική.  

   Ασχολήθηκα με τη μεταγραφή και σύνθεση δημοτικών τραγουδιών για soli ή μικρό 

ensemble  και παρουσιάζω εδώ δύο από μια πεντάδα χορών για μεγάλη ορχήστρα. Απόφυγα 

να εναρμονίσω με κλασικές συγχορδίες τις δημοτικές μελωδίες που βασίζονται σε αρχαία 

ελληνικά τετράχορδα και σε βυζαντινές κλίμακες που διαφέρουν τόσο πολύ από τη γνωστή 

μουσική της δύσης και προσπάθησα να μην αλλοιώσω το χαρακτήρα των χορών  με τους 

ζωηρούς 7/8, 5/8 ρυθμούς τους. Απόφυγα επίσης μια σχολαστική επεξεργασία του μουσικού 

υλικού αφήνοντας  σχεδόν ακέραιη τη μελωδική και ρυθμική υπόσταση των χορών. 

Αναλύοντας  και χωρίζοντας τη μελωδία σε μοτίβα και ρυθμικά σχήματα επεξεργάστηκα και 

ενορχήστρωσα τους χορούς  βασιζόμενος στις δυνατότητες των ηχητικών συνδυασμών της 

συμφωνικής ορχήστρας. Με τους «ελληνικούς χορούς»  Δε φιλοδοξώ να κάνω «μεγάλη 

σύνθεση», εκπληρώνω μονάχα ένα χρέος μου, πιστεύοντας πως συμβάλλω και εγώ στον  

πλουτισμό της φολκλορίστικης συμφωνικής μουσικής του τόπου μας. Θα είμαι πολύ ευτυχής 
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να πετύχω με τους  «έντεχνους» αυτούς ελληνικούς χορούς να μεταφέρω στην αίθουσα 

συναυλιών τη χαρά της ακρόασης της  γνήσιας δημοτικής μουσικής μας (κι όχι της φτηνής 

ψευτολαϊκής μουσικής  της σύγχρονης μπουζικοκρατούμενης Ελλάδας) της μουσικής, που 

μέσα της καθρεπτίζεται η γνήσια ελληνική Ζωή στις πιο ωραίες μορφές και εκδηλώσεις. 

 

                                                                                                            Δημήτρης Αγραφιώτης 

 

ΑΔΑΜΗΣ  ΜΙΧΑΛΗΣ 

 

ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΕΓΧΟΡΔΩΝ  

  Οι Παραλλαγές  για Ορχήστρα Εγχόρδων γράφτηκαν το 1958. Η πρώτη τους εκτέλεση έγινε 

το 1960 απ’ την ορχήστρα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Δημήτρη 

Αγραφιώτη. 

  Οι Παραλλαγές  αρμονικά ανήκουν στο σύστημα που ονομάζουμε διευρυμένη τονικότητα. 

Ένα σύστημα δηλαδή που ενώ δεν παύει να αναφέρεται στην τονικότητα, δημιουργεί πολλές 

φορές ατομικά ακούσματα. Το έργο αποτελείται από το θέμα και πέντε Παραλλαγές. Το θέμα 

δίνει τις αρμονικές και μελωδικές αρχές που αναπτύσσονται και διαφοροποιούνται στις πέντε 

Παραλλαγές. Κάθε μία από τις Παραλλαγές  έχει διαφορετικό χαρακτήρα, διαφορετικούς 

ρυθμούς, διαφορετικές μελωδικές γραμμές, με πάντα κοινό χαρακτηριστικό τον ίδιο 

αρμονικό σκελετό. 

                                                                                                                  Μιχάλης  Αδάμης 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΝΤΣΕΡΤΟ  

 

  Το «Λειτουργικό Κοντσέρτο» για όμποε, κλαρινέτο, φαγκότο και ορχήστρα εγχόρδων 

γράφτηκε το 1955 και ηχογραφήθηκε από την ορχήστρα του Ραδιοφωνικού Σταθμού Αθηνών 

με διευθυντή τον Αλέκο Κόντη. Η πρώτη μετάδοση έγινε στις 11 Αυγούστου 1957. 

  Το «Λειτουργικό Κοντσέρτο»  είναι το πρώτο μου έργο για ενόργανο σύνολο. Στηρίχθηκε 

σε προηγούμενη σύνθεσή μου για τα κύρια μέρη της Θείας Λειτουργίας, γραμμένη για 

χορωδία. Έχω κρατήσει τους αντίστοιχους τίτλους στα μέρη-Δοξολογία,Χερουβικό, Άγιος-

Άγιος, Κοινωνικό-καθώς και την ιδιότυπη μορφολογική δομή τους. Σ’ αυτή τη σχέση 

αναφέρεται και ο τίτλος του έργου. 

   Το έργο  «προκύπτει»  από ένα βυζαντινό μέλος, συγκεκριμένα από το τροπάριο των 

Χριστουγέννων «Δεύτε ίδωμεν πιστοί», από το οποίο ξεπηδούν πρωτότυπες πλέον μελωδικές 

κατασκευές  που αναπτύσσονται με μια πολυφωνική ή αρμονική ή ετεροφωνική επεξεργασία. 

   Το «Λειτουργικό Κοντσέρτο» είναι το αποτέλεσμα μιας από τις πρώτες αναζητήσεις μου 

στο χώρο της βυζαντινής παράδοσης ως βάσης για μια σημερινή προσωπική δημιουργία. 

Είναι από τους πρώτους σταθμούς σε μια μακρόχρονη πορεία που έτεινε στην ανάπτυξη ενός 

προσωπικού ιδιώματος  στηριγμένου στη φύση της βυζαντινής παράδοσης ως αφετηρίας για 

μια σύγχρονη μουσική πραγμάτωση. 

                                                                                                                   Μιχάλης Αδάμης 

          

«ΕΝ ΒΗΘΛΕΕΜ» 

 

  Το έργο του Μ.Αδάμη  ΕΝ ΒΗΘΛΕΕΜ, για σόλο ψάλτη, Μικτή χορωδία και Ορχήστρα, 

γράφτηκε το 1988 μετά από παραγγελία της ΕΡΤ 3. Η πρώτη παγκόσμια  εκτέλεση δόθηκε 

στις 25 Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου στη Θεσσαλονίκη, υπό τη διεύθυνση του Αντ. 

Κοντογεωργίου.   

   Μουσικά και  εννοιολογικά, το ΕΝ ΒΗΘΛΕΕΜ- όπως και ο τίτλος δηλώνει-αμαφέρεται 

στα Χριστούγεννα. 

  Αρχίζοντας με την προφητεία του Ησαϊα και καταλήγοντας σε μια συνένωση της 

εκκλησιαστικής δοξολογίας και των καλάντων της λαϊκής μας παράδοσης, το έργο 

υπογραμμίζει τη διαχρονικότητα της χαρμόσυνης αγγελίας της γέννησης του Χριστού. 
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   Στην πορεία  τονίζονται-μεμονωμένα, αλλά και συγκεντρωτικά-«Αι δυνάμεις των ουρανών 

αγάλλονται», «Η γη συν τοις ανθρώποις ευφραίνεται», «Οι Μάγοι τα δώρα προσφέρουσιν», 

«Οι ποιμένες το θαύμα κηρύττουσιν». 

  Εννοιολογικό αποκορύφωμα, στο οποίο όλα τα προηγούμενα κατατείνουν, είναι το 

ευαγγελικό «Και ο Λόγος  σαρξ εγένετο και εσκήνωσεν εν ημίν και εθεασάμεθα την δόξαν 

αυτού ως μονογενούς παρά Πατρός, πλήρης χάριτος και αληθείας», που ο ψάλτης εκφωνεί 

προς το τέλος του έργου. 

  Στο αναγνωρίσιμο χαρακτηριστικό μουσικό ύφος του συνθέτη, τα ποιητικά και μουσικά 

στοιχεία της Βυζαντινής υμνογραφίας προβάλλονται και μαζί ενώνονται σε σύνολο, που 

αναδεικνύει την ενότητα και την αισθητική συνέπεια της μορφής. 

   Η μελωδία, χωρίς να χάνει την ποιότητά της, κινείται πάνω σ’ ένα αρμονικό βάθος, που τα 

συστατικά του πηγάζουν από την ίδια την Βυζαντινή μελωδική οργάνωση και την παράδοση 

των ισοκρατημάτων. 

  Τα αφηγηματικά μέρη (Ψάλτης) είναι καταγραμμένα σ’ ένα ευρέως φάσματος εκφωνητικό 

ιδίωμα. Στα χορωδιακά και ορχηστρικά μέρη έμφαση δίνεται στη διαφοροποίηση των 

ηχοχρωμάτων, στις αντιθέσεις ηχητικών όγκων και επιπέδων, στην κίνηση της μελωδικής 

γραμμής από τις διάφορες φωνές κι ομάδες οργάνων, με μια τεχνοτροπία όπου τα διάφορα 

στοιχεία εξελίσσονται αναδιπλούμενα γύρω απ’ τον εαυτό τους  και συνταιριάζονται το ένα 

με τα’ άλλο συνθέτοντας το σύνολο. 

                                                                                                                        Μιχάλης Αδάμης 

 

«ΟΛΙΒΙΟΣ ΤΑΦΟΣ» ΓΙΑ ΠΕΝΤΕ ΧΟΡΩΔΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΧΗΣΤΡΑ 

 

  Γραμμένο το 2005, έπειτα από παραγγελία της Κρατικής  Ορχήστρας Θεσσαλονίκης, για 

ορχήστρα, τρεις παιδικές και δύο μεικτές χορωδίες, το έργο ανήκει στην ευρεία κατηγορία 

συνθέσεων του Μιχάλη Αδάμη που διατηρούν αναγνωρίσιμα τα παραδοσιακά βυζαντινά 

στοιχεία, τα οποίασυνιστούν  το μουσικό τους υλικό. 

  Ο τίτλος-μακάριος, ευλογημένος τάφος-προσδιορίζει τη θεματική του έργουστην ορθόδοξη 

οπτική του Θείου Πάθους προς την Ανάσταση που το ερμηνεύει, και σε αυτήν εντάσσεται η 

επιλογή της υμνολογίας. 

  Μορφολογικά, η πολυμελωδική πολυχορική και πολυρυθμική γραφή-χαρακτηριστικές 

τεχνικές του προσωπικού ιδιώματος του Αδάμη- συγκροτούν την ενότητα ενός πολυεπίπεδου, 

πυκνου μουσικού αποτελέσματος, που προκύπτει από εξαιρετικά λεπτοδουλεμένες σχέσεις 

συνηχήσεων επάλληλων οριζόντιων διαδοχών. 

   Η ψαλμώδηση των εγκωμίων κατά την είσοδο των παιδικών χορωδιών από διάφορα σημεία 

της αίθουσας, απηχώντας το άκουσμα κατά την περιφορά και την συνάντηση των Επιταφίων, 

διατηρεί στο έργο την οικεία εντύπωση του κοινού- μα όχι ταυτόσημου- που, 

προσεγγίζοντας, ενοποιείται. Δοξαστικό της Αποκαθήλωσης, το «Σε τον Αναβαλλόμενον το 

Φως ώσπερ Ιμάτιον» συνιστά τον κορμό της σύνθεσής που, εγκύπτοντας στο συγκεκριμένο 

και αναδεικνύοντας κάθε τόσο στοιχεία με σημαντική συνειρμική βαρύτητα(«Οίμοι 

Γλυκύτατε Ιησού», «Πως Σε Κηδεύσω Θεέ μου», «Ποία Άσματα Μέλψω τη Ση Εξόδω»), 

μορφώνει καταστάσεις υψηλής αφαόρεσης στο πεδίο της νοηματικής όσο και της 

αισθηματικής αντίληψης. 

   Συγκεφαλαιώνοντας μουσικά στοιχεία που έχουν προηγηθεί (θραύσματα των εγκωμίων), 

κτίζει την εσωτερική ένταση που εκφράζει ορμητικά (σαν προστακτική, με βεβαιότητα) το 

«Ανάστα ο Θεός» και οδηγεί στην κορύφωση του «Ανέστη Χριστός», κατάληξη με 

χαρακτήρα θριαμβευτικό. 

                                                                                                                      Μιχάλης Αδάμης 

 

 

ΑΝΤΩΝΙΟΥ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΤΗ ΧΟΡΩΔΙΑ A CAPELLA  
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  Ο Έλληνας συνθέτης Θεόδωρος Αντωνίου, σπούδασε σύνθεση κατά το χρονικό διάστημα 

1961-65  στην κρατική ανώτερη  σχολή   μουσικής στο Μόναχο,  κοντά στον Γκύντερ 

Μπιάλας.  Σ’ αυτό το διάστημα δημοσίευσε τα «Ελληνικά λαϊκά τραγούδια για μικτή 

χορωδία(σε γερμανική μετάφραση). Σ’ αυτές τις συνθέσεις έχουν συμπεριληφθεί και στοιχεία 

της ελληνικής φολκλορικής μουσικής. Το αποτέλεσμα είναι μικρές, παραδειγματικές 

συνθέσεις, οι οποίες δίνουν στον τραγουδιστή  της χορωδίας μια μικρή ιδέα για το πόσο 

πλούσια σε εκφραστικές δυνατότητες μπορεί να γίνει η φωνή του, αν εγκαταλείψει την 

παραδοσιακή χορωδιακή τεχνική και χρησιμοποιεί μια νεότερη και διεθνώς επίκαιρη γλώσσα 

της μουσικής. 

  Μετά το τραγούδι «Αλεξάνδρα» ακολουθεί ένα συνταρακτικό τραγούδι  λύπης για το 

θάνατο ενός παιδιού. «Μη λυπάσαι, μητέρα», λέει το «χρυσό παιδί», «θα γίνω ένα 

χρυσαφένιο αστέρι». Τελικά ακολουθεί η ιστορία του Γιάννη (του ληστή), που εγκατέλειψε 

το κλέψιμο και έγινε γεωργός. Πηγαίνει με πολύ κόπο το θερισμένο σιτάρι του στον μύλο, 

αλλά άδικα, όλα αποτυχία! Στο τέλος ανοίγει και ο ποντικός μια τρύπα στο τσουβάλι και ο 

λύκος του παίρνει τον γάϊδαρο μακριά.  Τι του μένει άλλο, από το να ξαναγυρίσει στην παλιά 

του ζωή της ληστείας; 

                                                                                                                     Kurt Suttner                  

 

G.B.Y.S.O. 

 

   Ο τίτλος του έργου έχει σχηματισθεί από τα αρχικά της συμφωνικής ορχήστρας Νέων της 

περιοχής Βοστώνης των ΗΠΑ,(Grander Boston Youth Symphony Orchestra)  που παρήγγειλε 

και πρωτοπαρουσίασε το έργο στις 17/4/82 υπό τη διεύθυνση του Entzi Oue στην αίθουσα 

συναυλιών της Συμφωνικής της Βοστώνης. Το έργο είναι αφιερωμένο στους ταλαντούχους 

νέους όλου του κόσμο. Σ’ αυτό το έργο ο συνθέτης δίνει μερικές ευκαιρίες στους νέους 

εκτελεστές να ασχοληθούν με μια πιο προχωρημένη γραφή, τεχνική οργάνων και φόρμα. 

  Το έργο για την οργάνωσή του περιλαμβάνει κύρια χαρακτηριστικά της τελευταίας 

περιόδου του συνθέτη, όσον αφορά την ενορχήστρωση , τη φόρμα, τον ελεγχόμενο 

αυτοσχεδιασμό και τη χρήση αρμονικών και μελωδικών στοιχείων. Είναι ένα μικρό 

κοντσέρτο για ορχήστρα. Συχνά οι ομάδες των οργάνων αποχωρίζονται και παίζουν 

δεξιοτεχνικά μέρη. Οι βασικές ιδέες διατρέχουν συνεχώς το έργο και έτσι γίνεται δύσκολος ο 

διαχωρισμός των μερών. Εν τούτοις ξεχωρίζουμε μια μικρή εισαγωγή που καταλήγει σε μια 

ταυτοφωνία όλης της ορχήστρας. Εδώ ακούγεται και το πρώτο θέμα που παίζεται αρχικά από 

τα κρουστά. Το θέμα εξελίσσεται  και μπλέκεται με στοιχεία της εισαγωγής.Ακολουθούν 

μόνο τα έγχορδα που παίζουν ένα γρήγορο μέρος. Από δω και πέρα όλα τα στοιχεία 

αφομοιώνονται μεταξύ τους και καταλήγουν σε ένα δεξιοτεχνικό μέρος των κροτστών. Μετά 

από αυτό υπάρχουν στοιχεία ενός ηπειρωτικού μοιρολογιού, που προοδευτικά 

αποκορυφώνεται ενώνοντας όλη την ορχήστρα σε ταυτοφωνία. Όπως στα περισσότερα απ’ 

τα τελευταία έργα του συνθέτη το κλείσιμο του έργου ανακεφαλαιώνει όλα τα στοιχεία, 

μεταχειρίζεται μεγάλους ηχητικούς όγκους και καταλήγει σ’ ένα ισοκράτημα από όλη την 

ορχήστρα. Το θεματικό υλικό βασίζεται σε μια δωδεκάφθογγη σειρά που χρησιμοποιείται 

πολύ ελεύθερα. 

   Το έργο είναι επηρεασμένο από τη βυζαντινή μουσική, ειδικά στις μελωδικές γραμμές και 

τα ισοκρατήματα. 

                                                                                                             Θεόδωρος Αντωνίου 

 

CELEBRATION  ΓΙΑ  ΜΕΓΑΛΗ  ΟΡΧΗΣΤΡΑ 

 

  Το έργο Celebration για μεγάλη ορχήστρα γράφτηκε το καλοκαίρι του 1994 για τον 

εορτασμό της ελληνο-αρμενικής φιλίας και παρουσιάστηκε στο φεστιβάλ του Εριβάν το 

Νοέμβριο της ίδιας χρονιάς. 

  Το κομμάτι, όπως τα περισσότερα έργα του συνθέτη, έχει δεξιοτεχνικό χαρακτήρα. 

  Υπάρχουν ένα ρυθμικό μοτίβο καθώς και μια σύντομη μελωδία, την οποία ο συνθέτης 

πρωτάκουσε στην δεκαετία του ’50, και εμφανίζεται πολύ συχνά μέσα στο κομμάτι. Παρόλο 

που έχει μια αρκετά ελεύθερη φόρμα, μπορεί να χωριστεί σες τρεις ενότητες: 
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  Α.Εισαγωγή, γρήγορα (μ.1-48), Μεσαία ενότητα, αργά (α: μ.48-74, β: 74-92, γ:92-129),  

Γ. Παραλλαγές της εισαγωγής, γρήγορα (μ.129-319),Coda/Στρέττο (μ.319-331). 

  Για  την ορχήστρα ο συνθέτης χρησιμοποιεί τρία φλάουτα (ο τρίτος φλαουτίστας παίζει μαζί 

και το πίκολο) τρία όμποε, τρία κλαρινέτα σε σι-υφ., τρία φαγκότα, τέσσερα κόρνα σε φα, 

τρεις τρομπέτες σε ντο, τρία τρομπόνια και μία τούμπα. Στα κρουστά βάζει τρεις εκτελεστές 

που παίζουν τα εξής όργανα:  

Ι. Timpani, Bass Drum,Tubular Chimes, Vibraslap, Snare Drum, 2 Wood Blocks, 2 

Triangles,Tambourine, 3 Suspended Symbals 

II. Vibraphone, Marimba, Xylophone,Low Tam-Tam,Bongos, 3 Suspended Symbals, 

Flexatone, Triangle, Tambourine, Snare Drum, Vibraslap, Tom-Toms, Temple Blocks 

III. Glockenspiel, Tom-Toms, Snare Drum, 3 Suspended Symbals 

 

                                                                                                              Evelin Voigtmann 

 

   ΚΟΜΜΟΣ Β΄ ΓΙΑ ΟΡΧΗΣΤΡΑ 

 

  Το σύντομο, αλλά συνάμα βαθειά συγκινητικό κομμάτι του Αντωνίου Κομμός Β γράφτηκε 

στη μνήμη του Morton Gould (1913-1996), στη Βοστώνη και στην Αθήνα σε μικρό χρονικό 

διάστημα, αφού ο Gould πέθανε στις 21 Φεβρουαρίου και η παρτιτούρα ολοκληρώθηκε στις 

6 Απριλίου 1996. Ο συνθέτης ανέφερε σε μια συνέντευξή του σχετικά με το έργο αυτό τα 

εξής: “Δε γνώρισα ποτέ τoν Morton Gould, παρ’ ό,τι άκουγα συχνά γι’ αυτόν και ερχόμουν 

συνεχώς σε επαφή με τη μουσική του, μέσω συναυλιών και ηχογραφήσεων. Συχνά διηύθυνα 

κάποια από τα έργα του με την ALEA III. .... Επιπλέον ήξερα ότι ο Δημήτρης Μητρόπουλος 

παρουσίαζε συχνά τη μουσική του. Κατά κάποιον τρόπο υπήρξε ιδιαίτερα παρών στην 

επαγγελματική μου ζωή. Ο ξαφνικός χαμός του το 1996 και η προτροπή του Lukas Foss, 

ήταν το έναυσμα για να γράψω τον Κομμό Β΄ με τον υπότιτλο «Θρήνος για το Morton», την 

ίδια χρονιά του θανάτου του. Είμαι πεπεισμένος ότι μια τόσο σπουδαία προσωπικότητα θα 

πρέπει να ενέπνευσε πολλούς αμερικανούς κυρίως συνθέτες να γράψουν στη μνήμη του.” 

   Ο θρήνος συναντάται αρκετά συχνά στο έργο του Αντωνίου, και ο συγκεκριμένος τίτλος 

είναι αριθμητικά ο δεύτερος, αφού το 1989 είχε γράψει έναν Κομμό για βιολοντσέλο και 

πιάνο. Η ορχήστρα στο Κομμό Β’ έχει κάπως ‘κλασική σύσταση’, διότι στη συναυλία που θα 

παιζόταν, θα παρουσιαζόταν επίσης η 7η Συμφωνία τουBeethoven. Ωστόσο ο συνθέτης 

χρησιμοποιεί τα όργανα σε μερικά σημεία με πρωτοποριακό τρόπο, όπως στο τέλος τα 

έγχορδα. 

   Στην αρχαία τραγωδία ο Κομμός είναι το θρηνητικό χορικό στο οποίο συμμετείχαν ο 

πρωταγωνιστής και ο χορός. Βασικά του χαρακτηριστικά είναι η στροφή και η αντιστροφή 

και ο διάλογος ανάμεσα στον πρωταγωνιστή και το χορό. Έτσι και στη σύνθεση 

εμφανίζονται διάλογοι ανάμεσα στην ορχήστρα και ομάδες οργάνων με εκφάνσεις από 

σολιστικά όργανα. Το θεματικό υλικό του έργου βασίζεται στην πρώτη φράση ενός 

ηπειρώτικου μοιρολογιού, απ’ την οποία ο αρχικός ‘αναστεναγμός’ γίνεται το στίγμα όλης 

της σύνθεσης. 

    Το εκφραστικό κομμάτι εξωτερικεύει τον πόνο της θλίψης σε σπαρακτικά ξεσπάσματα, 

αλλά στις σολιστικές φράσεις φανερώνει και την εσωστρέφεια και τη μοναξιά του ατόμου, 

που θρηνεί. Ο συνθέτης εκμεταλλεύεται χαρακτηριστικά το θρηνητικό ήχο του 

παραδοσιακού ελληνικού κλαρίνου στα κλαρινέτα, ενώ προς το τέλος και τα φλάουτα 

υποστηρίζουν υποβλητικά την θλιμμένη διάθεση. 

                                                                                                          Evelin Voigtmann 

 

ΔΙΠΛΟ ΚΟΝΤΣΕΡΤΟ ΓΙΑ ΚΡΟΥΣΤΑ ΚΑΙ ΟΡΧΗΣΤΡΑ (1977) 

 

   Το διπλό κοντσέρτο για κρουστά και ορχήστρα το 1977 για τους Μαικλ Μπούκσπαν και 

Άντονυ Ορλάντο με το συγκρότημα Σύγχρονης Μουσικής της Φιλαδέλφειας.Στην Ελλάδα, το 

διπλό κοντσέρτο, παίχθηκε στον Μουσικό Αύγουστο του Μάνου Χατζιδάκι, στο Δήμο 

Ηρακλείου Κρήτης, με την Ορχήστρα  Alea III και με σολίστες του Νηλ Γκρόουβερ και Πατ 

Χόλλενμπεκ, υπό τη διεύθυνση του συνθέτη.  
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  Το έργο έχει τρία μέρη. Είναι γραμμένο για μικρή συμφωνική ορχήστρα που περιλαμβάνει 

από ένα φλάουτο, όμποε, κλαρινέτο, κόρνο, τρομπέτα, τρομπόνι, τούμπα, πιάνο, άρπα και 

έγχορδα. 

  Οι σολίστες παίζουν μια πολύ μεγάλη ποικιλία κρουστών ειδικά οργανωμένων 

ηχοχρωματικά. Εκτός από το δεξιοτεχνικό χαρακτήρα, οι σολίστες παράγουν νέους 

συνδυασμούς ήχων με ειδικές τεχνικές. 

  Το δεύτερο μέρος έχει αυτοσχεδιαστικό χαρακτήρα.Ξεκινάει με γρήγορα περάσματα στα 

μεμβράφωνα, ενώ η ορχήστρα παίζει με ταυτοφωνίες και οκτάβες. Ύστερα από ένα σύντομο 

ρυθμικό τμήμα με σύνθετα και ασύμμετρα μέτρα, καταλήγει με μία υπέρθεση μοντέλων 

ανατολικού και αυτοσχεδιαστικού χαρακτήρα. 

  Το τελευταίο μέρος έχει τη μεγαλύτερη ποικιλία ηχοχρωμάτων και κρουστών οργάνων. Εδώ 

χρησιμοποιείται και το πιάνο, η άρπα, ακόμη και λιγότερο γνωστά κρουστά όργανα όπως τα 

gongs με καθορισμένο τονικό ύψος και βότσαλα. 

  Το κοντσέρτο τελειώνει με μια υπερδεξιοτεχνική cadenza στα μεμβράφωνα. 

 

                                                                                                                   Θεόδωρος Αντωνίου 

 

“CONCERTO PICCOLO”  ΓΙΑ ΑΛΤΟ ΣΑΞΟΦΩΝΟ ΚΑΙ ΟΡΧΗΣΤΡΑ (2000) 

 

  Το  “Concerto Piccolo” για άλτο σαξόφωνο και ορχήστρα γράφτηκε τον Ιούλιο του 2000 και 

είναι βασισμένο σε ιδέες τις οποίες είχα περιστασιακά καταγράψει καιρό πριν. Γράφτηκε 

ύστερα από επιθυμία του Έλληνα βιρτουόζου σαξοφωνίστα Θεόδωρου Κερκέζου, αλλά 

ταυτόχρονα είναι και δώρο γενεθλίων για τον γιό μου, Γουίλιαμ. Όπως φαίνεται και στον 

τίτλο, το έργο είναι ένα σύντομο, διάρκειας 13 λεπτών κοντσέρτο (13 είναι η ηλικία του γιου 

μου) σε τρία μέρη: I.Cadenza a piacere-Allegro, II. Danza (Χορός) και ΙΙΙ. Επίλογος: 

Cantilena 

  Το έργο αρχίζει με μια εκτενή Cadenza για το σόλο, που ακολουθείται από μια ενότητα 

Allegro σε σύνθετους ρυθμούς. Το β΄μέρος έχει έναν χορευτικό χαρακτήρα και αξιοποιεί, 

επίσης, ένα σύντομο απόσπασμα από το τελευταίο μου Κοντσέρτο  για πιάνο. Το γ΄μέρος 

αρχίζει με μια  εκφραστική μελωδία του σόλο και είναι, κυρίως, μελωδικό. 

   Το έργο βασίζεται σε  ελεύθερη επεξεργασία μιας δωδεκάφθογγης σειράς, αν και είναι 

κυρίως τονικό ή τροπικό. Έχει έναν μάλλον δεξιοτεχνικό χαρακτήρα, χωρίς όμως 

προχωρημένες ή νέες τεχνικές για το όργανο. 

   Αν και δεν κατάφερα ποτέ να γράψω “εύκολη” μουσική, εύχομαι ο γιος μου Γουίλιαμ(ένας 

δεκατριάχρονος και ταλαντούχος σαξοφωνίστας) να μπορεί να το παίξει και αυτός. 

 

                                                                                                                    Θεόδωρος Αντωνίου 

 

ΑΣΤΡΙΝΙΔΗΣ  ΝΙΚΟΣ 

 

ΤΑ ΝΕΑΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 

Ορατόριο , έργο 47 για σολίστ, αφήγηση , χορωδία και ορχήστρα 

   

   Όλα  αυτά τα χαρακτηριστικά της σύνθεσης  του Αστρινίδη  απαντώνται στο ορατόριό του  

Τα νεανικά χρόνια του Μεγάλου Αλεξάνδρου, το οποίο ολοκληρώθηκε το 1979 ως α’ μέρος  

μιας  τριλογίας για τη ζωή του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ο συνθέτης εμπνεύστηκε το ορατόριο  

αυτό από το επικολυρικό  μυθιστόρημα του  Θεσσαλικού συγγραφέα  Αλέκου  Δαφνομήλη 

«Αλέξανδρος ο Μέγας», το οποίο εκδόθηκε το 1980.  Για τη σύνθεση του Αστρινίδη , ο 

συγγραφέας  επεξεργάστηκε το α’ μέρος του έργου του , αναπτύσσοντας περισσότερο τους 

διαλόγους των πρωταγωνιστών. 

    

    Το ορατόριο χωρίζεται βασικά σε  9 μέρη ( με αρκετές υποενότητες ), ξεκινώντας μάλιστα  

από την προφητεία , ότι ο σωτήρας της Αιγύπτου θα έρθει από τον βορρά, μέχρι την 

εκστρατεία του Αλέξανδρου στην Ασία. 

1. Εισαγωγή προφητεία 
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2. Σκηνή του γάμου 

3. Γέννηση του Αλέξανδρου  Πυρκαγιά στην Έφεσο  

4. Φίλιππος και  Αλέξανδρος ( Βουκεφάλας  Αρια Φιλίππου  Νουεττίνο) 

5. Σκηνή του Αριστοτέλη  

6. Χαιρώνεια Ύμνος στην Αθηνά   

7. Δολοφονία του Φιλίππου   Πένθιμο  εμβατήριο   

8. Αλέξανδρος και Πυθία 

9. α) Γιορτές στο Δίο  Τραγούδι των μουσών  

β) Αναχώρηση  ( Εμβατήριο του Αλεξάνδρου) 

 

    Χαρακτηριστικός  για τα ορατόρια ¨παλαιού¨ τύπου ήταν ο αφηγητής , που ο συνθέτης  

εδώ χρησιμοποιεί , αλλά προτιμά να απαγγέλλει παρά να τραγουδά σε ρετσιτατιβικό ύφος . 

Το ουσιαστικότερο μέρος όμως το επωμίζεται η  χορωδία , η οποία θυμίζει τον χορό του 

αρχαίου δράματος . Αποδίδει το κείμενο με ποικίλους  τρόπους :  από ρετσιτατιβική  

απαγγελία μέχρι αντιστικτική επεξεργασία  εμφανίζονται διάφοροι τρόποι απόδοσης  , πάντα 

σε συνάρτηση με το κείμενο.  Συχνά ο ποιητικός ρυθμός, με τον οποίο ενδύει  ο συνθέτης τον 

λόγο, προσδίδει έναν ιδιαίτερα  αρχαιοπρεπή χαρακτήρα στον ρόλο της  χορωδίας. 

   Για τους πρωταγωνιστές , ο συνθέτης  βρίσκει  χαρακτηριστικές μελωδίες, ανάλογα με το 

νόημα του κειμένου. Κάνει επίσης χρήση  ¨μουσικού συμβολισμού σε συγκεκριμένες λέξεις , 

όπως λόγου χάριν  «υφέσεων» ,  όταν η Ολυμπία   αναφέρει  τον εαυτό της ως      «ταπεινή 

δούλη» ,  η οποία θα συλλάβει τη θεϊκή  χάρη  του Άμμωνα.  

   Όλα αυτά  ενσωματώνονται  σε μια ορχήστρα , η οποία  από μόνη της παρουσιάζει τις 

διάφορες σκηνές μέσα από συμφωνικές εικόνες , που εκφράζουν με εκπληκτικό τρόπο τους 

χαρακτήρες των προσώπων , αλλά  και της συναισθηματικές καταστάσεις  των σκηνών , όπου 

η λυρικότητα  εναλλάσσεται με τη μεγαλοπρέπεια ή τη δραματικότητα και τη 

συναισθηματική φόρτιση , η οποία κορυφώνεται σε χρωματικές απροσδόκητες αρμονίες . 

Ενώ στα χορευτικά μέρη διακρίνεται άμεσα το ελληνικό χρώμα , επικρατεί γενικά το σύνθετο 

μουσικό ιδίωμα του συνθέτη , που παρουσιάζει με ώριμο ύφος το θρυλικό  πρόσωπο  του 

νεαρού Αλέξανδρου.  Πρόκειται για ένα  συμβολικό έργο αφιερωμένο σε ένα πλέον 

συμβολικό πρόσωπο. 

                                                                                                                     Evelin   Voigtmann 

 

ΚΟΝΣΕΡΤΟ ΡΑΨΩΔΙΑ, ΓΙΑ ΒΙΟΛΙ ΚΑΙ ΟΡΧΗΣΤΡΑ , ΕΡΓΟ 42 

 

   Η ιστορία της σύνθεσης αυτού του κονσέρτου  απλώνεται σε μια περίοδο σαράντα χρόνων. 

Το 1940 ο συνθέτης είχε την ευκαιρία να ακούσει τον David  Oistrah να  ερμηνεύει το 

κονσέρτο για βιολί του Aram Khachatirian.   Η εντύπωση που προκάλεσε το κονσέρτο αυτό  

στον τότε νεαρό συνθέτη ήτανε τόσο μεγάλη , που έκανε την ευχή να σύνθεση και αυτός ένα 

κοντσέρτο για βιολί. 

   Η πρώτη προσπάθεια  ήταν ένα « Allegro de Concert» , έργο 7, το 1942, που ερμηνεύτηκε 

από τον  Diego Soukry το 1944 στο Κάιρο . Ήτανε έργο , νεαρού συνθέτη , χωρίς μεγάλη 

πείρα στη τεχνική του βιολιού , επηρεασμένο από τους μεγάλους  κλασικούς . 

    Το 1947 ο συνθέτης εγκαθίσταται  στο Παρίσι, όπου συνεχίζει τις μουσικές του σπουδές . 

Αρχίζει κατόπιν μια καριέρα σολίστα πιάνου , που για είκοσι  χρόνια τον οδηγεί σε όλα τα 

μέρη του κόσμου. Σε αυτό το διάστημα  είχε την ευκαιρία να συνεργαστεί με βιολιστές της 

κλάσεως  Jacques Thibaud , Chtistian Ferras , Devy Erlich ,  Clette Frantz , Janine  Andrade,  

κ.α., και   μαθαίνει  από κοντά όλες τις δυνατότητες τεχνικής του βιολιού . Αποτέλεσμα από 

όλες αυτές τις συνεργασίες ήταν η σύνθεση της «Fantaisie concertante»  έργο 19 , που 

παίχτηκε από αυτούς τους βιολιστές και ιδίως από τον  Christian Ferras στο  φεστιβάλ του 

Αμβούργου το 1952. Η επιτυχία εκείνης της εκτέλεσης ήταν τόση ώστε ο σολίστ 

μπιζαρίστηκε και ξανάπαιξε  όλο το έργο από την αρχή. 

   Ενθαρρυμένος από την υποδοχή που είχε η Fantaisie   στους βιολιστές  και το κοινό , ο 

συνθέτης σκέφτηκε να πραγματοποιήσει το παλιό του όνειρο, να συνθέσει ένα κοντσέρτο για 

βιολί . Άρχισε  να σκιαγραφεί τα θέματα  και να γράφει τα πρώτα αποσπάσματα. Το 1955 

ξαφνικά ο Ηenryk   Szering   , με τον οποίο πραγματοποιούσε μαζί τουρνέ στην Νότια 
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Αμερική  και Ισπανία , του προτείνει να ερμηνεύσει το κοντσέρτο που ετοιμάζεται. Για να μη 

χάσει  αυτή την ευκαιρία ο συνθέτης γράφει και τελειώνει δυο μέρη κοντσέρτου, που  

αργότερα θα αποτελέσουν  τα 2 τελευταία μέρη  του κοντσέρτου – ραψωδία , και τους δίνει 

τον τίτλο « Ελληνική Ραψωδία» .Αυτή η ραψωδία παίχτηκε από τον  Szering  και  άλλους 

βιολιστές πολλές φορές .  

    Ο συνθέτης όμως δεν εγκαταλείπει  την ιδέα  του κοντσέρτου . Αλλά απασχολημένος με 

σύνθεση  ορατορίων , συμφωνίας  και άλλων έργων  δεν πραγματοποιεί τον στόχο του . 

Τελικά  το καλοκαίρι του 1979 βρίσκει την άνεση χρόνου και τελειώνει την πρώτη κίνηση 

του « κοντσέρτο –ραψωδία» , που η διάρκειά της είναι μεγαλύτερη  από τις δυο άλλες  

κινήσεις μαζί  (της Ελληνικής Ραψωδίας ). 

   Σήμερα γίνεται η πρώτη  εκτέλεση ολόκληρου του κοντσέρτου – ραψωδία . Η πρώτη 

κίνηση αρχίζει με μια μεγάλη εισαγωγή , της οποίας τα δυο πρώτα μέτρα  αποτελούν το « 

Leit –motif »  όλου  του κοντσέρτου .  Το βιολί εισέρχεται με ένα μελαγχολικό θέμα     ( του 

οποίου η πρώτες  νότες θυμίζουν το θέμα της δεύτερης κίνησης του κοντσέρτου για βιολί του 

Khachaturian ) , που στη συνέχεια εξελίσσεται με την παρεμβολή  διαφόρων άλλων θεμάτων 

και ρυθμών έχοντας  άλλοτε αργό, άλλοτε άγριο και άλλοτε γρήγορο χαρακτήρα.  

    Η δεύτερη κίνηση αρχίζει με ένα recitativo, βασισμένο  πάνω στο leit-motif. Ακολουθεί  

μια καντιλένα  και μια μεγάλη  καντέντσα . Η καντέντσα μας οδηγεί στην τρίτη κίνηση , που 

έχει  χορευτικό χαρακτήρα. Στη μέση της τρίτης κίνησης πρέπει ο σολίστας να κουρδίσει την 

3η χορδή  ένα τόνο  πιο χαμηλά και την 4η  χορδή ενάμιση τόνο πιο  χαμηλά. Με αυτό το 

καινούργιο κούρδισμα το βιολί  αποδίδει ηχητικές αποχρώσεις τελείως  φολκλορικές . Όλα  

τα θέματα , οι φράσεις και οι ρυθμοί έχουν ένα χαρακτήρα  ελληνικό , χωρίς ωστόσο  να 

ανήκουν στο καθαρά ελληνικό φολκλόρ. 

   Το κοντσέρτο- Ραψωδία  είναι αφιερωμένο  στους  Aram Khachaturian    και  Henryck  

Szering  . 

                                                                                                             Νίκος Αστρινίδης 

 

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΟΡΑΤΟΡΙΟ 

 

  Το ορατόριο «Άγιος Δημήτριος» για μονωδούς, χορωδία και ορχήστρα, γραμμένο σε 

στίχους του ποιητού Γεωργίου Θέμελη, αποτελείται από ένα συμφωνικό πρελούδιο και 14 

μέρη. 

  Είναι ένα έργο γραμμένο με βαθειά πίστη και τέχνη. Ένα έργο αληθινά εμπνευσμένο, όπου 

η γνώση και το συναίσθημα αρμονικά συνεργάζονται στην έκφραση ενός υψηλού σκοπού. 

   Το ποιητικό κείμενο του Γ. Θέμελη βρίσκει στη μουσική του Αστρεινίδη ένα ιδανικό 

ζευγάρι. Η μουσική αντλεί από τους στίχους την πρώτη έμπνευση και με δύναμη και 

φαντασία τους μετουσιώνει σε ελεύθερο, αλλά συνεπή μουσικό λόγο. Στη σημερινή 

συναυλία εκτελείται το συμφωνικό πρελούδιο, ο Πρόλογος, η Άρια του Δημητρίου κι ο 

Επίλογος. Το πρώτο μέρος εκφράζει τη γέννηση και τα πρώτα βήματα του Χριστιανισμού. Η   

Άρια του Δημητρίου  είναι διαποτισμένη από αίσθημα βαθύτατης πίστης και μιας 

συγκινητικής τρυφερότητας μαζί. Ο Επίλογος εκφράζει τη νίκη του Χριστιανισμού. Το μέρος 

αυτό κυριαρχείται από το θέμα του  Αγίου Δημητρίου  που αποτελεί την κεντρική ιδέα και το 

τελικό επιστέγασμα του έργου. 

 

 

«ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ  ΚΟΝΤΣΕΡΤΟΥ», ΕΡΓ.23 

 

  Το έργο αυτό γράφτηκε το 1953 και πήρε την τελική του μορφή το 1955, οπότε και 

ενορχηστρ΄ψθηκε. 

  Ο Μουσικολόγος Ερίκ Σαρνέττ, από το Παρίσι, έγραψε την ακόλουθη ανάλυση: «Το έργο 

αρχίζει με μια μεγαλοπρεπή Εισαγωγή στην οποία συναντά κανείς αμέσως έκθεση μερικών 

θεματικών στοιχείων. Στη συνέχεια  παρουσιάζεται το θέμα, εμπνευσμένο από μια δημοτική 

μελωδία της Θράκης σε μια πολύ απλή εναρμόνιση. 

   Η1η Παραλλαγή (L’ istesso tempo). Το θέμα μέσα στην απλότητά του και εμπλουτισμένο 

με εκφραστική αντίστιξη. 
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   Η 2η Παραλλαγή (Un poco piu mosso). Η Παραλλαγή  αυτή είναι πιο ανεπτυγμένη κι έχει 

χαρακτήρα παθητικό. 

   Η 3η Παραλλαγή είναι ένα αφιέρωμα στον Brahms, όχι μόνο ως προς τη γραφή του, αλλά 

και γιατί προσεγγίζει την ψυχοσύνθεση του ρομαντικού συνθέτη. 

   Το Allegro posso marziale  είναι η 4η Παραλλαγή  που έχει χαρακτήρα κάπως 

χιουμοριστικό: Χρήση συγκοπών σ’ ένα σταθερό ρυθμό που διακόπτεται κάποτε από μεγάλες 

μελωδικές φράσεις. 

   Η 5η Παραλλαγή  είναι πιο σημαντική. Το θέμα αναπτύσσεται άλλοτε σε ατμόσφαιρα 

τραγική και παθητική, κι άλλοτε σε γαλήνια και θρησκευτική ξεπετάγματα που φθάνουν το 

θείο. 

   Η 6η και τελευταία Παραλλαγή είναι μια Toccata, στην οποία δίνεται η ευκαιρία στον 

εκτελεστή να επιδείξει όλες τις ικανότητες της πιανιστικής τεχνικής, φθάνοντας σε μια 

λαμπερή δεξιοτεχνία, χωρίς όμως να εγκαταλείπεται και το μουσικό μέρος. 

                                                                                                                                               

                                                                                                            Νίκος  Αστρινίδης 

 

«ΚΛΕΦΤΟΥΡΙΑ», ΣΥΜΦΩΝΙΚΟ ΣΚΕΡΤΣΟ ΑΠΟ ΤΗ «ΣΥΜΦΩΝΙΑ 1821» 

 

  Η Συμφωνία 1821 (εργ. 39) γραμμένη το 1971 και αφιερωμένη στα 150 χρόνια της 

Ελληνικής Επανάστασης πρωτοπαίχτηκε στις 27 Οκτωβρίου 1971 (Στ΄ Δημήτρια), από την 

Κ.Ο.Θ. και τη χορωδία του Δήμου Θεσσαλονίκης κάτω από τη διεύθυνση του συνθέτη.  

  Η συμφωνία αυτή απαρτίζεται από τέσσερα μέρη: Ι. Άλωση , ΙΙ. Σκλαβιά, ΙΙΙ. Κλεφτουριά 

και ΙV. Επανάσταση, έτσι ώστε η διάρθρωσή της δίνει το χρονικό του Ελληνικού έθνους , 

από την πτώση του Μεσαιωνικού Ελληνισμού μέχρι την ανάσταση του Νέου Ελληνισμού. Τα 

κείμενα που τραγουδά η χορωδίαπροέρχονται βασικά από τον ελληνικό λαϊκό ποιητικό 

θησαυρό, τα δημοτικά τραγούδια. Κοντά σ’ αυτά βρίσκονται μερικοί στίχοι από τον 

«Θούριο» του Ρήγα, κάποιες στροφές από τον «Ύμνο εις την Ελευθερίαν» του Σολωμού, ένα 

μικρό απόσπασμα από ένα  του Δαβίδ και το της Αναστάσεως. Τα μουσικά θέματα που 

χρησιμοποιήθηκαν αντλήθηκαν επίσης βασικά από τον ελληνικό λαϊκό  μουσικό θησαυρό, τη 

μουσική των δημοτικών τργουδιών. 

  Το τρίτο μέρος που παίζεται σήμερα, η «Κλεφτουριά», όπου Δε συμμετέχει η χορωδία, δεν 

έχει ποιητικό υπόβαθρο. 

   Το μέρος αρχίζει αμέσως με το θέμα από  το δημοτικό  «Πικρή, μωρέ, ζωή, που ζούμε οι 

μαύροι κλέφτες», μεταφερμένο όμως σε ρυθμό  τέσσερα τέταρτα (αντί για εφτά όγδοα που 

είναι η πραγματική του μορφή). Από τα πρώτα όμως κιόλας μέτρα δίνεται σαν αντίθεμα η 

«κεφαλή» από το θέμα του δημοτικού «Κάτω στου Βάλτου τα χωριά». 

  Μια σύντομη ανάπτυξη του πρώτου θέματος οδηγεί στην εμφάνιση του τρίτου θέματος, από 

το δημοτικό «Παιδιά μ’ σα  θέτε λεβεντιά, και κλέφτες να γενήτε». 

   Όλη αυτή η διαδικασία, με την εμφάνιση και των τριών θεμάτων, αποτελεί ένα είδος 

εισαγωγής. Από δω και πέρα η ανάπτυξη, με βάση το τρίτο θέμα, ακολουθεί τη μορφή του 

συμφωνικού  «Σκέρτσο», με πολύ ελεύθερη, φυσικά, ανάπτυξη, που στηρίζεται ιδιαίτερα στις 

τονικές μεταβολές του θέματος. Σ’ όλη την ανάπτυξη ακούγονται χαρακτηριστικά και 

στοιχεία από το πρώτο θέμα. Ακολουθεί, σε πολύ βραδύτερη ρυθμική κίνηση το  «Τρίο», 

βασισμένο στο δεύτερο θέμα, κι έπειτα επαναλαμβάνεται το «Σκέρτσο», όχι ορθόδοξα και με 

διαφορετική έκθεση κι ενορχήστρωση. 

  Η υφή του θέματος αυτού του μέρουςέκανε οπωσδήποτε δύσκολη την επολογή ποιητικού 

κειμένου ανάμεσα στις στις χιλιάδες σχετικά, ώστε να μπορεί να εκφραστεί 

αντιπροσωπευτικά η δράση των Αρματωλών και Κλεφτών που προετοίμασαν την 

Επανάσταση του 1821. Έτσι πρέπει να θεωρηθεί ευτιχισμένο εύρυμα η ιδέα να εκτεθεί το 

θέμα «Κλεφτουριά» με τη μορφή του καθαρά συμφωνικού «Σκέρτσο», χωρίς ποιητικό 

κείμενο, σε θέματα όμως από αντιπροσωπευτικά δημοτικά τραγούδια. Και η ταραγμένη 

ζωντάνια αυτού του μέρους δείχνει με ενάργεια την αναταραχή που συνείχε όλη την Ελλάδα, 

από τη μια άκρη ως την άλλη, αλλά και ως το Δούναβη ακόμη, κατά την τελευταία περίοδο 

της Τουρκοκρατίας, αναταραχή που οδήγησε αναπότρεπτα στην Επανάσταση. 
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                                                                                                                   Νίκος Αστρινίδης 

 

“FANTASIE CONCERTANTE”, ΕΡΓΟ 19, ΓΙΑ ΒΙΟΛΙ ΚΑΙ ΟΡΧΗΣΤΡΑ (1949) 

 

  Ο συνθέτης έγραψε τη Fantasie Concertante, εργ. 19, στο διάστημα Μαϊου- Αυγούστου 

1949, σε μια περιοδεία του στο Rio de Janeiro, Buenos Aires και Santiago. Λίγο μετά την 

ολοκλήρωση της ενορχήστρωσης όμως κατέστρεψε την παρτιτούρα, επειδή θεώρησε πως οι 

ενορχηστρωτικές του επολογές δεν ταίριαζαν στο χαρακτήρα του έργου. Έτσι το έργο 

εκτελείται έκτοτε στη γραφή του για βιολί και πιάνο. 

  Η πρώτη εκτέλεση δόθηκε το Δεκέμβριο του 1951 στη Salle Gaveau στο Παρίσι από την  

Janine Andrade και τον συνθέτη. Από τις μετέπειτα παρουσιάσεις του έργου σημαντικότερη 

υπήρξε αυτή στο Φεστιβάλ του Αμβούργου το 1952 με τον Christian Ferras και τον συνθέτη. 

Την ίδια εποχή πρωτοπαρουσιάστηκε και στην Ελλάδα και μέχρι σήμερα έχει εκτελεσθεί από 

την Ηλέκτρα Αργυροπούλου, τον Τάτση Αποστολίδη και την αποψινή σολίστ. Η σημερινή 

είναι η πρώτη εκτέλεση της Fantasie Concertante στην αρχική της σύλληψη, για βιολί και 

ορχήστρα. Τη νέα ενορχήστρωση του έργου άρχισε αποσπασματικά ο συνθέτης το 

φθινόπωρο  του 1994, συνέχισε δε και ολοκλήρωσε τον Απρίλιο και Μάϊο του 1995. 

     Το έργο αρχίζει δυναμικά με το βιολί να παρουσιάζει το πρώτο θέμα, ο αποφασιστικός 

χαρακτήρας του οποίου συνίσταται στο συνδυασμό παρεστιγμένων αξιών και μεγάλων 

διαστημάτων (κυρίως καθαρής πέμπτης). Ακολουθεί ένα ορχηστρικό επεισόδιο βασισμένο σ’ 

ένα μοτίβο με συγκοπτόμενο ρυθμό, το οποίο λειτουργεί ως αντίθεμα στη συνέχεια του 

έργου. Το δεύτερο θέμα εισάγει και πάλι το βιολί. Ο αντιθετικός και δη λυρικός του 

χαρακτήρας, σε σχέση  με το πρώτο θέμα, ορίζεται από την παρουσίαση του στη χαμηλή 

περιοχή του βιολιού, τη χρησιμοποίηση φρύγιου τρόπου, τη διάρθρωση σε τρίηχα και την 

εκκίνηση   με κατιόν διάστημα καθαρής 5ης. Η εκτενής ανάπτυξη που ακολουθεί, αξιοποιεί 

μια παράφραση του δεύτερου θέματος, η οποία αντιμετωπίζεται ως αυτόνομο θέμα. Το 

επόμενο ορχηστρικό επεισόδιο, με τις συγκοπές και τις αλλοιωμένες συγχορδίες που περιέχει, 

κορυφώνει την ανάπτυξη και οδηγεί στο δεύτερο τμήμα του έργου. Σ’ αυτό (Andante) ο 

συνθέτης αναδεικνύει ακόμη περισσότερο το λυρικό χαρακτήρα του δεύτερου θέματος, 

εμφανίζοντας το σε αργό , σε μέτρο 7/4 (που διευρύνει τα όρια των μελωδικών φράσεων) και 

στην τονικότητα της ρε ύφ. Μείζονας. Το τρίτο τμήμα (Allegro) αρχίζει με δύο σύντομες 

καντέντσες του βιολιού και συνεχίζει με ελεύθερη ανάπτυξη των θεμάτων. Τέλος, η 

εκτενέστερη συνδυάζει στοιχεία ανάπτυξης  (κυρίως μέσα από ένα θεματικό  stretto) και 

επανέκθεσης (επαναφοράς στην αρχική τονικότητα). Χαρακτηριστικό είναι το πέρασμα από 

τη μι ελάσσονα στη μι μείζονα  κατά την είσσοδο του βιολιού, του οποίου η δεξιοτεχνική 

χρήση φτάνει στο αποκορύφωμά της.           

  Χωρίς  να πρόκειται για το καλύτερο έργο για βιολί του Αστρινίδη, η Fantasie Concertante 

αποτελεί σημαντικό σταθμό στη συνθετική του παραγωγή για σύνολα μουσικήε δωματίου και 

ταυτόχρονα προαγγέλει την Ελληνική – Ραψωδία Κοντσέρτου εργ. 25 (1955), επίσης για 

βιολί και πιάνο ή ορχήστρα, ως προς τη μόνιμη στροφή του συνθέτη προς την ελληνική 

μουσική παράδοση  (με τη χρήση μέτρου 7/4 και φρύγιου τρόπυ), τη μορφολογική της 

διάρθρωση και την αποκρυστάλλωση των βασικών συνιστωσών της συνθετικής του 

τεχνοτροπίας (ελεύθερη ανάπτυξη, ρευστή γλώσσα με εκτενείς ακολουθίες και αχέσεις 3ης 

και αυξημένης 4ης, θεματική συνοχή). Αλλά και αυτόνομα ιδωμένη, η Fantasie Concertante 

μπορεί να ικανοποιήσει και τον απλό ακροατή με τις εναλλαγές της, και τον μελετητή με την 

σχεδόν σε όρια εξαντλητικής θεματική της ενότητα και, βεβαίως, τον βιολονίστα με το εύρος 

των τεχνικών απαιτήσεων που προβάλλει. 

                                                                                                                      Ηλίας Χρυσοχοϊδης 

 

ΚΟΝΤΣΕΡΤΟ ΓΙΑ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΚΑΙ ΚΙΘΑΡΑ(2006-2008) 

 

  Το κοντσέρτο για κιθάρα και ορχήστρα γράφτηκε σε τρεις κινήσεις : Ι Quasi una Fantasia, II 

Aria (in modo classico), III Rhapsodia (in modo balcanico). Επέλεξα τη διαφοροποίηση της 

ατμόσφαιρας  για να αποφύγω μια μορφή φόρμας κλασσικού κοντσέρτου . 
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  Η ά κίνηση είναι η μόνη που προσεγγίζει κάπως μια δομικότητα κλασική χρησιμοποιώντας 

μια  φράση σαν  leitmotiv (εξαγγελτικό μοτίβο), η ευρύτερη διάρθρωσή της είναι ελεύθερη, 

γι’ αυτό και ονομάστηκε Fantasia, ενώ μερικά τμήματά της συνδέονται με το leitmotiv.  

  Η β΄κίνηση βασίζεται σε μια απλή, αλλά εκφραστική μελωδία, που στη συνέχεια 

αναπτύσσεται με μια σειρά παραλλαγών, μέσα σε μια  γενική ατμόσφαιρα ήσυχη και 

γαλήνια. 

  Η γ΄κίνηση σε αντίθεση με τις άλλες δύο χρησιμοποιεί  μελωδίες από τη Βαλκανική λαϊκή 

παράδοση (Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία). Τα θέματα αναπτύσσονται άλλοτε με 

παραλλαγές και άλλοτε με θεματικές μεταμορφώσεις, η ατμόσφαιρα γενικά είναι χαρούμενη, 

οι ρυθμοί των χορών κυριαρχούν, ενώ το leitmotiv της ά κίνησης επανέρχεται, κυρίως στην  

εισαγωγή. 

                                                                                                                        Νίκος Αστρινίδης  

              

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ  ΣΩΤΟΣ 

 

ΑΦΙΕΡΩΜΑ 

 

   Το συμφωνικό τούτο έργο, διαρκείας 15 περίπου λεπτών, γράφτηκε το 1953 Σα μια μικρή 

αυτοθυσία τους, συντελούν στη δημιουργία μιας καλύτερης “αύριο” για τη πολυπαθή , αλλά 

ένδοξη Χώρα μας. 

    Αποτελεί τρίπτυχο μουσικών ιδεών. Η πρώτη ιδέα, επικολυρική, αναπτύσσεται  με δύο 

κύρια θέματα  που προβάλλουν διαδοχικά, ύστερα από μια σύντομη εξαγγελτική 

προανάκρουση. 

   Η δεύτερη, ελεγειακή,  βασίζεται επίσης σε άλλα δύο θέματα. Ενώ η Τρίτη, ηρωική, 

εκδηλώνεται με την επανεμφάνιση και πλοκή δύο θεμάτων της Α και Β ιδέας. 

   Τα δευτερεύοντα θεματικά στοιχεία που προβάλλουν στη διαδρομή του έργου, μαζί με την 

αντιστικτική συνδρομή, συνεπικουρούν στην ολοκλήρωση της ηχητικής δομής του και στην, 

κατά το δυνατό, πραγμάτωση των προθέσεων του συνθέτη. 

   Βασισμένο, κατά το πλείστο, σ’ ελληνικούς τρόπους, ακολουθεί-μορφολογικά την κυκλική 

ανέλιξη.  

                                                                                                                     Σώτος Βασιλειάδης 

 

 

«ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΟΣΜΟΞΑΚΟΥΣΜΕΝΗ», ΣΥΜΦΩΝΙΚΗ ΑΦΙΕΡΩΣΗ ΣΤΑ 2300 

ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ  

 

  Σαν Θεσσαλονικέα μουσουργό, ο γιορτασμός 2300 χρόνων από την καθίδρυση της 

Μακεδονικής Πρωτεύουσας της «Νύφης του Βόρρα», με υποκίνησε να προβώ στη σύνθεση 

συμφωνικής αφιέρωσης στη  γενέτειρά μου. 

  Στη  δομή του έργου χρησιμοποιώ τρία θεματικά στοιχεία που προβάλλουν και 

συμπλέκονται κατά την ανέλιξή του, μετά από εξαγγελτικό προανάκρουσμα που δίνουν τα 

χάλκινα πνευστά και κρουστά και που ξανακούγονται – αργότερα – στην κάτω Τετάρτη. 

  Το Α θέμα είναι θριαμβικού εμβατηρίου, το Β είναι από το Απολυτίκιο του πολιούχου 

Αγίου Δημητρίου “Μέγαν εύρατο εν τοις κινδύνοις” και το Γ από το Μακεδονικό τραγούδι 

«Γερακίνα». 

  Τη χρήση των θεματικών στοιχείων Β και Γ την επιδίωξα για να δοθεί, στο έργο, κάποια 

τοπική αντιπροσωπευτικότητα. 

   Η διαφοροποίησή τους έγκειται στο ότι, από τριμερή και εφταμερή μουσικά έργα, 

εντάχθηκαν σε διμερή 2/2 και 2/4, αντίστοιχα. 

   Το έργο που γράφηκε ειδικά για την περίπτωση, προορίζεται για τη βιβλιοθήκη της 

Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης, που στα θεμέλιά της βρίσκεται, ίσως, και κάποιο λιθάρι 

βαλμένο – παλιότερα – απ’ το χέρι μου. 

 

Αθήνα, Γενάρης 1985  

                                                                                                                   Σώτος  Βασιλειάδης 
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ΒΙΣΒΑΡΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 

 

ΠΡΕΛΟΥΔΙΟ ΚΑΙ ΦΟΥΓΚΑ ΣΕ ΈΝΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ, ΓΙΑ ΟΡΧΗΣΤΡΑ 

ΕΓΧΟΡΔΩΝ 

 

  Ένα δείγμα της αξιόλογης συνθετικής εργασίας του Διονύσιου Βισβάρδη  είναι το 

«Πρελούδιο  και Φούγκα». Βασισμένο πάνω στο δημοτικό τραγούδι της Πυλαίας  «Κόκκινος 

Πετεινός λαλεί μεσ’ στην Αγία Παρασκευή». Είναι ένα έργο διαποτισμένο με αγνό ελληνικό 

χρώμα και γραμμένο με πολλή δεξιότητα. 

                                                                                                           

                                                                                                          Σόλωνας Μιχαηλίδης 

 

 ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΙΑΝΝΗΣ 

 

«ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ», ΕΡΓΟ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΚΑΙ ΤΥΜΠΑΝΑ 

 

  Στο  «Συμπόσιο» του Πλάτωνα , ο Αριστοφάνης αναφέρεται στο ερωτικό φαινόμενο με ένα 

εντελώς δικό του τρόπο. Το εγκωμιάζει με  μια έντονη τάση για ψυχολογική ανάλυση της 

ανθρώπινης φύσης  όπως ήταν στην πρωταρχική της κατάσταση. Προσπαθεί να  διεισδύσει 

στο μυστικό της τέλειας αρμονίας, της φυσικής αισθητικής ισορροπίας και τάξης προτού 

αλλάξει η πορεία της. Αναφέρεται σ’ ένα παμπάλαιο μύθο, στον καιρό που η μορφή του κάθε 

ανθρώπου ήταν ολοκληρωμένη, δηλ. στρογγυλή με τέσσερα  χέρια, τέσσερα πόδια, δύο 

πρόσωπα. Η δύναμη και η περηφάνειά του ήταν τόσο μεγάλη που οι θεοί φοβήθηκαν, 

θυμωμένοι για την ύβρη του ανθρώπου τον ετιμώρησαν, τον διχοτόμησαν, τον αδυνάτισαν. 

   Χωρισμένη στα δύο η ανθρώπινη φύση αναζητούσε απελπισμένη το άλλο της μισό. Ο ένας 

έτρεχε προς τον άλλον επιθυμώντας να ξαναενωθούν σ’ ένα –μοιραίο-σφιχταγκάλιασμα μη 

θέλοντας  (για κανένα λόγο) να ξαναχωρίσουν πέθαιναν από αδράνεια και από πείνα. Από 

τότε λοιπόν παρουσιάζεται η φύση του ανθρώπου διχοτομημένη και ελλειπτική. 

   Δεν θέλησα, προς θεού, να κάνω  μουσική αναπαράσταση του «Συμπόσιου». Η αφήγηση 

του Αριστοφάνη με προέτρεψε να δω τις ρίζες της ανθρώπινης συμβίωσης: τον εσωτερικό 

σύνδεσμο που μας υπαγορεύει η φύση μας και την πηγαία ανάγκη για διαρκή συνύπαρξη. 

  Η «τοποθέτηση» της ορχήστρας  δεν είναι μόνο συμβολική. Χώρισα τα δύο είδη των 

οργάνων  προσδοκώντας, με ειδικό γράψιμο, ανάλογα ηχητικά αποτελέσματα  με έντονους 

μονολόγους-διαλόγους. Οι μορφές είναι βγαλμένες μέσα από  την ένταση των ρυθμικών 

συγκρούσεων. Η γλώσσα πότε σκληρή πότε λυρική  αλλά σημερινή, με τα δικά μας 

ακρωτηριασμένα αγάλματα, του δικού μας ψυχοκτόνου πολιτισμού. Οι υπενθυμήσεις-και όχι 

επαναλήψεις- μοτίβων είναι χαρακτηριστικό της δικής μας κουρασμένης αλλά και 

ελπιδοφόρας  πραγματικότητας. 

  Το γράψιμο της μουσικής στηρίχτηκε στη διαισθητική λογική. Η προσπάθειά μου στο 

σύνολό της είναι η αναζήτηση μιας πολύτιμης ισορροπίας που διαταράχτηκε, προκαλώντας 

κυκλική πορεία προς την ενότητα. 

  Υπάρχουν έργα που τα ακούμε, υπάρχουν έργα που τα αισθανόμαστε. Αν ανήκει το δικό 

μου στα δεύτερα θα ήμουν ευτυχής. 

 

                                                                                                              Γιάννης Βλαχόπουλος   

 

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 

«ΣΥΜΦΩΝΙΚΟ ΠΡΕΛΟΥΝΤΙΟ» 

 

   Το «Συμφωνικό Πρελούντιο» γράφτηκε το φθινόπωρο του 1966 και είναι από τα τελευταία 

έργα του συνθέτη. Σαν βασική ιδέα στην όλη του μουσική δομή, κυριαρχεί ένα  βαθύ έμμονο 

συναίσθημα γεμάτο συγκίνηση και λυρική έξαρση. Το συναίσθημα αυτό εμφανίζεται πότε 

ήρεμο και πότε ανήσυχο, αποζητώντας την δικαίωση, μα τελικά απομένει δίχως την 
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πολυπόθητη λύση. «Σαν εκείνη την ενδόμυχη ελπίδα που αργοσβύνει στο σκληρό κι 

αμείλικτο κύλισμα του χρόνου ή σαν κάποιο ιδανικό, που λίγο πολύ, καθένας προσμένει την 

πραγμάτωσή του να’ ρθει στης ζωής του το διάβα, μα τις πιότερες φορές μένει 

απραγματοποίητο…» 

  Το έργο δεν δεσμεύεται μορφολογικά απ’ τον καθιερωμένο τύπο του είδους των 

συμφωνικών εισαγωγών.Περιορίζεται μόνον στην ελεύθερη εξωτερίκευση του 

συναισθήματος που αναφέραμε, εκεί δε και  μόνο  στηρίζεται το βάθρο της όλης του 

σύλληψης. Η μουσική υφή του όσο και το αρμονικό κι ορχηστρικό του γενικά περίβλημα, δεν 

ακολουθούν πάντα την ίδια μουσικοτεχνική κατεύθυνση. Ποικίλλουν  ανάλογα με τις 

εναλλασσόμενες ψυχικές καταστάσεις που υπαγορεύονται από την ανάπτυξη  και διατύπωση 

της κεντρικής σκέψης του έργου.Έτσι, το εκφραστικό στοιχείο παρουσιάζεται άλλοτε 

τολμηρά νεωτεριστικό κι άλλοτε συγκρατημένο και συντηρητικό, πιστό στην τονικότητα. 

  Από καθαρή μορφολογική άποψη, το «Πρελούντιο»  στηρίζεται σ’ ένα κύριο θέμα, που, 

κατά την επεξεργασία του, προκύπτουν δευτερεύοντα άλλα μικρά πλάγια ή επεισοδιακά 

συγγενικά θέματα, με τα οποία διαπλάσσεται η αρχιτεκτονική του συνολική υπόσταση.      

Έπειτα από μια σύντομη προεισαγωγή δώδεκα μέτρων – σε ηχητικό πλαίσιο σχεδόν ατονικό- 

όπου ο συνθέτης εκφράζει την ταραγμένη και θλιμμένη ψυχική του διάθεση, προτού ακόμη 

κατασταλάξει στην βασική ιδέα του έργου, εκτίθεται το κύριο θέμα στα βιολιά, Divisi,( 

Andante molto sostenuto) που ακολούθως, περνά στα βιολοντσέλα με ταυτόχρονη 

διανθισμένη συνήχηση εγχόρδων άλλων οργάνων. Το θέμα αναφαίνεται και πάλι 

διαφοροποιημένο σε σμίκρυνση στα πρώτα βιολιά (Tempo allegro moderato), και αφού έχει 

προηγηθεί σύντομο μουσικό γεφύρωμα με διαδοχικές εισόδους πνευστών οργάνων και 

άρπας, εμπλουτισμένο Δε διαρκώς με νέους αρμονικούς κι αντιστικτικούς συνδυασμούς, 

καθώς και ρυθμικούς  για να ξαναγυρίσει και πάλι στο αρχικό tempo. 

 

                                                                                                          Γεωργιάδης Γεώργιος 

ΔΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

 

 « Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ» , ΣΥΜΦΩΝΙΚΟ ΠΟΙΗΜΑ 

 

    Το Συμφωνικό αυτό ποίημα,  εμπνευσμένο από έναν απ’ τους  ωραιότερους θρύλους της 

Ελληνικής  Μυθολογίας , γράφτηκε στα 1952. 

   Ο συνθέτης  δίδει  πιο κάτω μια λεπτομερειακή ανάλυση του έργου του : 

«Ο Προμηθέας  ένας από τους τιτάνας, έδειξε στους ανθρώπους την χρήσιν  της φωτιάς και ο 

Ζευς για αυτό τον κάρφωσε στον Καύκασο κι ένας αετός κάθε μέρα του ’τρωγε  τα σπλάχνα 

που ξαναφύτρωναν την επομένη για να γίνουν πάλι βορά του αετού. 

    Το έργο αρχίζει με μια εικόνα  που μέσα στη καταχνιά διακρίνεται αμυδρά ο Καύκασος  

(Κοντραμπάσα , Βιολεντσέλα) και που με τη βαθμιαία  διάλυσι της  καταχνιάς ( με την 

επέμβασι άλλων οργάνων , Ξυλίνων  και Χαλκίνων ) αρχίζει να διακρίνεται  κι ο 

καθηλωμένος Προμηθέας.   Σε λίγο  ακούεται το θλιβερό τραγούδι του (Andante doloroso ) 

που αρχικά εκτίθεται από τα έγχορδα , ενισχύεται από τα ξύληνα και τα κόρνα και 

κορυφώνεται με την συμμετοχήν  ολόκληρης της ορχήστρας, ξεσπάνοντας σε γόους και 

οδυρμούς μετά sf και την έντονη συνοδεία.  Μα σιγά - σιγά  σαν να κουράζεται  ο Τιτάν  

αρχίζει να ελαττώνεται η  έντασις.  Πάνω εκεί ακούγεται το πέταγμα του φοβερού αετού  

(Piu ……… ) που του καταβροχθίζει  ανελέητα τα σπλάχνα ενώ ο Τιτάν αναστενάζει 

σπαρακτικά.  Ξαφνικά  ακούονται τα βήματα των Ωκεανίδων που έρχονται να  

παρηγορήσουν τον Προμηθέα με το τραγούδι τους ( Andante tranquillo) που για λίγο 

επιβάλλεται , μα τελικά  ακούεται και πάλι το παράπονο του Προμηθέα επίμονο και θλιβερό 

ως που διαδίδεται ότι έρχεται ο Ηρακλής  ( Moderato) να ελευθερώσει τον Τιτάνα, και χαράς 

ιαχή ακούεται απ’ όλη την ορχήστρα.  Εμφανίζεται ο Ηρακλής μ΄ ένα  unisono που 

διακόπτεται από μια μικρή φράση των Ωκεανίδων που εξυμνούν τον Ήρωα.  Μα ο Ηρακλής 

με βαρειά βήματα πλησιάζει τον προμηθέα και αρχίζει την αποκαθήλωσιν  του  δραστήρια  

και γοργά . Στιγμές γαλήνης επικρατούν για λίγο και σιγά- σιγά  αρχίζει ένα θριαμβευτικό 

εμβατήριο που δείχνει τη χαρά όλων , μα και τον θρίαμβο του δικαίου». 
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                                                                                                           Σόλωνας   Μιχαηλίδης 

 

ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ-ΣΥΜΦΩΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΜΕ ΧΟΡΩΔΙΑ 

 

   Για  το «Τραγούδι στην Ελευθερία»  γράφει ο ίδιος ο συνθέτης:  

    «Όνειρο του συνθέτη ήταν να υμνήσει τη Λευτεριά που στα 1912, δώδεκα ετών παιδί, 

έννοιωσε να απλώνει τα φτερά της στη σκλαβωμένη Μακεδονία. Το «Τραγούδι στην 

Ελευθερία»  είναι η πραγματοποίηση του πόθου του συνθέτη. 

   Στην αρχή με ένα Allegro con brio δίδει με μόνην την ορχήστρα μια εικόνα ορμής, που 

προδιαθέτει τον ακροατή για την είσοδο της χορωδίας. Για λίγο, κατόπι, έρχονται στο νου τα 

μαύρα χρόνια της σκλαβιάς. Τονίζεται ο φόβος που έκανε τη ζωή ανταριασμένη. 

   Μα τα χρόνια  αυτά πέρασαν και η λευτεριά δίνει ζωή και χαρά. Ορχήστρα και χορωδία 

υμνούν την ειδυλλιακή άνοιξη, τη νιότη και τη ζωή, που ‘ναι  γλυκειά στα χρόνια της 

Λευτεριάς. Η ατμόσφαιρα γίνεται σιγά-σιγά όλο και πιο χαρούμενη και το τραγούδι 

αποκορυφούται  στο τέλος σ’ ένα ενθουσιώδες πανηγυρικό ξέσπασμα. 

                                                                                                                         Χρήστος Δέλλας 

 

ΑΙΑΣ –ΣΥΜΦΩΝΙΚΟ ΠΟΙΗΜΑ 

 

  Στην αρχή με τις πρώτες νότες του κόρνου δίδεται η ατμόσφαιρα της αρχαίας εκείνης 

εποχής και των σφοδρών παθών, που πρόκειται να συνταράξουν τους ήρωες της τραγωδίας 

και με τις πένθιμες  νότες των εγχόρδων και της σάλπιγγος προαναγγέλεται το θλιβερό τέλος 

του ήρωος. Οι  βιόλες και ακολούθως όλα τα όργανα υποσημαίνουν την περιέργεια του 

στρατού για την έκβαση της επικείμενης ψηφοφορίαςγια την απονομή των όπλων του 

Αχιλλέως στον άριστο των Αχαιών. Ένα θριαμβευτικό εμαβατήριο τονίζει την προσέλευση 

των επισήμων. Ακολουθεί η ψηφοφορία, που τελειώνει υπέρ του Οδυσσέως. Ο Αίας 

διαμαρτύρεται. Όλα τα όργανα τονίζουν τώρα την ψυχική εξέγερση του ήρωος και τη μανία 

στην οποία περιπίπτει.  

  Ένα lento υποδηλώνει τη βαθειά  μελαγχολία  του και το allegro con brio που ακολουθεί, 

την εκδικητική του μανία,  που τον εξωθεί να σφάξει τα πρόβατα παιρνόντας τα για Αχαιούς. 

Σε λίγο όμως έρχεται στα λογικά του και βλέποντας τις πράξεις του αποφασίζει να 

αυτοκτονήσει. Τα έγχορδα όργανα υποδηλούν τη βαρειά αναπνοή του ήρωος και με μια 

συνταρακτική είσοδο όλων των οργάνων πέφτει ο ήρωας πάνω στο ξίφος του. Με ένα σόλο 

του όμποε η ψυχή του εγκαταλείπει  το σώμα θρηνώντας. Μερικοί σπασμοί ακόμη και ο Αίας 

είναι νεκρός. Θλιβερή ατμόσφαιρα βαρύνει το στρατόπεδο. 

                                                                                                                      Χρήστος Δέλλας 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

  Η  «Ελληνική Εισαγωγή» γράφτηκε το 1948. Το έργον αποτελείται από δύο κυρίως μέρη: 

Το 1ο  «Andante Sostenuto» και το 2ο   «Allegro energico». 

  Το 1ο μέρος αρχίζει με ένα  solo clarino που με τις πρώτες του νότες δίνει την Ελληνική 

ατμόσφαιρα που δυναμώνουν με την δραματικήν των επέμβαση τα βιολοντσέλλα. Εν 

συνεχεία με την εμφάνιση των ξύλινων και των εγχόρδων, αλλά και με την επίμονη εμφάνιση 

του κλαρίνου αναπτύσσεται το θέμα των βιολοντσέλλων από άλλα όργανα, ενώ τα τα 

βιολοντσέλλα με ένα νέο θέμα αναλαμβάνουν την πρωτοβουλία με περιπάθεια και 

εκφραστικότητα, διαποικιλλομένην από τα ξύλινα και τα κόρνα οπότε επανέρχεται το αρχικό 

σόλο κλαρίνο με συνοδεία  pizzicati των εγχόρδων, που σιγά σιγά με βαθμιαίαν επιτάχυνσιν 

καταλήγει στο 2ο μέρος (Allegro Energico). 

  Το 2ο αυτό μέρος, είναι, μπορούμε να πούμε, ένας ενθουσιώδης Ελληνικός χορός με 

διάφορες εναλλαγές, που εν τέλει με την σύνδεση των δύο θεμάτων (του 1ου και του 2ου 

μέρους) αποκορυφούται σ’ ένα παμηγυρικό γεμάτο ενθουσιασμό και Ελληνική λεβεντιά. 

 

                                                                                                                  Χρήστος Δέλλας 
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ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΡΑΨΩΔΙΑ 

 

  Η Μακεδονική Ραψωδία χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο είναι αργό και έχει λυρικό 

χαρακτήρα. Αρχίζει με το κυρίως θέμα που παίζει το κλαρίνο. Η μελωδία συνεχίζεται από το 

όμποε για να απλωθεί μετά σ’ ολόκληρη την ορχήστρα. Προς το τέλος του αργού μέρους το 

κλαρίνο παίζει μόνο του καντέντζα όπου εμφανής είναι η πρόθεση του συνθέτη να μιμηθεί το 

λαϊκό κλαρίνο. 

  Το δεύτερο μέρος είναι ένας χαρούμενος χορός. Την χορευτική μελωδία που παρουσιάζει 

στην αρχή το όμποε με την ρυθμική συνοδεία των εγχόρδων, θα συνεχίσουν έπειτα το 

φλάουτο και τα βιολιά. 

  Ένα πιο πλατύ, μελωδικό θέμα θα εμφανιστεί λίγο αργότερα στα βιολιά.  

  Μετά από σύντομη ανάπαυση μια ορμητική coda θα μας οδηγήσει στο τέλος του έργου.  

 

                                                                                                                            Άλκης Μπαλτάς 

 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ  ΧΟΡΟΣ 

 

  Ο Μακεδονικός χορός, που μπορούσε να ονομασθεί και  «Ελληνικός», είναι το πρώτο έργο 

που παρουσίασε ο συνθέτης δημόσια. 

  Γράφτηκε στα 1935, αρχικά για βιολί με συνοδεία πιάνου, και υπό τη μορφή αυτή παίχτηκε 

επανειλημμένα σε ρεσιτάλ διαφόρων βιολιστών. Πολύ αργότερα το ενορχήστρωσε ο 

συνθέτης και υπό την καινούρια του μορφή εκτελέστηκε από την ορχήστρα του 

Ραδιοφωνικού Σταθμού Θεσσαλονίκης και τη Σ.Ο.Β.Ε. 

                                                                                                                    Χρήστος Δέλλας 

 

 

 ΔΡΑΓΑΤΑΚΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

 

ΚΟΝΤΣΕΡΤΟ ΓΙΑ ΒΙΟΛΙ ΚΑΙ ΟΡΧΗΣΤΡΑ 

 

  Το Κοντσέρτο  για βιολί και ορχήστρα γράφτηκε το 1969 και είναι αφιερωμένο στο 

βιολονίστα Τάτση Αποστολίδη που μου είχε δώσει την ιδέα να κάνω ένα έργο που να’χει 

κάποια σχέση με την κοινή μας πατρίδα, την Ήπειρο. 

  Το έργο έχει όλη τη σκληράδα του τόπου μας και ξεκινάει απ’ τα Ηπειρώτικα μοιρολόγια 

και τους ρυθμούς. Σα φόρμα, δεν έχει σχέση με την παληά μορφή του Κοντσέρτου. 

Πρόκειται για ένα μονόλογο του βιολιού με ορισμένες εξάρσεις της Ορχήστρας. 

  Το πρώτο σχέδιο ήταν με συνοδεία μόνο τυμπάνων. Η τελική σημερινή του μορφή είναι με 

συνοδεία όλης της ορχήστρας, όπου όμως τα κρουστά έχουν σημαντική θέση. 

 

                                                                                                                Δημήτρης Δραγατάκης 

 

ΔΟΚΙΜΙΟΝ 

 

   Ο συνθέτης Δημήτρης Δραγατάκης  γεννήθηκε  στην Πλατανούσα, κοντά στα Ιωάννινα, το 

1915. Μαθητής του Καλομοίρη, έχει γράψει έργα κυρίως συμφωνικά και μουσικής δωματίου.  

Έργα του έχουν βραβευθεί από την Ένωση Ελλήνων Μουσουργών και το Εθνικό Ίδρυμα 

Ραδιοφωνίας. 

  Το  «Δοκίμιο»  γραμμένο το 1959 είναι το πρώτο έργο του συνθέτη για συμφωνική 

ορχήστρα. 

  Το θέμα με δραματικό χαρακτήρα, που ακούγεται στην αρχή από τα έγχορδα, είναι η βάση 

του όλου έργου. 

  Ρυθμικά και μελωδικά στοιχεία του θέματος σε ελεύθερα μουσικά σχήματα αποτελούν το 

υλικό της ανάπτυξης. 

  Το έργο παίζεται σε πρώτη εκτέλεση. 
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ΜΝΗΜΕΣ 

 

   Οι “Μνήμες” μορφώνουν έτσι μια κατάσταση τραγικότητας, στην οποία πολύ συμβάλλει η 

σκόπιμη συνηχητική τεχνική, την οποία μετέρχεται στο έργο αυτό ο Δημήτρης Δραγατάκης. 

Δηλαδή, αυτή που του χρειάζεται για τη διάπλαση μιας προσωπικής εκφράσεως και όχι 

κάποια που θα την υπαγόρευε ένα “σύστημα”. Η ανεξαρτησία του από κάθε τέτοιου είδους 

“υπακοή”, (όχι μόνο ως προς την συνηχητική αλλά και ως προς την μελική δομή του έργου 

του), είναι αυτή που δήλωσε ο συνθέτης, και είναι αυτή που του δίνει την ελευθερία να 

μετέρχεται σύμβολα με εξασφαλισμένη την ανταπόκρισή τους από την ψυχολογία του 

ακροατή, εννοείται του στοιχειωδώς έστω εξοικειωμένου, με τα σύγχρονα ακούσματα. 

 

                                                                                                                    Αντρέας Λάβδας 

 

ΣΤΡΟΦΕΣ ΓΙΑ ΟΡΧΗΣΤΡΑ 

 

   Οι Στροφές (1970-1972), δέκα στον αριθμό, είναι ουσιαστικά μικρογραφίες για ορχήστρα. 

Αν  εξαιρέσει κανείς την πρώτη και την τελευταία η διάρκειά τους είναι μικρή. Το έργο 

ακολουθεί το χαρακυηριστικό πολυστοιχειακό ιδίωμα του συνθέτη: “τροπικές υπομνήσεις” 

(Στροφή αρ.4), απόηχοι “φοκλόρ”(αρ.6 και αρ.8), ατονική μελωδία μεγάλων διαστημάτων 

(αρ.2) και μελωδίες ηχοχρωμάτων, που συνδυάζονται συχνά σε αδρά ισοκρατήματα και 

νευρώδη “οστινάτι”, μέσα “στατικά” στην ουσία τους, από τα οποία όμως ο συνθέτης 

εκμαιεύει κίνηση και δραματικότητα, δημιουργώντας παράλληλα, χαρακτηριστικές 

αντιθέσεις υφής και εκφραστικού τόνου από “Στροφή” σε “Στροφή”. 

  Η πρώτη παρουσίαση του έργου έγινε στις 10 Φεβρουαρίου 1974 από την Κρατική 

Ορχήστρα Αθηνών, υπό τη διεύθυνση του Ανδρέα Παρίδη. 

                                                                                                                  Γεώργιος Λεωτσάκου 

 

ΔΗΜΑΣ ΣΠΥΡΟΣ 

 

«ΤΗΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ», ΧΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΦΟΥΓΚΑ ΓΙΑ ΟΡΧΗΣΤΡΑ 

 

  Το χορικό και φούγκα για ορχήστρα  γράφτηκε τον Δεκέμβρη του 1955  στην Πρέβεζα και 

έχει τίτλο  «Της  Γεννήσεως»,  γιατί  χρησιμοποιεί ως κύριο θέμα την αρχική φράση  από το 

κοντάκιο του όρθρου των Χριστουγέννων  «η Παρθένος σήμερον». 

  Το έργο αποτελείται από δύο μέρη τα οποία συνδέονται attacca. Το πρώτο μέρος, 

Andantino, διαπλατύνει το θέμα με κυρίως χρωματικά ρέουσες συγχορδίες, οι οποίες το 

φωτίζουν διαφορετικά. Στο δεύτερο μέρος, Allegro vivace, ο συνθέτης εκθέτει το ίδιο θέμα 

σαν φούγκα σε κάπως ελεύθερη μορφή και αντιθέτει ένα δεύτερο θέμα το οποίο  

πρωτακούγεται στις βιόλες. Αυτό το δεύτερο θέμα έχει επίσης χρωματική γραμμή, και ο 

συγκοπτόμενος ρυθμός του δημιουργεί ωθήσεις, ώσπου σιγά-σιγά σ’ όλα τα όργανα 

συγκεντρώνεται το κύριο θέμα για να καταλήξει σ’ ένα μεγάλο τελειωτικό αποκορύφωμα. 

 

                                                                                                                          Evelin Voigtman 

 

ΘΕΜΕΛΗΣ  ΔΗΜΗΡΗΣ 

 

ΚΟΝΤΣΕΡΤΟ ΓΙΑ ΒΙΟΛΙ ΚΑΙ ΟΡΧΗΣΤΡΑ 

 

  Το κόντσερτο για βιολί και ορχήστρα του Δημήτρη Θέμελη είναι σύνθεση του 1981. Και τα 

τρία μέρη του στηρίζονται σε μια δωδεκάφθογγη σειρά και τις παραλλαγές της, χωρίς 

ωστόσο να ακολουθούνται αυστηρά οι κανόνες της δωδεκάφθογγης σύνθεσης. 

  Στο πρώτο μέρος (Maestro Con Brio), ύστερα από μία σύντομη εισαγωγή, όταν η ορχήστρα 

παρουσιάζει το κύριο θέμα, αρχίζει το σόλο-βιολί με ένα προανάκρουσμα που οδηγεί στο 

κύριο θέμα. Στη συνέχεια  τόσο η  ανάπτυξη του θέματος από το σόλο-βιολί, όσο και η 
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συνοδεία της ορχήστρας που συμμετέχει με θεματικά στοιχεία, δημιουργούν ένα συμφωνικό 

σύνολο. 

  Στο δεύτερο μέρος (Andante Contabile) , το κύριο θέμα συνοδεύεται πάντοτε από μία 

χρωματική μελωδική γραμμήπου δημιουργεί ένα χαρακτηριστικό, απέναντι στη λυρική υφή 

του κυρίου θέματος.  

   Στο τρίτο μέρος (Allegro Grazioso Quasi Allegro), το θέμα χρησιμοποιείται σε μορφή 

κανόνα, στην πρώτη και δεύτερη εμφάνιση είναι δίφωνος με πρωταγωνιστές -την πρώτη 

φορά -  σόλο βιολί, κόρνο και φαγκότο, τη δεύτερη σόλο-βιολί, βιολοντσέλο, κοντραμπάσο, 

φαγκότο. Στην Τρίτη και τέταρτη εμφάνιση είναι ο κανόνας τρίφωνος, τη μια φορά για 

έγχορδα και ξύλινα πνευστά και την τέταρτη για σόλο-βιολί, τρομπέτα, κόρνα και στη 

συνέχεια χρησιμοποιούνται και άλλα όργανα. Με την παρεμβολή τριών χαρακτηριστικών 

επεισοδίων που εναλλάσονται μεταξύ τους και με το κύριο θέμα, διαμορφώνεται το μέρος 

αυτό σε φόρμα τύπου  

  Καντέντσα στο κοντσέρτο έγραψε ο βιολονίστας Janos Ecseghy, που ερμηνεύει το 

κοντσέρτο αυτό σε Ά παγκόσμια εκτέλεση.  

 

 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΡ.3, ΕΡΓΟ 86 (Μέρος ΙΙ-Adagio con moto) 

 

  Η σύνθεση της Συμφωνίας αρ.3, έργο 86 του Δημήτρη Θέμελη άρχισε το Δεκέμβριο του 

2001 και ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο του 2002. Είναι εμπνευσμένη  από το ομώνυμο 

ποίημα του Γ. Θέμελη  “Ωδή για να θυμόμαστε τους ήρωες” (1949). Ενώ δεν πρόκειται για 

προγραμματικό έργο, ο συνθέτης ωστόσο μετουσιώνει τον ποιητικό ψαλμό σε μουσική, 

μεταφέροντας σε αυτό σε γενικές γραμές το κλίμα της ποιητικής Ωδής, που αν και 

αναφέρεται στους ήρωες της επανάστασης του 1821, είναι διάχυτη σε αυτή και η λυρική 

διάθεση. 

  Έτσι στα τρία μέρη της Συμφωνίας δημιουργούνται συνειρμοί με αντίστοιχες ποιητικές 

εικόνες της Ωδής, η οποία αποτελείται  από τέσσερις ποιητικές ενότητες α)Προοίμιο  

β)Καραϊσκάκης  γ) Ελεύθεροι Πολιορκημένοι δ)Αθανάσιος Διάκος    

Το δεύτερο μέρος (Adagio con moto), που περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα της αποψινής 

συναυλίας, έχει ως κύριο θέμα του τη μελωδία ενός δημοτικού τραγουδιού του  Τριλόφου 

Θεσσαλονίκης. Το τραγούδι αυτό κινείται σε ένα διατονικό πεντάχορδο ρε-λα. Η μελωδία 

του, αποτελούμενη από αλληλοδιαδοχικούς  φθόγγους, χωρίς πηδήματα –μόνο δύο φορές το 

διάστημα της τρίτης μικρής- δίνει την αίσθηση  της κίνησης κύματος, που ξαναρχίζει πάλι 

την καινούρια του ροή, χωρίς η κίνηση αυτή να φαίνεται ποτέ κουραστική. Το επίμονα 

επαναλαμβανόμενο  με αργούς βηματισμούς  ρυθμικό μοτίβο των τυμπάνων υπογραμμίζει τη 

συνεχή αυτή κυματώδη ροή της μελωδίας, προσδίδοντας της ηρωική μεγαλοπρέπεια. 

  Το δεύτερο χρωματικό θέμα – που βρίσκεται σε αντίθεση με το πρώτο-συνεχίζει την αρχική 

ροή με κάποια επιτάχυνση. Με την επαναφορά του πρώτου θέματος  ολοκληρώνεται το 

μέρος αυτό της Συμφωνίας, το οποίο αποτυπώνει τη λυρική υπόσταση του ποιήματος. 

  Η συμφωνία παίχτηκε σε πρώτη παγκόσμια εκτέλεση στις 28 Φεβρουαρίου του  2003 στη 

Γλασκώβη από τη Συμφωνική Ορχήστρα του BBC Σκωτίας, υπό τη διεύθυνση του Ερρίκου 

Φρετζή. Στη Θεσσαλονίκη παίχτηκε σε πρώτη εκτέλεση στις 19 Νοεμβρίου του 2003, στο 

πλαίσιο των Δημητρίων, στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, από τη Δημοτική 

Συμφωνική   Ορχήστρα  Θεσσαλονίκης, με μαέστρο τον  Γιώργο Θύμη.  

  Στο κριτικό σχόλιο του για αυτή τη συναυλία  ο μουσικολόγος Αντώνης Κωνσταντινίδης 

(εφημερίδα Θεσσαλονίκης, 1 Δεκεμβρίου 2003) έγραψε μεταξύ άλλων :  “…Ο λυρικός 

χαρακτήρας του β΄ μέρους  εδραιώνεται θεματικά σε ένα δημοτικό τραγούδι … το αισθητικό 

περιβάλλον, που εντυπώνει η ορχήστρα έρχεται να αποκαλύψει την ιδιαίτερη βιωματική 

σχέση του συνθέτη με την παραδοσιακή μουσική, μια σχέση σεβασμού και κατανόησης της 

ιδιαίτερης  φύσης αυτής της μουσικής κληρονιμιάς”. 

                                                                                                                    Δημήτρης Θέμελης 

 

ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΜΙΚΗΣ 
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«ΑΝΤΙΓΟΝΗ»: ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΠΟ ΤΟ ΟΜΩΝΥΜΟ ΜΠΑΛΕΤΟ (1959) 

 

  Μετά την πρεμιέρα της «Ηλέκτρας» στο Λουξεμβούργο στις 2 Μαϊου  του 1955 και της 

γερμανικής εκδοχής της «Μήδειας» από την Όπερα του Μάινιγκεν λίγες μέρες αργότερα, ο 

Θεοδωράκης επιστρέφει στο Παρίσι και καταπιάνεται αμέσως με τη σύνθεση της 

«Αντιγόνης». Μέσα σε δέκα μέρες τελειώνει τη Σκηνή 5 (Finale). Αυτή τη φορά αποφασίζει 

να στηρίξει τη μουσική του σε ένα λιμπρέτο ελεύθερο, που να εμπεριέχει ολόκληρο τον 

θηβαϊκό κύκλο.Τα δάνειά του από τα αρχαία κείμενα είναι εκλεκτικά: «Οιδίπους Τύραννος», 

«Επτά επί Θήβαις», «Φοίνισσες» και «Αντιγόνη». Έτσι συχνά ξεφεύγει από την παράδοση, 

ιδιαίτερα στη Σκηνή 1, όπου δίνει έναν άλλο Οιδίποδα, που έχει κατακτηθεί και αυτός, όπως 

ο συνθέτης, από τη «θρησκεία» του κέντρου της συμπαντικής αρμονίας. 

  Κατά τα άλλα, στη Σκηνή 2 βλέπουμε τη μονομαχία και τον θάνατο του Ετεοκλή και του 

Πολυνείκη και, στη συνέχεια, την αυτοκτονία της Ιοκάστης. Στη σκηνή 3 , μετά το θρήνο της 

Αντιγόνης, την πρώτη σύγκρουσή της με τον Κρέοντα. Στη σκηνή 4, η παράβαση της 

Αντιγόνης με την ταφή του νεκρού αδερφού της, η δεύτερη και τελευταία της σύγκρουση με 

τον Κρέοντα, που καταλήγει στη σύλληψή της. Η εμφάνιση του Αίμονα και η αντίθεσή του 

με τον πατέρα του, που τον οδηγεί στην απόφασή του να πεθάνει μαζί με την Αντιγόνη. 

Τέλος  στο Finale  ο Αίμων νεκρός παρουσιάζεται έτοιμος να υποδεχτεί στον Άδη την 

αγαπημένη του. Εδώ ο συνθέτης είναι φανερό ότι επεδίωξε να συνθέσει ένα ποίημα-ύμνο 

προς τον τραγικό έρωτα, φτάνοντας στα όρια του λυρικού παροξυσμού. Είναι φανερό ότι με 

την «Αντιγόνη» ο Θεοδωράκης πραγματοποιεί ένα άλμα, επωφελούμενος από τις εμπειρίες 

με τις οποίες τον πλούτισαν οι τρεις προηγούμενες όπερές του. Το λιμπρέτο είναι πιο σφικτό 

και η δράση πυκνότερη. Το τραγικό με το λυρικό στοιχείο ισορροπούν απόλυτα. Ο χορός, 

όπως και στις προηγούμενες λυρικές τραγωδίες του, πρωταγωνιστεί, χαρίζοντας μας μερικά 

υπέροχα χορωδιακά μέρη. Με τη σύνθεση της «Αντιγόνης» ολοκληρώνεται η υπόσχεση που 

έδωσε ο συνθέτης, τη βραδιά της πρεμιέρας του «Ζορμπά» στη Verona  στα 1988, να 

συνθέσει τρεις όπερες προς τιμήν των Βέρντι, Πουτσίνι και Μπελλίνι: τη «Μήδεια», την 

«Ηλέκτρα»  και την «Αντιγόνη».  

  Η σύνθεση της τελευταίας διήρκησε  ενάμιση χρόνο, έως τον Οκτώβριο του 1996. Ο χρόνος 

θα δείξει, αν η βούληση του συνθέτη για την ανανέωση της τραγωδίας μέσα από μια 

σύγχρονη ευαισθησία, γλώσσα και αισθητική, πέτυχε να μας δώσει ένα ιδιαίτερο μουσικό 

σύμπαν, εντελώς ξεχωριστό από ό,τι υπήρχε στο χώρο του λυρικού θεάτρου και, ιδιαίτερα, 

της λυρικής τραγωδίας. 

                                                                                                                 Andreas Brandes 

 

«ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ»: ΣΟΥΙΤΑ-ΜΠΑΛΕΤΟ ΣΕ ΟΚΤΩ ΜΕΡΗ ΓΙΑ ΟΡΧΗΣΤΡΑ 

 

  Το «Καρναβάλι» πρωτοπαρουσιάστηκε από το Ελληνικό Χορόδραμα της Ραλλούς Μάνου 

στην Όπερα της Ρώμης το Μάρτιο του 1953, υπό τη διεύθυνση του Ανδρέα Παρίδη. Ο 

αρχικός τίτλος ήταν «Ελληνική Αποκριά» και ήταν παραγγελία του Χοροδράματος προς τον 

συνθέτη. 

  Ο Θεοδωράκης βασίστηκε στα μουσικά του αποθέματα, στα σχέδια που είχε ήδη κάνει στα 

1947-48, όταν ήταν εξόριστος στην Ικαρία. Τότε που τον είχαν εντυπωσιάσει τα λαϊκά 

τραγούδια που τραγουδούσαν οι συνεξόριστοί του και, ιδιαίτερα, το τραγούδι «Αντρέας 

Ζέππος». Πράγματι, το θέμα του τραγουδιού αυτού κυριαρχεί στο «Μεγάλο Χορό». Όμως, 

από εκεί και πέρα, όλα τα υπόλοιπα μελωδικά θέματα μπορούν να θεωρηθούν σαν 

προαναγγέλματα της μετέπειτα τραγουδιστικής  του περιόδου. Με το «Καρναβάλι» ο 

Θεοδωράκης επιχειρεί για πρώτη φορά να «ντύσει» νεοελληνικές μελωδίες και χορούς με 

συμφωνικά ορχηστρικά χρώματα. Αργότερα θα χαρακτηρίσει την προσπάθεια του αυτή σαν 

«μετασυμφωνική» μουσική. Δηλαδή, αναζήτηση της χρυσής τομής μεταξύ της λαϊκής και της 

έντεχνης μουσικής. 

   Η ιστορία είναι μια απλή ερωτική ιστορία σαν αφορμή για την καλλιτεχνική αναπαράσταση 

της νεοελληνικής Αποκριάς και η χορογραφία της Ραλλούς Μάνου, που χόρεψε και τον κύριο 

ρόλο, τα δε σκηνικά του Σπύρου Βασιλείου. Το έργο σημείωσε μεγάλη επιτυχία και έκτοτε 

δόθηκε σε πολλές παραστάσεις στην Αθήνα. Με τη μορφή συμφωνικής σουίτας  παίχτηκε 



83 

 

τον ίδιο χρόνο (1953) από την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στην αίθουσα «Ορφεύς», πάντοτε 

υπό τη διεύθυνση του Ανδρέα  Παρίδη. 

Στα 1957 ο Colin Davis το ερμήνευσε με τη Συμφωνική του Εδιμβούργου, σημειώνοντας για 

το έργο την αρχή μιας διεθνούς καριέρας. 

  Πολλά από τα μέρη του έργου αυτού ο συνθέτης τα ενσωμάτωσε στο μπαλέτο «Ζορμπάς», 

στα 1988, κατά την επιθυμία του χορογράφου  Lorca Massine και της Arena di Verona, που 

ήθελαν να αποτελείται από τους πιο λαμπρούς χορούς και τραγούδια του Θεοδωράκη. 

 

                                                                                                                 Andreas Brandes 

 

«ΟΙΔΙΠΟΔΑΣ» , ΩΔΗ  ΓΙΑ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΕΓΧΟΡΔΩΝ 

 

«ΕΛΕΓΕΙΟ ΚΑΙ ΘΡΗΝΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΑΣΙΛΗ ΖΑΝΝΟ»  Έργο για μεγάλη συμφωνική 

ορχήστρα . Η σύνθεση του άρχισε το καλοκαίρι του 1948 στη Δάφνη. Συνέχισα  στον 

Εύδηλο.  Όταν χάθηκαν τα χειρόγραφα  στη Θύελλα , στο Μακρονήσι. Άρχισα τη σύνθεση 

από την αρχή. Στη σκηνή Ε5, το «Μάρτη του 1949»  ολοκλήρωσα την ενορχήστρωση.  

Σώθηκε η χειρόγραφη  παρτιτούρα χάρη στη βοήθεια του δασκάλου Νίκου Αμπατζόγλου.  

Μετά στα  Χανιά , στις 23.ΙΙΙ.51, τέλειωσα την οριστική ( με το μελάνι) γραφή του έργου. Σ 

΄αυτήν τη μορφή παιχτηκε αργότερα ( 1952-1953) από την Κρατική ορχήστρα με διευθυντή 

τον Φιλοκτήτη Οικονομίδη, που είχε γεμίσει , κατά τη συνήθεια του, με σημειώσεις το 

χειρόγραφο. Μάλιστα, κάτω από τη πρώτη σελίδα , είναι σημειωμένο : Αλεξανδρούπολη 

9.ΧΙ.50 , που σημαίνει ότι  άρχισα τη νέα ενορχήστρωση όταν ήμουν στο στρατό : 1950-52. 

     «Από το ΕΛΕΓΕΙΟ βγήκε αργότερα ο ΟΙΔΙΠΟΥΣ ΤΥΡΑΝΟΣ για ορχήστρα εγχόρδων . 

Καθώς έγραφα τις νότες πάνω στην  παρτιτούρα,  χτίζοντας το συμφωνικό μου έργο ,με 

συντροφιά τον αρχαίο φίλο , τον Οιδίποδα ,κυκλοφορούσα στους παράνομους δρόμους της 

μιας και μόνης Αθήνας , από το Θησέα έως το Ζάννο,  με την αίσθηση ότι τα όρια μου είναι 

απόρθητα…»  

    « Όταν συνέθετα  το ΕΛΕΓΕΙΟ, όπως ήδη ανέφερα , είχα στη σκέψη μου τον Οιδίποδα . 

Γιατί όμως να πάω τόσο μακριά, αφού γύρω μου τα παραδείγματα της τραγωδίας ήταν 

αρκετά για να σταθώ; Όχι δεν έχει τίποτα το μυστικιστικό, το μεταφυσικό ή το 

παλαιοημερολογίτικο αυτή η επιστροφή στα αρχαία σύμβολα. Ούτε τότε . Ούτε τώρα. Νιώθω 

, αν θέλετε, σαν το παιδί που του αρέσουν τα παραμύθια . Καθώς με κυνηγούσαν κι έπρεπε 

να κρυφτώ μέσα στις σύγχρονες σπηλιές , η συντροφιά του όποιου Οιδίποδα πλάταινε την 

ψυχή μου . Έπρεπε να πιστεύω ότι είμαι η συνέχιση του αρχαίου μύθου, για να αντέξω μέσα 

σε αυτήν την απάνθρωπη παράκρουση, χωρίς νόμο και σύστημα. Μια ξεχαρβαλωμένη 

μηχανή , η ζωή μας , με γρανάζια και λουριά που είχαν ξεφύγει από κάθε λογικό έλεγχο. Σε 

κάθε στιγμή μ σκαρφαλωμένος  στο τραμ , στο γιαπί , στο Βουρλοπόταμο ή στο Ζάππειο, 

χωμένος βαθειά στο θάμνο, μέσα στο μυαλό μου η ιδανική συμφωνική ορχήστρα εκτελούσε 

τη μουσική σύνθεση που έγραφα εκείνη τη στιγμή. Σε μια φανταστική αίθουσα ,καθισμένος 

στη βελούδινη πολυθρόνα μου  , έβλεπα τις στρατιές από νότες  που είχα παρατάξει με 

απαράμιλλη τέχνη πάνω στο πεντάγραμμο. 

Ήμουν ένας πολίτης αυτής της υποταγμένης Πολιτείας ,που παρέμεινα ελεύθερος και 

ανυπόταχτος γιατί ακριβώς είχα επιλέξει για να υπάρχω υλικά άφθαρτα : το μύθο , το Ιδανικό 

και το συμφωνικό Ήχο.» 

 

Από την Αυτοβιογραφία του Μίκη Θεοδωράκη   «ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ»,  

εκδόσεις ΚΕΔΡΟΣ, Τόμος 2ος , σελ 266,267,268.  

 

    

ADAGIO 

 

  Ο Μίκης Θεοδωράκης  συνέθεσε το  έργο αυτό το 1992, με αφορμή παραγγελία του  Ιταλού 

τρομπετίστα  Mauro Maur.  Το έργο αυτό  είναι γραμμένο για φλάουτο , πιάνο και ορχήστρα 

εγχόρδων. 
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  Όταν αργότερα το ηχογράφησε στην Αγία Πετρούπολη με τη Συμφωνική Ορχήστρα  State 

Academic Capella σκέφτηκε να χρησιμοποιήσει τρεις σολίστ, φλάουτο , κλαρίνο και 

τρομπέτα , οι οποίοι παίζουν διαδοχικά , δίνοντας στο έργο κάθε φορά ένα διαφορετικό 

ηχητικό χρώμα.   

                                                                                                                 Andreas Brandes 

 

SINFONIETTA 

 

  H Sinfonietta  είναι ένα έργο της πρώτης συμφωνικής περιόδου του Μίκη Θεοδωράκη . 

Γράφτηκε στα 1947-48. Παρουσιάστηκε για πρώτη φορά  στην τελική του μορφή στα 1995 

κατά τη διάρκεια περιοδείας  του συνθέτη στην Αυστραλία με τη Μικρή Συμφωνική της 

Μελβούρνης και με διεύθυνση του ίδιου. 

  Το έργο είναι γραμμένο για φλάουτο , πιάνο και ορχήστρα εγχόρδων. Πίσω από την 

κλασική του φόρμα διακρίνει κανείς το μελωδικό ιδίωμα του συνθέτη με τις βυζαντινές και 

λαϊκές επιρροές. Με εξαίρεση το δεύτερο μέρος , με το οποίο ο Θεοδωράκης μας  

αποδεικνύει ότι είναι κάτοχος της κλασικής τεχνικής και ακόμα ότι  γνωρίζει να δημιουργεί 

ηχητικό φως μέσα από τις διασταυρούμενες κλίμακες και τις ξαφνικές και απρόβλεπτες 

τονικές αλλαγές, τα άλλα δύο μέρη, το πρώτο και το τρίτο, έχουν ελεγειακό χαρακτήρα με 

δραματικές εξάρσεις. 

  Ας μην ξεχνάμε ότι τα χρόνια εκείνα υπήρξαν ιδιαιτέρως δραματικά για την Ελλάδα και για 

τον συνθέτη. Βρισκόμαστε στην καρδιά του Εμφύλιου Πολέμου (1946-48). Πριν προλάβει να 

τελειώσει το έργο, ο Θεοδωράκης συνελήφθη και στάλθηκε εξορία στην Ικαρία. 

Επιστρέφοντας μετά από ένα χρόνο στην Αθήνα, συνεχίζει και ολοκληρώνει τη σύνθεση για 

να συλληφθεί αμέσως και πάλι και να σταλεί τούτη τη φορά μέσω της Ικαρίας στην 

φρικιαστική Μακρόνησο. Όλα αυτά τα δραματικά γεγονότα και καταστάσεις δεν μπορεί 

παρά να επηρέασαν βαθειά το νεαρό συνθέτη βάζοντας τη σφραγίδα τους στη Sinfonietta. 

 

                                                                                                                 Andreas Brandes 

 

«ΕΛΙΚΩΝ» ΓΙΑ ΠΙΑΝΟ ΚΑΙ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ( 1952) 

 

  Το ημιτελές Κονσέρτο για πιάνο « Ελίκων» είναι ένα από τα «ξεχασμένα» (βασικά από τον 

ίδιο τον συνθέτη) έργα του Μίκη Θεοδωράκη. Απόδειξη ότι το «ανακάλυψε» η πιανίστρια 

Τατιάνα Παπαγεωργίου , ψάχνοντας στο Αρχείο της Μουσικής Βιβλιοθήκης του Μεγάρου 

Μουσικής «Λιλιαν Βουδούρη», όπου διαφυλάσσεται το σύνολο του έργου του Μίκη 

Θεοδωράκη. 

  Συζητώντας με το συνθέτη  μας είπε ότι η ημερομηνία 1951 που βρίσκεται στο τέλος του 

χειρόγραφου σημαίνει ότι διέκοψε τότε τη σύνθεσή του , γιατί είχε να εκπληρώσει άλλες 

επείγουσες παραγγελίες , όπως μουσική για ταινίες ή για ραδιοφωνικά σκέτς. Επίσης , ένα 

άλλο ενδεχόμενο είναι να άρχισε εκείνη ακριβώς την  περίοδο την ενορχήστρωση του 

μπαλέτου ¨Carnaval¨(«Ελληνική Αποκριά») για λογαριασμό του Ελληνικού χοροδράματος . 

Αυτή η τελευταία εκδοχή ενισχύεται από το γεγονός ότι η πρώτη του μπαλέτου θα δίνονταν 

τον Μάρτιο του 1953 στην ¨όπερα της Ρώμης και , επομένως , είχε πολλή  δουλειά μπροστά 

του. Προκύπτει επίσης , και από τη μεγάλη συγγένεια που υπάρχει ανάμεσα στα δυο έργα , 

δεδομένου ότι τόσο στο ¨Carnaval¨ όσο και στο «Ελίκων ο συνθέτης  εμπνέεται από την 

ατμόσφαιρα των λαϊκών τραγουδιών , κάνοντας ένα διάλειμμα  ανάμεσα στις δραματικές 

συνθέσεις του εκείνης της εποχής  («Πρώτη Συμφωνία» και πρώτη παρισινή περίοδος), όπου 

κυριαρχούν τα συναισθήματα και οι σκέψεις που του προκάλεσα τα τραγικά γεγονότα του 

Εμφυλίου Πολέμου. 

  Φεύγοντας  για το Παρίσι το φθινόπωρο του 1954, ο Θεοδωράκης φαίνεται ότι ξέχασε να 

πάρει μαζί του τα χειρόγραφα του έργου «Ελικών» για να το ολοκληρώσει και έτσι το 

ξαναβρίσκει στο γραφείο του , όταν επιστρέφει στην Αθήνα για να ηχογραφήσει τον 

«Επιτάφιο» στα 1960». Όπως μου διηγήθηκε ο συνθέτης , κάποια μέρα που έπαιζε το 

Κονσέρτο στο πιάνο , τον επισκέφτηκε ο φίλος του ποιητής Τάσος Λειβαδίτης , ο οποίος – με 

την άδεια του Μίκη φυσικά – άρχισε να γράφει στίχους επάνω στη μελωδία του δεύτερου 
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μέρους και έτσι προέκυψε το τραγούδι «Μάνα μου και Παναγιά», που εγκαινίασε την τόσο 

καρποφόρα συνεργασία τους στο τραγούδι. 

   Όπως είναι γνωστό, ο Θεοδωράκης  σε όλη τη δραματική περίοδο της Κατοχής και του 

Εμφυλίου Πολέμου , δηλαδή μεταξύ του 1943 και του 1950 , ήταν απόλυτα αφοσιωμένος στη 

συμφωνική μουσική.          

  Πριν πάει να σπουδάσει στο Ωδείο Αθηνών  (1943), γράφει μερικά από τα ωραιότερα του 

τραγούδια πάνω σε ποίηση Κωστή Παλαμά, Διονυσίου Σολωμού κτλ., που θα τα 

χρησιμοποιήσει μισόν αιώνα αργότερα σαν κύρια θέματα στις λυρικές του τραγωδίες ( 

«Μηδεια», «Ηλέκτρα» , «Αντιγόνη»). Μόλις περνά το κατώφλι του Ωδείου , είναι ήδη 

δεκαοκτώ ετών και συνειδητοποιεί ότι έχει χάσει πολύτιμο χρόνο και ότι θα έπρεπε να 

αφιερώσει όλες του τις δυνάμεις προκειμένου να ανακαλύψει τα μυστικά της μουσικής 

σύνθεσης. 

 Είναι φυσικό λοιπόν εκείνη την εποχή να μην τον ενδιαφέρει τόσο τίποτε άλλο όσο η 

καθαρά συμφωνική μουσική και , έτσι, συνθέτει έργα μουσικής δωματίου, για χορωδία και 

ορχήστρα,  πιστά στους κανόνες της συμφωνικής μουσικής . Και είναι τόσο μεγάλη, απόλυτη 

θα λέγαμε , η αφοσίωσή του σ’ αυτόν τον σκοπό, ώστε να μπορεί να συνθέτει και , μάλιστα 

χωρίς τη βοήθεια του πιάνου. 

 Ωστόσο, την ίδια εποχή (1947-48) ανακαλύπτει το λαϊκό τραγούδι , που το μεταφέρουν 

στους τόπους της εξορίας οι συγκρατούμενοί του. Κυρίως οι Πειραιώτες , που τα βράδια 

τραγουδούν τα ρεμπέτικα και τα λαϊκά τραγούδια της εποχής . Τότε , στα 1947, ακούει τον 

«Καπετάν  Αντρέα Ζέπο», που του δίνει το ερέθισμα να ασχοληθεί σοβαρά με αυτό το 

μουσικό είδος και, μάλιστα, εντάσσοντας το στο πλαίσιο της συμφωνικής μουσικής . Έτσι 

προέκυψε το «Carnaval» και τέτοια θέματα θα βρούμε και στο β΄ μέρος του «Σεξτέτου», το 

οποίο συνθέτει μεταξύ … δυο εξοριών (τέλος του 1947).Φυσικά, στη δεκαετία του 60 αυτό 

το «άρωμα» θα μετεξελιχθεί στο γνωστό μουσικό ιδίωμα του Θεοδωράκη, που χαρακτηρίζει 

τα τραγούδια του και τα υπόλοιπα έργα του της εποχής εκείνης. 

  Στα 1952 ο Θεοδωράκης έρχεται στην Αθήνα, όπου επίσης για πρώτη φορά , αυτός και η 

αγαπημένη του Μυρτώ , μετά από οκτώ χρόνια χωρισμών , θα είναι ελεύθεροι να ζήσουν 

μαζί. Ο γάμος τους θα γίνει στα 1953. Να λοιπόν που το «Carnaval» και ο «Ελικών» 

εκφράζουν πιστά την ψυχική κατάσταση του συνθέτη μετά από τις  τόσες και τόσες 

δοκιμασίες. 

  Όμως αυτά τα δύο έργα , τα εμβόλιμα ανάμεσα στις συνθέσεις του με το δραματικό 

περιεχόμενο, είναι συγχρόνως  και οι προάγγελοι γι΄αυτό  που θα προκύψει στη δεκαετία του 

΄60: Η στροφή του συνθέτη προς το τραγούδι και τη μετασυμφωνική μουσική. Και είναι 

πράγματι συγκινητικό το γεγονός ότι ο «Ελικών» , αφού περίμενε υπομονετικά  ξεχασμένος 

επί οκτώ χρόνια , δίνει το έναυσμα για το πρώτο καθαρά «λαϊκό» τραγούδι του συνθέτη , το 

«Μάνα μου και Παναγιά» που θα σηματοδοτήσει μια ολόκληρη εποχή τόσο μέσα στη 

δημιουργική εξέλιξη του Μίκη Θεοδωράκη  όσο και γενικότερα στη μουσική της χώρας του. 

  Το ύφος του α΄ μέρους του Κονσέρτου για πιάνο «Ελικών» μπορεί να  χαρακτηριστεί ως  

παιγνιώδες και ενίοτε σαρκαστικό. Η αλήθεια είναι ότι αυτά τα δυο- τρία ψήγματα 

λαϊκότροπων μουσικών θεμάτων, αρκετά  χαρακτηριστικών για να υπογραμμίσουν την 

παρουσία τους, φαίνεται καθαρά ότι για το συνθέτη αποτελούν απλώς ερεθίσματα, για να 

εκτινάξει τη φαντασία του σε σχόλια μουσικά που μας εκπλήσσουν με τη φρεσκάδα, την 

πρωτοτυπία και τη λάμψη τους. Παράλληλα ο Θεοδωράκης είναι τόσο τολμηρός και  

προχωρημένος από κάθε άποψη ( αρμονίας , αντίστιξης , γραφής, πιάνου και ορχήστρας), σε 

μια εποχή που τα ακούσματα ως προς τη μουσική του καιρού του (Μπερτοκ , Στραβίνσυ 

κτλ.) ήσαν ανύπαρκτα. 

  Ο «Ελικών» έρχεται στη κορύφωση μιας πλούσιας προσπάθειας στον τομέα της μουσικής 

δωματίου και της συμφωνικής μουσικής. Από το 1945 έως τον «Ελικώνα», ο Θεοδωράκης 

συνθέτει μια σειρά έργων συμφωνικών , που ακονίζουν τη φαντασία και αναπτύσσουν την 

τεχνική του . Έτσι μόνο μπορεί να ερμηνευτεί η αρτιότητα αυτού του έργου, που τον 

κατατάσσει (από τότε!) ανάμεσα στους κορυφαίους συνθέτες της εποχής του. 

  Όμως , ενώ , όπως είπαμε , στο α΄ μέρος ο συνθέτης αντιμετωπίζει τις λαικότροπες μελωδίες 

του σχεδόν σαν ξένες , διατηρεί αποστάσεις μαζί τους με παιγνιώδη και σχεδόν σαρκαστική  

διάθεση, αντιπαραθέτοντας εν είδει διαλόγου – αντιλόγου το συμφωνικό μουσικό εαυτό του 
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σε μια κορύφωση , θα λέγαμε ,μουσικής φαντασίας , πρωτοτυπίας και τεχνικής δεξιοτεχνίας , 

αυτό δε συμβαίνει με το δεύτερο και το τελευταίο μέρος του Κονσέρτου.  

  Εκεί , όχι μόνο αγκαλιάζει ολόψυχα το νέο μελωδικό υλικό , αλλά ταυτίζεται μαζί του. Η 

πλατειά  μελωδία που εκτίθεται από το πιάνο είναι, θα λέγαμε, το πρώτο λαϊκό του τραγούδι , 

γραμμένο οκτώ ολόκληρα χρόνια πριν από την ολόπλευρη στροφή του στην έντεχνη  λαϊκή 

μουσική και στο ελληνικό τραγούδι. 

  Κατά την άποψή μας , ο «Ελικών» αποτελεί μια κορυφαία μουσική αισθητική κατάκτηση 

της εποχής που γράφτηκε (δεκαετίατου ΄50) . Ισως ένα από τα πιο προωθημένα έργα-

αρχέτυπα της εποχής του. Κι είναι κρίμα που δεν είδε τότε το φως της δημοσιότητας . Κρίμα 

τόσο για τη συγχρονη μουσική όσο και για τον ίδιο το Θεοδωράκη , ο οποίος δεν τόλμησε 

ούτε καν να το δείξει και να το προβάλει, αλλά , το έκρυψε έως ότου το ξέχασε και ο ίδιος.  

Γιατί; Αναζητείστε τις αιτίες στη μίζερη αντιφατική μουσική ζωή της μετεμφυλιακής  

Ελλάδας. 

  Από τη μια πλευρά τα έργα της Εθνικής  Σχολής  δεν τον εκφράζουν , από την άλλη οι 

δωδεκαφωνιστές τον απωθούν. Τέλος, με απορία ανακαλύπτει την αισθητική του Ελληνικού 

χοροδράματος, δηλαδή ρεμπέτικο συν Τσαρούχης συν Χατζιδάκις. Αυτοί οι τελευταίοι είχαν 

κερδίσει την αποδοχή των αθηναικών κυκλων λογοτεχνών και άλλων, πλην των αριστερών 

που έψαχναν για νεοελληνικά πρότυπα αισθητικής καθαρότητας ,στηριγμένα στη ζωντανή 

λαική παράδοση όπως είναι τα ρεμπέτικα. Υπήρχε τότε μια μεγάλη αποστροφή από 

ορισμένους κύκλους  προς κάθετι που ήταν φορτωμένο με ιδεολογίες . Και, φυσικά, 

αποστροφή προς τα έργα και τους δημιουργούς που εμπνέονταν από αυτά. Και ένας τέτοιος  

υπήρξε και ο Θεοδωράκης , έτσι ώστε κορυφαία έργα του , όπως ο «Ελικών» , «Θέματα και 

Κύκλοι» , «Ελεγείο και Θρήνος» και «Συμφωνία σε τρία μέρη» να παραμένουν έως σήμερα 

κυριολεκτικά  θαμμένα στο Αρχείο , στη Βιβλιοθήκη του Μεγάρου Μουσικής . 

 

Σημείωμα  του εκδότη – Editions Romanos, 29.5.2004  (επεξεργασία : Ε. Voigtmann) 

 

 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΡ.3 (3ο ΜΕΡΟΣ) 

 

   Η 3η Συμφωνία  του  Μίκη Θεοδωράκη  βασίζεται  στο  ποίημα  του  Σολωμού  ‘ Τρελή 

Μάνα’, με αναφορές και στην ‘ Πόλη ‘ του Καβάφη. Αποτελεί ένα μωσαϊκό μελωδιών που 

έγραφε ο συνθέτης από το 1942 μέχρι την πρώτη εκδοχή της δεκαετίας του ‘ 80, ενώ 

συνέχισε να προσθέτει υλικό μέχρι και τη δεύτερη εκδοχή της δεκαετίας του 90.  

Στο τρίτο μέρος , που λειτουργεί σαν ιντερλούδιο, ο Θεοδωράκης επεξεργάζεται τρείς 

βυζαντινούς ύμνους της μεγάλης Παρασκευής, ενώ χαρακτηριστικό στοιχείο του έργου  είναι 

η υπόμνηση των ήχων της καμπάνας  της Αγίας Σοφίας . Πρόκειται αναμφισβήτητα για ένα 

από τα κορυφαία και πλέον γνωστά  ελληνικά συμφωνικά έργα, με το οποίο ο δημιουργός  

θέλησε να παραδώσει  σε ολόκληρο τον κόσμο  «ένα μουσικό μνημείο που να εκφράζει το 

βαθύτερο χαρακτήρα της σύγχρονης  ελληνικότητας». 

                                                                                                              Νίκος Κυριακού 

 

 

“CANTO GENERAL”- ΟΡΑΤΟΡΙΟ ΓΙΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙ, ΧΟΡΩΔΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΚΗ  

ΟΡΧΗΣΤΡΑ  

 

   Η  σύνθεση της μουσικής του “Canto General” άρχισε  στα 1972 στο Παρίσι για να 

ολοκληρωθεί μετά από δέκα χρόνια , στα 1982, και πάλι στο Παρίσι. 

   Το έργο χαρακτηρίζεται από τη πολυμελωδικότητα  και την πολυρυθμικότητα του. 

Φαίνεται καθαρά  ότι ο συνθέτης  ακολουθεί  κατά γράμμα το ποιητικό κείμενο, 

προσπαθώντας να αντλήσει τη μουσική του έμπνευση τόσο μέσα από τη μουσικότητα της 

ποιητικής γλώσσας όσο και μέσα από το ποιητικό και φιλοσοφικό βάθος των νοημάτων. 

Και ίσως αυτό να εξηγεί το τελικό αποτέλεσμα, όπου συνυπάρχουν στοιχεία τόσο 

ελληνοβυζαντινά  όσο και λατινοαμερικάνικα, όμως απολύτως αφομοιωμένα μέσα στο  

γνώριμο ύφος της μουσικής του συνθέτη. 
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  Στο σημείο αυτό θα πρέπει να υπογραμμιστεί η ομοιότητα και συγγενικότητα μεταξύ του  

Ποιητή ( Πάμπλο Νερούδα) και του Συνθέτη ( Μίκης Θεοδωράκης) σε μια σειρά κορυφαίες 

επιλογές . Πρώτον , υπήρξαν και οι δυο στρατευμένοι στην υπηρεσία  του αγώνα των λαών 

τους εναντίων ξένων και ντόπιων  αντιδραστικών δυνάμεων , που τελικά επέβαλαν και στις 

δυο χώρες μισητές  στρατιωτικές δικτατορίες. Δεύτερον ,ως καλλιτέχνες   επεδίωξαν μέσω 

του έργου τους να εκφράσουν αισθήματα και ιδέες που συγκινούν και απασχολούν ευρύτερα 

κοινωνικά στρώματα και όχι μόνο προνομιούχες μειοψηφίες. Και το πιο σπουδαίο , 

προσπάθησαν να στηρίξουν αυτό το νέο περιεχόμενο σε φόρμες απλές και προσιτές , ώστε  

να είναι κατανοητές από τον απλό αναγνώστη και ακροατή , χωρίς εκπτώσεις  ως προς την 

αυστηρότητα και καθαρότητα της αισθητικής.  

  Είναι  γνωστή η μεγάλη ακτινοβολία και αποδοχή του ποιητικού “Canto General” του 

Πάμπλο Νερούδα, Ιδιαίτερα  στους λαούς της Λατινικής  Αμερικής. 

Το ίδιο μεγάλη υπήρξε έως τώρα και η ακτινοβολία και αποδοχή και του μουσικού “Canto 

General”σε πολλές χώρες της Ευρώπης και της Αμερικής , όπου εκατοντάδες συγκροτήματα 

έχουν δώσει και εξακολουθούν να δίνουν εκατοντάδες συναυλίες. 

  Το κύριο χαρακτηριστικό αυτών των συναυλιών είναι ότι τα χορωδιακά συγκροτήματα είναι 

στη μεγάλη τους πλειοψηφία  ερασιτεχνικά , γεγονός που δείχνει τη βαθιά διεισδυτικότητα 

του έργου. Προς αυτή τη κατεύθυνση βοηθά το ίδιο το έργο , το οποίο , παρά τις ρυθμικές 

δυσκολίες , είναι τελικά προσιτό ακόμα και στον πιο απλό ερασιτέχνη χορωδό. Κι αυτό γιατί 

η πολυρυθμικότητα του είναι εντελώς φυσιολογική, διότι , όπως είπαμε , ο στίχος 

αφομοιώνεται τόσο πολύ με τη μελωδία και τον ρυθμό, που σε πολλές περιπτώσεις θα 

μπορούσε να θεωρήσει κανείς το έργο σαν καθαρά ¨λαϊκό¨, δηλαδή σαν να είχε γεννηθεί 

μέσα στη φαντασία όχι ενός συνθέτη , αλλά του απρόσωπου λαού, όπως συμβαίνει με τα 

τραγούδια και τους χορούς της λαϊκής παράδοσης . 

                                                                                                                           Andreas Brandes 

 

ΚΟΝΤΣΕΡΤΟ ΓΙΑ ΠΙΑΝΟ ΚΑΙ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ( 1957) 

 

  Ανήκει στην Α΄Παρισινή περίοδο του συνθέτη που θεωρείται  η πλέον καθαρόαιμα  

συμφωνική ( 1957 -60 ) . Η συνθεση του “Piano Concerto” γίνεται στα 1957-58, σχεδόν 

παράλληλα με το μπαλέτο «Αντιγόνη». Γι ‘ αυτό και συναντούμε  ομοιότητες. Ιδιαίτερα στο  

Πρώτο Μέρος του “Piano Concerto”. Είναι η περίοδος κατά την οποία ο θεοδωράκης έχει 

τελειοποιήσει το σύστημα των  «Τετράχορδων».  Στο πεδίο της ρυθμικής επεξεργασίας 

συναντάμε πλήθος από γεωμετρικά σχήματα. Παράλληλα  τα λυρικά θέματα με την έντονη 

προσωπική  σφραγίδα του συνθέτη δημιουργούν  μια σπάνια ισορροπία ανάμεσα σ’  αυτά τα 

δυο βασικά στοιχεία:  Τον πρωτοποριακό ήχο  και τον θεοδωρακικό  λυρισμό.  Τέλος σε ότι 

αφορά το πιανιστικό μέρος υπάρχουν πλήθος από καινούργιες ηχητικές προτάσεις, ευρήματα 

πιανιστικού ήχου , τεχνικές που βάζουν σε δοκιμασία ακόμα και τον καλύτερο πιανίστα, ενώ 

παράλληλα μας προσφέρουν  πρωτόγνωρους πιανιστικούς  συνδυασμούς ήχων . 

   Στο Πρώτο Μέρος  υπάρχει μια κλασσική θα λέγαμε οικονομία εκφραστικών μέσων . Η 

ενορχήστρωση  είναι λιτή και διάφανη, ώστε να προβάλλεται και να  αναδεικνύεται ο 

διάλογος  ορχήστρας – πιάνου . Διάλογος  άλλοτε σκωπτικός, άλλοτε λυρικός , με  αιφνίδιες  

εκρήξεις όπου δοκιμάζονται οι τεχνικές του σολίστα αλλά και της ορχήστρας. Τα κύρια 

μουσικά θέματα έχουν  την προσωπική σφραγίδα του συνθέτη αποκαλύπτοντας τόσο τον 

μελωδικό όσο και τον στοχαστικό  χαρακτήρα της έμπνευσης  που επεκτείνεται και στο 

καθαρά τεχνικό μέρος  όπως λ.χ. η εναρμόνιση , η αντίστιξη και η ενορχήστρωση.  Τελικά 

όλα αυτά τα στοιχεία  συνταιριασμένα  με εντελώς πρωτότυπο τρόπο  και απολύτως 

ισορροπημένα  μεταξύ τους  δίνουν την εντύπωση μιας καινούργιας «κλασσικότητας» . Έχω 

ακούσει πολλές φορές τον συνθέτη να αποκαλεί το  Δεύτερο Μέρος του “Piano Concerto”  

«μπετοβενικό» . ¨όταν τον ρώτησα γιατί, μου απάντησε : «Η τραγική του ανάσα». 

  Το Μέρος αυτό ξεκινα με το solo piano που εκθέτει το βασικό μελωδικό θέμα την πρώτη 

φορά με το αριστερό και τη δεύτερη μμε το δεξιό χέρι. Οι αρμονίες που υποβαστάζουν το 

θέμα αυτό είναι καθαρά «τετραχορδικές» και δημιουργούν ένα «πλανητικό» ηχητικό κλίμα. 

Το κύριο μουσικό θέμα εμφανίζεται με τα έγχορδα, με έναν γνήσιο δραματικό τρόπο που 

πράγματι μας παραπέμπει σε μπετοβενικές τραγικές μουσικές χειρονομίες είτε σε χορικό 
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αρχαίας τραγωδίας. Είναι θα λέγαμε , ακόμα ένα δραματικό march funebre σε επίπεδο 

διαρκούς έντασης , όπου ο διάλογος πιάνου- ορχήστρας αγγίζει συχνά τα όρια ενός 

εσωτερικού ψυχικού παροξυσμού , που παραπέμπει στις πρόσφατες οδυνηρές προσωπικές 

εμπειρίες που κουβαλάει μέσα του ο συνθέτης λίγα μολις χρόνια μετά το τέλος του εμφυλίου 

πολέμου. 

  Άλλωστε αυτά τα δραματικά προσωπικά στοιχεία σφραγίζουν  όλα τα έργα αυτής της 

περιόδου. 

  Το Τρίτο και τελευταίο Μέρος εισβάλλει σαν ένας ηχητικός καταρράκτης με τη σφραγίδα 

της πιο πολύ της ψυχής παρά του προσώπου της κριτικής μουσικής . Το βασικό στοιχείο είναι 

ο έμμονος ρυθμός του Συρτού Χανιώτικου που κυριαρχεί από την πρώτη εως την τελευταία 

νότα του Μέρους αυτού. Πράγματι αν αφαιρέσουμε όλα τα άλλα στοιχεία και μείνουμε 

μονάχα στον βασικό ρυθμό ,τότε θα διαπιστώσουμε ότι το Μέρος αυτό θα μπορούσε να 

συνοδεύσει έναν τυπικά κρητικό  χορό, σαν αυτόν που οι λαϊκοί μουσικοί παίζουν στους 

γάμους και στα βαφτίσια και που συνήθως διαρκεί τρία μερόνυχτα.  Αυτό το πείσμα , η 

εμμονή στον ίδιο επαναλαμβανόμενο ρυθμό, αποκαλυπτικό στοιχείο του κρητικού 

χαρακτήρα, επηρέασε βαθειά τον συνθέτη που θέλησε  να το αποτυπώσει σε πολλά έργα του. 

  Φυσικά στο “Piano Concerto”  ο έμμονος  χορευτικός ρυθμός  είναι ένα απλό πρόσχημα 

πάνω στο οποίο ο Θεοδωράκης θα χτίσει έναν λαμπερό ηχητικό κόσμο, όπου το solo piano 

θα φτάσει στα έσχατα όρια των εκτυφλωτικών του δυνατοτήτων σε έναν διάλογο με μια 

εξίσου εκτυφλωτική ενορχήστρωση. Από την πρώτη στιγμή το solo piano εισβάλλει με 

συγχορδίες ενάτης και ενδεκάτης , δηλαδή με πελώριο blocks από νότες πελώριους ηχητικούς 

«τοίχους», που όμως προχωρούν γρήγορα ,επίμονα , χωρίς ανάσα, όπως γίνεται με το 

πεντοζάλι και τον Συρτό Χανιώτικο  με τον ανελέητο ρυθμό τον προορισμένο για χορευτές 

με χαλύβδινο σώμα και ψυχή. Αυτή υπήρξε για τον Θεοδωράκη  η μουσική πρόκληση της 

Κρήτης που τον έβαζε κάθε φορά μπροστά και σε μια νέα δοκιμασία μουσικής σύνθεσης. 

   Με το Τρίτο Μέρος  του “Piano Concerto” ο συνθέτης επιλέγει τον Διόνυσο. Όχι όμως έναν 

όποιον Διόνυσο αλλά τον Διόνυσο της Κρήτης . Έτσι  όλα και όλοι μπαίνουν σε μια ύψιστη 

δοκιμασία. Συνθέτης , μαέστρος , μουσικοί ακροατές θα ζήσουν μια συνεχή εσωτερική 

ένταση που προκαλεί αυτός ο εκπληκτικός  συνδυασμός ανάμεσα σε έναν ιερατικό έμμονο 

ρυθμό  που δν αλλάζει και σε έναν μελωδικό και αρμονικό κόσμο που συνεχώς 

μεταλλάσσεται , με ιδέες που η μια γεννά την άλλη με μια ταχύτητα  αλλά και με μια 

ευρηματικότητα που κυριολεκτικά ζαλίζουν με τις συνεχείς λάμψεις που εκπέμπουν . 

    Τέλος θεωρώ ότι το τελικό αίσθημα που προκύπτει από όλα αυτά και πλημμυρίζει τη ψυχή 

μας είναι η χαρά. Η χαρά του ρυθμού , του χορού, της ίδιας  της  Ζωής καθώς την τυλίγει  και 

την βοηθάει να απογειωθεί ο βαθύτητα διονυσιακός χαρακτήρας αυτής της μοναδικής 

σελίδας μέσα στη συμφωνική μουσική του Θεοδωράκη. 

                                                                                                                    Andreas Brandes 

    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΑ 

 

  Οι πρώτες ιδέες για την Ελληνική  Αποκριά χρονολογούνται από το 1947, όταν ο συνθέτης 

βρισκόταν στην Ικαρία και άρχιζε να καταπιάνεται με τη γνωριμία και τη μελέτη του λαϊκού 

τραγουδιού. Χαρακτηριστική είναι η ωραιότατη επεξεργασία στο μπαλέτο, αρμονική και 

ορχηστρική, του γνωστού τραγουδιού για τον καπετάν Ανδρέα Ζέππο. 

  Το μπαλέτο  παραγγέλθηκε το 1952 από το Ελληνικό Χορόδραμα της Ραλλούς Μάιου και 

πρωτοπαίχτηκε  ένα χρόνο αργότερα στη Ρώμη με διευθυντή τον Αντρέα Παρίδη.  

  Είναι ένα από τα πιο λαμπερά συμφωνικά έργα του Μίκη Θεοδωράκη, με πλούσια 

ορχηστρωτική γραφή και ρυθμικό και μελωδικό οίστρο. 

                                                                                                              Νίκος Χριστοδούλου 

 

SINFONIETTA  ΓΙΑ ΦΛΑΟΥΤΟ,  ΠΙΑΝΟ  ΚΑΙ  ΟΡΧΗΣΤΡΑ  ΕΓΧΟΡΔΩΝ 

 

Ι. Adagio, ΙΙ. Allegro Vivace, ΙΙΙ. Andante mosso. 
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Η Sinfonietta είναι έργο της πρώτης συμφωνικής περιόδου του Μίκη Θεοδωράκη. Γράφτηκε 

στα 1947-48, αλλά παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην τελική του μορφή το 1995. Το έργο 

είναι γραμμένο για φλάουτο, πιάνο και ορχήστρα εγχόρδων.  

Πίσω από την κλασική του φόρμα διακρίνει κανείς το μελωδικό ιδίωμα του συνθέτη. Με 

εξαίρεση το β’ μέρος, με το οποίο ο Θεοδωράκης μας αποδεικνύει ότι είναι κάτοχος της 

αντιστικτικής τεχνικής, τα άλλα δύο μέρη, το α’ και το γ’, έχουν ελεγειακό χαρακτήρα με 

δραματικές εξάρσεις. 

Ας μην ξεχνάμε ότι τα χρόνια εκείνα υπήρξαν ιδιαιτέρως δραματικά για την Ελλάδα και για 

τον συνθέτη. Βρισκόμαστε στην καρδιά του Εμφυλίου Πολέμου (1946-48). Πριν προλάβει να 

τελειώσει το έργο, ο Θεοδωράκης συνελήφθη και στάλθηκε εξορία στην Ικαρία. 

Επιστρέφοντας μετά από ένα χρόνο στην Αθήνα, συνεχίζει και ολοκληρώνει τη σύνθεση για 

να συλληφθεί αμέσως ξανά και να σταλεί αυτή τη φορά στη Μακρόνησο. Όλα αυτά τα 

δραματικά γεγονότα και καταστάσεις δεν μπορεί παρά να επηρέασαν βαθειά το νεαρό 

συνθέτη βάζοντας τη σφραγίδα τους στη Sinfonietta. 

 

                                                                                                                        Andreas Brandes  

LES AMANTS DE TERUEL 

ΣΟΥΙΤΑ ΜΠΑΛΕΤΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ 

 

   Αν και για τον κινηματογράφο υπάρχουν αριθμητικά περισσότερες συνθέσεις, η μουσική 

για μπαλέτο είναι επίσης μια αρκετά αγαπητή φόρμα στο συνολικό έργο του συνθέτη, στην 

οποία ανήκουν π.χ. το Ελληνικό Καρναβάλι (1953) ή το γνωστό Ζορμπάς, ο Έλληνας (1987-

88). Οι Εραστές του Τερουέλ γράφτηκαν το 1957 κατόπιν παραγγελίας της χορεύτριας 

Λουντμίλας Τσερίνα και του μπαλέτου της στο Παρίσι. Με μεγάλη επιτυχία δόθηκε η 

πρεμιέρα του μπαλέτου το 1958 στο Θέατρο Σάρα Μπερνάρ, στην οποία ο Θεοδωράκης 

διηύθυνε την ορχήστρα Lamoureux. Ο Θεοδωράκης το επεξεργάστηκε και άλλες φορές, 

μεταξύ άλλων και για την ομώνυμη ταινία. Οι Εραστές του Τερουέλ είναι η ισπανική εκδοχή 

της ιστορίας του Ρωμαίου και της Ιουλιέτας, και παρουσιάζεται ακόμη στις μέρες μας συχνά 

σαν θέατρο στην Ισπανία. Σύμφωνα με τον μύθο ζούσαν στο Τερουέλ στις αρχές του 13ου 

αιώνα δύο νέοι, γόνοι αρχοντικών οικογενειών. Όταν  ερωτεύθηκαν οι δύο νέοι, ο Ντιέγο, 

που ήταν ευγενής, αλλά όχι πλούσιος, ζήτησε να παντρευτεί την Ιζαμπέλ, όμως ο πατέρας της 

δεν συμφώνησε. Ο Ντιέγο ζήτησε απ’ την κοπέλα να τον περιμένει για πέντε χρόνια, να πάει 

στον πόλεμο για να κερδίσει πλούτη και δόξα, ώστε να παντρευτούν. Η Ιζαμπέλ, παρ’ όλες 

τις πιέσεις από τον πατέρα της, έμεινε πιστή για τα πέντε χρόνια, αλλά αφού μετά την 

προθεσμία δεν γύρισε ο Ντιέγο, τελικά δέχτηκε να παντρευτεί κάποιον άλλον. Λίγο μετά το 

γάμο όμως επιστρέφει ο Ντιέγο, πλούσιος και δοξασμένος, και της ζητάει τουλάχιστον ένα 

τελευταίο φιλί. Όταν εκείνη το αρνείται, ο νεαρός πέφτει κάτω νεκρός. Στην κηδεία του 

εμφανίζεται και η Ιζαμπέλ, και ενώ του δίνει το τελευταίο φιλί, πεθαίνει και αυτή. Οι 

οικογένειές τους αποφασίζουν, να τους ενώσουν τουλάχιστον στο θάνατο και τους θάβουν 

μαζί. Ενώ όλο το μπαλέτο αποτελείται από 20 μέρη, η Σουίτα από το Μπαλέτο Οι Εραστές 

του Τερουέλ περιορίζεται σε πέντε μέρη και παρακολουθεί βασικά σημεία της ιστορίας με 

ανάλογο χαρακτήρα. Και σ’ αυτό το έργο, ο Θεοδωράκης εκφράζεται μέσα από τις μελωδίες, 

αν και φυσικά δεν υπάρχουν λόγια. 

                                                                                                                      Evelin Voigtmann 

 

                                                                                            

ANDALUCIA, 7 ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΓΙΑ ΑΛΤΟ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ 

 

  Το αστείρευτο ποτάμι του Μίκη Θεοδωράκη ρέει   μέχρι τώρα και μας αφήνει άναυδους. 

Ύστερα από μια μεγάλη παραγωγή σκηνικής μουσικής στην δεκαετία του 90, ο Θεοδωράκης 

ασχολείται με διάφορα είδη σύνθεσης κατά την τελευταία δεκαετία. Το πιο πρόσφατο έργο 

φαίνεται να είναι ο κύκλος τραγουδιών Andalucia για άλτο (μπάσο ή βαρύτονο) και 

συμφωνική ορχήστρα, που ολοκληρώθηκε το 2009 και εκδόθηκε απ’ τον οίκο Schott το 

2010. Βασίζεται σε παλαιότερα τραγούδια, τα οποία αποτελούν το έργο του Romancero 

Gitano. 
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   Το 1967, ο Οδυσσέας Ελύτης, ύστερα από προτροπή του Αλέκου Πατσιφά, προσφέρει στον 

Θεοδωράκη την υπέροχη μετάφρασή του εφτά ποιημάτων του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα. Σε 

σύντομο χρονικό διάστημα τελείωσε η μελοποίησή τους, προσδίδοντας παγκόσμια διάσταση 

στο έργο. Οι στίχοι αναφέρονται στη σύλληψη και δολοφονία του αγωνιστή Αντόνιο Ελ 

Καμπόριο και γράφτηκαν από έναν ποιητή, ο οποίος το 1936 θα γινόταν κι αυτός θύμα των 

εθνικιστών. Και ο Θεοδωράκης θα συλληφθεί μερικούς μήνες μετά τη σύνθεση από την 

ελληνική χούντα, ενώ απαγορεύονται τα έργα του και η προγραμματισμένη πρεμιέρα με την 

Αρλέτα ματαιώνεται. Το 1970 ωστόσο, ο συνθέτης εγκαινίασε μεταξύ άλλων και με αυτόν 

τον κύκλο τον αντιδικτατορικό αγώνα στη Ρώμη, όπου τραγουδούσε η Μαρία Φαραντούρη. 

   Ο Θεοδωράκης έχει επεξεργαστεί το Romancero  Gitano σε πολλές εκδοχές, με τελευταία 

αυτή του Andalucia, όπου ο συνθέτης επεξεργάζεται με ευρηματικό τρόπο τα εφτά τραγούδια 

του κύκλου για συμφωνική ορχήστρα. Τα ποιήματα είναι: Του Πικραμένου, Antonio Torres 

Heredia I, Χαμός από αγάπη, Antonio Torres Heredia ΙΙ, Η καλογριά η Τσιγγάνα, Του 

Ανέμου και της Παινεμένης, Η Παντέρμη. 

                                                                                                                      Evelin Voigtmann 

 

ΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ - ΚΟΥΑΡΤΕΤΟ ΕΓΧΟΡΔΩΝ, ΑΡ.2 

 

   Το κουαρτέτο το Κοιμητήριο εξελίσσεται σε ένα μέρος σε μια ‘αναπτυσσόμενη’ δομή, που 

χωρίζεται σε πολλές υποενότητες, οι οποίες από τη μέση και μετά ακολουθούν σχεδόν 

παλινδρομική σειρά. Υπάρχουν επίσης πολλά θέματα, απ’ τα οποία θα ξεχώριζα τα δύο ως τα 

πιο σημαντικά. Το πρώτο θέμα στην αρχή εκφράζει τον σπαρακτικό πόνο, και κυριαρχεί στο 

μεγαλύτερο μέρος του έργου μέσα από εξελισσόμενες παραλλαγές. Αργότερα το α’ βιολί θα 

παρουσιάσει μια πιο αισιόδοξη μελωδία, που μπορεί να θεωρηθεί σαν δεύτερο θέμα, ενώ το 

τσέλο συνοδεύει μ’ ένα τρίτο θέμα, το οποίο θα καθοδηγήσει την εξέλιξη της σύνθεσης. Από 

το 1946, όταν το 2ο Κουαρτέτο παίχτηκε για πρώτη φορά στην Αθήνα, μόλις το 2005 

ξαναπαρουσιάστηκε στο Μέγαρο Αθηνών από το Νέο Ελληνικό Κουαρτέτο. Το έργο έχει 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον και φανερώνει το μεγάλο ταλέντο του τότε 20άχρονου συνθέτη. Η 

μεγάλη εκφραστικότητά του το τοποθετεί ανάμεσα στα εξαιρετικά Adagio (με ορχήστρα 

εγχόρδων, όπως αποδίδεται απόψε) της Ιστορίας της μουσικής. 

 

                                                                                                                      Evelin Voigtmann 

 

ΜΑΟΥΤΧΑΟΥΖΕΝ - ΚΑΝΤΑΤΑ  ΓΙΑ  ΜΕΤΖΟΣΟΠΡΑΝΟ  ΚΑΙ  ΟΡΧΗΣΤΡΑ 

 

   Μαουτχάουζεν ονομάστηκε ο κύκλος τραγουδιών του Μίκη Θεοδωράκη, στα οποία 

μελοποίησε -κατά κύριο λόγο- το αφηγηματικό έργο Μαουτχάουζεν του Ιάκωβου 

Καμπανέλλη, όπου περιγράφεται ο έρωτας δύο κρατουμένων στο ομώνυμο στρατόπεδο 

συγκέντρωσης. Ο ποιητής Ιάκωβος Καμπανέλλης φυλακίστηκε κατά τη διάρκεια του Β' 

Παγκοσμίου Πολέμου στο στρατόπεδο συγκέντρωσης του Μαουτχάουζεν. Το 1965 έγραψε ο 

Καμπανέλλης ένα βιβλίο για τη ζωή των κρατουμένων στο στρατόπεδο και τέσσερα σχετικά 

ποιήματα, τα οποία ζήτησε από τον φίλο του Μίκη Θεοδωράκη να μελοποιήσει. Ο 

Θεοδωράκης, ο οποίος είχε φυλακιστεί και ο ίδιος κατά τη διάρκεια της Γερμανικής κατοχής 

σε γερμανικές και ιταλικές φυλακές, δημιούργησε όμορφες και αξέχαστες μελωδίες που 

αναδεικνύουν τα συγκινητικά ποιήματα του Καμπανέλλη. Εκείνα τα ποιήματα έγιναν έκτοτε 

παγκοσμίως γνωστά, και η συμβολή της τραγουδίστριας Μαρίας Φαραντούρη ήταν 

καθοριστική γι’ αυτό. Ο συνθέτης εξηγεί επίσης, πως «πάνω από όλα όμως αυτή η σύνθεση 

μας έδωσε την ευκαιρία να υπενθυμίσουμε στην νεολαία ένα κομμάτι της ιστορίας που ποτέ 

δεν πρέπει να λησμονηθεί. Η Καντάτα Μαουτχάουζεν αφιερώνεται σε όσους υπέφεραν από 

το φασισμό και του αντιστάθηκαν. 

 

…Για μας που αναγκαστήκαμε να υπομείνουμε εκείνους τους φρικτούς καιρούς, πρώτο μας 

μέλημα είναι να προστατέψουμε τα παιδιά μας από αυτό τον κίνδυνο». 
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Η πρώτη ελληνική ηχογράφηση είναι του 1966. Στην γερμανική έκδοση του έργου, που 

ηχογραφήθηκε μεταξύ των ετών 1995 και 1999, περιλαμβάνονται τα τέσσερα μελοποιημένα 

ποιήματα του Καμπανέλλη σε τρεις γλώσσες: την Ελληνική, την Εβραϊκή και την Αγγλική. 

Το ύφος των τραγουδιών ποικίλλει ανάμεσα στις γλωσσικές αποδόσεις μεταξύ της τζαζ και 

της κλασικής μουσικής. Τραγουδάνε η Μαρία Φαραντούρη, η Ελινόαρ Μοάβ Βενιάδη και η 

Νάντια Βάινμπεργκ. Στο τέλος αυτής της έκδοσης περιλαμβάνονται τα λόγια ενός 

επιζήσαντα από το Ολοκαύτωμα, του Σιμόν Βίζενταλ, ο οποίος ήταν κρατούμενος στο 

Μαουτχάουζεν. 

Απόψε θα παρουσιαστεί το έργο σε πρόσφατη ενορχήστρωση του Κουβανού συνθέτη Leo 

Brouwer (γεν. 1939). Ο Brouwer αναδεικνύει τον χαρακτήρα του κάθε τραγουδιού με 

διαφορετικούς συνδυασμούς οργάνων. Στο πρώτο «Άσμα ασμάτων», στο οποίο κυριαρχεί 

κυρίως το κόρνο προσδίδει ένα αλλιώτικο χρώμα σε σχέση με την γνωστή απόδοση, ενώ 

στην επαναφορά του ρεφραίν «Τι ωραία που είναι η αγάπη μου» στο τέλος του έργου, 

χρησιμοποιείται όλη η ορχήστρα 

                                                                                                                      Evelin Voigtmann 

 

ΤΟ  ΜΥΘΗΣΤΟΡΗΜΑ 

 

   Όπως  αναφέρει ο Γ. Μονεμβασίτης στο συνοδευτικό κείμενο του CD, «τον Ιανουάριο του 

1968 στις φυλακές Αβέρωφ, ο Μίκης Θεοδωράκης δονήθηκε και εμπνεύστηκε για μιαν 

ακόμη φορά από τον μεστό ποιητικό λόγο του Γιώργου Σεφέρη. …Στις 9 και 10 Ιανουαρίου 

τέσσερα επιλεγμένα ποιήματα από τη συλλογή Μυθιστόρημα μετετράπησαν στο διεγερτικό 

κύκλο τραγουδιών Μυθιστόρημα (Μυθολογία). Ο ίδιος ο δημιουργός τους τα 

πρωτοερμήνευσε αμέσως μόλις τα έπλασε μέσα στις φυλακές Αβέρωφ με ακροατές τους 

συγκρατουμένους του και τους δεσμοφύλακές τους. Η ποιητική συλλογή Μυθιστόρημα του 

Γ. Σεφέρη εκδόθηκε στην Αθήνα τον Μάρτιο του 1935. …Αποτελείται από 24 χωρίς τίτλο 

ποιήματα με ελληνική αρίθμηση. …Τα τέσσερα από αυτά τα οποία επέλεξε για να 

μελοποιήσει, εκείνες τις δύσκολες στιγμές, ο Μίκης Θεοδωράκης, είναι κατά σειράν το ΙΖ’, 

που έχει το όνομα «Αστυάναξ», ωστόσο ως τραγούδι είναι γνωστό με την πρώτη φράση του 

«Τώρα που θα φύγεις», το Κ’, που έχει τον υπότιτλο «Ανδρομέδα», αλλά ως τραγούδι είναι 

γνωστό με όνομα την αρχική του φράση «Στο στήθος μου η πληγή», το ΙΕ’ που είναι γνωστό 

με την αρχική του φράση «Ο ύπνος σε τύλιξε» και το ΚΓ’, που είναι επίσης γνωστό με την 

αρχική του φράση «Λίγο ακόμα». …Έτσι όπως διάρθρωσε τον ποιητικό λόγο ο συνθέτης, 

αλλά και τη μουσική του, δημιουργείται ένα κρεσέντο εννοιών και ήχων, με κορύφωμα το 

καταληκτικό-επικό «…λίγο ακόμα, να σηκωθούμε λίγο ψηλότερα». Αξίζει να αναφερθεί, πως 

το 1969 ο Άγγλος δημοσιογράφος Τζον Μπαρι αποκαλύπτει στους Sunday Times, ότι 

επισκέφτηκε τη Ζάτουνα, όπου κρατιόταν υπό περιορισμό ο Θεοδωράκης, και κατάφερε να 

φυγαδεύσει πολλές μαγνητοταινίες καινούργιων τραγουδιών του – κυρίως το Μυθιστόρημα 

του Σεφέρη. Στη διάρκεια της πρώτης περιοδείας του στην Ιταλία, ο συνθέτης 

πρωτοπαρουσίασε τον κύκλο αυτό σε συναυλία στις αρχές του 1971 με ιδανική ερμηνεύτρια 

την Μαρία Φαραντούρη, η οποία και τον ηχογράφησε λίγο αργότερα στο Παρίσι. Το 1979, ο 

συνθέτης ενορχήστρωσε τον κύκλο για φωνή και μικρό οργανικό σύνολο με κλασικά και 

λαϊκά όργανα, ενώ το 1993 ετοίμασε μια εκδοχή για άλτο, χορωδία και ορχήστρα. Απ’ αυτή 

την τελευταία επεξεργασία μάλλον, χωρίς τη χορωδία, με μεγάλη ορχήστρα, όπου π.χ. η άρπα 

αναλαμβάνει το ρόλο του μπουζουκιού, θα παρουσιαστούν στην αποψινή συναυλία τα 

τέσσερα τραγούδια του κύκλου. 

                                                                                                                      Evelin Voigtmann 

 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΡ.2 ΓΙΑ ΠΙΑΝΟ, ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ ΚΑΙ ΟΡΧΗΣΤΡΑ 

 

  Η 2η Συμφωνία γράφτηκε στο Παρίσι από το 1955 έως το 1958.  Αυτή τη συνθετική 

περίοδο του Θεοδωράκη χαρακτηρίζουν δύο βασικά στοιχεία. 

  Το πρώτο, που αφορά το περιεχόμενο, αντανακλά τη βασική ψυχολογία που τον διακατείχε  

λίγα μόλις χρόνια μετά τις τραυματικές εμπειρίες του στον Εμφύλιο Πόλεμο με 

αποκορύφωση τη δοκιμασία της Μακρονήσου. Αγωνία, αποτροπιασμός, απελπισία, 
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βαναυσότητα, άβυσσος, σκληρότητα, χάος με νησίδες γαλήνης που κάνουν τη σκοτεινή και 

απάνθρωπη διάθεση ακόμα πιο σκοτεινή. 

  Θα λέγαμε με λίγα λόγια ότι τα έργα αυτής της περιόδου τα χαρακτηρίζει μια έντονη, 

σχεδόν βίαιη άρνηση της βαναυσότητας και της βίας σαν αποτελέσματα του πολέμου που 

βίωσε στο πετσί της η γενιά του συνθέτη. 

  Το δεύτερο στοιχείο αφορά την τεχνική που ανέπτυξε ο Θεοδωράκης στη ίδια περίοδο και 

που στηρίζεται στη χρήση της «τετραχορδικής»  μουσικής γραφής. Αυτ’η η τεχνική ταιριάζει 

απόλυτα με την ψυχική διάθεση του συνθέτη. Τον βοηθά, ώστε να μετουσιώσει τα δραματικά 

και συχνά τραγικά στοιχεία, συναισθήματα και ιδέες σε μουσικές τοιχογραφίες με κυρίαρχες 

ηχητικές αποχρώσεις εκείνης της θύελλας που είχε καλύψει τη ζωή της Ελλάδας την εποχή 

του Εμφυλίου πολέμου. 

  Όταν μετά τριάντα χρόνια και πάλι στο Παρίσι ο Θεοδωράκης ετοιμάζεται να δώσει την 

τελική φόρμα στη Συμφωνία του, την ανθρωπότητα απειλούν ξανά τα σύννεφα ενός πολέμου 

και μάλιστα πυρηνικού. Τότε προσθέτει το Ταγούδι της Γης που το εμπιστεύεται συμβολικά 

στις φωνές των παιδιών. Ακολουθούν οι βρυχηθμοί του επερχόμενου πολέμου. 

   Στο Finale σαν να θέλει να εξορκίσει το κακό, ο Θεοδωράκης χρησιμοποιεί το τελευταίο 

μέρος από τη Σουίτα αρ.1, που βασίζεται σε μοτίβα εμπνευσμένα από την μουσική της 

ιδιαίτερης πατρίδας του, της Κρήτης, που είναι φυσικό να συμβολίζουν μέσα του την ίδια τη 

ζωή. Προς το τέλος αυτού του μέρους ο συνθέτης εμφανίζει μια βυζαντινή μελωδία με τρόπο 

καθαρά θριαμβευτικό, σαν να θέλει να μας πει ότι το αντίδοτο του Πολέμου και της Άρνησης 

δεν βρίσκεται μόνο μέσα στη Χαρά του Χορού αλλά και μέσα στην Παράδοση που μας 

βοηθά να παραμείνουμε δυνατοί. 

   Όπως στο τέλος της Τραγωδίας, έτσι κι εδώ ο συνθέτης στο τελικό τέλος του έργου 

καταφεύγει σε μια μουσική Έξοδο ενός φανταστικού Χορού. 

 

                                                                                                            Evelin Voigtmann          

 

 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 

 

TROPIC   

 

   Το έργο  «Tropic» είναι γραμμένο για συμφωνική ορχήστρα χωρίς κρουστά. Είναι μια 

σύνθεση διαφόρων «ηχητικών επιφανειών» – διαφόρων από άποψη έκτασης, ύψους, 

πυκνότητας, έντασης, χρώματος και κίνησης. Η κίνηση, όμως, εδώ δεν δημιουργεί την 

αίσθηση ενός ορισμένου ρυθμού. Είναι μια κίνηση «εσωτερική», που δεν προχωρεί και δεν 

διαταράσσει την έννοια της στατικότητας  της κάθε ηχητικής επιφάνειας. 

   Στη γενική του γηραμμή το έργο ακολουθεί μια πολύ μορφοπλαστική  φόρμουλα. Από μια 

σχετική ήσυχη και συγκρατημένη εισαγωγή οδηγεί κλιμακωτά σ’ ένα  κορύφωμα, για να 

καταλήξει πάλι στην ηρεμία της αρχής. 

  Το «Tropic» γράφτηκε τον Απρίλιο του 1968 στο Καράκας, και ο τίτλος του είναι απλώς, 

μια υπόμνηση της πρώτης επαφής του συνθέτη με τη φύση των Τροπικών. Εν τούτοις, θα 

μπορούσε ίσως κανείς  να διακρίνει  μια κάποια – εντελώς συμπτωματική – σχέση ανάμεσα 

σε ορισμένα χαρακτηριστικά του έργου και στη φύση των Τροπικών, όπως π.χ. οι ηχητικές 

επιφάνειες, που συντίθενται από ποικίλλα, αυτόνομα ηχητικά στοιχεία, τα οποία 

επαναλαμβάνονται αδιάκοπα. 

                                                                                                                 Γιάννης  Ιωαννίδης 

 

«ΠΡΟΒΟΛΕΣ» 

 

  Η σύνθεση του έργου «Προβολές» στηρίχθηκε σε μια διαδικασία κατά κάποιο τρόπο 

δανεισμένη από τον εικαστικό χώρο: ορισμένα βασικά στοιχεία «προβάλλονται», σαν 

φωτεινές διαφάνειες, άλλοτε σε μεγένθύσεις διαφόρων διαστάσεων (μεγενθύσεις συνόλων ή 

λεπτομερειών), άλλοτε το ένα πάνω στο άλλο ή το ένα δίπλα στο άλλο, άλλοτε για 

μεγαλύτερο και άλλοτε για μικρότερο χρονικό διάστημα κλπ. Πέρα απ’ αυτή την εξωτερική 

μορφοπλαστική διαδικασία – που είναι πάντα απλώς μια «δημιουργική πρόφαση» – τα 



93 

 

«εσωτερικά» προβλήματα της σύνθεσης (ομοιογένεια, αντιστοιχίες, ισορροπία ή αντιθέσεις, 

συγκρούσεις, ξενίσματα κλπ.) αυτά δηλαδή που συνιστούν και την ουσία του έργου, 

αντιμετωπίστηκαν ελεύθερα με τα προσωπικά αισθητικά κριτήρια και τις εκφραστικές 

ανάγκες του συνθέτη, μέσα στα πλαίσια, φυσικά, των δυνατοτήτων «συμβολισμού» του 

σύγχρονου μουσικού ιδιώματος. 

                                                                                                                Γιάννης  Ιωαννίδης 

 

 ΜΕΤΑΠΛΑΣΕΙΣ Β΄ 

 

  Το έργο «Μεταπλάσεις Β΄»  για συμφωνική ορχήστρα (1970) ανήκει σε μια σειρά 

συνθέσεων στις οποίες εφαρμόζεται με απόλυτη συνέπεια η δόμηση με βάση τη συνεχή 

μεταμόρφωση (μετάπλαση) ενός μουσικού κυττάρου, το οποίο εκτίθεται στην αρχή του 

μουσικού κομματιού και το οποίο – σ’ αυτή την περίπτωση – αποτελείται από τρία 

διαστήματα:3η μικρή, 4η καθαρή και 7η μεγάλη. Ωστόσο, αν και η τεχνική αυτή δεν διαφέρει 

από την παραδοσιακή συνεχή μοτιβική-θεματική επεξεργασία, τα ηχητική αποτελέσματα 

ανήκουν σε κατηγορίες του σύγχρονου μουσικού ιδιώματος, όπως ηχητικές συσσωρεύσεις, 

κίνηση μαζών και γραμμών στο μουσικό χώρο προς διάφορες κατευθύνσεις κ.λ.π. 

 Ταυτόχρονα όμως σ’ αυτό το έργο αναζητούνται και εφαρμόζονται συνειδητά οι 

εκφραστικές δυνατότητες αυτού του τύπου των δομών, ώστε να μπορεί κανείς να μιλήσει και 

για ένα «συγκινησιακό περιεχόμενο», που σ’ αυτή την περίπτωση είναι ο πόνος για τον χαμό 

ενός φίλου, του συνθέτη Γιάννη Χρήστου, που χάθηκε αναπάντεχα στις αρχές του 1970, στον 

οποίο και είναι αφιερωμένο το έργο. 

                                                                                                                     Γιάννης Ιωαννίδης 

    

ΚΑΖΑΣΟΓΛΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

 

ΤΕΣΣΕΡΑ ΠΡΕΛΟΥΝΤΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΠ’ ΤΟ ΜΕΤΩΠΟ 

 

 Τα  «Τέσσερα Πρελούντια της επιστροφής απ’ το μέτωπο» είναι εμπνευσμένα από το 

Αλβανικό Έπος. Γράφτηκαν στα 1941 και δόθηκαν σε πρώτη εκτέλεση από την Κρατική 

Ορχήστρα Αθηνών υπό τη διεύθυνση του Θ. Βαβαγιάννη στα 1944. 

  Ο συνθέτης αναλύει το έργο του με το ακόλουθο σημείωμα: 

  Ι. Συναισθήματα (16 Μαϊου 1941) : Μια σκέψη κλωθογυρίζει στα βάθη  της ψυχής σ’ όλο 

τον ατελείωτο δρόμο της επιστροφής από τ’ Αλβανικό Μέτωπο κι’ αχνοφωτίζεται από τα 

άδυτα χωρίς τελικά να ξεφύγει από τον πόνο, που σύγχρονα την παιδεύει, λες, και την 

ξεκουράζει. 

  ΙΙ. Αγνή παιδική ψυχή (24 Μαίου 1541) : Δύσκολο στο μικρό παιδί ν’ αναγνωρίσει τον 

πατέρα που γύρισε. Χωρίς θάρρος τα παιχνίδια του. Μικρές οι χαρές και συγκρατημένες. 

Δειλές οι αθώες εκδηλώσεις. Μόνο στην αγκαλιά, που είναι πλούσια και θερμή μέσα στη 

γαλήνη του σπιτιου, αναθαρρεύει. 

  ΙΙΙ. Πένθιμο-Νεκροί και Πληγωμένοι (28 Μαϊου 1941) : Εικόνες στους δρόμους 

ζωντανεύουν τις εικόνες που είναι κλεισμένες στη μνήμη. Η θέα τους φέρνει σκέψεις που 

συγκλονίζουν και μια κατάθλιψη πλημμυρίζει το πνεύμα. Συγκρατημένοι οι λυγμοί. Τα μάτια 

κρυφοδακρύζουν γι’ αυτούς όλους που έχυσαν το αίμα τους. Γεννιούνται στοχασμοί μέσα 

στο νου, που συνοδεύουνε βουβά τον πένθιμο μα έντονο κι’ επίμονο ρυθμό. 

  ΙV. Γοργόφτερη σκέψη (14 Σεπτεμβρίου 1941) : «Ένα γνωστό σ’ όλους τραγούδι, ξαφνιάζει 

ην ψυχή, την ξεχαλινώνει για λίγο κι εκείνη, μέσα στο λαχταριστό σκίρτημα της λευτεριάς 

της, ακούει-λίγο από δω, λίγο από κει-σαν σε κάποια συνέχεια περίεργη το γνωστό τραγούδι 

κι’ αναφτερίζει κι’ ανάβει. Κι’ ανάβει μέσα της λιβανωτό μυστικής προσδοκίας». 

                                                                                                                                  

                                                                                                                Σόλωνας Μιχαηλίδης 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                           

ΚΑΣΤΕΛΛΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ 
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ΠΡΕΛΟΥΝΤΙΟ ΚΑΙ ΧΟΡΟΣ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ 

 

  Το Πρελούντιο, βασισμένο κυρίως σ’ ένα μικρό εκφραστικό θέμαπου προβάλλεται ευθύς 

απ’ την αρχή από το πρώτο κόρνο, δημιουργεί μιαν ειδυλλιακή ατμόσφαιρα και αποτελεί μια 

συμπαθητική εισαγωγή στο κύριο μέρος, τον Ηπειρώτικο Χορό. Ο Χορός (Συρτός) αρχίζει  

με το κλαρίνο σόλο υποβασταζόμενο από ένα ρυθμικό διπλό ισοκράτη των εγχόρδων. Η 

χορευτική εικόνα επεκτείνεται με την προσθήκη και νέων στοιχείων και κλείνει με την 

επάνοδο του αρχικού χορού. 

                                                                                                                    Σόλωνας Μιχαηλίδης 

 

ΚΟΥΤΟΥΓΚΟΣ  ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΟΥΙΤΑ ΓΙΑ ΕΓΧΟΡΔΑ 

 

  Η «Ελληνική Σουίτα» γράφτηκε στα 1957 και, κατά την έκφραση του συνθέτη, «στηρίχθηκε 

πάνω σε σκέψη και χρώμα ελληνικό». Αποτελείται  από μια σειρά σύντομα κομμάτια. 

  Το πρώτο, «Πρελούντιο», έχει ένα χαρακτήρα γεμάτο αβρότητα και θερμό λυρισμό. 

  Το δεύτερο («Θέμα με παραλλαγές») στηρίζεται πάνω σ’ ένα θέμα με αρρενωπό χαρακτήρα 

και ελληνικό χρώμα στον αιολικό τρόπο. Οι τρεις παραλλαγές είναι σύντομες και διακριτικές. 

Χωρίς να αλλοιώνουν τη βασική γραμμή του θέματος δημιουργούν επιτυχείς αισθητικές 

προεκτάσεις του. 

  Το πρώτο από τα τρία σκίτσα, που ακολουθούν, αποτελεί ένα μικρό κρητικό τρίπτυχο, 

στηριγμένο σ’ ένα μελωδικό ισοκράτη βγαλμένο από το θέμα των παραλλαγών. Το δεύτερο 

σκίτσο («Νοσταλγικό») διαπνέεται στην αρχή από ένα αίσθημα βαθειάς λύπης, που ύστερα 

υποχωρεί και, αφού περάσει μέσα από ένα ξέσπασμα χαράς, οδηγεί  τελικά στην ατμόσφαιρα 

νοσταλγικής ενατενίσεως. Το τρίτο σκίτσο κυριαρχείται  από ένα αίσθημα χαράς και 

συναρπαστική κίνηση. 

                                                                                                               Σόλωνας Μιχαηλίδης 

 

ΣΤ’ ΑΚΡΟΓΙΑΛΙ – ΣΥΜΦΩΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ 

 

   Το έργο παρουσιάζει σαν υποτίτλους τέσσερις εικόνες. 

    Γαλήνη – Τρικυμία – Πένθιμο και Ξημέρωμα : 

    Παρόλο που η κάθε εικόνα παρουσιάζει εκφραστικώς κάτι το ιδιαίτερο, δεν παύουν από 

του ν’ αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο, γιατί τα’ αρχικά θέματα πλέκονται μεταξύ τους μέχρι 

τέλους, που άλλοτε συνυπάρχουν και άλλοτε υφίστανται βασικές μεταμορφώσεις. 

   1) Ένα ήρεμο μοτίβο αρχίζει με το όμποε που οδηγεί σ’ ένα από τα κύρια θέματα, δοσμένο 

στα κόρνα, που περνά διαδοχικά στα τρομπόνιακαι γίνεται κανόνας σε σμίκρυνση με 

απόδοση στις τρομπέτες, δείχνει την ηρεμία και την απεραντοσύνη της θάλασσας. Τα 

έγχορδα σ’ ένα οστινάτο με έναλλασόμενες αξίες, εκφράζουν σαν χάδι το ελαφρό φύσημα 

του αγέρα. 

   Τρικυμισμένη η θάλασσα και μαζί της τρικυμισμένη και η ψυχή μας: Μ’ ένα θέμα 

δραματικό στα χάλκινα δίνεται η εικόνα αυτή που συνοδεύεται από τα έγχορδα και τα ξύλινα 

που δείχνουν τα μανιασμένα κύματα και το τρομερό φύσημα του ανέμου. 

  Τάφος υγρός – Τάφος απέραντος – Η ψυχή μας θρηνεί για ό,τι εχάθη σ’ ένα πένθιμο 

εμαβατήριο εκφράζει τα πιο πάνω λόγια με μοτίβα λυπημένα και δραματικά. 

  Ξημερώνει – η νύχτα φεύγει, παίρνοντας μαζί της τις μαύρες μας σκέψεις. Χαράζει η αυγή, 

μαζί και οι ελπιδοφόρες σκέψεις μας. 

                                                                                                                 Σόλωνας Μιχαηλίδης 

 

ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΡΕΝΑ 

 

ΚΟΝΤΣΕΡΤΟ ΓΙΑ ΠΙΑΝΟ ΚΑΙ ΟΡΧΗΣΤΡΑ, ΕΡΓΟ 18 
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Το όνομα της Ρένας Κυριακού έχει πρωτίστως συνδεθεί με τις υψηλού επιπέδου πιανιστικές 

ερμηνείες της, τόσο σε συναυλίες στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική, όσο και σε 

ηχογραφήσεις άγνωστων ή παραγνωρισμένων στα μέσα του 20ού αιώνα συνθέσεων των F. 

Mendelssohn (απάντων των πιανιστικών του έργων), Antonio Soler κ.ά. Η συνθετική της 

δραστηριότητα, που είναι αφιερωμένη σχεδόν αποκλειστικά στο πιάνο, παραμένει ελάχιστα 

γνωστή, παρά το γεγονός ότι συνιστούσε αναπόσπαστο τμήμα των σπουδών και των 

απαρχών της μακράς καλλιτεχνικής της σταδιοδρομίας, από τις αρχές της δεκαετίας του 1920 

(σε ηλικία πέντε μόλις ετών) έως τις αρχές της δεκαετίας του 1940. Το Κοντσέρτο για πιάνο 

και ορχήστρα, έργο 18, δεσπόζει ανάμεσα στα έργα της ως το πλέον εκτενές και φιλόδοξο, 

ενώ συγχρόνως αποτελεί το επιστέγασμα αλλά και την απόληξη της συνθετικής της πορείας. 

Η σύνθεσή του έλαβε πιθανότατα χώρα μεταξύ των ετών 1938-1940, δίχως πάντως να μπορεί 

να αποκλεισθεί το ενδεχόμενο της αποπεράτωσης της ενορχήστρωσης της παρτιτούρας κατά 

τα αμέσως επόμενα χρόνια, έως το 1943, όταν σε συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας 

Αθηνών της 19ης Δεκεμβρίου το κοντσέρτο αυτό παρουσιάστηκε σε πρώτη εκτέλεση, με 

σολίστ την συνθέτρια και υπό τη διεύθυνση του Θεόδωρου Βαβαγιάννη. 

Το έργο αυτό χαιρετίστηκε ως το πρώτο κοντσέρτο ελληνίδας συνθέτριας και φαίνεται πως 

γνώρισε αρκετά καλή υποδοχή από το κοινό, όχι όμως και από τους κριτικούς και δη τις 

γυναίκες μουσικοκριτικούς της εποχής, οι οποίες επέκριναν την τεράστια απόσταση ανάμεσα 

στην ερμηνευτική δεινότητα και τη συνθετική ικανότητα της Κυριακού, την υφολογική και 

δομική ασάφεια του έργου, την απουσία εμπνευσμένων μελωδικών ιδεών, ρυθμικής 

ποικιλίας, ικανοποιητικής θεματικής ανάπτυξης και συνοχής, αλλά και την αδυναμία 

ανάδειξης του σολιστικού οργάνου έναντι της ορχήστρας. Σε κάθε περίπτωση, η γραφή του 

κοντσέρτου ήταν σίγουρα αρκετά τολμηρή για τα κριτήρια και τα δεδομένα της αθηναϊκής 

μουσικής ζωής κατά τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 1940, ενώ η μετέπειτα παντελής 

εξαφάνιση του έργου από την ελληνική συναυλιακή δραστηριότητα θα πρέπει ασφαλώς να 

αποδοθεί σε πολλούς και ποικίλους επιπρόσθετους παράγοντες. Μία δεύτερη εκτέλεση του 

ιδίου κοντσέρτου πραγματοποιήθηκε πολλά χρόνια αργότερα, στο πλαίσιο μιας περιοδείας 

της Κυριακού στην Ευρώπη και, πιο συγκεκριμένα, στις 14 Απριλίου του 1954 στην Γενεύη 

της Ελβετίας. 

Το πρώτο μέρος προσλαμβάνει τη μορφή μιας μάλλον ασυνήθιστης φαντασίας πάνω σε ένα 

βηματικό και αυστηρά ανημιτονικό, κατ’ αρχήν, μοτιβικό κύτταρο, που αναδύεται σταδιακά 

μέσα από ζοφερά ιμπρεσσιονιστικά ηχοχρώματα (Allegro) και παίρνει τη μορφή τοκκάτας 

μόλις το πιάνο κάνει την πρώτη του εμφάνιση (Più mosso). Η μοτιβική αυτή ιδέα γνωρίζει 

στη συνέχεια ποικίλες ρυθμικές και μετρικές μεταμορφώσεις σε μια σειρά από δυναμικές 

αντιπαραθέσεις, αλλά και συμπράξεις του σολίστα με την ορχήστρα (Tempo I), ενώ 

παράλληλα ενσωματώνει έως έναν βαθμό και το χρωματικό στοιχείο κατά τη συνεχή 

αναπτυξιακή της πορεία. Έπειτα από στιγμές μεγάλης έντασης, μια βαθμιαία αποκλιμάκωση 

οδηγεί σε μια ηπιότερη πιανιστική παραλλαγή του βασικού αυτού μοτίβου (Calmo), που 

ωστόσο σύντομα παραχωρεί και αυτή τη θέση της σε μια διαφορετική ιδέα, η οποία 

συνίσταται σε ανιόντα και κατιόντα άλματα τρίτης και εξελίσσεται με αρκετή ρυθμική 

ζωντάνια τόσο μεταξύ των οργάνων της ορχήστρας όσο και στο σολιστικό μέρος, όπου εξ 

αρχής υπόκειται σε μια δεξιοτεχνική ρευστοποίηση συγχορδιακής υφής. Γρήγορα όμως η 

«παρένθεση» αυτή κλείνει και με τη μεσολάβηση ενός σκοτεινού περάσματος ακολουθείται 

από μια νέα ορμητική ενότητα (Presto), στην οποία το πιάνο περιβάλλει με περίτεχνες 

αεικίνητες φιγούρες τις σποραδικές ορχηστρικές υπομνήσεις του βασικού μοτίβου και 

κατόπιν οικειοποιείται τη θεμελιώδη αυτή ιδέα στο πλαίσιο μιας ασυνόδευτης σολιστικής 

καντέντσας. Τέλος, η ορχήστρα επανακάμπτει με τη μοναδική σαφή αναδρομή σε μία εκ των 

προγενεστέρων μεταμορφώσεων του βασικού μοτίβου (Tempo I), η οποία τώρα επεκτείνεται 

για τις ανάγκες μιας «έμμονης» και ζωηρής κατακλείδας. 

Σε αντίθεση με το εναρκτήριο, το αργό μέρος του κοντσέρτου (Andante) είναι γραμμένο σε 

τονικό ιδίωμα και διαπνέεται από έναν παθητικό ρομαντικό χαρακτήρα. Ωστόσο, η βασική 

του ιδέα, που εισάγεται απ’ ευθείας στη μεσαία ηχητική περιοχή του πιάνου, αιωρείται 

ανάμεσα στη σι-ύφεση και τη μι-ύφεση-ελάσσονα και συνοδεύεται από ανιούσες βηματικές 

προόδους σε συγκεκομμένο ρυθμό, ο οποίος διατρέχει ουσιαστικά ολόκληρο το μέρος, 

προσδίδοντάς του μια αδιάλειπτη λανθάνουσα ένταση. Παράλληλα, η τονική αμφισημία 
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διατηρείται κατά την άμεση επανάληψη της αρχικής αυτής ιδέας με λιτή ορχηστρική 

συνοδεία, έπειτα προεκτείνεται στη μετατροπική μεσαία ενότητα, όπου με νέα μελωδικά 

«σπαράγματα» διαμορφώνεται μια λυρική ανάταση, αλλά και μια μάλλον τραγική ηχητική 

εκτόνωση και τελικά αίρεται οριστικά στη συνοπτική (και εξαιρετικά ισχνή ενορχηστρωτικά) 

επαναφορά της αρχικής ιδέας. Με αυτή, η σι-ύφεση-ελάσσονα επικυρώνεται πλέον ως 

βασική τονικότητα, προτού εδραιωθεί περαιτέρω στην coda του αργού αυτού μέρους, με τις 

σολιστικές οιμωγές του κλαρινέτου και το καταληκτικό ψυχορράγημα του πιάνου. 

Με μια σειρά σπασμωδικών χειρονομιών (Vivace), όμως, ο σολίστας επιτυγχάνει να διαλύσει 

την καταθλιπτική ατμόσφαιρα στην έναρξη του τρίτου μέρους και να οδηγήσει σε ένα 

ορμητικό εισαγωγικό τμήμα (Allegro maestoso), το οποίο μάλιστα βασίζεται στη ρωμαλέα 

μεταμόρφωση ενός ήσυχου και σχετικά επουσιώδους περάσματος του πρώτου μέρους. Παρ’ 

όλα αυτά, στο επίκεντρο του τελικού αυτού μέρους (Presto) τίθεται μια ακολουθία νέων 

μοτιβικών ιδεών, οι οποίες οργανώνονται σύμφωνα με έναν πρωτότυπο αποδομητικό 

συνδυασμό των μορφών της σονάτας και του ρόντο. Έτσι, αυτό που θα μπορούσε να 

εκληφθεί ως κύριο θέμα, μια χαριτωμένη και ζωηρή «νεοκλασσική» ιδέα, επανέρχεται σε 

μιαν ευσύνοπτη αλλά και πλουσιότερα ενορχηστρωμένη εκδοχή έπειτα από μια δεύτερη, πιο 

λυρική και μελωδική ιδέα, η οποία με τη σειρά της διαδέχεται ένα νέο λεπταίσθητο 

παράγωγο του αρχικού μοτιβικού υλικού και ακολουθείται επίσης από μία ακόμη παραλλαγή 

του. Δύο άλλες μοτιβικές ιδέες έρχονται κατόπιν να προστεθούν και να εναλλαχθούν μεταξύ 

τους, δίνοντας περισσότερη έμφαση στην αρμονική πλέον παράμετρο, προτού ξεκινήσει την 

πορεία του ένα ανοδικό καταληκτικό πέρασμα, το οποίο παράλληλα κλιμακώνεται με 

εντυπωσιακό δυναμισμό. Μετά το κομβικό αυτό σημείο, εντούτοις, όλα τα παραπάνω 

μοτιβικά μορφώματα επανεκτίθενται παραλλαγμένα (πλην των δύο πρώτων που 

επανεμφανίζονται εδώ αυτούσια), με ορισμένες εσωτερικές αντιμεταθέσεις και κάποιες 

τροποποιήσεις, αλλά και με την ενσωμάτωση μιας σύντομης σολιστικής καντέντσας, ενώ 

ειδικά το καταληκτικό πέρασμα εμπλουτίζεται με αναφορές σε στοιχεία του εισαγωγικού 

τμήματος, το υλικό του οποίου συνιστά τη βάση για τη διαμόρφωση μιας επιβλητικής και 

αστραφτερής coda. 

                                                                                                                      Ιωάννης Φούλιας 

                      

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΝΤΙΝΟΣ 

 

ΚΟΝΤΣΕΡΤΟ ΑΡ.1 ΓΙΑ ΒΙΟΛΙ ΚΑΙ ΟΡΧΗΣΤΡΑ (1994) 

 

  Το Κοντσέρτο αρ.1 για βιολί και ορχήστρα σε τρία μέρη  του Ντίνου Κωνσταντινίδη  

ολοκληρώθηκε το 1994. Πρωτοπαρουσιάστηκε από τον βιολιστή Walter Verdehr και το 

Συγκρότημα Νέας Μουσικής του Κρατικού Πανεπιστημίου της Λουιζιάνα(LSU), υπό τη 

διεύθυνση του συνθέτη, κατά τη διάρκεια του 50ού Ετήσιου Φεστιβάλ Σύγχρονης Μουσικής, 

στις 17 Φεβρουαρίου 1995. 

  Το α΄μέρος, «Σχήματα Ι» (“Patterns I”), ήταν παραγγελία του Μουσείου Καλών Τεχνών του 

Μοντγκόμερυ και της  Montgomery Performing Arts Company για την έναρξη των 

Promenade Concerts Series του 1989-90.  

  Το γ΄μέρος, «Σχήματα ΙΙ» (“Patterns II”),  που γράφτηκε το 1994, είναι το άλλο μισό του 

«Σχήματα Ι». Και τα δύο «Σχήματα» είναι βασισμένα σε αντιθετικές μουσικές ιδέες, 

οργανωμένασε ένα συνεκτικό πλαίσιο. Ελεύθερες αργές ενότητες εναλλάσσονται με 

γρήγορες ρυθμικές, που οδηγούν σε φρενήρεις καταλήξεις. 

   Το μεσαίο μέρος του κοντσέρτου, με τίτλο «Ειδύλλιο», γράφτηκε  επίσης το 1994. Το 

«Ειδύλλιο» βασίζεται σε μια φιγούρα που αποτελείται από τρεις φθόγγους , την οποία εισάγει 

στην αρχή το σόλο βιολί. Αυτή η φιγούρα μεταμορφώνεται στη συνέχεια σε ποικίλες 

ρυθμικές και μελωδικές ιδέες και μεταφέρεται σε διάφορα τονικά κέντρα. Άλλοτε λειτουργεί 

σαν ένα σύντομο μοτίβο, άλλοτε σαν τμήμα μιας μεγάλης φράσης και άλλοτε σαν αντίστιξη. 

  Το ανοδικό άλμα της «τέλειας πέμπτης» ακολουθείται από βηματική κίνηση στην αντίθετη 

κατεύθυνση και δίνει τον ρομαντικό τόνο που επιθυμεί ο συνθέτης. Χαρακτηριστικά 

παραδείγματα αυτού του σχήματος μπορούν να εντοπιστούν σε πολλά ρομαντικά κοντσέρτα 

για βιολί του 19ου και 20ου αιώνα.  
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  Το έργο αυτό έχει ηχογραφηθεί από την Magni Records με τον Σίμο Παπάνα ως σολίστα και 

τη Sinfonietta της Λουιζιάνα, υπό τη διεύθυνση του συνθέτη. 

  Η σημερινή εκτέλεση του κοντσέρτου είναι η πρώτη πανελλήνια εκτέλεση. 

 

                                                                                                        Ντίνος Κωνσταντινίδης 

 

ΑΦΙΕΡΩΜΑ,  ΓΙΑ ΟΡΧΗΣΤΡΑ 

 

  Το «Αφιέρωμα  για Ορχήστρα» του Ντίνου Κωνσταντινίδη  γράφτηκε το 1974. Το πρώτο 

μέρος, για ορχήστρα εγχόρδων, είναι γραμμένο σε τροπικό χαρακτήρα και  χρησιμοποιεί  

ελληνικά θέματα. Το δεύτερο μέρος, για μεγάλη ορχήστρα, χρησιμοποιεί και άλλους τρόπους 

συνθέσεως όπως οι «πολυσυγχορδίες», «ξαφνικές αλλαγές τονικών κέντρων»  και ρυθμούς  

«οστινάτο» (επαναλαμβανόμενα μοτίβα). 

  Το έργο  αυτό παίχθηκε τον ίδιο χρόνο  (1974) από τη Συμφωνική της Νέας Ορλεάνης και 

τη Συμφωνική του Πανεπιστημίου της Λουιζιάνας και πρόκειται να παρουσιαστεί  από άλλες 

συμφωνικές ορχήστρες της Αμερικής. 

                                                                                                               Ντίνος Κωνσταντινίδης 

 

 ΜΑΚΡΗΣ  ΑΝΔΡΕΑΣ 

 

ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ 

 

  Η εισαγωγή  «Αιγαιοπελαγίτικο φεστιβάλ» γράφτηκε το 1967 και πρωτοπαίχτηκε από την 

Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Ουάσιγκτον στις 12 Μαρτίου 1968. 

  Είναι γραμμένη σε μορφή Α-Β-Α και χρησιμοποιεί τονική, πολυτονική και ατονική τεχνική. 

Η ποικιλία των ρυθμών αποτελεί το κύριο στοιχείο της σύνθεσης και τα μελωδικά, αρμονικά 

και αντιστικτικά στοιχεία  χρησιμοποιούνται σε ευρεία κλίμακα. 

  Μια σύντομη και εντυπωσιακή εισαγωγή οδηγεί αμέσως στο κύριο θέμα. Το δεύτερο θέμα 

πρωτοπαρουσιάζεται στο Piccolo φλάουτο και μετά ξετυλίγεται στα πνευστά όργανα. Κατά 

την ανάπτυξη του δεύτερου θέματος παρεμβάλλονται στοιχεία του π΄ρωτου θέματος, τα 

οποία όλο και πληθαίνουν και οδηγούν φυσιολογικά στην πρώτη ιδέα. 

  Στο αποκορύφωμα της έντασης  η ορχήστρα ξεσπά σε δυνατές μαστιγωτές συγχορδίες που 

εκτονώνονται σε μια αρκετά μεγάλη  Cadenza του κλαρίνου που μας εισάγει στο αργό (Β) 

τμήμα του έργου. 

  Η εισαγωγή στο σύνολό της είναι χαρούμενη, φωτεινή και ευχάριστη, αλλά ο ξαφνικός 

θάνατος του πατέρα του συνθέτη, που συνέβη εκείνη την εποχή, αναμφισβήτητα συνεισέφερε 

στη βαθειά λύπη και απογοήτευση που χαρακτηρίζει το μεσαίο μέρος της εισαγωγής. Αλλά η 

ζωή συνεχίζεται. Οι γοργές σκάλες των πρώτων βιολιών δίνουν το σύνθημα για την 

επιστροφή στην πρωταρχική χαρούμενη και γεμάτη φως διάθεση. 

                                                                                                                       Γεώργιος Θύμης 

 

ΤΡΑΓΟΥΔΙ  ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ 

 

  Το έργο «Τραγούδι και Παραλλαγές» είναι στην πραγματικότητα μια σειρά από 9 

παραλλαγές και ένα Finale. Όπως αναφέρει ο ίδιος ο συνθέτης  θα μπορούσε να έχει τον 

τίτλο  «Variations και Finale». 

   Το τραγούδι στο οποίο βασίζονται οι παραλλαγές είναι ένα μακροσκελές θέμα32 μέτρων 

των ¾ χωρισμένο σε τέσσερις ομάδες των οκτώ μέτρων σχηματισμένων από τους 12 

φθόγγους σε διαφορετική μελωδική και ρυθμική διάταξη στην κάθε ομάδα. 

   Ακολουθούν οι εννέα παραλλαγές  και το Finale (Coda)  ντυμένες μ’ ένα σύγχρονο 

ενορχηστρικό ένδυμα. 

   Το Finale  είναι βασισμένο πάνω σ’ ένα ρυθμικό σχήμα των 7/8 δανεισμένο από την 4η και 

την 8η παραλλαγή. Το ενδιαφέρον στοιχείο αυτού του σχήματος είναι η κατανομή των 7/8 σ’ 

ένα ρυθμικό  ostinato δύο μέτρων με τη διάταξη 4+3/3+4. 

                                                                                                             Ανδρέας Παρίδης 
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ΠΡΕΛΟΥΔΙΟ ΓΙΑ ΒΙΟΛΙ ΚΑΙ ΟΡΧΗΣΤΡΑ 

 

  Το πρελούδιο είναι παρμένο από την 6η Σονάτα σε μι μείζονα του Γ.Σ.Μπαχ για σόλο βιολί 

και η μεταγραφή του για ορχήστρα από τον Α.Μακρή είναι αφιερωμένη στους μουσικούς της 

Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης. Γράφτηκε τον Μάρτιο του 1981 ειδικά για την Κ.Ο.Θ. 

και σήμερα το έργο παρουσιάζεται σε πρώτη παγκόσμια εκτέλεση. 

  Τα Πρώτα και Δεύτερα βιολιά της ορχήστρας παρουσιάζουν σε ταυτοφωνία ακριβώς και 

αναλλοίωτο, το θαυμάσιο σε έμπνευση πρελούδιο του Μπαχ, ενώ  οι άλλες  ομάδες των 

οργάνων το συνοδεύουν, πότε αντιστικτικά και πότε μελωδικά, με μικρά μοτίβα παρμένα από 

το ίδιο το πρελούδιο. 

   Η σονοδεία των τυμπάνων και των πιτσικάτι των εγχόρδων δίνουν χαρακτηριστικό ρυθμό 

και ηχόχρωμα και η βαθμιαία προσθήκη των διαφόρων οργανικών ομάδων της ορχήστρας, 

χωρίς να αλλοιώνουν τον χαρακτήρα και το πνεύμα του πρελούδιου, προσθέτουν λάμψη και 

εμπνευσμένη ηχητική επένδυση και φτάνουν στο αποκορύφωμα τους στα τελευταία μέτρα 

του έργου. 

                                                                                                                                  

                                                                                                               Γεώργιος Θύμης 

 

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΙΑΝΝΗΣ 

 

ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΡ. 13 “ΝΕΜΕΣΙΣ” (2000) 

 

    Σε πολλά από τα έργα του, ο Μαρκόπουλος εμπνέεται πέρα από τα μουσικά βιώματα, και 

από αρχαίους ελληνικούς μύθους. Ο Πυρρίχιος λ.χ. είναι ο αρχαιότερος ελληνικός πολεμικός 

χορός. Η παλαιότερη από τις τρεις μυθολογικές αναφορές είναι η εξής: 

   Κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Κρόνου, πριν τις Τιτανομαχίες, όταν ο Ζευς ήταν 

ακόμα βρέφος, οι Κουρήτες χόρευαν τον πυρρίχιο γύρω του κάνοντας δυνατό θόρυβο με τα 

όπλα και τις ασπίδες τους, για να μην ακούσει ο παιδοκτόνος Κρόνος το κλάμα του. 

   Ο Μαρκόπουλος ξεκίνησε τους πρώτους τρεις Πυρρίχιους χορούς στο Λονδίνο σε ηλικία 

27 ετών, οι οποίοι πρωτοπαίχτηκαν το 1968 από την Ορχήστρα Concertante στο Queen 

Elizabeth Hall του Λονδίνου, υπό τη διεύθυνση του Εύδωρου Δημητρίου. Αργότερα 

πρόσθεσε και άλλους, συμπληρώνοντας έτσι 24 συνολικά το 2001. Και οι 24 χοροί 

πρωτοπαίχτηκαν στις 31 Αυγούστου 2001 στο Φεστιβάλ Αθηνών από την Ορχήστρα της 

Εθνικής Όπερας της Σόφιας υπό την διεύθυνση του συνθέτη. Η αρίθμηση ακολουθεί τα 24 

γράμματα του ελληνικού αλφάβητου, σχηματίζεται λοιπόν ένα «μουσικό αλφαβητάρι», όπως 

ονόμασε κάποιος φίλος της μουσικής του τους 24 Πυρρίχιους χορούς. Σε κάθε γράμμα - 

αριθμός, ο συνθέτης αποδίδει και μια λέξη, η έννοια της οποίας αντανακλά το πνεύμα και το 

ύφος του εκάστοτε χορού.  

   Ο Πυρρίχιος αρ. 13 («Ν») αναφέρεται απ’ τον συνθέτη ως «Νέμεσις». Η «Νέμεσις» ήταν 

μια αρχαιοελληνική θεότητα, που συνδέει τη δράση της με την ιδέα της ισορροπίας, η 

διατάραξη της οποίας επιφέρει αναπόφευκτα την τιμωρία. Μεταφορικά λέγοντας «Νέμεσι» 

εννοούμε τη θεία δίκη.  

   Ο Πυρρίχιος αρ. 13 εμφανίζεται αρκετά μεστός, σχεδόν αυστηρός. Στην αρχή, η ορχήστρα 

εισάγει το βασικό επίμονο ρυθμικό σχήμα και η τονική βάση, ο φθόγγος ΜΙ λειτουργεί 

σχεδόν σε όλο το κομμάτι σαν ίσον. Ένα ανοδικό μοτίβο των βιολιών αναπτύσσεται στη 

συνέχεια από το σόλο φλάουτο σε μια αισιόδοξη μελωδία, η οποία θα εμπλουτιστεί με 

ποικίλους τρόπους. Προς το τέλος του χορού δημιουργείται με πιο δεξιοτεχνικό παίξιμο του 

φλάουτου μια ‘επιτάχυνση’, πριν επαναφέρεται η αρχική ισορροπία. 

                                                                                                           

                                                                                                            Evelin Voigtmann 

 

ΚΟΝΤΣΕΡΤΟ - ΡΑΨΩΔΙΑ ΓΙΑ ΛΥΡΑ ΚΑΙ ΟΡΧΗΣΤΡΑ (1986 / 2007) 
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   Με σκοπό να τιμήσει τη λύρα, το πλέον αντιπροσωπευτικό όργανο της ιδιαίτερης πατρίδας 

του της Κρήτης, ο Μαρκόπουλος έγραψε το 1986 το Κοντσέρτο - Ραψωδία, καθιερώνοντας 

μ’ αυτό μία σειρά από συνθέσεις, όπου συμβιώνουν και συσχετίζονται εκφραστικά μεταξύ 

τους συμφωνικά και λαϊκά όργανα. Το έργο είχε την πρεμιέρα του το καλοκαίρι του 1987 στο 

κήπο - θέατρο Καζαντζάκης, στο Ηράκλειο της Κρήτης με την Ορχήστρα Παλίντονος 

Αρμονία υπό τη διεύθυνση του συνθέτη. Στη συνέχεια παίχθηκε στην Αθήνα, στο Λονδίνο, 

στη Χάγη και στις Βρυξέλλες. Από τότε έχει παρουσιασθεί πολλές φορές. Το 2007 ο 

συνθέτης επεξεργάστηκε περαιτέρω το έργο, επεκτείνοντας την συμφωνική συμμετοχή με 

περισσότερα έγχορδα και το 2007 ηχογραφήθηκε το έργο σε αυτή την καινούργια εκδοχή από 

την Συμφωνική Ορχήστρα της Όπερας της Φλάνδρας υπό την διεύθυνση του Edwig Abrath. 

   Η αχλαδόσχημη λύρα είναι ένα έγχορδο όργανο του οποίου η ύπαρξη τεκμηριώνεται από 

τη βυζαντινή περίοδο, ιδιαίτερα στον 9ο αιώνα. Έχει τρεις χορδές που κουρδίζονται σε 

πέμπτες - Λα - Ρε - Σολ - και παίζεται κυρίως στην Κρήτη. Ο λυράρης δεν χρησιμοποιεί την 

άκρη του δαχτύλου για να παίξει όπως π.χ. στο βιολί, αλλά βάζει το νύχι του στις χορδές από 

τα πλάγια. 

   Το Κοντσέρτο - Ραψωδία αποτελείται από τρία μέρη - Andantino, Allegro moderato, 

Pyrrichios Presto -, στα οποία διακρίνεται μια πορεία προς την κορύφωση. Στο α’ μέρος η 

λύρα παίρνει τη μελωδία από το φλάουτο, στηριγμένη από έναν βηματικό ρυθμό της 

ορχήστρας. Στο β’ μέρος σχεδόν όλη η ορχήστρα παρουσιάζει το νέο θέμα, το οποίο στη 

συνέχεια στολίζεται από το σολιστικό όργανο και αναπτύσσεται σε διάλογο με την ορχήστρα. 

Στο γ’ μέρος, σολίστ και ορχήστρα έρχονται σε κάποιο βαθμό σε αντίθεση, αφού η λύρα 

παρουσιάζει μοτίβα από ένα κρητικό χορό, ενώ η ορχήστρα επιμένει πιο πολύ στην ρυθμική 

ένταση. Σταδιακά πάντως, η χορευτική διάθεση γίνεται όλο και πιο έντονη και το παίξιμο της 

λύρας όλο και πιο δεξιοτεχνικό. Ο συνθέτης κατάφερε με τους ιδιαίτερους συνδυασμούς των 

ηχοχρωμάτων καθώς και με το χαρακτηριστικό παίξιμο της λύρας να δημιουργήσει ένα 

ενδιαφέρον έργο, πετυχαίνοντας την ένωση της λαϊκής με την συμφωνική μουσική. 

 

                                                                                                            Evelin Voigtmann 

 

ΜΙΜΙΚΟΥ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

 

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΛΥΡΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ 

 

«Οι Τέσσερις Λυρικές Εικόνες» γράφτηκαν στα 1962. 

Στο έργο επιχειρείται – μέσα σε μια θεληματική ατμόσφαιρα λιτότητος, όπου κυριαρχεί το 

λυρικό στοιχείο – η παρουσίαση του ανθρώπου που υφίσταται μια βαθμιαία και 

ολοκληρωτική απομόνωση από το άμεσο περιβάλλον. Κάποτε ξεσπάει σε μιαν ελεύθερη 

κραυγή μέσα στο όραμα της φαντασίας – προσπάθεια ηθικής και πνευματικής ανύψωσης. 

Όμως το τόλμημα αποτυχαίνει, το όραμα αποκοιμιέται και απομονωμένος θρηνεί μέσα στην 

εσωτερική του φθορά τα χαμένα του ιδανικά. 

 

                               Αγερικό μου απαλό, πάρε τα όνειρά μου 

                               Στείλτα σε τόπους μακρυνούς, σε χώρες ζηλεμένες. 

                               Θάλασσα με τα μύρια κάλλη σου, πάρε τα λογικά μου. 

                               Στείλτα να πάνε στο βυθό να βρουν τα ιδανικά μου. 

                                                                                                               

                                                                                                           Θεόδωρος Μιμίκος 

 

ΜΠΕΝΑΚΗ ΙΩΣΗΦ 

 

«ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ», ΣΥΜΦΩΝΙΚΟ ΠΟΙΗΜΑ 

 

  Η «Ευρυτανία» είναι σύνθεση σε ελεύθερη φόρμα με κλασσική εναρμόνιση και χρώμα 

ελληνικό. Σαν συμφωνικό ποίημα ανήκει στην «προγραμματική μουσική» που αφήνοντας 

αδιάφορη την περιγραφική θεματική εξέλιξη με τα εξωτερικά στοιχεία της ιδέας, δημιουργεί 
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αισθητική ατμόσφαιρα και μεταδίδει την βαθύτερη συγκίνηση του συνθέτη για τους ήρωες 

κατοίκους της και την ομορφιά της ελληνικής γης… 

  Στην αρχή του έργου υπάρχει μια εισαγωγή. Ακολουθεί το ξεκίνημα των φτωχών ανθρώπων 

μέσα στα βράχια. Το θέμα εξελίσσεται και κλίμακες με διάφωνες συνηχήσεις παριστάνουν 

την τραχύτητα της άγονης γης. Επαναφέρεται το αρχικό θέμα στη δεσπόζουσα για να 

προετοιμάσει ελληνικότερα μοτίβα που το ένα δίνει την θέση του στο άλλο. Εδώ εκφράζεται 

ο επίμονος αγώνας και η επικράτηση της αδάμαστης ελληνικής ψυχής και λεβεντιάς. Και 

καταλήγει σε γλέντι, σε χορό. 

  Για τελευταία φορά ξανά η θύμηση της σκληρής ζωής και το έργο τελειώνει με παραλλαγή 

του θέματος της εισαγωγής  που με ρυθμική επιτάχυνση και σμίκρυνση μας οδηγεί στο 

φινάλε. 

                                                                                                                           Ιωσήφ Μπενάκη 

 

 

ΝΙΚΗΤΑΣ  ΚΩΣΤΑΣ 

 

ΣΟΥΙΤΑ ΓΙΑ ΕΓΧΟΡΔΑ 

 

   Το έργο αυτό, μολονότι από τα πρώτα του συνθέτη, δείχνει αξιόλογη τεχνική ωριμότητα. 

Περιέχει πλούσιες ιδέες, που ο συνθέτης επεξεργάζεται με πολλή δεξιότητα. Η αρμονική 

επενδυση δείχνει μια προοδευτική τοποθέτηση, χωρίς ακρότητες και η χρήση της ορχήστρας 

γίνεται με εξαίρετη γνώση των εγχόρδων. 

                                                                                                                    Σόλωνας Μιχαηλίδης 

 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ 

 

  Η Συμφωνία γράφτηκε μεταξύ Νοεμβρίου 1966-Φεβρουαρίου 1967. 

  Η πρώτη κίνηση της ακολουθεί τη φόρμα της σονάτας. 

  Στο αρχικό Andante  γίνεται η έκθεση των 2 θεμάτων της κινήσεως με μια μικρή 

επεξεργασία τους. Από το αρχίζει Allegro vivo  η ανάπτυξη των θεμάτων.  

  Η δεύτερη κίνηση  ακολουθεί τη φόρμα του Scherzo – Trio  και επανάληψη του Scherzo. 

  Η Τρίτη είναι γραμμένη στη φόρμα του απλού Lied, και η τέταρτη πάλι στη φόρμα της 

σονάτας(Έκθεση 2 θεμάτων, ανάπτυξη, Coda). 

                                                                                                                   Κώστας Νικήτας 

 

 

«ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ» ΓΙΑ ΣΟΛΟ ΤΟΥΜΠΑ ΜΠΑΣΑ ΚΑΙ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΕΓΧΟΡΔΩΝ (1984) 

 

  Οι  «Περιγραφές» για σόλο Τούμπα μπάσα και ορχήστρα εγχόρδων, γραμμένες στις αρχές 

του 1984, είναι 5 αυτοσχεδιαστικές προθέσεις με διάθεση ποιητικής παραδοξολογίας, μια 

διαδρομή καταστάσεων που ξεκινούν από την Μνήμη, αγγίζουν την Επιθυμία, περνούν από 

την Οργή, διαπιστώνουν την Απουσία και καταλήγουν στον Σαρκασμό. 

  Η μουσική γλώσσα είναι αιωρούμενη, υπαινικτική και η ορχηστρική συνοδεία λιτή και 

ασκητική, τονίζοντας έτσι τις εκφραστικές δυνατότητες του σόλου οργάνου. 

   Το έργο είναι αφιερωμένο στον Γιάννη Ζουγανέλη, και γράφτηκε ύστερα από την 

προσωπική του παρακίνηση και τη φιλική παρώθηση του Άλκη Μπαλτά. 

 

                                                                                                                Κώστας Νικήτας                                                                                                                                              

 

ΚΟΝΤΣΕΡΤΟ ΓΙΑ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΔΩΜΑΤΙΟΥ (1972) 

 

  Το κοντσέρτο για ορχήστρα δωματίου, ειδικά γραμμένο για τα  «Δημήτρια ζ΄» θέλει σχετικά  

μικρή ορχήστρα, δηλαδή 1 φλάουτο, 1 όμποε, 1 κλαρινέτο,1 φαγκότο, 1 τρομπέτα, 1 κόρνο, 1 

τρομπόνι, τύμπανα, άρπα, πιάνο και μικρή ορχήστρα εγχόρδων: 8 πρώτα βιολιά, 6 δεύτερα, 4 

βιόλες, 4 τσέλλα, 2 κοντραμπάσσα, και απαρτίζεται από τρία μέρη: 
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   Το πρώτο μέρος , Allegro Vivo, ακολουθεί τη μορφή της σονάτας(έκθεση δύο θεμάτων-

επεξεργασία, ανάπτυξη – επανέκθεση), όπου τα δύο θέματα έχουν, εκ προθέσεως εντελώς 

διαφορετικό χαρακτήρα. Το πρώτο είναι ζωηρό και αποφασιστικό, ενώ το δεύτερο 

περισσότερο λυρικό. Η έκθεση κλείνει με ένα καταληκτικό επισόδειο. 

  Στην ανάπτυξη χρησιμοποιούνται μοτίβα και στοιχεία των δύο θεμάτων δημιουργώντας 

αντιθετικές καταστάσεις. Η επανέκθεση είναι αρκετά “ανορθόδοξη”. Αρχίζει  με το λυρικό 

δεύτερο θέμα, συνεχίζεται με το καταληκτικό επεισόδιο της εκθέσεως και κλείνει με 

παραλλαγμένο το αποφασιστικό πρώτο θέμα, που έχει πια τον χαρακτήρα μιας  Coda. 

  Το δεύτερο μέρος, Adagio tranquillo, είναι μονοθεματικό και η μορφή του είναι ένα  είδος 

τριμερούς   «Ostinato» (Πρόλογος, Intermezzo, Επίλογος). Το θέμα Ostinato διαρκείας πέντε 

μέτρων σε εφτά τέταρτα  εκτίθεται στον πρόλογο δύο θορές. Ακολουθεί το μεσαίο μέρος 

(Intermezzo) όπου το θέμα εμφανίζεται όχι στην κανονική του έκταση, αλλά σε επιμήκυνση 

ή σύντμηση. Στον επίλογο επανεμφανίζεται το θέμα στην αρχική του μορφή. Γενικά όλο 

αυτό το μέρος διέπεται από ένα αίσθημα ήρεμης ακινησίας. 

   Το τρίτο μέρος Finale: Scherzando e rytmico, είναι γραμμένο στη φόρμα «Rondo» 

εμπλουτισμένη με στοιχεία της σονάτας, και ο χαρακτήρας του είναι έντονα ρυθμικός. 

   Μπορούμε να παραστήσουμε τη φόρμα του ως εξής: Α,Β,Α1 – C – A2, B1, A3 – Coda,  

όπου το Α εκπροσωπεί το  Refrain , ενώ τα  B και  C τα  couplets - επεισόδια.  

   Το μεσαίο επεισόδιο C περιέχει χαρακτηριστικά αναπτύξεως, ενώ το Β επεισόδιο 

επαναλαμβάνεται δύο φορές (σαν Β1), αποκτώντας κατά κάποιο τρόπο τις ιδιότητες ενός 

δευτέρου θέματος (επιδράσεις της σονάτας) Το συγκρότημα Α2,Β1,Α3 είναι η αναστροφή 

του αρχικού συγκροτήματος Α,Β,Α1. Στην  Coda συνενώνονται μοτίβα όλου του θεματικού 

υλικού του τρίτου μέρους.  

   Το έργο κινείται όλο μέσα στα πλαίσια μιας «επεκτεταμμένης τονικότητας» όπου «τονικά 

κέντρα» υπογραμμίζουν την δομή του έργου. 

                                                                                                                    Κώστας Νικήτας 

  

 

«ΠΑΡΑΙΣΘΗΣΕΙΣ», ΓΙΑ ΤΡΟΜΠΕΤΑ,ΚΛΑΡΙΝΟ ΜΠΑΣΟ, ΠΙΑΝΟ ΚΑΙ ΟΡΧΗΣΤΡΑ 

ΕΓΧΟΡΔΩΝ(1985) 

 

  Η περιπλάνηση, το παιχνίδι, η φυγή στον κόσμο της χίμαιρας, είναι μια αινιγματική, 

ουτοπική,υπερβολική φαντασιοπληξία, μια ονειρική αυταπάτη, μια αιθεροβατική 

παραίσθηση, ίσως ακόμη ένας…φανταστικός ρεαλισμός… 

  Στην ατμόσφαιρα τέτοιων μοναδικών, μοναχικών, πολύ προσωπικών στιγμών κινείται και 

προσπαθεί να παρασύρει το έργο, με τις τεχνικές και εκφραστικές ιδιαιτερότητες  των 

οργάνων που συμμετέχουν, σε συνδυασμό με τη χρησιμοποιούμενη γλώσσα και διατύπωση. 

Το έργο δεν τελειώνει αλλά διακόπτεται σαν μια ξαφνική «αφύπνιση»  στην καθημερινότητα 

και τον πραγματισμό. 

                                                                                                               Κώστας  Νικήτας 

 

 

ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΕΓΧΟΡΔΑ  ΠΑΝΩ ΣΕ ΈΝΑ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΣΟΛΩΝΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ   

 

    Οι «Παραλλαγές για έγχορδα» βασίζονται σ’ ένα θέμα του Σόλωνα Μιχαηλίδη. Είναι 

σύντομα κομμάτια με έναλλασσόμενο χαρακτήρα άλλοτε ρυθμικό, άλλοτε λυρικό, με 

επιστέγασμα την τελική παραλλαγή-φούγκα. Το μελωδικό-αρμονικό τους ιδίωμα είναι 

«τροπικό» και η χρήση των εγχόρδων ανάλογα με την ιδιαιτερότητα κάθε παραλλαγής. 

 

                                                                                                                     Κώστας  Νικήτας 

 

 

ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΕΓΧΟΡΔΑ  ΠΑΝΩ ΣΕ ΈΝΑ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΣΟΛΩΝΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ   
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Ο θεσσαλονικιός συνθέτης, πιανίστας και θεωρητικός  της μουσικής  Κώστας Νικήτας  έφυγε 

πρόωρα από κοντά μας, αφήνοντας παρακαταθήκη  το σπουδαίο διδακτικό και συνθετικό του 

έργο. Επηρεάστηκε  έντονα από το δάσκαλό του  Σόλωνα Μιχαηλίδη, τον οποίο εκτιμούσε 

βαθύτατα. Δεν είναι λοιπόν περίεργο που οι “Παραλλαγές για έγχορδα σε ένα θέμα του 

Σόλωνα Μιχαηλίδη”  χαρακτηρίζονται από μία έκδηλη συναισθηματική προσέγγιση στο 

πρωτότυπο. Η τεχνική αρτιότητα του έργου φανερώνει το μεγάλο ταλέντο του συνθέτη. 

Παρόλο που είναι γραμμένο σε στυλ κλασσικό, εμπεριέχει κάποια πρωτοποριακά για την 

εποχή του στοιχεία, ως προς τη δομή του, καθώς και νεότερες τεχνοτροπίες, που δεν 

αλλοιώουν όμως τον κλασσικό του χαρακτήρα. Αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη 

σύνθεση ήταν αυτή με την οποία ο Νικήτας πήρε το πτυχίο σύνθεσης από το Κρατικό Ωδείο 

Θεσσαλονίκης το 1967. 

                                                                                                               Νίκος Κυριακού 

 

 

ΞΕΝΑΚΗΣ   ΙΑΝΝΗΣ  

 

PLEKTO 

 

  Ο τίτλος προέρχεται από την ελληνική λέξη «πλέκω». Το έργο αποτελείται από μια 

ακολουθία επεισοδίων, των οποίων η ύφανση συμ-πλέκεται  κυρίως μέσω της έντασης. Η 

μουσική εξελίσσεται με παραλλαγές, με αντιθέσεις ανάμεσα στα επεισόδια που 

υπερκαλύπτονται μεταξύ τους και με διάφορα είδη αντιπαράθεσης των υλικών - κυρίως 

συγχορδιών (στο πιάνο), μετρικής (στα κρουστά), μελωδίας και πολυφωνίας (σε πνευστά και 

έγχορδα). Ο Ξενάκης ξετυλίγει τα όργανα και το υλικό που τους αντιστοιχεί με τρόπο που 

θυμίζει τα ορχηστρικά του έργα της  ίδιας περιόδου. 

                                                                                                   

 

 

ΑΪΣ, ΓΙΑ ΒΑΡΥΤΟΝΟ, ΣΟΛΟ ΚΡΟΥΣΤΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ 

 

  Ένα από τα πιο προσωπικά έργα του Ξενάκη είναι το Άις  το οποίο γράφτηκε το 1980. Άις 

στα αρχαία σημαίνει ο Άδης, ο Κάτω Κόσμος, όπου οι ζωντανές ψυχές δεν έχουν τη 

δυνατότητα να επικοινωνούν με τις νεκρές ψυχές. 

  Ο Ξενάκης καταφεύγει σε πρωτοπόρες για την εποχή του τεχνικές, ειδικά για το μέρος της 

φωνής. Ο βαρύτονος κινείται από ψηλή (φαλτσέτο)  περιοχή μέχρι πολύ χαμηλή  και 

καταφεύγει σε κραυγές, ούρλιασματα, γλισσάντι  και άλλα,  έτσι ώστε το φωνητικό μέρος 

γίνεται άθλος για τον κάθε τραγουδιστή, ακόμη και σήμερα. Ο Ξενάκης το έγραψε για τον 

Σπύρο Σακκά, ο οποίος και τραγούδησε στην πρεμιέρα του έργου το 1981. Η φωνή 

ενισχύεται από σόλο κρουστά και οι δύο συνδέονται μεταξύ τους κυρίως μέσω των ρυθμών, 

ενώ η ορχήστρα άλλοτε συνδιαλέγεται με τη φωνή, άλλοτε σχολιάζει με το δικό της, πολλές 

φορές, βίαιο τρόπο.  Τα ηχητικά κλάστερ, ειδικά στην αρχή από τα χάλκινα υποδεικνύουν 

έντονα την ιδέα του «άλλου κόσμου». Αργότερα η ορχήστρα μπορεί να θεωρηθεί  και σαν  

«περιγραφική» έκφραση του κειμένου. Τα αποσπάσματα προέρχονται από την Οδύσσεια, 

από τη Σαπφώ και την Ιλιάδα. Ειδικά το δεύτερο απόσπασμα φανερώνει την προσωπική 

εμπειρία του συνθέτη, ο οποίος σε ηλικία 5 ετών, έπρεπε να φιλήσει τη μητέρα του στο 

νεκρικό της κρεβάτι. Το έργο Άις πραγματεύεται τα συναισθήματα της θλίψης και του θυμού 

για την απώλεια κάποιου αγαπημένου προσώπου με έναν ιδιαίτερο τρόπο και είναι ένας 

σύγχρονος θρήνος.                                                                               

                                                                                                                       Evellin Volgtmann  

 

ΞΕΝΟΥ  ΑΛΕΚΟΣ 

 

Ο ΔΙΓΕΝΗΣ ΔΕΝ ΠΕΘΑΝΕ 
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  Το συμφωνικό ποίημα «O  Διγενής δεν πέθανε» δόθηκε σε πρώτη εκτέλεση στα 1952 από 

τον Ανδρέα Παρίδη με την ορχήστρα του Ε.Ι.Ρ. και επαναλήφθηκε κατόπιν από τον ίδιο 

μαέστρο με την Κρατική Αθηνών, καθώς και στο Βουκουρέστι και στο Λένιγκραντ. Δόθηκε 

επίσης από τον Οδ. Δημητριάδη με τη συμφωνική της Μόσχας και από τον Σ.Μιχαηλίδη με 

τη ΣΟΒΕ. 

  Ο Διγενής αποτελεί την ενσάρκωση του Ελληνικού λαού και στο έργο του ο συνθέτης 

προσπαθεί να εκφράσει τις δοκιμασίες, την πάλη και τους αγώνες του Ελληνικού Λαού υπέρ 

της Ελευθερίας. 

                                                                                                                   Άλκης Μπαλτάς 

 

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ  ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ  

 

ΚΟΥΡΣΑΡΟΣ – ΣΥΜΦΩΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ 

 

   Η Συμφωνική Εικόνα «Κουρσάρος» είναι εμπνευσμένη από τη «Φλογέρα του Βασιλιά» του 

Παλαμά. Οι ακόλουθοι δύο στίχοι περιέχουν την ποητική ιδέα, απ’ την οποία αντλεί το 

λυρικό στοιχείο που κυριαρχεί στο έργο: 

        «Της επικής μας θάλασσας τη γαληνιά τη δέρνουν 

         παθητικές ανεμικές και λυρικά μελτέμια» 

   Το έργο γράφτηκε στα 1940 και πρωτοπαίχτηκε τον Μάρτη του 1941 από τη Συμφωνική 

Ορχήστρα του Ε.Ι.Ρ.  υπό τη διεύθυνση του Αντ. Ευαγγελάτου. Την πρώτη δημόσια εκτέλεση 

είχε από την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών υπό τον αείμνηστο Γεώργιο Λυκούδη. Έκτοτε έχει 

εκτελεσθεί επανειλημμένα  από την Κ.Ο.Α.  και την Συμφωνική του Ε.Ι.Ρ.  

 

 

ΠΟΙΗΜΑ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ - ΣΥΜΦΩΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ 

 

   Το έργο αυτό γράφτηκε στα 1942. Είναι μια συμφωνική εικόνα σε μορφή ανεπτυγμένου 

Lied  με  διάχυτη  λυρική διάθεση. Το περιγραφικό στοιχείο είναι περιορισμένο στο ελάχιστο. 

Παίχτηκε σε πρώτη εκτέλεση στις 4 Μαρτίου 1947 από την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών υπό 

τη διεύθυνση του κ. Θ.Βαβαγιάννη. 

                                                                                         Γιάννης Ανδρέας Παπαιωάννου 

 

ΙΝΔΙΑ - ΣΟΥΙΤΑ 

 

   Η Σουίτα αυτή, γραμμένη το 1960, αποτελείται από πέντε μέρη. Η γενική υφή του έργου 

χαρακτηρίζεται από την χρήση ινδικών κλιμάκων που στγγενεύουν πολύ με τους αρχαίους 

ελληνικούς τρόπους, όπως ASAVARI με τον Υποδώριο, BHAIRAVI με τον Δώριο, KAPHI 

με τον Φρύγιο, KHAMAJ με τον Υποφρύγιο, BILAVAL με τον Λύδιο, YAMAN με τον 

Υπολύδιο, καθώς και μερικοί με Βυζαντινούς ήχους, όπως  BHAIRAVA με τον πλάγιο 

δεύτερο. 

  Το καθένα από τα πέντε μέρη της Σουίτας διαιρείται σε μικρές εικόνες, που σκιαγραφούν 

άλλοτε τοπία, άλλοτε στιγμιότυπα του λαού της μακρινής χώρας ή και πανάρχαιους θρύλους 

της. 

                                                                                         Γιάννης Ανδρέας Παπαιωάννου 

                                                                                                                                            

ΚΟΝΤΣΕΡΤΙΝΟ ΓΙΑ ΠΙΑΝΟ ΚΑΙ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΕΓΧΟΡΔΩΝ (1962) 

 

  Γραμμένο σε αυστηρή δωδεκαφθογγική τεχνική, στο πιο εξελιγμένο στάδιό της, το έργο 

αυτό αντλεί τα εκφραστικά του μέσα κυρίως από το ρυθμικό στοιχείο. 

  Το πρώτο μέρος – Allegreto giocoso - διαρθρώνεται σε μια ιδιότυπη μορφή, που βασικό 

χαρακτηριστικό της είναι η διαρκής εναλλαγή και διαφοροποίηση των ρυθμικών κυττάρων. 

  Το δεύτερο μέρος – Adagio amoroso - είναι μια σύντομη μουσική ιδέα που η ουσία της 

αποκαλύπτεται στις πέντε, επίσης  σύντομες, παραλλαγές που ακολουθούν. 
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  Το τρίτο μέρος –Finale Vivace - διατηρώνταςτην ενότητα του ύφους είναι διαρθρωμένο σε 

φόρμα σονάτας. Η ανάπτυξη γίνεται μ’ έναν διάλογο του πιάνου και βιολιού σόλο. Η 

σύντομη επανέκθεση των κύριων θεμάτων συνδυάζεται με μια επαναφορά της ανάπτυξης, 

όμως τώρα πολύ συντομότερη και σε διάλογο πιάνο και  tutti. Η  Cadenza του σόλο πιάνου 

οδηγεί στην  Coda. 

  Το Κοντσερτίνο για πιάνο και Ορχήστρα Εγχόρδων παρουσιάστηκε σε πρώτη εκτέλεση στις 

14/3/64 με το οκτέτο Εγχόρδων του Σπύρου Τόμπρα   και σολίστ τη Χαρά Τόμπρα. 

Ξαναπαρουσιάστηκε μετά μια εβδομάδα σε συναυλία στην Ελληνοαμερικάνικη Ένωση. 

   Το 1966 με σολίστ τον Wihelm Berens και την Ορρχήστρα της Ραδιοφωνίας Αθηνών υπό 

τη διεύθυνση του Αργύρη Κουνάδη. 

  Το Μάρτιο του 1967 σε συναυλία της 2ης Ελληνικής Εβδομάδας  Σύγχρονης Μουσικής με 

σολίστ τη Λένα Αποστολάκη-Ταζάρτες και διευθυντή ορχήστρας τον Δημήτρη Αγραφιώτη.  

  Το 1968 σε συναυλία του Ελληνικού Συνδέσμου Σύγχρονης Μουσικής με σολίστ τη Νέλλη 

Σεμιτέκολο και διευθυντή το Θόδωρο Αντωνίου. 

  Το 1976 στην 5η Ελληνική Εβδομάδα  Σύγχρονης Μουσικής με σολίστ πάλι τη Χαρά 

Τόμπρα. 

                                                                                         Γιάννης Ανδρέας Παπαιωάννου 

                                                                                                                                               

ΠΑΤΡΑΣ  ΚΥΡΙΑΚΟΣ 

 

 «Ο ΣΤΑΥΡΑΗΤΟΣ», ΦΑΝΤΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΕ ΤΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ 

ΓΙΑΝΝΗ ΔΟΔΟΥΡΑ 

 

  Από τα λίγα χειρόγραφα που περισώθηκαν από το έργο του, κατόρθωσα να  ξεδιαλέξω  τρία 

ωραία ελληνικά θέματα (το ένα πλατύ μελωδικό και λυρικό, και τα άλλα δύο χορευτικά), που 

διακρίνονται για το ζωηρό αγροτικό χρώμα και τη δίψα της επιστροφής στην φυσική ζωή, 

όπως συμβαίνει με την ποίηση του Κρυστάλλη. Από τα χορευτικά, το πρώτο είναι αργό, σε 

αρχαϊζοντα αιωλικό τρόπο και το άλλο γρήγορο σε ρυθμό χασαποσέρβικου. Για την 

εναρμόνιση, την ενορχήστρωση και την εν γένει διασκευή, διετήρησα μιαν ορθόδοξη 

κλασική γραμμή, αποφεύγοντας τις σύγχρονες ακρότητες, όπως ακριβώς θα ήθελε και ο 

συνθέτης, διότι γνώρισα από κοντά τις κλίσεις και τις τάσεις του. 

  Το έργο παίχτηκε επανειλημμένα από την Συμφωνική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης καθώς και 

την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. 

                                                                                                                 Κυριάκος Πάτρας 

 

«Ο ΣΤΑΥΡΑΗΤΟΣ», ΦΑΝΤΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΕ ΤΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ 

ΔΟΔΟΥΡΑ 

 

  Ο  Πάτρας  συνέθεσε  τη  Φαντασία  πάνω  σε  τρία  ελληνικά  θέματα  του  Γιάννη  

Δόδουρα  ως  φόρο  τιμής  στο  φίλο  και   συμμαθητή του απ’ το Ωδείο, ο οποίος πέθανε 

μόλις 30 ετών το 1947. Ο συνθέτης αναφέρει: “Όσο για το έργο του  [Δόδουρα],  από  τα  

λίγα  χειρόγραφα  που  περισώθηκαν,  κατόρθωσα  να  ξεδιαλέξω  τρία  ωραία  ελληνικά  

θέματα  (το   ένα πλατύ μελωδικό και λυρικό, και τα άλλα δύο χορευτικά), που διακρίνονται 

για το ζωηρό αγροτικό χρώμα και τη  δίψα της επιστροφής στη φυσική ζωή, όπως συμβαίνει 

με την ποίηση του Κρυστάλλη. Από τα χορευτικά, το πρώτο  είναι αργό, σε αρχαΐζοντα 

αιωλικό τρόπο και το άλλο γρήγορο σε ρυθμό χασαποσέρβικου. Για την εναρμόνιση, την  

ενορχήστρωση και την εν γένει διασκευή, διετήρησα μιαν ορθόδοξη κλασική γραμμή, 

αποφεύγοντας τις σύγχρονες ακρότητες, όπως ακριβώς θα ήθελε και ο συνθέτης, διότι 

γνώρισα από κοντά τις κλίσεις και τις τάσεις του.”  

   Ο Πάτρας διάλεξε σαν τίτλο “ο Σταυραητός” τον ομώνυμο τίτλο του πολύ γνωστού 

ποιήματος του Κώστα Κρυστάλλη,  επειδή ο φίλος του συμπαθούσε ιδιαίτερα αυτόν τον 

ποιητή και συχνά “του απήγγειλε τους τελευταίους στίχους του  “Σταυραετού” 

ονειροπολώντας την επιστροφή στο ύπαιθρο.”  Έτσι έχουμε στο έργο Φαντασία πάνω σε τρία 

ελληνικά θέματα του Γ. Δόδουρα του Κυριάκου Πάτρα την ενδιαφέρουσα  περίπτωση ενός 

έργου, που δεν βασίζεται σε συγκεκριμένα δημοτικά τραγούδια, αλλά σε δημοτικοφανείς 
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μελωδίες,  αφού  ο  Δόδουρας  συνέθετε  σε  ύφος  παραδοσιακό  δυτικομακεδονικού  

χαρακτήρα.  Ο  Πάτρας  τα  αναπτύσσει  σε   ελεύθερη  ραψωδιακή  μορφή.  Σε  

μεγαλόπρεπο  ύφος  εισάγουν  τα  όμποε  και  οι  βιόλες  το  πρώτο  λυρικό  θέμα,  που   

αναπτύσσεται και εμπλουτίζεται με στολίσματα στη συνέχεια. Σ’ ένα μεσαίο τμήμα 

παρουσιάζεται το ένα χορευτικό  θέμα  σαν  αργός  συρτός,  ενώ  ύστερα  από  μία  σύντομη  

γέφυρα  με  τη  μελωδία  της  αρχής,  η  ορχήστρα  οδηγεί  στο   γρήγορο  τμήμα,  όπου  

εμφανίζεται  το  τρίτο  θέμα  σε  ζωηρή  χορευτική  διάθεση.  Στο  τέλος  επαναφέρεται  πάλι  

η   αρχική μελωδία, αλλά το έργο ολοκληρώνεται με μια coda, στην οποία συμπυκνώνονται 

το δεύτερο και τρίτο θέμα.  Το έργο παίζεται επανειλημμένα, τόσο από την Κρατική 

Ορχήστρα Αθηνών, όσο και από την Κρατική Θεσσαλονίκης, ζωντανεύοντας τις μνήμες 

αφανών ανθρώπων και παλαιών εποχών. 

                                                                                                                     Evelin Voigtmann 

 

 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΕ ΡΕ ΕΛΑΣΣΟΝΑ – ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΑ 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ 

ΤΟΥ ΜΠΕΤΟΒΕΝ (1970) 

 

   Η συμφωνία  αυτή , πρέπει να το ομολογήσω , δεν είναι γέννημα καθαρώς του 1970, έτους 

που όλος ο κόσμος γιόρταζε τα 200 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου Διδάσκαλου . 

Αρκετά μοτίβα της ανήκουν σε παλαιότερες περιόδους της ζωής μου., μερικά μάλιστα σε 

πολύ παλαιές όπως  π.χ το ήσυχο  μοτίβο της θάλασσας  στο Andante που το έγραψα ύστερα 

από μακροχρόνια στέρησή της , όταν ήμουν δάσκαλος σε ένα μεσογειακό χωριό και την 

ξαναντίκρυσα  κάποτε με συγκίνηση.   Επίσης το μικρό μακεδονικό  θέμα του trio στο 

scherzo, που είναι ένα τραγούδι του χωριού Βαλμάδα της περιφέρειας Θεσσαλονίκης  και το 

οφείλω στον εκλεκτό Βαλμαδιώτη συνάδελφο  καθηγητή μουσικής  κ. Νίκο Σαχίνη . Πάντως 

ανέκαθεν  νεανικό όνειρό μου ήταν να γράψω μια ¨Μπετοβενική¨  συμφωνία. Το θάρρος μου 

το έδινε ο Προκόφιεφ  με την ¨κλασική συμφωνία¨ του , η οποία βέβαια είναι τόσο ¨κλασική¨ 

όσο και  η δική μου ¨Μπετοβενική¨. Εν πάση περιπτώσει το έργο αυτό του Προκόφιεφ , 

γεμάτο από μια πνευματώδη και ειρωνική θα έλεγα διάθεση προς τους κλασικούς τρόπους 

συνθέσεως , άλλο σκοπό θέλει να εξυπηρετήσει , ενώ το δικό μου θα φιλοδοξούσε να είναι η 

αρχή μιας προσπάθειας , μιας σταυροφορίας θα έλεγα  επιστροφής στην καθαρή 

Μπετοβενική αντίληψη , περί μουσικής.  Δηλαδή την περιγραφή  κυρίως του  εσωτερικού 

μας κόσμου  με αφορμή  με αφορμή εξωτερικές παραστάσεις ( όπως συμβαίνει με την 

¨ποιμενική¨ του συμφωνία ), και την καταδίκη των τόσο ¨εξωτερικών ¨ πυροτεχνημάτων της 

σύγχρονης συνθέσεως , που μας οδήγησαν σε φοβερά λυπηρές ακρότητες . Μήπως ο 

Μπετόβεν ο ίδιος δεν είναι  ο μεγάλος κήρυκας  της ελευθερίας  έναντι των κλασικών  

¨δεσμών¨ προκειμένου να εκφράσουμε  καλύτερα  τον εαυτό μας ; Και πιστεύω απόλυτα ότι 

οι μετά  από αυτόν μεγάλοι ρομαντικοί συνθέτες , είναι πνευματικά παιδία του , για τον λόγο 

ακριβώς  που δεν τον μοιάζει κανείς.  Ας μη ξεχνούμε  εξάλλου τα λόγια του Schumann όταν 

έγραψε στην γυναίκα του Κλάρα για τον Brahms (ο οποίος  ως γνωστόν ήταν οικογενειακός  

φίλος του και ως τότε δεν συνέθετε παρά μόνο κομμάτια για πιάνο): ¨Τι κάθετε εκείνος ο 

Brahms;  Γιατί διστάζει να γράψει ( συμφωνίες );  Ας πάρει μια συμφωνία του Beethoven και 

ας συνθέσει κατά το υπόδειγμα αυτής ¨ . Ασφαλώς η πραγματοποίηση της παραινέσεως 

αυτής  του Schumann δημιούργησε τον μετέπειτα μεγάλο Brahms των συμφωνιών  και των 

κοντσέρτων .  

  Τηρουμένων λοιπόν ( προς Θεού !)  των αναλογιών και επιτυχημένο ή όχι το έργο μου, αυτό 

το σκοπό θέλω να εξυπηρετήσει , αρχίζοντας τώρα , με την ευκαιρία των 200 χρόνων του 

Μπετόβεν , έναν αγώνα  εξυγιάνσεως και επανόδου στον ορθό δρόμο της μουσικής που μας 

δίδαξε Εκείνος .  

 Ανάλυση της Συμφωνίας – Αφιέρωμα : 

 Το πρώτο μέρος σε φόρμα σονάτας ( με εισαγωγή ) αρχίζει με άδειες πέμπτες λα-μι ( στα ΙΙ 

βιολιά και τα κόρνα ) πράγμα που θέτει σε κάποια αμφιβολία την τονικότητα .  Αλλά το ήπιο 

θέμα ,  που μπαίνει λίγο κατόπιν αρχίζοντας από τα πολύ ψηλά ξύλινα πνευστά, αρχίζει να 

ξεκαθαρίζει τον τόνο της ρε  ελάσσονος  για να τον εγκαταστήσει – πανηγυρικά  και λίγο  

βίαια – το ταραχώδες κύριο θέμα σε ένταση φορτίσιμο . Μετά την παρεμβολή  εν συνεχεία 
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ενός  ήπιου μεταβατικού θέματος μπαίνουμε στο κυρίως β΄ θέμα  σε sib μείζονα  και η 

έκθεση των θεμάτων κλείνει με μια ¨κοντέτα¨ με στοιχεία του πρώτου θέματος . Ακολουθούν 

η ανάπτυξη  και η επανέκθεση και το α΄ μέρος  θα κλείσει με μία αρκετά εκτεταμένη  ¨κόντα¨ 

με τελευταία επεξεργασία του κυρίου θέματος . 

  Το δεύτερο μέρος ( Andante)  είναι  μια σκηνή κοντά στη θάλασσα , με τη μονότονη κίνηση 

των τριήχων , που προσπαθούν  να μιμηθούν τον ήσυχο θόρυβο του κύματος. Τα ανερχόμενα 

μπάσα και ακολούθως τα βιολιά σημειώνουν  την παρουσία του ανθρώπινου 

συναισθηματικού στοιχείου που θα κορυφωθεί στο παρακάτω φορτίσιμο. 

Θα επανέλθει ηρεμία και εκ νέου το φορτίσιμο, και το μέρος θα κλείσει  ήρεμα όπως άρχισε.  

Το τρίτο μέρος ( Σκέρτσο) είναι στη λα  ελάσσονα , με αντιχρονισμούς στην συνοδεία του, 

που για αντιστάθμισμα έχει χρωματική κάθοδο της μελωδίας του για να εξελιχθεί παρακάτω ( 

μετά από ένα ¨σόλο¨ του κλαρινέτου) με κρεσέντο σ’ ένα οργιώδες φορτίσιμο . Το β΄ θέμα ( 

τρίο) στην ομώνυμη λα μείζονα  είναι ένα μακεδονικό τραγούδι της Βαλμάδας με τα λόγια 

της κόρης ( η οποία προφανώς αγαπά κάποιον άλλον από αυτόν που θέλουν να της δώσουν ) : 

¨Μη μ ‘ αρραβωνιάζεις  Μάννα , ακόμα τούτο το χειμώνα …¨. Το θέμα συνοδεύεται από μια 

αέναη κίνηση  τριήχων .  Η δεύτερη εμφάνιση του θέματος αυτού μετά από την επανάληψη 

του σκέρτσου θα είναι στα ξύλινα πνευστά . 

Στο Finale με ένα οδηγητικό μετατροπικό μοτίβο των μπάσων γίνεται μία αναδρομή στα τρία 

προηγούμενα μέρη και καταλήγουμε σε ένα θριαμβευτικό εμβατήριο, αφού πρώτα το θέμα 

του εμφανιστεί στο κόρνο σε ρυθμό Andante και εν συνεχεία στα ξύλινα πνευστά σε ρυθμό 

εμβατηρίου πλέον. Ένα δεύτερο ηρεμότερο θέμα δοσμένο από τα 4 κόρνα θα ¨σπάσει¨ τον  

¨μαρτσιάλε¨ ρυθμό και το έργο, μετά από μια ανάπτυξη  με στοιχεία του εμβατηρίου  θα 

κλείσει πιο γρήγορα. Μια χρωματική κάθοδος των μπάσων συνοδεύει το επιταχυνόμενο 

θέμα. 

                                                                                                                        Κυριάκος Πάτρας 

 

 

ΠΛΑΤΩΝ  ΓΙΩΡΓΟΣ 

 

ΘΑΛΑΣΣΙΝΗ ΦΑΝΤΑΣΙΑ, ΣΥΜΦΩΝΙΚΟ ΠΟΙΗΜΑ 

 

  Η «Θαλασσινή φαντασία» έχει την ελεύθερη μορφή ενός συμφωνικού ποιήματος. Η 

κεντρική ιδέα και αφορμή για τη σύνθεση αυτή οφείλεται στον αείμνηστο πατέρα του 

συνθέτη (στη μνήμη του οποίου και είναι αφιερωμένο το έργο), που του είχε διηγηθεί μια 

ψαράδικη ιστορία, σαν ένα θαλασσινό θρύλο, που με διάφορες παραλλαγές συναντιέται στην 

παράδοση ναυτικών ιδιαίτερα λαών, των οποίων η ζωή και η ύπαρξη είναι δεμένη με τη 

θάλασσα. 

  Στο συγκεκριμένο έργο ένας απλός ψαράς αντιμετωπίζει μια τρομερή τρικυμία. Αγωνίζεται 

ενάντια στη θαλασσοταραχή και ικετεύει τον Άγιο προστάτη της  θάλασσας, που μέσα στο 

πανδαιμόνιο, θαρρεί πως τον βλέπει να περπατάει πάνω στα κύματα. Οπλισμένος με πίστη 

στο θεό και με τη σκέψη στην αγαπημένη του παλεύει και τελικά γλυτώνει. Επιστρέφει στο 

ψαράδικο χωριό όπυ όλοι τον περιμένουν και γιορτάζουν μαζί του τη σωτηρία του. Το 

συμφωνικό αυτό ποίημα αποτελείται από μερικές εικόνες-ενότητες, που χωρίς διακοπή 

παρακολουθούν την εξωτερική και εσωτερική δράση, τον αγώνα, τη σωτηρία και ολόκληρη 

την ψυχική διεργασία του ψαρά, δείχνοντας πόσο ο άνθρωπος, σπρωγμένος από την ανάγκη 

και πιστεύοντας βαθιά σε  μια δύναμη είτε ηθική, είτε θρησκευτική, μπορεί να καταφέρει 

συχνά αληθινά θαύματα. 

                                                                                                                         Γιώργος  Πλάτων 

 

 

ΣΑΜΨΑΡΕΛΛΟΣ   ΚΩΣΤΑΣ 

 

ΠΡΕΛΟΥΝΤΙΟ ΚΑΙ ΦΟΥΓΚΑ ΓΙΑ ΕΓΧΟΡΔΑ 
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  Το έργο  αυτό, γραμμένο με γνώση και δεξιότητα, διαπνέεται, ταυτόχρονα , από αίσθημα 

ειλικρίνιας. Τόσο στο Πρελούντιο, όσο και στη Φούγκα, οι γραμμές κινούνται απαλά, 

αβίαστα μέσα σε μιαν ατμόσφαιρα επιθυμητά αρχαϊκή. 

  Το θέμα της φούγκας είναι παρμένο από το Βυζαντινό σκίτσο “Mater Dolorosa” του κ. 

Μιχαηλίδη. 

                                                                                                                   Σόλωνας Μιχαηλίδης 

 

 

“ΕΞΑΥΛΩΣΗ”,  ΠΡΕΛΟΥΔΙΟ ΚΑΙ ΦΟΥΓΚΑ 

 

  Το έργο “Εξαϋλωση”  είναι εμπνευσμένο από μια θρησκευτική εκδήλωση, που γίνεται στη 

Ζάκυνθο για τον Εσταυρωμένο τη Μ.Παρασκευή. Ο Δεσπότης  ανεβαίνει σε ένα βάθρο στην 

πλατεία Σολωμού κρατώντας ένα μεγάλο σταυρό και ευλογεί τα πλήθη που παρακολουθούν 

με ευλάβεια. 

  Τόσο  στο Πρελούδιο όσο και στη Φούγκα οι γραμμές κινούνται απαλά, αβίαστα μέσα σε 

μια ατμόσφαιρα κατάνυξης. 

                                                                                                                Ανδρέας Μακρής 

 

 

 ΣΙΣΙΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 

ΤΑΝΑΓΡΑΙΑ – ΣΟΥΙΤΑ ΜΠΑΛΕΤΟΥ, ΕΡΓ.17 

 

  Το μπαλέτο  «Ταναγραία»  γράφτηκε το φθινόπωρο του 1957 και στηρίζεται στον ακόλουθο 

μύθο:  

  Μια μικρή Ταναγραία κόρη κάποτε ζωντάνεψε. Ύστερα από τόσους αιώνες – στην αρχή 

θαμμένη βαθειά στο χώμα κι ύστερα πετρωμένη πίσω απ’ το κρύσταλλο της προθήκης 

κάποιου μουσείου – σκέφτηκε να χαρεί όσο μπορούσε τη λευτεριά της. 

  «Τι όμορφη που ‘σαι !»  της ψιθυρίζει με θαυμασμό το πορτραίτο μιας ακριβώς όμοιας 

Ταναγραίας με’ απ’ τον καθρέφτη. Ένα τελευταίο χτένισμα, ένα ριπίδι στο ‘να χέρι, μια 

κομψή ομπρέλα στ’ άλλο, και να την έτοιμη για σεργιάνι. 

   Έξω είναι χαρά θεού. Η Ταναγραία παίζει με χάρη το τόπι της. Περνάει  νωχελικά τα’ 

ακροδάχτυλα πάνω απ’ τις χορδές μιας κιθάρας κι έπειτα χορεύει χτυπώντας τα κρόταλά της. 

   Όμως η κακή γριά – μάγισσα ζήλεψε τη λευτεριά της όμορφης Ταναγραίας. 

Μεταμορφώθηκε λοιπόν σε μια μεγάλη αράχνη. Τύλιξε τη μικρή κόρη μέσα στο φοβερό της 

ιστό και την ξανάφερε πετρωμένη πίσω στη θέση της. 

  ...Πίσω απ’ το κρύσταλλο κάποιας προσθήκης Μουσείου, στέκεται τώρα ακίνητο το κομψό  

ειδώλιο μιας Ταναγραίας. Ένα λεπτότατο πέπλο της σκεπάζει τους ώμους. Τόσο λεπτό που 

θα νόμιζε κανείς πως κάποια αράχνη το ύφανε. 

                                                                                                              Γεώργιος Σισιλιάνος 

 

Η  ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ  ΤΗΣ  ΠΕΜΠΤΗΣ  ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ 

 

   Η «Αποκάλυψη της Πέμπτης  Σφραγίδας» (1951) ανήκει στα έργα της πρώτης 

τεχνοτροπίας του συνθέτη, πριν ακολουθήσει το δωδεκάφθογγο. Το έργο είναι εμπνευσμένο 

από τον περίφημο πίνακα του Γρέκο με τον ίδιο τίτλο. Στον πίνακα αυτό, κυριαρχεί αριστερά 

η τεράστια μορφή του Ιωάννου με τα χέρια υψωμένα προς τον ουρανό. Στο βάθος, σε 

ημικύκλιο, εφτά μορφές αναστημένων μαρτύρων που ζητούνε σε υπέρτατη ικεσία λευκή 

στολή να καλύψουν τη γύμνια τους και να δικαιωθούν για τον άδικο χαμό τους.  

   «…Και ότε ήνοιξε την πέμπτην Σφραγίδα είδον υποκάτου του Θυσιαστηρίου τας ψυχάς 

των εσφαγμένων δια τον Λόγον του Θεού και διά την μαρτυρίαν, ήν είχον…» (Αποκάλυψη 

Ιωάννου ΩΙΙ,9-12). Τη λευκή στολή φέρνει στους μάρτυρες ένα αγγελούδι από ψηλά. 

   Η μουσική δεν επιζητεί να αποδώσει μουσικά τον πίνακα. Ζητάει μονάχα να δώσει μια 

προέκταση στο συναίσθημα που ξεπηδάει μέσα από τις τραγικές μορφές των μαρτύρων. Στο 

έργο κυριαρχεί μια βασική μελωδία, την οποία σε ταυτοφωνία εισάγουν ευθύς απ’ την αρχή 
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μια ομάδα πνευστών με τα βιολοντσέλα και τα κοντραμπάσα, και που μπορεί να 

χαρακτηρισθεί ως το θέμα του Αποκαλυπτού Ιωάννη. 

                                                                                                          Σόλωνας Μιχαηλίδης                       

 

 

 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΡ.2 ΕΡΓΟ 58 

 

   Η Συμφωνία αρ. 2 είναι μια προσπάθεια καταγραφής προσωπικών μουσικών βιωμάτων και 

συναισθηματικών καταστάσεων.  

   Από τα τέσσερα μέρη του έργου, το πρώτο Allegro deciso ακολουθεί το σχήμα: Θέση – 

Αντίθεση – Σύνθεση / Θέση ΙΙ – Αντίθεση ΙΙ – Κατάληξη, που, αν και θυμίζει παραδοσιακές 

μουσικές φόρμες, δεν ταυτίζεται μαζί τους για δύο λόγους: Αφενός μεν γιατί διαιρεί το μέρος 

αυτό σε δύο ίσα αντί σε τρία τμήματα κι αφετέρου, γιατί δε βασίζεται σε επαναλαμβανόμενα 

μελωδικά θέματα, αλλά σε μουσικούς πυρήνες που εστιάζονται στο διάστημα έκτης μικρής 

και επανέρχονται λιγότερο ή περισσότερο αλλοιωμένοι, σε διαφορετικό κάθε φορά 

εκφραστικό κλίμα. 

  Το σύντομο Intermezzo, όπως και το Adagio που ακολουθεί, είναι γραμμένα σε ελεύθερη 

μορφή και το μουσικό τους υλικό είναι συνυφασμένο με μελωδικά στοιχεία, που είτε 

ακούστηκαν προηγουμένως είτε προέρχονται από προγενέστερα έργα μου, προσαρμοσμένα 

όμως σε διαφορετικές συνθήκες μουσικής έκφρασης και επεξεργασμένα με άλλη αυτή τη 

φορά τεχνική. 

  Το Finale, αντίθετα, που βασίζεται και πάλι σε μουσικούς πυρήνες, ακολουθεί το ίδιο σχήμα 

με εκείνο της αρχής, αλλά μόνο ως προς τα δύο πρώτα στοιχεία: Θέση – Αντίθεση, τα οποία, 

έτσι όπως διαδέχονται το ένα το άλλο δίνουν την εντύπωση ενός ζωηρού, συχνά μάλιστα και 

εκφραστικά φορτισμένου Ροντό.Το έργο είναι παραγγελία του Οργανισμού Μεγάρου 

Μουσικής Αθηνών, ολοκληρώθηκε στην Αθήνα την Άνοιξη του 1997 και είναι αφιερωμένο 

ως αντίδωρο στη μνήμη του Δημήτρη Μητρόπουλου. 

                                                                                                           Γιώργος Σισιλιάνος 

 

 

ΤΕΝΙΔΗΣ  ΒΑΣΙΛΗΣ 

  

5 ΛΥΡΙΚΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ ΓΙΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙ,   ΣΕ ΠΟΙΗΣΗ ΠΕΤΡΟΥ ΣΠΕΝΤΖΗ  

 

  Εμπνευσμένος από τη λυρική ποίηση του Πέτρου Σπεντζή, ο Βασίλης Τενίδης  συνέθεσε το 

1983 πέντε έντεχνα τραγούδια και αργότερα το 1996 με νέα επεξεργασία τους έδωσε τη νέα 

τελική μορφή τους. 

  Ο συνθέτης, ξεκινώντας από τη μουσική μας παράδοση, με ιδιαίτερη έμφαση στην ελληνική 

ασύμμετρη ρυθμολογία, οδηγείται σε ένα σύγχρονο εμπρεσσιονιστικό κλίμα. 

Η φωνή κυριαρχεί βέβαια, αλλά υπογραμμίζεται με τη λεπτότητα της οργανικής ανάπτυξης, 

που ενισχύει τον έντονο λυρικό χαρακτήρα των τραγουδιών. 

  Εύκολα ο ακροατής διακρίνει τη διάχυτη μελαγχολία στην όλη μουσική έκφραση, μια 

μελαγχολία ταιριαστή με τους στίχους που γέννησαν τη σύνθεση αυτή. 

  Τα ηχητικά σχήματα είναι απλά και παρουσιάζονται με μια λιτή, διάφανη αλλά και 

χαρακτηριστική συνάμα ενορχήστρωση, από την οποία λείπουν τελείως τα χάλκινα πνευστά 

και τα καθαυτό κρουστά, ενώ το όλο άκουσμα εμπλουτίζεται από τα ιδιότυπα ηχοχρώματα 

της άρπας, της τσελέστας, της μαρίμπας και βιμπράφωνου. 

 

 

«ΡΑΨΩΔΙΑ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ» , ΚΟΝΤΣΕΡΤΟ ΓΙΑ ΣΑΞΟΦΩΝΟ  

 

   Η ‘Ραψωδία του Πόντου’ του Βασίλη Τενίδη είναι μία σύνθεση αφιερωμένη στον κορυφαίο 

Πόντιο μαέστρο Οδυσσέα Δημητριάδη (1908-2005). Ο συνθέτης έγραψε το έργο 

εμπνεόμενος από την παραδοσιακή ποντιακή μουσική και συγκεκριμένα από τις 

χαρακτηριστικές κλίμακες και τους ρυθμούς της. Η δεξιοτεχνία, των μουσικών δοκιμάζεται, 
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ενώ οι απαιτήσεις από το σολίστα είναι ακόμη μεγαλύτερες. Σε πολλά μέρη του έργου 

ζητείται από τους μουσικούς να εφεύρουν μεθόδους που βρίσκονται αρκετά μακριά από 

αυτές που συνήθως χρησιμοποιούν, προκειμένου να μπορέσουν να εκφραστούν. Ο ήχος του 

σαξοφώνου μιμείται τα μουσικά ιδιώματα του Πόντου και κυρίως του πλέον γνωστού 

οργάνου αυτής της γης, της ποντιακής λύρας. Ο σολίστας πρέπει να μάθει από τους 

βιρτουόζους αυτού του οργάνου και να τους ακολουθήσει στον υπέροχο και μοναδικό τρόπο 

εκτέλεσης της καλά δομημένης μουσικής τους και της ειδικής ποιότητας των μελωδιών και 

των ρυθμών της. Σε αυτό το έργο, ο Τενίδης συνδυάζει διάφορα στοιχεία που ανασύρει από 

την παράδοση του Πόντου, όπως πολεμικούς χορούς, θρήνους, Χριστουγεννιάτικα κάλαντα 

και μοιρολόγια του πολέμου. Η πρεμιέρα του έργου πραγματοποιήθηκε από τον Θεόδωρο 

Κερκέζο και την Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας του Βουκουρεστίου, τον Ιούνιο του 1997, στο 

Βουκουρέστι. 

                                                                                        Κωνσταντίνος Καράμπελας-Σγούρδας 

 

ΤΕΡΖΑΚΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

 

ΤΡΟΠΟΙ 

 

  Το έργο «Τρόποι» για ορχήστρα γράφτηκε το 1977 και η πρώτη παγκόσμια εκτέλεση έγινε 

στα πλαίσια του Ελληνικού φεστιβάλ που οργάνωσε ο Ραδιοφωνικός Σταθμός τοτ Βερολίνου. 

Οι δομές βασίζονται μελωδικά σε διατονικά και χρωματικά τετράχορδα, ενώ η κάθετη γραφή 

είναι σε αντίθεση με τα περισσότερα έργα, αραιή. Η φόρμα δεν βασίζεται σε κλασσικά 

πρότυπα. Η χρησιμοποίηση μικροδιαστημάτων είναι και εδώ χαρακτηριστικό γνώρισμα όπως 

στα περισσότερα έργα του Τερζάκη. 

                                                                                                              Δημήτρης  Τερζάκης 

                                                                                                        

 

ΧΑΛΙΑΣΑΣ  ΙΑΚΩΒΟΣ 

 

ΤΡΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΚΑ ΣΚΙΤΣΑ 

 

   Ο συνθέτης  δίδει την ακόλουθη ανάλυση του έργου του: 

   Τα  «Τρία  Συμφωνικά  Σκίτσα »  αποτελούν μια σειρά από τρία συμφωνικά κομμάτια, που 

είναι γραμμένα σ’ ελεύθερη φόρμα σουίτας, δίχως την προκαθορισμένη επιδίωξη χορευτικής 

συμπράξεως.  

 

 

ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ  ΜΑΝΟΣ 

 

ΚΑΠΕΤΑΝ ΜΙΧΑΛΗΣ, ΕΡΓ. 24 (1966) 

 

  Ο Μάνος Χατζιδάκις, ο οποίος έχει γράψει μερικές από τις σημαντικότερες σκηνικές 

μουσικές για τραγωδίες και κωμωδίες στο Εθνικό Θέατρο, το Θέατρο Τέχνης και το 

Ελληνικό Χορόδραμα της Ραλλούς Μάνου–ενδεικτικά αναφέρεται ο «Ματωμένος Γάμος» 

(1948), η «Μήδεια» (1956), οι «Όρνιθες» (1959), «Το Καταραμένο Φίδι» (1951). Ο 

Χατζιδάκις βρίσκει και στον «Καπετάν Μιχάλη» μια μουσική που εκφράζει τόσο την Κρήτη 

(ενδιαφέρουσα η χρήση μεταξύ άλλων της κρητικής λύρας και του τσέμπαλου) όσο και τους 

χαρακτήρες, ιδιαίτερα του Καπετάν Μιχάλη, ο οποίος υπερβαίνει τα προσωπικά του πάθη, 

κυρίως τον έρωτά του για την Κερκέζα Εμινέ, για να αγωνιστεί μέχρι τελικής πτώσεως 

εναντίον των πολυάριθμων Τούρκων στον απελευθερωτικό αγώνα της Κρήτης. 

   Ενδιαφέρον είναι επιπλέον πως στην μελοποίηση των στίχων ο Χατζιδάκις, που είναι ένας 

κατεξοχήν συνθέτης της μελωδίας, εναλλάσσει κομμάτια πιο απαγγελτικής απόδοσης με 

μελωδικές φράσεις –με εξαίρεση την «Κρασογιώργαινα» – αποδίδοντας έτσι έναν πιο 

δυναμικό χαρακτήρα στα μέρη αυτά. Επίσης προσδίδει και χρώμα δημοτικοφανούς μουσικής 

με τα τσακίσματα τόσο στα όργανα όσο και στη φωνή. 
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   Στην ενορχήστρωση του έργου για μεγάλη ορχήστρα, ο ενορχηστρωτής Γιάννης 

Σαμπροβαλάκης εμβαθύνει στην αντιπαράθεση και σύγκρουση των δύο λαών, προσθέτοντας 

και μια νέα διάσταση με την παρεμβολή ενός αυτοσχεδιασμού του Χατζιδάκι στο τσέμπαλο. 

Ο Γιάννης Σαμπροβαλάκης αναφέρει χαρακτηριστικά: «Στην πρώτη ηχογράφηση του έργου 

από τον Μάνο Χατζιδάκι (1966) χρησιμοποιήθηκαν ελάχιστα όργανα: Κρητική λύρα, κιθάρα, 

λαούτο, τσέμπαλο, μαντολίνο, μαντόλα, κοντραμπάσο. Αργότερα ο συνθέτης 

χρησιμοποιούσε στις συναυλίες του ένα μεγαλύτερο ορχηστρικό σύνολο (φλάουτο, όμποε, 

κλαρινέτο, κόρνο, τρομπέτα, άρπα, πιάνο, κιθάρα, βιολί, βιόλα, βιολοντσέλο και 

κοντραμπάσο). 

Επειδή το ίδιο το έργο του Καζαντζάκη είναι πολυπρόσωπο και πληθωρικό, ο Καπετάν 

Μιχάλης του Χατζιδάκι είναι ένα από τα έργα του που προσφέρονται για ενορχήστρωση, έτσι 

ώστε να μπορέσει η μουσική του να παρουσιαστεί μέσα σε ένα ορχηστρικό πρόγραμμα. 

  Η βασική ιδέα ήταν να χρησιμοποιηθούν συμβολικά ορισμένα παραδοσιακά όργανα, τα 

οποία όχι μόνο εμπλουτίζουν την ορχηστρική παλέτα, αλλά έχουν τη δύναμη να 

εκροσωπήσουν δύο παράλληλους μουσικούς κόσμους. Όπως, λοιπόν, παράλληλα κινήθηκε  η 

ζωή των βασικών ηρώων, χριστιανών και μουσουλμάνων της Κρήτης, έτσι και στη 

συγκεκριμένη ενορχήστρωση η κρητική λύρα (που εδώ εκροσωπεί το ελληνικό στοιχείο) και 

το σαντούρι (που εδώ εκπροσωπεί το οθωμανικό στοιχείο) συνυπάρχουν δημιουργικά ή 

συγκρούονται αντιμαχόμενα, ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες. 

  Η χρήση ορισμένων ορχηστρικών «ιδιωματισμών» πάντοτε εξυπηρετεί τη μουσική 

περιγραφή του κειμένου ή του νοήματός του. Μια απλή περίπτωση είναι η περιγραφή 

ονειρικών καταστάσεων («Νειρεύονταν η Κρασογιώργαινα...») ή η ταυτόχρονη χρήση 

glissandi και tremoli στα έγχορδα «…και φουρτούνιαζε η θάλασσα». Μια περισσότερο 

σύνθετη χρήση απαιτήθηκε στην περιγραφή ψυχικών καταστάσεων, όπως στη «Σφαγή» και 

στο θρήνο, που την ακολουθεί, ή ακόμη στον επίλογο «Πού είναι ο Θεός;», με το 

χαρακτηριστικό «κλάμα» της κρητικής λύρας. Ιδιαίτερα στη «σφαγή» γίνεται χρήση και 

ηλεκτρονικών μέσων (με την αλλοιωμένη παρεμβολή ενός αυτοσχεδιασμού του Χατζιδάκι 

στο τσέμπαλο από την αυθεντική ηχογράφηση) η οποία δίνει στην ορχήστρα το ερέθισμα για 

έναν σύντομο ελεύθερο αυτοσχεδιασμό, ο οποίος όσο πιο ακραίος γίνει τόσο καλύτερα 

προσεγγίζει τη φριχτή σκηνή που περιγράφει ο Καζαντζάκης στο έργο του». 

 

                                                                                                                    Evelin Voigtmann 

 

 

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΝΟΛΛ  (Από τη σουίτα «Το χαμόγελο της Τζοκόντας») 

 

  Η σουίτα αυτή γράφτηκε με ένα συγκερασμό απελπισίας και αναμνήσεων. Το θέμα είναι 

μια γυναίκα έρημη, μες στη μεγάλη πόλη. Το κομμάτι είναι και ένας μονόλογός της και όλα 

μαζί συνθέτουν την ιστορία της. Μια ιστορία σύγχρονη και παλιά μαζί. Και αν το κάθε 

κομμάτι είχε στίχους, θα έλεγε περίπου αυτά: 

«… Βγαίνοντας με πλησιάζει ένα ξανθό νέο παιδί. Όλοι από γύρω μας εξαφανίστηκαν και 

μείναμε μόνοι οι δύο και αυτός να με κοιτάζει λίγο θλιμμένα και λίγο ειρωνικά. Μου λέει: 

“Είμαι μια περίπτωση νέου που θα’ θελε να σας γνωρίσει”. Του απαντώ πως είμαι ολομόναχη 

και πως δεν είμαι έτοιμη να τον δεχτώ. Και ήθελα τόσο πολύ – μα δεν τολμούσα. Εκείνος 

μου χαμογέλασε, είπε… “Κρίμα”  και άφησε στα χέρια μου μια κάρτα του, μα ώσπου να δω 

τι έγραφε, είχε εξαφανιστεί. Η κάρτα είχε τυπωμένες δύο μόνο λέξεις: Νολλ, ο θάνατος». 

 

                                                                                                               Θεόδωρος Κερκέζος 

 

“ΓΙΑ ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΛΕΥΚΗ ΑΧΙΒΑΔΑ”, Σουίτα, έργο 1 (1947-48) 

 

  Όταν   η Σοφία Σπανούδη άκουσε για πρώτη φορά την “αχιβάδα” το 1949, έγραψε ανάμεσα 

στα άλλα- στην εφημερίδα “Τα  Νέα” (20-1-49) 

  “Είναι μια σειρά από Πρελούδια και Χορούς: Εμβατήρια – Συρτός, Συνομιλία με τον Σέργιο 

Προκόφιεφ – Τσάμικος, Μαντινάδα – Μπάλος , Νυχτερινό – Καλαματιανός, Ποιμενικό – 
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Μεγαλη σούστα. Είναι προφανές ότι ο Χορός, και γενικότερα το Μπαλέτο, είναι η θεότης 

που τραβά με μιαν ακαταμάχητη έλξη τον νέο Έλληνα συνθέτη. 

  Οι σελίδες αυτές είναι “έργα” συναρπαστικής γοητείας, δύναμης και ζωτικότητας, 

οργανωμένα και σφυρηλατημένα από τους παντοδύναμους ρυθμούς που δονούν τον 

τολμηρότατο μουσικό πρωτοπόρο της εποχής μας. Ο Χατζιδάκις φανερώνει τη λαχτάρα του 

για ένα νέο δρόμο, έστω κι απόκρημνο κι επικύνδινο, μακριά από τις χιλιοπατημένες 

λεοφώρους της μουσικής. Και ζητά ν’ ανανεώσει την υπερκορεσμένη μουσική ατμόσφαιρα 

με κάποιο νέο και πρωτόφαντο ζωτικό στοιχείο. Το στοιχείο αυτό, βασικά ελληνικότατο, 

προβάλλει κατά μέτωπο τη δύναμη του ρυθμού, προκλητικά αμείλικτη, κανονική, 

ισορροπημένη στα μεγαλοφάνταστα ζιγκ-ζαγκ που χαράζει με σταθερή θέληση, επίμονη, 

κυρίαρχη του συνόλου. 

  Ο  ρυθμός του Χατζιδάκι, όμως, απορρίπτει κάθε μηχανική άγονα τυραννικότητα. Δεν  

παρουσιάζει καμιά απολύτως συγγένεια με τους ρυθμούς της τζαζ. Είναι ένας ρυθμός 

ελληνικός, φωτόχαρος, γεμάτος ζωτικός όρμηση, πασίχαρος στο σκόρπισμα του γνήσιου 

μουσικού υλικού που μεταχειρίζεται, στις αναλαμπές και στις φωτοσκιάσεις των γνήσιων 

ελληνικών χρωμάτων. 

  Ένας ρυθμός φοιβόληπτος στον άκρατο διονυσιασμό του. Τα Πρελούδια που προηγούνται 

στο κάθε χορό είναι εύγλωττες μουσικές εισηγήσεις. Σε πολλές από αυτές ένας υποβλητικός 

λυρισμός αναλαμβάνει το κράτος του μαζί με την ιμπρεσσιονιστική διάθεση του συνθέτη που 

ζυμώθηκε από τα παιδικά του χρόνια με τους χυμούς της πάτριας γης και δονήθηκε από τον 

παλμό του λαού της που αγαπά με αυθορμητισμό και με πάθος”. 

  Μετά το τέλος μιας συναυλίας μου με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης είχαμε τότε 

ερμηνεύσει την 7η συμφωνία του Προκόφιεφ ο Μάνος Χατζιδάκις ήρθε στα παρασκήνια για 

να μας συγχαρεί. 

  Με την ευκαιρία της συνάντησης  του είπα, τότε, πόσο θα ήθελα να ενορχηστρώσω το 

πιανιστικό του έργο “για μια μικρή λευκή αχιβάδα”. Φάνηκε να συμφωνεί απόλυτα με την 

ιδέα. Τα  χρόνια περνούσαν και οι πολλές ενασχολήσεις ανέβαλαν συνέχεια την 

πραγματοποίηση της ιδέας. Στις 15 Ιουνίου του 1994 ο Μ. Χατζιδάκις έφυγε από κοντά μας. 

  Στις  14 Ιουνίου του 2001 η Ορχήστρα των Χρωμάτων έδωσε συναυλία στη μνήμη του 

ιδρυτή τηςμε τον τίτλο “επτά χρόνια μετά Μάνος Χατζιδάκις”. Η Ορχήστρα των Χρωμάτων 

αποφάσισε να συμπεριλάβει στο πρόγραμμα την “Αχιβάδα” σε ορχηστρική μορφή και μου 

ανέθεσε την ενορχήστρωση. Ένα παλιό όνειρο πραγματοποιήθηκε. 

   Η ενορχήστρωση έγινε στοχεύοντας να μην προδώσει την πρωτότυπη σύνθεση. Στα μέρη 

όπου οι επιδράσεις άλλων συνθετών είναι φανερές (π.χ. “συνομιλία με τον Προκόφιεφ”) η 

ενορχήστρωση κινείται στο πνεύμα των συνθετών αυτών. Σε άλλα μέρη, όπως π.χ. το 

“νυχτερινό”, μια πιο λιτή ενορχήστρωση παραπέμπει, μακρινά, σε λεπτεπίλεπτες 

ενορχηστρώσεις τραγουδιών του Χατζιδάκι. 

   Για την επίτευξη των στόχων του ενορχηστρωτή θα κρίνει το κοινό. Εκείνο, όμως, που 

μπορώ ο ίδιος να πω είναι ότι η ενορχήστρωση έγινε με φροντίδα, σεβασμό και μεγάλη 

αγάπη προς τον αξέχαστο συνθέτη. 

                                                                                                                      Άλκης Μπαλτάς 

 

ΧΡΗΣΤΟΥ  ΓΙΑΝΝΗΣ 

 

ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΟΥ ΦΟΙΝΙΚΑ, ΕΡΓΟ 1 (1948-49) 

 

  Αν εξαιρέσουμε πρωτόλειες παιδικές συνθέσεις του Γιάννη Χρήστου, η πραγματικά πρώτη 

του σύνθεση, έργο 1, είναι η Μουσική του Φοίνικα για ορχήστρα (1948-49), εντελώς ώριμη 

και με σαφέστατα  ήδη διατυπωμένα τα κύρια γνωρίσματα του ύφους του. Πρόκειται 

άλλωστε για ένα έργο που γνώρισε σημαντική επιτυχία, παίχθηκε συχνότατα στο εξωτερικό 

και την Ελλάδα, εκδόθηκε από τον οίκο Ricordi, εγγράφτηκε σε ιδιωτικό δίσκο και είχε 

ευμενέστατες κριτικές. 

  Γραμμένο σε δωδεκάφθογγο σύστημα, επεξεργάζεται ένα σύντομο χρωματικό θεματικό 

μοτίβο, που ακούγεται σε συνεχείς μετασχηματισμούς του εαυτού του (ανανεώνεται όπως ο 

μυθικός φοίνιξ). Παράλληλα, όμως, και η συνολική μορφή του έργου ακολουθεί αυτό το 
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οποίο θα αποκαλέσει αργότερα ο συνθέτης «διάγραμμα φοίνικα», δηλαδή «αρχή – εξέλιξη 

προς το δράμα (κορύφωμα) – επάνοδος  στο τέλος – αρχή». Πρόκειται, επομένως, για μια 

εντελώς συμμετρική μορφή, όπου το τέλος επαναφέρει ακριβώς την αρχή, συμβολίζοντας την 

αναγέννηση  του φοίνικα, ενώ το μεσαίο κορύφωμα φθάνει συνήθως ύστερα από ένα 

τεράστιο ανέβασμα διαρκείας, ως την υστερία, η δε πτώση μετά το δραματικό αυτό 

κορύφωμα είναι αρκετά απότομη.  

                                                                                                            Γιάννης Παπαϊωάννου 

 

 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ  ΑΡ.1 (1949-50) 

 

  Η Συμφωνία αρ.1 ολοκληρώθηκε λίγο μετά τη μεγάλη επιτυχία της μουσικής του Φοίνικα. 

Ο Χρήστου εξακολούθησε  να εργάζεται σταθερά. Έγραψε τη Συμφωνία αρ.1, που τελείωσε 

τον επόμενο χρόνο και παρουσιάστηκε από τον μαέστρο Άλεκ Σέρμαν στο λονδρέζικο κοινό, 

στο Ρόαγιαλ Άλμπερτ Χωλλ το 1951. Τη συμφωνία αυτή διάλεξε ο Πάουλ βαν Κέμπεν, ο 

διάσημος Ολλανδός αρχιμουσικός για να περιληφθεί στο πρόγραμμα μαθημάτων 

τελειοποίησης στη διεύθυνση ορχήστρας, που παρέδιδε στη  Μουσική Ακαδημία Κιτζιάνα 

της Σιένα. 

  Αν το μουσικό ιδίωμα  και ο ηχητικός χώρος έχουν ομοιότητες με εκείνα του προηγούμενου 

έργου, δεν συμβαίνει το ίδιο μήτε με την μορφή μήτε με την ουσία της Συμφωνίας. Η 

δραματικότητα, που στον Φοίνικα είναι τόσο έντονη, εδώ αποκτά μια τραγικότητα που 

αγγίζει τα όρια της παραίσθησης. Με την παρέμβαση της ανθρώπινης φωνής, κάτι  «σαν 

μελαγχολία άυλη κι απαρηγόρητη για τη γνώση της των πραγμάτων, ατενίζει στοχαστικά το 

δράμα και του προσφέρει την κατακλείδα του». 

  Η Πρώτη Συμφωνία προσδιορίζεται ως μια αναζήτηση σε όλη την έκταση των τονικών 

υψών και των περιοχών του ηχητικού φάσματος, με άλλα λόγια σ’ ένα μέγιστο χώρο  όπου 

μέσα του μετατοπίζονται ηχητικές γραμμές. Η Συμφωνία στο ξετύλιγμά της ακολουθεί μια 

έντονη γραμμικότητα, που δεν οφείλεται στην κατάργηση των εφέ ηχητικών μαζών ή του 

ατονικού αρμονικού χώρου, αλλά στο ότι ο συνθέτης την έχει συλλάβει με τρόπο 

αποκλειστικά οριζόντιο είτε προσφεύγοντας σε διαφορετικές γραμμές ή σε ηχητικά 

σχεδιάσματα που εκτελούνται σε ταυτοφωνία από ομάδες οργάνων είτε  ακολουθώντας μια 

αντίληψη αντιστικτική. 

  Έχουμε να κάνουμε με τη διαδοχή τριών κύριων φράσεων: 

   Στο 1ο μέρος: Μια φάση ανοδική, όπου το μοτίβο της Εισαγωγής προχωρεί κατά μικρά 

άλματα, φραζαρισμένα σε μικρές ομάδες από δύο, τρείς ή τέσσερις νότες και απλώνεται σαν 

μια μεγάλη ηχητική ροή που περνά διαδοχικά από διάφορα ηχοχρώματα. Ο ταχύτατος 

πολλαπλασιασμός των κυττάρων αντιστοιχεί σε μια ένταση  με όλο και μεγαλύτερη 

βιαιότητα, για να καταλήξει στην πειθαρχία ενός  «Φουγκάτο» που αναπτύσσεται ανάμεσα 

στα ξύλινα πνευστά. 

   Αυστηρά δωδεκάφθογγο, αντιπροσωπεύει την ορθολογιστική κατάληξη  ενός χάους από 

ηχητικές ενέργειες  που λίγο-λίγο έχουν δαμαστεί. Για πρώτη φορά από την αρχή της 

συμφωνίας, χρησιμοποιείται εδώ χρόνος μετρημένος με παλμό κανονικό. 

  2ο Μέρος : Andante  

Μια φάση στατική, όπου πρόσκαιρα η μουσική  ακινητοποιείται  στη διάσταση μόνο του 

παρόντος. Μια γυναικεία φωνή εκφέρει το ποίημα του Τ.Σ. Έλιοτ «Μάτια που τελευταία είδα 

σε δάκρυα» με μεγάλη εκφραστική λιτότητα πάνω σε λίγες νότες. 

  Γι’ αυτό το λόγο και η θέση που παραχωρείται στην ίδια τη μελωδία αποκτά εδώ σημασία 

πρωταρχική, επειδή το μελωδικό ύφος εμφανίζεται τώρα ως μια αναπόδραστη συνέπεια και 

ένα αντικατάστατο στοιχείο του μουσικού λόγου, σε πλήρη και καθολική αντίθεση  με τη 

μουσική επεξεργασία του πρώτου και τρίτου μέρους, από τα οποία έχει εξοστρακιστεί. Το 

μεσαίο αυτό μέρος, διαποτισμένο από ένα λυρισμό μεγάλης ομορφιάς, είναι μια εφήμερη 

στιγμή ισορροπίας ανάμεσα στη δημιουργία – χτίσιμο και στην καταστροφή – γκρέμισμα. 

   Στο τέλος ακούγεται  και  πάλι  το αρχικό σήμα, με την απλή κατακλείδα της φωνής πάνω 

στο στερνό παλμό του έργου: «αυτός είναι ο δικός μου οδυρμός» (this is my affliction). 
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  Τη μουσική αυτή διακρίνει άκρα οικονομία (εκφραστικών μέσων και απόλυτη ευστοχία 

στην κατανομή τους από άποψη δραματική. Το εφέ που δημιουργείται – χάρη σ’ αυτό το 

έργο μπορεί να κερδίσει την αποδοχή και του μέσου ακροατή – αντιπροσωπεύει ένα 

αναμφισβήτητο πλεονέτημα του συνθέτη, που ωστόσο δεν είναι τυχαίο, αλλά χαρακτηρίζει 

την ίδια την αλληλουχία και την υφή ενός λόγου που τα κορυφώματά του δεν είναι παρά οι 

αδήριτες στιγμές μιας εξυπακουόμενης μουσικής δράσης η οποία εμπεριέχεται μέσα σε 

πλαίσια καθαρά μουσικά.  

 

Πηγές: από το βιβλίο της Anna-marine Lucciano  «Γιάννης Χρήστου» σε μετάφραση 

Γιώργου Λεωτσάκου (Αθήνα, 1987) 

 

 

ΤΟΚΚΑΤΑ ΓΙΑ ΠΙΑΝΟ ΚΑΙ ΟΡΧΗΣΤΡΑ (1962) 

 

  Στην Τρίτη περίοδο (1959-64) των έργων του συνθέτη, συντελείται η ριζικότερη ίσως 

στροφή στο ύφος του, στην τεχνική της σύνθεσης, στο ηχητικό υλικό και στη φιλοσοφική 

τοποθέτηση της μουσικής του. Παράλληλα, εξελίσσεται και η σημειογραφία που 

χρησιμοποιεί, για να προλειάνει το έδαφος προς τις κατακτήσεις των προσεχών περιόδων. 

  Πρώτη χρονολογικά, εμφανίζεται η αλλαγή στην τεχνική της σύνθεσης. Μέσα στις δύο 

πρώτες περιόδους, η δωδεκάφθογγη τεχνική του είχε εξελιχθεί σταθερά (με χρήση και 

σειραϊκών στοιχείων προς το τέλος), αλλά με αρκετά αργό ρυθμό. Ξαφνικά, στην αρχή της 

τρίτης περιόδου γίνεται  ένα άλμα: η σειραϊκή τεχνική πλαταίνει απότομα, πλουτίζεται, 

ξεπετάγεται και ολοκληρώνεται σ’ ένα νέο σύστημα, εντελώς προσωπικό, πολύ πιο σύνθετο 

από το κλασσικό σειραϊκό σύστημα, αλλά  και πιο εύπλαστο και ευπροσάρμοστο στις 

συνεχώς μεταβαλλόμενες εκφραστικές ανάγκες, όπως και πιο οργανικά δεμένο με τα 

πλατύτερα τόξα της μεγάλης μορφής. Πάνω από τις δωδεκάφθογγες σειρές  και τους 

κλασσικούς μετασχηματισμούς τους, ο Χρήστου εισάγει τώρα νέες τεχνικές έννοιες και την 

αντίστοιχη ορολογία, που του χρειάζεται και που θα του χρησιμεύσει, γενικά, ως το τέλος της 

σταδιοδρομίας του: 

  Τα simle patterns, complex patterns (απλοί σύνθετοι σχηματισμοί), που αποκτούν σιγά – 

σιγά για το συνθέτη τους μια βαθύτερη μεταφυσική έννοια, ιδίως στις επόμενες περιόδους 

και που, σε αντίθεση με τους ιδεατούς σχηματισμούς όπως οι σειρές, αποτελούν το άμεσο 

αντιληπτό στοιχείο “μουσικής υφής”  που ακούει ο ακροατής: τις “ισόχρονες”, βασικούς 

ρυθμικούς σχηματισμούς, 

   Το “continuum”, ενιαίο, αδιαφοροποίητο και αμετάβλητο ηχητικά υπόστωμα, 

   Το ,”mega – statement”, γιγαντιαίων διαστάσεων έκθεση των βασικών σειρών, 

   Την “αντιμετάθεση” (permutation), στη γενικευμένη σημασία του όρου για τους 

μετασχηματισμούς και τον πολλαπλασιασμό του βασικού ηχητικού υλικού, καθώς και 

πλήθος άλλων ειδικευμένων όρων  που απεικονίζουν τα νέα οργανωτικά – δομικά  στοιχεία 

του καινούριου αυτού συστήματος, με επίκεντρο πάντα, τη θεμελιώδη έννοια του 

σχηματισμού . 

   Αντίστοιχη τεχνική χρησιμοποιήθηκε και στην Τοκκάτα για πιάνο και ορχήστρα (1962), 

ένα πυροτέχνημα, όπου χρησιμοποιείται μια εντελώς νέα τεχνική εκτέλεσης στο πιάνο, που 

επιτρέπει  ασύγκριτα πιο γρήγορα, εκτυφλωτικά πιανιστικά περάσματα απ’ ό,τι η ρομαντική 

τεχνική, καταργώντας το πέρασμα του αντίχειρα και εισάγοντας αστραπιαίες ομόρροπες 

κινήσεις χεριών και δακτύλων. 

   Η Τοκκάτα παίχτηκε σε α΄ παγκόσμια εκτέλεση στις 23 Απριλίου στο Δημαρχείο της 

Οξφόρδης , στο πλαίσιο του Αγγλικού Φεστιβάλ Μπαχ, με σολίστ τον Ζωρζ Πλυντερμασέ 

και τη Βασιλική Φιλαρμονική Ορχήστρα με διευθυντή τον Ελιακούμ Σαπάιρα. 

 

                                                                                                         Γιάννης Παπαϊωάννου 
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4.5  ΣΧΟΛΗ  ΝΕΟΤΕΡΗΣ  ΓΕΝΙΑΣ  ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΣΥΝΘΕΤΩΝ (ΓΕΝΝΗΜΕΝΟΙ 

ΜΕΤΑ ΤΟ 1940) 

 

 

ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ  ΑΛΕΞΗΣ   

 

ΠΕΝΤΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΧΟΡΟΙ  

1.Καππαδοκία 2. Κύπρος 3. Βόρεια Ήπειρος 4. Ίμβρος 5. Ανατολική Θράκη 

 

  Οι πέντε ελληνικοί χοροί για ορχήστρα εμπεριέχουν μουσική των Ελλήνων της διασποράς 

και είναι αφιερωμένο με ουράνιον έρωτα εις όλους τους εχθρευόμενους λαούς. Αναφέρομαι 

στο συμπόσιο των φιλοσόφων του Ξενοφώντα, όπου ο Σωκράτης μιλάει για τον ουράνιο 

έρωτα, ο οποίος «επιπέμπει της ψυχής τε και της φιλίας και των καλών έργων». Στις 

ελληνόφωνες περιοχές εκτός Ελλάδος ζούνε διάφορες εθνότητες όπου οι αλληλοεπιρροές 

στον τρόπο ζωής και την πολιτιστική έκφραση είναι φυσικές και φανερές. Εδώ πρέπει να 

ξεχωρίσουμε τις γνήσιες και δημιουργικές αυτές επιρροές των Ελλήνων της διασποράς από 

αυτές που δέχτηκε ο ελληνικός λαός  εντός Ελλάδος τον 20 αιώνα, οι οποίες αλλοίωσαν 

αρνητικά την ελληνική μουσική παράδοση. Αφ’ ενός από την Ανατολή με ξένες κλίμακες, 

ξένους χορούς, διαφορετικό τρόπο τραγουδιού (βλέπε την ύστερη ρεμπέτικη μουσική ή την 

επικρατούσα ψευτολαϊκή μαζική μουσική παραγωγή) και αφ’ ετέρου από την κεντρική 

Ευρώπη  με την εναρμόνιση των μελωδιών με συγχορδίες μείζονα και ελάσσονα τρόπου και 

τα σύγχρονα ηλεκτρακουστικά μέσα. 

  Η γνήσια ελληνική μουσική είναι μονοφωνική, εκτός των πολυφωνικών της Βόρειας 

Ηπείρου. Όταν η μελωδία παίζεται με περισσότερα όργανα δημιουργείται ταυτόχρονα η 

ετεροφωνία, δηλαδή η ίδια μελωδία παίζεται διαφορετικά ανάλογα με τις δυνατότητες υων 

οργάνων (με στολίσματα, περάσματα, ρυθμικά εμπλουτισμένα). Συνοδεύονται συχνά από ένα 

ρυθμικό ισοκράτη Αυτή την τεχνική (την οποία αναφέρει και ο Πλάτωνας) την ε΄φαρμοσα 

στην εργασία μου, σε αντίθεση με την Εθνική Σχολή και τον Σκαλκώτα, που εναρμόνιζαν τις 

μελωδίες με συγχορδίες του δυτικοευρωπαϊκού συστήματος. Η μορφολογική επεξεργασία 

των χορών έγινε με βάση τις δομές της κλασσικής μουσικής. Οι πηγές από τις οποίες 

άντλησα το υλικό της εργασίας  μου ήτανε κυρίως ακουστικές από αυθεντικές ηχογραφήσεις 

που μετέγραψα και επεξεργάστηκα στο έργο μου. 

  Ο πρώτος χορός της Καππαδοκίας είναι ένα Λεϊλαλούμ, ένας πασχαλιάτικος γυναικείος 

χορός. Έχει τρία τμήματα: ένα 6μετρο, ένα 5μετρο και ένα 4μετρο, τα οποία 

επαναλαμβάνονται συχνά.  

  Ο δεύτερος χορός  της Κύπρου  είναι η πρόσθεση πέντε διαφορετικών φωνών που είναι 

δίστιχα τραγούδια. Κάθε φωνή έχει μια οργανική εισαγωγή και ακολουθεί τον «σταθερό 

συλλαβικό δίχρονο  ρυθμό» (Brailoiu), δηλαδή με τις χρονικές αξίες μακρά και βραχεία ( 

βλέπε Αρχαία Ελλάδα) μεταμορφωμένες εδώ σε εντελώς ακανόνιστα μέτρα (2/4, 3/4, 4/4, 

5/4). 

  Ο τρίτος χορός από τη Βόρεια Ήπειρο είναι μια σειρά έξι πολυφωνικών τραγουδιών, πάλι 

συνδεδεμένων με ένα «οργανικό» (εδώ η τούμπα σε διάλογο με τη βιόλα). Γίνεται χρήση 

ιδιόμορφων  τεχνικών, ηπειρωτικής  πολυφωνίας, όπως λ.χ. το σόλο του πάρτη ( «παίρνει», 

αρχίζει δηλαδή το τραγούδι, την κεφαλική φωνή (φαλτσέττο), του γυριστή (στα κόρνα και 

βιόλες), το σταμάτημα με διάστημα δεύτερης κ.α. Έχει συνολικά 12 τμήματα περνώντας 

ομαλά όλες τις δυνατές πεντατονικές σκάλες. 

   Το τέταρτο κομμάτι είναι δύο χοροί από την Ίμβρο που συνηχούν ταυτόχρονα. Ο ένας 

γρήγορος στην ορχήστρα Ι (έγχορδα με άρπα) και ο άλλος αργότερος στην ορχήστρα ΙΙ 

(ξύλινα πνευστά με πιάνο). Έχει τρία τμήματα: Στο πρώτο κυριαρχεί ο γρήγορος χορός, ο δε 

αργότερος είναι ενσωματωμένος στο αργότερο μέτρο. Τέλος, το τρίτο τμήμα, οι ορχήστρες 

παίζουν μεν το ίδιο χορό ταυτόχρονα, αλλάζοντας συχνά από τον ένα χορό στον άλλον.  

   Στον πέμπτο χορό έχω διαλέξει έναν καρσιλαμά (7/8) από την Ανατολική Θράκη σαν αργή 

εισαγωγή και επέλεξα σαν γρήγορο μέρος μια ελεύθερη εναλλαγή παϊντούσκας (5/8) και 

ζωναράδικου (6/8) τελειώνοντας με ένα χορό συγκαθιστό (9/8/). 

                                                                                                              Αγραφιώτης Αλέξης 
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ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΕ ΕΝΑ ΜΕΡΟΣ (1999)  

 

  Ο τίτλος  του έργου δεν ακολουθεί την παραδοσιακή λέννοια του 19ου αιώνα σε φόρμα 

σονάτας ούτε την ετυμολογική έννοια παρά μόνο το γεγονός ότι είναι έργο για συμφωνική 

ορχήστρα. Ανήκει στην «απόλυτη» μουσική δηλαδή δεν έχει πρόγραμμα ούτε αναφέρεται 

πουθενά. 

  Είναι  σειραϊκό έργο επειδή από την δωδεκάφθογγη σειρά εξαρτώνται και πολλοί άλλοι 

παράμετροι. Η σειρά είναι  καταχωρισμένη σε 4 τμήματα: μι,σι,φα (13 ημιτόνια), σι ύφεση, 

μι ύφεση, λα ύφεση (10 ημιτόνια), ρε σολ, ντο (10 ημιτόνια) και φα δίεση (7 ημιτόνια). 

  Μορφολογικά  επίσης το έργο έχει 4 τμήματα  με τις ταχύτητες  (tempo) τέταρτο = 40               

τέταρτο  = 52  και  τέταρτο = 76, που  στην διάρκειά τους έχουν τις αναλογίες 13:10:10:7, 

Επίσης η διανομή των οργάνων έχει σαν βάση αυτούς τους αριθμούς: 10 ξύλινα πνευστά, 7 

χάλκινα πνευστά, 26 έγχορδα, 7  gong και 3 piatti  είναι δέκα κρουστά και επιπλέον ένα tam-

tam.  

   Η συμφωνία περιέχει μέρη τα οποία είναι ad libitum που σημαίνει ότι δεν έχουν μέτρο. Ο 

μαέστρος δεν διευθύνει ρυθμικά αλλά συντονίζει. Υπάρχει ένα ενιαίο μέρος. 

Τοπροαναφερόμενα  είναι μια μουσικολογική προσέγγιση και είναι καθαρά  τεχνική,  δεν 

είναι σκοπός του συνθέτη να ακο΄θγεται η κατασκευή της σύνθεσης. Η νμουσική ότι έχει να 

πει το λέει μόνη της, αφού δεν ακολουθεί κανένα εξωμουσικό πρόγραμμα. 

                                                                                                                                               

                                                                                                           Αγραφιώτης Αλέξης 

 

ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΜΗΝΑΣ 

 

«ΦΡΥΓΙΚΗ ΛΙΤΑΝΕΙΑ» ΓΙΑ ΣΟΠΡΑΝΟ ΣΑΞΟΦΩΝΟ ΚΑΙ ΟΡΧΗΣΤΡΑ   

 

  Η σύνθεση αυτή  βασίζεται αποκλειστικά σε απλό διατονικό υλικό (φρύγιος τρόπος).  Μέσα 

από τεχνικές μίμησης με δράση και κίνηση του μελωδικού υλικού σε πολλαπλές ταχύτητες 

ταυτόχρονα, μεγεθύνσεις – σμικρύνσεις, ισοκράτες κ.τ.λ. παρουσιάζεται  ένα σύστημα που 

επίσημα θα μπορούσε να ονομαστεί τεχνική των «γραμμικών ετεροφωνικών μετατροπιών», 

αλλά ουσιαστικά είναι μια προσπάθεια μεταφοράς του ύφους που αποκλήθηκε 

«θρησκευτικός μινιμαλισμός» στα καθ’ υμάς, με έντονο το στοιχείο μιας  θεματικής  

πολυμελωδικότητας και παράλληλη ενσωμάτωση της έννοιας της «τελετής» μέσω μιας 

μορφικά συμμετρικής βηματικής πορείας.  Το έργο είναι αφιερωμένο στον Θεόδωρο Κερκέζο 

(πέμπτη συνεργασία του συνθέτη  με τον σολίστα )  και έχει ειδικά γραφτεί για τη 

συγκεκριμένη παραγωγή της Κ.Ο.Θ.  με τη NAXOS. 

                                                                                                                   Μηνάς Αλεξιάδης 

 

 

ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ 

 

«ΚΟΤΣΑΡΙ» ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ,  ΓΙΑ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΕΓΧΟΡΔΩΝ, 

ΦΛΑΟΥΤΟ, ΑΡΠΑ ΚΑΙ ΤΥΜΠΑΝΑ  

 

   Το έργο «Παραμύθια του Πόντου» του Αμάραντου Αμαραντίδη είναι γραμμένο το 1992 

και αποτελεί το κύκνειο άσμα του σημαντικού συνθέτη και κορυφαίου θεωρητικού. Το 

έγραψε μετά από παραγγελία του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Αθηνών και 

πρωτοπαίχτηκε στο Μέγαρο λίγο μετά το θάνατό του. Το Κότσαρι είναι ένας από τους 

δημοφιλέστερους ποντιακούς χορούς, που πήρε το όνομα από τον τρόπο που χορεύεται, με τα 

δύο κουτσά βήματα (κοτσά) να εκτελούνται στα πρώτα τέσσερα μέτρα του χορού με χτύπημα 

της φτέρνας (ποντιακά κότσ’) στο έδαφος. Είναι ο εθνικός χορός των Αρμενιών και ιδιαίτερα 

δημοφιλής σε πολλές χώρες. Ο Αμαραντίδης αναδεικνύει με τη συγκεκριμένη σύνθεσή του 

όλη την ένταση, τη δυναμική και την υπερήφανη μεγαλοπρέπεια του χορού αυτού. 

                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                     Νίκος Κυριακού 
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ΑΜΠΑΖΗΣ  ΘΟΔΩΡΗΣ 

 

«ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ» 

 

Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας έχει άμεση και καταλυτική επίδραση στον τρόπο ζωής 

και σκέψης όλων μας. Μια από τις σημαντικότερες κοινωνικές δραστηριότητες του 

ανθρώπου, η εργασία, μοιάζει όλο και περισσότερο να χάνει τις πρωτογενείς της ιδιότητες 

και να ανάγεται σε ακριβό και δυσεύρετο αγαθό. 

  Ο βαθμός προσαρμοστικότητας, κάθε μικρής ή μεγάλης κοινωνικής ομάδας, στις εξελίξεις, 

καθορίζει και τις πιθανότητες βιωσιμότητας της ομάδας αυτής. Η πηροφόρηση είναι πλέον 

ένα από τα υπέρτατα αγαθά, αφού αυτή μόνο μπορεί να καταδείξει την πραγματικότητα και 

να βοηθήσει στην πρόβλεψη των μελλοντικών αλλαγών και κατ’ επέκταση στην καλύτερη, 

για κάθε κοινωνική ομάδα, προετοιμασία. 

  Η πρόσκληση του  CEDEFOR , μου έδωσε το έναυσμα να επιχειρήσω μια προσέγγιση του 

θέματος με μουσικό τρόπο.  

  Το μουσικό υλικό της αρχής μοιά;ζει χαμένο, παγιδευμένο στο χρόνο. Τα επιμέρους 

μελωδικά και ρυθμικά στοιχεία παρουσιάζονται μεμονωμένα, κινούνται δίχως συγκεκριμένο 

προσανατολισμό, διστακτικά, αναζητώντας βοήθεια. Σταδιακά μοιάζουν να αντιλαμβάνονται 

το ένα το άλλο και να προσπαθούν να υιοθετήσουν κοινούς τρόπους συμπεριφοράς. Η φόρμα 

είναι ακόμη χαλαρή. Καθώς δημιουργούνται  πιο σύνθετα μοτίβα – οι πρώτες μορφές 

επικοινωνίας – η μουσική γίνεται όλο και πιο πλούσια σε εκφραστικά στοιχεία. Η 

μονοχρωμία των πρώτων μελωδιών δοκιμάζεται σε διαφορετικές θερμοκρασίες και γεννά 

αποχρώσεις. 

  Η ενορχήστρωση βοηθά τα ο υλικό να αναπτυχθεί ενώ οι κινήσεις μοιάζουν να γίνονται πιο 

σταθερές Σαν όλα αυτά τα στοιχεία να συνειδητοποιούν τις δυνατότητες και τις αδυναμίες 

τους  και καθώς ομαδοποιούνται αρχίζουν να συνεργάζονται και να αλληλοεκπαιδεύονται. Το 

αποτέλεσμα τούτης της αλληλοεπίδρασης είναι άμεσο. Οι διαφορετικές ιδέες συνθέτουν 

πλέον μια και μόνο μουσική χειρονομία. Η αρχική μονοφωνία οδηγημένη μέσω μιας 

εκπαιδευτικής πολυφωνίας  καταλήγει σε μια πολυχρωματική ομοφωνία. Η φόρμα δυναμώνει 

και μοιάζει να υποτάσσει τον χρόνο και να τον ελάγχει. Όλα καταλήγουν σε μια 

θριαμβευτική μελωδία, σύμβολο κατάκτησης. Κατάκτηση της επικοινωνίας, της γνώσης, της 

δημιουργικότητας. 

 

                                                                                                                    Θοδωρής Αμπαζής 

ΑΝΙΣΕΓΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 

 

ΑΖΩΘ, ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΠΙΑΝΑ ΚΑΙ ΟΡΧΗΣΤΡΑ  

 

  Η σύνθεση  Αζώθ είναι ένας μουσικός διαλογισμός πάνω σε αποκρυφιστικά κείμενα από 

την αρχαιότητα μέχρι την εποχή μας και η δομή της είναι εμπνευσμένη από το καβαλιστικό  

δέντρο της ζωής. Ο τίτλος αναφέρεται στον συμβολισμό της αρχικής μονάδας, που αποτελεί 

την πρωταρχική φύση, από την οποία απορρέουν τα πάντα. Η λέξη αυτή συγκροτείται από το 

πρώτο και τελευταίο γράμμα τριών αλφαβήτων: της ελληνικής, λατινικής και εβραϊκής 

γλώσσας, δηλαδή από το πρώτο κοινό γράμμα Α και από τα τελευταία Ζ (της λατινικής), Ω 

(της ελληνικής), και Θ  ή Τ  (της  εβραϊκής). Όσον αφορά στην ένθεση  του τετραγράμματου 

αυτού σε σταυρόνημα σύμβολα, ταυτίζεται κατά σειρά απολήξεων, στο μεν οριζόντιο  κέρας 

Α-Ω (που δηλώνει αρχή και τέλος), στο Δε κάθετο κέρας Ζ-Θ (που δηλώνει στην ελληνική 

γλώσσα ζωή και θάνατο). 

                                                                                                                   Αντώνης  Ανισέγκος 

 

ΑΠΕΡΓΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 

 

LA NUIT EN TETE  
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  O τίτλος θα πρέπει να κατανοηθεί όχι ως μια νοητή νύχτα που μεταγράφηκε εκ των 

υστέρων, μια νύχτα που οι εντυπώσεις της είναι εγκεφαλικά υπολογισμένες, αλλά μάλλον ως 

μια διατύπωση  της έκπληξης για  αυτό που γράφεται εδώ και τώρα. Μια «ξεροκέφαλη» 

μελωδία δε λέει να βγει από το κεφάλι: Επίμονη, διεισδυτική, ενοχλητικά ιδιόρρυθμη, 

έμμονη, σαν ένας διαπεραστικός σωματικός πόνος.  

  Το  έργο είναι –με τα λόγια του Γιώργου Απέργη– «μείγματα αισθήσεων, παιδικά παιχνίδια, 

νυχτερινές πράξεις, φευγαλέες ψυχικές διαθέσεις». Αυτά είναι σε κίνηση, όπως η κινούμενη 

άμμος, φερμένα από μια αρμονία που κυλάει ανάμεσα σε οικείες συγχορδίες και τέταρτα του 

τόνου δίνοντάς τους παράξενους ιριδισμούς. Είναι η εγγραφή της ορμητικής «ενέργειας μιας 

διαρκούς δόνησης, που όμως καταπνίγεται μέσα στο σκοτάδι». 

 

                                                                                                   

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

 

«ΘΕΟΙ ΕΣΤΕ», ΓΙΑ ΟΡΧΗΣΤΡΑ 

 

  Το έργο «Θεοί εστέ» για ορχήστρα του Α. Βασιλειάδη έχει πέντε μέρη που αποτελούν μια 

συνέχεια. Το έργο διαπνέεται από μια έντονη μεταφυσική διάθεση, αφού βασική ιδέα του 

συνθέτη ήταν να παραστήσει μια μουσική «πτήση», ακολουθώντας τη  δημιουργία του 

κόσμου εξελικτικά από την πέτρα, το χαλκό και τον άνθρωπο, ως τον άγγελο και το θεό. 

  Για  την πραγματοποίηση της βασικής αυτής ιδέας, ο συνθέτης χρησιμοποιεί τα όργανα της 

ορχήστρας συμβολικά. Έτσι, η γκραν – κάσα  π.χ.  συμβολίζει την πέτρα, τα μπόγκος 

θεωρούνται όργανα της φύσης, ενώ το βιολί παραπέμπει στην τεχνική εξέλιξη. 

  Το έργο χαρακτηρίζεται από μεγάλη ρυθμική πυκνότητα και καθαρά δεξιοτεχνική 

χρησιμοποίηση των κρουστών οργάνων, που είναι ιδιαίτερα οικεία στο συνθέτη. 

  Ο συνθέτης κάνει μια ενορχηστρωτική αναφορά στον J.S.Bach, τον οποίο θεωρεί ως τον 

κορυφαίο μουσικό όλων των εποχών, χρησιμοποιώντας στο τρίτο μέρος σολιστικά 

ταυτοχρόνως το φλάουτο, το όμποε και το βιολί, συνδυασμούς που παραπέμπει στο δεύτερο 

μέρος του δεύτερου βραδενβούργιου κοντσέρτου  του J.S.Bach. 

  Στο  τέταρτο μέρος υπάρχει μια σύγκρουση όλων των στοιχείων, η οποία οδηγεί στην 

τελική «πτήση», που είναι και η αποκορύφωση του έργου. 

 

                                                                                                                         Elvelin Voigtman 

 

ΣΟΥΙΤΑ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ 

 

  Το έργο αυτό ξεκίνησε αρχικά σαν επεξεργασία δημοτικών  μελωδιών για τη μαθητική 

ορχήστρα ενός Ωδείου της Θεσσαλονίκης. Το 1986-87 ο συνθέτης της έδωσε τη μορφή της 

σουίτας για μεγάλη ορχήστρα, όπως την ακούμε σήμερα.  

   Η σουίτα έχει τρία μέρη, καθένα απ’ τα οποία εμπνέεται  και από μια δημοτική μελωδία. Το 

πρώτο μέρος, «ομάλ», βασίζεται σ’ ένα ποντιακό χορό του οποίου ο ρυθμός (9/8) γίνεται 

διαφορετικές ομάδες οργάνων. Το μέρος αυτό εισάγεται με μια μελωδία στο φαγκότο η οποία 

παίζει γύρω από την Τρίτη σολ-μι σαν ένα είδος τονικού αυτοσχεδιασμού με καθοριστικό 

στοιχείο την ελαττωμένη τέταρτη. Τη μελωδία του φαγκότου συνοδεύουν τα μπόγκος που 

δίνουν το χαρακτηριστικό ρυθμό του ποντιακού χορού, το θέμα του οποίου δεν εμφανίζεται 

ολόκληρο στην αρχή του μέρους, αλλά μάλλον προς το τέλος του: στην αυξανόμενη 

συμπύκνωση των οργάνων της ορχήστρας διακρίνονται διάφορα αποσπάσματα της βασικής 

μελωδίας, ώσπου προς το τέλος φανερώνεται ολόκληρη στο όμποε και το κλαρινέτο. Το 

πρώτο μέρος τελειώνει με μιαν εντυπωσιακή σύνοψη των στοιχείων που προηγήθηκαν.   

  Στο δεύτερο μέρος ο συνθέτης χρησιμοποιεί μια μελωδία της Καππαδοκίας «απόψε τα 

μεσάνυχτα», η οποία κι εδώ εμφανίζεται ολόκληρη κάπως αργότερα στα βιολιά. Οι ωραίες 

διαφωνίες της συνοδείας τονίζουν την κάπως πονεμένη έκφραση του θέματος.  

  Το τρίτο μέρος  της σουίτας, «θάλασσα πικροθάλασσα», ακολουθεί αμέσως μετά το δεύτερο 

(attacca) . Εδώ στο μεγαλύτερο μέρος η ορχήστρα κινείται και αρμονικά  και μελωδικά χωρίς 
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άμεση σχέση με την κεντρική μελωδία, η οποία απλώς διαφαίνεται μερικές φορές στα ξύλινα 

πνευστά και στα έγχορδα. Με τον τρόπο αυτό ο συνθέτης προτείνει μια λύση για το 

συνδυασμό του ελληνικού με το σύγχρονο ευρωπαϊκό στοιχείο. Και στο μέρος αυτό έχουμε 

ένα ρυθμικό παιχνίδι ανάλογο με αυτό του πρώτου μέρους ανάμεσα στα 

  . 

  Το τρίτο μέρος αποτελεί μια μεγάλη τελειωτική κορύφωση όλου του έργου με την πυκνή 

και εύστοχη χρησιμοποίηση όλης της ορχήστρας.  

                                                                                                                    Evelin Voigtmann 

 

ΒΛΗΤΑΚΗΣ   ΜΑΝΩΛΗΣ 

 

«ΚΥΚΛΟΣ» 

 

  Η σύνθεσή μου ΚΥΚΛΟΣ αποτελεί ένα είδος “απόκρυφης” μελοποίησης ποιημάτων του 

Rainer Maria Rilke. Ο ποιητικός λόγος δεν εκφέρεται, αποτελεί όμως τη βάση για την 

αρχιτεκτονική δομή και τις μουσικές κινήσεις του έργου. Η βασική φωνή του πρώτου 

τμήματος (πρώτο ποίημα) ηχεί στο βιμπράφωνο και υφίσταται έναν κανόνα με χρονική 

μεγέθυνση: 1:2 (κλαρινέτο μπάσο) και 1:4 (άρπα). Η φωνή του μπάσου κλαρινέτου 

τροποποιείται ηχητικά (κόρνα, ξυλόφωνο) και ολοκληρώνεται στο τέλος του δεύτερου 

τμήματος (δεύτερο και τρίτο ποίημα). Η φωνή της άρπας υφίσταται δομικές διαφοροποιήσεις 

(διακοπές, προσθήκες, πυκνώσεις) και ολοκληρώνεται στο τέλος του τρίτου τμήματος 

(τέταρτο ποίημα). Ακολουθεί μια Coda που αντιστοιχεί στο πέμπτο ποίημα (τελευταίο ποίημα 

της συλλογής Sonette an Orpheus). Ο τίτλος παραπέμπει σε διάφορα στοιχεία: α) ο 

αναλογικός κανόνας (Proportionskanon) ως σύμβολο ομόκεντρων κύκλων β) κύκλος ως 

σύνολο των πέντε ποιημάτων γ) κύκλος ως γραφικό στοιχείο που σχηματίζεται από τις 

απόλυτα συμμετρικές διαδρομές των εγχόρδων στο πρώτο τμήμα δ) κύκλος ως κλειστό 

ηχητικό αντικείμενο (ξύλινα πνευστά πριν από την πρώτη φερμάτα) ε) κύκλος με την έννοια 

της τροποποιημένης επαναφοράς του αρχικού υλικού στο τέλος του κομματιού ζ) κύκλος ως 

σύμβολο της ολοκλήρωσης μιας διαδικασίας, αλλά ταυτόχρονα και μιας αέναης κίνησης, 

στην οποία το τέλος αποτελεί μια καινούρια αρχή.Τα πέντε ποιήματα του Rilke που 

αποτελούν τη βάση της σύνθεσης εκφράζουν με διαφορετικό τρόπο την καλλιτεχνική 

εμπειρία. 

   Το πρώτο, παρμένο από την ποιητική συλλογή «Το Βιβλίο της μοναστικής ζωής» (Das 

Buch vom m¨οnchischen Leben) περιγράφει μια σχεδόν εκστατική στιγμή δημιουργίας ενός 

Ρώσου εικονογράφου μοναχού. Μια μουσική κραυγή εισάγει το δεύτερο τμήμα της 

σύνθεσης, το οποίο ‘μελοποιεί’ ταυτόχρονα το δεύτερο και τρίτο ποίημα, που έχουν σα θέμα 

τη μορφή του Ορφέα.  

  Το δεύτερο ποίημα περιγράφει τη ‘μαγική’ λειτουργία του ορφικού μέλους, που ‘πλάθει’ 

ζώα από σιωπή, τα οποία, οπλισμένα σχεδόν με ανθρώπινη αντίληψη, αποκτούν ένα ‘ναό 

ακοής’ (Tempel im Geh¨οr).  

  Το τρίτο ποίημα αναφέρεται στον τραγικό θάνατο του Ορφέα από τις οργισμένες Μαινάδες. 

O Rilke επισημαίνει εδώ άλλο ένα ‘μαγικό’ στοιχείο: ο κατακερματισμός του σώματος του 

Ορφέα από τις Μαινάδες είναι προϋπόθεση για την εξάπλωση και διάδοση του ορφικού 

μέλους.  

  Το τέταρτο ποίημα συνδέει την ποίηση με τη λειτουργία της αναπνοής μ’ ένα τόνο που 

αποπνέει βουδιστική παγκοσμιότητα. Μπορεί κανείς να δει το φαινόμενο της αναπνοής σαν 

μια μυστική ένωση (unio mystica) ανάμεσα στο υποκείμενο και το σύμπαν, κατ’ επέκταση 

την ποιητική (ευρύτερα: καλλιτεχνική) εμπειρία σαν σύνδεση του εγώ με τον κόσμο: «…σε 

κάθε ποίημα βρίσκεται περισσότερη πραγματικότητα απ’ ό,τι σε κάθε σχέση ή κλίση 

(Zuneigung), την οποία νοιώθω. Εκεί όπου δημιουργώ, είμαι αληθινός…». (R. M. Rilke).  

  Το τελευταίο ποίημα, το οποίο αντιστοιχεί στην Coda (ηχητικά απομακρυσμένο τρίο 

εγχόρδων μέσα σ’ ένα ‘δάσος’ από flageolett-pizzicato) εκφράζει τη μεταβολή και 

μεταμόρφωση (Verwandlung). Ο ποιητής καλεί τον ‘σιωπηλό φίλο του απόμακρου’ (Stiller 

Freund der vielen Fernen) να γίνει ‘μαγική δύναμη στο σταυροδρόμι των αισθήσεών του, 
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νόημα της παράδοξης συνάντησής τους’ (Sei in dieser Nacht aus ¨Ubermaβ / Zauberkraft am 

Kreuzweg deiner Sinne, / ihrer seltsamen Begegnung Sinn). H σύνθεση ΚΥΚΛΟΣ γράφηκε 

για την Κ.Ο.Θ. και αφιερώνεται στον πρώην καλλιτεχνικό της διευθυντή, Μύρωνα 

Μιχαηλίδη. 

                                                                                                                     Μανώλης Βλητάκης 

 

 

ΔΥΜΙΩΤΗΣ ΦΑΝΟΣ 

 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

  Η Ακαδημαϊκή Εισαγωγή  γράφτηκε στο Princeton  της New Jersey, όπου ζει ο συνθέτης, το 

καλοκαίρι του 1992 ειδικά σαν συμμετοχή στο διαγωνισμότου Υπουργείου Παιδείας  Κύπρου 

για ένα ορχηστρικό έργο που θα παιζόταν στην τελετή εγκαινίων  του Πανεπιστημίου 

Κύπρου τον Οκτώβριο του ίδιου χρόνου. Οι περιστάσεις σύνθεσης του έργου εξηγούν τον 

τίτλο, ο οποίος παράλληλα αναφέρεται στην περίφημη «Εισαγωγή για μια Ακαδημαϊκή 

Γιορτή» του  Brahms. Επειδή σ’ ένα Πανεπιστήμιο ανάμεσα σ’ άλλα μεταδίδεται η παράδοση 

και η γνώση, το έργο είναι πλατειά βασισμένο στη Δυτική Μουσική Παράδοση από τον Bach  

ως τον Bartok  χρησιμοποιώντας  στοιχεία σονάτας και φούγκας και έχοντας κατά το πλείστο 

μια διαυγή αίσθηση τονικότητας. Ταυτόχρονα η  «Ακαδημαϊκή Εισαγωγή» αντλεί από το 

ελληνικό μουσικό ιδίωμα  κυρίως με τη χρήση Ελληνικών τρόπων.   

  Η πρεμιέρα  του κομματιού έγινε στη Λευκωσία στις 12 Οκτωβρίου 1992 από την Κρατική 

Ορχήστρα Δωματίου Κύπρου υπό τη διεύθυνση του Άγη Ιωαννίδη.   

 

                                                                                                            Evelin Voigtmann 

 

ΖΑΝΝΑΣ  ΣΑΒΒΑΣ 

 

«ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ»  

 

  Οι «Μεταμορφώσεις», έργο 6, είναι και το πρώτο συμφωνικό έργο του Ζάννα για μεγάλη 

ορχήστρα. Έχοντας σαν πρότυπο τις σουίτες μπαλέτου του Στραβίνσκυ, χωρίς επιδίωξη 

αντιγραφής, είχε, σαν αρχική ιδέα, την πρόθεση να γράψει μια μπαλετική σουίτα. Λόγω 

έλλειψης όμως μιας συγκεκριμένης υπόθεσης, το έργο τελικά εξελίχθηκε σε μια μουσική 

σύνθεση μικρής διάρκειας. Το έργο βασίζεται στην τριμερή φόρμα, στην οποία το συνθετικό 

υλικό που εμφανίζεται στα φλάουτα του πρώτου μέρους εξελίσσεται κατόπιν στα δύο 

επόμενα μέρη, αλλάζοντας μορφές (από εκεί και ο τίτλος «Μεταμορφώσεις»). 

 

 

 

ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗ  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  

 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΧΟΡΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ 

 

   Η Κατερίνα Καραμεσίνη ξεκίνησε τις μουσικές σπουδές της στην Αθήνα στο Εθνικό 

Ωδείο, όπου πήρε δίπλωμα πιάνου από την τάξη της Καίτης Τρούλη και δίπλωμα φούγκας 

από τον Σπύρο Κλάψη. Συνέχισε τις σπουδές της το 1995 με υποτροφίες στη Βοστώνη των 

ΗΠΑ, όπου ειδικεύεται στη σύνθεση και μουσική επένδυση στον κινηματογράφο, καθώς και 

στο Sussex University, αποκτώντας διδακτορικό τίτλο στη σύνθεση. Το έργο της 

περιλαμβάνει μεταξύ άλλων μουσική δωματίου, χορωδιακά, συμφωνικά έργα και τρεις 

όπερες. Το 1999 κέρδισε το Chanctonbury Chorus Composition Competition στην Αγγλία για 

το έργο της “with beauty and beauty and beauty” για σαξόφωνο, σοπράνο και χορωδία, ενώ η 

όπερά της “Ο μικρός πρίγκιπας” τιμήθηκε με ειδική μνεία στο διεθνή διαγωνισμό σύνθεσης 

για όπερα Van de Vate στη Nancy. Το 2002 έγραψε το Κονσέρτο “Το Τραγούδι του 

Διόνυσου” για σαξόφωνο και ορχήστρα για το σαξοφωνίστα Θεόδωρο Κερκέζο. Το 
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Μακεδονικό Χορό τον έγραψε η Κατερίνα Καραμεσίνη στη Βοστώνη το 1995-1996. Το έργο 

αρχίζει με ‘θραύσματα’ της μελωδίας, τα οποία σταδιακά ‘ανασυγκροτούν’ τη μελωδία. Η 

έμφαση στα πνευστά τονίζει τον μακεδονικό χαρακτήρα της μελωδίας, ενώ οι σύνθετοι 

ρυθμοί το χορευτικό στοιχείο. Στη β’ ενότητα παρουσιάζεται το θέμα πιο αποφασιστικά και 

θα καταλήξει σε μια ρυθμική κορύφωση. Η επιδέξια χρήση της ορχηστρικής παλέτας μαζί με 

μια σύγχρονη αρμονική γλώσσα δημιουργούν έναν ενδιαφέροντα συνδυασμό του 

παραδοσιακού στοιχείου με το σύγχρονο. Όπως η συνθέτρια ανέφερε σε ομιλία της, 

“ξαναανακαλύπτει κανείς τα ελληνικά στοιχεία, όταν διευρύνει το ελληνικό στοιχείο, 

συνδέοντάς το με σύγχρονους κώδικες σύνθεσης παγκοσμίων δεδομένων”. Αυτό είναι μια 

σύγχρονη προσέγγιση των παραδοσιακών στοιχείων μέσα από τη σύνθεση.  

 

                                                               Σόλων Μιχαηλίδης (επεξεργασία: Evelin Voigtmann)  

 

ΚΑΣΣΑΡΑΣ   ΣΑΡΑΝΤΗΣ 

 

«ΜΑΡΙΑ ΝΕΦΕΛΗ», ΚΥΚΛΟΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ – ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ  ΤΗΝ 

ΟΜΩΝΥΜΗ ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑ ΕΛΥΤΗ. 

 

  Η μελοποίηση της  Μαρίας Νεφέλης άρχισε να γράφεται από το 1978. Ο συνθέτης επέλεξε 

αποσπάσματα του ποιήματος θέλοντας να τονίσει  ιδιαίτερα την αμείλικτη πάλη δύο 

προσώπων, του Αντιφωνητή και της ομώνυμης  ηρωίδας του έργου. Αυτή η ερωτική σχέση 

εμπνέει τη μουσική διαδρομή και έτσι έχουμε σταδιακά μιαν εναλλαγή ηχοχρωμάτων για 

κάθε τραγούδι. 

  Η αποσπασματοποίηση  του ποιήματος έγινε κατόπιν συνεργασίας του ίδιου του ποιητή με 

τον συνθέτη την άνοιξη του 1980. Είναι στις  μελλοντικές προθέσεις του συνθέτη η μουσική 

αυτή να αποτελέσει, με την κατάλληλη επεξεργασία, τη βάση του  Liberto  για τη δημιουργία 

μιας όπερας. 

                                                                                                                    Σαράντης  Κασσάρας 

 

ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΤΗΣ  ΚΥΠΡΟΣ 

 

   Το έργο  “Η Σαλαμίνα της Κύπρος”  σε ποίηση Γιώργου Σεφέρη, ο συνθέτης το συνέλαβε 

σε μια πρώτη μορφή για σολίστ, χορωδία και ορχήστρα το 1991. Στην αποψινή συναυλία 

παρουσιάζεται σε νέα, επεξεργασμένη μορφή, στην οποία έχουν γίνει διάφορες αλλαγές και 

προσθήκες, όπως η εισαγωγή στο 11ο μέρος. Τους στίχους του ποιήματος του Σεφέρη, ο 

Κασσάρας δεν τους αποδίδει όπως ακριβώς είναι γραμμένοι, αλλά ακολουθώντας μια δική 

του σειρά. Ξεχωρίζει κάποιες θεματικές ενότητες από το κείμενο παρουσιάζεται άλλοτε 

ολόκληρο από έναν αφηγητή και άλλοτε από έναν ψάλτη ή άλλους σολίστ- συνήθως  με 

ακολουθία χορωδίας, οι οποίοι κατά βάθος εκπροσωπούν κάποιους θεσμούς της σημερινής 

πραγματικότητας. 

     Μάλιστα ο συνθέτης εισάγει την “Κύπρο” προσωποιημένη στο 5ο μέρος, χωρίς αυτό να 

αναφέρεται ρητά στο ποίημα του Σεφέρη. Η συνθέτη του Κασσάρα αποτελεί δηλαδή μια 

προσωπική ερμηνεία του κειμένου,  που η μορφή της θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως 

καντάτα με (ενδεχόμενη) δυνατότητα σκηνικής δράσης. Η μουσική  στηρίζει το κείμενο, 

αφού σε πολλά σημεία αποδίδει πιστά την ατμόσφαιρα ή το χαρακτήρα του. Ένα άλλο 

χαρακτηριστικό του έργου είναι πως η ορχήστρα προαναγγέλει συνήθως τη μελωδία που θα 

παρουσιάσει στη συνέχεια τα λόγια, ή αλλού την επαναλαμβάνει σαν σχολιασμό του 

κειμένου από τη μεριά της. 

Το 1ο μέρος, Θρήνος, μας μεταφέρει σε μια λυπημένη ατμόσφαιρα. Δεσπόζει μια μελωδία 

θρήνου στο φλάουτο, η οποία συνοδεύεται από ένα επίμονο (οστινάτο) μοτίβο στο πιάνο και 

στην κιθάρα. Η χορωδία τραγουδά επίσης θρηνώντας μ’έναν μεγάλο αναστεναγμό. Στη 

συνέχεια, ο αφηγητής απαγγέλει τους στίχους 11-25  (“Τότες άκουσα βήματα στα 

χαλίκια…”), ενώ η ορχήστρα τα παρακολουθεί, δημιουργώντας σιγά σιγά όλο και 

περισσότερη ένταση, με το τραγούδι “Φωνή Κυρίου”  
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  Το 2ο μέρος, Μνήμες, ξεκινά με το επίμονο μοτίβο του 1ου μέρους, πριν ακουστεί ακόμη 

μια φορά το λυπητερό θέμα του φλάουτου κι έτσι η μελαγχολική διάθεση παραμένει, Με 

τους πρώτους στίχους του ποιήματος  (“Κάποτε ο ήλιος…”), ο βαρύτονος τραγουδά μια 

τρυφερή μελωδία. Ύστερα  από μια εξέλιξη μέσα από την ορχήστρα και τη χορωδία, το 

μέρος αυτό κορυφώνεται στο τέλος στη λέξη “αυτοκρατορία”.     

  Στο επόμενο μέρος Δύναμη, ο συνθέτης επικεντρώνεται στη λέξη “δύναμη”, αρχίζοντας μ’ 

ένα τονισμένο ρυθμικό μοτίβο. Μια πρώτη έντονα χρωματική ενότητα, στην οποία 

επαναλαμβάνεται η λέξη “δύναμη” απ’ τον τενόρο και τη σοπράνο, οδηγεί σε μια δεύτερη. Σ’ 

αυτήν απαγγέλονται οι στίχοι 13-14 (Όμως βαριά…) απ’ τον αφηγητή, τον οποίο συνοδεύει η 

ορχήστρα με ανατολίτικο χρώμα. 

   Στο 4ο μέρος , Έρωτας, ακολουθεί ένα γλυκό, σχεδόν ρομαντικό τραγούδι, βασισμένο 

στους στίχους 5-8 (Τα νέα κορμιά…). Η ορχήστρα συνοδεύει άλλοτε πάλι με ένα οστινάτο, 

άλλοτε με μια ήρεμη λικνιστική κίνηση, που ταιριάζει απόλυτα στο κείμενο. 

  Το 5ο μέρος, Το πέρασμα, ενώνει διάφορα σημεία του ποιήματος μεταξύ τους. Έχει 

δυναμική, αλλά συγχρόνως σκοτεινή χροιά, ενώ ο ψάλτης τονίζει ιδιαίτερα τη λέξη  το 

πέρασμα(στ.10). Τα έγχορδα παρουσιάζουν στη συνέχεια μια κάπως μελαγχολική μελωδία, 

την οποία ακολουθεί ο μπάσσος( “και τούτα τα κορμιά…” ). Κύριο θέμα του μέρους αυτού 

είναι η Κύπρος που μέσα σε μυστικιστική ατμόσφαιρα, εμφανίζεται ντυμένη στα μαύρα και 

στηριζόμενη από συγχορδίες Σα κολώνες να τραγουδά με βαθύ αναστεναγμό ο οποίος περνά 

στη συνέχεια στο όμποε. Το μέρος ολοκληρώνεται  με την  επαναφορά της μελαγχολικής 

μελωδίας και τον αναστεναγμό της Κύπρου. 

   Στο 6ο μέρος, Κοσμογονία, η ορχήστρα “πλέκει” με χαρακτηριστικά δέκατα έκτα  έναν 

κόσμο, μέσα στον οποίο τα πνευστά, και στη συνέχεια η χορωδία παρουσιάζουν το κύριο 

ρυθμικό θέμα, βασισμένο σε δύο όμοιους στίχους (34 και 60) ¨Νήσος τις εστί”. 

  Όπως φανερώνει ο τίτλος του 7ου μέρους, Φίλοι του άλλου πολέμου, η διάθεση γίνεται πιο 

έντονη, μαχητική. Ωστόσο, σύντομα αλλάζει σ’ ένα πένθιμο εμβατήριο. Κυριαρχεί μια 

πένθιμη και συνάμα γλυκιά μελωδία στο φαγκότο, η οποία ενισχύεται από ένα μοτίβο σαν 

“κλάμα” στο κλαρινέτο. Στη συνέχεια παρουσιάζουν το θέμα (στίχοι 35-42) η μετζοσοπράνο 

και ο βαρύτονος τους οποίους υποστηρίζει η χορωδία, θυμίζοντας στο σύνολο σκηνή από 

αρχαία τραγωδία. 

  Το 8ο μέρος , Κύριε Βοήθα.,  είναι μια έντονη επίκληση την οποία εισάγουν τα χάλκινα. Ο 

τρόπος που απαγγέλει η χορωδία, καθώς και ο ψάλτης , προσδίδουν στο μέρος αυτό μια 

εικόνα λειτουργίας.  

  Στην πορεία,  το αρχικό ρυθμικό θέμα εξελίσσεται σε χορευτικό και μελωδικό, 

φανερώνοντας ένα χαρακτηριστικό ελληνικό ιδίωμα, γνωστό από λαϊκά ορατόρια και 

οδηγώντας προς μια αισιόδοξη στάση. 

  Το 9ο μέρος, Ιντερμέτζο, βασίζεται στους στίχους 50-53 (“Δε φελά να μιλάμε”). Έχει ήρεμο 

χαρακτήρα, ξεκινώντας με το πιάνο μόνο του, το οποίο παρουσιάζει το κύριο, απλό θέμα, που 

σιγά απλώνεται από τον σολίστ στην ορχήστρα και στη χορωδία. 

  Το 10ο μέρος, Κήρυκας, ολοκληρώνει κατά κάποιον τρόπο το προηγούμενο. Είναι η 

συνέχεια του κειμένου και επαναφέρει το προηγούμενο θέμα στο κλαρινέτο. Στη συνέχεια 

όμως εμφανίζεται μια πιο ανήσυχη διάθεση, επηρεασμένη από τη λέξη “βραχνά”.  

  Το θέμα του κόρνου, ωστόσο, μετατρέπεται και πάλι σε χορευτική κίνηση και απλώνεται 

στην ορχήστρα, προαναγγέλοντας κάπως  την τελική στάση του έργου. 

  Από το 10ο μέρος μέχρι το τέλος εμφανίζεται μια όλο και πιο μεγάλη κορύφωση με 

αισιόδοξη διάθεση. Έτσι και το 11ο μέρος, Το μήνυμα της Σαλαμίνας, εισάγει ένα χορευτικό 

θέμα, που σιγά σιγά αναπτύσσεται από την ορχήστρα, για να φτάσει στην απαγγελία των 

στίχων 55-58 (“όμως ο μαντατοφόρος τρέχα…”)  από τους σολίστ και τη χορωδία. 

Το έργο ολοκληρώνεται με το αισιόδοξο Φινάλε, στο οποίο δεσπόζει ένα χαρακτηριστικό 

χορευτικό τραγούδι, το οποίο παρουσιάζεται από την ορχήστρα και τους σολίστ, ενώ η 

χορωδία ακολουθεί σαν ρεφρέν. Κι εδώ το ελληνικό χρώμα είναι καταφανές και εκφράζεται 

ακόμα πιο πολύ από τα ποικίλματα που κάνει η ορχήστρα πάνω στη χορωδία. Μια κατάληξη 

ανακεφαλαιωτική της ορχήστρας δίνει ένα εντυπωσιακό τέλος. 

                                                                                                                        Evelin Voigtmann 
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«ΛΙΜΑΝΙ», «ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ”»(ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ), 

«ΒΟΛΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ» ΑΠΌ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΩΔΗ ΣΤΗ ΜΗΤΕΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ» 

 

  Η «Ωδή στη μητέρα Θεσσαλονίκη» ανήκει στον κύκλο «Μουσικές ιστορίες της 

Μακεδονίας»  και περιγράφει αγαπημένες γωνίες της πόλης. Αντλεί την έμπνευσή της από τα 

ποιήματα της λογοτεχνικής Σχολής της Θεσσαλονίκης (Ν. Γ. Πεντζίκης, Γ. Βαφόπουλος, Τ. 

κ.ά.), γνώριμο χαρακτηριστικό της οποίας είναι ο εσωτερικός μονόλογος. 

  Στην προσπάθεια να «ντύσω»  μουσικά τα λογοτεχνικά  κείμενα και τα ποιήματα των 

ιστοεικών αυτών μορφών, αντιμετώπισα εξαρχής το πρόβλημα του πώς να εκφράσω με τη 

σημερινή μουσική γλώσσα τη συλλογιστική της δεκαετίας του   ’30, του Μεταπολέμου μέχρι 

το 1974. Πολλά έχουν αλλάξει από τότε, ένα όμως παραμένει: η «ερωτική» σχέση  των 

συνθετών και των λογοτεχνών της πόλης. Η μουσική μου δεν προσθέτει τίποτα στην αξία των 

κειμένων, από τα οποία εμπνεύστηκα. Όλες όμως οι μνήμες της παιδικής ηλικίας αναδύουν 

το τοπίο μιας πόλης που αλίμονο στα χρόνια που πέρασαν έχει  ανεπανόρθωτα τραυματιστεί. 

 

                                                                                                                   Σαράντης Κασσάρας 

ΚΑΤΡΑΛΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 

«ΙΜΕΡΟΣ»: ΣΥΜΦΩΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΓΙΑ ΟΡΧΗΣΤΡΑ, ΕΡΓΟ 28 

 

   Ο Ίμερος του συνθέτη κατοπρίζει ως ένα βαθμό τη δημιουργική διάθεσή του να 

αναπολήσει με το παρόν έργο του ανεξάρτητες εικόνες και συναισθηματικές καταστάσεις στο 

μέτρο του προσωπικού ημερολογίου του. Ο πόθος, σε συνάρτηση με το όνειρο, που πάντα 

είναι ποιητικότερο της πραγματικότητας, αποδίδεται όχι σαν υπαρξιακή υστερία, αλλά ως η 

πλέον δόκιμη καλλιτεχνικά αποτύπωση της στιγμής. Η επιθυμία να περιγράψει τις δέλτους 

του εσωτερικού του γίγνεσθαι μες από τα βιώματα του γιγαντώνεται στο δρόμο της επώδυνης 

ανάμνησης και της συναισθηματικής έγερσης.  

  Στο πρώτο μέρος του έργου ζωντανεύει η νεκρώσιμη πομπή με τη σορό ενός αγοριού στην 

πιο πολυσύχναστη πλατεία της Τρίπολης. Η πομπή διέρχεται διαγωνίως την πλατεία και 

διακόπτει τις χαρούμενες φωνές και τα παιχνίδια των παιδιών. Στο ίδιο πλαίσιο η ζωή και ο 

θάνατος περιγράφονται στις μελαγχολικές μεταπτώσεις τους και στις συγκινησιακές 

φορτίσεις που αναδίδουν. Καθώς όλα τα μέρη του έργου είναι σε ελεύθερη φόρμα, 

διαλέγονται ελεύθερα με τη μουσική αντίληψη της πραγματικότητας όπως την έχει βιώσει ο 

συνθέτης. Έτσι, στο πρώτο μέρος ενσωματώνονται επτά σπονδυλωτά αλλά αυτοτελή 

επεισόδια με μια χαρούμενη coda.  

  Το δεύτερο μέρος διηγείται το ταξίδι στη σκοτεινή προσωπικότητα μιας νέας γυναίκας και 

το συναισθηματικό έλλειμα αποδοχής του ονειρεμένου κόσμου κατά πώς το επιθυμεί ο 

σύντροφός της. 

                                                                                                          Γιώργος Κατραλής 

 

ΚΙΚΟΥ  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

 

«ΜΕΤΕΩΡΙΣΜΟΣ»   ΓΙΑ ΟΡΧΗΣΤΡΑ  (1997) 

 

  Το έργο Μεταωρισμός αποτελεί την έκφραση ενός προσωπικού προβληματισμού πάνω στην 

έννοια της αναλογίας, και κατ’ επέκτασιν της συμμετρίας, τόσο ως προς τον χειρισμό των 

μουσικών φθόγγων όσο και προς τη μουσική μορφοποίηση μέσα στο χρόνο. Η σύνθεση 

αξιοποιεί δύο θεμελιώδεις έννοιεςοι οποίες λειτουργούν μέσα στο έργο ως αυθαίρετα 

δεδομένες αρχές: το μουσικό διάστημα μιας σύνθετης πέμπτης (η δωδέκατη C-G ), και η 

παραδοχή της ύπαρξης μιας χρονικής μονάδας (το ένα λεπτό). Το μουσικό διάστημα της 

δωδέκατης – δηλαδή η σχέση μεταξύ πρώτου και τρίτου αρμονικού της αρμονικής στήλης 

του φυσικού φθόγγου C – υφίσταται μια σειρά συμμετρικών μετασχηματισμών σμίκρυνσης 

και μετάθεσης μέσω μιας αλληλουχίας αναλογικών σχέσεων (Σειρά 1) που οι απαρχές τους 

βρίσκονται επίσης μέσα στην αρμονική στήλη. Το αποτέλεσμα είναι μια σχεδόν ατέρμονη 
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γένεση μουσικών φθόγγων που στοχεύει στο άπειρο- στην πραγματικότητα ο μοναδικός 

περιορισμός της εξέλιξης της είναι η υπέρβαση του αντιληπτού μουσικού χώρου. 

Ταυτόχρονα, μια δεύτερη σειρά (Σειρά 2 ) διαμορφώνει το συνεχές του χρόνου συμπιέζοντας 

ή επεκτείνοντας τη χρονική μονάδα, και με αυτόν τον τρόπο μορφοποιεί και τη μουσική δομή 

Κατά τη διάρκεια της μουσικής εξέλιξης, η αλληλεπίδραση μεταξύ των σειρών συνοδεύεται 

επίσης και από παράλληλες διαδικασίες «καταστροφής-αφαίρεσης» και «δημιουργίας-

προσέγγισης» των μελωδικών και αρμονικών σχέσεων, ένα φαινόμενο που αποτυπώνεται με 

τη διαφοροποίηση της  ενορχηστρωτικής πυκνότητας καο ορχηστρικών χρωμάτων. Όλα αυτά 

συντελούν στον ομοφωνικό χαρακτήρα του έργου, στις απρόσμενες αλλαγές της δυναμικής, 

της ρυθμικής αγωγής, και, τελικά της μουσικής υφής, και σ’ έναν αισθητικό προσανατολισμό  

που κινείται στα όρια της ελεύθερης ατονικότητας και του σειραϊσμού. 

 

                                                                                                                          Ευαγγελία Κίκου 

 

ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ   

 

 “AMOR FATI” ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΟΘ (2007) ΓΙΑ ΤΑ 50 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ 

ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 

 

   O Irvin Yalom αναφέρει στο βιβλίο του «Θρησκεία και Ψυχιατρική»: «Προτιμώ σαφώς μια 

νιτσεϊκή προοπτική που είναι εορταστική για τη ζωή, δεμένη με τη ζωή… Εκείνοι που 

νιώθουν ότι έχουν ζήσει πλούσια τη ζωή τους, ότι έχουν εκπληρώσει τις δυνατότητές τους 

και τον προορισμό τους, βιώνουν λιγότερο πανικό μπροστά στο θάνατο». Οι ψυχοθεραπευτές 

έχουν να μάθουν πολλά από το Νίκο Καζαντζάκη, τον συγγραφέα τόσων δοξαστικών για τη 

ζωή έργων… Μ’ αρέσει πολύ η φράση του στην «Αναφορά στον Γκρέκο»: «Να μην αφήσω 

στο Χάρο τίποτα να μου πάρει –μονάχα λίγα κόκαλα». Είναι ένας καλός οδηγός για τη ζωή 

μας… Οι σκέψεις αυτές του Irvin Yalom έγιναν η αφετηρία έμπνευσης του “Amor Fati” 

(Αγάπη για τη μοίρα σου), ενός αισιόδοξου έργου. Ίσως το πρώτο μου έργο με θετική 

παρόρμηση για τη ζωή. 

  Τον μουσικό πυρήνα και το βασικό θέμα άντλησα από τις κρητικές κοντυλιές και το 

ηχόχρωμα στηρίχτηκε στον ήχο της λύρας, στον θιάμπολι, την μάντουρα και την 

ασκομάντουρα. Από τα χάλκινα της ορχήστρας προτίμησα μόνο τα κόρνα, για λόγους 

οικονομίας και αποφυγής περιττών εντάσεων και εντυπωσιασμού. Το έργο αποτελείται από 

τρία συνεχόμενα μέρη και μια μακροσκελή coda, σε ένα και μόνο tempo. Προσπάθησα να δω 

το έργο του Νίκου Καζαντζάκη με σύγχρονη ματιά, χωρίς τη συνήθη φολκλορική διάσταση, 

λαθεμένη και πολύ περιοριστική για την ουσία της δημιουργίας του, το φιλοσοφικό και 

ιδεολογικό του περιεχόμενο. Από το 1994, που μου απονεμήθηκε το βραβείο «Νίκος 

Καζαντζάκης» στο Ηράκλειο, σκεφτόμουν τη σύνθεση ενός μουσικού έργου, εμπνευσμένου 

από το έργο του και την προσωπικότητά του. Η ανάθεση της Κρατικής Ορχήστρας 

Θεσσαλονίκης και του Μύρωνα Μιχαηλίδη υπήρξε καταλυτική για την εκπλήρωση της 

επιθυμίας μου, και τους ευχαριστώ θερμά. 

 

                                                                                                            Γιώργος Κουμεντάκης 

ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΝΥΧΤΑ 

 

  Το Ταξίδι στη Νύχτα (1998) αποτελεί ανασύνθεση δύο κομματιών από τη σουίτα 

Δράκουλας, έργο για μικρό φωνητικό και οργανικό σύνολο, που 

γράφτηκε μετά από ανάθεση της Ομάδας Εδάφους, το 1997. 

Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ‘90, προσπάθησα να δημιουργήσω το «δικό μου» τονικό 

σύστημα, σαν μια φυσιολογική προέκταση των 

πρωτοποριακών τάσεων που με είχαν συνεπάρει τα προηγούμενα χρόνια και για δύο περίπου 

δεκαετίες. 

  Το έργο αποτελείται από δύο μέρη και καταγράφει τις δύο πιο σημαντικές πορείες στην 

ιστορία του Δράκουλα. 

I. Από τα Καρπάθια στο Λονδίνο (Οι σκιές συναντούν το φως). 
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ΙΙ. Η Επιστροφή. Ο Θάνατος. 

                                                                                                                 Γιώργος Κουμεντάκης 

 

ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 

 

ΚΛΩΘΩ, ΚΟΝΤΣΕΡΤΟ ΓΙΑ ΠΙΑΝΟ ΚΑΙ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΕΓΧΟΡΔΩΝ ΜΕ ΚΡΟΥΣΤΑ(2007) 

 

  Αφιερωμένο στον Ούβε Μάτσκε, είναι το πρώτο από μια τριλογία κοντσέρτων, στα οποία 

κυρίαρχο ρόλο κατέχουν η ιδιαίτερη τροπική αντιμετώπιση του υλικού και η αποδέσμευση 

της γλώσσας και της φόρμας από τα στενά κοντοευρωπαϊκά πρότυπα  των τελευταίων τριών 

αιώνων. Το σόλο όργανο δεσπόζει όχι τόσο μέσω φαντασμαγορικών δεξιοτεχνικών 

ακροβατισμών, όσο μέσω των εκφραστικών απαιτήσεων της σύνθεσης. Η ασματική 

προσέγγιση του υλικού συνιστά το βασικό μορφοποιητικό μοχλό του έργου.  

  Κενρτική εξωμουσική αφετηρία της τριλογίας αποτελούν οι ισάριθμες Μοίρες της 

ελληνικής μυθολογικής παράδοσης. Η Κλωθώ, η πρώτη Μοίρα, ουράνια και συνάμα χθόνια, 

γνέθει το νήμα της ζωής και ψάλλεο το Παρόν. 

   Με την πρόθεση μιας διαισθητικής – υποκειμενικής ηχητικής πραγμάτωσης του 

ψυχολογικού περιεχομένου του μύθου, το έργο εξελίσσεται δραματουργικά σε τρεις 

ασύμμετρες φράσεις, όπου συνεχείς μεταμορφώσεις ενός κυτταρικού υλικού τεσσάρων 

τριχόρδων αρθρώνουν ρευστές ηχητικές καταστάσεις, που σχηματοποιούνται οριστικά στο 

τέλος της δεύτερης φάσης με την κατέντζα – κορύφωση του πιάνου. 

 

                                                                                                                    Γιώργος Κυριακάκης 

 

ΚΟΥΚΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 

 

«IN MEMORIAM»  ΓΙΑ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΕΓΧΟΡΔΩΝ, ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ  

Γ.Α.ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ (1989) 

 

  Το μικρό αυτό έργο για ορχήστρα εγχόρδων γράφτηκε το 1989 για να τιμήσει τη μνήμη του 

Γιάννη Ανδρέα Παπαιωάννου. 

  Χτισμένο με βάση το τονικό κέντρο LA(συμβολικά διαλεγμένο)  αναπτύσσεται σε μία 

τριμερή μορφή με  πρώτο τμήμα ένα ήρεμο αλλά και υποβλητικό πένθιμο εμβατήριο. 

   Χαρακτηριστικό είναι το μέρος αυτό ένα είδος συγκρατημένου θρήνου που πηγάζει από 

την εσωτερική κίνηση των φωνών ενώ τα celli και c. bassi τονίζουν με τη μελωδική τους 

κίνηση και τον ρυθμό. 

  Το ενδιάμεσο – poco meno mosso – είναι ένα είδος που αναπτύσσει, την στατική αρχικά, 

νοσταλγική μελωδία του  Solo βιολιού που χρωματίζεται από τις με σουρντίνα παιγμένες 

αρμονίες  των υπολοίπων εγχόρδων.  

  Το έργο ολοκληρώνεται με την επανάληψη του πένθιμου εμβατηρίου – grave e pesante –     

χωρίς μεγάλες δραματικές εξάρσεις, προσπαθώντας να εκφράσει την εσωτερική δύναμη της 

προσωπικότητας του αξέχαστου συνθέτη και δασκάλου. 

                                                                                                                     Περικλής Κούκου 

 

 

ADAGIO  ΓΙΑ ΕΓΧΟΡΔΑ 

 

  Το Αντάτζιο για έγχορδα γράφτηκε το 1993. Ο τίτλος παραπέμπει συνειδητά στα αντίστοιχα 

έργα των Τομόζο Αλμπινόνι και Σάμιουελ Μπάρμπερ, που όμως στην αρχική τους μορφή 

ανήκαν σε ευρύτερες συνθέσεις. Πρόκειται για ένα ατμοσφαιρικό λυρικό έργο, σε αργή 

ρυθμική κίνηση, που - όπως λέιε χαρακτηριστικά ο συνθέτης – “αναπτύσσει μακροδομικά τη 

βασική μουσική του ιδέα, μέχρι την τελική του εξαϋλωση”. Σε αντίθεση προς τα άλλα έργα 

του Κούκου, όπυ κυριαρχούν νευρώδη ρυθμικά σχήματα, στο Αντάτζιο για έγχορδα 

επιβάλλονται σε πλατιές μελωδικές γραμμές.     



125 

 

  Επιθυμία του συνθέτη υπήρξε η ενασχόλησή του με ένα έργο που θα κινείται μακριά από τις 

δυνατότητες του ηχοχρωματικού πλούτου μιας πλήρους συμφωνικής ορχήστρας. Η 

πρόκληση εντοπίζεται εδώ στη διαπλοκή των συγγενών ήχων των διαφορετικών εγχόρδων, 

ενώ “δόθηκε έμφαση στη δομή και  την οργάνωση της σκέψης”, όπως υπογραμμίζει ο ίδιος ο 

Κούκος. 

 

                                                                                                                               Νίκος Δοντάς 

 

“SUITE IN BLUE”  

 

  Η Γαλάζια Σουίτα απαρτίζεται από εφτά μέρη, που με την αναφορά σε κάποιους χορούς 

(τανγκό, μπολερό) καθώς και με την ένα΄΄αγή του γρήγορου τέμπο με αργά μέρη, 

ανταποκρίνεται στην δομή της παλιάς σουίτας με σύγχρονο περιεχόμενο. Ταυτόχρονα 

επιβεβαιώνει το χαρακτηριστικό του συνθέτη να γράφει εκτεταμένα έργα με σαφή 

μακροδομική αρχιτεκτονική (δεν είναι τυχαίο, που ο Π.Κούκος έχει παρουσιάσει ήδη πέντε 

όπερες και αυτόν τον καιρό ολοκληρώνει την έβδομη). 

   Μία άλλη κεντρική ιδέα για τη σύνθεση της Γαλάζιας Σουίτας ήταν να δώσει σε όσο το 

δυνατόν περισσότερους μουσικούς την ευκαιρία να αναλάβουν σολιστικό ρόλο στο σύνολο. 

Αυτό ταιριάζει με το πνεύμα του εορτασμού των 45 χρόνων της Κ.Ο.Θ., αφού το κάθε μέλος 

έχει μεγάλη σημασία για το σύνολο μιας ορχήστρας. Από αυτή τη σκοπιά, το έργο θα 

μπορούσε  επίσης να χαρακτηριστεί σαν «κοντσέρτο για ορχήστρα». 

   Έτσι, στο α΄ μέρος, ύστερα από μία σύντομη εισαγωγή των εγχόρδων (Lardetto) μ’ ένα 

«αρμονικό» θέμα, ξεπροβάλλει το βιολοντσέλο σόλο με την κύρια μελωδία, που μεταφέρει 

τον ακροατή στο νοσταλγικό κλίμα της τζαζ. Αμέσως όμως ακολουθεί η κύρια ενότητα  

(allegro risoluto), επαναλαμβάνοντας την εισαγωγή σε γρήγορους ρυθμούς. Έτσι οδηγείται το 

κλίμα σε συναρπαστικούς χορευτικούς στροβιλισμούς, απ’ όπου ξεπηδούν καινούρια θέματα 

(σαξόφωνο, φλάουτα, έγχορδα κτλ.). Στο τέλος επανέρχεται το πρώτο θέμα απ’ όλη την 

ορχήστρα.    

   Ακολουθεί ένα ήρεμο β΄μέρος  (Adagio cantabile), όπου το πιάνο ύστερα από μία είσοδο 

“μαγικών” συγχορδιών παρουσιάζει μια νοσταλγική μελωδία.  

   Μαζί με άλλα όργανα επαναλαμβάνεται και παραλλάσεται η μελωδία και το ηχόχρωμά της, 

ώσπου με την αλλαγή της τονικής βάσκς η τρομπέτα παρουσιάζει μία νέα παραλλαγή. Το 

πιάνο πάντως παραμένει σ’ αυτό το μέρος πάντα το κυρίαρχο όργανο, το οποίο εμφανίζει το 

θεματικό υλικό με διάφορες μορφές σαν να αυτοσχεδιάζει. 

  Το γ΄μέρος (Tempo di Tango) έχει σαν αφετηρία το ύφος ενός ταγκό γεμάτο δυναμισμό και 

ορμητικότητα. Η μελωδία του επίσης εμφανίζεται με διάφορους συνδυασμούς οργάνων, αν 

και στην πορεία ο ρυθμός ανεξαρτητοποιείται και οδηγεί το κομμάτι σε άλλο επίπεδο. 

  Μία αεράτη μελωδία παρουσιάζουν τα ξύλινα πνευστά μαζί με την άρπα στο δ΄μέρος. 

Αναπτύσσονται ρυθμικές φιγούρες, οι οποίες δημιουργούν ένα νέο θέμα σε 

χαρακτηριστικούς ρυθμούς της τζαζ. Το ε΄μέρος  (Andantino) ξεκινά μ’ ένα επίμονο μοτίβο 

του πιάνου και ένα “ηχητικό χαλί” από ατμοσφαιρικές συγχορδίες, πάνω στο οποίο 

μονολογεί ρετσιτατίβα το σαξόφωνο. Στη συνέχεια, πρώτα από τα κλαρινέτα και τα έγχορδα, 

ξεπηδά ένα παιχνιδιάρικο θέμα που συναρπάζει όλη την ορχήστρα. 

  Μία εκφραστικότατη μελωδία παρουσιάζεται από το πιάνο μαζί με το φλάουτο στην αρχή 

του στ’ μέρους (Andante con expressione). Αναπτύσσεται με συνδυασμούς διαφόρων 

οργάνων και ποικίλλεται δεξιοτεχνικά και αυτοσχεδιαστικά, κυρίως από το πιάνο. Το 

ρυθμικό πλαίσιο θυμίζει , ενώ με τις επαναλήψεις (πάντα με μικροαλλαγές) και 

συνδυάζοντας σιγά – σιγά  όλο και περισσότερα όργανα σχηματίζεται η ιδέα ενός perpetuum 

mobile. Η αίσθηση μίας ανερχόμενης κορύφωσης, που έχει δημιουργηθεί ήδη στο στ’ μέρος 

ολοκληρώνεται και κορυφώνεται στο τελευταίο Presto. Η δομική ιδέα παραπέμπει στο 

Μπολερό του Ραβέλ: ένα οστινάτο θέμα θέμα που παρουσιάζεται από τα κοντραμπάσα στην 

αρχή και στο οποίο προστίθενται σιγά – σιγά όλο και περισσότερο μετατοπίσεις, καθώς κι’ 

ένα σταδιακό ανέβασμα όλης της ορχήστρας. Το έργο όμως κλείνει σε ξαφνικό πιανίσιμο με 

δύο συμβολικές συγχορδίες – αναφορά στις πτώσεις από τις παλιές εποχές, σαν ένας απόηχος 

από το παρελθόν.  
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                                                                                                                     Evelin Voigtmann 

 

 

ΣΟΥΙΤΑ  ΑΡ.5, ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ 

 

  Η Σουίτα αρ.5 του Περικλή Κούκου γράφτηκε το 1997 ύστερα από παραγγελία της 

Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης. Βασίζεται στην όπερα Μανουέλ Σαλίνας, την οποία ο 

συνθέτης είχε γράψει το 1991/2. Η Σουίτα αρ.5  αποτελείται από εννέα μέρη, οι τίτλοι των 

οποίων προέρχονται από την όπερα.  

  Το έργο, παρ’ όλη τη μεγάλη ορχήστρα, χαρακτηρίζεται από μεγάλη διαφάνεια. Τα δομικά 

στοιχεία προέρχονται τόσο από χρωματικά μοτίβα και διαφωνίες, όπως η αυξημένη Τετάρτη, 

όσο και από τροπικές αλλά επίσης από καθαρά διατονικές κλίμακες. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

παρουσιάζει η ρυθμική ανάπτυξη αυτών των στοιχείων, η οποία εμφανίζει πολύ μεγάλη 

ποικιλία. Έτσι πολλά στοιχεία των θεμάτων συγγενεύουν μεταξύ τους και δίνουν μεγαλύτερη 

συνοχή στα μέρη. 

  Η εκτεταμένη εισαγωγή παρουσιάζει μερικά από τα κύρια θέματα των υπόλοιπων μερών. 

Ξεκινά μ’ ένα ήρεμο θέμα στα χαμηλά έγχορδα, το πιάνο και την άρπα, και συνεχίζεται με 

νέα διάταξη των φθόγγων στα πνευστά. Η αυξημένη τρίτη δίνει τονικό κέντρο ρε έναν κάπως 

εξωτικό χαρακτήρα. Με βάση ένα νέο φθόγγο (σολ δίεση), το πιάνο και το σαξόφωνο 

εισάγουν ένα νέο θέμα, το οποίο θα εμφανιστεί και πάλι αργότερα. Αυτό το θέμα γίνεται 

αφορμή στη συνέχεια για μια επεξεργασία της ρυθμικής του δομής, η οποία καταλαμβάνει 

σταδιακά όλη την ορχήστρα και οδηγείται σε μια κλιμάκωση της δυναμικής. Στη συνέχεια, 

τα έγχορδα παρουσιάζουν ένα τρίτο κυματιστό θέμα, στο οποίο όλη η ορχήστρα απαντά 

συγχορδιακά  καθώς και με μια παραλλαγή του δεύτερου θέματος. Αυτά τα δύο θέματα 

μεταφέρονται και σε άλλα τονικά κέντρα, τα οποία προσθέτουν κάθε φορά ένα διαφορετικό 

ηχόχρωμα. 

  Το δεύτερο μέρος με τίτλο Εσύ βασίζεται κυρίως σε δύο μοτίβα, που εμφανίζονται το ένα 

στα φλάουτα και το δεύτερο σε χαμηλή περιοχή (φαγκότο, πιάνο, τσέλο). Τα μοτίβα αυτά 

μαζί με τις άλλες συγχορδίες απλώνουν μια αιωρούμενη ηχητική επιφάνεια, από την οποία 

ξεπροβάλλει μια ελαφρά μελαγχολική μελωδία στο σαξόφωνο. Τα βιολιά μαζί με τα ξύλινα 

πνευστά θα οδηγήσουν αυτή την μελωδία σε μια χρωματική κορύφωση η οποία καταλαγιάζει 

και πάλι με το σαξόφωνο. 

  Το τρίτο μέρος Το νησί  στηρίζεται σ’ ένα επίμονο μοτίβο της άρπας και των βιολοντσέλων. 

Κατά διαστήματα εμφανίζεται ένα συγχορδιακό θέμα στα έγχορδα, το οποίο καταλήγει σ’ 

ένα χαρακτηριστικό μοτίβο στο πιάνο που ήδη ακούστηκε στην εισαγωγή. Το κύριο θέμα 

γεμάτο εκφραστικότηταθα παρουσιαστεί από τα όμποε και τα φλάουτα. Ένα νέο ηχόχρωμα 

σε μια απόμακρη κλίμακα διακόπτει το επίμονο μοτίβο και δίνει τη θέση του σ’ ένα άλλο 

θέμα στα κλαρινέτα. 

  Στο τέταρτο μέρος Τόσα τοπία  προβάλλεται αρχικά ένα απαλό τονικό θέμα στη μι μείζονα. 

Ο κύριος ρόλος ωστόσο ανατίθεται και σ’ αυτό το μέρος στο σαξόφωνο και τα ξύλινα 

πνευστά. 

  Σιγανά, αλλά ορμητικά αρχίζει το πέμπτο μέρος με τίτλο Χορευτικό Ι . Στην πρώτη ενότητα 

με το κύριο χρωματικό θέμαακολουθεί μια κάπως πιο ήρεμη ενότητα με ομοφωνική ρυθμική 

διάταξη των οργάνων. Στη συνέχεια εναλλάσσονται αυτές οι δύο ενότητες μεταξύ τους. 

   Στο έκτο μέρος Χορευτικό ΙΙ σχηματίζεται πάνω στο βασικό φθόγγο ντο δίεση με το 

άπλωμα ενός αρπέζ μια παλλόμενη συγχορδία. Μετά από το πέρασμα  σε μια Τρίτη προς τα 

πάνω εμφανίζεται ένα χρωματικό θέμα, το οποίο καταλαμβάνει, μέσα από χρωματική 

ανάπτυξη, όλη την ορχήστρα δημιουργώντας έτσι μια μεγάλη κλιμάκωση. 

  Ήρεμα και μέσα από συνοδεία που θυμίζει αραμπέσκα, παρουσιάζεται το έβδομο μέρος, ένα 

Νυχτερινό. Ένα γνώριμο μοτίβο λάμπει μέσα από τις ενότητες της μελωδίας, η οποία 

τονίζεται από ένα σόλο βιολί. 

  Ένα χαρακτηριστικό αναγγελτικό μοτίβο ανοίγει το όγδοο μέρος, Χορευτικό ΙΙΙ. Στη 

συνέχεια προβάλλει  στα έγχορδα ένα ζωηρό θέμα, για να δώσει αργότερα τη θέση του σ’ ένα 

πιο λυρικό θέμα. Το μέρος αυτό κλείνει με μια συρρίκνωση του αρχικού μοτίβου γεμάτου 

ένταση. 
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  Το τελευταίο μέρος Δημιουργία ξεκινά μ’ ένα σοβαρό θέμα στα ξύλινα πνευστά. Ακολουθεί 

μια νέα ενότητα με το θέμα που ακούστηκε στην αρχή της εισαγωγής. Μια ανάπτυξη, 

ρυθμική και αναστροφική αυτού του θέματος καταλήγει στην κορύφωση του έργου, μια 

φωτεινή συγχορδία. Από αυτήν δημιουργείται ένα μεγαλόπρεπο συγχορδιακό θέμα, του 

οποίου η λαμπρότητα γεμίζει όλη την τελευταία ενότητα. 

                                                                                                                        Evelin Voigtmann 

 

 

ΣΟΥΙΤΑ ΓΙΑ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΑΡ.2 ΑΠΌ ΤΗΝ ΟΠΕΡΑ – ΜΠΑΛΕΤΟ ΟΝΕΙΡΟ 

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗΣ ΝΥΧΤΑΣ 

 

  Η Σουίτα για ορχήστρα αρ.2 από την όπερα – μπαλέτο Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας  

γράφτηκε κατόπιν προτροπής του αρχιμουσικού Αλέξανδρου Μυράτ, μετά την ιδιαίτερα 

επιτυχημένη παραγωγή του έργου στην Εθνική Λυρική Σκηνή. 

  Η όπερα – μπαλέτο Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας  είναι το μεσαίο μέρος ενός τριπτύχου που 

ξεκίνησε με το έργο και Ο Κονρουά οι κόπιες του και ολοκληρώθηκε με τα  Χειρόγραφα του 

Μανουέλ Σαλίνας. Είναι ταυτόχρονα το πιο ονειρικό και το πιο ερωτικό από τα τρία έργα. 

Και, όπως είναι αναμενώμενο, η σουίτα αξιοποιεί τα κυριότερα θέματά του. Τα μέρη της 

είναι αυτοτελή, έχουν δε οργανωθεί με βασικό άξονα, την αρμονική τους αλληλουχία και όχι 

την αφήγηση της ιστορίας. 

  Ένα από τα βασικότερα  χαρακτηριστικά της σουίτας είναι ο συγκερασμός των έντονων 

γραμμών με λυρικές μελωδικές γραμμές. Η μουσική αναπτύσσεται μέσα από πολύπλοκες 

πολυρρυθμίες και γοητευτικές μελωδίες. Στα μέρη της σουίτας συνυπάρχουν και διαλέγονται 

όλα τα κύρια στοιχεία του σαιξπηρικού έργου: το χιούμορ, η ειρωνία, ο σαρκασμός, η 

σύγκρουση και, πάνω απ’ όλα, το ονειρικό στοιχείο, που έχει επηρεάσει τόσο την αρμονική 

σύλληψη της μουσικής όσο και τις ενορχηστρωτικές επιλογές. Αντί ενός συμβατικότερου 

συνοδευτικού χαρακτήρα, το ενόργανο μέρος της όπερας διαθέτει συμφωνική γραφή, που 

διευκολύνει φυσικά τη δημιουργία μιας σουίτας σαν ένα είδος Συμφωνιέττας. 

  Τα  πρόσωπα του έργου δεν αντιστοιχίζονται με συγκεκριμένα μουσικά όργανα, ωστόσο 

όλες οι βασικές μελωδίες της φωνητικής γραφής έχουν περάσει στη σουίτα, κυρίως μέσα από 

την ενορχήστρωση. Σε αυτή, τα ξύλινα πνευστά, η τσελέστα, η άρπα, τα κρουστά και το σόλο 

βιολί διαμορφώνουν μια υφή διάφανη, ενώ ταυτόχρονα βοηθούν στην απόδοση των 

περιγραφικών στοιχείων του έργου. Βασικό κριτήριο επιλογής της συγκεκριμένης  σύνθεσης 

οργάνων υπήρξε η απόδοση της ατμόσφαιρας καθώς και της ερωτικής διάθεσης τη 

μεγαλύτερη νύχτα του καλοκαιριού, κατά τη διάρκεια της οποίας εκτελίσσεται η υπόθεση. 

Στις προθέσεις του συνθέτη υπήρξαν επίσης οι αναφορές στην αναγεννησιακή αρμονία και 

μελωδία, που είναι άλλοτε περισσότερο και άλλοτε λιγότερο προφανείς. 

 

                                                                                                                              Νίκος Δοντάς 

ΛΑΠΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 

 

“IN STILE ANTICO”, ΓΙΑ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΕΓΧΟΡΔΩΝ. 

 

  «Φούγκα: αντιστικτική σύνθεση για δύο ή περισσότερες φωνές βασισμένη σε ένα θέμα που 

εισάγεται με μίμηση στην αρχή του έργου και επανεμφανίζεται συχνά κατά τη διάρκεια της 

σύνθεσης»(Collins Encyclopedia of Music). 

  Η Φούγκα δεν αποτελεί τόσο φόρμα όσο τεχνική σύνθεσης. Όπως υποδηλώνει και η 

ελληνική μετάφραση της λέξης – ΦΥΓΗ –η φούγκα έχει εγγενή δραματικό χαρακτήρα. 

Αυτός είναι και ο πρωταρχικός λόγος που με ώθησε να συνθέσω αυτή την σπουδή, γιατί περί 

σπουδής πρόκειται, και μάλιστα , in stile antico. 

  Το έργο είναι αφιερωμένο στη μνήμη του Βαγγέλη. 

                                                                                                           

                                                                                                          Μιχάλης Λαπιδάκης 

«ΤΡΙΑ ΠΟΡΤΡΕΤΑ»  ΓΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ 
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  Το έργο (που θα μπορούσε να θεωρηθεί concerto grosso) αποτελείται από επτά μέρη που 

παίζονται συνεχόμενα. Σε κάθε από τα ΤΡΙΑ ΠΟΡΤΡΕΤΑ κυριαρχεί μία διαφορετική κάθε 

φορά ομάδα οργάνων της ορχήστρας. Συγκεκριμένα, στο ΠΟΡΤΡΕΤΟ  Ι  κυριαρχούν τα 

έγχορδα, στο ΠΟΡΤΡΕΤΟ  ΙΙ τα  ξύλινα  και στο ΠΟΡΤΡΕΤΟ  ΙΙΙ τα χάλκινα πνευστά. Στον 

ΠΡΟΛΟΓΟ κυρίαρχο ρόλο έχουν τα κρουστά ενώ η μουσική στα ΙΝΤΕΡΛΟΥΔΙΑ Α΄& 

Β΄και τον ΕΠΙΛΟΓΟ συνίσταται, κατά κύριο λόγο, από άλλοτε στάσιμες κι άλλοτε 

κινούμενες αργά, ηχητικές μάζες.  

  Το έργο γράφτηκε κατ’ ανάθεση της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης για την 45η 

επέτειο από την ίδρυσή της. 

                                                                                                                 Μιχάλης Λαπιδάκης 

 

IMPROMPTU NOIR 

  

Ο όρος impromptu αναφέρεται, όπως εξάλλου δηλώνει και η ετυμολογία της λέξης, σε μια 

«ελεύθερη» –μορφολογικά- και αυτοσχεδιαστικού χαρακτήρα  μουσική σύνθεση, ενώ ο όρος 

noir παραπέμπει στον γνωστό κινηματογραφικό όρο film noir. Το IMPROMPTU NOIR έχει 

δύο μέρη, από τα οποία το δεύτερο έχει τον τίτλο Hommage to Thelonius Monk& Samuel 

Beckett και στο οποίο η μουσική επιχειτεί να συνδυάσει ρο ιδιόμορφο, «προ-γλωσσικό» θα 

έλεγε κανείς, ύφος τωμ αυτοσχεδιασμών του Μονκ, με το λιτό, γεμάτο με «επίμονα» 

επαναλαμβανόμενα μοτίβα, staccato, χαρακτήρα του λόγου του Μπέκετ. Η ορχήστρα 

λειτουργεί είτε ως μεγενθυντική προβολή, είτε ως ηχητικό υπόβαθρο της μουσικής του 

πιάνου. Το έργο, που βασίστηκε σε προγενέστερο έργο μου του 2011 για πιάνο και αφηγητή, 

το Entry VI, ολοκληρώθηκε την άνοιξη του 2012. 

                                                                                                                    Μιχάλης Λαπιδάκης 

 

 

 ΝΑ ΣΥΝΘΕΣΩ ΤΗ ΓΑΛΗΝΗ 

 

   Το έργο “Να συνθέσω τη γαλήνη…”  είναι για μεγάλη συμφωνική ορχήστρα και 

ηλεκτρονικά. Το υλικό της ορχήστρας αποτελεί “προβολη” του ηλεκτρονικού μέρους, το 

οποίο προέρχεται από το τελευταίο μέρος της σύνθεσής μου Κύκλος της Επιστροφής. Το 

κύριο συστατικό υλικό του ηλεκτρονικού μέρους είναι η φωνή, το τονικό υλικό της οποίας 

αποτελεί την δωδεκάφθογγη συνήχηση (ΦΑ-ΦΑ#-ΣΟΛ#-ΛΑ). Η φωνή που αλλοιώνεται 

διαρκώς με ηλεκτρονικά μέσα  είναι παρούσα καθ’όλη τη διάρκεια της σύνθεσης  

διαμορφώνοντας τον “αρμονικό χώρο” του έργου. 

  Η ορχήστρα παράλληλα λειτουργεί ως μεγεθυντικός φακός, αλλά ταυτοχρόνως και ως 

καλειδοσκόπιο του τονικού υλικού του ηλεκτρονικού μέρους. Ο τετράφθογγος πυρήνας  

“εκρήγνυται” και η προβολή των  “θραυσμάτων” του στον ηχητικό χώρο διαμορφώνει ένα 

συνεχές, ένα continuum,  μέσα από το οποίο αναδύεται ένα ποίημα που με τη σειρά του 

συνιστά συρραφή στίχων από ποιήματα των  Γ.Σεφέρη, Ν.Γ.Πεντζίκη, Ζ. Καρέλλη, και Α. 

Εμπειρίκου. 

   Κενρικό ρόλο στην ποιητική συρραφή παίζει το ποίημα “Χαιρετισμός” της Ζωής Καρέλλη 

που έχει ως αποκλειστικό θέμα το χρόνο και είναι το μόνο που απαγγέλεται ολόκληρο. 

  Το έργο το αφιερώνω στον αγαπημένο μου συνθέτη Luigi Nono. 

 

                                                                                                                    Μιχάλης Λαπιδάκης 

 

ΜΑΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

 

ORIENT EXPRESS 

 

  Ένα τρένο που ταξιδεύει....Ο γοητευτικός μυστηριακός κόσμος της σοφής γηραιάς κυρίας 

των αστυνομικών μυθιστορημάτων. Ο κόσμος της Ανατολής, τόσο κοντινός στην Ελλάδα, 

μέσα από τα τζάμια του τρένου που συνεχώς τρέχει μέρα νύχτα και ιδίως τη νύχτα. Με 

συνεπιβάτες που δεν ξέρεις αν είναι φίλοι ή εχθροί, ποιος θα είναι το θύμα, ποιος ο θύτης και 
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ποιος ο εξιχνιαστής....Όλα αυτά δεν είναι παρά η ατμόσφαιρα, η σκηνοθεσία ενός καθαράν 

συμφωνικού έργου, του οποίου η ιδέα γεννήθηκε ένα βράδυ στο ημίφως του σαλονιού του 

αληθινού Orient Express, υπέροχα ακινητοποιημένου μέσα στο χρόνο, εκεί στο Ρουφ. 

Χρησιμοποιώ την ορχήστρα σαν μια πένα που θέλει να περιγράψει, αλλά και να κρύψει. 

Διακριτικά ενσωματώνω κάποιους ηλεκτρονικούς ήχους που ξεγλιστράνε ανάμεσα στα 

φυσικά όργανα. Το έργο θέλει να είναι ένα μικρό πυκνό ταξίδι στα σύνορα της αλήθειας και 

του μυστηρίου, της τονικότητας και της  ατονικότητας, της Ανατολής και της Δύσης, της 

κίνησης και της ακινησίας, του ένοχου και του αθώου. 

                               

                                                                                                         Δημήτρης Μαραγκόπουλος 

 

 

«MΕΛΙΤΑ ΓΚΑΜΠΕΣ», ΣΟΥΙΤΑ ΓΙΑ ΛΥΡΑ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ) ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΚΗ 

ΟΡΧΗΣΤΡΑ 

 

  Ενταγμένο στη σημερινή συναυλία, το έργο «Μελίτα Γκαμπές» είναι ένας ελάχιστος φόρος 

τιμής στον μοναδικό Πολιτισμό και την Ιστορία του Πόντου. Το έργο αυτό είναι μία από τις 

περιορισμένες ελληνικές πρωτοβουλίες για τη σύνδεση παραδοσιακών οργάνων με τον 

κόσμο της συμφωνικής ορχήστρας και μουσικής. Αίτια ανεξήγητα, για μένα, εμπόδισαν τους 

Έλληνες δημιουργούς, από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα, να διερευνήσουν και να αναπτύξουν 

αυτές τις γέφυρες. Ιδεολογικοί, αισθητικοί και τεχνικοί περιορισμοί, όπως οι συγκερασμένες 

και μη συγκερασμένες κλίμακες της ευρωπαϊκής έντεχνης και της μουσικής της Ανατολής, 

θα μπορούσαν να δικαιολογούν αυτήν την απουσία. Και όμως η Ελλάδα γονιδιακά, ιστορικά, 

αποτέλεσε κομβικό σημείο ισορροπίας ανάμεσα σε διαφορετικούς πολιτισμούς, σε καιρούς 

εύκολους και καιρούς σιδηρούς…  

  Ίσως μέσα από ένα ενστικτώδες «όραμα ήχων» και μια φυσική διάθεση σύνδεσης της 

ελληνικής παράδοσης με άλλους μουσικούς πολιτισμούς, σε πολλά έργα μου στο παρελθόν 

διερεύνησα και καλλιέργησα αυτόν το διάλογο. Με τη Μελίτα Γκαμπές –έργο αφιερωμένο 

στη μητέρα μου Αΐντα– προχώρησα λίγο παραπέρα, εντάσσοντας τη λύρα, κυρίως, σε ένα 

έργο απολύτως συμφωνικό και σύγχρονο. 

  Μέσα από μια συνεργασία άκρως δημιουργική με έναν εξαιρετικό νέο σολίστα, 

πολυοργανίστα και κυρίως μουσικό, τον Βασίλη Αγροκώστα, βεβαιώθηκα για τις 

εκπληκτικές τεχνικές και εκφραστικές δυνατότητες αυτού του μικρού θαυματουργού 

αρχαϊκού οργάνου. Η λύρα στάθηκε αιφνιδιαστικά ισότιμα δίπλα και απέναντι σε μια μεγάλη 

συμφωνική ορχήστρα σε έναν καθαρά σολιστικό ρόλο, όπου τα κουρδίσματα, τα 

ηχοχρώματα, το ύφος, το ήθος και η διάθεση των δύο διαφορετικών κόσμων, της Δύσης και 

της Ανατολής, αλληλεπίδρασαν πολλαπλασιαστικά. «Μελίτα Γκαμπές» είναι ένα μεγάλο 

τρίγωνο στη Μεσόγειο, σημείο αναφοράς για τα μετεωρολογικά δελτία της ναυσιπλοΐας. 

«Ταύρος» «Δέλτα Κρουσέιντ», «Μελίτα Γκαμπές» και άλλες μυθικές ονομασίες είχαν 

διεγείρει τη φαντασία μου από μικρό παιδί, ακούγοντας τα δελτία καιρού. Ο τόπος αυτός της 

Μεσογείου που συνδέει πολλές χώρες έδωσε τον τίτλο στο έργο μου αποδεικνύοντας ότι, εάν 

κανείς θέλει, η χυδαία και βάρβαρη παγκοσμιοποίηση του τύπου «τα μισά είναι δικά μου 

όπως και τα άλλα μισά επίσης» μπορεί να μετατραπεί σε ισότιμο διάλογο και να οδηγήσει σε 

δρόμους ανοιχτούς, απρόβλεπτους και θαυματουργούς. 

 

                                                                                                        Δημήτρης Μαραγκόπουλος 

 

 

«ΕΦΕΣΟΣ 1990», ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΙΗΜΑ ΜΝΗΜΗ Β΄ «ΕΦΕΣΟΣ», ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΕΦΕΡΗ 

 

  «Με άγγιξε ιδιαίτερα η ακαριαία δύναμη ακόμα και μερικών σκόρπιων φράσεων και λέξεων 

από το ποίημα του Γιώργου Σεφέρη, ΜΝΗΜΗ Β΄- ΕΦΕΣΟΣ.  

  Η αντιστοιχία πάντως ανάμεσα στο ποίημα και το μουσικό έργο είναι αυθαίρετη. Έτσι κι 

αλλιώς συνήθως στη σύνθεση ενός μουσικού έργου λειτουργούμε Σα μετασχηματιστές που 

μετατρέπουν εικόνες, νοήματα, συνθήματα σε ήχους, μέσα σε μια παμπάλαια ανεξερεύνητη 



130 

 

υποκειμενική σχέση, που αν τύχει να εκφράζει και πολλούς ανθρώπους, τότε θα πρέπει να 

εόμαστε πολύ τυχεροί. 

  Το έργο πέρα απ’ όλ’ αυτά είναι μια πρώτη κίνηση να χρησιμοποιήσω τη συμφωνική 

ορχήστρα με ένα λιτό, τελετουργικό τρόπο, που φανερά ή κρυφά παίρνει μηνύματα από την 

Ελληνική παραδοσιακή μουσική». 

                                                                                                 Δημήτρης  Μαραγκόπουλος 

 

ΜΗΝΑΚΑΚΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

 

«ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ» 

 

  Τα περιθώρια που αφήνονται σ’ έναν ακροατή, σε μια πρώτη προσέγγιση να εντάξει τις 

διάφορες πτυχές ενός έργου στη σωστή προοπτική, είναι περιορισμένα. 

  Η λεπτιμερής παρουσίαση της δομής, της εσωτερικής πλοκής και συνοχής των μερών, η 

διαδικασία των κορυφώσεων και κάθε αναφορά στην «περιπέτεια» της σκέψης, δεν θα 

βοηθούσε στην πληρέστερη κατανόηση του έργου και χωρίς αμφιβολία θα αφαιρούσε ένα 

μέρος της συναισθηματικής αμεσότητας. 

  Θα αρκεστώ λοιπόν στα ακόλουθα. 

  Η πρώτη γραφή ολοκληρώθηκε το 1985 και αφορούσε ένα σύνολο 10 εκτελεστών. Σε 

μεταγενέστερη προσέγγιση, το 1989,  γράφτηκε για συμφωνική ορχήστρα. Έχει διάρκεια 12 

περίπου λεπτών.  Η εναλλαγή των διαθεσέων προκύπτει από την ποικιλία των τρόπων 

επεξεργασίας της αρχικής ιδέας.  

                                                                                                            Δημήτρης Μηνακάκης 

 

ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΒΑΣΙΛΗΣ 

 

«ΑΠΟΓΝΩΣΗ, ΓΑΛΗΝΗ, ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΚΑΙ ΕΛΠΙΔΑ» 

 

  O Βασίλης Μπακόπουλος, Χημικός Μηχανικός στο επάγγελμα, φοίτησε στα 64 του 

χρόνια στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Α.Π.Θ., όπου σπούδασε θεωρητικά της 

μουσικής και σύνθεση, με καθηγητές τους Χρ. Σαμαρά, Κ. Τσούγκρα, Α. Μπαλτά, Β. Κίτσο, 

Κ. Σιέμπη, κ.ά. 

  Α. Το νόημα του έργου “Απόγνωση, γαλήνη, ανησυχία και ελπίδα” (2008/9): 

Στο έργο αυτό ο συνθέτης προσπάθησε να εκφράσει, μέσω της μουσικής, συναισθήματα  που 

μπορεί να διακατέχουν κάποιον που μάχεται και ξεπερνά μια προβληματική κατάσταση στη 

ζωή του. Όπως ο τίτλος του έργου υποδηλώνει, τα περιγραφόμενα συναισθήματα είναι: 

(α) η απόγνωση που νοιώθει όταν τον ξεπερνούν τα προβλήματα και αισθάνεται 

ανήμπορος, ως και η μάχη του στην προσπάθεια για επίλυση των προβλημάτων. 

(β) η γαλήνη που ακολουθεί όταν βρεθεί και εφαρμοστεί επιτυχώς μια λύση. 

(γ) η ανησυχία που προκαλεί η πιθανότητα επανεμφάνισης των προβλημάτων, ανάμεικτη 

όμως με την ελπίδα ότι αυτό δεν πρόκειται να συμβεί. Τρείς περίοδοι, τρία μέρη στο έργο, 

συνεχόμενα χωρίς διακοπές, όπως έρχονται και φεύγουν οι δυσκολίες στη ζωή. 

  Β. Από τεχνική άποψη: Η φάση της απόγνωσης αποδίδεται από δύο συνηχούσες 

ελαττωμένες συγχορδίες που απέχουν ένα ημιτόνιο (σκληρό διάφωνο άκουσμα) και ένα  

επαναλαμβανόμενο “μοτίβο της απόγνωσης” [ντο-ρε ύφεση-φα ύφεση-μι ύφεση], 

αποτελούμενο από μια μικρή τρίτη και δύο μικρές δεύτερες, διαστήματα που μαζί με το βαρύ 

ηχοχρωματικό υπόβαθρο υποδηλώνουν πόνο, κατάθλιψη, απώλεια, άγχος, απελπισία. 

  Στη φάση της γαλήνης κυριαρχεί το “θέμα της ελπίδας”, βασισμένο σε διαστήματα μεγάλης 

τρίτης, πέμπτης, έκτης, μεγάλης έβδομης και όγδοης που μαζί με συνήχηση βιολιών σε ψηλά 

ρετζίστρα και άρπας μεταφέρουν συναισθήματα χαράς, αγαλλίασης, ανάπαυσης. Η αρμονία 

συνεισφέρει θετικά με μείζονες συγχορδίες, ενώ το θέμα εκτελούν η ‘προστατευτική’ τούμπα 

και το ‘λυρικό’ αγγλικό κόρνο. 

  Στη φάση της ανησυχίας, όπου ενυπάρχει και η ελπίδα, έχουμε εναλλαγή θετικών και 

αρνητικών συναισθημάτων, που περιγράφεται από μουσικό υλικό που έχει ήδη εκτεθεί στα 
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δύο προηγούμενα μέρη. Το έργο κλείνει με ένα αισιόδοξο γρήγορο αρπισμό των εγχόρδων, 

που σβήνοντας στο βάθος του χρόνου, υποδηλώνει τη συνέχιση της ζωής. 

 

                                                                                                           Βασίλης Μπακόπουλος 

 

ΜΠΕΝΑΚΗ ΙΩΣΗΦ 

 

«ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ», ΣΥΜΦΩΝΙΚΟ ΠΟΙΗΜΑ 

 

  Η «Ευρυτανία» είναι σύνθεση σε ελεύθερη φόρμα με κλασσική εναρμόνιση και χρώμα 

ελληνικό. Σαν συμφωνικό ποίημα ανήκει στην «προγραμματική μουσική» που αφήνοντας 

αδιάφορη την περιγραφική θεματική εξέλιξη με τα εξωτερικά στοιχεία της ιδέας, δημιουργεί 

αισθητική ατμόσφαιρα και μεταδίδει την βαθύτερη συγκίνηση του συνθέτη για τους ήρωες 

κατοίκους της και την ομορφιά της ελληνικής γης… 

  Στην αρχή του έργου υπάρχει μια εισαγωγή. Ακολουθεί το ξεκίνημα των φτωχών ανθρώπων 

μέσα στα βράχια. Το θέμα εξελίσσεται και κλίμακες με διάφωνες συνηχήσεις παριστάνουν 

την τραχύτητα της άγονης γης. Επαναφέρεται το αρχικό θέμα στη δεσπόζουσα για να 

προετοιμάσει ελληνικότερα μοτίβα που το ένα δίνει την θέση του στο άλλο. Εδώ εκφράζεται 

ο επίμονος αγώνας και η επικράτηση της αδάμαστης ελληνικής ψυχής και λεβεντιάς. Και 

καταλήγει σε γλέντι, σε χορό. 

  Για τελευταία φορά ξανά η θύμηση της σκληρής ζωής και το έργο τελειώνει με παραλλαγή 

του θέματος της εισαγωγής  που με ρυθμική επιτάχυνση και σμίκρυνση μας οδηγεί στο 

φινάλε. 

                                                                                                                    Ιωσήφ Μπενάκη 

 

ΜΠΟΥΝΤΟΥΝΗΣ ΕΥΆΓΓΕΛΟΣ 

 

ΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΝΟ (Σουίτα για δύο κιθάρες και Ορχήστρα πάνω σε έντεκα 

τραγούδια του Μάνου Χατζιδάκι ) 

 

 Όταν έφυγε ο Μάνος δεν ήξερα πώς να αντιδράσω. Τριγύρναγα εδώ κι εκεί και την τρίτη 

μέρα έπιασα την κιθάρα. Ξεφύτρωσε μια μικρή μελωδία. Την έγραψα σε νότες και έβαλα για 

τίτλο: «Ένα τραγούδι για το Μάνο». Ντράπηκα γι΄αυτό τόσο που εξαφάνισα αμέσως τις 

νότες. Φαντάστηκα την αντίδραση του: «Γιατί παιδί μου δεν ασχολείσαι με κάτι πιο ερωτικό 

και κάθεσαι και γράφεις αυτά τα πράγματα για μένα;»  

Μετά από αυτή την αντίδραση το πήρα απόφαση. Να ασχοληθώ μαζί του! Να φτιάξω τη 

μουσική του για κιθάρα και να ονομάσω αυτή την εργασία: «Ένα τραγούδι για το Μάνο»  

 Όσοι είχαν την τύχη να τον γνωρίζουν από κοντά, ήξεραν πόσο απόλυτος ήταν σε σχέση με 

τον τρόπο που έπρεπε να παίζεται η μουσική του. Καμιά άλλη γνώμη δεν υπήρχε περίπτωση 

να γίνει δεκτή. Αυτός ήταν και ο λόγος που πολλές φορές «παρεξηγηθήκαμε». Η κατάληξη 

ήταν ότι -μετά από μια περιπετειώδη συναυλία στο αρχείο θέατρο των Φιλίππων- ορκίστηκα 

να μην ξαναπαίξω ποτέ μουσική του. Αν ο εκείνος ήταν εδώ πιστεύω πως θα κρατούσα τον 

όρκο μου. Όταν έφυγε άντεξα μια βδομάδα. Στις 22 Ιουλίου 1994 ξεκίνησα να δουλεύω με 

πάθος αυτή τη μουσική για δύο κιθάρες. Ήταν πια τόσο παρών που είχε αρχίσει να μη μου 

λείπει καθόλου. Ο γιος του, ο Γιώργος Χατζιδάκις, μου έδωσε την εξήγηση: «Μου έχει 

αφήσει τόση δουλειά που δεν έχω καθόλου το χρόνο να σκεφτώ την απουσία του». Η Μάρω 

Ραζή έζησε αυτή τη δουλειά νότα – νότα. Τον αγαπούσε , αγαπούσε τη μουσική του, είχε 

άποψη, και έτσι με βοήθησε αφάνταστα. Έσβηνα και έγραφα ως την τελευταία στιγμή που 

ηχογραφούσαμε.  

Υπήρχε όμως ένα αγκάθι! Ήθελα ένα «πιστοποιητικό», μια έγκριση για να κυκλοφορήσω 

αυτή τη δουλειά κι ο εκείνος δεν ζούσε. Αποφάσισα λοιπόν να πάρω αυτό το 

«πιστοποιητικό» από το μόνο άνθρωπο την γνώμη του οποίου σεβόμουν απόλυτα για την 

μουσική του Μάνου, τον Γιώργο Χατζιδάκι. Αυτό συνέβη ένα βράδυ στη οδό Ρηγίλλης. Είχα 

μεγάλη αγωνία όταν στο δωμάτιο που εργαζόταν ο Μάνος έβαλα το δείγμα για να το ακούσει 

ο Γιώργος. Το άκουσε, ενθουσιάστηκε, κι εγώ αισθάνθηκα μεγάλη ανακούφιση. Ήταν σαν να 



132 

 

πέρασα εξετάσεις. Γιατί με το Μάνο οι «εξετάσεις» αυτές θα ήταν ασφαλώς πιο εύκολες. Αν 

του άρεσε η δουλειά θα του έλεγα «Είδες …ταλέντο που έχω;» Αν δεν του άρεσε θα έλεγα 

απλώς πως δεν κατάλαβε και θα έβγαζα τα κομμάτια … χωρίς την έγκρισή του.  

Αυτή η εργασία ηχογραφήθηκε και κυκλοφόρησε σε ένα διπλό δίσκο από τη ΛΥΡΑ με τον 

γενικό τίτλο Ένα Τραγούδι για τον Μάνο.  

Μετά από αρκετά χρόνια για τις ανάγκες ενός αφιερώματος στο Θέατρο του Λυκαβηττού 

αποφάσισα να διασκευάσω έντεκα από τα τρα¬γούδια αυτά για δύο κιθάρες και Ορχήστρα 

εγχόρδων. Ο Κώστας Ηλιάδης ανέλαβε την Ενορχήστρωση, εργασία που ολοκλήρωσε με 

πολύ σεβασμό και αγάπη. Έτσι το έργο αυτό πήρε τη μορφή μιας μεγάλης Σουίτας για δύο 

κιθάρες και Έγχορδα με τον αρχικό τίτλο «Ένα Τρα¬γούδι για τον Μάνο»  

Ευάγγελος Μπουντούνης  

1. Ένα τραγούδι για τον Μάνο  

2. Πάμε μια βόλτα στο Φεγγάρι  

3. Η Μπαλάντα του Ούρι  

4. Μανούλα μου  

5. Ευρυδίκη  

6. Περιμπανού  

7. Σαραμπάντα  

8. Οδός Ονείρων  

9. Κάπου υπάρχει η αγάπη μου  

10. Κεμάλ  

11. Αθανασία 

 

 

ΜΙΚΡΟΥΤΣΙΚΟΣ ΘΑΝΟΣ 

 

ΚΟΝΤΣΕΡΤΟ ΓΙΑ ΚΙΘΑΡΑ ΚΑΙ ΟΡΧΗΣΤΡΑ, ΣΕ ΝΤΟ ΜΕΙΖΟΝΑ 

 

  Το κοντσέρτο για κιθάρα και ορχήστρα γράφτηκε το 1993 μετά από παραγγελία του 

Φεστιβάλ Κιθάρας της Λιέγης, όπου και έγινε η πρώτη παγκόσμια εκτέλεση τον Απρίλιο του 

1993 με σολίστ τον Κ.Κοτσιώλη και διευθυντή ορχήστρας τον Αλ. Μυράτ. Κ εκτέλεση της 

Κ.Ο.Θ. είναι η πρώτη παρουσίαση  του έργου στην Ελλάδα. 

  Αξιοσημείωτο σ’ αυτό το κοντσέρτο είναι η αντιμετώπιση της κιθάρας ως σολιστικού, αλλά 

κυρίως μελωδικού οργάνου και λιγότερο ως οργάνου συγχορδιών. Επίσης η μεγάλη ομάδα 

κρουστών, ανάμεσα στα οποία το ξυλόφωνο, η μαρίμπα, το βιμπραφόν και οι καμπάνες, που 

δίνουν ένα ξεχωριστό ηχητικό χρώμα στην κατά τα άλλα κλασσική δομή της ορχήστρας. 

  Το κοντσέρτο  αποτελείται από τρία μέρη, και χαρακτηρίζεται από στοιχεία του 

μινιμαλισμού, δηλαδή με βάση μικρά μοτίβα τα οποία επαναλαμβάνονται συνέχεια 

(οστινάτο) με ανεπαίσθητες μικροαλλαγές. Δημιουργείται έτσι μια κάθετη ηχητική συνοχή, η 

οποία μεταφέρει τον ακροατή συχνά σε μια στοχαστική διάθεση. 

  Το πρώτο μέρος ξεκινά  μ’ ένα μοτίβο (5-8 φθόγγων) στα βιολοντσέλα, που έχει σαν βάση 

το μι, το οποίο σταδιακά απλώνεται σε όλα τα όργανα της ορχήστρας, δημιουργώντας ένα 

ηχητικό χαλί, και συνεχίζει με ένα κρεσέντο με την αύξηση του αριθμού των οργάνων. Μετά 

από αυτή την εισαγωγή της ορχήστρας, μπαίνει η κιθάρα με μια μικρή καντέντσα, που σε 

λίγο τη συνοδεύει η μαρίμπα. Τα φλάουτα παρουσιάζουν το κύριο θέμα, μετά από ένα πιο 

ζωηρό πέρασμα μ’ ένα νέο θέμα στα βιολιά, επανέρχονται τα στοιχεία της αρχικής ενότητας 

σε παραλλαγμένη μορφή. 

  Το δεύτερο μέρος αρχίζει σαν διπλή φούγκα όπου το ένα θέμα θα έχει ελληνικό χρώμα, 

αφού βασίζεται σε χαρακτηριστικά διαστήματα της ελληνικής δημοτικής μουσικής. Η κιθάρα 

αναπτύσσει στη συνέχεια αυτό το θέμα με δεξιοτεχνικά περάσματα και μετά από μια γρήγορη 

καντέντσα, ένα επίμονο μικρό μοτίβο ωθεί την ορχήστρα στο τέλος του δεύτερου μέρους.  

  Το τελευταίο μέρος προετοιμάζει την είσοδο του σολίστ μ’ ένα νέο μοτίβο που απλώνεται 

σε στρώματα. Από το μοτίβο αυτό ξεπηδά μια μελωδία, την οποία παρουσιάζουν η κιθάρα 

και τα βιολιά μαζί, αλλά με διαφορετικά ποικίλματα. 
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  Στη συνέχεια  διάφορα ρυθμικά σχήματα ζωντανεύουν χορευτικές διαθέσεις. Προς το τέλος 

επανέρχεται μια πιο ήρεμη ατμόσφαιραμε νέα επίμονα μοτίβα, από τα οποία ξεχωρίζει άλλη 

μία μελωδία  με ελληνικό χαρακτήρα. Τα μοτίβα όλο και περισσότερο ομαδοποιούνται για να 

καταλήξουν σε πλήρη ηρεμία με ένα κρατημένο φθόγγο. 

                                                                                                                       Evelin  Voigtmann 

 

 

SLOW MOTION ΓΙΑ ΟΡΧΉΣΤΡΑ ΕΓΧΌΡΔΩΝ 

 

  Το έργο Slow Motion (Αργή κίνηση) γράφτηκε το 1990 για ορχήστρα εγχόρδων, όπου τα 

αναλόγια χωρίζονται σε τέσσερα βιολιά, δύο βιόλες και δύο βιολοντσέλα. Πρόκειται για ένα 

γεμάτο πάθος κομμάτι, το οποίο εξελίσσεται σε αργή κίνηση με τεχνικές μινιμαλιστικής 

μουσικής. Τα βιολιά παρουσιάζουν στην αρχή την μελωδία σε κατιούσα γραμμή, ενώ οι 

υπόλοιποι συνοδεύουν με μικρά μοτίβα ή ισοκρατήματα. Σιγά σιγά μπαίνουν και τα υπόλοιπα 

όργανα. Στη μετέπειτα εξέλιξη εμφανίζονται νέα μοτίβα και θέματα, πλέον και σε ανο- δική 

κατεύθυνση, ώσπου να φτάσει σε κορύφωση στο πιο δυναμικό σημείο. Στο τέλος, η μουσική 

σβήνει σταδιακά. 

                                                                                                                      Evelin  Voigtmann 

 

 

ΜΠΑΛΤΑΣ  ΑΛΚΗΣ 

 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΣΟΥΙΤΑ 

 

  Το έργο γράφτηκε το 1969. Η αρχική του μορφή ήταν για βιολί και πιάνο. Με προτροπή του 

Σόλωνα Μιχαηλίδη, ο συνθέτης το ενορχήστρωσε για μεγάλη ορχήστρα. 

  Η Κυπριακή Σουίτα, στην ορχηστρική της μορφή,  πρωτοπαίχτηκε από την  Κρατική  

Ορχήστρα  Θεσσαλονίκης το 1969, με διευθυντή ορχήστρας το Σόλωνα Μιχαηλίδη. 

΄  Όλα τα μέρη της σουίτας βασίζονται σε κυπριακές μελωδίες. Ο συνθέτης με εξαίρεση το 

τελευταίο μέρος, δεν δίνει “συνέχεια” στις μελωδίες, δεν τις αναπτύσσει, αλλά τις αφήνει 

αυτούσιες  με φόντο μια σχετικά απλή εναρμόνιση. Όλο το βάρος της επεξεργασίας έχει 

δωθεί κυρίως στην ενορχήστρωση. 

Η Κυπριακή Σουίτα  έχει ηχογραφηθεί από την ορχήστρα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας  υπό 

τη διεύθυνση του συνθέτη. 

                                                                                                                          Άλκης Μπαλτάς 

 

ΜΟΥΣΙΚΗ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ 

 

  Το έργο γράφτηκε το 1989. Πρόθεση του συνθέτη ήταν να γράψει ένα συμφωνικό έργο  που 

να μπορεί να εκτελεσθεί και από ορχήστρα νέων και, παράλληλα να  απευθύνεται τόσο σε 

νεανικό κοινό όσο και σε ακροατές μεγαλύτερης ηλικίας.  

  Σε αυτήν τη μορφή ενορχήστρωσης το έργο παίχτηκε από ορχήστρες νέων της 

Θεσσαλονίκης. Ο συνθέτης ενορχήστρωσε ξανά το έργο για μεγάλη συμφωνική ορχήστρα 

πνευστών οργάνων  το 1993 και την ίδια χρονιά  παρουσίασε το έργο στη νέα του μορφή  

στην Κρήτη, διευθύνοντας ο ίδιος  τη Συμφωνική Ορχήστρα πνευστών  με νέους μουσικούς 

της  Ευρωπαϊκής Κοινότητας. 

  Το έργο εντάσσεται σε μια σειρά άλλων συνθέσεων του  Άλκη Μπαλτά  που έχουν 

εκπαιδευτικούς στόχους , όπως η «Πασσακάλια»  για συμφωνική ορχήστρα, το μουσικό 

παραμύθι  «Ο  ευτυχισμένος  Πρίγκιπας»,  ενορχηστρώσεις έργων των Μπερστάϊν, Μπητλς, 

διαφόρων ραγκτάιμς  κ.α. Το μουσικό ιδίωμα του έργου είναι τονικό. 

  Μετά από μία αργή σύντομη εισαγωγή των πνευστών, ακολουθεί μια γενική παύση όλης της 

ορχήστρας  και αμέσως  μετά το γρήγορο πρώτο μέρος, που θέλει να αποδώσει τη ζωντάνια 

και τη δυναμική ενέργεια των νιάτων. Η γρήγορη κίνηση διακόπτεται για λίγο από ένα 

ενδιάμεσο  αργότερο μέρος  που υπενίσσεται τις αμφιβολίες, αλλά και τους φόβους της 

νιότης.  Μετά λίγο-λίγο ξανάρχεται το δυναμικό πρώτο θέμα. Το δεύτερο μέρος έχει 
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ρομαντική διάθεση  και βασίζεται σε μια πλατιά τραγουδιστή μελωδία. Το τρίτο μέρος είναι 

μια έκρηξη χαράς και ενθουσιασμού, όπου επικρατεί το χορευτικό στοιχείο. 

 

                                                                                                                        Άλκης Μπαλτάς 

ΘΡΗΝΟΣ 

 

 Το έργο Θρήνος για ορχήστρα εγχόρδων είναι αφιερωμένο στην ιερή μνήμη της μητέρας 

μου. 

  Η Γαλάτεια Μπαλτά (Γιάννενα, 1920–Θεσσαλονίκη, 2008) υπήρξε ένα από τα πρώτα μέλη 

που στελέχωσαν την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης την εποχή της ίδρυσής της (τότε 

Συμφωνική Ορχήστρα Βορείου Ελλάδος). Η Γ. Μπαλτά με αγάπη και αφοσίωση υπηρέτησε 

την Κρατική Ορχήστρα, στην ομάδα των πρώτων βιολιών, επί 35 έτη. 

  Για το έργο Θρήνος επέλεξα τον ήχο των εγχόρδων, τον ήχο που συντρόφευε τη μητέρα μου 

σε όλη της τη ζωή. 

  Η σύνθεση βασίζεται στην ελεύθερη απόδοση δύο θρηνητικών μελωδιών. Η μία προέρχεται 

από τη δυτική μουσική και η άλλη από τη δημοτική μας παράδοση (ηπειρώτικο μοιρολόι). Η 

παρουσία των δύο μελωδιών δεν προβάλλεται ιδιαίτερα. Εκείνο που κυριαρχεί σε όλο το 

έργο είναι η εναλλαγή μεταξύ των κατανυκτικών σιγανών ήχων, των παύσεων και των 

δυνατών σπαραχτικών ξεσπασμάτων ολόκληρης της ορχήστρας. Στιγμές γαλήνης και στιγμές 

έντονης ταραχής. 

  Στο ξεκίνημα του έργου, μετά τον πολύ χαμηλό «γήινο» ήχο των κοντραμπάσων, ακούγεται 

ο «μακρινός» ήχος ενός βιολιού στην πολύ ψηλή ηχητική του περιοχή. Η σύνθεση τελειώνει 

με τους ήχους δύο βιολιών σόλο, ενώ τα υπόλοιπα έγχορδα συνοδεύουν με ισοκρατήματα. Ο 

Θρήνος άρχισε να γράφεται το 2008 και τελείωσε το Φεβρουάριο του 2009. 

 

                                                                                                                        ΄Αλκης Μπαλτάς 

 

ΣΟΥΙΤΑ ΠΑΝΩ ΣΕ ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

 

  Το έργο αποτελείται από επτά μέρη που είναι μια εναλλαγή τραγουδιών και χορών της 

Κύπρου. Στο καθένα απ’ αυτά έχει γίνει μια επεξεργασία  έτσι ώστε να μην χάνεται η 

απλότης της λαϊκής μελωδίας. 

  Όλα τα θέματα είναι παρμένα από τη συλλογή του Θ.Καλλίνικου “Κυπριακή λαϊκή μούσα”. 

 

                                                                                                                            Άλκης Μπαλτάς                                                                                                                                           

 

«ΛΑΪΚΑ ΜΙΚΡΟΤΡΑΓΟΥΔΑ»  ΓΙΑ ΦΩΝΗ ΚΑΙ ΟΡΧΗΣΤΡΑ 

 

 Τα  «Λαϊκά  Μικροτάγουδα» γράφτηκαν  το 1973. Η αρχική τους μορφή ήταν για φωνή και 

πιάνο και έτσι πρωτοπαρουσιάστηκαν στο Μόναχο από το βαρύτονο Αντώνη Κοντογεωργίου 

και τον αείμνηστο πιανίστα Νικόλα Οικονόμου. Αργότερα ακολούθησαν και άλλες 

εκτελέσεις από γνωστούς Έλληνες  ερμηνευτές. 

 Το έργο ενορχηστρώθηκε  από το συνθέτη το καλοκαίρι του 1998 και παρουσιάζεται στη 

σημερινή συναυλία σε αυτή του τη μορφή, σε πρώτη εκτέλεση από την Κρατική Ορχήστρα 

Θεσσαλονίκης. 

  Το κείμενο αποτελείται από σύντομα δημοτικά τετράστιχα . Οι μελωδίες δεν είναι 

δημοτικές αλλά πρωτότυπες του συνθέτη. 

  Η αρχική εισαγωγή, που αργότερα επαναλαμβάνεται σαν ενδιάμεσο τμήμα, αποτελεί κατά 

κάποιον τρόπο έναν συνδετικό κρίκο του έργου. Κατά τα λοιπά οι μελωδίες διαδέχονται η μία 

την άλλη, σαν ένα μωσαϊκό με πολλές και διαφορετικές λαϊκές εικόνες. 

 

                                                                                                                            Άλκης Μπαλτάς  

 

DIVERTIMENTO   ΓΙΑ ΟΡΧΗΣΤΡΑ 
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Το έργο είναι περιγραφικό. Γράφτηκε τον Αύγουστο του 1997. Η σειρά των 11 μερών του 

είναι σε συμμετρική μορφή, με κέντρο το 6ο κομμάτι (ιντερμέτζο). 

 Το πρώτο μέρος αντιστοιχεί με το 11ο (πρόλογος - επίλογος), το 2ο με το 10ο (πρωινό-

βραδινό παιχνίδι), το 3ο με το 9ο (σαν σερενάτα - σαν νυχτερινό), το 4ο με το 8ο (χορευτικό 

τραγούδι - ζείμπέκικο) και το 5ο με το 7ο (με το τρένο των 12 – οι ειδήσεις των 12). 

1. Πρόλογος: από το αρχικό κάλεσμα της μελωδίας των βιολιών η μουσική ξαπλώνεται 

σε ολόκληρη την ορχήστρα με διάθεση να περιγράψει την απεραντοσύνη του ορίζοντα. 

2. Πρωινό παιγνίδι: φωτεινό μουσικό παιγνίδι με τη μορφή μίας επαναλαμβανόμενης 

μελωδίας9πασακάλια) που πρωτοπαρουσιάζει το σόλο βιολί. Σταδιακά τα υπόλοιπα όργανα 

προστίθενται και αργότερα αποχωρούν για να μείνει στο τέλος πάλι μόνο του το σόλο βιολί.  

3. Σαν σερενάτα: ρομαντικής διάθεσης σε μορφή κανόνα 

4. Χορευτικό τραγούδι: λαϊκότροπο κομμάτι που βασίζεται σε δημοτικοφανή μελωδία 

του συνθέτη. Παρουσιάζεται πρώτα από τα έγχορδα και μετά από τα πνευστά. 

5. Με το τρένο των 12: η περιγραφή της εκκίνησης, του ταξιδιού και της τελικής άφιξης 

στον προορισμό του. Ο τίτλος (τρένο των 12) υπαινίσσεται και το ιδίωμα του έργου το οποίο 

είναι ατονικό και βασίζεται σε δωδεκαφθογγικά στοιχεία. 

6. Ιντερμέτζο: είναι το κέντρο του έργου. Μουσικά συνδέεται στενά με τον πρόλογο και 

επίλογο της όλης σύνθεσης. 

7. Οι ειδήσεις των 12: όπως και στον αρ.5 ο τίτλος παραπέμπει σε δωδεκάφθογγα 

στοιχεία Η περιγραφή σατιρίζει τη φρίκη των  καθημερινών ειδήσεων που παρακολουθούμε  

από την τηλεόραση. Δυνατές συγχορδίες  συμβολίζουν την οργισμένη αλλαγή  καναλιών. Ο  

ακροατής δεν καταφέρνει, όμως, πουθενά να αποφύγει τις αποκρουστικές δυσάρεστες 

ειδήσεις  και η τελική συγχορδία υπαινίσσεται το κλείσιμο της τηλεόρασης. 

8. Ζεϊμπέκικο: τη λαϊκότροπη μελωδία του συνθέτη παρουσιάζουν πρώτα τα πνευστά 

και μετά τα έγχορδα, τα οποία μιμούνται να νυκτά λαϊκά όργανα.  

9. Σαν νυκτερινό: ρομαντικής  διάθεσης  περιγραφή νύχτας στο δάσος, σε μορφή   

κανόνα. 

10. Βραδυνό παιγνίδι: σκοτεινό μουσικό παιγνίδι σε μορφή πασακάλιας. Την 

επαναλαμβανόμενη μελωδία   πρωτοπαρουσιάζουν ένα τρομπόνι και μια τούμπα. 

11. Επίλογος: επανάληψη της μουσικής του αρχικού προλόγου. 

 

Το έργο παρά το διασκεδαστικό και πολυστυλιστικό χαρακτήρα του, στοχεύει σε μια εννιαία 

αλληγορία, για τη ζωή των ανθρώπων (αρχή-μέσα-τέλος). Ο κάθε ακροατής μπορεί να την 

ερμηνεύσει όπως θέλει. 

 

                                                                                                                          Άλκης Μπαλτάς 

 

 ΟΡΧΗΣΤΡΙΚΗ ΣΟΥΙΤΑ «ΜΟΜΟ» 

 

  Το αριστουργηματικό βιβλίο του Michael Ende “MOMO” μιλάει για το “κλέψιμο” του 

ελεύθερου χρόνου μας από κάποιους αόρατους Γκρίζους Κυρίους οι οποίοι, χωρίς να το 

καταλαβαίνουμε, καταδυναστεύουν τη ζωή μας: το κυνήγι του πλουτισμού, της καριέρας, της 

κοινωνικής αναγνώρισης και άλλες παρόμοιες φιλοδοξίες, όταν μετατρέπονται σε 

αυτοσκοπό, μας κλέβουν  απλές χαρές της  καθημερινής μας ζωής, μας κάνουν σκλάβους των 

Γκρίζων Κυρίων. Μόνο μία Μόμο μπορεί να μας σώσει. Η Μόμο που έχουμε όλοι μέσα μας. 

Διαβάζοντας το βιβλίο του Έντε ένοιωσα ότι δεν αφορά μόνο άλλους, αλλά και εμένα τον 

ίδιο. Έτσι όταν το Μέγαρο Μουσικής μου παράγγειλε να γράψω μια όπερα αποφάσισα έτσι 

να γράψω μια όπερα πάνω στην υπόθεση της “Μόμο”.  

  Η όπερα παρουσιάστηκε στο Μέγαρο Μουσικής σε οκτώ παραστάσεις το Δεκέμβριο του 

1997 και αργότερα, τον Δεκέμβριο του 2003, σε έξι παραστάσεις, στο Μέγαρο Μουσικής 

Θεσσαλονίκης. Η μεταγραφή αποσπασμάτων της όπερας για ορχηστρική σουίτα έγινε στο 

διάστημα Ιανουαρίου-Ιουνίου 2001. 

  Για τη χρονική οικονομία της ορχηστρικής σουίτας ορισμένα μέρη της όπερας, κυρίως 

ρετσιτατίβα, παραλείφθηκαν. Η ενορχήστρρωση  άλλαξε σημαντικά μια και η αρχική μικρή 

ορχήστρα  της όπερας μετατράπηκε τώρα σε μεγάλη συμφωνική ορχήστρα. 
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  Με τη χρησιμοποίηση αφηγητή η σουίτα παίρνει τη μορφή “μουσικού παραμυθιού”. Το 

κείμενο της αφήγησης επιμελήθηκε η Βίκυ Στυλιανού η οποία, με βάση το βιβλίο του Έντε, 

είχε γράψει και το λιμπρέτο της όπερας. 

                                                                                                                         Άλκης Μπαλτάς 

 

 «ΑΠΟΥΣΙΑ»  ΓΙΑ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΕΓΧΟΡΔΩΝ ΚΑΙ ΤΥΜΠΑΝΑ 

 

  Το έργο  «Απουσία»  γράφτηκε τον Οκτώβριο του 1989 και είναι αφιερωμένο στον Κώστα 

Νικήτα. Δεν πρόκειται για σύνθεση με την τεχνικά εννοούμενη τεχνική σημασία του όρου. 

Καμιά συγκεκριμένη μελωδία ή μουσική ιδέα, καμιά πλοκή, καμιά εξέλιξη. Κρατημένες 

συγχορδίες στα  έγχορδα «αιωρούνται», μένουν μετέωρες, ανάμεσα από παύσεις σαν τις 

ακαθόριστες εκείνες σκέψεις και συναισθήματα που βυθίζονται ο νους και η καρδιά  όταν 

συνειδητοποιήσουν το αναπότρεπτο. 

  Η μορφή του αγαπημένου φίλου έρχεται και ξαναέρχεται μέσα από τα κτυπήματα των 

τυμπάνων. 

  Δεν είναι σύνθεση. Είναι μια αμυδρή μόνο μουσική αποτύπωση συναισθημάτων, που 

δύσκολα μπορούν να εκφραστούν. 

                                                                                                                          Άλκης  Μπαλτάς 

 

«ΤΡΙΠΤΥΧΟ»  ΓΙΑ ΜΙΚΡΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ  

 

  Το  «Τρίπτυχο»  για μικρή ορχήστρα, γράφτηκε το καλοκαίρι του 1978 μετά από 

παραγγελία μιας γερμανικής εταιρείας, που γιόρταζε  αυτή τη χρονιά τα εκατό χρόνια από 

την ίδρυσή της. Η πρώτη εκτέλεση του έργου έγινε στις 30 Σεπτεμβρίου 1978 στην 

Kongresshale του Δυτικού Βερολίνου υπό τη διεύθυνση του συνθέτη. Η ορχήστρα 

αποτελούνταν από μέλη της Όπερας του Βερολίνου. 

  Στο «Τρίπτυχο»  τα όργανα, και ιδιαίτερα τα πνευστά, χρησιμοποιούνται με σολιστικό 

τρόπο. Το πρώτο μέρος, (Allegro Moderato)έχει δύο θέματα, που δουλεύονται σε πυκνή 

αντιστικτική γραφή. Το δεύτερο μέρος έχει λυρικό χαρακτήρα και με εξαίρεση ένα ενδιάμεσο 

τμήμα (Tutti) είναι ένας διάλογος μεταξύ των πνευστών και των εγχόρδων. Στο τρίτο μέρος 

(Allegro Vivace) υπάρχουν τρία θέματα, τα οποία εναλλάσσονται μεταξύ τους σε ελεύθερη 

φόρμα  Rondo. Το πρώτο θέμα έχει ένα χαρούμενο και ενθουσιώδη χαρακτήρα και το 

δεύτερο θυμίζει ελληνικό φολκλόρ. Το τρίτο θέμα, που παίζεται στη μέση της κίνησης αυτής 

από το σόλο κόρνο, επαναλαμβάνεται στο τέλος (Coda) από όλη την ορχήστρα και το έργο 

κλείνει σε γιορταστική ατμόσφαιρα. 

                                                                                                                          Άλκης  Μπαλτάς 

 

LARGO, ΓΙΑ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΕΓΧΟΡΔΩΝ  

 

  Το Largo για ορχήστρα εγχόρδων γράφτηκε το 1970 και παίχτηκε  για πρώτη φορά στο 

Βέλγιο από μουσικούς της Παγκόσμιας Ορχήστρας Νέων των Μουσικών Νειάτων.  

  Το έργο αποτελεί τμήμα μιας σειράς  άλλων παρόμοιων συνθέσεων που ακολούθησαν 

αργότερα. Η κάθε μια είναι ένα αφιέρωμα σε δημιουργούς, που επηρέασαν έμμεσα ή άμεσα 

τη συνθετική μου πορεία, κυρίως την περίοδο 1970-1980.   

  Το Largo είναι αφιερωμένο στον αείμνηστο Σόλωνα Μιχαηλίδη, που υπήρξε ο πρώτος μου 

δάσκαλος στη σύνθεση και επηρέασε μουσικά τα πρώτα συνθετικά μου βήματα. Το έργο 

βασίζεται σε μια τροπική μελωδία που παρουσιάζεται στην αρχή από όλα τα έγχορδα. Η 

μελωδία αυτή εξελίσσεται με αντιστικτικό τρόπο και μετά το κορύφωμα το έργο κλείνει 

γαλήνια όπως ξεκίνησε.  

  Το Largo για έγχορδα έχει πρωτοπαρουσιαστεί στην Ελλάδα από την Ορχήστρα του Δήμου 

Θεσσαλονίκης. 

                                                                                                                          Άλκης  Μπαλτάς 

 

ΝΤΑΡΑΜΑΡΑΣ  ΒΑΣΙΛΗΣ 
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«ΤΟ ΜΕΡΟΚΑΜΑΤΟ»  

 

  Το έργο τούτο είναι ένα έργο που εκφράζει την μονοτονία και σκληρότητα της καθημερινής 

βιοπάλης. 

   Ιδιαίτερα εκφράζει τον τρόπο ζωής ενός εργάτη που ξεκινά τη μέρα του όπως όλες τις 

άλλες, με την ίδια προετοιμασία  για τη δουλειά, δηλαδή  ίδιες σκέψεις, κινήσεις και 

ενέργειες. 

   Πάει στο εργοστάσιο, γίνεται ένα με τα γρανάζια των μηχανών, κατορθώνει όμως να 

ξεφύγει για λίγο από τον βασανιστικό κλοιό, αναπολώντας ή σφυρίζοντας ή τραγουδώντας 

ένα λαϊκό τραγούδι, ώσπου να ανακληθεί πάλι στην τάξη από τον αδυσώπητο ρυθμό των 

μηχανών. Τελειώνει η δουλειά και επιστρέφει. Θα μπορούσε  το έργο τελειώνοντάς το, να 

επαναληφθεί ολόκληρο και ξανά από την αρχή, δίνοντας έτσι με τις διαρκείς επαναλήψεις, τις 

ίδιες επαναλαμβανόμενες μέρες του σύγχρονου εργάτη. 

                                                                                                            

                                                                                                        Βασίλης Νταραμάρας 

 

ΣΟΥΙΤΑ ΓΙΑ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΕΓΧΟΡΔΩΝ 

 

   Η Σουίτα για ορχήστρα εγχόρδων διαπνέεται από το  σύγχρονο πνεύμα σύνθεσης, χωρίς να 

απομακρύνεται από την κλασική  μορφή της σουίτας. Είναι  γραμμένη σε κάθετο στυλ και 

στη θέση των χορών της κλασικής σουίτας  υπάρχουν τα εναλλασσόμενα μέρη αργά και 

γρήγορα. 

 

                                                                                                                  Βασίλης Νταραμάρας                                                                                                                                             

 

ΜΙΚΡΗ  ΡΑΨΩΔΙΑ 

 

  Το έργο «Μικρή Ραψωδία» είναι ένα έργο ορχήστρας μικρών διαστάσεων. Τον τίτλο  

«Ραψωδία» υπαγορεύει κυρίως ο χαρακτήρας του αρχικού θέματος μοιρασμένος  μεταξύ 

κοντραμπάσων και βιολοντσέλων. Ακολουθεί μια μικρή ανάπτυξη, την οποία διαδέχεται το 

δεύτερο θέμα (δεύτερο μέρος του έργου). Το δεύτερο θέμα είναι πιο ευκίνητο και ευχάριστο 

και παρουσιάζεται από το φλάουτο. Επαναλαμβάνεται από το όμποε, τα βιολιά και τα 

κλαρίνα με μια μικρή συνοδεία. Μια καντέντσα οδηγεί στο τρίτο μέρος του έργου, το οποίο 

είναι παραλλαγή του πρώτου θέματος. 

 

                                                                                                                  Βασίλης Νταραμάρας                                                                                                                                       

 

ΝΤΕΚΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΣ 

 

 1.«ΣΤΗΣ  ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗΣ ΤΟΝ ΑΝΘΟ»  

 2. «ΕΓΩ  ΣΤΑ ΞΕΝΑ ΠΕΡΠΑΤΟΥΣΑ» 

 

Στης Πικροδάφνης τον Ανθό... Jazz blues: διασκευή σε 6/8 αλλά τρίσημη απήχηση με αργό 

και αισθησιακό χαρακτήρα του παραδοσιακού ομώνυμου τραγουδιού με ερωτικό 

περιεχόμενο που προέρχεται από το Πωγώνι Ηπείρου: «Στης πικροδάφνης τον ανθό έγειρα ν' 

αποκοιμηθώ...» Το μέτρο των 4/4 χορεύεται στα βήματα του Πωγωνίσιου συρτού στα δύο, 

ενώ στην παρούσα διασκευή το τετράσημο αναλαμβάνει μόνο στο δεύτερο γρήγορο ρυθμικό 

μέρος. Με απλές δεσπόζουσες αρμονίες, την απαλά συγκοπτόμενη μελωδία, ακολουθώντας 

το δομικό 16μετρο, δημιουργείται ένα εσωτερικό, συναισθηματικό περιβάλλον, στο οποίο 

πραγματώνεται η συνάντηση της μελαγχολίας των αφροαμερικανικών jazz blues με αυτή της 

παράδοσης της ελληνικής υπαίθρου. 

 

'Γω στα ξένα περπατούσα... funk: διασκευή του ομώνυμου τραγουδιού από τον Έβρο της 

Δυτικής Θράκης: «΄Γώ στα ξέ-(να) καλή μου μάνα, ... περπατούσα...» Το αρχικό μέτρο των 

9/8 (2-2-2-3) που χορεύεται στα βήματα του Θρακιώτικου Συγκαθιστού, μεταλλάσσεται σε 
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4/4 και 6/8 στη μορφή ΑΒΑ. Διατηρεί ωστόσο την groove αίσθηση, που προτρέπει σε χορό, 

παραπέμποντας στην αφροαμερικανική φανκ του 1960, που μεταβίβασε την έμφαση από την 

μελωδία και την αρμονία στον ρυθμό, φέρνοντας στο προσκήνιο το μπάσο και τα ντραμς, 

ενώ συνδύασε τη σόουλ με την τζαζ και τα R&B του 1940. 

                                                                                                               Χριστίνα Σιδηροπούλου 

 

ΞΑΝΘΟΥΔΑΚΗΣ  ΧΑΡΗΣ 

 

ΚΟΝΤΣΕΡΤΟ ΓΙΑ ΚΟΝΤΡΑΜΠΑΣΟ ΚΑΙ ΟΡΧΗΣΤΡΑ 

 

  Το έργο αυτό είναι μια  δεύτερη, αναθεωρημένη, μορφή (η νέα επεξεργασία αφορά κυρίως 

την ενορχήστρωση για Συμφωνική Ορχήστρα) του Κοντσέρτου για Κοντραμπάσο και 

Ορχήστρα  Δωματίου, που γράφτηκε στα τέλη του 1991, κατόπιν παραγγελίας του ΟΜΜΑ, 

και παίχτηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, από το συγκρότημα Alea III με διευθυντή τον 

Θ.Αντωνίου και σολίστ τον Β. Παπαβασιλείου, στις 6 Ιανουαρίου 1992. Στη νέα του μορφή, 

το έργο παρουσιάζεται σε πρώτη εκτέλεση. 

   Το “Κοντσέρτο για κοντραμπάσο” ακολουθεί τις κλασικές μορφολογικές προδιαγραφές του 

είδους. Τρία μέρη – εδώ σε συνεχή διαδοχή, χωρίς διακοπή της μουσικής ροής – από τα 

οποία το πρώτο, σε μέτρια ρυθμική αγωγή, αποτελεί μια ελεύθερη εφαρμογή του διθεματικού 

προτύπου της σονάτας, το δεύτερο, σε αργή ρυθμική αγωγή, ακολουθεί τα πρότυπα της 

ρομάντσας  και των  θεματικών παραλλαγών, ενώ το τρίτο, σε γρήγορη ρυθμική αγωγή, είναι 

ένα μονοθεματικό πολυφωνικό ροντό σε μορφή fugato. Από πλευράς μουσικού ιδιώματος, το 

έργο είναι μια σπουδή στις μελωδικές και αρμονικές δυνατότητες που προσφέρουν οι επτά 

διαφορετικοί “τρόποι” που προκύπτουν μέσω της περιτροπής  μιας ελάσσονος μελωδικής 

κλίμακας  (οι τρόποι, με άλλα λόγια, που αντιστοιχούν στις επτά διαφορετικές θέσεις δύο 

ημιτονίων χωρισμένων από ένα τόνο). Ανάμεσά τους, ο ίδιος ο ελάσσων μελωδικός τρόπος, 

ένας τρόπος που χρησιμοποιήθηκε από τον Μπάρτοκ (τρεις τόνοι – ημιτόνιο – τόνος – 

ημιτόνιο – τόνος ), αλλά και διαφορετικοί τρόποι, γνωστοί ή άγνωστοι, (ή τουλάχιστον 

αχρησιμοποίητοι μέχρι σήμερα), με ασυνήθιστους συνδυασμούς διαζευγμένων τετραχόρδων 

(π.χ.  φρυγικό – δωρικό: ημιτόνιο – δύο  τόνοι / τόνος – ημιτόνιο – τόνος). 

   Το κοντσέρτο εξελίσσεται με συνεχείς μετατροπίες σε ομώνυμες ή σχετικές κλίμακες, που 

διατρέχουν συνεχώς ολόκληρο τον κύκλο των επτά αυτών τρόπων. Ο σολίστας καλείται να 

παίξει το μέρος του, αυξημένων δεξιοτεχνικών απαιτήσεων, κουρδίζοντας το κοντραμπάσο 

του μια μικρή Τρίτη ψηλότερα από το σύνηθες κούρδισμα. Η “σκορντατούρα” αυτή 

επιτρέπει τη μελωδική κίνηση του οργάνου σε ψηλές περιοχές και την ενίσχυση των λυρικών 

του δυνατοτήτων, σε βάρος, βεβαίως, του “σκοτεινού” στοιχείου που χαρακτηρίζει το 

ηχόχρωμά του στο κανονικό κούρδισμα. 

                                                                                                                 Χάρης Ξανθουδάκης 

 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 

 

 ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ 

 

 Πυρρίχιος: ο πλέον διαδεδομένος πολεμικός χορός στο ευρύτερο φάσμα της ιστορικής 

ελληνικής επικράτειας. Αναφέρεται αναλυτικά στα ομηρικά έπη και σώζεται σε αρχαίες 

αναπαραστάσεις. Πρόκειται για την εκ νέου μορφοποίηση μιας ιδέας που σπερματικά 

ενυπήρχε σε ένα προσχέδιο με τίτλο «Χορός» (1998) αρχικά για δύο πιάνα και μετέπειτα σε 

μεταγραφή για σεπτέτο που παρουσιάστηκε από τους Σολίστες της Φιλαρμονικής της Νέας 

Υόρκης στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών την Άνοιξη του 2009. Όμως ο παρών αυτοτελής 

«Πυρρίχιος» ήταν η αφορμή να μεταφερθεί σε μια αίθουσα συμφωνικών συναυλιών μια 

πληρέστερη αίσθηση της συγκίνησης, από την συγκλονιστική ενέργεια που μεταδίδουν οι 

αειζώντες ήχοι της ποντιακής λύρας και του ακατέργαστου 

αρχέγονου ρυθμού. 

 Ο «Πυρρίχιος» γράφτηκε το καλοκαίρι του 2010 ως παραγγελία του καλλιτεχνικού 

διευθυντή και μόνιμου αρχιμουσικού της Φιλαρμονικής Ορχήστρας της Οδησσού Hobart 
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Earle και της συζύγου του Αida στους οποίους και είναι αφιερωμένο. Το πρωτοπαρουσίασαν 

στις 1 και 2 Σεπτεμβρίου του 2010 σε πανηγυρική συναυλία για την εθνική επέτειο της 

Ουκρανίας και επίσης στις 21 Μαρτίου του 2013. Στην Ελλάδα η Κρατική Ορχήστρα 

Αθηνών υπό τον Βασίλη Χριστόπουλο στις 3 Μαρτίου 2013 στην επετειακή συναυλία για τα 

70 της χρόνια και επαναλήφθηκε την ίδια χρονιά υπό τον Bas Wiegers στο «Διεθνές 

Φεστιβάλ “Συμφωνία”Πειραιώς και Νήσων Αργοσαρωνικού». Η Συμφωνική Ορχήστρα του 

Μπάφαλλο Ν.Υ. υπό τον Matthew Kramer το παρουσίασε σε αμερικανική πρεμιέρα στις 16 

και 17 Μαρτίου του 2013. 

                                                                                                              Χρήστος Παπαγεωργίου 

 

  

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  ΗΛΙΑΣ 

 

«EVOLUTION», ΜΟΥΣΙΚΗ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ 

 

  Στο Βερολίνο και κατά την περίοδο 1982-83 με συγκίνησε η μουσική του A. Schoenberg  

«5 Μικρά Κομμάτια για Μεγάλη Ορχήστρα». Αυτό, στη συνέχεια, στάθηκε  το ερέθισμα να 

συνθέσω το έργο μου «Evolution», (Ριζική αλλαγή και εξέλιξη). 

  Η σύνθεση αυτή εκφράζει την αντιπαράθεση που αναδύεται εκείνη την εποχή μέσα μου και 

που είχε να κάνει με την ριζική διαφορά αντίληψης για την μουσική, μεταξύ ανατολής και 

δύσης. Η έρευνα αυτή που άρχισε να με απασχολεί ουσιαστικά, συνέπιπτε εκείνη την ίδια 

χρονική περίοδο με την «Επανασύνδεσή μου» και την εκ νέου «Ανακάλυψη» του πολιτισμού 

της καταγωγής μου. 

  Το έργο αυτό είναι μια ενότητα αποτελούμενη από 3 συνεχόμενα μέρη. Δεν ακολούθησα 

μια δεδομένη φόρμα, αλλά η τελική μορφή είναι αποτέλεσμα της ίδιας διαδικασίας της 

σύνθεσης. Επιδιώκοντας μια «ηχητική ατμόσφαιρα» με ανάλαφρο και γλαφυρό χαρακτήρα 

έδωσα  ενορχηστρωτικά την προτεραιότητα στα ξύλινα πνευστά και τα έγχορδα, τα οποία 

είναι ενισχυμένα, μειώνοντας την συμμετοχή στα χάλκινα πνευστά. 

  Πρώτο μέρος: «Φαντασία» - Διάχυτο και απαλό κλίμα μέσα από μια ελεύθερη αντιμετώπιση 

του μουσικού υλικού, όπου συνδυάζονται κρατημένοι ήχοι με αυτόνομες μελωδικές γραμμές 

σε όλα τα όργανα. Το μέρος αυτό το χαρακτηρίζει η δυναμική (pp – mf) και ο ενεργητικός 

στατικός ρυθμός.  

  Δεύτερο μέρος: «Οστινάτο» - Ένας χορός  που στηρίζεται κυρίως σε ένα Οστινάτο των 

κλαρινέτων. Ταυτόχρονα μια δεύτερη περιοδικότητα που επαναλαμβάνουν τα κρουστά 

συμβάλλει, ώστε να επιτευχθεί μια διαδοχική αύξηση της ρυθμικής έντασης όπως και της 

δυναμικής (p – f), αλλά και της κίνησης. Ο χορός τονίζεται ακόμη περισσότερο με την 

επανάληψη του μέρους αυτού σε μεγαλύτερη ταχύτητα, αλλά και δυναμική.  

  Τρίτο μέρος: «Πανδαισία» - Στο μέρος αυτό αφομοιώνονται τα 2 πρώτα μέρη με τις 

χαρακτηριστικές τους διαφορές. Ο ήχος πλέον αποζητά να ενωθεί με έντονο ρυθμό ήρεμης 

αλλά και ενεργητικής ορμής. 

                                                                                                                 Ηλίας Παπαδόπουλος 

 

ΚΟΝΤΣΕΡΤΟ ΓΙΑ ΛΥΡΑ ΚΑΙ ΟΡΧΗΣΤΡΑ 

 

  Το έργο είναι βασισμένο στη σχέση μου με τις λαϊκές μουσικές παραδόσεις του ελληνισμού 

και τη λύρα. 

  Κυρίως όμως με τις παραδόσεις του Πόντου, Κρήτης, Θράκης, Μ. Ασίας και Καυκάσου με 

βασικό ρυθμοποιητικό στοιχείο τον ιαμβικό δεκαπεντασύλλαβο  που κατά την άποψή μου, 

αποτελεί τον κύριο μουσικοποιητικό ρυθμό όλων των παραδόσεων στο χώρο της Ελλάδας, 

τόσο στη μουσική όσο και στο λόγο και τον χορό, δίχως να περιορίζεται στα σημερινά 

σύνορα του τόπου που καλείται Ελλάδα.  Η λύρα θέλει να μιλήσει αυτούσια τις μουσικές 

γλώσσες αυτών των παραδόσεων, τις οποίες ενώνει μια ενιαία μουσική αντίληψη 

οργανωμένη στα φυσικά διαστήματα και έχοντας ως αναφορά την ανθρώπινη φωνή. 
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  Κάθε μέρος του έργου αναφέρεται αλλά και είναι αφιερωμένο στο τόπο και τους ρυθμούς 

μιας παράδοσης, πασχίζοντας τη σύνθεση της προσωπικής της ψηφιδωτής εικόνας. Πάνω απ’ 

όλα όμως επιδιώκεται η εικόνα της ενότητας που ξεπερνά κάθε μου προσδοκία. 

  Τα μέρη του έργου είναι τα εξής:  

1. ΙΑΝΑΑΜ (Είσοδος), με τις ενδείξεις απόμακρα και δίχως χρόνο. Συνθετικά είναι 

οργανωμένο στην τριάδα: ισοκράτημα, εφτά χρόνοι της άρπας και ελεύθερη αγωγή του 

μέλους από τη λύρα πάνω όμως σε τρεις συγκεκριμένες μελωδικές μορφές , που ακούγονται 

διαδοχικά και αυστηρώς γεωμετρικά. Το μέρος αυτό (Εισαγωγή) αναφέρεται στις αρχέτυπες 

μουσικές μορφές.  

2.   Πεταλούδα, σε τρεις ενότητες (Πεταλούδα ψυχή, μυστήριο και πηγή) όπου εναλλάσονται                                  

ρυθμοί όπως σε   μια εναλλαγή τοπίων. Η αναφορά των τμημάτων είναι συγκεκριμένη και 

στα γραμμένα με΄ρη παρεμβάλλονται ελεύθεροι και έμμετροι αυτοσχεδιασμοί της λύρας που 

γεφυρώνουν και ενοποιούν, ενώ οι τόποι αναφοράς είναι η Κρήτη, η Θράκη και το Αιγαίο.  

3. Ανατολή, που είναι αφιερωμένοστο χώρο της Μικράς Ασίας αλλά και τον Αρχαϊκό 

χαρακτήρα που φέρει ο τόπος αυτός που στάθηκε το εργαστήρι της θρησκευτικής 

μετάλλαξης του Ελληνισμού.   

4.   Διθύραμβος, σε τρεις ενότητες (Ομάλ, Τικ και Πυρρίχιος) που αναφέρονται στη μουσική 

παράδοση του Πόντου και Καυκάσου. 

  

ΠΑΠΑΝΑΣ  ΣΙΜΟΣ 

 

Κοντσέρτο για Βιολί και Ορχήστρα 

 

  Το Κοντσέρτο για βιολί, βασίζεται σε μια χαλαρή δομή forma sonata, με πολλά στοιχεία 

που παραπέμπουν σε fantasia. Επικεντρώνεται στο διάλογο του σολιστικού οργάνου με τα 

τέσσερα άλτο πνευστά της ορχήστρας και τις αυτοσχεδιαστικές παρεμβολές του τσέμπαλου, 

της άρπας και των τυμπάνων. Μετά την αρχική παρουσίαση του βασικού θέματος από το 

βιολί ακολουθεί μια καντέντσα, στην οποία εκθέτονται περιληπτικά όλα τα θέματα του έργου 

(μια λειτουργία που παραδοσιακά θα αντιστοιχούσε στο ορχηστρικό tutti). Ακολουθεί 

κατόπιν η εξέλιξη του διαλόγου με τα τέσσερα άλτο πνευστά. Το δεύτερο μέρος 

χαρακτηρίζεται από την παρουσία του τσέμπαλου και το τρίτο από το σολιστικό ρόλο των 

τυμπάνων. Το έργο ξεκίνησε να γράφεται το 2007, που ήταν χρονιά  Elgar, σαν αφιέρωμα 

στα 150 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου Άγγλου συνθέτη και παρότι δεν ολοκληρώθηκε 

πριν τον Ιανουάριο του 2009, υπάρχουν κάποιες αναφορές στο κοντσέρτο του Elgar για βιολί, 

όπως για παράδειγμα στο αρχικό θέμα και στην cadenza accompagnata του τρίτου μέρους. 

Μέρη: 

Ι. Andantino, non troppo lento 

ΙΙ. Canzonetta: un poco adagio 

ΙΙΙ. Cadenza accompagnata e finale 

 

 

 

ΠΟΛΥΔΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

 

Anvil of Crom και  The Orgy (Από την ταινία «Κόναν ο Βάρβαρος») 

Lonesome Dove suite  (Από την ταινία  «Lonesome Dove») 

Les Misérables suite  (Από την ταινία «Οι Άθλιοι») 

Free Willy suite (Από την ταινία «Ελευθερώστε τον Γουίλι») 

Fed Net March (Από την ταινία «Στρατιώτες του Σύμπαντος») 

 

  Η μουσική του Πολυδούρη χαρακτηρίζεται από έντονο επικό  ύφος στην ορχηστρική 

σύνθεση και ενδιαφέροντα μουσικά θέματα.Η μουσική για την ταινία Κόναν ο Βάρβαρος 

(1982) θεωρείται υποδειγματική για μουσική ταινιών ακόμα και σήμερα. Ο κατάλογος των 

έργων που έχει συνθέσει είναι μακρύς και ενδεικτικά περιλαμβάνει ταινίες όπως: Η γαλάζια 

λίμνη (1980), Ρόμποκοπ (1987), Το κυνήγι του Κόκκινου Οκτώβρη (1990), Ελευθερώστε τον 
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Γουίλι (1993, καθώς και τα sequel), Στρατιώτες του Σύμπαντος (1997). Εκτός των άλλων είχε 

συνθέσει τη μουσική Η Παράδοση των Αγώνων για την Τελετή Έναρξης των Ολυμπιακών 

Αγώνων του 1996 στην Ατλάντα. Το 1989 απέσπασε το βραβείο Emmy για την καλύτερη 

μουσική σε τηλεοπτική μίνι σειρά για το Lonesome Dove. Πέθανε τον Νοέμβριο του 2006 

στο Λος Άντζελες από καρκίνο.  

  Το αποψινό πρόγραμμα της ορχήστρας περιλαμβάνει δυο κομμάτια από την μουσική της 

ταινίας Κόναν ο Βάρβαρος, όπου κυριαρχεί το πάθος και η ενέργεια, σε συνδυασμό με τον 

επικό δυναμισμό που χαρακτηρίζει τον ήρωα της ταινίας, τη σουίτα από την ταινία 

Ελευθερώστε τον Γουίλι, όπου η μουσική με μια χαρακτηριστικά απλή θεματική μελωδία 

καταφέρνει να συγκινήσει τον ακροατή, τη σουίτα από τους Άθλιους, η οποία είναι ιδιαίτερα 

δραματική και πλήρως εναρμονισμένη με το ανθρώπινο θέμα της ταινίας, τη σουίτα από τη 

σειρά Lonesome Dove, που συγκλονίζει με την απλότητά της και τέλος ένα απόσπασμα από 

την ταινία Στρατιώτες του Σύμπαντος, ένα κομμάτι που θυμίζει στρατιωτικό εμβατήριο, 

απόλυτα ταιριαστό με το (αντι)μιλιταριστικό θέμα της ταινίας. 

 

 

ΣΑΜΑΡΑΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΟΤΣΑΡΤ (1991)  

 

  Η «Εισαγωγή Μότσαρτ» είναι αφιερωμένη στα διακόσια χρόνια από το θάνατο του 

συνθέτη. Είναι δείγμα ευγνωμοσύνης σε αυτή τη μεγαλοφυία που πρόσφερε ύψιστο 

πνευματικό έργο για το καλό της ανθρωπότητας. Η εισαγωγή κινείται στα πλαίσια της 

παραδοσιακής φόρμας σονάτας, με κάποιες ιδιομορφίες και ιδιαιτερότητες. 

 

  Έκθεση                     Ανάπτυξη             Coda 

   A      B                  και επανάληψη 

(αβα) (αβα)                   Α + Β 

                             (θύμηση Μότσαρτ) 

 

  Το κύριο  θέμα Α(α) έχει κίνηση, χάρη και ζωντάνια. Στηρίζεται δε σε χαρακτηριστικά 

μελωδικά διαστήματα. 

 

 
 

  Έτσι εμφανίζεται αρχικά στα έγχορδα, τα οποία και ολοκληρώνουν την εξέλιξη της 

μελωδικής φράσης. Μεσολαβεί μια γέφυρα και έρχεται το Α(β) καθαρά λυρικό-αριόζο-  με 

έντονες μελωδικές εξάρσεις στο αγγλικό κόρνο και αμέσως έρχεται με χειμαρρώδη τρόπο η 

επανάληψη της αρχής Α(α, όπου όλη η ορχήστρα βρίσκεται σε δυναμική με ιδιαίτερες 

χαρακτηριστικές συνηχήσεις και ταυτόχρονα κλείνει με αυτό που ονομάσαμε Α.  

  Το δεύτερο θέμα Β(α) έχει ένα αργό χαρακτήρα  με λικνιζόμενα πιτσικάτα στα έγχορδα και 

απαντήσεις στο όμποε.  Αμέσως μετά  έρχεται το Β(b) μέρος καθαρά εσωτερικό, εκστατικό 

θα έλεγε κανείς, επαναφέροντας τη βασική μελωδία του αντίστοιχου μέρους του πρώτου 

θέματος. Μόνο που αυτή τη φορά εμφανίζεται στην τρομπέτα και πάλι η επανάληψη με πιο 

εκρηκτικές διαθέσεις, προετοιμάζοντας την επεξεργασία.  

  Πρωταρχικά εδώ έχουμε ανάπτυξη του χαρακτηριστικού πρώτου θέματος εναλλάξ μεταξύ 

εγχόρδων και ξύλινων με αποκορύφωση αμέσως μετά στις τρομπέτες  τις τρομπέτες, μέσα σε 

ένα θριαμβευτικό χαρακτήρα. Η εξέλιξη του θεματικού υλικού όμως μας φέρνει σε μια 

απροσδόκητη κατάσταση… στην «Θύμηση Μότσαρτ’. Γίνεται για έξι μέτρα η χρήση ενός 

αυθεντικού θέματος σε στυλ Μότσαρτ στα έγχορδα.  



142 

 

 

 

 
 

  Αμέσως μετά ερχόμαστε στην κανονική μουσική ροή, όπου εμφανίζεται το Α(β) θέμα κι η 

μελωδία εναλλάσσεται μεταξύ αγγλικού κόρνου και κόρνου, αλλά αμέσως διαδοχικά 

εμφανίζονται στοιχεία του κυρίου θέματος, τα οποία ολοκληρώνονται με την αποκορύφωση 

του έργου. Όλα είναι εν κινήσει… Στιγμιαία έχουμε ξανά εμφάνιση της «Θύμησης Μότσαρτ» 

και αμέσως μετά με την Coda έρχεται το τέλος του κομματιού με θριαμβευτικό χαρακτήρα. 

 

                                                                                                                     Χρήστος Σαμαράς 

 

«ΑΣΚΗΤΙΚΗ»  

 

  Η «Ασκητική» είναι ένα έργο όπου ο συνθέτης χρησιμοποιεί την προοπτική και την 

πολυμέρια ενός και μόνο φθόγγου. Είναι μια εξελικτική αναφορά μελωδικών, αρμονικών και 

ρυθμικών ισορροπιών, που σαν βαθύτερο στόχο έχουν την μυστικο – μουσική εμπειρία, γι’ 

αυτό το λόγο χρησιμοποιείται και η φόρμα σπιράλ. Το έργο έχει πάρει το Β΄βραβείο στο 

Hameln της Δ.. Γερμανίας.  

                                                                                                                        Χρήστος Σαμαράς 

 

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ   

 

  Η «Μεταμόρφωση» έχει ένα  συμβολικό και μυστικιστικό χαρακτήρα, αποτελείται από μια 

Introduction  και τρία μέρη α –β –α (C) . Στην Introduction γίνεται μια παρουσίαση του 

μουσικού υλικού υπό μορφή συγχορδιών.(Το μουσικού υλικό αποτελείται από δύο ομάδες 

συγχορδιών: In B moll και Es moll, 2n B moll και F7 moll). Το Α΄ μέρος αποτελείται από την 

εξέλιξη των κύριων διαστημάτων, η ένταση που δημιουργείται, ο παραλογισμός και 

αντιθετικότητα δείχνει την κορύφωση και συγχρόνως την παθητικότητα. Το Β΄μέρος καθαρά 

αντιστικτικά γραμμένο, γίνεται η επόμενη εξέλιξη των υπόλοιπων διαστημάτων  αλλά με 

μελωδικό χαρακτήρα. Κύρια αισθητικά κριτήρια είναι η εσωτερική αναμονή και η 

μελαγχολία. Το τελευταίο μέρος έχει τάσεις για μια καινούρια αρχή και συνάμα είναι και το 

χαρακτηριστικό του τέλους. 

  Ο  ostinato ρυθμός στα κοντραμπάσα και τσέλο δίνει τη λύση στο συμβολισμό: - φως – 

έγχορδα – ελπίδα και πίστη – καμπάνες. 

  Επίσης το σκεπτικό όπου κινήθηκα στις ιδέες και συναισθήματα μου ήταν:  

Πιστεύω ότι ο άνθρωπος ζει σ’ ένα κόσμο αυταπάτης. Έτσι νομίζει ότι η ζωή του γίνεται 

υποφερτή. Αν όμως ο ίδιος θελήσει και ξυπνήσει απ’ αυτήν την κατάσταση, τότε θα είναι σε 

θέση να βρει τον εαυτό του, να γνωρίσει τις δυνάμεις του και δυνατότητές του, ώστε να 

μεταμορφώσει αυτή την πραγματικότητα Η διαστρεβλωμένη εικόνα της γύρω 

πραγματικότητας εξασθενεί τον άνθρωπο, τον κάνει να αλλοιώνει τη συνείδησή του. Ενώ το 

αντίθετο του δίνει θάρρος και δύναμη.   

  Αλλά πως μπορούμε να μεταμορφώσουμε αυτήν την πραγματικότητα; Απλά, μόνο με το 

όπλο της αλήθειας. Η αλήθεια δίνει δύναμη στον κάθε άνθρωπο να αλλάξει αφ’ ενός τον 

εαυτό του και αφ’ ετέρου την κοινωνική πραγματικότητα. Η συνειδητοποίηση είναι η 

μεταμόρφωση όλου του μυθοπλαστικού κόσμου των ιδεών, σκέψεων, συναισθημάτων σε 

συνειδητή πραγματικότητα.  

  Μόνο η τέλεια συνείδηση δίνει την εμπειρία του ολοκληρωμένου παγκόσμιου ανθρώπου, 

αυτού δηλαδή που πραγματεύει την ατομικότητά του». 

 

                                                                                                                       Χρήστος Σαμαράς 
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«ΕΣΩΤΕΡΑ» , ΓΙΑ ΟΡΧΗΣΤΡΑ (1985) 

 

  Η «εσωτέρα»  χαρακτηρίζεται από έντονη αυτοσυγκέντρωση, εσωτερικότητα και λυρισμό. 

Αυτό που προσπαθώ να πετύχω μ’ αυτό το έργο είναι το «ζωγράφισμα»  ψυχικών αντιθέσεων 

και αλλαγών, ακόμα και την βαθιά συγκέντρωση μέχρι την τελική ενότητα της εσωτερικής 

μας ζωής. 

   Δεν υπάρχουν στιγμές χαράς, πόνου, λαχτάρας, μοναξιάς, ευδαιμονίας, λησμονιάς, αλλά 

όλες μαζί συμπορεύονται στο ποτάμι των μουσικών γεγονότων. Έτσι η αποδέσμευση – χωρίς 

βέβαια να την αποφεύγω- κάθε έντονης μελωδικής και ρυθμικής κίνησης από το αρμονικό 

οικοδόμημα, δίνει μεγάλη αυτοδυναμία στο πλέξιμο ηχοχρωμάτων. Η μορφολογική δομή του 

κομματιού είναι εξελικτική, δηλ. το αρχικό υλικό εξελίσσεται σε συγγενικές προς αυτό 

σχέσεις, οι οποίες  με τη σειρά τους  εξελίσσονται και πάλι το ίδιο μέχρι την αποκορύφωσή 

τους, και χωρίζεται σε τέσσερις φάσεις: Α, Β, C, Α. 

   Η «εσωτέρα» αρχίζει με μια παύση! Αμέσως μετά και σταδιακά παρουσιάζεται στα βιολιά 

και τις βιόλες  το βασικό μουσικό υλικό, που είναι μια δεύτερη μικρή και μια Τρίτη μικρή 

προς τα επάνω και κατόπιν η αντιστροφή προς τα κάτω. Έτσι η φάση Α αναπτύσσεται σε 

συγγενικές σχέσεις στα έγχορδα ενώ με αργή κίνηση ξεχωρίζουν στα φλάουτα και αργότερα 

στα ξύλινα λεπτά ηχοχρώματα, που επεκτείνονται και στα χάλκινα στη φάση Β, ώσπου να 

καταλήξουν σε μια αποκορύφωση. Αμέσως μετά τη φάση C εμφανίζεται σαν εισπνοή ο 

λεπτός ήχος των αρμονικών φθόγγων των εγχόρδων, για να του αντιπαραταχτεί η γεμάτη 

χρώματα παρατεταμένη εκπνοή των ξύλινων και εγχόρδων, μέχρι τον έντονο ήχο της 

καμπάνας και μετά των χάλικνων, τα οποία παίζουν τον  φθόγγο  «mi» . Από αυτό το φθόγγο 

– κέντρο βάρους – και από όλη αυτή την ηρεμία, ξεπετάγεται σιγά – σιγά όλο το αρμονικό 

οικοδόμημα μέχρι την τελική unisono αποκορύφωση των εγχόρδων σε οκτάβες. Τα ξύλινα 

ακολουθούν αντιστικτικά, ενώ τα χάλκινα και τα κρουστά έχουν καθαρά αρμονική και 

ρυθμική υπόσταση αντίστοιχα. 

   Στην τελική φάση Α ακολουθεί μια Reprise και μια Coda με ένα ostinato ρυθμό στα τσέλα 

και κοντραμπάσα, επιστρέφοντας έτσι στο τέλος αντίστροφα στους φθόγγους – με 

διαφορετική μόνο διάταξη – με τους οποίους άρχισε το έργο, κλείνοντας τον κύκλο αυτής της 

μουσικής εξέλιξης. 

 

 

«ΕΛΕΓΕΙΑ», ΓΙΑ ΚΛΑΡΙΝΕΤΟ ΚΡΟΥΣΤΑ ΚΑΙ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΕΓΧΟΡΔΩΝ (1989) 

 

   Η «ελεγεία»  είναι γραμμένη στη μνήμη του Κώστα Νικήτα..   

   Εκφράζει την βαθιά λύπη και οδύνη για τον τόσο πρόωρο θάνατο, του αγαπημένου 

δάσκαλου, φίλου και συναδέλφου.  

   Η «ελεγεία»  έχει μια τριμερή φόρμα με έντονο δραματικό και πένθιμο χαρακτήρα. 

Αποτελείται:  

       Α1, Α2,     Β    Α1, Α2,   Coda   

  Το έργο περιστρέφεται γύρω από μια μουσική ιδέα που εκφράζεται με διαφορετικούς 

τρόπους. Ξεκινάει με καμπάνες που συνοδεύουν τα πιτσικάτα των κοντραμπάσων και των 

τσέλων, δίνοντας έτσι ένα πένθιμο χαρακτήρα. Συνεχίζοντας έρχονται οι έντονες συγχορδίες 

των εγχόρδων που ολοκληρώνουν και αποκορυφώνουν την μουσική εξέλιξη μέσα από έντονα 

βυζαντινά στοιχεία. 

   Το δεύτερο μέρος μελαγχολικό και εσωτερικό δημιουργεί μιαν όμορφη ατμόσφαιρα μεταξύ 

του κλαρινέτου και των εγχόρδων. Το τρίτο μέρος, οργανώνει την αντιπαλότητα και την 

αντιφατικότητα του ήχου με τις πιο έντονες εξάρσεις, που καταλήγουν στην Cadenza του 

κλαρινέτου και τη λύτρωση των μουσικών γεγονότων με την Coda, που επαναφέρει αδρά την 

αρχική ιδέα μέχρι το τέλος.  

                                                                                                                 Χρήστος Σαμαράς 

 

ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΙΙ, ΓΙΑ ΜΙΚΡΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ 
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  Το έργο αυτό μουσικά εκφράζει την αγωνία του ανθρώπου που προσπαθεί να αντισταθεί 

στον εξευτελισμό και την φθορά που δέχεται καθημερινά. 

  Η Απολογία ΙΙ, έχει  μια ιδιόμορφη φόρμα με έντονες εναλλαγές δραματικών και λυρικών 

στοιχείων και αποτελείται:  

 

Αρχή -  Εισαγωγή   Α μέρος   Β μέρος    Α  ( C )μέρος   Τέλος – Εισαγωγή  

α β α                       a b c        α β α          a b c                  α β α 

 

  Υπάρχει μια βασική μουσική ιδέα πολυσύνθετα εκφρασμένη, που ξεκινάει στην εισαγωγή 

από τα πιτσικάτα των κοντραμπάσων και τσέλων και ξετυλίγεται στο β σε μία χορευτική 

αποκορύφωση. Αργότερα η μουσική ιδέα αλλάζει, περνά στα έγχορδα, όπου δημιουργεί αυτή 

την ένταση της εσωτερικής απολογίας, κάποτε γίνεται δραματική -  εκστατική (Ά μέρος), ενώ 

η τρομπέτα παίζει τον ρόλο του αντίλογου ή κατήγορου. Άλλοτε η μουσική ιδέα γίνεται 

μελαγχολική – νοσταλγική (Β΄ μέρος). 

   Εδώ το αγγλικό κόρνο και η τρομπέτα οργανώνουν, θα ‘λεγε κανείς,  την αντιπαλότητα των 

ήχων του επόμενου δραματικού Α ( C )μέρους, όπου η βασική μουσική ιδέα επιστρέφει 

αντίθετα για να γίνει και το τέλος του κομματιού. 

                                                                                                                       Χρήστος Σαμαράς 

 

 «ΑΓΩΝΙΑ» (1984)  

 

  Η σύνθεση του έργου ξεκίνησε στις 13 Δεκεμβρίου του 1983 και τελείωσε περίπου ένα 

μήνα μετά στις   22 Ιανουαρίου 1984 στο Βερολίνο. Θα λέγαμε ότι είναι ένα ψυχογραφικό 

κομμάτι, με έντονες αντιθέσεις πολλές φορές  «ακραίου» περιεχομένου.  

  Χωρίζεται σε  τέσσερις ενότητες: Α – Β – C – D (A) που η κάθε μία έχει ένα ιδιαίτερο 

χαρακτήρα, συνδυάζοντας πολλές φορές ταυτόχρονα δραματικά με λυρικά στοιχεία. Άλλοτε 

η μουσική όμως γίνεται εσωτερική, νοσταλγική με έντονα εκφραστικά στοιχεία. Όλα 

δρομολογούνται στην εξελικτική αυτή μουσική φόρμα. Θα λέγαμε λοιπόν ότι ο βασικός 

πυρήνας του έργου περιστρέφεται γύρω απ’ την ένταση που παράγουν διάφορα αντίθετα 

συναισθήματα οργανωμένα σε μια υπερβατική σφαίρα γεγονότων. Έτσι δικαιολογείται 

απόλυτα και ο τίτλος του έργου. Η πρώτη ενότητα (Α) γεμάτη θολά, μουντά χρώματα 

ξετυλίγεται πρώτα σε χαμηλές περιοχές των εγχόρδων και εν συνεχεία των ξύλινων και των 

χάλκινων. Μια χαρακτηριστική μουσική ιδέα πλανιέται μεταξύ του μπάσου κλαρινέτου και 

της τρομπέτας. Όλα εξελίσσονται με μια καρτερικότητα, κανείς δεν γνωρίζει τι πρόκειται να 

συμβεί.  

  Τα χρώματα πληθαίνουν σε κλαρινέτα «χαμογελούν» στο απρόσμενο…περνούν στιγμές 

θλίψης στα ξύλινα με τρίφωνες ελάσσονες συνηχήσεις και η ένταση κορυφώνεται με μια 

έκρηξη κραυγής απογοήτευσης. Από δω και πέρα το παρόν διαλύεται μέσα στο παρελθόν, θα 

ακούσουμε πετάγματα γλάρων, τον ήχο της καμπάνας μιας εκκλησίας, «ρινίσματα» μιας 

βυζαντινής  μελωδίας κι όλα ταυτόχρονα δίνουν ένα ιδιαίτερο μουσικό χαρακτήραστη 

δεύτερη ενότητα (Β) που αποκορυφώνεται με μια τελετουργική διάθεση πάνω στη γραμμή 

μιας βυζαντινοποιημένης μελωδίας. 

  Το όνειρο τελείωσε, το παιχνίδι της νοσταλγίας ανταλλάσσεται με την σκληρή 

πραγματικότητα, η αντίθεση αλλά και η έκσταση είναι το χαρακτηριστικό της τρίτης 

ενότητας (C). Άλλοτε ιδιαίτερα δραματικό και άλλοτε όχι, φθάνουμε στο αποκορύφωμα των 

γεγονότων, πουθενά ισορροπία…πουθενά ελπίδα…όλα βρίσκονται εν κινήσει και ξαφνικά 

όλα τα γεγονότα αντιστρέφονται . Το unisono των εγχόρδων αλλάζει τελείως την διάθεση. Οι 

συνηχήσεις γίνονται πιο ήρεμες, πιο ευχάριστες. Όλα τείνουν προς μία παγκόσμια εσωτερική 

ειρήνη και γαλήνη. Έτσι ακολουθεί η τελευταία ενότητα [D (A)]. Μυσταγωγική η μουσική 

καταλήγει στην ένταση, οι καμπάνες μας προσκαλούν, τα κόρνα μας χαρίζουν το εισητήριο 

για την ελπίδα, όλα για μια στιγμή είναι τέλεια και χάνονται πάλι στον υπερβατικό κόσμο 

των αντιθέσεων. 

                                                                                                                Χρήστος  Σαμαράς 

  

«ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΔΩΜΑΤΙΟΥ» (1992)  



145 

 

 

   Η Συμφωνία Δωματίου αποτελείται από δύο μέρη: 

1. Allegro appassionato 

2. Andante con espressione 

Το πρώτο μέρος έχει ένα γρήγορο γεμάτο πάθος χαρακτήρα και στηρίζεται σε αντιθέσεις, κι 

αυτές με τη σειρά τους συνίστανται στην χρήση τριφώνων συνηχήσεψν και μιας 

δωδεκάφθογγης σειράς. Αυτά τα δύο αντίθετα ρεύματα στην ουσία αποτελούν το βασικό 

συστατικό του πρώτου μέρους. Η δομή είναι διάφανη και αποτελείται από το Α το οποίο 

είναι και βασικός πόλος έλξης και αντίθεσης αυτών των δύο αντίρροπων ρευμάτων. 

Δημιουργείτε ένα πολυεπίπεδο μέρος όπου η μουσική έκφραση και ενέργεια διοχετεύεται 

μέσω των τονικών συγκλίσεων προς τον άϋλο κόσμο… 

 “… Η εισπνοή του θεού το άσμα των ευδαιμόνων και η εκπνοή του η ατέλειωτη κραυγή 

πόνου των δυστυχισμένων, δημιουργήθηκαν δύο παγκόσμια ρεύματα, μια διάφανη σφαίρα, 

ένας τρούλος ήχων ένας θόλος μουσικής, στην μέση του οποίου καθόταν ο θεός, ένας 

λαμπρός – τόσο λαμπρός που γινόταν αόρατος – ένα κομμάτι φως που γύρω του κόχλαζε   η 

μουσική των χορωδιών του κόσμου  με μια αιώνια φλόγα…” Χέρμαν Έσσε. Το Β μέρος το 

θεωρώ σαν “το χορό της ψυχής”, με απαλά λικνιστικά σχήματα επιτρέπει την οργάνωση των 

μελωδικών  σχημάτων και την εκτόνωσή τους σε κορυφώσεις γεμάτες πάθος και ένταση, 

ταυτόχρονα με έντονα λυρικά περάσματα στα ξύλινα όργανα. 

  Η προσπάθεια για “χορό” στην συνέχεια εξελίσσεται σε σιωπή στο κ΄΄οσμο του άυλου και 

του εσωτερικού. Η ανάπτυξη των μερών Α και Β  αρχίζει με υποχθόνιες τριβές και 

αντεκλίσεις των χαμηλών οργάνων. Η Τσελέστα και  τα ξύλινα  πιτσιλιές ήχων σε ψηλές 

περιοχές. Όλος ο ορχηστρικός φόντος εντονώνεται σε ένα τελείως εσωτερικό μέρος με μια 

διάθεση αυτοσυγκέντρωσης. Οι επόμενες κινήσεις, άλλοτε λυρικές και άλλοτε δραματικές 

τείνουν στην αποκορύφωση του μέρους και στην επανάληψη στοιχείων του Β μέρους.Η 

επανάληψη της αρχής είναι αναγκαίο γεγονός που ξετυλίγεται με accel στο γρήγορο αρχικά 

tempo. Η εναλλαγή των αντιθέσεων βρίσκει την αυτοδυναμία της. Το δεύτερο μέρος αργό με 

μια δόση μελαγχολίας αλλά και εγκαρτέρησης, με απλωμένες συνηχήσεις στο Α στα έγχορδα 

και ξεδίπλωμα μελωδικών στοιχείων στο όμποε και την τρομπέτα δείνει ένα εκστατικό 

χαρακτήρα στα μουσικά δρώμενα. 

  Αμέσως μετά και σχεδόν απροσδόκητα έρχεται το Β΄ μέρος  με μια διάθεση 

αυτοσυγκέντρωσης αλλά και έντονης αισθαντικότητας με τονική χροιά και χαρακτήρα που 

εκτονώνεται όλο σ’ ένα έντονο διάλογο ξυλίνων και εγχόρδων. Τελείως αφαιρετικά έρχεται 

να προστεθούν δύο μέτρααπό το πρώτο μέρος σαν θύμηση ανεξήγητης αποκορύφωσης. Και 

πάλι η επανάληψη του Α προετοιμάζει κατ’ αυτό τον τρόπο και το τέλος της συμφωνίας 

Δωματίου. Νομίζω ότι είναι σαφές, η χρήση δύο μέτρων σ’ αυτό το έργο. Η αλληλοεπίδραση 

των δύο αιώνιων αντίθετων ρευμάτων είναι γνωστή. Θεωρώ ότι κι αυτή έμμεσα επηρεάζει 

την ζωή μας… που ένα κομμάτι της είναι κι αυτό το έργο, καθαρά πνευματικό!  

 

                                                                                                                  Χρήστος Σαμαράς 

 

 

ΚΟΝΤΣΕΡΤΟ ΓΙΑ ΒΙΟΛΙ ΚΑΙ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΔΩΜΑΤΙΟΥ (1994) 

 

  Το κοντσέρτο αποτελείται από ένα μέρος. Η έκθεση του θεματικού υλικού γίνεται σε δύο 

μακροενότητες οι οποίες με τη σειρά τους χωρίζονται σε δύο μέρη.  

 

Α               Β                    Ανάπτυξη        Επανάληψη       Επανάληψη       Coda  

α1 – α2     β1 – β2            Α + Β                    Β                         Α   

                                α1 – α2    β1+ β2              

 

  Χαρακτηριστικό στοιχείο της  πρώτης ενότητας είναι οι παράλληλες τέταρτες  καθαρές, που 

εμφανίζονται στο σόλο βιολί. Τις τέταρτες τις ακούμε άλλοτε διαδοχικά κι άλλοτε 

ταυτόχρονα. Δημιουργούν μια έντονη δυναμική μουσικών γεγονότων και εντυπώσεων και 

οδεύουν με αποκορύφωση σε λυτά σχεδιαστικά στοιχεία. Ο ρόλος του σόλο βιολιού 
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ταυτίζεται με μία «δραματική οντότητα» που προσπαθεί περίτεχνα να προβάλλει την εικόνα 

του παγκόσμιου ανθρώπου, του ανθρώπου που είναι πάνω και πέρα από τη φθορά και την 

κρίση αξιών, εκείνου που σημαδεύει στην ελπίδα και στην αγάπη, στην αυτοολοκλήρωση του 

ανθρώπου κι όλου του ανθρώπινου γένους και στην επιβεβαίωση της μοναδικότητάς του. 

  Έτσι ο ρόλος του σόλο βιολιού είναι οραματικός και καθιερώνεται μέσα από κάθε 

δεξιοτεχνική πρωτοβουλία. 

  Αντίστροφα με τα παραπάνω, το θεματικό υλικό δημιουργεί μέσα από την ανάπτυξη των 

διαστημάτων ένα επόμενο μουσικό υλικό (θέμα α2) που είναι καθαρά τρυφερό και 

εσωστρεφές και δείχνει μια διάθεση περισσυλογής και καρτερικότητας.  

  Αντίστοιχα η δεύτερη ενότητα (Β) -  μια ήρεμη κίνηση – αναπτύσσει ένα έντονο διάλογο 

μεταξύ βιολιού και ορχήστρας, παρουσιάζοντας παράλληλα και το δικό της θεματικό υλικό 

(β1). Η εκτόνωση αυτής της… «άκρως δεξιοτεχνικής ανάπτυξης» των στοιχείων οδηγεί στο 

ορχηστρικό μέρος σαν πόλος του μουσικού θεματικού υλικού(β2).  Η προσδοκία ζωντανεύει, 

- ανάμεσα από διάφορα θολά γεγονότα – σε ελπίδα, πνοή, αλλά και τραγούδι, ενθαρρύνει την 

μουσική κίνηση – μέσα από το ορχηστρικό μέρος με μια διάθεση εκστατική και λυρική.  

  Η ανάπτυξη των στοιχείων των ενοτήτων είναι πολύ δεξιοτεχνική, κάποτε διαλεκτική – 

καρτερική, άλλοτε σαυμβίβαστη, οδηγεί τα μουσικά γεγονότα στην αποκορύφωσή τους με 

επαναληπτικά στοιχεία, ακόμη και αυτοσχεδιαστικά. Μία έντονη δραματική αντιπαράθεση 

δημιουργείται με χροιά πάθους, μίσους, αγάπης, ελπίδας, υπεροχής, τέλος 

ισσοροπίας…Ακολουθεί η Cadenza του βιολιού – με χαρακτηριστικές εμμονές – στο όραμα 

– και με διάθεση αυτοσυγκέντρωσης  που οδηγεί εξελικτικά με εκρηκτικό τρόπο στο Credo 

του οργάνου. Μετά ακολουθεί η επανάληψη επιλεκτικών στοιχείων του β1 και β2,   

  Οι ακροβατισμοί και η λυρικότητα  είναι τα βασικά στοιχεία. Τέλος, έρχεται η επανάληψη 

των πρώτων μέτρων, αλλά και άλλων χαρακτηριστικών θεματικών στοιχείων μαζί, έτσι ώστε 

να φθάσουμε στην «…έξοδο…» - Coda - συμπυκνώνοντας την έκφραση στην εμμονή της 

επανάληψης ρυθμικών στοιχείων και στην έκσταση, που θα μπορούσε να συνεχίζει στο 

άπειρο, αλλά… κόβεται ξαφνικά αντί τέλους!   

                                                                                                                  Χρήστος Σαμαράς 

 

 

ΝΟΣΤΟΣ  Ι 

 

   Ο Νόστος είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό συναίσθημα του Έλληνα. Ενός λαού ταξιδευτή, 

ανήσυχου, στοχαστικού, εξερευνητικού από την μια και από την άλλη νοσταλγικού, 

αλληλέγγυου, φιλόξενου. Ένα κράμα με δημιουργικές αντιφάσεις που την συναντούμε ίσαμε 

τις μέρες στο λαό μας. Από τον Όμηρο (κ 415-420), που αναπολεί ο Οδυσσέας, με υποβολέα 

τον ποιητή: «Φαντάστηκαν με της ψυχής τα μάτια, / πως ήταν σαν να γύρισαν στην ακριβή 

πατρίδα, / στην πόλη τη δική τους της τραχιάς Ιθάκης / όπου γεννήθηκαν κι όπου 

ανατράφηκαν». Ακολουθεί αυτούσιος ο λόγος τους: «Με τον δικό σου νόστο, του Διός 

κλωνάρι, τόση η χαρά / που νιώσαμε, σάμπως οι ίδιοι στην Ιθάκη να γυρίσαμε, / πίσω στην 

πατρική μας γη» (μετ. Δημ. Μαρωνίτης). Έως και τις μέρες μας στον Νοτιά από το 

Μυθιστόρημα του Γ. Σεφέρη: «…Μεγάλα τραπέζια / για να γράφουμε τα γράμματα που σου 

γράφουμε / τόσους μήνες και τους ρίχνουμε / μέσα στον αποχωρισμό για να γεμίσει.» Ένα 

έργο με πολλές ενότητες και χρησιμοποιώντας ως κολλάζ στοιχεία λαϊκής και δημοτικής μας 

μουσικής. 

                                                                                                                         Χρήστος Σαμαράς 

 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΡ. 3 ΓΙΑ ΣΟΠΡΑΝΟ, ΧΟΡΩΔΙΑ ΚΑΙ ΟΡΧΗΣΤΡΑ I. Moderato patetico, II. 

Largo tranquillo, III. Allegro Maestoso 

 

  Η Συμφωνία επιχειρεί να υποστηρίξει τη μουσική καθαρότητα και σαφήνεια της μουσικής 

έκφρασης, μακριά από υφολογικές παλινδρομήσεις και με στόχο την πληρέστερη οργάνωση 

του μουσικού υλικού με τον πλέον αυθεντικότερο και πρωτότυπο τρόπο. Το α’ μέρος 

αποτελείται από τρεις μεγάλες ενότητες και μία coda. 
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  Χαρακτηριστικό στοιχείο είναι ο μελωδικός κι ενορχηστρωτικός καμβάς των οργάνων, που 

πλέκει μουσικά περιβάλλοντα με πλούσιες εναλλαγές ήπιων λυρικών στοιχείων με 

δραματικά, ενίοτε μελαγχολικά, μελωδικά ή ηχοχρωματικά χαρακτηριστικά, που θεωρώ ότι 

λειτουργούν ως ένα καθαρτήριο. Χωρίς μνήμες δεν υπάρχει δράση στο παρόν, αλλά και το 

μέλλον της τέχνης αναδεικνύεται, όχι μόνο με τη σοβαρότητα, αλλά και την 

αποτελεσματικότητα του εγχειρήματος της σύνθεσης. 

  Το β’ μέρος αποτελείται από μια διευρυμένη φόρμα Lied [a-b-c-a], η οποία έχει σαν σκοπό 

να τονίσει μελωδικές χειρονομίες που εναλλάσσονται με χρώματα. 

  Το γ’ και τελευταίο μέρος, που η σοπράνο και το χορωδιακό μέλος στηρίζονται πάνω στον 

“Ύμνο της Αγάπης” του Αποστόλου Παύλου από την Α΄ Επιστολή προς Κορινθίους, 

αποτελείται από δώδεκα ενότητες με αυτόνομο τρόπο δομημένες, που όμως o χαρακτήρας 

τους αφήνει την υποψία μιας πολυθεματικής μορφής σονάτας, όπου οι μελωδικές σχέσεις με 

καθαρές τέταρτες στα χάλκινα κυριαρχούν σχεδόν σ’ όλο το μέρος. Κυρίαρχο επίσης ρόλο 

έχει ο χαρακτηριστικός βυζαντινός ύμνος, ο οποίος με την πρωτότυπη χρήση της 

ρυθμομελωδικής του κίνησης σε συνδυασμό με το κείμενο λειτουργούν ως εξισορροπητικά 

στοιχεία στο μέρος. Κάποιες ενότητες χαρακτηρίζονται από διάφορες μορφές αντιθέσεων κι 

εντάσεων, όπου ο λυρισμός κι η εσωτερικότητα εναλλάσσονται με πολλαπλές δραματικές 

πτυχώσεις, ακόμη κι εκστατικές στιγμές, καταστάσεις μέσω των οποίων επιτυγχάνεται η 

μέγιστη ένταση, ισορροπία και διαφάνεια. Το έργο είναι παραγγελία του Ο.Μ.Μ.Α.. 

 

                                                                                                             Χρήστος Σαμαράς 

 

 “HAYDN OUVERTURE” (2009) 

 

  Η «Χάυδν Εισαγωγή» είναι ένα αφιέρωμα στα διακόσια χρόνια από το θάνατο του 

Αυστριακού συνθέτη. Είναι δείγμα ευγνωμοσύνης και τιμής σε αυτή τη 

μεγαλοφυΐα που προσέφερε «ύψιστο» καλλιτεχνικό και πνευματικό έργο για το καλό της 

ανθρωπότητας. 

  Σε αυτό το έργο επικεντρώνομαι στην οργάνωση του μουσικού και κατ’ επέκταση του 

δομικού μου υλικού μέσα από μια διαφορετική προσέγγιση. Επιχειρώ, δηλαδή, στο έργο μια 

μετάθεση των υπαρκτών μουσικών χώρων προς ένα αφηρημένο πεδίο μιας διανοητικής 

φόρμας δημιουργώντας δομικές σημασίες. 

  Έτσι «δομικές σημασίες» ως μουσικές έννοιες, θεματοποιούνται κυριολεκτικά στην Haydn 

Ouverture, οργανώνοντας το μουσικό υλικό σε μικρο-μορφώματα, των οποίων η «σημασία» 

τους κάθε φορά αποκτά άλλο χαρακτήρα και νοηματοδοτεί με διαφορετικό τρόπο το έργο. 

Για παράδειγμα, απέναντι στη γρήγορη κίνηση ενός θέματος σε μια παραδοσιακή φόρμα, 

παραβάλλεται μια γρήγορη κίνηση (χωρίς θέμα), της οποίας ο χαρακτήρας επικυρώνει τη 

μορφική σημασία της αναλογίας. Το ίδιο όμως συναντούμε και αργότερα σε ένα τελείως 

διαφορετικό αρμονικό περιβάλλον και tempo! Έτσι λοιπόν στη γρήγορη ενότητα της 

Εισαγωγής, οι διάφοροι τεχνικοί κανόνες που χρησιμοποιούνται στο έργο και στηρίζονται σε 

μια σειρά, αποτελούν τη συνοδεία ή καλύτερα την ηχοχρωματική διαστρωμάτωση πάνω στην 

οποία ξετυλίγονται όλα τα υπάρχοντα θυμητικά (Memories elements) κι άλλα στοιχεία και 

σχηματίζουν αυτό που ονομάζω αναδιατακτική προσέγγιση. 

  Η θεώρηση αυτή στηρίζεται στην αρχή ότι το ίδιο μουσικό φαινόμενο μπορεί να έχει   

πολλαπλές και διαφορετικές λειτουργικές θέσεις, η δε αξία του εντοπίζεται κάθε φορά από τη 

δυνατότητα διαφορετικής σημασίας και προσέγγισης. Το χαρακτηριστικό στοιχείο στην 

προκειμένη περίπτωση είναι ο τρόπος οργάνωσης του μουσικού υλικού που αποκτά σημασία 

δομής κι ο ρόλος που του προσδίδω, καταργώντας την παραδοσιακή μορφή ανάπτυξης. Διότι 

η αναδια- τακτική προσέγγιση είναι τρόπος επιλογής κι οργάνωσης μουσικού υλικού, που 

καθορίζει και δημιουργεί αυτοτελείς ορισμούς καλλιτεχνικών εννοιών και νοημάτων –

δομικές σημασίες- με δικό τους περιεχόμενο. Οι μεταξύ τους σχέσεις καθιερώνουν και 

επιβάλλουν την αντίληψη ενός απόλυτα οργανωμένου έργου. Γιατί μέσω των εννοιών της 

ιεράρχησης, της κατάταξης και του τρόπου διευθέτησης των επιμέρους ταξινομημένων 

μερών επιδιώκω μια ορατή αναλογία με γνώμονα την ομοιογένεια και την ισορροπία των 

μουσικών αντιθέσεων. 
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  Έτσι κατά τη γνώμη μου επιτυγχάνεται η αρμονία, επειδή σχεδιάστηκαν μέρη με 

«λειτουργικότητα» και ταξινομημένους μηχανισμούς χρήσης του χρόνου, οργανώνοντας τις 

παραμέτρους του ρυθμού, της μελωδίας και του χρόνου ως αγωγή-κίνηση tempo στον τρόπο 

εκτέλεσης των μερών-μορφών, αλλά και του χώρου οργανώνοντας την παράμετρο της 

αρμονίας. Επίσης, συστηματοποιήθηκαν αποκρυπτογραφικά σχήματα με ιεραρχημένες 

μικροδομές με τον απλό τρόπο οργάνωσης αυτής της φόρμας. Στο θεωρητικό ερώτημα, όπου 

επιχειρείται μια προσέγγιση κι ένας συσχετισμός της κλασικής φόρμας σονάτας με την 

αναδιατακτική έννοια της Μακροδομής, θεωρώ ότι επιτυγχάνεται σε μια υπερβατική 

ερμηνεία δομών, διότι και οι δύο φόρμες συγκροτούν κανονιστικά μορφολογικά μέρη που 

βοηθούν την κατάταξη, ανάπτυξη, σύγκριση και ιεράρχηση της μουσικής σε μια πολύμορφη 

αναλογία και ισορροπημένη λειτουργικότητα. 

  Όλο το παραπάνω εγχείρημα στηρίχτηκε στον εξής προβληματισμό: αντιμετωπίζω τη 

σύνθεση σαν ανοιχτή μορφή που προκύπτει ως εξελικτικό αξίωμα της «δομικής αφαίρεσης» 

ή σαν στοιχείο που έρχεται σε αντιπαράθεση με τη μορφή ως αυθαιρεσία. Η αναδιατακτική 

προσέγγιση ως κατασκευή ορίζει την αναζήτηση μιας αναγκαιότητας στο μουσικό υλικό και 

μιας νοηματοδότησης των σχέσεων μεταξύ της λειτουργίας και αναλογίας ή της λογικής 

διασύνδεσής τους με τη μορφή. Από την άλλη, η αυθαίρετη επιλογή μουσικού υλικού δεν 

ορίζει και δεν δημιουργεί αυτοτελείς ορισμούς εννοιών και νοημάτων με δικό τους 

περιεχόμενο, όσο κι αν οι σχέσεις μεταξύ τους προσπαθούν να καθιερώσουν και να 

επιβάλλουν την οριστική αντίληψη ενός «κλειστού» έργου. Εκτός αν το αυθαίρετο δεν είναι 

τόσο τυχαίο, όπως και το οργανωμένο δεν είναι απόλυτα οργανωμένο! Ακριβώς αυτό που 

θεωρώ ότι επιτυγχάνεται είναι ο τρόπος οργάνωσης της ονομαζόμενης διανοητικής φόρμας 

της Μακροδομής, η οποία παρόλο που είναι μια αφηρημένη κατάσταση, εντούτοις 

νοηματοδοτείται με τέτοιο τρόπο, ώστε μέσω της αναδιατακτικής προσέγγισης να μας 

παρέχει τις αναλογίες και το αντίστοιχο αποτέλεσμα που μας παρέχει στην πράξη μια 

οποιαδήποτε παραδοσιακή φόρμα. Έτσι η Χάυδν Εισαγωγή αποτελείται από εννιά 

σχηματισμούς–ενότητες, που η κάθε μια έχει το δικό της λειτουργικό χαρακτήρα και κατέχει 

τη σωστή αναλογία και υπόσταση μέσα στο έργο. 

  Αρχίζει με ένα Tutti μικροπολυφωνικά επεξεργασμένο κι αμέσως μετά με ένα εισαγωγικό 

προανάκρουσμα που οδηγεί προς μια εξαιρετικά γρήγορη ενότητα με πολλές εναλλαγές. Εδώ 

μπολιάζονται τα θυμητικά στοιχεία «Χάυδν» με διάφορες αντιστικτικές τεχνικές. Έπειτα μια 

αργή ενότητα με κυρίαρχα τα χάλκινα στις χαμηλές περιοχές και μελωδικές πινελιές μεταξύ 

αγγλικού κόρνου, κλαρινέτου και φλάουτου. Έρχεται στη συνέχεια μια τελετουργική 

ενότητα, με δραματικά και εκστασιακά στοιχεία εναλλάξ για να καταλήξουμε στην 

κορύφωση του έργου. Οι εντάσεις από εκεί και πέρα είναι έντονες τόσο στις εναλλαγές του 

ύψους όσο και στην ένταση. Οι τρομπέτες στην Coda δηλώνουν τον ερχομό του τέλους και 

της ολοκλήρωσης του έργου. 

                                                                          Χρήστος Σαμαράς, Θεσσαλονίκη 12-09-2009 

 

 

ΚΟΝΤΣΕΡΤΟ ΓΙΑ ΠΙΑΝΟ ΚΑΙ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΑΡ. 2 (2005) 

 

Το Κοντσέρτο αποτελείται από τρία μέρη: 

I. Allegro deciso II. Andante cantabile III. Allegro con fuoco 

 

  Το πρώτο μέρος του έργου αποτελείται από μια ελεύθερη φόρμα που θα μπορούσε κανείς 

να την σχηματοποιήσει σε εννιά διαφορετικές ενότητες που ουσιαστικά απεικονίζουν 

διαφορετικής υφής περιεχόμενα. Η πρώτη ενότητα λειτουργεί ως ένα συνεκτικό πλαίσιο, 

όπου μέσα του εντοπίζονται όλα τα μουσικά στοιχεία που απαρτίζουν ολόκληρο το πρώτο 

μέρος, όπως μελωδικά διαστήματα ή ρυθμικά κι αρμονικά σχήματα- πρότυπα γύρω από τα 

οποία περιστρέφονται οι υπόλοιπες ενότητες. Ειδικά μάλιστα τα μελωδικά διαστήματα 

πολλές φορές χρησιμοποιούνται με διαφορετικές ρυθμικές ή μετρικές συστάδες ή και το 

αντίθετο. Αυτή η «ηχητική διάθλαση» δημιουργεί μια ειδική μορφή εξέλιξης, αναδεικνύοντας 

αντίστοιχα την ομοιογένεια και την συνέπεια-συνέχεια του μέρους. 
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Ο ρόλος του πιάνου, παρόλο που είναι δύσκολος, δεν στοχεύει μόνο σε μια επεξεργασία 

δεξιοτεχνικής μορφής, αλλά επιδιώκει μια ειλικρινή προσέγγιση προθέσεων και 

συγκερασμού της δεξιοτεχνίας με την αφαιρετική έκφραση, έχοντας ως κύριο μέλημα την 

ηχοχρωματική υποστήριξη της ορχήστρας. Για αυτό το λόγο, το πιάνο, ως μέσο μετουσίωσης 

των ηχητικών ιδεών του συνθέτη, που άλλοτε χρησιμοποιείται δραματικά και με 

αυστηρότητα και άλλοτε με λυρική ευγένεια, ορθώνει ένα αμφίσημο ρόλο -δεξιοτεχνικό και 

ηχοχρωματικό-, ο οποίος διαπερνά όλο το έργο. Αποτυπώνεται με ένα τεκμηριωμένο ηχητικό 

τρόπο, που επιθυμεί να ξεφύγει από τα στεγανά και να δημιουργήσει μια ξεχωριστή 

ατμόσφαιρα. Ορθώνει έναν ιδιότυπο κόσμο νοσταλγίας προς τη χαμένη ομορφιά -

χαρακτηριστικό των καιρών μας- και μιας αυστηρής προσαρμογής στην τραγικότητα του 

αδιέξοδου που βρισκόμαστε. 

Η διάσταση του μέρους της ορχήστρας είναι τόσο σημαντική, που εναλλάσσεται 

συγκρατημένα μεταξύ των ηχοχρωματικών τεχνικών και ενός προκαθορισμένου, άλλοτε 

συνοδευτικού και άλλοτε δεσπόζοντα ρόλου, δημιουργώντας αλληλουχίες συνειρμών που 

χαρακτηρίζουν θα λέγαμε μια Συμφωνία ή ακόμη κι ένα Συμφωνικό Κοντσέρτο. Άλλωστε, 

αυτό αναδεικνύεται μέσα από την ποικιλία των μελωδικών σχηματισμών, ηχοχρωματικών 

συνδυασμών και της πολυχρωματικής αρμονίας, με τα ιδιότυπα ρυθμικά ενίοτε χορευτικά 

μοντέλα. Εμφανίζουν ένα ορχηστικό αποτέλεσμα καλά υπολογισμένο και χρήσιμο για την 

ολική ισοστάθμιση της ομοιογένεια του έργου. 

  Η κύρια πρώτη ενότητα παρουσιάζει παράθεση μελωδικών στοιχείων και αρμονικών 

σχηματισμών. 

  Η δεύτερη ενότητα χρησιμοποιεί ρυθμικά στοιχεία και αρμονικούς σχηματισμούς. 

  Η τρίτη ενότητα παραθέτει το «Θέμα της Θεσσαλονίκης» μεταξύ φλάουτων και βιολιών και 

συνδυάζει ρυθμικά στοιχεία της δεύτερης ενότητας. 

  Η τέταρτη ενότητα χρησιμοποιείται ως εσωτερική κορύφωση. 

  Η πέμπτη ενότητα χρησιμοποιεί μικροπολυφωνία με παράθεση μελωδικών στοιχείων 

μεταξύ σόλου πιάνου και ξύλινων. 

  Η έκτη ενότητα σταδιακά μεταλλάσσεται αφαιρετικά σε ηχοχρωματικούς σχηματισμούς. 

  Η έβδομη ενότητα λειτουργεί σα γέφυρα φέρνοντας στο προσκήνιο στοιχεία από 

προηγούμενες ενότητες εξίσου αφαιρετικά. 

  Η όγδοη ενότητα, μεταλλάσσοντας τις παραμέ τρους σαν κάθαρση, φέρνει σταδιακά την 

κορύφωση που τείνει στο απόλυτο μελωδικό-ηχο-χρωματικό παραλήρημα και αλλάζοντας 

ενίοτε και τους μετρικούς σχηματισμούς –εξ’ου και το βαλς– του ίδιου μελωδικού υλικού 

φθάνει στη μέγιστη εκφραστική ένταση. 

  Η ένατη ενότητα παραθέτει στοιχεία της κορύφωσης τελείως αφαιρετικά επαναφέροντας 

μελωδικά στοιχεία της όγδοης ενότητας και καταλήγει μέσω της Coda στο τέλος. 

  Το δεύτερο μέρος, μετά τη χορευτική ηχοχρωματική εισαγωγή πρώτα στα φαγκότα και μετά 

στο φλάουτο και το κλαρινέτο, φέρνει αμέσως τη μία και μοναδική μελωδική-θεματική 

γραμμή πρώτα στο πιάνο και μετά στα ξύλινα. Με ειλικρινή ειδυλλιακή έκφραση 

δημιουργούνται έντονες λυρικές εξάρσεις που επαναλαμβάνονται, χωρίς καμιά διάθεση 

ανάπτυξης και επιτήδευσης. Δείγμα κυριαρχίας των υψηλών προθέσεων και προσδοκιών του 

όμορφου. Άλλωστε έχουμε την πεποίθηση, ότι το όμορφο και το άσχημο είναι ένα και το 

αυτό, απλά το διακρίνουμε και το ξεχωρίζουμε από το αποτέλεσμά τους. Παρόλο που τα 

νεοτονικά στοιχεία μέσα στη μονοθεματική φόρμα χρησιμοποιούνται με μικροπολυφωνική 

επεξεργασία, εντούτοις αποτελούν μέσο για να μας καταδείξουν τη σταδιακή μετουσίωση του 

ωραίου πάλι σε ηχητική ιδέα του δημιουργού. Γιατί η φόρμα είναι αυτή που αναπαράγει το 

περιεχόμενο. Οι δε διάλογοι μεταξύ της ομάδας των εγχόρδων και του πιάνου, όλης της 

ορχήστρας και του πιάνου με το προανάκρουσμα στα χάλκινα και την απάντηση στα 

τύμπανα, επανασχεδιάζουν τη χαμένη ομορφιά που θα διαπεράσει πάλι τα αισθήματα, έστω 

και αν υπάρχουν κάποιες τραγικές στιγμές. Η επανάληψη της αρχής σαν Coda, ολοκληρώνει 

κλείνοντας με αέναο τρόπο την κίνηση του ανοιχτού κύκλου, αφήνοντας να εννοηθεί, ότι 

«τίποτα δεν τέλειωσε,…πιθανόν τώρα όλα αρχίζουν ξανά!». 

  Το τρίτο μέρος αποτελεί, επίσης, μια ανοικτή μορφή με χαρακτηριστικά φόρμας σονάτας, 

όπου το μελωδικό του υλικό αναπαράγεται μέσα από τις υπερκείμενες τέταρτες. Αρχίζει με 

δραματικό τρόπο, όπου η εκρηκτικότητα κυριαρχεί, η ψυχική και νοητική ένταση 
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κορυφώνεται μέσα από έναν αιρετικό διάλογο μεταξύ του πιάνου και των χάλκινων. Θα 

μπορούσε να θεωρηθεί και πρώτο θέμα. Η όλη εξέλιξη έρχεται να εκτονωθεί μέσω των 

γρήγορων passage του πιάνου από το Tuttti της ορχήστρας. Ακολουθούν ηχοχρωματικοί 

σχηματισμοί μεταξύ του σόλο και των εγχόρδων εναλλάξ με τα ξύλινα για να καταλήξει όλη 

η ορχήστρα στο κλείσιμο αυτού του μέρους και να απομείνει αιωρούμενος ένας ηχητικός 

όγκος με το πιάνο σε χαμηλή περιοχή. 

  Στη συνέχεια παρατηρούμε μια φράση σα γέφυρα από τα χάλκινα και έρχεται ένα 

καινούργιο θεματικό υλικό -ως δεύτερο θέμα- υπό μορφή διαλόγου μεταξύ φλάουτου και 

πιάνου. Τελική επανάληψη κάποιων στοιχείων με επαναφορά του «Θέματος της 

Θεσσαλονίκης» στα έγχορδα και απότομη κορύφωση του μέρους. Ακολουθεί με επιτάχυνση 

η Coda που αποτελείται από το υλικό προανακρούσματος στα χάλκινα δύο φορές και 

επαναφορά της αρχικής ιδέας στο πιάνο.  

                                                                                                   Χρήστος Σαμαράς 12-01-2008 

 

 

ΣΥΜΦΩΝΙΚΟ INTERMEZZO ΑΠΌ ΤΗΝ Α΄ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΟΠΕΡΑΣ  «ΤΖΙΟΚΟΝΤΑ» 

 

  Η πρώτη ορχηστρική σκηνή του έργου περιγράφει την περίοδο του Μεσοπολέμου κάποιους 

μήνες πριν ξεσπάσει ο Β΄ Πγκόσμιος Πόλεμος. Στην περιοχή της Αναλήψεως, σ’ αυτή τη 

γωνιά της πόλης μας, όπου σφύζει από ζωή με τα παιδιά  να παίζουν ανέμελα στις γειτονιές, 

με τις αυλές των σπιτιών γεμάτες λουλούδια, εκεί ξετυλίγεται μέσα στα χρόνια αυτά και μετά 

την Κατοχή η ιστορία αγάπης δύο παιδιών – ενός Ελληνόπουλου και μιας  Εβραιοπούλας. 

Παρ’ όλο που τα δύο παιδιά είχαν διαφορετική εθνική και θρησκευτική συνείδηση, η φιλική 

τους σχέση όσο μεγαλώνουν μετατρέπεται σε φλογερό  έρωτα, που θα έπαιρνε τέλος 

δυστυχώς μόνο με το μάζεμα των Εβραίων στην Πλατεία Ελευθερίας  και από εκεί όπως 

γνωρίζουμε το στάλσιμό τους στα διάφορα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Ακολουθούν τα 

δύσκολα χρόνια της κατοχής  και λίγες βδομάδες πριν την απελευθέρωση επέρχεται κι ο 

φριχτός θάνατος της Τζιοκόντας που την είχαν στείλει στο Άουσβιτς. 

  Η μουσική ουσιαστικά δίνει τον ανέμελο αλλά και παράλληλα φοβισμένο χαρακτήρα αυτής 

της περιόδου, με διάφορα ostinati στα κρουστά, που μαζί με αυτά ξετυλίγεται ο μελωδικός 

ιστός του έργου με ένα στοιχείο χαρμολύπης, γιατί είναι ακόμη άγνωστο του τι πρόκειται να 

επέλθει. Αυτή η εναλλαγή ύφους μας περνάει μέσα από διάφορες καταστάσεις- φευγαλέα 

κάπου ακούγεται ένα βαλς-  όπου ο φόβος του επερχόμενου πολέμου σαν κρίση έρχεται να 

συμπορευθεί με την ανεμελιά και την χαρά. 

 

A (a-b-c-d)     B (a-b-ca-da)    C-A (a-b-c…)    Coda (Aa) 

 

  Υπάρχουν στιγμές εξαιρετικά έντονων εικόνων και φορτισμένων συναισθημάτων. Η 

διαφορετικότητα αυτή επιτρέπει να δημιουργηθεί μια σπειροειδής μορφή μεταλλασσόμενων 

ενοτήτων, που η κάθε μία  έχει την δική της αυτονομία.  Τα κόρνα στην αρχή δίνουν επίμονα 

αυτή την αίσθηση του «κάτι θα συμβεί» … μετά  έρχεται μια ξαφνική έκρηξη φόβου και 

απόγνωσης, που τείνει προς την ανεμελιά και τη χαρά της ζωής. Το βαλς περισσότερο είναι 

μια εσωτερική συμβολική κατάσταση και λιγότερο χορευτική, και λύνεται σε νέες μελωδικές 

αναφορές μέσω κόρνου, φλάουτου και τρομπέτας για να έρθει η έκρηξη του φόβου, γιατί οι 

ενδείξεις  πια του πολέμου γίνονται αποδείξεις και τα συνταρακτικά γεγονότα πληθαίνουν 

στην  Ευρώπη καθημερινά. Το έργο μεταστρέφεται γύρω από αρχική ιδέα μέσα από στοιχεία 

καινούριων ενορχηστρωτικών λύσεων, προς μια coda που θέλει να κλείσει αλλά που μένει σε 

εκκρεμότητα για να παραμείνουν τα πάντα ανοικτά… 

 

 

LAMENTO ΓΙΑ ΒΙΟΛΙ ΚΑΙ ΟΡΧΗΣΤΡΑ  

 

  Βασικό συστατικό του έργου είναι η προβολή των αντιθέσεων και των συγκρούσεων 

συγκινισιακών κόσμων, κάτω από το πρίσμα της απώλειας ενός ανθρώπου.  Η ιεράρχηση των 

μουσικών στοιχείων  έγινε με γνώμονα να τονιστούν ψυχοσυναισθηματικά, όπως : α) η 
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θλίψη, η κραυγή απόγνωσης της απώλειας και το άγχος που δημιουργεί το γεγονός ενός 

αιφνίδιου θανάτου και β) η αγάπη, η ελπίδα, η σιωπή και η προσμονή που δημιουργεί στους 

οικείους ανθρώπους. Στο έργο χρησιμοποιούνται χαώδη μουσικά συμβάντα (clusters) με 

ποικιλμένα ή παραλλαγμένα χαρακτηριστικά και αντίστοιχα έντονες σχέσεις τρίφωνων 

ελασσόνων, τετράφωνων και πεντάφωνων συγχορδιών.  

  Το «Lamento» αποτελείται από μια εισαγωγή και έξι μεγάλες ενότητες με , όπου α) 

εκτίθενται χαώδη συμβάντα στην ορχήστρα, β) παρουσιάζονται ελάσσονες συγχορδίες στα 

έγχορδα σε συνομιλία με το σόλο βιολί και γ) εμφανίζονται διάφορα μελωδικά στοιχεία ως 

θέματα – τέσσερα τον αριθμό – στις  διάφορες ενότητες.   

Η Α΄ Ενότητα: Ακολουθεί με δραματικό τρόπο στηριζόμενη σε μικροπολυφωνική 

επεξεργασία.  

Η Β΄ Ενότητα: με έντονη ρομαντική διάθεση ρομαντικής χροιάς  

Η Γ΄ Ενότητα: παραλλαγή χαρακτηριστικών διαστημάτων της και της ενότητας κι ανάπτυξη 

της Γ΄ προς μία εκρηκτική κορύφωση. Η Δ΄ Ενότητα:  σημαντικό στοιχείο που εμφανίζεται 

αμέσως είναι ο βυζαντινός ύμνος «Τον Νυμφώνα Σου Βλέπω» σε κανόνα..  

Η Ε΄ Ενότητα: δηλώνει μια εσωστρέφεια και μια διάθεση να κινηθεί με φολκλορικά στοιχεία. 

Η  ΣΤ΄ Ενότητα:  είναι σαν μια λιτανεία με έντονη μυσταγωγική διάθεση.  

                                                                                                                        

                                                                                                                    Χρήστος Σαμαράς 

   

«ΕΓΚΩΜΙΟΝ ΙV [2004]» ΓΙΑ ΟΡΧΗΣΤΡΑ 

 

 ΄Ενας επετειακός  ύμνος για τα σαράντα πέντε χρόνια πολιτιστικής προσφοράς της Κρατικής 

Ορχήστρας Θεσσαλονίκης  που αποτελεί ένα μουσικό στολίδι και καλλιτεχνικό φάρο αυτής 

της πόλης. 

  Το έργο έχει ένα διθυραμβικό χαρακτήρα και η δομική του οργάνωση είναι στηριγμένη 

πάνω σε μια σπειροειδή τριμερή μορφή με μια φράση κλεισίματος. Παράλληλα κάθε μέρος 

αποτελείται από τρεις ενότητες. Η σαφήνεια της μορφής συνδυάζει διαδοχικά έντονες 

αντιθέσεις δραματικών στοιχείων, οι οποίες αποτελούν το βασικό συστατικό της ισσοροπίας 

του έργου. Βέβαια τα μέρη εδώ μορφολογικά δεν αποτελούν μόνο διαφοροποίηση θεματικών 

στοιχείων, αλλά ταυτόχρονα κι ανάπτυξη  του εκάστοτε προηγούμενου μέρους. Έτσι το 

ζήτημα σ’ αυτό το έργο, ως στόχος, δεν ήταν εάν χρησιμοποιηθεί λίγο θεματικό υλικό αλλά 

να χρειαστεί λίγο υλικό. Εξ’ ου και η επιλογή της ανάλογης σπειροειδούς δομής, δηλ. το 

επόμενο είναι μέρος, ανάπτυξη και συνέχεια του προηγούμενου! 

 

A                 B              C – (A)          Coda 

a-b-c          a-b-c         a-b-c-d             A (c) 

 

  Η τεράστια παλέτα ηχοχρωμάτων τονικής και ατονικής υφής σε συνδυασμό με την χρήση 

ανάλογων αντίστοιχα μελωδικών στοιχείων παράγει μια διάθεση Διονυσιακής τελετουργίας. 

Έναν ευδαιμονισμό και μια καθαρότητα ενός υπέρτατου κόσμου όπου χρησιμοποιεί 

επιλεκτικά τα πάντα για να μην χρειαστεί τίποτα! 

  Έτσι το αισθησιακό μεγαλείο της έκφρασης του ύμνου τείνει πολλές φορές  σαν πρόθεση να 

γίνεται μεταφυσική αναγκαιότητα της ψυχής, μια άλλη εναλλακτική λύση μουσικού ύφους, 

όπου δεν απορρίπτει την εύηχη συνήχηση που πιστοποιεί χαρά ή λύπη, αλλά κυριαρχεί σε 

συνδυασμό με τα’ άλλα στοιχεία και διευρύνει την παράμετρο του ηχοχρώματος, ώστε να 

μπορεί να δώσει ο δημιουργός ένα δείγμα  «νέας απλότητας». 

  Γιατί η κάθαρση γίνεται μια μακρά πορεία δραματικών αντιθέσεων με την μίξη όλων των 

επιμέρους τονικών και ατονικών  στοιχείων, ως που η λύτρωση έρχεται σαν αποτέλεσμα 

ανακύκλωσης του λιγοστού ίδιου υλικού. Το Διονυσιακό τελετουργικό στοιχείο δεδομένο 

μέσω  ρυθμικών ostinati στα έγχορδα συντονίζει μέχρι το τέλος τη μεγάλη γιορτή. Έτσι το 

έργο διαμορφώνει ένα ύφος που αφού δεν μπορεί να απελευθερωθεί από τις σύγχρονες τάσεις 

πρωτοπορίας της εποχής του, φροντίζει τουλάχιστον, να μπορεί να κυριαρχήσει πάνω σε 

αυτές! Διότι ήδη «… οι δυνατότητες εξέλιξης της μουσικής προς μια κατεύθυνση έχουν 



152 

 

προφανώς φθάσει στο μέγιστο σημείο κορεσμού» αναφέρει ο μουσικολόγος Ulrich Dibelius, 

«… άρα την νέα εξέλιξη οφείλουμε να την  ψάξουμε αλλού!…» 

   Στην αρχή  το (Α) στα κόρνα με θριαμβευτικό χαρακτήρα και μετά το ostinati στα έγχορδα, 

χαράζουν με στόμφο Σα κορύφωση τον διθυραμβικό χαρακτήρα της ενότητας, φέρνοντας το 

θέμα που χαρακτηρίζεται απ’ τον συνθέτη σαν θέμα της Θεσσαλονίκης. Το Α (b) ντελικάτο 

στα ξύλινα εμφανίζει μεςρικές κορυφώσεις. Μετά το Α(c) εξελίσσει στοιχεία με χαρακτήρα 

μουσικής δωματίου  με διάφορα : στο μπάσο κλαρινέτο, στ’ αγγλικό κόρνο και τέλος στο 

βιολί που πλπκληρώνονται στη δραματική κορύφωση του μέρους. 

   Το Β(a-b-c) μέρος παρουσιάζει ολόκληρο λεπτές ηχοχρωματικές ισορροπίες μεταξύ 

οργανικών ομάδων.   

Τέλος το C-(A) (a-b-c-d) συγχωνεύει απόλυτα καινούρια και παλαιά στοιχεία με έντονες 

αντιθέσεις  χρησιμοποιώντας σαν εργαλείο το τονικό ύψος και τον ρυθμό. Δημιουργούνται 

ακραίες κορυφώσεις μεταξύ οργανικών ομάδων αλλά και όλου του ορχηστρικού συνόλου. Ο 

Διονυσιακός χαρακτήρας   του μέρους φθάνει σε εκρηκτικές στιγμές, η χαρά γίνεται πολλές 

φορές λύπη με μάσκα, έτσι, η πρόθεση του συνθέτη να εναρμονίσει απόλυτα τον ύμνο με την 

επέτειο της ζωής της ορχήστρας, γίνεται κι ένα κοινό καλλιτεχνικό πεπρωμένο, ένα 

οδοιπορικό χαράς κι ευγνωμοσύνης, παρ’ όλο που στο ίδιο πηγάδι της ύπαρξης της 

ορχήστρας έπεσαν αρκετές φορές τα ΄δακρυά μας… 

   Η  Coda σύντομη σφραγίζει το τέλος του έργου πάνω σε μια φανταχτερή μείζονα 

συγχορδία! 

                                                                                                                      Χρήστος Σαμαράς 

 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΡΑΨΩΔΙΑ ΓΙΑ ΟΡΧΗΣΤΡΑ  

 

   Ο σπουδαίος Δραμινός συνθέτης   Χρήστος  Σαμαράς  έγραψε τη «Μακεδονική  Ραψωδία 

για ορχήστρα»  το 1996. Το βραβευμένο από την Μακεδονική Καλλιτεχνική Εταιρεία  έργο 

είναι ουσιαστικά μια συλλογή δημοτικών τραγουδιών από όλο το γεωγραφικό χώρο της 

Μακεδονίας  και αποτελεί, όπως σημειώνει ο ίδιος  «Αφιέρωμα στον τόπο που έζησαν οι 

πρόγονοί μου και συνεχίζω ο ίδιος να ζω». Το γενικό μορφολογικό πρότυπο οργάνωσης   που 

ακολούθησε στην ανάπτυξη του έργου (Εισαγωγή – Γρήγορο – Αργό – Γρήγορο – 

Έξοδος/Φινάλε)  αντανακλά και τα συναισθηματικά του κίνητρα. Ο συνθέτης  προσπάθησε 

να οργανώσει την ενορχήστρωση  έτσι ώστε να δώσει μια παγκοσμιόητα στα τοπικά μουσικά 

χαρακτηριστικά  των τραγουδιών και να προσφέρει σαφείς μουσικές διεξόδους  ως προς την 

κατανόηση της μουσικής του, μέσω μιας  εμπλουτισμένης αρμονικής γλώσσας , χωρίς να 

εκλογικεύει. 

                                                            Νίκος Κυριακού (Πηγή : Σημειώσεις του συνθέτη) 

 

ΣΙΕΜΠΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

 

ΑΜΦΙΔΡΟΜΑ ΓΙΑ ΟΡΧΗΣΤΡΑ 

 

  Το συμφωνικό έργο του Κώστα Σιέμπη Αμφίδρομα γράφτηκε το χειμώνα του 1992 και 

πρωτοπαίχτηκε στις 27 Νοεμβρίου 1993 στο Λονδίνο απ’ την Συμφωνική ορχήστρα του 

London College of Music υπό τη διεύθυνση του William Webb. Με το έργο αυτό κλείνει μια 

πρώτη δεκαετία παρουσίας του συνθέτη με ποικίλες τεχνικές και φόρμες. Χαρακτηριστικό 

στοιχείο του έργου Αμφίδρομα  είναι ο συνδυασμός διαφορετικών τεχνικών όπως ηχητικές 

επιφάνειες, χρυσή τομή και ηχητική εξέλιξη. 

  Ο συνθέτης χρησιμοποιεί εδώ μεγάλη ορχήστρα με πλούσια ποικιλία κρουστών. Όλο το 

έργο αποτελείται από μία κίνηση (andante), που χωρίζεται όμως σε τρεις ενότητες, όπως 

φαίνεται και στον  πίνακα που δίνει ο συνθέτης:  
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  Το  βασικό στοιχείο του έργου είναι ο φθόγγος ντο#, ο οποίος αντιμετωπίζεται σε κάθε 

ενότητα διαφορετικά. Στην ενότητα 1 δίνει το «πλαίσιο» (ύψους και βάθους) των άλλων 

φωνών, αφού παρουσιάζεται κυρίως στο πίκολο και το κοντραμπάσο μαζί. Στο  ντο#  

αντιπαρατίθεται ένα χαρακτηριστικό μελωδικό και ρυθμικό θέμα, που ακούγεται  αρχικά σε 

ταυτοφωνία από τα έγχορδα και τα ξύλινα πνευστά. Κατά διαστ’ηματα επανέρχεται το ντο#, 

το οποίο όλο και δυναμώνει, παρατείνοντας τη διάρκεια του όλο και πιο πολύ (ενώ ξεικνά 

από δέκατοεκτο) ενισχυμένο αυτή τη φορά και με το τρομπόνι. Το αρχικό θέμα πυκνώνει σε 

αντιστικτική εξέλιξη  μέσα από διάφορα όργανα της ορχήστρας, που όμως δεν παίζουν το 

ντο#, το οποίο έτσι προβάλλεται μέσα από την αντίθεση/ άρνηση. Ένα μικρό κλάστερ μαζί με 

τα κρουστά δημιουργεί ένα δεύτερο μελορυθμικό σχήμα, το οποίο κινείται πιο αργά και 

βηματικά, ενώ το ντο# κατά διαστήματα μεγαλώνει ακόμα περισσότερο και περνά στην 

ενότητα 2. 

  Η ενότητα παρουσιάζει αυξημένη ρυθμική δραστηριότητα πρώτα στα έγχορδα και μετά στα 

κρουστά, τα οποία συνοδεύονται από το ντο# σε ισοκράτημα από όλα τα άλλα όργανα. Η 

δύναμη του, ωστόσο, είναι περιορισμένη, διότι παίζεται  pianissimo και τελικά σβήνει. Τη  

θέση του παίρνει το δεύτερο μελορυθμικό σχήμα, το οποίο καταλήγει γλιστρώντας σε γενική 

σιωπή, 

  Ακολουθεί η ενότητα 3, επαναφέροντας το πρώτο θέμα, το οποίο υφίστανται στη συνέχεια 

μία ρυθμικά και μοτιβικά ποικιλμένη ανάπτυξη. Το ντο#  προσπαθεί να εισχωρήσει ξανά, 

πρώτα μόνο του μέσα από το γκλόκενσπηλ και στη συνέχεια και μέσα από το ίδιο το θέμα. 

Σιγά – σιγά επανέρχονται και όλα τα άλλα στοιχεία του έργου και οδηγούνται σε μια 

κορύφωση με τρία φόρτε, όπου το ντο# καταλαμβάνει όλα τα όργανα, Από εκεί και μετά τα 

χαρακτηριστικά στοιχεία του έργου σαν να αποδιοργανώνονται, ενώ τελικά καταλήγουν στο 

ντο#, το οποίο βαθμιαία σβήνει. Πράγματι, η εξέλιξη του έργου απεικονίζεται ακριβώς στο 

σχέδιο, που δίνει ο ίδιος ο συνθέτης από το συνθετικό του «εργαστήρι»…    

 
  

 

 

ΣΟΛΩΜΟΝΙΔΗΣ  ΝΙΚΟΣ 

 

«ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΑΜΑ» 

 

  Από φοιτητής είχα όνειρο να συνθέσω ένα συμφωνικό έργο με θέμα την Ελληνική μουσική 

και παράδοση. Εμπνευσμένος  από την αγάπη και την νοσταλγία μου για την μακρινή 
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πατρίδα συνέθεσα το «Ελληνικό Όραμα» για μεγάλη συμφωνική ορχήστρα και 

χρησιμοποίησα αυθεντικά Βυζαντινά – Δημοτικά  θέματα. Την επιθυμία για την δημιουργία 

μου αυτή, στήριξε ενθουσιωδώς ο γνωστός συνθέτης της Ε.Σ.Σ.Δ.Α.  Μπιτσκώφ. 

  Το έργο μου αυτό το αφιέρωσα στον πατέρα μου, ο οποίος μου μετέδωσε την αγάπη του για 

την Ελλάδα.  

  Το «Ελληνικό Όραμα»  αποτελείται από 4 μέρη: 

  Πρώτο μέρος – εκκλησιαστικό μέλος άγνωστου συνθέτη 16ου αιώνα, «Άγιος ο Θεός». Το 

μέρος αυτό επαναλαμβάνεται και στο τέλος του έργου. 

  Το δεύτερο και τρίτο μέρος έχουν σαν θέμα τα παραδοσιακά τραγούδια. Ο ρυθμός στα 3 

πρώτα μέρη είναι αργός. Το βασικό στοιχείο του τετάρτου μέρους, «Δημοτικός χορός», είναι 

η δυναμική εισαγωγή του τραγουδιού «Ο Όλυμπος και ο Κύσσαβος». 

 

                                                                                                           Σολωμονίδης Νίκος 

 

ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ  ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ 

 

“EXITUS”, ΓΙΑ ΟΡΧΗΣΤΡΑ (1997) 

 

  «Το Exitus είναι το πρώτο μου έργο για μεγάλη ορχήστρα και γράφτηκε στη Βιέννη στο 

πλαίσιο των διπλωματικών μου εξετάσεων στην Ανώτατη Σχολή Μουσικής και 

Παραστατικών Τεχνών. 

   Κατά  τη σύνθεση του έργου με απασχόλησε πολύ το θέμα της τονικότητας, κυρίως ως 

προς την δυνατότητα συνδυασμού της με σύγχρονες συνθετικές τεχνικές. 

    Η τονικότητα, η οποία εμφανίζεται στο Exitus  είτε με τη μορφή χαρακτηριστικών 

συγχορδιών, είτε με τη μορφή σύντομων μελωδικών μοτίβων, λειτουργεί αφ’ ενός ως σημείο 

αναφοράς σε έναν   παραδοσιακό κώδικα  έκφρασης που μπορεί να συνυπάρχει ακόμη και ως 

ετερογενές στοιχείο, αφ’ ετέρου ως η κινητήρια δύναμη που οδηγεί το έργο στην τελευταία 

δραματική του κορύφωση». 

 

 

ΣΦΕΤΣΑΣ  ΚΥΡΙΑΚΟΣ   

 

ΚΟΝΤΣΕΡΤΟ ΓΙΑ ΤΟΥΜΠΑ ΚΑΙ ΟΡΧΗΣΤΡΑ 

 

  Το έργο είναι παραγγελία  της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, που στο βαθμό του εφικτού, 

στηρίζει και προβάλλει την σύγχρονη Ελληνική μουσική. Γράφτηκε σε απλή μορφή σε  

Spartito (τούμπα, πιάνο) μέσα σε 13 μέρες, 14 – 27 Σεπτεμβρίου 1988. Ενορχηστρώθηκε σε 

διάστημα 4 μηνών Οκτώβριος ’88 – Ιανουάριος  ’89. 

 Διατηρεί ως περίγραμμα την κλασική τριμερή φόρμα: Εισαγωγή, γρήγορο πρώτο μέρος, 

αργό δεύτερο και αρκετό γρήγορο το τρίτο (Finale) μέρος. Πέρα απ’ αυτόν τον κλασικό 

σκελετό ο συνθέτης ακολουθεί εντελώς προσωπική γραφή ανάπτυξης και μορφής σε κάθε 

μέρος του κοντσέρτου. 

 Χαρακτηριστικό παράδειγμα η Cadenza  που ακούγεται λίγο πριν το Presto (Finale) του 

τρίτου μέρους και η οποία είναι τελικώς Cadenza  για… δύο.  

 Έχουμε δηλαδή να κάνουμε με μια μορφή καντέντσας – διαλόγου, ο οποίος εξελίσσεται 

ανάμεσα στην Τούμπα και στα Τύμπανα. 

  Ένα ακόμη χαρακτηριστικό σημείο του έργου είναι ο πρόλογος της εισαγωγής, ο οποίος 

στηρίζεται στους ήχους και τα ηχοχρώματα των χάλκινων πνευστών της ορχήστρας, «τιμής 

ένεκεν», αφού το κοντσέρτο είναι γραμμένο για ένα όργανο της δικής του οικογένειας. 

  Σ’ ολόκληρο το κοντσέρτο κυριαρχούν χαρακτηρισιτκά μελωδικά θέματα όπως τα  δύο 

εξαγγελτικά θέματα τυο πρώτου μέρους, με ένα χαριτωμένο ενδιάμεσο βαλς που τα ενώνει, ή 

το στοχαστικό θέμα Cantabile του δεύτερου μέρους, το οποίο ως στίγμα το ακούμε και στην 

εισαγωγή για να φθάσουμε στο ενίοτε δραματικό ή γκροτέσκο τρίτο μέρος, όπου ο συνθέτης  

θέλει συμβολικά την τούμπα να παίζει τους ρόλους ενός κωμικού κι ενός δραματικού κλόουν, 
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ποως την θέλει έφηβο αγόρι να τραγουδά βαλς σε ύφος τζαζ του δεύτερου μέρους, ή όπως 

άλλοτε την θέλει  ώριμο άνδρα να εξαγγέλει τα «Ελληνοπρεπή» θέματα του πρώτου μέρους. 

   Η ορχήστρα δεν περιορίζεται σ’ έναν απλό συνοδευτικό ρόλο, αλλά έχει μιαν έντονη 

σολιστική παρουσία κι έναν ουσιαστικό διάλογο με τον σολίστα: Σχολιάζει, αντιλέγει, 

συμβαδίζει, επαναλαμβάνει με ενορχηστρωτικά tutti θέματα ή φράσεις της τούμπας, ενώ 

άλλοτε αναλαμβάνει ρόλους με χαρακτήρες κορύφωσης ή επιλογών. 

   Το μέρος της τούμπας χαρακτηρίζεται από μιαν υπέρτατη δεξιοτεχνική  γραφή μεγάλης 

τεχνικής δυσκολίας χωρίς να θυσιάζεται προς χάριν της η μουσική ουσία, ούτε και η 

εκφραστικότητα του οργάνου.Αντιθέτως ο συνθέτης έχοντας πίσω του το μοναδικό διάσημο 

κοντσέρτο για τούμπα των Βων Ουίλλιαμς θέλησε αφ’ ενός μεν τα παράγει στο έπακρο τις 

δυνατότητες  του οργάνου υπολογίζοντας στις εκπληκτικές δυνατότητες του σολίστα Γιάννη 

Ζουγανέλλη, αλλά και να δώσει στο διεθνές ρεπερτόριο ένα κοντσέρτο που πληρεί τις 

σημερινές μουσικές προδιαγραφές με στόχο την διεθνή καρριέρα του έργου. 

   Κλείνουμε με τη σημείωση ότι το κοντσέρτο για τούμπα του Κυριάκου Σφέτσα είναι ένα 

βαθειά  θεατρικό – μουσικό έργο με συνεχείς υπαινικτικούς διαλόγους ανάμεσα στην τούμπα 

(άτομο) και την ορχήστρα (σύνολο), διαλόγους οι οποίοι εξελίσσονται σ’ όλες τις βαθμίδες 

της επικοινωνίας και της συμπεριφοράς των δύο φορέων. 

                                                                                                                                             Ν.Σ. 

 

ΤΖΑΝΟΥ  ΑΘΑΝΑΣΙΑ 

 

Η ΚΟΙΛΑ∆Α ΣΥΝΑΝΤΗΣΕ ΞΑΝΑ ΤΗ ΝΥΧΤΑ I 

 

  Το έργο ξεκινάει παρουσιάζοντας μια εισαγωγή στην εικόνα του ποιήματος, 

υπογραμμίζοντας κάθε λεπτομέρεια 'εικόνας-λέξης', για να εκφραστεί σε ήχους, αυτό που οι 

λέξεις δεν    μπορούν  να αποδώσουν, αφουγκράζοντας έτσι τους θορύβους της φύσης. 

Παρατηρούμε με σεβασμό τους ρυθμούς της φύσης, της αύρας, των λουλουδιών ή των 

πουλιών, τον ήχο του ανέμου, το άρωμα, την ακτινοβολία (που εμφανίζεται μέσα στο λυρικό 

θέμα του βιολιού) και την ανταύγεια μέσω της 'οπερατικής' κίνησης μεταξύ ορχήστρας και 

σολίστα, που υιοθετούν λυρικές και δραματικές δυνατότητες.Ένα ηχητικό σύμπαν, που 

δημιουργείται από μυστηριώδεις απόηχους και ανεξάρτητες συγχορδίες, ο διάλογος βιολιού 

και ορχήστρας, μια παλέτα πλούσια σε αποχρώσεις, που χαρακτηρίζεται από ακραία 

ρευστότητα και ευκινησία. Είναι ένας αρμονικός αισθησιασμός και μια μελωδική 

ευαισθησία, 'δυο φωτεινές ατμόσφαιρες', που πάλλονται μεταξύ τους και προκαλούν 

στερεότητα και ισορροπία.  

 

                                                                                                                     Evelin Voigtmann 

 

ΤΟΝΙΑ  ΛΙΝΑ 

 

“SQUALL”  ΓΙΑ ΠΙΑΝΟ ΚΑΙ ΟΡΧΗΣΤΡΑ 

 

  Το καταιγιστικό Squall  γράφτηκε το 2012 και είναι μία δημιουργία συνεχόμενης κίνησης  

στροβιλισμών, με το πιάνο να ορίζει τις εξελίξεις από τη θέση του οδηγού.  Όπως σημαιώνει 

και η ίδια η δημιουργός: «Συμβολικά  μέσα στην ιδέα του έργου το πιάνο  καθορίζει το Ένα  

και διαχέει την ενέργεια γύρω του, με την τάση να παρασύρει το Όλο που απαρτίζεται από 

την ορχήστρα».  Η μουσική ροή εναλλάσσεται μεταξύ των δύο αυτών στοιχείων πλέκοντας 

τη συνέχεια του έργου με συνεχή ένταση. Η αντίθεση αυτή δημιουργεί μικρές κορυφώσεις  

και συνεχόμενες μουσικές εκρήξεις. 

 

 

 

ΤΡΑΥΛΟΣ  ΜΙΧΑΗΛ 

 

ΤΟΠΙΑ ΤΗΣ ΛΗΘΗΣ 
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   Ο πολυβραβευμένος Έλληνας συνθέτης Μιχαήλ Τραυλός γεννήθηκε στον Πειραιά το 1950. 

Ξεκίνησε τις μουσικές σπουδές του το 1970 στο Εθνικό Ωδείο με τον Μιχάλη Βούρτση, ενώ 

από το 1975 έως το 1980 σπούδασε σύνθεση στην Ανώτατη Μουσική Ακαδημία του (τέως) 

Δυτ. Βερολίνου, με τον Isang Yun και ενορχήστρωση με τον Witold Szalonek. Σήμερα ζει 

στη γενέτειρά του ως ανεξάρτητος συνθέτης, ενώ διδάσκει ανώτερα θεωρητικά και σύνθεση, 

από το 2015, στο Ωδείο Σύγχρονης Τέχνης στην Ανάβυσσο. Τα έργα του έχουν παιχτεί σε 

πολλές χώρες του κόσμου, όπως Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ρωσία, Ισπανία, Αγγλία, 

Ολλανδία, Καναδάς, Η.Π.Α. κ.α. Έχει λάβει, μεταξύ άλλων, τα βραβεία: Α' Βραβείο στο 

Διεθνή Διαγωνισμό Σύνθεσης Jeunesses Musicales-Belgrade (1979), A' Bραβείο στο Διεθνή 

Διαγωνισμό Στουτγάρδης (1979), Prince Piere de Monaco Musical Award (1982), B' Bραβείο 

στο διαγωνισμό του Yπουργείου Πολιτισμού 'Στέγη Καλών Τεχνών και Γραμμάτων' (1979), 

B' Bραβείο στο διαγωνισμό του Δήμου Aθηναίων (1991). Έχει λάβει μέρος τρεις φορές στις 

Διεθνείς Hμέρες Σύγχρονης Mουσικής στο Gaudemaus της Oλλανδίας, καθώς και στις 

Παγκόσμιες Hμέρες Mουσικής στο Άμστερνταμ. Η μουσική του έχει δημοσιευθεί από τον 

οίκο 'Χ. Νάκας – Γ. Παπαγρηγορίου Co.' στην Ελλάδα και το “TONOSMusikverlage” στη 

Γερμανία. Έχει γράψει μουσική για μικρά και μεγάλα σύνολα, για σόλο όργανα, μία όπερα 

δωματίου, χορωδιακά έργα, καθώς και κοντσέρτα για διάφορα όργανα και ορχήστρα. Στις 

συνθέσεις του χρησιμοποιεί τις σύγχρονες τεχνικές με ευχέρεια και φαντασία, αλλά και με 

διάθεση επαναπροσδιορισμού των βασικών στοιχείων της παράδοσης μέσα στο σύγχρονο 

ιδίωμα. Η τεχνική του βασίζεται στο "χρώμα" των διαστημάτων, που καθορίζει ανάλογα με 

τη χρήση του, την προσέγγιση ή την απομάκρυνση από παραδοσιακές εστίες αναφοράς. Το 

2012 η Κ.Ο.Θ. ανέθεσε στον Μιχαήλ Τραυλό τη σύνθεση ενός έργου για την ορχήστρα και 

το αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας θα κάνει την παγκόσμια πρεμιέρα του στη σημερινή 

συναυλία. Το συμφωνικό έργο 'Τοπία της Λήθης' μας προσκαλεί, σύμφωνα με το δημιουργό 

του, σ΄ ένα 'μουσικό ταξίδι στον εσωτερικό κόσμο του φανταστικού και του μη πραγματικού'. 

 

 

ΤΡΟΥΛΛΟΣ  ΝΙΚΟΣ 

 

ΤΡΕΙΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ 

 

  Ο Νίκος Τρούλλος γεννήθηκε στο Παραλίμνι της Κύπρου, όπου πήρε τα πρώτα μαθήματα 

μουσικής θεωρίας και  κιθάρας.  Αργότερα  συνέχισε  τις  σπουδές  του  στην  Αθήνα  (1975-

1985),  όπου  σπούδασε  ανώτερα  θεωρητικά  και   σύνθεση  –  μεταξύ  άλλων  είχε  

καθηγητή  τον  Δημήτρη  Δραγατάκη  –,  ενώ  παρακολουθεί  παιδαγωγικά  μαθήματα   στο 

τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Παράλληλα άρχισε να διδάσκει σε διάφορα 

Ωδεία της Αθήνας. Το 1985 επιστρέφει στην Κύπρο, όπου ζει και εργάζεται, διδάσκοντας 

ανώτερα θεωρητικά και σύνθεση σε Ωδεία  της Λευκωσίας. Η πολύχρονη διδασκαλία του, 

τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Κύπρο έχει σαν αποτέλεσμα ένας  μεγάλος αριθμός 

μαθητών του να είναι επαγγελματίες μουσικοί. Μεταξύ 1988 και 1991 διηύθυνε τη 

Φιλαρμονική  Ορχήστρα  της  Παγκύπριας  Ένωσης  Χριστιανών  Ορθοδόξων.  Στα  έργα  

του  συμπεριλαμβάνονται  συνθέσεις  για  ορχήστρα, μπάντα, μουσική δωματίου, πιάνο, 

κιθάρα και χορωδία. Είναι μέλος της Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών,  καθώς και ιδρυτικό 

μέλος του Κέντρου Κυπρίων Συνθετών. Έχει κερδίσει βραβεία για διάφορα έργα του. 

   Το 2001, οι Τρεις Κυπριακοί Χοροί παίρνουν στην πρώτη μορφή τους το Γ’ Βραβείο στον 

Παγκύπριο Διαγωνισμό  Σύνθεσης, που προκήρυξε το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 

της Κύπρου για έργα ορχήστρας. Το 2007, ο Νίκος Τρούλλος αναθεώρησε τα  κομμάτια αυτά 

και σ’ αυτή την τελική μορφή παίχτηκαν για πρώτη φορά στην Κύπρο από τη Συμφωνική 

Ορχήστρα της Κύπρου με μαέστρο τον  Βλαδίμηρο Συμεωνίδη.  Ο συνθέτης σημειώνει στον 

πρόλογο της παρτιτούρας:  “Και  οι  3  χοροί  στηρίζονται  σε  κυπριακά  παραδοσιακά  

τραγούδια,  αναδεικνύοντας  ένα  στυλ  όπου  η  τροπική  γραφή  συνδυάζεται  με  το  διεθνή   

μοντερνισμό. Το έργο εντάσσεται στη δεύτερη δημιουργική μου περίοδο.  “Τα ριάλια” είναι 

το κύριο θέμα του πρώτου χορού. Ξεκινά με τα παιχνιδίσματα  του κύριου θέματος που 

προοδευτικά συμπυκνώνονται μιμητικά, δημιουργώντας έτσι την πρώτη κορύφωση.     
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Ακολουθεί η ανάπτυξη βασισμένη κυρίως  πάνω σε ρυθμικές και μελωδικές μεταμορφώσεις 

του θέματος και παίζεται από πνευστά όργανα ανά ζεύγη, που δρουν ως σολίστ. Ακολουθεί 

ένα αργό  τμήμα,  σε  ειδυλλιακή  εκφραστική  ατμόσφαιρα,  εξελισσόμενο  πάνω  σε  ένα  

διαρκές  ρολάρισμα  του  τυμπάνου  που  οδηγείται  σταδιακά  σε  κρεσέντο,   επιτάχυνση 

του tempo και αύξηση του ηχητικού όγκου, φτάνοντας στη δεύτερη κορύφωση. Ο χορός 

τελειώνει με επαναφορά του κύριου θέματος και  με μια σύντομη coda. Στο δεύτερο χορό, με 

κύριο θέμα “Το τέρτιν της καρτούλλας μου”, η αρμονική υφή εναλλάσσεται με τις 

αντιστικτικές αναπτυξιακές  δομές  που  κορυφώνονται  με  την  πολυφωνική  μορφή  του  

κανόνα.  Αίσθηση  νοσταλγίας  σκορπούν  τα  μέρη  του  σόλο  βιολιού.  Το  κύριο  θέμα,  

“Ψιντρί  βασιλιτζιά μου” του τρίτου χορού, προαναγγέλλεται από μια εισαγωγή 25 μέτρων. 

Μετά τη ρυθμική του παρουσίαση ακολουθεί ένα σύντομο εκφραστικό  μέρος και στη 

συνέχεια δημιουργείται ένα συναρπαστικό ξέσπασμα κεφιού, με ένα καινούριο σε 

φολκλορική διάθεση θέμα, σε ρυθμό συρτού. Με ένα ακόμα εκφραστικό μέρος, που το 

διαδέχεται η επανάληψη του κύριου θέματος και έναν έντονα ρυθμικό επίλογο, φτάνει ο 

χορός στο τέλος του.”[απ’ τον  πρόλογο της παρτιτούρας]. 

   Όπως ανέφερε ο συνθέτης και σε ένα άλλο έργο του, η “αγάπη μου για την παραδοσιακή 

μουσική της πατρίδας μου μ’ ενέπνευσε να χρησιμοποιήσω  δημοτικές μελωδίες”. Το 

χαρακτηριστικό στην περίπτωση του Νίκου Τρούλλου είναι, πως, ενώ παρουσιάζει το 

πρότυπο υλικό σε αναγνωρίσιμη  μορφή,  στη  συνέχεια  το  μετουσιώνει,  μέσα  από  τις  

τροποποιήσεις  και  επεξεργασίες  του,  εφαρμόζοντας  τόσο   ́κλασικές’  όσο  και  

νεωτεριστικές   τεχνικές σύνθεσης. 

Τα μέρη: 

Ι. Τα ριάλια – Allegretto scherzando ΙΙ. Το τέρτιν της καρτούλλας μου – Lento molto ΙΙΙ. 

Ψιντρί βασιλιτζιά μου – Allegretto con brio 

 

                                                                                                                      Evelin Voigtmann 

 

ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 

 

 «ΦΑΝΤΑΣΙΑ»,  ΚΟΝΤΣΕΡΤΟ ΓΙΑ ΠΟΝΤΙΑΚΗ ΛΥΡΑ ΚΑΙ ΟΡΧΗΣΤΡΑ 

 

  Η «Φαντασία» για λύρα του Πόντου και ορχήστρα του Παύλου Τσακαλίδη παρουσιάστηκε 

για πρώτη φορά το 1985 σε σύνολο με πιάνο στην πόλη Τιφλίδα. Η πρώτη εκτέλεση του 

έργου με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης έγινε το 2006 στο Μέγαρο 

Μουσικής. Στο έργο ο συνθέτης μέσα από μερικές μουσικές εικόνες της πλούσιας δημοτικής 

παράδοσης του Πόντου αναδεικνύει τις άγνωστες δυνατότητες της ποντιακής λύρας. Το έργο 

βασίζεται σε μελωδικές και ρυθμικές παραλλαγές του ενός θέματος του συνθέτη, που 

παρουσιάζεται από την ποντιακή λύρα και την ορχήστρα, κάθε φορά αλλάζοντας το 

χαρακτήρα και τη ρυθμική του δομή. Το έργο χαρακτηρίζεται από την ευρεία χρήση 

διαφόρων τροπικών σχηματισμών και μικτών μέτρων, τόσο χαρακτηριστικών για την 

ελληνική δημοτική μουσική. Επίσης υπάρχουν αναφορές στη βυζαντινή εκκλησιαστική 

μουσική και στην τζαζ. 

Το έργο αποτελείται από πέντε μέρη: 

   Μέρος πρώτο - «Είσοδος»: έχει τις αυτοσχεδιαστικές δομές της λύρας πάνω στο ελεύθερο 

ρυθμό (Ad Libitum). Το πρώτο μέρος κλείνει με γέφυρα σε 9/8 (Allegro), που αργότερα θα 

αναπτυχθεί στο Μέρος Πέμπτο. 

   Μέρος δεύτερο - «Επιτραπέζιο»: γίνεται η πρώτη παρουσίαση του θέματος από τη λύρα σε 

4/4 (Moderato), που μας παραπέμπει στο ποιμενικό χαρακτήρα των μακρόσυρτων σκοπών 

του Πόντου. 

   Μέρος τρίτο - «Πυρρίχιος» (ποντιακός χορός): Αποτελείται από τρία τμήματα, α) Ατσαπάτ 

σε μέτρο 7/8 (Allegro), η δεύτερη παρουσίαση του θέματος από την ορχήστρα, β) Σέρρα σε 

μέτρο 7/8 (Allegro Assai), η λύρα μιμείται το τουλούμ-ζουρνά, γ) Σέρρα σε ορχηστρική 

επεξεργασία. 
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  Μέρος τέταρτο - «Μοιρολόι»: Αποτελείται από τρία τμήματα, α) λύρα σόλο στο ελεύθερο 

μέτρο (Ad Libitum), β) συνομιλία της λύρας με την ορχήστρα σε μέτρο 4/4 (Maestoso), γ) 

λύρα σόλο σε ελεύθερο μέτρο (Rubato). 

Μέρος πέμπτο - «Εμπροπίς» (ποντιακός χορός): Είναι σε μέτρο 9/8 (Allegro Assai) και 

απαρτίζεται από τρία τμήματα: α) Γέφυρα, β) Τρίτη παρουσίαση του θέματος, γ) Κλείνει με 

το συναπάντημα των ρυθμικών δομών από τις τρεις παρουσιάσεις του θέματος σε 7/8, 9/8 και 

4/4. 

                                                                                                                      Παύλος Τσακαλίδης 

 

ΤΣΑΛΑΧΟΥΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 

 

ΤΡΕΙΣ ΧΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΕΣ  ΕΙΚΟΝΕΣ ΓΙΑ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΕΓΧΟΡΔΩΝ ΚΑΙ  

GRAN CASA , ΕΡΓΟ 58 

 

  Οι Τρεις Μικρασιατικές Χορευτικές Εικόνες γράφτηκαν έπειτα  από πρόσκληση του 

Γιώργου Κουρουπού και της Ορχήστρας των Χρωμάτων. Μετά την ολοκλήρωση τον 

Σεπτέμβριο του 2006 των 24 Ελληνικών Χορών για μεγάλη Συμφωνική Ορχήστρα, 

παραγγελία του Μουσείου Μπενάκη, η σύνθεση ακόμη τριών χορών και μάλιστα για έγχορδα 

ήταν ευεργετική εργασία. Η επιλογή των θεμάτων έγινε από το πλούσιο υλικό που είχε 

συγκεντρωθεί για τη σύνθεση των «24», και πάντοτε με τη σκέψη ριζωμένη στη 

Μικρασιατική γη που γέννησε παππούδες και γιαγιάδες. Ο πρώτος λέγεται “Οδοιπορικός” 

και όπως μας πληροφορεί ο καταγραφέας του, Κρούεται εν Ορτάκιοϊ της Νίκαιας στη 

Βιθυνία εις οδοιπορίας. Ο δεύτερος είναι βασισμένος σε ένα ποντιακό τραγούδι που έχει τον 

τίτλο “Ένα καράβι από την Κρήτη”. Ο τρίτος έχει τον τίτλο “Του αποχωρισμού” και 

Κρούεται εν Ορτάκιοϊ και εν τοις περιχώροις κατά την ώραν του εκ της πατρίδος 

Αποχωρισμού, προφητικό και τραγικό. Και στις τρεις εικόνες η επεξεργασία του υλικού 

απέφυγε τα άκρα και βάδισε σε βατά ρυθμικά και τονικά μονοπάτια με μόνη έγνοια την 

ανάδειξη του ιδιαίτερου χαρακτήρα. Τα τρία αυτά κομμάτια είναι αφιερωμένα στον εξαίρετο 

γιατρό και φίλο κ. Θάνο Κωνσταντινίδη του οποίου την ευεργετική παρουσία στην 

καθημερινότητά μας τη βιώνουμε σαν ένα δώρο της ίδιας της ζωής. «Ένας ανθρώπινος 

μικρασιάτης άνθρωπος» όπως αναφέρεται και στην αφιέρωση που γνωρίζει και φροντίζει, 

θυμάται και αναγεννά, αφυπνίζει και συγκινεί, μας αγαπά, και τον αγαπάμε κι εμείς. Η πρώτη 

εκτέλεση του έργου έγινε στις 14 Ιανουαρίου 2007 από την Ορχήστρα των Χρωμάτων στο 

Μουσείο Μπενάκη υπό τη διεύθυνση του Μίλτου Λογιάδη. Εκτελέστηκαν επίσης από την 

Ορχήστρα της Πάτρας και τον Άλκη Μπαλτά αλλά και από την Κλασσική Ορχήστρα του 

Κιέβου σε συναυλία που δόθηκε με αφορμή την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου στην 

όπερα του Κιέβου. 

                                                                                                              Φίλιππος Τσαλαχούρης 

 

ΤΣΟΝΤΑΚΗΣ  ΓΙΩΡΓΟΣ 

 

ÇMAN OF SORROWSÈ, ΚΟΝΤΣΕΡΤΟ ΓΙΑ ΠΙΑΝΟ ΚΑΙ ΟΡΧΗΣΤΡΑ 

 

  Ο ελληνικής καταγωγής συνθέτης Γιώργος Τσοντάκης γεννήθηκε στις Η.Π.Α., όπου 

πραγματοποίησε λαμπρές μουσικές σπουδές, τις οποίες αργότερα περάτωσε στην Ιταλία και 

την Αγγλία. Συνιστά έναν από τους διαπρεπέστερους εκπροσώπους του μεταμοντερνισμού 

των ημερών μας, που ζει και εργάζεται στην Νέα Υόρκη. Αρκετά έργα του έχουν αποσπάσει 

διεθνείς διακρίσεις, έχουν δισκογραφηθεί και παρουσιασθεί με επιτυχία σε συναυλίες ανά την 

υφήλιο. Σημαντικό μέρος του συνθετικού του έργου, εξάλλου, οφείλει την έμπνευσή του σε 

θρησκευτικά θέματα, βιώματα και εντυπώσεις, ενώ παράλληλα συνδιαλέγεται γόνιμα με τη 

μουσική παράδοση κυρίως της κλασικής περιόδου. Αμφότερα τα χαρακτηριστικά αυτά 

καθορίζουν τη δομή και το περιεχόμενο του έργου του Man of Sorrows (Άνθρωπος θλίψεων), 

ενός μακράς διαρκείας κοντσέρτου ή ίσως και συμφωνικού ποιήματος (κατά δήλωση του 

συνθέτη) για πιάνο και ορχήστρα, που ολοκληρώθηκε το 2005 και αφιερώθηκε στον πιανίστα 
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Stephen Hough, ο οποίος και το παρουσίασε σε πρώτη εκτέλεση το Σεπτέμβριο του ιδίου 

έτους στο Ντάλλας (Τέξας, Η.Π.Α.) υπό τη διεύθυνση του Andrew Litton.  

  Ο Τσοντάκης εμπνεύσθηκε το έργο αυτό από μία βυζαντινή εικόνα του Εσταυρωμένου, που 

χρονολογείται από το 15ο αιώνα, αλλά εμπλούτισε εντυπωσιακά το αρχικό αυτό οπτικό 

ερέθισμα με ποικίλους συμβολισμούς. Αυτοί γενικά περιστρέφονται γύρω από τον ατελή 

αριθμό 6 (όσα και τα μέρη του έργου, αλλά και οι φθόγγοι των κλιμάκων ολόκληρων τόνων, 

που χρησιμοποιούνται συχνά σε αυτό) και από την ευρύτερη θρησκευτική δυναμική, που 

αποπνέει η οδός του μαρτυρίου του Χριστού (παρ’ ότι τα γεγονότα, στα οποία αναφέρονται 

τα μέρη του έργου, δε διατάσσονται σε χρονολογική σειρά, καθιστώντας έτσι το εξωμουσικό 

πρόγραμμα του κοντσέρτου αφηρημένο). Πραγματοποιεί επίσης δύο βαρύνουσες αναφορές 

στον ύστερο Beethoven, αφενός στο αποφθεγματικό μοτίβο ｫ Muss es sein? Es muss sein!ｻ  

από το τελευταίο μέρος του Κουαρτέττου εγχόρδων σε Φα μείζονα, έργο 135 και αφετέρου 

σε μία μυστηριακή διαδοχή τετράφθογγων συγχορδιών από την εικοστή παραλλαγή των 

περίφημων 33 παραλλαγών πάνω σε ένα βαλς του A. Diabelli, έργο 120).  

  Στο πρώτο μέρος του Man of Sorrows, Ecce homo (Ίδε ο άνθρωπος), το αρχικό δέος 

μπροστά στην εικόνα του θεανθρώπου δίνει αφορμή για ένα σύντομο διαλογισμό πάνω στην 

αθωότητα του Ιησού. Παρά τη σαφή αναφορά του δεύτερου μέρους (ｫ Es muss sein (?) – 

Labyrinthusｻ ) στο αγωνιώδες μπετοβενικό ερώτημα πρέπει; , ο Τσοντάκης δε συμμερίζεται 

τη δύσκολα ειλημμένη απόφαση: πρέπει!, στην οποία καταλήγει λυτρωτικά ο προγενέστερος 

δημιουργός  τουναντίον, στο δικό του έργο, το ερώτημα μένει αναπάντητο και οδηγεί σε μια 

λαβυρινθώδη σύγχυση, όπως φανερώνει η περαιτέρω δραματική μουσική εξέλιξη. Μια 

σύντομη διαφυγή από τον ηχητικό αυτόν εφιάλτη προσφέρει το επόμενο μέρος, Lacrymosa 

(Stabat Mater) , η γαλήνη του οποίου αίρεται όμως δια μιας στο εκτενές τέταρτο μέρος του 

έργου (Gethsemane – Shards, ήτοι Γεσθημανή – Θραύσματα), όπου η ορχήστρα 

αντιπαραθέτει στα ορμητικά glissandi του πιάνου απειλητικά θραύσματα ήχου, με συχνές 

αναφορές στις μυστηριακές συγχορδίες από τις Παραλλαγές Diabelli του Beethoven (που 

δίνουν την εντύπωση αγωνιωδών εισπνοών και εκπνοών). 

   Το επόμενο μέρος, Jesu Joy - Crucifixus (Ιησού, χαρά μου - Σταυρωθέντα) ανοίγει 

αισιόδοξα και εκστατικά, αλλά στην πορεία του στρέφεται εκ νέου προς ιδιαίτερα ζοφερές 

ηχητικές εικόνες. Έτσι, η λύτρωση έρχεται στο τελικό μέρος του έργου, που φέρει την 

επιγραφή Vir dolorum (tanquam oves erravimus), δηλαδή Άνθρωπος θλίψεων (ως πρόβατα 

επλανήθημεν) (Ισαΐας 53:6), διά της επαναφοράς των περιεχομένων του πρώτου μέρους, τα 

οποία πλέον προσλαμβάνουν έναν υπερκόσμια γαλήνιο χαρακτήρα αλλά και συνιστούν 

ομολογία πίστεως, που αναιρεί την αναγκαιότητα οποιασδήποτε απαντήσεως στο θεμελιώδες 

υπαρξιακό ερώτημα του ανθρώπου. 

                                                                                                                        Ιωάννης Φούλιας 

 

ΤΣΟΥΓΚΡΑΣ  ΚΩΣΤΑΣ  

 

«ΣΥΝΕΙΡΜΟΙ» ΓΙΑ ΟΡΧΗΣΤΡΑ (1998) 

 

   Το έργο αυτό, γραμμένο σε ένα μέρος, διαπραγματεύεται τη συνειρμική νοητική διεργασία, 

κατά την οποία μια νοητική εικόνα οδηγεί σε μια άλλη, άλλοτε με ομαλό τρόπο, έτσι ώστε η 

επόμενη εικόνα να αποτελεί φυσική προέκταση της προηγούμενης και άλλοτε με απότομο 

τρόπο, ως μια απροσδόκητη αναφορά στο παρελθόν ή ως μία αναπάντεχη μεταπήδηση σε  

ένα άλλο νοητικό χώρο. Από τεχνική άποψη, το έργο χτίζεται πάνω σε εξάφθογγες ατονικές 

συγχορδίες, οι οποίες μεταφέρονται  στις διάφορες ομάδες οργάνων άλλοτε οριζόντια και 

άλλοτε κάθετα και σε μικρά χαρακτηριστικά μοτίβα, τα οποία  αναπτύσσονται με χρήση 

αντιστικτικών τεχνικών. Το έργο έχει κλειστή φόρμα, βάσει της οποίας το αρχικό υλικό 

αναδιπλώνεται διαφοροποιημένο στο τέλος του έργου. 

 

 

 

 ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ 
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SONG 2 ΚΑΙ 5 ΓΙΑ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΕΓΧΟΡΔΩΝ 

 

  Τα έργα της τελευταίας δεκαετίας του Φιλιππακόπουλου χαρακτηρίζονται από εξαιρετική 

λιτότητα∙ συχνά είναι μονόφωνα ή περιορίζονται σε ελάχιστες φωνές και ελάχιστο μουσικό 

υλικό, αποπνέουν όμως πάντα κάποια συγκινησιακή διαίσθηση. Αυτό συμβαίνει και στα 

Τραγούδια 2 και 5 για έγχορδα γραμμένα το 2007 (αρ. 2) και 2010 (αρ. 5). Φαίνεται από τον 

τίτλο πως σε αυτά τα κομμάτια το μελωδικό στοιχείο είναι κυρίαρχο. 

  Στο Τραγούδι 2, ένα ήρεμο κομμάτι, τα έγχορδα χωρίζονται σε 4 ομάδες (βιολιά – βιόλες – 

τσέλα – κοντραμπάσα). Οι βιόλες παρουσιάζουν το θέμα, που αποτελείται από ένα μοτίβο, το 

οποίο μεταβάλλεται με μινιμαλιστικό τρόπο – κάτι που συμβαίνει σε όλο το κομμάτι. Τα 

βιολιά απαντούν με το θέμα, παραλλαγμένο σε ανοδική πορεία, και οι βιόλες ενώνονται μαζί 

τους. Στην κατά κάποιον τρόπο γ’ ενότητα επανέρχεται το αρχικό θέμα, πλέον από τρεις 

ομάδες εγχόρδων και στην τελευταία ενότητα εμφανίζεται η μελωδία σε αρμονική απόχρωση 

από τις τέσσερεις ομάδες των εγχόρδων, tutti δηλαδή. 

  Το Τραγούδι 5 είναι στοχαστικό και οι αλλαγές στο θέμα γίνονται πάρα πολύ αργά και 

ανεπαίσθητα. Εδώ, τα χαμηλά έγχορδα διατηρούν ένα μόνιμο ισοκράτημα, απ’ το οποίο σιγά 

σιγά αρχίζει να διαμορφώνεται η μελωδία στα βιολιά και τις βιόλες, πάντα σε ταυτοφωνία. 

Το σταδιακό άνοιγμα των διαστημάτων επιφέρει και μια κλιμάκωση, η οποία θα σβήσει, όσο 

μικραίνουν τα διαστήματα και θα καταλήξει στην απόλυτη ηρεμία του ισοκράτη. 

  Σε παλαιότερη συνέντευξή του στο ΒΗΜΑ (03/10/2008), ο συνθέτης ανέφερε, πως ｫ η 

κλασική μουσική διευρύνει τις ικανότητες αντίληψης και συναίσθησης της πραγματικότητας 

που μας περιβάλλει, καθώς πλουτίζει τον εσωτερικό μας κόσμο με ιδιαίτερες αισθήσεις και 

εικόνες. Δημιουργείται έτσι ένας χώρος αρμονίας μέσα μας, ο οποίος δρα εξισορροπητικά σε 

σχέση με τις δυσκολίες που η καθημερινότητα φέρνει εμπρός μας.ｻ  Ας αφεθούμε λοιπόν μ’ 

αυτά τα όμορφα τραγούδια ｫ χωρίς λόγιαｻ  να βυθιστούμε και στον δικό μας εσωτερικό 

κόσμο. 

                                                                                                            Evelin Voigtmann 

 

ΧΑΝΗΣ   ΚΩΣΤΑΣ 

 

«ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΝΟΕΣ», έργο για κρουστά, πνευστά, χορωδία και ορχήστρα 

 

  Οι «Κρούσεις και Πνοές» είναι έργο γραμμένο για κρουστά, πνευστά και χορωδία. Η 

μουσική σύνθεση πειραματίζεται πάνω σε μινιμαλιστικές φόρμες και συνδυάζει παραδοσιακά 

ακούσματα, μεσογειακούς ήχους και ανατολίτικες μελωδίες. Χαρακτηριστικά στοιχεία της 

είναι η πολυμορφία των ήχων, το βυζαντινό κράτημα, οι χαμηλοί τόνοι αλλά και οι έντονες 

εκρήξεις. Περιλαμβάνει εννέα μουσικά μέρη, τα τέσσερα εκ των οποίων γράφτηκαν για να 

εκτελεστούν από ορχήστρα, με τη μορφή μιας τετραλογίας. Το δομικό σχήμα της τετραλογίας 

βασίζεται στον κύκλο της ζωής. Αρχίζει με ένα Οδοιπορικό ταξίδι, που προκαλεί το αίσθημα 

της ανθρώπινης δράσης μέσα από την εσωτερική αναζήτηση, το στοχασμό, την επαφή με τη 

φύση, έμπνευση που ζευγαρώνει τη σοφία της δημιουργίας και το βάθος του αισθήματος. Στη 

συνέχεια έρχονται αστείρευτες οι Αναμνήσεις ως μια ανάγκη του ανθρώπου να κρατήσει 

νωπές τις μνήμες της ζωής. Παλεύει, ονειρεύεται, νοσταλγεί, πορεύεται προς τη λύτρωση. 

Όμως ο θάνατος είναι εκεί και τον περιμένει ως ένα γεγονός αναπόφευκτο, τραγικό αλλά και 

θριαμβευτικό. Η Ωδή στον Αριστοφάνη είναι μια εναλλαγή μελαγχολίας και ανάμνησης, ένας 

θερμός πόνος γι’ αυτό που χάθηκε, γι’ αυτό που έφυγε  νωρίς, αφήνοντας τα σημάδια του 

πάνω στην καρδιά και στο νου. Το τέλος εμφανίζεται ως ένα Γράμμα, μια συνομιλία που 

έρχεται από το βάθος της ύπαρξης και κινείται με αστείρευτη ρυθμική ενέργεια, όπου οι 

αποχρώσεις της κλασικής γραφής, οδηγούν σε ένα κορύφωμα τρυφερότητας και αρμονίας. 

Για την εκτέλεση του έργου χρησιμοποιείται μια μεγάλη γκάμα κρουστών οργάνων που 

δίνουν ιδιαίτερη ρυθμική και εκφραστική ποικιλία στο περιεχόμενο της σύνθεσης. Το 

σαξόφωνο και το νέι συνδιαλέγονται προβάλλοντας δυο διαφορετικές μουσικές τάσεις, που 

προέρχονται αντίστοιχα από τη δύση και την ανατολή. Η ορχήστρα οδηγούμενη από την 

ενορχήστρωση του Γιάννη Αγγελάκη περιβάλλει, χρωματίζει, συνδυάζει όλη την αρμονία 
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των ήχων που δημιουργούν τα κρουστά και οι φωνητικές παρεμβάσεις υποδύονται το χορό 

που εκφράζει το βάθος του μυστηρίου, τη θλίψη, την αναζήτηση. 

 

Οδοιπορικό 

Αναμνήσεις 

Ωδή στον Αριστοφάνη 

Το Γράμμα         

 

                                                                                                                Μελπομένη Τσούγκα 

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ   ΑΝΔΡΕΑΣ 

 

«ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΣΚΙΤΣΑ», ΣΥΜΦΩΝΙΚΟ ΠΟΙΗΜΑ  

 

 Τα  «Κυπριακά Σκίτσα» είναι ένα αφιέρωμα στη μικρή  μου ιδιαίτερη  πατρίδα την Κύπρο. 

Άρχισε να γράφεται το ’70, τα γεγονότα όμως του ’74 βοήθησαν ώστε να πάρει  την τελική 

του μορφή. Αποτελείται από πέντε εικόνες. 

 

1. Σκηνές χαράς 

2. In Memoriam– Σόλων Μιχαηλίδης (αφιερωμένο στο δάσκαλό μου στο όνομα του οποίου 

βασίζεται και το θέμα). 

3. Φυλακισμένα Μνήματα (αφιερωμένο στους ήρωες της Κύπρου που απαγχονίστηκαν το 55-

59). 

4. Αγνάντευμα από τον Αγ. Ιλαρίωνα – η ψηλή κορφή του Πενταδάκτυλου, που βουβά 

αγναντεύει τη σκλαβωμένη Κύπρο. 

5. «Ελευθέρια» - Η ώρα που κάθε Κύπριος περιμένει. Να κτυπήσουν χαρμόσυνα οι 

Καμπάνες της Λευτεριάς. 

  Το έργο είναι μια ταπεινή προσφορά στην πατρίδα μου και τους αγώνες της. Με απλά μέσα, 

μελωδικά, αρμονικά ρυθμικά και με μια ενορχήστρωση κλασική, και μοτίβα δημοτικά της 

Κύπρου, στοχεύει να περιγράψει το όμορφο νησί και τους ανθρώπους του. 

                                                                                                                  

                                                                                                    Ανδρέας Χαραλάμπους 

 

  ΧΑΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

 

DEPARTURES:  ΚΟΝΤΣΕΡΤΟ ΓΙΑ ΦΛΑΟΥΤΟ  ΚΑΙ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΕΓΧΟΡΔΩΝ 

 

   Το κοντσέρτο Departures (Αναχωρήσεις) για φλάουτο και ορχήστρα εγχόρδων γράφτηκε 

για την Καναδή φλαουτίστα και φίλη του συνθέτη, Susan Hoeppner. Οόκληρώθηκε στις 

21/6/2011 στο  Ontario  και η πρεμιέρα έγινε στο Ιαπωνικό Συμπόσιο  Φλάουτου 2011, 

ερμηνευμένο από την Hoeppner και τη Συμφωνική Ορχήστρα του Κιότο υπό τη διεύθυνση 

του Hiroshi Sekiya στη Otsu   City,  Shiga  της Ιαπωνίας στις 21 Αυγούστου 2011. 

  Σ’ αυτό το κοντσέρτο ο συνθέτης  εφαρμόζει πολλές σύγχρονες τεχνικές στα έγχορδα 

(μικροδιαστήματα), αλλά κυρίως στο σόλο φλάουτο όπως οι λεγόμενοι δακτυλισμοί, 

«αιολικά φυσήματα» ή το εφέ «Jethro Tull», όπως το δημιούργησε ο φλαουτίστας του 

ομώνυμου συγκροτήματος, τραγουδώντας και φυσώντας ταυτόχρονα. Το έργο είναι ιδιαίτερα 

ατμοσφαιρικό με ωραία μελωδικά σχήματα (εν μέρει πεντατονικά) και ενδιαφέροντες 

ρυθμικούς συνδυασμούς. Παραθέτουμε στη συνέχεια τα σχόλια του συνθέτη, όπως 

αναφέρονται στην παρτιτούρα:  

«…Εργάστηκα στη σύνθεση αυτή κατά τη διάρκεια μιας περιόδου στην οποία καλοί φίλοι 

είχαν πεθάνει και το τσουνάμι του 2011 στη Φουκοσίμα της Ιαπωνίας, όπως και η ακόλουθη 

πυρηνική καταστροφή, κυριαρχούσαν στις ειδήσεις. Τα παραπάνω γεγονότα ήταν κυρίαρχα 

στο μυαλό μου, όσο συνέθετα το Departures και η επιρροή τους φαίνεται στους υπότιτλους 

κάθε μέρους. 
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   Το α΄μέρος με τίτλο Blooming Fields (Ανθισμένα Λιβάδια) είναι αφιερωμένο στη μνήμη 

του θεατρικού και τηλεοπτικού σκηνοθέτη  George Bloomfield. Στον επικήδειό του 

αναφέρθηκε ότι ο ίδιος περιέγραφε τη ζωή του ως «την πιο διασκεδαστική που είχε ποτέ 

κανείς!». Η μουσική αντικατροπτίζει την παιχνιδιάρικη στάση του και την απόλαυση της 

ζωής, το εξεζητημένο ύφος και την ευρεία δυνατότητα έκφρασης, που ήταν και 

χαρακτηριστικό της σκηνοθετικής του δουλειάς. Από την «ασιατική» εισαγωγή, μέσα από τα  

ακροβατικά  του φλάουτου  και της ορχήστρας, στις απρόσμενες  “burlesque”παρεμβάσεις  η 

μουσική του Blooming Fields είναι γεμάτη αφθονία και απόλαυση. Όμως το τίμημα  για την 

ύπαρξη του George ήταν το συνεχές φλερτ με το θάνατο (ένα πρόβλημα  υγείας μετά το 

άλλο) και κάθε φορά κατάφερνε να ξεγελάει το θάνατο. Στους φίλους του δεν αποκάλυπτε τις 

βαθύτερες εμπειρίες από αυτές τις συναντήσεις, αλλά πιστεύω ότι αυτές ήταν ο μεγάλος 

δάσκαλος στη ζωή του: αυτός που του αποκάλυπτε τις βαθύτερες  έννοιες της ύπαρξης και 

τον πλούτο που προκύοπτει μέσα από την αλληλεπίδραση. Στη μουσική, το ανεξέλεγκτο 

γλέντι διακόπτεται από ένα έντονο και διάφωνο multiphonic του φλάουτου, που με την σειρά 

του εισάγει έναν νέο τρόπο ακρόαση: τη μικρή εσωτερική φωνή, που απεικονίζεται με το 

ήρεμο σφύριγμα και τους  Αιολικούς ήχους του φλάουτου. Στο τέλος, ένα απαλό και σιγανό 

τρέμολο στα ψηλά έγχορδα επιβεβαιώνει την εσωτερική αναζήτηση του σολίστα για το 

δρόμο προς την αληθινή αφύπνιση. 

   Το β΄μέρος με τίτλο Senerity είναι αφιερωμένο στη μνήμη της  Bertha Modlich , μιας 

γυναίκας – έμπνευση, η οποία πέθανε λίγο πριν συμπληρώσει τα 105 χρόνια ζωής. Η ζούσε 

μόνη της, είχε ένα εργαστήριο κεραμικής, έπαιζε βιολί και έκανε διάφορα αθλήματα μέχρι 

σχεδόν το τέλος της ζωής της. Γεμάτη μετριοφροσύνη, απέδιδε το μυστικό της μακροζωίας 

της στο γεγονός ότι κάθε μέρα έτρωγε ένα κομμάτι σοκολάτας  Lindt, αλλά πιστεύω ότι το 

μυστικό της κρυβόταν στην ατέλειωτη αισιοδοξία της και την τάση της να βλέπει πάντα τη 

θετική πλευρά των ανθρώπων... Η Bertha βίωσε πολλές δυσκολίες στη ζωή της... Η μουσική 

του ακολουθεί το παράδειγμά της: υπάρχουν σύννεφα, αλλά λίγα και η μουσική επιστρέφει 

γρήγορα σε πιο ηλιόλουστες διαδρομές. Το τελευταίο μέρος του Senerity είναι ένα τραγούδι 

δίχως λόγια. Καθώς το έγραφα, βυθισμένος μέσα  στις υπέροχες αναμνήσεις της Bertha, την 

φανταζόμουν  να απομακρύνεται χορεύοντας προς την αιωνιότητα μέσα από την ταπεινή και 

αργή μελωδία βαλς που μοιάζει να υπάρχει μέσα από τους δικούς της όρους και ενάντια σε 

κάθε συμβατική γνώση για τα ανθρώπινα όρια. 

  Το τελευταίο μέρος  Progress Blues (Blues εξέλιξη) είναι ένας διαλογισμός για την 

πυρηνική καταστροφή της Φουκουσίμα όχι τόσο για το ατύχημα, αλλά για τα μαθήματα που 

μπορούμε να πάρουμε από την αδικαιολόγητη πίστη μας στην τεχνολογική εξέλιξη. Παρότι 

το τσουνάμι προξένησε περισσότερες ανθρώπινες τραγωδίες από ότι η παραλίγο κατάρρευση 

των πυρηνικών αντιδραστήρων, το τελευταίο γεγονός μπορεί να είναι αυτό που που θα έχει 

πιο διαμορφωτικό  χαρακτήρα στην ιαπωνική ψυχή. Η σύγχρονη ιαπωνική ιστορία έχει δύο 

πυρηνικές καταστροφές σε  διάστημα 66 χρόνων… Μετά το ολοκαύτωμα της Χιροσίμα και 

του Ναγκασάκι, η Ιαπωνία οδηγήθηκε σε ένα δρόμο τεχνολογικής ανάπτυξης, η οποία, 

παρότι έφερε υλικό και συναισθηματικό πλούτο, παράλληληα δημιούργησε φθορές μέσα 

στην ιαπωνική κοινωνία, οι οποίες μόλις τα τελευταία χρόνια αρχίζουν να γίνονται ορατές. Η 

μουσική ακολουθεί αυτόν το δρόμο της αφθονίας, που δε διαφέρει και πολύ από αυτήν του 

α΄μέρους, αν και στο Progress Blues είναι περισσότερο αμείλικτη και παρορμητική. Οι 

φθορές διαφαίνονται περιστασιακά, όπως στο εφέ του «ταλαντευόνεμου» ωνογράφου, που 

αποκαλύπτει τις   συναισθηματικές   αξιώσεις της μεταχείρισης  του κυρίως θέματος α λα 

Hollywood ,ή όπως στη μεταφορά του «ρολογιού» στα pizzicati  των εγχόρδων. Η 

ενδοσκόπηση έρχεται σύντομα (ακόμα και το θέμα  α λα Hollywood  βιώνει μια πιο σκοτεινή 

μεταχείριση σαν fugato0,  αλλά μόνο οι δυνάμεις που της έχουν δώσει ώθηση εξαρχής, 

καταφέρνουν να παρεμποδίσουν όποια προσπάθεια αμφισβήτησης της γνώσης αυτής της 

ανελέητης ώθησης, ή τις τρομερές συνέπειες που μπορεί να προκαλέσουν. Στο απόγειο της 

ταχύτητας και της ενέργειας η μουσική ξαφνικά καταρρέει, τα ρολόγια συνεχίζουν να 

χτυπουν απειλητικά  και τότε… θα αφήσω τη μουσική να σας πει τι γίνεται μετά. Το Progress 

Blues αφιερώνεται στα θύματα της λανθασμένης «ανάπτυξης» στη Φουκουσίμα κ.α.».   

 

                                                                                                                        Evelin Voigtmann 
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ΤΆΦΟΣ ΤΗΣ ΖΩΉΣ 

 

  Ο Τάφος της Ζωής γράφτηκε το διάστημα Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2003, ως ανάθεση από 4 

διαφορετικές καναδικές χορωδίες. Εφόσον δεν είχαν προσδιορίσει το κείμενο της ανάθεσης, 

αποφάσισα να συνθέσω ένα έργο που θα βασιζόταν στα υπέροχα και συγκινητικά εγκώμια 

που ψάλλονται στις Ελληνικές Ορθόδοξες Εκκλησίες τη Μεγάλη Παρασκευή. Είχα 

σημειώσει κάποιες ιδέες για το έργο λίγους μήνες πριν, αλλά κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού 

στην Αίγυπτο, τον Οκτώβριο του ίδιου έτους και βρισκόμενος «αντιμέτωπος» με την Μεγάλη 

Πυραμίδα της Γκίζας, θα απέρριπτα όλες τις προηγούμενες σημειώσεις και θα άρχιζα το έργο 

από την αρχή.  

  Μία εσωτερική παράδοση που συνδέει τον Ιησού με τη Μεγάλη Πυραμίδα με ένα μάλλον 

μυθιστορηματικό και ανορθόδοξο τρόπο και η θέα της επιβλητικής αυτής κατασκευής, που 

διασώθηκε από τον καυτό ήλιο και διάφορους ανθρώπινους πολιτισμούς για χιλιάδες χρόνια, 

με είχε συγκλονίσει. Λίγο μετά την επιστροφή μου στο Τορόντο, άρχισα να εργάζομαι πάνω 

σε αυτό το έργο και ήξερα εξαρχής ότι η εμπειρία μου στην Αίγυπτο θα εισχωρούσε στη 

μουσική μου σε διάφορα επίπεδα, από τον επιφανειακό ήχο έως το βαθύτερο πνεύμα του 

έργου. 

  Ο Τάφος της Ζωής είναι ένα έργο σε 4 μέρη που διαδέχονται το ένα το άλλο χωρίς διακοπή. 

Μοιράζονται άλλοτε περισσότερο κι άλλοτε λιγότερο το ίδιο θεματικό υλικό, με εξαίρεση 

την τελευταία κίνηση, της οποίας το υλικό είχε προαναγγελθεί νωρίτερα, αλλά δεν 

αναπτύχθηκε ουσιαστικά. Κάθε μέρος είναι αφιερωμένο σε ένα άτομο, που διαδραμάτισε 

καταλυτικό ρόλο στη πνευματική μου ανάπτυξη. Η λίστα αυτή εμπεριέχει περισσότερους 

ανθρώπους από τα 4 μέρη του έργου, γι’ αυτό αποφάσισα να κρατήσω κρυφά τα ονόματά 

τους και να αποκαλύψω μόνο τα αρχικά τους, με εξαίρεση την τελευταία κίνηση που φέρει 

την αφιέρωση «για τον Κύριο», που στην καρδιά μου είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής του 

δράματος που ονομάζουμε «ανθρώπινη ιστορία» και ο οποίος έχει ανεξίτηλα καθορίσει την 

ανάπτυξή μας ως είδος, σε όλα τα αρχέγονα στάδια της συλλογικής μας ύπαρξης στο 

χωροχρόνο. 

  Η Σαρκοφάγος, το πρώτο μέρος, βασίζεται σε δύο μελωδικές ιδέες: τη δανεισμένη μελωδία 

από το πρώτο στίχο του εγκωμίου «Η Ζωή εν τάφω» και ένα μοτίβο οχτώ μουσικών φθόγγων 

(στη πραγματικότητα τεσσάρων και η μεταφορά τους), για πρώτη φορά στις χαμηλές 

περιοχές των εγχόρδων και των χάλκινων, το οποίο υφίσταται διάφορες μεταμορφώσεις σε 

όλο αυτό το μέρος και όχι μόνο. Η άκαμπτη δομή και ο ήχος αυτού του μέρους ορίζουν έναν 

σοβαρό τόνο, κατάλληλο για το θέμα του έργου και έντονα επηρεασμένο από την… 

αναμέτρησή μου με τη Μεγάλη Πυραμίδα. Μακριές γραμμές, άκαμπτη αντίστιξη και μία 

αίσθηση έντασης που φέρνει το πάντα παρών βάθος των χάλκινων και των εγχόρδων, είναι τα 

κύρια συστατικά αυτού του μέρους. Όσον αφορά τη βαθύτερη δομή, η εικόνα της 

Σαρκοφάγου, ενός πέτρινου φέρετρου, έχει διερευνηθεί πρώτα εξωτερικά (το σκοτάδι που 

προκαλεί, το οποίο με τη σειρά του είναι αποτέλεσμα του δικού μας έμφυτου φόβου για το 

θάνατο), ως αντίθεση στη φωτεινή, εσωτερική θέα της ζωής και του θανάτου, που τελικά 

καταλήγουν εκεί στη τελευταία κίνηση του έργου. 

  Τα Εγκώμια, το δεύτερο μέρος, αναπτύσσουν ένα μοτίβο τεσσάρων μουσικών φθόγγων 

όπως ξεκίνησε το έργο, για να καταλήξουν σε έξι στίχους των εγκωμίων της ταφής. Σύμφωνα 

με τον ανατολικό Χριστιανικό μυστικισμό, οι ύμνοι της Μεγάλης Εβδομάδας είναι σχεδόν 

πανηγυρικοί. Η θλίψη των παθών του Κυρίου είναι κάπως περιορισμένη, λόγω της 

προσμονής της Αναστάσεώς Του. Η ενορχήστρωση προς το τέλος αυτού του μέρους δεν είναι 

πένθιμη, αλλά βασιλοπρεπής. Παραπέμπει περισσότερο σε στέψη παρά σε ταφή. Οι 6 στίχοι 

του εγκωμίου προορίζονται για να τραγουδιούνται και από το κοινό, εκτός της χορωδίας επί 

σκηνής. 

  Η Μυροφόρος, το τρίτο μέρος, είναι ένας χαρακτηρισμός της Μαρίας Μαγδαληνής, μίας 

γυναίκας τόσο δεμένης με τον Δάσκαλο, που από τη θλίψη για την απώλειά Του, δεν 

καταφέρνει να τον αναγνωρίσει το πρωί της Ανάστασης, που της μιλάει στον κήπο. Ήταν μια 

γυναίκα με εσωτερική σύγκρουση: γνωρίζει καλά τους σωτηριολογικούς λόγους των Παθών 

του Κυρίου, αλλά έχει παράλληλα και την τάση, λόγω της γήινης φύσης της και της πτώσης 
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του ανθρώπου, να υποκύψει στη θλίψη και την απόγνωση. Αυτή η σύγκρουση μεταφέρεται 

σε αυτό το μέρος από δύο διαφορετικούς τύπους μουσικής: μία στυλ μπαρόκ παραλλαγή, από 

τη μία των Ελληνικών Ορθόδοξων εγκωμίων και από την άλλη μία σκοτεινή τσιγγάνικου 

στυλ μουσική, που χαρακτηρίζεται από ένα δεξιοτεχνικό σόλο για βιολί του εξάρχοντα. 

Τέλος, για τη σόλο φωνή σε αυτό το μέρος ήθελα μία τραγουδίστρια της Μέσης Ανατολής, 

ως την πιο κατάλληλη επιλογή γι’ αυτό το θέμα. Είχα δουλέψει με τη γεννημένη στο Κάιρο 

άλτο Maryem Tollar στο παρελθόν και ήμουν εντυπωσιασμένος από τη φωνή της και την 

αυτοσχεδιαστική της ικανότητα. Το σόλο άλτο μέρος της Μυροφόρου δημιουργήθηκε ειδικά 

γι’ αυτήν. Προς το τέλος της κίνησης, όλα αυτά τα ετερόκλητα στοιχεία ρίχνονται μαζί σε 

ένα μεγάλο και αρκετά πολύπλοκο κολάζ, σχεδόν ως ένας απόηχος κηδείας, για να καταλήξει 

τελικά σε μία παραίτηση από θλίψη της τραγουδίστριας, ενώ ταυτόχρονα η ορχήστρα 

ανεβαίνει με μία φωτεινή συγχορδία στο κλείσιμο, προαναγγέλλοντας το τελευταίο μέρος του 

έργου. 

  Ο Τάφος της ζωής είναι το τέταρτο μέρος του έργου που βασίζεται σε κείμενα που 

δημιούργησα ειδικά για τη συγκεκριμένη κίνηση. Πρόκειται για μία σειρά από παραλλαγές 

των εννοιών των λέξεων «ζωή», «θάνατος», «αγάπη» και «Χριστός», που έχουν 

επανειλημμένως τραγουδηθεί στις προηγούμενες κινήσεις, τόσο από τη σοπράνο όσο και από 

τη χορωδία. Αυτό το μέρος είναι σε αναμφισβήτητα διαφορετικό μουσικό ύφος από το 

υπόλοιπο έργο και θα μπορούσε να υπάρχει ως αυτόνομη σύνθεση. Η μελωδία, η αρμονία και 

η ενορχήστρωση κλίνουν έντονα προς δημοφιλή μουσικά ιδιώματα, από Ντίσνεϋ μέχρι 

Μπρόντγουεϊ. Η πρόθεσή μου δεν ήταν να συνθέσω ένα κομμάτι λαϊκής μουσικής, αλλά να 

δημιουργήσω, υφολογικά τουλάχιστον, μία σύνθεση αταξική και χωρίς σύνορα, κάτι που να 

«μιλάει» στον ακροατή άμεσα και με ειλικρίνεια, χωρίς να δίνει σημασία σε ο,τιδήποτε θα 

μπορούσε να σταθεί ως εμπόδιο σε αυτό το δίαυλο άμεσης επικοινωνίας, είτε αυτό πρόκειται 

για παράδοση, αισθητική προκατάληψη, κοινωνική πίεση ή ότι άλλο. Κατά συνέπεια πήγα 

όπου με οδήγησε το θέμα του έργου, αδιαφορώντας για ο,τιδήποτε άλλο. 

   Στο τέλος της τελευταίας κίνησης επιστρέφουμε για λίγο στην άδεια σαρκοφάγο της 

Μεγάλης Πυραμίδας, παρακολουθώντας το άνοιγμα με το μοτίβο των 4 φθόγγων να 

μεταμορφώνεται σε μήνυμα ελπίδας και υπόσχεσης. 

                                                                                                                       Χρήστος Χατζής 

 

TELLURIC DANCES  

 

Δύο προτάσεις -  η μία του Καναδού ομποϊστα  Josehp Salvalaggio, η άλλη από την            

Symphony Nova Scotia   για την Suzanne Lemieux, την κορυφαία ομποίστα της ορχήστρας – 

για ένα νέο κοντσέρτο για όμποε οδήγησαν τον Χρήστο Χατζή στη σύνθεση του έργου 

Telluric Dances (Γήινοι χοροί). Η πρώτη εκτέλεση έγινε από την ορχήστρα Symphony Nova 

Scotia με μαέστρο τον Berhard Gueller  στο Halifax του Καναδά στις 3 Μαϊου 2005 με 

σολίστ την Suzanne Lemieux. Ο συνθέτης έχει αφιερώσει το έργο οτυ στους δύο σολίστ, που 

είχαν ζητήσει το έργο, καθώς και στον μαέστρο Berhard Gueller. Τα τρία μέρη 

αντιπροσωπεύουν τρεις χαρακτηριστικούς βαλκανικούς χορούς. 

   Το α΄μέρος με τίτλο Snake Dance (χορός του φιδιού) βασίζεται σε έναν ευρύτερα 

διαδεδομένο στα Βαλκάνια χορό, το Τσιφτετέλι. Στην αργή εισαγωγή αναπτύσσει το σόλο 

όμποε έναν διάλογο με το αγγλικό κόρνο, ώσπου αρχίζει σε γρήγορο τέμπο ο χορός με ένα 

χαρακτηριστικό θέμα.  Το όμποε εμπλουτίζει το θέμα με ιδιαίτερα δεξιοτεχνικά περάσματα, 

τα κρουστά συνοδεύουν με σχεδόν αυτοσχεδιαστικό τρόπο και η ορχήστρα αναπτύσσεται με 

τέτοιον τρόπο, ώστε να ξεφεύγει από το συνηθισμένο άκουσμα μιας «κλασικής»  ορχήστρας, 

αναζητώντας έναν πιο παγκόσμιο ήχο. Το α΄μέρος καταλήγει σε μια εξαιρετικά απαιτητική 

για τον σολίστ cadenza . 

  Το β΄μέρος, ένα ζεϊμπέκικο, με τίτλο Eagle Dance (χορός του αετού), είναι ουσιαστικά μια 

πασσακάλια, η οποία βασίζεται σ’ ένα ρυθμικό οστινάτο σχήμα σε εννιά χρόνους, που 

ακούγεται στην αρχή μόνο του, στη συνέχεια όμως συνοδεύεται από τη μελωδία του όμποε 

και αναπτύσσεται με σταδιακή αύξηση της ορχήστρας , ανάλογη με την επεξεργασία του 

Μπολερό του Ραβέλ. Στον τίτλο, ο συνθέτης αναφέρεται στο σχόλιο ενός φίλου του, ο οποίος 

περιέγραψε τις κινήσεις του χορευτή με τα απλωμένα χέρια «σαν χορός ενός αετού». Προς το 
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τέλος του β΄μέρους  αλλάζει το ύφος εντελώς με μια νέα λυρική μελωδία και διαφορετική 

εναρμόνιση και ενορχήστρωση, που θυμίζει μουσική από Χολλυγουντιανή ταινία. Τέτοιες 

επεκτάσεις και αναφορές είναι αγαπητές στον Χατζή και τις βρίσκουμε και σε άλλα έργα του. 

Στη συνέχεια ενώνονται η λυρική μελωδία με το θέμα του χορού, ώσπου όμποε και κρουστό 

μένουν μόνοι τους όπως στην αρχή. 

   Το τελευταίο μέρος Dancing in the light (χορεύοντας στο φως) βασίζεται σ’ ένα 

συνηθισμένο στα Βαλκάνια χορό σε 7/8. Στην αρχή, το κύριο θέμα «δυσκολεύεται» να 

«συμμορφωθεί» με το ρυθμικό πλαίσιο, στη συνέχεια όμως αναπτύσσεται και ο συνθέτης  

παίζει με τις δυνατότητες των ασύμμετρων ρυθμικών συνδυασμών. Η μουσική γλώσσα της 

ορχήστρας εδώ παραπέμπει περισσότερο σε σε εθνικές σχολές της Δυτικής μουσικής του 

19ου αιώνα. Προς το τέλος δίδεται ευκαιρία στο κρουστό να «λάμψει». Σε όλο το έργο το 

κρουστό εμφανίζεται σαν δεύτερος σολίστ και τοποθετείται μπροστά απ’ την ορχήστρα. Στην 

coda, σολίστ και ορχήστρα φτάνουν σε μεγάλη κορύφωση σε συνδυασμό με μια θεατρική 

αντιπαράθεση του σολίστ με την ορχήστρα. Και σε άλλα σημεία του έργου, ο συνθέτης 

ζητάει από τον ομποϊστα να στρέφεται άλλοτε προς το κοινό και άλλοτε προς την ορχήστρα, 

γυρίζοντας την πλάτη στο κοινό. 

Οι Telluric Dances είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πολυπολιτισμικού ύφους του 

Χρήστου Χατζή. Ο συνθέτης πετυχαίνει με ευρυματικούς τρόπους να συνδυάσει διευρυμένη 

αρμονία – όπως φαίνεται σ’ αυτό το έργο στην αρμονική εξέλιξη των τριών μερών (ΦΑ - 

ΛΑ/ΛΑ - ΝΤΟ#/ΝΤΟ# - ΦΑ)  - με μεώδικούς τρόπους και χορούς, που έχουν τις ρίζες τους 

στην τουρκική και αραβική μουσική. Ο συνθέτης αναφέρει στον πρόλογο του έργου, πως οι 

πρώτες του επαφές με αυτά τα στοιχεία ήταν στα ελληνικά νυχτερινά κέτρα του Τορόντο, στα 

οποία έπαιζε στα πρώτα χρόνια για βιοποριστικούς λόγους. Η «παγκοσμιοποίηση», που 

ενώνει πολλά και διαφορετικά στοιχεία από μουσικές του κόσμου, ιδαγράφεται στο 

συγκεκριμένο έργο επίσης στον ποικιλόμορφο συνδυασμό των διάφορων κρουστών, τα οποία 

ο συνθέτης χωρίζει σε τέσσερις ομάδες. Οι Telluric Dances  είναι, πέρα από την αναφορά 

στις ελληνικές ρίζες του συνθέτη , πιο πολύ ένα εξαιρετικά δεξιοτεχνικό κοντσέρτο  για το 

όμποε και ζητάει μεγάλες απαιτήσεις τόσο από τον σολίστ όσο και από την ορχήστρα.  

 

                                                                                                             Evelin Voigtmann 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5.  ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ  

 

5.1  ΔΕΚΑΕΤΙΑ 1959-1970 

 

 

  

 
 

Πίνακας 1.1 : Ποσοτά εκτελέσεων των  διάφορων σχολών συνθετών τη δεκαετία 1959-1970 

 

  Κατά την πρώτη δεκαετία (1959-1970) της δράσης της ΚΟΘ,  στο  ρεπερτόριο  της όσον 

αφορά τα ελληνικά έργα, κυριάρχησαν οι συνθέτες της Εθνικής Σχολής με ποσοστό 57,4% 

επί των 115 συνολικά εκτελεσθέντων  έργων. Η αμέσως  επόμενη σχολή με το υψηλότερο 

ποσοστό εκτέλεσης είναι η σχολή σύγχρονων συνθετών  μεσαίας γενιάς με ποσοστό 30,43%  

και στη συνέχεια ακολουθεί η πρωτοποριακή σχολή με ποσοστό 9,56%. Με πολύ μικρό 

ποσοστό εκτέλεσης σε σύγκριση με τις υπόλοιπες σχολές εμφανίζονται  η επτανησιακή 

σχολή με ποσοστό 1,73% και τέλος η σχολή σύγχρονων συνθετών νεότερης γενιάς με 

ποσοστό  0,86%.   
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Πίνακας 1.2 : Εκτελέσεις Ελλήνων συνθετών τη δεκαετία 1959-1970 

 

   Παρατηρώντας αναλυτικότερα τις εκτελέσεις ελληνικών έργων  της πρώτης δεκαετίας 

(1959-1970)  ανά συνθέτη βλέπουμε ότι  την πρωτοκαθεδρία έχει ο Σόλωνας Μιχαηλίδης ο 

οποίος  εμφανίζεται με συντριπτική πλειοψηφία  εκτελεσμένων έργων  (25 εκτελέσεις).  Το 

γεγονός αυτό μπορεί να αποδοθεί εν μέρει στο  ότι ο ίδιος διετέλεσε καλλιτεχνικός 

διευθυντής από την ίδρυση της ΚΟΘ μέχρι το 1971, συμβάλλοντας έτσι στην προβολή του 

έργου του. Αξιοσημείωτο είναι επίσης το γεγονός ότι οι 12 από τις 25 εκτελέσεις αφορούν το 

συμφωνικό του ποίημα  «Κυπριακά Ελευθέρια» το οποίο συνέθεσε το 1959,  χρονιά κατά την 

οποία η Κύπρος απελευθερώθηκε από τους Άγγλους. Το  έργο αυτό που εκφράζει τον αγώνα 

των Κύπριων για την ανεξαρτησία τους, εμφανίζεται με μεγάλη συχνότητα μέσα στην πρώτη 

πενταετία καθώς εκτελέσθηκε 4 φορές το έτος 1959, 5 φορές το 1960, και από μία φορά το 

1961, το 1962 και το 1963.                                                                    
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   Από τους υπόλοιπους συνθέτες της εθνικής σχολής εμφανίζονται κατά σειρά ο Μ. 

Καλομοίρης (7 εκτελέσεις),  Θ. Καρυωτάκης (7 εκτελέσεις),  Β. Θεοφάνους (4 εκτελέσεις), 

   Από τους υπόλοιπους συνθέτες της εθνικής σχολής εμφανίζονται κατά σειρά ο Μ. 

Καλομοίρης (7 εκτελέσεις),  Θ. Καρυωτάκης (7 εκτελέσεις),  Β. Θεοφάνους (4 εκτελέσεις), 

Α. Νεζερίτης (4 εκτελέσεις),  Μ. Βάρβογλης (3 εκτελέσεις),Α. Ευαγγελάτος (3 εκτελέσεις),   

Μ.Παλλάντιος  (3 εκτελέσεις),  Δ. Λαυράγκας (2 εκτελέσεις),Γ. Σκλάβος (2 εκτελέσεις),  και 

με μία εκτέλεση ο Γ. Βακαλόπουλος ,  Α. Κόντης,  Γ. Κωνσταντινίδης, Λ. Μαργαρίτης  ,  Π. 

Πετρίδης και  Γ. Πονηρίδης. 

   Δεύτερος σε υψηλότερο ποσοστό εκτελέσεων μετά τον Σ. Μιχαηλίδη εμφανίζεται ο Ν.  

Σκαλκώτας, βασικός εκπρόσωπος της πρωτοποριακής σχολής,  με 11 εκτελέσεις 

αποσπασμάτων του έργου του 36 Ελληνικοί Χοροί.  

  Μετά τον Σκαλκώτα το μεγαλύτερο ποσοστό εκτελέσεων εμφανίζει ο Χρ. Δέλλας,  

συνθέτης της σύγχρονης μεσαίας γενιάς συνθετών, με 9  εκτελέσεις έργων του. Με λιγότερες 

εκτελέσεις εμφανίζονται και άλλα έργα συνθετών της ίδιας σχολής όπως Μ. Καστέλης (5 

εκτελέσεις), Ν.  Αστρινίδης   (3 εκτελέσεις), Γ. Α. Παπαιωάννου (3 εκτελέσεις),Μ. 

Κουτούγκου (2 εκτελέσεις), Κ. Νικήτας (2 εκτελέσεις), Α. Ξένος (2 εκτελέσεις), Γ. 

Σισιλιάνος (2 εκτελέσεις),  Γ. Γεωργιάδης  (1 εκτέλεση),  Δ.  Δραγατάκης  ( 1 εκτέλεση), Γ.  

Καζάσογλου  (1 εκτέλεση), Θ. Μιμίκου (1 εκτέλεση), Κ. Σαμψαρέλος  (1εκτέλεση), Δ. 

Τερζάκης   ( 1εκτέλεση) και   Ι.Χαλιάσσας   (1 εκτέλεση). 

  Από την Επτανησιακή Σχολή έγιναν μόνο δύο εκτελέσεις από τις οποίες η μία είναι του Σ. 

Σαμάρα και η δεύτερη του Α. Καμηλιέρη, ενώ από τη νεότερη σύγχρονη γενιά συνθετών 

έγινε μόλις μια εκτέλεση του Α. Μπαλτά. 

 

 

5.2  ΔΕΚΑΕΤΙΑ 1970-1980 

 

 
 

  Πίνακας 2.1 : Ποσοτά εκτελέσεων των  διάφορων σχολών συνθετών τη δεκαετία 1970-1980 

 

   Κατά τη δεκαετία 1970-1980 γίνονται 54 εκτελέσεις ελληνικών έργων, δηλαδή οι μισές 

περίπου σε σύγκριση με την προηγούμενη δεκαετία. Τα έργα των συνθετών της  εθνικής 

σχολής συνθετών δεσπόζουν για μια ακόμη φορά  με ποσοστό εκτελέσεων 68% δηλαδή λίγο 

μεγαλύτερο από την προηγούμενη δεκαετία που ήταν 57,4%. Αντίθετα στη μεσαία γενιά 

σύγχρονων συνθετών το ποσοστό εκτελέσεων μειώνεται αρκετά από 30,43%  σε 16,6%, ενώ 

το ποσοστό εκτελέσεων στην πρωτοποριακή σχολή  παραμένει σχεδόν  το ίδιο με την 

προηγούμενη δεκαετία καθώς αυξάνεται ελάχιστα από 9,56% σε 11%. Η νεότερη σχολή 

σύγχρονων συνθετών εμφανίζει πάλι  πολύ μικρό ποσοστό  από 0,86 σε 3,7 % ενώ από την  

επτανησιακή σχολή δεν  έγινε καμία εκτέλεση.  
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Πίνακας 2.2  : Εκτελέσεις Ελλήνων  συνθετλων  τη δεκαετία 1970-1980 

 

   Ο συνθέτης με το μεγαλύτερο ποσοστό εκτελέσεων τη δεκαετία 1970-1980 είναι πάλι ο 

Σόλωνας Μιχαηλίδης αυτή τη φορά όμως με αρκετά μικρότερο αριθμό εκτελέσεων (7 

εκτελέσεις). Από  την εθνική σχολή συνθετών εκτελούνται επίσης έργα των Θ. Καρυωτάκη 

(5 εκτελέσεις), Α. Νεζερίτη (5 εκτελέσεις), Μ. Παλλάντιο (5 εκτελέσεις), Μ. Βάρβογλη             

(4 εκτελέσεις), Μ. Καλομοίρη (3 εκτελέσεις), Β. Θεοφάνους (1 εκτέλεση), Γ. Λαμπελέτ (1 

εκτέλεση), Δ. Λαυράγκα (1 εκτέλεση), Λ. Μαργαρίτη (1 εκτέλεση) και Γ. Σκλάβου               

(1 εκτέλεση). 

  Από τους συνθέτες που ακολουθούν τις πρωτοποριακές τάσεις εμφανίζεται πάλι μόνο ο Ν. 

Σκαλκώτας στα προγράμματα της ΚΟΘ, ο οποίος είναι ξανά ο δεύτερος σε συχνότητα 

εμφάνισης συνθέτης με το μεγαλύτερο  αριθμό εκτελέσεων (6 εκτελέσεις)  στο ρεπερτόριο 

της ΚΟΘ.  

  Με μικρό αριθμό εκτελέσεων (3ις εκτελέσεις) εμφανίζεται από τους συνθέτες της μεσαίας 

γενιάς σύγχρονων συνθετών ο Κ. Πάτρας, ενώ την δεκαετία αυτή εκτελείται  μόλις ένα  έργο 
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από τους συνθέτες  Ν. Αστρινίδη, Σ. Βασιλειάδη, Β. Καζάσογλου, Ντ. Κωνσταντινίδη, Α. 

Μακρή, καθώς και των συνθετών της νεότερης γενιάς Α. Μπαλτά και Β. Νταραμάρα. 

 

5.3 ΔΕΚΑΕΤΙΑ 1980-1990 

 

 
  

Πίνακας 3.1 : Ποσοτά εκτελέσεων των  διάφορων σχολών συνθετών τη δεκαετία 1980-1990 

 

   Με τη νέα δεκαετία (1980-1990) ο αριθμός των ελληνικών εκτελέσεων αυξήθηκε 

πλησιάζοντας τις εκατό εκτελέσεις. Αν και  η εθνική σχολή συνθετών παρουσιάζει πάλι τον 

μεγαλύτερο αριθμό εκτελεσμένων έργων, αυτή τη φορά το ποσοστό της πέφτει στο 43,3% 

αποτελώντας έτσι λιγότερες από τις μισές εκτελέσεις, ενώ παράλληλα  ανεβαίνει το ποσοστό 

εκτελέσεων έργων των  σύγχρονων συνθετών της μεσαίας γενιάς σε 33%. Η πρωτοποριακή 

σχολή κυμαίνεται περίπου στα ίδια επίπεδα με τις προηγούμενες δεκαετίες  αποτελώντας το 

9,3% των συνολικών εκτελέσεων, ενώ μια μικρή αύξηση παρατηρείται στα έργα του 

δεύτερου μισού του 20ου αιώνα στα οποία το ποσοστό ανεβαίνει στο 9,3% όπως επίσης και 

στην επτανησιακή σχολή όπου το ποσοστό εκτέλεσης ανεβαίνει στο 5,15%. 
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Πίνακας 3.2 : Εκτελέσεις Ελλήνων συνθετών  τη δεκαετία 1980-1990 

 

   Οι συνθέτες με τον μεγαλύτερο αριθμό εκτελέσεων κατά τη δεκαετία αυτή είναι ο Σ. 

Μιχαηλίδης και ο Ν. Σκαλκώτας οι οποίοι εμφανίζονται στο ρεπερτόριο της ΚΟΘ με 9 
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εκτελέσεις ο καθένας. Από την ΚΟΘ  παίζονται επίσης αυτή την περίοδο αρκετά έργα 

εκπροσώπων της εθνικής σχολής όπως του Γ. Κωνσταντινίδη (7 εκτελέσεις), Μ. Καλομοίρη 

(6 εκτελέσεις), Γ.  Λαμπελέτ (3 εκτελέσεις), Μ. Παλλάντιου (3 εκτελέσεις), Μ. Βάρβογλη(2 

εκτελέσεις) Β. Θεοφάνους (2 εκτελέσεις) Α. Ριάδη (2 εκτελέσεις), και  με μία εκτέλεση 

εμφανίζονται οι Α. Ευαγγελάτος, Θ. Καρυωτάκης, Κ. Κυδωνιάτης, Δ. Λαυράγκας, Α. 

Νεζερίτης και Γ. Σκλάβος. 

 Την περίοδο αυτή κάνουν την εμφάνισή τους για πρώτη φορά στο ρεπερτόριο της ΚΟΘ 

πολλοί  από τους σύγχρονους συνθέτες του πρώτου μισού του 20ου αιώνα. Με  5 εκτελέσεις 

εμφανίζεται ο Κ. Νικήτας, με 3ις εκτελέσεις ο Θ. Αντωνίου και ο Ν. Αστρινίδης, ενώ με 2 

εκτελέσεις κάνουν την εμφάνισή τους ο Δ. Αγραφιώτης, Μ. Αδάμης, Χ. Δέλλας,  Δ. 

Δραγατάκης,  Μ. Θεοδωράκης, Γ. Ιωαννίδης, Α. Μακρής και με μία εκτέλεση ο Σ. Δήμας, Α. 

Ξένος, Γ.Α. Παπαιωάννου, Κ. Πάτρας,  Κ. Σαμψαρέλος, Δ. Τερζάκης και ο Γ. Χρήστου. 

  Από τους σύγχρονους συνθέτες του 2ου μισού του 20ου αιώνα εμφανίζεται για πρώτη φορά 

ο Χ. Σαμαράς με 4 εκτελέσεις έργων του, ενώ γίνονται επίσης 2 εκτελέσεις έργων του Β. 

Νταραμάρα  καθώς και μία εκτέλεση του Α. Βασιλειάδη, Σ. Ζάννα και Α. Μπαλτά. 

   Τη δεκαετία αυτή στο ρεπερτόριο της ΚΟΘ περιλαμβάνονται επίσης 5 εκτελέσεις έργων 

συνθετών της επτανησιακής σχολής από τις οποίες οι 3ις είναι του  Σ. Σαμάρα  και οι 2 του 

Ν.Χ. Μάντζαρου. 

 

 

5.4   ΔΕΚΑΕΤΙΑ 1990-2000 

 

 
   

Πίνακας 4.1 : Ποσοτά εκτελέσεων των  διάφορων σχολών συνθετών τη δεκαετία 1990-2000 

 

  Ο ερχομός της νέας δεκαετίας (1990-2000) έφερε σημαντικές αλλαγές στο ρεπερτόριο της 

ΚΟΘ όσον αφορά τους Έλληνες συνθέτες. Το προβάδισμα έχει πλέον η νεότερη γενιά 

σύγχρονων συνθετών στην οποία παρατηρείται μια δραματική αύξηση  στο ποσοστό 

εκτελέσεων, το οποίο από 9,3% που ήταν την προηγούμενη δεκαετία ανέρχεται πλέον στο 

46,6% αποτελώντας έτσι σχεδόν τις μισές εκτελέσεις των ελληνικών έργων  της δεκαετίας. 

Ακολουθεί η εθνική σχολή συνθετών της οποίας το ποσοστό εκτελέσεων πέφτει  σημαντικά 

από 43,3% σε 23,3% , ενώ τρίτη σε σειρά εμφανίζεται η σχολή της μεσαίας γενιάς 

σύγχρονων συνθετών με ποσοστό που μειώθηκε σε 18,3%. Η πρωτοποριακή σχολή συνθετών 

κυμαίνεται πάλι στα ίδια περίπου επίπεδα με ποσοστό εκτελέσεων 8,3%, όπως επίσης και  η 

επτανησιακή σχολή με ποσοστό 3,3%. 
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Πίνακας 4.2 : Εκτελέσεις Ελλήνων  συνθετών  τη δεκαετία 1990-2000   

 

  Μεγάλο κομμάτι του ρεπερτορίου την περίοδο αυτή καταλαμβάνουν οι 

πρωτοεμφανιζόμενοι στο ρεπερτόριο της Ορχήστρας  σύγχρονοι συνθέτες του δεύτερου 

μισού του 20ου αιώνα, ανάμεσα στους οποίους εμφανίζονται και μερικοί παλαιότεροι του 

19ου και των αρχών του 20ού αιώνα. Με τις περισσότερες εκτελέσεις στα προγράμματα της 

ΚΟΘ εμφανίζεται  πλέον ο Θεσσαλονικιός Χρήστος Σαμαράς από τον οποίο  έγιναν 7 

εκτελέσεις έργων του μερικές από τις οποίες οι περισσότερες  ήταν σε Α΄ παγκόσμια 

εκτέλεση. Κατά την δεκαετία αυτή εκτελέσθηκαν έργα και από άλλους 16 συνθέτες του 2ου 
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μισού του 20ου αιώνα. Συγκεκριμένα έγιναν 3ις εκτελέσεις έργων του Π. Κούκου, 2 

εκτελέσεις των Α. Μπαλτά, Θ. Μικρούτσικου , Η. Παπαδόπουλου και Α. Χαραλάμπους  και 

με μία εκτέλεση στο ρεπερτόριο της ΚΟΘ εμφανίζονται έργα των  Α. Βασιλειάδη , Φ. 

Δυμιώτη, Σ. Κασσάρα, Μ. Λαπιδάκη, Δ. Μαραγκόπουλου, Δ. Μηνακάκη,  Χ. Ξανθουδάκη, 

Κ. Σιέμπη, Κ. Σφέτσα και Β. Συμεωνίδη. 

  Τον μεγαλύτερο αριθμό εκτελέσεων στο ευρύτερο ρεπερτόριο της ΚΟΘ μετά τον  Χρήστο 

Σαμαρά εμφανίζουν οι συνθέτες Μ. Καλομοίρης και Σ. Μιχαηλίδης από την εθνική  σχολή 

και  Ν. Σκαλκώτας από την πρωτοποριακή, που και οι τρεις  τους  εμφανίζονται με 4ις 

εκτελέσεις ο καθένας. Από τους συνθέτες της εθνικής σχολής γίνονται επίσης 2 εκτελέσεις 

έργων του Α. Ευαγγελάτου και Θ. Καρυωτάκη και 1 εκτέλεση του Μ. Βάρβογλη  και Γ. 

Κωνσταντινίδη.  

  Στα προγράμματα της ΚΟΘ εμφανίζονται και αρκετοί  συνθέτες του 1ου μισού του 20ου 

αιώνα με μία μόνο εκτέλεση έργων τους όπως  Μ. Αδάμης , Θ. Αντωνίου, Ν. Αστρινίδης ,  Γ. 

Βλαχόπουλος, Δ. Βισβάρδης , Σ. Δήμας, Χ. Δέλλας, Δ. Θέμελης,  Μ.     Θεοδωράκης , Κ. 

Πάτρας   και  Ι.  Χαλιάσας.      

  Από τους πρωτοπόρους συνθέτες κατά τη δεκαετία αυτή εκτελείται επίσης ένα έργο του 

Δ.Μητρόπουλου, ενώ πραγματοποιούνται ακόμη και δύο εκτελέσεις έργων της επτανησιακής 

σχολής από τα οποία το ένα είναι του Π. Καρρέρη  και το άλλο του Ν. Μάντζαρου. 

 

 

 

5.5  ΔΕΚΑΕΤΙΑ 2000-2010 

 

 
  

Πίνακας 5.1 : Ποσοτά εκτελέσεων των  διάφορων σχολών συνθετών τη δεκαετία 2000-2010 

 

  Διανύοντας την  πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα (2000-2010) τα περισσότερα ελληνικά 

έργα που εκτελέσθηκαν  προέρχονται από  συνθέτες του 1ου μισού  του 20ου αιώνα (μεσαία 

γενιά σύγχρονων συνθετών) και αποτελούν το 38% των συνολικών εκτελέσεων 

παρουσιάζοντας μια αύξηση κατά 20% από την προηγούμενη δεκαετία.  Αντίθετα στα έργα 

των σύγχρονων συνθετών του 2ου μισού του 20ου αιώνα (νεότερη γενιά) παρατηρείται μια 

μείωση κατά 20% σε  σύγκριση με την προηγούμενη δεκαετία καθώς το ποσοστό τους πέφτει 

από 46,6% σε 26,8%. Λίγο χαμηλότερα σε ποσοστό 21,6% εκτελούνται έργα των   συνθετών  

της εθνικής σχολής ενώ μια μικρή αύξηση σημειώνει η πρωτοποριακή σχολή με ποσοστό που 

ανέρχεται σε 12,6% .  Από την επτανησιακή σχολή το ποσοστό εκτελέσεων πέφτει ακόμη 

περισσότερο σε 0,74% και πρακτικά θεωρείται αμελητέο.  
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Πίνακας 5.2 :  Εκτελέσεις Ελλήνων  συνθετών  τη δεκαετία 2000-2010   
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  Ο συνθέτης με τις περισσότερες εκτελέσεις αυτήν την περίοδο είναι ο Ν. Σκαλκώτας       

από τα έργα του οποίου γίνονται 16 εκτελέσεις. Αξίζει να αναφερθεί ότι είναι η πρώτη     

φορά που  από την ΚΟΘ εκτελούνται  και άλλα έργα του όπως  η χορευτική σουίτα          

Τρεις εικόνες, η Πομπή προς τον Αχέρωντα , το Κοντσέρτο για 2 βιολιά και ορχήστρα , το 

Concertino για   σαξόφωνο και ορχήστρα εγχόρδων  και  «Τα μικρά ψαράκια»  από το      

λαϊκό μπαλέτο «Η θάλασσα»  πέρα από τους 36 Ελληνικούς Χορούς που συνολικά έχουν 

εκτελεσθεί 37 φορές από την ΚΟΘ απο τις συνολικά 46 εκτελέσεις των έργων του 

Σκαλκώτα. Σύμφωνα με τον   Evelin Voigtmann «μετά την επέτειο  των 100 χρόνων από την 

γέννηση του Σκαλκώτα  (το έτος 2004)   το ενδιαφέρον  των  μουσικών στρέφεται ολοένα  

και στα  άλλα  έργα του συνθέτη» (http://www.tsso.gr/inst//tsso_6/gallery/ DAM/EVENTS/ 

PROGRAM /20070323_program.pdf).   Μετά τον Σκαλκώτα οι πιο πολυσύχναστοι συνθέτες 

αυτήν την δεκαετία (2000-2010) είναι  ο Σ. Μιχαηλίδης και Μ. Θεοδωράκης που 

εμφανίζονται στα προγράμματα της ΚΟΘ με 15 εκτελέσεις έργων τους ο καθένας. Ειδικά για 

τον Μίκη Θεοδωράκη μέσα σε αυτήν την δεκαετία έγιναν δύο φορές συναυλίες αφιερωμένες  

στο έργο του. Η πρώτη από τις δύο  δόθηκε στις 2/12/2005 με τίτλο «Αφιέρωμα στα 80 

χρόνια Μίκη Θεοδωράκη» στην οποία παίχτηκαν έργα του Θεοδωράκη σε Α΄εκτέλεση από 

την ΚΟΘ.  Στην  δεύτερη συναυλία αφιερωμένη στον Θεοδωράκη που έγινε στις 21/5/2010 

με σολίστρια την Μαρία Φαραντούρη παίχτηκαν έργα του σε Α΄ παγκόσμια εκτέλεση. Όσον 

αφορά τον Σόλωνα Μιχαηλίδη το έτος 2009 κατά το οποίο γιορτάστηκαν τα πενήντα χρόνια 

από την ίδρυση της ΚΟΘ παίχτηκαν αρκετά έργα του, ενώ δόθηκε και  μια συναυλία στη 

μνήμη του καθώς αυτός είναι  που συνέβαλε στην  ίδρυσή  της. 

   Από τους σύγχρονους συνθέτες του 1ου μισού του 20ου αιώνα (μεσαία γενιά) γίνονται 9 

εκτελέσεις έργων του  Μ. Χατζιδάκι ,  4ις εκτελέσεις του Γ. Χρήστου  και Ν. Αστρινίδη, και 

3ις εκτελέσεις του Θ. Αντωνίου.  Με  2 εκτελέσεις εμφανίζεται ο Δ. Δραγατάκης, Δ. 

Θέμελης, Κ. Πάτρας, Β. Τενίδης, και με μία εκτέλεση ο Μ. Αδάμης, Γ. Καζάσογλου, Σ. 

Κουγιουμτζής, Ντ. Κωνσταντινίδης, Σ. Ξαρχάκος , Μ. Πλέσσας, Γ. Σισιλιάνος και Β. 

Τσιτσάνης.  

   Με λίγο λιγότερες εκτελέσεις παρουσιάζονται και έργα σύγχρονων συνθετών  του 2ου 

μισού του 20ου αιώνα (νεότερη γενιά). Συγκεκριμένα από την ΚΟΘ  γίνονται 7 εκτελέσεις 

έργων του  Χ.  Σαμαρά , 6 εκτελέσεις από τον Α. Μπαλτά , 4ις εκτελέσεις από τον Π. Κούκο  

, ενώ με 2 εκτελέσεις  εμφανίζονται στα προγράμματα της ΚΟΘ οι συνθέτες Δ. Αγραφιώτης, 

Σ. Κασσάρας, Γ. Κατραλής, Γ. Κουμεντάκης, Μ. Λαπιδάκης,  και με μία εκτέλεση οι 

συνθέτες Μ. Αλεξιάδης, Θ. Αμπαζής, Ε. Κίκου, Γ. Κουρουπός, Ν. Κυπουργός, Δ. 

Μαραγκόπουλος,  Β. Πολυδούρης,  Κ. Σιέμπης και  Κ. Τσούγκρας. 

   Από την εθνική σχολή  μετά τον Μιχαηλίδη τις περισσότερες εκτελέσεις έργων  έχει ο Μ. 

Καλομοίρης (5 εκτελέσεις), και με λιγότερες εκτελέσεις εμφανίζονται ο Γ. Κωνσταντινίδης 

(3ις εκτελέσεις), ο Α. Ριάδης  (2 εκτελέσεις) και με μία εκτέλεση ο  Α. Ευαγγελάτος, ο  Β. 

Θεοφάνους, ο Λ. Μαργαρίτης και ο Γ. Σκλάβος. Από τους πρωτοπόρους συνθέτες εκτός του 

Σκαλκώτα παίζεται και ένα έργο του Λιάλιου, ενώ από την επτανησιακή σχολή παίζεται 1 

μόνο έργο του Ν. Μάνζταρου. 
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5.6  ΕΠΤΑΕΤΙΑ 2010-2016 

 

 
  

Πίνακας 6.1 : Ποσοτά εκτελέσεων των  διάφορων σχολών συνθετών την  επταετία  2010-

2016 

 

  Από το 2010 μέχρι το 2016 στο ρεπερτόριο της ΚΟΘ κυριαρχεί  η νεότερη γενιά σύγχρονων 

συνθετών με ποσοστό που  ανέρχεται  σε 58,2%.  Αμέσως μετά ακολουθεί η μεσαία γενιά 

σύγχρονων συνθετών με ποσοστό που μειώθηκε από 38% σε 28,3% και στη συνέχεια η 

πρωτοποριακή σχολή  με ποσοστό 7,46%. Δραματική μείωση παρατηρείται στις εκτελέσεις 

έργων της εθνικής σχολής με ποσοστό εκτέλεσης μόλις 5%, αποτελώντας έτσι την πρώτη 

φορά που το ποσοστό εκτελέσεων έργων της εθνικής σχολής  πέφτει κάτω από το 20%. Η 

επτανησιακή σχολή εμφανίζει  όπως και τις προηγούμενες δεκαετίες πολύ μικρό ποσοστό 

που ανέρχεται μόλις σε 1,5%. 
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 Πίνακας 6.2 : Εκτελέσεις  Ελλήνων  συνθετών  την επταετία 2010-2016   
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  Κατά το διάστημα 2010-2016  άρχισαν  να προβάλλονται περισσότερο τα έργα των 

νεότερων σύγχρονων συνθετών  αρκετοί από τους οποίους εμφανίστηκαν για πρώτη φορά 

στα προγράμματα της ΚΟΘ ,  ενώ εκτελέσθηκαν και πολλά έργα   σε Α΄ Παγκόσμια 

εκτέλεση.  Με τις περισσότερες εκτελέσεις  έργων (8 εκτελέσεις)  προβάλλει η συνθέτρια Ε. 

Καραϊνδρου, ενώ δεύτερος ακολουθεί ο Χ. Σαμαράς με 5 εκτελέσεις έργων του. Με 3ις 

εκτελέσεις εμφανίζονται στο ρεπερτόριο της ΚΟΘ ο  Θ. Μικρούτσικος και ο Χ.  Χατζής,  με 

2 εκτελέσεις ο Μ. Βλητάκης και ο Α. Φιλιππακόπουλος, και με μία εκτέλεση οι συνθέτες: Α. 

Αμαραντίδης, Α.  Ανισέγκος,   Δ. Αράπης,   Γ.  Κουμεντάκης,  Γ.  Κυριακάκης ,    Μ. 

Λαπιδάκης,   Δ. Μαραγκόπουλος ,  Ε. Μπουντούνης, Σ. Παπάνας, Α. Τζάνου , Λ. Τόνια,      

Μ. Τραυλός,  Ν.  Τρούλλος,   Φ.  Τσαλαχούρης,  Γ.   Τσοντάκης  και  Κ.  Χανής. 

   Επίσης στα προγράμματα της ΚΟΘ εμφανίζονται και αρκετοί από τους σύγχρονους 

συνθέτες των αρχών του  20ου αιώνα. Από αυτούς τις περισσότερες εκτελέσεις έχουν οι 

συνθέτες  Μ. Θεοδωράκης , Β. Τσιτσάνης  και  Μ. Χατζιδάκις  που εμφανίζονται ο καθένας 

με 3ις εκτελέσεις.  Από τους συνθέτες Γ. Μαρκόπουλο και  Κ. Νικήτα γίνονται 2 εκτελέσεις, 

ενώ μία μόλις εκτέλεση γίνεται από έργα των Θ. Αντωνίου, Ν. Αστρινίδη, Ρ. Κυριακού, Ι. 

Ξενάκη, Κ. Πάτρα και Β. Τενίδη. 

   Σε μικρό ποσοστό γίνονται επίσης και εκτελέσεις έργων των πρωτοπόρων συνθετών, από 

τους οποίους οι περισσότερες (2ις εκτελέσεις) είναι του Μητρόπουλου και μία μόλις 

εκτέλεση των  συνθετών  Ν. Σκαλκώτα και Χ. Περπέσσα.   

   Από την εθνική σχολή συνθετών κατά την περίοδο αυτή  γίνονται συνολικά μόνο 3ις 

εκτελέσεις έργων  από τους συνθέτες Β. Καλαφάτη, Σ. Μιχαηλίδη και  Α. Ριάδη, ενώ 1 έργο 

εκτελείται και από τον επτανήσιο συνθέτη Ν. Μάντζαρο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

6.1 ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΑΝΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ 

 

 

 
 

Πίνακας 7:   Πόσοστά εκτελέσεων έργων Ελλήνων συνθετών ανά δεκαετία 

 

   Εξετάζοντας  ποσοστιαία τη συχνότητα εκτέλεσης έργων Ελλήνων συνθετών επί των 

συνολικών εκτελέσεων στο ρεπερτόριο της ΚΟΘ ανά δεκαετία, παρατηρούμε πως το 

ποσοστό των ελληνικών έργων που έχουν παιχτεί   είναι αρκετά μικρό σε σχέση με το 

αντίστοιχο των ξένων και δεν ξεπερνά το 13,75%. 

   Το μεγαλύτερο ποσοστό εκτελέσεων έργων ελλήνων συνθετών από την Κρατική Ορχήστρα 

Θεσσαλονίκης παρουσιάζεται κατά την 5η  δεκαετία (2000-2010) λειτουργίας της ΚΟΘ και 

αγγίζει το 13,75%. Κατά την 5η δεκαετία (2000-2010) δράσης της ΚΟΘ διετέλεσαν 

καλλιτεχνικοί διευθυντές της Ορχήστρας ο Μίκης και ο Μύρων Μιχαηλίδης. Η διάρκεια της 

θητείας του Μύρωνα Μιχαηλίδη ειδικότερα (2004-2011) συμπίπτει με μια γενικότερη 

ευημερία της ορχήστρας με αύξηση του αριθμού των χορηγών και των εσόδων της και κατά 

την περίοδο αυτή προβάλλεται ιδιαίτερα η ελληνική μουσική με αναθέσεις έργων σε νέους 

συνθέτες ενώ πραγματοποιούνται και αρκετά αφιερώματα σε διεθνούς φήμης Έλληνες 

συνθέτες όπως Μίκη Θεοδωράκη, Μάνο Χατζιδάκι και Δημήτρη Μητρόπουλο.  Ειδικά  κατά 

το έτος 2009 που γιορτάστηκαν τα πενήντα χρόνια λειτουργίας της ΚΟΘ  έγιναν αρκετές 

εκτελέσεις ελληνικών έργων, ενώ δόθηκαν και δύο συναυλίες προς τιμήν του Μίκη 

Θεοδωράκη και του  Σόλωνα Μιχαηλίδη που είναι και ο ιδρυτής της. Η επόμενη περίοδος με 

το υψηλότερο ποσοστό εκτελέσεων ελληνικών έργων είναι η 3η δεκαετία (1980-1990)  με 

ποσοστό εκτέλεσης 12,6%. Κατά το διάστημα 1983-1992 την καλλιτεχνική διεύθυνση της 

ορχήστρας ανέλαβε  ο Άλκης Μπαλτάς ο οποίος ανανέωσε τα προγράμματα συναυλιών και 

πλέον περιλάμβαναν τακτικότερα έργα Ελλήνων συνθετών. Η 3η σε σειρά δεκαετία με το 

μεγαλύτερο ποσοστό εκτελέσεων είναι  η 1η δεκαετία  λειτουργίας της ΚΟΘ (1959-1969) με 

ποσοστό που ανέρχεται σε 11,6%.  Την περίοδο αυτή από την ίδρυση της ΚΟΘ μέχρι το 1971 

την καλλιτεχνική διεύθυνση της ορχήστρας είχε ο Σόλωνας Μιχαηλίδης έργα του οποίου 

εκτελέσθηκαν αρκετά συχνά την περίοδο αυτή. Το υψηλό ποσοστό εκτελέσεων ελληνικών 
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έργων γενικότερα την πρώτη αυτή δεκαετία της ζωής της ΚΟΘ μπορεί να δικαιολογηθεί και 

από την ανάγκη τόνωσης της ελληνικότητας  του νεοιδρυθέντος οργανισμού. Κατά τις 

υπόλοιπες δεκαετίες 1990-2000, 2010-2016 και 1970-1980 το ποσοστό εκτελέσεων  πέφτει 

κάτω από 10% και ανέρχεται σε 9,09%, 8,06% και 6,14% αντίστοιχα. 

 

 

 

6.2   ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΑΝΑ ΕΤΟΣ 

 

 

 
 

Πίνακας 8:   Εκτελέσεις έργων Ελλήνων συνθετών ανά έτος 

 

  Παρατηρώντας αναλυτικότερα τις εκτελέσεις έργων Ελλήνων συνθετών ανά έτος, μπορεί να 

δει κανείς πως οι περίοδοι με τον  μεγαλύτερο αριθμό  εκτελέσεων  ελληνικών έργων είναι 

από 1959-1967 με αριθμό έργων 11, 20, 11, 14, 15, 7, 10, 8 και 14 αντίστοιχα, το διάστημα 

1983-1990 με αριθμό έργων 18, 17, 13, 13, 6, 9, 12 και 31, η εξαετία   2002-2008 με αριθμό 

έργων 31, 18, 14, 22, 16, 17 και 11 και το διάστημα 2012-2014 με αριθμό έργων 20, 23 και 

12  αντίστοιχα. Οι χρονολογίες αυτές φαίνεται να συμπίπτουν στο περίπου με τις δεκαετίες 

με τα μεγαλύτερα ποσοστά εκτελέσεων που είδαμε στο προηγούμενο γράφημα που είναι οι 

εξής: 1η δεκαετία(1959-1969), 3η δεκαετία(1980-1990) και 5η δεκαετία (2000-2010).  

  Βλέποντας στο παραπάνω γράφημα την εξελικτική πορεία της ΚΟΘ από την ίδρυσή της 

μέχρι και το 2016, παρατηρούμε ότι οι περισσότερες εκτελέσεις ελληνικών έργων γίνονται 

κατά τα έτη 1990 και 2002 κατά τα οποία ο αριθμός των εκτελεσμένων ελληνικών έργων 

ανέρχεται στα 31. Λίγο μικρότερο αριθμό εκτελέσεων παρουσιάζουν τα έτη 2013, 2005 και 

1960 με αριθμό έργων 23, 22 και 20 αντίστοιχα. Ενδιαφέρον αποτελεί το γεγονός ότι το έτος 

1960 είναι το δεύτερο μόλις έτος λειτουργίας της ΚΟΘ, αλλά και το ότι όλη την πρώτη 

πενταετία δράσης της ορχήστρας (1959-1963) ο αριθμός των εκτελεσμένων ελληνικών έργων 

είναι αντίστοιχα 11, 20, 11, 14 και 15, ενώ αργότερα με εξαίρεση τα έτη 1965 και 1967 ο 

αριθμός των ελληνικών έργων πέφτει κάτω από το δέκα για αρκετά χρόνια μέχρι και το 1982. 
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Αυτή η αρχική στροφή προς τα ελληνικά έργα που εμφανίζει η ΚΟΘ  κατά τα πρώτα χρόνια 

λειτουργίας της που αργότερα ακολουθείται από πτώση του αριθμού εκτελέσων ελληνικών 

έργων για πάνω από μια δεκαετία, μπορεί να αποδοθεί στην ανάγκη για προβολή της 

ελληνικότητας της τότε πρωτοεμφανιζόμενης ορχήστρας.   

 

 

 

6.3  ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΣΥΝΘΕΤΩΝ 

 

 
  

 

Πίνακας 9 :  Ποσοστά εκτελέσεων των ελληνικών σχολών συνθετών  

 

  Ταξινομώντας  όλα τα ελληνικά έργα  που έχουν παιχτεί από την ΚΟΘ από την ίδρυσή της 

μέχρι σήμερα  σε σχολές, παρατηρούμε πως  το μεγαλύτερο ποσοστό εκτελέσεων 

καταλαμβάνει  η εθνική σχολή συνθετών, η οποία βέβαια με εξαίρεση την τελευταία επταετία 

(2010-2016) διατηρούσε πάντα υψηλό ποσοστό εκτελέσεων. Με ποσοστό 26,5% εμφανίζεται 

η σχολή της μεσαίας γενιάς σύγχρονων συνθετών η οποία επίσης από την αρχή της δράσης 

της ΚΟΘ εμφάνιζε ένα σχετικά υψηλό ποσοστό εκτελέσεων, ενώ η νεότερη γενιά σύγχρονων 

συνθετών με λίγο μικρότερο ποσοστό εκτέλεσης που ανέρχεται στο 24,7%. Τέταρτη στην 

σειρά είναι η πρωτοποριακή σχολή συνθετών, η οποία  παρουσιάζει ποσοστό εκτέλεσης 8,8%  

δηλαδή περίπου το ίδιο με το ποσοστό που εμφάνιζε κάθε δεκαετία. Τελευταία από όλες τις 

σχολές εμφανίζεται η επτανησιακή σχολή, της οποίας το ποσοστό ανέρχεται μόλις σε 2%. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

   Η μουσική πορεία των Ελλήνων συνθετών στο ρεπερτόριο της Κρατικής Ορχήστρας 

Θεσσαλονίκης από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα, όπως εξετάστηκε μέσα από τα γραφήματα, 

εξελίχθηκε ως εξής:                                                                                                   

   Τα περισσότερα έργα Ελλήνων συνθετών που έχουν παιχτεί από την Κρατική Ορχήστρα 

Θεσσαλονίκης από την ίδρυσή της μέχρι το 2016 προέρχονται από την Εθνική Σχολή 

συνθετών. Οι   συνθέτες της Εθνικής Σχολής Μουσικής  κυριάρχησαν στα προγράμματα της 

ΚΟΘ το πρώτο διάστημα λειτουργίας της, γεγονός που ήταν αναμενόμενο αφού πρόκειται 

για το κυρίαρχο ρεύμα της εποχής κατά τις πρώτες δεκαετίες λειτουργίας της ΚΟΘ. Φαίνεται  

πως οι συνθέτες που εκπροσώπησαν τη Σχολή αυτή, με εξαίρεση τα τελευταία επτά χρόνια 

λειτουργίας της (2010-2017) διατηρούν ισχυρή θέση στο ρεπερτόριο της ορχήστρας. Οι 

σύγχρονοι  συνθέτες του πρώτου  μισού του 20ού αιώνα (μεσαία γενιά σύγχρονων συνθετών) 

εμφανίζονται συχνά στο ρεπερτόριο της  ορχήστρας ήδη από τα πρώτα  χρόνια λειτουργίας 

της, ενώ κατά την δεκαετία 2000-2010 αποτελούν την σχολή με το υψηλότερο ποσοστό 

εκτέλεσης. Η Σχολή αυτή αποτελεί την δεύτερη με τον μεγαλύτερο αριθμό εκτελεσμένων 

έργων μετά την Εθνική Σχολή . Οι σύγχρονοι  συνθέτες του δεύτερου  μισού του 20ού αιώνα 

(νεότερη γενιά σύγχρονων συνθετών) κάνουν αραιές εμφανίσεις στα πρώτα  χρόνια 

λειτουργίας της ορχήστρας, μιας και για πολλούς από αυτούς η περίοδος που άρχισαν να 

δρουν στον ελληνικό χώρο  απέχει πολύ χρονικά από την ίδρυση της ΚΟΘ, αλλά με την 

πάροδο των χρόνων  διεκδικούν όλο και περισσότερο χώρο στα προγράμματα της ορχήστρας. 

Κατακτούν μεγάλο μέρος του ρεπερτορίου από την τελευταία δεκαετία  του 20ού αιώνα 

(δεκαετία του ‘90) και κατά το διάστημα 2010-2016 καταλαμβάνουν πλέον το μεγαλύτερο 

μέρος του ρεπερτορίου. Με σχετικά χαμηλό αλλά σταθερό ποσοστό εκτελέσεων 

εμφανίζονται οι συνθέτες που ακολουθούν τις πρωτοποριακές τάσεις, των οποίων το ποσοστό 

εκτέλεσης κυμαίνεται γύρω στο 10% καθόλη την πορεία δράσης της ΚΟΘ. Ακόμα πιο 

σπάνιες είναι οι εκτελέσεις έργων συνθετών της Επτανησιακής Σχολής στο συνολικό 

ρεπερτόριο της ορχήστρας, που αποτελεί πάντα την σχολή με το μικρότερο ποσοστό 

εκτελέσεων.  

   Εστιάζοντας στον αριθμό των συνολικών εμφανίσεων των συνθετών στα προγράμματα της 

ΚΟΘ, παρατηρούμε πως ο Σ. Μιχαηλίδης εμφανίζεται σχεδόν πάντα με ένα προβάδισμα 

παρουσιών που αγγίζουν τις 61 εκτελέσεις συνολικά. Ακολουθεί ο Ν. Σκαλκώτας με 46 

συνολικά εκτελέσεις, ο Μ. Καλομοίρης με 25, ο Μ. Θεοδωράκης και ο Χρ. Σαμαράς με 23, ο   

Μ. Χατζιδάκις με 15, ο Θ. Καρυωτάκης, ο Γ. Κωνσταντινίδης και ο Ν. Αστρινίδης με 14, ο 

Α. Μπαλτάς με 12, ο Μ. Παλλάντιος και ο Χρ. Δέλλας με 11, ο Μ. Βάρβογλης, ο Α. 

Ευαγγελάτος και ο Α. Νεζερίτης  με 10. Με λιγότερες από 10 εκτελέσεις εμφανίζονται στο 

ρεπερτόριο της ΚΟΘ και οι υπόλοιποι συνθέτες που είδαμε στα προηγούμενα κεφάλαια. 

Ενδεικτικά αναφέρονται: Π. Πετρίδης, Γ. Σκλάβος, Γ. Α. Παπαϊωάννου, Δ. Δραγατάκης,  Σ. 

Φ. Σαμάρας, Α. Ξένος, Γ. Πονηρίδης, Γ. Σισιλιάνος, Δ. Λαυράγκας, Θ. Αντωνίου, Ντ. 

Κωνσταντινίδης, Γ. Λαμπελέτ, Γ. Καζάσογλου, Π. Κούκος, Ν. Χ. Μάντζαρος,  Κ. 

Κυδωνιάτης, Γ. Χρήστου, Π. Καρρέρ, Δ. Μητρόπουλος, Μ. Τραυλός, Φ. Τσαλαχούρης, Ι. 

Χαλιάσσας, Β. Τεννίδης, Κ. Τσούγκρας, Κ. Σφέτσας κ.α. 

   Όσον αφορά τη γενικότερη παρουσία των έργων ελλήνων συνθετών στο ρεπερτόριο της 

ΚΟΘ, αν και πρόκειται για ένα ρεπερτόριο που  προωθήθηκε αρκετές φορές από τους 

καλλιτεχνικούς διευθυντές, δεν κατάφερε ποσοστιαία να ξεπεράσει ποτέ το (περίπου) 14%.     

Οι περίοδοι  κατά τις οποίες στο ρεπερτόριο της ορχήστρας συμπεριλήφθηκε μεγάλος 

αριθμός έργων Ελλήνων συνθετών ήταν, η περίοδος από το  1959-1967,  δηλαδή τα πρώτα 

χρόνια μετά την ίδρυση της κρατικής ορχήστρας  και υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του 

Σόλωνα Μιχαηλίδη, το διάστημα 1983-1990  υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Άλκη 

Μπαλτά, η περίοδος από το 2002-2008 με καλλιτεχνικό διευθυντή πρώτα τον Μίκη 

Μιχαηλίδη και έπειτα τον Μύρων Μιχαηλίδη καθώς και για 3ις συνεχόμενες χρονιές από το 

2012 μέχρι και το 2014 με διευθυντές τους Αλέξανδρο Μυράτ και Γεώργιο Βράνο. Αυτά τα 

χρόνια (με εξαίρεση τα έτη 1964, 1966 και 1988) η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης  

παρουσίασε στο κοινό  από 10 μέχρι και 31  έργα Ελλήνων συνθετών το χρόνο (βλ.  Πίνακα 

8, σελ.180). 
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