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Πρόλογος - Ευχαριστίες

-Και ποιό είναι το θέμα της εργασίας σου ;
-Η κλασική μουσική στην Ελλάδα ..
-Α .. μηδέν ! (γελώντας) ... Λευκή κόλλα !!

Αυτή η στιχομυθία είναι δείγμα αρκετών παρόμοιων διαλόγων που είχα με
φίλους και γνωστούς, οι οποίοι δεν είναι μουσικοί, αλλά με υψηλό μορφωτικό
επίπεδο σε σχέση με το μέσο όρο : συνάδελφοι εκπαιδευτικοί στο σχολείο,
γιατροί, δικηγόροι, καθηγητές στο Πανεπιστήμιο, αλλά και ζωγράφοι και
λογοτέχνες . Αυτοί όμως οι διάλογοι δεν είναι παρά η συγκυριακή έκφραση μιας
πραγματικότητας που αντιμετωπίζω από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, αφού
η μουσική είναι μέρος της ζωής μου από παιδί . Η μοναξιά του μουσικού στην
Ελλάδα είναι ο λόγος που ασχολήθηκα με το συγκεκριμένο θέμα στην πτυχιακή
μου εργασία .
Ξεκινώντας, είναι απαραίτητο να σχολιάσω τον ίδιο τον τίτλο της εργασίας
και την ορολογία που επέλεξα : Ο όρος “κλασική μουσική” είναι μάλλον
ασαφής, αν όχι και λανθασμένος : για τη Μουσικολογία, κλασική ονομάζεται η
μουσική της κλασικής περιόδου, ενώ ταυτόχρονα είναι αποδεκτή και η έκφραση
“κλασική μουσική” εννοώντας γενικά τη μουσική του δυτικοευρωπαϊκού
πολιτισμού από την Αναγέννηση και μετά . Στην Ελλάδα, έχει προταθεί από
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τους μουσικολόγους τα τελευταία χρόνια ο σωστότερος όρος “έντεχνη” ή
“λόγια” μουσική, διαχωρίζοντάς την από τη λαϊκή μουσική και τα διάφορα είδη
μαζικής κουλτούρας . Η ορολογία αυτή είναι όμως γνωστή κυρίως στους
μουσικούς και τους μουσικολόγους, τους ανθρώπους του χώρου δηλαδή . Για
τον μέσο Έλληνα ισχύει η έκφραση “κλασική μουσική” ενώ ο όρος “έντεχνο”
έχει χρησιμοποιηθεί στο χώρο του τραγουδιού των τελευταίων δεκαετιών,
διαχωρίζοντας το από τα άλλα είδη τραγουδιού διασκέδασης, όπως το λαϊκό, το
λαϊκο-ποπ κλπ. Η επιλογή μου να χρησιμοποιήσω τον όρο “κλασική” αντί του
όρου “έντεχνη” απηχεί την πρόθεσή μου να αποστασιοποιηθώ από το χώρο των
μουσικών όπου ανήκω, και να ταυτιστώ με την πλειονότητα . Και αυτός είναι ο
επιδιωκόμενος στόχος της εργασίας μου : Από το γενικό, που είναι η κλασική
μουσική όπως έχει διαμορφωθεί στα περιβάλλοντα όπου γεννήθηκε, να περάσω
στο ειδικό, που είναι το πώς μεταφυτεύτηκε και εφαρμόστηκε αυτή η μουσική
στην Ελλάδα, και τέλος στο πιο κρίσιμο ερώτημα, ποιά είναι η διαλεκτική της με
την ελληνική κοινωνία . Είναι “λευκή κόλλα”, όπως αυθόρμητα λένε πολλοί ;
Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους πληροφορητές μου, τους επτά
μαέστρους που με μεγάλη προθυμία μου παραχώρησαν συνέντευξη : τον
Θόδωρο Αντωνίου, τον Παύλο Σεργίου, το Μίλτο Λογιάδη,

τον Γιώργο

Πέτρου, τον Ανδρέα Τσελίκα, τον Αναστάσιο Συμεωνίδη και τη Φαίδρα
Γιαννέλου . Ευχαριστώ τους καθηγητές μου, για την επιστημονική κατάρτιση
αλλά και την έμπνευση . Ευχαριστώ τους συμφοιτητές μου, για τη συνεχή και
αδιάλλειπτη συναδελφική τους στήριξη και τέλος, τους οικείους μου, για την
απεριόριστη υπομονή τους σε όλο το διάστημα των σπουδών μου .
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1.
Μουσική και Μουσικολογία :
η “κλασική” µουσική σε διεπιστηµονική προοπτική

Η Μουσικολογία συγκροτήθηκε ως επιστήμη στα τέλη του 19ου αιώνα.
Xωρίζεται σε τέσσερις μεγάλους κλάδους :
1. την Ιστορική Μουσικολογία, με μεθοδολογικές επιρροές από τις
φιλολογικές επιστήμες, την ταύτιση της γραπτής απεικόνισης του μουσικού
έργου με την έννοια της υψηλής τέχνης, και την πεποίθηση περί της
δυνατότητας για αντικειμενικότητα που δύναται να παρέχει η γραπτή
μουσική πηγή ως ολοκληρωμένη και σταθερή μορφή αναφοράς (Χαψούλας,
2010 : 49). Παραδοσιακά, αντικείμενό της είναι η κλασική μουσική.
2. τη Συστηματική Μουσικολογία, που ασχολείται με τη μουσική θεωρία
και ανάλυση, την ακουστική, τη φυσιολογία του ήχου, ψυχολογία,
κοινωνιολογία και φιλοσοφία της μουσικής.
3. την Εθνομουσικολογία, “που πραγµατεύεται τη µουσική ανθρώπων
εκτός του δυτικού πολιτισµού” (Nettl, 1956 : 1), τίς λαϊκές παραδόσεις των
ευρωπαϊκών εθνών και τη μουσική των αρχαίων πολιτισμών, εφαρμόζοντας
θεωρίες και μεθόδους από την πολιτισμική ανθρωπολογία και εθνογραφία.
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4. την Εφαρμοσμένη Μουσικολογία : Είναι εν πολλοίς το αντίστοιχο της
Ιστορίας της Τέχνης για τις υπόλοιπες τέχνες. Ενώ όμως η Ιστορία της Τέχνης
είναι κατά το μάλλον ενιαία (ιστορία - βιογραφία - ανάλυση έργων) και
καλλιεργείται από θεωρητικούς επιστήμονες μη καλλιτέχνες, οι ιδιαίτερότητες
που έχει η τέχνη της μουσικής, και η δυσκολία προσέγγισής της από ερασιτέχνες
καθιστούν απαραίτητο ο μουσικολόγος - ειδικά του αναλυτικού κλάδου - να
έχει οπωσδήποτε σοβαρή μουσική παιδεία, στο επίπεδο του επαγγελματία
μουσικού. Η Μουσικολογία σπάνια υπολόγισε τον τρόπο που τα άτοµα και οι
οµάδες χρησιµοποιούν τη µουσική, ή πώς τα νοήµατα αυτή µεταφέρει θα µπορούσαν
να αλλάξουν ανάλογα µε τα συµφραζόµενα. Πρόσφατα η παραδοσιακή µουσικολογία
έχει διευρύνει τους ορίζοντές της, όπως και η ανθρωπολογία πριν από αυτή, έχει κάνει
ενός είδους “ερµηνευτική στροφή” , µε την ανάπτυξη διαφόρων τάσεων όπως η
Κριτική Μουσικολογία ή η Νέα Μουσικολογία. Είναι ξεκάθαρο ότι έχουν αρθεί τα
παραδοσιακά όρια ανάµεσα στις διάφορες µουσικολογικές προσεγγίσεις. (Cotrell,
2004 : 3)
Η Εθνοµουσικολογία όπως αναφέρθηκε, δέχτηκε µεγάλες επιρροές από την
ανθρωπολογία, και είναι προσανατολισµένη στην ανάλυση κοινωνικών και
πολιτισµικών µορφωµάτων µε αφετηρία την µουσική τους έκφραση.
Κατά τον Jaap Kunst :
Το αντικείµενο µελέτης της εθνοµουσικολογίας, ή, όπως αρχικά λεγόταν, της
συγκριτικής µουσικολογίας, είναι η παραδοσιακή µουσική και τα µουσικά όργανα όλων των
πολιτισµικών στρωµάτων της ανθρωπότητας, από τους αποκαλούµενους πρωτόγονους
ανθρώπους µέχρι τα πολιτισµένα έθνη. Η επιστήµη µας, συνεπώς, ερευνά τη δηµοτική µουσική
και τις µουσικές των διαφόρων φυλών καθώς και όλα τα είδη µη-δυτικής λόγιας µουσικής.
Επιπρόσθετα, ερευνά τις κοινωνιολογικές πτυχές της µουσικής, όπως το φαινόµενο του
µουσικού επιπολιτισµού , δηλαδή την υβριδική επιρροή που ασκούν πάνω σε µια µουσική ξένα
µουσικά στοιχεία. H δυτική λόγια και λαϊκή µουσική (ή µουσική διασκέδασης) δεν
εντάσσονται στο πεδίο της. (1959: 1)

Το αντικείµενο εποµένως τόσο της πολιτισµικής ανθρωπολογίας, όσο και της
Εθνοµουσικολογίας είναι ο εξωτικός Άλλος, µέσα από την κριτική και αναλυτική µατιά
του Δυτικού ερευνητή. Μεταξύ των δυο (δυτικού επιστήµονα και εξωτικού Άλλου )
υπάρχει πολιτισµική απόσταση, η συνειδητοποίηση της οποίας από τη µεριά του
δυτικού, προωθεί την αυτογνωσία και αυτοσυνειδητοποίηση σε συλλογικό - κοινωνικό
επίπεδο. Οι ανθρωπολογικές επιστήµες γεννήθηκαν στην περίοδο της αποικιοκρατίας
του 19ου αιώνα, ως ένα απαραίτητο εργαλείο προσέγγισης και κατανόησης, αλλά και
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ελέγχου, των υποτελών κοινοτήτων, και συνετέλεσαν στη µείωση της απόστασης
µεταξύ των διαφορετικών κοινωνιών και των πολιτισµών τους. Όσο περισσότερο
προχωράει ο ερευνητής στην κατανόηση του Άλλου και της ετερότητάς του
αναδεικνύεται παράλληλα και µια νέα οπτική για τη δική του ταυτότητα1. Στην εξέλιξη
των ανθρωπολογικών επιστηµών στον 20ο αιώνα, έγινε προσπάθεια για όσο το δυνατόν
µεγαλύτερη αντικειµενικότητα, µέσα από την προβολή και ανάδειξη της φωνής του
Άλλου, και την αυξανόµενη κριτική στάση απέναντι στο Οικείο. Σταδιακά εισάγεται η
έννοια της διαπολιτισµικότητας αλλά και του αξιολογικού σχετικισµού και η
αµφισβήτηση των παλαιότερων αξιολογικών κρίσεων για τον πολιτισµό και τη
µουσική, καθώς γίνεται αντιληπτό ότι οι αξίες είναι σχετικές προς άτοµα, κοινωνικές
οµάδες, ιστορικές εποχές, πολιτισµούς και εποµένως η εγκυρότητά τους δεν µπορεί
είναι απόλυτη.
Η προοδευτική παγκοσµιοποίηση τα τελευταία 50 και πλέον χρόνια έχει
δηµιουργήσει νέες συνθήκες στο περιεχόµενο και τις ισορροπίες των κοινωνιών. Ο
κάποτε εξωτικός Άλλος είναι ο πλησίον στην πολυπρισµατική µετανεωτερική
κατάσταση. Χωροταξικά, νέα αστικά τοπία δηµιουργήθηκαν στη θέση προηγούµενων
παραδοσιακών κοινωνιών σε κάθε γωνιά της γης, και οι οικονοµικοί µετανάστες στη
Δύση σχηµάτισαν πυρήνες διαφόρων ειδών υποκουλούρας στα παραδοσιακά δυτικά
αστικά περιβάλλοντα. Λειτουργικά, οι διαφορετικές τάσεις µέσα στην κοινωνική
συχρονικότητα γίνονται όλο και πιο ανταγωνιστικές, εκπεφρασµένες στις ποικίλες
διαστρωµατώσεις και ανισότητες του ιστορικού γίγνεσθαι, ενώ παράλληλα οι ίδιοι
άνθρωποι στο δια ταύτα προσπαθούν να συµβιώσουν και αφοµοιωτικά, υποκινούµενοι
από την ανάγκη για την στοιχειώδη ειρήνη που υπαγορεύει η εγγενής στο είδος µας
κοινωνικότητα. Οικονοµικά, η κατανάλωση ως στάση απέναντι στα αγαθά και τους
πόρους δίνει τη χροιά του προιόντος σε κάθε αντικείµενο ή δραστηριότητα, µε την
απαραίτητη προϋπόθεση ή επίφαση της προσβασιµότητας σε αυτό. Ουσιαστικά, τα
άτοµα των σύγχρονων κοινωνιών βρίσκονται σε κρίση ταυτότητας και απροσδιοριστία.
Αντικειµενικά, ο σύχγρονος κόσµος ζει ταυτόχρονα και τη θέση και την άρνησή του, µε
υποκείµενο, αντικείµενο και είδωλο να εναλλάσονται σε ρυθµούς πιο γρήγορους από τα
διανοητικά αντανακλαστικά του.
1

Η οικειοποίηση (appropriation) και η αποστασιοποίηση (distantiation) είναι οι δυο οριακές καταστάσεις
που αφορούν τη σχέση του Εγώ µε τον κόσµο (Κάβουρας, 2002:321)

9

Η µουσική µέσα σ’αυτό το τοπίο, κάθε µουσική, λειτουργεί ως ένας διαρκώς
επαναπροσδιοριζόµενος φορέας κουλτούρας και ταυτότητας, προϊόν και σύµβολο, µε
µεταβαλλόµενο το περιεχόµενο και τη σηµασία της. Είναι ένα φαινόµενο πάντοτε
παρόν στην κοινωνική εµπειρία και ίσως εξ αυτού του γεγονότος να οφείλεται ότι η
πλειονότητα των ανθρώπων αυτο-νοµιµοποιείται να έχει άποψη γιαυτή. Η κλασική
µουσική εποµένως, είναι φορέας της κυρίαρχης δυτικής κουλτούρας, σύµβολο εξουσίας
και υπεροχής, πολιτισµικό κεφάλαιο, και προϊόν . Καθώς είναι παγκόσµια διαδεδοµένη,
τα αδρά περιγράµµατά της είναι λίγο ως πολύ θεµελιωµένα, πώς περίπου ηχεί, από τί
περίπου όργανα, ποιών χωρών, να είναι εύκολα διακριτή από άλλα είδη, π.χ. δεν µπορεί
κανείς να την µπερδέψει µε τη hip hop, ή τα ρεµπέτικα, η σηµασία και το περιεχόµενο
όµως, ήδη εξ υποστάσεως ασαφές και δυσπρόσιτο, [είναι άλλωστε µέγα ζήτηµα της
Ιστορικής Μουσικολογίας και της Φιλοσοφίας της Μουσικής], χαρτογραφείται σε µια
βεντάλια ενδεχοµενικοτήτων, ανάλογα µε το ποιός, πού, πότε, γιατί, όσον αφορά τους
φορείς και τους αποδέκτες της.
Φαίνεται σιγά σιγά η ανάγκη για µια προσέγγιση της κλασικής µουσικής µε
εθνογραφικές διαθέσεις. Ακόµη και η έννοια του αυτόνοµου έργου τέχνης, που γύρω
από αυτήν επικεντρώθηκε ολόκληρη η δυτική Αισθητική, έχει τεθεί από τη νεώτερη
φιλοσοφία σε έλεχγο, αν όχι αµφισβήτηση : το έργο υπάρχει όντως στον εαυτό του, ή
µόνο στη συνείδηση του παραλήπτη ; Μήπως δεν είναι τίποτα περισσότερο από µια
υλική προϋπόθεση για γίνει η συνάντηση της συνείδησης του παραλήπτη µε την Ιδέα ;
Και ακόµη, πώς προσλαµβάνεται αυτή η µουσική από τις διαφορετικές οµάδες ;
Αποκτά διαφορετικό περιεχόµενο και σηµασία σε διαφορετικές ιστορικές περιόδους και
διαφορετικά κοινωνικά περιβάλλοντα ; Ο Μότσαρτ και ο Μπετόβεν ακούγονται το ίδιο
από τον Γερµανό, τον Έλληνα, το Βραζιλιάνο, τον Τούρκο, και αν όχι, πού εντοπίζονται
οι αποκλίσεις της πρόσληψης ; Τέτοια - και πολλά άλλα - ερωτήµατα µας κάνουν να
αξιολογούµε θετικά τη θεώρηση και της κλασικής µουσικής ως διάδρασης, ως
δυναµικής, και να στραφόµαστε στους εθνογραφικούς όρους.
Η εθνογραφία ερευνά τις τελευταίες τρεις δεκαετίες του 20ου αιώνα τις αστικές
υποκουλτούρες. Η ταυτότητα και η ετερότητα στα αστικά περιβάλλοντα περιπλέκονται
ολοένα και περισσότερο, έτσι ώστεκαι η λεγόµενη κυρίαρχη κουλτούρα να ερευνάται
πια και µε εθνογραφική µατιά.
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Αυτό είναι το πλαίσιο που συναντιέται η εθνοµουσικολογία µε την κλασική
µουσική.
Στην παρούσα εργασία το πεδίο της έρευνας είναι η συµφωνική ορχήστρα, ως
κατεξοχήν επίτευγµα της κλασικής µουσικής, και πιο ειδικά οι διευθυντές ορχήστρας .
Ο λόγος των Ελλήνων µάεστρων της Αθήνας αποτέλεσε το εµπειρικό υλικό για τους
εξής λόγους : Οι απόψεις τους και η περιγραφή της πραγµατικότητας από τη δική τους
πλευρά µας τοποθετεί κατευθείαν στο ερώτηµα για τη διαλεκτική µε την ελληνική
κοινωνία . Οι µαέστροι είναι τα πρόσωπα που συγκεντρώνουν αυτή τη διαλεκτική µέσα
στα πλαίσια της ταυτότητάς τους : όντας το πιο κοινωνικό αλλά και πιο εξαρτηµένο από
τους άλλους µουσικό επάγγελµα, τα θέµατα που έχει η κλασική µουσική στην Ελλάδα
αποτυπώνονται στη βιογραφία και το λόγο τους µε τη µεγαλύτερη δυνατή ευκρίνεια .
Με τη µελέτη του λόγου των µαέστρων θέλουµε να δούµε το πώς οι ίδιοι
αποτιµούν το µουσικό γίγνεσθαι της Αθήνας . Πραγµατοποιήθηκαν επτά συνεντεύξεις
για τη συλλογή των στοιχείων, στις οποίες προσδιόρισα τις κατευθυντήριες γραµµές
πάνω στις οποίες ήθελα να κινηθεί η συνοµιλία µας. Αυτοί ανταποκρίθηκαν
διατυπώνοντας µια µορφή προφορικού γλωσσικού λόγου, ο οποίος µεταγράφηκε σε
γραπτό κείµενο.
Η συνέντευξη είναι µια µορφή επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης µε πολλές
παραµέτρους που επηρεάζουν το τελικό αποτέλεσµα. Κυρίαρχα ζητήµατα είναι οι
σχέσεις εξουσίας ανάµεσα στον ερευνητή και τον ερωτώµενο, η µορφή που έχει η
συνέντευξη, και η κριτική προσέγγιση του γραπτού υλικού που προκύπτει, καθώς ένα
µεγάλο κοµµάτι της ζωντανής αλληλεπίδρασης δεν µπορεί να αποτυπωθεί σ’ αυτό, και
τέλος οι προθέσεις και η λογική της κριτικής ανάλυσης λόγου που ολοκληρώνει τη
διαδικασία και οδηγεί στα συµεπράσµατα.
Η συνέντευξη είναι µια ποιοτική µέθοδος συλλογής δεδοµένων : είναι µια
πολύπλευρη διαδικασία όπου στόχος είναι µια όσο το δυνατόν πλουσιότερη περιγραφή
του πραγµατικού πλαισίου της έρευνας χωρίς όµως να είναι εκ των προτέρων
καθορισµένο τί δεδοµένα θα συλλεχθούν. Η συνέντευξη είναι και ένα συµπεριφορικό
και ένα γλωσσικό γεγονός :
Όταν χρησιµοποιούµε τον όρο “συνέντευξη” , θα αναφερόµαστε σε έναν πρόσωπο µε πρόσωπο
προφορικό διάλογο, στον οποίο ένα άτοµο, ο συνεντεύκτης, προσπαθείνα αποσπάσει
πληροφορίες , γνώµες ή πεποιθήσεις από ένα άλλο άτοµο ή άτοµα (Maccoby & Maccoby 1954:
449)
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Χρησιµοποιούµε τον όρο “συνέντευξη” για να αναφερθούµε σε ένα εξειδικευµένο είδος
προφορικής αλληλεπίδρασης - που ξεκινά µε άν συγκεκριµένο σκοπό και εστιάζεται σε κάποια
συγκεκριµένη θεµατική περιοχή, µε τη συνεπακόλουθη εξάλειψη του µη σχετικού υλικού.
Επιπλέον η συνέντευξη είναι ένα είδος αλληλεπίδρασης , όπου η σχέση µεταξύ των ρόλων
συνεντευκτή και ερωτώµενου είναι πολύ εξειδικευµένη, τα δε ειδικά χαρακτηριστικά της
εξαρτώνται κατά κάποιον τρόπο από το σκοπό και το χαρακτήρα της συνέντευξης (Kahn &
Cannell 1957: 16 )

Σε αυτό το σηµείο θα πρέπει να τονιστεί ότι οι ποιοτικές µέθοδοι δεν είναι
ανεξάρτητες από τον ερευνητή . Ο ερευνητής είναι αυτός που διαρκώς διαµορφώνει τον
τρόπο χρήσης των ποιοτικών µεθόδων, και η διαδικασία όσο και το αποτέλεσµα
εξαρτώνται από τη στάση που παίρνει και το πώς χειρίζεται την έρευνα . Ο ίδιος ο
ερευνητής είναι το ερευνητικό εργαλείο (Ball, 1990:157).
Η δική µου συνέντευξη ήταν µη τυποποιηµένη : οι µη τυποποιηµένες
συνεντεύξεις έχουν σκοπό να συλλέξουν όσο γίνεται περισσότερες πληροφορίες από το
συµµετέχοντα . Πάντα υπάρχει µια αρχική δοµή, απλά είναι περισσότερο ευέλικτη. Η
αλληλεπίδραση των δυο ατόµων είναι αυτή που καθορίζει την πορεία της συνέντευξης .
Δίνει την αίσθηση στο συµµετέχοντα ότι απλά γίνεται µια συζήτηση . Ο στόχος είναι να
παροτρυνθούν οι συµµετέχοντες να εκφράσουν και να περιγράψουν τη δική τους άποψη
για το αντικείµενο της έρευνας . Πρέπει να αναδειχθεί πώς ο ερωτώµενος δοµεί και
κατανοεί τον κοινωνικό του περίγυρο, πώς αντιλαµβάνεται το ρόλο του µέσα σ αυτόν
και πώς αντιλαµβάνεται ότι επηρεάζεται η δράση του από αυτά που συµβαίνουν στον
περίγυρο αυτό .
Το περιεχόµενο των συζητήσεων ήταν στη µορφή της “αφήγησης ζωής” : το
θέµα της έρευνας εξετάσθηκε στο πλαίσιο της ζωής των διευθυντών ορχήστρας . Το
θέµα “η κλασική µουσική στην Ελλάδα”

δεν θα µπορούσε να αποσπαστεί από τις

κοινωνικές εµπειρίες των µαέστρων. Μέσα από την αφήγησή τους µπορούµε να
κατανοήσουµε καλύτερα τις στάσεις και τις απόψεις τους. Οι µάεστροι όπως και κάθε
άτοµο έχουν παρελθόν, παρόν και φιλοδοξίες για το µέλλον, και οι προσωπικές
αφηγήσεις τους είναι η πλέον εσωτερικά συνεπής ερµηνεία της παρούσας αντίληψης
για το παρελθόν, της εµπειρίας του παρόντος και της προσµονής τους για το µέλλον
(Cohler,1982:207). Για να κατανοήσουµε τα πρόσωπα πρέπει να δούµε τα γεγονότα που
διαµόρφωσαν την εµπειρία τους, και να εξετάσουµε την προσωπικότητα και τα πιστεύω
τους γενικότερα , γιατί όλα αυτά καθορίζουν την στάση τους .

12

Στο δεύτερο κεφάλαιο “Η κλασική ευρωπαϊκή µουσική ως οργανική µουσική :
ορχήστρες και µαέστροι” προσδιορίζεται η σηµασία του όρου και τα κρίσιµα
χαρακτηριστικά αυτής της µουσικής και οι συµβολισµοί της . Γίνεται µια σύντοµη
ιστορική αναδροµή της δυτικοευρωπαϊκής παράδοσης µε σκοπό να φανεί ο τρόπος που
ωρίµασαν τα βασικά χαρακτηριστικά της, που είναι : αυτόνοµη, γραπτή, οργανική
µουσική . Αυτόνοµη διότι αποτιµάται ως υψηλή τέχνη που δεν υποτάσσεται σε
εξωµουσικούς όρους ούτε υπηρετεί την ποίηση, µε έργα που στέκουν “στον εαυτό
τους” ανεξάρτητα από τις συνθήκες δηµιουργίας τους και τον ίδιο τον δηµιουργό τους,
από τη στιγµή που η παρτιτούρα είναι το κύριο σηµείο αναφοράς σε αυτά και µε
µνηµειακό χαρακτήρα . Το γραπτό µνηµείο των µουσικών έργων κατέστησε δυνατή την
ανάπτυξη της Μουσικολογίας και µέχρι την έλευση της ηχογράφησης ήταν το µόνο
µέσο που προσέδιδε µια αίσθηση µονιµότητας στην φευγαλέα στο χρόνο τέχνη της
µουσικής . Οργανική µουσική ως επανάσταση στη φωνητική και την παντοδυναµία του
λόγου : ήχος καθαρός που να µην µιµείται κάτι άλλο, µουσική δοµηµένη στη φόρµα
σονάτας και τελικά ταύτιση µορφής και περιεχοµένου .
Η συµφωνική ορχήστρα είναι η απώτατη έκφραση της οργανικής µουσικής και
ένας µουσικός σχηµατισµός χωρίς ιστορικό προηγούµενο : είναι προϊόν του δηµόσιου
αστικού βίου της νεοτερικότητας και της στιγµής που η µουσική απευθύνθηκε για
πρώτη φορά σε µεγάλα ακροατήρια, θέση που κατέλαβε ανεπίκλητα στον 20ο αιώνα η
µαζική κουλτούρα . Περιγράφεται η ιστορία και οι βασικές αρχές στον τρόπο
λειτουργίας της συµφωνικής ορχήστρας, έτσι όπως εφαρµόζονται στην πλειονότητα
των περιπτώσεων : οι συνθήκες εργασίας των µουσικών, η σχέση µε το µαέστρο, η
διοίκηση και χρηµατοδότηση µιας ορχήστρας, ο προγραµµατισµός κλπ. .
Ο µαέστρος είναι µια πολύ ιδιαίτερη µουσική εξειδίκευση, πρώτα και κύρια γιατί
εξαρτάται από την ορχήστρα. Είναι το τελευταίο µουσικό επάγγελµα που
δηµιουργήθηκε πριν την εισαγωγή του ηλεκτρισµού και της τεχνολογίας στη µουσική .
Είναι το πιο κοινωνικό από όλα τα µουσικά επαγγέλµατα, καθώς βρίσκεται στο µέσον
των συµµετοχικών και ανταγωνιστικών συσχετισµών όλων των παραµέτρων και
προσώπων που σχετίζονται µε τη µουσική επιτέλεση : το µουσικό έργο, οι µουσικοί της
ορχήστρας, το κοινό, οι χορηγοί, ο τύπος, η κριτική, η δισκογραφία . Καλείται να βρει
τη βέλτιστη δυνατή ισορροπία ανάµεσα σε όλα αυτά, και στο τέλος να οδηγήσει την
ορχήστρα στην τελετουργική εκείνη επιτέλεση που δικαιολογεί το σκοπό της ύπαρξης
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όλων αυτών : στόχος της συµφωνικής µουσικής είναι η ενότητα και η ολότητα ως
έµπνευση, και όχι ως συµµόρφωση .
Στο τρίτο κεφάλαιο “Ορχήστρες και µαέστροι στην Ελλάδα : ιστορία, ιδεολογία
και εκπαίδευση” ανιχνεύονται οι βάσεις της µουσικής ζωής στη χώρα µας από την
ίδρυση του νέου ελληνικού κράτους, οι διαφορετικές και ανταγωνιστικές δυνάµεις που
έπαιξαν ρόλο και επηρέασαν τις εξελίξεις και η παρακολούθηση αυτής της πορείας ως
σήµερα . Από τη µια η Βυζαντινή παράδοση και τα δηµοτικά τραγούδια στη νευµατική
σηµειογραφία, από την άλλη τα Επτάνησα µε την ναπολιτάνικη οπερατική κουλτούρα,
οι στρατιωτικές µπάντες σήµα κατατεθέν του δηµόσιου βίου του 19ου αιώνα, η
προσπάθεια του Ωδείου Αθηνών για µια στροφή προς τις προοδευτικές για την εποχή
αξίες του ευρωπαϊκού ροµαντισµού, ο Καλοµοίρης µε την ιδέα της Εθνικής Σχολής στη
µουσική, ενώ το επίσηµο κράτος να παραµένει ουσιαστικώς αµέτοχο .
Η απουσία πολιτικής όµως δεν παύει να είναι και αυτή µια πολιτική στάση, και
σχολιάζεται το κατά πόσο είναι πιθανόν η ελληνική αµφιθυµία προς την κλασική
µουσική να οφείλεται σε στάσεις θεµελιωµένες ιδεολογικά στο ζήτηµα εάν ανήκουµε
στην Ανατολή ή τη Δύση .
Παρουσιάζονται οι µουσικοί θεσµοί και οι ορχήστρες της Αθήνας, και οι
µαέστροι που έχουν δραστηριοποιηθεί σε αυτές, από το 19ο αιώνα ως σήµερα .
Σχολιάζεται η διαχρονικά ανεπαρκής ή απούσα µουσική παιδεία και οι συνέπειες
στη µουσική ζωή .

Στο τέταρτο κεφάλαιο “Οι ορχήστρες και οι µαέστροι στην Ελλάδα σε
εθνογραφική προοπτική : επτά µαέστροι ερµηνεύουν την κατάσταση µε όργανο το
λόγο” παρουσιάζεται ο λόγος των επτά διευθυντών από τους οποίους πήρα συνέντευξη
και η δική τους µαρτυρία σε έξι θεµατικούς άξονες :
1 . Η µουσική παιδεία στην Ελλάδα, οι πρώτες τους εµπειρίες στη µουσική, οι
επιρροές από το περιβάλλον, η απόφασή τους να γίνουν µαέστροι, η ολοκλήρωση των
σπουδών στο εξωτερικό, από όπου προκύπτουν οι αναπόφευκτες συγκρίσεις .
2. Πώς διαµορφώνεται η καριέρα ενός µαέστρου στην Ελλάδα, οι ευκαιρίες που
παρουσιάζονται και οι ενέργειες που πρέπει να κάνει ένας νέος µαέστρος για να
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ενταχθεί στο µουσικό κύκλωµα, και η πραγµατικότητα που αντιµετωπίζει σε
καθηµερινή βάση .
3. Οι ιδιαιτερότητες , τα προβλήµατα της λειτουργίας των ελληνικών ορχηστρών
και πώς αυτά καθορίζουν τις δραστηριότητες και τις επιλογές των διευθυντών, αλλά
και αντίστροφα, πώς µπορεί ένας διευθυντής να έχει αξιόλογο αποτέλεσµα βάσει των
ευκαιριών που του δίνονται ώστε να βγάλει την κλασική µουσική από την
εσωστρέφεια που τη χαρακτηρίζει στη χώρα µας .
4. Τί είναι αυτό που κάνει έναν επιτυχηµένο µαέστρο, η αποδοχή από τους
µουσικούς και από το κοινό, πού βασίζεται η µυθολογία που έχει αναπτυχθεί γύρω
από το ρόλο του µαέστρου, η άρρητη πλευρά της διεύθυνσης που εκφράζεται ως
έµπνευση και µεταµορφώνει τη µουσική επιτέλεση σε τελετουργία .
5. Οι σχέσεις εξουσίας και εξάρτησης που ενέχονται στη διεύθυνση, το ύφος του
µαέστρου προς τους µουσικούς, η οικοδόµηση σχέσεων µέσα στην ορχήστρα, η
σχέση µε το κοινό που καθορίζεται από τα κριτήρια το θεάµατος, και οι εξαρτήσεις
από τους φορείς και τους χορηγούς που καθορίζουν το δια ταύτα στην ορχήστρα, από
το εάν αυτή θα µπορεί να υπάρχει έως την επολογή του ρεπερτορίου και το ρόλο που
καλείται να αναλάβει στη µουσική ζωή της πόλης και της χώρας .
6. Η βιωσιµότητα της κλασικής µουσικής στην Ελλάδα και οι προοπτικές που
βλέπουν στο παρόν και το µέλλον, αφού τα προβλήµατα και τα εµπόδια
παρουσιάζονται περισσότερα από τις θετικές όψεις . Η κρατική αδιαφορία, η
εγκατάλειψη της παιδείας στα ωδεία και την ιδιωτική πρωτοβουλία, η µόνιµη
υποχρηµατοδότηση των υφισταµένων θεσµών έχουν ως συνέπεια την απουσία ενός
κοινού για αυτό το είδος µουσικής αλλά και την ελλιπή επικοινωνία µε αυτό . Τους
έθεσα την περιρρέουσα και επιβεβαιωµένη από την επικαιρότητα άποψη ότι ίσως δεν
µας χρειάζεται η συµφωνική µουσική στην Ελλάδα : είναι κάτι πολύ ακριβό, το
κράτος αδυνατεί να στηρίξει, κοινό που να ενδιαφέρεται δεν υπάρχει . Δύσκολη
ερώτηση, που θέτει εν αµφιβόλω την αναγκαιότητα της συµφωνική µουσικής στην
Ελλάδα και αυτούς τους ίδιους, που είναι ταγµένοι σε αυτήν . Όλοι τοποθετούν τη
θεραπεία πρωταρχικά στην παιδεία : στην θεµελίωση και οργάνωση ενός δηµόσιου
κρατικού εκπαιδευτικού συστήµατος, λύση όµως που θα αποδώσει αποτελέσµατα
µετά από δυο τρεις δεκαετίες , αλλά και στην εφαρµογή ενός σωστού µάρκετινγκ από
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τις διοικήσεις των ορχηστρών αλλά και µιας ουσιαστικής πολιτιστικής διαχείρισης σε
επίπεδο πόλης και χώρας . Για την τύχη των ελληνικών ορχηστρών είναι αναγκαία η
διαρκής αναζήτηση πόρων από ιδιώτες και τρίτους, εφόσον το δηµόσιο δεν καλύπτει
τις υποχρεώσεις του - το 2012 κανείς δεν φανταζόταν το κλείσιµο της ΕΡΤ και µαζί
των ορχηστρών της, ούτε την συνεχιζόµενη παρακµή, όπου έχουµε φτάσει στο
σηµείο να απειλείται πλέον και η επιτυχηµένη Καµεράτα, όπως και το Μέγαρο
Μουσικής .
Στο πέµπτο κεφάλαιο, “Συµπεράσµατα - Αναστοχασµός” γίνεται η προσπάθεια
ανασύνθεσης των στοιχείων που διερευνήθηκαν και παρουσιάστηκαν, και γίνεται
έλεγχος εάν οι διαστάσεις του θέµατος καλύφθηκαν και κατά πόσο η έρευνα ανέδειξε
κα άλλες νέες πτυχές στο πλαίσιο ή και εκτός των αρχικών στόχων . Ο αναστοχασµός
έχει το ρόλο µιας προσωπικής αποτίµησης αυτής της δουλειάς και τον παιδευτικό µεταµορφωτικό της ρόλο στη διετή διαδροµή της εκπόνησής της .
Η επικαιρότητα κατά τη διάρκεια της έρευνας και συγγραφής ήταν τέτοια που δεν
θα µπορούσε να αγνοηθεί . Το κλείσιµο της ΕΡΤ (Ιούνιος 2013) είναι ένα
σηµαντικότατο γεγονός, όπως και η συνεχιζόµενη αποσταθεροποίηση όλων των
µουσικών θεσµών, καθώς το κράτος περικόπτει συνεχώς την χρηµατοδότηση . Θα
δικαιολογούνταν και µια δεύτερη συζήτηση µε τους µαέστρους ενόψει των γεγονότων κάτι τέτοιο όµως δεν ήταν δυνατόν να γίνει στα δεδοµένα πλαίσια . Θεώρησα σκόπιµο
να συµπεριλάβω ένα Παράρτηµα µε πολύ ενδιαφέροντα κατά τη γνώµη µου άρθρα της
επικαιρότητας που τοποθετούνται πάνω στα τελευταία γεγονότα και αποτελούν ένα
παράλληλο λόγο πάνω στο θέµα µας .
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2.
Η κλασική ευρωπαϊκή µουσική ως οργανική µουσική :
ορχήστρες και µαέστροι

Στο λήµµα “classical” του Λεξικού Μουσικής της Οξφόρδης αναφέρεται :
1. η µουσική που συνετέθη χονδρικά µεταξύ 1750 και 1830 (δηλαδή µετά το
Μπαρόκ και πριν τη Ροµαντική), η οποία καλύπτει την εξέλιξη της κλασικής
συµφωνίας και του κοντσέρτου
2. η µουσική παλιά, µε ποιότητες καθαρότητας και ισορροπίας, και που δίνει
έµφαση στην µορφολογική οµορφιά παρά στην έκφραση συναισθηµάτων ( χωρίς
αυτό να σηµαίνει ότι το συναίσθηµα απουσιάζει)
3. η µουσική που γενικά θεωρείται ότι έχει µόνιµη / διαχρονική παρά εφήµερη
αξία
4. “Κλασική µουσική” χρησιµοποιείται ως ένας generic όρος που σηµαίνει το
αντίθετο της ελαφράς ή της δηµοφιλούς µουσικής.
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Στην παρούσα εργασία χρησιµοποιούµε τον όρο κλασική µουσική εννοώντας τη
µουσική του νεότερου δυτικοευρωπαϊκού πολιτισµού στο σύνολό της και σε όλη την
ιστορική της διαδροµή, από το Μπαρόκ ως τις αρχές της µουσικής πρωτοπορίας του
20ου αιώνα, δηλαδή σε ένα φάσµα 3 αιώνων από το 17ο ως τον 20ο - και όχι µόνο την
περίοδο του κλασικισµού, όπως εξηγεί το 1. του λεξικού της Οξφόρδης, ταυτιζόµαστε
δηλαδή µάλλον µε το 4. Αυτό είναι µια συνηθισµένη σύµβαση στην καθηµερινή
πρακτική της Ελληνικής γλώσσας, αν και πρέπει να υπογραµµίσουµε ότι η κλασική
περίοδος 1750 - 1830 είναι η εποχή που κορυφώνονται ορισµένα από τα κρίσιµα
χαρακτηριστικά αυτής της τέχνης. Ωστόσο τα τελευταία χρόνια έχουν προταθεί οι όροι
“λόγια” ή “έντεχνη” µουσική, για την ελληνική γλώσσα, οι οποίοι είναι πράγµατι πιο
σωστοί, ώστε να µένει ο όρος “κλασική” για τη µουσική της όντως κλασικής περιόδου ,
όπως προσδιορίζεται από τον ορισµό 1. που αναφέραµε πιο πάνω . Στην παρούσα
εργασία θα χρησιµοποιήσουµε τους όρους κλασική και έντεχνη ως ταυτόσηµους 2 .
Όπως γράφει ο Κρίστοφερ Σµολ στην εισαγωγή του βιβλίου του “Μουσική ,
κοινωνία και εκπαίδευση” ( Small, 1983:13) , ενισχύοντας τον ορισµό 3 του Λεξικού ,
Επικρατεί γενικά η πεποίθηση πως η µουσική παράδοση που ξεκίνησε στη µετααναγεννησιακή Ευρώπη, καθώς και τα διάφορα παρακλάδια της, αποτελεί ένα από τα πιο
λαµπρά και θαυµαστά επιτεύγµατα της ανθρώπινης ιστορίας. Ένα επίτευγµα, που σε έκταση
και σε σπουδαιότητα συγκρίνεται µ’ ένα µόνο αντίστοιχό του : την επιστήµη που αναπτύχθηκε
στη µετα-αναγεννησιακή Ευρώπη. Εννοείται λοιπόν πως εµείς, σαν κληρονόµοι αυτού του
πολιτισµού - κι εδώ περιλαµβάνεται και η Αµερική , κι οι διάφορες ευρωπαϊκές αποικίες καθώς
και ένα µεγάλο τµήµα του υπόλοιπου µη δυτικού κόσµου - εµείς λοιπόν, σαν κληρονόµοι αυτού
του πολιτισµού, τείνουµε να βλέπουµε στην Ευρωπαϊκή µουσική παράδοση τα ιδεώδη και τις
νόρµες που καθορίζουν κάθε µουσική εµπειρία, ενώ ταυτόχρονα αντιµετωπίζουµε κάθε άλλο
µουσικό πολιτισµό, στην καλύτερη περίπτωση, σαν κάτι εξωτικό και παράδοξο.

Η στάση αυτή έχει αλλάξει τις τελευταίες δεκαετίες, και σε αυτό έχει συντελέσει
η εξάπλωση των εθνοµουσικολογικών και ανθρωπολογικών επιστηµών, οι οποίες, αν
δεν αποκατέστησαν την θέση των εξω-δυτικών µουσικών πολιτισµών, πάντως τους
έφεραν στο προσκήνιο του ενδιαφέροντος και στην καλύτερη κατανόησή τους . Ειδικά
δε στη χώρα µας, δεν φαίνεται να είναι ξακάθαρο εάν οι Έλληνες θεωρούν τους
εαυτούς τους κληρονόµους της Ευρωπαϊκής µουσικής παράδοσης ή όχι - ένα µεγάλο
θέµα που θα σχολιάσουµε στο επόµενο κεφάλαιο .

2

Μια ακόµη επιπλοκή της ορολογίας στην Ελλάδα έγεκται στο ότι ο όρος “έντεχνο” στη µουσική
χρησιµοποιείται κατά κόρον από την πλειονότητα του κόσµου για να προσδιορίσει το νεότερο έντεχνο
τραγούδι, σε αντιδιαστολή µε το λαϊκό , µε την ποπ µουσική και άλλα είδη δηµοφιλούς µουσικής . Αυτό
το µουσικό είδος δεν έχει σχέση όµως µε τον όρο “έντεχνη µουσική” όπως τον εννοούν οι µουσικολόγοι .
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Οι αλλαγές που επέφερε η Αναγγένηση είναι ιστορικά γνωστές :
Η ανάπτυξη του ουµανισµού και του ατοµικισµού, η αµφισβήτηση της θεοκρατικής
εικόνας για τον κόσµο, η αποµυθοποίηση της φύσης που επέτρεψε την ανάπτυξη µιας
επιστηµονικής θεώρησης, και η “εφεύρεση” του ανθρώπου σαν ατόµου µε προσωπικότητα
πλέον - πράγµα που συνδυάζεται σίγουρα µε τη σύγχρονη ανακάλυψη της τυπογραφίας και µε
την εµφάνιση των τυπωµένων βιβλίων. (Small, 1983 : 27)

Μεταξύ 1750 και 1830 κορυφώνονται τα χαρακτηριστικά της κλασικής
µουσικής : Η ορθολογικότητα αυτή εκφράζεται στη µουσική µε την τονική αρµονία
πάνω στην οποία στηρίχθηκε η ανάπτυξη των µεγάλων δραµατικών µορφών όπως η
συµφωνία, το κοντσέρτο, και η όπερα.
Η λογική και οι λογικές σχέσεις αποτελούν καθοριστικά µεγέθη της δυτικής τέχνης - ο
πυρήνας των λογικών διαδικασιών της µουσικής είναι η αρµονία της τονικότητας (Small, 1983 :
29)
Η µουσική όντως περιλαµβάνει πράγµατα που βρίσκονται πολύ κοντά στις “πρωτογενείς
έννοιες” τις οποίες συναντάµε στην επιστηµολογία. Κάνει χρήση επανεµφανιζόµενων ψηφίων.
Αυτά εγκαθιδρύονται από την τονικότητα . Αν η τονικότητα δεν γεννάει ακριβώς έννοιες,
µπορεί τουλάχιστον να ειπωθεί ότι παράγει λεξικολογικές µονάδες . (Adorno, 1997:14)

Είναι γραπτή µουσική παράδοση, όπου η γραµµένη παρτιτούρα είναι το βασικό
εργαλείο σύνθεσης - µε αυτή την έννοια η γραπτή µορφή ενός έργου προηγείται του
ίδιου του έργου. Η γραπτή αυτή διάσταση της κλασικής µουσικής παρέχει τη
δυνατότητα να αντιµετωπίζονται τα έργα ως κειµήλια του παρελθόντος και βέβαια
πάνω σε αυτή στηρίχθηκε η επιστήµη της Μουσικολογίας.
Έχει περιοριστεί η σηµασία του ηχοχρώµατος, υπάρχει απαίτηση για καθαρό ήχο,
απαλλαγµένο από θορύβους, και µε αυτή τη λογική συµπορεύτηκε η τεχνολογική
εξέλιξη των µουσικών οργάνων αυτής της παράδοσης. Σαν µια γλώσσα µη αποφαντική
κατά την έκφραση του Αντόρνο, το περιεχόµενό της ταυτίζεται µε τη µορφή της - και
επειδή είναι µια µουσική που τα µορφολογικά και λογικά στοιχεία της είναι αυτά που
προσελκύουν το ενδιαφέρον του ακροατή και δηµιουργούν αισθητική απόλαυση, είναι
αποδεκτές και διαδεδοµένες οι µεταγραφές ορχηστρικών έργων για πιάνο, το όργανο σήµα κατατεθέν και βασικό εργαλείο αυτής της παράδοσης.
Είναι αυτόνοµη µουσική, µε την έννοια ότι αποκόπτεται από την κοινωνική της
λειτουργία. Τα µουσικά έργα είναι µοναδικά “όντα στον εαυτό τους”, και η ακρόασή
τους είναι αυτοσκοπός, και προσωπική υπόθεση του καθενός. Είναι σαφώς χωρισµένοι
οι ρόλοι του δηµιουργού, του εκτελεστή και του ακροατή, µε τρόπο ανάλογο µε τις
θέσεις στην παραγωγική διαδικασία της νεωτερικής κοινωνίας :
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Στις µέρες µας, εξαιτίας της κυριαρχίας µιας µη λειτουργικής και αυτόνοµης αισθητικής
επιβάλλεται µια τέτοια αυστηρά εννοιολογική και αξιολογική απόσταση µεταξύ δηµιουργικής
δραστηριότητας, του προίόντος αυτής της δραστηριότητας και της λειτουργίας αυτής της
δραστηριότητας (Γκερ, 2005:275) ή : ο πλήρης διαχωρισµός της χειρωνακτικής τέχνης από
την αισθητική θεώρηση, κατά την έκφραση του Carl Dahlhaus (2000:15) .

Είναι ακόµα “χειραφετηµένη “ µουσική : ανεξάρτητη καλή τέχνη, απαλλαγµένη
από την υποταγή σε εξωµουσικούς σκοπούς και στοιχεία. Είναι µουσική που στέκεται
ισότιµα προς τις άλλες καλές τέχνες, µε έργα που είναι πλήρη στον εαυτό τους . Η
ακρόαση της µουσικής αυτής είναι αυτοσκοπός - δεν χρησιµοποιείται ούτε ως υπηρέτις
της ποιήσεως, ούτε ως συνοδεία ή υπόκρουση .
Επακόλουθο είναι να διαµορφωθούν ειδικές συνθήκες για την επιτέλεσή της είναι καθορισµένη χωρικά, σε ειδικά διαµορφωµένες αίθουσες συναυλιών µε
χαρακτηριστική διάταξη των καθισµάτων ώστε να µην ενθαρρύνεται καµµία
συλλογικότητα και και χρονικά, µε σαφή περιγράµµατα (αρχή, µέση, τέλος,
καθορισµένη διάρκεια). Η εξέλιξή της είναι παράλληλη µε την ίδρυση των θεάτρων του
18ου αιώνα , στα οποία εφαρµόστηκε για πρώτη φορά η ελεύθερη είσοδος µε εισιτήριο,
µε οικονοµικά δηλαδή κριτήρια, ανεξαρτήτως καταγωγής, πράγµα που δείχνει την
αλλαγή των κοινωνικών τάξεων του αστικού πολιτισµού . Αυτές οι αίθουσες
συναυλιών, (όπως και τα δηµόσια µουσεία και οι γκαλερί ) έγιναν ένα είδος µουσείου
στο οποίο τοποθετείται το εµπορικό προϊον της µουσικής, το αυτόνοµο έργο (Γκερ,
2005:315)
Είναι µουσική που απαιτεί µύηση και γνώση : δεν µπορεί να λειτουργεί
αδιαµεσολάβητα. Σε µια κοινωνία κατακερµατισµού και εξειδίκευσης, η µουσική δεν
είναι αυτονόητα προσπελάσιµη, είναι απαραίτητη προϋπόθεση η παιδεία και η
καλλιέργεια του ακροατή. Και καθώς δεν µπορεί ο µέσος ακροατής να έχει βαθιές
µουσικές γνώσεις, έρχεται ο µουσικοκριτικός να καλύψει αυτό το κενό και να
υπαγορεύσει τις ορθές προτιµήσεις για το κοινό.
Είναι η µουσική που εκφράζει και αφορά τη νεωτερική αστική κοινωνία, όπως
αυτή διαµορφώθηκε µετά τη βιοµηχανική επανάσταση, τη δηµιουργία των σύγχρονων
πόλεων και την άνοδο της αστικής τάξης στα δηµοκρατικά εθνικά κράτη του
δυτικοευρωπαϊκού πολιτισµού. Υπό το πρίσµα της σηµερινής παγκοσµιοποίησης, η
κλασική µουσική είναι φορέας της κυρίαρχης ιδεολογίας της δυτικής κουλτούρας,
έναντι των άλλων φωνών και µουσικών, των υποτελών πληθυσµών και πολιτισµών.
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Εδώ πρέπει να γίνει µια παρατήρηση που µας πηγαίνει στο 4. του ορισµού του
Λεξικού της Οξφόρδης : στο δυτικό πολιτισµό µε τα νέα δεδοµένα και τη δηµιουργία
της µεσαίας τάξης τον 20ο αιώνα, έχουµε τη µαζική κουλτούρα, που εκφράζεται µε τα
διάφορα είδη δηµοφιλούς µουσικής. Η δηµοφιλής µουσική είναι πολύ πιο διαδεδοµένη
και γνωστή παγκοσµίως, και λόγω της εύκολης πρόσβασης σ’ αυτήν και του
κοινωνικοποιητικού της χαρακτήρα (γιαυτό άλλωστε λέγεται “µαζική κουλτούρα”)
είναι το όχηµα της κυρίαρχης δυτικής ιδεολογίας προς τους άλλους λαούς. Έτσι
καταλήγουµε, αφού περιγράψαµε τα βασικά χαρακτηριστικά της κλασικής µουσικής
όπως αυτή διαµορφώθηκε την εποχή της ακµής της, και έχοντας υπόψιν την εξέλιξή της
στις πρωτοπορίες του 20ου αιώνα, να υπογραµµίσουµε τον ελιτίστικο χαρακτήρα που
έχει σήµερα και ότι συντηρείται και καλλιεργείται ως ένα είδος συµβόλου, ως ένα
πολύτιµο πολιτιστικό κεφάλαιο, ως µια πρακτική ταξικής διάκρισης κατά την έκφραση
του Bourdieu, µε το οποίο ταυτίζονται οι ανά τον κόσµο υπάρχοντες αστοί ή όσοι
προσπαθούν να διαµορφώσουν την κοινωνική τους ταυτότητα µε αστικούς όρους. Η
κλασική µουσική είναι η έκφραση του νόµιµου γούστου που αφορά τις τάξεις τις
κυρίαρχες ή αυτές µε πλούσιο σχολικό κεφάλαιο, και η αγάπη για αυτήν είναι εγγύηση
πνευµατικότητας καθώς είναι η πιο πνευµατοκρατική από τις τέχνες. (Bourdieu,
2009:61)
Τον 20ο αιώνα η µουσική ακολουθεί τα κινήµατα της πρωτοπορίας . Στο
πολιτισµικό πλαίσιο των κοµµουνιστικών χωρών, µε επίπεδο παιδείας υψηλότατο, µε
πλήθος κονσερβατόρια, πανεπιστήµια, ακαδηµίες, αλλά και θέατρα, όπερες, µπαλέτα,
µεγάλες ορχήστρες αναπτύχθηκε µια µεγάλη µουσική παράδοση . Μετά την
Οκτωβριανή Επανάσταση, στη Σοβιετική Ένωση η πολιτική πρωτοπορία ταυτίζεται µε
τη µουσική πρωτοπορία (Mayer,1989:277), ενώ κάτι αντίστοιχο συµβαίνει και στην
Ευρώπη : η µουσική συνδέεται άµεσα και ευθέως µε την πολιτική .
Στις ανεπτυγµένες καπιταλιστικές χώρες, για παράδειγµα, στη Γερµανία ... τη δεκαετία
του 1920, για πρώτη φορά στην ιστορία της εργατικής τάξης και του εργατικού µουσικού
κινήµατος, οι επαγγελµατίες µουσικοί επίσης - ή καλύτερα : ακριβώς - στη βάση της
πρωτοποριακής µουσικής πράξης τους, πλησίασαν την πολιτική πρωτοπορία, συµπορεύτηκαν
µε τους επαναστατικούς στόχους της και έθεσαν το ταλέντο τους στην πολιτική, πολιτισµική
και µουσική πράξη του εργατικού κινήµατος (Mayer,1989:277) .

Μετά το 1950, στην εποχή του Ψυχρού Πολέµου, η Αµερική στηρίζει την
(δεύτερη) πρωτοπορία, ενώ στη Σοβιετική Ένωση και το “ανατολικό µπλοκ” η
πρωτοποριακή µουσική αντιµετωπίζεται ως ένας φορµαλισµός που είναι :
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ξένος προς τη σοβιετική τέχνη, παραπετά την κλασική κληρονοµιά κάτω από το
πρόσχηµα µιας ψεύτικης προσπάθειας νεωτερισµού, παραπετά το λαϊκό χαρακτήρα της
µουσικής, αρνείται να υπηρετήσει το λαό, κι όλ’ αυτά για χάρη στενών ατοµικών συγκινήσεων
ενός µικρού κύκλου εστέτ . (Ζντάνοφ 1948 :84)

Η συµφωνική ορχήστρα είναι ένα µοναδικό επίτευγµα της κλασικής µουσικής
αλλά και του ευρωπαϊκού πολιτισµού γενικότερα :
Η ιστορία της ορχήστρας είναι η ιστορία των ακροατηρίων της . Δεν είχε ξαναϋπάρξει
άλλο όργανο κι άλλες µορφές µουσικής οργάνωσης που θα µπορούσαν να συγκριθούν µε την
ορχήστρα, ως µέσου αναπαραγωγής κοινών σκέψεων, κοινών συναισθηµάτων, κοινών τάσεων
και κοινών στόχων . Καµµία άλλη µορφή οργάνωσης δεν µπόρεσε να εκφράσει µε τέτοια
αµεσότητα όλα αυτά τα πράγµατα όσο η ορχήστρα, γιατί η ορχήστρα βασίστηκε στην ίδια την
έννοια της ανθρώπινης κοινότητας και γιατί οι νόµοι που την κυβερνούσαν σε κάθε της
µεταβολή ήσαν οι νόµοι αυτής της κοινότητας. Γιαυτόν τον λόγο η ορχήστρα υπήρξε και θα
εξακολουθήσει να είναι ένα από τα πιο σηµαντικά φαινόµενα του ανθρώπινου πολιτισµού.
(Bekker, 1989:267).

Δεν είναι λίγο να συνειδητοποιήσουµε ότι κανένα από τα όργανα που
χρησιµοποιούσαν πριν το 1600 δεν υπάρχει πλέον στις µέρες µας .Τα µουσικά όργανα
που γνωρίζουµε σήµερα εµφανίστηκαν στη διάρκεια της Αναγέννησης και στις εποχές
που ακολούθησαν ( Bekker, 1989:12) Οι βιόλες ντα γκάµπα αντικαταστάθηκαν το 17ο
αιώνα από την οικογένεια του βιολιού, το µεσαιωνικό λαούτο από το τσέµπαλο, και
πολλά από τα σηµερινά πνευστά δεν υπήρχαν καν. Από την αρχή όµως την
πρωτοκαθεδρία είχε η οικογένεια των εγχόρψων µε δοξάρι :
Η ιδέα που βρίσκεται πίσω από την ορχήστρα είναι η απεικόνιση της αρµονίας µε το
οργανικό σύνολο των εγχόρδων, που χρωµατίζεται µε τα ξύλινα πνευστά και τονίζεται µε τα
χάλκινα και τα κρουστά. Σ’ αυτή την αρχή δηµιουργήθηκαν οι πρώτες ορχήστρες. (Bekker,
1989 : 17)

Η τεχνολογική εξέλιξη των µουσικών οργάνων συµπορεύτηκε µε την επικράτηση
της αρµονίας, του συγκερασµού και του οµοφωνικού στυλ. Οι πρώτες ορχήστρες
εµφανίζονται το 17ο αιώνα στη Φλωρεντία, εκεί δηλαδή που γεννήθηκε η σύγχρονη
όπερα. Στις αυλές της Ευρώπης οι βασιλείς και οι αριστοκράτες, αλλά και εκκλησίες,
συντηρούν διαφόρων ειδών και ανοµοιογενή µεταξύ τους οργανικά σύνολα, ανάλογα
µε την τοπική διαθεσιµότητα σε όργανα και µουσικούς. Σταδιακά καλλιεργείται το
ενδιαφέρον του κοινού για την οργανική µουσική, και γεννιέται η µορφή της σονάτας,
πάνω στην καινούρια για την εποχή ιδέα της θεµατικής ανάπτυξης : αυτό ήταν ίσως το
πιο καθοριστικό ή χαρακτηριστικό βήµα της αυτονόµησης της µουσικής, η οποία ως
τότε ακολουθούσε φωνητικές ή χορευτικές φόρµες .
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Το 18ο αιώνα αυξάνεται ο αριθµός των οργάνων στα σύνολα δωµατίου και
φθάνουµε στην κλασική ορχήστρα του Χάυντν, που πρώτος έδωσε το όνοµα
“συµφωνία” στις ορχηστρικές συνθέσεις του. Ακόµα και σ’ αυτή την εποχή η
ενορχήστρωση δεν ήταν σταθερή, και εξαρτιόταν από τα διαθέσιµα όργανα . Στις
όπερές του ο Μότσαρτ αναβαθµίζει το συνοδευτικό ως τότε ρόλο της ορχήστρας σε ένα
στενό και αναπόσπαστο συνεργάτη των τραγουδιστών, και στις εισαγωγές του για
πρώτη φορά συλλαµβάνεται η ιδέα της έκφρασης των ιδεών ή των συναισθηµάτων του
έργου µε µη λεκτικό τρόπο, βασισµένη αποκλειστικά στην εκφραστικότητα των
µουσικών οργάνων. Η µουσική σκέψη απελευθερώθηκε από τους περιορισµούς της
γλώσσας και της ανθρώπινης φωνής και άρχισε να πετάει µε τα δικά της φτερά (Bekker,
1989:69). Στο τέλος του 18ου αιώνα η ορχήστρα έχει σταθεροποιηθεί στη σύνθεσή της,
µε το βασικό της κορµό των εγχόρδων, τα ξύλινα και τα χάλκινα πνευστά σε ζεύγη, ενώ
αποτελείται πλέον από επαγγελµατίες µουσικούς, καθώς οι τεχνικές απαιτήσεις είναι
υψηλές. Η µουσική φεύγει από τα σαλόνια της αριστοκρατίας και εγκαινιάζεται ο
θεσµός των δηµόσιων συναυλιών ( όπως τα Concert Spirituel στο Παρίσι, τα Grosse
Konzert στη Λειψία και τα Bach-Abel concerts στο Λονδίνο) µε εισιτήριο σε µεγάλες
αίθουσες αφενός για πρακτικούς λόγους, διότι ο όγκος του ορχηστρικού ήχου απαιτεί
ένα µεγάλο χώρο, και αφετέρου επειδή η συµφωνική µουσική µε το περιεχόµενο και τα
µηνύµατά της απευθύνεται στο ευρύ κοινό3 : οι συµφωνίες του Μπετόβεν εκτελούνται
δηµόσια . Η συµφωνική ορχήστρα γίνεται ένας δηµόσιος θεσµός,
που συγκέντρωνε το ενδιαφέρον όχι µόνο των φιλόµουσων αλλά και κάθε ανθρώπου µε
ευρύτερα ενδιαφέροντα. Η αλλαγή αυτή αντανακλούσε τη µετάβαση από την αριστοκρατική
στάση της κοινωνίας του 18ου αιώνα στην αστική στάση του 19ου αιώνα . (Bekker, 1989 : 73).

Ο Μπετόβεν είχε µια δυναµική αντίληψη στον τρόπο χρήσης των οργάνων και
στη θεµατική ανάπτυξη · επιπλέον, µεγάλωσε τη διάρκεια των συµφωνιών και οδήγησε
το µουσικό αυτό είδος στο απόγειό του.
Το 19ο αιώνα οι συνθέτες εξερευνούν στο έπακρο τις εκφραστικές δυνατότητες
της ορχήστρας, δουλεύοντας πάνω στην ηχοχρωµατική ποικιλία και σε µια πιο
εξεζητηµένη και σολιστική χρήση των οργάνων. Αναβαθµίζεται ο ρόλος των πνευστών

3

Θεωρητικά, ο καθένας µπορούσε να αγοράσει εισιτήριο για αυτές τις συναυλίες, αλλά στις
περισσότερες σειρές κοντσέρτων διατηρούνταν ένας βαθµός αποκλεισµού, µε το να επιτρέπεται η
είσοδος µόνο µέσω µιας ακριβής συνδροµής. (από το Grove Music Online στο λήµµα : Orchestra) http://
www.oxfordmusiconline.com
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και των κρουστών, και οι συνθέτες παράλληλα µε τη συµφωνία γράφουν σε νέες
µεγάλες φόρµες . Ο συνθέτης Έκτωρ Μπερλιόζ γράφει το πρώτο Εγχειρίδιο
Ενορχήστρωσης και συλλαµβάνει την τολµηρή ιδέα µια ορχήστρας µε 500 άτοµα .
Είναι το νέο στάδιο της δεξιοτεχνίας στην ιστορία της ορχήστρας. Αυτή την εποχή οι
ορχήστρες γίνονται ανεξάρτητοι οργανισµοί µε τη δική τους περιουσία, τη δική τους
διοίκηση και εισόδηµα, ενώ το ορχηστρικό ρεπερτόριο διαφοροποιείται πια από τα
άλλα είδη µουσικής. Πλάι στις ορχήστρες των θεάτρων - όπερας και τις συµφωνικές,
εµφανίζονται ορχήστρες κάθε είδους, σε χώρους που προσέφεραν διασκέδαση µε
αποτέλεσµα οι ορχήστρες να γίνουν ένας κεντρικός θεσµός στη δηµόσια µουσική ζωή.
Ο µουσικός ορχήστρας καθιερώνεται ως διακεκριµένο επάγγελµα και δηµιουργούνται
τα πρώτα σωµατεία µουσικών. Οι πειραµατισµοί και οι νέες εφευρέσεις στα µουσικά
όργανα, ιδίως τα χάλικινα πνευστά, η προσθήκη βαλβίδων στις τροµπέτες και τα κόρνα
άνοιξε νέες ηχοχρωµατικές δυνατότητες και επηρέασε τις ορχηστρικές συνθέσεις της
εποχής. Με το Βάγκνερ εγκαινιάζονται νέες ενορχηστρωτικές τεχνικές που
κληροδοτήθηκαν στους µεταγενέστερους συνθέτες.
Το 19ο αιώνα όλες οι ορχήστρες (ξεκινώντας από τη Γαλλία, τη Γερµανία και
τελευταία την Αγγλία) διευθύνονται από µαέστρο ανεξάρτητο από τους µουσικούς, που
αρχίζει να υπολογίζεται πια ως ένας ερµηνευτής, µε όργανό του ολόκληρη την
ορχήστρα. Όπως έγραψε ο Berlioz, (Berlioz , 1948:406) :
Τα µέλη µιας ορχήστρας, είναι σαν χορδές, σωλήνες, κουτιά και πλάκες, ξύλινες ή
µεταλλικές - έξυπνα µηχανήµατα που ο µαέστρος παίζει σαν να ήταν ένα γιγάντιο πιάνο .

Μετά από πολλούς πειραµατισµούς σταθεροποιείται η διάταξη των οργάνων
όπως την ξέρουµε σήµερα και ο αριθµός των τακτικών µουσικών κυµαίνεται µεταξύ 60
µε 90, ενώ σε φεστιβαλικές δηµόσιες εκδηλώσεις συγκεντρώνονται υπερµεγέθεις
ορχήστρες σε µια προσπάθεια επίδειξης του πλούτου και των ικανοτήτων της αστικής
κοινωνίας . Η µουσική είναι η κυρίαρχη τέχνη του 19ου αιώνα, και οι ορχήστρες τη
φέρνουν κοντά στο κοινό , στις αίθουσες και στους δηµόσιους χώρους των πόλεων.
Η οργανική µουσική, από την αρχή της πορείας της για την κατάκτηση µιας αυτονοµίας,
έτεινε να εξαφανίσει τη γλώσσα. Αντικατέστησε τα λόγια µε αφηρηµένους τρόπους οργανικής
έκφρασης, που βασιζόταν στο παιχνίδι της δυναµικής και των ηχοχρωµάτων . (Bekker, 1989 :
142).
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Θα λέγαµε ότι η µουσική επαναστάτησε ενάντια στην παντοδυναµία της γλώσσας
- σε αγώνα άνισο, αν συγκρίνουµε σήµερα τη δηµοφιλία κάθε είδους φωνητικής
µουσικής έναντι της οργανικής .
Στον 20ο αιώνα ο ρόλος των ορχηστρών συρρικνώνεται : παίζουν το κλασικό ιστορικό πλέον ρεπερτόριο, εποµένως περνάνε στη συντήρηση, και δεν είναι
απαραίτητες πια για τη διασκέδαση, αφού προσφέρονται τα εύχρηστα και φθηνά
τεχνολογικά µέσα : ραδιόφωνο, ηχογραφήσεις, ενώ τις τελευταίες δεκαετίες µε τα
ψηφιακά µέσα ο ορχηστρικός ήχος προσφέρεται στα στούντιο ηχογραφήσεων από
ηλεκτρονικά samples. Τα πρωτοποριακά κινήµατα στη µουσική χρησιµοποιούν
µικρότερα οργανικά σύνολα, ενώ µια πρόσφατη τάση είναι οι µικρές ορχήστρες
δωµατίου µε όργανα εποχής που παίζουν παλιά µουσική.
Πολυσυζητηµένο είναι το θέµα του συµβολισµού που υπάρχει στην ιεραρχία της
ορχήστρας, όπως το έθιξε ο Αντόρνο : Ο µαέστρος και η ορχήστρα αποτελούν ένα είδος
µικρόκοσµου στον οποίο επαναλαµβάνονται οι κοινωνικές εντάσεις (Adorno 1976:104)
Όσον αφορά το µαέστρο, ο Αντόρνο συζητά την οµοιότητά του µε το γιατρό, τον
πολιτικό ηγέτη και τον ηθοποιό. Φαίνεται ότι είναι προσηλωµένος στο σκοπό του χωρίς
να ενδιαφέρεται για το κοινό και µάλιστα του γυρνάει και την πλάτη, έχοντας
αποκτήσει τη συναισθηµατική αποστασιοποίηση που σύµφωνα µε το Φρόϋντ είναι
συνισταµένη της προσωπικότητας του ηγέτη :
Η υπερβολή, ο ορµητικός φανατισµός που απαιτείται, η επίδειξη ενός πάθους που είναι
οµολογουµένως καθαρά εσωστρεφές - όλο αυτό υπενθυµίζει τη συµπεριφορά των ηγετών που
διατυµπανίζουν την ανιδιοτέλειά τους. Στην υστερία πάνω στο πόντιουµ αναγνωρίζει κανείς
εύκολα το δικτάτορα που εκφράζει τη θέλησή του σε βίαιη, αυταρχική γλώσσα 4.

Η φιγούρα του µαέστρου µε τις χαρακτηριστικές κινήσεις ενσαρκώνουν µια
“εικόνα δύναµης” , στην οποία εστιάζει την προσοχή του το κοινό, ταυτίζεται µε αυτήν
και µέσα από την ατιµωρησία της κατάστασης επιτέλεσης διενεργεί φανταστικά
σενάρια δύναµης . Αυτή η ροπή του κοινού προς αυτή την φαντασίωση είναι τελικά, το
µέσο της υποταγής του :

4

The exaggeration, the fanaticism that bursts forth as needed, the exhibition of an allegedly purely
introverted passion - all of this recalls the demeanor of leaders trumpeting their own unselfishness. The
histrionics at the podium are easy to credit with the dictatorial capacity for frothing at the mouth at will
((Adorno 1976:106)
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ο µαέστρος φέρεται σαν να επιχειρεί να εξηµερώσει τη ορχήστρα, αλλά ο πραγµατικός
στόχος είναι το κοινό - ένα τέχνασµα γνωστό στους πολιτικούς δηµαγωγούς (Adorno
1976:105)

Ο Αντόρνο διαµορφώνει το επιχείρηµά του περιγράφοντας πώς το κοστούµι του
µαέστρου και η µπαγκέτα του έχουν σχέση µε τρεις αρκετά διαφορετικές κοινωνικές
φιγούρες : τον παρουσιαστή µε το µαστίγιο στο τσίρκο (το εργαλείο της κυριαρχίας, η
µπαγκέτα αντιστοιχεί στο µαστίγιο), τον αριστοκράτη (το φράκο που φοράει) και το
σερβιτόρο. Η στάση του µε γυρισµένη την πλάτη στο κοινό υποδηλώνει µια
συναισθηµατική αποστασιοποίηση όµοια µε αυτή του ηγέτη από τους οπαδούς του, ενώ
η σχέση ανάµεσα στο µαέστρο και την ορχήστρα είναι αµφίσηµη. Η ιδεολογική
δικαίωση στο µαέστρου είναι η ανάγκη να τους ενώσει όλους , αλλά συχνά έχει
αµφισβητηθεί. Η στάση της ορχήστρας απέναντι στο µαέστρο είναι επίσης αµφίσηµη.
Στην παράσταση θέλουν να τους καθοδηγεί αυστηρά, αλλά παράλληλα τον θεωρούν
ένα παράσιτο που δεν παίζει κανένα όργανο και όµως παίρνει τα εύσηµα µε το δικό
τους κόπο. Η Εγελιανή διαλεκτική κυρίου - υπηρέτη επαναλαµβάνεται εδώ σε
µικρογραφία.
“Μια περιγραφή της διεύθυνσης από τους µουσικούς της ορχήστρας θα οδηγούσε σε µια
φαινοµενολογία της απειθαρχίας. Ο κυρίαρχος παράγοντας είναι η απροθυµία να
υποταχθούν” (Adorno 1976:111) και τέλος : “το µουσικό αποτέλεσµα της σχέσης ανάµεσα στο
µαέστρο και την ορχήστρα είναι ένας αντιµουσικός συµβιβασµός” (Adorno 1976:116)

Υπάρχει ταξικός ανταγωνισµός ανάµεσα στο µαέστρο και την ορχήστρα,
ψυχολογικά και αντικειµενικά . Η σχέση µαέστρου ορχήστρας είναι µια αναπαράσταση
σε µικρογραφία της σχέσης των ατόµων µε τους πολιτικούς ηγέτες στη νεότερη δυτική
κοινωνία . Ο µαέστρος φαίνεται να ενσωµατώνει µια µορφή κυριαρχίας που περιορίζει
τα άτοµα για χάρη του συνόλου και παρόλα αυτά δεν είναι πλήρως δικαιολογηµένη . Ο
µαέστρος είναι το αντίθετο της ορχηστρικής πολυφωνικότητας . Ο µικρόκοσµος
ορχήστρας - µαέστρου αποτυπώνει το µακρόκοσµο µάζας - ηγέτη.
Μια κριτική που κάνει η Tia De Nora πάνω στις θέσεις του Αντόρνο, είναι πως η
ανάλυσή του δεν συνδέεται µε καµµία συγκεκριµένη επιτέλεση . Δεν αναφέρεται σε
κανένα συγκεκριµένο µαέστρο, ή οµάδα µαέστρων, σε καµµία συγκεκριµένη ορχήστρα
ή άλλα µουσικά σύνολα, ούτε σε συγκεκριµένα έργα και τα υλικά συµφραζόµενα της
ακρόασης . Δεν υπάρχουν πουθενά ακροατές. Δεν φαίνεται ποιά συγκεκριµένα πολιτικά
συστήµατα της ιστορίας έχει στο µυαλό του. Αντ’ αυτών, σε κάθε επίπεδο της ανάλυσής
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του, ο Αντόρνο περιγράφει γενικές τάσεις - ιδεατά σχήµατα . Δεν µπορούµε να
απορρίψουµε τις θέσεις του, αλλά να τις µετατρέψουµε σε ερευνητικές ερωτήσεις. (De
Nora 2003: 53)
Σε οργανωτικό επίπεδο οι περισσότερες ορχήστρες είναι οργανισµοί µε µόνιµο
προσωπικό, ένα πρόγραµµα από πρόβες και εµφανίσεις, µια διοικητική δοµή και έναν
ετήσιο προϋπολογισµό . Στην ορχηστρική µουσική απαιτείται ένας υψηλός βαθµός
µουσικής πειθαρχίας, η οποία συνίσταται στις ενιαίες κινήσεις του δοξαριού, καλή
prima vista και ακριβή εκτέλεση της παρτιτούρας. Οι ορχήστρες παλιότερα (17ος και
18ος αιώνας) συντονίζονταν από τον πρώτο βιολονίστα ενώ από το 19ο αιώνα και
µετά, το µαέστρο. Ο µαέστρος και ο αρχιµουσικός ανήκουν στην ψηλότερη ιεραρχία,
και ακολουθούν οι σολίστ, οι πρώτοι κάθε οµάδας οργάνων και οι αρχαιότεροι
µουσικοί . Ακολουθούν οι νεότεροι µουσικοί που δεν είναι πρώτο αναλόγιο και τέλος
όσοι είναι σπουδαστές. (Mahlotra 1981:115) Η ιεράρχηση γίνεται µε µουσικά κυρίως
κριτήρια, έτσι ένας νεαρός µουσικός που όµως είναι ήδη αναγνωρισµένος σολίστ,
αυτοµάτως τοποθετείται στα ψηλότερα κλιµάκια .
Οι ορχήστρες ακολουθούν τις οργανωτικές και θεσµικές δοµές που άρχισαν να
εφαρµόζονται από το τέλος του 19ου αιώνα, πάνω σε δυο βασικά µοντέλα : Είτε
ανήκουν στο κράτος ένα δήµο, ή κάποιον άλλο δηµόσιο φορέα, όπως την κρατική
ραδιοφωνία, και τότε οι µουσικοί είναι δηµόσιοι υπάλληλοι οργανωµένοι
συνδικαλιστικά και οι µάνατζερ κυβερνητικοί ή πολιτικοί λειτουργοί. Το δεύτερο
µοντέλο, πιο συνηθισµένο στην Αµερική, είναι να είναι η ορχήστρα ανεξάρτητη, µη
κερδοσκοπική εταιρεία που διοικείται από ένα συµβούλιο και επαγγελµατίες µάνατζερ.
Σε αυτή την περίπτωση υπάρχει µικρή κρατική επιχορήγηση, ή από ιδιωτικά ιδρύµατα.
Σε άλλες περιπτώσεις όπως η Φιλαρµονική της Βιέννης, η Φιλαρµονική του Λονδίνου,
η Συµφωνική του Λονδίνου και η Φιλαρµονική του Ισραήλ, η ορχήστρα είναι
συνεταιρισµός που ανήκει και διοικείται από τους ίδιους τους µουσικούς, πάλι µε
κάποιες κρατικές ή και ιδιωτικές χορηγίες. Στις περισσότερες χώρες οι µουσικοί
ανήκουν σε ένα επαγελµατικό σωµατείο που ρυθµίζει τις συνθήκες και τους όρους της
δουλειάς τους : αµοιβές, ωράρια, ασφάλιση, κλπ. Είναι φανερό το µοντέλο οργάνωσης
και λειτουργίας επηρεάζει το ρόλο των ορχηστρών στην κοινωνία, τις επιλογές του
ρεπερτορίου, τη συχνότητα εµφανίσεων και ηχογραφήσεων, τις συνεργασίες µε
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εξωτερικούς µουσικούς (σολίστ και µαέστρους), τη σχέση µε το κοινό και την ποιότητα
του παραγόµενου έργου5.
Οι µουσικοί ορχήστρας πολύ συχνά διάγουν την καριέρα τους µόνιµα σε µια
ορχήστρα, αφού περάσουν µερικά χρόνια της νεότητάς τους ως ελεύθεροι
επαγγελµατίες. Το δεύτερο µισό του 20ου αιώνα βλέπουµε για πρώτη φορά και
γυναίκες µουσικούς στην ορχήστρα, όπως και γυναίκες µαέστρους, ενώ παλιότερα
γυναίκες βλέπαµε µόνο στην θέση της άρπας. Μολονότι είναι µια καλή δουλειά,
συγκρινόµενη µε άλλες στον ευρύτερο κοινωνικό χώρο, παρατηρείται να εκφράζονται
µε δυσαρέσκεια για τη δουλειά τους, αναφερόµενοι κυρίως στην περιορισµένη
δηµιουργικότητα που έχει το παίξιµο σε ένα µεγάλο σύνολο όπου οι αποφάσεις
παίρνονται από το µαέστρο, το άγχος των παραστάσεων, και τις σχέσεις εξουσίας µε
τους άλλους : µουσικούς, µαέστρο, διοίκηση.
Τα οικονοµικά µιας ορχήστρας και η επιχορήγησή της από το κράτος επηρεάζει
δραστικά τη λειτουργία της και τους στόχους που θέτει, όπως η επιλογή του
ρεπερτορίου . Όπως λέει ο Ricardo Muti, η επιλογή του ρεπερτορίου είναι
διαπαιδαγώγηση για το κοινό, µέσα σε ένα κλίµα όπου ο πολιτισµός προστατεύεται από
το Κράτος ως κοινωνικό αγαθό :
Το κοινό, αν αφεθεί στις δικές του επιθυµίες, θα θέλει πάντα να ακούει τα ίδια έργα µέχρι
ναυτίας – τουλάχιστον η πλειοψηφία . Αυτό είναι πάντα ένα πρόβληµα, όταν κάποιος φτιάχνει
τα προγράµµατα, γιατί η µουσική είναι κάτι περισσότερο από ευχαρίστηση. Είναι µια ισχυρή
πολιτισµική δύναµη και όπως και οι άλλες καλές τέχνες, ένα αναπόσπαστο κοµµάτι της
παιδείας των ανθρώπων . Και η παιδεία είναι κάτι που πρέπει να πληρωθεί. Δεν είναι ένα δώρο
από τον ουρανό. Έτσι η Κυβέρνηση – οι κυβερνήσεις παντού – θα έπρεπε να ασχολούνται µε
την εκπαίδευση των πολιτών τους, και να αυξήσουν τις παροχές στις ορχήστρες και στους
υπόλοιπους πολιτιστικούς θεσµούς τους. Eίναι ηθική υποχρέωσή τους να βοηθούν όλες τις
τέχνες, γιατί βελτιώνουν και εκπολιτίζουν τους πολίτες τους (Matheopoulos 1982:375)

Το µέλλον των ορχηστρών σήµερα είναι αµφισβητούµενο, καθώς παρατηρείται
ήδη από το τέλος του 20ου αιώνα η εξαφάνιση των ορχηστρών από αρκετά
περιβάλλοντα που κάποτε αυτές παίζανε, η συγκέντρωση του ρεπερτορίου σε ένα
περιορισµένο αριθµό παλαιών έργων, η γήρανση του κοινού τους, και η εξάρτησή τους
από το κράτος ή από ιδρύµατα : όλα αυτά έχουν οδηγήσει τους κριτικούς στην
απόφανση ότι οι ορχήστρες πεθαίνουν. Από την άλλη, η ζωντάνια και η υγεία των
συνόλων δωµατίου και των ορχηστρών από όργανα εποχής, η επέκταση του θεσµού σε
Υπάρχει ένας µεγάλος αριθµός βιβλίων καθώς και επιστηµονικών και δηµοσιογραφικών άρθρων που
ασχολούνται µε το θέµα της οργάνωσης και διοίκησης των ορχηστρών - είναι ένα µεγάλο θέµα που δεν
θα µπορούσε να συµπεριληφθεί στην σύντοµη αναφορά που κάνουµε στην παρούσα εργασία .
5
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χώρες της Ασίας και της Λατινικής Αµερικής και η δυναµική των ηχογραφήσεων να
επεκτείνουν το κοινό και την αγορά της ορχηστρικής µουσικής υπαγορεύουν ότι οι
ορχήστρες έχουν ακόµα µέλλον, από µερικά χρόνια και ίσως ακόµα µερικούς αιώνες.

Στο λήµµα Conducting του Oxford Companion to Music διαβάζουµε : Η τέχνη
της διεύθυνσης ενός συνόλου από οργανοπαίκτες ή τραγουδιστές, ή και τα δυο µαζί, µε
τέτοιο τρόπο ώστε να παράγεται µια ενοποιηµένη και ισορροπηµένη επιτέλεση ενός
συγκεκριµένου µουσικού έργου.
Η ανάγκη για ένα διευθυντή πρωτοεµφανίζεται στα πολυφωνικά φωνητικά
σύνολα της Αναγέννησης και ήδη από τότε εφαρµόζεται η χειρονοµία προς τα κάτω για
τη θέση και προς τα πάνω για την άρση - είτε µόνο µε τα χέρια, είτε κρατώντας ένα
ρολό χαρτί. Από το 17ο αιώνα η αύξηση του µεγέθους των συνόλων, οργανικών και
φωνητικών, ώθησε προς µια εντονότερη καθοδήγηση, µε έναν ή περισσότερους
διευθυντές και υπο-διευθυντές ταυτόχρονα, ανάλογα µε τη δοµή και τις ανάγκες των
έργων. Τότε διηύθυναν οι ίδιοι οι συνθέτες από τη θέση του µπάσο κοντίνουο ή του
τσέµπαλου. Από το 1700 µε την δηµιουργία πολλών συνόλων από έγχορδα στην Ιταλία,
το ρόλο του καθοδηγητή αναλαµβάνει το πρώτο βιολί, εξ ού και παρέµεινε η
προσφώνηση του προεξάρχοντα ή του αρχιµουσικού (konzertmeister). Την ίδια εποχή
ωστόσο στη Γαλλία ο Λουλύ συνήθιζε να διευθύνει τα “24 βιολιά του βασιλιά”
χτυπώντας το πάτωµα µε ένα κοντάρι, µια βάρβαρη µουσικά συνήθεια που όµως
κράτησε ως το 19ο αιώνα.
Το 17ο και 18ο αιώνα το ρόλο του διευθυντή είχε ο πρώτος βιολονίστας ή ο
τσεµπαλίστας, και από το 19ο και µετά ένας ξεχωριστός από τους µουσικούς µαέστρος
που διηύθυνε µε µπαγκέτα (αρχικά στη Γαλλία, µετά στη Γερµανία και τέλος στην
Αγγλία). Ενώ ο βιολονίστας έπαιζε για να δείξει στους µουσικούς τί ήθελε, ο µαέστρος
καθοδηγούσε περιγράφοντας λεκτικά και µε χειρονοµίες, αν και κάποιοι µαέστροι που
ήταν βιολονίστες, όπως ο Χάµπενεκ, κρατούσε και το βιολί για να δείξει τί ήθελε.
Αρχικά ο ρόλος των µαέστρων ήταν περιορισµένος στο να κρατάνε το ρυθµό και να
δίνουν ατάκες και δεν επεµβαίναν στην ερµηνεία ή την έκφραση της µουσικής.
Σταδιακά άρχισαν να αυτοπροσδιορίζονται ως ερµηνευτές και εκτελεστές ενός
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τεράστιου οργάνου που ήταν η ορχήστρα. Η θέση του µαέστρου είναι στο κέντρο,
ανάµεσα στους µουσικούς.
Το 19ο αιώνα καθώς η µουσική έγινε πιο σύνθετη και οι ορχήστρες ακόµα
µεγαλύτερες προκύπτει η ανάγκη για εξειδικευµένους διευθυντές, ειδικά στην
συµφωνική µουσική και την όπερα. Οι πρώτοι µαέστροι αυτού του είδους ήταν
συνθέτες : Σπορ, Βέµπερ, Μέντελσον, Μπερλιόζ, Βάγκνερ. Ο Βάγκνερ ήταν µάλλον ο
πρώτος που είχε την ιδέα του µαέστρου ως ερµηνευτή . Ο διευθυντής ορχήστρας
γίνεται ένα νέο διακεκριµένο µουσικό επάγγελµα, µπαίνουν οι βάσεις της τεχνικής
διεύθυνσης , και οι µαέστροι διαµορφώνουν το δικό τους ιδιαίτερο ήχο και ερµηνευτικό
στυλ, από το οποίο γίνονται πια αναγνωρίσιµοι στο κοινό : έτσι µιλάµε για τον ήχο του
Φουρτβένγκλερ µε τη Φιλαρµονική της Βιέννης κλπ6.
Μέχρι τα µισά του 20ου αιώνα οι ορχήστρες γίνονται καλύτερες, πιο δεµένες, πιο
έµπειρες, έτσι ώστε να ανέβει πολύ το επίπεδο της εκτέλεσης. Αυτή την εποχή
εµφανίζονται µεγάλοι µαέστροι που απέκτησαν διεθνή φήµη . Ο Κάραγιαν άνοιξε την
συµφωνική µουσική στο κοινό της τηλεόρασης και έβαλε τις βάσεις του star system της
κλασικής µουσικής . Οι µουσικοί και οι µαέστροι µιλούν για την προ- και την µετάΚάραγιαν εποχή . Στην µνηµειακή αντιµετώπιση της µουσικής και την υπερπροβολή
ορισµένων καλλιτεχνών συνέβαλε και η εξάπλωση της δισκογραφίας, που υπαγόρευσε
νέους εµπορικούς όρους στην πρόσληψη της µουσικής . Έτσι, δηµιουργήθηκε µια
ιστορία ή ένα αρχείο από τις ηχογραφηµένες επιτελέσεις που ακολουθεί τη δική του
πορεία αλλά επηρεάζει και τη σφαίρα των ζωντανών επιτελέσεων . Στον 20ο αιώνα
κοινό και µουσικοί λαµβάνουν υπόψη τις “ηχογραφήσεις αναφοράς”, και κάθε νέα
ερµηνεία των κλασικών έργων συγκρίνεται µε αυτές .
Ιδρύθηκαν πολλές µεγάλες και καλές ορχήστρες σε όλο τον κόσµο, οι οποίες
έχουν πια γράψει τη δική τους ιστορία . Καθώς το επίπεδο της ορχηστρικής εκτέλεσης
ανέβαινε, οι µαέστροι ανεβαίναν στο πόντιουµ όχι για να διδάξουν, αλλά για να
καθοδηγήσουν σε στυλ και ερµηνεία . Επιλέον, καθώς περιορίστηκε και ο χρόνος που
Οι µουσικές φόρµες, τα αισθητικά στοιχεία και οι πρακτικές που προσδιορίζουν αυτά τα
πολιτισµικά µορφώµατα δεν είναι φυσικά το έργο ενός µεµονωµένου ατόµου: ουσιαστικά µπορούν να
νοηθούν ως έργο ενός ιδεατού συνολικού καλλιτέχνη, που επεξεργάζεται και ανασυνθέτει στοιχεία
στην ιστορική διαχρονία, προσθέτοντας διαρκώς στους διάφορους τύπους πολιτισµικής έκφρασης τα
ψήγµατα «νέων» κοινωνικών εµπειριών. Όπως αναφέρει ο Norbert Elias : µέσω των µηχανισµών
διαπλοκής, δηµιουργούνται µορφώµατα που δεν τα σχεδίασε κανένας µεµονωµένος άνθρωπος. (Elias
1997: 263, 300)
6
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διέθεταν οι ορχήστρες για πρόβα, η διεύθυνση έπρεπε να εφεύρει όλο και πιο
εκλεπτυσµένους και άµεσους τρόπους και τεχνικές . Σε πολλές περιπτώσεις η καριέρα
ενός µαέστρου συνδέθηκε µε µια συγκεκριµένη ορχήστρα, αφού πολλοί µαέστροι
δούλεψαν σταθερά σε µια ορχήστρα για πολλά χρόνια . Στο µυαλό µας έρχονται
αµέσως τέτοια ζεύγη : Κάραγιαν και Φιλαρµονική του Βερολίνου, Μητρόπουλος και
ΣΟ της Φιλαδέλφειας, Πρεβέν και κλπ.
Στις τελευταίες δεκαετίες του 20ου αιώνα, το επαγγελµατικό περιβάλλον έγινε
όλο και πιο ανταγωνιστικό, ώστε οι µαέστροι να ταξιδεύουν πολύ περισσότερο σε
αναζήτηση µιας κορυφαίας ορχήστρας, ή ως guest conductors, µε αποτέλεσµα συχνά η
δουλειά τους να γίνεται επιφανειακά, και να µη φτάνει στην ουσία του µουσικού
περιεχοµένου των έργων . Είναι σπανιότερο πια να συνδέεται ο µαέστρος µε µια και
µόνο ορχήστρα, καθώς επιδιώκουν µια γρήγορη εξέλιξη της καριέρας τους . Η εξέλιξη
όµως του επαγγέλµατός τους εξαρτάται πάντα από την πορεία των ορχηστρών και
γενικότερα της κλασικής µουσικής .
Σήµερα ο διευθυντής θεωρείται µια από τις πιο σηµαντικές φιγούρες της
µουσικής επιτέλεσης. Στα εξώφυλλα των σύγχρονων ηχογραφήσεων το όνοµα του
διευθυντή είναι συχνά τυπωµένο µε γράµµατα στο ίδιο, αν όχι µεγαλύτερο µέγεθος από
αυτό του συνθέτη, και αυτός είναι που κατά κανόνα απολαµβάνει τη µεγαλύτερη
αµοιβή για συναυλίες και ηχογραφήσεις. Βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής στις
περισσότερες ορχηστρικές ή χορωδιακές συναυλίες, αν και πριν από λιγότερο από 200
χρόνια ο ρόλος του στη µουσική ήταν µικρός και συχνά τον αναλάµβανε ο συνθέτης : ο
ερµηνευτικός ρόλος του µαέστρου δεν ήταν τόσο ανεπτυγµένος όσο σήµερα, πράγµα
που θα αναδειχθεί από µια σύντοµη ιστορική αναδροµή.
Η καριέρα του µαέστρου συνδέεται µε ένα ευρύ φάσµα δραστηριοτήτων, που
διαφοροποιείται ανάλογα µε το µέγεθος της ορχήστρας : σε µικρές ορχήστρες ο
µαέστρος τα κάνει όλα : να βρει χρηµατοδότηση, να κάνει τις πρόβες, να οργανώσει το
πρόγραµµα και να κάνει τις συναυλίες, ενώ σε µια µεγάλη ορχήστρα, περιορίζεται στις
παραστάσεις και προγραµµατισµό. Οι µαέστροι έχουν συχνά µια προηγούµενη ή και
παράλληλη καριέρα ως σολίστ ή συνθέτες, και είναι άλλοτε µόνιµα σε µια ορχήστρα ή
κάνουν εξωτερικές συνεργασίες.
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Βασικό χαρακτηριστικό της δουλειάς τους είναι η συνεργασία και η
αλληλεπίδραση µε τους άλλους, είτε είναι η δουλειά µαζί µε τους µουσικούς, είτε η
επικοινωνία και η συννενόηση µε τους χορηγούς, τους φορείς : είναι ίσως το πιο
κοινωνικό µουσικό επάγγελµα.
Η εικόνα τους όπως προβάλλεται προς τα έξω (ηγετικές, λαµπερές, εκφραστικές,
εµπνευσµένες προσωπικότητες) διαγράφει ένα µικρό µέρος της πραγµατικότητας, γιατί
η ζωή ενός µαέστρου γενικά χαρακτηρίζεται από σκληρή δουλειά και προετοιµασία,
συνεχή και ανελέητη αυτοκριτική, και διαρκείς ψυχολογικές, οικονοµικές και
καλλιτεχνικές προκλήσεις . Για να γίνει κανείς µαέστρος χρειάζεται πολύχρονη σπουδή,
άριστη γνώση της µουσικής θεωρίας και του ρεπερτορίου, και άριστη γνώση ενός
µουικού οργάνου . Συνήθως τα πρώτα χρόνια της καριέρας τους κάνουν την εκγύµναση
των χορωδιών της όπερας ή τις πρόβες της ορχήστρας ως βοηθοί µαέστροι.
Στην εποχή µας υπάρχουν αρκετοί µαέστροι στις τοπικές και διεθνείς µουσικές
αγορές, και λίγοι από αυτούς κάνουν διεθνή καριέρα . Ωστόσο είναι µάλλον το πιο
καλοπληρωµένο επάγγελµα στο χώρο της κλασική µουσικής.
Συχνά οι µαέστροι είναι και καλλιτεχνικοί διευθυντές, έχοντας έτσι και
καθήκοντα διοικητικά, όπως τις προσκλήσεις σολίστ και επισκεπτών µαέστρων, τον
έλεγχο των επιδόσεων και της τεχνικής της ορχήστρας, αλλά και την διατήρηση των
ισορροπιών ανάµεσα στους µουσικούς και το διοικητικό συµβούλιο, όπως και το
σχεδιασµό της επικοινωνιακής πολιτικής της ορχήστρας ή του θεάτρου (π.χ. θεµατικοί
κύκλοι , συναυλίες ελαφράς µουσικής, κλπ) .
Ένας νέος µαέστρος συχνά καλείται από τις περιστάσεις να δηµουργήσει ο ίδιος
τις ευκαιρίες για να κάνει µουσική, δηµιουργώντας νέα σύνολα µουσικής στα οποία
παίζουν επίσης νέοι µουσικοί, και αναλαµβάνοντας πρωτοβουλίες να συνεισφέρει στη
µουσική ζωή της πόλης του µε νέες ιδέες και πρωτότυπο τρόπο, προσελκύοντας έτσι το
κοινό. Αυτό θεωρείται από πολλούς ουσιαστικό γνώρισµα ενός µαέστρου, το ότι
δηλαδή είναι το άτοµο εκείνο που κάνει τα πράγµατα να συµβαίνουν, που επεµβαίνει,
που έχει µια ενεργητική και όχι παθητική στάση.
Ο µαέστρος είναι όπως λέει ο Στραβίνσκυ στη Μουσική Ποιητική του, ένα
περίεργο και ιδιόρρυθµο είδος σολίστα, (Στραβίνσκυ,1980:136), ένας τυρρανικός
βιρτουόζος, που δηµιουργήθηκε την εποχή του Ροµαντισµού. Ο µάεστρος, σαν
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ερµηνευτής βρίσκεται ανάµεσα στο συνθέτη και το κοινό, ή για να είµαστε πιο ακριβείς
σύµφωνα µε την δυτική Αισθητική, ανάµεσα στο µουσικό έργο και το κοινό. Οι
επιλογές του, η άρτια εκτέλεση και η ερµηνευτική του µατιά επηρεάζουν σηµαντικά την
πρόσληψη του έργου, γεγονός που έχει παίξει σηµαντικό ρόλο στην υπερεκτίµηση του
ρόλου του . Είναι ο µόνος που γνωρίζει ολόκληρο το έργο και πρέπει να ξέρει ακριβώς
τί κάνει, ώστε να καθοδηγήσει τη µουσική, πρέπει να ξέρει το στυλ της εποχής και του
κάθε συνθέτη και επιπλέον πρέπει να είναι καλός στον χειρισµό των ανθρώπων, κάτι
που χρειάζεται ψυχολογία, διπλωµατία, τακτ, και αξιοσηµείωτα οργανωτικά προσόντα .
Όσο όµως οι µουσικοί της ορχήστρας πρέπει να υποταχθούν στο διευθυντή τους , άλλο
τόσο πρέπει κι αυτός να υποταχθεί στις απαιτήσεις του έργου, όπως και πριν από αυτόν
ο συνθέτης υποτάσσεται προς την παράδοση και την εποχή του . Ισχύει βέβαια και το
αντίστροφο : από τη στιγµή που ένας νέος µαέστρος ανεβαίνει στο πόντιουµ µε µια
ορχήστρα καινούρια σε αυτόν, οι µουσικοί αµέσως αντιλαµβάνονται αν είναι ένας
γεννηµένος µαέστρος ή όχι – και µετά από µερικά µέτρα, τον έχουν «µετρήσει» και ως
µουσικό και ως άνθρωπο . Είναι αυτό που λέει ο Στραβίνσκυ αρχή της υποταγής :
Η υποταγή αυτή απαιτεί µια ευελιξία, κι αυτή µε τη σειρά της απαιτεί, µαζί µε την
τεχνική κατάρτιση, και µια αίσθηση της παράδοσης ... και σαν επιστέγασµα όλων αυτών
απαιτείται µια λεπτή καλλιέργεια που δεν είναι µόνο ζήτηµα αποκτηµένης γνώσης.

Υπό αυτό το πρίσµα, όλη η µουσική διαδικασία, είναι σε κάθε της διαδοχικό
στάδιο, µια διαρκής υποταγή, ή για να χρησιµοποιήσουµε άλλη έκφραση, µια διαρκής
συµµόρφωση και αφοµοίωση : από την αρχική έµπνευση στο µυαλό του συνθέτη, τις
πρώτες νότες, το ολοκληρωµένο έργο, την εκτέλεσή του, µέχρι τον ακροατή που
βγαίνει από µια µια συναυλία που µόλις παρακολούθησε, και µέχρι, όπως δείξαµε µε
την κριτική παρουσίαση της θεωρίας του Αντόρνο, τον αναστοχασµό των ειδικών,
µουσικολόγων και διανοούµενων, πάνω σε όλα αυτά τα στάδια, και την αναγωγή ή
υπαγωγή τους από τα γεγονότα στη θεωρία. Για κάποιο λόγο όµως οι ενστάσεις και η
κριτική περί υποταγής, οι κατηγορίες για τυρρανικότητα, για την επιβολή της
αυθεντίας, εστιάζονται κατεξοχήν στο πρόσωπο και το ρόλο του µαέστρου : αυτός είναι
και ο λόγος που το ενδιαφέρον αυτής της εργασίας είναι στραµµένο προς αυτόν.
Θεωρούµε ότι οι διευθυντές ορχήστρας είναι κοµβικά πρόσωπα στο γίγνεσθαι της
κλασικής µουσικής . Η επιβολή του µαέστρου στους µουσικούς γίνεται µε έναν
απροσδιόριστο τρόπο, το “µυστήριο” της διεύθυνσης, όπου κατά κάποιο τρόπο η
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προσωπικότητα του µαέστρου υπνωτίζει τους µουσικούς να υποτάσσονται στη θέλησή
του. Ο µαέστρος είναι ερµηνευτής, που διαµορφώνει γνώµη για το µουσικό και
πνευµατικό νόηµα του κάθε έργου και αποκτά µια νοερή εικόνα του ήχου που
περιέχεται σε αυτό.
Μια άλλη επίσης διαδεδοµένη οπτική είναι το “κάνουµε µουσική µαζί” (making
music together) . Η δουλειά του µαέστρου στις λεπτοµέρειές της κρίνεται και εξαρτάται
από την ορχήστρα µε την οποία δουλεύει. Ο µαέστρος γνωρίζει το έργο ήδη πριν από
την πρόβα, και κάνει τις απαραίτητες διορθώσεις. Οι µουσικοί µπορεί να γνωρίζουν το
µέρος τους, αλλά ειδικά εάν πρόκειται για καινούριο κοµµάτι ή για µια άπειρη
ορχήστρα, δεν έχουν εποπτεία του συνόλου, και χρειάζονται περισσότερες ή πιο
εντατικές πρόβες. Αλλά και στην περίπτωση που δεν υπάρχουν αµιγώς τεχνικά
εκτελεστικά θέµατα, ο µαέστρος επεµβαίνει ερµηνευτικά . Ανώτατος στόχος στη
συνεργασία µαέστρου και ορχήστρας είναι να επιτευχθεί η ενοποίηση όλων σε ένα – το
έργο, ο συνθέτης, ο µαέστρος, οι µουσικοί να γίνουν ένα. Όπως λέει ο Μπερνστάιν
(Matheopoulos , 1982 :XVIII) :
Στις συναυλίες που θεωρώ καλές, νιώθω ότι συνθέτω το έργο την ώρα που το
εκτελούµε ... στο τέλος µιας τέτοιας συναυλίας, χρειάζονται µερικά λεπτά µέχρι να
συνειδητοποιήσω πού βρίσκοµαι – σε ποιά αίθουσα, σε ποιά χώρα – ή ποιός είµαι ... γιατί
βρίσκεσαι σε ένα τέτοιο είδος έκστασης που δεν είναι τίποτα λιγότερο από µια απώλεια του
Εγώ : Δεν υπάρχεις .

Στην βέλτιστη εκδοχή της, η συναυλία µιας ορχήστρας είναι τελετουργία και ο
διευθυντής της ο µύστης. Οι µαρτυρίες των µαέστρων για αυτή την ιδιαίτερη
κατάσταση έκστασης και µυσταγωγίας είναι πολλές, όπως αυτή του Zubin Mehta
(Matheopoulos , 1982 : 348):
Συχνά νιώθεις ότι µια επιτέλεση είναι καλή, αλλά υπάρχουν πολλά επίπεδα του καλού,
και στο ανώτατο επίπεδο νιώθεις ότι δεν είσαι πια στο πόντιουµ, αλλά στέκεσαι στον αέρα,
εκείνο το συναίσθηµα που έχουν αυτοί που παίρνουν ναρκωτικά. Αλλά δεν χρειάζεσαι
ναρκωτικά. Μόνο τη µουσική. Δεν το καλλιεργείς. Ξαφνικά αυτό συµβαίνει. Άρχισε στο πρώτο
µέρος, µπορούσα να δω τον Πάνα να χορεύει µπροστά µου, και στο βάθος, το σκοτεινό ορεινό
τοπίο έξω από το Σάλτσµπουργκ να γίνεται ένα συµπαντικό τοπίο . Δεν ήµουνα εγώ υπεύθυνος
γιαυτό. Εκείνη τη νύχτα βρισκόµουνα σε εξαιρετικό κίνδυνο να χάσω τον έλεγχο ... Αυτές οι
στιγµές είναι πολύ σπάνιες- δεν µπορείς να τις κάνεις πρόβα .
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3.
Ορχήστρες και µαέστροι στην Ελλάδα :
ιστορία, ιδεολογία και εκπαίδευση

3. 1

Η κλασική µουσική στην Ελλάδα :

ιστορικές ζυµώσεις και ιδεολογικές αντιπαραθέσεις
Για να κατανοήσουµε τη θέση της κλασικής µουσικής στην Ελλάδα, πρέπει να
κάνουµε µια σύντοµη ιστορική αναδροµή, σε µια προσπάθεια να αναδείξουµε τα
γεγονότα, τις τάσεις και τις δυνάµεις που χώρου αυτού, αλλά και τις µεταξύ τους
σχέσεις.
Πριν από την ίδρυση του νέου ελληνικού κράτους, αλλά και αρκετές δεκαετίες
µετά µέχρι την τελική επέκταση των ορίων της νέας ελληνικής επικράτειας, ο
ελληνισµός βρίσκεται υπό το κράτος Οθωµανών και Ευρωπαίων κατακτητών, µε
εντελώς διαφορετικές πολιτισµικές επιρροές και κουλτούρα σε κάθε κατακτηµένη
περιοχή .
Οι Ενετοί κυριαρχούν στα Επατάνησα για τέσσερις περίπου αιώνες (14ος -18ος) .
Εδώ οι κάτοικοι µιλούν την ιταλική γλώσσα και υιοθετούν την κουλτούρα της
γειτονικής Ιταλίας . Η πόλη που ήταν το κέντρο αναφοράς ήταν η Νάπολη, και το
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σηµειώνουµε αυτό διότι η Ιταλία δεν ακολούθησε την προοδευτική Δύση στις εξελίξεις
στη µουσική, µε το νότιο κοµµάτι της να καθυστερεί ακόµη περισσότερο από την
υπόλοιπη χώρα να επηρεαστεί από την Δύση. Οι εξελίξεις αυτές αφορούν την θέση της
οργανικής ή καθαρής µουσικής, η οποία βρισκόταν σε πλήρη ανυποληψία, θέση που
είχε θεµελιωθεί θεωρητικά στην άποψη ότι η τέχνη είναι µίµηση της φύσης, και
εποµένως η µουσική, που δεν µπορεί να έχει περιεχόµενο, είναι η κατώτερη από όλες
τις τέχνες, κατάλληλη µόνο για διασκέδαση ή µια ανούσια τέρψη των αισθήσεων. Αυτό
που κυριαρχεί είναι η όπερα, επειδή είναι µια τέχνη που στηρίζεται στην ποίηση . Η
µουσική ζωή της Ιταλίας στρέφεται λοιπόν γύρω από τα θέατρα και τις παραστάσεις
όπερας, ενώ οι συναυλίες καθαρής µουσικής (academiae) είναι ελάχιστες και αφορούν
τους σπουδαστές οργάνων και όχι το κοινό. Τα οργανικά έργα από αυτή την περίοδο,
είναι η µουσική της όπερας και οι µεταγραφές αυτής τη µουσικής για πιάνο, ώστε να
διαδίδεται - διαφηµίζεται το έργο στον κόσµο. Στα λίγα έργα οργανικής µουσικής που
εξαιρούνται από αυτό τον κανόνα, η σύνθεση γίνεται πάνω σε φόρµες τραγουδιστικές ενώ η φόρµα σονάτας, που είναι το σήµα κατατεθέν της κλασικής µουσικής, δεν
εφαρµόζεται καθόλου.
Πάνω σε αυτά τα πρότυπα η µουσική κουλτούρα των Επτανήσων έχει δυτικά
χαρακτηριστικά : Οι φιλαρµονικές εταιρείες που ιδρύθηκαν κατά το πρότυπο των
ιταλικών κονσερβατορίων, (Κέρκυρας 1840, Ζακύνθου 1843, Αργοστολίου 1844),
ήταν ένα είδος φιλανθρωπικού ιδρύµατος, που παρείχε στέγη, τροφή και µουσική
εκπαίδευση για τα άπορα παιδιά. Το επίπεδο των σπουδών κρίνεται µάλλον χαµηλό, µε
σκοπό κυρίως την προετοιµασία των µουσικών που έπαιζαν στις Φιλαρµονικές, αλλά
και στις στρατιωτικές µπάντες της Αθήνας . Έτσι όµως έµπαινε ενεργά η µουσική στη
ζωή των Επτανησίων, παρέχοντας σε πολλούς από αυτούς και ένα επάγγελµα για
επιβίωση : Οι τρεις σηµαντικότεροι Έλληνες συνθέτες και µαέστροι στρατιωτικής
µουσικής στην Αθήνα, ο Δηµήτριος Διγενής και οι αδελφοί Ιωσήφ και Σπυρίδων
Καίσαρης, ήταν Κερκυραίοι, µαθητες της Φιλαρµονικής Εταιρείας Κέρκυρας.
(Ρωµανού 2003a : 234 )
Για το ίδιο περίπου διάστηµα των τεσσάρων αιώνων (από το 15ο ως το 19ο) στην
υπόλοιπη επικράτεια έχουµε την Οθωµανική αυτοκρατορία. Εδώ τα πράγµατα είναι
τελείως διαφορετικά : αποκοµµένη από την ευρωπαϊκή Αναγέννηση και το Διαφωτισµό,
το γενικό επίπεδο µόρφωσης και πολιτισµού είναι σχεδόν ανύπαρκτο. Στις τοπικές
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κοινωνίες υπάρχει η προφορική µουσική παράδοση µε τη µορφή λαϊκών τραγουδιών
και εκκλησιαστικών µελών (οι Οθωµανοί άφηναν ελευθερία θρησκευτική στους
Ορθόδοξους Χριστιανούς) .
Στην Κωνσταντινούπολη του 19ου αιώνα, λόγω του Πατριαρχείου7 , που
θεµελιώνει την Ορθοδοξία ως την ταυτότητα των απανταχού Ελλήνων, συντηρείται η
βυζαντινή παράδοση, µε αυστηρά φωνητικό χαρακτήρα και νευµατική σηµειογραφία, η
οποία αναγνωρίζεται ως η “εθνική” µουσική - µια αντίληψη που θα αποδειχτεί πολύ
ισχυρή στις συνειδήσεις των Ελλαδιτών . Στην Κωνσταντινούπολη ωστόσο, υπάρχει
πλούσια διαπολιτισµικότητα (Τούρκοι , Έλληνες , Αρµένιοι , Ευρωπαίοι), που αφήνει
το σηµάδι της στη µουσική : κοσµική µουσική, (τραγούδια ελληνικά, τούρκικα,
ευρωπαϊκά) που ονοµάζεται “εξωτερική”, και της οποίας βρίσκουµε καταγραφές σε
νευµατική (βυζαντινή) σηµειογραφία.
Τέλος, προς το τέλος της οθωµανικής κατοχής, 17ο - 18ο αιώνα, δηµιουργούνται
από Έλληνες εµπόρους οι παροικίες του εξωτερικού, στη Βιέννη, Τεργέστη, Σερβία,
Ουγγαρία, Οδησσό, Βλαχία και Μολδαβία, που λόγω της οικονοµικής ευµάρειας που
αποκτούν, αλλά και της επαφής τους µε την Ευρώπη, αναλαµβάνουν ηγετικό ρόλο στην
αφύπνιση του γένους. Διαθέτουν τα µέσα για την έκδοση βιβλίων και εφηµερίδων, την
ίδρυση σχολείων και τη µεταλαµπάδευση των ιδεών του Διαφωτισµού στην πατρίδα, τη
στήριξη του επαναστατικού αγώνα και την οργάνωση του νέου ελληνικού κράτους.
Επηρεάζονται όπως είναι φυσικό από τον µουσικό πολιτισµό της Ευρώπης, και στις
εκεί εκκλησίες τους ψάλλονται εναρµονισµένα εκκλησιαστικά µέλη. Για αυτή τη
µερίδα Ελλήνων, ο εκδυτικισµός είναι συνώνυµο µε την αναγέννηση του ελληνικού
έθνους, αντίληψη που και αυτή θα διατηρηθεί σθεναρά στη νεότερη ελληνική ιστορία,
και θα εκφραστεί µε αντίστοιχο τρόπο και στο θέµα της µουσικής.
Μετά το τέλος της Επανάστασης, στο νεοσύστατο και ταραγµένο ακόµη ελληνικό
κράτος (1830) οι Μεγάλες Δυνάµεις εγκαθιστούν βασιλιά τον Βαυαρό Όθωνα (1833),
επιβάλλοντας την επικυριαρχία τους στη χώρα, γεγονός που γίνεται για αρκετά χρόνια
αιτία προστριβών και εξεγέρσεων µεγάλου µέρους του λαού εναντίον του µονάρχη. Το
Σύνταγµα της Ελλάδας ψηφίστηκε το 1843. Ο Όθωνας εκδιώχθηκε το 1862, και στη
θέση του µπήκε ο Δανός Γεώργιος Α’ . Η Αθήνα γίνεται η πρωτεύουσα του κράτους
7

Ο Πατριάρχης, εκτός από θρησκευτικός ηγέτης, ήταν και εκπρόσωπος του ρουµ µιλέτ, των υπόδουλων
δηλαδή Ορθόδοξων Χριστιανών και λογοδοτούσε στο Σουλτάνο για τις πράξεις τους.
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(1833) και παράλληλα κέντρο των πολιτικών και πολιτιστικών εξελίξεων και τόπος
γεγονότων-οροσήµων της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Μέχρι το 1864 που ενώθηκαν
τα Επτάνησα µε την Ελλάδα, η µουσική που ακούγεται στην Αθήνα είναι :
ακόµη πιο πίσω από τις εξελίξεις στην Ευρώπη από ότι αυτή των Επτανήσων – αστικά
λαϊκά τραγούδια, όπερες, µεταγραφές δηµοφιλών µελωδιών για µπάντες και µαντολινάτες
µουσική για παραστάσεις αρχαίου δράµατος, µουσική για κωµειδύλλια, εναρµονισµένη
εκκλησιαστική µουσική. Το ρεπερτόριο αλλά και ολόκληρο το πλέγµα των θεσµών της
µουσικής εκπαίδευσης , διάδοσης και εµπορίου των κέντρων της δυτικής Ευρώπης αγνοείται
εντελώς. (Ρωµανού 1987: 98)

Από την πολιτική και οικονοµική εξουσία όπως και από την Αυλή, υποστηρίζεται
η Δυτική µουσική . Με την ένωση των Επτανήσων οι Επτανήσιοι µουσικοί διαχέονται
σε όλη την επικράτεια και φυσικά και στην Αθήνα, και παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο
στη διαµόρφωση των µουσικών θεσµών για την εκτέλεση της Δυτικής µουσικής.
Ιταλικοί θίασοι επισκέπτονται την πόλη και δίνουν παραστάσεις µουσικού θεάτρου,
ανοίγουν και λειτουργούν τα πρώτα θέατρα (από το 1844 το Θέατρο Μπούκουρα )
ιδρύονται µουσικές εταιρίες και µουσικοί σύλλογοι, όπως η µουσική εταιρεία Ευτέρπη
και ο Μουσικός και Δραµατικός Σύλλογος, ο οποίος θα αναλάβει τη σύσταση του
πρώτου αθηναϊκού ωδείου, του Ωδείου Αθηνών το 1872 . Κυκλοφορούν συλλογές
τραγουδιών που κατοπτρίζουν την καθαρά ευρωπαϊκή κατεύθυνση που παίρνει η
µουσική στην παιδεία, γραµµένες στο πεντάγραµµο και είναι ως επί το πλείστον
προσαρµογές ελληνικών στίχων σε µελωδίες τραγουδιών του Σούµπερτ, του
Μέντελσον, ή και παραδοσιακών γερµανικών τραγουδιών, τα οποία προορίζονται και
για χρήση στα σχολεία . (Ρωµανού 2003a : 243)
Το µάθηµα της Μουσικής µπαίνει στο Αναλυτικό Πρόγραµµα των σχολείων το
1830, µε σκοπό την ίδρυση χορωδιών ικανών να τραγουδούν στο Ναό και σε διάφορες
εορταστικές εκδηλώσεις, µε ρεπερτόριο χορωδιακής µουσικής της Ευρώπης .
Στις ελληνικές κοινότητες του εξωτερικού - οι οποίες είναι πολυπληθείς και
κρίσιµες για τις αποφάσεις που παίρνονται για την πρόοδο του ελληνικού κράτους - ως
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τα τέλη του 19ου αιώνα ψάλλονται εναρµονισµένα µέλη8 , πράγµα που κινητοποιεί το
Πατριαρχείο να συγκαλέσει το 1881 επιτροπή για τη µελέτη του “µουσικού ζητήµατος”
που είχε δηµιουργηθεί, και τη διαφύλαξη της καθαρότητας του βυζαντινού µέλους, που
τη θεωρούσαν την “εθνική” µουσική των Ελλήνων.
Το 1891 γίνεται αναδιοργάνωση του ωδείου Αθηνών από τον τότε διευθυντή του,
Γεώργιο Νάζο, ο οποίος ανήκοντας σε µια από τις πλούσιες οικογένειες της πόλης,
απολάµβανε αποδοχής και στήριξης από το κράτος αλλά και την καλή κοινωνία της
εποχής. Η πρωτοβουλία αυτή, συνοπτικά περιγράφεται ως µια προσπάθεια να
οργανωθεί η µουσική παιδεία µε κεντροευρωπαϊκά - γερµανικά πρότυπα σε µια λογική
αναβάθµισής της και δίνοντας µια ελιτίστικη χροιά : καλούνται πολλοί ξένοι δάσκαλοι
να διδάξουν, ιδρύεται συµφωνική ορχήστρα, και προβάλλεται το πιάνο ως το
αντιπροσωπευτικό όργανο, αφού είναι όργανο κατάλληλο αµφότερα για τη δηµόσια και
για την ιδιωτική ζωή, για τους επαγγελµατίες - σοβαρούς σολίστ και για τους
ερασιτέχνες 9.
Από τη µελέτη των ιστορικών πηγών της εποχής διαφαίνεται ότι τα µουσικά
πράγµατα όπως είχαν διαµορφωθεί ως τότε µε την επιρροή των Επτανήσιων µουσικών,
αποτιµώνταν αρνητικά, ως χαµηλού επιπέδου, από το κοµµάτι της αθηναϊκής κοινωνίας
που ήταν κοντά στην εξουσία και είχε οικονοµική ισχύ, τους ανθρώπους δηλαδή που
προσπαθούσαν να προσδιορίσουν την ταυτότητά τους ως η νεο-ελληνική αστική τάξη και λέµε προσπαθούσαν, γιατί δεν είναι βέβαιο αν τελικά στην νέα Ελλάδα
δηµιουργήθηκε ποτέ µια αµιγής αστική τάξη. Η αποδεδειγµένη σχετική παρώχηση, ως

8

Το 1844 - 45 οι Άνθιµος Νικολαίδης και Ιωάννης Χαβιαράς ψάλτες στις δυο ελληνικές εκκλησίες της
Βιέννης, εξέδωσαν εκκλησιαστικούς ύµνους προσαρµοσµένους από τους ίδιους σε “ευρωπαικό ύφος” και
εναρµονισµένους ...H Iερά Σύνοδος της Κωνσταντινούπολης ονοµάζει το 1846 τη µουσική αυτή
“έκφυλον” και κρίνει “απαράδεκτον και κατάκριτον (.. )την χρήσιν της καινοφανούς ταύτης µουσικής”
στην εκκλησία (Παπαδηµητρίου 1921:10) .
Το 1870, µετά από µια σειρά ένθερµων άρθρων του καθηγητή της Ριζαρείου σχολής Γ. Μαντζαβίνου στο
περιοδικό Αιών, µια τετράφωνη χορωδία ψάλλει για πρώτη φορά στην Μητρόπολη Αθηνών. Το 1871
ιδρύεται το Ωδείο Αθηνών και ένας από τους πρώτους καθηγητές του, ο Αλέξανδρος Κατακουζηνός,
επινοεί ένα νέο τρόπο εναρµόνισης των εκκλησιαστικών ύµνων, “ακολουθήσας την Ρωσσικήν
εκκλησιαστικής τεχνοτροπίαν” (Παπαδηµητρίου 1921: 13) στο Ρωµανού 1985:13
9

Το πιάνο έχει πρωτότυπο ρεπερτόριο των µεγάλων κλασικών, και µπαίνει µέσα σε κάθε “καλό” σπίτι ,
δίνοντας την ευκαιρία και στις γυναίκες, στρώµα µε περιορισµένο δηµόσιο βήµα, να εκφραστούν - η
γνωστή και χρησιµοποιούµενη ως σήµερα ελληνική έκφραση “γαλλικά και πιάνο” περιγράφει τις
απαιτήσεις αυτού του γυναικείου αστικού προφίλ, του “κοριτσιού από σπίτι” , και για το σπίτι, θα
προσθέσουµε, σε αντιδιαστολή µε τη χειραφετηµένη γυναίκα-τραγουδίστρια (και έξω από το σπίτι) των
ιταλικών οπερατικών θιάσων και των µπουλουκιών, και πιο µετά, των ρεµπέτικων κοµπανιών.
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προς την υπόλοιπη Ευρώπη, της κουλτούρας που εισήγαγαν οι Επτανήσιοι, όπως
σχολιάσαµε πιο πάνω, έδινε το έρεισµα για αυτή την κριτική σε βάρος της.
Η αντίθετη πλευρά, µε τις φωνές του Λαµπελέτ και του Αξιώτη, άσκησε και αυτή
δριµύα κριτική, µε το επίσης σοβαρό επιχείρηµα ότι µια πιο χαµηλή ή λαϊκή µουσική
εκπαίδευση ήταν πολύ καλύτερα εναρµονισµένη µε τις αληθινές ανάγκες της τότε
κοινωνίας, θέτοντας τις βάσεις για την εξάπλωση της δυτικής µουσικής από τα χαµηλά
προς τα επάνω : η “επτανήσια” λογική έδινε στη µουσική λειτουργικότητα οργανικότητα µέσα στο κοινωνικό γίγνεσθαι, ώστε να γίνει σταδιακά απαραίτητη στη
συνείδηση των προσφάτως αφυπνισµένων Ελλήνων.
Μουσικά, ολόκληρη η Ευρώπη κυριαρχείται από την επιρροή και το θρίαµβο του
Βάγκνερ, ενώ στη γερµανική παράδοση βασίζονται οι εθνικές µουσικές σχολές των
γύρω από την κεντρική Ευρώπη χωρών 10. Εκείνη την εποχή ιδρύονται τα σύγχρονα
εθνικά κράτη, και η ανεύρεση και παράλληλα ο προσδιορισµός της εθνικής συνείδησης
είναι κυρίαρχο αίτηµα των λαών . Το 19ο αιώνα και τις αρχές του 20ου η εθνική
ταυτότητα και ο πατριωτισµός διεκδικούνται από όλες τις κοινωνικές συνιστώσες που
βρέθηκαν να συνυπάρχουν στο πλαίσιο που ονοµάζουµε νέα Ελλάδα - και είναι
άνθρωποι µε κοινή γλώσσα και θρησκεία, αλλά σηµαντικές διαφορές στην ιστορική
µνήµη και κατά συνέπεια

στην κοσµοθεωρία και τις αξίες τους, και τελικά, στα

οράµατά τους για το µέλλον : Ελλαδίτες πρώην υπήκοοι των Οθωµανών, Επτανήσιοι
πρώην υπήκοοι των Βενετών, πλούσιοι και πεφωτισµένοι κοσµοπολίτες έµποροι των
πρώην παροικιών, αργότερα και Μικρασιάτες πρόσφυγες που έρχονται να προστεθούν
µε βίαιο τρόπο - όλοι αυτοί εισέρχονται στη χώρα σε διαφορετικό χρόνο ο καθένας και
επιπλέον έχουν να αντιµετωπίσουν ένα µεταβαλλόµενο τοπίο εκδηµοκρατισµού,
εκβιοµηχάνισης και αστικοποίησης. Ζουν σε µια νέα ενιαία χώρα, την Ελλάδα,
ονοµάζονται Έλληνες και επιθυµούν να ενωθούν κάτω από µια νέα συλλογική

10

Ο όρος Εθνική Σχολή περιγράφει τα µουσικά κινήµατα που αναπτύχθηκαν σε περιφερειακές
χώρες της Ευρώπης (όπως Ρωσία, σκανδιναβικές, µεσογειακές και ανατολικοευρωπαϊκές χώρες) από τα
τέλη του 19ου έως τις αρχές του 20ου αιώνα µε κύρια ιδεολογία την έκφραση εθνικού περιεχοµένου µε
τη βοήθεια ‘κοσµοπολίτικων’ µουσικών εργαλείων, µε τη γλώσσα δηλαδή της ‘έντεχνης’, λόγιας
δυτικοευρωπαϊκής µουσικής, στην οποία αναφερόµαστε συνήθως µε τον όρο ‘κλασική’ µουσική. Οι
εθνικές σχολές επιχειρούν συνεπώς ένα φαινοµενικό παράδοξο: τη δηµιουργική σύζευξη του εθνικού, της
λαϊκής παράδοσης µε µια υπερεθνική γλώσσα, αυτή της λόγιας µουσικής, µε στόχο την ανάπλαση,
ανανέωση και φυσικά την ανάδειξη του εθνικού υλικού (Φράγκου – Ψυχοπαίδη 1990 : 24-5).
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ταυτότητα µε προβολές, υπερβάσεις και παραχωρήσεις · είναι ένα από τα µεγαλύτερα
ζητήµατα της νεότερης ιστορίας µας αν και µε ποιό τρόπο τα κατάφεραν.
Έχοντας κατά νου ότι η σύγχρονη Ελλάδα δηµιουργείται στο ευρύτερο πλαίσιο
του µοντερνισµού και των εθνικών κρατών σε όλο τον κόσµο, µπορούµε να
καταλάβουµε γιατί οι τάξεις που βρίσκονται πιο κοντά στο µοντέρνο µοντέλο,
βρίσκονται σε πλεονεκτικότερη θέση να µπολιάσουν τη νέα ταυτότητα µε τα δικά τους
χαρακτηριστικά. Ο Μανόλης Καλοµοίρης, ο αναγνωρισµένος ως πατέρας της εθνικής
σχολής στην Ελλάδα, προέρχεται από αστική οικογένεια, έχει σπουδάσει µουσική στη
Βιέννη, διδάσκει πιάνο, θεωρητικά, σύνθεση και ιστορία της µουσικής στο ωδείο
Αθηνών, υποστηρίζει και συνδέεται προσωπικά µε τους δηµοτικιστές και τον
Ελευθέριο Βενιζέλο και ταυτίζεται µε τις νεοτεριστικές και προοδευτικές δυνάµεις της
εποχής - την κυβέρνηση, τον Τύπο, τους προοδευτικούς διανοούµενους. Εισάγει,
διαποτισµένος από το Γερµανικό Ροµαντισµό, µια πρωτόγνωρη και παράταιρη για την
Ελλάδα αυστηρότητα και έναν εκλεκτικισµό στην αντίληψη της µουσικής . Όπως
περιγράφει η Ρωµανού :
Η διάκριση µεταξύ σοβαράς και ελαφράς µουσικής, που δεν υπήρχε στις συνειδήσεις
των Επτανησίων και των Νοτιοιταλών µουσικών, γίνεται τώρα σαφής και έντονη . Η διαφορά
ιδεολογίας και νοοτροπίας είναι τόσο ευδιάκριτη, ώστε οι πρώτοι συνθέτες που κατατάσσονται
στους δηµιουργούς “ελαφράς” ελληνικής µουσικής είναι - µε ελάχιστες εξαιρέσεις - αυτοί οι
αποκλεισµένοι, που είχαν βάλει τα θεµέλια της δυτικής µουσικής στην Αθήνα . (Ρωµανού,
2003c : 294)

Η πρώτη Ιστορία της Ελληνικής Μουσικής, γραµµένη από τον Συναδινό το 1919,
αγνοεί παντελώς τη βυζαντινή παράδοση και τα Επτάνησα : αυτή η τελείως
ανορθολογική συµπεριφορά σε ένα σύγγραµα που όφειλε να αξιώνει να είναι
επιστηµονικό, δείχνει πως εκείνη την εποχή ενδιέφερε να φτιαχτούν οι νέοι µύθοι, και
όχι να αποτυπωθεί η ιστορική αλήθεια. Μια τέτοια κατάχρηση της ιστορίας θα έµενε
άραγε χωρίς επιπτώσεις ;
Ο όρος “εθνική µουσική ” εννοώντας το βυζαντινό µέλος χρησιµοποιείται πλέον
µε αυτό το περιεχόµενο µόνο από τους ψάλτες και είναι ενδεικτικό του γενικότερου
περιορισµού της εξουσίας της Εκκλησίας :
Αυτή η αλλαγή συνίσταται στην εγκατάλειψη της πολιτικής του να προβάλλεται η
Ορθόδοξη Εκκλησία ως ο σωτήρας του γένους ( µια πολιτική που ενέκριναν ακόµη και οι
µορφωµένοι Έλληνες, επειδή η Ορθόδοξη Εκκλησία συµβόλιζε την υπεροχή έναντι των άλλων
κρατών µε το ίδιο δόγµα, των Σλάβων), και τον προσανατολισµό στην αφοµοίωση µε τη Δυτική
Ευρώπη . (Ρωµανού, 1987: 99)
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Μέσα στη λογική του αυθεντικού και της καθαρότητας η βυζαντινή παράδοση
αρχίζει να καλλιεργείται “σωστά”, δηλαδή µε τρόπο αποδεκτό από το Πατριαρχείο, που
σηµαίνει µονόφωνη , φωνητική και µε σηµειογραφία νευµατική · εναρµονίσεις µελών
και καταγραφές σε πεντάγραµµο απορρίπτονται επισήµως και οριστικά.

Το ωδείο

Αθηνών, µε σεβασµό στην Ορθοδοξία, βρίσκει χώρο να φιλοξενήσει τη βυζαντινή
παράδοση, συνεργαζόµενο µε το Πατριαρχείο για την ίδρυση σχολής Βυζαντινής
µουσικής11, αλλά και να την οριοθετήσει : είναι ένας άλλος µουσικός κόσµος που δεν
επικοινωνεί µε την µουσική της κοινωνίας. Η ιδέα να συνδυαστεί η τροπικότητα µε τη
δυτική µουσική θα µετατεθεί µερικές δεκαετίες µετά .
Πρόθεσή µας δεν είναι να αναλύσουµε το ζήτηµα της εθνικής σχολής στην
Ελλάδα, θέµα από µόνο του πολυεπίπεδο : θα σχολιάσουµε µόνο ότι η ανάγκη για τη
σύζευξη της “υψηλής” κλασικής µουσικής και της ατοµικής έκφρασης µε το λαϊκό, το
παραδοσιακό και τη συλλογική έκφραση, είναι η υστερο-ροµαντική ιδεολογικά
επιδίωξη της νέας ελληνικής κοινωνίας να αυτο-οριστεί ετερο-προσδιοριζόµενη και να
λάβει τη θέση της στο υπερτοπικό πλαίσιο της διεθνικότητας που χαρακτήριζε την
κλασική µουσική. Είµαστε ένα σύγχρονο κράτος, ένα νέο έθνος, σε ένα διεθνές
περιβάλλον, η κλασική µουσική είναι η διεθνής µουσική γλώσσα της εποχής, και
χρειαζόµαστε µια εγχώρια µουσική παραγωγή που να στηρίζεται σε αυτή τη διεθνή
γλώσσα, για να µπορούµε να συνοµιλούµε µουσικά µε τα άλλα κράτη-έθνη, αλλά και
εντός της χώρας, για να οικοδοµήσουµε τη δική µας νεοτερική πραγµατικότητα.
Να όµως που στην πράξη η παράδοση µε τη νεοτερικότητα δεν συνοµίλησαν
ουσιαστικά στην Ελλάδα : Ο Ψάχος µέσω του περιοδικού Φόρµιγξ12 προστατεύει την
“καθαρότητα” ( που ταυτίζεται µε την “ελληνικότητα” ) της µουσικής, που δεν πρέπει
να έχει ξένες επιρροές (δηλαδή εναρµόνιση). Η ελληνικότητα στα έργα του Καλοµοίρη

11

Το Ωδείο Αθηνών αποφάσισε το 1903 να συνεργαστεί µε το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης για ητν
ίδρυση σχολής Βυζαντινής µουσικής. Για το σκοπό αυτό, ο διευθυντής του Ωδείου Γ. Νάζος πήγε στην
Κωνσταντινούπολη για να βρει το κατάλληλο πρόσωπο που θα αναλάµβανε τη διδασκαλία της
βυζαντινής µουσικής στο ωδείο. Μετά από την προτροπή του ίδιου του Πατριάρχη, επιλέγεται ο
Κωνσταντίνος Ψάχος, διακεκριµένος ψάλτης και συγγραφέας άρθρων περί της βυζαντινής µουσικής. Ο
Ψάχος δίνει το εναρκτήριο µάθηµά του στην Αθήνα στις 3 Σεπτεµβρίου 1904, και συνέβαλε σηµαντικά
στην επιβοή του παραδοσιακού µονοφωνικού µέλους επί των τετράφωνων προσαρµογών. (Δροσίνη,
1938:135)
12Η

Φορµιγξ (1901 - 1912) ήταν ένα από τα πιο σηµαντικά µουσικά περιοδικά το οποίο είχε σκοπό να
προστατεύσει και να διαδώσει τη µονόφωνη εκλησιαστική αλλά και τη δηµοτική µουσική : σε αυτό
δηµοσιεύονται πάµπολλα τραγούδια από όλες τις περιοχές της Ελλάδας σε νευµατική σηµειογραφία
(Ρωµανού , 2003b : 223)
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εντοπίζεται σε εξωµουσικά στοιχεία, όπως οι τίτλοι και το πρόγραµµα13 , ενώ στα
αµιγώς µουσικά στοιχεία, ακολουθεί µια ελεύθερη ανάµιξη δυτικών και ελληνικών
στοιχείων µε ένα τελικό αποτέλεσµα που δεν θυµίζει το Βάγκνερ που ο ίδιος είχε σαν
πρότυπο .
Στα µεγάλης κλίµακας και πιο φιλόδοξα έργα του Καλοµοίρη, τις όπερες και τις
συµφωνίες, αντιλαµβάνεται κανείς
συσσωρευµένους συµβολισµούς, νοηµάτων και
ιδεολογιών ... Οι σχέσεις της δραµατικής µουσικής του Καλοµοίρη µε αυτήν του Βάγκνερ είναι
µόνο εξωτερικές . Ο Καλοµοίρης είναι πάντα λυρικός και η µουσική του δεν έχει τον παλµό της
βαγκνέριας µουσικής όταν είναι πολυφωνικά πυκνωµένη . (Ρωµανού, 2006 :175 - 182)

Σύµφωνα µε τις ανθρωπιστικές επιστήµες, η έννοια της ταυτότητας παίζει
κοµβικό ρόλο όχι µόνο για την αντίληψη του εαυτού από το ίδιο το άτοµο αλλά και για
την τοποθέτηση του ατόµου στην οµάδα και εν τέλει για τη συλλογική κατασκευή της
κοινωνίας. Το παρελθόν, εκτός από προϊόν κατεξοχήν αφηρηµένης θεώρησης, µπορεί
να είναι και µια ιδεολογική κατασκευή. Τα σύγχρονα εθνικά κράτη οδηγήθηκαν στην
αναζήτηση και δηµιουργία της εθνικής τους ταυτότητας . Στη χώρα µας η ταυτότητα, ή
αλλιώς η “ελληνικότητα”, συζητιέται από την απαρχή της ίδρυσης του σύγχρονου
κράτους - αλλά και πριν την Επανάσταση - ως ο προσδιορισµός της συγγένειάς µας µε
την Ευρώπη ή της απόστασής µας από αυτή και ως το ερώτηµα αν ανήκουµε στην
Ανατολή ή στη Δύση, έννοιες που εµφανίζονται µάλιστα να συγκρούονται. Σύγκρουση
ιδεολογική κατά τον Κωνσταντίνο Τσάτσο (1968:84) :
.. βασιζόµενη σε διαφορά αντίληψης για τη σχέση ατόµου και ολότητας, και όχι σε
οικονοµικά στοιχεία 14.

Είναι θέµα πρωτίστως πολιτικό µε προεκτάσεις σε όλες της εκφάνσεις της
κοινωνικότητας της χώρας µας και φυσικά και στις τέχνες, οι οποίες, και µεταξύ αυτών
προπάντων η µουσική, έχουν λειτουργήσει ως το όχηµα της έκφρασης των στάσεων
που πήραν τα διαφορετικά κοινωνικά στρώµατα απέναντι στο συγκεκριµένο θέµα
καθ’όλη την πορεία της νεοελληνικής ιστορίας µέχρι και σήµερα.
Οι βασικοί άξονες του ζητήµατος ¨Ανατολή - Δύση” είναι :
13

Οι τίτλοι των έργων του Καλοµοίρη αναδεικνύουν τα θεµελιώδη µοτίβα της εθνικιστικής ιδεολογίας
του: «Το ∆αχτυλίδι της Μάνας», «Η Συµφωνία της Λεβεντιάς» προς τιµήν των ηρώων του Βαλκανικού
Πολέµου (Φράγκου-Ψυχοπαίδη, 1990 : 87,131). Μπορεί κανείς να εντοπίσει στον Καλοµοίρη το
ηθογραφικό (νατουραλισµός, η ελληνική φύση και ζωή), το εξωτικό (ένας ανατολίτικος ροµαντισµός, οι
βυζαντινές και δηµοτικές αναφορές), το θρυλικό (τα πάθη του γένους, ο µεγαλοϊδεατισµός, θρησκευτικοί
συµβολισµοί) αλλά και το ‘ειδωλολατρικό’ ή σουρεαλιστικό στοιχείο (µεταφυσικά, ανεξήγητα συµβάντα
που εντοπίζονται και στο δηµοτικό τραγούδι) (ό.π., 1990: 88, 99). στο Παράσχου 2011.
14στο

Γλυκοφρύδη 2011: 102
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1. Ο προσδιορισµός της ελληνικής - εθνικής ταυτότητας .
2. Η σχέση µας µε την Ευρώπη .
3. Η σχέση µας προς την αρχαία Ελλάδα .
4. Η σχέση της αρχαίας ελλάδας µε το Βυζάντιο .
5. Ο ρόλος της Ορθόδοξης Εκκλησίας .
6. Η διαµόρφωση της αστικής τάξης και τα ιδεολογήµατα που τη συνόδεψαν .

Οι Έλληνες του 19ου αιώνα προβάλλουν την ιστορική και γενετική τους συνέχεια
από την κλασική αρχαιότητα, η οποία ταυτόχρονα αποτέλεσε το πρότυπο της
Ευρωπαϊκής Αναγέννησης. Η Ευρώπη του Διαφωτισµού θεµελίωσε τη πολιτική και
κοινωνική ρήξη της µε τη µεσαιωνική φεουδαρχία στο αρχαίο ελληνικό ιδεώδες της
δηµοκρατίας, τα ατοµικά δικαιώµατα και τον ουµανισµό - όπως όµως είναι φυσικό, οι
κοινοβουλευτικές δηµοκρατίες των σύγχρονων εθνικών κρατών απέχουν πολύ από την
αρχαία πόλη-κράτος,. Θεµελιώνεται η σύγχρονη επιστήµη µε την επικράτηση του
ορθού λόγου και και της κριτικής σκέψης και η γνώση απελευθερώνεται από τον
θρησκευτικό δογµατισµό. Στις τέχνες αναβίωσαν τα αισθητικά ιδεώδη της κλασικής
αρχαιότητας, το µέτρο και η αρµονία, και κυρίως η άποψη ότι η τέχνη είναι “µίµηση”
της Φύσης. Η νεωτερική Ευρώπη εξιδανικεύει το αρχαιοελληνικό παρελθόν, σαν ένα
“χαµένο παράδεισο”, στο όνοµα του οποίου νοµιµοποιείται η νεωτερική συνθήκη . Πώς
θα µπορούσε λοιπόν η Ελλάδα, που, λόγω της αδιαµφισβήτητης τοπικής και γλωσσικής
συνέχειας, είναι ο φυσικός κληρονόµος αυτού του πολιτισµού, να αποστασιοποιηθεί
από την Ευρωπαϊκή στάση ; Για τη χώρα µας η σύνδεση µε την Ευρώπη ήταν το ίδιο το
µέλλον, η εθνική µας ταυτότητα δεν θα µπορούσε να είναι παρά µόνο και ευρωπαϊκή. Η
φιλοευρωπαϊκή ιδεολογία χρίστηκε αυτοµάτως ως προοδευτική, και τα νεοπαγή αστικά
ελληνικά στρώµατα που την υιοθέτησαν αυτοπροσδιορίστηκαν ως οι πρωτεργάτες του
έθνους.
Κάπου εδώ όµως εγκαθιδρύεται και µια στρέβλωση : Η Ευρώπη ήθελε να
αποκηρύξει το δικό της Μεσαίωνα, και η παράκαµψη αυτή την έφερε στην κλασική
αρχαιότητα. Δεν ίσχυε το ίδιο για την Ελλάδα όµως, η οποία έφτανε στους αρχαίους
προγόνους της µέσα από τη συνέχεια του Βυζαντίου . Με µια ευκολία που ίσως
οφείλεται στο σχίσµα των Εκκλησιών (Ανατολική-Ορθόδοξη και Δυτική-
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Ρωµαιοκαθολική ), οι Έλληνες αποδέχτηκαν την Ευρώπη ως Δύση και το Βυζάντιο ως
Ανατολή, συνέδεσαν τη Δύση µε τον πολιτισµό, την πρόοδο και την ελεύθερη ανάπτυξη
της ατοµικότητας, και απέδωσαν στην Ανατολή τα εγκλήµατα του Μεσαίωνα :
βαρβαρότητα, ανελευθερία, τυραννία . Πρέπει να καταλάβουµε πως οι έννοιες
“Ανατολή” και “Δύση” δεν έχουν µόνο τοπικό περιεχόµενο αλλά και χρονικό-ιστορικό,
ως η παλαιά και η νέα τάξη πραγµάτων, και ιδωµένες από αυτή τη σκοπιά, το Βυζάντιο
και ο Μεσαίωνας έχουν κοινό µεταξύ τους το ότι ιστορικά είναι εποχές κυριαρχίας του
θεοκρατικού συστήµατος. Το θέµα είναι περίπλοκο .
Έτσι προκύπτει για τους Έλληνες ένας διχασµός, από το γεγονός ότι
συµπαρασύρθηκαν στο να απαξιώσουν το εγγύς παρελθόν τους εν όψει της ανάγκης
τους να ταυτιστούν µε το αρχαίο, µιµούµενοι τον τρόπο προσέγγισης των Ευρωπαίων
προς το δικό τους παρελθόν. Όσον αφορά τη µουσική, η Ελλάδα µπήκε στο 19ο αιώνα
της πολιτικής ανεξαρτησίας και της εθνικής συνειδητοποίησης µε τη µεγάλη παράδοση
της µονόφωνης εκκλησιαστικής ψαλτικής, που ως τότε είχε το χρίσµα της “εθνικής”
µουσικής, αλλά και µε πολλές επιρροές από το οµοφωνικό στυλ της Ευρώπης, όπως
αυτό διοχετεύτηκε µέσω των Επτανήσων και των ελληνικών παροικιών του
εξωτερικού. Αυθόρµητα και πολύ γρήγορα επικράτησε η αισθητική της τετραφωνίας
(της εναρµόνισης δηλαδή) στα ορθόδοξα εκκλησιαστικά µέλη που ψάλλονταν στις
λειτουργίες της εποχής, καθώς και η καταγραφή τους στην πιο απλή σηµειογραφία του
πενταγράµµου εν συγκρίσει µε τη νευµατική. Το Πατριαρχείο απέτρεψε την περαιτέρω
εξάπλωση αυτού του µουσικού παντρέµατος µέσα από µια λογική περί του
“αυθεντικού” και της “καθαρότητας” της παράδοσης, λογική αµιγώς δυτικοευρωπαϊκή
όµως, εναρµονισµένη στις αισθητικές απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Ροµαντισµού του
19ου αιώνα. Η κίνηση αυτή, διέσωσε την “εθνική” µουσική των Ελλήνων από τα ξένα
στοιχεία, και ταυτόχρονα την αποµόνωσε από το µουσικό γίγνεσθαι, διευκολύνοντας
τον περιορισµό της στη λατρευτική πράξη και τους λειτουργούς της . Η Βυζαντινή
Ψαλτική συνέχισε να καλλιεργείται µε ευλάβεια από ένα στενό κύκλο ανθρώπων
χάνοντας και τον τίτλο “εθνική”, αλλά και τον τίτλο “µουσική” : το Ωδείο Αθηνών
αποδέχεται µε ραθυµία την ίδρυση Σχολής Βυζαντινής Μουσικής, κίνηση που
υπαγορεύτηκε µάλλον από κάποιο είδος συµπεριφοράς πολιτικής ορθότητας, και όχι
από την πεποίθηση ότι έτσι συνεισέφεραν στη µουσική ζωή του τόπου. Στην πράξη, η
Βυζαντινή µουσική δεν ενδιέφερε τους πελάτες του ωδείου .
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Ο αυτοπεριορισµός της ελληνικής παράδοσης οφείλεται και σε άλλα δεδοµένα : η
εναρµόνιση εκκλησιαστικών µελών δεν είναι το µόνο δυνατό πάντρεµα που θα
µπορούσε να έχει συµβεί · ήταν όµως το µόνο εφικτό λόγω της απορριπτικής στάσης
που διατήρησε η Ορθόδοξη Εκκλησία απέναντι στην οργανική µουσική . Σε πολύ
παλιότερο χρόνο, η µουσική σε Δύση και Ανατολή ήταν συγγενείς και συναφείς µεταξύ
τους : οι ερευνητές διαπίστωσαν σκοπούς και λαϊκά τραγούδια να ταξιδεύουν σε όλη
την έκταση της Ευρώπης, και θρησκευτικά µέλη του Βυζαντίου να εκτιµώνται µε
ευαρέσκεια από τους Ρωµαιοκαθολικούς . Αυτό σηµαίνει ότι οι τοπικές παραδόσεις
µοιράζονταν µια ευρύτερη κοινή ρίζα . Ως τον 9ο αιώνα και στις δυο Εκκλησίες
απαγορεύτηκαν τα µουσικά όργανα, που θεωρήθηκαν ως ύποπτη κληρονοµιά της
ειδωλολατρικής αρχαιότητας (Vuillermoz 1979 : 39) ενώ η οργανική µουσική και οι
δεξιοτέχνες της ήταν εκφραστές της κατάλυσης των χρηστών ηθών και της ακολασίας.
Τί και αν οι λαοί δεν έπαψαν ποτέ να παίζουν όργανα, να τραγουδούν και να χορεύουν,
τί και αν η διασκέδαση και η γιορτή δεν έλειψε ποτέ από την ανθρώπινη
κοινωνικότητα, ως αυθόρµητη έκφραση που είναι, οι Εκκλησίες διαχώρισαν από νωρίς
τη θέση τους ως φορείς του υψηλού και του πνευµατικού, και ως διεκδικητές της µόνης
αλήθειας, αυτής του Θεού δηλαδή, και κατέδειξαν σαφέσταστα µε αυτή τους τη στάση,
ως άλλοι αυτοκράτορες, πως η αλήθεια, όπως και η γνώση και η ευτυχία, ήταν
προνόµιο για τους λίγους . Στη Δύση όµως ξεκίνησε µια σταδιακή αλλαγή : τον 9ο
αιώνα, εισβάλλει στην Εκκλησία το εκκλησιαστικό όργανο, αν και παρέµεινε για πολύ
καιρό µουσικό στοιχείο ξένο στη λειτουργία. Τα πρώτα µεσαιωνικά λειτουργικά
δράµατα στον περίβολο των ναών από τον 9ο ως το 16ο αιώνα, που γεννιέται η όπερα,
εξελίσσονται από υποτυπώδεις “σκηνές” διδακτικού περιεχοµένου και φωνητικού
χαρακτήρα σε έργα που συνδυάζουν µονόφωνη και πολυφωνική φωνητική µουσική µε
οργανικά µέρη και καµµιά φορά και χορούς (Muir 1995) . Το 16ο αιώνα η
µεταρρύθµιση του Λούθηρου δίνει πρωταρχική σηµασία στη µουσική, βάζοντας τα
θεµέλια για την µεγάλη της άνθηση στους επόµενους αιώνες . Η οργανική µουσική και
η απώτατη εξέλιξη αυτής, η συµφωνική ορχήστρα, αποτέλεσε κυρίαρχο και ουσιώδες
κοµµάτι του µουσικού πολιτισµού της Ευρώπης . Ο πολιτισµός αυτός ήταν και
παραµένει γραπτός : η µουσική σηµειογραφία εξελίχθηκε σε ένα σύστηµα ικανό να τον
εξυπηρετήσει, να τον συντηρήσει και τελικά να τον χαρακτηρίσει . Από τον 9ο αιώνα
αρχίζουν οι πρώτες καταγραφές µαδριγαλιών και λαϊκών τραγουδιών και θρησκευτικής
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µουσικής και δροµολογείται η µακρά πορεία της εγκατάλειψης της νευµατικής
σηµειογραφίας και της επικράτησης του πενταγράµµου, ως ενός προσιτού και εύληπτου
συστήµατος γραφής της µουσικής. Η κοσµική αυτή µουσική προάγεται πια στην
ανώτερη βαθµίδα της λόγιας καλλιτεχνικής παραγωγής, απευθυνόµενη σε ένα ευρύ
φάσµα του ευρωπαϊκού πληθυσµού, που αυτοσυνειδητοποιείται ως ο αναγεννησιακός
άνθρωπος, και µετά ο διαφωτισµένος πολίτης και τέλος ο καλλιεργηµένος αστός της
µοντέρνας βιοµηχανικής και εκδηµοκρατισµένης ευρωπαϊκής κοινωνίας.
Η µόνη λόγια και γραπτή παράδοση στον Βυζαντινό, µεταβυζαντινό και κατόπιν
ελλαδικό χώρο παρέµεινε η µονόφωνη εκκλησιαστική ψαλµωδία. Η γύρω από αυτήν
λαϊκή µουσική συνέχισε να καλλιεργείται µέσω της αρχαίας και µεσαιωνικής
προφορικότητας, και µαζί µε αυτή και η όποια οργανική µουσική. Καθώς δεν υπήρξε
Αναγέννηση και Διαφωτισµός λόγω της Τουρκοκρατίας, δεν ευδοκίµησαν οι πολιτικές
και κοινωνικές συνθήκες που θα αναδείκνυαν εκείνα τα κοινωνικά στρώµατα που θα
επιζητούσαν να εκφραστούν µε µια ανεξάρτητη υψηλή τέχνη, που θα θεµελιωνόταν στη
λαϊκή παράδοση, αποτυπώνοντας την ιστορική τους συνέχεια. Μόνο στην
Κωνσταντινούπολη του 18ου και 19ου αιώνα, που υπήρξε µεγάλο και πολυπολιτισµικό
αστικό κέντρο, αναπτύχθηκε ένας ιδιαίτερος µουσικός πολιτισµός, από τους Ρωµιούς
συνθέτες της Πόλης (Δηµήτριος Καντεµίρης, Ζαχαρίας Χανεντές, Πετράκης,
Νικολάκης κ. α.) , µε οργανικά σύνολα, µε λόγια-κοσµική οργανική µουσική, πάνω
στην τεχνική των “δρόµων” ή “µακάµ”, πάνω σε µη συγκερασµένες κλίµακες δηλαδή .
Η µουσική αυτή όµως έµεινε στα όρια της Κωνσταντινούπολης και δεν βρήκε
περαιτέρω εξάπλωση στην Ελλάδα .
Οργανική µουσική, πεντάγραµµο, αστική συνείδηση : αυτός ο συνδυασµός
χαρακτηρίζει το µουσικό πολιτισµό της Ευρώπης. Τη χρονική στιγµή που οι Έλληνες
αρχίζουν να προσδιορίζονται ως σύγχρονο εθνικό κράτος, η αναγνωρισµένη ελληνικήεθνική µουσική είναι φωνητική, εκκλησιαστική και εχθρική προς τα µουσικά όργανα,
ενώ το καταφύγιο της αρχαιολατρείας έχει την παραδοξότητα να µας οδηγεί προς την
Ευρώπη (ειδικά στην περίπτωση της µουσικής, λόγω της απουσίας τεκµηρίων - κάτι
που δεν ισχύει για τις άλλες αρχαίες τέχνες). Και επιπλέον, ο χρονικός ορίζοντας που
είχαν τα ελληνικά αστικά στρώµατα που αναδύθηκαν, µε τις ιδιαιτερότητές τους, να
αναζητήσουν τη δική τους µουσική έκφραση, σε µια πολιτισµική συνοµιλία µε τις
ανατολικές τους ρίζες από τη µια και τα δυτικά πρότυπα από την άλλη, δεν διήρκεσε
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ούτε εκατό χρόνια : ο 20ος αιώνας µε το ραδιόφωνο και τη µαζική κουλτούρα ως την
κατεξοχήν αστική έκφραση, αλλά και τα νέα κοινωνικοπολιτικά κινήµατα που
αµφισβητούν τη δυτική επικυριαρχία, αλλάζει συλλήβδην το σκηνικό και τους όρους
της µουσικής ζωής παντού στον κόσµο, όπως και τις στάσεις που υιοθετούν οι “άλλοι”
λαοί απέναντι στο δυτικό πολιτισµό.
Προσπαθήσαµε να σκιαγραφήσουµε τις παραµέτρους και τους λόγους που ο
σύγχρονος Έλληνας εκδηλώνει µια αµφιθυµία ως προς την Ευρωπαϊκή µουσική µε
βάση τα ιδεολογήµατα που έχουν κυριαρχήσει στην νεότερη ελληνική ιστορία. Από
αυτή την οπτική γωνία η αµφιθυµία αυτή ερµηνεύεται, κατά την άποψή µας, ως προϊόν
των αισθητικών αντιφάσεων και συγκρούσεων µε τις οποίες αυτός εισήχθηκε στη
νεότερη εποχή. Θεωρούµε ότι η πολιτισµική και µουσική ανταλλαγή και ανάµιξη είναι
δυνητικά απεριόριστες και ότι οι περιορισµοί τους οφείλονται στις ιδεολογικές επιλογές
των εκάστοτε κοινωνιών.
Όπως περιγράφει η Γλυκοφρύδη- Λεοντσίνη :
Γενικά κατά τον 19ο και τον 20ό αιώνα προβάλλεται η ιδέα της συνεχούς και γόνιµης
παρουσίας του ελληνισµού στο χρονικό πλαίσιο του γίγνεσθαι της ανθρωπότητας, οπότε
ανανεώνεται η ιστορική αντίληψη για τον ελληνισµό, προβάλλεται και πάλι από τους
διανοούµενους η ιδέα της ιστορικότητας και τονίζεται ιδιαίτερα η φυλετική ιδιοσυγκρασία και
η ιδιαιτερότητα του ελληνικού τοπίου, ο ανθρωποκεντρισµός του ελληνικού και χριστιανικού
πνεύµατος και ο ανθρωποµορφισµός της αρχαίας και βυζαντινής τέχνης.
Η ελληνική διανόηση ήδη από την εποχή του Διαφωτισµού συνέδεσε την Ανατολή µε τη
βαρβαρότητα, την τυραννική ή δεσποτική διοίκηση, και τη Δύση µε τον πολιτισµό και την
ελεύθερη ανάπτυξη της ατοµικότητας, αντίληψη που υιοθετείται και κατά τον 19ο αιώνα ο
οποίος έθεσε σε βάση ιστορική και φιλοσοφική την ελληνική ιδεολογία και πρόβαλε τη θεωρία
της ιστορικής συνέχειας και ενότητας του ελληνικού έθνους, παράλληλα µε την ιστορική
αποστολή του ελληνισµού, προσφέροντας µια αφήγηση για το έθνος που απασχόλησε
ιστορικούς και διανοούµενους µέχρι και το 1950 περίπου.
Το ιδεολόγηµα «Ανατολή και Δύση» χρησίµευσε στους Νεοέλληνες για να προσδιορισθεί
ιστορικά η εθνική ταυτότητα µέσα από την αντίθεση και να τονισθεί η ενότητα στον χώρο και
τον χρόνο, να διακριθεί ο αρχαίος και νέος πολιτισµός σε σχέση µε γνωρίσµατα πολιτισµικά και
χαρακτηριστικά εθνικά, να προσδιορισθεί η σηµασία της νέας Ελλάδος, η οποία µπορεί να
αποτελέσει γέφυρα πολιτισµών αλλά και εκπολιτισµού της Ανατολής, καθώς και εµπόδιο στην
εξάπλωση του «σλαβικού κινδύνου.
Για τους Έλληνες αυτής της εποχής το µέλλον της Ελλάδος συνδεόταν µε την Ευρώπη,
και η ευρωπαϊκή ταυτότητα συνιστούσε µέρος της εθνικής. Το θέµα συνεπώς ταυτότητας και
ετερότητας τίθεται από αυτούς σε σχέση µε το δίπολο Ανατολή–Δύση, οι οποίες αντιτίθενται
πολιτιστικά και ιδεολογικά. Οπωσδήποτε ο ελληνισµός, βρισκόµενος µεταξύ Ανατολής και
Δύσης, αντιµετώπισε από τον 14ο αιώνα ένα δίληµµα που µεταβλήθηκε µε την πάροδο του
χρόνου σε ανθεκτικό ιδεολόγηµα, που σχετίζεται µε τα δύο αντιθετικά συστήµατα αξιών και
συµπεριφορών, και προσπάθησε να διατηρήσει την ελληνοχριστιανική του ταυτότητα.
(Γλυκοφρύδη - Λεοντσίνη 2011 : 102-103)
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3. 2 Ορχήστρες και µαέστροι : πριν και µετά το 1950
Στο τέλος του 19ου αιώνα τα οργανικά σύνολα που κυριαρχούν είναι οι
ορχήστρες πνευστών, δηλαδή οι µπάντες, µετά ακολουθούν οι ορχήστρες νυκτών
εγχόρδων, που λέγονται µαντολινάτες, και τελευταίες οι ορχήστρες

εγχόρδων µε

δοξάρι, για το λόγο ότι τα όργανα της ορχήστρας είχαν µεγάλο κόστος για την αγορά
τους και απαιτούσαν µακροχρόνια ενασχόληση, ενώ οι µπάντες και οι µαντολινάτες
µπορούσαν να συγκροτηθούν πολύ ευκολότερα, µε µικρότερο κόστος και µε ολιγόµηνη
προετοιµασία των εκτελεστών, καθώς ήταν απαραίτητες µόνο στοιχειώδεις µουσικές
γνώσεις. Στις ορχήστρες αυτές, που δεν ήταν, τουλάχιστον τα πρώτα χρόνια, πλήρεις
συµφωνικές ορχήστρες, έπαιζαν ερασιτέχνες και επαγγελµατίες µουσικοί, και µε
διανοµή οργάνων ανάλογα µε την εκάστοτε διαθεσιµότητα. Δηµιουργήθηκαν µε τις
πρωτοβουλίες των µουσικών συλλόγων της Αθήνας και του Πειραιά, µε πρώτες
χρονικά την ορχήστρα της µουσικής εταιρίας “Ευτέρπη” και την ορχήστρα του
Μουσικού και Δραµατικού Συλλόγου. Οι σύλλογοι αυτοί, οι οποίοι ήταν κύριοι φορείς
της µουσικής εκπαίδευσης, καθώς και της γενικότερης µουσικής ζωής του τόπου
(Μπαρµπάκη 2009:385-386) ιδρύουν και τις πρώτες σχολές εγχόρδων, ώστε να
επανδρωθούν σταδιακά οι ορχήστρες . Μέχρι την εµφάνιση του γραµµοφώνου και του
ραδιοφώνου, οι ανάγκες για ζωντανή µουσική σε µια µεγάλη γκάµα δηµόσιων χώρων
και κοινωνικών περιστάσεων είναι µεγάλες : όπως και στην υπόλοιπη Ευρώπη, έτσι και
στην Ελλάδα οι ορχήστρες παίζουν σε συναυλίες, χοροεσπερίδες, εκδροµές, σε θέατρα,
αίθουσες συναυλιών, αλλά και καφέ και εξωτερικούς χώρους. Το ρεπερτόριο των
συναυλιών, για τις οποίες υπάρχουν στοιχεία από τις πηγές της εποχής, είναι αρχικά
ορχηστρικές διασκευές - αποσπάσµατα από δηµοφιλείς όπερες, και σιγά σιγά, καθώς οι
ορχήστρες γίνονται πληρέστερες και εκτελεστικά ικανότερες, εισάγεται το καθαρά
συµφωνικό ρεπερτόριο µε έργα Mendelssohn, Weber, Wagner. Όπως γράφει ο
Μοντσενίγος (1958 : 332) :
..στη Φιλαµονική Εταιρία Αθηνών οφείλεται η πρώτη γνωριµία του ελληνικού κοινού µε
πολλά µουσικά αριστουργήµατα, καθώς πρώτη έφερε σε επαφή το κοινό µε έργα γερµανών
µουσικών, παρότι έχει και έργα του συρµού, βαλς, πόλκες, κ.λ.π. (στο Μπαρµπάκη 2009 : 321).
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Οι εµφανίσεις των ορχηστρών περιορίζονται σε λίγες φορές το χρόνο, ή µε
αφορµή κάποιο σηµαντικό κοινωνικό γεγονός και όχι σε ένα σταθερό χώρο - η πρώτη
ορχήστρα που για ένα διάστηµα έδωσε συστηµατικά τακτικές συναυλίες ανά σεζόν
ήταν αυτή του Οµίλου Φιλοµούσων (Μπαρµπάκη 2009:334). Το κοινό των συναυλιών
είναι µέλη της καλής κοινωνίας, η βασιλική οικογένεια, πολιτικά πρόσωπα : Τις
συναυλίες της Φιλαρµονικής Εταιρίας Αθηνών παρακολουθούν :
η βασιλική οικογένεια, ο πρωθυπουργός, ο Υπουργός Εξωτερικών, µέλη του
διπλωµατικού σώµατος, του εµπορικού και βιοµηχανικού κόσµου της πρωτεύουσας, άνθρωποι
των γραµµάτων, ξένοι βασιλείς και αξωµατούχοι, καθώς και επίσηµοι αντιπρόσωποι ξένων
κρατών . (Μπαρµπάκη 2009 : 319)

Το 1885 ιδρύθηκε η Φιλαρµονική του Δήµου Αθηναίων η οποία έλαβε µέρος
στους πρώτους Ολυµπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 1896. Το 1893 ιδρύθηκε η
Μαθητική Ορχήστρα Ωδείου Αθηνών την οποία διευθύνουν διαδοχικά οι Φρανκ
Σουαζύ (Franck Choisy) (1899–1907), Αρµάνδος Μαρσίκ (Armand Marsick)(1908–22)
και Ιβάν Μπούτνικωφ (Jean Boutnikoff) (1923–9).
Οι µαέστροι των πρώτων χρόνων είναι Ιταλοί, Βαυαροί και Επτανήσιοι µουσικοί
οι οποίοι είναι παράλληλα δάσκαλοι οργάνων ή/και θεωρητικών, και συνθέτες . Ο
ρόλος τους σε µπάντες, ορχήστρες εγχόρδων και χορωδίες, είναι κυρίως εκπαιδευτικός,
(εκγύµναση των µουσικών συνόλων τα οποία διευθύνουν, εκµάθηση του ρεπερτορίου,
ακόµα και διδασκαλία σε κάθε µουσικό ξεχωριστά), εφόσον οι ορχήστρες της εποχής
είναι αρχάριες . Φαίνεται ότι καταλαµβάνουν τη θέση του µουσικού διευθυντή µε
κριτήριο την ευρύτητα των µουσικών τους γνώσεων και τη γενική µουσική τους
εµπειρία και όχι την εξειδίκευση ή την προϋπηρεσία τους ως µαέστροι - κάτι που τότε
άλλωστε ισχύει µε παρόµοιο τρόπο και στην Ευρώπη . Τα βιογραφικά στοιχεία
γιαυτούς είναι ελάχιστα - πράγµα που δυσχεραίνεται από το γεγονός ότι µετακινούνται
συχνά µεταξύ των διαφόρων πόλεων (ή και χωρών), προφανώς ακολουθώντας τις
ευκαιρίες για δουλειά15 σε ένα µάλλον αβέβαιο περιβάλλον για το επάγγελµα του
µουσικού.
Η Μπαρµπάκη αναφέρει τα εξής ονόµατα µαέστρων :
Οι Ιταλοί : Ραφαήλ Παριζίνης, Ιταλός καθηγητής και µουσικός διευθυντής στην
Φιλαρµονική Εταιρεία “Ευτέρπη”, Φρειδερίκος Βολονίνι, Άγγελος Μασκερόνι,
15Ένα

τέτοιο παράδειγµα ήταν ο Μπονιτσιόλι , που εµφανίζεται µέσα σε µικρό χρονικό διάστηµα στην
Κέρκυρα, Αθήνα, Μεσολόγγι, Ισπανία, Πορτογαλία, Ρωσία και Νότιο αµερική”. ( Ρωµανού 2003 : 239)
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διηύθυνε το µελοδραµατικό θίασο του ωδείου Αθηνών, Βικέντιος Δεµέη, οργάνωσε και
διηύθυνε την µπάντα της “Ευτέρπης” από το 1897, Ρικάρτνο Μπονιτσιόλι,
αρχιµουσικός στη ΦΕ Κέρκυρας και διευθυντής του Οµίλου Φιλοµούσων 1893-1895,
Λουδοβίκος ντι-Μέντο, διηύθυνε τη χορωδία του µουσικού οµίλου “Απόλλων” και της
χορωδίας του Πειραϊκού Συνδέσµου, και στη συνέχεια το χορό του Ελληνικού
Μελοδράµατος, Λουδοβίκος Σπινέλι, διευθύνει διάφορες χορωδίες .
Οι Βαυαροί : Γεώργιος Γαϊδεµβέργερ (Georg Gaidemberger) διδασκαλία και
διεύθυνση της µπάντας του Ορφανοτροφείου Χατζηκώστα. Είχε αναλάβει τη µπάντα
του Ορφανοτροφείου Ζάννη και τη µπάντα του µουσικού συλλόγου “Μελποµένη” στον
Περαιά, Ανδρέας Σάιλερ (Andreas Sailer) , διευθυντής σε πολλές µπάντες Αθήνας και
Πειραιά και ο πρώτος διευθυντής της µπάντας της Φιλαρµονικής Εταιρείας Αθηνών την
οποία διηύθυνε ως το 1895, Μαυρίκιος Ούγγερ (Moritz Unger), διευθύνει τη χορωδία
του Οµίλου Φιλοµούσων του Πειραιά, Έντουαρντ Κρέµσερ ( Edward Kremser),
Βιεννέζος, διευθυντής της χορωδίας της Φιλαρµονικής Εταιρείας Αθηνών, και της
χορωδίας και ορχήστρας της Μουσικής Εταιρείας Αθηνών, Καρλ Μπέµερ (Karl
Bemmer) διευθύνει την ορχήστρα της Μουσικής Εταιρείας Αθηνών 1903 1904,
Άνδλοβιτς, διευθυντής της µπάντας του Μουσικού Πειραϊκού Συνδέσµου που άρχισε τη
λειτουργία της το 1902 .
Οι Επτανήσιοι µουσικοί : Ναπολέων Λαµπελέτ συνεργάστηκε µε το ωδείο
Αθηνών, δίδαξε, διηύθυνε τη χορωδία του, και την ορχήστρα και χορωδία του µουσικού
συλλόγου “Καλλιτεχνική Οικογένεια” στον Πειραιά, Λαυρέντιος Καµηλιέρης
(Camilieri Lorenzo) κερκυραίος µαλτέζικης καταγωγής, απόφοιτος του ωδείου της
Νάπολης S. Pietro a Majella διευθύνει την ορχήστρα του Οµίλου Φιλοµούσων το 1896
µετά την αποχώρηση του Μπονιτσιόλι . Μετά τη σταδιοδροµία του στην Ελλάδα έκανε
διεθνή καριέρα, Σπύρος Καίσαρης, αρχιµουσικός στη Φιλαρµονική Εταιρεία Αθηνών
στη θέση του Ανδρέα Σάιλερ και διευθυντής της µπάντας του Ορφανοτροφείου Ζάννη,
Ιωσήφ Καίσαρης, µεγαλύτερος αδερφός του Σπύρου, αρχιµουσικός στο µουσικό
σύλλογο “Μελποµένη”, Διονύσιος Λαυράγκας, διευθυντής της Φιλαρµονικής Εταιρίας
Αθηνών 1894-1896 και διευθυντής της χορωδίας στο Ωδείο του Πειραϊκού Συνδέσµου,
Γρηγόριος Γεώργεβιτς (αναφέρεται ως Επτανήσιος στο λεξικό του τάκη
Καλογερόπουλου, χωρίς να προσδιορίζεται η χώρα καταγωγής) διευθύνει την µπάντα
του Ορφανοτροφείου Ζάννη 1884-1886, και ο Αλέξανδρος Κατακουζηνός από τους
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Έλληνες µουσικούς που έζησαν µεγάλο µέρος της ζωής τους και έλαβαν µουσική
παιδεία σε ευρωπαϊκά κέντρα.
Οι διευθυντές χορωδιών : Λουδοβίκος ντι-Μέντο, χορωδία “Απόλλων’, Αντώνιος
Σκορδίλης, Χρήστος Τζουανέας : και οι δυο σε άλλη χορωδία µε το όνοµα “Απόλλων’,
Βασίλειος Πετροζίνι χορωδία “Πρόοδος”, Δηµήτριος Ρόδιος, Ιωάννης Σακελλαρίδης,
Θεµιστοκλής Πολυκράτης, Σταµάτης Σταµατιάδης, Θεοχάρης Γερογιάννης, Κ.
Καρναούρης, Αγ. Δηµόπουλος, Αραβιάνος , Χρήστος Στρουµπούλης , Σπύρος Σπάθης,
όλοι τους διευθυντές σε εκλησιαστικές τετράφωνες χορωδίες, Γεώργιος Γαίδεµβέργερ,
Τιµόθεος Ξανθόπουλος, διηύθυναν χορωδίες που τραγούδησαν τα χορικά διαφόρων
αρχαίων τραγωδιών, Νάζαρος Σεράο, διευθυντής της µπάντας της Φιλαρµονικής
Εταιρίας Αθηνών .
Η δραστηριότητα αυτών των µουσικών στις πιο πολλές περιπτώσεις δεν είναι
αµιγώς η διεύθυνση - είναι δάσκαλοι, συνθέτες, θεωρητικοί, οι οποίοι καλύπτουν την
ανάγκη της διεύθυνσης όπου αυτή εµφανίζεται .
Μπαίνοντας στον 20ο αιώνα, η εποχή αυτή χαρακτηρίζεται έντονα από τις
πολιτικές εξελίξεις : η Ελλάδα βίωσε το κίνηµα στο Γουδί, τους Βαλκανικούς
Πολέµους, την εµπλοκή της στον Α΄ Παγκόσµιο Πόλεµο, τον Εθνικό Διχασµό, τη
διάψευση του µεγαλοϊδεατισµού µε την ολέθρια κατάληξη της Μικρασιατικής
Εκστρατείας και τις πολιτικές και κοινωνικές ταλαντεύσεις που έφερε o λεγόµενος
«ελληνικός Μεσοπόλεµος» (1922-1940). Οι τελευταίες µπορούν εν τάχει να
συνοψιστούν στην πτώση της βασιλείας και στην ανακήρυξη της περιπετειώδους
αβασίλευτης δηµοκρατίας (1924), στην παλινόρθωση της βασιλείας (1935), στο
µεταξικό καθεστώς, στον πόλεµο και στην εµφύλια διαµάχη. Τα χρόνια 1910-1932,
κατά τα οποία ανέλαβε άµεσα ή έµµεσα ο Ελευθέριος Βενιζέλος τη διακυβέρνηση της
χώρας, είναι µια περίοδος πλούσια τόσο σε πολιτικές εξελίξεις όσο και στα πολιτιστικά
πράγµατα και στην καλλιτεχνική δηµιουργία στην Ελλάδα. Παράλληλα µε την
πολεµική προσπάθεια για την επέκταση των συνόρων, την προσπάθεια εφαρµογής της
Μεγάλης Ιδέας, αλλά και την αποτυχηµένη κατάληξή της, τη διαµόρφωση νέων
εθνικών, κοινωνικών και οικονοµικών πραγµατικοτήτων και την ανάδειξη νέων
πολιτικών παρατάξεων, εκδηλώνεται για πρώτη φορά ο ελληνικός αστικός πολιτισµός,
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που οπωσδήποτε καθορίστηκε σε µεγάλο βαθµό από τα πολιτικά γεγονότα . Η αστική
τάξη του µεσοπολέµου παίρνει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της :
Η τάξη αυτή αρχίζει, µετά το 1922, ν’ αποκτά ταξική συνείδηση κάτω από τις
τραυµατικές συνθήκες που προέκυψαν από τη στρατιωτική και ηθική ήττα του 1922. Εξ ου και
ο προσανατολισµός των δραστηριοτήτων της, που στρέφονται κατά προτίµηση προς
ατοµιστικού και ιδιωτικού χαρακτήρα ασχολίες, ενώ παράλληλα µειώνονται οι ασχολίες
κοινωνικού και πολιτικού περιεχοµένου. Η αστική τάξη, λοιπόν, παρουσιάζεται στο
µυθιστόρηµα του Μεσοπολέµου αναδιπλωµένη στον εαυτό της και ασχολούµενη µε τα
ψυχολογικά, ερωτικά ή ιδεολογικά της προβλήµατα ή µε την ψυχαγωγία και τη διασκέδαση .
(Σακαλάκη 1984 :104)

Είναι µια εποχή επέκτασης : το ωδείο Αθηνών έχει πλέον αποφοίτους, Έλληνες
µουσικούς, µεταξύ αυτών ο Νίκος Σκαλκώτας, ο Δηµήτρης Μητρόπουλος, που
αποτελούν ένα δυναµικό σώµα µουσικών που γράφουν τη νέα ελληνική έντεχνη
µουσική, επανδρώνουν τις ορχήστρες και διδάσκουν τη µουσική, όπως επίσης και µια
τάξη ερασιτεχνών πιανιστών, της καλής κοινωνίας, που γίνονται το ακροατήριο . Είναι
η εποχή της κυριαρχίας του Μανώλη Καλοµοίρη και των ιδεών του, ο οποίος µε τη
σειρά του κατέστη ο κύριος εκφραστής του βενιζελισµού στην περιοχή της έντεχνης
µουσικής (Τσέτσος 2013:271) και η εποχή της εθνικής σχολής για τη µουσική, όπως
άλλωστε και σε άλλες χώρες . Έρχονται στην Αθήνα διάσηµοι ερµηνευτές της εποχής
για παραστάσεις και ρεσιτάλ, και γενικότερα παρατηρείται µια ενδιαφέρουσα µουσική
ζωή µε αρκετή κινητικότητα. Στα κύρια ακούσµατα της µεσοπολεµικής Αθήνας
κυριαρχεί η οπερέτα, η όπερα, η ελαφρά µουσική της εποχής, το ρεπερτόριο των
µαντολινάτων και άλλων ωδικών συλλόγων και, σε δεύτερο επίπεδο, οι συνθέσεις των
εκπροσώπων της λεγόµενης «Εθνικής Σχολής» καθώς και του «κλασικού» συµφωνικού
και χορωδιακού ρεπερτορίου. Υπάρχουν µουσικά περιοδικά και µουσικοκριτική .
Ιδρύονται και άλλα ωδεία, µε πρωτοβουλία πάντα του Καλοµοίρη, τα Ωδεία Ελληνικό
(1919) και Εθνικό (1926), κίνηση που σε µια εποχή µεγάλων πολιτικών και
ιδεολογικών ζυµώσεων :
υπογραµµίζει αισθητικά τη δραµατική αυτή µεταβολή στο εσωτερικό του ελληνικού
µουσικού κόσµου, µε µια στροφή στο αντίπαλο του γερµανικού ροµαντισµού αισθητικό ρεύµα
(Τσέτσος 2013:278)

Το πρώτο µισό του 20ου αιώνα συνεχίζει την πορεία της η Ορχήστρα του Ωδείου
Αθηνών, ενώ ο Καλοµοίρης ιδρύει το 1923 την Συµφωνική Ορχήστρα του Ελληνικού
Ωδείου υπό τη διεύθυνση του Δηµήτρη Μητρόπουλου . Η συνύπαρξη ταυτόχρονα δυο
ορχηστρών αποδείχθηκε αδύνατη, αφού και στις δυο έπαιζαν οι ίδιοι
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λίγο πολύ

µουσικοί. µε αποτέλεσµα να συγχωνευτούν το 1925 στο “Σύλλογο Συναυλιών”, ο
οποίος διαλύθηκε το 1927, οπότε και ανασυγκροτήθηκε η Συµφωνική Ορχήστρα του
Ωδείου Αθηνών, µε µόνιµους αρχιµουσικούς τον Δηµήτρη Μητρόπουλο και και Ιβάν
Μπούτνικοφ και , ως έκτακτοι, ο Φιλοκτήτης Οικονοµίδης και ο Χοσέ Μπουστίντουϊ.
Το 1922 ο Μπουστίντουι, ο Φιλοκτήτης Οικονοµίδης και ο Σπύρος Φαραντάτος
αποφάσισαν την καθιέρωση λαϊκών συναυλιών, για την εκλαϊκευση της καλής
µουσικής, σε µια προσπάθεια να γίνουν γνωστά στο ευρύτερο κοινό τα έργα του
γερµανικού ροµαντισµού και τα έργα των Ελλήνων συνθετών της εποχής .
Μετά το 1925 οι συµφωνικές ορχήστρες των ωδείων έχουν εξελιχθεί ασκούµενες
από µια οµάδα άξιων µαέστρων, µε κορυφαίο το Δηµήτρη Μητρόπουλο, ενώ το
αθηναϊκό κοινό έχει διευρυνθεί αρκετά από τους µικρασιάτες πρόσφυγες . Η ορχήστρα
του ελληνικού ωδείου διέπρεψε το 1923 - 1925 υπό τη διεύθυνσή του . Ωστόσο τα
πράγµατα δεν είναι ακόµα ικανοποιητικά : σε επιστολή του προς τον Ε. Βενιζέλο, µε
ηµεροµηνία 19.10.1928 ο Δ. Μητρόπουλος περιγράφει εύγλωττα την κατάσταση:
Στας Αθήνας υπάρχουν αυτή τη στιγµή καλώς είτε κακώς (κατά την γνώµη µου, κακώς)
τρία Ωδεία. Τα Ωδεία αυτά στεγάζουν περίπου τρεις έως τέσσαρες χιλιάδες µαθητάς. Εις τα
Ωδεία αυτά είναι δυστυχώς µοιρασµένες όλες οι ελληνικές καλλιτεχνικές αξίες του τόπου µας.
Καθώς βέβαια θα µαντεύσατε, τα Ωδεία αυτά επί τρία τώρα έτη αλληλοτρώγονται ποιο θα έχη
την επιχορήγηση του Κράτους για να µπορή να κάνη αυτό την ορχήστρα, επειδή φυσικά η
ορχήστρα προσθέτει µια αίγλη εις το εκάστοτε Ωδείον. Δυστυχώς όµως µόνον αίγλη προσφέρει,
εξ εναντίας δε φοβερή βλάβη εις το εκπαιδευτικόν µέρος, δηλαδή στον κύριο σκοπό του
Ωδείου. Αλληλοτρώγονται, λοιπόν, σε ποιο Ωδείο θα ανήκη η ορχήστρα, ποίου τίτλον θα φέρει!
(Κώστιος 1997:45)

Το 1930 η εισαγωγή του οµιλούντος κινηµατογράφου ήταν ένα πλήγµα για τους
µουσικούς της Αθήνας, οι οποίοι απασχολούνταν στις µικρές ορχήστρες που συνόδευαν
τις βωβές ταινίες και έπαιζαν στα διαλείµµατα .
Την εποχή αυτή υπάρχουν και άλλα µουσικά σύνολα, όπως η Αθηναϊκή
Μαντολινάτα του Νικόλαου Λάβδα (1900 -1943) η οποία έγινε γνωστή στο εξωτερικό.
Το 1921, ο Οικονοµίδης ίδρυσε τη Χορωδία Αθηνών η οποία εισήγαγε στην Ελλάδα
πολλά χορωδιακά έργα των Γερµανών συνθετών, µαζί µε πιο σύγχρονα έργα των
Στραβίνσκυ, Χόνεγκερ και Κόνταϊ . Μια παρόµοια χορωδία, η Παλλάδιος Χορωδία,
δηµιουργείται για µερικά χρόνια στα τέλη της δεκαετίας του ’30.
Το 1938 ιδρύθηκε ο Ραδιοφωνικός Σταθµός Αθηνών (ως προπαγανδιστικό µέσο
του µεταξικού καθεστώτος) και µαζί του η "Συµφωνική Ορχήστρα του Εθνικού
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Ιδρύµατος Ραδιοφωνίας" (ΣΟ του ΕΙΡ), που έγινε αργότερα "Συµφωνική Ορχήστρα της
ΕΡΤ".
Το 1939 ιδρύεται η Λυρική Σκηνή (και ταυτόχρονα η ορχήστρα της) που
συστεγαζόταν έως τότε στο Εθνικό Θέατρο και εγκαινιάζεται την 5η Μαρτίου του 1940,
µε την οπερέτα Die Fledermaus. Τα πρώτα χρόνια το ρεπερτόριό της προσανατολίζεται
στην οπερέτα.

Κατά τη διάρκεια του πολέµου οι παραστάσεις µεταφέρθηκαν στο

νεόδµητο τότε κινηµατοθέατρο Παλλάς που διέθετε καταφύγιο σε περίπτωση
αεροπορικού συναγερµού. Το καλοκαίρι τα έργα ανέβαιναν στο θέατρο Παρκ, και σε
θερινή σκηνή που βρισκόταν στον κήπο της πλατείας Κλαυθµώνος. Από το 1944 και
υπό την εποπτεία του Υπουργείου Πολιτισµού, τελεί σε καθεστώς Νοµικού Προσώπου
Ιδιωτικού Δικαίου, καθιερώνεται το επίσηµο όνοµά του ως Εθνική Λυρική Σκηνή και
στεγάζεται µόνιµα στην Ακαδηµίας 59 . Είναι πολιτισµικός φορέας µε αντικείµενο την
“ανάπτυξη και προαγωγή του µουσικού θεάτρου και της µελοδραµατικής τέχνης”. (2ο
άρθρο του Ν. 1410/1944).
Η ορχήστρα του ωδείου Αθηνών όταν άρχισε ο πόλεµος κόντευε να διαλυθεί - ο
διευθυντής της Φιλοκτήτης Οικονοµίδης πρότεινε στον τότε υπουργό παιδείας την
κρατικοποίηση της ορχήστρας πράγµα που έγινε το 1942, και το 1943 η ορχήστρα
µετονοµάστηκε σε Κρατική . Οι πρώτοι µαέστροι της ήταν εκτός από τον Οικονοµίδη,
που ήταν ο γενικός διευθυντής της, ο Θεόδωρος Βαβαγιάννης, και ως έκτακτοι ο Ιωσήφ
Μπουστίντουϊ και ο Γεώργιος Λυκούδης . (Ο Απών Δηµήτρης Μητρόπουλος ορίστηκε
αρχιµουσικός) . Η πρώτη συναυλία της επονοµαζόµενης πλέον Κρατικής Ορχήστρας
Αθηνών δόθηκε κατά τη διάρκεια της κατοχής στις 28 Φεβρουαρίου 1943, υπό τη
διεύθυνση του Μανόλη Καλοµοίρη, στο θέατρο Ολύµπια.
Η ίδρυση Της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, της Συµφωνικής Ορχήστρας της
Ραδιοφωνίας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής είναι πολύ σηµαντικά γεγονότα αυτής της
περιόδου, καθώς για πρώτη φορά το κράτος φαίνεται να αναλαµβάνει κάποια
υποχρέωση και φροντίδα για την έντεχνη µουσική . Η πορεία των θεσµών αυτών δεν θα
είναι χωρίς προβλήµατα καθώς η ελληνική πολιτεία είναι κατά κανόνα ασυνεπής
απέναντί τους . Μάλιστα, οι ενέργειες αυτές έγιναν µε την έµµεση οικονοµική στήριξη
της ναζιστικής Γερµανίας προς την Ελλάδα, η οποία στη διάρκεια της κατοχής είχε
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κυριαρχηθεί από έναν ένθερµο φιλελληνισµό που εκδηλωνόταν µε ποικίλες χορηγίες 16.
Τον ενθουσιασµό του Καλοµοίρη για αυτή την υποστήριξη από το λαό που ο ίδιος είχε
ως µουσικό και αισθητικό πρότυπο επρόκειτο να τον διαδεχτεί µεγάλη απογοήτευση,
όταν µε το δεύτερο παγκόσµιο πόλεµο έδειξαν οι Ναζί το αληθινό τους πρόσωπο σε
όλον τον κόσµο .
Μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκοσµίου Πολέµου η χώρα σπαράχτηκε από τον
εµφύλιο . Η επίδραση της έντεχνης µουσικής στα πολιτικά και κοινωνικά θέµατα πρέπει
να ήταν µη υπολογίσιµη . Άγνωστο επίσης το κατά πόσον επηρέασαν τη ζωή και τη
σταδιοδροµία των µουσικών οι πολιτικές τους πεποιθήσεις . Όπως συµπεραίνει η
Ρωµανού :
Είναι ακόµη σήµερα δύσκολο να κατανοηθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες εργάζονταν οι
µουσικοί της ορχήστρας εκείνη την περίοδο, οι σχέσεις τους µε τη διεύθυνση, µε την
κυβέρνηση, πώς επηρέασαν την καθηµερινή τους επαγγελµατική δραστηριότητα οι ιδεολογικές
τους αντιθέσεις και τα γεγονότα της αντίστασης, της κατοχής και του εµφυλίου . Είναι όµως
βέβαιο πως η µουσική αυτή δεν είχε τη δυνατότητα να εµψυχώσει τους Έλληνες στη διάρκεια
του πολέµου . Το έργο αυτό πραγµατοποίησαν οι συνθέτες ελαφράς µουσικής . (Ρωµανού
2006:228)

Οι µαέστροι αυτής της περιόδου : Σπύρος Σαµάρας, συνθέτης µε διεθνή καριέρα,
το 1911 έρχεται στην Αθήνα να διευθύνει την όπερά του “Ρέα” , Gabriel Pierne , που θα
προσκληθεί αρκετά συχνά από τον Καλοµοίρη ως µαέστρος στην Αθήνα τη δεκαετία
του 1920 -1930, Μάριος Βάρβογλης, συνθέτης και καθηγητής θεωρητικών στο
Ελληνικό Ωδείο (1923) και συνδιευθυντής της ορχήστρας του Ωδείου,

Λώρης

Μαργαρίτης, παιδί θαύµα στο πιάνο, σπούδασε πιάνο διεύθυνση ορχήστρας και
σύνθεση στη Μουσική Ακαδηµία του Μονάχου, Αντίοχος Ευαγγελάτος, µόνιµος
µαέστρος της ΕΛΣ (1940 - 1972), Νίκος Σκαλκώτας, συνθέτης, εµφανίζεται να
διευθύνει τη Συµφωνική Ορχήστρα του Βερολίνου σε εκτέλεση δικού του έργου στο
Βερολίνο το 1930 και την ίδια χρονιά τη Συµφωνική Ορχήστρα του Ωδείου Αθηνών
στην Αθήνα, ο Δηµήτρης Μητρόπουλος, που από το 1924 ως το 1936 βρίσκεται στην
Αθήνα, Χοσέ Μπουστίντουι, Ιβάν Μπούτνικοβ, διευθυντές της συµφωνικής ορχήστρας
16

”Χρηµατοδοτήθηκαν µε µεγάλα ποσά οι ανασκαφές στην Ολυµπία επί τρία χρόνια . Τον Σεπτέµβριο
του 1936 επισκέφθηκε την Αθήνα ο Γκαίµπελς και έδωσε χρήµατα για φιλανθρωπικούς σκοπούς, για
γερµανικές σχολές, εκθέσεις γερµανικής τέχνης, γερµανικής βιοµηχανίας και βιοτεχνίας. Την ίδια χρονιά
ήρθε η Τελεφούνκεν (χάρη στην οποία το Δεκέµβριο του 1938 ιδρύθηκε ο πρώτος ελληνικός
ραδιοφωνικός σταθµός) ... Το 1937 δωρήθηκαν µεγάλες βιβλιοθήκες στο Πολυτεχνείο και το
Πανεπιστήµιο της Αθήνας, και δόθηκαν πολλές υποτροφίες σε Έλληνες, ενώ περί τους 100 σπουδαστές
και καλλιτέχνες προσκλήθηκαν στο Μόναχο και έγιναν δεκτοί από τον Χίτλερ” (Ρωµανού, 2006:172
-173 )
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του ωδείου Αθηνών, Φιλοκτήτης Οικονοµίδης, στη Χορωδία Αθηνών, και ο
Θεµιστοκλής Πολυκράτης .
Αυτή την περίοδο παρατηρούµε περισσότερα ελληνικά ονόµατα στους διευθυντές
ορχήστρας . Επίσης, το φαινόµενο του συνθέτη που περιστασιακά εκτελεί χρέη
µαέστρου, όπως η περίπτωση Σκαλκώτα, Βάρβογλη, Καλοµοίρη συνυπάρχει µε τους
µαέστρους που ασχολούνται κατ’ αποκλειστικότητα πλέον µε τη διεύθυνση :
Οικονοµίδης, Ευαγγελάτος, Μητρόπουλος .
Ο Δηµήτρης Μητρόπουλος είναι το µεγαλύτερο όνοµα της εποχής και ένας από
τους σηµαντικότερους διευθυντές ορχήστρας του 20ου αιώνα γενικά, και σε διεθνές
επίπεδο . Σπούδασε στο ωδείο Αθηνών, µετά στο εξωτερικό, και από το 1936 και
ύστερα κάνει καριέρα στην Αµερική .
Στην Αθήνα , ήδη από το ξεκίνηµα της ζωής της πόλης η µουσική αυτή αφορά µια
κοινωνική και οικονοµική ελίτ που προσπαθεί να υιοθετήσει τον αστικό τρόπο ζωής .
Καθώς προχωράµε στον 20ο αιώνα, και σε συνδυασµό µε την αδυναµία του
εκπαιδευτικού συστήµατος να τη διαδώσει στον πολύ κόσµο, το πρόβληµα αυτό
οξύνεται όλο και περισσότερο . Καθώς αρχίζει το φαινόµενο της µαζικής κουλτούρας
που εκφράζεται µε τα διάφορα είδη ελαφράς µουσικής και τις νέες αστικές λαικές
παραδόσεις, η κλασική µουσική δεν καταφέρνει να εισχωρήσει στην κοινωνία και να
αποκτήσει αποδοχή. Είναι άλλωστε µια µουσική που απαιτεί πεπαιδευµένα ακροατήρια
για να την εκτιµήσουν . Το ραδιόφωνο, η δισκογραφία, ο οµιλών κινηµατογράφος και η
ηλεκτρική ενίσχυση του ήχου άλλαξαν άρδην την εκτέλεση ζωντανής µουσικής . Κανείς
δεν είχε άµεση ανάγκη πλέον τις ορχήστρες, µικρότερες ή µεγαλύτερες, για να ακούσει
µουσική . Η αστική διασκέδαση γίνεται σε νυχτερινά κέντρα, όπου κυριαρχεί η
µουσική τζαζ, η οποία αναµιγνύει δηµιουργικά και πρωτότυπα την ευρωπαϊκή
παράδοση µε τις παραδοσιακές µουσικές των αστικών υποοµάδων . Στην Ελλάδα οι
επιρροές αυτές µεταµορφώνουν σταδιακά το ρεµπέτικο τραγούδι που από το 1950 και
µετά παίρνει µια νέα αισθητική κατεύθυνση . Το τραγούδι, σε κάθε µορφή, κερδίζει το
έδαφος έναντι της οργανικής µουσικής, και ακόµη περισσότερο βέβαια της
συµφωνικής, στην οποία έχουµε εστιάσει στην παρούσα εργασία .
Σταδιακά µέχρι το 1950 παγιώνεται ο διαχωρισµός της σοβαρής από την ελαφριά
µουσική : “Η αποµόνωση της πρώτης από την κοινωνία είναι ένα θεµελιώδες πρόβληµα της
δυτικής µουσικής που άρχισε από τον 19ο αιώνα - όταν οι ερασιτέχνες έγιναν ακροατές
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(παθητική σχέση) από συµµέτοχοι στη µουσική πράξη που ήταν (ενεργητική σχέση) - και η
δηµιουργία άρχισε την απεξάρτησή της από το µουσικό κοινό . (Ρωµανού, 2006, 225)

Για ένα κράτος η συµφωνική ορχήστρα είναι µια βιτρίνα πολιτισµού στη
χειρότερη των περιπτώσεων, που παρέχει την επιβεβαίωση της αστικής συνείδησης - αν
θέλουµε να δούµε τί είναι αυτό που υποκινεί τα κράτη να διαθέτουν πόρους για τη
στήριξη αυτής της µουσικής . Αυτό όµως προϋποθέτει την ύπαρξη αυτής της
συνείδησης . Το ελληνικό κράτος µέχρι αυτή τη στιγµή όπως έχουµε δει, επιδεικνύει
σταθερή αδιαφορία, και έχει να επικαλεστεί σε κάθε ιστορική περίοδο

τις

αντικειµενικές δυσχερείς οικονοµικές συνθήκες . Αν δεν είχε τύχει η συγκυρία της
ενίσχυσης από τη ναζιστική Γερµανία, που για τους δικούς της ιδιοτελείς λόγους είχε
ενδιαφερθεί για τον πλούτο των ελληνικών αρχαιοτήτων, όπως και τη διάδοση του
γερµανικού υστεροροµαντισµού, η ορχήστρα του ωδείου Αθηνών θα είχε κλείσει,
τουλάχιστον για κάποια χρόνια . Και είναι άγνωστο άν και πότε θα ιδρυόταν η Λυρική
Σκηνή . Και µεγαλύτερη ακόµα παράλειψη είναι ότι στο πρώτο µισό του 20ου αιώνα
δεν οργανώθηκε ένα εθνικό εκπαιδευτικό σύστηµα για τη µουσική, όπως έγινε σε άλλες
χώρες που ήταν κι αυτές όπως και η Ελλάδα, έξω από την κεντροευρωπαϊκή
παράδοση .
Μετά το τέλος του δευτέρου παγκοσµίου πολέµου ο κόσµος χωρίζεται σε δυο
στρατόπεδα, και ακολουθεί η µακρά περίοδος του ψυχρού πολέµου ανάµεσα στις δυο
υπερδυνάµεις Αµερική και Σοβιετική Ένωση . Η Αµερική προστατεύει την
πρωτοποριακή µουσική, προωθώντας τις πολιτικές της σκοπιµότητες της διακήρυξης
του φιλελευθερισµού και του αντικοµµουνισµού τόσο στο έδαφός της όσο και στις
χώρες που υπάγονταν στη σφαίρα επιρροής της . Η µουσική πρωτοπορία ήταν ένα είδος
ακόµα πιο αποµακρυσµένο από το κοινό, εµποτισµένο από ακραίο εκφραστικό
υποκειµενισµό, και εποµένως η λιγότερο δηµοφιλής από όλα τα είδη έντεχνης
µουσικής . Ενισχύθηκε συστηµατικά από µεγάλα κεφαλαιοκρατικά ιδρύµατα και από
Πανεπιστήµια . Όπως λέει ο Wellens (στο Ρωµανού 2006:233) :
Η πρωτοποριακή µουσική υποστηρίχτηκε από αντι-κοµµουνιστές φιλελεύθερους , ως
τέχνη διεθνιστική, η αισθητική της οποίας ανήγαγε σε κύριες αξίες το ρίσκο, την τόλµη και την
ελευθερία, όπως και η ίδια η ζωή στις ΗΠΑ.

Οι ΗΠΑ αποκτούν για πρώτη φορά την ευκαιρία να γίνουν το κέντρο των τεχνών
και του πνεύµατος, απέναντι στην γηραιά Ευρώπη, και υποστηρίζοντας την
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καλλιτεχνική πρωτοπορία, η οποία θεµελιώθηκε στην αµφισβήτηση των παραδόσεων
και των αυθεντιών, να προβληθεί ως ο φορέας του διεθνισµού : µια καλλιτεχνική
παραγωγή που είναι πειραµατική και δεν βασίζεται σε καµµία προηγούµενη παράδοση,
απελευθερώνεται από το βάρος της όποιας ιστορικότητας και σύγκρισης µε το
παρελθόν, και των εθνικών αποχρώσεων . Στην πραγµατικότητα, το “αµερικάνικο”
απλώς επιβλήθηκε στον υπόλοιπο κόσµο ως διεθνές - κάτι που µπορούµε να δούµε
ξεκάθαρα σήµερα µε την εµπειρία των συνεπειών της παγκοσµιοποίησης .
Στην Ελλάδα υπήρχε ήδη από την προηγούµενη περίοδο το ιταλικό Ινστιτούτο, το
οποίο µέσα στο πνεύµα του συµφώνου ελληνοϊταλικής φιλίας που είχε υπογράψει ο
Μεταξάς, έφερε στο αθηναϊκό κοινό και πριν τον πόλεµο την πρωτοποριακή ιταλική
µουσική , που την προωθούσε η ιταλική φασιστική κυβέρνηση 17. Το 1939 ιδρύθηκε το
Βρετανικό Συµβούλιο, το 1952 το γερµανικό Ινστιτούτο Goethe, το 1957 η
Ελληνοαµερικάνικη Ένωση, φορείς οι οποίοι προωθούν την πρωτοπορία και δίνουν
µορφωτικές ευκαιρίες στο εξωτερικό για τους Έλληνες µουσικούς . Σε µια Ελλάδα
χωρίς ουσιαστικές υποδοµές, και χωρίς εθνική εκπαιδευτική πολιτική και σχεδιασµό, οι
ξένες δυνάµεις, εξυπηρετώντας την επεκτατική πολιτιστική πολιτική τους, συντηρούν
για δεκαετίες

την πρωτοποριακή µουσική σκηνή, γεγονός που όµως δεν είχε

ουσιαστικό αντίκτυπο, καθώς ήταν άσχετο µε τις πραγµατικές ανάγκες της χώρας .
Η µουσική πρωτοπορία θα εισαχθεί στην Αθήνα µε εκδηλώσεις που εγκαινίασε η
Υπηρεσία Πληροφοριών των ΗΠΑ ( USIS ) το 1952 και µε την αυξανόµενη συµµετοχή στην
µουσική ζωή ξένων οργανισµών και ινστιτούτων . Δηµιουργείται µια ζωηρή κίνηση σύγχρονων
συνθετών, οι οποίοι µετέχουν στα διεθνή πρωτοποριακά ρεύµατα µε ελάχιστη πια
καθυστέρηση, σε σχέση µε το χρόνο εµφάνισής τους. Κάποιοι που διευκολύνονται να
σπουδάσουν ή και να εργαστούν στη Δύση, γίνονται οι ίδιοι πρωτοπόροι της παγκόσµιας
τέχνης . Ούτως ή άλλως, οι εξελίξεις της δυτικής µουσικής, είναι ριζοσπαστικές σε σχέση µε
την δυτική παράδοση, και σε χώρες όπως η Ελλάς, χωρίς βαθειές ρίζες στην παράδοση αυτή, η
πρωτοπορία γίνεται πολύ πιο ανώδυνα δεκτή . Η εισαγωγή , και ιδίως η οικονοµική στήριξη για
την προώθηση της µουσικής πρωτοπορίας στην Ελλάδα , για άλλη µια φορά καταποντισµένη,
από τον παγκόσµιο και τον διάδοχο εµφύλιο πόλεµο, είναι περιστατικό της ιστορίας παράλογο
και εύγλωττο του προπαγανδιστικού ρόλου του πολιτισµού . (Ρωµανού , 2006: 234-5)

Έτσι, µεγάλος αριθµός υποτροφιών που παρέχονται στα πλαίσια της πολιτιστικής
πολιτικής του ψυχρού πολέµου 1950-1960, που ήταν περίοδος ανόρθωσης µέσω
δυτικής βοήθειας, γίνεται γνωστό το έργο του Ιάννη Ξενάκη και του Γιάννη Χρήστου,

17

το 1907 ιδρύθηκε το Γαλλικό Ινστιτούτο , το 1909 ιδρύθηκε η Ιταλική Αρχαιολογική Σχολή Αθηνών
και κάπου εκεί και το Ιταλικό Ινστιτούτο, το 1925 το Κολλέγιο Αθηνών κλπ.
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του Θόδωρου Αντωνίου, του Γιάννη Ιωαννίδη του Ανέστη Λογοθέτη, του Νίκου
Μαµαγκάκη .
Ο Μάνος Χατζιδάκις και ο µουσικολόγος Γιάννης Παπαϊωάννου είναι πολύ
δραστήριοι στη διάδοση της πειραµατικής µουσικής στην Αθήνα : το 1962
διοργανώνεται διαγωνισµός σύνθεσης, το 1964 ο Χατζιδάκις ιδρύει την πειραµατική
ορχήστρα, την οποία διαδέχτηκε το 1968 το Ελληνικό Συγκρότηµα Σύγχρονης
Μουσικής µε διευθυντή τον Θόδωρο Αντωνίου. Το 1966 εγκαινιάστηκαν οι Ελληνικές
Εβδοµάδες Σύγχρονης Μουσικής όπου διακρίθηκαν οι µαέστροι Δηµήτρης Αγραφιώτης
και Θόδωρος Αντωνίου . Έργα του Γιάννη Χρήστου εκτελούνται στην Αθήνα από την
ΚΟΑ µε διεύθυνση του Ανδρέα Παρίδη (1963), ενώ ο Θόδωρος Αντωνίου
αναδεικνύεται ο κατεξοχήν µαέστρος - ερµηνευτής αυτού του µεγάλου µας συνθέτη .
Γενικά πάντως οι ορχήστρες κι εδώ στην Ελλάδα, όπως και στο εξωτερικό, δεν
παίζουν το πρωτοποριακό-πειραµατικό ρεπερτόριο, που άλλωστε είναι τις πιο πολλές
φορές γραµµένο για µικρά, καινοφανή και απροσδόκητα σε συνδυασµό οργανικά
σύνολα . Ακόµα και στις περιπτώσεις που τα έργα είναι γραµµένα για ορχήστρα, είναι
πάντα η πιο δύσκολη επιλογή, τόσο διότι δεν είναι δηµοφιλή στο κοινό, όσο και λόγω
της εκτελεστικής δυσκολίας τους . Τα έργα της πρωτοπορίας απαιτούν εξειδίκευση και
µελέτη από τους µουσικούς και τους µαέστρους, δεν είναι όπως το δεδοµένο βασικό
ρεπερτόριο . Εποµένως η δηµιουργία µιας σκηνής µουσικής πρωτοπορίας και η
ανάδειξη νέων Ελλήνων συνθετών, µε την υποστήριξη των ξένων ινστιτούτων, είναι
µια παράλληλη κατάσταση που µάλλον δεν αφορούσε την πορεία των ορχηστρών, που
είναι το θέµα µας . Στην ελληνική µουσική που παίζει η ΚΟΑ υπερτερούν οι
επαναλήψεις έργων της Εθνικής Σχολής .
Η µουσική του 20ου αιώνα (και όχι µόνο η µεταπολεµική πρωτοποριακή) ήταν στην
Ελλάδα, για περισσότερο από ό,τι στην υπόλοιπη Ευρώπη, µια υπόθεση των εξειδικευµένων
θεσµών που προαναφέρθηκαν · στα παραδοσιακά ερµηνευτικά σχήµατα δεν εισέδυσε παρά
µετά από δεκαετίες . Αιτίες είναι η κρατική αδιαφορία για τους θεσµούς αυτούς και το φτωχό
καλλιτεχνικό τους έργο, που κινούσαν αενάως το εκκρεµές της στασµότητάς των . (Ρωµανού ,
2006:251)

Το 1954 ιδρύθηκε η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ, αρχικά ως Ελαφρά
Ορχήστρα του ΕΙΡ από τον Κώστα Γιαννίδη και τον Άκη Σµυρναίο . Παράλληλα
συνεχίζουν οι τρεις ορχήστρες που ιδρύθηκαν στην προηγούµενη περίοδο .
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Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών καταφέρνει να επιβιώσει ως σήµερα, και να
προσφέρει στους Έλληνες την δυνατότητα επικοινωνίας µε τα αριστουργήµατα του
παγκόσµιου ρεπερτορίου, ενώ είναι ταυτόχρονα ο κορυφαίος εκφραστής της εγχώριας
συνθετικής παραγωγής. Έχει σταθερή παρουσία στα πολιτιστικά δρώµενα
πραγµατοποιώντας πάνω από πενήντα συναυλίες ετησίως. Εκτός από την Αθήνα,
εµφανίζεται τακτικά σε πολλές πόλεις της Ελλάδος, καθώς και σε σηµαντικές αίθουσες
και φεστιβάλ του εξωτερικού. Αριθµεί περίπου 80 µουσικούς, και την έχουν διευθύνει
κατά καιρούς όλοι οι Έλληνες µαέστροι, . Μέχρι τη δεκαετία του 1950 - 60, οπότε και
κρίθηκε πολυέξοδο και άσκοπο να καλούνται ξένοι µαέστροι την διυήθηναν κορυφαίοι
µαέστροι όπως ο Ρίχαρντ Στράους, Βάινγκαρτνερ, Κνάπερτσµπους, Βάλτερ,
Μητρόπουλος, Γιόχουµ, Μαρκέβιτς, Μάαζελ, Τεµιρκάνοφ, Πλασόν ,
Οι γενικοί διευθυντές της ΚΟΑ:
1943-1957 : ο Φ. Οικονοµίδης και αρχιµουσικοί οι Δηµήτριος Μητρόπουλος,
Θεόδωρος Βαβαγιάννης, Γεώργιος Λυκούδης, Ιωσήφ Μπουστίντουι.
1957 - 1969 : Θ. Βαβαγιάννης (οπότε παραιτήθηκε σε ένδειξη διαµαρτυρίας για
την άρση της µονιµότητας των µουσικών, χωρίς αποτέλεσµα όµως)
1969 - 1975 : Α. Παρίδης και αρχιµουσικοί : Γ. Μπαζιωτόπουλος & Εµ.
Πίκουλας.
1976-1982 : Μ. Χατζιδάκις
1984 -1989 : Γ. Ιωαννίδης

και αρχιµουσικοί Αλ. Συµεωνίδης και Βύρων

Κολάσης.
1989 -1995 : Αλ. Συµεωνίδης µε αρχιµουσικό τον Β.Φιδετζή
1995 - 2003 : Ά. Γαρουφαλής. µε αρχιµουσικό τον Β.Φιδετζή
2011- σήµερα : ο Βασίλης Χριστόπουλος.
Ο «Σύλλογος Μουσικών Υπαλλήλων Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών» ιδρύθηκε
επίσηµα το 1965 µε σκοπό τη µελέτη, την υποστήριξη, την διαφύλαξη και προαγωγή
των οικονοµικών, ασφαλιστικών και επαγγελµατικών συµφερόντων των µελών του και
την ανάπτυξη της αλληλοβοηθείας µεταξύ αυτών . Μέλη του όλοι οι µουσικοί της
Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών. Ο Σύλλογος, επεκτείνει τις δραστηριότητές του σε
εξωεπαγγελµατικές εκπαιδευτικές, κοινωνικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες
διοργανώνοντας φιλανθρωπικές και εκπαιδευτικές συναυλίες, σεµινάρια, κοινωνικές
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εκδηλώσεις, συνεργασίες µε ερευνητικά προγράµµατα και άλλους φορείς και λειτουργεί
επικουρικά προς την ορχήστρα στον τοµέα της προώθησης του έργου της. Εχει
συντελέσει στην παραγωγή ιστορικού ντοκιµαντέρ για την ΚΟΑ (σκηνοθέτης παραγωγός Γιώργος Μαυρόπουλος), στην έκδοση ιστορικού λευκώµατος (συγγραφέας
Τάκης Καλογερόπουλος) και δισκογραφικής δουλειάς (Βύρων Φιδετζής, Λεωνίδας
Καβάκος, ΚΟΑ).
Ένα χρόνιο ζήτηµα στην ιστορία τως ελληνικών ορχηστρών ήταν το θέµα της
µονοθεσίας , που µετά από πολλά χρόνια αναµονής ψηφίστηκε το 1992 και χρεώνεται
ως µια επιτυχία των αγώνων του Μάνου Χατζιδάκι . Τί σήµαινε αυτό ; Ότι οι ίδιοι πάνω
κάτω µουσικοί στελέχωναν και τις τρεις ορχήστρες, δηλαδή την ΚΟΑ , την ορχήστρα
της ΕΡΤ και την ορχήστρα της ΕΛΣ , µε αποτέλεσµα να µην µπορούν να αποδώσουν
σωστά στη δουλειά τους. Πρόβες δεν µπορούσε να κάνει κάποιος µε την ΚΟΑ
παραδείγµατος χάριν παρά µόνο δυο µέρες την εβδοµάδα, γιατί τις υπόλοιπες οι
µουσικοί παίζαν στις άλλες ορχήστρες . Μια ορχήστρα δεν µπορούσε να ταξιδέψει στο
εξωτερικό κλπ. Μια µαρτυρία - διαµαρτυρία όµως του Συλλόγου των µουσικών της
ΚΟΑ που χρονολογείται από το 199918 , δείχνει ότι ο νόµος της µονοθεσίας , επτά
χρόνια µετά την ψήφισή του, δεν είχε ακόµη εφαρµοστεί πλήρως, εκτός του ότι για την
ΚΟΑ παρέµεναν και άλλα

φλέγοντα ζητήµατα, όπως το θέµα της στέγης και της

επιχορήγησης από το ΥΠΠΟ . Στο άρθρο της Ρουµπίνης Σούλη στον κυριακάτικο
Ριζοσπάστη της 25 07 1999 µεταξύ άλλων διαβάζουµε :
Σύµφωνα µε το νόµο 2065 του '92 η ΚΟΑ θα έπρεπε να έχει 124 µόνιµους µουσικούς σε
αποκλειστική απασχόληση. Αυτή τη στιγµή έχει µόλις 66 µονίµους και 47 έκτακτους
µουσικούς, οι οποίοι αµείβονται µε τις µισές από τις αποδοχές των πρώτων (πού είναι το ειδικό
µισθολόγιο;) και απασχολούνται σε όσες δουλιές θέλουν (πού είναι η µονοθεσία;), έχοντας
συµβάσεις έργου για 9,5 µήνες.

Και για το θέµα της στέγασης :
Μπορεί στο ΜΜ να δόθηκαν οι περισσότερες από τις συναυλίες της ΚΟΑ, που είχαν
προγραµµατιστεί για την περασµένη χειµερινή περίοδο (25 στο Μέγαρο και 10 - 12 στο
"Παλλάς"), όµως το ΜΜ στερεί από την ορχήστρα τη δυνατότητα προετοιµασίας. Η ΚΟΑ
πραγµατοποιεί εβδοµαδιαίως τις δοκιµές της στο "Παλλάς", αίθουσα µε πολλά προβλήµατα, µε
εξαίρεση τη γενική δοκιµή στο ΜΜ.

Και για τις επιχορηγήσεις :
Από τα 700 εκατοµµύρια [ δραχµές ] , που έχει ανάγκη η ΚΟΑ για να λειτουργήσει το '99
και ζητήθηκαν από το ΥΠΠΟ, µόλις τα 160 εκατοµµύρια εντάχθηκαν στον τακτικό
18

http://www1.rizospastis.gr/storyPlain.do?id=3780382&action=print

62

προϋπολογισµό. Από αυτά η ορχήστρα έχει εισπράξει µόνο το 50%, δηλαδή µόλις 80
εκατοµµύρια.

Το 1958 εγκαινιάζεται το νεότερο Θέατρο Ολύµπια όπου θα στεγαστεί η ΕΛΣ ,
σηµατοδοτώντας µια άνθιση του οργανισµού, που περιλαµβάνει είκοσι παραγωγές τον
χρόνο, πρώτες παρουσιάσεις (πρεµιέρες) . Με τη µεταπολίτευση ο οργανισµός
περιέρχεται στο Υπουργείο Πολιτισµού και σταδιακά διαγράφει ανοδική πορεία, µε
εµπλουτισµό του ρεπερτορίου του, συνεργασίες µε αλλοδαπά λυρικά θέατρα, αλλά και
τις σπουδαιότερες προσωπικότητες του ελληνικού καλλιτεχνικού χώρου της εποχής .
Το 1994 η ΕΛΣ επαναδιατυπώνεται ως Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου . Από το
2011 την διεύθυνση της ΕΛΣ έχει αναλάβει ο Μύρων Μιχαηλίδης και αρχιµουσικοί
είναι ο Λουκάς Καρυτινός και Ηλίας Βουδούρης . Στο τέλος του 2015, η Εθνική Λυρική
Σκηνή θα µεταστεγαστεί στις νέες εγκαταστάσεις του Κέντρου Πολιτισµού Ίδρυµα
Σταύρος Νιάρχος. Το νέο κτήριο έκτασης 28.000 τµ, θα είναι ένα αρχιτεκτονικό
κόσµηµα σχεδιασµένο ώστε να αναβαθµίζει την εµπειρία της όπερας τόσο για το κοινό
όσο και για τους καλλιτέχνες. Η κορυφαία ακουστική, οι τεχνολογικές δυνατότητες, η
ευελιξία στην εναλλαγή των σκηνικών και η αισθητική θα κατατάξουν το νέο κτίριο
µεταξύ των καλύτερων λυρικών θεάτρων του κόσµου.
Όσον αφορά στο ρεπερτόριο, ο Μανώλης Καλοµοίρης και ο Σπύρος Σαµάρας
είναι οι πιο δηµοφιλείς, µε τα περισσότερα ανεβάσµατα έργων τους . Από τους ξένους
συνθέτες οι Verdi, Puccini, Rossini . Η Traviata και ο Κουρέας της Σεβίλλης
εµφανίζονται στη σκηνή της Λυρικής κατά µέσο όρο µια φορά στα δύο χρόνια. Στην
οπερέττα τα πρωτεία κατέχει ο Θεόφραστος Σακελλαρίδης. αλλά και η Εύθυµη χήρα
του Lehar, Κοντέσα Μαρίτσα και η Πριγκίπισσα της Τσάρντας του Kalman και
Νυχτερίδα του J. Strauss έχουν µεγάλη δηµοτικότητα . Τα τελευταία χρόνια
παρατηρούµε µια ενδυνάµωση της ελληνικής παρουσίας στο ρεπερτόριο της Ε.Λ.Σ. µε
έργα των Κουρουπού, Γ. Δροσίνη, Δ. Μαραγκόπουλου και Ν. Ξανθούλη, ωστόσο οι
θεατές παραµένουν ακόµη διστακτικοί ιδιαίτερα απέναντι στους νεότερους Έλληνες
δηµιουργούς .
Η ορχήστρα της ΕΛΣ καλύπτει όλο το φάσµα του λυρικού ρεπερτορίου, από
Μοντεβέρντι έως σύγχρονους συνθέτες. Επίσης, δίνει συναυλίες συµφωνικής µουσικής.
Την έχουν διευθύνει σηµαντικοί αρχιµουσικοί: Ο. Δηµητριάδης, Α. Ευαγγελάτος, Τ.
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Καραλίβανος, Μ. Καρύδης, Α. Παρίδης, Δ. Χωραφάς, Α. Γκάττο, Φ. Καπουάνα, Ν.
Ρεσίνιο, Τ. Σεραφίν κ.ά. Έχει συµπράξει µε διάσηµους Έλληνες και ξένους
τραγουδιστές. Τακτικές εµφανίσεις της περιλαµβάνουν το Φεστιβάλ Αθηνών και το
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Αρχιµουσικοί της είναι σήµερα ο Λουκάς Καρυτινός και ο
Ηλίας Βουδούρης . Το 2000 η Εταιρεία Φίλων της Εθνικής Λυρικής Σκηνής της
απένειµε το βραβείο ΑΠΟΛΛΩΝ.
Η Εθνική Συµφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ εµφανίζεται επανειληµµένα στο
Ηρώδειο, στα Πλαίσια του Φεστιβάλ Αθηνών, στο Φεστιβάλ Πάτρας, στο Φεστιβάλ
Βελιγραδίου, στην ‘Οπερα Καίρου, στο Μόντρεαλ, στην Κολωνία, στην
Κωνσταντινούπολη, σε διεθνείς µουσικές εκδηλώσεις σε συνεργασία µε την E.B.U.
(Eυρωπαϊκή Ενωση Ραδιοφωνιών), στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και σε πόλεις της
Ελλάδας. Τον Οκτώβριο του 2006, η Εθνική Συµφωνική Ορχήστρα πραγµατοποίησε
συναυλία στην αίθουσα Γενικής Συνέλευσης των Ηνωµένων Εθνών και στο Λίνκολν
Σέντερ της Νέας Υόρκης. Τον Οκτώβριο του 2007, στο Polytheater του Πεκίνου,
πραγµατοποίησε την εναρκτήρια συναυλία των εκδηλώσεων για το πολιτιστικό έτος της
Ελλάδας στην Κίνα. Αποτελείται από 90 µουσικούς.
Σε όλο αυτό το διάστηµα διευθυντές της υπήρξαν ο Γιώργος Λυκούδης, ο Σπύρος
Φαραντάτος, ο Αντίοχος Ευαγγελάτος, ο Γιώργος Σισιλιάνος, ο Franz Litschauer, ο
Ευθύµιος Καβαλλιεράτος, ο Μιλτιάδης Καρύδης, ο ‘Αλκης Μπαλτάς και ο Ανδρέας
Πυλαρινός. Την διηύθυναν επίσης ως προσκεκληµένοι συνεργάτες πολλοί ‘Ελληνες
και ξένοι µαέστροι καθώς και συνθέτες διεθνούς φήµης, όπως ο Μανώλης Καλοµοίρης,
Διονύσιος Λαυράγκας, Δηµήτρης Μητρόπουλος, Μιλτιάδης Καρύδης, Angelo
Kavallaro, Aram Khachaturian, Gyorgi Lehel, Yehudi Menuhin, Horst Neumann, Anton
Nanut, Rolf Reuter, Christian Linberg, κ.ά. καθώς και µαέστροι της νεότερης γενιάς.
Με τη µεταπολίτευση του 1974 και τον ερχοµό του Μάνου Χατζιδάκι στο
Κρατικό Ραδιόφωνο η Συµφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ διευρύνει το σχήµα και το
ρεπερτόριό της και µετονοµάζεται σε Ορχήστρα Ποικίλης Μουσικής. Στα επόµενα
χρόνια διευρύνθηκε µε περισσότερους µουσικούς και επί διευθύνσεως Μίκη
Θεοδωράκη, πήρε την ονοµασία «Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής».Στόχος της είναι να
αποτελέσει βήµα προβολής και διάδοσης της νεότερης ελληνικής µουσικής όπως αυτή
αποτυπώνεται στα έργα των δρώντων Ελλήνων συνθετών και όχι µόνο αλλά και βήµα
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ανάπτυξης του νεότερου καλλιτεχνικού δυναµικού που διαθέτει ο τόπος µας.
Ξεχωριστή θέση στο ρεπερτόριό της κατέχει η παγκόσµια κινηµατογραφική και
θεατρική µουσική και ιδιαίτερα αυτή του 20ού αιώνα µε έργα που δεν περιλαµβάνουν
στα προγράµµατά τους οι συµφωνικές ορχήστρες.
Με την αρχική της µορφή, η Ορχήστρα συµµετείχε στα πρώτα Φεστιβάλ του
Ελληνικού τραγουδιού ερµηνεύοντας τις πρώτες επιτυχίες των Θεοδωράκη, Χατζιδάκι,
Μέντη, Πλέσσα κ.ά. Αργότερα έδωσε πετυχηµένες συναυλίες στο Ηρώδειο στο
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στο Θέατρο Κολεγίου Αθηνών και σε πολλές πόλεις της
Ελλάδας. Κορυφαία στιγµή της υπήρξε η περιοδεία του Μίκη Θεοδωράκη στα
µεγαλύτερα θέατρα της Αµερικής µε το Άξιον Εστί και άλλα έργα του. Έχει ερµηνεύσει
έργα σύγχρονων Ελλήνων συνθετών εντός και εκτός Ελλάδας όπως: Μ. Χατζιδάκι, Μ.
Θεοδωράκη, Στ. Ξαρχάκου, Γ. Μαρκόπουλου, Ηλ. Ανδριόπουλου, Δ. Παπαδηµητρίου,
Β. Δηµητρίου, Ν. Ιγνατιάδης. Χρ. Λεοντή, Γ. Χατζηνάσιου, Γ. Σπανού. Στ. Σπανουδάκη
κ.α. Το Σεπτέµβριο του 2007, στο Ηρώδειο, η Ορχήστρα συµµετείχε στην παγκόσµια
πρεµιέρα του έργου του Zbigniew Preisner «Silence, Night & Dreams», ενώ την ίδια
χρονιά στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Ηµέρες Πολιτισµού» που διοργάνωσε η
Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα, παρουσιάζει στην Alte Oper της Φρανκφούρτης, το
«Άξιον Εστί» του Μ. Θεοδωράκη. Το 2009 συνεργάζεται µε τον διεθνούς φήµης
καλλιτέχνες . Συµµετείχε ανελλιπώς, από το 2009, στις εκδηλώσεις για τον εορτασµό
της Κυριακής της ορθοδοξίας πραγµατοποιώντας συναυλίες στην Κων/πολη σε
συνεργασία µε το Οικουµενικό Πατριαρχείο.
Ο Ελληνικός Οργανισµός Τουρισµού (η πρώτη του σύσταση έγινε το 1929) θα
γίνει στη µεταπολεµική Ελλάδα και κύριος πολιτιστικός φορέας . Στην φροντίδα να
κατασκευάζεται µια εικόνα πολιτιστικής ανάπτυξης κάθε τουριστική περίοδο,
εγκαινιάστηκε το 1955 το Φεστιβάλ Αθηνών . Οι εκδηλώσεις του στο Ωδείο Ηρώδη του
Αττικού διαρκούσαν από τον Ιούλιο ως τον Σεπτέµβριο . Στα πλαίσια του Φεστιβάλ, η
ΚΟΑ το καλοκαίρι έπαιζε στο Ωδείο Ηρώδη του Αττικού και το χειµώνα στον
κινηµατογράφο Ορφεύς 1958 -1972, στο Ρεξ . Υπό τις συνθήκες που γίνονταν οι
δοκιµές της ορχήστρας (περιορισµένος χρόνος, υποχρεώσεις των µουσικών και σε
άλλες ορχήστρες, άθλιος περιβάλλων χώρος και έλλειψη ενός µαέστρου -εκπαιδευτή) η
πρόσκληση διεθνούς φήµης µαέστρων δίκαι σταµάτησε µετά τη δεκαετία του 1950 ως
άσκοπη και πολυέξοδη . Μόνιµοι µαέστροι ο Φ. Οικονοµίδης, ο Θ. Βαβαγιάννης, ο
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Ανδρέας Παρίδης , και πολλοί έκτακτοι : Αντίοχος Ευαγγελάτος, Μενέλαος
Παλλάντιος, και καλεσµένοι από το εξωτερικό οι Δηµήτρης Χωραφάς, Σόλων
Μιχαηλίδης, Οδυσσέας Δηµητριάδης, Δηµήτρης Αγραφιώτης, Μιλτιάδης Καρύδης, και
µετά το 1974 από τη νέα γενιά οι Αλέξανδρος Συµεωνίδης, Σπύρος Αργύρης, Λούλη
Ψυχούλη, Ευθύµιος Καβαλλιεράτος, Αλέξανδρος Μυράτ κ.α.
Το 1989 ο Μάνος Χατζιδάκις ιδρύει την ιδιωτική Ορχήστρα των Χρωµάτων,
οραµατιζόµενος ένα επίλεκτο µουσικό σύνολο, το οποίο θα παρουσίαζε πρωτότυπα
προγράµµατα και το οποίο διηύθυνε ο ίδιος . Την πρώτη περίοδο της ζωής της
(1989-1993) παρά τις οικονοµικές δυσχέρειες κατάφερε να σταθεί στα πόδια της
δίνοντας το στίγµα της στα καλλιτεχνικά δρώµενα. Και πράγµατι, η ορχήστρα αυτή
ξέφυγε από τα τυποποιηµένα προγράµµατα και έγινε ένας πολύ σηµαντικός και
αγαπητός θεσµός στη µουσική ζωή της Αθήνας . Μετά τον θάνατο του Χατζηδάκι
(1994) ο τότε υπουργός Πολιτισµού, Θ. Μικρούτσικος, υλοποιώντας την υπόσχεσή του
προς τον Χατζιδάκι, ίδρυσε έναν νέο φορέα ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙΔ), εποπτευόµενο
και επιδοτούµενο από το ΥΠΠΟ, µε καλλιτεχνικό διευθυντή τον Γιώργο Κουρουπό.
Κάθε χρόνο η ορχήστρα διοργάνωνε το διεθνή διαγωνισµό διεύθυνσης ορχήστρας και
σύνθεσης “Δηµήτρης Μητρόπουλος” και έκανε παραγγελίες έργων σε σύγχρονους
συνθέτες . Η ορχήστρα αυτή έπαιξε και ηχογράφησε πολλά έργα των σύχγρονων
Ελλήνων συνθετών, κάνοντας τα γνωστά στο κοινό , κάτι που ήταν απο την αρχή
στόχος του ιδρυτή της, του Μάνου Χατζιδάκι . Ας µην ξεχνάµε ότι ο Χατζιδάκις
πρωτοστάτησε στην στήριξη της πρωτοποριακής µουσικής στη δεκαετία του 1960 . Ο
ρόλος της ορχήστρας εµπλουτίστηκε περαιτέρω τόσο µέσω της συνεργασίας µε το
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, όσο και της θεµατολογικής της διεύρυνσης προς την
Όπερα, το Θέατρο, τον Κινηµατογράφο, την Ποίηση και την Λογοτεχνία. Η Ορχήστρα
των Χρωµάτων είχε για είκοσι συνεχή χρόνια τον ίδιο αρχιµουσικό, το Μίλτο Λογιάδη,
ο οποίος προσκλήθηκε στο ξεκίνηµα της καριέρας του από τον ίδιο το Χατζιδάκι να
έρθει στην Ελλάδα να συνεργαστεί µε την ορχήστρα . Σε αυτή την περίπτωση, ο
µαέστρος µεγάλωσε µαζί µε την ορχήστρα του πετυχαίνοντας ένα ξεχωριστό µουσικό
αποτέλεσµα .
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Η ορχήστρα λάµβανε επιχορηγήσεις από το Υπουργείο Πολιτισµού, το οποίο
όµως µετά το 2008 άρχισε να µην τηρεί αυτή του την υποχρέωση19 . Τον Ιούνιο του
2011, µε συσσωρευµένα χρέηκαι τους µουσικούς απλήρωτους για χρόνια, παραιτήθηκε
ο µαέστρος της ορχήστρας Μίλτος Λογιάδης, ενώ ένα χρόνο νωρίτερα είχε ήδη
παραιτηθεί ο καλλιτεχνικός διευθυντής Γιώργος Κουρουπός . Σήµερα η ορχήστρα έχει
ουσιαστικά κλείσει, ενώ επισήµως έχει ανασταλεί η λειτουργία της µέχρι να βρεθεί
κάποια λύση .
Το 1991, µε την έναρξη της λειτουργίας του Μεγάρου Μουσικής, ιδρύθηκε και η
ορχήστρα δωµατίου Καµεράτα µε την υποστήριξη του κράτους, των Φίλων της
Μουσικής, του ΟΜΜΑ και της ιδιωτικής χορηγίας - και έχει προστεθεί ως µέγας
χορηγός της και το Ίδρυµα Ωνάση. Καλλιτεχνικός διευθυντής της ορχήστρας υπήρξαν ο
Αλέξανδρος Μυράτ, ο σερ Νέβιλ Μάρρινερ, ο Κρίστοφερ Ουώρρεν - Γκρην και
τελευταία ο βραβευµένος µε Εcho Klassik αρχιµουσικός Γιώργος Πέτρου. Είναι µια
ορχήστρα µε µεγάλη δραστηριότητα στην Ελλάδα αλλά και στα µεγαλύτερα µουσικά
κέντρα του εξωτερικού, µε βραβευµένη δισκογραφία ( βραβεία Diapason) και διεθνή
αναγνώριση . Καλύπτει ένα ευρύτατο ρεπερτόριο µε σύγχρονα όργανα, είτε µε όργανα
εποχής όπως και παραγωγές όπερας, οπερέτας και χορού. Η συχνότητα των εµφανίσεών
της στο εξωτερικό, οι διεθνείς διακρίσεις της αλλά και ο ίδιος ο εξαιρετικός ήχος της
όταν την ακούσει κανείς να παίζει, που είναι κάτι το ευχάριστα απρόσµενο για τα
ελληνικά δεδοµένα, την τοποθετούν σε µια πολύ υψηλή θέση και είναι αναµφισβήτητα
ένας πυρήνας παραγωγής πολιτισµού . Είναι αναγνωρισµένη από το διεθνή Τύπο και
µάλιστα η ορχήστρα αυτή άνοιξε τις επίσηµες εκδηλώσεις για την ανάληψη της
ελληνικής προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ενωση στις Βρυξέλλες , στις 14 Ιανουαρίου
201420 . Ωστόσο, ακόµα και αυτή η ορχήστρα έχει αρχίσει τον τελευταίο χρόνο να
αντιµετωπίζει σοβαρά οικονοµικά προβλήµατα, ήδη από το 2013 µε τις πληρωµές να
καθυστερούν όλο και περισσότερο, έχει παραιτηθεί ο οικονοµικός διευθυντής, ο

19

Μέχρι το 2010 το ποσό της ετήσιας επιχορήγησης από το ΥΠΠΟ ανερχόταν σε 1.600.000 ευρώ, ενώ
από εκεί και έπειτα ακολούθησε η κατακόρυφη µείωσή του: το 2011 η ορχήστρα έλαβε έκτακτη
επιχορήγηση 300.000 ευρώ, το 2012 µειώθηκε σε 250.000 ευρώ, ενώ για το 2013 κανένα ποσό. Έτσι δεν
καλύπτονται ούτε καν τα πάγια έξοδα της ορχήστρας η οποία έχει πλέον 30 από 50 µέλη απλήρωτα από
το 2011. Πηγή : Εφηµερίδα “Το Βήµα” , 12 09 2013 http://www.tovima.gr/culture/article/?aid=529718
20

Οι εκδηλώσεις της ελληνικής προεδρίας, υποστηρίζονται από το Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος, όπως
µπορεί να πληροφορηθεί κανείς στην ιστοσελίδα του Ιδρύµατος .
http://www.snf.org/el/grafeio-typou/lista-neon/2014/01/parastasi-tis-kamerata-sto-bozar/
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νοµικός σύµβουλος και σύσσωµο το Δ.Σ. της Καµεράτας. Στην πολύ τιµητική εµφάνιση
της ορχήστρας στις Βρυξέλλες, που αναφέρθηκε πιο πάνω, οι ίδιοι οι µουσικοί κάλυψαν
τα εκτός έδρας έξοδά τους . Τα τελευταία νέα της ορχήστρας είναι ανησυχητικά, καθώς
οι µουσικοί δηλώνουν ότι προτίθενται να προχωρήσουν σε επίσχεση εργασίας αφού
είναι πάνω από τέσσερις µήνες απλήρωτοι και διεκδικούν τα δεδουλευµένα τους από
τον Οκτώβριο του 2013, τις αποζηµιώσεις για τις µετακινήσεις εκτός έδρας από τον
περασµένο Σεπτέµβριο, καθώς και τα συγγενικά δικαιώµατα για την εµπορική χρήση
ηχογραφήσεων, βιντεοσκοπήσεων και τηλεοπτικών αναµεταδόσεων, και ενώ έχουν ήδη
υποστεί τα τελευταία τέσσερα χρόνια, από το 2009, διπλή µείωση των µισθών τους .
Πράγµατα απίστευτα, αν σκεφτεί κανείς ότι µιλάµε για µια ορχήστρα δωµατίου, µε
δεκαέξι τακτικούς µουσικούς .
Η µεγάλη προσέλευση προσφύγων από την Σοβιετική Ένωση, µεταξύ των οποίων
και εξαιρετικών µουσικών, έκανε δυνατή τη δηµιουργία πολλών ορχηστρών µικτών ή
εγχόρδων, τόσο µε τη συµµετοχή τους σε αυτές όσο και µε τη διδασκαλία τους σε
συνεργαζόµενα τοπικά ωδεία : Συµφωνική Ορχήστρα Βόλου 1992, και ωδείο Βόλου,
Ορχήστρα Δωµατίου Πατρών 1996 και Δηµοτικό Ωδείο Πατρών .
Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών εκτός από ένας άψογος χώρος συναυλιών και
παραστάσεων , είναι και ένας δυναµικός οργανισµός που έχει φέρει στο αθηναϊκό κοινό
µεγάλα έργα του ρεπερτορίου, αλλά και µεγάλους ερµηνευτές, αλλά και νέες
παραγωγές Ελλήνων συνθέτων, δίνοντας µεγάλη ώθηση στην παραγωγή νέας
µουσικής, οργανικής και οπερατικής . Φιλοξενεί τις τακτικές συναυλίες της Κρατικής
Ορχήστρας Αθηνών .
Η λειτουργία του Μεγάρου Μουσικής άλλαξε εντυπωσιακά την αθηναϊκή µουσική ζωή .
Το λαµπρό και λειτουργικότατο κτίριο επισκίασε όλους τους άλλους τόπους µουσικής
εκτέλεσης21 και άλλαξε το ηµερολογιακό πρόγραµµα της µουσικής κίνησης . Παρέχει
πρωτοφανείς στην Ελλάδα συνθήκες εργασίας για τους µουσικούς και ακρόασης για το κοινό .
(Ρωµανού , 2006:268 )

Ο Δήµος Αθηναίων διατηρεί µια συµφωνική ορχήστρα, ένα κουιντέτο, µια
φιλαρµονική, µια Big Band και µια Χορωδία µε τη Φιλαρµονική να είναι το αρχαιότερο
σύνολο (1885) η οποία αποτελείται σήµερα από 107 µουσικούς . Λαµβάνει µέρος σε
παρελάσεις, εθιµοτυπικές εκδηλώσεις, θρησκευτικές εκδηλώσεις και τελετές σε όλες τις
21

Οι περισσότερες συναυλίες στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις προωθούνταν από ξένες πολιτιστικούς
οργανισµούς όπως το Γαλλικό Ινστιτούτο (1908), το Βρετανικό Συµβούλιο (1938), το Ιταλικό Ινστιτούτο
(επαναλειτούργησε το 1951), το Ινστιτούτο Γκαίτε (1952) και η Ελληνοαµερικανική Ένωση (1957).
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εκκλησίες του Δήµου και εκδηλώσεις των Σωµατείων και των Συλλόγων της Αττικής
από τους οποίους έχει τιµηθεί πολλές φορές για το έργο και την προσφορά της.
Επίσης το κουϊντέτο της είναι παρόν σε όλες τις τελετές στο Δηµαρχιακό Μέγαρο.
Ακόµα σε όλες τις εκδηλώσεις της Ολυµπιακής Επιτροπής για την Ολυµπιάδα του
2004, όπως αφή - παράδοση φλόγας σε ξένα Κράτη, επισκέψεις Αθανάτων και
τιµώµενων προσώπων .
Επί 120 και πλέον χρόνια η Φιλαρµονική του Δήµου Αθηναίων παρέχει σηµαντικό
πολιτιστικό και εκπαιδευτικό έργο και σκοπός της είναι να συνεχίσει να αναβαθµίζεται και να
είναι πρωταγωνιστής σε κάθε πολιτιστική προσπάθεια της χώρας µας και εφάµιλλη των
καλύτερων µουσικών συνόλων της Ευρώπης 22.

Η Συµφωνική Ορχήστρα του Δήµου Αθηναίων ιδρύθηκε το 1996, µε καλλιτεχνικό
διευθυντή τον Αρχιµουσικό Ελευθέριο Καλκάνη µε εµφανίσεις στην Ελλάδα και το
εξωτερικό (Νέα Υόρκη, στην Ουάσιγκτον, στο Σικάγο, στις Βρυξέλλες, στο Κάιρο,
στην Κωνσταντινούπολη, στην Αλικαρνασσό). Η ορχήστρα παίζει πάντα χωρίς
εισιτήριο, είναι δηλαδή ένα κοινωνικό αγαθό που απολαµβάνουν οι Αθηναίοι πολίτες .
Άλλοι µαέστροι της ορχήστρας: Λευτέρης Χαλκιαδάκης, που υπήρξε από τους ιδρυτές
της και µόνιµος αρχιµουσικός της ως το θάνατό του το 2008, Ανδρέας Τσελίκας,
Γιώργος Παπαδόπουλος, Μιχάλης Οικονόµου , ενώ έχουν κατά διαστήµατα θητεύσει ή
συνεργαστεί οι περισσότεροι

µαέστροι της πόλης . Το ρεπερτόριό της καλύπτει έργα

των σηµαντικότερων συνθετών της έντεχνης κλασικής µουσικής

µέχρι τις

πρωτοποριακές συνθέσεις των σύγχρονων δηµιουργών., όπως και όπερες . Όπως
διαβάζουµε στην ιστοσελίδα της ορχήστρας “η καλλιέργεια και η προβολή της
ελληνικής µουσικής αποτελεί πρωταρχικό στόχο για την ορχήστρα”23. Στο πλαίσιο αυτό
έχει εκτελέσει έργα των Ν. Σκαλκώτα, Γ. Κωνσταντινίδη, Μ. Παλλάντιου, Μ.
Καλοµοίρη, Α. Ευαγγελάτου, Μ. Θεοδωράκη, Θ. Αντωνίου, κ.ά. Η ορχήστρα παίζει στο
Δηµοτικό Αθηναϊκό Θέατρο στον Άγιο Σώστη, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στην
Εθνική Λυρική Σκηνή, στο θέατρο Κ. Δανδουλάκη και στο θέατρο Ιλίσια τη χειµερινή
περίοδο, καθώς και στο Αττικό Άλσος, τη Ρωµαϊκή αγορά και τον Εθνικό Κήπο τη
θερινή .

Έχει κάνει σηµαντικές συνεργασίες µε το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και

22Από

την ιστοσελίδα του Δήµου Αθηναίων
https://www.cityofathens.gr/katoikoi/texnes-politismos/
dimotikoi-foreis-politismoy/politismikos-organismos-dimoy-athinaion/filarmoniki-dimoy-athinaion
23

Από την ιστοσελίδα του Δήµου Αθηναίων https://www.cityofathens.gr/texnes-politismos/dimotikoiforeis-politismoy/moysika-synola/symfoniki-orxistra
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Θεσσαλονίκης , µε την Ένωση Ελλήνων Μουσουργών, όπως και µε γυµνάσια, λύκεια,
το Πανεπιστήµιο Αθηνών και το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο σε εκπαιδευτικές
συναυλίες και µουσικά εργαστήρια . Τα τελευταία τρία χρόνια έχει καθιερωθεί ο
κύκλος "Νέοι σολίστ, νέοι µαέστροι" , όπου δίνεται η δυνατότητα σε νέους µουσικούς
να κάνουν τα πρώτα τους βήµατα στο χώρο των συναυλιακών δραστηριοτήτων µέσα σε
ένα ιδανικό γι' αυτούς περιβάλλον που διακρίνεται από τις υψηλού επιπέδου αξιώσεις
της ορχήστρας και τον επαγγελµατισµό της λειτουργίας της 24. Παράλληλα, έχει
πλούσια δισκογραφική δουλειά µε σηµαντικούς καλλιτέχνες όπως Athens Symphony
Orchestra G. Bregovich, Πασχάλης , Ζερµπίνος , Πλέσσας, Μοσχολιού . Η ορχήστρα
είναι παρούσα στις σηµαντικές εκδηλώσεις της πόλης, όπως στο αφιέρωµα για τα 30
χρόνια από το θάνατο της Κάλας στην Πνύκα, σε συναυλία υπέρ των πληγέντων στις
πυρκαγιές κλπ.
Σήµερα η πραγµατικότητα είναι διαφορετική, διότι η ορχήστρα αντιµετωπίζει
σοβαρά προβλήµατα : το κτίριο των δοκιµών της στο Νέο Κόσµο απειλείται συχνά από
έλλειψη θέρµανσης, η έλλειψη µουσικών σε πολλά όργανα, ώστε όπως λέει σε
συνέντευξή25 του ο κ. Καλκάνης
Δεν είναι µια πλήρης συµφωνική ορχήστρα ... Δεν µπορεί να λειτουργήσει η ορχήστρα,
να ακουστεί όπως πρέπει η µουσική.

Η Big Band του Δήµου Αθηναίων είναι ένα διευρυµένο τζαζ µουσικό σύνολο που
αποτελείται από τις τέσσερεις οικογένειες οργάνων, δηλαδή τα σαξόφωνα, τις
τροµπέτες, τα τροµπόνια και τα ρυθµικά όργανα ντραµς και ενίοτε περκασιόν, ενώ
συχνά πλαισιώνεται από έγχορδα και άλλα συµφωνικά όργανα. Οι µουσικοί της Big
Band είναι Έλληνες σολίστ µε υψηλή δεξιοτεχνία στον τζαζ αυτοσχεδιασµό, ενώ έχουν
και κλασική µουσική παιδεία. Παράλληλα, παίζουν

ως σολίστες ή ως µέλη

επαγγελµατικών ορχηστρών όπως της ΚΟΑ, της Ορχήστρας των Χρωµάτων, στις
Ορχήστρες της ΕΡΤ, στη Συµφωνική Ορχήστρα του Δήµου Αθηναίων, αλλά και σε
µικρά µουσικά σύνολα ελληνικής παραδοσιακής και ελαφράς µουσικής. Επίσης, όλοι
διδάσκουν σε µουσικά σχολεία και ωδεία. Το ρεπερτόριό της αποτελείται από ιστορικές
συνθέσεις και ενορχηστρώσεις των πρωτοπόρων δηµιουργών της Big Band φιλολογίας,
24

όπ. π .

25

από πρόσφατη συνέντευξη του κ. Καλκάνη στον κυριακάτικο “Ριζοσπάστη” της 16 12 2013
http://
www.902.gr/eidisi/politismos/33445/symfoniki-orhistra-dimoy-athinaion-antimetopi-me-komvikaprovlimata#/0
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επίσης από έργα της σύγχρονης-ποιοτικής τζαζ και από συνθέσεις Ελλήνων
δηµιουργών.
Η Big Band του Δήµου Αθηναίων έχει παρουσιαστεί σε όλες τις µεγάλες
αίθουσες και φεστιβάλ στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, αλλά και στην ελληνική
περιφέρεια .
Η Χορωδία των Μουσικών Συνόλων του Δήµου Αθηναίων ιδρύεται το 1999 ως η
τρίτη ιστορικά ελληνική επαγγελµατική χορωδία και ένα από τα τέσσερα αυτοδύναµα
Μουσικά Σύνολα του Δήµου Αθηναίων. Τη χορωδία από την ίδρυσή της διευθύνει ο
Σταύρος Μπερής .
Η Αθηναϊκή Συµφωνική Ορχήστρα Νέων – ΑΣΟΝ και ο οµώνυµος µη
κερδοσκοπικός και ανεξάρτητος σύλλογος-φορέας της, ιδρύθηκε το 1998 από από
γονείς σπουδαστών µουσικής, από επαγγελµατίες µουσικούς και από µουσικούς µέλη
της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών.µε σκοπό να δώσει σε νέους µουσικούς ευκαιρίες
απόκτησης ορχηστρικής εµπειρίας στο συµφωνικό ρεπερτόριο, µουσικής παιδείας και
αντίληψης. Μέλη του συλλόγου είναι γονείς, επαγγελµατίες και ερασιτέχνες µουσικοί,
καθηγητές ωδείων, συνθέτες και πανεπιστηµιακοί, ενώ πρόεδρός του εκλέγεται
σταθερά ο Νικόλαος Μαλιάρας, καθηγητής µουσικολογίας και πρόεδρος του Τµήµατος
Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Μαέστρος της ορχήστρας είναι ο
Παύλος Σεργίου και µέλη αυτής είναι µαθητές και µαθήτριες από σχεδόν όλα τα ωδεία
του λεκανοπεδίου αλλά και νοµών εκτός Αττικής. Από την ίδρυσή της η ΑΣΟΝ έχει
δώσει 115 συναυλίες στα Μέγαρα Μουσικής Αθηνών και Θεσσαλονίκης, στην Εθνική
Λυρική Σκηνή, στα Πανεπιστήµια Αθηνών, Πατρών και Αριστοτέλειου, σε πολλά
σχολεία και δηµοτικούς χώρους σε όλη την Ελλάδα. Έχει παρουσιάσει σε πρώτη
εκτέλεση πολλά ελληνικά και ξένα έργα σε ποικίλα, συχνά «µη οικεία» µουσικά
ιδιώµατα, έχει συνεργαστεί µε επιφανείς έλληνες µουσικούς και έχει εκπαιδεύσει
πολλές δεκάδες µουσικών που στελεχώνουν σήµερα τις επαγγελµατικές ορχήστρες της
χώρας. Η ορχήστρα δεν έχει καµµία κρατική επιχορήγηση, όπως µου επιβεβαίωσε και
ο διευθυντής της . Οι δοκιµές γίνονται µια φορά την εβδοµάδα, τα Σαββατοκύριακα .
Ωστόσο θα µπορούσε να είναι µια θυγατρική της ΚΟΑ ορχήστρα, µε την κρατική
υποστήριξη .
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3. 3 Το ζήτηµα της µουσικής εκπαίδευσης
Κρίνεται απαραίτητο να αναφερθούµε στην µουσική εκπαίδευση στην Ελλάδα,
καθώς αυτή, ή µάλλον η απουσία της, θεωρείται από όλους υπεύθυνη για τα
προβλήµατα της έντεχνης µουσικής στη χώρα µας . Η έντεχνη µουσική απευθύνεται σε
ένα µυηµένο - καλλιεργηµένο ακροατήριο, το οποίο δηµιουργείται από ένα οργανωµένο
εκπαιδευτικό σύστηµα, αλλά και από το οικογενειακό και ευρύτερο κοινωνικό
περιβάλλον, µε τις εµπειρίες που ενδεχοµένως προσφέρονται σε αυτό . Δεν θα
επιχειρήσουµε εδώ να κάνουµε µια ιστορική παρουσίαση του ελληνικού εκπαιδευτικού
συστήµατος . Η µικρή αυτή ιστορία, που άρχισε να ερευνάται τα τελευταία χρόνια,
εκτίθεται στα σχετικά ιστορικο-µουσικολογικά συγγράµατα . Θα εστιάσουµε στα
προβλήµατα που διαπιστώνονται, και σε µια κριτική αποτίµηση, ώστε να αναδείξουµε
πώς τα προβλήµατα της µουσικής εκπαίδευσης συνδέονται µε τη θέση της κλασικής
µουσικής στη χώρα µας .
Το κυριότερο πρόβληµα, όπως οµολογείται από όλους, είναι η απουσία του
κράτους . Από το 19ο αιώνα που ιδρύεται το νέο ελληνικό κράτος η µουσική δεν
αποτέλεσε ποτέ αντικείµενο της κρατικής µέριµνας .
Ο Καποδίστριας είχε προνοήσει για την ίδρυση “Σχολείου Μουσικής”26 στην
Αίγινα που δεν προχώρησε . Στη συνέχεια το ελληνικό κράτος αν και στηριζόµενο στις
ξένες συµµαχικές δυνάµεις της Ευρώπης, που θα µπορούσαν να είναι πρότυπο, δεν
έβαλε τη µουσική σε προτεραιότητα . Επί Όθωνα ιδρύονται τα κρατικά ιδρύµατα του
Πανεπιστηµίου Αθηνών και του Σχολείου των Τεχνών (1836 - 1837), κρατική σχολή
µουσικής όµως δεν ιδρύεται, παρόλο που πρότυπο ήταν τα Γερµανικά Πανεπιστήµια
ούτε η µουσική βρίσκει ισότιµη µεταχείριση και χωριστή διδακτική υποδοµή στο
εσωτερικό του ήδη υπάρχοντος Σχολείου των Τεχνών 27

26

Κατά την ίδρυση του Ελληνικού Κράτους, στην περίοδο Καποδίστρια, ιδρύθηκε στην Αίγινα «Σχολείο
Μουσικής», πιθανώς από το 1825, το οποίο όµως δεν είχε µακρό βίο, καθώς υπήρχαν «σηµαντικότερες
ανάγκες» στο νεοσύστατο κράτος . (Κωνσταντακοπούλου 2012 : 44)
27Μάρκος

Τσέτσος : Η ελληνική µουσική υπανάπτυξη και οι αιτίες της - άρθρο στο περιοδικό TAR
http://www.tar.gr/content/content.php?id=3676)
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Την περίοδο του Χαρίλαου Τρικούπη µέσα στη γενικότερη οικονοµική άνοδο,
µετά το 1879 δηλαδή, ιδρύονται και δραστηριοποιούνται οι µουσικές εταιρείες και
σύλλογοι28 , από ερασιτέχνες, και η εκπαιδευτική τους δραστηριότητα έχει στόχο την
επάνδρωση των φιλαρµονικών και των στρατιωτικών µπαντών που τότε αφθονούσαν,
έχοντας παράλληλα και φιλανθρωπικό ρόλο, κατά το πρότυπο των Επτανήσων . Τα
ιδρυτικά µέλη αυτών των συλλόγων και εταιρειών ήταν εύποροι νέοι της ανώτερης
τάξης, που είχαν λάβει δυτική µουσική µόρφωση στο εξωτερικό, και αποσκοπούσαν
στην καλλιέργεια της µουσικότητας, την εκτέλεση και διάδοση της µουσικής και τη
µουσική εκπαίδευση .
Παράλληλα υπάρχει και η φωνητική εκκλησιαστική παράδοση, η οποία µετά τη
µεταρρύθµιση της Νέας Μεθόδου απέκτησε τη δυνατότητα της εύκολης και γρήγορης
εκµάθησης . Η µουσική αυτή θεωρείτο η ελληνική µουσική, είχε άλλωστε για πολλά
χρόνια και τον προσδιορισµό “εθνική” . Ούτε και εδώ δηµιουργήθηκε κάποιος
αξιόλογος εκπαιδευτικός θεσµός, που να έχει δηµόσιο - κρατικό - εθνικό χαρακτήρα,
παρόλο που υπήρχαν ως τι αρχές του 20ου αιώνα πολλοί ερασιτέχνες που γνώριζαν
καλά τη νευµατική σηµειογραφία και βίωναν τη µουσική αυτή ως ζωντανή
παράδοση29 .
Από το Μουσικό και Δραµατικό Σύλλογο ξεπήδησε το ωδείο Αθηνών, που
λειτουργεί µέχρι σήµερα και έπαιξε σηµαντικό ρόλο στη µουσική εκπαίδευση . Το
ωδείο Αθηνών έστρεψε το ενδιαφέρον στην κεντρο-ευρωπαϊκή (γερµανική και γαλλική)
µουσική παράδοση, που ως τότε ήταν άγνωστη στην Αθήνα . Ήταν όµως

και

παραµένει ένα ιδιωτικό ίδρυµα, που ήδη από τις αρχές του 20ου αιώνα συνδέθηκε µε
την κοινωνικοοικονοµική ελίτ, µε αποτέλεσµα τη µουσική που ήθελε να διαδώσει,
τελικά να την περιορίσει . Η αίσθηση ότι η κλασική µουσική είναι για κάποιους λίγους,
και δεν αφορά το σύνολο της κοινωνίας εγκαθιδρύθηκε τότε και είναι σταθερά
ριζωµένη στις συνειδήσεις των Ελλήνων .

28

Η µουσική εταιρεία “Ευτέρπη” 1871-1876, ο Μουσικός και Δραµατικός Σύλλογος Αθηνών (1871-) , ο
µουσικός σύλλογος “Ορφεύς” (1879-1880), η Αθηναϊκή Φιλαρµονική Εταιρεία 1889-97), κ. ά.
29

Χαρακτηριστικό ένδειξη του επιπέδου της εποχής είναι το Μουσικόν Παράρτηµα του περιοδικού
Φόρµιγξ (1901-1912), όπου δηµοσιεύονταν αποκλειστικά στη νευµατική σηµειογραφία εκκλησιαστικά
µέλη και δηµοτικά τραγούδια, που είχαν συλλέξει και καταγράψει οι αναγνώστες, αλλά και πρωτότυπες
συνθέσεις (Ρωµανού 2003:223)
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Ο Καλοµοίρης φεύγοντας από το Αθηνών, ιδρύει πρώτα το Ελληνικό (1919) και
στη συνέχεια το Εθνικό 1926) ωδείο, πολλαπλασιάζοντας το ίδιο αρχικό εκπαιδευτικό
πρότυπο . Ο αριθµός των σπουδαστών της µουσικής αυξάνεται, εφόσον ανεβαίνει η
οικονοµική δυνατότητα των οικογενειών να καταβάλουν τα δίδακτρα. Από τότε, µέχρι
και σήµερα, κυριαρχεί το ίδιο αδιέξοδο : οι µουσικοί που βγαίνουν από τα ωδεία δεν
έχουν πού να εργαστούν, εφόσον δεν δηµιουργήθηκαν οι συµφωνικές ορχήστρες και οι
όπερες στην Αθήνα και τις άλλες πόλεις, αλλά και άλλοι µουσικοί θεσµοί που θα
µπορούσαν να τους απορροφήσουν. Οι τάξεις των εγχόρδων, σε µια πόλη και µια χώρα
που δεν έχει ορχήστρες, ήταν και είναι επόµενο να παραµένουν περιορισµένες . Το
πιθανότερο σενάριο για τους µουσικούς είναι να γίνουν δάσκαλοι στα ωδεία από όπου
αποφοίτησαν . Με την ίδρυση και λειτουργία των ωδείων το πιάνο γίνεται το πρώτο
στις προτιµήσεις όργανο, σε µια κοινωνία που εξασκούσε την έντεχνη µουσική ως
δραστηριότητα ελεύθερου χρόνου στον ιδιωτικό χώρο των σαλονιών των σπιτιών των
ανώτερων τάξεων .
Καθώς περνούσαν τα χρόνια, η κατάσταση αυτή παγιώθηκε : το κράτος
παρέµεινε σταθερά µακριά από την ανάληψη οποιασδήποτε ευθύνης για την
επαγγελµατική µουσική εκπαίδευση . Αλλά η εκπαιδευτική πολιτική µιας χώρας αφορά
επίσης και τη γενική παιδεία, που δίνει τις ευκαιρίες µάθησης στην πλειοψηφία και
δηµιουργεί το κοινό, τους ερασιτέχνες, τους θεατές και τους ακροατές . Στα
προγράµµατα σπουδών της γενικής πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης το
µάθηµα της µουσικής εισάγεται το 183030 µε φωνητικό - χορωδιακό προσανατολισµό
σε δυο ώρες την εβδοµάδα . Όπως όµως αναφέρει επικριτικά ο Συναδινός (Συναδινός,
1922 : 67)31 στις αρχές το 20ου αιώνα διδάσκονται στα Δηµοτικά σχολεία ευρωπαϊκά
(γερµανικά και γαλλικά) τραγούδια µε κακότεχνα προσαρµοσµένο ελληνικό στίχο . Και
µέχρι το 1980 δεν θα υπάρξει πρακτικά κανένας σοβαρός σχεδιασµός και στοχοθεσία :
Η διδασκαλία της µουσικής στα σχολεία εξαντλείται στο γνωστό “Μάθηµα Ωδικής”,
από µη ειδικευµένους στην πλειοψηφία παιδαγωγούς .
Από το 1914 που ο Ελευθέριος Βενιζέλος ίδρυσε το Κρατικό Ωδείο
Θεσσαλονίκης, για τον εορτασµό της απελευθέρωσης της πόλης από τους Τούρκους,

30
31

Το µάθηµα της µουσικής στα σχολεία διεκόπη µεταξύ 1884 - 1914 (Κυριαζίδου 1998 : 15 -16)
http://openarchives.ekt.gr/view/216219
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φτάνουµε στην τελευταία δεκαετία του αιώνα που εγκαινιάζονται κάποιοι νέοι θεσµοί :
ιδρύονται τα πρώτα Πανεπιστηµιακά Τµήµατα Μουσικών Σπουδών σε Θεσσαλονίκη
(1984) και Αθήνα (1991), που είναι θεωρητικής- µουσικολογικής κατεύθυνσης . Στην
Κέρκυρα (1994) ιδρύεται µια σχολή πιο πρακτικής κατεύθυνσης και ένα δεύτερο τµήµα
στην Θεσσαλονίκη στο πανεπιστήµιο Μακεδονίας, επίσης πιο πρακτικής κατεύθυνσης.
Από το 1988 αρχίζουν να λειτουργούν τα δηµόσια µουσικά σχολεία . Το αίτηµα για µια
Μουσική Ακαδηµία ακόµα παραµένει ανεκπλήρωτο .
Η µουσική παιδεία επαφίεται στα ωδεία, των οποίων η λειτουργία τους
καθορίζεται από τους κανόνες της αγοράς, οι τίτλοι σπουδών που παρέχονται από αυτά
είναι αδιαβάθµητοι, µε συνέπεια να µην µπορούν οι απόφοιτοι να προχωρήσουν σε
τριτοβάθµιες σπουδές και µεταπτυχιακά . Το επίσηµο πρόγραµµα σπουδών τους δεν
έχει αλλάξει από τη δεκαετία του 1950 παραµένοντας “προσκοληµένο σε ένα είδος
πολιτισµικής αποµόνωσης” (Μπαλτζής 2002:15) ενώ η άνθηση της ξένης και ελληνικής
δηµοφιλούς µουσικής δηµιούργησε µετά το 1970 νέες κατηγορίες τάξεων : κιθάρας,
συνθεσάιζερ (στη θέση του πιάνου), τζαζ κλπ.
Σε σχέση µε το θέµα της παρούσας εργασίας ενδιαφέρει αυτή η παρατήρηση : Η
οργανική µουσική, που ένα µεγάλο και κρίσιµο κοµµάτι της είναι η συµφωνική ορχηστρική µουσική, δεν κατάφερε να αποκτήσει αναγνώριση και µια θέση στη
συνείδηση των Ελλήνων .
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4.
Οι ορχήστρες και οι µαέστροι στην Ελλάδα
σε εθνογραφική προοπτική :
επτά µαέστροι ερµηνεύουν την κατάσταση
µε όργανο το λόγο .

Η πρώτη µου αναζήτηση για Έλληνες διευθυντές ορχήστρας που να
δραστηριοποιούνται στην Αθήνα ξεκίνησε από τον προσδιορισµό των προσώπων, από
τους λίγους µπορούσα να ανακαλέσω αυτοµάτως από τη µνήµη µου και στη συνέχεια
µε µια έρευνα των προγραµµάτων των αιθουσών της πόλης που στεγάζουν συναυλίες
ορχηστρικής µουσικής. Οι αίθουσες αυτές είναι το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, η Στέγη
Γραµµάτων και Τεχνών και η Εθνική Λυρική Σκηνή.
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Υπολογίζω πως οι µαέστροι στην Αθήνα για την περίοδο που εξέτασα δεν
ξεπερνούν τους 50 . Με µια γρήγορη έρευνα εντόπισα 27, µε καταγεγραµµένη
καλλιτεχνική δραστηριότητα :
Μίλτος Λογιάδης, Θόδωρος Αντωνίου, Βασίλης Χριστόπουλος, Παύλος Σεργίου,
Δηµήτρης Αγραφιώτης, Νίκος Χαλιάσας. Βύρων Φιδετζής, Βλαδίµηρος Συµεωνίδης,
Ανδρέας Τσελίκας, Αλέξανδρος Μυράτ, Γιώργος Πέτρου, Λίζα Ξανθοπούλου, Λουκάς
Καρυτινός, Νίκος Αθηναίος, Μύρων Μιχαηλίδης, Στάθης Σούλης, Μιχάλης Οικονόµου,
Αλέξανδρος Διαµαντής, Ανδρέας Πυλαρινός, Γιώργος Βρανός, Φαίδρα Γιαννέλου,
Λευτέρης Καλκάνης, Ηλίας Βουδούρης,

Νίκος Χριστοδούλου, Γιώργος Αραβίδης,

Χρύσανθος Αλισάφης, Αναστάσιος Συµεωνίδης .
Το επόµενο βήµα ήταν να έρθω σε επικοινωνία µε κάποιους από αυτούς . Για τις
ανάγκες της εργασίας µου αλλά και το διαθέσιµο χρόνο θα ήταν ικανοποιητικό να
συναντήσω πέντε ως οκτώ µαέστρους . Δεν χρησιµοποίησα καµµία γνωριµία από το
µουσικό χώρο σκοπίµως, γιατί ήθελα να δω κατά πόσο ήταν εύκολο να προσεγγίσω
αυτούς τους ανθρώπους χωρίς “συστάσεις” , παρόλο που πολλοί φίλοι µουσικοί αλλά
και καθηγητές µου είχαν προσφερθεί να µε συνδράµουν µε τις γνωριµίες τους .
Ετοίµασα µια σύντοµη επιστολή , όπου εξηγούσα την ιδιότητά µου, το περιεχόµενο της
πτυχιακής µου εργασίας και τους ζητούσα να µου παραχωρήσουν συνέντευξη . Έστειλα
την επιστολή διαδικτυακά στους περισσότερους και οµολογώ πως είχα πολύ καλή
ανταπόκριση, σε πολλές περιπτώσεις µάλιστα και άµεση . Μέσα στο Νοέµβριο του
2012 πήρα τέσσερις συνεντεύξεις , η πρώτη µε τον Αναστάσιο Συµεωνίδη , µετά µε τη
Φαίδρα Γιαννέλου, τρίτη µε το Γιώργο Πέτρου, τέταρτη µε τον Ανδρέα Τσελίκα, και το
Δεκέµβριο της ίδιας χρονιά άλλες τρεις, µε τον Παύλο Σεργίου, το Θόδωρο Αντωνίου
και το Μίλτο Λογιάδη µε χρονολογική σειρά - σύνολο επτά συνεντεύξεις .
Αρχικός µου στόχος ήταν να συµπεριλάβω στους πληροφορητές µου και τον
Βασίλη Χριστόπουλο, διευθυντή της ΚΟΑ, καθώς και τον Μύρωνα Μιχαηλίδη,
διευθυντή της ΕΛΣ, µε το σκεπτικό ότι θα είχα µια πιο ολοκληρωµένη άποψη για το
θέµα µου έχοντας και τη δική τους µαρτυρία και οπτική, διότι ο καθένας τους διένυε
µια επιτυχηµένη και σηµαντική περίοδο της καριέρας τους, έχοντας ήδη κάνει αίσθηση
στη µουσική ζωή της Αθήνας τα τελευταία δυο-τρία περίπου χρόνια, µέσα από τις
επιλογές και το σχεδιασµό που ο καθένας τους εφάρµοζε στην αντίστοιχη θέση που
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βρισκόταν. Τόσο η ΚΟΑ όσο και η ΕΛΣ είναι ιστορικοί και σηµαντικοί θεσµοί της
Αθήνας. Δυστυχώς οι επιστολές και τα τηλέφωνά µου σκάλωσαν στα γραφεία κάποιας
γραµµατείας, ή κάποιων συνεργατών τους, και δεν κατάφεραν να εισχωρήσουν στο
φορτωµένο τους πρόγραµµα . Κι εγώ όµως δεν επέµεινα περισσότερο - εδώ ίσως θα
ήταν η περίπτωση που θα αναγκαζόµουν να χρησιµοποιήσω κάποια γνωριµία ως µέσον
- διότι είχα ήδη συγκεντρώσει ένα αξιολογότατο και πλούσιο υλικό για τις ανάγκες της
έρευνάς µου, που σε τυπικό και ουσιαστικό επίπεδο µε κάλυπτε επαρκώς.
Οι συναντήσεις µας έγιναν είτε στο σπίτι τους (Λογιάδης, Αντωνίου) , είτε στο
χώρο της δουλειάς τους (Τσελίκας, Σεργίου, Πέτρου) είτε σε ένα καφέ (Συµεωνίδης,
Γιαννέλου) . Είχα ετοιµάσει ένα ερωτηµατολόγιο µε τις γενικές κατευθύνσεις - θέµατα
όπου ήθελα να κατευθύνω τη συζήτηση , το οποίο ακολούθησα σε αδρές γραµµές .
Έθεσα τις ερωτήσεις προφορικά και άφησα να αναπτυχθεί ένας κατά το µάλλον ή ήττον
ελεύθερος διάλογος ώστε να αναδειχθεί η προσωπικότητα και η ιδιαίτερη σκέψη των
συνοµιλητών µου . Οι συζητήσεις κύλησαν εύκολα και µε διάθεση των πληροφορητών
µου να µου µιλήσουν και να ανοιχτούν, σε σηµείο που το χρονικό πλαίσιο της µιας
ώρας, που είχε αρχικά τεθεί, να ξεπεραστεί σχεδόν σε όλες τις συνεντεύξεις χωρίς να το
καταλάβουµε καν . Θεωρώ ότι βοήθησε σ’ αυτό και η δική µου ιδιότητα της µουσικού,
που προσέφερε στην επικοινωνία µας την αίσθηση πως µπορούσαµε να συνεννοηθούµε
για τα µουσικά θέµατα και για την πραγµατικότητα της µουσικής ζωής στην Ελλάδα .
Κοιτώντας ξανά και ξανά το υλικό µου στη συνέχεια, και µετά το στάδιο των
αποµαγνητοφωνήσεων, διαπίστωσα πως υπήρχε µεγάλη οµοιογένεια σε πάρα πολλά
σηµεία και θέµατα, ενώ οι διαφορές αποδίδουν µάλλον την ιδιαίτερη θέση του καθενός
από τους µαέστρους, την ξεχωριστή του πορεία και τις προσωπικές του εµπειρίες .
Στάθηκα τυχερή να έχω καλύψει, παρά τις απώλειες των δυο πολύ σηµαντικών που
ανέφερα πιο πάνω, δηλαδή του διευθυντή της ΚΟΑ και του διευθυντή της ΕΛΣ, µεγάλη
ηλικιακή γκάµα, από 25 χρονών ως πάνω από 70, και µαζί και πολλές διαφορετικές
φάσεις καριέρας : στο ξεκίνηµα, στη µέση, στην άνοδο, στην αλλαγή µετά από µια
κρίση, στην αναζήτηση λύσεων και την αγωνία της ή τις προσδοκίες που φέρει αυτή, σε
διαφορετικό βαθµό ανασφάλειας επαγγελµατικής, αλλά και στην ωριµότητα και τον
απολογισµό κάποιου µε µεγάλη και σπουδαία καριέρα πίσω του, και πάνω από όλα, και
σε όλους µαζί ανεξαιρέτως, το διαρκές και ζωντανό όραµα . Γιαυτό το τελευταίο θα
επανέλθω στο τέλος, στα συµπεράσµατα της παρούσας εργασίας .
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Στην παρουσίαση των συνεντεύξεων, που θα ακολουθήσει, θα ακολουθήσω µια
συνολική αποτύπωσή τους πάνω στους θεµατικούς άξονες που αναπτύχθηκαν .

4.1 Η παιδεία
Ζήτησα από όλους να µου αφηγηθούν το ξεκίνηµά τους στη µουσική και τις
καθοριστικές για τη διαµόρφωσή τους και τις µετέπειτα επιλογές τους εµπειρίες που
ανακαλούν από τα παιδικά και νεανικά τους χρόνια . Ως εκ τούτου η κουβέντα
προχώρησε, όπως ήταν αναπόφευκτο, σε µια κριτική θεώρηση της µουσικής παιδείας
στην Ελλάδα καθώς και σε συγκρίσεις µε αυτή των ευρωπαϊκών χωρών . Για όλους η
επαφή µε τη µουσική ξεκίνησε στην παιδική ηλικία , και συνδέεται µε ευκαιρίες που
τους δόθηκαν κάτω από συγκεκριµένες συνθήκες .
Σεργίου : και η νηπιαγωγός του είπε του πατέρα µου, “βάλ΄το παιδί στο ωδείο φαίνεται
ότι έχει ικανότητες στη µουσική” .

Αποφασιστική χαρακτηρίζεται η επιρροή από την οικογένεια ή κάποια πρόσωπα
του στενού περιβάλλοντος , όπως δασκάλους που διέγνωσαν το ταλέντο και πρότειναν
να ασχοληθεί το παιδί µε τη µουσική . Κανείς δεν προέρχεται από µουσική οικογένεια ,
δηλαδή να υπάρχουν άµεσοι συγγενείς που να ήταν µουσικοί κατ’ επάγγελµα. Όµως
υπήρχε ένα περιβάλλον φιλικά διακείµενο προς τις τέχνες και την κουλτούρα, κάποιοι
γονείς παίζαν ερασιτεχνικά ένα όργανο ή /και τραγουδούσαν . Προέρχονται καθώς
φαίνεται από µια τάξη µεταξύ µικροαστικής και µεσαίας, σε µια περίοδο που στην
Ελλάδα δόθηκε η δυνατότητα σε µεγάλο µέρος του πληθυσµού να µεριµνήσει για την
καλλιέργεια των παιδιών στον πολιτισµό, εφόσον είχε καλύψει επαρκώς τις
βιοποριστικές του ανάγκες. Σ’ αυτό το πνεύµα πολλές οικογένειες επέλεξαν να
παρέχουν στα παιδιά τους την ευκαιρία µιας µουσικής παιδείας, και να την
ενθαρρύνουν, εφ’ όσον φαινόταν να υπάρχει και ταλέντο. Σχεδόν όλοι άρχισαν
µαθήµατα πιάνου σε κάποιο ωδείο , εκτός από τον κ. Αντωνίου και τον κ. Τσελίκα που
ξεκίνησαν µε βιολί, όργανο που τους έδωσε τη δυνατότητα να γίνουν στα νεανικά τους
χρόνια µέλη κάποιας ορχήστρας .
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Μόνο δυο, από τους νεότερους, ο κ. Συµεωνίδης και η κ. Γιαννέλου, είχαν
εκδηλώσει την επιθυµία ότι θέλουν να γίνουν µαέστροι από µικροί, πριν ακόµη
ξεκινήσουν µουσική ή στα πρώτα χρόνια του ωδείου, ηλικίες στις οποίες φαίνεται ότι
πολύ λίγο θα µπορούσαν να έχουν αντίληψη για το τί πράγµατι είναι και κάνει ένας
µαέστρος . Για τους περισσότερους η στροφή προς τη διεύθυνση γίνεται στα νεανικά
χρόνια, καθώς µπορούν πια να συνειδητοποιήσουν την κλίση τους προς αυτό, ή και
αργότερα, µέσα από τις συνθήκες της δουλειάς του επαγγελµατία µουσικού , όπως στην
περίπτωση του κ. Αντωνίου που είναι συνθέτης , ή του κ. Πέτρου, που έκανε καριέρα
πιανίστα ως τα τριάντα του .
Στην Ελλάδα η οποιαδήποτε µουσική παιδεία ξεκινάει από κάποιο ωδείο, και
είναι εντελώς ανοµοιογενής η εµπειρία του κάθε σπουδαστή, εξαρτώµενη από το
µέγεθος του κάθε ιδρύµατος και τους διδάσκοντες σε αυτό . Έτσι εµπειρία συµµετοχής
σε µαθητική ορχήστρα είχαν µόνο δυο, (Γιαννέλου στο µουσικό σχολείο, Τσελίκας σε
µια µαθητική ορχήστρα των σχολείων υπό την αιγίδα της ΟΛΜΕ ), γεγονός που
καταδεικνύει τις σοβαρές ελλείψεις και αδυναµίες του εκπαιδευτικού συστήµατος στη
χώρα µας για τη µουσική. Είναι δύσκολο να οργανωθεί και να συντηρηθεί µια
ορχήστρα, δεδοµένου ότι χρειάζονται ο χώρος, να υπάρχουν τάξεις σε όλα τα όργανα,
και κανονικές συναντήσεις και πρόβες σε µια τακτική βάση . Τα συνοικιακά ωδεία στην
Αθήνα δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε τέτοιες απαιτήσεις, ενώ φαίνεται ότι
πολλά από αυτά µε δυσκολία έχουν µια αξιοπρεπή χορωδία, ως όφειλαν . Δεν είναι
τυχαίο ότι στις δυο περιπτώσεις που προανέφερα, έχουµε έναν κρατικό θεσµό, το
µουσικό γυµνάσιο, ή την ΟΛΜΕ32

[ή ένα πλούσιο ίδρυµα του εξωτερικού, το

Αµερικάνικο Κολλέγιο ] . Αυτό καταδεικνύει και τους στόχους µιας εκπαίδευσης
δοµηµένης µε αυτό τον τρόπο : η µουσική καλλιέργεια είναι µια ατοµική υπόθεση, που
δεν αποβλέπει σε καµµία συλλογικότητα - οι πλειοψηφία των σπουδαστών των ωδείων
µαθαίνουν πιάνο ή κιθάρα, για να παίζουν για τους ίδιους και το στενό τους
οικογενειακό ή φιλικό κύκλο . Μια συµφωνική ορχήστρα έχει µια εγγενή εξωστρέφεια,
που βεβαίως δεν παρατηρείται σε καµµία επιδίωξη της ελληνικής κοινωνίας όσον

32

http://www.musipedia.gr/wiki/%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%86%CE%B5%CE%BE%CE%AE
%CF%82_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%AE%CF%84%CF%81%CE%B7%CF%82
Διευθυντής αναφέρεται από τον κ. Τσελίκα ο Δηµήτρης Τουφεξής, ο οποίος όµως φαίνεται στα
βιογραφικά του να διευθύνει από τη δεκ. ’90 τη µαθητική ορχήστρα του DEREE - Σε αναζήτηση στο
διαδίκτυο δεν βρήκα µαθητική ορχήστρα της ΟΛΜΕ .
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αφορά τη µουσική . Το δε γνωστό ελληνικό µοτίβο της απόκτησης ενός τίτλου
σπουδών, πάσει θυσία, είναι µια ακόµη ένδειξη του ατοµοκεντρικού
προσανατολισµού : η µουσική είναι ένα ακόµη “εφόδιο” - έκφραση τόσο συχνή στη
µικροαστική και µεσαία ελληνική τάξη - που οραµατίζεται ένα καλύτερο βιοτικό
επίπεδο για τα παιδιά της . Σ’ αυτό το µελοντικό τοπίο η µουσική παιδεία στέκει ως
απόδειξη ενός επαρκούς επιπέδου ελεύθερου χρόνου, κατά τα αστικά πρότυπα . Έτσι,
τα πάµπολλα ωδεία λειτουργούν ως µηχανές µαζικής παραγωγής πολιτισµικού
κεφαλαίου που έχει σκοπό να χρησιµεύσει για τη διάκριση των ατόµων στο
ανταγωνιστικό περιβάλλον της κοινωνικής ανόδου, όπου είναι προορισµένα να ζήσουν
την ενήλικη ζωή τους. Έτσι εξηγείται και το γεγονός ότι ακόµα και αν διαπιστωθεί
µεγάλο ταλέντο στο µαθητή, η ελληνική οικογένεια σχεδόν πάντα επιµένει να
προχωρήσει ο µαθητής σε µια πανεπιστηµιακή εκπαίδευση, για ένα πιο “σίγουρο” ή
“σοβαρό” επάγγελµα .
Συµεωνίδης : Κι έτσι µπήκα σ΄ένα Πανεπιστήµιο περισσότερο επειδή ήταν στην Αθήνα
παρά επειδή ήξερα τί θα κάνω εκεί µέσα. Είδα όµως ότι δεν ήταν αυτό που θέλω, πήρα αυτά
που είχα να κερδίσω από τη Μουσικολογία, κι έτσι, ουσιαστικά αναγκαστικά πήγα, δεν είναι
ότι ... ήθελα τόσο πολύ απ την αρχή αλλά δεν γινόταν αλλιώς.
Πέτρου : Νοµική, που δεν την τελείωσα ... στα δεκαέξι µου δεν ήµουνα σε θέση να
αποφασίσω για το αν θα θέλω να γίνω µουσικός ή όχι
Αντωνίου : µε προορίζανε οι καθηγητές µου ότι έπρεπε να πάω - τότε το Πολυτεχνείο
ήτανε ας το πούµε, τελικά αποφάσισα και ασχολήθηκα µε τη µουσική. Ναι, προς απογοήτευση
των καθηγητών του γυµνασίου
Λογιάδης : µπήκα στο Οικονοµικό της Νοµικής, αλλά το παράτησα, δεν µου άρεσε
καθόλου - πόσο έµεινα ; ενάµισι χρόνο ; ε, στην αρχή, ήτανε λίγο επιφυλακτικοί οι γονείς µου.
Αλλά ποτέ δεν ήταν αρνητικοί, και µάλιστα όταν εγώ άρχισα - γιατί πήρα αυτά τα διπλώµατα
νωρίς, δλδ µέσα σε 3 χρόνια είχα πάρει ξέρω γω πτυχίο ωδικής. Και άρχισα να διδάσκω σε
ωδεία, και άρχισα στα 18 µου να βγάζω λεφτά. Όταν έβλεπε λοιπόν ο πατέρας µου, όταν όλοι
του λέγανε ότι έχω ταλέντο, ότι έβγαζα και χρήµατα, ε, σου λέει, εντάξει, δεν έχει νόηµα να
του λέω εγώ τί να κάνει, θα πορευτεί µόνος του. Ε, και κάποια στιγµή, έπαψε να µου λέει
τίποτα. Στην αρχή, µου έλεγε , “ε, µπες στο Πανεπιστήµιο” ε.. και που µπήκα ; -βγήκα, µετά δε
µ’ άρεσε.
Σεργίου : Όταν ήρθα στην Αθήνα από την Πάτρα ως φοιτητής των Μαθηµατικών ...

Αυτό συνέβη σε αρκετές περιπτώσεις των µαέστρων που µίλησα, ιδίως των
µεγαλύτερων . Έχουµε µια κοινωνία που θεωρεί τα καλλιτεχνικά επαγγέλµατα ιδιαίτερα
ανασφαλείς επιλογές, αφενός διότι η έννοια του ελεύθερου επαγγελµατία µουσικού
εισήχθη από τη Δύση, και αποτελεί “επίτευγµα” του 19ου αιώνα, αφετέρου διότι το να
ασκείται η τέχνη ως πάρεργο, ή ως αναψυχή, είναι πιο κοντά στις απόψεις των
προβιοµηχανικών - παραδοσιακών κοινωνιών, που τέτοια υπήρξε και η Ελλάδα ως
πρόσφατα, όπου δεν υπήρχαν επαγγελµατίες καλλιτέχνες, αλλά και ταιριάζει µε την
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εξίσου παλαιά αριστοκρατική στάση ως προς τις τέχνες, όπου απαιτείται η καλλιέργεια
στις τέχνες, όχι όµως ο βιοπορισµός από αυτές . Νοµίζω ότι η στάση των Ελλήνων ως
προς τις τέχνες προκύπτει από ένα συνδυασµό αυτών των παραγόντων . Φυσικά δεν
παραβλέπω το γεγονός ότι ο ελληνικός αστικός τρόπος ζωής έχει τα δικά του ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά, µε χαµηλό επίπεδο αστικής συνείδησης, συγκρινόµενο µε τα
ευρωπαϊκά πρότυπα, και πολλές από τις όψεις µιας σύγχρονης πόλης απλώς εκλείπουν
στην Ελλάδα . Έτσι, στις ελληνικές πόλεις δεν βρίσκει κανείς τα µουσεία, τις αίθουσες
συναυλιών, τους χώρους τέχνης, τα πάρκα, που θα στέγαζαν τη µουσική ζωή - απόδειξη
ότι όντως ο µουσικός, και µάλιστα ο µαέστρος µιας συµφωνικής ορχήστρας είναι κάτι
µάλλον εξεζητηµένο (πολλοί ακόµα και σήµερα δεν καταλαβαίνουν σε τί συνίσταται
αυτό το επάγγελµα) .
Μιλώντας για τις πρώτες σπουδές τους αναφερθήκαµε στα ελληνικά Ωδεία . Στην
πλειοψηφία τους φέρνουν στο µυαλό τους ένα συγκεκριµένο πρόσωπο, ένα καλό
δάσκαλο που τους ενέπνευσε ή τους βοήθησε . Και είναι αλήθεια ότι κατά την
εκµάθηση του πρώτου οργάνου, συµβαίνει συχνά να έχει ο µαθητής τον ίδιο δάσκαλο
για αρκετά χρόνια, µε αποτέλεσµα να δηµιουργείται µια στενή σχέση . Αναφέρονται σε
προσωπικότητες και όχι τόσο στο εκάστοτε ίδρυµα, η διαδροµή είναι αρκετά µοναχική,
δεν αναφέρονται για αυτή την περίοδο σε κάποια ωδειακή τάξη - δεν υπάρχει κάτι
τέτοιο . Έτσι, ενώ ο καθένας κατά τη σχολική του ηλικία έχει πολλές οµαδικές και
κοινωνικές δραστηριότητες στο σχολείο, που τον έχουν διαµορφώσει και τις ανακαλεί
στη µνήµη του, τα αντίστοιχα στοιχεία από το ωδείο είναι µηδαµινά .
Δε χρειάστηκε να ρωτήσω τί κάνει κανείς σε ένα ωδείο, ούτε και οι
πληροφορητές µου είχαν την ανάγκη να µου πουν λεπτοµέρειες, γιατί ήξεραν ότι είµαι
κι εγώ µουσικός, και έχω αντίστοιχες εµπειρίες . Για τους µεγαλωµένους στην Αθήνα το
Εθνικό και το Αθηνών αναφέρθηκαν, για τους νεότερους δε, και το Μουσικό
Γυµνάσιο . Οι δραστηριότητες σε ένα ωδείο είναι : η εκµάθηση οργάνου σε ιδιαίτερο
µάθηµα, η συµµετοχή σε µαθητικές συναυλίες, δυο φορές το χρόνο, η συµµετοχή σε
εξετάσεις για απόκτηση τίτλου, και σπανιότερα η συµµετοχή σε χορωδία . Με εξαίρεση
το ωδείο Αθηνών και το µουσικό γυµνάσιο, η συµµετοχή σε ορχήστρα απλώς δεν
υπάρχει . Μόνο σε µικρά σύνολα, στα πλαίσια του µαθήµατος της µουσικής δωµατίου .
Εποµένως οι µαθητές συναναστρέφονται σχεδόν αποκλειστικά τους δασκάλους τους.
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Δεν υπάρχουν οµαδικές δραστηριότητες που θα µπορούσαν να προάγουν µια
κοινωνικοποίηση µε µουσικό χαρακτήρα .
Η έµπνευση να γίνουν µαέστροι σε άλλους υπήρχε από πολύ µικρή ηλικία, χωρίς
να ξέρουν καλά καλά τί είναι ο µαέστρος, και σε άλλους προέκυψε µέσα από την
πορεία τους στη µουσική αργότερα . Πάντως αναφέρονται οι ευκαιρίες που δίνονταν
στην Ελλάδα για να έρθει σε επαφή κανείς µε την συµφωνική ορχήστρα : οι συναυλίες
“σοβαρής µουσικής” κάθε Κυριακή στην τηλεόραση, οι παραστάσεις της Λυρικής, οι
συναυλίες της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, ακρόαση κάποιου δίσκου, το ραδιόφωνο .
Κανείς δεν έτυχε να έχει στο άµεσο οικογενειακό ή φιλικό περιβάλλον έναν
επαγγελµατία µουσικό, που θα µπορούσε να λειτουργήσει ως πρότυπο και
καθοδηγητής, αν και υπήρχαν ερασιτέχνες . Είναι προφανές ότι οι ευκαιρίες που
δίνονταν στην Ελλάδα για να γνωρίσει την κλασική µουσική, συµφωνική και µη, ήταν
ελάχιστες .
Η ένδεια αυτή στο χώρο της κλασικής µουσικής οδήγησε κάποιους στο να
αφήσουν το ωδείο και το πιάνο στην εφηβεία και να ασχοληθούν µε την κιθάρα και τη
ροκ - ποπ µουσική, να φτιάξουν ένα γκρουπάκι µε τους φίλους τους και να
διοχετεύσουν το ταλέντο τους και την αγάπη τους για τη µουσική σε σαφώς πιο
κονωνικοποιητικές δραστηριότητες . Η µουσική είναι µια τέχνη στην οποία µπαίνει
κανείς από την παιδική ηλικία, σε µια διαδροµή που έχει πολλή µοναξιά, οι ώρες που
περνάει µόνος µε το όργανό του, µελετώντας και προσπαθώντας να το κατακτήσει
τεχνικά και ψάχνοντας µέσα από αυτό τον τρόπο να εκφραστεί - όµως για να είναι
βιώσιµη αυτή η πορεία, πρέπει να υπάρχει και µια κοινωνικοποιητική πλευρά σε όλο
αυτό, κάτι που άλλωστε δεν είναι άσχετο µε την ίδια τη µουσική . Στην Ελλάδα
συµβαίνει πολύ το να παίζει κανείς για τον εαυτό του, σε οποιοδήποτε επίπεδο και αν
βρίσκεται, από µαθητής ως τελειόφοιτος των ωδειακών σπουδών, άρα µε υψηλό
τεχνικό επίπεδο και εκφραστικές ικανότητες, που θα µπορούσαν να τον τοποθετήσουν
απέναντι σε ένα συναυλιακό κοινό. Γεγονός που είναι από µόνο του ένας µαρασµός, και
τελικά αποµακρύνει από τη µουσική : είναι µεγάλος ο αριθµός των παιδιών που ενώ
έχουν περάσει από τα ωδεία, καταλήγουν στην ενήλικη ζωή τους να λένε “µικρός
έπαιζα κι εγώ το τάδε όργανο”, το οποίο έχουν πια εντελώς παρατήσει . Ερασιτέχνες
που να ασχολούνται µε τη µουσική σε όλη τη ζωή τους είναι πολύ λίγοι, και για την
κλασική µουσική κυρίως σε κάποια χορωδία, ενώ οι περιπτώσεις που παίζουν µουσικό
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όργανο είναι για άλλα είδη µουσικής, όπως η ροκ ή το ρεµπέτικο . Αυτό όµως που όλοι
αυτοί οι ερασιτέχνες έχουν εγκαταλείψει δεν είναι ένα µουσικό όργανο, αλλά ένα
κοµµάτι του εαυτού τους, και µια πολύ όµορφη διάσταση της προσωπικότητάς τους και
της ζωής τους . Η µόνη εξαίρεση είναι τα Επτάνησα, που συνεχίζουν την παράδοση των
µουσικών συλλόγων και των φιλαρµονικών :
Γιαννέλου : Δεν υπάρχει παιδάκι που να µην έχει ένα όργανο και δε θα το δεις στο δρόµο
να κρατάει το όργανό του και να πηγαίνει στη φιλαρµονική να απασχολείται το απόγευµά του.
Λογιάδης : το σύστηµα το ωδειακό, και το ξέρεις πολύ καλά πώς είναι το εκπαιδευτικό
εδώ πέρα, έχει τροµερές αγκυλώσεις, βασίζεται σε µια νοµοθεσία πάρα πολύ παλιά σε ένα
πρόγραµµα σπουδών απαρχαιωµένο, ε, δεν είναι καθόλου βιωµατικός ο τρόπος που µαθαίνεις
µουσική στα ωδεία,
Σεργίου : στα… γυµνασιακά µου χρόνια -και εννοώ το παλαιό εξατάξιο γυµνάσιο, εεε…
απεφάσισα, κατ’ επίφαση να σταµατήσω µε το πιάνο, ε… συνέχισα να γουστάρω τη µουσική
βέβαια, έπαιζα κιθάρα, βρήκα τα ακόρντα µόνος µου στην κιθάρα, ήξερα όλα τα τραγούδια των
Μπίτλς τον καιρό εκείνο απ’ έξω και τα έπαιζα στην κιθάρα και στο πιάνο, έπαιζα όλη την
ελαφρά µουσική στο πιάνο, ήµουν περιζήτητος στις παρέες κτλ. Ωστόσο, σταµάτησα το
συστηµατικό µάθηµα στο ωδείο, για διάφορους άλλους λόγους…

Ας επιστρέψουµε όµως στους µαέστρους µας, οι οποίοι έγιναν τελικά
επαγγελµατίες µουσικοί . Αφού ξεπερνούν τα εµπόδια του ελληνικού εκπαιδευτικού
προσανατολισµού, που τους ωθεί σε σπουδές άσχετες, η πορεία τους συνεχίζεται σε
κάποια σχολή της Ευρώπης, συχνά µε υποτροφία, η οποία σε πολλές περιπτώσεις είναι
απαραίτητη, εφόσον το κόστος των σπουδών θα ήταν δυσβάσταχτο για τις οικογένειές
τους . Στην Ελλάδα δεν υπάρχει Ακαδηµία Μουσικής, µε τάξεις οργάνων, µε τάξη
σύνθεσης, διεύθυνσης ορχήστρας ή χορωδίας, εποµένως ο καθένας που έχει τέτοιες
φιλοδοξίες πρέπει υποχρεωτικά να στραφεί στο εξωτερικό . Μόνο η νεότερη, η κ.
Γιαννέλου, σπούδασε διεύθυνση στην Ελλάδα, στο Τµήµα Μουσικών Σπουδών του
Ιονίου Πανεπιστηµίου στην Κέρκυρα 33 - ένα τµήµα που δέχεται κάποιες επικρίσεις και
αµφισβητήσεις, και που κι εδώ επαναλαµβάνεται το ελληνικό µοτίβο του θεσµού που
λειτουργεί χάρη σε συγκεκριµένα πρόσωπα : η σπουδή της διεύθυνσης ταυτίζεται µε το
πρόσωπο του Μίλτου Λογιάδη, τις ενέργειές του και τη φιλοτιµία του . Στην αφήγηση
της η κ. Γιαννέλου αναφέρεται συχνά στο πρόσωπο του δασκάλου της και στην επιρροή
του . Και ο κ. Συµεωνίδης στη διάρκεια των σπουδών του στο Τµήµα Μουσικών
Σπουδών της Αθήνας που είναι καθαρά µουσικολογικής κατεύθυνσης οφείλει τις
33

Διαβάζει κανείς στην αρχική σελίδα της Σχολής : “Eίναι το µόνο ελληνικό ίδρυµα που διαθέτει πλήρες
πρόγραµµα και υποδοµή Mουσικής Aκαδηµίας σε προπτυχιακό και µεταπτυχιακό επίπεδο”.
http://
music.ionio.gr/gr/department/
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εµπειρίες του στη διεύθυνση στην αναζήτηση προσώπων που του έδωσαν κάποιες
ευκαιρίες να δει από κοντά το θέµα της διεύθυνσης .
Συµεωνίδης : πήγα στη Μουσικολογία στην Αθήνα το ‘91 , που άνοιξε , εκεί ήταν η
πρώτη επαφή µε µαέστρους που ήτανε ενεργοί εκείνη την περίοδο, δλδ. ήταν ο Αγραφιώτης (ο
µπαµπάς Αγραφιώτης), ο Φιδετζής, ο Ιωαννίδης, µετά από λίγα χρόνια ήρθε και ο Αντωνίου,
τους πλησίασα και τους είπα ότι “µε ενδιαφέρει η διεύθυνση ορχήστρας, τί να κάνω. Τότε ο
Γιάννης ο Ιωαννίδης, ήταν καλλ. διευθυντής απο το ‘80 εως το ‘87 στην Κρατική Αθηνών , µου
είπε να πάω στη Χορωδία Αθηνών ως βοηθός του ... Ταυτόχρονα, πήγαινα στις πρόβες της
Καµεράτα, µόλις ξεκίνησε στο Μέγαρο απ΄ την αρχή, ζήτησα απ΄ τον κύριο Μυράτ να τις
παρακολουθώ .

Οι Έλληνες µουσικοί που πηγαίνουν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους στο
εξωτερικό σήµερα περνάνε από εξετάσεις, δεδοµένου ότι τα πτυχία των ωδείων δεν
αναγνωρίζονται, ή τα µαθήµατα των Πανεπιστηµιακών Σχολών Μουσικολογίας δεν
αντιστοιχούνται στα προγράµµατα σπουδών των εκεί Πανεπιστηµίων . Για τους
παλιότερους όµως οι ωδειακοί τίτλοι µαζί µε τη σύσταση κάποιου αναγνωρισµένου
µουσικού ήταν η βάση για να προχωρήσουν τις σπουδές τους, συχνά µε µια υποτροφία
του ΙΚΥ στο ξεκίνηµα, ενός κρατικού θεσµού που στήριξε πολλούς ανθρώπους στο
παρελθόν .
Αντωνίου : .. στη συνέχεια πήρα υποτροφία απ’ το Πανεπιστήµιο, υπήρχε ένα
κληροδότηµα Κασιµάτη, και µου δώσανε διετή υποτροφία για τη Γερµανία
Πέτρου : στην Αγγλία στη Βασιλική Ακαδηµία το Βασιλικό Κολέγιο
Σεργίου : στη συνέχεια βρίσκοµαι στην Γερµανία, … είχα την εύνοια να πάρω µια
υποτροφία του ΙΚΥ
Λογιάδης : µετά πάω στο Μόναχο ... ξεκίνησα τις σπουδές µου κανονικά, στο πλαίσιο
της Ακαδηµίας ... τον τρίτο χρόνο πήρα την υποτροφία του Ωνασσείου
Τσελίκας : πρώτα βρήκα τον καθηγητή µου στη Βιέννη και έκανα κάποια σεµινάρια , και
µετά πήγα στο µεταπτυχιακό πρόγραµµα στο Πανεπιστήµιο της Βιέννης, ε, κατόπιν , έκανα και
το bachelor της σύνθεσης
Συµεωνίδης : η Ακαδηµία της Βιέννης τώρα έχει γίνει Πανεπιστήµιο - είναι Universitaet
πλέον .

Η ύπαρξη ενός τίτλου σπουδών πάνω στη διεύθυνση ορχήστρας δεν είναι ωστόσο
απαραίτητο προσόν για να ξεκινήσει µια καριέρα µαέστρου . Σε κάποιες περιπτώσεις, η
διεύθυνση προέκυψε µέσα από άλλες µουσικές δραστηριότητες, όπως στην περίπτωση
του κ. Πέτρου που ασχολήθηκε ως πιανίστας - τσεµπαλίστας σε σύνολα παλιάς
µουσικής και µέσα από αυτό επεκτάθηκε στη διεύθυνση γενικότερα .
Ολοκληρώνοντας τις σπουδές τους, ή και πιο πριν, αρχίζουν να εργάζονται ως
διευθυντές ορχήστρας ή χορωδίας . Κάποια στιγµή επιστρέφουν στην Ελλάδα όπου
αρχίζουν την καριέρα τους εδώ, µε εξαίρεση τον κ. Αντωνίου ο οποίος όντας και
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σηµαντικός συνθέτης, ζει και δραστηριοποιείται περισσότερο εκτός των συνόρων της
χώρας .

4.2 Η καριέρα
Ο διευθυντής ορχήστρας είναι ένας ελεύθερος επαγγελµατίας που πρέπει να
επιβιώσει στο ανταγωνιστικό περιβάλλον της δουλειάς του, να καταφέρει να
αναδειχθεί, και να πετύχει καλλιτεχνική ολοκλήρωση και οικονοµική εξασφάλιση .
Είναι λίγες οι περιπτώσεις που οι µαέστροι έρχονται στην Ελλάδα µε ανάθεση µιας
θέσης, χωρίς δηλαδή να χρειαστεί να ψάξουν ( η περίπτωση Λογιάδη, που ήρθε µε
πρόσκληση του Μάνου Χατζιδάκι, ή η περίπτωση Σεργίου, που προσελήφθη στην
ορχήστρα του Τµήµατος Μουσικών Σπουδών της Αθήνας ) . Είναι απαραίτητες οι
γνωριµίες και η αναζήτηση βοήθειας από µεγαλύτερους καταξιωµένους µουσικούς,
καθώς οι ορχήστρες είναι λίγες και αντίστοιχα οι ευκαιρίες να δουλέψουν, να
εµφανιστούν µπροστά στο κοινό και να αναδειχθούν . Διαγωνισµοί διεύθυνσης ή άλλοι
αντίστοιχοι θεσµοί δεν υπάρχουν στη χώρα µας .
Συµεωνίδης : το µόνο , φέτος [ 2012 ] που είδα να γίνεται λίγο πιο .. αξιοκρατικά ήταν
µια .. οντισιόν που έγινε για µαέστρους στη Λυρική, για νέους µαέστρους µέχρι 40 ετών .

Ούτε ένα διαφανές πλαίσιο στη διοίκηση και λειτουργία των ορχηστρών, ώστε να
καταθέτει κανείς το φάκελό του και να περιµένει µια ανταπόκριση . Οι τρόποι µε τους
οποίους βρίσκει ένας νέος µαέστρος δουλειά είναι µάλλον συγκεχυµένοι . Αυτό το
αβέβαιο καθεστώς σηµαίνει ότι για πολλούς η διεύθυνση ορχήστρας δε θα είναι η κύρια
πηγή βιοπορισµού, τουλάχιστον για τα πρώτα χρόνια . Έτσι, πολλοί εργάζονται ως
καθηγητές µουσικής σε ωδεία ή στο σχολείο, παίζουν ως σολίστ ή µουσικοί διαφόρων
συνόλων, ή έχουν την οικονοµική ευχέρεια από την οικογένειά τους είτε από άλλους,
άσχετους µε τη µουσική πόρους . Η πλήρης απασχόληση για ένα µαέστρο φαίνεται πως
στις περισσότερες περιπτώσεις αρχίζει µετά τα 10 - 15 χρόνια καριέρας . Διότι και οι
νεότεροι βρίσκουν µπροστά τους τους παλιότερους που είναι στη δεδοµένη στιγµή στο
προσκήνιο και κυνηγάν τη δική τους καριέρα . Είναι ένα ερώτηµα το κατά πόσον ένας
86

Έλληνας µάεστρος, που είναι µουσικός µε πολλά χρόνια σπουδών πίσω του, και
αντίστοιχες εµπειρίες, αισθάνεται στ’ αλήθεια επαγγελµατίας . Οι πρώτες δουλειές που
κλείνονται είναι συνήθως θέσεις βοηθού µαέστρου . Ακόµα και όταν καταφέρει να του
δοθεί κάποια συναυλία µε µια ορχήστρα, είναι τόσο αραιά χρονικά η µια δουλειά από
την άλλη, (περίπου µια µε δυο συναυλίες το χρόνο θεωρείται αρκετά καλό) που ο ίδιος
σχεδόν αυτοαναιρείται . Το γεγονός αυτό δεν δηµιουργεί µόνο ένα οικονοµικό τέλµα,
αλλά και καλλιτεχνικό µαρασµό, καθώς ένας µουσικός νέος σε ηλικία και µε όρεξη να
προσφέρει αλλά και να αναδειχθεί µπαίνει σε ένα ιδιότυπο καθεστώς απραγίας,
αναµονής, µε ψυχολογία στον “πάγκο”, για να χρησιµοποιήσω µια ποδοσφαιρική
έκφραση .
Αιτία για όλα αυτά είναι οι πολύ λίγες ορχήστρες που έχουµε στην Αθήνα και την
Ελλάδα γενικότερα . Συγκεκριµένα, είναι η Κρατική Οχήστρα Αθηνών, η ορχήστρα του
Δήµου Αθηναίων, η Καµεράτα, η ορχήστρα της ΕΡΤ και η ορχήστρα των Χρωµάτων τις δυο τελευταίες τις αναφέρω για ιστορικούς λόγους, καθώς δεν λειτουργούν πια · η
ορχήστρα της ΕΡΤ έκλεισε µετά από κρατική παρέµβαση το 2013 µαζί µε το κλείσιµο
της ΕΡΤ, κατά το διάστηµα της εκπόνησης αυτής της εργασίας . Επίσης είναι η ΑΣΟΝ,
η Αθηναϊκή Συµφωνική Ορχήστρα Νέων, που αποτελείται από σπουδαστές ωδείων, οι
µαθητικές ορχήστρες των µουσικών Γυµνασίων, και µερικών ιδιωτικών σχολείων, όπως
το Αµερικάνικο Κολλέγιο . Οι πρώτες τρεις, µαζί µε τις δυο εκλιπούσες, έχουν τις
προδιαγραφές µιας επαγγελµατικής ορχήστρας και είναι στόχος ενός µαέστρου να
συνεργαστεί µαζί τους . Σε πολλές περιπτώσεις ένας νέος µαέστρος επιχειρεί να
οργανώσει ένα νέο σύνολο, περισσότερο στο επίπεδο της ορχήστρας δωµατίου, που
αποτελείται από φίλους µουσικούς και συµφοιτητές, και οι οποίοι κάνουν τις πρόβες
τους και κλείνουν κάποιες εµφανίσεις µε δικό τους κόστος και πρωτοβουλία, χωρίς να
έχουν δηλαδή τη στήριξη κάποιου δηµόσιου ή ιδιωτικού φορέα . Με αυτό τον τρόπο
καταφέρνουν να εργαστούν πάνω στο αντικείµενό τους και να εξασκήσουν την τέχνη
τους, δηµιουργώντας οι ίδιοι την προϋπηρεσία τους, προσδοκώντας σε µια πιθανή
καλλιτεχνική καταξίωση που θα τους ανοίξει επαγγελµατικούς δρόµους, και φυσικά,
διεκδικώντας το πλέον αυτονόητο : του να παίξουν µουσική και να εκφραστούν µε τον
τρόπο που τους ταιριάζει καλύτερα, θέµατα ζωτικής σηµασίας . Για τους κλασικούς
µουσικούς στην Ελλάδα είναι ένα πολύ συνηθισµένο φαινόµενο να πληρώνουν από την
τσέπη τους για να παίξουν σε µια αίθουσα, ή να παίζουν χωρίς αµοιβή σε διάφορες
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εκδηλώσεις, ακόµα και αν έχουν περάσει κατά πολύ τη νεανική ηλικία . Είναι ένας
τρόπος να γεµίσουν το βιογραφικό τους αλλά και να βρίσκονται έστω και µε
προσωπικές θυσίες µέσα στο µουσικό γίγνεσθαι της πόλης και της χώρας . Ακόµη, για
να στηρίξουν προσπάθειες φίλων και συναδέλφων προς ένα σκοπό που θεωρούν
αξιόλογο . Η κατάσταση για τους µαέστρους είναι ακόµη πιο δύσκολη, καθώς το
“όργανό” τους είναι οι άλλοι µουσικοί .
Ο µικρός αριθµός ευκαιριών για ένα νέο µαέστρο επιτείνεται από τη σχετικά
µικρή δραστηριότητα των ορχηστρών που λειτουργούν, τη µικρή µουσική ζωή δηλαδή .
Οι ορχήστρες είναι εξαιρετικά δαπανηροί θεσµοί και είναι σχεδόν πάντα απαραίτητο να
υπάρχει επιχορήγηση από το κράτος ή από ιδιωτικούς φορείς ή συνδυαστικά και από
τους δυο . Με εξαίρεση την ΕΛΣ, που όµως είναι όπερα και απευθύνεται σε ένα πολύ
ευρύτερο κοινό ενηλίκων αλλά και σε παιδιά, µε τις παιδικές παραγωγές της, η ΚΟΑ
έχει τακτικές συναυλίες κάθε Παρασκευή στο Μέγαρο Μουσικής, και σπανίως γεµίζει
την αίθουσα, η Καµεράτα έχει επίσης τακτικές εµφανίσεις, ενώγια την ορχήστρα του
Δήµου Αθηναίων, οι συναυλίες της απλά δεν γνωστοποιούνται . Οι παραγωγές
ορχηστρικής µουσικής είναι λίγες, πράγµα που λειτουργεί αµφίδροµα µε τη µικρή
προσέλευση κοινού σε αυτές . Και όπως συµπέρανα από τις συζητήσεις µας, και η
επιλογή του ρεπερτορίου που εκτελείται εξαρτάται κι αυτό σε µεγάλο βαθµό από τους
οικονοµικούς παράγοντες - όπως ότι για να παιχτεί µια συµφωνία του Μάλερ
παραδείγµατος χάριν, υπάρχει ένα υψηλό κόστος ενοικίασης της παρτιτούρας , ή ακόµα
και την πρόσληψη κάποιων εξωτερικών συνεργατών µουσικών .
Τσελίκας : Γιατί µπορεί να κοστίζει το υλικό, το µουσικό υλικό , δλδ το έργο του , ας
πούµε ένα έργο του, µια συµφωνία Μάλερ, παράδειγµα για να νοικιάσουµε το υλικό ή να το
αγοράσουµε, κοστίζει πολύ πιο πολύ, ίσως τριπλάσια τιµή από µια συµφωνία Μότσαρτ. Οπότε,
αναγκαστικά έχεις να επιλέξεις, και µε τα οικονοµικά που έχεις, αν θα κάνεις Μάλερ ή
Μότσαρτ - που από µόνο του αυτό είναι µια πολιτική κιόλας , ε, µια χάραξη πολιτικής .

Ένας µαέστρος που δεν είναι ακόµη καταξιωµένος θα πάει στις τακτικές
συναυλίες των ορχηστρών, όχι µόνο για να παρακολουθήσει τη δουλειά των άλλων
µαέστρων - και για να είµαι ειλικρινής µου δόθηκε η εντύπωση ότι αυτό είναι µάλλον
το λιγότερο, καθώς το µικρόβιο του καλλιτεχνικού ανταγωνισµού κάνει τον καθένα να
θεωρεί ότι είναι καλύτερος από τους άλλους, πόσο µάλλον ένα νέο που είναι γεµάτος
ιδέες και οράµατα - αλλά για να γίνεται ορατός, να υπενθυµίζει την παρουσία του στους
µεγάλους, και ελπίζοντας ότι µαζί µε τη χειραψία των συγχαρητηρίων θα αποσπάσει

88

και µια υπόσχεση για µια µελλοντική ανάθεση ως προσκεκληµένος µαέστρος στην
ορχήστρα . Διαδικασίες λίγο πολύ γνωστές στους καλλιτεχνικούς χώρους γενικά θα
έλεγα, κι όχι µόνο στη µουσική .
Πάντως το πεδίο διαγράφεται φτωχό : Πρέπει να περιµένει κανείς αρκετά χρόνια
στο περιθώριο, να του δίνεται µια συναυλία το χρόνο, και αυτή θεωρείται σπουδαίο
πράγµα, να δουλεύει ως βοηθός µαέστρος, να κάνει τις πρόβες δηλαδή, πράγµα που
ίσως είναι το καλύτερο, καθώς είναι µια θέση σχετικώς σταθερή και τον κρατάει κοντά
στην τέχνη της διεύθυνσης . Ή, αντιδρώντας σε αυτό το πολύ περιορισµένο περιθώριο
επιλογών, να φτιάξει το δικό του σύνολο και να κάνει τις προσπάθειές του από εκεί .
Και οι τρεις νεότεροι µαέστροι έχουν µια τέτοια εµπειρία :
Τσελίκας : ... προς το τέλος του σχολείου και στις µαθητικές ορχήστρες, παράλληλα είχα
φτιάξει µια δική µου ορχήστρα εγχόρδων , από φίλους, που παίζαµε µαζί, και Σαββατοκύριακα ,
όποτε χρειαζότανε, και άρχισα να τους διευθύνω, µε διάφορα έτσι έργα για έγχορδα που
κάναµε, ε, να παίζουµε µουσική ενός άλλου φίλου που είχα γράψει µουσική, ενός συνθέτη, να
παίζουµε κοντσέρτο µε έναν άλλο φίλο που ήθελε να παίξει κοντσέρτο, δλδ είχαµε µαζευτεί µια
παρέα να το πω έτσι, µεγάλη, και κάναµε πράγµατα δικά µας ... όταν τελείωσα λοιπόν το
δίπλωµά µου, είχα µπει στη Συµφωνική του Δήµου , µετά εργαζόµουνα ένα χρόνο στην
ορχήστρα, και παράλληλα µ’ αυτό επίσης είχα φτιάξει ένα άλλο σύνολο µε φοιτητές απ’ το
τµήµα µουσικών σπουδών , τότε µόλις είχε ιδρυθεί, και παρουσιάζαµε έργα φοιτητών ή νέων
Ελλήνων, σε όλη την Ελλάδα, νέες συνθέσεις, νέα έργα. ... κάναµε διάφορα ταξίδια, στο Βόλο,
στην Κρήτη, στη Λάρισα ... δεν µας επιχορηγούσε κανένας, βεβαίως , απλά πάντα µεσολαβούσε
κάποιος που µπορεί να καταγόταν από εκεί, από εµάς, από το σύνολο .. Μάλιστα λεγόταν
“Σύνολο Πειραµατικής Μουσικής” .... ήταν απλά να µας βάλουν κάποια έξοδα µεταφοράς,
διαµονής, κάποιο φαγητό, δλδ κάτι τέτοιο
Συµεωνίδης : είχα γυρίσει απ’ τη Γαλλία, µετά που είχα κάνει ένα µεταπτυχιακό εκεί για
την όπερα, στην Ακαδηµία του Παρισιού, της Όπερας του Παρισιού, ήρθα κι έκανα την Όπερα
Νέων που ήταν ένα στούντιο -... αυτό εγώ το έκανα γιατί ήθελα, και απ’ τη µια να βοηθήσω τον
εαυτό µου να κάνω - να δουλέψω στην όπερα, να περάσω, να κάνω 10, 15, 20 έργα κι απ’ την
άλλη να δώσω την ευκαιρία σε νέους ανθρώπους να ανέβουν στο σανίδι ...
Γιαννέλου : παράλληλα είχα οργανώσει µε τη βοήθεια δυο φίλων µου και µια
ορχηστρούλα εγχόρδων µε νέα παιδιά, τα οποία ήταν στην Αθήνα. Το οποίο πρότζεκτ πήγε
πάρα πολύ καλά, παίξαµε Μότσαρτ ως επί το πλείστον, και Μπαχ παίξαµε σε µια εκκλησία, την
οποία µάλιστα ηχογράφησα και όταν την πήγα να την ακούσουν οι καθηγητές στο Ιόνιο και
βέβαια είχα κάνει και την αντίστοιχη ανάλυση, δλδ paper ας πούµε, εε, τρελαθήκανε.. γιατί
αυτή η ορχήστρα σε σχέση µε την ΕΡΤ, είχε κάτι που λείπει στην ΕΡΤ και γενικά σε όλες τις
επαγγελµατικές ορχήστρες, τη ζωντάνια, και το πάθος για να παίξουµε όλοι µαζί. Αυτό µε
εξίταρε πάρα πολύ φυσικά, εε, και από τη στιγµή που έγινε προσπάθησα να το διατηρήσω είναι δύσκολο όµως γιατί χωρίς χορηγία δεν µπορεί αυτό το πράγµα ..

Η πραγµατικότητα που περιγράφεται είναι βεβαίως εκ των προτέρων γνωστή σε
όλους . Μάλιστα, αν εξαιρέσουµε τη θλιβερή συρρίκνωση των ορχηστρών την
τελευταία πενταετία λόγω της οικονοµικής κρίσης, θα έλεγε κανείς ότι µεταξύ των
δεκαετιών 1970 - 2000 µπορούσε κανείς να παρατηρήσει µια κάποια βελτίωση των
συνθηκών µαζί µε την πεποίθηση για ακόµα περισσότερη πρόοδο : Το φεστιβάλ
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Αθηνών, το Τρίτο Πρόγραµµα, η καθιέρωση της µονιµότητας των µουσικών στις
ορχήστρες, που έδωσε τη δυνατότητα να αποδίδουν καλύτερα στο έργο τους, η ίδρυση
της Ορχήστρας των Χρωµάτων του Μάνου Χατζιδάκι, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
και αργότερα το Θεσσαλονίκης µε τη συνολική δραστηριότητά του ως φορέα,
συναυλιακή, εκπαιδευτική, ερευνητική, η ίδρυση των Τµηµάτων Μουσικών Σπουδών
στο Πανεπιστήµιο Αθηνών και στα Πανεπιστήµια άλλων πόλεων, η ίδρυση των
Μουσικών Γυµνασίων, το άνοιγµα των συνόρων των χωρών της Ευρώπης και η
καλύτερη επικοινωνία της Ελλάδας µε αυτές, η εισροή πολύ καλών µουσικών από την
Αλβανία και άλλες γειτονικές χώρες των Βαλκανίων από τη δεκαετία του ’90, πολλοί
από τους οποίους εντάχθηκαν στις ορχήστρες, ο φιλόδοξος σχεδιασµός του Δήµου
Αθηναίων, που περιλαµβάνει µια πληθώρα µουσικών συνόλων όλων των ειδών, η
ίδρυση πάρα πολλών ωδείων, όλα αυτά είναι ενδεικτικά αυτής της βελτίωσης, άµεσης ή
έµµεσης, για τη µουσική γενικά, και κατ’ επέκταση και για τον χώρο της κλασικής
µουσικής . Με τα σηµερινά δεδοµένα αυτή η πορεία εξηγείται µε έναν αναπόφευκτο
σκεπτικισµό, σαν παράπλευρη ωφέλεια µιας γενικότερης ανάπτυξης της
µεταπολιτευτικής Ελλάδας, ανάπτυξης επιφανειακής όµως, που τώρα έχουν φανεί τα
σαθρά θεµέλια και η οποία, αντί να αποτελέσει δύναµη της χώρας µας, έγινε το
δανειακό βάρος που την εκτόξευσε στη θέση του αδύναµου κρίκου µέσα στη δίνη του
Ευρωπαϊκού ανταγωνισµού . Με άλλα λόγια, µέσα σε ένα πανηγύρι κατασπατάλησης
“ποτίστηκε” λιγάκι και ο πολιτισµός . Και πριν από δέκα χρόνια όµως όλα αυτά και
πάλι αξιολογούνταν ως όχι αρκετά από τους ανθρώπους του χώρου . Και στην περίοδο
της µεγαλύτερης ευµάρειας για τα ελληνικά δεδοµένα, κάπου µεταξύ 1990 -2000, και
πάλι οι ορχήστρες ήταν λίγες, και πάλι η ίδια γκρίνια . Εάν έπαιρνα αυτές τις
συνεντεύξεις και πριν από δέκα χρόνια, θα έκανα την ίδια ερώτηση στους µαέστρους :
Εφόσον βγήκατε από τη χώρα για σπουδές και ξεκινήσατε εκεί µια αξιόλογη πορεία µε
προοπτικές, για ποιό λόγο επιστρέψατε στην Ελλάδα ; Είναι προφανές ότι ένας
µαέστρος στην Ελλάδα θα έχει πολύ λιγότερες ευκαιρίες, και κατά συνέπεια πολύ
µικρότερη - σηµαντικότερη καριέρα . Σε αντίθεση µε άλλους τοµείς, όπως η σύνθεση ή
το να είσαι σολίστ, που ο τόπος διαµονής δεν είναι τόσο απαγορευτικός για µια
επικοινωνία µε τη διεθνή σκηνή, ο µαέστρος είναι εξαρτηµένος από την ύπαρξη ή µη
καλών ορχηστρών .
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Ο Μίλτος Λογιάδης δε θα µπορούσε να αρνηθεί στην πρόσκληση του µέγιστου
Μάνου Χατζιδάκι, και άλλωστε είναι ίσως ο µόνος που είχε την τύχη να δουλέψει για
είκοσι χρόνια µε µια ορχήστρα ως ο µόνιµος αρχιµουσικός της και να έχει την ευτυχία
να παρακολουθεί την ευόδωση των προσωπικών του στόχων, να οδηγήσει µια
ορχήστρα από την ίδρυση στην επιτυχία . Η συγκυρία της ένωσης των δυο Γερµανιών
και του κλεισίµατος κάποιων µουσικών θεάτρων βρήκε τον Παύλο Σεργίου µετέωρο
επαγγελµατικά, ώστε να δεχτεί τη θέση στο τµήµα Μουσικών Σπουδών, θέση
εκπαιδευτική περισσότερο παρά καλλιτεχνική . Ο Θόδωρος Αντωνίου από την άλλη
ήταν πάντα περισσότερο στο εξωτερικό . Ο Γιώργος Πέτρου κάνει µια ιδιαίτερη
δουλειά µε την ιστορική ερµηνεία, που παρείχε στην Καµεράτα του διεθνή αναγνώριση,
διακρίσεις και βέβαια πολλές εµφανίσεις στο εξωτερικό, και θα έλεγα ότι το 2012 που
του πήρα συνέντευξη φαινόταν ο λιγότερο επηρεασµένος από την κρίση . Ο Αναστάσης
Συµεωνίδης γύρισε για προσωπικούς λόγους, η Φαίδρα Γιαννέλου είναι η µόνη που
σπούδασε εδώ και δεν αποφάσισε να συνεχίσει συστηµατικές σπουδές στο εξωτερικό,
εκτός από κάποια σεµινάρια και καλοκαιρινά τµήµατα . Ο Ανδρέας Τσελίκας έκανε
µεταπτυχιακές σπουδές στην Ευρώπη ενώ είχε ήδη αρχίσει να δουλεύει ως µουσικός
στην Ελλάδα και επέστρεψε .
Και αυτή η ερώτηση δεν θα ήταν τόσο απαραίτητη, αν δεν παρατηρούσα τη
σχετική γκρίνια για τα πράγµατα που δεν είναι ικανοποιητικά στην Ελλάδα, διότι, πέρα
από ο,τιδήποτε άλλο, είναι βασικό δικαίωµα κάθε ανθρώπου να ζει και να εργάζεται
στη χώρα του και στον τόπο καταγωγής του, και να µην είναι αναγκασµένος να
υπόκειται τη µετανάστευση . Το αυτονόητο όµως δεν είναι και τόσο αυτονόητο για τους
Έλληνες, που είναι ένας λαός µε βαθιά µεταναστευτική ιστορία, όσο για τη γκρίνια που
ανέφερα προηγουµένως, δεν είναι ίδιον µόνο των µαέστρων ή των µουσικών, ή των
καλλιτεχνών, είναι γνώρισµα όλων των Ελλήνων, που δυσανασχετούν µε τα κακώς
κείµενα στο εσωτερικό της χώρας, και φέρνουν πάντα σαν παράδειγµα τους Έλληνες
που διαπρέπουν σε κάθε γωνιά της γης και σε κάθε τοµέα .
Ακόµα, δεν υπάρχουν µάνατζερς ή καλλιτεχνικά γραφεία στην Ελλάδα . Ο
καθένας είναι υποχρεωµένος να κάνει µόνος του τις δηµόσιες σχέσεις, τη “διαφήµιση”
του εαυτού του, να αφιερώνει ένα σηµαντικό µέρος από το χρόνο του στα τηλέφωνα
και την επικοινωνία µε πρόσωπα και φορείς για ενδεχόµενες συνεργασίες . Μάλιστα, αν
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υποθετικά κάποιος τολµούσε να προσλάβει κάποιον για την προώθησή του, όλοι οι
υπόλοιποι θα τον θεωρούσαν τουλάχιστον εξεζητηµένο .
Συµεωνίδης : ο εδώ µαέστρος είναι και µάνατζερ - έξω δεν είναι. Δεν νοείται, αν εγώ
αυτή τη στιγµή πάρω τηλέφωνο σε ένα θέατρο στη Γερµανία και τους πω “είµαι αυτός, θα
‘θελα να συνεργαστώ µαζί σας, να µε δοκιµάσετε” , θα µου κλείσουν το τηλέφωνο ή θα µε
περάσουν για µη σοβαρό. Εκεί θα µιλήσει ο ατζέντης µου µαζί µε το θέατρο. Στην Ελλάδα
αντίθετα, αν πάει ο ατζέντης µου να µιλήσει σε διευθυντή εδώ, θα πουν ότι είµαι ψώνιο. Γιατί
εδώ είναι και µικρή η αγορά, αλλά και δεν υπάρχει καµµία αίσθηση του τί πάει να πει
µάνατζερς - το βλέπουνε τελείως αρνητικά - όµως δεν είναι η δουλειά µας να ασχολούµαστε µε
τα πράγµατα αυτά που είναι έξω από τη µουσική.

Η σύγκριση µε το εξωτερικό και το τί συµβαίνει εκεί είναι αναπόφευκτη, γιατί η
καριέρα ενός µαέστρου, σε οποιαδήποτε χώρα και να βρίσκεται αυτός, κρίνεται µε
όρους διεθνείς . Μια καλή ορχήστρα είναι αυτή που δέχεται προσκλήσεις για
εµφανίσεις σε άλλες χώρες, σε διεθνή φεστιβάλ και άλλα δρώµενα, και το ίδιο και ένας
καλός µαέστρος, είναι αυτός που η φήµη του ξεπερνά τα όρια της χώρας του και
δέχεται προκλήσεις να διευθύνει και άλλες ορχήστρες, εκτός από τη δική του . Και αυτό
γιατί η σκηνή της κλασικής ορχηστρικής µουσικής είναι διεθνής . Το θέµα της
διεθνικότητας της κλασικής µουσικής εν γένει θα το σχολιάσουµε παρακάτω . Αυτό που
ενδιαφέρει εδώ είναι το γεγονός ότι η καριέρα ενός µαέστρου, όπως και η πορεία µιας
ορχήστρας, δεν µπορεί να νοηθεί µε όρους στενά τοπικούς . Έτσι, η καριέρα ενός
µαέστρου στην Ελλάδα και η αποτίµηση της επιτυχίας του κρίνεται σε µεγάλο βαθµό
και από την αναγνώρισή του στο εξωτερικό . Εδώ αναδεικνύονται νέες προβληµατικές
διαστάσεις : Για να έχεις προσκλήσεις από άλλες ορχήστρες, πρέπει να έχεις κι εσύ ο
ίδιος τη δική σου ορχήστρα, ώστε να είσαι σε θέση να ανταποδώσεις την πρόσκληση κάτι που είναι αδύνατον για τους περισσότερους µαέστρους της Ελλάδας . Επιπλέον, οι
δουλειές κλείνονται από καλλιτεχνικά γραφεία, που συνεργάζονται σε σταθερή βάση µε
συγκεκριµένα θέατρα .

Συµεωνίδης : Για να είσαι µετά σ’ ένα µεγάλο γραφείο, που σε στέλνει απ’ τη µια
συναυλία στην άλλη, πρέπει ήδη να είσαι σε κάποιο µεγάλο θέατρο, να - να έχεις µια µεγάλη
ορχήστρα . Μιλούσα µε έναν Τούρκο µαέστρο που τον είχα γνωρίσει λόγω της
ελληνοτουρκικής ορχήστρας, στην Άγκυρα κτλπ. ορχήστρα του Μπίλκεν .. είναι και
Πανεπιστήµιο - µου είπε ότι κάνει γύρω στις 180 συναυλίες το χρόνο, έχοντας ένα γραφείο που
τον µανατζάρει κτλπ.. Το γραφείο αυτό όµως για να τον πάρει, είδε ότι αυτός ο άνθρωπος έχει
µια δικιά του ορχήστρα, όπου εκεί µπορεί να καλέσει άλλους µουσικούς που είναι µέσα στο
γραφείο το καλλιτεχνικό. Κι έτσι, µπήκε µέσα στο γραφείο του, µπήκε µάλλον αυτός στο
γραφείο, καλεί καλλιτέχνες, και αυτοί αντίστοιχα τον στέλνουνε στον κύκλο των θεάτρων που
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συνεργάζονται. Μιά ζωή βέβαια µε 100, 150 συναυλίες το χρόνο, είναι µια πολύ φυσιολογική
ζωή µαέστρου πια ..

Αν λοιπόν το να είσαι µαέστρος σηµαίνει να κάνεις τουλάχιστον εκατό
εµφανίσεις το χρόνο, οι συχνότητα της δουλειάς των εγχώριων διευθυντών ορχήστρας
είναι απογοητευτική . Αυτό δεν έχει να κάνει µόνο µε το βιοποριστικό κοµµάτι της
δουλειάς τους, αλλά και µε το ουσιαστικό, το καλλιτεχνικό . Είναι ένα µεγάλο θέµα, η
µονιµότητα σε µια ορχήστρα, ώστε να µπορεί ο διευθυντής να δουλέψει µε τους
µουσικούς, να φτιάξει τον ήχο του συνόλου, και να αφήσει το καλλιτεχνικό του
αποτύπωµα . Σε οποιαδήποτε ορχήστρα, ο προσκεκληµένος µαέστρος έχει στη διάθεσή
του 3 - 4 πρόβες και την συναυλία, δεν έχει δηλαδή το περιθώριο να αλλάξει και πολλά
πράγµατα . Πολλοί µεγάλοι µαέστροι του παρελθόντος συνέδεσαν την καριέρα τους µε
µια ορχήστρα, η οποία έγινε διεθνώς γνωστή µαζί τους. Αυτό συµβαίνει στις µέρες µας
όλο και λιγότερο, γιατί και οι ίδιες οι ορχήστρες δεν έχουν την ίδια ανάγκη
“εκγύµνασης” όπως στις αρχές και τα µέσα του εικοστού αιώνα . Σήµερα, οι µεγάλες,
καλές ορχήστρες παίζουν στα δάχτυλα το βασικό ρεπερτόριο, τα έργα της
κλασικοροµαντικής περιόδου δηλαδή, ώστε θα µπορούσαν εν δυνάµει να παίξουν και
χωρίς µαέστρο. Εκεί που πραγµατικά χρειάζεται η καθοδήγηση είναι στο σύγχρονο
ρεπερτόριο, όπου και οι ιδιαιτερότητες των έργων είναι πολλές, αλλά και τα
περισσότερα σύνολα είναι λιγότερο εξοικειωµένα µε την πρωτοποριακή µουσική . Σε
αυτές τις περιπτώσεις ούτε και οι περισσότεροι “κανονικοί” µαέστροι µπορούν να
ανταπεξέλθουν χωρίς δυσκολία . Ο εικοστός αιώνας δεν παίζεται και πάρα πολύ, ούτε
στην Ελλάδα ούτε στο εξωτερικό, κυρίως λόγω των δυσκολιών των έργων και της πολύ
χαµηλής εµπορικότητάς τους . Για το σύγχρονο ρεπερτόριο χρειάζεται µάλλον κάποιος
µάεστρος που να είναι και συνθέτης ταυτόχρονα, ώστε να έχει καλύτερη κατανόηση
των νέων έργων και εξοικείωση µε τις απαιτήσεις τους .
Γιαννέλου : όταν πας για µια εβδοµάδα να κάνεις ένα πρότζεκτ, δεν προλαβαίνεις να
γνωρίσεις τα άτοµα µε τα οποία παίζεις ... στο εξωτερικό σε καλούν σε µια ορχήστρα, πας να
διευθύνεις 60 άτοµα, και αντε να έχεις γνωρίσει από συζητήσεις, να σε έχουν πιάσει λίγο στο
διάλειµµα, λίγο να σού ‘χει µείνει κάποια φάτσα, ... Φτάνεις να κάνεις µια συναυλία µη
γνωρίζοντας κάποιους ανθρώπους καν ! ... κατά τα άλλα, όσον αφορά αυτό, το να έχεις µια
ορχήστρα και πραγµατικά να την τραινάρεις εσύ όπως θέλεις, να την εξασκείς όπως θες, να τη
φέρεις εσύ στο σηµείο που θέλεις, είναι ευχής έργον για κάθε νέο µαέστρο, δλδ. είναι ... είναι
νοµίζω επιθυµία κάθε µαέστρου να το έχει αυτό στη ζωή του κάποια στιγµή .
Σεργίου : Στους εκατό µαέστρους, το έν τρίτον, είναι µαέστροι που συνδέθηκαν µε µία
ορχήστρα. Τα δύο τρία είναι µαέστροι που δεν συνδέθηκαν µε µία ορχήστρα. Και επίσης
χαρακτηριστικό είναι ότι, όσο ερχόµαστε πιο κοντά προς τις µέρες µας, τόσο αυξάνει το
ποσοστό αυτών που δεν συνδέονται πια µε µία ορχήστρα. Έχει να κάνει και µε την εξέλιξη των
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ορχηστρών ... Στην αρχή, λειτουργίας του ρόλου του µαέστρου, -ιστορικά, οι ορχήστρες είχανε
περ(ι)σσότερο ανάγκη αγωγής … από ότι σήµερα! Σήµερα µια µέση Ευρωπαϊκή ή Αµερικάνικη
ορχήστρα έχει λιγότερη ανάγκη αγωγής από ένα µαέστρο από ότι το 1910 … Ένας µέσος
µαέστρος όµως ή ένας νεαρός µαέστρος, σε µία καλογυµνασµένη ορχήστρα σήµερα, για το
βασικό ρεπερτόριο, βλέπε : συµφωνίες του Μπετόβεν, συµφωνίες του Μπράµς, συµφωνίες του
Τσαϊκόφσκι, ενδεχοµένως και συµφωνίες του Μάλερ … ε, δεν έχει να πει και τίποτα .
Αντωνίου : ..µου παρήγγειλε η πόλις του Μονάχου και η Ολυµπιακή Επιτροπή του
Μονάχου, να γράψω ... ένα έργο για τους Ολυµπιακούς, κι έγραψα το “ΝΕΝΙΚΗΚΑΜΕΝ”...
Λοιπόν, εγώ ήθελα να το διευθύνει ο Kubelik - ήτανε τότε ο Rafael Kubelik . Αλλά όταν είδε
την παρτιτούρα ο Kubelik, παρ’ ότι ήταν ο µεγάλος Kubelik, λέει, “θα σας καλέσω εσάς” επειδή είδε ότι διηύθυνα κιόλας ... Ότι ένας πολύ διάσηµος µαέστρος, ο οποίος διαπιστώνει ότι
δεν µπορεί να ... όταν σε όλα του τα χρόνια κάνει άλλου είδους ... Ύστερα, σήµερα ο µαέστρος
που θέλει να κάνει σύγχρονη µουσική, καλό είναι να ‘ναι συνθέτης, για να έχει ασχοληθεί πώς
παίζεται το κάθε πράγµα, πρέπει δλδ να διδάξει πολλές φορές πράγµατα τα οποία δεν έχουν
δοκιµάσει πριν .
Τσελίκας : Προσωπικά µιλώντας για µένα στη Συµφωνική του Δήµου Αθηναίων, θα σας
πω το εξής : ότι ακόµα - είµαι 15 χρόνια στην ορχήστρα - ακόµα περιµένω να έρθει η στιγµή
που θα µπορέσω να αρχίσω να δουλεύω πάνω σ’ αυτόν τον τοµέα. Κι έχουν περάσει 15 χρόνια.
Λυπάµαι που το λέω, αλλά αυτή είναι η πραγµατικότητα . Μέσα µου ακόµα περιµένω, να
δηµιουργηθούν οι συνθήκες, ώστε να µπορέσω να φτιάξω αυτό - ένα δικό µου ήχο, ε, µια δική
µου νοοτροπία, και , άν είµαι εγώ , είµαι ένας απ’ τους 3 µαέστρους, είµαστε 3 µαέστροι, δεν
είµαι µόνος µου αυτή τη στιγµή, και δεν ήµουνα ποτέ µόνος µου, άρα δεν µπορούσα ποτέ να
επιβάλλω ένα δικό µου ε, τρόπο δουλειάς. Ε, πάντα έπρεπε να σεβαστώ και τους συναδέλφους
µου. Ε, όσον αφορά το καλλιτεχνικό κοµµάτι όµως λέω, ότι ακόµα το περιµένω, κάποια στιγµή,
να δηµιουργήσω αυτό το πράγµα .

Συνοψίζοντας, µε τρεις ή τέσσερις ορχήστρες, που είναι ήδη κατειληµµένες από
τους παλιότερους, και οι οποίες δεν έχουν και την πλέον δυναµική παρουσία στη
µουσική ζωή της Αθήνας, κάνουν λίγες εµφανίσεις δηλαδή και συνήθως σε
περιορισµένο κοινό, οι ευκαιρίες να δουλέψουν οι διευθυντές ορχήστρας της Αθήνας
είναι απλώς ελάχιστες . Η απουσία θεσµών και κανονικότητας της ζωής και αυτών των
ορχηστρών που υπάρχουν, που συχνά απειλούνται µε κλείσιµο, απειλή που σήµερα έχει
πραγµατοποιηθεί για δυο από αυτές, δεν παρέχουν καµµία εγγύηση για τη θεµελίωση
µιας καριέρας, πόσο µάλλον µιας σηµαντικής καριέρας στη διεθνή µουσική σκηνή .
Σήµερα είναι γενικά µεγαλύτερη η προσφορά σε µάεστρους από ότι στο παρελθόν, και
ο ανταγωνισµός επίσης . Ο Έλληνας διευθυντής ορχήστρας είναι εγκλωβισµένος στο
αίσθηµα του ανικανοποίητου, καθώς, όσο και να είναι το ταλέντο του και η δεξιότητά
του, η πορεία του είναι εξαρτηµένη από παράγοντες που δεν µπορεί να ελέγξει και οι
οποίοι δεν κρίνονται ιδιαίτερα ευνοικοί .
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4.3 Οι ορχήστρες
Μιλώντας για τις ορχήστρες γενικά, διαπιστώνουµε ότι είναι µια ειδική και
δύσκολη κατηγορία στο χώρο της µουσικής . Πρώτα πρώτα, µια ορχήστρα είναι ένας
ολόκληρος θεσµός, ένα ίδρυµα . Αποσχολεί πολλούς ανθρώπους, τους τακτικούς
µουσικούς, τους αρχιµουσικούς, τους διοικητικούς υπαλλήλους, και αν µιλάµε για
όπερα, ακόµα περισσότερο κόσµο, τους τραγουδιστές, τους χορευτές, τους χορωδούς,
τους σκηνοθέτες, τους σκηνογράφους, τους φωτιστές, κλπ. Μια ορχήστρα χρειάζεται
ένα µεγάλο και κατάλληλο χώρο για τις πρόβες της, και τη δυνατότητα να καλύπτει τα
έξοδα της συντήρησής του . Χρειάζεται ένα προϋπολογισµό για τους µισθούς και τα
πάγια έξοδα, αλλά και για την πρόσληψη των έκτατων - εξωτερικών συνεργατών που
απαιτούνται για τις παραγωγές που ανεβάζει . Και φυσικά, οι παραγωγές που
αποφασίζονται και πραγµατοποιούνται, έχουν άµεση και αµφίδροµη σχέση µε τον
προϋπολογισµό που διαθέτουν .
Η ορχήστρα αποτιµάται ως κάτι το ακριβό, και ένα µόνιµο ζήτηµα είναι η
εξεύρεση πόρων . Εδώ έρχονται να συνδράµουν οι κρατικές επιδοτήσεις και οι
ιδιωτικές χορηγίες, πρακτικές που εφαρµόζονται γενικά σε όλες τις χώρες . Σε άλλες
περιπτώσεις υπάρχει µεγαλύτερη εξάρτηση από το κράτος, σε άλλες πιο πολύ από
ιδιώτες, όµως θεωρείται πως το καλύτερο είναι ένας συνδυασµός των δυο, αλλά και η
ύπαρξη ταυτόχρονα κρατικών µαζί µε ιδιωτικές ορχήστρες, ώστε να υπάρχει µια
ευγενής άµιλλα µεταξύ τους και να προωθείται η µουσική ζωή . Ακόµα και οι πιο
πετυχηµένες ορχήστρες δεν είναι κερδοφόρες επιχειρήσεις ούτε στηρίζονται στα
εισιτήρια . Η στάση που γενικά ισχύει στην Ευρώπη και την Αµερική είναι ότι η
συµφωνική ορχήστρα είναι ένα πολιτισµικό αγαθό που τα κράτη και οι πόλεις έχουν
υποχρέωση να προσφέρουν στους πολίτες τους . Είναι καµάρι για µια πόλη να έχει µια
ορχήστρα, και απόδειξη του επιπέδου του πολιτισµού της . Γιαυτό και παρατηρείται
τελευταία η ίδρυση συµφωνικών ορχηστρών και σε χώρες της Ασίας µε καθαρά
εξωευρωπαϊκή παράδοση .
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Ο ρόλος ενός διευθυντή που έχει το ρόλο του αρχιµουσικού σε µια ελληνική
ορχήστρα είναι πολυδιάστατος, και έχει να κάνει λιγότερο µε τα αµιγώς καλλιτεχνικά
θέµατα και περισσότερο µε τα διοικητικά και τους συσχετισµούς µε τους φορείς,
κρατικούς και ιδιωτικούς, από τους οποίους επιδιώκεται η οικονοµική στήριξη .
Άλλωστε και το ίδιο το καλλιτεχνικό κοµµάτι εξαρτάται από τα διαθέσιµα χρήµατα : η
επιλογή του ρεπερτορίου οφείλει να λαµβάνει υπόψιν της το κόστος της παραγωγής και
την αποδοχή από το ακροατήριο . Το τί θα παίξει µέσα σε µια σαιζόν µια ορχήστρα,
αλλά και σε ένα πιο µακροπρόθεσµο προγραµµατισµό, αποτελεί χάραξη µιας πολιτικής
στην πιο αισιόδοξη περίπτωση, και ειδικότερα όταν η ορχήστρα έχει έναν παιδευτικό
ρόλο στην κοινωνία, να µορφώσει µουσικά δηλαδή τους πολίτες, και να προσελκύσει
τους νέους . Επίσης να προάγει το έργο των εθνικών συνθετών, να κάνει γνωστό στο
κοινό το έργο των παλαιότερων και να γίνει πυρήνας εξέλιξης αναθέτοντας νέες
παραγγελίες και κάνοντας πρώτες εκτελέσεις .
Όλες αυτές οι απαιτήσεις ισχύουν στην περίπτωση της Ελλάδας, χωρίς όµως να
εκτιµάται τελικά ότι υπάρχει µεγάλη επιτυχία . Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών επί µια
και πλέον εικοσαετία έκανε διάφορους εκπαιδευτικούς κύκλους χωρίς όµως να
βελτιώσει τη σχέση του αθηναϊκού κοινού µε την κλασική µουσική .
Πέτρου : ... το µότο αυτό που λέτε το χρησιµοποίησε το Μέγαρο για πάρα πολλά
χρόνια… δηµιουργώ το αυριανό µου κοινό… και είκοσι χρόνια η οργάνωση άνοιξε είκοσι
τρύπες… στο νερό ... Δεν ξέρω γιατί αλλά… Εγώ δεν πιστεύω ότι… ένα παιδί που θα πάει να
δει µια συναυλία εκπαιδευτική της Καµεράτα ή οτιδήποτε ε…, θα δείξει το παραµικρό
ενδιαφέρον στο µέλλον, γιατί αν το παιδί αυτό προέρχεται από ένα σπίτι στο οποίο η κλασσι,
κλασσική µουσική είναι του στυλ «κλείσε αυτές τις µαλακίες να µην τις ακούω»… δεν θα….
Δεν πρόκειται να γίνει τίποτα ... αυτό που νοµίζω ότι χρειάζεται είναι, δεν είναι η εκπαιδευτική
δραστηριότητα, είναι… η µουσική και η τέχνη γενικότερα να βρίσκεται προσιτή παντού
εύκολα .

Έτσι, οι ορχήστρες βρίσκονται µπροστά στο αίτηµα να αποδείξουν για ποιό λογο
µας χρειάζονται, για ποιό λόγο θα έπρεπε να υπάρχουν, δεδοµένου και του υψηλού
κόστους λειτουργίας τους . Η δισκογραφία και το ραδιοφώνο εδώ και έναν αιώνα
µείωσε κατά πολύ την ανάγκη ύπαρξης µουσικών συνόλων που να παίζουν ζωντανά,
και η ίδια η ζωντανή παρουσίαση έχει αλλάξει χαρακτήρα διεθνώς, ευρισκόµενη σε µια
διαλεκτική σχέση µε τη δισκογραφία . Το “λαιβ” και η δισκογραφία βοηθάνε το ένα το
άλλο . Η ίδια η ζωντανή συναυλία ωστόσο δεν είναι το κύριο µέσο µε το οποίο έρχεται
το κοινό σε επαφή µε τη µουσική, αλλά εκτιµάται από το κοινό που έχει ήδη µια
διαµορφωµένη στάση απέναντι σε αυτή . Η ζωντανή εκτέλεση ενός έργου κλασικής
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µουσικής είναι µια κοινωνική εκδήλωση πολιτισµικής επιβεβαίωσης, καθώς δεν ανήκει
στην κατηγορία της διασκέδασης, όπως συµβαίνει µε τη ζωντανή εκτέλεση σε άλλα
µουσικά είδη .
Γενικά οµολογείται µια αδιαφορία της ελληνικής κοινωνίας για αυτό το είδος της
µουσικής και για τις ορχήστρες . Αδιαφορία που εκφράζεται και από τους
αντιπροσώπους του κράτους αλλά και από τους ιδιώτες . Ο Πέτρου είχε ξεκινήσει την
πρώτη ορχήστρα µε όργανα εποχής στην Πάτρα, όµως παρά τις πολύ αξιόλογες
επιδόσεις της και την διεθνή της αναγνώριση σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, η
ορχήστρα αφέθηκε να καταρρεύσει . Οι µουσικοί της µεταφερθήκαν στην Αθήνα και
στην Καµεράτα .
Πέτρου : Στην Ελλάδα, η ορχήστρα Πατρών κατάφερε να ξεφύγει από την εσωστρέφειά
της και είχαµε ας πούµε κάποια πράµµατα που ήταν ιδιαίτερα καλά ... Πάνω στη φάση αυτή
που το πράγµα πήγαινε προς τα κάπου … ήρθε η υπόθεση από ‘δώ, και … κανείς δεν
ενδιαφέρθηκε ότι η ορχήστρα έπαιζε εδώ µε την Αντονάτσι, για κανέναν δεν σήµαινε κάτι αυτό
το πράγµα εµ… Δηλαδή πώς να σας πως… είναι σαν να πας σε ένα χωριό και να τους δώσεις
ένα χειρόγραφο του Μπετόβεν και να τους πείς: «Το θες αυτό»; Και θα σου πεί «Αυτό δεν κάνει
ούτε για χαρτί τουαλέτας…» ας πούµε! Και δεν θα το θέλει! ... Αυτό έχει να κάνει ... µε τους
ιθύνοντες, οι οποίοι στάθηκαν πάντα … και όχι µόνο στην Πάτρα … έχουνε σταθεί απέναντι
στην τέχνη, µε το χειρότερο τρόπο … στην Ελλάδα …

Μέσα σε αυτό το δυσοίωνο περιβάλλον ο ρόλος του διευθυντή ορχήστρας είναι η
επικοινωνία, µε οτιδήποτε µπορεί να σηµαίνει αυτό : Επικοινωνία µε τους µουσικούς,
φυσικά, αλλά και επικοινωνία µε τους φορείς, και τέλος το κοινό . Επικοινωνία που
τίθεται σε καθεστώς αµφισβήτησης σχεδόν από όλους . Πρέπει να αποδείξει στους
µουσικούς την ικανότητά του, να τους πείσει ότι αξίζει να βρίσκεται πάνω στο
πόντιουµ, πρέπει να αποδείξει γιατί αξίζει να επιχορηγηθεί από έναν φορέα, ότι αξίζει
να τον καλέσει κάποιος στην ορχήστρα του, ότι οι επιλογές που κάνει είναι οι
καλύτερες, ότι αξίζει κανείς να πάει να ακούσει αυτόν και τους µουσικούς του .
Οι έλληνες µαέστροι ασχολούνται κυρίως µε το πρώτο . Στο θέµα των χορηγιών,
των επιλογών και του προγραµµατισµού, κάτι που αφορά µόνο όσους είναι µόνιµοι
αρχιµουσικοί, τα πράγµατα περιγράφονται ασαφή και θολά : δεν φαίνεται να υπάρχει
λογοδοσία για τις καλλιτεχνικές επιλογές, ούτε συνεργασία µεταξύ των θεάτρων και
των αιθουσών, κάτι που δε θα ήταν δύσκολο στην Ελλάδα . Ακόµα και τα δυο Μέγαρα,
Αθήνας και Θεσσαλονίκης, δεν συννενοούνται µεταξύ τους . Έχουν ανέβει αξιόλογες
παραγωγές που δεν προωθήθηκαν όχι µόνο εκτός των συνόρων της χώρας, αλλά ούτε
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και από το ένα Μέγαρο στο άλλο . Οµολογείται µια κακή διαχείριση των πόρων,
τουλάχιστον για τα προηγούµενα χρόνια που ήταν καλύτερα τα οικονοµικά - και εκεί
εστιάζεται και η ευθύνη των ίδιων των µουσικών για το τέλµα στο οποίο βρίσκεται η
κλασική µουσική στη χώρα µας . Κανένα ενδιαφέρον για το τί κάνει η άλλη ορχήστρα,
ή το άλλο θέατρο . Περιγράφεται µια µάλλον ατοµοκεντρική στάση των διευθυντών
όταν περιέλθουν σε µια θέση αρχιµουσικού, που εκφράζεται και σαν κριτική στους
παλιότερους .
Συµεωνίδης : ... αν καθήσουνε σε µια καρέκλα επάνω διευθυντική, το όραµα όλων πια,
είναι πώς θα γίνουν κάπου καλλ. διευθυντές, τίποτε άλλο. Για να έχουνε την ισχύ, και να
κάνουνε την καριέρα τους επειδή θα τους καλεί ο ένας και ο άλλος .

Φαίνεται ότι οι ελληνικές ορχήστρες δηµιουργήθηκαν σαν αποτέλεσµα του
πάθους αυτής της µικρής µερίδας ανθρώπων που αγαπούν τη συµφωνική µουσική και
τη θεωρούν απαραίτητη στην κοινωνία, και έκτοτε συντηρείται µε το ζόρι . Η
πολιτισµική επιβεβαίωση που ανέφερα παραπάνω αφορά µια µειονότητα, και εδώ
αναδεικνύεται µια σοβαρή αντίφαση, διότι η συµφωνική ορχήστρα και η συµφωνική
µουσική έχει µαζικό χαρακτήρα : οι ορχήστρες δηµιουργήθηκαν για να γεµίσουν τα
µεγάλα δηµόσια θέατρα, τα έργα συµφωνικής µουσικής γράφτηκαν για µεγάλα
ακροατήρια, τα µηνύµατά τους έχουν φιλοδοξία να να µιλήσουν σε πανανθρώπινο και
υπερεθνικό επίπεδο . Ιστορικά η συµφωνική µουσική συνδέεται µε την άνοδο της
αστικής τάξης και τον εκδηµοκρατισµό των κοινωνιών . Υπό αυτό το πρίσµα
δικαιολογείται η ύπαρξη ορχηστρών σε όλα σχεδόν τα γεωγραφικά µήκη και πλάτη του
πλανήτη, καθώς οι τοπικές κοινωνίες αφοµοιώνουν αυτά τα µηνύµατα που αξιώνουν
πανανθρώπινη αποδοχή . Καθώς όµως στην πορεία η µαζική κουλτούρα ( mass culture )
και η κουλτούρα των νέων ( youth culture ) έχει κατακτήσει του λαούς, η συµφωνική
µουσική περιορίζεται σε ένα µάλλον συµβολικό ρόλο . Παγκοσµίως, το µερίδιο της
κλασικής µουσικής στη µουσική βιοµηχανία είναι µικρό - και πάρα πολύ περιορσµένο
στην Ελλάδα .
Οι ελληνικές ορχήστρες εποµένως, παρόλη την ύπαρξη πολύ αξιόλογων
µουσικών, δεν καταφέρνουν να εδραιώσουν τη θέση τους στην κοινωνία . Βρίσκονται
σε ένα φαύλο κύκλο και σε µια εσωστρέφεια που διαρκώς επιστρέφει, καθώς υπάρχει
µονίµως ένα ή πολλά κοµµάτια της διαδικασίας που δεν λειτουργεί σωστά . Τα χρήµατα
που δεν φτάνουν, αλλά και που δεν δικαιολογούνται, οι λάθος άνθρωποι στις λάθος
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θέσεις, µε λάθος αποφάσεις, η έλλειψη σχεδιασµού και συνεργασίας, και τελικά, ή πάλι
από την αρχή, η αποµάκρυνση του κοινού .

4.4 Το “µυστήριο”

Τί είναι αυτό που κάνει έναν καλό, έναν επιτυχηµένο µαέστρο ; Πότε λέµε ότι
αυτός ο µαέστρος είναι καλός, ενώ ο άλλος όχι, και από τί εξαρτάται αυτή η εκτίµηση ;
Είναι τέχνη, επάγγελµα, τεχνική, µαγεία ;
Όσα στοιχεία και να συγκεντρώσει κανείς για το επάγγελµα του διευθυντή
ορχήστρας, η ουσία αυτής της δουλειάς δεν διευκρινίζεται πλήρως, και αυτή είναι µια
ερώτηση που έκανα σε όλους τους συνοµιλητές µου . Είναι τέχνη και χρειάζεται
ιδιαίτερο ταλέντο που δεν το διαθέτουν όλοι οι µουσικοί . Είναι τεχνική, διότι
προσδιορίζεται από πολλές τεχνικές παραµέτρους, ώστε να αποτελεί ξεχωριστό και
εξειδεικευµένο αντικείµενο σπουδών . Είναι επάγγελµα, στο οποίο αγωνίζεται κανείς
να αναδειχθεί και να πετύχει . Από όλα αυτά όµως, µένει πάντα κάτι το απροσδιόριστο,
που συναντά κανείς στη βιβλιογραφία για τους διευθυντές ορχήστρας και που ενισχύει
τη µυθολογία που έχει χτιστεί γύρω από αυτούς : η µαγεία, ή το µυστήριο .
Οι παλιότεροι µαέστροι, πριν το 1950 περίπου, δεν έκαναν συστηµατικές
σπουδές, ούτε άλλωστε υπήρχαν σχολές διεύθυνσης . Ήταν συνθέτες ή έµπειροι
µουσικοί της ορχήστρας . Στις µέρες µας που οι περισσότεροι µαέστροι βγαίνουν από
σχολές µε κανένα τρόπο δεν µπορεί να αποδειχθεί ότι είναι στο σύνολό τους καλύτεροι
από τους παλιούς, αφού και οι ορχήστρες είναι πια πάρα πολύ καλύτερες απ’ ότι στο
19ο ή στο πρώτο µισό του 20ου αιώνα - οι ίδιες οι ορχήστρες δηλαδή σήµερα παίζουν
από µόνες τους ασύγκριτα πιο καλά, ώστε συχνά να έχει αµφισβητηθεί η αναγκαιότητα
του µαέστρου .
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Χρειάζεται ένα ιδιαίτερο µουσικό ταλέντο, να έχει κανείς άριστο µουσικό αυτί, να
έχει κινησιολογικές ευκολίες, να έχει καλή µουσική µνήµη και υψηλή συγκέντρωση, να
γνωρίζει το ρεπερτόριο αλλά και να το κατανοεί σε βάθος . Να έχει κάτι παραπάνω από
τους µουσικούς της ορχήστρας που παίζουν κάτω από τις οδηγίες του .
Αυτό το κάτι παραπάνω εντοπίζεται στο επικοινωνιακό χάρισµα . Στην
επικοινωνία εντοπίζεται η ιδιαιτερότητα του µάεστρου και από την επιτυχία της
εξαρτάται το έργο του . Ο τρόπος του να επικοινωνεί µε τους µουσικούς, µη λεκτικά
κατά κύριο λόγο, και να τους πείθει µε την µέγιστη οικονοµία εκφράσεων για την
εκτέλεση του έργου . Να είναι αποδεκτός από τους µουσικούς, οι οποίοι πρέπει να
υπακούν µε προθυµία στις υποδείξεις του . Να καταφέρει να εδραιώσει την αυθεντία
του µέσα στην ορχήστρα µε σεβασµό και δηµοκρατικό πνεύµα . Ακόµα και αν η
τεχνική του είναι άριστη, ακόµα και αν οι µουσικές του γνώσεις είναι τεράστιες, µόνο
στο δια ταύτα της έκθεσης µπροστά στους µουσικούς µπορεί να φανεί αν κάποιος κάνει
για µαέστρος και αν είναι καλός και αποτελεσµατικός . Πρέπει να είναι σε θέση να
ενώσει τους µουσικούς σε µια ενιαία οµάδα µε ενιαία συνείδηση . Ο ρόλος του είναι να
τους εµπνεύσει .
Γιαννέλου : Ο µαέστρος είναι η έµπνευση .

Και προς το κοινό, το κλειδί είναι και πάλι η επικοινωνία, αλλά µε ένα τελείως
διαφορετικό τρόπο : το κοινό ενθουσιάζεται µε ένα ορισµένο ύφος και στυλ, µε
επιφανειακές εκδηλώσεις και θεατρινισµούς, µε την υπερβολή που δηµιουργεί θέαµα µε
τους όρους του “σταρ - σύστεµ” . Το κοινό µπορεί να λατρέψει έναν µάεστρο µε
κριτήρια άσχετα ή δευτερεύοντα προς την ουσία της δουλειάς του και µε βάση την
εικόνα του, όπως συµβαίνει σε όλα τα θεάµατα . Ένα πολυσυζητηµένο χωρίο είναι η
επιρροή του Κάραγιαν - µάλιστα υπάρχει η προ- και η µετά- Κάραγιαν εποχή, όπου ο
µαέστρος εµφανίζεται σαν ένας µύστης που παρασύρει σε εκστατικές σφαίρες
µουσικούς και κοινό .
Λογιάδης : Δυστυχώς αυτός ο άνθρωπος, [ ο Κάραγιαν ] παρόλο το ταλέντο του και την
ικανότητά του την αναµφισβήτητη, για µένα χρησιµοποίησε το ταλέντο του ... για προσωπικό
όφελος, αλλά αυτό τό ‘κανε µια ζωή, και στο ναζιστικό κόµµα γιαυτό πήγε, ήταν ένας ανήθικος
άνθρωπος κατά τη γνώµη µου .... δυστυχώς εγώ δεν µπορώ να δεχτώ την καλλιτεχνική αξία
ερήµην του καλλιτεχνικού ήθους. ... από εκεί ξεκίνησαν όλα αυτά τα πράγµατα, και αυτό το
star system, και το οποίο έχει καταστρέψει ουσιαστικά τη µουσική εξέλιξη, αυτή τη στιγµή για
να είσαι καλός ας πουµε σολίστ, πρέπει να είσαι και ωραίος, ψηλός ... Πράγµατα τα οποία δεν
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αφορούσανε τους καλλιτέχνες και ούτε το κοινό τα προηγούµενα χρόνια, προπολεµικά, και πριν
τον Κάραγιαν. Ο κόσµος ασχολιόταν µόνο µε την ουσία του πράγµατος .

Όσο και αν αυτό είναι προϊόν ενός µάρκετινγκ, έχει εδραιωθεί για τα καλά στις
συνειδήσεις όλων . Θυµίζω την έξαψη τη δική µου όσο και των γύρω µου, όταν
ανακοίνωνα το θέµα της εργασίας µου : σε όλους, σχετικούς ή µη µε τη µουσική, έκανε
µικρή ή µεγάλη εντύπωση, είτε ένιωθαν σεβασµό για αυτούς είτε τους θεωρούσαν
εξεζητηµένες φιγούρες µε απροσδιόριστο αντικείµενο απασχόλησης . Μετά οι ίδιοι οι
µουσικοί κυµαίνονται µεταξύ δέους και απόρριψης απέναντι στους διευθυντές . Είναι
και από τις πιο σπάνιες µουσικές εξειδικεύσεις, ενώ έναν πιανίστα ή ένα συνθέτη ο
καθένας µπορεί να συναντήσει στη ζωή του κάποια στιγµή. Η φιγούρα του µαέστρου
είναι γνωστή σε όλο τον κόσµο, και κάνει µεγάλη εντύπωση - ποιός δεν έχει δει µικρά
παιδιά να διακωµωδούν τις κινήσεις των χεριών στον αέρα ; Αυτή η κίνηση των χεριών
στον αέρα που δεν παράγει κανένα ήχο έρχεται σε αντίθεση µε τη θεµελιώδη διάσταση
της µουσικής πράξης, που είναι να παράγει κανείς ήχο διαµέσου του σώµατός του ή του
σώµατός του και του οργάνου . Και όµως - αυτός ο αθόρυβος τύπος, που κουνιέται
χωρίς οι περισσότεροι να καταλαβαίνουν τί κάνει, στέκεται πιο πάνω από όλους τους
µουσικούς ! Αυτή η υπεροχή που δεν δικαιολογείται µε σαφή και ξεκάθαρο τρόπο για
τον περισσότερο κόσµο, δίνει και τη βάση για να καλλιεργηθεί όλη αυτή η µυθολογία
για τους µαέστρους .
Επικοινωνία και µε όλους τους άλλους εµπλεκόµενους παράγοντες : διοικήσεις,
χορηγούς, δηµοσιογράφους, το κράτος . Όλα και όλοι περνάνε από τον µαέστρο, σαν να
είναι αυτός η λεπτότατη µέση µια κλεψύδρας, µε την µουσική και τους µουσικούς από
τη µια µεριά, και όλο τον εξωµουσικό κόσµο από την άλλη . Ο µαέστρος πρέπει να
είναι τόσο “λεπτός” ώστε να περνάνε τόσοι κόκκοι από τον ένα χώρο στον άλλο, που να
διατηρείται µια κανονική ροή, και τόσο “δυνατός” που να αντέχει τις µετατοπίσεις του
βάρους προς τη µια ή την άλλη µεριά .
Και πράγµατι, η καθηµερινότητα ενός µαέστρου που έχει την τύχη να
απασχολείται πλήρως ως αρχιµουσικός µιας ορχήστρας γεµίζει µε ένα σωρό καθήκοντα
διοικητικά και γραφειοκρατικά - ιδιαιτέρως στην Ελλάδα, που όπως είπαµε, δεν
υπάρχουν καλλιτεχνικά γραφεία και µάνατζερς για την κλασική µουσική . Αλλά,
εφόσον δεχθούµε ότι η συµφωνική µουσική και η όπερα απευθύνονται στο πλατύ
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κοινό, ακόµα και το καλλιτεχνικό κοµµάτι έχει µεγάλη ευθύνη, αφού το τί θα παιχτεί σε
µια σαιζόν απηχεί µια “πολιτική” : τί µηνύµατα δηλαδή θέλει κανείς να περάσει στον
κόσµο . Δυστυχώς στην Ελλάδα αυτό ισχύει µάλλον µόνο στη θεωρία, γιατί οι
ορχήστρες µας δεν βρίσκονται σε πρωταγωνιστικό ή έστω καθοριστικό ρόλο της
µουσικής ζωής .
Η ερώτηση “Σε τί συνίσταται ένας καλός µαέστρος” εισέπραξε πολλές αοριστίες
και αντιφάσεις, αφού προσπαθήσαµε να προσεγγίσουµε ένα πεδίο που δεν οριοθετείται
από τη λογική, αλλά καθορίζεται από ψυχοσυναισθηµατικές παραµέτρους . Τελικά
φαίνεται ότι αυτές είναι οι ποιότητες που κάνουν έναν καλό µαέστρο, που σχετίζονται
µε το χαρακτήρα του, τους τρόπους του, τον ενθουσιασµό του, την “αύρα” του . Ο
µαέστρος πρέπει να πείσει τους µουσικούς για αισθητικές προτιµήσεις που κάλλιστα θα
µπορούσαν να είναι και διαφορετικές, να τους πείσει να παραµείνουν στην πρόβα λίγο
περισσότερο αν χρειαστεί, να τους πείσει να συνεχίσουν να εργάζονται ενώ είναι ήδη
για αρκετό καιρό απλήρωτοι - διότι και τέτοια θέµατα έχουν να αντιµετωπίσουν οι
ελληνικές ορχήστρες πολύ συχνά . Η αποτίµηση της επιτυχίας του έργου τους κρίνεται
από την αίσθηση που µένει κατά την παράσταση και µετά : εάν κατάφεραν οι µουσικοί
να “ξεχάσουν” τον εαυτό τους και να παρασυρθούν κατά µια έννοια σε ένα άλλο
ψυχολογικό και συνειδησιακό επίπεδο, του συνόλου, εάν έδωσαν τον καλύτερό τους
εαυτό, εάν την ώρα που έπαιζαν απορροφήθηκαν τόσο από τη µουσική που να µην
καταλάβουν πώς πέρασε ο χρόνος . Η ορχήστρα δεν είναι απλώς η συνάθροιση
περισσότερων µουσικών και οργάνων, δεν είναι απλώς ένα µέσο παραγωγής ήχου
πλουσιότερου ηχοχρωµατικά και δυναµικά από οποιοδήποτε άλλο συνδυασµό οργάνων,
αλλά µια ξεχωριστή κατάσταση ενότητας και ταυτότητας των µουσικών σε ένα
καινούριο ενιαίο “όλον” . Μου έρχεται στο µυαλό η ρήση του Αριστοτέλη (Μετά τα
φυσικά, τ. 11) :
Το όλον είναι µεγαλύτερο από το άθροισµα των µερών του

και νοµίζω ότι αυτή η έκφραση περιγράφει το τί είναι η ορχήστρα, κατ’ αναλογία
και µε τον ίδιο τον ήχο που ως φυσικό µέγεθος συµπεριφέρεται αλγοριθµικά και όχι
προσθετικά : ο ήχος δέκα βιολιών δεν είναι ένα συν ένα συν ένα µέχρι το δέκα, αλλά
ένας καινούριος ήχος που προκύπτει από το συνδυασµό των ταλαντώσεων µεταξύ
τους .
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Η συµφωνική ορχήστρα είναι ένα σηµαίνον, και η επιτυχία του µαέστρου έγκειται
στο κατά πόσο θα καταφέρει να αναδείξει το σηµαινόµενό της, σε µια µη γλωσσική
επικοινωνία . Αυτό το σηµαινόµενο αναδεικνύεται µέσα από τη µουσική δράση, από
αυτή τη συγκεκριµένη λειτουργία, δεν είναι όπως στη γλώσσα που η σχέση
σηµαίνοντος και σηµαινόµενου είναι παγιωµένη και οριστική . Η ορχήστρα είναι µια
ανοιχτή προθετικότητα, µια δυνατότητα, ένα επιδιωκόµενο τέλος , και ουσιαστικά όλα
αρχίζουν από τη στιγµή που κατακτιέται αυτός ο σκοπός . Αν δηλαδή δεν συγκροτηθεί
αυτό το όλον, η ορχήστρα δεν είναι κάτι περισσότερο από εξήντα όργανα µαζί - αυτό
όµως δεν είναι ορχήστρα ! Όταν αυτό το όλον αρχίζει να παίζει µουσική, τότε αρχίζει
να “µιλάει” , τότε αρχίζει να εκπέµπει τα σηµαινόµενά του .
Ίσως για αυτό το λόγο παρατηρείται µια αδυναµία να οριοθετήσει κανείς και να
περιγράψει το ίδιο το αντικείµενο της δουλειάς του µάεστρου, την αναγκαιότητά του,
και την επιτυχία ή την αποτυχία του . Στις ελληνικές ορχήστρες προηγείται το θέµα της
εκγύµνασης ώστε να κατακτήσουν τεχνική αρτιότητα κατ’ αρχάς, αλλά το αίτηµα της
ολοκλήρωσης παραµένει ανοιχτό, και είναι γνωστό σε όλους µε έναν άρρητο τρόπο .

Συµεωνίδης : το σπουδαιότερο πράγµα είναι η προσωπικότητα ... µπορείς να πεις σε
εισαγωγικά ότι είναι ένα ερωτικό στοιχείο και υπάρχει η χηµεία αυτή ... πρέπει εκείνη τη στιγµή
να το χαίρεται η ορχήστρα. Για να σε τραβήξει η ορχήστρα ... να σηκώσεις κάποιον απ την
καρέκλα, να ενθουσιαστεί .. Αυτό δεν το ‘χουµε ακόµα καταφέρει .. Κάνουµε τις συναυλίες, και
στο τέλος ο κόσµος βλέπεις, το µόνο που νοιάζεται είναι να σηκωθεί να φύγει γρήγορα να πάει
στο πάρκινγκ... Δεν τον έχεις κάνει να ανατριχιάσει και να ενθουσιαστεί - γιατί από πάνω δεν
έχει γίνει και κάτι το τόσο τροµερό ..
Πέτρου : ... µαέστρος χωρίς επικοινωνία, δεν είναι µαέστρος… η διεύθυνση ορχήστρας
έγκειται στο να µπορείς µε χειρονοµίες να επικοινωνήσεις λεπτοµερείς σκέψεις και ιδέες αλλά
και συναισθήµατα χωρίς να ορίσεις γλώσσα επικοινωνίας ... πρέπει να αναγκάσεις τον άλλον
υποχρεωτικά να παίξει µε αυτό που κάνεις, χωρίς να σκέφτεται πολύ «τι δίνει τώρα… το ένα,
το τρία ή το τέσσερα…» πρέπει η κίνηση δηλαδή να είναι τόσο ακριβής, ώστε να επιβάλλει
ένα συγκεκριµένο τρόπο παιξίµατος, όχι µόνο το πότε αλλά και το πώς…
Σεργίου : Υπάρχουνε γοητευτικοί άνθρωποι περισσότερο και λιγότερο γοητευτικοί ...
είναι απροσδιόριστο το «γιατί» ο ένας είναι έτσι και ο άλλος είναι αλλιώς … Είναι ζητήµατα,
βαθιάς γνώσης, επιλογών, απόφασης για κάποια πράγµατα ή ερµηνείας ... ο µαέστρος είναι
ένας τύπος ο οποίος απευθύνεται σε µεγάλη οµάδα ανθρώπων. Έχει τη διάσταση του
δασκάλου, έχει την διάσταση του παπά, έχει τη διάσταση του αξιωµατικού, του στρατού, που
επίσης πρέπει να ποδηγετήσει ένα σύνολο … λοιπόν, εναπόκειται στον τρόπο του, στην
µόρφωσή του, στις επιλογές του, στην σιγουριά των επιλογών του, πως δηλαδή θέλει να γίνει το
έργο, ε.. και… θα πείσει ή δεν θα πείσει ... Όταν πείσει την ορχήστρα και όταν τώρα και µε τις
δεξιότητες του, µε την ικανότητα πραγµάτωσης του κώδικα που έχει να επικοινωνήσει µε την
ορχήστρα και µε την πειθώ και µε την σιγουριά του για τις επιλογές του, τότε το αποτέλεσµα
µπορεί να είναι πάρα πολύ καλό … και να πείσει και εσάς που πάτε στη συναυλία και
ακούτε. ... τον παππά µου στην ενορία, θα τον ακολουθήσω εφόσον πιστεύω… Υπάρχει µια
αναλογία σε αυτό. Εάν εγώ ως «παίζων» κλαρινέτο στην ορχήστρα, πειστώ ... από τον τρόπο
του, πειστώ από την ερµηνευτική του άποψη, τότε πλέον τον ακολουθώ, περίπου όπως θα
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ακολουθήσω και τον παππά µου στην εκκλησία. Υπάρχει και το στοιχείο αυτό όχι µε την έννοια
την θρησκευτική τόσο, όσο µε την έννοια ότι θα κάνω αυτό που θα µου πεί…
Αντωνίου : πρέπει να βρεις πράγµατα για να µπορείς να επικοινωνήσεις - η
επικοινωνία .. γιατί, και µεταξύ µας, µε λύπη το λέω τώρα βέβαια, οι περισσότεροι µαέστροι
δεν έχουν καταλάβει ποιά είναι η λειτουργία - η λειτουργία του µαέστρου κατ’ αρχήν είναι να
µη µιλάει πάρα πολύ ... Ο δε Μητρόπουλος έλεγε, και το κληρονόµησε και ο Μπερνστάιν που
ήτανε φίλος, αυτό, ότι είναι µια ερωτική σχέση του µαέστρου µε την ορχήστρα. Να θέλει δλδ.
ο µουσικός, αν είναι δυνατόν και να εντυπωσιάσει το µαέστρο, ας το πούµε. Να συνεργαστεί,
κλπ. κλπ .
Λογιάδης : πάνω απ’ όλα αυτά, νά’ χει, να ξέρει να χειρίζεται τον ανθρώπινο παράγοντα.
Πάνω απ’ όλα - για µένα. Αν θα µού ‘λεγες, “τί είναι το πιο σηµαντικό;” - Αυτό. Γιατί, το
όργανο του µαέστρου, ως ερµηνευτή, δεν είναι ένα πιάνο, µε άψυχα πλήκτρα, αλλά είναι
ανθρώπινες ψυχές, µε βούληση, µε άποψη, µε προσωπικότητα, τις οποίες εσύ καλείσαι, .. δε θά
‘λεγα να τιθασεύσεις, ούτε να υπαγορεύεις απέξω. Αλλά, να καθοδηγείς από µέσα ... να
παρασύρεις, µε ωραίο τρόπο, µε τέτοιο τρόπο, ώστε όλοι µαζί να τα κάνουµε και νά ‘ναι µια
κοινή εργασία. ... η συµφωνική ορχήστρα, είναι το υψηλότερο επίτευγµα κοινωνικής
κατάκτησης, ή κοινωνικοποίησης του ανθρώπου. Δλδ, το να µπορούν ταυτόχρονα ... να
συνδυαστούνε, να συνακούσουν, να συν-νιώσουν, και να συνεπικοινωνήσουν µε το ακροατήριο
- είναι µοναδικό. Δε γίνεται σε κανένα άλλο επάγγελµα, και σε καµµία άλλη ανθρώπινη
δραστηριότητα. ... Η διεύθυνση ... για µένα είναι µια τελετουργία ... ένιωσα ότι είµαι
τελετουργός, µύστης, και πραγµατικός, ουσιαστικός µαέστρος το 1995, νοµίζω, όταν διηύθυνα
για πρώτη φορά Γιάννη Χρήστου ... Και από εκεί και πέρα, όταν νιώσεις αυτό το συναίσθηµα,
δεν µπορεί παρά η κάθε συναυλία να θες να είναι έτσι. Είτε διευθύνεις Γιάννη Χρήστου, είτε
διευθύνεις Μπαχ, είτε διευθύνεις Μπετόβεν, είτε διευθύνεις τζαζ, ροκ, ποπ, να θες να υπάρχει
αυτή η αίσθηση της τελετουργίας - να θες να, να .. να εξαγνίζεις τον εαυτό σου και να τον
γεµίζεις µόνο απ’ αυτό το ... απ’ αυτή την πνευµατικότητα που απορρέει από το εσωτερικό
περιεχόµενο των νοτών. ... Ο Μητρόπουλος µε ενέπνευσε ως καλλιτέχνης να έχω ένα ήθος σ’
αυτά που κάνω, και µε τον τρόπο που τα κάνω, κι έναν ανθρωπισµό, και µια αλήθεια, µέσα µου,
ο Χρήστου µε έµαθε να είµαι µύστης, να προσπαθώ να συµπλέω µ’ αυτό το current της
ενέργειας που απορρέει από αυτό το έργο που διευθύνω, και να το καθοδηγώ, αλλά να το
καθοδηγώ ως medium, ως ενδιάµεσος, ως ιερέας, όχι ως πρωτογενής πηγή. Και ο Χατζιδάκις,
το ήθος, αλλά και στην ελληνικότητά µου και στην ερωτική µου διάθεση ... ίσως ο Χατζιδάκις
µου δίδαξε τί σηµαίνει βαθιά να ερωτεύεσαι - όχι ανθρώπους µόνο, πράγµατα, καταστάσεις,
σηµαίνει, να παθιάζεσαι γιαυτά, να ... ε .. νά’σαι δίκαιος µε τους ανθρώπους, νά ‘σαι κριτικό
πνεύµα µε αυτά που γίνονται γύρω σου, να µην είσαι ένας απλός µουσικός.

Έτσι ορίζεται η µουσική πράξη της ορχήστρας , ως µυσταγωγία ή τελετουργία,
και γίνεται σύµβολο µιας βαθιάς και δυναµικής κοινωνικοποίησης . Ο καλός µαέστρος
είναι αυτός που διαθέτει την κατάλληλη “αγωγιµότητα” να εκπληρώσει αυτό το σκοπό .
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4.5 Σχέσεις εξουσίας
Η συζήτηση για την επικοινωνία συµπορεύεται µε το θέµα των σχέσεων του
µαέστρου µε τις οµάδες και τους φορείς που επικοινωνεί . Στις σχέσεις αυτές
αναπτύσσονται σχέσεις εξουσίας και υποταγής, µε τα ενδιάµεσα στάδια ελέγχου και
εξάρτησης .
Ένα πολυσυζητηµένο θέµα είναι η εξουσία του µαέστρου στην ορχήστρα και στο
σώµα των µουσικών . Ο µαέστρος είναι µια αυθεντία που καθοδηγεί, περνάει την
άποψή του, πείθει, εµπνέει, κινητοποιεί τις δηµιουργικές δυνάµεις των µουσικών . Σε
παλιότερες εποχές ίσως ήταν πιο αυταρχικοί οι µαέστροι γενικά, καθώς η αυστηρότητα
φαίνεται να συνδέεται µε την απειρία του µάεστρου αλλά και την απειθαρχία της
ορχήστρας, και ως εκ τούτου την ανάγκη του µεν να αποκτήσει τη σιγουριά που του
λείπει, και της δε να εκπαιδευτεί . Σήµερα που γενικά σε διεθνές επίπεδο οι ορχήστρες
είναι πολύ πιο ώριµες και λειτουργούν µε ευχέρεια, οι µαέστροι χρειάζεται να είναι
λιγότερο “δάσκαλοι” . Φυσικά, το πώς εξασκεί ο καθένας τη διεύθυνση εξαρτάται από
το χαρακτήρα του, όµως φαίνεται ότι ο δηµοκρατικός µαέστρος είναι το προφίλ που
προτείνεται από όλους και είναι το πιο αποδεκτό . Η ιδέα είναι το “κάνουµε µουσική
µαζί” . Οι ελληνικές ορχήστρες χρειάζονται εκγύµναση, όπως επίσης και περισσότερη
πειθαρχία που αποδίδεται µάλλον στο γεγονός ότι, λόγω της διαρκούς αβεβαιότητας και
απροσδιοριστίας στον προγραµµατισµό, λείπει από αυτές η ηρεµία . Η ηρεµία ώστε να
ασχολούνται οι µουσικοί απερίσπαστοι µε τις πρόβες τους και τη µουσική, και όχι µε
θέµατα διοικητικά, οικονοµικά κλπ.
Είναι συµφέρον του διευθυντή να κερδίσει τη συµπάθεια και την εκτίµηση των
µουσικών της ορχήστρας, για να αποδώσει η προσπάθεια όλων . Μάλιστα αυτό
κρίνεται τόσο σηµαντικό, που η µη αποδοχή από τους µουσικούς θα µπορούσε να κάνει
κάποιον να παραιτηθεί από τη θέση, ή και από το επάγγελµα εν γένει . Οι µουσικοί
δηλαδή δεν εξουσιάζονται από το διευθυντή τους, αλλά του επιτρέπουν να τους
καθοδηγεί . Ο κάθε µουσικός ορχήστρας έχει πολλές περισσότερες “ώρες πτήσης” από
τον κάθε µαέστρο, και πολύ περισσότερο από έναν νεαρό, και είναι για αυτό το λόγο ο
πιο αµείλικτος κριτής του . Έναν άπειρο νέο µαέστρο οι µουσικοί µάλλον τον
ανέχονται, ή του κάνουν τη χάρη να παίξουν γιαυτόν, στην πραγµατικότητα δεν τους
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διευθύνει, αλλά αυτοί τον βοηθάνε µε τη συναίνεσή τους . Στην πορεία µιας
επιτυχηµένης και οµαλής συνεργασίας, και ειδικά αν αυτή είναι και µακρόχρονη, οι
σχέσεις του διευθυντή µε τους µουσικούς ενδέχεται να γίνουν πιο στενές, πιο
οικογενειακές, πιο προσωπικές και να ξεφύγουν από την τυπικότητα .
Λογιάδης : Εγώ ένιωσα την ορχήστρα αυτή σαν στο σπίτι µου
Σεργίου : ...πολλά από τον µύθο αυτόν «περί µαέστρων» έχουνε δηµιουργηθεί από τον
κόσµο, από τους φιλόµουσους. Άµα ρωτήσετε τους µουσικούς που εργάζονται µε τους
µαέστρους, δεν θα σας πουν τα ίδια που σας λένε οι φιλόµουσοι… και οι φιλόµουσοι µπορεί
να είναι: Μουσικολόγοι, δηµοσιογράφοι, µουσικογράφοντες, ιστορικοί… Όλοι αυτοί,
καθήµενοι στο κοινό, προσλαµβάνουν άλλα πράγµατα από το µαέστρο από αυτά που
προσλαµβάνει ο µουσικός κάνοντας πρόβες µαζί του. Πολύ συχνά, µα πάρα πολύ συχνά – και
ιστορικά, έχουµε το εξής φαινόµενο: ο µουσικός έχει µια απολύτως αρνητικής άποψη για το
µαέστρο και ο ακροατής θεωρεί τον µαέστρο θεό ….

Από την άλλη είναι η σχέση µε το κοινό : Το κοινό έχει ανάγκη από είδωλα που
να θαυµάζει . Είναι µια τελείως διαφορετική σχέση αυτή . Ένας διάσηµος µαέστρος
που αποθεώνεται από τον κόσµο δεν αποκλείεται να είναι µισητός στους µουσικούς
του . Η εικόνα που έχει το κοινό είναι “εικόνα”, µε τους όρους του θεάµατος . Είναι
αµφίβολο αν το κοινό µιας συναυλίας ακούει περισσότερο ή βλέπει, και κρίνει την
παράσταση µε βάση το τί ακούει και όχι νε βάση το θέαµα . Η σχέση µε το κοινό στη
σηµερινή εποχή χτίζεται από το µάρκετινγκ, που είναι σχεδόν ανύπαρκτο στη χώρα
µας . Γιαυτό και οι έλληνες µαέστροι γενικά δεν είναι πρόσωπα γνωστά την κοινωνία .
Ο µέσος Αθηναίος, όπως και ο µέσος Έλληνας δεν γνωρίζουν καλά καλά τί είναι ο
µάεστρος, πόσο µάλλον να ξέρουν και µερικούς από αυτούς . Έτσι µε την έννοια του
κοινωνικού στάτους ο µάεστρος είναι κάτι αδιάφορο για την ελληνική κοινωνία .
Ερωτήσεις από τον κόσµο του τύπου “Μαέστρος ; Τί είναι αυτό ;” ή “Σε ποιό µαγαζί
δουλεύεις ;” είναι κάτι πολύ συνηθισµένο .

Και τρίτη κατηγορία, οι σχέσεις µε τους φορείς κάθε είδους, από τη διοίκηση της
ορχήστρας ή του θεάτρου, ως τους χορηγούς, ως το κράτος µε τους θεσµούς του . Εδώ
πρόκειται µάλλον για σχέση εξάρτησης, όπου δίνονται κυριολεκτικά “µάχες”, για την
εξοικονόµηση πόρων πρωτίστως και µετά ακολουθούν τα υπόλοιπα . Επικρατεί πολλές
φορές ένας ανορθολογισµός : άσχετοι µε τη µουσική άνθρωποι παίρνουν αποφάσεις για
τις ορχήστρες, διοικήσεις λάθος δοµηµένες που αδυνατούν να κατανοήσουν τα θέµατα
µιας ορχήστρας, υπουργεία και εκπρόσωποι των κυβερνήσεων που αδιαφορούν, αλλά
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και από την άλλη, καλλιτεχνικοί διευθυντές που προγραµµατίζουν τις σαιζόν τους χωρίς
ένα µακροπρόθεσµο πλάνο που να αποσκοπεί σε ένα στόχο, καθώς δεν υπάρχει κανένα
όργανο να τους ελέγξει και στο οποίο να πρέπει να διακαιολογήσουν τις επιλογές τους .
Αυτή η σχέση δεν ευδοκιµεί καθόλου και παρουσιάζεται µονίµως προβληµατική .
Λογιάδης : ... είχαµε µια προγραµµατική σύµβαση πενταετή. Και ήξερες, ότι θα πάρεις
αυτά τα χρήµατα απ’ το Υπουργείο, τάδε του µηνός, και αυτά, τάδε του µηνός . Δύο δόσεις
υπήρχανε, για πέντε χρόνια, ήξερες , έκανες προγραµµατισµό, όλα καλά. Μετά αρχίσανε τα
µαγειρέµατα .... Αρχίσανε να βγαίνουν υπουργοί, οι οποίοι να µη σου δίνουν τα χρήµατα, για
να δούνε, τί πίεση θα ασκήσεις εσύ, και ποιός θα ασκήσει περισσότερη πίεση, για να δώσω εγώ
χρήµατα εκεί, και να παίζουν πολιτικά παιχνίδια. Και µ’ αυτό τον τρόπο δεν µπορούσες να
δουλέψεις, ή, που τα χρήµατα που προορίζονταν για σένα, φεύγανε αλλού ! Σε πολιτιστικές
πρωτεύουσες, σε τέτοια. Και µετά σε βάζανε να πάρεις δάνειο ας πούµε, από ιδιωτική τράπεζα,
για καλύψουν τη δική τους, το δικό τους λάθος ...οι ορχήστρες, αν εξαιρέσεις την Αµερική, και
σ’ ένα βαθµό την Αγγλία, αλλά στον υπόλοιπο κόσµο, είναι κρατικές - οι κλασικές ορχήστρες.
Και γιατί είναι κρατικές ; Γιατί δεν υπάρχει περίπτωση αυτό ιδιωτικά να σταθεί, παρά µόνο αν
είναι τέτοια η φοροαπαλλαγή που µπορεί να έχει ένας ιδιώτης, ώστε να τον συµφέρει µια
ορχήστρα. Εδώ στην Ελλάδα λοιπόν, όχι µόνο δεν υπάρχουνε, και δεν υπήρχαν ποτέ τέτοιου
τύπου φοροαπαλλαγές, ώστε να µπορείς να απευθύνεσαι σε ιδιώτες για να φτιάξεις µια
ορχήστρα, αλλά ..... τί κάνουνε ; Χτυπάνε τις ορχήστρες, θέλουν να τις βγάλουν από πάνω τους,
αλλά δεν αλλάζουν και το νόµο, να τον κάνουν πιο ευέλικτο, ώστε να µπορείς να τραβήξεις
χορηγούς. Και έτσι, οι ορχήστρες διαλύονται. Γιατί γίνεται αυτό ; Πάλι , γιατί οι ιθύνοντες,
αυτοί που αναλαµβάνουν τα πόστα στα υπουργεία, δεν έχουν σχέση µε τον πολιτισµό, και δεν
εκτιµούν αυτό το πράγµα, δεν ξέρουν τί κάνουν οι ορχήστρες, δεν έχουν πάει σε µία συναυλία πολύ λίγοι πάνε
Τσελίκας : ...πάντα υπήρχε έλλειψη προγραµµατισµού σταθερού, δλδ κάποιες χρονιές
υπήρχε ένας 6µηνος ή ετήσιος προγραµµατισµός, ένα δυο χρονιές αν θυµάµαι καλά, αυτή τη
στιγµή που µιλάµε , προγραµµατισµό έχουµε για τον επόµενο µήνα ... γιατί δεν µας αφήνουν να
κάνουµε τη δουλειά µας, πάντα επεµβαίνουνε, είναι βασικά πολιτική θέληση . Να θέλουνε να
δουλεύει ένα πράγµα σωστά χωρίς να ελέγχουνε άνθρωποι που δεν έχουνε σχέση µε το χώρο
αυτό, να θέλουν να ελέγχουνε το φορέα . Δλδ , δε γίνεται ένας πολιτικός προιστάµενος να
αποφασίζει αν θα παίζω εγώ Μπετόβεν ή Χάυντν, και κάθε πότε θα παίξω ή για ποιά συναυλία
θα παίξω .... Σε µας [στην ορχήστρα του Δήµου Αθηναίων], 15 χρόνια τώρα, µέχρι και σήµερα ,
δεν υπήρξε ποτέ κανένας καλλ. διευθυντής. Και δεν υπήρχε θεσµοθετηµένα. Και απ ότι ξέρω,
δεν επιτρέπει, ο δηµοτικός κώδικας, ε, δεν επιτρέπει θέση καλλ. διευθυντή
Συµεωνίδης : Οι ορχήστρες εδώ δεν έχουν management. Ο προγραµµατισµός γίνεται µε
βάση το τί θέλει ο κ.δ. , τί του αρέσει. Δε γίνεται κανένα πλάνο, ούτε το πώς θα βελτιωθεί η
ορχήστρα, ούτε σε ποιό σηµείο βρίσκεται, ούτε πώς θα φτάσει σε ψηλότερο σηµείο, τί
κοµµάτια πρέπει να παίξει, ... γίνονται απλά κάποιοι κύκλοι συναυλιών, ένα ασύνδετο
πρόγραµµα τις περισσότερες φορές από πλευρά χρονιάς, καµµία συννενόηση µεταξύ του
αρχιµουσικού των ορχηστρών - δλδ µπορεί, να κάνει κύκλο Μπετόβεν σήµερα η ΚΟΑ και να
κάνει το ίδιο πράγµα και η ΕΡΤ δίπλα και να µην έχουν συννενοηθεί µεταξύ τους τί και πώς ..
καµµία, καµµία καµµία συννενόηση ....το µόνο που θα κάνουνε κάποια στιγµή, [οι εκπρόσωποι
του κράτους] να πουν “α, δεν λειτουργούν καλά ; Θα σας κλείσουµε”. Μα δεν είναι η λύση το
να κλείσεις κάτι.. Το θέµα είναι να το θεραπεύσεις, όχι να το σκοτώσεις ...
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4.6 Βιωσιµότητα και προοπτική
Με όλα αυτά τα προβλήµατα που αναφέρθηκαν φτάνουµε στο σηµείο να
αναρωτηθούµε προς τί όλο αυτό το βάσανο . Φαίνεται ότι τα πράγµατα της συµφωνικής
µουσικής στην Ελλάδα κινούνται µε βραδείς ρυθµούς και µε πολλά εµπόδια .
Οι µεγάλοι ιδιωτικοί χρηµατοδότες και χορηγοί προτιµούν να ενισχύουν άλλα
πεδία, όπως για παράδειγµα το ποδόσφαιρο, που είναι πολύ πιο δηµοφιλές και από όπου
µπορούν να πετύχουν εύκολη διείσδυση στην κοινωνία, µε τη µορφή της έµµεσης
διαφήµισης µέσω της χορηγίας .
Συµεωνίδης : οι άνθρωποι µε χρήµα, δεν τ’ αγαπάνε αυτό, δεν το γνωρίζουν. Αν δεν
έχεις χορηγό, δεν µπορείς να δουλέψεις. Στο ποδόσφαιρο, πέρα από το ότι θα έχουν
περισσότερη προβολή, θα έχουν περισσότερο κόσµο που θα τους δει ... καλώς ή κακώς οι
παράγοντες αυτοί όλοι του αθλητισµού το αγαπάνε. Θέλουν να πάνε να δούνε έναν αγώνα
ποδοσφαίρου. Αντίστοιχα στην κλασική µουσική, άνθρωποι µε χρήµατα, δεν υπάρχουνε που να
το αγαπάν τόσο πολύ αυτό ...

Το κράτος δείχνει µια αδιαφορία γενικά για τον πολιτισµό, πόσο µάλλον για την
κλασική µουσική και ακόµα περισσότερο για τη συµφωνική µουσική, που είναι και
ακριβή . Ο ίδιος ο κόσµος δεν δείχνει να ενδιαφέρεται γαι την κλασική µουσική,
παρόλο που υπάρχει ένα ευρύ δίκτυο ωδείων στα οποία εξασκούνται πολλοί
ερασιτέχνες .
Σχολιάσαµε πιο πάνω τις αδυναµίες αυτού του συστήµατος να καλλιεργήσει τους
σπουδαστές σε βαθµό που να εµπεδώσουν αυτή την µουσική παιδεία που αποκτούν ως
µια σταθερή αξία που θα τους συνοδεύει στην ενήλικη ζωή τους, καθώς η παιδεία αυτή
δεν λειτουργεί κοινωνικοποιητικά . Η µουσική είναι για τους Έλληνες το συνοδευτικό
στοιχείο της διασκέδασης και όχι ένας αυτοσκοπός, έτσι όπως ορίζεται δηλαδή τόσο
µέσα από την παράδοση όσο και µέσα από τη στάση της µαζικής κουλτούρας .
Εκτιµούν ίσως την υψηλή τέχνη και τη σέβονται, αλλά δεν τη θεωρούν κοµµάτι της
δικής τους πραγµατικότητας . Αυθορµήτως οι Έλληνες θα επιδοθούν σε
δραστηριότητες αθλητικές ή σε άλλα είδη µουσικής . Το να χρησιµοποιηθεί αυτό ως
επιχείρηµα δεν δικαιολογείται, διότι σε όλες τις χώρες που υπάρχει µια ζωντανή σκηνή
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κλασικής µουσικής, υπάρχουν παράλληλα - και πετυχηµένα - και όλα τα άλλα µουσικά
είδη, αλλά και το ποδόσφαιρο, για να χρησιµοποιήσω αυτό το παράδειγµα .
Η κλασική µουσική παρουσιάζεται σαν η λιγότερο προσφερόµενη στους πολίτες,
µε την έννοια ότι οι ίδιες οι συναυλίες και οι παραστάσεις είναι λίγες στην Αθήνα και
τη Θεσσαλονίκη και σχεδόν ανύπαρκτες στην υπόλοιπη επικράτεια, αλλά και η
λιγότερο διαµεσολαβηµένη, η λιγότερο διαφηµισµένη, µε την έννοια ότι και αυτά τα
µουσικά γεγονότα που συµβαίνουν δεν επικοινωνούνται όπως θα έπρεπε και θα τους
άξιζε στο ευρύ κοινό µέσα από τα ΜΜΕ . Τίθεται δηλαδή το ζήτηµα των ευκαιριών που
δίνοται στο κοινό τόσο για να πληροφορηθεί για τις εκδηλώσεις όσο και για να τις
παρακολουθήσει . Αναφέρθηκαν ως παραδείγµατα παραστάσεις που διαφηµίστηκαν
πολύ στις οποίες υπήρξε µεγάλη προσέλευση του κοινού και ήταν συνήθως παραγωγές
εισαγόµενες από το εξωτερικό. Οι παραγωγές των ελληνικών ορχηστρών όµως δεν
επικοινωνούνται, δεν διαφηµίζονται, δεν προβάλλονται ως σηµαντικά γεγονότα,
πράγµα που τις αδικεί και τις καταδικάζει στην αφάνεια . Κάτι που έχει να κάνει µε την
απουσία του µάρκετινγκ στο χώρο της κλασικής µουσικής και ταυτόχρονα την απουσία
µιας οργανωµένης και συστηµατικής πολιτισµικής διαχείρισης της πόλης .
Τσελίκας : .. όταν στην πόλη δεν αισθανθούµε, ότι γίνονται πράγµατα δίπλα µας, να
περπατάει κάποιος στο δρόµο, και να βλέπει είτε οι συναυλίες να συµβαίνουν δίπλα του, είτε
αφίσες που θα διαφηµίζουν αυτό, και δεν υπάρχει ένας οργασµός πραγµάτων, δεν πρόκειται,
τότε θα σταµατήσει αυτή η αδιαφορία, και τότε θα µας αφορά. Θα είναι µέρος της ζωής µας.
Γιατί θα περπατάς κάπου, και θα γίνεται κάτι. θα βλέπεις κάτι . Εδώ περπατάς στην πόλη και
δεν έχεις ιδέα πού γίνεται τί και πότε. Είναι τραγικό ... Δλδ, µές στο Σύνταγµα, δεν υπάρχει µία
αφίσα, ή ένας πίνακας για να πεις ότι πού γίνεται τί, απ’ τα µεγάλα καλλιτεχνικά δρώµενα της
Αθήνας . Δλδ, τελικά αυτή η πόλη από τί ; Είναι απλά για να περπατάς και να πίνεις καφέ ; Δεν
υπάρχει δηµιουργία, δεν υπάρχει πολιτισµός, δεν υπάρχει ζωντάνια , έκφραση ;
Πέτρου : ... η δηµιουργία προσωπικοτήτων οι οποίες να είναι αρκετά γοητευτικές ώστε
να έχουν ένα mass appeal στην πόλη σου. Δεν µπορεί να είσαι σε µια πόλη στην οποία δεν
ξέρεις ποιος είναι ο διευθυντής της κρατικής ορχήστρας, εννοώ σαν public face ας πούµε ή
τρείς δυνατοί σολίστ ή πέντε δυνατοί τραγουδιστές ... Εγώ θα ήθελα όλα αυτά που γίνονται, τα
οποία λένε κι όλας ότι είναι καλά ... να τυγχάνουν πιο καλής προβολής ώστε να µπορούν να
αφορούν περισσότερο κόσµο γιατί είναι κρίµα, ο κόσµος που έχει ανησυχία αλλά δεν τολµάει
αρκετά να ψάξει, να τα χάνει όλα αυτά που γίνονται στην πόλη του .

Το αποτέλεσµα αυτών είναι να βλέπει κανείς µισοάδειες τις αίθουσες συναυλιών,
εκτός από τις περιπτώσεις της όπερας και των γεγονότων που είναι πολυδιαφηµισµένα .
Μια µατιά στα προγράµµατα των αιθουσών δείχνει ότι γίνονται µουσικά γεγονότα
πολλών ειδών και µε οικονοµικά εισιτήρια, που θα µπορούσε κάποιος να διαθέσει και
αυτή την περίοδο που διανύουµε, της οικονοµικής κρίσης . Το κοινό της κλασικής
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µουσικής είναι συγκριτικά µικρό και στις άλλες χώρες άλλωστε - είναι το λιγότερο
εµπορικό πεδίο στο σύνολο της µουσικής, και δεν συγκρίνεται καν µε τον αθλητισµό .
Αντωνίου : Πολιτισµός είναι για µένα αυτός ο οποίος σε κάνει καλύτερο από αυτό που
είσαι. Δεν σε τροφοδοτεί µε τα ίδια πράγµατα, σαν να σου δίνει ναρκωτικά, ας το πούµε, Το
θέµα είναι πώς θα µπορέσεις να πείσεις . Οι Γερµανοί έχουν κι αυτοί µια ελαφρά µουσική, που,
κατά τη γνώµη µου είναι και γελοία, δεν έχει κανένα ενδιαφέρον . Όµως, έχουνε, 10000
χορωδίες, έχουνε 100 ορχήστρες, 71 όπερες, οπότε σου δίνει την επιλογή, και σου δίνει την
ευκαιρία, να πεις, ναι ... Ο Εγγλέζος δλδ δε µε νοιάζει αν είναι τρελός για το ποδόσφαιρο - ας
είναι - αλλά ξέρει ότι έχει και το καλό θέατρο, έχει και την καλή συµφωνική ορχήστρα, έχει
και καλή, ας το πούµε , παιδεία .

Βέβαια εδώ πρέπει να σηµειώσουµε ότι διεθνώς η στάση του κοινού στις
ζωντανές εκτελέσεις έχει αλλάξει µετά την έλευση της δισκογραφίας . Η ζωντανή
εκτέλεση δεν είναι το κύριο µέσο για να ακούσει κανείς µουσική, εκτός αν πρόκειται
για έργα καινούρια ή µη ηχογραφηµένα . Η ηχογραφηµένη µουσική είναι η βασική
µουσική εµπειρία του κοινού σήµερα, αλλάζοντας και τη λειτουργία του live, που έχει
πλέον την έννοια του event, του σηµαντικού γεγονότος .
Στην ιστορία των ορχηστρών συναντούµε και τις δυο βασικές µορφές
χρηµατοδότησης δηλαδή κρατική και ιδιωτική και σε ποικίλους συνδυασµούς .
Περιπτώσεις αυτοχρηµατοδότησης µιας ορχήστρας είναι σπάνιες και οπωσδήποτε µε
πολύ δυσµενείς συνθήκες για τους µουσικούς που εξαναγκάζονται σε µια
υπερπροσπάθεια ώστε να βγάλουν κέρδος από τις εµφανίσεις της ορχήστρας και µόνο .
Γενικά, στις χώρες όπου υπάρχει ανεπτυγµένος πολιτισµός υπάρχει η κρατική
µέριµνα σε όλα τα επίπεδα : από την εκπαίδευση ως τη χρηµατοδότηση των θεσµών,
κάτι που απουσιάζει στην Ελλάδα . Η έννοια των εσόδων από τα εισιτήρια είναι από
την άλλη µεριά κάτι το αδιανόητο για τις ελληνικές ορχήστρες διότι δεν υπάρχουν οι
αίθουσες και η αντίστοιχη πληθώρα εκληλώσεων για να δουλέψουν οι ορχήστρες .
Συχνά αφηµένοι στην απόλυτη εξάρτηση από το κράτος αλλά και τη µιζέρια του,
παρουσιάζεται ένα ρεπερτόριο που δεν είναι ελκυστικό για το κοινό - ή απλώς η σκέψη
προσέλκυσης του κοινού απουσιάζει εντελώς . Ακόµη περισσότερο αν επεκταθούµε
στον ιδιαίτερο χώρο της πρωτοποριακής παραγωγής, που είναι ακόµα λιγότερο
εµπορική από τη µουσική του βασικού ρεπερτορίου του 18ου και 19ου αιώνα :
ακούσµατα πολύ δύσκολα για το µέσο µουσικόφιλο .
Και το ελληνικό κράτος όµως συµπεριφέρεται στον πολιτισµό µε τη λογική του
ιδιώτη χορηγού : Θεωρητικά µεν δέχεται ότι η ύπαρξη µουσικών συνόλων και
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ορχηστρών είναι ένα κοινωνικό αγαθό που οφείλει να προσφέρει στον πολίτη, πρακτικά
όµως είναι τηρεί µια στάση ασυνέπειας και προχειρότητας . Πριν από την κρίση, τα
κονδύλια για τις ορχήστρες συχνά δεν έφταναν στον προορισµό τους γιατί
µεσολαβούσαν άλλες προτεραιότητες, είτε εξυπηρέτησης ατοµικών συµφερόντων
κάποιων προσώπων της εξουσίας, είτε εξυπηρέτησης των πελατειακών σχέσεων των
πολιτικών, είτε κάλυψης θεµάτων µε µεγαλύτερο κοινωνικό αντίκτυπο - καλύτερη
διαφήµιση γαι το κράτος δηλαδή . Η κλασική µουσική στην Ελλάδα παρουσιάζεται
µέσα από τις περιγραφές σαν µια µαύρη τρύπα, όπου ό,τι επενδύεται εκεί δεν αποφέρει
κανένα αποτέλεσµα και καµµία ωφέλεια . Οι κρατικές ορχήστρες και όσες άλλες
επιχορηγήθηκαν κατά καιρούς από το δηµόσιο, αντιµετωπίζονται σαν ένα βάρος που
επιβάλλεται από ένα είδος πολιτισµικού καθωσπρεπισµού : κανείς δεν τις θέλει, αλλά
πρέπει να τις έχουµε για να µην µας πούνε και βαρβάρους, έτσι τις συντηρούµε όπως
όπως .
Συµεωνίδης : Και το µόνο που θα κάνουνε κάποια στιγµή, να πουν “α, δεν λειτουργούν
καλά ; θα σας κλείσουµε”. Μα δεν είναι η λύση το να κλείσεις κάτι.. Το θέµα είναι να το
θεραπεύσεις, όχι να το σκοτώσεις ... Εγώ αυτό βλέπω αυτή τη στιγµή. Περιµένει το κράτος πώς
και πώς, να γίνει κάτι στραβό, για να κλείσει
Σεργίου : ... παρακολουθώντας χρόνια τώρα την, µοίρα των ορχηστρών της
ραδιοφωνίας, εδώ στην Αθήνα µας, των συµφωνικών ορχηστρών της ραδιοφωνίας ότι, η
πολιτεία –βλέπε η διεύθυνση της ραδιοφωνίας, ανέκαθεν και διατρέχοντας όλες τις εξουσίες,
κάθε κόµµατος έτσι, τα τελευταία χρόνια, έχουν παρατήσει τις δύο ορχήστρες στη µοίρα τους
Λογιάδης : ... ήδη µας χρωστάνε χρήµατα απ’ το 2009 ! Πώς θα τα δώσουν αυτά ; Η
ορχήστρα έχει µπει τελείως µέσα. Και πάρα πολλοί φορείς έχουν µπει µέσα γιατί δεν τήρησε το
κράτος το νόµο ! Αυτή τη στιγµή ώφειλε να µας έχει επιχορηγήσει 2010, 2011, 2012 ! Και δεν
είναι ότι µπορεί και να µη νας επιχορηγήσει, ‘Ωφειλε ! Σύµφωνα µε το νόµο ! Και δεν το ‘χει
κάνει .. Δλδ, παρανοµούν οι υπουργοί .
Αντωνίου : συνήθως µε καλούνε και είµαι πρόεδρος των επιτροπών στο υπουργείο είτε
του Πολιτισµού, τώρα είναι και Παιδείας µέσα. Πώς θα αναβαθµίσουµε τα ωδεία, πώς θα
διαβαθµίσουµε τα ωδεία, ή στα Πανεπιστήµια κλπ .. Όλα γίνονται, τα ετοιµάζεις, µπαίνουν σε
ένα συρτάρι και πετιούνται - δεν ενδιαφέρονται . Μετά, ξανά σε καλούνε, και λες “µα , αυτά τά
‘παµε την προηγούµενη φορά” - αλλά πρέπει η κυβέρνηση η τωρινή, να δείξει ότι αυτή κάνει
τις διορθώσεις, και όχι η προηγούµενη, και ό,τι έκανε η προηγούµενη ήταν λάθος .

Η απουσία του κράτους εν είδει Ποντίου Πιλάτου φαίνεται και από τη στάση που
τήρησε όλα τα χρόνια κατ’ αρχάς απέναντι στη µουσική εκπαίδευση : αφηµένη στην
ιδιωτική πρωτοβουλία . Με φόντο τη γνωστή ελληνική αµφιθυµία “Ανατολή versus
Δύση”, ξεχνιέται ο διεθνής χαρακτήρας της κλασικής µουσικής και έχουν σπαταληθεί
πολλές δυνάµεις να συζητούν τί είναι δικό µας, τί είναι ελληνικό και τί όχι, και αν θα
έπρεπε να δεχτούµε ως χώρα τη µια ή την άλλη επιρροή, τη µια ή την άλλη τοπική
παράδοση , ενώ παράλληλα ο Έλληνας του 20ου αιώνα προσπαθούσε να ξεδιαλέξει την
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ελληνική καθαρότητα, αυτή που θα µπορούσε να προβάλλει ως τη νέα του ταυτότητα,
το αµιγώς ελληνικό - και αυτό µε πολλές εφορµήσεις στην αρχαιότητα, που
χρησιµοποιήθηκε ως το ασφαλές περίγραµµα της νεοελληνικής προσωπογραφίας . Από
το επίσηµο κράτος προβάλλεται ως πολιτισµός ό,τι αφορά το ασφαλές αρχαιοελληνικό
παρελθόν, ενώ η σύγχρονη παραγωγή είναι και αυτή αφηµένη στην τύχη της .
Η Ελλάδα δεν υπήρξε ποτέ χώρα µε πλούτο αντίστοιχο µε µια Γερµανία ή µε µια
Σοβιετική Ένωση : δυο χαρακτηριστικά παραδείγµατα κρατών µε κορυφαίο µουσικό
πολιτισµό και θεσµούς - πρότυπα για όλους τους άλλους . Με αυτή τη δικαιολογία, θα
µπορούσε να κλείσει η συζήτηση, ότι η Ελλάδα δεν µπορεί να προσφέρει αυτά τα
κοινωνικά αγαθά πολυτελείας . Το παράδειγµα όµως περιπτώσεων όπως η Βενεζουέλα
και το El Systemo αναιρεί αυτή την εκδοχή . Η κλασική µουσική είναι βασικά και πάνω
απ’ όλα µουσική, και µάλιστα η συµφωνική ορχήστρα είναι µοναδικό επίτευγµα
συνεργασίας και συνένωσης . Δεν αφορά µόνο ανθρώπους µε ένα µέσο προς υψηλό
βιοτικό επίπεδο, ώστε να θεωρείται ένα είδος πολυτελείας, αλλά µπορεί και είναι µέσα
στους στόχους της να αφορά όλους, ιδιαίτερα κοινωνίες που βρίσκονται στη φάση της
συνειδητοποίησης και αναζητούν πρακτικές που να προάγουν τον πολιτισµό µέσα σε
ένα οµαδικό πνεύµα .
Αυτό το οµαδικό πνεύµα παρατηρείται πως απουσιάζει στην σύγχρονη ελληνική
κοινωνία, ή δεν εκδηλώνεται µέσα από τη µουσική . Από τις παραστατικές τέχνες, το
θέατρο µόνο καλλιεργείται αυθορµήτως, µε πείσµα ενάντια στις αντιξοόηττες και µε
πάθος, από το ερασιτεχνικό ως το επαγγελµατικό επίπεδο, και σε όλα τα είδη, από τα
πιο εµπορικά ως τα πιο ελιτίστικα . Η Αθήνα έχει περισσότερα θέατρα ίσως και από το
Λονδίνο, και ερασιτεχνικές θεατρικές οµάδες υπάρχουν κυριολεκτικά παντού στη
χώρα . Κάθε πόλη, αν δεν έχει το Δηµοτικό Περιφερειακό θέατρό της, πάντως έχει
ερασιτεχνικές οµάδες, . Αθλητικούς συλλόγους επίσης συναντάµε παντού, και
ερασιτεχνικές οµάδες, µε αυθόρµητη ιδιωτική πρωτοβουλία . Θα άξιζε να µελετηθούν
συγκριτικά αυτές οι δράσεις, για να διαπιστώσει κανείς τα κίνητρα που ωθούν τους
πολίτες σε τέτοιες πρωτοβουλίες, διότι ούτε στο θέατρο ούτε στον αθλητισµό υπάρχει η
δέουσα κρατική µέριµνα και στήριξη . Θα περίµενε κανείς ότι µε τόσους χιλιάδες
σπουδαστές στα ωδεία, θα συνέβαινε κάτι αντίστοιχο στη µουσική, όµως δε συµβαίνει .
Είναι άραγε το δράµα και ο αθλητισµός πιο βαθιά ριζωµένα στην ιδιοσυγκρασία των
Ελλήνων από τη µουσική ; Υποθέσεις που δεν έχουν απάντηση .
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Μετά είναι το επιχείρηµα για τη διεθνικότητα της κλασικής µουσικής . Για να
γίνουµε πιο συγκεκριµένοι, οι άνθρωποι του χώρου µιλούν απλώς για “µουσική” . Ο
όρος “κλασική” χρησιµοποιείται µόνο για να προσδιορίσει τη µουσική της κλασικής
περιόδου . Για αυτούς αυτή είναι η µουσική, µε την έννοια της υψηλής ή καλής τέχνης,
µε τρόπο ανάλογο που για τους εικαστικούς η ζωγραφική είναι αυτή που είναι, όπως
εκφράζεται από τα έργα τέχνης και δεν τίθεται σε σύγκριση µε τη γραφιστική
παραδείγµατος χάρη. Η µουσική λοιπόν µε την έννοια του ανεξάρτητου και αυτόνοµου
έργου τέχνης αξιώνει µια διεθνικότητα και µε αυτό το σκεπτικό αφορά όλους τους
ανθρώπους ανεξαρτήτως της καταγωγής τους . Όπως όταν µαθαίνει κανείς ζωγραφική
δεν µαθαίνει τη ζωγραφική µιας χώρας, αλλά απλώς ζωγραφική, έτσι νιώθουν και οι
µουσικοί . Κάτι όµως που δεν το αντιλαµβάνεται το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας : η
υψηλή τέχνη είναι ένας “άλλος” κόσµος που δεν αφορά το µέσο Έλληνα, και αυτό δεν
ισχύει µόνο για τη µουσική .
Σεργίου : .. δεν έχει νόηµα να ρωτάµε αν µας αφορά… φαίνεται ότι µας αφορά… διότι
αλλιώς δεν θα το ψάχναµε… Δεν θα το ψάχναν οι Γιαπωνέζοι, δεν θα το ψάχναν οι Kινέζοι,
πολιτισµοί τελείως διαφορετικοί, από τον Αυστριακό και τον Γερµανικό έτσι ;

Μπήκα στον πειρασµό να κάνω µια αντιδραστική ερώτηση, παριστάνοντας τον
συνήγορο του διαβόλου : “Τί χρειαζόµαστε την κλασική µουσική, και τί χρειαζόµαστε
τις ορχήστρες τελικά” ; Και αυτή η έννοια της καλής ή υψηλής τέχνης της µουσικής µε
τα αυτόνοµα µουσικά έργα δεν είναι παρά µια άποψη, µια ακόµη εκδοχή . Το οποίο
ερώτηµα ενίσχυσα εναντίον της διεθνικότητας της µουσικής µε το οικείο
ανθρωπολογικό επιχείρηµα περί της επιβολής της κυρίαρχης ιδεολογίας του δυτικού
πολιτισµού σε όλους τους άλλους λαούς . Εάν χρειαζόµαστε τη µουσική, υπάρχουν
άλλα είδη που δείχνουν να ευδοκιµούν καλύτερα στο σύγχρονο ελληνικό γίγνεσθαι .
Μήπως όλες αυτές οι αδυναµίες φανερώνουν ότι η µουσική αυτή τελικά δεν µας αφορά
στην Ελλάδα ; Πόσο µάλλον στη σύγχρονη συγκυρία όπου απουσιάζει η οικονοµική
ευρωστία, ιδιωτική και κρατική, που χρειάζεται για να στηριχθεί ένα τέτοιο σύστηµα,
αφού είναι γεγονός ότι η συµφωνική µουσική είναι κάτι ακριβό . Η ερώτηση αυτή έιναι
πραγµατικά προκλητική ότνα τίθεται σε ανθρώπους που έχουν αφιερώσει τη ζωή τους
στην κλασική µουσική . Όµως ήθελα να δω θέτοντάς τους εν αµφιβόλω, µε ποιό τρόπο
και µε ποιά επιχειρήµατα θα υπερασπιστούν αυτή τη µουσική και τους εαυτούς τους,
ιδιαίτερα µάλιστα όταν αυτή η αµφισβήτηση είναι διάχυτη στην κοινωνία και στην
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πολιτεία, και ακόµα περισσότερο σήµερα που βρισκόµαστε σε οικονοµική κρίση . Εδώ
αναδείχθηκαν πολλές αδυναµίες : δε θεωρώ ότι πήρα µια απάντηση τέτοια, που θα ήταν
ισχυρή σε έναν αντίλογο . Όλοι µου είπαν ότι βεβαίως και χρειαζόµαστε αυτή τη
µουσική :
1. µέσα από το αξίωµα ότι γενικά χρειαζόµαστε τον πολιτισµό και όλα τα
επιτεύγµατά του .
2. φέρνοντας ως παράδειγµα άλλους λαούς - αφού αυτοί, γιατί όχι και εµείς ;
3. µε το επιχείρηµα πως η κλασική µουσική δεν είναι ξένη ως προς εµάς, υπό το
πρίσµα ότι ο νεότερος ευρωπαικός πολιτισµός θεµελιώθηκε στην αρχαία Ελλάδα
κατά την Αναγέννηση .
4. επειδή η µουσική αυτή είναι µια µοναδική και κορυφαία έκφραση του
πνεύµατος, που δεν υπάρχει όµοιά της σε κανέναν άλλο πολιτισµό .
5. ή, απλώς, επειδή αυτή είναι η µουσική . Όλα τα άλλα είναι λαϊκές µουσικές και
mass culture - εποµένως δεν τίθεται θέµα αµφισβήτησής της . Το πρόβληµα είναι η
κυριαρχία γενικότερα της µαζικής κουλτούρας παντού, και όχι η κλασική µουσική .
Τσελίκας : Τί σηµαίνει δε χρειαζόµαστε αυτή τη µουσική ; Δλδ , άρα δεν χρειαζόµαστε
να εξφραζόµαστε - γιατί η µουσική, είναι ένα - η συγκεκριµένη µουσική αν θέλετε, είναι ένα
µέσο έκφρασης - δεν είναι µόνο αυτή η µουσική , άρα τί λέµε ; να σταµατήσουµε να
εκφραζόµαστε µε ένα συγκεκριµένο τρόπο - άρα, να σταµατήσουµε να είµαστε άνθρωποι ; Να
σταµατήσουµε να µιλάµε και µε ένα ορισµένο τρόπο ;
Σεργίου : ..ως φυλή, ως ράτσα οι Έλληνες είµαστε απίστευτα µουσικός λαός … µία
µουσική ψυχή που σπαρταράει και ζει, ένα µουσικό δυναµικό ως ηφαίστειο. Δεν είναι ανάγκη
αυτό το µουσικό δυναµικό να διοχετευτεί οπωσδήποτε στη µορφή συµφωνικής µουσικής.
Ωστόσο, την µικρή αυτή ιστορία που έχει το σύγχρονο Ελληνικό κράτος, έχουµε περίφηµους
συνθέτες! ... Εποµένως δεν µπορώ εγώ να ρωτήσω αν µας αφορά… Μας αφορά και µας
κόβει… διότι έχουµε ένα σωρό πολύ µεγάλους συνθέτες… ε, δεν µπορεί να µην µας
αφορούν! ... η κοινωνία µας χρειάζεται την συµφωνική ορχήστρα, χρειάζεται το συµφωνικό
ρεπερτόριο, χρειάζεται την συναυλία. Η συναυλία είναι ένα… γεγονός µε εξαιρετική αξία,
παιδευτική αξία, κοινωνική αξία, ιστορική αξία, όπως θέλετε πέστε το. Ακόµα δεν έχουµε
αντιληφθεί το πόσο σπουδαίο θα µπορούσε να είναι για την κοινωνία µας .
Συµεωνίδης : η κλασική µουσική είναι σηµαντική για τη ζωή όλων, αλλά δεν το
ξέρουνε .... Είναι µέρος της µόρφωσης ενός ανθρώπου ... µέσα στα πλαίσια του τρόπου σκέψης
που πρέπει να µάθει ένας υγιής οργανισµός, έχει τον τοµέα της και η µουσική ... Ναι,
[υπάρχουν και άλλα είδη µουσικής ] αλλά δεν µπορούν να σε διαπαιδαγωγήσουν. Άλλο να σε
διασκεδάσουν, κι άλλο να γίνει διαπαιδαγώγηση. Η κλασική µουσική πρέπει να σε πάει πιο
µακριά - στο πώς θα σκεφτείς, πώς θα προβληµατιστείς ... περνάς σε άλλα επίπεδα ... άµα
φτάσεις εκεί, γιαυτό λέω ότι µέρος της διαπαιδαγώγησης και της ολοκλήρωσης µιας
προσωπικότητας είναι η µουσική, η κλασική µουσική, άρα αφορά όλους . Αλλά αντίστοιχα,
επειδή υπάρχει κι αυτό, ότι “εντάξει, εµείς είµαστε ανατολίτες, τί σχέση έχουµε µε όλα αυτά,
γιατί κλασική µουσική, και Μπετόβεν, αφού έχουµε το µπουζούκι, και τό ‘να και τ’ άλλο” .. Αν
εµείς, που είµαστε όµως και στην Ευρώπη, και έχουµε όλα αυτά που έχουµε, δεν µας αφορά, αν
δεν αφορά εµάς η κλασική µουσική, τότε γιατί αφορά περισσότερο τους Κινέζους; Γιατί αφορά
περισσότερο τους Ιάπωνες; Από πού κι ως πού η Βενεζουέλα έχει κάνει - και έχει τέτοια
δραστηριότητα στην κλασική µουσική, γιατί οι Βενεζουελάνοι δλδ., τί είχαν αυτοί το τόσο
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τροµερό, και κάνουν όλα αυτά που κάνουν, µε τις ορχήστρες νέων, µε το ένα µε το άλλο, µ’ όλα
αυτά; Αυτοί τί είναι δλδ, είναι περισσότερο οι Βραζιλιάνοι και οι Βενεζουελάνοι περισσότερο ...
Ευρωπαίοι απ’ ότι είµαστε εµείς; Ή οι Τούρκοι; Οι Τούρκοι γιατί; Οι Τούρκοι γιατί έχουν 5
όπερες και 10 συµφωνικές ορχήστρες, και βγάζουν αξιόλογους µουσικούς, πολύ αξιόλογους
µουσικούς; Έχουνε µια κουλτούρα και µια πειθαρχία ορχήστρας η οποία δεν υπάρχει στην
Ελλάδα ούτε στην επιστηµονική φαντασία.
Πέτρου : [Η κλασική µουσική µας χρειάζεται] όσο µας χρειάζεται κι ο Παρθενώνας, όσο
µας χρειάζεται και η λογοτεχνία η διεθνής, όσο µας χρειάζονται και τα δέντρα που αναπνέουµε
γιατί … η ζωή είναι γεµάτη οµορφιά, και γεµάτη από πράγµατα που είναι αποτέλεσµα της
µεγάλης ανθρώπινης σκέψης. Διότι όταν περιτριγυριζόµαστε από µεγάλη ανθρώπινη σκέψη,
γινόµαστε καλύτεροι άνθρωποι και πιο ευτυχισµένοι! Όταν περιτριγυριζόµαστε από λαϊκισµό
και… κι από… δευτεράντζα, γινόµαστε δεύτεροι άνθρωποι
Γιαννέλου : η κλασική µουσική µας χρειάζεται γιατί πίσω της κρύβει κόπο, εργασία,
δουλειά, δλδ, ανθρώπινη αφοσίωση και ανθρώπινη κατάθεση συναισθηµάτων, πράγµα το
οποίο δεν µπορεί να µας δώσει η ποπ µουσική ... η κλασική µουσική έχει, ίσως να έχει κι άλλα
πεδία, τα οποία πρέπει να ανακαλυφθούν, και δε νοµίζω ότι έχει κλείσει ο κύκλος της, γιατί
πολύ απλά είναι ανεξάντλητη και ατελείωτη ..
Αντωνίου : Όλα χρειάζονται στους ανθρώπους, αλλά κατ’ επιλογήν δική τους. Αλλά για
να επιλέξω εγώ ένα πράγµα ... πρέπει να µου δώσεις όλες τις ευκαιρίες, δεν µπορείς να µε
βοµβαρδίζεις µε ένα είδος µουσικής ... Διότι αν τώρα πάω εγώ σε ένα σουπερ µάρκετ και έχω
µόνο µήλα, αν θέλω φρούτο τί θα πάω να πάρω ; Μήλα. Αν έχω όµως 20 πράγµατα εκεί
διαφορετικά µπορω να διαλέξω. Το ίδιο όµως µπορεί να γίνει και σε ο,τιδήποτε πράγµα που µας
αποσχολεί στη ζωή µας. Και πρέπει να δώσουν τις ευκαιρίες .

Περιγράψαµε πιο πάνω τα προβλήµατα των συµφωνικών ορχηστρών στην
Ελλάδα, που τα αναγνωρίζουν όλοι, και προπάντων οι µαέστροι που ως άνθρωποι του
χώρου, έχουν άµεση αντίληψή τους . Οι συνοµιλητές µου σχολίασαν την κρατική
αδιαφορία και την τάση που υπάρχει να καταργηθούν πολλοί θεσµοί, και µαζί και οι
ορχήστρες . Το 2012 είχε ήδη διακόψει τη λειτουργία της η Ορχήστρα των Χρωµάτων,
µετά από την παραίτηση του Μίλτου Λογιάδη, και αφού είχαν εξαντληθεί οι αντοχές
και η υποµονή του ιδίου και των µουσικών . Δυστυχώς, λίγους µήνες µετά, το επίσηµο
κράτος έκλεισε την ΕΡΤ και µαζί µε αυτήν και την ορχήστρα της . Ο Παύλος Σεργίου
ως άλλη Κασσάνδρα, το είχε πει στη συνέντευξη, σχολιάζοντας τη µιζέρια του χώρου,
χωρίς φυσικά να φαντάζεται ότι κάτι τέτοιο θα γινόταν, και µάλιστα τόσο σύντοµα .
Μιλώντας για το κλείσιµο της Ορχήστρας των Χρωµάτων, οι µάεστροι δεν
φαντάζονταν ότι αυτό θα µπορούσε να αφορά τις ορχήστρες που είναι κρατικές, λόγω
των κωλυµάτων που δηµιουργούνται από το δηµοσιουπαλληλικό καθεστώς . Πριν από
ένα χρόνο κανείς δεν φανταζόταν γενικά ότι ολόκληροι οργανισµοί θα έκλειναν σε µια
νύχτα, και η κυβέρνηση θα παρέκαµπτε µε ευκολία τα µέχρι πρόσφατα αυτονόητα .
Έτσι και ο κος Σεργίου, έκανε µια υπόθεση µιλώντας για την ανάγκη να βρεθεί κάποτε
η πολιτική βούληση και τα πρόσωπα που θα κάνουν αποφασιστικές κινήσεις
εξυγίανσης των ορχηστρών - κάποια τέτοια δράση θα µπορούσε να κλείσει τις
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ορχήστρες στη λογική της θεραπείας του όλου συστήµατος, ώστε όλα να επανιδρυθούν
υγιή .
Σεργίου : Έχω µία υποψία, παρακολουθώντας χρόνια τώρα την µοίρα των ορχηστρών
της ραδιοφωνίας, εδώ στην Αθήνα µας, των συµφωνικών ορχηστρών της ραδιοφωνίας ότι, η
πολιτεία –βλέπε η διεύθυνση της ραδιοφωνίας, ανέκαθεν και διατρέχοντας όλες τις εξουσίες,
κάθε κόµµατος έτσι, τα τελευταία χρόνια, έχουν παρατήσει τις δύο ορχήστρες στη µοίρα τους…
Ουδείς είχε τα κότσια να πει: «Τις καταργώ ή, τις φροντίζω όπως πρέπει». Είναι όπως κάνουµε
σε όλα στην Ελλάδα, το αφήνουµε «έτσι», γιατί δεν µπορούµε να πάρουµε απόφαση. Το αφήνω
κι ας πάει όπως λάχει… Έτσι; Θα ήθελε κάποιον άνθρωπο µε κότσια να πει: «Καταργώ τις
ορχήστρες της ραδιοφωνίας» ή να πει: «θα τις κάνω σωστά όπως πρέπει να γίνουν». Λοιπόν
βλέπετε ότι πίσω από αυτό, υπάρχει ενδεχοµένως είτε η έλλειψη θάρρους, είτε η έλλειψη
πολιτικής βούλησης είτε κι αυτό που θέσατε στην αρχή .

Όλοι τοποθετούν τη θεραπεία και τη λύση των προβληµάτων της κλασικής
µουσικής στην Ελλάδα στον τοµέα της εκπαίδευσης αφενός και στο µάρκετινγκ
αφετέρου . Και καθώς η κεντρική κρατική εξουσία είναι αυτή που καθορίζει την
παιδεία µέσα από τη χάραξη πολιτικής, τα βάρη φαίνεται να εναποτίθενται στο κράτος .
Είναι υποχρέωση ενός σύγχρονου δηµοκρατικού κράτους να παρέχει παιδεία και
πολιτισµό στους πολίτες, να παρέχει τις ευκαιρίες και τις επιλογές σε όλους, ή
τουλάχιστον σε όσο γίνεται περισσότερους . Για να εκτιµήσει κανείς την τέχνη, έτσι
όπως έχει διαµορφωθεί τους τρεις τελευταίους αιώνες στο δυτικό κόσµο, και να την
καταλάβει, χρειάζεται παιδεία και καλλιέργεια . Η τέχνη δεν είναι ένας χώρος όπου ο
καθένας µπορεί αυτονόητα να εισέλθει χωρίς προετοιµασία - έτσι οι µη πεπαιδευµένοι
αυτοµάτως αποκλείονται . Η χάραξη µιας σοβαρής επαιδευτικής πολιτικής για τη
µουσική αλλά και η προώθηση του πολιτισµού γενικότερα είναι κάτι στο οποίο
συµφωνούν όλοι, διότι µόνο έτσι δηµιουργούνται κοινωνίες µε αισθητικό κριτήριο .
Από τους µουσικά ακαλλιέργητους δεν µπορεί να δηµιουργηθεί το κοινό των
συναυλιών .
Λογιάδης : ...όταν µιλάµε για µουσική εκπαίδευση, µουσική παιδεία, πολιτισµό,
ορχήστρες κλπ., όλα ξεκινάνε, όλα ξεκινάνε απ’ αυτή την, απ’ αυτή την ... την ιστορία που
λέγεται οργάνωση του .. του ... της πρωτοβάθµιας - δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
Συµεωνίδης : Η διαφήµιση πρέπει να γίνει µε επαγγελµατίες .. Δεν µπορεί ο µαέστρος
να κάθεται, και να κυνηγάει το δηµοσιογράφο να πει κάτι ... η κλασική µουσική, είναι ένα
προιόν, το οποίο, δεν υφίσταται στην Ελλάδα .

Όλοι ήταν κατηγορηµατικοί ότι πρέπει να οριοθετηθεί η λειτουργία των ωδείων,
διότι δεν γίνεται η µουσική παιδεία τόσων γενεών ενός λαού να επαφίεται στα χέρια και
τη βούληση των ιδιωτών οι οποίοι συµπιέζονται µεταξύ φιλοτιµίας και συµφέροντος .
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Τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα οφείλουν να είναι κρατικά, ή τουλάχιστον µε κρατικό
έλεγχο .
Φαίνεται ότι η διαφθορά του πολιτικού συστήµατος είναι η βασική αιτία για την
πραγµατικότητα που έχουµε παραλάβει σήµερα . Η επιπολαιότητα και η αδιαφορία, η
έλλειψη παιδείας και µιας ευαισθησίας που θα τροφοδοτούσε κοινωνικά οράµατα σε
κάθε διαβάθµιση της ιεραρχίας, είχαν ως αποτέλεσµα να µην µπορεί τίποτα να
λειτουργήσει αποτελεσµατικά . Η σύγκριση µε άλλες χώρες της Λατινικής Αµερικής ή
της Ασίας, που χωρίς απαραίτητα καλύτερες προδιαγραφές από εµάς κατάφεραν να
οριοθετήσουν ένα χώρο για την κλασική µουσική µας κάνει πραγµατικά να
αναρωτιόµαστε για τις µεταξύ µας διαφορές .
Στην παρούσα κατάσταση της οικονοµικής κρίσης και ενόσω αυτή τη στιγµή
καταλύονται πάµπολλες κοινωνικές δοµές στη χώρα, είναι δύσκολο να µιλήσει κανείς
για τη θεραπεία καταστάσεων που για χρόνια παρέµειναν στην τύχη τους. Με δυο
ορχήστρες καταργηµένες, η µια εκ των οποίων κρατική (ΕΡΤ), και τόσα πολλά ανοιχτά
θέµατα στην ελληνική κοινωνία, όχι µόνο η κλασική µουσική. αλλά ο πολιτισµός στο
σύνολό του έχει ήδη κριθεί ως µια πολυτέλεια που η µοίρα της για τα επόµενα χρόνια
θα είναι οι συνεχείς περικοπές µέχρι την τελική παύση . Ο πολιτισµός θα αφεθεί στην
όποια διαθέσιµη ιδιωτική µέριµνα, και βέβαια θα ήταν ουτοπικό να φαναστούµε πως θα
µπορούσε να υπάρξει µια τέτοια δύναµη που να µπορεί να συντηρήσει µεγάλα µουσικά
σύνολα όπως οι συµφωνικές ορχήστρες . Στην Ανατολική Γερµανία τη δεκαετία του ’90
έκλεισαν θέατρα, όπερες και ορχήστρες λόγω της εκεί οικονοµικής κρίσης οποιαδήποτε σχόλιο για τη σηµερινή Ελλάδα και τις προοπτικές του πολιτισµού και τη
στάση που µπορούµε να αναµένουµε από το ελληνικό κράτος νοµίζω πως είναι
περιττό .
Σεργίου : ... το θέατρο στο οποίο εργαζόµουν στην Γερµανία ... το φθινόπωρο του 1993
έκλεισε! Αποφάσισε το κράτος να το κλείσει, διότι κόστιζε πάρα πολύ. Και όλο το προσωπικό
του θεάτρου, του Μουσικού θεάτρου - µουσικοί, σκηνοθέτες, τραγουδιστές και µαέστροι πήραµε µια ωραία αποζηµίωση και ταµείο ανεργίας - διότι το κράτος έκλεισε το θέατρο. Αυτό
ήτο συνέπεια των κοσµοϊστορικών αλλαγών που συνέβησαν στην Γερµανία, όταν οι δύο
Γερµανίες επανενώθησαν!

Αυτή τη στιγµή έχνουµε τέσσερις ορχήστρες στην Αθήνα : Την Κρατική, του
Δήµου Αθηναίων, την Καµεράτα και αυτή της Λυρικής Σκηνής . Επίσης την Αθηναϊκή
Συµφωνική Ορχήστρα Νέων που συµµετέχουν σπουδαστές ωδείων και συντηρείται από
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τις συνδροµές των µελών του συλλόγου της ορχήστρας και την ορχήστρα του τµήµατος
Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου και οι δυο υπο την διεύθυνση και διδασκαλία
του Παύλου Σεργίου . Είναι κοινό σε όλους πως οι θεσµοί αυτοί, όσο υπάρχουν και
λειτουργούν, πρέπει να επικοινωνήσουν καλύτερα το έργο τους και να προσπαθήσουν
αν κάνουν αισθητή την παρουσία τους στην πόλη, βρίσκοντας τρόπους να
προσελκύσουν το κοινό .
Συµεωνίδης : παιδεία, εγώ επιµένω, παιδεία και πάλι παιδεία, και όλα µετά θα
αλλάξουν, ακόµα και το οικονοµικό - δε νοµίζω ότι το πρόβληµά µας αυτή τη στιγµή είναι
τόσο το οικονοµικό. Ας πάρουµε λιγότερα για µια συναυλία .. Κι αν οι ορχήστρες θέλουν να
γίνουν και πιο λαοφιλείς, ας βγούνε και λίγο απ’ το καβούκι τους ρε παιδί µου ... Δλδ αυτή τη
στιγµή, δεν µπορεί το Κράτος να σε κλείσει, άµα σε θέλει ο κόσµος ...
Σεργίου : .. θα ήταν κρίµα να, να χαθεί η ορχήστρα των χρωµάτων όπως θα ‘ταν κρίµα
να χαθεί η ορχήστρα του δήµου Αθηναίων! Δεν πιστεύω ότι θα χαθούν αυτές οι ορχήστρες.
Αντίθετα πιστεύω ότι χωράν και άλλες ... δυό-τρείς ακόµα. Βέβαια, ποιος µιλάει τώρα για
καινούργιους τέτοιους οργανισµούς οι οποίοι όπως είπαµε είναι και ακριβοί, σήµερα είναι κάτι
αδιανόητο να συζητήσει κανείς για καινούργιες κρατικές ορχήστρες στη χώρα. Ωστόσο,
θεωρητικά πρέπει να πούµε ότι θα χωρούσαν, τουλάχιστον τρείς ακόµα.

Ποιές οι επιλογές και οι προοπτικές για τους µάεστρους της Αθήνας από εδώ και
πέρα και στο µέλλον ; Όσοι έχουν µια πετυχηµένη καριέρα πίσω τους δείχνουν ότι δεν
ανησυχούν πάρα πολύ, κάποιες δουλειές θα κλείνονται στην Ελλάδα ή το εξωτερικό .
Όσοι έχουν µια µόνιµη θέση ελπίζουν στη συντήρηση της κατάστασης . Πολλοί
άλλωστε έχουν παράλληλα και άλλες επαγγελµατικές δραστηριότητες . Οι νεότεροι
φαίνεται να είναι πιο ανήσυχοι, γιατί οι ευκαιρίες για αυτούς περιορίζονται πλέον
πολύ .
Στο τέλος της κουβέντας τους παραχώρησα ένα ελεύθερο επίλογο , χωρίς να θέσω
συγκεκριµένη ερώτηση . Μου έκανε εντύπωση το γεγονός ότι επέστρεψαν στο θέµα της
παιδείας, στις µεγάλες ελλείψεις που έχουµε εκεί, και επίσης µίλησαν για την ελληνική
κοινωνία γενικότερα, χωρίς να εστιάζουν απαραίτητα στο θέµα της µουσικής . Είναι
κατά την εκτίµησή µου η µοναξιά του καλλιτέχνη στην Ελλάδα, που νιώθει ότι ζει σε
µια κοινωνία όπου δεν αναγνωρίζεται ούτε ο ίδιος ούτε το έργο του, που ζει ανάµεσα σε
ανθρώπους που δεν τον καταλαβαίνουν ούτε στην επιφάνεια ούτε και στην ουσία .
Ένας πιο καλλιεργηµένος κοινωνικός περίγυρος θα άλλαζε τη ζωή αυτών των
ανθρώπων προς το καλύτερο . Αυτοί όµως οι συγκεκριµένοι καλλιτέχνες, οι διευθυντές
ορχήστρας, είναι στη φύση της δουλειάς τους και σίγουρα σε µεγάλο βαθµό και της
προσωπικότητάς τους, αφού επέλεξαν αυτή τη δουλειά, να είναι στο µέσον του
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µουσικού και κοινωνικού γίγνεσθαι, να καθοδηγούν την ορχήστρα και να βρίσκουν τις
βέλτιστες ισορροπίες ανάµεσα σε όλες τις εµπλεκόµενες δυνάµεις και συνιστώσες . Η
πεµπτουσία της θέσης τους, της τέχνης τους και του ρόλου τους είναι να έχουν άποψη .
Αυτό τους ζητείται πάνω στο πόντιουµ, αυτό είναι το σηµαινόµενο της ερµητικής για
τον πολύ κόσµο κινησιολογίας τους . Ο µάεστρος είναι το πρόσωπο, µια οντότητα
ανώτερη από το άτοµο και από τη µάζα, είναι η προσωπικότητα, που έχει άποψη, λόγο,
βούληση . Είναι η ανθρώπινη οντότητα που δρα, που αποφασίζει, που καθοδηγεί επειδή
έχει την ικανότητα να σηκώνει την ευθύνη . Και από τί θα µπορούσε να καθοδηγείται
το πρόσωπο, αν όχι από το όραµα ;
Γιαυτό οι συνεντεύξεις έκλεισαν µε ιδέες, µε οράµατα, µε άποψη, και όχι µόνο
για τη µουσική, αλλά γενικά για την κοινωνία και την εποχή .
Γιαννέλου : Μείωση, µείωση, οικονοµία και οικονοµία - όχι, η µουσική δεν είναι
οικονοµία συναισθηµάτων, δε θά ‘πρεπε να είναι οικονοµία συναισθηµάτων, ίσα ίσα ... και το
να µάθουµε να δίνουµε είναι µεγάλο πράγµα, και νοµίζω ότι αυτό είναι .. αυτό είναι που µας
δίνει η µουσική, και η σύµπραξη µε άλλους ανθρώπους . Το όραµα µας λείπει ... και έχω την
ελπίδα ότι η κλασική µουσική µπορεί να αναγνωριστεί όταν στις αντίστοιχες θέσεις υπάρχουν
άνθρωποι µε οράµατα .. Και νοµίζω ότι πρέπει πάντα αυτό : να κάνουµε και τους άλλους να
ελπίζουν, να εµπνέονται από εµάς, και να µη σταµατάµε ποτέ .
Αντωνίου : Είχα την ευκαιρία και την τιµή και την τύχη, να γνωρίσω και να δουλέψω
µε πολύ σηµαντικούς ανθρώπους . Αυτό που έµαθα απ’ αυτούς, είναι ότι, έπρεπε να καταλάβω
ότι είµαι υποχρεωµένος να κάνω το καλύτερό µου .
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5.
Συµπεράσµατα - αναστοχασµός

Η διερεύνηση που επιχειρήθηκε στα πλαίσια αυτής της εργασίας για το θέµα της
κλασικής ή έντεχνης µουσικής στην Ελλάδα οργανώθηκε σε θεµατικούς άξονες και
παρουσιάστηκε στα επιµέρους κεφάλαια .
Η κλασική µουσική, αποκτά ένα µεταβαλλόµενο νόηµα καθώς καλλιεγείται σε
εξωδυτικές κοινωνίες, όπου συµβαίνουν διαδικασίες αφοµοίωσης και συµµόρφωσης .
Το γεγονός αυτό καθιστά φανερή την ανάγκη για µια ανθρωπολογική προσέγγιση της
κλασικής µουσικής, η οποία µέχρι πρόσφατα ήταν αντικείµενο της Ιστορικής και
Αναλυτικής Μουσικολογίας .
Οι συµφωνικές ορχήστρες είναι κορυφαίο και µοναδικό επίτευγµα, αλλά και ένα
από τα πιο χαρακτηριστικά σύµβολα του δυτικού πολιτισµού . Είναι η ανώτατη
έκφραση της αυτόνοµης οργανικής µουσικής και δηµιουργήθηκε για να καλύψει τις
ανάγκες του δηµόσιου αστικού βίου της νεοτερικότητας . Σήµερα η ορχήστρα αποτελεί
κοµµάτι και µέληµα της πολιτιστικής πολιτικής των περισσότερων χωρών σε Ευρώπη,
Αµερική και Ασία επειδή έχει ένα µάλλον µουσειακό - συντηρητικό χαρακτήρα κι έτσι
είναι κατάλληλη να εκφράσει την επίσηµη, δηµόσια - κρατική φωνή της εξουσίας . Ο

120

αέρας κύρους, παράδοσης, δύναµης και αυθεντίας που αποπνέει την καθιστά
κατάλληλο όχηµα ταύτισης των κοινωνιών που συνειδητοποιούνται αστικά .
Αυτό που κάνει τη λειτουργία της συµφωνικής ορχήστρας µοναδική είναι ο
τελετουργικός και µυσταγωγικός χαρακτήρας της µουσικής πράξης που επιτελείται . Η
εµπειρία της ζωντανής ακρόασης και θέασης µια ορχήστρας κινητοποιεί αισθητικά και
ψυχοσυναισθηµατικά, και είναι µια τουλάχιστον αξιοµνηµόνευτη εµπειρία για το
κοινό .
Η µελέτη των φαινοµένων της µουσικής στην Ελλάδα είναι ένας νέος τοµέας της
µουσικολογικής έρευνας - ξεκινώντας από µια ιστορία της ελληνικής µουσικής αρχικά,
που θα συνεισφέρει τα δεδοµένα για µια περαιτέρω ανάλυση . Από τα στοιχεία που
έχουµε διαπιστώνουµε πως η µουσική - σε κανένα είδος της - δεν αποτέλεσε ποτέ στην
Ελλάδα αντικείµενο κρατικής µέριµνας . Ωστόσο θα µπορούσε κανείς να πει ότι,
συγκρινόµενη µε τα άλλα µουσικά είδη, η κλασική µουσική είναι αυτή που διαδόθηκε
περισσότερο από τους εκπαιδευτικούς φορείς και τους υποτυπώδεις δηµόσιους
θεσµούς . Η µουσική εκπαίδευση στην Ελλάδα όµως, γενική και επαγγελµατική,
κατηγορείται για τραγικές ελλείψεις, και για ανικανότητα να τελεσφορήσει τους
στόχους της. Αιτία αυτού είναι ότι αφέθηκε διαχρονικά στην ιδιωτική πρωτοβουλία, η
οποία κυµαίνεται µεταξύ φιλοτιµίας και συµφέροντος, και είναι περιορισµένη στα
ανώτερα κοινωνικά στρώµατα . Ελλείψει επίσηµης πολιτιστικής πολιτικής που να
εκδηλώνεται θεσµικά, η µουσική παιδεία έχασε την ευκαιρία να αποκτήσει το λαϊκό
προφίλ που θα της εξασφάλιζε εξάπλωση και αφοµοίωση .
Το είδος της µουσικής που κυριαρχεί στην Ελλάδα είναι η φωνητική, και εδώ
περιλαµβάνονται τα δηµοτικά τραγούδια, η βυζαντινή ψαλτική, τα ρεµπέτικα, τα
ελαφρολαϊκά, και όλα τα νεότερα είδη στα πρότυπα της δηµοφιλούς µουσικής (ποπ,
ροκ, λαϊκο-ποπ, χιπ-χοπ κλπ) . Ακόµα και στο χώρο της κλασικής µουσικής, η όπερα
κερδίζει την πλειονότητα των ακροατών, που στην προκειµένη περίπτωση είναι
ταυτόχρονα και θεατές, αφού η όπερα είναι και θεατρικό είδος . Έτσι θα µπορούσαµε
να τροποποιήσουµε κάλλιστα το θέµα της έρευνάς µας ως “η θέση της οργανικής
µουσικής στην Ελλάδα” . Κρίνοντας από την αρνητική στάση του Ορθόδοξου
Χριστιανικού δόγµατος προς τα µουσικά όργανα και την κουλτούρα που αυτά φέρνουν
µαζί τους, ίσως µπορούµε εκεί να αναζητήσουµε τις βαθύτερες στάσεις που
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δυσκολεύουν τους Έλληνες να οικειοποιηθούν την παράδοση της οργανικής µουσικής γιατί αυτό - µουσική που να παίζεται µόνο από µουσικά όργανα - είναι ένα καίριο
γνώρισµα της µουσικής που ονοµάζουµε µε το γενικό όρο “κλασική” . Το µόνο είδος
οργανικής µουσικής που απέκτησε υπολογίσιµη εξάπλωση ως το 19ο αιώνα ήταν τα
εµβατήρια και οι οπερατικές διασκευές που έπαιζαν οι φιλαρµονικές, κατά την
παράδοση που εξαπλώθηκε από τα Επτάνησα - µια οργανική µουσική όµως εξαρτηµένη
ακόµα από τη φωνητική .
Στο τέλος του 19ου - αρχές 20ου αιώνα η αυτόνοµη οργανική µουσική του
γερµανικού και γαλλικού ροµαντισµού κατέκλυσε την Ευρώπη ως προοδευτική - µε
αυτή ταυτίστηκαν και οι προοδευτικές δυνάµεις στη χώρα µας - Βενιζέλος,
Καλοµοίρης, δηµοτικιστές , ωδείο Αθηνών . Αλλά το επίσηµο κράτος δεν ασχολήθηκε
σοβαρά µε το θέµα, φροντίζοντας πρώτα πρώτα τη µουσική παιδεία, που είναι ακόµη
πιο απαραίτητη σε ένα λαό που έχει να καλύψει και το κενό της παράδοσης που δεν
έχει . Μας φέρνει σε αµηχανία το γεγονός ότι οι δυο τρεις θεσµοί που έχουµε ως
σήµερα (ΚΟΑ, ΕΛΣ, ΣΟ της ΕΡΤ) ιδρύθηκαν την περίοδο της γερµανικής κατοχής .
Η συχνή οικονοµική ένδεια της χώρας, όταν βλέπουµε το παράδειγµα άλλων
εξωδυτικών χωρών στο πώς οργάνωσαν τη µουσική και καλλιτεχνική τους παιδεία και
ζωή σε συνθήκες παρόµοιες µε τις ελληνικές, µας αναγκάζει να εγκαταλείψουµε το
επιχείρηµα ότι ο πολιτισµός ήταν πάντα στην Ελλάδα µια πολυτέλεια για την οποία δεν
υπήρχε πλεόνασµα πόρων . Ο Έλληνας φαίνεται ότι αποτιµά τις τέχνες µε τον
προβιοµηχανικό τρόπο, ως εκφράσεις υποταγµένες στα φαινόµενα της κοινωνικής
ζωής . Η µουσική δηλαδή ισχύει ως συνοδεία στις κοινωνικές εκδηλώσεις, από τη
διασκέδαση µέχρι το πένθος, ως τραγούδι και χορός υποταγµένη στο λόγο και την
κίνηση αντίστοιχα . Φαίνεται ότι δεν αντιλαµβάνεται την έννοια της αυτόνοµης τέχνης
για την τέχνη, η οποία είναι απαλλαγµένη από κάθε χρηστικότητα . Και πώς να πείσεις
κάποιον µε αυτές τις ιδέες να επενδύσει σε κάτι που δεν χρησιµεύει σε τίποτα ; Έτσι η
µουσική στην Ελλάδα είναι αφηµένη στην τύχη της, και ακόµα χειρότερα στις
σκοπιµότητες και τα συµφέροντα της βιοµηχανίας της δηµοφιλούς µουσικής .
Ερχόµαστε σε αµηχανία όταν προσπαθούµε να απαντήσουµε στην ερώτηση
“Ποιά είναι η ελληνική µουσική” . Από την - “εθνική” ως το 19ο αιώνα - βυζαντινή
ψαλτική, στην Εθνική Σχολή του Καλοµοίρη, και µετά στους Έλληνες συνθέτες της

122

πρωτοπορίας , ό,τι έχει ονοµαστεί “ελληνική” µουσική εδώ και 150 χρόνια αφορά µια
µειονότητα - ενώ αυτός ο τίτλος θα έπρεπε να αξιώνει και την αναγνωρισιµότητα σε
εθνικό επίπεδο, µε τον ίδιο τρόπο που οι περισσότεροι Έλληνες γνωρίζουν ή
αναγνωρίζουν τους ποιητές και τους λογοτέχνες µας . Τελικά, η µόνη αναγνωρίσιµη
ελληνική µουσική, εντός και εκτός των συνόρων, είναι το έργο των Θεοδωράκη και
Χατζιδάκι .
Από το εµπειρικό υλικό των συνεντεύξεων προσπαθήσαµε να αναδείξουµε τη
ζωντανή διαλεκτική σχέση των προσώπων µε τις αξίες και τις προδιαγραφές της
κλασικής µουσικής . Σε ένα περιβάλλον µε περιορισµένες δυνατότητες και πολλές
ελλείψεις είναι πολύ δύσκολο να είναι δηµιουργικοί και συνεπώς να νιώθουν
καλλιτεχνική και προσωπική ολοκλήρωση . Είναι υποχρεωµένοι να προσαρµόσουν
τους στόχους και τη δράση τους στα δεδοµένα της Ελλάδας . Η χώρα µας δεν
προσφέρεται για µεγάλη καριέρα, εποµένως οι άνθρωποι αυτοί προσφέρουν το ταλέντο
και την εργασία τους µε χαµηλότερες αποδοχές και αναγνώριση, και το κυριότερο, µε
την αίσθηση πως ό,τι χτίζουν γκρεµίζεται αφού δεν υπάρχει η κρατική στήριξη . Διότι,
στην περίπτωση των συµφωνικών ορχηστρών, είναι διεθνώς αυτονόητη η κρατική
χορηγία για τα δυο τρία βασικά σύνολα, τα οποία έχουν και έναν επίσηµο ή εθνικό
χαρακτήρα . Η Κρατική Ορχήστρα της πρωτεύουσας µιας χώρας, ή η Όπερά της, ή η
Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας, είναι κρατικοί θεσµοί, ενταγµένοι στην πολιτιστική
πολιτική της χώρας, µε χρηµατοδότηση της τάξεως των δεκάδων εκατοµµυρίων ευρώ όταν στην Ελλάδα το κράτος δεν διέθεσε ποτέ πάνω από ενάµισι εκατοµµύριο στο
σύνολο των ετήσιων δαπανών .
Πάνω σε αυτή την κατάσταση θεµελιώνονται και όλα τα άλλα προβλήµατα :
διαπιστώνεται η απουσία του µάρκετινγκ και της επικοινωνιακής πολιτικής στην
κλασική µουσική - επόµενο, αφού δεν υπάρχει προϊόν και επένδυση σε αυτό . Διότι στα
διαφηµισµένα γεγονότα παρατηρείται µεγάλη προσέλευση του κοινού, το οποίο κατά
κανόνα αδιαφορεί .
Ο διευθυντής ορχήστρας στην Ελλάδα είναι προορισµένος να ζήσει τη ζωή του µε
χαµηλές καλλιτεχνικές και επαγγελµατικές προσδοκίες και εάν δεν έχει άλλους πόρους,
µε την εξάσκηση άλλων µουσικών επαγγελµάτων εκτός της διεύθυνσης . Η
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εφευρετικότητα και η όρεξη δεν λείπουν - οι νεότεροι φτιάχνουν µε δικιά τους δαπάνη
µικρά σύνολα, µε φίλους τους µουσικούς, και δραστηριοποιούνται καλλιτεχνικά .
Το επάγγελµα του µαέστρου περιβάλλεται από µια ασάφεια, λόγω της ευρύτητας
των απαιτήσεων . Το βασικότερο χαρακτηριστικό είνια η επικοινωνία προς όλες τις
κατευθύνσεις : µουσικούς, κοινό, φορείς . Η επιτυχία ενός µαέστρου έγκειται στα
επικοινωνιακά του χαρίσµατα, και στο κατά πόσο µπορεί να µεταδώσει επιτυχώς το
µήνυµα της µουσικής αλλά και τη δική του άποψη . Στην περίοπτη θέση που βρίσκεται,
πρέπει να πείθει ότι είναι απαραίτητος - και ο µόνος λόγος για να βρίσκεται εκεί, ειδικά
σήµερα που οι ορχήστρες είναι τέλεια εξασκηµένες, είναι να µεταδώσει ένα όραµα που
θα ενώσει τους µουσικούς σε µια ολότητα, µεγαλύτερη από το άθροισµα των
ατοµικοτήτων τους . Ο µαέστρος βρίσκεται εκεί για να κάνει την ορχήστρα να υπάρξει
- αλλιώς είναι εκατό µουσικοί πάνω σε µια σκηνή . Η άρρητη διαδικασία της έµπνευσης
είναι που φέρνει στο λόγο τη χρήση εννοιών όπως µυσταγωγία, τελετουργία, µυστήριο .
Το να έχει όραµα, το να µεταδίδει έµπνευση είναι το αίτηµα της ορχήστρας προς τον
µαέστρο, και σε µια αντίστροφη αντορνική µεταβίβαση : το όραµα και η έµπνευση
είναι αυτό που θα µπορούσε να συνεισφέρει ένας µαέστρος στο κοινωνικό σύνολο που
ανήκει .
Η εκπόνηση αυτής της εργασίας έγινε σε µια εποχή πολύ δύσκολη για την
Ελλάδα και δυστυχώς και για τον πολιτισµό . Η επικαιρότητα ήταν τέτοια - διακοπή της
λειτουργίας της Ορχήστρας των Χρωµάτων (2011) κλείσιµο της ΕΡΤ και των
ορχηστρών της (Ιούνιος 2013)34, επίσχεση εργασίας των (απλήρωτων επί µήνες )
µουσικών στην κατά τα άλλα πολύ επιτυχηµένη Καµεράτα (2014)35 , φήµες για
ενδεχόµενο κλείσιµο ή πώληση σε ιδιώτη του Μεγάρου Μουσικής (2014)36 λόγω
αδυναµίας αποπληρωµής των χρεών του, που επιβεβαιώνουν τη γενικευµένη κρατική
αδιαφορία για τον πολιτισµό . Στην τωρινή συγκυρία, όπου η ελληνική κοινωνία έχει
πιεστεί και αδικηθεί πέρα από τα όριά της, οι πολιτιστικοί θεσµοί κινδυνεύουν να
καταργηθούν απλώς και χωρίς δικαιολογία, γεγονός που έχει ξεσηκώσει πληθώρα
διαµαρτυριών, κυρίως από ανθρώπους του πνεύµατος . Από την άλλη, σε αυτό το
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βλ. Παράρτηµα σ.126 -127
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βλ. Παράρτηµα σ. 131 - 132
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βλ. Παράρτηµα σ. 127 - 131
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ζοφερό σκηνικό λειτουργεί τα τελευταία τέσσερα χρόνια η Στέγη Γραµµάτων και
Τεχνών του ιδρύµατος Ωνάση, ενώ το Ίδρυµα Νιάρχου δροµολογεί µια άνευ
προηγουµένου επένδυση που θα στεγάσει τη Λυρική Σκηνή σε τεράστιο και
υπερσύγχρονο λυρικό θέατρο µε µεγαλεπήβολα προγράµµατα λειτουργίας δραστηριότητες που ταιριάζουν στην συνηθισµένη για τη χώρα µας ανάληψη του
πολιτισµού από τους ιδιώτες 37.
Η κλασική µουσική και η συµφωνική ορχήστρα έχουν ήδη πίσω τους µια µεγάλη
παράδοση, και ιστορία σχεδόν τριών αιώνων . Παρόλη την πληθώρα ερασιτεχνών και
το υψηλό επίπεδο των εγχώριων µουσικών, η Ελλάδα βρίσκεται πολύ πίσω από τις
εξελίξεις . Το θέµα αυτής της εργασίας “Η κλασική µουσική στην Ελλάδα” πρέπει να
αναχθεί στο πιο µεγάλο θέµα που είναι η γενικότερη σχέση της χώρας µας µε τον
πολιτισµό, και στα χαρακτηριστικά της ταυτότητας της νεοελληνικής κοινωνίας .

Το Δεκέµβριο του 2013 ανακοινώθηκε από το ‘Ιδρυµα Νιάρχου το µεγαλεπήβολο πενταετές πλάνο για
την Εθνική Λυρική Σκηνή , όπως και το πρόγραµµα του 2014-15 : http://www.tanea.gr/news/culture/
article/5065710/pentaetes-plano-gia-th-ethnikh-lyrikh-skhnh-anakoinwthhke-to-programma-toy-2014-19/
37
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Παράρτηµα
1.
Επιστολή Αλληλεγγύης απο τον Μίκη Θεοδωράκη
Προς τον κ. Δηµήτρη Παπαδηµητρίου
(τέως;) Γενικό Διευθυντή Ραδιοφωνίας ΕΡΤ

Υπ’ όψιν κ. Ελένης Παπουτσάκη
(τέως;) Διευθυντρίας Μουσικών Συνόλων ΕΡΤ

Προς τους Μουσικούς, Χορωδούς και όλους τους Εργαζόµενους των Μουσικών Συνόλων της
ΕΡΤ

Αγαπητοί φίλοι και φίλες,
µε µεγάλη θλίψη παρακολουθώ τα συµβαίνοντα στην ΕΡΤ και κυρίως στον χώρο των
Μουσικών της Συνόλων, των οποίων είχα την τιµή στο παρελθόν να διατελέσω Γενικός
Διευθυντής.
Καθ’ όλη την πολυετή σταδιοδροµία µου ως συνθέτης αλλά και διευθυντής ορχήστρας και
κυρίως κατά τη διάρκεια της θητείας µου ως Γενικός Διευθυντής Μουσικών Συνόλων της ΕΡΤ
έζησα από κοντά την προσφορά των συνόλων αυτών στην πολιτιστική και ιδιαίτερα στην
µουσική ζωή της χώρας, που είναι πραγµατικά ανεκτίµητη.
Η Συµφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ που λειτουργεί από το 1938, φέρνει το ελληνικό κοινό σε
επαφή µε τα αθάνατα έργα της Μουσικής, µε τον Μότσαρτ, τον Μπετόβεν, τον Βέρντι, τον
Τσαϊκόφσκυ, τον Μπαχ και τόσους άλλους αλλά και µε την σύγχρονη συµφωνική µουσική,
τόσο την ξένη όσο και την ελληνική.
Η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ που λειτουργεί από το 1954, καλύπτει όλο το
φάσµα της Μουσικής εκτός της συµφωνικής, από την τζαζ ως την κινηµατογραφική µουσική,
από την ξένη «σύγχρονη» µουσική µέχρι την µελοποίηση των µεγάλων Ποιητών µας.
Η Χορωδία της ΕΡΤ, άλλοτε συµµετέχοντας σε συvαυλίες στο πλευρό των δύο Ορχηστρών σαν
ακούραστος συµπαραστάτης τους και άλλοτε παρουσιάζοντας µόνη της χορωδιακά έργα του
ελληνικού και ξένου ρεπερτορίου, στέκεται επάξια στο ρόλο της ως το τρίτο Μουσικό Σύνολο
της ΕΡΤ.
Λίγες µόνο µέρες πριν συµπληρώθηκαν 19 χρόνια από τότε πού έφυγε ο Μάνος Χατζιδάκις.
Αντί για φόρο τιµής στην µνήµη του, στην επέτειο του θανάτου του θα κλείσουµε την χορωδία
που εκείνος ίδρυσε το 1977;
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Δεν µπορώ να µη θυµηθώ και τις άπειρες συναυλίες των Συνόλων της ΕΡΤ στο εξωτερικό,
στους Έλληνες της Διασποράς αλλά και στο ξένο ακροατήριο που γνώριζε µέσω των
Ορχηστρών και της Χορωδίας της ΕΡΤ την σύγχρονη ελληνική δηµιουργία, παίρνοντας το
µήνυµα ότι η Ελλάδα δεν είναι µόνο η αρχαιότητα και µετά τίποτα αλλά µία διαρκής παρουσία
παντού και ιδιαίτερα στον Πολιτισµό.
Πώς να χωρέσει κανείς σε λίγες γραµµές το έργο τόσων ανθρώπων που έδωσαν και δίνουν
κυριολεκτικά την ψυχή τους επί τόσες δεκαετίες;
Και πώς να διανοηθώ κι εγώ ότι στην ηλικία των 88 µου χρόνων θα έπρεπε να υποστηρίζω το
αυτονόητο και να προσπαθώ να εξηγήσω γιατί ο ρόλος της Τέχνης και ειδικά της Μουσικης
είναι τόσο σηµαντικός για την ίδια την ύπαρξη ενός Έθνους… Το µαύρο χρώµα στις
τηλεοράσεις µας που απειλεί να καλύψει και τους Μουσικούς, τους Χορωδούς και όλους τούς
Εργαζόµενους των Μουσικών Συνόλων της ΕΡΤ, που κινδυνεύουν να πεταχτούν στο δρόµο σαν
να είναι φθαρτά αντικείµενα, µας αποκαλύπτει το µέγεθος του πνευµατικού και εθνικού µας
σκότους.
Η µόνη µου ελπίδα είναι το γεγονός ότι η υπόθεση αυτή βρίσκεται στα χέρια της Ελληνικής
Δικαιοσύνης, που δεν αµφιβάλλω ότι θα αποδώσει το ΔΙΚΑΙΟ.
Έχετε όλη µου τη συµπαράσταση και όλες µου τι ευχές.

ΑΘήνα, 20.6.2013
Μίκης Θεοδωράκης
πηγή :
http://ert-music-ensembles.com/2013/07/02/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF
%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AE-%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE
%BB%CE%B5%CE%B3%CE%B3%CF%8D%CE%B7%CF%82-%CE%B1%CF%80%CE
%BF-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%BC%CE%AF%CE%BA%CE%B7-%CE%B8%CE
%B5%CE%BF/

2.
Σκέψεις για το Μέγαρο Μουσικής, του Αλκίνοου Ιωαννίδη
01 Μαρ 2014 | Κρυσταλία Πατούλη
Αγαπητοί συµπολίτες,
Τα τελευταία είκοσι χρόνια, λόγω µουσικής, αλλά και έµφυτης τσιγγανιάς, ταξίδεψα
πολύ. Είχα την ευκαιρία να παίξω και να παρακολουθήσω συναυλίες σε χώρους αντίστοιχους
του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών. Είδα στο Lincoln Center της Νέας Υόρκης τσούρµο τους
φοιτητές να ακούνε Στραβίνσκι εκστατικοί. Πανκιά στο Seagate του Newcastle να βγαίνουν για
διάλειµµα από κονσέρτο για πιάνο. Άνεργους µε εισιτήριο διαρκείας στο Queen Elizabeth Hall
του Λονδίνου. Νέους να περνάνε σαν να είναι στο σπίτι τους από τους διαδρόµους του Bozar
στις Βρυξέλλες. Παππούδες και γιαγιάδες µε τα εγγονάκια τους στη Φιλαρµονική του
Βερολίνου ή στην Όπερα της Τυφλίδας. Παιδάκια να οργώνουν ανενόχλητα (και χωρίς κανείς
να ενοχλείται) το φουαγιέ της Carl Orff Saal στο Μόναχο.
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Στη διάρκεια της πολιορκίας της Αγίας Πετρούπολης από τους Ναζί, όσοι µουσικοί ήταν
ακόµη ζωντανοί έπαιξαν στη Φιλαρµόνια τη συµφωνία «Λένινγκραντ» του Σοστακόβιτς.
Αναµεταδόθηκε ραδιοφωνικά στο κάθε χαράκωµα του µετώπου, ανέβασε κατακόρυφα το ηθικό
του Σοβιετικού στρατού και, όπως λένε, άλλαξε την έκβαση του πολέµου. Στον ίδιο χώρο
µερικές δεκαετίες αργότερα, είδα έφηβο ζευγαράκι να ακούει µαγεµένο την 4η του Τσαϊκόφσκι.
Εκεί, κάποια άλλη µέρα, µια καθαρίστρια µε τα ρούχα της δουλειάς µού ανέλυε στο αυτί τη 2η
του Προκόφιεφ.
Έζησα από κοντά την αντίσταση του προσωπικού της όπερας του Καΐρου στον
θρησκευτικό φανατισµό, πέρσι, όταν αυτός κυβερνούσε. Είχαν το θάρρος να απεργήσουν
µαζικά πριν τις µεγάλες λαϊκές κινητοποιήσεις και µε άµεσο κίνδυνο της ζωής τους. Και έµαθα
για τις όπερες άλλων χωρών που έκλεισαν συµβολικά, σε ένδειξη συµπαράστασης.
Η ουσιαστική προσφορά και η λειτουργία τέτοιων οργανισµών αναγνωρίζεται από τους
πολίτες σαν πολύτιµη και αναντικατάστατη, όχι µόνο στις πρωτεύουσες, αλλά και σε µικρές
πόλεις, ακόµη και σε χωριά του εξωτερικού.
Αν έλεγε κανείς στους κατοίκους της Γλασκώβης, της Σεούλ, του Καράκας, του Σικάγο,
της Στοκχόλµης, της Αβάνας, του Παρισιού ή της Μόσχας πως το δικό τους Μέγαρο πρέπει να
κλείσει, θα τον έπαιρναν µε τις πέτρες αριστεροί, δεξιοί, πλούσιοι, φτωχοί, αναρχικοί και
λογιστές. Εδώ, µεγάλο και σοβαρό κοµµάτι της κοινωνίας σχεδόν το επιθυµεί. Και όποιος
υποστηρίζει τη συνέχιση της λειτουργίας του, κινδυνεύει. Λοιπόν, την υποστηρίζω!
Στην εικόνα που έχει µεγάλο µέρος της κοινωνίας για το Μέγαρο, πρωταγωνιστεί για
χρόνια η θείτσα µε τον σωφέρ. Το λάθος όµως δεν είναι η θείτσα που είναι µέσα. Είναι ο σωφέρ
που την περιµένει απ’ έξω. Είναι όσοι πολίτες ζουν σαν να µην υπάρχει αυτός ο χώρος και για
αυτούς. Που, για κάποιους λόγους, δεν τον έκαναν και δικό τους. Κι ας χτίστηκε µε τα χρήµατά
τους, µαζί µε χορηγίες ιδιωτών και εταιρειών - µικρό αντίδωρο για τα όσα πήραν από τον
κόσµο.
Ο χώρος αυτός ανήκει σε όλους τους κατοίκους του τόπου. Ανήκει εξίσου στον χορηγό
και στον άνεργο ή στον φοιτητή, που µπορεί να παρακολουθήσει δωρεάν ή µε ελάχιστο
εισιτήριο σπουδαίες συναυλίες κλασικής και άλλης µουσικής, έχοντας ελεύθερη πρόσβαση σε
µια ανοιχτή, σύγχρονη µουσική βιβλιοθήκη.
Το ερώτηµα αν τέτοιοι χώροι ανήκουν στην ελίτ ή όχι, οι περισσότερες κοινωνίες το
έχουν απαντήσει προς όφελός τους εδώ και αιώνες, από την Αναγέννηση ή τη Γαλλική
Επανάσταση. Εµείς αναµασάµε µε εµµονή µια σκοταδιστική, µεσαιωνική αντίληψη, βολεµένοι
στην αποχή που δεν απαιτεί προσωπική και συλλογική προσπάθεια. Ο µέσος έλληνας σήµερα
δε γνωρίζει ούτε ένα όνοµα (για το έργο δεν συζητάµε) ενός παλιού ή σύγχρονου έλληνα
κλασικού συνθέτη. Ίσως µόνο του Σκαλκώτα, ή του Ξενάκη. Μπα, ούτε κι αυτά. Πιο πολύ «σαν
στο σπίτι µας» αισθανόµαστε εκεί όπου χαρτζηλικώνουµε τον µετρ για καλό τραπέζι και
πληρώνουµε το φυστίκι για χαβιάρι προκειµένου να παρακολουθήσουµε ένα άθλιο πρόγραµµα
(παίζω κι εγώ συχνά σε τέτοια µέρη), παρά στο Μέγαρο. Εκτός ίσως από τις λίγες φορές που
παρόµοια προγράµµατα παρουσιάστηκαν και στο Μέγαρο. Χωρίς φυστίκι, αλλά µε ανάλογη
αισθητική.
Το Μέγαρο Μουσικής έχει “ανοίξει” πολύ – αν και όχι αρκετά – τα τελευταία χρόνια,
µέσα από συνειδητές και επίπονες προσπάθειες. Το βλέπει κανείς συχνά γεµάτο από ελεύθερα
(καθόλου “πρόσεχε, στο Μέγαρο είσαι”) παιδάκια. Το κοινό, σε εποχή δύσκολη, αυξάνεται
ραγδαία, κυρίως από νέους. Άνθρωποι διαφορετικών “κοινωνικών στρωµάτων” και πολιτικών
τοποθετήσεων το επισκέπτονται όλο και συχνότερα. Το επίπεδο των συναυλιών του δεν πέφτει,
παρά την οικονοµική δυσκολία. Οι περισσότερες συναυλίες είναι sold-out. Οι κήποι του
γεµίζουν το καλοκαίρι από χιλιάδες έφηβους. Και το Ανοιχτό Ωδείο για παιδιά ανέργων και
απόρων, φαίνεται πως τελικά θα ξεκινήσει τη λειτουργία του τον ερχόµενο Σεπτέµβριο. Παρ’
όλα αυτά, το στίγµα του άνδρου της µπουρζουαζίας δεν φεύγει. Γιατί άραγε;
Για πολλούς λόγους, ανάµεσά τους και αυτοί:
Ο ιδρυτής του, Χρήστος Λαµπράκης, ήταν ένας από τους πρωταγωνιστές µιας εποχής
που έφερε καταστροφικά αποτελέσµατα. Βέβαια, οι περισσότεροι χώροι του εξωτερικού
χτίστηκαν από τέτοιες περιπτώσεις ανθρώπων, οι παλαιότεροι από βασιλιάδες και τοπικούς
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άρχοντες, οι νεώτεροι από σύγχρονους άρχοντες, επιχειρηµατίες και πολιτικούς, που είτε ήταν
πράγµατι φιλότεχνοι, είτε κάποιος σύµβουλος τούς σφύριξε κάτι για την υστεροφηµία τους. Ο
Λαµπράκης ήταν, ανάµεσα σε άλλα, στ’ αλήθεια φιλότεχνος. Υπήρξε καλλιτέχνης ο ίδιος στα
νιάτα του, ήξερε την κλασική µουσική καλά, την αγαπούσε φανατικά, ενώ γνώριζε και την
παγκόσµια µουσική παράδοση. Αντί να αγοράσει ποδοσφαιρική οµάδα, όπως οι περισσότεροι
συνάδελφοί του, χρησιµοποίησε τη δύναµή του για να χτιστεί το Μέγαρο Μουσικής. Και το
έχτισε όπως ο ίδιος καταλάβαινε, δυστυχώς µε µάρµαρα και πολυέλαιους, ατυχώς δίπλα στην
Αµερικανική πρεσβεία. Και το ονόµασε Μέγαρο, όνοµα καθόλου οικείο για όσους δεν
γεννηθήκαµε και δεν ζούµε σε µέγαρα. Και το έκανε εκ πρώτης όψεως αφιλόξενο και κρύο. Και
µετά του πρόσθεσε άλλη µια πτέρυγα, µεγαλοµανώς αµετροεπή. Πάντως, καλώς ή κακώς, το
έχτισε. Με το µεράκι του και µε τα χρήµατα του κόσµου.
Η ανά τους αιώνες εξάρτηση της κλασικής µουσικής από τους πολιτικούς, θρησκευτικούς
και οικονοµικούς “προύχοντες”, αποτελεί µέρος της ιστορίας της. Προϋπέθετε πάντα µεγάλους
χώρους µε καλή ακουστική, ακριβά όργανα, πρόβες µεγάλου αριθµού µουσικών, δοµηµένη
µουσική κατάρτιση, έξοδα µετακίνησης και φιλοξενίας ολόκληρων ορχηστρών, οικονοµική
στήριξη των συνθετών, που γράφουν συχνά ένα έργο για χρόνια. Όπως συνέβαινε τηρουµένων
των αναλογιών και µε το Αρχαίο Δράµα. Αυτές οι ανάγκες δεν της επέτρεψαν να αυτονοµηθεί,
µε εξαίρεση κάποιες (λίγες) ριζοσπαστικές προσπάθειες σύγχρονων µουσικών οµάδων. Η
µουσική στην οποία εγώ ανήκω, έρχεται από άλλη, πιο αυτόνοµη παράδοση. Έρχεται από τους
τροβαδούρους που περιόδευαν χωρίς σπόνσορα και υποτέλεια, µεταφέροντας αισθήµατα, νέα,
θρύλους, αντιλήψεις, όνειρα και πραγµατικότητες. Κι αυτήν όµως τη βλέπουµε να έχει
παραδοθεί σχεδόν αµαχητί στους κανόνες των εταιρειών, του κέρδους και της show-business
εδώ και δεκαετίες. Παρ’ όλα αυτά, στη συνείδηση του ακροατή θεωρείται πιο “ελεύθερη” και
πιο “δική µας”.
Δεν υπήρξε επιτυχής στρατηγική από πλευράς Μεγάρου (ας µην αναφερθώ στα
υπουργεία) για τη γνωριµία του µεγάλου ελληνικού κοινού µε την κλασική µουσική: Σε µια
χώρα χωρίς τέτοιου είδους έντονες αναφορές, δεν έγινε µια σταδιακή µύηση του κοινού σε έναν
κόσµο σπουδαίο, ούτε προέκυψε µια αβίαστη, φυσική όσµωση των ειδών. Ξεκίνησε τη
λειτουργία του σε µια Ελλάδα-φούσκα, χωρίς όραµα, χωρίς αισθητική, µπερδεµένη και
δυσοίωνη. Σε µια χώρα χωρίς µουσική ακαδηµία, παρά τις εξαγγελίες. Όπου η παράδοση
αντιµετωπιζόταν σαν µουσειακή συντήρηση και η κλασική µουσική σαν συντήρηση σκέτη.
Όπου ο κάθε ανήσυχος καλλιτεχνικά άνθρωπος έµπαινε κάτω από την ταµπέλα του
κουλτουριάρη. Όπου ο κάθε “λόγιος” µέτριος µουσικός σνόµπαρε ό,τι αληθινό είχε να δείξει ο
τόπος (οι σπουδαίοι δεν σνόµπαραν ποτέ). Όπου το χαλαρωµένο βιµπράτο των παρηκµασµένων
εγχώριων “µεγάλων φωνών”, έπινε ένα ποτήρι σαµπάνια µε την αρπαχτή πρώην µεγάλων
ονοµάτων του εξωτερικού. Και µέσα σ’ αυτό, πραγµατικά µέγιστες φωνές και µέγιστοι
µαέστροι και µέγιστοι µουσικοί και µέγιστοι συνθέτες και υπεράνθρωπες προσπάθειες του
προσωπικού του Μεγάρου, να χάνονται. Στιγµές ανεκτίµητης αλήθειας, πέντε νότες σαν καρφιά
στο είναι σου, στιγµές έξω από τη σύµβαση, έξω από το χώρο και το χρόνο, δεν αναδείχτηκαν
µε τρόπο ώστε να χαραχτούν στη συλλογική µας συνείδηση. Εκεί χάθηκε ένα µεγάλο στοίχηµα.
Μέχρι σήµερα, η µοναχική προσπάθεια και η ευφάνταστη νέα δηµιουργία και έκφραση
σε µικρά στέκια, οµάδες και συλλογικότητες, δεν στηρίζεται από την πολιτεία. Τόσα χρόνια, αν
δεν πολεµάται, αφήνεται στην τύχη της. Ιδιαίτεροι άνθρωποι απελπίζονται, κουράζονται και
παραιτούνται, ανεπιθύµητοι και ηττηµένοι. Κι αυτό δε βοηθά ούτε τη χώρα, ούτε το Μέγαρο.
Γιατί, σε ένα χωριό ακατοίκητο και γκρεµισµένο, ένα ολοκαίνουργιο, ολόφωτο και αστραφτερό
παλάτι προκαλεί γέλιο ή µίσος.
Ή και τα δύο.
Οι συναυλίες, κυρίως στα πρώτα χρόνια της λειτουργίας του, θύµιζαν υπουργικά
συµβούλια. Αλλά και σήµερα, η δηµοσιότητα που δίνεται από τα ΜΜΕ για µια οµιλία ενός
υπουργού ή βιοµήχανου σε αίθουσα του Μεγάρου, είναι ασύγκριτα µεγαλύτερη από µια
σπουδαία συναυλία. Έτσι η εικόνα που χαράζεται στη συνείδηση του κόσµου για το Μέγαρο,
καµιά σχέση δεν έχει τελικά µε την τέχνη. Το βλέπει κάποιος στις ειδήσεις και σκέφτεται “Τι
γυρεύω εγώ εκεί µέσα…” Κι άντε να τον πείσεις πως δεν είναι µόνο αυτό, πως κάποιοι
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ξηµεροβραδιάζονται για να ακουστεί µια νότα καλύτερα, για να εκφραστεί µια πτυχή της ψυχής
µας βαθύτερα, για µια λεπτοµέρεια αδιόρατη, για µια απαραίτητη τεχνική πατέντα. Οι
εργαζόµενοι εργάζονται πράγµατι, σκληρά και µε πάθος για τη µουσική, πολύ πέραν του
ωραρίου και των τυπικών υποχρεώσεών τους. Μέσα σε όλη αυτή την καταιγίδα, µέχρι στιγµής
δεν απολύθηκε κανείς. Οι µειώσεις των µισθών υπήρξαν µικρές για τους χαµηλά και µεσαία
αµειβόµενους, ενώ για τους “υψηλόβαθµους” και τους διευθυντές πολύ µεγάλες, αφού πολύ
µεγάλες ήταν και οι απολαβές τους στα “καλά” χρόνια. Οι θέσεις πάντως του Δ.Σ. είναι
πραγµατικά άµισθες: ούτε έξοδα µετακίνησης, ούτε αµοιβή για τις συνεδριάσεις, ούτε
οποιαδήποτε άλλη απολαβή, πέρα από το δικαίωµα της δωρεάν στάθµευσης. Και το δικαίωµα
να θεωρείσαι τσιράκι της εξουσίας και να καθυβρίζεσαι χωρίς έλεος από όσους δεν έχουν ιδέα
για το τι συµβαίνει και γιατί παλεύεις. Ακούω ήδη το κράξιµο να έρχεται εκκωφαντικό και τις
επιθέσεις εξευτελιστικές και στενάχωρες. Συνεχίζω:
Το Μέγαρο ήδη αλλάζει µε πολύ γρήγορα βήµατα. Και αυτή η αλλαγή συντελείται µε
πολύ κόπο, κάτω από συνθήκες εξαιρετικά δύσκολες. Η κρατική ενίσχυσή του τα τελευταία
χρόνια έχει µειωθεί στο 1/4 και δεν εκταµιεύεται λόγω φοροτεχνικών προβληµάτων, ενώ είναι
κατά 5/6 µικρότερη από αυτή αντίστοιχων οργανισµών που χρηµατοδοτούνται από το ελληνικό
κράτος. Και ενώ, χωρίς τους πόρους του παρελθόντος, το πρόγραµµά του παραµένει πλούσιο,
ενώ τα έσοδα από τα εισιτήρια αυξάνονται, το οικονοµικό βάρος των δανείων της κατασκευής
του νέου κτηρίου (δάνεια που υπέγραφαν ως εγγυητές οι εκάστοτε κυβερνώντες όσο ζούσε ο
Λαµπράκης) το οδηγεί στο τέλος.
Από όσα µπόρεσα να καταλάβω, και όσο µπορώ να έχω καθαρή εικόνα σαν Μέλος του
Δ.Σ. τα τελευταία τρία δύσκολα χρόνια, οι επιλογές είναι οι εξής:
1. Πώληση του Μεγάρου σε ιδιώτη: Με λίγα λόγια, κάποιος να πάρει κοψοχρονιά ό,τι
χτίστηκε µε τα χρήµατα του κόσµου. Αυτό απαλλάσσει την κυβέρνηση από το χρέος,
απαλλάσσει και εµάς, την κοινωνία, από την υποχρέωση να στηρίξουµε και να βελτιώσουµε
την ύπαρξη και τη λειτουργία του. Χάνει η πολιτεία ένα κτήριο ανυπολόγιστης οικονοµικής
αξίας και όλοι µας έναν χώρο και έναν οργανισµό µουσικής, που µε όλα τα στραβά του είναι
ανεκτίµητος. Δεν συµπαθώ περισσότερο το κράτος από τους ιδιώτες. Παρ’ όλα αυτά, η λύση
της πώλησης µού φαίνεται άδικη, ανεπανόρθωτη, κοντόφθαλµη και καταστροφική.
2. Κλείσιµο µέχρι νεωτέρας: Προσωρινή µη-λύση, αφού έτσι όχι µόνο δεν ξεχρεώνεται
το κτήριο, αλλά στερείται και των εσόδων από εισιτήρια και ενοικιάσεις αιθουσών. Οι
εργαζόµενοι στο δρόµο και αυτό να ρηµάζει, µέχρι να εµφανιστεί και πάλι ο τυχερός από
µηχανής θεός που θα το πάρει ακόµα φτηνότερα και χωρίς υπαλλήλους. Όσοι φωνάζουν “να
κλείσει!”, ή δεν το έχουν σκεφτεί καλά, ή άλλα συµφέροντα υπηρετούν. Παρ’ όλα αυτά, αν
κανείς υπουργός δεν αναλάβει την ευθύνη να φέρει άµεσα το σχετικό νοµοσχέδιο στη Βουλή,
φοβούµενος τις συνέπειες εν όψει εκλογών, το Μέγαρο κινδυνεύει να κλείσει αναγκαστικά.
Αυτή η ευθύνη θα έπρεπε να βαραίνει περισσότερο από τις χαµένες ψήφους.
3. Ανάληψη του χρέους από το κράτος, δηλαδή από τον εγγυητή των δανείων: Παίρνει τη
νέα πτέρυγα (όχι την παλιά, όπως γράφτηκε) και αποκτά πλειοψηφία στο νέο Δ.Σ. των δύο
κτηρίων (σήµερα πέντε µέλη εκπροσωπούν την πολιτεία και άλλα πέντε τον Σύλλογο Φίλων
της Μουσικής, σε ένα ιδιότυπο ηµι-κρατικό καθεστώς). Το κράτος, στην περίπτωση αυτή, θα
πρέπει να εγγυηθεί τη λειτουργία του χώρου σαν πολιτιστικού οργανισµού και τη µη πώλησή
του για µεγάλο διάστηµα. Μακάρι, αν αυτή η λύση επικρατήσει, να το διαχειριστεί σωστά. Στο
νέο Δ.Σ. που θα προκύψει, απελευθερωµένο σε µεγάλο βαθµό από τα τεράστια οικονοµικά και
κτηριακά βάρη, θα πέσει και η ευθύνη της αληθινής ενσωµάτωσης του Μεγάρου στη ζωή όλης
της χώρας. Ώστε, όποτε µια καλύτερη και πιο συµµετοχική κοινωνία προκύψει, το Μέγαρο να
είναι στη διάθεση των πολιτών και να µην έχει γίνει ιδιωτικό εµπορικό κέντρο ή πολυκινηµατογράφος µε χολλυγουντιανό ρεπερτόριο. Να έχει σωθεί κάτι.
Αργά ή γρήγορα το θέµα θα πάει στη Βουλή. Προσφέρεται για λαϊκισµό όσο κανένα
άλλο. Θα ακουστούν πολλά, σωστά και λανθασµένα, ειλικρινή και συµφεροντολογικά. Ίσως να
αποκαλυφθούν πράγµατα που δεν γνωρίζαµε, ίσως και να υπάρξουν εξελίξεις που θα
ακυρώνουν το όποιο νόηµα αυτού του µακροσκελούς κειµένου. Φοβάµαι πάντως πως στη
στάση των κοµµάτων δεν θα µετρήσει η µουσική ή το επίπεδο που πέφτει ασταµάτητα εδώ και
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χρόνια σε έναν τόπο που όλο σκοτεινιάζει. Το αν θα ταχθεί κάποιος υπέρ ή κατά της συνέχισης
της λειτουργίας του, πιθανότατα δεν θα έχει να κάνει µε την ουσία της υπόθεσης, όσο συχνά κι
αν ακουστεί η λέξη “πολιτισµός”. Κι όµως, µακάρι για µια φορά οι πολιτικοί να σκεφτούν και
να ψηφίσουν χωρίς κοµµατικά ή επιχειρηµατικά κριτήρια, για το καλό αυτού του τόπου,
αναλαµβάνοντας την ευθύνη τους απέναντι στους πολίτες, σηµερινούς και µελλοντικούς.
Σε µια χώρα όπου όλα κατρακυλούν, όπου κλείνουν σχολεία, νοσοκοµεία, βιβλιοθήκες,
σπίτια και ζωές, το κλείσιµο του Μεγάρου Μουσικής µοιάζει σαν φυσικό επακόλουθο της
χιονοστιβάδας που µας ισοπεδώνει. Καµιά λύση που φορτώνει έναν παραφορτωµένο λαό µε
επιπλέον χρέος δεν είναι καλή. Αλλά, µέσα στη δυσκολία µας, ίσως η συνέχιση και κυρίως η
βελτίωση της λειτουργίας του Μεγάρου να κρατήσει λίγο φως.
Δεν έχω ταλέντο στα οικονοµικά. Μπορεί να κάνω λάθος, όµως πιστεύω πως αν αυτά τα
κρατικά χρήµατα δεν πάνε στο Μέγαρο, µε κανέναν τρόπο δεν σηµαίνει πως θα πάνε στην
παιδεία, στην υγεία, στην πρόνοια ή όπου αλλού. Θα µπούν πιθανότατα στη µαύρη τρύπα των
«στόχων» που επιβάλλονται έξωθεν και θα χαθούν στη θολή λογιστική που µας τρώει. Μαζί, θα
έχει φαγωθεί και το Μέγαρο. Η ζωή δεν θα γίνει καλύτερη, ούτε θα βγούµε από την κρίση µια
ώρα αρχύτερα. Αντίθετα, όσο φτωχαίνει ο τόπος, τόσο πιο δύσκολα θα ανακάµψουµε.
Εύχοµαι λοιπόν το Μέγαρο να συνεχίσει να λειτουργεί. Για αυτό που είναι, αλλά κυρίως
για αυτό που µπορεί και πρέπει να γίνει: µια προέκταση των σπιτιών µας, ένα αναπόσπαστο
κοµµάτι του σώµατος και της ψυχής µας. Δικό µας, καθαρό, δηµιουργικό, φιλόξενο, δοτικό,
ζωντανό και ανοιχτό, σε µια κοινωνία όπου τα µέλη της θα αναλαµβάνουν την ευθύνη της
συµµετοχής τους στον πολιτισµό, καθορίζοντάς τον. Αλλιώς, κλείσει - δεν κλείσει, µικρή
σηµασία θα έχει.πηγή : http://tvxs.gr/news/ti-na-kanoyme/skepseis-gia-megaro-toy-alkinooy-ioannidi

3.
Οικονοµικό αδιέξοδο για την Καµεράτα
Σε επίσχεση εργασίας προχωρούν οι εργαζόµενοι στην Καµεράτα - Ορχήστρα Φίλων της
Μουσικής, οι οποίοι έχουν ξεπεράσει τους τέσσερις µήνες απλήρωτοι και διεκδικούν τα δεδουλευµένα
τους από τον Οκτώβριο του 2013, τις αποζηµιώσεις για τις µετακινήσεις εκτός έδρας από τον περασµένο
Σεπτέµβριο, καθώς και τα συγγενικά δικαιώµατα για την εµπορική χρήση ηχογραφήσεων,
βιντεοσκοπήσεων και τηλεοπτικών αναµεταδόσεων. Σε ανοιχτή επιστολή τους, οι εργαζόµενοι εξηγούν
τους λόγους που τους οδήγησαν στην «επιλογή της επίσχεσης», οκτώ µήνες µετά την ανάληψη
καθηκόντων από το νέο Δ.Σ. και αφού οι «επίµονες εκκλήσεις» τους παραµένουν αναπάντητες.
«Σε όλο αυτό το διάστηµα των µεγάλων οικονοµικών δυσκολιών -από τον Δεκέµβριο του 2012και της ανέχειας για κάποιους από εµάς, δεν σταµατήσαµε να εργαζόµαστε ούτε για µία ηµέρα, έχοντας
πάντα ως κύριο µέληµά µας το καλό της Ορχήστρας», αναφέρει η επιστολή. «Εργαζόµαστε µάλιστα εδώ
και καιρό µε εντατικότερους και συχνά εξουθενωτικούς ρυθµούς κι αυτό γιατί η απώλεια χορηγιών και η
µείωση της κρατικής επιχορήγησης µας υποχρεώνουν να ανοιχτούµε σε περισσότερες δικές µας
παραγωγές αλλά και σε αναζήτηση άλλων πόρων όπως τα προγράµµατα ΕΣΠΑ».
Σύµφωνα µε το προσωπικό της Καµεράτας, «η κατάσταση έγινε αφόρητη» από το περασµένο
καλοκαίρι, µε τις πληρωµές να «καθυστερούν όλο και περισσότερο». Είχε προηγηθεί, τον Μάιο του ’13,
η παραίτηση του οικονοµικού διευθυντή, του νοµικού συµβούλου και σύσσωµου του Δ.Σ. της
Καµεράτας. Ωστόσο, τα προβλήµατα δεν είχαν ως συνέπεια την υποβάθµιση των καλλιτεχνικών
δραστηριοτήτων της Ορχήστρας, οι οποίες «δείχνουν τους κόπους και τις επίπονες προσπάθειες να
καρποφορούν – βραβεία Diapason για τις ηχογραφήσεις της, εµφανίσεις σε µεγάλες αίθουσες της
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Ευρώπης, αναγνώριση από τον διεθνή και εγχώριο Τύπο», προσθέτουν. Επιπλέον, υπενθυµίζουν ότι
πρόσφατα η Καµεράτα, «η µοναδική ελληνική ορχήστρα µε τόσο σηµαντική διεθνή παρουσία», άνοιξε
τις επίσηµες εκδηλώσεις για την ανάληψη της ελληνικής προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ενωση στις
Βρυξέλλες, µε τους µουσικούς να καλύπτουν οι ίδιοι τα εκτός έδρας έξοδά τους.
Παράλληλα, οι εργαζόµενοι εκφράζουν την αντίδρασή τους στο «σχέδιο εξυγίανσης µε νέες
µειώσεις µισθών έως και 27,5%», έπειτα από δύο µειώσεις αποδοχών, τις οποίες είχαν δεχτεί το 2009 και
2011, υποστηρίζοντας ότι «δεν φαίνεται να έχει καµία πιθανότητα επιτυχίας, όντας πρόχειρο και ατελές».
Κλείνοντας, καλούν τη διοίκηση του οργανισµού «να µην εξαντλείται σε υποσχέσεις και να επιδείξει
ιδιαίτερη ευαισθησία για τη διασφάλιση του µέλλοντος των εργαζοµένων» και τονίζουν ότι επιθυµούν
«ειλικρινά την εξεύρεση µιας οριστικής λύσης για τη βιωσιµότητα της Ορχήστρας».

πηγή :

http://www.kathimerini.gr/754730/article/politismos/moysikh/oikonomiko-adie3odo-gia-thn-

kamerata
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