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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

Το 2021 αποτέλεσε μια χρονιά «ορόσημο» για τις φιλαρμονικές ορχήστρες, 
τα σύνολα πνευστών και τη διδασκαλία πνευστών και κρουστών οργάνων 
γενικότερα, καθώς η πανδημία επηρέασε πολλές από τις παραδοσιακές δομές και 
τρόπους λειτουργίας αυτών των συνόλων (ατομική και ομαδική διδασκαλία, 
δοκιμές, συναυλίες, ηχογραφήσεις, επαφή με το κοινό, τεχνολογικές απαιτήσεις, 
υγειονομικά πρωτόκολλα). Επιπλέον, το 2021 συνέπεσε με την επέτειο δύο 
γεγονότων που, το καθένα με τον τρόπο του, καθόρισαν την ιστορία και την 
εξέλιξη της μουσικής των συνόλων πνευστών στην Ελλάδα: τα 200 χρόνια από 
την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης και τα 100 χρόνια από τη γέννηση του 
Νίκου Αστρινίδη (1921-2010). 

Με βάση τα ανωτέρω, το Εργαστήριο Συνόλων Πνευστών Οργάνων 
(ΠΝ.Ο.Ε.Σ.) του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας (Τ.Μ.Ε.Τ.) σε συνεργασία με την Ελληνική Φιλαρμονική Εταιρεία 
(Ε.Φ.Ε.) και τον Όμιλο Φίλων Νίκου Αστρινίδη (Ο.Φ.Ν.Α.), αποφάσισαν να 
διοργανώσουν το 6ο Διεθνές Συνέδριο Ελληνικών Φιλαρμονικών Ορχηστρών με 
τίτλο «Σύνολα πνευστών: ιστορική αναδρομή, διαδρομή και μετάβαση 
στην εποχή της πανδημίας» στη Θεσσαλονίκη, μεταξύ 25 και 27 Ιουνίου 2021. 

Την περίοδο της Ελληνικής Επανάστασης εισήχθησαν από το εξωτερικό 
και λειτούργησαν για πρώτη φορά στον Ελλαδικό χώρο σύνολα πνευστών 
οργάνων, η λειτουργία των οποίων σταδιακά εντάχθηκε στα μουσικά δρώμενα 
της χώρας. Παρόλο που σε πολλές περιοχές της χώρας, η επιρροή των συνόλων 
αυτών είτε είχε ξεκινήσει πολύ παλιότερα (Επτάνησα), είτε καθυστέρησε κατά 
έναν αιώνα ή και περισσότερο (Βόρεια Ελλάδα, Δωδεκάνησα), η δράση τους 
σηματοδότησε σε μεγάλο βαθμό την εξέλιξη της μουσικής και της μουσικής ζωής 
της χώρας.  

Στη Θεσσαλονίκη, ένα από τα σύνολα αυτά είναι η Φιλαρμονική του Δήμου 
Θεσσαλονίκης (ίδρυση το 1937), στην οποία υπηρέτησε για πολλά χρόνια ως 
καλλιτεχνικός διευθυντής και αρχιμουσικός ο διεθνούς αναγνώρισης συνθέτης, 
πιανίστας και διευθυντής ορχήστρας Νίκος Αστρινίδης. Με το καλλιτεχνικό του 
μέγεθος, ο Αστρινίδης επηρέασε την πορεία της Φιλαρμονικής αλλά και ευρύτερα 
της μουσικής για σύνολα πνευστών στην πόλη. 

Το Συνέδριο ανέδειξε τα προβλήματα και τις προοπτικές που διανοίγονται 
στην εποχή του COVID-19, ιδιαίτερα σε ότι αφορά την εκτέλεση και διδασκαλία 
πνευστών και κρουστών οργάνων σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο, την ιστορία 
της μουσικής των πνευστών από το 1821 έως τις μέρες μας και την καλλιτεχνική 
προσφορά του Νίκου Αστρινίδη ως συνθέτη και αρχιμουσικού συνόλων 
πνευστών. Οι θεματικές του Συνεδρίου ήταν οι εξής: 

 
▪ Σύνολα πνευστών: ιστορία, σύγχρονες διδακτικές, επιστημονικές και 

καλλιτεχνικές προσεγγίσεις 
▪ Οι Φιλαρμονικές και τα σύνολα πνευστών στην Ελλάδα και την Κύπρο από 

την Ελληνική Επανάσταση ως σήμερα: ιστορικά στοιχεία, ρεπερτόριο, 
συνθέτες, αρχιμουσικοί, παραδόσεις 

▪ Ο Νίκος Αστρινίδης ως συνθέτης και διευθυντής συνόλων πνευστών: 
ρεπερτόριο, ανάλυση, διάχυση του έργου του 

▪ Τα σύνολα πνευστών στην εποχή της πανδημίας: ζητήματα υγειονομικού 
ενδιαφέροντος 
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▪ Τα σύνολα πνευστών στην εποχή της πανδημίας: περιορισμοί και 
προοπτικές με βάση τις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις 
 
Παρά τους περιορισμούς της εξ αποστάσεως λειτουργίας του, εξαιρετικά 

σημαντική ήταν η καλλιτεχνική συνδρομή πολλών φορέων τα οποία απέστειλαν 
οπτικοακουστικό υλικό ειδικά προετοιμασμένο για το Συνέδριο, το οποίο 
απετέλεσε σημαντικό μέρος των εργασιών. Οι συνεισφορές αυτές παρατίθενται 
στον σχετικό πίνακα. Ειδικά για τα μουσικά σύνολα του Τμήματος Μουσικής 
Επιστήμης και Τέχνης, το σχετικό υλικό είναι προσβάσιμο στο 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLrU4PB7bR5fDoFQsUWedtQe9_eYL4E
Trn.  

Τα Πρακτικά του Συνεδρίου που έχετε στα χέρια σας περιλαμβάνουν 
μεγάλο αριθμό από τις ανακοινώσεις του Συνεδρίου (με δεδομένο ότι πολλές από 
τις συμμετοχές ήταν σε μορφή εργαστηρίου και όχι μιας τυπικής ακαδημαϊκής 
ανακοίνωσης). Ευχή μας είναι να συνεχιστούν οι προσπάθειες ακαδημαϊκών, 
αρχιμουσικών, και κάθε ενδιαφερόμενου για την ανάδειξη και προβολή του έργου 
των ελληνικών ορχηστρών πνευστών, μέσα από την ιστορική έρευνα, τη σύνθεση 
νέας μουσικής, την αρχειακή καταγραφή, τη σύγχρονη διδακτική μεθοδολογία 
και τη χρήση νέων τεχνολογιών. 
 

Κωστής Χασιώτης, Καθηγητής, Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης 
Διευθυντής Εργαστηρίου Συνόλων Πνευστών Οργάνων ΠΝ.Ο.Ε.Σ. 
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PREFACE 
 

2021 became a turning point regarding the function of symphonic bands, 
various wind ensembles, and the instructional methods for wind and percussion 
instruments in general, as the pandemic greatly influenced many of the traditional 
structures and modus operandi of all these ensembles (personalized and 
ensemble instruction, rehearsals, concerts, recording sessions, interaction with 
the audience, technological challenges, public health mandates, etc.). Additionally, 
2021 coincided with the anniversary of two pivotal events that have defined the 
history and evolution of wind music in Greece: the 200 years from the beginning 
of the Greek Revolution against the Ottoman Empire and the 100 years from the 
birth of Nikos Astrinidis (1921-2010). 

Based on the above, the Wind Ensemble Laboratory (PN.O.E.S.) of the 
Department of Music Science and Art, University of Macedonia, in collaboration 
with the “Hellenic Philharmonic Society” and the “Friends of Nikos Astrinidis 
Association” decided to organize the 6th International Conference of Hellenic 
Symphonic Bands with the title “Wind Ensembles: historical retrospect, journey 
and transition in times of pandemic” in the city of Thessaloniki, between 25 and 
27 of June 2021. 

During the Greek Revolution, wind ensembles from abroad were 
introduced for the first time in Greek music life. These ensembles operated and 
gradually merged into Greek musical life. Although in some regions of Greece the 
influence of such ensembles had started way earlier (Ionian islands) or was 
delayed for some 100 years or more (Northern Greece, the Dodecanese), their 
activities greatly influenced the country’s music and musical life. 

In Thessaloniki, one of these ensembles is the Thessaloniki Municipality 
Wind Orchestra (established in 1937), where the internationally acclaimed 
composer, pianist, and conductor Nikos Astrinidis, served for many years as 
artistic director and conductor. His artistic magnitude influenced not only the 
development of the orchestra itself but also the music for wind ensembles in the 
city in a broader sense. 

The Conference emphasized the problems as well as the prospects in the 
era of COVID-19, regarding especially the performance and instruction of wind 
and percussion instruments in both individual and ensemble settings, the history 
of wind music from 1821 to the present time and Nikos Astrinidis’ artistic 
contributions as a composer and conductor of symphonic bands.  The main 
subjects of the Conference were as follows: 

 
▪ Wind Ensembles: history, modern instructional methods, scientific & 

artistic approaches 
▪ Symphonic Bands and Wind Ensembles in Greece and Cyprus from the 

Greek Revolution to the present time: historical evidence, repertoire, 
composers, conductors, traditions 

▪ Nikos Astrinidis as a composer and conductor of Wind Ensembles: 
repertoire, analysis, spread, and permeation of his work 

▪ Wind Ensembles at the time of pandemic: personal and public health 
considerations 

▪ Wind Ensembles at the time of pandemic: limitations and prospects based 
on modern technological advancements 
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Despite the limitations posed due to the distance function of the 

Conference, the artistic contribution of many participating institutions was 
extremely important, sending audiovisual material specially prepared for the 
Conference, which constituted an important part of the proceedings. These 
contributions are listed in the relevant table of contents. Especially for the musical 
ensembles of the Department of Music Science and Art, the relevant material is 
accessible at 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLrU4PB7bR5fDoFQsUWedtQe9_eYL4E
Trn. 

 
The Conference Proceedings that you have in your hands include a large 

number of the conference papers (given that many of the submissions were in the 
form of a workshop and not of a typical academic paper). Our wish is to continue 
the efforts of academics, conductors, and anyone interested in highlighting and 
promoting the work of Greek wind orchestras, through historical research, 
composition of new music, archival recording, modern teaching methodology and 
the use of new technologies. 

 
 

Kostis Hassiotis, Professor, Department of Music Science and Art 
Director of the PNOES Wind Ensemble Laboratory 
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6ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ  

6th INTERNATIONAL CONFERENCE ON HELLENIC SYMPHONIC BANDS 
CONFERENCE PROGRAM  

 

Παρασκευή 25 Ιουνίου / Friday, June 25 
 

17:00-17:30 
(30’) 

Υποδοχή-Χαιρετισμοί /  
Opening-Welcome Address 

17:30-19:05 1η Συνεδρία: Ελληνικές Φιλαρμονικές 1 / 1st Session: Hellenic Bands 1 
Προεδρεύων: Κούκας / Chair: Koukas 

Παχή / Pachi 
Σοφοκλέους / Sofocleous 
Μανιάτης / Maniatis 

ΦΕ Μάντζαρος (συναυλία) / Mantzaros Wind Orchestra (concert) 
19:20-20:55 2η Συνεδρία: Μεθοδολογία / 2nd Session: Methodology 

Προεδρεύων: Ζέρβας / Chair: Zervas 
Fields 
Ripley 

Zastoupil 
21:10-22:10 Παρουσίαση/Εργαστήριο: Crafting a Purposeful Warmup 

Προεδρεύων / Chair: Fields 
Pearson 
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Σάββατο 26 Ιουνίου / Saturday, June 26 
 

10:00-11:35 3η Συνεδρία: Νίκος Αστρινίδης / 3rd Session: Nikos Astrinidis 
Προεδρεύων: Πουρής / Chair: Pouris 

Χρυσοχοΐδης / Chrissochoidis 
Χασιώτης / Hassiotis 

Μαυρομμάτης / Mavrommatis 
Χασιώτης-Νονέτα Αστρινίδη (συναυλία) / Hassiotis-Astrinidis nonets (concert) 

11:50-13:25 4η Συνεδρία: Φιλαρμονικές και Covid-19 / 4th Session: Bands and Covid-19 
Προεδρεύων: Χασιώτης / Hassiotis 

Vletsi 
Καραμούζη / Karamouzi 

Αγγέλη / Aggeli 
13:40-15:15 5η Συνεδρία: Φιλαρμονικές και Κοινωνία / 5th Session: Bands and Society 

Προεδρεύων: Τσεντς / Chair: Zenz 
Gheorghita 

Κούκας / Koukas 
Μυράλης-Τόγια / Miralis-Togia 

Τσεντς-ΦΥΣΩ (συναυλία) / Flute Ensemble Physo (Zenz) (concert) 
  

16:30-18:10 6η Συνεδρία: Όργανα και Φιλαρμονικές / 6th Session: Instruments and Bands 
Προεδρεύων: Κίκου / Chair: Kikou 

Glinka 
Visser 

18:25-19:30 7η Συνεδρία: Μουσική για σύνολα πνευστών 1 / 7th Session: Wind ensemble music 1 
Προεδρεύων: Μυράλης / Chair: Miralis 

Arau 
Arau (Lawrence University) (συναυλία / concert) 

Bierman-UNK Wind Ensemble (συναυλία / concert) 
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Κυριακή 27 Ιουνίου / Sunday, June 27 
 

10:00-11:10 8η Συνεδρία: Ζητήματα διδασκαλίας & παιδαγωγικής / 8th Session: Teaching and 
pedagogy issues 

Προεδρεύων: Ρουβάς / Chair: Rouvas 
Κυραναστάσης / Kiranastasis 
Χρυσοχόου / Chryssochoou 

Μπαντίνα Μουσικού Σχολείου Λευκάδας (συναυλία) /  
Lefkada Music School Bandina (concert) 

11:25-12:35 9η Συνεδρία: Ελληνικές Φιλαρμονικές 2 / 9th Session: Hellenic Bands 2 
Προεδρεύων: Κυραναστάσης / Chair: Kiranastasis 

Παπαστεργιοπούλου / Papastergiopoulou 
Φώτης-Θύμης-Ντιντής / Fotis-Thymis-Didis 

«Πέτρος Σκαρλάτος» (συναυλία) / “Petros Skarlatos” (concert) 
12:50-14:25 10η Συνεδρία: Ζητήματα ρεπερτορίου 1 / 10th Session: Repertory issues 1 

Προεδρεύων: Χρυσοχόου / Chair: Chryssochoou 
Πεφάνης / Pefanis 
Ρουβάς / Rouvas 
Ζέρβας / Zervas 

Βαβάλας-Σεξτέτο διπλών γλωττίδων ΤΜΕΤ (συναυλία) /  
Vavalas-Double reed sextet DMSA (concert) 

  

16:30-17:40 11η Συνεδρία: Μουσική για σύνολα πνευστών 2 / 11th Session: Wind ensemble music 2 
Προεδρεύων: Πουρής / Chair: Pouris 

Άνθης / Anthis 
Ντούρου / Dourou 

Jazz Octet Στρατιωτικής Μουσικής (συναυλία) / Jazz Octet of the Greek Army (concert) 
17:55-19:05 12η Συνεδρία: Ζητήματα ρεπερτορίου 2 / 12th Session: Repertory issues 2 

Προεδρεύων: Σαμαντζής / Chair: Samantzis 
Re 

Μακρής / Makris 
Καραμούζη-Σύνολα κρουστών ΤΜΕΤ (συναυλία) /  
Karamouzi-Percussion ensemble DMSA (concert) 

19:20-20:20 Στρογγυλή τράπεζα: Νίκος Αστρινίδης / Round Table: Nikos Astrinidis 
Προεδρεύων: Ζέρβας / Chair: Zervas 

(Χρυσοχοΐδης-Φιδετζής-Βράκα-Χασιώτης-Πολίτης) / (Chrissochoidis-Fidetzis-Vraka-
Hassiotis-Politis) 

20:20-20:45 ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ / END OF CONFERENCE 
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6ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΩΝ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 25-27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 
 

6ΤΗ INTERNATIONAL CONFERENCE OF HELLENIC SYMPHONIC BANDS 
THESSALONIKI, 25-27 JUNE 2021 

DETAILED CONFERENCE PROGRAM 
 

Παρασκευή 25 Ιουνίου / Friday, June 25 
 

ΥΠΟΔΟΧΗ-ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ / OPENING-WELCOME ADDRESS 
 

1η Συνεδρία: Ελληνικές Φιλαρμονικές 1 / 1st Session: Hellenic Bands 1 
 

Όλγα Παχή: Η φυσιογνωμία των μελών της Φιλαρμονικής Εταιρίας της 
Κέρκυρας «Μάντζαρος» κατά το πρώτο μισό του 20ού αιώνα / 

Olga Pachi: The profile of the members of the Corfu Philharmonic Society 
"Mantzaros" during the first half of the 20th century 

Μίμης Σοφοκλέους/ Mimis Sofokleous: Η Φιλαρμονική του Δήμου Λεμεσού: 
Ιστορική αναδρομή 1908 – 2020 

Αθανάσιος Μανιάτης: Η Μπάντα του Στρατού στην Ανατολή (1919-1922) / 
Athanasios Maniatis: The Army Band in Anatolia (1919 – 1922) 
ΣΥΝΑΥΛΙΑ / CONCERT: 
Φιλαρμονική Εταιρεία Μάντζαρος / Mantzaros Philharmonic Society 
• Dimitri Shostakovich, Folk Dances (transcription by R. Reynolds)  
• Νικόλαος Χαλικιόπουλος-Μάντζαρος, Συμφωνία Αρ. 2, (μεταγραφή: Σ. 

Μαυρόπουλος) / Nikolaos Halikiopoulos-Mantzaros, Symphony No. 2 
(transcription by S. Mavropoulos)  

• Σπυρίδων Ρουβάς, Εμβατήριο «Ιωάννης Καποδίστριας» / Spiridon Rouvas, 
Ioannis Kapodistrias March  

Προετοιμασία, διεύθυνση: Σωκράτης Άνθης 
Coached & conducted by Sokratis Anthis 
 

2η Συνεδρία: Μεθοδολογία / 2nd Session: Methodology 
 

Rhodell Theodore Fields: Evaluating Practice Methods Between Winds & 
Brass Instruments: What we’ve Learned from Studies on Contextual Interference 
& Cognitive Load 

James Ripley: Synchronous Participation in Rehearsal and Performance: 
"Jamulus" Software 

John Zastoupil: A Pathway to Pervasive Podium Leadership 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ / PRESENTATION-MASTERCLASS 
Dr. Bruce Pearson: Crafting A Purposeful Warm-up  
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Σάββατο 26 Ιουνίου / Saturday, June 26 
 

3η Συνεδρία: Νίκος Αστρινίδης / 3rd Session: Nikos Astrinidis 
  

Dr. Ilias Chrissochoidis: Astrinidis' Ithaka: Settling in Thessaloniki 
Δρ. Κωστής Χασιώτης: Μια ανανεωμένη ματιά στις συνθέσεις του Νίκου 

Αστρινίδη (1921-2010) για σύνολα πνευστών /  
Dr. Kostis Hassiotis: A fresh look into Nikos Astrinidis ’s compositions for 

wind ensembles 
Ευστάθιος Μαυρομμάτης: Νίκος Αστρινίδης - ‘Piece de Concert’ (2005) Op. 

57 για σαξόφωνο άλτο και συμφωνική ορχήστρα ή πιάνο /  
Stathis Mavromatis: “Piece de Concert” (2005) Op. 57 by Nikos Astrinides, 

for alto saxophone and symphonic orchestra or piano 
ΣΥΝΑΥΛΙΑ / CONCERT: 
Νονέτο Πνευστών του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας / Wind Nonet of the Department of Music Science and 
Art, University of Macedonia  

• Νίκος Αστρινίδης, Δύο κομμάτια σε ελληνικό ύφος Op. 16 / Nikos Astrinidis, 
Deux pièces en style Grec Op. 16  

• Νίκος Αστρινίδης, Σκηνική μουσική για τον ‘Ταρτούφο’ του Μολιέρου Op. 36 
/ Nikos Astrinidis, Incidental music for 'Tartuffe' by Molière Op. 36 

Επιμέλεια/προσαρμογή: Κωστής Χασιώτης / Editing/adaptation: Kostis 
Hassiotis 

Δήμητρα Κατσάλη, φλάουτο 
Νίκος Χριστιανός, Παρασκευή Παϊβανίκα, όμποε 
Αλεξάνδρα Πλαγιώτη, Ειρήνη Χαραλαμπάκη, κλαρινέτα 
Όλγα Μολφέση, Στέλλα Φούρλα, σαξόφωνα 
Κωνσταντίνος Βαβάλας, Ευαγγελία-Δήμητρα Χατζηνάσιου, φαγκότα 
Διδασκαλία: Κωστής Χασιώτης, Κωνσταντίνος Βαβάλας 
Dimitra Katsali, flute 
Nikos Christianos, Paraskevi Paivanika, oboes 
Alexandra Plagioti, Irini Charalambaki, clarinets 
Olga Molfesi, Stella Fourla, alto saxophones 
Konstantinos Vavalas, Evaggelia-Dimitra Chatzinasiou, bassoons 
Coached by: Kostis Hassiotis, Konstantinos Vavalas 

 
4η Συνεδρία: Φιλαρμονικές και Covid-19 / 4th Session: Bands and Covid-19 

 
Evangelia Vletsi: Wind instruments and Covid 19 
Πανάγιω Καραμούζη: Η διδασκαλία των ευρωπαϊκών κρουστών οργάνων 

στην εποχή της πανδημίας /  
Panagio Karamouzi: Teaching western percussion instruments during the 

pandemic 
Foteini Angeli: The operations of University of Northern Iowa's Ensembles 

through a Covid-year 
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5η Συνεδρία: Φιλαρμονικές και Κοινωνία / 5th Session: Bands and Society  
 

Nicolae Gheorghiƫǎ: The Construction of National Military Music: Romanian 
Military Fanfares in the First Half of the 20th Century 

Ιωα ννης Κου κας: Οι ορχη στρες πνευστω ν και οι απεικονι σεις τους στις 
εικαστικε ς τε χνες /  

Ioannis Koukas: Wind Orchestras and their depictions in the Visual Arts 
Άλκηστις Τόγια & Γιάννης Μυράλης: Συναισθηματική αποφόρτιση και 

ψυχική ευεξία ερασιτεχνών μουσικών σε δύο μπάντες στην Ελλάδα και Κύπρο /  
Alkistis Togia & Dr. Yiannis Miralis: Emotional discharge and mental 

wellbeing of amateur musicians of wind bands in Greece and Cyprus  
ΣΥΝΑΥΛΙΑ / CONCERT: 
Σύνολο Φλάουτων ΦΥΣΩ του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης / 

Flute ensemble Physo of the Department of Music Science and Art, University of 
Macedonia 

• Ευαγγελία Κίκου, Πού είναι οι τόποι σας (2021), αφήγηση για εννέα 
φλάουτα βασισμένη στο ριζίτικο Αγρίμια κι αγριμάκια / Evangelia Kikou, Where 
your places are (2021), narration for nine flutes based on the traditional song 
Agrimia ki Agrimakia  

• Νίκος Σκαλκώτας, Ηπειρώτικος από τους 5 Ελληνικούς Χορούς 
(μεταγραφή: Κατερίνα Τσεντς) / Nikos Skalkotas, Epirotikos from Five Greek 
dances, (arranged by Katerina Zenz)  

Θεοδώρα Αποστολίδου, Φανή Βαλταδώρου, Δήμητρα Κατσάλη, Μαρίνα 
Κελαϊδώνη, Ραφαηλία Κόντου, Δήμητρα Κωστίκα, Κυβέλη Μαθιουδάκη, 
Κωνστάντη Στρατάκη, Κατερίνα Τσεντς (φλάουτο, άλτο φλάουτο, μπάσο 
φλάουτο) 

Theodora Apostolidou, Fani Valtadorou, Dimitra Katsali, Marina Kelaidoni, 
Rafailia Kontou, Dimitra Kostika, Kiveli Mathioudaki, Konstanti Strataki, Katerina 
Zenz (flute, alto flute, bass flute) 

Coached & conducted by: Κατερίνα Τσεντς / Katerina Zenz 
 

6η Συνεδρία: Όργανα και Φιλαρμονικές / 6th Session: Instruments and 
Bands 

 
Dr Beata Iwona Glinka: The role of the flute in an American band music  
Robert Visser: The Euphonium in Historical Context 
 
7η Συνεδρία: Μουσική για σύνολα πνευστών 1 / 7th Session: Wind 

ensemble music 1 
 
Dr. Matthew Arau: The History of Harmoniemusik and its Influence on the 

Modern Wind Band 
ΣΥΝΑΥΛΙΑ / CONCERT: 
Lawrence University Wind Ensemble  
• Charles Lefèbvre, Méditation, Op. 68 for wind octet (critical edition and 

transcription by Dr. Matthew Arau) 
• Richard Strauss, Serenade in E-flat Major, Op. 7  
Προετοιμασία & διεύθυνση / Coached & conducted by: Dr. Matthew Arau 
ΣΥΝΑΥΛΙΑ / CONCERT: 
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Wind Ensemble of University of Nebraska at Kearney 
Wind Ensemble GOLD:  
• Ralph Vaughan Williams, My Bonny Boy (from English Folk Song Suite) 
• John Mackey, This Cruel Moon  
• Hayato Hirose, Siegfried  
Wind Ensemble BLUE:  
• Gustav Holst, Intermezzo (from First Suite in E-Flat)  
• Julie Giroux, The Bonsai Tree by Julie Giroux  
• Brian Balmages, Blue Ridge Reel  
UNK Wind Ensemble GOLD:  
Alisha Vavra, Gresham, Sydney Wilson, Minden, NE, flutes 
Abbey Nemec, Norfolk, Rachel Witt, Hastings, NE, clarinets 
Anna Overbeck, Omaha, NE, bass clarinet 
Jacob Cahill, North Platte, NE, Samantha Johnson, Castle Rock, CO, alto  
saxophones 
Jacob Solomon, Kearney, NE, horn 
Giovanni Flores, Lexington, Courtney Kastens, Anselmo, DeVere Larington,  
Ogallala, Ally Phillips, Dannebrog, NE, trumpets 
Jacob Temme, Kearney, NE, trombone 
Ming Li Goldston, East Stroudsburg, PA, euphonium 
UNK Wind Ensemble BLUE:  
Hayden Baldwin, Parker, CO, flute 
Michaela Fegter, Kearney, & Jonathan Madison, Lexington, NE, clarinets 
Jakob Gutschenritter, North Platte, NE, bassoon 
Bailey Manhart, Central City, Morgan Wadkins-Meyer, Gibbon, Devin  
Wolcott, North Platte, NE, alto saxophones 
Bailey Roeder, North Platte, NE, tenor saxophone 
Ryan Johnson, Ravenna, Elijah Mackie, Columbus, Allison Singh, Crete,  
Greggory Stoner, North Platte, Sadie Uhing, Hartington, NE, trumpets 
Hannah Hofaker, Holdrege, Haley West, Superior, NE, trombones 
Janea Hirschman, Norfolk, euphonium 
Daniel Shipley, Fremont, NE, tuba 
Oscar Erives, Grand Island, NE, piano  
Kassi Cooper, Culbertson, Kenna Krahulik, Mitchell, Gabe Reynoso, Mitchell,  
Ryan Sims, Columbus, NE, percussion/piano 
Προετοιμασία, διεύθυνση / Coached, conducted by: Duane Bierman 
 

Κυριακή 27 Ιουνίου / Sunday, June 27 
 

8η Συνεδρία: Ζητήματα διδασκαλίας & παιδαγωγικής / 
8th Session: Teaching and pedagogy issues 

  
Δημήτρης Κυραναστάσης: Έρευνα για τη διδασκαλία του κλαρινέτου στα 

Μουσικά Σχολεία: Ιστορική αναδρομή, προβλήματα και προοπτικές /  
Dimitris Kiranastasis: Research in teaching clarinet in Music Schools: 

Historical retrospect, problems and outlook.  
Νικόλαος Χρυσοχόου: Η Βελτίωση του Επιπέδου της Φιλαρμονικής μας 

Μέσω του Αυθεντικού Ρεπερτορίου της Ορχήστρας Πνευστών / Nikolaos 
Chryssochoou: Improving our ensemble through authentic wind literature  
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ΣΥΝΑΥΛΙΑ / CONCERT: 
Μπαντίνα του Μουσικού Σχολείου Λευκάδας / Lefkas Music School Band 
• Paul Yoder, Expo 70  
• Angelo Sormani, Summer Tour: i) July: March and beat, ii) August sunsets, 

iii) September in swing 
• Κυριάκος Σφέτσας, Introduction & Finale from Countess Valerena 

(μεταγραφή: Έκτορας Μερκούρης) / Kyriakos Sfetsas, Introduction & Finale from 
Countess Valerena (Transcription by Ektoras Merkouris) 
Προετοιμασία, διεύθυνση: Έκτορας Μερκούρης / Coached & conducted by: 
Ektoras Merkouris  
 

9η Συνεδρία: Ελληνικές Φιλαρμονικές 2 / 9th Session: Hellenic Bands 2 
 

Παπαστεργιοπούλου Αλεξάνδρα: Η ενσωμάτωση της τζαζ στο ρεπερτόριο 
της Στρατιωτικής Μουσικής Φρουράς Αθηνών στις αρχές του 21ου αιώνα / 
Papastergiopoulou Alexandra: The integration of jazz in the repertoire of the 
Hellenic Army Band of Athens at the beginning of the 21st century 

Ζαχαρίας Φώτης, Ισίδωρος Θύμης, Παναγιώτης Ντιντής / Zacharias Fotis, 
Isidoros Thymis, Panagiotis Ntintis: Μουσική Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού, 
Μουσική και Μουσικοί των Ενόπλων Δυνάμεων 

ΣΥΝΑΥΛΙΑ / CONCERT: 
Σύνολο Πνευστών «Πέτρος Σκαρλάτος», Φιλαρμονική Σχολή Πάλλης, 

Κεφαλλονιά / “Petros Scarlatos” Wind Ensemble, Pallis Philharmonic School, 
Kefalonia 

Αυθεντικές δημιουργίες για νεανική ορχήστρα πνευστών Επτανησίων και 
Ξένων Δημιουργών / Original Works for Youth Wind Orchestra by Ionian Islands 
and foreign composers  

Προετοιμασία & διεύθυνση: Χαράλαμπος Μακρής / Coached & conducted 
by: Charalambos Makris 

 
10η Συνεδρία: Ζητήματα ρεπερτορίου 1 / 10th Session: Repertory issues 1 

 
Λαμπρογιάννης Πεφάνης: Κεφαλονίτικη μουσική δημιουργία για μπάντα 

(1864-1940) / Lambrogiannis Pefanis: Kefalonian musical creation for band 
(1864-1940) 

Σπυρίδων Ρουβάς: Διονύσιος Ροδοθεάτος: «Αθαλία», για ορχήστρα 
πνευστών – Έρευνα, κριτική έκδοση και εκτέλεση / Spiridon Rouvas: Dionysios 
Rodotheatos: “Athalia” for wind orchestra. Research, critical edition and 
performance 

Αθανάσιος Ζέρβας: Έργα για σαξόφωνο του Δημήτρη Θέμελη. 
Περιπτωσιολογική μελέτη: «Ντουέτο για βιολί και άλτο σαξόφωνο», «Σχεδίασμα 
για σόλο άλτο σαξόφωνο» / Athanasios Zervas: Compositions for saxophone by 
Dimitris Themelis; case study “Duo for violin and alto saxophone,” “Sketch for solo 
alto saxophone” 

ΣΥΝΑΥΛΙΑ / CONCERT: 
Σεξτέτο Διπλών Γλωττίδων του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, 
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας / Double-Reed Sextet of the Department of Music 

Science and Art, University of Macedonia 
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• W. A. Mozart, Ντιβερτιμέντο σε Μι ύφεση μείζονα KV252 / W. A. Mozart, 
Divertimento in E flat major KV252 

• Γιάννης Κωνσταντινίδης, Δέκα λαϊκοί ελληνικοί σκοποί για κουιντέτο 
πνευστών / Yannis Constantinides, Ten airs populaires Grecs for wind quintet  

(Μεταγραφή και προσαρμογή για σεξτέτο διπλών γλωττίδων: 
Κωνσταντίνος Βαβάλας / Transcribed and adapted for double-reed sextet by 
Konstantinos Vavalas) 

Χρήστος Τσόγιας-Ραζάκοφ, Κωστής Χασιώτης, όμποε 
Νίκος Χριστιανός, όμποε ντ’ αμόρε 
Παρασκευή Παϊβανίκα, αγγλικό κόρνο 
Κωνσταντίνος Βαβάλας, Ευαγγελία-Δήμητρα Χατζηνάσιου, φαγκότα 
Διδασκαλία/προετοιμασία: Κωστής Χασιώτης, Κωνσταντίνος Βαβάλας 
Christos Tsoyias-Razakof, Kostis Hassiotis, oboes 
Nikos Christianos, oboe d’amore 
Paraskevi Paivanika, english horn 
Konstantinos Vavalas, Evaggelia-Dimitra Chatzinasiou, bassoons 
Coached & conducted by Kostis Hassiotis & Konstantinos Vavalas 
 

11η Συνεδρία: Μουσική για σύνολα πνευστών 2 / 11th Session: Wind 
ensemble music 2 

 
Σωκράτης Άνθης: Κουιντέτο χάλκινων πνευστών-Melos Brass / Socratis 

Anthis: Brass ensemble-Brass quintet-Melos Brass 
Μαρία Ντούρου: Η παρουσία και ο ρόλος των πνευστών στις μουσικές 

αποδόσεις του Κ. Π. Καβάφη / Maria Dourou: The presence and role of wind 
instruments in the music settings of C. P. Cavafy’s Poetry 

ΣΥΝΑΥΛΙΑ / CONCERT: 
Jazz Octet Στρατιωτικής Μουσικής ΑΣΔΥΣ / Jazz Octet ASDYS 

Ghost Notes Project: 
• Benny Golson, Blues March (Tenor Sax solo) (Intro) 
• Duke Ellington, Barney Bigard, Mood Indigo (wind ensemble) 
• Duke Ellington, Oclupaca (Tenor Sax solo) 
• Mongo Santamaria, Afro Blue (Flute solo) 
• Μάνος Χατζιδάκις, Never on Sunday (Trumpet solo) 
• Duke Ellington, Pyramid (Trombone theme solo) 
• W. C. Handy, St Louis Blues (Baritone Sax solo) 
• Paquito d'Rivera, Samba for Carmen & To Brenda with Love  
Υπλγός Κεφαλάς Κωνσταντίνος, Trumpet 
Υπλγός Χατζηιωάννου Ιωάννης, Bass 
Ανθλγός Αθανασιάδης Νικόλαος, Drums 
Ανθλγός Καΐκης Ιωάννης, Trombone 
Ανθστής Μαλάκης Λεωνίδας, Baritone Sax 
Αλχίας Κωνσταντάκης Γεώργιος, Tenor Sax 
Αλχίας Σαμαρά Θεοδώρα, Flute 
Αλχίας Ζώτος Κωνσταντίνος, Piano 
Αλχίας Παυλής Γεώργιος, Percussion 
Αλχίας Τερζής Παναγιώτης, Sound Mix 
Αλχίας Σαμαράς Νικόλαος, Sound Mix 
Αλχίας Τσώτσης Θωμάς, Video 
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Lieutenant Kefalas Konstantinos, Trumpet  
Lieutenant Chatziioannou Ioannis, Bass  
Second Lieutenant Athanasiadis Nikolaos, Drums  
Second Lieutenant Kaikis Ioannis, Trombone  
Warrant Officer Malakis Leonidas, Baritone Sax  
Sargent Major Konstantakios George, Tenor Sax  
Sargent Major Samara Theodora, Flute  
Sargent Major Zotos Konstantinos, Piano  
Sargent Major Pavlis George, Percussion 
Sargent Major Terzis Panagiotis, Sound Mix  
Sargent Major Samaras Nikolaos, Sound Mix  
Sargent Major Tsotsis Thomas, Video  
 

12η Συνεδρία: Ζητήματα ρεπερτορίου 2 / 12th Session: Repertory issues 2 
 

Claudio Re: Complete Repertoire for the Wind Band: raison d'être and 
Approach 

Χαράλαμπος Μακρής / Charalambos Makris: Η μουσική των πνευστών στην 
Ευρώπη και ο ρόλος της μεταρρύθμισης του Alessandro Vessela στη διαμόρφωση 
της σύγχρονης ορχήστρας πνευστών 

ΣΥΝΑΥΛΙΑ / CONCERT: 
Σύνολο Ευρωπαϊκών Κρουστών του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και 

Τέχνης / UOM Percussion Ensemble  
• Αναστάσιος Βασιλειάδης, Λαϊκά κεντήματα για σύνολο κρουστών 

οργάνων (επεξεργασία: Πανάγιω Καραμούζη) / Anastasios Vasileiadis, Laika 
kentimata for percussion ensemble (arranged by Panagio Karamouzi)  

• Σπύρος Λάμπουρας, Eπιλογές από τα 13 κουαρτέτα για ταμπούρο 
(προσαρμογή: Πανάγιω Καραμούζη / Spyros Lambouras, Selections from 13 snare 
drum quartets (arranged by Panagio Karamouzi) 

Προετοιμασία & διεύθυνση: Πανάγιω Καραμούζη / Coached & conducted by: 
Panagio Karamouzi 
 
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: ΝΙΚΟΣ ΑΣΤΡΙΝΙΔΗΣ / ROUND-TABLE: NIKOS 

ASTRINIDIS 
 
Βάλια Βράκα: Το Αρχείο του Νικόλαου Αστρινίδη στη Μουσική Βιβλιοθήκη 

«Λίλιαν Βουδούρη» / Valia Vraka: The Nikos Astrinidis Archive at the Music 
Library of Greece “Lilian Voudouri”  

Άγγελος Πολίτης: Νίκος Αστρινίδης: Ο άνθρωπος, συνεργάτης και φίλος / 
Angelos Politis:  Nikos Astrinidis: The man, partner and friend 

Δρ. Ηλίας Χρυσοχοΐδης: Νίκος Αστρινίδης: Η δεύτερη εκατονταετία / Dr. 
Ilias Chrissochoidis: Nikos Astrinidis: The next hundred years 

Κωστής Χασιώτης: Νίκος Αστρινίδης: έρευνα, ερμηνεία και εκτέλεση / Dr. 
Kostis Hassiotis: Nikos Astrinidis: research, interpretation and performance 

Βύρων Φιδετζής: Ο Νίκος Αστρινίδης όπως τον θυμάμαι ως εκτελεστή, 
συνθέτη και άνθρωπο / Βyron Fidetzis: My personal recollections of Nikos 
Astrinidis as a performer, conductor and person 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ / PAPERS 
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Η ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ  
ΤΗΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ «ΜΑΝΤΖΑΡΟΣ» 

ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ 20ού ΑΙΩΝΑ 
 

Όλγα Παχή 
Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Ιονίων Νήσων 
olgapac@yahoo.gr 

 
 

 Περίληψη 
 Στα τέλη του 19ου αιώνα η Κέρκυρα γνωρίζει αλματώδη βιομηχανική 
ανάπτυξη. Συνέπεια αυτής της βιομηχανικής ανάπτυξης ήταν η ίδρυση πολλών 
εργατικών σωματείων, καθώς και του Εργατικού Κέντρου Κέρκυρας. Σε αυτό το 
πλαίσιο εντάσσεται και η φυσιογνωμία των μελών της Φιλαρμονικής Εταιρίας 
«Μάντζαρος», η οποία ιδρύεται το 1890. Έτσι, σύμφωνα με τον κανονισμό του 
1891 σκοπός της Εταιρίας ήταν η ψυχαγωγία της εργατικής τάξης και τα μέλη 
του σώματος των Ιδρυτών – κυρίαρχο σώμα της Εταιρίας – έπρεπε να ανήκουν 
στην εργατική τάξη. Εξάλλου, από την αλληλογραφία της Φιλαρμονικής αυτής 
της περιόδου φαίνεται η στενή συνεργασία της με τα εργατικά σωματεία.  
 Χαρακτηριστικό, όμως, της εξέλιξης της φυσιογνωμίας των μελών της 
Φιλαρμονικής στην πορεία των ετών είναι το καινούργιο καταστατικό της 
Εταιρίας που εγκρίνεται από το Πρωτοδικείο της Κέρκυρας το 1901. Σε αυτό δεν 
γίνεται καμία αναφορά στην εργατική τάξη. Από τη μελέτη του Μητρώου 
Ιδρυτών, στο οποίο υπάρχουν με αλφαβητική σειρά εγγραφές από το 1915 μέχρι 
και το 1955, εντοπίζουμε την εγγραφή μεγάλου αριθμού ατόμων που ανήκαν 
στην αστική τάξη της Κέρκυρας. Για παράδειγμα, το έτος 1935 έχουμε την 
εγγραφή 72 μελών από την αστική τάξη και μόνο 6 μελών από την εργατική τάξη. 
Η Φιλαρμονική Εταιρία, λοιπόν, από την πρώτη στιγμή της  ίδρυσης της, 
αποτέλεσε σημαντικό παράγοντα της κερκυραϊκής κοινωνίας και ενσωμάτωσε 
στο καταστατικό της όλες τις κοινωνικές εξελίξεις και αλλαγές. 
 
 1. Εισαγωγή 
 Στα τέλη του 19ου αιώνα η Κέρκυρα γνωρίζει αλματώδη βιομηχανική 
ανάπτυξη. Το 1871 ιδρύθηκε το εργοστάσιο κάνναβης και ιούτης του Δεσύλλα και 
το 1873 ιδρύθηκε το εργοστάσιο γραφικών τεχνών Ασπιώτη, που είχε και το 
μονοπώλιο κατασκευής παιχνιοχάρτων. Επίσης λειτούργησαν η γαλακτο-
βιομηχανία και παγοποιεία Μαργαρίτη, οι αλευρόμυλοι Καλλιβωκά, Σοφιανόπου-
λου, Δαλιέτου, η καπνοβιομηχανία Νικηφόρου, το βελγικό εργοστάσιο γυαλιού, 
το εργοστάσιο πάγου Δημουλίτσα, το εργοστάσιο βυρσοδεψίας του Τσίπη και 
άλλα.1 
 Συνέπεια αυτής της βιοτεχνικής και βιομηχανικής ανάπτυξης ήταν την 
περίοδο αυτή να ιδρυθούν η «Εργατική Αδελφότης» το 1887, ο «Σοσιαλιστικός 
Σύνδεσμος» το 1894, το «Εργατικό Κέντρο» το 1897 και ο Εργατικός Σύνδεσμος 

 
 1 Σταυρούλα Αργυρού, Η εξέλιξη της βιοτεχνίας-βιομηχανίας στην Κέρκυρα (Κέρκυρα: 
Εκδόσεις Απόστροφος, 2010), 26-29.  
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Κέρκυρας το 1910».2 Ο σύλλογος «Εργατική Αδελφότης» αναγνωρίστηκε το 
1889, μαζί με την έγκριση του καταστατικού του.3 Μάλιστα το ίδιο έτος, στις 12 
Ιουλίου, εγκρίθηκε από τον Υπουργό Εσωτερικών και η διαθήκη του Σπυρίδωνος 
Ταούτζη, ο οποίος άφηνε όλη την περιουσία του στον σύλλογο «Εργατική Αδελ-
φότης».4 Στη δύναμη του Εργατικού Κέντρου εντάχθηκαν σταδιακά τα σωματεία 
των αρτεργατών, το οποίο ιδρύθηκε την 1η Μαΐου 1910, των λεμβούχων, το οποίο 
ιδρύθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου 1916, των καπνεργατών, υποδηματοποιών, α-
λιέων, εργατών λιμένος, ιχθυοπωλών, θερμαστών, βυτιοποιών, καραγωγέων, 
κρεοπωλών, ξυλουργών, επιπλοποιών, ραπτεργατών, υπαλλήλων καφενείων, 
φορτοεκφορτωτών, βαρελοποιών, ζυμαροαλευροτεχνιτών, βυρσοδεψεργατών, 
ελαιοχρωματιστών, εμποροϋπαλλήλων.  
 
 2. Η φυσιογνωμία των ιδρυτικών μελών κατά την περίοδο 1890-
 1928 
 Η Φιλαρμονική Εταιρία «Μάντζαρος» ιδρύεται το 1890. Σύμφωνα με τον 
κανονισμό, ο οποίος συντάχτηκε στις 20.12.1890 και εγκρίθηκε από τον Υπουργό 
Εσωτερικών Α. Ζαΐμη στις 15.10.1891,5  
 

σκοπός της Εταιρίας είναι η διατήρησις Μουσικού θιάσου προς 
ψυχαγωγίαν της εργατικής τάξεως. Η Εταιρία συγκροτείται εξ ιδρυτών και 
συνεισφορέων. Οι ιδρυταί ανέρχονται εις 100. Ούτοι δέον να έχωσι συμπε-
πληρωμένον το 21ον έτος της ηλικίας των, να ώσιν καλών και τιμίων ηθών, 
να μη κατεδικάσθησαν ποτέ επί κακουργήματι ή πλημμελήματι και να 
ανήκωσιν εις την εργατικήν της νήσου τάξιν. Οι συνεισφορείς δύνανται να 
είναι αμφοτέρων των φύλων.6 

 
 Το άρθρο 5, το οποίο όριζε ότι οι ιδρυτές έπρεπε να ανήκουν στην εργατική 
τάξη, πολύ γρήγορα αποτέλεσε σημείο τριβής στο Σώμα των Ιδρυτών. Έτσι, βλέ-
πουμε στη συνεδρίαση της 18ης Απριλίου 1893 να γίνεται μεγάλη συζήτηση για 
την ταξική προέλευση των ιδρυτών. Επισημαίνεται ότι «Οι ιδρυταί οφείλουσιν να 
ανήκωσιν εις την εργατικήν τάξιν, διότι άλλως η Εταιρία […] απόλλυσι τον 
χαρακτήρα της εργατικής τάξεως ον αναφέρει ο κανονισμός και […] τεθώσιν εκ 
ποδών οι εργατικοί οίτινες και ίδρυσαν την Εταιρίαν». Τελικά όμως το Σώμα 
αποφάσισε «όπως εκ των 100 ιδρυτών ους ορίζει ο Κανονισμός τα μεν 2/3 να 
σύγκειται εκ της εργατικής τάξεως, το δε έτερον τρίτον εκ της ανωτέρας τάξεως.7  
 Λίγο αργότερα, στις αρχές του 20ού αιώνα και συγκεκριμένα στη 
συνεδρίαση της 27ης Ιανουαρίου 1901, το Σώμα Ιδρυτών εξουσιοδοτεί τη 
Διοίκηση, να συντάξει το νέο καταστατικό της Εταιρίας.8 Το νέο Καταστατικό 
ψηφίστηκε στις 15 Απριλίου 1901 και αποτελούνταν από 70 άρθρα 

 
 2 Γεώργιος Ζούμπος, Ιστορία της Φιλαρμονικής Εταιρείας «Μάντζαρος» Κέρκυρας (1890-
1911), (Κέρκυρα: 2013), 3-4.  
 3 Εφημερίς της Κυβερνήσεως, αρ. 127/15.05.1889.  
 4 Εφημερίς της Κυβερνήσεως, αρ. 180/13.07.1889. 
 5 Όλγα Παχή, «Ο αντίκτυπος της δημόσιας ιστορίας στην μπάντα της Φιλαρμονικής 
Εταιρίας Μάντζαρος κατά την περίοδο 1910-1920», Η μπάντα πνευστών στην Ελλάδα. Ιστορία και 
Προοπτικές,( Κέρκυρα: 2020), 26. 
 6 Εφημερίς της Κυβερνήσεως, αρ. 309/6 -11-1891.  
 7 Διοικητικό Αρχείο Φιλαρμονικής Εταιρίας Μάντζαρος (στο εξής Φ.Ε.Μ.),  Πρακτικά 
Σώματος Ιδρυτών.  
 8 Ibid. 
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κατατανεμημένα σε οκτώ κεφάλαια. Το δεύτερο κεφάλαιο, αποτελούμενο από 
εννέα άρθρα, αφορά τα μέλη. Σύμφωνα με αυτό το καταστατικό: 
 

Σκοπός της εν Κερκύρα Φιλαρμονικής Εταιρείας «Μάντζαρος» είναι η δι-
δασκαλία και διάδοσις της Μουσικής Τέχνης. Η Εταιρεία συγκροτείται εξ 
Ιδρυτών, Συνεισφορέων, Επιτίμων και Προσαιρετών μελών, εκλεγομένων 
εξ αμφοτέρων των φύλων. Οι Ιδρυταί αποτελούσι το κυρίαρχον Σώμα της 
Εταιρείας, και αποφασίζουσι περί των αφορώντων αυτήν.9 

 
 Συγκρίνοντας τα δύο καταστατικά παρατηρούμε τις εξής διαφορές: α) Στο 
καταστατικό του 1891 σκοπός της Εταιρίας είναι η ψυχαγωγία της εργατικής 
τάξης, ενώ στο καταστατικό του 1901 η διδασκαλία και διάδοση της μουσικής 
τέχνης. β) Στο καταστατικό του 1891 οι Ιδρυτές έπρεπε να  ανήκουν στην 
εργατική τάξη του νησιού, ενώ στο καταστατικό του 1901 δεν υπάρχει αυτός ο 
όρος. γ) Στο καταστατικό του 1891 η Εταιρία συγκροτείται μόνο από ιδρυτές και 
συνεισφορείς, ενώ στο καταστατικό του 1901 συγκροτείται και από επίτιμα και 
προσαιρετά μέλη. 
 

Επίτιμα μέλη αναγορεύονται προτάσει της Διοικήσεως και εγκρίσει του 
Σώματος των Ιδρυτών, οι δια των γνώσεων και της κοινωνικής αυτών 
θέσεως δυνάμενοι να συντελέλωσιν εις την επίτευξιν του σκοπού της 
Εταιρείας. Προσαιρετά μέλη αναγορεύονται υπό της Διοικήσεως, 
πρόσωπα ασκούντα την Μουσικήν τέχνην, ως και απόφοιτοι της 
Εταιρείας.10 

 
δ) Στο καταστατικό του 1891 μόνο οι συνεισφορείς μπορούσαν να είναι και από 
τα δύο φύλα, ενώ στο καταστατικό του 1901 όλα τα μέλη εκλέγονται και από τα 
δύο φύλα. Ωστόσο, στα Πρακτικά της Διοίκησης βλέπουμε ότι η Διοικούσα  
Επιτροπή, στη συνεδρίαση της 15ης Δεκεμβρίου 1890, είχε αποφασίσει να εντάξει 
στο Σώμα των Ιδρυτών και επτά γυναίκες, παρότι αυτό δεν προβλεπόταν στον 
κανονισμό του 1891.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 9 Καταστατικόν της εν Κερκύρα Φιλαρμονικής Εταιρίας «Μάντζαρος», (Κέρκυρα: 
Τυπογραφείον Ερμής, 1901), 7- 8. 
 10 ό.π., 8. 
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Πίνακας 1. Γυναίκες στο Σώμα των Ιδρυτών 
 

1 Καρολίνη Σπιτιέρη 

2 Ελισάβετ Σγούρου-Πετσάλη 

3 Μαρία Τοπάλη 

4 Μαρία Αραβαντινού 

5 Μαρία Κατωμέρη 

6 Μαργαρία  Ποφάντη 

7 Αγγελική Ποφάντη 

  
Πηγή: Φ.Ε.Μ., Πρακτικά Διοίκησης, Συνεδρίαση 15-12-1890. 

 
 Δεν διασώζεται Μητρώο Ιδρυτών από τις δύο πρώτες δεκαετίες 
λειτουργίας της Φιλαρμονικής, ώστε να έχουμε τα ακριβή στοιχεία του 
επαγγέλματος των ιδρυτών. Οι εγγραφές στο υπάρχον Μητρώο Ιδρυτών ξεκινούν 
το 1915. Είναι καταχωρημένες κατά αλφαβητική σειρά, σύμφωνα όμως , μόνο με 
το πρώτο γράμμα του αλφαβήτου και σε κάθε γράμμα καταχωρούνταν με βάση 
την ημερομηνία εγγραφής. Όμως, μόνο για το γράμμα Α και Β υπάρχει καταγε-
γραμμένη η ημερομηνία εγγραφής πριν το 1935. Σε όλα τα υπόλοιπα γράμματα, 
οι εγγραφές μελών πριν το 1935, δεν αναφέρουν την ακριβή ημερομηνία εγγρα-
φής. 
 Για την περίοδο 1915-1928 βλέπουμε ότι όλα τα άτομα που ενεγράφησαν 
στο Μητρώο Ιδρυτών και έχουμε τα πλήρη στοιχεία τους ανήκαν στην αστική 
τάξη.  
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Πίνακας 2. Εγγραφές στο Μητρώο Ιδρυτών 1915-1928 
 

Επώνυμο  Όνομα  Επάγγελμα  Ημερομηνία  

Αλαμα νος  Κωνσταντι νος  συμβολαιογρα φος  07/03/1915  

Αρταβα νης Κωνσταντι νος δικαστικο ς υπα λληλος 14/10/1917 

Αγιοβλασι της  Μιχαη λ  δικηγο ρος  23/09/1920  

Αναστασι ου Αναστα σιος Υπα λληλος τρα πεζας 24/12/1923 

Αρταβα νης  Μιχαη λ  ε μπορος  24/12/1923  

Αναγνω στης  Δημη τριος  ε μπορος  16/06/1924  

Αρταβα νης Ιωα ννης υπα λληλος τρα πεζας 31/1/1926 

Αντι οχος Χρυ σανθος καθηγητη ς 01/01/1927 

Βερονι κης  Γεω ργιος υπα λληλος 01/03/1927 

Αγιου ς  Ιωα ννης  φαρμακοποιο ς  04/12/1927  

Άνθης  Αλε ξανδρος  ε μπορος  09/10/1927  

Βερβιτσιω της  Γεω ργιος  ε μπορος  01/03/1927  

Αργυρο πουλος Σπυρι δων εργολα βος 26/02/1928 

Αγγελο πουλος  Παναγιω της  διευθυντη ς τηλεγραφει ου  25/05/1928  

Ανεμογια ννης  Σταυ ρος  φαρμακοποιο ς  25/08/1928  

Βελλιανι της  Σπυρι δων  δικηγο ρος  01/04/1928  

 
Πηγή: Φ.Ε.Μ., Βιβλίον Ιδρυτών. 

 
 Ωστόσο, παρά τον μεγάλο αριθμό ιδρυτών που είχαν εγγραφεί στη 
Φιλαρμονική, από την αλληλογραφία αυτής της περιόδου φαίνεται ότι υπήρχε 
στενή συνεργασία της Φιλαρμονικής με το Εργατικό Κέντρο και τα εργατικά 
σωματεία. Ενδεικτικά αναφέρουμε: 1) Το 1911 η «Εργατική Αδελφότης» 
ευχαριστεί τον πρόεδρο της Φιλαρμονικής  για την παραχώρηση αίθουσας για 
συνεδρίαση και το 1912 ζητάει από το Διοικητικό Συμβούλιο να παραβρεθεί στη 
δοξολογία που θα γινόταν στη Μητρόπολη για τα 25 χρόνια από την ίδρυση της 
«Εργατικής Αδελφότητας». 2) Το 1912 η συντεχνία υποδηματοποιών ζητάει από 
τη Φιλαρμονική τον δανεισμό καλπών για να γίνει η εκλογή της διοίκησης της 
συντεχνίας και το 1915 ζητάει την παραχώρηση αίθουσας για συνεδρίαση. 3) Το 
1921 ο σύνδεσμος αρτεργατών ζητάει από τη Φιλαρμονική τον δανεισμό 15 καλ-
πών για την εκλογή της διοίκησης του Συνδέσμου και το 1922 ο σύνδεσμος αρβυ-
λοποιών ζητάει από τη Φιλαρμονική την παραχώρηση της αίθουσας για συνεδρί-
αση. 4) Το 1922 το «Εργατικό Κέντρο» καλεί το Διοικητικό Συμβούλιο της 
Φιλαρμονικής σε συνέλευση στην αίθουσα της Φιλαρμονικής με θέμα τις 
επισιτιστικές ανάγκες του νησιού, καθώς το νησί θα έμενε χωρίς ψωμί. 
Αξιοπρόσεκτο είναι ότι στην επιστολή το Εργατικό Κέντρο προσκαλεί τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου, αποκαλώντας τους «Συνάδελφοι». 5) Το 1923 η 
συντεχνία κουρέων ζητάει από τη Φιλαρμονική την παραχώρηση αίθουσας για 
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να διενεργήσει αρχαιρεσίες για νέα διοίκηση, επειδή οι αρχές είχαν επιτάξει την 
αίθουσα του σωματείου και το 1924 καλεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Φιλαρμο-
νικής στη δεξίωση που θα γινόταν στην αίθουσα της Φιλαρμονικής για την 
επέτειο ίδρυσης της συντεχνίας. 6) Το 1924 η ομοσπονδία εργατών ζητάει από τη 
Φιλαρμονική την παραχώρηση της αίθουσας για σύσκεψη των διοικητικών 
συμβουλίων που αποτελούσαν τη συνομοσπονδία εργατών, και (7) το 1925 ο 
σύνδεσμος ζυμαροαλευροτεχνιτών ζητάει από τη Φιλαρμονική την παραχώρηση 
της αίθουσας και των καλπών για να διενεργήσει εκλογές για την ανάδειξη της 
νέας διοίκησης του σωματείου.11 
 
 3. Η φυσιογνωμία των Ιδρυτικών μελών κατά την περίοδο 1929-
 1955  
 Στις 25 Ιουνίου 1929 το Πρωτοδικείο της Κέρκυρας εγκρίνει νέο 
καταστατικό της Εταιρίας, αποτελούμενο από 68 άρθρα, κατανεμημένα σε  οκτώ 
κεφάλαια.12 Συγκρίνοντας το καταστατικό του 1901 με αυτό του 1929, όσον 
αφορά τις διατάξεις για τα μέλη, εντοπίζουμε τις εξής διαφορές: α) Στο άρθρο 4 
στο καταστατικό του 1929 δεν υπάρχει ηλικιακός περιορισμός για τους ιδρυτές, 
ενώ στο καταστατικό του 1901 έλεγε ότι «ούτοι δέον να ήναι ηλικίας ουχί 
κατωτέρας του εικοστού πρώτου έτους». β) Στο άρθρο 6 στο καταστατικό του 
1929 έχει προστεθεί ότι τα Επίτιμα μέλη «δικαιούνται να μετέχωσι των 
συζητήσεων άνευ ψήφου, ο αριθμός όμως τούτων δεν δύναται να υπερβαίνει το 
1/10 των Ιδρυτών». γ) Στο άρθρο 8, υπάρχουν αλλαγές στην ψηφοφορία. 
Συγκεκριμένα σύμφωνα με το καταστατικό του 1901 ο ιδρυτές ψηφίζονται από 
το Σώμα των Ιδρυτών και οι εισφορείς από το Διοικητικό Συμβούλιο, με τη 
συμμετοχή και πέντε ιδρυτών, εκ περιτροπής, ενώ σύμφωνα με το καταστατικό 
του 1929, και οι ιδρυτές και οι συνεισφορείς ψηφίζονται από το Σώμα των 
Ιδρυτών. Και στα δύο Καταστατικά οι γυναίκες Ιδρυτές και Εισφορείς ψηφίζονται 
μόνο από το Διοικητικό Συμβούλιο. δ) Το ποσό της μηνιαίας εισφοράς αυξάνεται 
με το καταστατικό του 1929, για τους ιδρυτές σε δέκα (10) δραχμές τον μήνα από 
δύο (2) και για τους εισφορείς σε πέντε (5) δραχμές τον μήνα από μία (1) δραχμή.   
 Από τη μελέτη του Μητρώου Ιδρυτών για την περίοδο 1930-1955 
εντοπίζουμε: α) Την εγγραφή δώδεκα γυναικών σε διάστημα δεκαετίας, από το 
1937 μέχρι και το 1947. Στο σημείο αυτό να σημειώσουμε ότι την περίοδο αυτή η 
ανάπτυξη της βιοτεχνίας, η ανάπτυξη του δημόσιου τομέα και η δημιουργία 
εργατικής τάξης στις πόλεις οδήγησαν τις γυναίκες στη διεκδίκηση της 
συμμετοχής τους στην αγορά εργασίας.13 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 11 Φ.Ε.Μ. Επιστολές.  
 12 Καταστατικόν της εν Κερκύρα Φιλαρμονικής Εταιρείας «Μάντζαρος», (Κέρκυρα: 1929). 
 13 Όλγα Παχή, «Η Θέση της γυναίκας στην Ελλάδα του μεσοπολέμου.  Μία συνοπτική 
θεώρηση», Ανιστόρητον, αρ. 38 (2013): 3. 
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Πίνακας 3: Εγγραφή γυναικών στο Μητρώο Ιδρυτών 1937-1947 
 

Επώνυμο Όνομα Επάγγελμα Ημερομηνία 
εγγραφής 

Βλάικου Ελένη κτηματίας χ.χ. 
Δαμορού Ευφροσύνη - 01/12/1942 

Δαμορού Αλεξάνδρα Χημείο τελωνείου 01/08/1947 
Καλούδη Αφροδίτη - 01/09/1942 
Καμιλιέρη Όλγα οικοκυρά 27/12/1937 
Λαμπίρη Μαρία οικοκυρά 18/02/1938 

Μαντζάρου Γεωργία - χ.χ. 

Μυρτέλλου Καλλιόπη - 20/04/1939 
Νικοκάβουρα Αγάθη καθηγήτρια 7/12/1955 
Παυλογιάννη Πολυξένη - υ18/03/1947 

Πιάτσα Πιπίτσα μαθήτρια 05/05/1940 
Φράγκη Λίλη γραμματέας εισαγγελίας 

Πρωτοδικών 
15/07/1937 

 
Πηγή: ΦΕΜ, Μητρώο Ιδρυτών. 

 
β) Την εγγραφή μεγάλου αριθμού ατόμων που ανήκαν στην αστική τάξη της Κέρ-
κυρας. 
 

Πίνακας 4. Εγγραφή ατόμων που ανήκαν στην αστική τάξη της Κέρκυρας 
 

Επώνυμο Όνομα Επάγγελμα Ημερομηνία 
Αθανασίου Αθανάσιος κτηματίας 26/05/1935 
Αλαμάνος Ευάγγελος κτηματίας 17/02/1935 
Αναστασίου Γεράσιμος έμπορος 17/11/1935 
Αρβανιτάκης Χαράλαμπος καθηγητής 17/11/1935 

Αρώνης Ιωάννης καπνέμπορος 17/02/1935 
Βανδώρος Σπυρίδων δικηγόρος  17/02/1935 
Βλαστός Χαρίλαος κτηματίας 17/11/1935 
Βλάχος Άγγελος δικηγόρος 17/02/1935 

Βούλγαρης Ανδρέας έμπορος 27/01/1935 

Βούλγαρης Σπυρίδων έμπορος 27/01/1935 
Βούλγαρης Σπυρίδων δικηγόρος 17/02/1935 
Βραχλιώτης Κωνσταντίνος συμβολαιογράφος 17/11/1935 
Δαφνής Γρηγόριος δικηγόρος 17/01/1935 

Δεπάολης Νικόλαος έμπορος 17/02/1935 
Δουκάκης Γεράσιμος ξενοδόχος 17/01/1935 
Θεοτόκης Σπύρος βουλευτής 17/02/1935 
Ιγγλέσης Ανδρογιάννης εφέτης 26/05/1935 
Καλούδης Αναστάσιος δικαστικός υπάλληλος 27/01/1935 

Καμβύσας Νικόλαος διευθυντής φυλακών 17/02/1935 
Κανάρης Περικλής ελεγκτής εφορίας 26/05/1935 
Καρβέλης Κωνσταντίνος γραμματέας εισαγγελίας 17/11/1935 
Κατωπόδης Νικόλαος εισαγγελέας πρωτοδικών 26/05/1935 
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Κεφαλάς Νικόλαος δικηγόρος 17/02/1935 
Κογεβίνας Λίνος κτηματίας 17/02/1935 

Κοέν Σαμουήλ έμπορος 27/01/1935 
Κόκκινος Στέφανος κτηματίας 17/11/1935 
Κόλλας Σπυρίδων δικηγόρος 17/02/1935 
Κοσκινάς Αριστοτέλης λογιστής 17/11/1935 
Κουλούρης Κωνσταντίνος δικηγόρος 17/02/1935 

Κουρής Χρήστος έμπορος 27/01/1935 
Λάνδος Μιχαήλ δημοσιογράφος 17/11/1935 
Λάντσας Σπυρίδων τυπογράφος 27/01/1935 
Λαυράνος Άγγελος κτηματίας 17/02/1935 

Λεονταρίτης Θεόδωρος διευθυντής αστυνομίας 17/11/1935 
Μαρκέτης Παύλος νομάρχης 17/02/1935 
Μαρτίνης Ξενοφών γραμματέας 

πταισματοδικείου 
 

Μαρτίνης Σπυρίδων κτηματίας 17/02/1935 
Μαυρόπουλος Πέτρος εισαγγελέας εφετών 26/05/1935 
Μαυρούδης Γεράσιμος έμπορος 17/11/1935 
Μερτίκας Νικόλαος ταγματάρχης 17/02/1935 

Μηλιαρέσης Γεώργιος λοχαγός στρατολογίας 17/11/1935 
Μοναστηριώτης Άριστος καθηγητής 26/05/1935 
Μοναστηριώτης Γεώργιος δικηγόρος  17/02/1935 
Μοναστηριώτης Ιωάννης βουλευτής 17/02/1935 

Μούκας Κωνσταντίνος έμπορος 17/11/1935 

Ναθαναήλ Σπυρίδων δικηγόρος 17/02/1935 
Νίτσας Σπυρίδων συνταγματάρχης 17/02/1935 
Οβάλες Σωτήριος υπάλληλος τελωνείου 26/05/1935 
Παΐζης Νικόλαος απόστρατος 

υποστράτηγος 
17/02/1935 

Παλαιολόγος Νικόλαος υπάλληλος ταχυδρομείου 17/11/1935 
Πάλλης - διευθυντής Εθνικής 

Τράπεζας 
17/11/1935 

Παναγιωτακόπουλος Γεώργιος δικηγόρος 17/02/1935 
Πανδής Βασίλειος χημικός 26/05/1935 

Παπαβλασόπουλος Σπυρίδων δικηγόρος 17/02/1935 

Παπαναστασάτος Σπυρίδων καθηγητής 17/02/1935 
Πιέρρης Κωνσταντίνος υπαστυνόμος Α΄ 17/02/1935 

Πλασκασοβίτης Ευστάθιος έμπορος 17/02/1935 
Πλασκασοβίτης Νικόλαος έμπορος 17/02/1935 

Πλεύρης Βασίλειος καθηγητής 27/01/1935 
Πολυμενόπουλος Νίκος εργοστασιάρχης 17/11/1935 

Πουλημένος Σπυρίδων έμπορος 17/02/1935 
Πουλής Μενέλαος δικηγόρος 17/02/1935 
Ρικάκης Παναγιώτης πρόεδρος εφετών 26/04/1935 

Σκλαβενίτης Χαρίλαος δερματέμπορος 27/01/1935 
Σολδάτος Κωνσταντίνος διευθυντής βιβλιοθήκης 17/02/1935 
Σουμελέκης Γεώργιος γυμνασιάρχης 27/01/1935 
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Φακιολάς Στέφανος δικηγόρος 17/11/1935 
Φαρμάκης Βασίλειος απόστρατος αξιωματικός 27/01/1935 

Φωτεινός Ευγένιος γυμνασιάρχης 17/11/1935 
Χαλικιόπουλος Νικόλαος εφέτης 26/05/1935 
Χαλικιόπουλος Σπυρίδων δικηγόρος 17/02/1935 
Χριστόπουλος Νικόλαος διευθυντής Νομαρχίας 26/05/1935 
Αβατάγγελος Σωτήριος έμπορος 29/03/1936 

Αγγελόπουλος Μιχαήλ πρωτοδίκης 20/12/1936 
Αρταβάνης Δημήτριος ιερέας 20/12/1936 
Ασσέρ Ιάκωβος έμπορος 20/12/1936 

Αυγερινός Αθανάσιος δικηγόρος 20/12/1936 

Βασιλάκης Αλέξανδρος κτηματίας 20/12/1936 
Βατασός Γεώργιος ιατρός 20/12/1936 
Βαφειάδης Εμμανουήλ έμπορος 20/12/1936 
Βλάχος Συμεών δικηγόρος 20/12/1936 

Καλλονάς Δημήτριος καθηγητής 20/12/1936 
Καρδάκας Νικόλαος εργολάβος 20/12/1936 
Κοκοτός Αλέξανδρος κτηματίας 20/12/1936 
Κοσμάτος Νικόλαος αστυνόμος 20/12/1936 
Κουρής Μενέλαος έμπορος 20/12/1936 

Κουρκουμέλης Δημήτριος κτηματίας 20/12/1936 
Κροκίδης Περικλής ιατρός 20/12/1936 
Μάμαλος Αθανάσιος ιατρός 01/03/1936 
Μάμαλος Βασίλειος δικηγόρος 20/12/1936 

Μολυβιάτης Κωνσταντίνος κτηματίας 20/12/1936 

Μουρίκης Νικόλαος απόστρατος αξιωματικός 20/12/1936 
Μπαρούχας Κωνσταντίνος δικηγόρος 20/12/1936 
Μπατάς Μάριος ελαιοέμπορος 20/12/1936 
Μωραΐτης Ερωτόκριτος ιατρός 20/12/1936 

Πάλλης Δημήτριος τυρέμπορος 20/12/1936 
Πανόπουλος Γεώργιος διευθυντής Εκδοτικής 

τράπεζας 
 

Πολίτης Ευγένιος κτηματίας 20/12/1936 
Πολίτης Σπυρίδων ιατρός 20/12/1936 
Πρίφτης Ηλίας απόστρατος αξιωματικός 20/12/1936 
Σορδίνας Θεόδωρος ιατρός 20/12/1936 
Σορδίνας Ιωάννης γεωπόνος 20/12/1936 

Σύρρος Κωνσταντίνος πρωτοδίκης 21/12/1936 
Φραγκούλης Ανδρέας διευθυντής ξενοδοχείου 29/03/1936 

Φρεν Φραγκίσκος εργολάβος 20/12/1936 
Χειμαριός Ιωάννης ιατρός 20/11/1936 

Καλογερόπουλος Γεώργιος καθηγητής λυκείου 15/07/1937 

Κοκονέτσης Αλέξανδρος υποστράτηγος 25/07/1937 
Κοσκινάς Ροδόλφος απόστρατος ταγματάρχης 15/07/1937 
Νικολάου Πέτρος ιατρός 20/12/1937 
Σέρβος Ιωάννης ταγματάρχης 25/07/1937 

Χονδρογιάννης Γεώργιος δημοδιδάσκαλος 04/04/1937 
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Δεσύλλας Νικόλαος οδοντίατρος 18/12/1938 
Θεόδοτος Κωνσταντίνος μεσίτης 17/11/1938 

Καραλής Παναγιώτης πρακτορείο εφημερίδων 16/10/1938 
Κουβαράς Ιωάννης εφέτης 16/10/1938 
Κυριάκης Νικόλαος εργολάβος 16/10/1938 
Λινάρδος Ανδρέας κτηματίας 05/03/1938 
Μάνεσης Ιωάννης εφέτης 16/10/1938 

Μαρινάκης Σπυρίδων επιχειρηματίας 16/10/1938 
Μικελέτης Νικόλαος γραμματέας εισαγγελίας 

εφετών 
16/10/1938 

Μούτσος Δαυίδ έμπορος 18/12/1938 
Μωραϊτης Τηλέμαχος εργολάβος 18/12/1938 
Νεράντζης Απόστολος μεσίτης  18/12/1938 

Παναγιωτόπουλος Δημήτριος υπάλληλος εισαγγελίας 
εφετών 

16/10/1938 

Πασιόκας Αγαμέμνων υπάλληλος εισαγγελίας 
εφετών 

16/10/1938 

Αντίοχος Χριστόδουλος καθηγητής 16/04/1939 
Παδοβάς Δημήτριος έμπορος 04/06/1939 
Βαϊανός Γεώργιος ιατρός 28/01/1940 

Δαπέργολας Σπυρίδων καθηγητής 28/03/1940 
Παπαδόπουλος Ιωάννης κτηματίας 05/05/1940 

Σαμουήλ Εμμανουήλ δικηγόρος 05/05/1940 

Αγάθος Ιωάννης εργοστασιάρχης 15/11/1941 
Δάρας Δημήτριος πρωτοδίκης 19/10/1941 

Δημητρόπουλος Παναγιώτης έμπορος 07/11/1941 
Δονάτος Σπυρίδων έμπορος 19/10/1941 
Κόλλας Σπυρίδων πρωτοδίκης 19/10/1941 

Μοτσενίγος Ιωάννης εργολάβος 19/10/1941 
Αγγελικόπουλος Παναγιώτης επόπτης έργων δήμου 01/09/1942 
Ασημόπουλος Δημήτριος κτηματίας 01/09/1942 

Βραδής Σπυρίδων υπάλληλος ταμείου 01/12/1942 
Δαφνής Οδυσσέας υπάλληλος εφετείου 01/09/1942 

Καρδάμης Σπυρίδων υπάλληλος εισαγγελίας 
πρωτοδικών 

01/09/1942 

Κομιανός Ιωάννης εφέτης 01/09/1942 

Κοντογιώργος Σπυρίδων φοιτητής 01/09/1942 
Μακρής Νικόλαος εμποροπλοίαρχος 01/09/1942 

Μαυρόπουλος Βασίλειος εφέτης 01/09/1942 
Μεταλληνός Δημήτριος υπάλληλος εφετείου 01/09/1942 
Μοτσενίγος Μαργαρίτης εργολάβος 01/01/1942 

Μωραΐτης Κλέαρχος φοιτητής 01/09/1942 
Μώρος Σπυρίδων οδοντίατρος 01/02/1942 

Ορεντζάτος Αλέξανδρος μηχανικός 01/09/1942 
Σαμουήλ Σπυρίδων φαρμακοποιός 01/01/1942 

Χονδρογιάννης Αθανάσιος καταστηματάρχης 01/09/1942 
Χονδρογιάννης Ευάγγελος πρόεδρος πρωτοδικών 01/09/1942 
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Αγάθος Χρήστος έμπορος 01/01/1943 
Αναστασίου Γεράσιμος κτηματίας 01/01/1943 

Αρμένης Νικόλαος απόστρατος αξιωματικός 28/03/1943 
Ασωνίτης Νικόλαος έμπορος 28/03/1943 
Βελλιανίτης Γεώργιος φαρμακέμπορος 01/01/1943 
Καρύδης Δημήτριος φοιτητής 01/01/1943 
Καζιάνης Αριστείδης απόστρατος αξιωματικός 28/03/1943 

Κολυτάς Ιωάννης εργολάβος  28/03/1943 
Κουρσάρης Σπυρίδων έμπορος 28/03/1943 
Κωστάκης Αναστάσιος εμπορομεσίτης 28/03/1943 
Κωνστάντης Δημήτριος κτηματίας 01/01/1943 

Λάζαρης Κωνσταντίνος κτηματίας 01/01/1943 
Λάσκαρης Νικόλαος απόστρατος αξιωματικός 01/03/1943 

Μαυρόπουλος Διογένης διδάσκαλος 15/02/1943 
Ρούτσης Ιωάννης στρατιωτικός συνταξιούχος 01/01/1943 
Σγούρος Κωνσταντίνος έμπορος 01/01/1943 

Σουέρεφ Σπυρίδων φοιτητής 01/01/1943 
Σπίνουλας Γεώργιος ιερέας 01/01/1943 
Χουρατιάν Χοσρώφ ιατρός 01/01/1943 
Ψαρράς Θωμάς απόστρατος αξιωματικός 28/03/1943 
Απέργης Πάτροκλος έμπορος 01/11/1944 

Ζερβόπουλος Ανδρέας έμπορος 01/06/1944 
Θεόδοτος Ξενοφών έμπορος 01/06/1944 
Κατωπόδης Αλέξανδρος γραμματέας επιμελητηρίου 01/06/1944 
Κοντογιάννης Κωνσταντίνος έμπορος 01/06/1944 
Μπούκας Νικόλαος κτηματίας 01/06/1944 

Αναγνώστης Κωνσταντίνος έμπορος 01/08/1945 
Αρβανιτογιώργος Ανδρέας γραμματέας εισαγγελίας 

εφετών 
23/05/1945 

Κοτινάς Χρήστος υπάλληλος 
πταισματοδικείου 

01/09/1945 

Λάμπρος Βασίλειος φαρμακοποιός 01/08/1945 

Μεταλληνός Αναστάσιος κτηματίας 01/10/1945 
Μεταλληνός Αριστείδης κτηματίας 01/10/1945 
Μεταλληνός Ιωάννης κτηματίας 01/10/1945 
Μεταλληνός Νεόφυτος κτηματίας 01/10/1945 

Μουμούρης Σπυρίδων έμπορος  01/12/1945 
Μπίστης Επαμεινώνδας λογιστής  01/05/1945 
Σκορδίλης Περικλής γραμματέας ανακρίσεως 08/10/1945 

Σπαθής Μαρίνος γραμματέας 
πταισματοδικείου 

01/02/1945 

Αρκούδης Δημήτριος έμπορος 01/08/1946 
Βελλιανίτης Κωνσταντίνος φαρμακοποιός 03/03/1946 
Δούκας Στυλιανός απόστρατος αξιωματικός  03/03/1946 

Καλογερόπουλος Ιωάννης καθηγητής 01/07/1946 
Κάφυρης Σπυρίδων καταστηματάρχης 01/07/1946 

Μαζαράκης Ηλίας καταστηματάρχης 01/07/1946 
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Μηλιαρέσης Γεώργιος απόστρατος αξιωματικός 03/03/1946 
Μπούας Στέφανος οπτικός 01/08/1946 

Αγάθος Σπυρίδων έμπορος 01/03/1947 
Αγιοβλασίτης Μιχαήλ δικηγόρος 09/03/1947 

Αρώνης Μιχαήλ εργοστασιάρχης 01/12/1947 
Βλαστός Χαρίλαος κτηματίας 09/03/1947 

Δεληγιάννης Νικόλαος εισαγγελία πρωτοδικών 01/10/1947 

Δήμας Αλέξανδρος δικηγόρος 22/01/1947 
Ζαφφειρόπουλος Σαράντης εργοστασιάρχης 26/02/1947 
Ζαφειρόπουλος Τιμόθεος εργοστασιάρχης 22/01/1947 

Ζερνιώτης Μαρίνος έμπορος 01/10/1947 

Καλογερόπουλος Θεόδωρος έμπορος 01/10/1947 
Κατσαρός Χαράλαμπος λογιστής εμπορικής 

τράπεζας 
01/11/1947 

Κομιανός Γεώργιος νομοκτηνίατρος 28/03/1947 
Κρητικός Νικόλαος έμπορος 01/10/1947 

Μαζαράκης Δημήτριος πλοιοκτήτης 09/03/1947 
Μαζαράκης Κωνσταντίνος πλοιοκτήτης 09/03/1947 
Μαρινάκης Σπυρίδων έμπορος 01/11/1947 

Μαυροζωνάρης Αλκίνοος έμπορος 01/11/1947 
Μαυροζωνάρης Σπύρος έμπορος 01/11/1947 

Μπάκλης Ιλλαρίων έμπορος 01/10/1947 
Μπάκολης Σπυρίδων έμπορος 01/11/1947 

Παπαθεοδώρου Πέτρος δικηγόρος 09/03/1947 

Παπιόκας Αγαμέμνων εισαγγελία πρωτοδικών 01/10/1947 
Πυλαρινός Σπυρίδων ιατρός 09/03/1947 
Σούσης Λέων έμπορος 01/10/1947 
Σουσιάν Αντώνιος δικηγόρος 09/03/1947 

Τσιριγγάκης Παναγιώτης έμπορος 01/10/1947 

Χειμαριός Μιχαήλ αρχιφύλαξ 28/03/1947 
Δεσύλλας Μιχαήλ φοιτητής 01/12/1948 
Κουλούρης Άγγελος δερματέμπορος 01/04/1948 
Ναθαναήλ Αναστάσιος έμπορος 01/11/1948 

Ναθαναήλ Γεώργιος έμπορος 01/11/1948 
Παπαδόπουλος Ιωάννης εφορεία 01/03/1948 

Τριβυζάς Νικόλαος έμπορος 01/11/1948 
 

Πηγή: Αρχείο Φ.Ε.Μ., Μητρώο Ιδρυτών. 
 

γ) Σημαντικό αριθμό εγγραφών ατόμων της αστικής τάξης για τους οποίους δεν 
έχει καταγραφεί η ημερομηνία εγγραφής. 
 

Πίνακας 5. Εγγραφή ατόμων χωρίς ημερομηνία εγγραφής 
 

Α/Α Επώνυμο Όνομα Επάγγελμα 

1 Αγάθος Ιωάννης έμπορος 
2 Αγγελόπουλος Ηλίας έμπορος 
3 Αγγελόπουλος Χρήστος έμπορος 
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4 Αμάραντος Σπυρίδων έμπορος 
5 Αναγνώστης Αλέξανδρος ιατρός 

6 Ανδρουτσέλης Αρσένιος ιατρός 
7 Ανεμογιάννης Γεώργιος φαρμακοποιός 
8 Αρβανιτάκης Χαράλαμπος κτηματίας 
9 Αργαλιάς Σπύρος υπάλληλος Α.Ο.Α.Π. 

10 Αρλιώτης Δομήνικος κτηματίας 

11 Αρκούδης Σπυρίδων έμπορος 
12 Αρώνης Μιχαήλ εργοστασιάρχης 
13 Αυγερινός Αθανάσιος δικηγόρος 
14 Βασιλάτος Σπυρίδων κτηματίας 

15 Βελλιανίτης Γεράσιμος υπάλληλος Α.Ο.Α.Π 
16 Βλάικος Γεώργιος κτηματίας 
17 Βλάχος Αλκίνοος έμπορος 
18 Βλάχος Γεώργιος δερματέμπορος 
19 Βλάχος Διονύσιος κτηματίας 

20 Βλάχος Σπυρίδων έμπορος 
21 Βλάχος Φώτιος έμπορος 
22 Βόγλης Μιχαήλ ταγματάρχης 
23 Βοζίκης Βασίλειος λοχαγός πεζικού 
24 Βοντετσιάνος Σπυρίδων κτηματίας 

25 Βουδούρης Φίλιππος έμπορος 
26 Βούλγαρης Ιωάννης ιατρός 
27 Βουργίδης Ιωάννης υπάλληλος Α.Ο.Α.Π 
28 Βραχλιώτης Θεόδωρος ιατρός 
29 Βρυώνης Γεράσιμος έμπορος 

30 Βρυώνης Γρηγόριος κτηματίας 
31 Δαμασκηνός Αλέξανδρος ιατρός 
32 Δαπέργολας Ιωάννης δικηγόρος 
33 Δαφνής Ιωάννης συνταξιούχος δημοδιδάσκαλος  

34 Δετζώρτζης Σπυρίδων έμπορος 
35 Δονάς Ανδρέας έμπορος 
36 Δοσίδης Γεώργιος κτηματίας 
37 Ζαφειρόπουλος Παναγής βιομήχανος 
38 Ζέρβας Βασίλειος γυμνασιάρχης 

39 Ζερβός Βίκτωρ έμπορος 
40 Ζερβός Δημήτριος έμπορος 
41 Ζερβός Ιωάννης κτηματίας 
42 Ζερβός Νικόλαος απόστρατος αξιωματικός 
43 Ζούλας Σπυρίδων κτηματίας 

44 Ζουπάνος Σπυρίδων δικηγόρος 
45 Θεοτόκης Ιωάννης κτηματίας 
46 Ιωαννίδης Κωνσταντίνος έμπορος 
47 Καλαβρέζος Γεώργιος κτηματίας 
48 Καλλονάς Γεώργιος οδοντίατρος 

49 Καλούδης Δημοσθένης ιατρός 
50 Κανάρης Περικλής εφοριακός 
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51 Καποδίστριας Ηλίας δημοδιδάσκαλος 
52 Καπέλος Κωνσταντίνος έμπορος 

53 Καρούσος Γεώργιος κτηματίας 
54 Καρύδης Γεώργιος κτηματίας 
55 Κασφίκης Γεώργιος απόστρατος αξιωματικός 
56 Κατσούλης Ηλίας κτηματίας 
57 Κεραμιδάς Γεώργιος έμπορος 

58 Κλαδάς Νικόλαος δημοσιογράφος 
59 Κογεβίνας Αντώνιος κτηματίας 
60 Κοκονέτσης Αλέξανδρος αξιωματικός 
61 Κόλλας Αλέξανδρος γεωπόνος 

62 Κόλλας Δανιήλ ιατρός 
63 Κόλλας Περικλής απόστρατος αξιωματικός 
64 Κόλλας Σπυρίδων δήμαρχος 
65 Κόλιας Γεώργιος συνταγματάρχης εν 

αποστρατεία 
66 Κόμης Αντώνιος καθηγητής 
67 Κομπολίτης Γεώργιος υπολοχαγός πεζικού 
68 Κοντός Μιχαήλ υπολοχαγός πεζικού 

69 Κοριακιανίτης Αρχιμήδης λιμενική επιτροπή 
70 Κορίκης Σπυρίδων έμπορος 
71 Κούλας Αντώνιος καθηγητής 
72 Κουλούρης Νικόλαος έμπορος 
73 Κουρεμένος Ιωάννης τραπεζίτης 

74 Κουρής Ερωτόκριτος ιατρός 
75 Κουρής Στέφανος δικηγόρος 
76 Κούρκουλος Σπυρίδων έμπορος 
77 Κουτσούρης Παναγιώτης κτηματίας 
78 Κυριάκης Γεράσιμος μηχανικός 

79 Κυριάκης Νικόλαος εργολάβος 
80 Λαβράνος Αλέξανδρος κτηματίας 
81 Λάζαρης Σπυρίδων βιομήχανος 
82 Λάζος Χρήστος έμπορος 

83 Λαλιώτης Απόστολος έφορος 
84 Λάμπρος Κωνσταντίνος ιατρός 
85 Λάμπρου Βασίλειος  φαρμακοποιός 
86 Λάμπρου Επαμεινώνδας έμπορος 
87 Λάσκαρης Αλέξανδρος κτηματίας 

88 Λέμης Ανδρέας έμπορος 
89 Λιτσαρδόπουλος Ιωάννης κτηματίας 
90 Μαζαράκης Γεώργιος έμπορος 
91 Μαργαρίτης Μιλτιάδης βιομήχανος 
92 Μαρτέλος Στέφανος κτηματίας 

93 Μαρτίνος  Νικόλαος υπάλληλος Α.Ο.Α.Π. 
94 Μαυρογένης Λεωνίδας λοχαγός πεζικού 
95 Μαυροζωνάρης Σπυρίδων έμπορος 
96 Μοντσενίγος Μαργαρίτης εργολάβος 
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97 Μοτσενίγος Χαρίλαος υπάλληλος Α.Ο.Α.Π. 
98 Μουστάκης Σολομών υπάλληλος Α.Ο.Α.Π 

99 Μπάκλης Ιλαρίων διευθυντής εργοστασίου 
Δαλιέτου 

100 Μπατάς Φώτιος έμπορος 

101 Παγιατάκης Ευστάθιος ιερέας 
102 Πανδής Δημήτριος καθηγητής 
103 Παξινός Νικόλαος ανθυπασπιστής πεζικού 
104 Παπαλεξίου  Κωνσταντίνος κτηνίατρος 
105 Πάρκας Στυλιανός λιμενάρχης 

106 Περίδης Γεώργιος καθηγητής 
107 Πλουμής Βασίλειος καθηγητής 
108 Πουλημένος Δημήτριος καθηγητής 
109 Πουλημένος Στέφανος αστυνόμος Β΄ 

110 Ραυτόπουλος Παναγιώτης ταγματάρχης 
111 Ρομποτής Ιωάννης στρατιωτικός συνταξιούχος 
112 Σκαφιδάς Κωνσταντίνος ιερέας 
113 Σκιαδόπουλος Μιχαήλ καθηγητής γαλλικής 
114 Σκιαδόπουλος Περικλής λοχαγός πεζικού 

115 Σουρβίνος Γεώργιος καθηγητής 
116 Φούτης Κωνσταντίνος έμπορος 
117 Χαλικιόπουλος Δημήτριος υπάλληλος Α.Ο.Α.Π. 
118 Χειρδάρης Ζαχαρίας δημοδιδάσκαλος 

 
 Από τα υπάρχοντα λοιπόν στοιχεία, βλέπουμε ότι το έτος 1935 έχουμε την 
εγγραφή 72 μελών που ανήκαν στην αστική τάξη και μόνο έξι μελών που ανήκαν 
στην εργατική τάξη. Να σημειώσουμε βέβαια ότι το 1935 παρατηρείται ο μεγα-
λύτερος αριθμός εγγραφών μελών της αστικής τάξης. Ταξινομώντας τις εγγραφές 
των ιδρυτών που ανήκαν στην αστική τάξη κατά επαγγέλματα προκύπτει 
μεγάλος συγκριτικά αριθμός εμπόρων που ενεγράφησαν στο Σώμα των Ιδρυτών 
καθώς και εγγραφή ατόμων με εξέχουσα θέση στην κερκυραϊκή κοινωνία, όπως 
ο νομάρχης Μαρκέτης, ο δήμαρχος  Σπυρίδων Κόλλας, οι βουλευτές Σπύρος 
Θεοτόκης και Ιωάννης Μοναστηριώτης. Έτσι, βλέπουμε ότι στο Διοικητικό 
Συμβούλιο, το οποίο προερχόταν από το Σώμα των Ιδρυτών και εκλεγόταν από 
αυτό, από το 1935 μέχρι και το 1953 πρόεδρος ήταν ο Στέφανος Κουρής, 
δικηγόρος, ενώ από το 1935 μέχρι και το 1950 αντιπρόεδρος ήταν ο Αρίστος 
Μοναστηριώτης.  
 

Πίνακας 6. Επάγγελμα Ιδρυτών 
 

Αριθμός Ιδρυτών Επάγγελμα 
79 έμπορος 
47 κτηματίας 

29 δικηγόρος 
2 συμβολαιογράφος 

22 γιατρός 
3 οδοντίατρος 

19 καθηγητής 
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6 δάσκαλος 
16 στρατιωτικός 

15 απόστρατος 
14 δικαστής 
13 δικαστικός υπάλληλος 
13 δημόσιος υπάλληλος 
9 βιομήχανος 

9 εργολάβος 
7 φαρμακοποιός 
6 διευθυντής δημόσιας υπηρεσίας  
6 υπάλληλος Α.Ο.Α.Π. 

5 ιερέας 
5 φοιτητής 
3 μεσίτης 
3 καταστηματάρχης 
3 λογιστής 

2 Πλοιοκτήτης 
1 εμποροπλοίαρχος 
2 διευθυντής Τράπεζας 
1 διευθυντής βιβλιοθήκης 
2 Βουλευτής ( Θεοτόκης Σπύρος, Μοναστηριώτης 

Ιωάννης) 
2 μηχανικός 
2 γεωπόνος 

2 δημοσιογράφος 
1 κτηνίατρος 
1 νομοκτηνίατρος 
1 δήμαρχος (Κόλλας Σπυρίδων) 
1 ξενοδόχος 

1 διευθυντής ξενοδοχείου 
1 πρακτορείο εφημερίδων ( Καραλής Παναγιώτης) 
1 χημικός 
1 νομάρχης (Μαρκέτης Παύλος) 

1 τραπεζίτης (Κουρεμένος Ιωάννης) 
1 τυπογράφος 
1 διευθυντής εργοστασίου Δαλιέτου 
1 οπτικός 
1 επιχειρηματίας 

1 ζωγράφος (Φλωριάς Κωνσταντίνος) 
 

Πηγή: ΦΕΜ, Μητρώο Ιδρυτών. 
 

Ο Αρίστος Μοναστηριώτης, ο οποίος γεννήθηκε το 1877, αναφέρεται στο 
Μητρώο Ιδρυτών, ως καθηγητής. Όμως, σπούδασε στο Εθνικό Μετσόβειο 
Πολυτεχνείο μηχανικός και ήταν εξαιρετικός ζωγράφος. Εργάστηκε στην 
Καλλιτεχνική Σχολή Κέρκυρας από το 1929 μέχρι και το 1940. Μάλιστα, από το 
1934 μέχρι και το 1940 διετέλεσε διευθυντής της Καλλιτεχνικής Σχολής, η οποία 
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και αναγνωρίστηκε από το κράτος το 1936 ως επαγγελματικό σχολείο.14 
Χαρακτηριστικό επίσης του αυξανόμενου αριθμού μελών από την αστική τάξη, 
είναι και το γεγονός ότι τον Ιούνιο του 1937 η τεκτονική στοά «Φοίνιξ» προσκαλεί 
τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου στη μαθητική επίδειξη της νυκτερινής 
σχολής αναλφάβητων απόρων παίδων στο κτίριο της Εμπορικής Σχολής. Στο 
σημείο αυτό να αναφέρουμε ότι ο πρόεδρος της Φιλαρμονικής Στέφανος Κουρής, 
ήταν μέλος της τεκτονικής στοάς, καθώς επίσης και ο αντιπρόεδρος της 
Φιλαρμονικής, Αρίστος Μοναστηριώτης και ο διευθυντής της Εμπορικής Σχολής, 
Γεώργιος Τριμέρης. Ωστόσο, πρέπει να τονίσουμε ότι η Φιλαρμονική Εταιρία 
«Μάντζαρος» διατήρησε τον φιλολαϊκό της προσανατολισμό και αυτό φαίνεται 
από τη συνεχιζόμενη εγγραφή στο Σώμα των Ιδρυτών ατόμων από την εργατική 
τάξη, αλλά και από τη συνεργασία με εργατικά σωματεία. Για παράδειγμα, το 
1935 ο σύνδεσμος παντοπωλών ζητάει από τη Φιλαρμονική την παραχώρηση της 
αίθουσας για συνεδρίαση και το 1937 ο σύνδεσμος εμποροραπτών ζητάει επίσης 
την παραχώρηση της αίθουσας για συνεδρίαση.15 
 
 4. Συμπέρασμα 
 Τελικά, από τη μελέτη του Διοικητικού Αρχείου της Φιλαρμονικής Εταιρίας 
«Μάντζαρος» καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η Εταιρία , από την πρώτη στιγ-
μή της ίδρυσης της, αποτέλεσε κομμάτι της κερκυραϊκής κοινωνίας και πολύ γρή-
γορα ενσωμάτωσε στο καταστατικό της όλες τις εξελίξεις και αλλαγές που ση-
μειώθηκαν στο νησί την περίοδο του μεσοπολέμου, πετυχαίνοντας έτσι να αντι-
μετωπίσει όλες τις οικονομικές και λειτουργικές δυσκολίες και να εκπληρώσει με 
μεγάλη επιτυχία τον σκοπό της που δεν ήταν άλλος, από την ψυχαγωγία, τη 
διδασκαλία και τη διάδοση της μουσικής τέχνης σε όλους/ες τους Κερκυραίους 
και τις Κερκυραίες, ανεξάρτητα από την κοινωνική τάξη στην οποία ανήκαν.  
 
 Πηγές και βιβλιογραφία 
 
 Πηγές 
 Αρχειακές πηγές 
Διοικητικό Αρχείο Φιλαρμονικής Εταιρίας «Μάντζαρος» 
Επιστολές 
Μητρώο Ιδρυτών  
Πρακτικά Διοίκησης 
Πρακτικά Σώματος Ιδρυτών 
 
 Δημοσιευμένες πηγές 
Εφημερίς της Κυβερνήσεως, αρ. φ. 127/15.05.1889. 
Εφημερίς της Κυβερνήσεως, αρ. φ. 180/13.07.1889. 
Εφημερίς της Κυβερνήσεως, αρ. φ. 309/6.11.1891. 
Καταστατικόν της εν Κερκύρα Φιλαρμονικής Εταιρίας «Μάντζαρος», Κέρκυρα: 
1901, 1929. 
 
 
 

 
 14 Γεώργιος Λογαράς, Καλλιτεχνική Σχολή Κερκύρας. Καλλιτεχνικός και Βιοτεχνικός 
Σύλλογος Κερκύρας,(Κέρκυρα: Εκδόσεις Φοίνιξ, 2011), 53, 54, 73, 81.  
 15 Φ.Ε.Μ. Επιστολές. 
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 Abstract  
 At the end of the 19th century, Corfu sustained rapid industrial growth. The 
consequence of this industrial growth was the establishment of many labor 
unions, as well as the Labor Center of Corfu. In this context is included the profile 
of the members of the Philharmonic Society "Mantzaros", which is founded in 
1890. Thus, according to the regulation of 1891 the purpose of the Society was the 
entertainment of the working class and the members of the founding fathers - 
sovereign body of the Company- had to belong to the working class. Besides, the 
correspondence of the Philharmonic of this period shows its close cooperation 
with the trade unions. However, a feature of the development of the profile of the 
members of the Philharmonic is the new regulation of the Company in 1901. No 
reference is made to the working class. From the study of the Register of Founders, 
in which there are, in alphabetical order registrations from 1915 to 1955, we 
identify the registration of a large number of people who belonged to the 
bourgeoisie of Corfu. For example, in the year 1935 we have the registration of 72 
members from the bourgeoisie and only 6 members from the working class. So, 
the Philharmonic Society from the first moment of its foundation, was an 
important factor of the Corfiot society and incorporated in its statute all social 
developments and changes.  
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Η ΜΠΑΝΤΑ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΗ (1919-1922) 
 

Αντισυνταγματάρχης (ΜΣ) ε.α. Αθανάσιος Μανιάτης 
zwimou06@yahoo.gr 

 
 
Περίληψη 
Η συνθήκη του Μούδρου έφερε ουσιαστικά το τέλος του Α΄ Παγκοσμίου 

Πολέμου (1914-1918) και την απόφαση του «Ανωτάτου Συμμαχικού 
Συμβουλίου» για αποστολή στρατευμάτων στην Μ. Ασία προκειμένου να 
διατηρήσουν την τάξη και να προφυλάξουν τους ελληνικούς πληθυσμούς που 
κατοικούσαν στις μικρασιατικές περιοχές. 

Η είσοδος του Ελληνικού Στρατού στη Σμύρνη τον Μάιο του 1919, έφερε 
και τις Ελληνικές Στρατιωτικές Μπάντες στην ενδοχώρα της Ανατολής. Ήταν 
παρούσες στις επιχειρήσεις από την Σμύρνη έως την Προύσα και από τον Έρμο 
έως τον Σαγγάριο ποταμό, ψυχαγωγώντας και ανυψώνοντας το ηθικό των 
στρατιωτών. 

Το ρεπερτόριό τους, εκτός από ελληνικά και ξένα εμβατήρια, 
περιελάμβανε αποσπάσματα από γνωστές όπερες, οπερέτες, βαλς, πόλκες ξένων 
και Ελλήνων συνθετών. Στρατιωτικοί μουσικοί ήταν αναγκαίο να αντιγράφουν 
σε τετράδια μουσικής, τα ποικίλα μουσικά έργα ώστε να εξυπηρετήσουν τα 
μουσικά σύνολα που βρίσκονταν στη Μικρασιατική Εκστρατεία.  

Ο διασωθείς τύπος της εποχής παρουσίαζε συνεχώς το έργο τους, 
τονίζοντας το ρόλο και την πολυποίκιλη δραστηριότητα που διαδραμάτιζαν. 

Η Μπάντα του Στρατού στην ανατολή διαδραμάτιζε έναν διαφορετικό 
ρόλο, ο οποίος επιδρούσε μέσα στην ψυχή των ανθρώπων, τους έδινε τη δύναμη, 
το σθένος και το κουράγιο απέναντι στις αντιξοότητες και τις δυσκολίες του 
πολέμου. 

 
1. Εισαγωγή 
Από την ίδρυση της Ελληνικής Στρατιωτικής Μουσικής στο Ναύπλιο το 

έτος 1824, οι Μπάντες αποτελούσαν αναπόσπαστο κομμάτι του στρατεύματος με 
παρουσία σχεδόν σε όλες τις στρατιωτικές επιχειρήσεις. 

Ήδη το έτος 1918 ο Ελληνικός Στρατός διέθετε τις παρακάτω εννέα 
Στρατιωτικές Μουσικές: 
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Πίνακας 1. Οι Μπάντες του Ελληνικού Στρατού το 19181 
 

Μουσική Φρουράς Αθηνών 
Μουσική Φρουράς Θεσσαλονίκης 

Μουσική Α΄ Σώματος Στρατού 
Μουσική Β΄ Σώματος Στρατού 
Μουσική Ε΄ Σώματος Στρατού 

Μουσική Σώματος Εθνικής Αμύνης 
Μουσική Μεραρχίας Αρχιπελάγους 

Μουσική Φρουράς Κρήτης 
Μουσική Φρουράς Σάμου 

 
Πηγή: Πρότυπος Στρατιωτική Χορωδία και Ορχήστρα2 καθώς και Γενική 

Επιθεώρηση.3 
 

2. Ιστορικό υπόβαθρο  
Με την συνθήκη του Μούδρου που ουσιαστικά έφερε το τέλος του Α΄ 

Παγκοσμίου Πολέμου (1914-1918), η διαδρομή προς το δρόμος της «Μεγάλης 
Ιδέας» φάνηκε να υλοποιείται με την διεκδίκηση μικρασιατικών περιοχών, όπου 
κατοικούσαν ελληνικοί πληθυσμοί.  

 

 
 

Εικόνα 1: Επιστολικό Δελτάριο εκδόσεις Μ.Ν. Μιχαλοπούλου, Αθήνα, με τίτλο 
«Πραγματοποηθέν όνειρον». Πηγή: Συλλογή Αθανάσιος Μανιάτης 

 

 
1 Β.Δ. «Περί Ορισμού των Στρατιωτικών Μουσικών του Κράτους», 17.08.1918. 
2 Οι οποίες καταργήθηκαν αργότερα με το Β.Δ. «Περί καταργήσεως της Στρατιωτικής. 

Ορχήστρας και Χορωδίας», αρ. 34, 3.3.1921.  
3 Ν.Δ. 1424 «Περί Ιδρύσεως Στρατιωτικών Μουσικών», 15.5.1918. 



33 
 

H τελική απόφαση για την αποστολή του Ελληνικού Στρατού4 στην Μ. 
Ασία πάρθηκε από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ και τους Πρωθυπουργούς της Αγγλίας 
και Γαλλίας στις 23 Απριλίου 1919, με την συγκατάθεση του Ελευθέριου 
Βενιζέλου ο οποίος είδε την ευκαιρία για την ολοκλήρωση του οράματος της 
«Μεγάλης Ιδέας». 

Για την είσοδο του Ελληνικού Στρατού στη Σμύρνη τον Μάιο του 1919, o 
Γάλλος στρατιωτικός αναλυτής, Συνταγματάρχης Bujac στο βιβλίο του Οι 
εκστρατείες του Ελληνικού Στρατού,5 αναφέρει ότι «Ολόκληρος ο Ελληνικός 
Στρατός ήτο εκεί. Οι κώδωνες ηχούν. Αι στρατιωτικαί μουσικαί παίζουν 
πατριωτικά άσματα». 

 

 
 

Εικόνα 2: Επιστολικό Δελτάριο από την άφιξη του Διοικητή της Στρατιάς 
Σμύρνης Στρατηγού Λεωνίδα Παρασκευόπουλου στις 11 Ιουλ 1919. 

Πηγή: Συλλογή Αθανάσιος Μανιάτης. 
 

3. Οι Μπάντες Στρατού στην Ανατολή 
Από την έως τώρα έρευνα στην περίοδο της Μικρασιατικής Εκστρατείας, 

σε αρχεία του Πολεμικού Μουσείου Αθηνών, της Εστίας Ν. Σμύρνης, της Εθνικής 
Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και τον διασωθέντα τύπο της εποχής, προκύπτει ότι οι 
παρακάτω Στρατιωτικές Μπάντες μετείχαν στην Μικρασιατική Εκστρατεία:  

 
3.1. Μουσική Στρατιάς Μ. Ασίας 
Η Μπάντα είχε εγκατασταθεί σύμφωνα με την Εφημερίδα Αμάλθεια6 στη 

περιοχή του Κορδελιού, προάστιο της Σμύρνης, καλούμενο επίσημα ως Περαία.7  
 
 

 
4 http://mikrasiatikhekstrateia.gr/politiki/poreia_pros_tin_ionia (4.10.20). 
5 Colonel Bujac: Les Campagnes de L’Armee Hellenique (1918-1922), Paris 1930. 
6 Εφημερίδα Αμάλθεια, αρ.19179, 19(1).3.1922. 
7 «Κορδελιό Σμύρνης», προσπέλαση 6 Οκτωβρίου 2020,  

http:// www.el.wikipedia.org/wiki/Κορδελιό_Σμύρνης. 
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Εικόνα 3: Ψυχαγωγία σε νοσοκομείο εκστρατείας από την Μουσική της 
Στρατιάς Σμύρνης το 1921. Αρχείο Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος. 

 
3.2. Μουσική Γ΄ Σώματος Στρατού  

 

 
 

Εικόνα 4: Η Στρατιωτική Μουσική του Γ΄ ΣΣ στη Προύσα, ετοιμάζεται για 
συναυλία με αφορμή 25η Μαρτίου 1921, έξω από το Λουϊ Τζαμί. Στη 
φωτογραφία διακρίνονται ο Διοικητής της Μπάντας, Λοχαγός Αδάμ 

Μαυριδάκης (στο μέσο), ο Υπολοχαγός Αλέξανδρος Ταχτατζής (δεξιά) και ο 
Ανθυπολοχαγός Νικόλαος Σταθερός (αριστερά). Πηγή: Αρχείο Εθνικής 

Βιβλιοθήκης της Ελλάδος. 
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3.3. Μουσική 11ου Συντάγματος IV Μεραρχίας 
 

 
 

Εικόνα 5: Στρατιωτική Μουσική 11ου Συντάγματος της ΙV Μεραρχίας 
σε ψυχαγωγία στις 6 Οκτ 1921. 

Πηγή: Φωτογραφικό Αρχείο Πολεμικού Μουσείου Αθηνών. 

 
3.4. Μουσική 28ου Συντάγματος 

 

 
 

Εικόνα 6: Η Στρατιωτική Μουσική του 28ου Συντάγματος στο Σεϊντή Γαζή. Το 
Σεϊντή Γαζή υπήρξε η έδρα του σταθμού διοίκησης του Συντάγματος 

από 29 Οκτ 1921 έως 29 Απρ 1922. 
Πηγή: Φωτογραφικό Αρχείο Πολεμικού Μουσείου Αθηνών. 

 
 
 
 
 



36 
 

3.5. Μουσική ΙΙΙ Μεραρχίας 
 

 
 

Εικόνα 7: Ψυχαγωγία οπλιτών υπό τους ήχους της Στρατιωτικής Μουσικής της 
ΙΙΙ Μεραρχία στο Τάνισμαν (πλησίον του ποταμού Σαγγάριου) το 1922. Πηγή: 

Φωτογραφικό Αρχείο Πολεμικού Μουσείου Αθηνών. 
 

3.6. Μουσική VII Μεραρχίας 
 

 
 

Εικόνα 8: Η Στρατιωτική Μουσική της VII Μεραρχίας, σε ψυχαγωγία στο 37ο 
Σύνταγμα στις 27 Ιουλίου 1921. 

Πηγή: Φωτογραφικό Αρχείο Πολεμικού Μουσείου Αθηνών. 
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3.7. Μουσική ΧΙΙΙ Μεραρχίας 
 

 
 

Εικόνα 9: Ψυχαγωγία στο μέτωπο του Ουσάκ με την Στρατιωτική Μουσική της 
ΧΙΙΙ Μεραρχίας στις 5 Ιουνίου 1921. 

Πηγή: Φωτογραφικό Αρχείο Ιστορικού & Εθνικού Μουσείου. 
 

Από τα έως τώρα φωτογραφικά τεκμήρια της παρουσίασης προκύπτει ότι 
η ψυχαγωγία του προσωπικού των Μονάδων που επιχειρούσαν στο μέτωπο ήταν 
προφανώς μία συχνή δραστηριότητα των Στρατιωτικών Μπαντών.  

 
4. Οι Αρχιμουσικοί του Στρατού 
Με την έναρξη της εκστρατείας, Επιθεωρητής Στρατιωτικών Μουσικών 

ήταν ο παγκόσμιας εμβέλειας μουσικός και συνθέτης της Νεότερης Ελλάδος 
Ταγματάρχης Μ. Καλομοίρης, ο οποίος υπέβαλε την παραίτηση του μετά την 
εκλογική ήττα του Ελευθέριου Βενιζέλου το Νοέμβριο του 1920.8 

 
 
 
 

 
8 Εφημερίδα Έθνος, αρ. 2427, 09.11.1920. 
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Εικόνα 10: Γενικός Επιθεωρητής Στρατιωτικών Μουσικών, Ταγματάρχης 
Μανώλης Καλομοίρης. 

Πηγή: Φωτογραφικό Αρχείο Συλλόγου Μανώλη Καλομοίρη. 
 

Δύο επίσης αξιόλογοι εκπρόσωποι της εθνικής μουσικής σχολής, ο 
Σπυρίδων Καίσαρης και ο Αλέξανδρος Καζαντζής αναλαμβάνουν Επιθεωρητές 
των Στρατιωτικών Μουσικών εκείνης της εποχής. 

Ως Γενικός Επιθεωρητής Στρατιωτικών Μουσικών Ελλάδος, αναλαμβάνει 
ο Ταγματάρχης Σπυρίδων Καίσαρης, ο οποίος ανακαλείται με Β.Δ. στην ενεργό 
υπηρεσία. 

 

 
 

Εικόνα 11: Β.Δ. «Περί ανακλήσεως αποστρατείας του Ταγματάρχη Καίσαρη 
Σπυρίδωνος», Αρ. Φυλ. 37, 13 Μαρτίου 1921.  

Πηγή: Αρχείο Υπηρεσίας Στρατιωτικών Αρχείων/ΓΕΣ 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100030813373473
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 Ταυτόχρονα, ιδρύεται Επιθεώρηση Στρατιωτικής Μουσικής Ιωνίας με 

έδρα την Σμύρνη και Γενικό Επιθεωρητή τον Λοχαγό Αλέξανδρο Καζαντζή. 
 

  
 

Εικόνα 12: Β.Δ. «Περί ιδρύσεως Επιθεωρήσεως Στρ/κής Μουσικής Ιωνίας», 
αρ. φυλ. 75, 4 Απριλίου 1921. Πηγή: Αρχείο Υπηρεσίας Στρατιωτικών 

Αρχείων/ΓΕΣ. 
 

 
 

Εικόνα 13: Β.Δ. «Περί τοποθετήσεως Λοχαγού Μουσικού Καζαντζή Αλ.», αρ. φυλ. 
98, 30 Απριλίου 1921. Πηγή: Αρχείο Υπηρεσίας Στρατιωτικών Αρχείων/ΓΕΣ. 
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Όπως αναφέρει σε άρθρο του ο καθηγητής Μουσικής του Ωδείου των 
Παρισίων κ. Δ.Γ. Μιλανάκης στην εφημερίδα Αμάλθεια (εκδοθείς στη Σμύρνη),  

 
Ο διακεκριμένος μουσικός και άριστος βιολιστής, καθηγητής του Ωδείου 
Βρυξελλών, επιθεωρητής των στρατιωτικών Μουσικών, […] κ. Αλεξ. 
Καζαντζής, ευρισκόμενος ενταύθα ενέργησε δεόντως δια την ίδρυσιν 
Ωδείου εν Σμύρνη, έγραψε και πολλά εις την Αρμονία.9 
 
Το δημοσίευμα αποτυπώνει το ενδιαφέρον του τότε Επιθεωρητή Ιωνίας 

για την μουσική εκπαίδευση των Ελλήνων της Σμύρνης προσφέροντας ο ίδιος τις 
γνώσεις του και δίνοντας μια ώθηση στην μουσική εξέλιξη. 

 
5. Καθήκοντα (Στρατιωτικά – Μουσικά) 
Οι Μπάντες του Στρατού εκτός από τα μουσικά καθήκοντα είχαν και 

στρατιωτικά καθήκοντα όπως καταγράφεται από το Μοτσενίγειο Ιστορικό 
Αρχείο. Πιο συγκεκριμένα είχαν καθήκοντα νοσοκόμου - τραυματιοφορέα. Στο 
αυτοβιογραφικό σημείωμα o Αντισυνταγματάρχης Μουσικού Ελευθέριος 
Μαυρομμάτης, ως Μουσικός Ι Τάξεως (Επιλοχίας) αναφέρει τα εξής:  

 
  Εξήσκησε τα καθήκοντα του τραυματιοφορέα κατά τας μάχας του Τσαούς 

Τσικλίκ (οχυρά Μουνταχείας) και του Καλέ Γρότο (οχυρόν της Άγκυρας). 
Δια την υπηρεσίαν ταύτην μου απονεμήθη εύφημος μνεία της V Μεραρχίας 
και το Αργυρόν Αριστείον Ανδρείας.10  
 
Το παραπάνω γεγονός επιβεβαιώνεται και από το απόσπασμα Ημερήσιας 

Διαταγής της 21 Οκτωβρίου 1921 της V Mεραρχίας. 
 

 
 

Εικόνα 14: Αποσπάσματα Ημερήσιας Διαταγής της V Μεραρχίας. 
Πηγή: Αρχείο Υπηρεσίας Στρατιωτικών Αρχείων/ΓΕΣ. 

 

 
9 Εφημερίδα Αμάλθεια, αρ. 19233, 18(1).6.1922. 
10 Μοτσενίγειο Ιστορικό Αρχείο, φ. 4681/Δ΄Στρατιωτικαί Μουσικαί. 
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Οι Μπάντες του Στρατού στην Ανατολή, συμμετείχαν στη μουσική ζωή 
τόσο των τοπικών κοινωνιών, όσο και του ίδιου του στρατεύματος που 
επιχειρούσε στο μέτωπο. Ψυχαγωγούσαν το στρατό, έδιναν συναυλίες στο κοινό 
και συμμετείχαν σε αγώνες ποδοσφαίρου και μνημόσυνα υπέρ των πεσόντων.  

O διασωθέν τύπος της εποχής δημοσιεύει συστηματικά ειδήσεις με θέμα 
την Στρατιωτική Μουσική παρουσιάζοντας την καθημερινότητα και τις δράσεις 
της. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Αρμονία11 της 
Σμύρνης, τον Απρίλιο του 1920, με τίτλο «Το Στρατόπεδο», στην οποία 
περιγράφετε η ζωή σε ένα στρατόπεδο κοντά στον ποταμό Έρμο,12 με τέσσερεις 
αναφορές στο ίδιο άρθρο για την Στρατιωτική Μουσική της Μεραρχίας.  

Ο αρχισυντάκτης του άρθρου Κώστας Μισαηλίδης στις 15 Απριλίου 1920 
ως πολεμικός ανταποκριτής του Μικρασιατικού Μετώπου, περιγράφει τις 
στιγμές των στρατιωτών:  
 

Μια ωραία εικόνα. Ένα ημικύκλιο τα βουνά. Κι άλλο ημικύκλιο οι αψηλές 
λεύκες. Και στη μέση η κοίτη του ξεροχείμαρρου. Εδώ και η Μουσική της 
Μεραρχίας, παίζει τον Καλαματιανό. Και τη κυκλώνει ο χορός. Αξιωματικοί 
και υπαξιωματικοί και στρατιώτες μαζύ. Όλοι ίδιοι, κι όλοι αντίκρυ στον 
Θάνατο που θ’ ανταμώσουν αύριο. Ένας σπαρτιατισμός. Πανηγύρι η μάχη 
και ο θάνατος θριάμβος, Και η Νίκη κοντά, πάντα κοντά και πάντα μαζύ. 
Σκλάβα.13 

 
Το άρθρο συνεχίζει να περιγράφει τους στρατιώτες να σιγοτραγουδούν τη 

«Μάνα του Κίτσου» και να συναναστρέφονται με τους κατοίκους του τοπικού 
χωριού, ενώ «η Μουσική της Ορχήστρας ξυπνά τους αντίλαλους του 
Στρατοπέδου», «τώρα η Ορχήστρα παίζει το Σέρβικο τραγούδι» και «οι φαντάροι 
μας ακούνε τη Μουσική. Και νιώθουν μιαν συγκίνησιν». 

 

 
11 Εφημερίδα Αρμονία, αρ. 40, 26.4.1920 (Από την βιβλιοθήκη της Εστίας Ν. Σμύρνης). 
12 Ο Έρμος ποταμός είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος ποταμός της Δυτικής Τουρκίας που 

πηγάζει από τα όρη Μουράτ στην περιοχή της Κιουτάχειας και εκβάλει στο Αιγαίο βόρεια της 
Σμύρνης. «Έρμος ποταμός», προσπέλαση 20 Φεβρουαρίου 2021, 
https://el.wikipedia.org/wiki/Έρμος_ποταμός. 

13 Εφημερίδα «Αρμονία», αρ. 40, 26.4.1920 (Από την βιβλιοθήκη της Εστίας Ν. Σμύρνης). 
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Εικόνα 15: Εφημερίδα Αρμονία, αρ. φυλ. 40 Σμύρνη, 26 Απριλίου 1920.  
Πηγή: Αρχείο Εστίας Ν. Σμύρνης. 

 
Για την εξύψωση και ψυχαγωγία των στρατευμάτων συμμετέχουν σε 

αγώνες ποδοσφαίρου με την «Σ. μουσική παιανίζουσα τα νικητήρια, εν μέσω 
πανδαιμονίων ζητωκραυγών»14 αλλά και σε «επιβλητικόν μνημόσυνον» που 
διοργανώνεται από τον Διοικητή της IVης Μεραρχίας Υποστράτηγο κ. Δ. Δημαρά, 
«υπέρ των πεσόντων και θανόντων κατά την Μικρασιατικήν εκστρατείαν 
αξιωματικών και οπλιτών της Μεραρχίας».15 

 
 
 

 

 
14 Εφημερίδα Αμάλθεια, αρ. 19201, 16(29).4.1922. 
15 Εφημερίδα Αμάλθεια, αρ. 19249, 11(24).6.1922. 
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Εικόνα 16: Επικήδειες τιμές σε Έλληνα Αξιωματικό στο Εσκί Σεχίρ. 
Επικεφαλής της πομπής η Στρατιωτική Μουσική, 1921. Πηγή: Φωτογραφικό 

Αρχείο Ελληνικού Λογοτεχνικού & Ιστορικού Αρχείου. 
 

Εστιάζοντας σε ανακοινώσεις στην εφημερίδα Αμάλθεια, βλέπουμε τη 
διοργάνωση μιας «ευεργετικής συναυλίας»16 η οποία καλεί το «φιλόμουσο κοινό» 
της Σμύρνης, στην αίθουσα του κινηματοθεάτρου Σκανδάλη. Ομοίως με αφορμή 
χορευτική ημερίδα «Η Μουσική της Στρατιάς ευγενώς παραχωρηθείσα θέλει 
παιανίζει καθ' όλην την διάρκεια της Ημερίδος»,17 όπως και κατά την εορτή των 
Αγίων Απόστολων «η Στρατιωτική μουσική της Στρατιάς θα παιανίζη σήμερον εις 
τον μαγευτικόν κήπον του ζυθοποιείου Αϊδ».18  

 
6. Ρεπερτόριο 
Ένα από τα εμβατήρια που ακούγονται εκείνη την εποχή είναι το 

εμβατήριο «Ο Αετός» του Σπυρίδωνα Καίσαρη. 
 

 
 

Εικόνα 17: Παρτιτούρα Εμβατηρίου Ο Αητός. 
Πηγή: Συλλογή Αθανάσιος Μανιάτης. 

 
16 Εφημερίδα Αμάλθεια, αρ. 19179, 19(1).3.1922. 
17 Εφημερίδα Αμάλθεια, αρ. 19283, 24(6).7.1922. 
18 Εφημερίδα Αμάλθεια, αρ. 19262, 30(13).6.1922. 
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Η εφημερίδα Καθημερινή τον Ιούλιο και Αύγουστο του 1921 αναφέρει σε 

δύο δημοσιεύσεις της, την επίδραση που ασκούσε στο στράτευμα το 
συγκεκριμένο εμβατήριο κατά την διάρκεια των επιχειρήσεων. 

 
  Ήτο η 8 πρωϊνή: Αλλ' αιφνιδίως, χωρίς κανείς να το περιμένη από του 

εγγύς λοφίσκου η Μουσική του Β' Σώματος Στρατού και όλοι οι 
Σαλπιγκταί , αφήνουν να σκορπισθούν οι ήχοι του «Αετού ο Γυιός». Τι 
επακολούθησε! λαιλαψ, θύελλα, καταιγίς, αφροί μεμονομένης θαλάσσης.19  

 
Κάτι ανάλογο συνέβη και στην μάχη του Γόρδιου: 
 

Αφνιδίως την μεσημβρίαν όλαι ταυτοχρόνως οι Ελληνικαί σάλπιγκες 
ήρχισαν δια μιάς σαλπίζουσαι «Τον Αητόν». Ο Στρατός δεν εκρατήθη 
πλέον. Έξαλλος, φρικιών εξ ενθουσισμού, συνηρπάγη υπό την προτροπήν 
του θούριου, χωρίς καν ν' ακούση άν διετάχθη να προχωρήση, 
προυχώρησεν, επιπεσών κατά του εχθρού κεραυνώδης φοβερός άγριος 
ακράτητος.20 
 
Από τα παραπάνω δημοσιεύματα μπορούμε να καταλάβουμε ότι μέσα από 

το άκουσμα ενός εμβατηρίου αυξανόταν ο ενθουσιασμός των στρατιωτών με 
στόχο την εκπλήρωση της αποστολής που δεν ήταν άλλη εκείνα τα χρόνια, από 
το όραμα της «Μεγάλης Ιδέας».  

Από την έρευνα στο Ιστορικό Μουσικό Αρχείο της Διεύθυνσης 
Μουσικού/ΓΕΣ, εικάζεται ότι το κύριο ρεπερτόριο σύμφωνα με τις χειρόγραφες 
παρτιτούρες21 που σώζονται μέχρι τις μέρες μας ήταν επί το πλείστον ποτ πουρί 
από γνωστές όπερες και οπερέτες ξένων και Ελλήνων συνθετών, βαλς, πόλκες και 
ξένα εμβατήρια.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
19 Εφημερίδα Η Καθημερινή, αρ. 649, 19.7.1921. 
20 Εφημερίδα Η Καθημερινή, αρ. 652, 21.8.1921. 
21 ΔΝΣΗ ΜΟΥΣΙΚΟΥ/ΓΕΣ, Χειρόγραφα Βιβλία Μουσικής Περιόδου Μικρασιατικής 

Εκστρατείας (1919-1922), προσπέλαση 20 Φεβρουαρίου 2021, 
www.army.gr/sites/mousikoarxeio/index.php. 
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Πίνακας 2. Μουσικά έργα περιόδου Μικρασιατικής Εκστρατείας 
 

P. Caravanna Marcia Triomfale 
Ch. Gounod Pot Pourri Opera "Mireille" 

Von Oscar Fetras Operetta Die keusche Susanne 
 Marche dei Tambouri 

Leo Delibes Pot Pourri Opera "Lakme" 
Franz von Suppé Morning noon and night in Vienna 

Emmerich Kalman Operetta "Der Zigeunerprima" 
Sydney Baynes Valse "Destiny" 

 Marche "Astra" Sousa 
Tchouhadjian, Dikran Αθηναϊκή Οπερέτα "Χορ-Χορ Αγάς" 

Franz Lehar Pot Pourri Operetta "Eva" 
Θεόφραστος Σακελλαρίδης Μέρος από την Οπερέτα «Αρλεκίνος» 

Paul Lincke "Intermezzo" 
Walter Rapsodia "Americana" 
C. Kerl Marche "Germania" 

Giacomo Puccini Opera "La Bohene" 
 Polka "France et Russie" 

Giacomo Puccini Pot Pourri Opera "Madame Butterfly" 
Σπ. Σαμάρα Pot Pourri Opera "La Flora Mirabilis" 
Σπ. Σαμάρα Intermezzo "La Martire" 

 Overture "Isabella" 
Von Oscar Fetras Valse Die Keusche "Susanne" 

Ν. Σταθερός Marche "Le Progres" 
 Fantasia Orientale Gayto 

G. Anna Marcia "Galaduomini" 
 

Πηγή: Ιστορικό Μουσικό Αρχείο Διεύθυνσης Μουσικού ΓΕΣ. 
 

http://eliaserver.elia.org.gr:8080/lselia/listres.aspx?lsid=159560&fcode=s706a&ftext=ΜΟΥΣΙΚΟΣ%20ΘΠ&fval=Tchouhadjian,%20Dikran&form=300009
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Εικόνα 18: Χειρόγραφο βιβλίο για φλάουτο με ημερομηνία, Δορύλαιον 4-5-1922. 
Πηγή: Ιστορικό Μουσικό Αρχείο Διεύθυνσης Μουσικού ΓΕΣ. 

 
Όπως προκύπτει από την έρευνα, αντιγραφείς αναπαρήγαγαν τα 

παραπάνω μουσικά έργα για τις ανάγκες της Μπάντας κατά την διάρκεια της 
εκστρατείας στο Εσκί Σεχίρ (Δορύλαιον), με ημερομηνίες καταγραφής 4 Απριλίου 
1922 και 8 Ιουνίου 1922 αντίστοιχα. 

 

  
 

Εικόνα 19: Απόκομμα χειρόγραφων βιβλίων μουσικής. 
Πηγή: Ιστορικό Μουσικό Αρχείο Διεύθυνσης Μουσικού ΓΕΣ. 

 
Τα δε πεντάγραμμα που χρησιμοποιούνται για την γραφή των μουσικών 

έργων των Ελληνικών Στρατιωτικών Μουσικών προέρχονται από μουσικό οίκο 
εκείνης της εποχής του Chamli Inskeder στη Κωνσταντινούπολη. 
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Εικόνα 20: Απόκομμα χειρόγραφων βιβλίων μουσικής.  
Πηγή: Ιστορικό Μουσικό Αρχείο Διεύθυνσης Μουσικού ΓΕΣ. 

 
Ακολουθώντας τα ελληνικά στρατεύματα στην προέλασή τους στην 

ενδοχώρα της Ανατολής, τα τμήματα της Στρατιωτικής Μουσικής, όπως 
προκύπτει από την έρευνα, ήταν παρόντα σε όλες σχεδόν τις επιχειρήσεις από την 
Σμύρνη έως την Προύσα και από τον Έρμο έως τον Σαγγάριο ποταμό.  

Ενδιαφέρον παρουσιάζει ότι στις συλλογές του Μουσείου της Πόλης 
Οντεμίς,22 στην επαρχία της Σμύρνης (Ödemiş Yıldız Kent Arşivi ve Müzesi), 
εκθέτονται 6 μουσικά όργανα με την λεζάντα «τα μουσικά όργανα της Ελληνικής 
Φρουράς».  

 

 
 

Εικόνα 21: Αίθουσα μουσικών οργάνων του μουσείου Ödemiş της Σμύρνης. 
Πηγή: Φωτογραφικό αρχείο μουσείου Ödemiş. 

 
7. Συμπεράσματα 
Κλείνοντας το μικρό αφιέρωμα στις Μπάντες του Στρατού στην Ανατολή 

(1919-1922) παρατηρούμε ότι διαδραμάτιζε έναν διαφορετικό ρόλο, ο οποίος 
επιδρούσε μέσα στην ψυχή των ανθρώπων ανυψώνοντας το ηθικό των 
Στρατιωτών και των τοπικών κοινωνιών, τους έδινε τη δύναμη, το σθένος και το 
κουράγιο απέναντι στις αντιξοότητες και τις δυσκολίες του πολέμου. 

 

 
22 www.odemis.bel.tr/tesislerimiz/odemis-yildiz-kent-arsivi-ve-muzesi.html, 

προσπέλαση 3 Φεβρουαρίου 2020. 
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Abstract 
The Armistice of Mudros virtually meant, on the one hand, the end of the 

First World War (1914 – 1919) and, on the other, the decision of the “Allied 
Powers” which involved landing troops in Asia Minor so as to maintain order and 
protect the Greek population inhabiting the regions of Asia Minor. 

The Greek Army Landing in Smyrna (Izmir) in May 1919 brought the Greek 
Army Bands to the mainland of Anatolia too. They were present during the 
military operations from Smyrne to Bursa and from the Ermos River (Gediz River) 
to the Sangarios River entertaining and boosting the soldiers’ morale. Their 
repertoire, except for Greek and foreign marches, included fragments/parts of 
well-known operas, operettas, waltz, and polkas by foreign and Greek composers. 
It was vital that military musicians copy the various musical works into musical 
staves so as to serve the musical ensembles existing in the Asia Minor expedition. 

The surviving press of that period continually presented their work, 
stressing the significant role they played and the highly diverse activity they had. 

The Army Band in Anatolia held a different role which acted upon people’s 
souls and gave them strength, bravery, and courage against the adversities and the 
difficulties of war. 
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Abstract 
In 1965, Nicolas Astrinidis accepted the directorship of the Philharmonic 

and Mixed Choir of the Municipality of Thessaloniki, effectively moving his 
residence from Paris to Thessaloniki. His decision was owing to family and 
financial reasons, but it had lasting consequences both for his creative output and 
for the city’s musical life. A permanent post with a major musical ensemble 
provided financial stability and creative opportunities for him, but it also was 
cutting him off from the European scene. On the other side, a culturally 
conservative Thessaloniki was being exposed to the cosmopolitanism and 
advanced music language of a Diaspora composer. Drawing on primary sources, 
this paper provides biographical and historical background on Astrinidis’ decision 
to settle in Thessaloniki and to invest his creative powers in the city’s rich history 
and culture. It also considers the challenges and outcome of this decision as well 
as ways of promoting the city’s heritage through Astrinidis’s music. 

 
1. Early Life 
Nicolas Astrinidis was born in Akkerman, Bessarabia (Romania) on May 6, 

1921.1 He was the third son of a Greek immigrant trader who had made fortunes 
both in pre-revolutionary Russia and in Romania, and of a Romanian-Russian 
mother with an artistic background.2 Despite his mixed ethnic ancestry and 
ignorance of the Greek language, Astrinidis was raised in full awareness of his 
Greek heritage. 

His childhood was one of comfort and educational opportunities.3 He began 
his musical studies around the age of ten, first taking private lessons in piano and 
music theory, and then studying in the music school of his native town. A 
performance of Verdi’s Rigoletto kindled his interest in composition. 

In 1939, he continued his studies at the Bucharest Conservatory, 
simultaneously studying Chemistry at the University. He also met and took lessons 
from Dinu Lipatti (1917–1950),4 whose personality and artistic authenticity made 
a deep impact upon him. 

 
1 Ηλίας Χρυσοχοΐδης [Ilias Chrissochoidis], «Το συνθετικό έργο του Νίκου Αστρινίδη: Μια 

πρώτη προσέγγιση» (B.A. thesis, Aristotle University of Thessaloniki, 1992), partially revised in 
Ilias Chrissochoidis, Nicolas Astrinidis: Life – Works Catalog (Stanford, CA, 2012). 

2 For the Greek presence in the Black Sea during this period, see Gelina Harlaftis, “The Role 
of the Greeks in the Black Sea Trade, 1830–1900,” in Shipping and Trade, 1750–1950: Essays in 
International Maritime Economic History, ed. Lewis R. Fischer and Helge W. Nordvik (Pontefract: 
Lofthouse, 1990), 63–95. 

3 Evridiki Sifneos, “‘Cosmopolitanism’ as a Feature of the Greek Commercial Diaspora,” 
History and Anthropology 16 (2005): 97–111. For a political and social overview of Romania at this 
period, see E. Garrison Walters, The Other Europe: Eastern Europe to 1945 (Syracuse, NY: Syracuse 
University Press, 1988), 219–36. 

4 Ilias Chrissochoidis, “Dinu Lipatti (1917–1950),” Μουσικοτροπίες 1/1991 (1991): 23–
31, available online: https://www.academia.edu/249434. 
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World War II put an end to this life. The invasion of Bessarabia by the Soviet 
Army, in Summer 1940, trapped him (he had returned there for the vacations) and 
his parents, and separated them from his two brothers, who had stayed in 
Bucharest.5 Only the composer would meet again one of them, nearly thirty years 
later. 

After a year of persecution and deprivation, the Soviet authorities allowed 
the dismembered family, who were Greek citizens, to leave for Greece. By the time 
they reached Constantinople, Greece had already been under German occupation, 
thus forcing them to find refuge in Palestine. Having settled his parents in a 
refugee camp there, Astrinidis enlisted in the Royal Greek Air Force as a volunteer 
and served on the Libyan front for two years (1941–1943).6 Unable to practice the 
piano in the desert, he began sketching his first orchestral works. 

Having been wounded and awarded the Medal for Outstanding Deeds, he 
was transferred in 1943 to Cairo, where he remained until his discharge in 1946. 
During this period Astrinidis decided to follow music professionally and 
completed his musical education through private study. Cairo proved to be a very 
stimulating environment, as it was at that time the center of the world due to its 
strategic position. The Allies, especially the British, provided their troops with the 
best possible sources of entertainment, including music clubs. 

In Cairo, Astrinidis made his first public appearances as pianist and 
composer. From 1943 to 1945 he gave eighty concerts for the Allied troops, while 
he won the First Prize, both as pianist and composer, in the Eisteddfod Festival in 
1944,7 and he presented his first major symphonic work, Oedipus Rex, in the Cairo 
Opera the following year. 

After his discharge from the Army, in 1946, he stayed in Cairo one more 
year to continue his artistic career. Although his parents had already moved to 
Greece, he decided not to follow them because of the outbreak of the Greek Civil 
War. As he could not afford the voyage to the U.S.A., where he had been accepted 
at the Juilliard School, he left for Paris. 

Arriving in Paris in 1947, Astrinidis enrolled in the Schola Cantorum, 
graduating the next year with Diplomas in Piano and Composition. Almost 
immediately after his graduation, and thanks to useful artistic contacts he had 
made in Cairo, he started incessant tours throughout the world, collaborating with 
famous artists, such as Devy Erlich, Christian Ferras, Henryk Szeryng, and Jacques 
Thibaud, or appearing as soloist. 

His compositional activity continued, though regulated by his professional 
commitments. In 1949, Ricordi Americana published two of his piano works (Deux 
préludes and Danse Grecque), while several of his orchestral works were 
performed by some of the most prestigious orchestras in Paris. 

 
5 Keith Hitchins, Rumania, 1866–1947 (Oxford: Clarendon Press, 1994, 445–50). For a 

history of this volatile region, see Charles Upson Clark, Bessarabia: Russia and Roumania on the 
Black Sea (New York: Dodd, Mead & Company, 1927), available online: 
http://depts.washington.edu/cartah/text_archive/clark/meta_pag.shtml. 

6 For the state of the Greek armed forces at that time see Procopis Papastratis, British 
Policy towards Greece during the Second World War, 1941–1944 (Cambridge: Cambridge University 
Press, 1984), 33–43. 

7 For a history of this festival, see Ivor Wynne Jones, The Cairo Eisteddfod and other Welsh 
adventures in Egypt (Llanrwst, Wales: 2003), 99–103. I am thankful to Stefanos Katsaros for 
bringing this source to my attention. 
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From 1959 to 1962 Astrinidis spent most of his time in Martinique (French 
Antilles), where, together with the violinist Colette Frantz, he founded, directed, 
and taught in a Conservatory set up by the French Government. He also founded 
and conducted the Chamber Orchestra of the French Antilles. 

 
2. Astrinidis and Thessaloniki 
In 1951 he visited Greece for the first time and in the following years he 

made his visits more frequent. A proposal, made to him in 1956, to direct the State 
Conservatory of Thessaloniki came to nothing.8 Three years later, in 1959, he 
participated in the inaugural concert of the Symphonic Orchestra of Northern 
Greece with his work Variations concertantes. 

Of great historical importance for the musical life of Thessaloniki was the 
premiere, albeit partial, of his first oratorio Saint Demetrius (the city’s guardian 
Saint) in 1962.9 The same year he was awarded the Golden Cross of the Order of 
George I by King Paul of Greece. 

As his involvement with the musical life of Thessaloniki was becoming 
more frequent and intense, Astrinidis decided to accept the proposal to become 
director of the Philharmonic and Mixed Choir of the Municipality of Thessaloniki 
and settled in the town in 1965.10 Following the death of both his parents in 1966, 
he was tempted to return to Paris, but he had already lost his contacts with artistic 
circles there. In the same year, Thessaloniki revived the Byzantine festival of 
“Demetria” (in honor of Saint Demetrius). For this festival Astrinidis would 
compose and perform some of his most significant symphonic works. 

From 1970 onwards he made many tours in Romania and Bulgaria as a 
pianist, composer, and conductor, playing a very important role in the 
establishment of strong cultural relations between Greece and these (former) 
members of the communist bloc (moreover, in the middle of the seven-year 
dictatorship in Greece).  

Astrinidis uniquely enriched the musical life of Thessaloniki by presenting 
many first performances, by composing music inspired by its 2300-year history 
and music for theatrical performances, and by engaging famous foreign artists to 
give concerts there. His main aim, however, was the creation of an Opera in the 
town, and he took many initiatives towards this end by conducting some of the 
first performances of the Opera of Thessaloniki, and by founding the Chamber 
Opera of Northern Greece. From 1978 to 1980 he was a member of the Artistic 
Board of the State Theater of Northern Greece, while he became director of the 
Mandolinata of Thessaloniki in 1979, and the director of the Macedonian 
Conservatory of Thessaloniki in 1980. He retired from the directorship of the 
Philharmonic and Mixed Choir of the Municipality of Thessaloniki in 1986. Since 
then, many concerts in his honor have been performed, several presentations of 

 
8 Δημήτρης Θέμελης, «Μουσική Ζωή και Μουσική Παιδεία στη Θεσσαλονίκη», in 

Μακεδονία-Θεσσαλονίκη (Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1980), 295–349, and «Η 
Μουσική Ζωή και η Μουσική Παιδεία στη Θεσσαλονίκη του 20ου αιώνα». Νέα Εστία 118 (1985), 
456–79. 

9 Ηλίας Χρυσοχοΐδης, «Ορατόριο Άγιος Δημήτριος (1962) του Ν. Αστρινίδη». 
Μουσικοτροπίες 1/96 (1996), 13–20. 

10 Γιάννης Ρεπάνης, «Η Φιλαρμονική του Δήμου Θεσσαλονίκης, 1955–1986», in «Η 
Δημοτική Φιλαρμονική», 8–36 (unpublished). 
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his works have been made, and editions and recordings of his works are now being 
prepared. He died on December 10, 2010 after several years of poor health. 

As a pianist Astrinidis had a remarkable career. During the years of his 
international tours, from 1948 to 1965, he gave more than 2500 concerts around 
the world. He performed as soloist, recitalist, or accompanist, playing together 
with many artists of world repute. His repertoire was notably broad, covering 
works from the late Baroque to French Impressionism, with a special preference 
for the works of Romantic composers (Chopin in particular), Spanish composers, 
and Debussy and Ravel. 

 
3. Why Thessaloniki? 
Why would an artist of international reputation “burry” himself in Greece’s 

second city, and one of a limited and conservative artistic life? 
The first and foremost reason is filial duty. After WWII his penniless 

parents had settled as refugees in northern Greece, first in Serres11 and then in 
Thessaloniki, hoping that they would soon rejoin their two sons in Romania. This 
would never happen. In fact, in 1962 one of their sons died at a young age, leaving 
them with a son trapped in communist Romania and another one residing abroad. 
Their rapidly deteriorating health put extra pressure on the composer to be close 
by and take care of them (Figure 1). 

A second reason was professional stability. By the late 1950s Astrinidis had 
closed a full decade of incessant touring. As the surviving record suggests, most of 
his appearances were as accompanist, which means that his financial 
remuneration may not have been sufficiently high to sustain him in the long run. 
As mentioned earlier, in 1956 he was ready to assume the directorship of the State 
Conservatory of Thessaloniki, but he lost the appointment due to political 
intervention. His six-month engagement in the music school of Martinique from 
1959 to 1962 was the first stable position he ever held, but the island’s long 
distance from Europe was problematic. In 1963, he was appointed artistic director 
in Thessaloniki's new International Exhibition, but the appointment was not 
renewed. A year later, his application for the position of second conductor of the 
Symphonic Orchestra of Northern Greece came to nothing. So, when he was 
offered the directorship of Thessaloniki's municipal Philharmonic and Choir he 
had, I think, no choice but to accept it. It should be noticed that this was his only 
regular appointment for the next 15 years. 

A third reason was his need for more time and peace of mind to compose 
symphonic works, something that is nearly impossible for a performing artist, let 
alone a touring performer. The revival of the Byzantine festival “Demetria” in 1966 
gave him the opportunity to present his oratorios Saint Demetrius in full 
performance and Cyril and Methodius12 (Figure 2). This was the beginning of an 
impressive compositional activity centered on large scale orchestral works 
inspired by Greek history. 

Although the late 1960s was a period of personal crisis for Astrinidis, his 
love for the city of Saint Demetrius remained strong and sincere. In the following 
45 years, he would become one of the pillars in Thessaloniki's musical life. 

 

 
11 I am thankful to Mr. Thomas Papathomas for this information. 
12 Δημήτρια – 20 χρόνια (Θεσσαλονίκη: Δήμος Θεσσαλονίκης, 1985). 
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4. Astrinidis’s legacy and Thessaloniki 
With the composer absent for more than ten years the question arises: how 

can Thessaloniki deploy his legacy to promote its long and distinguished history? 
Unlike its brilliant architecture, which spans two millennia, Thessaloniki’s musical 
identity remains limited to the last century as a refugee town. Anyone who wishes 
to get to know her aurally is left with rebetika songs and popular music figures, 
from Tsitsanis to Papazoglou. The cosmopolitan imperial Greek-Roman-Byzantine 
Thessaloniki has been left with no musical representation, and its astonishing 
architectural treasures lack an aural counterpart. 

Here lies the advantage of Astrinidis’s symphonic works. They explore the 
city’s glorious past through a musical medium universally understood and 
appreciated today. A medium, moreover, that has been associated with imperial 
themes since the 18th century. It was George Frederic Handel (1685–1759) who, 
in his oratorios, first created a choral-orchestral idiom projecting the grandeur of 
the British Empire. In Messiah (1742) and Judas Maccabaeus (1747), to mention 
the most popular ones, he musically codified Britain as a Christian people fighting 
for their national independence and religious freedom.13 So emblematic of the 
British identity these works became that their annual performance, eventually in 
gigantic choral festivals, served as a civic ritual.14 

Astrinidis’s oratorios Saint Demetrius and The Youth of Alexander the Great 
could serve a similar purpose for Thessaloniki and Macedonia. Their annual 
performance in the Rotunda, the most visible emblem of its Roman Christian 
history, by the best musicians and for charitable causes could galvanize the city’s 
artistic resources, cultivate civic unity, and raise its cultural profile in the Balkans 
(Figure 3). 
  

 
13 Ruth Smith, Handel’s Oratorios and Eighteenth-Century Thought. Cambridge: Cambridge 

University Press, 1995. 
14 William Weber, “The 1784 Handel Commemoration as Political Ritual,” The Journal of 

British Studies 28 (1989), 43–69. 
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Figures 
 

 
 

Figure 1: Astrinidis with his parents. Source: Nicolas Astrinidis archive. 
 

 

 
 

Figure 2: Concert reviews of Astrinidis’s oratorios, 1966.  
Source: Thessaloniki daily press cuttings, Nicolas Astrinidis Archive. 
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Figure 3: Envisioned performance of Astrinidis’ Saint Demetrius in the Rotunda. 
Source: Author’s composite image. 
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Περίληψη 
Ο Νίκος Αστρινίδης (1921-2010) υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους 

Έλληνες συνθέτες του περασμένου αιώνα. Μερικά από τα στοιχεία που 
καθόρισαν τη μουσική του προσωπικότητα ήταν, οι εξαιρετικές δεξιότητές του 
στο πιάνο, το ταλέντο του στη σύνθεση και στην ενορχήστρωση και η ικανότητά 
του να συνδυάζει εντελώς διαφορετικά μουσικά στυλ όπως ο Οριενταλισμός, η 
Βαλκανική μουσική, η Ρωσική Εθνική Σχολή, η Ελληνική ιστορία, η Ελληνική 
βυζαντινή και παραδοσιακή μουσική, ο Ρομαντισμός, ο Γαλλικός ιμπρεσιονισμός 
κλπ. Όλες αυτές οι φαινομενικά αντιφατικές τάσεις συγχωνεύονται με μια 
αναμφισβήτητη συνθετική πρωτοτυπία. Με την ίδρυσή του στη Θεσσαλονίκη 
ανέλαβε, για πολλά χρόνια, τη θέση του Διευθυντή/Αρχιμουσικού της 
Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου Θεσσαλονίκης και προχώρησε στη σύνθεση 
πρωτότυπων έργων και στην προσαρμογή δικών του συνθέσεων, καθώς και 
έργων άλλων συνθετών για ορχήστρα πνευστών. Υπό την καθοδήγησή του, το 
Συγκρότημα εξελίχθηκε σε μια υψηλού επιπέδου ορχήστρα πνευστών, 
συμπράττοντας συχνά με σολίστες, μαέστρους, χορωδίες  κ.λπ., προωθώντας 
ποιοτική μουσική στην πόλη και επεκτείνοντας έτσι το ελληνικό ρεπερτόριο για 
τα σύνολα πνευστών. Οι πρωτότυπες συνθέσεις, ενορχηστρώσεις και συνθέσεις 
του Αστρινίδη για διάφορα σύνολα πνευστών παραμένουν σχεδόν άγνωστες. 
Σκοπός της παρουσίασης αυτής, η οποία βασίζεται σε βιβλιογραφική και 
αρχειακή έρευνα, είναι να ρίξει φως σε ερωτήματα και να αποσαφηνίσει θέματα 
πρόσβασης και κατάστασης των υφιστάμενων τεκμηρίων, καθώς και σε θέματα 
ενορχήστρωσης. Απώτερος στόχος είναι η διευκόλυνση των ερευνητών και των 
αρχιμουσικών στην πρόσβαση και καθιέρωση αυτών των έργων στο ρεπερτόριο 
μπάντας στην Ελλάδα και το εξωτερικό.  

 
1. Εισαγωγή-ιστορικά 
Αγαπητοί σύνεδροι, 
Στο πλαίσιο του 4ου Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικών Φιλαρμονικών στο 

Ληξούρι, είχα παρουσιάσει για πρώτη φορά την εργογραφία του Νίκου Αστρινίδη 
για σύνολα πνευστών. Στο μεσοδιάστημα χρειάστηκε να αποσαφηνίσω αρκετά 
ζητήματα σχετικά με την ταυτοποίηση των έργων αυτών, την ενορχήστρωσή 
τους, την προσβασιμότητα του μουσικού υλικού και το ιστορικό εκτέλεσής τους. 
Με τη σημερινή ανακοίνωση κοινοποιούνται τα αποτελέσματα της έρευνας 
αυτής, και παρουσιάζεται, για λόγους στενότητας χρόνου, μόνο η πρωτότυπη 
εργογραφία του συνθέτη για σύνολα πνευστών. 

Ο Νίκος Αστρινίδης (1921-2010) υπήρξε διεθνούς κύρους μουσική 
προσωπικότητα, διαπρέποντας συνθετικά, σολιστικά, παιδαγωγικά αλλά και ως 
διευθυντής συμφωνικών ορχηστρών, χορωδιών και φιλαρμονικών. Είχε επίσης 
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εξαιρετικές ικανότητες ως ενορχηστρωτής. Όπως λίγοι άλλοι Έλληνες συνθέτες,1 
κατάφερνε να παντρεύει ύφη πολύ διαφορετικά μεταξύ τους. Σύμφωνα με τον 
μουσικοθεωρητικό και μουσικοπαιδαγωγό του Μακεδονικού Ωδείου 
Θεσσαλονίκης Δημήτρη Αθανασιάδη,  

 
Ιδιαίτερα θα έπρεπε να σταθεί κανείς στην ενορχηστρωτική δεξιοτεχνία 
του συνθέτη, που συνδυάζοντας την πολυχρωμία του εμπρεσιονισμού με 
την πυκνότητα του ρομαντισμού, συχνά με παράλληλες ιδέες και 
διπλασιασμούς, που δεν στραγγαλίζουν όμως, αλλά συνεπικουρούν την 
κύρια θεματική ιδέα, κατορθώνει να δώσει τη χρυσή τομή ανάμεσα στην 
αισθητική ενορχηστρωτική αντίθεση του εμπρεσιονισμού με τον 
ρομαντισμό, με ένα φρέσκο και εύηχο ηχητικά αποτέλεσμα.2 
 
Με την τελική εγκατάστασή του στη Θεσσαλονίκη ανέλαβε (1965-1986) 

τη θέση του Διευθυντή/Αρχιμουσικού της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου 
(εφεξής: ΦΔΘ) και διοχέτευσε μεγάλο μέρος των δραστηριοτήτων του στη 
σύνθεση πρωτότυπων έργων αλλά και στη διασκευή δικών του αλλά και έργων 
άλλων συνθετών, για ορχήστρα πνευστών. Υπό τη διεύθυνσή του, η Φιλαρμονική 
εξελίχθηκε σε ένα σύνολο υψηλού επιπέδου, πολλαπλασιάζοντας τις 
δραστηριότητές της και διευρύνοντας το ελληνικό ρεπερτόριο για σύνολα 
πνευστών. 

 

 
 

Εικόνα 1: Η μπάντα και η μικτή χορωδία του Δήμου Θεσσαλονίκης  
υπό τη διεύθυνση του Ν. Αστρινίδη. Πηγή: Μητρουλιά, 183. 

 
1 “George Leotsakos talks about Astrinidis”. Προσπέλαση Απρίλιος 2021, 
https://www.youtube.com/watch?v=bVRqQA1Nam0. 
2 Δημήτρης Αθανασιάδης, Νίκος Αστρινίδης ως πιανίστας, μαέστρος, παιδαγωγός και 

δημιουργός (Θεσσαλονίκη: Έκδοση Μακεδονικού Ωδείου, 2006), 13. Ο Αθανασιάδης είχε την 
ευκαιρία να συνεργαστεί για πολλά χρόνια με το συνθέτη, ο οποίος από το 1980 είχε αναλάβει τη 
διεύθυνση του Ωδείου. Βλ. Δημήτρης Θέμελης, «Μουσική ζωή και μουσική παιδεία στη 
Θεσσαλονίκη» στο Μακεδονία-Θεσσαλονίκη: Αφιέρωμα τεσσαρακονταετηρίδος (Θεσσαλονίκη: 
Παρατηρητής, 1980), 315. 
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Η επίδραση και πρόσληψη του έργου του Αστρινίδη παραμένει 

περιορισμένη τόσο γεωγραφικά όσο και σε αριθμό εκτελέσεων. Σημαντικότερη  
αιτία για αυτό είναι, κατά τη γνώμη μου, το ότι ελάχιστα από τα έργα του έχουν 
εκδοθεί. Μάλιστα, η εργογραφία του για πνευστά έχει αναδειχθεί ελάχιστα τόσο 
ερευνητικά3 όσο και εκτελεστικά.  

Ως Διευθυντής του Εργαστηρίου ΠΝΟΕΣ, αποφάσισα να ασχοληθώ με την 
περίπτωση Αστρινίδη, επειδή, εκτός από το προσωπικό ερευνητικό ενδιαφέρον, 
δημιουργήθηκε η ανάγκη εμπλουτισμού του ρεπερτορίου της Ορχήστρας 
Πνευστών του ΤΜΕΤ με πρωτότυπο και υψηλής ποιότητας ελληνικό ρεπερτόριο. 
Σημαντικό ρόλο έπαιξε επίσης η διεθνώς αναγνωρισμένη αξία του και το γεγονός 
ότι επρόκειτο ουσιαστικά για έναν «Θεσσαλονικιό», όπως ο ίδιος αισθανόταν τον 
εαυτό του, συνθέτη. Όπως ο ίδιος έλεγε, «Αγάπησα πολύ τη Θεσσαλονίκη. Εδώ 
έγραψα τα περισσότερα μεγάλα έργα μου».4 

Η παρούσα ανακοίνωση βασίζεται σε βιβλιογραφική και αρχειακή έρευνα 
αλλά και στην εμπειρία από την επιμέλεια και εκτέλεση αρκετών συνθέσεων. 
Αφετηρία της υπήρξε η μελέτη διπλωματικών εργασιών, μεταξύ των οποίων 
ξεχωρίζουν αυτές των Ηλία Χρυσοχοΐδη και Ευγενίας Μητρουλιά. Η διπλωματική 
εργασία του Χρυσοχοΐδη (1992) και η αναθεωρημένη δημοσίευσή της (2012)5 
περιλαμβάνουν εκτεταμένη βιογραφία του συνθέτη και αναλυτικό κατάλογο των 
έργων του. Όπως αναφέρει ο Χρυσοχοΐδης, «από το 1965… ξεκίνησε μια τεράστια 
μεταγραφική δραστηριότητα για μπάντα πνευστών με σκοπό τον εμπλουτισμό 
του ρεπερτορίου της Φιλαρμονικής»: 

 
Ο συνθέτης μού ανέφερε ότι κάποια έργα του τα μετέγραψε για ορχήστρα 
πνευστών… με σκοπό να τα εκτελέσει η ΦΔΘ… Ωστόσο, δεν έχω εντοπίσει 
με βεβαιότητα κανένα χειρόγραφο αυτών των μεταγραφών στο αρχείο 
του συνθέτη. Το πιο πιθανό είναι πως το υλικό αυτό βρίσκεται, μαζί με το 
αντίστοιχο άλλων μεταγραφών έργων τρίτων που ο συνθέτης έγραψε 
[στο Κέντρο Μουσικής του Δήμου Θεσσαλονίκης]. 
 
Στη διπλωματική εργασία της Ευγενίας Μητρουλιά (2001) που αφορά την 

ιστορία της ΦΔΘ περιλαμβάνονται πολλές πληροφορίες για εκτελέσεις έργων του 
Αστρινίδη. Όμως, η ίδια αναφέρει ότι δεν μπόρεσε να εντοπίσει τότε τις συνθέσεις 
αυτές:  

 
Σύμφωνα με μαρτυρία του [Αστρινίδη], όλα τα έργα που ο ίδιος είχε 
μεταγράψει για τη μπάντα, μετά τη συνταξιοδότησή του τα παραχώρησε 
στο Δήμο. Η συντάκτρια πραγματοποίησε έρευνα στο Κέντρο Μουσικής 
του Δήμου…, όμως χωρίς αποτέλεσμα. Όπως φαίνεται όλο αυτό το 

 
3 Ηλίας Χρυσοχοΐδης, Το συνθετικό έργο του Νίκου Αστρινίδη. Μια πρώτη προσέγγιση 

(διπλ. εργασία, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1991-2), 
85-86. 

4 Θωμάς Ταμβάκος, «Νίκος Αστρινίδης (1921-2020)», Θεσσαλονικέων Πόλις, 50 (2014), 
90-95. 

5 Ηλίας Χρυσοχοΐδης, Νίκος Αστρινίδης (1921-2010): Βιογραφία. Κατάλογος  έργων 
(Stanford: Brave World, 2012). 
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πολύτιμο υλικό, που σύμφωνα με τον Ν. Αστρινίδη ήταν και μεγάλο σε 
ποσότητα, έχει χαθεί.6  
 
Με την ευκαιρία της υπογραφής συμφώνου συνεργασίας του ΤΜΕΤ με  τον 

πληρεξούσιο των πνευματικών δικαιωμάτων του συνθέτη και με τον Όμιλο 
Φίλων Νίκου Αστρινίδη, καθώς επίσης και με την ΦΔΘ (2018), ξεκίνησε η 
συστηματική καταγραφή του αρχείου της. Διαπιστώθηκε καταρχήν ότι πολύ 
μεγάλος αριθμός συνθέσεων όντως επιζούν στο αρχείο. Αναλυτική έρευνα 
διεξήχθη επίσης στη Μεγάλη Μουσική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος  «Λίλιαν 
Βουδούρη» (εφεξής: ΛΒ), στην οποία έχει παραχωρηθεί το μεγαλύτερο μέρος των 
έργων του συνθέτη, στη Βιβλιοθήκη του ΤΜΣ του ΑΠΘ, στο ηλεκτρονικό αρχείο 
συνθέσεων που τηρεί ο πρώην Διευθυντής του Μακεδονικού Ωδείου 
Θεσσαλονίκης, Δημήτρης Αθανασιάδης, στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας, της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, στο Κέντρο Ιστορίας 
Θεσσαλονίκης, στο Αρχείο του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος και αλλού.  

Ο ομιλών συνάντησε αρκετά προβλήματα στην ταυτοποίηση των 
τεκμηρίων. Σε αρκετές περιπτώσεις οι πληροφορίες στους καταλόγους είναι 
ανακριβείς, όπως αναλύω παρακάτω. Επίσης, σε πολλά έργα έχει επιζήσει μόνο 
το σπαρτίτο· με δεδομένο ότι συχνά οι πάρτες είναι ελλιπείς και ότι οι διανομές 
της μπάντας δεν είναι ίδιες σε όλα τα έργα, είναι συχνά δύσκολο να εξακριβωθεί 
η ακριβής ενορχήστρωση. Μια άλλη δυσκολία είναι ότι ο συνθέτης συχνά απέδιδε 
ελαφρώς παραλλαγμένους τίτλους για διαφορετικές εκδοχές του ίδιου έργου. 
Επίσης, συχνά, μέρη έργων έχουν εξαχθεί και επεξεργαστεί αυτόνομα και 
καταγράφονται ως ανεξάρτητα έργα με διαφορετικό τίτλο. Τέλος, τεκμήρια για 
το ίδιο έργο βρίσκονται διεσπαρμένα σε διαφορετικούς φορείς: ενώ το 
μεγαλύτερο μέρος του αρχείου έχει παραχωρηθεί στη ΛΒ, πολλά τεκμήρια που 
αφορούν ορχήστρα πνευστών φυλάσσονται στη ΦΔΘ και το αντίθετο.  

Στην καταγραφή που ακολουθεί, τα έργα αναφέρονται με τη σειρά του 
αριθμού έργου που έχει υιοθετήσει ο Χρυσοχοΐδης .7 Έργα χωρίς αρίθμηση 
εμφανίζονται στο τέλος του παρόντος καταλόγου.  

 
2. Έργα για ορχήστρα και σύνολα πνευστών (πρωτότυπα ή 

επεξεργασίες του ίδιου του συνθέτη) 
1. Caprice Grec (Ελληνικό καπρίτσιο): η πρωταρχική σύνθεση για σόλο 

πιάνο (Op. 10) είχε τον τίτλο Δεύτερη Ελληνική Ραψωδία και γράφτηκε στο Κάιρο 
το 1944.8 Η μεταγραφή για πιάνο και ορχήστρα πνευστών εκτελέστηκε για 
πρώτη φορά το 1965 στο Θέατρο Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.9 
Πιθανότατα η επεξεργασία να έγινε με την ευκαιρία της ανάληψης των 
καθηκόντων του συνθέτη στη Φιλαρμονική. Στη ΛΒ υπάρχει παρτιτούρα της 

 
6 Ευγενία Μητρουλιά, Η μπάντα του Δήμου Θεσσαλονίκης από την ίδρυσή της μέχρι το 1986 

(διπλ. εργασία Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2001), 3, 
93. 

7 Χρυσοχοΐδης, Νίκος Αστρινίδης (1921-2010): Βιογραφία. Κατάλογος έργων, 41-46. 
8 Χρυσοχοΐδης, Νίκος Αστρινίδης (1921-2010): Βιογραφία. Κατάλογος έργων, 60-61. 
9 Μητρουλιά, 165. Οι ημερομηνίες α΄ εκτέλεσης που παραθέτουν ο Χρυσοχοΐδης και η 

Μητρουλιά μπορούν σε ορισμένες περιπτώσεις, να διασταυρωθούν και με το 70 χρόνια 
Φιλαρμονικής Δήμου Θεσσαλονίκης 1937-2007 (Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, 
2009). Στο εν λόγω λεύκωμα οι περισσότερες φωτογραφίες έχουν μόνο το εξώφυλλο των 
προγραμμάτων και όχι το αναλυτικό πρόγραμμα των συναυλιών, ο ερευνητής θα πρέπει να 
ανατρέξει στο ίδιο το αρχείο του Κέντρου Ιστορίας Θεσσαλονίκης. 
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συμφωνικής ορχήστρας και πάρτες αντιγραφέα για ορχήστρα πνευστών. Στη 
βιβλιοθήκη όμως του ΤΜΣ του ΑΠΘ ανακάλυψα αυτόγραφο του συνθέτη για 
ορχήστρα πνευστών σε καλή κατάσταση.  
 

 
 

Εικόνα 2: Caprice Grec για ορχήστρα πνευστών, σελ. 1. 
Πηγή: Βιβλιοθήκη Τμήματος Μουσικών Σπουδών ΑΠΘ. 

 
2. Κυπριακή Ραψωδία Op. 11 (Κάιρο 1944). Το έργο έχει μεταγραφεί 

για μπάντα (α΄ εκτέλεση ΦΔΘ 12.7.1965).10 Στη ΦΔΘ βρέθηκαν δύο αυτόγραφα 
της παρτιτούρας, καθώς και πάρτες για όργανα μπάντας. Οι ανωτέρω πηγές, σε 
συνδυασμό με τις υπόλοιπες εκδοχές του έργου (την πρωτότυπη εκδοχή για 
πιάνο, τη μεταγραφή για δύο πιάνα και την παρτιτούρα της μεταγραφής για 
συμφωνική ορχήστρα), αποτέλεσαν το υλικό για πτυχιακή εργασία του ΤΜΕΤ,11 
η οποία συνοδεύεται από μία σύγχρονη ερμηνευτική έκδοση του έργου.12 

 

 
10 Χρυσοχοΐδης, Νίκος Αστρινίδης (1921-2010): Βιογραφία. Κατάλογος έργων, 63-64. Αυτό 

δεν αντιστοιχεί με τα στοιχεία που παραθέτει η Μητρουλιά, σύμφωνα με την οποία (161), η αʹ 
εκτέλεση έγινε στις 26.12.1974 στο Θέατρο Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Το χαρτί και ο 
γραφικός χαρακτήρας όμως του ενός από τα δύο αυτόγραφα της Κυπριακής Ραψωδίας, 
συγκρινόμενα με το αυτόγραφο του Ελληνικού Καπρίτσιου για ορχήστρα πνευστών είναι 
πανομοιότυπα. Αυτό ενδεχομένως να σημαίνει ότι το έργο είχε μεταγραφεί και προγραμματιστεί 
να παιχτεί στην εν λόγω συναυλία, αλλά οι τεχνικές δυσκολίες ανεβάσματος δύο  νέων και τεχνικά 
απαιτητικότατων για τη Φιλαρμονική έργων απέτρεψαν τον μαέστρο από το να το συμπεριλάβει 
και αυτό στο τελικό πρόγραμμα. 

11 Παναγιώτης Σαρβανίδης, Το προσωπικό αρχείο του μαέστρου Νίκου Αστρινίδη στη 
Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης: Αρχειακή καταγραφή και επεξεργασία, πτυχιακή 
εργασία, Τμήμα Μουσικής επιστήμης και Τέχνης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2019.  

12 Η εκδοχή αυτή εκτελέστηκε στις 23.5.2019 από την Ορχήστρα Πνευστών του ΤΜΕΤ 
στο Αμφιθέατρο Τελετών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας υπό τη διεύθυνση του γράφοντος. 
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Εικόνα 3: Κυπριακή Ραψωδία για ορχήστρα πνευστών, σελ. 11. 
Πηγή: Αρχείο Φιλαρμονικής Δήμου Θεσσαλονίκης. 

 
3. Δύο κομμάτια σε ελληνικό ύφος (2 pièces en style Grec), Op. 16. Είναι 

ίσως το περισσότερο μεταγραμμένο έργο του συνθέτη. Η πρωτότυπη σύνθεση 
(1947) ήταν για κουαρτέτο εγχόρδων.13 Στη ΛΒ υπάρχει πρωτότυπη μεταγραφή 
του έργου για νονέτο πνευστών με αρίθμηση από το συνθέτη (Op. 16a3), από την 
οποία επιζούν τόσο οι πάρτες όσο και η παρτιτούρα. Δεν υπάρχουν σαφείς 
αναφορές ότι η συγκεκριμένη εκδοχή εκτελέστηκε όσο ζούσε ο συνθέτης. Το έργο 
εκτελέστηκε στις 23.11.2018 υπό τη διεύθυνση του ομιλούντος και θα ακουστεί 
στο τέλος της συνεδρίας αυτής από σύνολο πνευστών του ΤΜΕΤ. 
 

 
13 Ο Χρυσοχοΐδης, 69-70, την καταγράφει με τον τίτλο Petite suite-en style Grec. Στην 

παρούσα συζήτηση χρησιμοποιείται ο τίτλος του αυτόγραφου της παρτιτούρας που φυλάσσεται 
στη ΛΒ. Παραδόξως, οι πάρτες του ίδιου φακέλου έχουν διαφορετικό τίτλο από την παρτιτούρα: 
Petite Suite (en style grec). Η σημαντικότερη όμως διαφορά είναι ότι στις πάρτες περιλαμβάνεται 
και ένα τρίτο μέρος, Allegretto-Allegro-Vivace, το οποίο δεν χρησιμοποιήθηκε σε καμία από τις 
άλλες μεταγραφές του έργου από το συνθέτη. Στο αυτόγραφο ο συνθέτης αναγράφει ως 
ημερομηνία σύνθεσης αυτού του μέρους την 20.5.1947. Ενδεχομένως ο συνθέτης να μην πρόλαβε 
να γράψει την παρτιτούρα αυτού του μέρους, αργότερα να έχασε τις πάρτες και να χρησιμοποίησε 
την υπάρχουσα παρτιτούρα ως βάση για τις μεταγραφές που ακολούθησαν. Ή, μπορεί να 
απέρριψε το συγκεκριμένο μέρος για αισθητικούς λόγους. 
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Εικόνα 4: Δύο κομμάτια σε ελληνικό ύφος (2 pièces en style Grec), 
Op. 16a3, παρτιτούρα, σελ. 5 (αυτόγραφο). 

Πηγή: Μεγάλη Μουσική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Φ.9.19. 
 
4. Οι Γάμοι της Θέτιδας και του Πηλέα, Op. 30 (1964). Α΄ εκτέλεση 

Θεσσαλονίκη 27.10.1964. Tο έργο διαρθρώνεται στα εξής μέρη: I. Ύμνος στη 
μουσική, II. Ρετσιτατίβο, III. Τραγούδι των Μοιρών, IV. Τραγούδι των Μουσών, V. 
Υμέναιος. Κατά τον Χρυσοχοΐδη, το έργο μεταγράφτηκε αργότερα από τον 
συνθέτη για μπάντα.14 Προσεκτικότερη έρευνα στη ΛΒ όμως έδειξε ότι μόνο τα Ι, 
ΙΙΙ, V έχουν γραφτεί για φωνές και συμφωνική ορχήστρα, και από αυτά μόνο το 

 
14 Χρυσοχοΐδης, Νίκος Αστρινίδης (1921-2010): Βιογραφία. Κατάλογος έργων,  94-95. Α΄ 

εκτέλεση από τη ΦΔΘ και τη Μικτή Χορωδία Δήμου Θεσσαλονίκης υπό τη διεύθυνση του συνθέτη 
στις 14.6.1966. Όμως, στη Μητρουλιά, 145, αναφέρεται ότι Το τραγούδι των μοιρών εκτελέστηκε 
από τη μπάντα στις 21 & 22.11.1965. 
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ΙΙΙ έχει μεταγραφεί για μπάντα. Τα υπόλοιπα μέρη (II, IV) φαίνεται ότι γράφτηκαν 
πρωτότυπα μόνο για τραγουδιστές με συνοδεία πιάνου.  

5. Κύριλλος και Μεθόδιος: [Συμφωνικό πρελούδιο], Op. 32 (1965-
1966). Ο ομιλών βρήκε φωτοτυπία από αυτόγραφη παρτιτούρα του πρελούδιου 
του έργου σε πρωτότυπη επεξεργασία για ορχήστρα πνευστών στη Βιβλιοθήκη 
του ΤΜΣ του ΑΠΘ. Να σημειωθεί ότι στο σχετικό κατάλογο το έργο εμφανιζόταν 
ως έργο «για συμφωνική ορχήστρα». 

6. Σκηνική μουσική για το δράμα Η ζωή είναι όνειρο, Op. 33, του 
Calderón για ορχήστρα 22 πνευστών και κρουστά (1966). Α΄ εκτέλεση 
Θεσσαλονίκη, 1967, ΚΘΒΕ. Η καταχώρηση της ΛΒ αναφέρει ότι επιζούν πάρτες 
για «έγχορδα, πνευστά και κρουστά». Προσεκτικότερη όμως έρευνα έδειξε ότι το 
έργο είναι σαφώς γραμμένο για ορχήστρα πνευστών. Ο Χρυσοχοΐδης υποστηρίζει 
ότι στο έργο χρησιμοποιούνται θέματα και αυτούσιο το πρώτο μέρος από το έργο 
Οιδίπους Τύραννος του Σοφοκλή, Op. 13 για συμφωνική ορχήστρα (1945).15 
Μάλιστα, στο διαδίκτυο υπάρχει ηχογράφηση αποκλειστικά με πνευστά που 
αποδίδεται στο εν λόγω έργο.16  
 

 
 

Εικόνα 5: Αφίσα από την παράσταση «Η ζωή είναι όνειρο» του Καλντερόν. 
Πηγή: ΚΘΒΕ. προσπέλαση March 2019. https://www.ntng.gr. 

 
15 Χρυσοχοΐδης, Νίκος Αστρινίδης (1921-2010): Βιογραφία. Κατάλογος έργων, 98. Βλ. κ. 

Μητρουλιά, 93. Οι Παππά & Παππάς αναφέρουν ως χρονολογία α  ́εκτέλεσης το 1966 (σελ. 167). 
16 Nicolas Astrinidis, Oedipus Rex (excerpt). Προσπέλαση Ιούνιος 2019,  

https://www.youtube.com/watch?v=XmTq_eQhkpU. 
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Τα αποσπάσματα αντιστοιχούν στον αρ. 7, Largo της β΄ πράξης, σκηνή 1. 

Ακριβώς το ίδιο ηχητικό απόσπασμα βρέθηκε από τον ομιλούντα στη συλλογή 
του ΚΘΒΕ για το Η ζωή είναι όνειρο (αρ.7) το οποίο επιβεβαιώνει μεν τον 
ισχυρισμό του Χρυσοχοΐδη σχετικά με την ομοιότητα του μουσικού υλικού, αλλά 
δείχνει ότι το ηχητικό απόσπασμα στο διαδίκτυο δεν πρέπει να είναι από τον 
Οιδίποδα Τύραννο αλλά από το Η ζωή είναι όνειρο, με δεδομένο μάλιστα ότι δεν 
υπάρχουν τεκμήρια ηχογράφησης της μουσικής του Οιδίποδα Τύραννου.17 

 

 
 

Εικόνα 6: Spartito από τη σκηνική μουσική του Η ζωή είναι όνειρο. 
Πηγή: Ψηφιακό Αρχείο Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. 

 
17 Χρυσοχοΐδης, Το συνθετικό έργο του Νίκου Αστρινίδη, 1991-2. 
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Εικόνα 7: Spartito από τή σκηνική μουσική του Οιδίποδα Τύραννου. 
Πηγή: Ψηφιακό Αρχείο Δημ. Αθανασιάδη. 

 
7. Γερακίνα και Νανούρισμα (Berceuse), από τα Τρία Ελληνικά 

δημοτικά τραγούδια (Trois chansons populaires Grecques), Op. 35 (1947). Τα δύο 
κομμάτια μεταγράφτηκαν για ορχήστρα πνευστών και τετράφωνη χορωδία το 
1965.18 Το σχετικό υλικό υπάρχει στη ΛΒ μαζί με μεταγραφή του Αστρινίδη του 
τραγουδιού «Έγια Μόλα» του Μανώλη Καλομοίρη.19  

8. Σκηνική μουσική για την κωμωδία του Μολιέρου Le Tartuffe 
(Ταρτούφος) Op. 36 (1967). Α΄ εκτέλεση Θεσσαλονίκη, 1968, ΚΘΒΕ, υπό τη 
διεύθυνση του συνθέτη. Ο Χρυσοχοΐδης αναφέρει ότι το έργο είναι γραμμένο για 
«οργανικό συγκρότημα»,20 ενώ στον κατάλογο της ΛΒ αναφέρεται ότι επιζούν 
πάρτες «για Fl, Ob, Cl, 2 Bsns, Hn». Η έρευνα έδειξε ότι η μουσική είναι γραμμένη 

 
18 Χρυσοχοΐδης, Το συνθετικό έργο του Νίκου Αστρινίδη, 128, 186. Πρώτη εκτέλεση σε 

αυτή την εκδοχή από τη ΦΔΘ και τη Μικτή Χορωδία Δήμου Θεσσαλονίκης την 1.9.1969, υπό τη 
διεύθυνση του συνθέτη. 

19 Οι μόνες διαφορές είναι ότι στη Γερακίνα υπάρχουν επιπλέον ένα μέρος αλτικόρνων και 
δύο μέρη κλαρινέτων. 

20 Χρυσοχοΐδης, Νίκος Αστρινίδης (1921-2010): Βιογραφία. Κατάλογος έργων, 98-99. 
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για νονέτο πνευστών (Fl, 2 Obs, 2 Cls, 2 Bsns, 2 Hns).21 Στη βιβλιοθήκη του ΚΘΒΕ 
βρέθηκαν δύο ηχογραφήσεις που υποστηρίζουν αυτή τη διανομή. Το έργο θα 
ακουστεί για πρώτη φορά ξανά μετά το θάνατο του συνθέτη στο τέλος της 
συνεδρίας αυτής από σύνολο πνευστών του ΤΜΕΤ. 

9. Συμφωνία 1821, Op. 39 (Ιαν-Ιούλ. 1971). Α΄ εκτέλεση Θεσσαλονίκη, 
27.10.1971. Ο Χρυσοχοΐδης αναφέρει ότι «το τέταρτο μέρος του έργου (ίσως και 
ένα ακόμη μέρος) [τα] μετέγραψε αργότερα ο συνθέτης για ορχήστρα 
πνευστών».22 Τα επιζώντα χειρόγραφα σχετίζονται μόνο με το δ΄ μέρος της 
Συμφωνίας. Συγκεκριμένα, στη ΦΔΘ βρέθηκαν ελλιπείς πάρτες που 
παραπέμπουν σε μπάντα, γραμμένες από τον Αστρινίδη, που τιτλοφορούνται 
«‘1821’ / IV. ‘Επανάσταση’) μαζί με πάρτες συμφωνικής ορχήστρας». Το επιζών 
υλικό δεν επιτρέπει την αναδημιουργία και εκτέλεση του έργου, δεδομένου ότι 
λείπει η παρτιτούρα ώστε να εξακριβωθεί η ακριβής διανομή και να εξαχθεί 
πλήρες σετ από πάρτες. 
 

 
21 Επίσης, στη ΛΒ βρέθηκε ημιτελής παρτιτούρα ενός έργου με τίτλο Petite suite (in modo 

classico) για Fl, Ob, Vn, Vla, Pfte, η μουσική του οποίου είναι ίδια με του Ταρτούφου. Το τεκμήριο 
αυτό περιλαμβάνει μόνο την Ouverture à la Francaise. 

22 Χρυσοχοΐδης, Νίκος Αστρινίδης (1921-2010): Βιογραφία. Κατάλογος έργων, 102. 
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Εικόνα 8: Συμφωνία 1821, Op. 39, δ΄ μέρος, επεξεργασία για ορχήστρα 
πνευστών, πάρτα Cl 3, σελ. 1. Πηγή: Αρχείο Φιλαρμονικής Δήμου Θεσσαλονίκης  

 
Οι πρώτες εκτελέσεις της μεταγραφής έγιναν από τη ΦΔΘ το 1972-73.23 

Οι σχετικές καταχωρήσεις της Μητρουλιά είναι διαφορετικές από αυτές του 
έργου Της ελευθεριάς το σάλπισμα που αναφέρω αμέσως παρακάτω. 

10. Της ελευθεριάς το σάλπισμα. Το έργο δεν είναι καταγεγραμμένο από 
τον Χρυσοχοΐδη. Στην αναφορά του στον Ύμνο στη Θεσσαλονίκη (πρωτότυπη 
εκδοχή για βαρύτονο και πιάνο Op. 34), ο ερευνητής αναφέρει ότι «ο τίτλος στο 
χειρόγραφο σβήστηκε με μολύβι και από κάτω γράφτηκε ο τίτλος ‘Της ελευθεριάς 
το σάλπισμα’». Στη ΛΒ υπάρχουν πλήρεις οι πάρτες της εκδοχής για ορχήστρα 
πνευστών μαζί με σπαρτίτο και πάρτες χορωδίας. Στο σπαρτίτο και στο ένα από 
τα σετ των παρτών είναι γραμμένος ο τίτλος «Της ελευθεριάς το σάλπισμα» με 
μπλε μαρκαδόρο πάνω από τον πρότερο τίτλο. Στα υπόλοιπα τεκμήρια ο τίτλος 
είναι πρωτότυπα γραμμένος. Η μουσική είναι πράγματι ίδια με τον Ύμνο στη 
Θεσσαλονίκη. Στους πίνακες συναυλιών της ΦΔΘ που παραθέτει η Μητρουλιά, η 

 
23 Μητρουλιά, 158. 
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αναφορά στο έργο συνοδεύεται από τη φράση «από τη Συμφωνία 1821». Ο 
ομιλών όμως δεν μπόρεσε να εντοπίσει σχέση του μουσικού υλικού με τη 
Συμφωνία 1821.  
 

 
 

Εικόνα 9: Της ελευθεριάς το σάλπισμα, επεξεργασία για ορχήστρα πνευστών της 
μουσικής του Ύμνου στη Θεσσαλονίκη για βαρύτονο και πιάνο Op. 34, σπαρτίτο, 

σελ. 1. Πηγή: Μεγάλη Μουσική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος. 
 

Στο καθαρογραμμένο αλλά σε κακή κατάσταση σπαρτίτο υπάρχουν 
αναλυτικές οδηγίες εισόδου για πνευστά. Το έργο πρωτοεκτελέστηκε το 1971-2. 

11. Σκηνική μουσική για την τραγωδία Αίας του Σοφοκλή, Op. 40. 
Πρώτη εκτέλεση 15.7.1972.24 Στην ψηφιακή βιβλιοθήκη του ΚΘΒΕ βρέθηκε 
αυτόγραφο 15σέλιδο σπαρτίτο του έργο και δύο ηχητικά τεκμήρια, το ένα εκ των 
οποίων περιλαμβάνει ηχογράφηση δοκιμής όπου ακούγεται και η φωνή του 
συνθέτη. Στη ΛΒ βρέθηκαν, εκτός από το σπαρτίτο, πάρτες οργάνων. 
 

 
24 Χρυσοχοΐδης, Νίκος Αστρινίδης (1921-2010): Βιογραφία. Κατάλογος έργων, 102-103. 
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Εικόνα 10: Σπαρτίτο από τη μουσική της τραγωδίας Αίας του Σοφοκλή (1972), 
σελ. 1. Πηγή: Ψηφιακό Αρχείο Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. 
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Εικόνα 11: Αφίσα από την παράσταση της τραγωδίας  Αίας του Σοφοκλή (1972).  
Πηγή: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, προσπέλαση Μάρτιος 2019. 

https://www.ntng.gr.  
 
12. Μετρώ, μετρώ (1979). Πρόκειται για τραγούδι / μουσική για το 

θεατρικό έργο Επικίνδυνο φορτίο του Κώστα Μουρσελά, γραμμένο πρωτότυπα 
για τενόρο και συγκρότημα πνευστών. Αʹ εκτέλεση, 1979.25 Δεν υπάρχει 

 
25 Χρυσοχοΐδης, Το συνθετικό έργο του Νίκου Αστρινίδη. Μια πρώτη προσέγγιση,169. 

Τενόρος στην πρώτη αυτή εκτέλεση ήταν ο Χαράλαμπος Αντωνιάδης. Βλ. και Παππά & Παππάς, 
171-2. 
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παρτιτούρα. Οι πάρτες φυλάσσονται στο αρχείο της ΛΒ. Υπάρχει σχετική 
ηχογράφηση στο διαδίκτυο,26 από την οποία επιβεβαιώνεται η ενορχήστρωση. 

13. Στο Χριστό, στο Κάστρο, Op. 47 (1991). Στη ΦΔΘ σώζονται ελλιπείς 
πάρτες πνευστών και κρουστών, που αφορούν επεξεργασία αποσπάσματος του 
β΄ μέρους του έργου. Δεν υπάρχουν στοιχεία ότι η μεταγραφή αυτή εκτελέστηκε 
ποτέ. Όπως και σε πλείστες άλλες περιπτώσεις Ελλήνων συνθετών και δεδομένου 
ότι ο Αστρινίδης. είχε ήδη αποσυρθεί από τη διεύθυνση της ΦΔΘ, είναι δυστυχώς 
πιθανό, εάν δεν βρεθεί το υπόλοιπο υλικό, ότι το κομμάτι έχει οριστικά χαθεί.  

14. Tempo di Marcia (Allegretto). Πρόκειται για πρωτότυπη σύνθεση 
για μπάντα. Το μουσικό υλικό υπάρχει πλήρες στη ΛΒ. Δεν υπάρχουν 
πληροφορίες για το εάν το έργο παρουσιάστηκε ποτέ. 

15. Εθνικός Ύμνος, πρωτότυπη ενορχήστρωση του Αστρινίδη. Στη ΦΔΘ 
υπάρχουν χειρόγραφες πάρτες για μικτή χορωδία και μπάντα. Παρόλο που δεν 
υπάρχει παρτιτούρα, φαίνεται ότι το υλικό είναι πλήρες. 

16. Μακεδονία ξακουστή. Πρόκειται για πρωτότυπη εναρμόνιση και 
επεξεργασία του ομώνυμου δημοτικού σκοπού για μικτή χορωδία και μπάντα. Το 
αυτόγραφο της παρτιτούρας για ορχήστρα πνευστών υπάρχει στη ΛΒ. Στη ΦΔΘ 
υπάρχουν φωτοτυπίες των παρτών από άγνωστο αντιγραφέα. Το υλικό αυτό 
χρησιμοποιήθηκε για την εκτέλεση του έργου από την ορχήστρα πνευστών και 
το μικτό φωνητικό σύνολο του ΤΜΕΤ το 2019.27 Υπάρχει και διαθέσιμη 
ηχογράφηση στο διαδίκτυο από άλλη εκτέλεση (2002) χωρίς περαιτέρω 
στοιχεία.28  

 
3. Παράρτημα 

 
Βιβλιοθήκες & αρχεία που μελετήθηκαν: 

▪ Μουσική Βιβλιοθήκη «Λίλιαν Βουδούρη» 
▪ Βιβλιοθήκη Τμήματος Μουσικών Σπουδών ΑΠΘ 
▪ Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
▪ Αρχείο Φιλαρμονικής Δήμου Θεσσαλονίκης  
▪ Όμιλος Φίλων Νίκου Αστρινίδη 
▪ Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών 
▪ Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης 
▪ Αρχείο Μακεδονικού Ωδείου 
▪ Αρχείο Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος  
▪ Αρχείο Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης 
▪ Αρχείο Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης  

 
Ηχογραφήσεις έργων του Αστρινίδη για σύνολα πνευστών: 

▪ Κυπριακή Ραψωδία (ΦΔΘ), χωρίς στοιχεία για συντελεστές, ημερομηνίες 
και τόπο (youtube), 

 
26 Nicolas Astrinidis, Metro-metro, https://www.youtube.com/watch?v=fa_oHunUx_Y, 

προσπέλαση 22 Ιουνίου 2019. 
27 Σε διδασκαλία Μαρίας-Έμμας Μελιγκοπούλου και διεύθυνση του γράφοντος, 

Αμφιθέατρο Τελετών ΠΑΜΑΚ, 23.5.2019. 
28 Nicolas Astrinidis / Νίκος Αστρινίδης (arranger), Μακεδονία ξακουστή / Famed 

Macedonia, προσπέλαση 29 Μαρτίου 2021, 
https://www.youtube.com/watch?v=JRj8it2r-H4. Η ηχογράφηση (ή συναυλία) έγινε στις 
10.6.2002 και είναι πιθανό, διευθυντής να είναι ο ίδιος ο συνθέτης.  
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▪ Μακεδονία ξακουστή, πρωτότυπη επεξεργασία για μπάντα και τετράφωνη 
χορωδία (youtube), 

▪ Μετρώ-μετρώ, εμβατήριο από το θεατρικό έργο Επικίνδυνο φορτίο 
(youtube), 

▪ Aπόσπασμα από τη σκηνική μουσική Οιδίπους Τύραννος (youtube), 
▪ Σκηνική μουσική από την κωμωδία Ταρτούφος του Μολιέρου (ΚΘΒΕ) 
▪ Σκηνική μουσική από την τραγωδία Αίας του Σοφοκλή (ΚΘΒΕ) 
▪ Σκηνική μουσική από το δράμα Η ζωή είναι όνειρο του Καλντερόν (ΚΘΒΕ) 

 
Πρωτότυπα έργα & μεταγραφές για ορχήστρα πνευστών (μη σκηνική 

μουσική): 
▪ Caprice Grec Op. 10 
▪ Κυπριακή Ραψωδία Op. 11 
▪ Οι Γάμοι της Θέτιδας και του Πηλέα, Op. 30 (μέρος ΙΙΙ) (1964) 
▪ Κύριλλος και Μεθόδιος: [Συμφωνικό πρελούδιο], Op. 32 (1965-1966) 
▪ Γερακίνα & Νανούρισμα (Berceuse), από τα Τρία Ελληνικά δημοτικά 

τραγούδια (Trois chansons populaires Grecques), Op. 35 
▪ Συμφωνία 1821, Op. 39 δ΄ μέρος 
▪ Της ελευθεριάς το σάλπισμα για 4φωνη χορωδία και μπάντα 
▪ Στο Χριστό, στο Κάστρο, Op. 47, β΄ μέρος 
▪ Tempo di Marcia 
▪ Εθνικός Ύμνος 
▪ Μακεδονία ξακουστή 

 
Σκηνική μουσική: 

▪ Σκηνική μουσική για την τραγωδία Οιδίπους Τύραννος του Σοφοκλή, Op. 
13 

▪ Σκηνική μουσική για το δράμα Η ζωή είναι όνειρο, Op. 33, του P. Calderón 
de la Barca 

▪ Σκηνική μουσική για την κωμωδία του Μολιέρου Le Tartuffe (Ταρτούφος) 
Op. 36 

▪ Σκηνική μουσική για την τραγωδία Αίας του Σοφοκλή, Op. 40 (1972/3) 
▪ Σκηνική μουσική για την Ειρήνη του Αριστοφάνη, Op. 44 (1982;) 
▪ Μετρώ, μετρώ (εμβατήριο-τραγούδι) (1979) 

 
Μεταγραφές έργων άλλων συνθετών: 

▪ Καλομοίρη, Τη Υπερμάχω Στρατηγώ τα Νικητήρια 
▪ Καλομοίρη, Έγια Μόλα 
▪ Λαυράγκα, 1η Ελληνική Σουΐτα για ορχήστρα 
▪ Επαμεινώνδα Φλώρου, Αγροτικό [τραγούδι] 
▪ Επαμεινώνδα Φλώρου, Πάνω στ’ αλώνια 
▪ Bellini, Norma (αποσπάσματα: Duetto) 
▪ Bellini, Λειτουργία σε λα ελάσσονα 
▪ Cilea, L’Arlesiana 
▪ Glazunov, Rhapsodie Grecque ή Ouverture Grecque 
▪ Gounod, εμβατήριο από την όπερα Faust 
▪ Gruber, Άγια Νύχτα 
▪ Liszt, Ουγγρική Ραψωδία αρ. 6 
▪ Puccini, Madama Butterfly & La Bohème (αποσπάσματα) 
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▪ Verdi, ντουέτο από τη 2η πράξη της όπερας Aida 
▪ Verdi, La Traviata (άριες των Germont και Violetta) 
▪ Verdi, κουιντέτο από την όπερα Un ballo in maschera 
▪ Verdi, Finale από την 3η πράξη της όπερας Ernani 
▪ Verdi, Coro di schiavi Ebrei από την όπερα Nabucco 
▪ Verdi, Rigoletto (αποσπάσματα) 
▪ Rossini, Ο Κουρέας της Σεβίλλης (αποσπάσματα) 
▪ Rossini, La Danza 
▪ Donizetti, Lucia di Lammermoor (ντουέτο Lucia-Enrico) 

 
Βιβλιογραφία 

Κατάλογος αρχείου Νίκου Αστρινίδη από τη Μεγάλη Μουσική Βιβλιοθήκη της 
Ελλάδος «Λίλιαν Βουδούρη» (αδημοσίευτο). 

Κατάλογος μουσικού αρχείου Φιλαρμονικής Δήμου Θεσσαλονίκης (αδημοσίευτο). 
70 χρόνια Φιλαρμονικής Δήμου Θεσσαλονίκης 1937-2007. Θεσσαλονίκη: Κέντρο 

Ιστορίας Θεσσαλονίκης, 2009. 
Αθανασιάδης, Δημήτρης. Νίκος Αστρινίδης ως πιανίστας, μαέστρος, παιδαγωγός 

και δημιουργός. Θεσσαλονίκη: Έκδοση Μακεδονικού Ωδείου, 2006. 
Γιακοβή, Σοφία. «Η μουσικοπαιδαγωγική δραστηριότητα στο Παπάφειο 

Ορφανοτροφείο από την ίδρυσή του μέχρι το 1980». Διπλωματική 
Εργασία, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Μουσικών 
Σπουδών, 1993. 

Γκουρβέλου Ειρήνη. «Η μουσική στις παραστάσεις του ΚΘΒΕ από το 1961 έως το 
1971. Συμβολή στην περιγραφή του υπάρχοντος αρχείου». Διπλωματική 
Εργασία, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Μουσικών 
Σπουδών, 1995. 

Θέμελης, Δημήτρης. «Μουσική ζωή και μουσική παιδεία στη Θεσσαλονίκη». Στο 
Μακεδονία-Θεσσαλονίκη: Αφιέρωμα τεσσαρακονταετηρίδος, 295-349.  
Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής, 1980. 

Καλογερόπουλος, Τάκης. Το λεξικό της Ελληνικής μουσικής, 6 τόμοι & παράρτημα. 
Αθήνα: Εκδόσεις Γιαλέλλη, 1998. 

Μητρουλιά, Ευγενία. «Η μπάντα του Δήμου Θεσσαλονίκης από την ίδρυσή της 
μέχρι το 1986». Διπλωματική Εργασία, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, 2001. 

Παππά, Βασιλική Β. & Παππάς, Νικόλαος Β., Νίκος Αστρινίδης: Ανατολίζοντες 
γλυκασμοί. Θεσσαλονίκη 2010. 

Σαρβανίδης, Παναγιώτης. «Το προσωπικό αρχείο του μαέστρου Νίκου Αστρινίδη 
στη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης: Αρχειακή 
καταγραφή και επεξεργασία». Πτυχιακή εργασία, Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας, Τμήμα Μουσικής επιστήμης και Τέχνης, 2019. 

Ταμβάκος, Θωμάς. «Νίκος Αστρινίδης (1921-2020)», Θεσσαλονικέων Πόλις, 50 
(2014), 90-95. 

Χρυσοχοΐδης, Ηλίας. «Το συνθετικό έργο του Νίκου Αστρινίδη. Μια πρώτη 
προσέγγιση». Διπλωματική Εργασία, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, 1991-2. 

Χρυσοχοΐδης, Ηλίας. «Το δράμα στο έργο του Νίκου Αστρινίδη. Εισαγωγικές 
παρατηρήσεις». Πρακτικά Συνεδρίου Ελληνική μουσική δημιουργία του 
20ού αιώνα για το λυρικό θέατρο και άλλες παραστατικές τέχνες. Αθήνα: 
Σύλλογος Οι Φίλοι της Μουσικής, 2009. 
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«ΚΘΒΕ (ψηφιακό αρχείο)». Προσπέλαση 16 Ιουνίου 2019. 
https://www.ntng.gr/default.aspx?lang=elGR&page=23&col=21&sf_p2=%CE%9
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«Ιστοσελίδα Μακεδονικού Ωδείου». προσπέλαση 1 Ιουλίου 2019. 
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«Μουσική Θεσσαλονίκη: Νίκος Αστρινίδης (α΄ μέρος)». Προσπέλαση 1 Ιουλίου 
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«Μουσική Θεσσαλονίκη: Νίκος Αστρινίδης (β΄ μέρος)», Προσπέλαση 1 Ιουλίου 

2019. https://vimeo.com/314221799. 
“Astrinidis conducts Carrer’s Despo”. Προσπέλαση 22 Απριλίου 2021. 

https://www.youtube.com/watch?v=pxxQuBvk1rE&list=PL6D5435F843
0E16FD&index=4.  

“Astrinidis conducts the Municipal Philharmonic and Mixed Choir of Thessaloniki 
(1974)”. Προσπέλαση 22 Απριλίου 2021. 
https://www.youtube.com/watch?v=Y3RExIFY_s&list=PL6D5435F8430E
16FD&index=3. 

“George Leotsakos talks about Astrinidis”. Προσπέλαση Απρίλιος 2021. 
https://www.youtube.com/watch?v=bVRqQA1Nam0. 

“Music at the Court of King Henry VIII/transcribed and edited by John Stevens”  
Προσπέλαση 4 Απριλίου 2021. 
https://catalogue.nla.gov.au/Record/1036549. 

“Nicolas Astrinidis / Νίκος Αστρινίδης (arranger), Μακεδονία ξακουστή / Famed 
Macedonia”. Προσπέλαση 29 Μαρτίου 2021. 
https://www.youtube.com/watch?v=JRj8it2r-H4. 

“Nicolas Astrinidis, Cypriot Rhapsody (1944) (woodwinds)” [sic]. Προσπέλαση 
16 Ιουνίου 2021. 
https://www.youtube.com/watch?v=L84i2YDP3nY&list=PL3A9273E864
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“Nicolas Astrinidis, Metro-metro”. Προσπέλαση 22 Ιουνίου 2019. 
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A FRESH LOOK INTO NIKOS ASTRINIDIS’S (1921-2010)  
COMPOSITIONS FOR WIND ENSEMBLES 

 
Dr. Kostis Hassiotis 
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Abstract 
Nikos Astrinidis (1921-2010) was one of the most important Greek 

composers of the last century. Some of the elements that determined his musical 
personality were, his exceptional piano skills, his talent in composition and 
instrumentation, and his ability to combine completely different musical styles 
such as Orientalism, Balkan music, the Russian National School, Greek history, 
Greek Byzantine music and traditional music, Romanticism, French 
impressionism etc., in exceptionally original ways. All these apparently 
contradicting trends are merged with an undeniable compositional originality. 
With his establishment in Thessaloniki, he took up, for many years, the position of 
Director / Principal of the Philharmonic (Wind) Orchestra of the Municipality of 
Thessaloniki, and proceeded in composing original works and in adapting his own 
compositions, as well as works of other composers, for wind orchestra. Under his 
direction, the Band developed into a high-profile Wind Orchestra, often 
performing with soloists, conductors, choirs, etc., promoting quality music in the 
city and thus expanding the Greek repertoire for wind ensembles. Astrinidis’s 
original compositions, orchestrations and arrangements for various wind 
ensembles remain virtually unknown. The purpose of this presentation which is 
based in bibliographic and archival research, is to shed light in questions and to 
clarify issues of access and status of the existing documents, as well as to issues of 
instrumentation. The ultimate goal is to facilitate researchers and conductors in 
accessing and establishing these works in the band repertoire in Greece and 
abroad. 
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ΝΙΚΟΣ ΑΣΤΡΙΝΙΔΗΣ : ‘’PIECE DE CONCERT’’ op. 57 ΓΙΑ 
ΣΑΞΟΦΩΝΟ ΑΛΤΟ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ Η ΠΙΑΝΟ 

 
Ευστάθιος Μαυρομμάτης  

Σολίστ σαξοφώνου 
stathismavro@yahoo.com 

 
 

Περίληψη  
Προβολή του έργου μέσα από την προσωπική μου συνεργασία με το 

συνθέτη τη διετία 2005-2006, ιστορικό της δημιουργίας του έργου, ηχητικά  αλλά 
και βίντεο-αποσπάσματα από τις εκτελέσεις του έργου με πιάνο καθώς και με 
συμφωνική ορχήστρα στη Ρουμανία, προβολή της παρτιτούρας για σαξόφωνο 
και πιάνο και σαξόφωνο και ορχήστρα και μουσικολογική ανάλυση.  

 
1. Δημιουργία και ιστορικό του έργου  
Tο έτος 2003 άρχισα να ετοιμάζω το πρώτο μου CD, το οποίο θα 

περιλάμβανε πρωτότυπα έργα Ελλήνων Συνθετών για σαξόφωνο και πιάνο. Για 
το σκοπό αυτό το 2004 ήρθα σε επαφή με τον αείμνηστο Νικόλαο Αστρινίδη, όχι 
μόνο γιατί γνώριζα και θαύμαζα το συνολικό του έργο ως συνθέτη και πιανίστα, 
αλλά και γιατί υπήρξε στενός φίλος για πολλά χρόνια με τον παππού μου 
(Αρχιμουσικός της Φιλαρμονικής Ορχήστρας Δήμου Αθηναίων για 30 χρόνια). Σε 
σύντομο σχετικά διάστημα είχα το έργο στα χέρια μου και ξεκίνησαν οι πρόβες με 
την πιανίστα Χριστίνα Παντελή. 

 
2. Προετοιμασία για ηχογράφηση  
Μετά από αρκετές πρόβες στην Αθήνα, κανονίστηκε μια συνάντηση στην 

οικία του Συνθέτη στη Θεσσαλονίκη όπου θα άκουγε το κομμάτι από κοντά  και 
θα μας έδινε τις τελικές οδηγίες και παρατηρήσεις. Ένας άνθρωπος σεμνός και 
μεγαλοφυής, ήπιος και πλούσιος από μουσική και ζωή μας έδωσε χρήσιμες 
συμβουλές για την ερμηνεία του έργου, τις οποίες φυσικά ακολουθήσαμε και στην 
ηχογράφηση. 

  
3. Μουσικό ύφος.  
Το Pièce de Concert op.57 έχει όλα τα στοιχεία της προσωπικής μουσικής 

γλώσσας του Αστρινίδη. Επιδράσεις από τον γαλλικό εμπρεσιονισμό και 
ρομαντισμό, από την ελληνική μουσική παράδοση, αρμονικό πλούτο και έντονους 
χρωματισμούς, δραματικότητα. Ο Συνθέτης, στο εσώφυλλο του ψηφιακού 
δίσκου, αφιερώνει αυτό το κομμάτι που γράφτηκε τον Μάϊο 2005 στη μνήμη του 
αγαπημένου του φίλου, Μαέστρου Στάθη Μαυρομμάτη και σε εμένα τον εγγονό  
αυτού, ως διακεκριμένου σαξοφωνίστα. Χαρακτηριστικά είναι τα λόγια του ίδιου 
του συνθέτη στο εσώφυλλο του ψηφιακού δίσκου:  

 
Η ατμόσφαιρα αυτού του έργου είναι νοσταλγική και λυπητερή όμως ο 
συνθέτης δεν ξεχνά τον τόπο καταγωγής του φίλου του και εισάγει 
κάποιες μακρινές αναμνήσεις μελωδιών (ακόμα και χορευτικών ρυθμών) 
της Κέρκυρας. Η μορφή του κομματιού είναι ελεύθερη όπως σε μια 
ραψωδία (θα μπορούσε να πει κανείς όπως σε ένα  κοντσερτίνο). Το έργο 
ξεκινά με μια αργή κίνηση όπου αναπτύσσεται ένα χρωματικό θέμα. Το 
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μεσαίο μέρος έχει μια κίνηση πιο ζωηρή, με χορευτικούς ρυθμούς, που 
οδηγούν σε μια cadenza. Στη συνέχεια το κομμάτι τελειώνει με το αρχικό 
θέμα σε μια όμως ατμόσφαιρα πιο γαλήνια σχεδόν ιερατική. 
 
4. Ηχογράφηση και συναυλίες 
Το έργο ηχογραφήθηκε τέλη του 2005 στο studio Sierra με πιανίστα τη 

Χριστίνα Παντελή και συμπεριλήφθηκε όπως ήταν προγραμματισμένο στο CD 
Music for Saxophone Piano & Percussion by Greek Composers και κυκλοφόρησε το 
2006 από την εταιρία ACROASIS. Η επίσημη πρώτη παρουσίαση του έγινε στο 
Θέατρο της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης στις 28/03/2006 σε εκδήλωση της 
Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών. Ακολούθησαν και άλλες παρουσιάσεις στο Ωδείο 
Φίλιππος Νάκας της Αθήνας στις 12/05/2006, στις Σέρρες 28/05/2006 και 
αλλού. Στις 9/06/2006 ερμήνευσα το έργο με τον ίδιο τον συνθέτη στο πιάνο σε 
πρωινή συναυλία στο Ateneul Roman, Βουκουρέστι όπου την ίδια μέρα το βράδυ 
πρωτοπαρουσιάστηκε το κομμάτι στην έκδοση του για σαξόφωνο και 
συμφωνική ορχήστρα με την Orchestra “Dr. Ermil Nichifor” και μαέστρο τον Iosif 
Ion Prunner.1  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 “’Piece de Concert' for alto Saxophone and Orchestra by N. Astrinides”. Προσπέλαση 17 

Οκτωβρίου 2022. https://www.youtube.com/watch?v=XpruZT4xYMI. 
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Εικόνα 1: Nicolas Astrinidis: Pièce de Concert op. 57 pour saxophone et 
piano, χειρόγραφο, εξώφυλλο. 

 



80 
 

 
Εικόνα 2: Nicolas Astrinidis: Pièce de Concert op. 57 pour saxophone et piano, 

χειρόγραφο, πρώτη σελίδα. 
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Εικόνα 3: Nicolas Astrinidis: Pièce de Concert op. 57 pour saxophone et orchestre, 

χειρόγραφο, πρώτη σελίδα. 
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Εικόνα 4: Nicolas Astrinidis: Pièce de Concert op. 57 pour saxophone et orchestre, 
χειρόγραφο, δεύτερη σελίδα. 
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Εικόνα 5: Οπισθόφυλλο CD, πρώτη εκτέλεση-ηχογράφηση. 
 

 
 

Εικόνα 6: Πρόγραμμα Συναυλίας με το συνθέτη στο πιάνο, Ρουμανία. 
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Εικόνα 7: Πρόγραμμα συναυλίας-πρώτη εκτέλεση με ορχήστρα, Ρουμανία. 
 

 

NIKOS ASTRINIDIS: ‘’PIECE DE CONCERT’’ op. 57 FOR 
SAXOPHONE ALTO AND SYMPHONIC ORCHESTRA OR PIANO 

 
Stathis Mavrommatis 

Saxophone soloist 
stathismavro@yahoo.com 

 
 

Abstract  
Presentation of the work through my personal collaboration with the 

Composer, during the years 2005-2006, an experience that was very important for 
me. The presentation includes a historical background of the composition, audio 
and video excerpts from the performances with piano (Christina Panteli, original 
version) and the Composer himself as well as with a symphony orchestra in 
Romania, projection of the scores: saxophone and piano, saxophone and orchestra 
and musicological analysis. 
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Abstract 
The proposed study investigates the activity of military fanfares in 

Romania and fanfare musical production along approximately half a century 
(approx. 1900-1945), aiming to identify the role of Army fanfare leaders (general 
inspectors of military music) in building musical repertoires aligned to the then 
general trend of finding a pronouncedly national compositional path. Since the 
“military music” “arm” or field of specialization depends, from a hierarchic and 
administrative point of view, exclusively on armed forces (in Romania, at least), 
an overview of the activity of fanfares and of fanfare musical creation is mapped, 
quite logically, on major political and military events. The study retraces the 
avatars of Romanian fanfares under the political transformations in the kingdom 
of Romania, from Romania’s participation in WWI and the formation of the 
modern unitary Romanian state, to Carol II’s dictatorship (instituted on February 
10, 1938), to the establishment of the National Legionary State (1940) and the 
instauration of another unprecedentedly authoritarian regime that will change 
the fate of Romania and of army music for a few decades: the communist regime. 

 
1. Introduction 
The activity and artistic productions of military musicians in 20th-century 

Romania are fragmentarily investigated, for at least four reasons: a) the poor 
accessibility to the musical documents held in various archives and libraries 
(military as well, those from after the 1970s still not declassified), state-owned or 
private; b) the ban, by the Communist regime, on those musical works dedicated 
to the members of the Royal House of Romania, because of which a significant 
segment of the military band repertoire, produced over more than eight decades 
(1866-1947), was impounded until after 1990;1 c) the researchers’ modest 
interest in a field at the periphery of musicological attention2 and, let’s be honest, 
the lack of specialists in the Army, at least in the Romanian Army Bands;3 d) the 

 
1 Until 1990, at one of the largest collections of musical scores in Romania, namely at the 

Romanian Academy Library in Bucharest, access to repertoire of this kind was restricted, being 
classified as "forbidden". 

2 Substantial research is scarce and falls within the broader context of Romanian music 
historiography: Octavian Lazăr Cosma, Hronicul muzicii românești [The Romanian Music Chronicle], 
vol. 3, Preromantismul [Pre-Romanticism] (1823-1859) (Bucharest: Music Publishing House, 1975); 
Viorel Cosma, Marte și Euterpe. Muzică și Armată. Eseuri, studii, cronici muzicale (1946-1996) [Mars 
and Euterpe. Music and the Army. Essays, studies, musical chronicles (1946-1996)] (Bucharest: 
Universalia Publishing House, 1996). 

3 Ion Badea (Colonel), În pas de defilare [In parade step], Bucharest: Military Publishing 
House, 1996; Ion Badea, „Repertoriul și creația românească pentru fanfară” [Romanian repertoire 
and composition for brass band], in Nicolae Gheorghiță & Constantin Platon (eds.),  Contribuții la 
istoria muzicilor militare. Eseuri şi analize [Contributions to the history of military music. Essays and 
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loss or even alienation of the military bands’ musical archives when the ensembles 
were disbanded, relocated to or merged with other military units in the same town 
or elsewhere. It also happened quite often that, with the retirement of 
bandmasters and deputy bandmasters, the scores kept in the archives 
disappeared too.  

As the military bands depend, hierarchically and administratively, 
exclusively on the armed forces, my presentation of their work and the music 
written by their representatives was inevitably constructed based on the major 
political and military events that segmented the Romanian 20th century. A second 
criterion that shaped the chronology and contents of this essay was dictated by 
the bandmasters’ professional competence and managerial involvement during 
this period of time (military bands inspectors general), on which the achievements 
of both ensembles and their members largely depended.  

I therefore chose to radiograph and comment the changes that Romanian 
military bands went through in the first half of the 20th century in accordance with 
the division of this interval and the inspectors general leading them. 

 
2. Military Bands up to the end of the Second World War (1900-1944) 
In the history of the Romanian Army, the year 1900 is of no consequence, 

simply a point in the temporal axis which begins with the Romanian War of 
Independence (1877-1878), continues with the foundation of the Kingdom of 
Romania (1881) and the Balkan Wars (1912-1913) and ends with the First World 
War (1914-1918) and the Union of Transylvania with Romania, the so-called 
“Marea Unire” [Great Union] (1918). For military bands however, the crossroads 
of the two centuries is marked by the activity of the Romanian Army’s most 
celebrated Inspector General of Military Music: Iosif Ivanovici (1845-1902).4 It is 
to his famous waltz Valurile Dunării [Waves of the Danube]5 that he owes his 
international fame and prestige: Berlin newspaper Die Musik called him “the 
Romanian waltz King”, as a counterpart to the “Viennese waltz King”, Johann 

 
analyses] (Bucharest: Military Music Department Publishing House, 2002), 55-62; Ion Pelearcă, 
„Considerații privind creația românească de marș pentru fanfară” [Considerations on the 
Romanian composition of marching band], in Contribuții la istoria muzicilor militare, 63-72; 
Nicolae Gheorghiță, „Cursul de orchestrație al capelmaistrului Ioan Vlăduță” [The orchestration 
course of capellmeister Ioan Vlăduță], in Contribuții la istoria muzicilor militare, 73-79; Marian 
Sîlea, Istoria muzicilor militare [The history of military music] (Bucharest: Military Publishing 
House, 2006); Cornel Ignat, Muzicile militare între tradiție si modernitate. Particularități ale artei 
dirijorale [Military music between tradition and modernity. Particularities of the art conducting] 
(Bucharest: Publishing House of the National University of Defence "Carol I", 2013). 

4 Iosif Ivanovici is appointed Inspector General of Military Music under the Royal High 
Decree no. 2691/26.05.1895. Apud M. Sîlea, Istoria, 208.  

5 In the piano version, the waltz was printed in 1880 in Bucharest by Constantin Gebauer, 
"supplier of the Royal Court", and dedicated to the publisher's wife, Ema Gebauer. Ivanovici's 
autograph manuscript, kept at the Jewish Community of Lugoj, proves that the work was originally 
dedicated to the young Sara Fried: Donauwellen Walzer. Ivanovics, gewimdet und geschrieben fur 
Fraulein Sara Fried (The Waves of the Danube Waltz, Ivanovics, dedicated and written for Miss Sara 
Fried). The version orchestrated in 1886 by the French composer Émile Waldteufel (1837-1915), 
author of the Estudiantina (or Band of Students Waltz) and Les Patineurs waltzes, among others, is 
selected from 116 other works by various composers and became the official hymn of the 1889 
Paris World Exhibition, which also coincided with the inauguration of the Eiffel Tower.  
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Strauss.6 The prolific composer’s work7 is largely still in manuscript form, even 
though publishing houses, record labels and even the film industry disseminate 
it.8  

Mainly destined for salon performance, the works of Ivanovici, like those 
of his military colleagues interested in composition, are national and historically  
themed, inspired by ideas imbued with patriotic significance, by the flavour and 
exoticism of their time, as their titles and contents clearly state. His piano 
miniatures —and this genre makes up the most extended and the relatively better-
known part of his oeuvre— abounds in themes borrowed from local (sometimes 
gipsy) folklore, as well as from the sonic melange of Balkan and Oriental 
extraction, created over the years by the motley, cosmopolite people of the seaport 
towns on the lower course of the Danube on its way to flowing into the Black Sea 
(Cernavodă, Brăila, Galați, Tulcea).9 

For this type of music, as for others, it is the public taste that dictates the 
market, as proves the reaction of one of the best-known Bucharest publishers 
(most likely Constantin Gebauer, the editor of the Royal House) to a certain 
composer’s works: “But what you write is art music; I cannot undertake to print 
it, for nobody would buy it. I don’t need such music; send me a sârbă or a gavotte 
in national style (!?...) or a waltz in a minor key, very easy to play, and then I will 
publish them”.10  

As for Ivanovici’s large works, while their existence is known,11 they are 
either lost or not yet discovered, with a single collection into which the few 
surviving orchestral or military band pieces, such as funeral marches, fantasias, 
medleys, and arrangements of Italian opera excerpts, are grouped.12 One of them, 
the Alexandru [Alexander] march, was awarded first prize at the Paris composition 
competition to write a piece to accompany marching in the honour of Tsar 
Alexander III of Russia (1845-1894) on the occasion of his visit to the Paris 

 
6 J. Schorr Zachary, author of the article “Muzica în România” ["Music in Romania"], wrote: 

"There is no Romanian school of music. However, there is a lot of composing, especially in the field 
of dance music based on oriental melodies. Of the Romanian dances, the waltz Valurile Dunării by 
I. Ivanovici, director (or inspector) general of military music, who can be called 'the king of the 
Romanian waltz', was the most widespread". J. Schorr Zachary, “Muzica în România”. Gazeta 
Artelor [Arts Gazette], 30-31 (1903), 5. 

7 Viorel Cosma mentions more than 300 miniature works dedicated to the piano (marches, 
waltzes, polkas, gavottes, mazurkas, gallops, cadrilles, music for voice and piano, etc., folklore 
works [hore, sârbe etc.]), of which about 30% were printed. V. Cosma, Maiorul I. Ivanovici [Major I. 
Ivanovici] (Bucharest: Military Publishing House, 1958); V. Cosma, "Ivanovici, Iosif", in Cosma, 
Muzicieni din România. Lexicon biobibliografic [Musicians in Romania: a bio-bibliographic 
dictionary], vol. 4 (H-J) (Bucharest: Music Publishing House, 2001), 164-171. 

8 V. Cosma, Lexicon biobibliografic, vol. 4, 164-171. In response to the New Year's concerts 
organized in Vienna, the choirs and the Radio Symphony Orchestra of Bucharest gave a concert on 
New Year's Eve 1989, based exclusively on pieces by Ivanovici, conducted by Iosif Conta (1924-
2006). 

9 Titles such as Souvenir de Brăila-quadrille on Greek arias, Souvenire-quadrille composed 
of national songs, Song roumain, Gypsy Serenade, Fishermeiden, La fille de marin, Chi-chi-chi-polka 
on Chinese motifs, Razdeliti so mnoi etc. are a constant. 

10 Mihail Mărgăritescu, Viața muzicală. Cronici [Musical Life. Chronicles], ed. by Simona 
Cornelia Petrescu (Bucharest: Music Publishing House, 1983), 136. 

11 V. Cosma, Lexicon biobibliografic, vol. 4, 164-169. 
12 V. Cosma, Lexicon biobibliografic, vol. 4, 171. 
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Exposition universelle of 1889, held to celebrate the 100th anniversary of the 
French Revolution.13 

Inspector general of military music for seven years (1895-1902), one of 
Ivanovici’s institutional reforms was to train wind players after having selected, 
from that part of society in precarious working and living conditions, talented 
young people (the “copii de trupă” – literally “troop children”, children raised and 
educated in the Army14) and make them military musicians. The law was passed 
in two stages (1898 and 1900)15 with far-reaching effects, as all military band 
petty officers and the larger segment of wind players in civilian orchestras in 
Bucharest and other Romanian cities would be recruited from the ranks of copii 
de trupă.16 Focusing on the practice of music, classes were taught by petty officers 
and instructors appointed by the bandmasters.17 Until the establishment of the 
Școala Elevilor Muzicanți [School of Musician Students] in 1936, the institution of 
copii de trupă was the earliest form of institutionalized music education organised 
within the Army. 

Ivanovici was succeeded, starting with 1905, by Mihail Mărgăritescu 
(1861-1925).18 His thorough professional training in Romania and at the Geneva 
(1877-1879) and Vienna (1879-1881) Conservatoires19 doesn’t explain his 
strange and surprising choice to become cavalry officer at the age of 20. His own 
parents’ opinion (a “teenage error” and an “absurd passion”)20 didn’t stop 
Mărgăritescu from participating, with exemplary foresight, in Romania’s musical 

 
13 116 composers from different countries took part in the competition. After winning the 

competition, Ivanovici travelled to Russia and composed works inspired by the places he visited. 
It is in this context that the waltzes Souvenir Moskau, Un rêve sur le Volga, Sur le bord de la Neva, 
Am hofe der Czarin may have appeared. See Florian Gheorghe, Mihai Popescu, Ion Rotaru, Prezențe 
militare în știința și cultura românească. Mic dicționar [Military presence in Romanian science and 
culture. A small dictionary] (Bucharest: Military Publishing House, 1982), 179.  

14 The legislative act has existed since 1889, but it regulated the employment of children 
in the regiments, without including musicians. Ministerial Decree no. 54/19.05.1889, Monitorul 
Oastei [The Monitor of the Army] no. 26/19.05.1889. 

15 Ministerial Decree no. 54/1898 in the Monitorul Oastei no. 3/1900 published 
Regulamentul asupra instituției copiilor de trupă  [The Regulation on the Institution of Troop 
Children], which established the purpose, conditions of employment, organization of education, 
duties and rights of students. 

16 Constantin Cordoneanu, Musicile militare și organizarea lor (1893-1895) [Military bands 
and their organization (1893-1895)] (Bucharest: Tipografia și Fonderia de Litere P. Cucu, 1895), 6-
7. 

17 In the years after 1900 there was a need for instrumentalists generated by the 
significant increase in the number of military bands since, in addition to the existing bands in the 
major centres of the country (Bucharest, Iași, Craiova), bands were also established in most of the 
towns that had military units: Bârlad, Buzău, Caracal, Caransebeș, Făgăraș, Fălticeni, Focșani, Huși, 
Lugoj, Oravița, Pitești, Râmnicu-Sărat, Tulcea etc. Other units paid the musicians from the personal 
contributions of the officers, the remuneration being known in the mid-19th century as “paraua 
muzicii” (Para, divisional coin equal to one hundredth of an old leu; low denomination coin, our 
note). See the Monitorul Oastei, no. 53/01.12.1903, no. 49/3.11.1903, no. 16/31.03.1903. 

18 In 1905 Mărgăritescu is officer class II, a rank assimilated to lieutenant-colonel and 
leaves the Army with the rank of colonel (officer class I). See Gheorghe, Popescu, Rotaru, Prezențe 
militare, 190. 

19 Cosma, "Mărgăritescu, Mihail" in Cosma, Muzicieni din România. Lexicon biobibliografic, 
vol. 6 (Max-Mus) (Bucharest: Music Publishing House, 2003), 39. 

20 Eduard Caudella, untitled article published in Arta română [Romanian Art] 8 (1910), 
126.  
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life. His contemporaries appreciate him,21 and his achievements as a publisher and 
music critic22 ensure him a durable reputation, Mărgăritescu being probably “one 
of the most prodigious critics at the beginning of the 20th century”.23 

 Military bands found his professional horizon and managerial 
commitment at least just as valuable. One of Inspector Mărgăritescu’s most 
significant achievements was the ample project to reorganise and modernize them 
contents-wise,24 something for which he fought for almost two decades, during his 
tenure as officer. As he saw it, wind ensembles should be modelled after those of 
the great “civilized” Western armed forces (Germany, Austria, France, Italy), and 
the solutions he proposed are practical, staying within the means of the Army 
while also taking into consideration the level of local musical art and Romanian 
psychology: “Let us reorganise bands keeping in mind our limited means, the 
Romanian temperament, and the state of our musical culture, which cannot be 
compared to that of the two mentioned empires [Germany and Austria-
Hungary])25. The project detailed the number of military bands and bandmasters 
in Romania (34), the number of instruments by section and of instrumentalists 
(between 16 and 45 for each band, according to the type of military unit it 
belonged to), the individual monthly allowances. It also suggested repertoires and 
concert strategies, such as organising concerts during the “low season” (winter) 
“in order to augment our fund, concerts to be attended, of course, by the c ity 
elites”.26 From the ranks of the future officers and of the brilliant graduates of the 
Conservatoire,27 young people would be recruited for a two-year training course 
with one of Vienna’s important military bands.28 

 
21 "Distinguished personality both in heart and artistic value" says Enrico Mezzetti in 

„Scrisoare din Iași” [Letter from Iasi], Muzica 6 (1909), 223. 
22 Mărgăritescu is the author of more than 400 chronicles published in Romania (in the 

newspaper L'Indépendance Roumaine [1901-1905], in the magazines Gazeta artelor [1903], 
Revista Idealistă [1903-1907], Revista musicală și teatrală [1904-1906], Muzica [1908-1910, 
1916], Flacăra [1911-1916]) and abroad (Courrier Musical in Paris and Guide Musical in Brussels). 
He is founder, editor and director of the bi-monthly publication Biblioteca Muzicală Română (1898-
1901), founder and director of the magazine Muzica (1908-1910), which he tries to reactivate in 
1916, together with Ion Nonna Otescu (1888-1940) and Maximilian Costin. After publishing three 
issues, he retired not only from directing the magazine but also from criticism. Details in Simona 
Cornelia Petrescu, "Mihail Mărgăritescu, a brilliant representative of music criticism", introductory 
study to Mărgăritescu, Viața muzicală, 8; V. Cosma, „Un înzestrat critic muzical: maiorul Mihail 
Mărgăritescu” [A gifted music critic: Major Mihail Mărgăritescu], Viața militară 1 (1987), 24, 
republished in Cosma, Marte și Euterpe, 194-196. 

23 Petrescu, 10.  
24 See „Studiu asupra reorganizării muzicilor militare. 1) Trecutul și menirea lor; 2) Starea 

actuală a muzicilor noastre; 3) Cum ar trebui să fie organizate muzicile noastre” ["Study on the 
Reorganization of Military Bands. 1) Their Past and Mission; 2) The Present State of our Bands; 3) 
How our Bands should be Organized"] . Mărgăritescu, 146-165. 

25 Mărgăritescu, 154. 
26 Mărgăritescu, 157. 
27 There is also an address of the Ministry of War in which the Inspectorate General of 

Military Music (abbreviated IGMM) proposed to designate a number of “troop children”, annually, 
to attend theory and wind instrument classes. In 1905-1906, for example, the Inspector appointed 
18 students, see Octavian Lazăr Cosma, Universitatea Națională de Muzica din București la 140 de 
ani [National University of Music in Bucharest at 140 years anniversary], vol. 2 (1904-1945) 
(Bucharest: National University of Music Publishing House, 2008), 30. 

28 Mărgăritescu, 159. Study visits to Vienna seem to have been a common practice in the 
Army, since Ivanovici had also received such training in the capital of the Empire. Familia [Family] 
newspaper 8 (1897), p. 5, article without title and author. 
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Mărgăritescu’s managerial initiatives go beyond the scope of the Army, 
wiring military bands up to the effervescence of the political and musical events 
of the time. Even at the beginning of his term (1905) the first gramophone 
recordings with national military music come out.29 The celebrations marking 
forty years of King Carol I’s reign intensified the visibility of military orchestras in 
the Romanian political and artistic life, with military bands as sonic interface in all 
activities initiated by the Army throughout the country and in Bucharest 
especially. Mărgăritescu’s professional prestige, acknowledged and supported by 
the high circles of the Royal House, of the armed forces and of the civil society, 
allows the organisation, as part of the jubilee, of the first national military bands 
competition, doubled by a “great choral festival” run by composer Dimitrie 
Georgescu Kiriac (1868-1928).30 The competition, not without rivalries and 
political agendas,31 is hosted by Arenele Romane [The Roman Arenas] in 
Bucharest, with George Enescu presiding alongside Mărgăritescu, George 
Stephănescu, and Eduard Wachmann.32 It was for this occasion that Enescu wrote 
his Hymn jubilar [Jubilee Hymn] for choir, military orchestra and harp, his only 
work for military band33 and dedicated, of course, to the King. The first 
performance takes place on June 6, at the official opening of the Exposition, with 
the young musician conducting in a grandiose concert requiring seven military 
bands and other civilian orchestras as well as a 500-person choir.34 Because of the 

 
29 Retragerea cu torțe [The torchlight retreat], recorded by the Music of the 1st ”Genius” 

Regiment of Bucharest, conducted by Anton Kratochwil-junior (1854-1917?). At the time, other 
recordings were made by the 6th "Mihai Viteazul" Regiment, the Music of the 2nd Regiment of 
Hunters, etc. For the titles of the pieces recorded, see Badea, În pas de defilare, 40-41. 

30 The "Great Choral Festival" is initiated by the Carmen Society, through its conductor, D. 
G. Kiriac, and brings together 25 choirs from Romania, Ardeal, Banat and Bucovina, totalling over 
1700 choristers. Dan Sever, "Scrisori din București" [Letters from Bucharest], Tribuna 10 (1906), 
5. For details, see also Festivalul coral din 1906 de la București  [The 1906 Choral Festival in 
Bucharest], in Octavian Lazăr Cosma, Hronicul muzicii românești, vol. 5, Epoca enesciană. Viața 
muzicală (1898-1920) [The Enescu period. Musical life (1898-1920)] (Bucharest: Music 
Publishing House, 1983), 281-285.  

31 The competition required the performance of 3 works: a compulsory piece (the overture 
to Gioacchino Rossini's opera Wilhelm Tell), a march and a "national piece" of the candidate's 
choice. The first prize was awarded, ex aequo, to Colonel Greceanu and Royal Adjutant, to Ioan 
Vlăduță, respectively Kratochwil-junior, chief musician of the 1st “Geniu” Regiment in Bucharest 
and protégé of the Royal House. The other positions are awarded as follows: 2nd prize,  Captain 
Ernesto Marini (Music of the 22 Dâmbovița-Târgoviște Regiment), 3rd prize, Captain George 
Fotino (Music of the 1 Dolj-Craiova Regiment), 4th prize, Lieutenant Gheorghe Reith (Music of the 
10 „Obuziere” [Howitzer] Regiment), honorable mentions, Captain Lucio Vecchi (Music of the 10 
Focșani Infantry Regiment) and Lieutenant Ioan Cutrupi (Music of the 4 „Roșiori” Regiment). 
Badea, În pas de defilare, 39-40. For details of the competition, see Ioan Vlăduță, Memorii 
[Memoirs], edited by Nicolae Gheorghiță and Constantin Platon (Bucharest: Military Music 
Department Publishing House, 2005), 30-37; Cosma, „Din culisele concursului fanfarelor armatei 
(1906)” [From behind the scenes of the army band contest (1906), Viața Armatei 3 (1996), 18, 26, 
republished in Cosma, Marte și Euterpe, 111-113. 

32 Badea, În pas de defilare, 63. 
33 The autograph manuscript (MsR 7380) is kept at the Music Room of the Library of the 

Romanian Academy in Bucharest. The piece was published in 2009 under the title Hymn Jubiliar, 
George Enescu, orch. Ionel Croitoru, editor Tierolff-Muziekcentrale, Roosendaal-Nederland. 
Introductory study by N. Gheorghiță.  

34 The details of the performance of Enescu's piece were most likely discussed at the 
meeting Mărgăritescu had with Enescu in Paris on 22 March/4 April 1906. See letter to Maria 
Enescu no. 237 published in George Enescu, Scrisori [Letters], vol. 1, edited by V. Cosma 
(Bucharest: Music Publishing House, 1974), 153. 



91 
 

direct link with King Carol I’s emblematic figure (the lyrics too were apparently 
composed by Enescu35), the hymn was dismissed, between 1944 and 1990 (that 
is, during the Communist rule), from both concert hall and musicological research, 
for easily understandable reasons.36  

In retrospect, Mărgăritescu’s works (as for that matter those of several of 
his bandmaster colleagues) are seen as “conventional, minor [artistic  
achievements]”.37 At that time they were nevertheless printed, awarded prizes38 
and performed both nationally and internationally.39 His oeuvre, of limited size 
compared to Ivanovici’s, generally stays in the colour and style of local small music 
forms, specific to salon and promenade music.40 

Up to the outbreak of World War 1, Mihail Mărgăritescu is the inspector 
that succeeds in substantially and profoundly changing the face and statute of 
military bands. Health issues, the death of King Carol I (1914) and of Queen 
Elisabeth (1916) —figures that had played a major role in his career— and, 
perhaps, the failure to resuscitate the Muzica journal, as he attempted to do, 
alongside Ion Nonna Otescu (1888-1940) and Maximilian Costin, are arguments 
that could have convinced him to abandon his position as a bandmaster (1916) 
and to leave the country with his daughter for Paris, where he died in 1924.  

The Balkan wars and the First World War reroute military kapellmeisters’ 
compositional interests. The priority is now the front, as military bands and their 
leaders are called up with the troops, to boost soldiers’ morale. In full line-up, in 
mixed or, most of the times, uneven structures (winds and strings, in fact small 
tarafs), military bands and other teams of musicians and civilian actors tour 
military hospitals.  

Conflagrations culminated in the unification of Transylvania with Romania 
(1918). The climate of those years is reflected in the work of both military and 
civilian composers; with no sophisticated musical language and no great artistic  
aspirations or expectations, the musical literature inspired by the historic event of 
the “Great Union” of Alba Iulia, poorly researched, includes occasional pieces 

 
35 Octavian Lazăr Cosma, George Enescu-compozitor coral? [George Enescu - Choral 

Composer?], in Hronicul muzicii românești, vol. 7, Creația muzicală I. Corală, cântecul, vocal-
simfonică (1898-1920) [Musical Creation I. Choral, Singing, Vocal-Symphonic Creation (1898-
1920)] (Bucharest: Music Publishing House, 1986), 162.  

36 The context of the work's creation can be traced in N. Gheorghiță, “Enescu undiscovered. 
Jubilee Hymn for Choir, Military Orchestra and Harp”, Musica 2(2008), Studia Universitatis Babeş-
Bolyai, 17-28. 

37 Petrescu, 6. 
38 Mărgăritescu also won a medal for composition at the Universal Exhibition in Paris in 

1900. See Mihail G. Poslușnicu, Istoria musicei la români. De la Renaștere până-n epoca de 
consolidare a culturii artistice. Cu 193 chipuri în text. Cu o prefață de domnul Niculae Io rga [History 
of Romanian Music. From the Renaissance to the era of consolidation of artistic culture. With 193 
figures in the text. With a preface by Mr. Niculae Iorga] (Bucharest: Cartea Românească Publishing 
House, 1928), 574. 

39 Apart from the military bands in the country, some of his compositions were performed 
by the Republican Guard Band of Paris (conductor Gabriel Parès [1860-1934]), Labitski's orchestra 
in Karlsbad (Germany), the city orchestra of Brașov. The Romanian pianist and composer George 
Boscoff (a close friend of Enescu's who had been a piano teacher at the Bucharest Conservatory 
and the Academy of Music in Athens), included some of Mărgaritescu's piano pieces in his concerts. 
His vocal repertoire, especially romances, was promoted by Leontine Méndès of the Paris Opera, 
Elena Teodorini, Hariclea Darclée, the tenor Alexandre Bonci. See Petrescu, 7. 

40 V. Cosma, Lexicon, vol. 6, 39-43.  
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meant to intensify and fortify the patriotic spirit of the emerging nation, in the 
good sense of the term.41  

After World War 1, military bands, like the entire Army, are restructured, 
as they were again after 1944, but with a different purpose. Ioan Vlăduță, the 
young kapellmeister of Iași “Ștefan cel Mare” 13th Regiment military band, who 
had won the first prize at the 1906 Bucharest National Military Bands 
Competition, in the meantime also head of the Harmony Department at the Iași 
Conservatoire, would lead the Army’s musicians for eleven years (1918-1929).  

A genuine professional training in Bucharest and Leipzig (with Max Reger 
among others) and pursuing further studies in conducting in Vienna and Paris 
with Gabriel Parès (bandmaster of the French Republic Guard), Vlăduță makes 
substantial changes in the organisation and functioning of local military bands. 
These would, for the first time, have their own regulations and they would also be 
provided with a musical instruments repair shop at the Army’s Arsenal, able to 
service all military bands. The project to assimilate kapellmeisters with officers in 
combat units, which Mărgăritescu had initiated, is officialised,42 and, with an 
increased weight, the Inspectorate General of Military Music (Inspectoratul 
General al Muzicilor Militare, IGMM), in its capacity as a supervisory body, 
becomes important at the level of all Army forces, so that Vlăduță can efficiently 
guide the work of military bands and of their leaders. Orchestras are supplied with 
instruments, accessories and repertoires, the latter designed and structured to 
serve various types of bands depending on the number of members. In a few years 
only, his administrative reforms coagulate approximatively 50 fanfares 
throughout the country, of which 10 composed of 70-80 musicians.43 He 
demonstrates excellent managing skills with regard to performance too, as shows 
for instance the concert held in Alba Iulia, the symbolic capital of Michael the 
Brave’s Union, on the occasion of the coronation of King Ferdinand and Queen 
Marie of Romania in October 1922, when 1000 instrumentalists performed works 

 
41 Marșul vitejilor [The March of the Brave], Silistra-marș [Silistra-March], Cântecul 

biruinței [The Song of Victory] by M. Mărgăritescu, Cultul Patriei [The Cult of the Fatherland] (choir 
for equal voices) by Major Petre Namian (1863-1930?), Odată, odată [Once, Once] by G. Fotino; the 
Marches Mărășești and România Mare [Great Romania] ("dedicated to Gen. Eremia Grigorescu, Iași, 
11 November 1918") and Imnul Eroului necunoscut [Hymn of the Unknown Hero] by I. Vlăduță or 
the "songs" of the period: La arme [To the guns] (on the lyrics of Ștefan Octavian Iosif) and Se-ntorc 
vitejii [The braves return] by Alfonso Castaldi; Viforul de la Mărășești [The snowstorm of Mărășești] 
op. 72 for piano by Eduard Caudella; Treceți, batalioane române, Carpații [Pass, Romanian 
battalions, the Carpathians] (the people of Poland have a similar patriotic song, Szara piechota 
[Grey Infantry], and claim that it appeared around 1918, our note); Pui de lei [Lion cubs] by Ionel 
Brătianu, Marșul libertății [The March of Freedom] and Marșul Bateriei a III-a [March of the Third 
Battalion] by Ion Vidu; Odă ostașilor români [Tribute to the Romanian soldiers] by Iosif Paschill 
(lyrics by Vasile Alecsandri); Marșul triumfal [The triumphal march] by George Stephănescu; 
Paysage op. 9, paraphrase of a Romanian folk aria for piano by George Enacovici. There are also 
musical essays by officers of other armies: Poporul lui Traian [The people of Traian] by General 
Alexandru Alexiu; România by Captain Ioan Stătescu; collection of songs and marches by Captain 
Nicolae Cerbulescu. 

42 Romanian Military Archives (abbreviated AMR), Memorii bătrâni [Elder Memories] 
fond, file no. 74, f. 2, 41. 

43 V. Cosma, „Locotenent-colonelul Ion Vlăduță, un reformator modern al muzicilor 
militare” ["Lieutenant-Colonel Ion Vlăduță, a modern reformer of military music"], Viața militară 
7 (1986), 20, republished in V. Cosma, Marte și Euterpe, 206. 
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by Wagner, Liszt, Beethoven, and Enescu (lieutenant-colonel Vlăduță himself 
would contribute with Imnul Încoronării [Coronation Hymn]).44 

The figure that truly endows military bands with visibility and presence, 
changing public attitude towards military kapellmeisters and their orchestras, is 
Egizio Massini (1894-1966).45 The Italian-born conductor leads the Army’s 
military bands twice: 1932-1940 (a somewhat turbulent period)46 and 1944-
1947.47 The first chapter begins after the position had been successively and for 
short periods of time held by two other officers, Ioan Cutrupi (1877-1930) and 
Nicolae Stefanopol (1882-1932). Massini’s fame as a conductor is a positive 
influence on the work of bandmasters and instrumentalists, and he succeeded in 
creating emulation, enthusiasm, and trust among the musicians of the Army. He 
runs full concert seasons in Bucharest, in Romania and abroad, with civilian and 
military orchestras. The “Tour of the 700” (723 instrumentalists), made in Poland, 
Czechoslovakia and Yugoslavia in 1934, much improves Romania’s, the Army’s 
and military bands’ image; Massini stated that “in his more than 60 years as the 
conductor of the Romanian Opera he has never known such an artistic triumph 
abroad as with the… 1934 tour, of the huge military band”.48 The leap forward 
repertoire- and performance-wise is obvious, the orchestra mastering difficult 
scores,49 especially orchestrated.50  

The 1934 tour proves decisive also as regards Massini’s reforms. Only two 
years later, in 1936, he establishes the Școala Elevilor Muzicanți Militari (School 
for Military Musician Students), essential for the military music education and the 
future of military bands. The idea had been there since the end of the 19th century, 
with the demand that military schools in Iași and Bucharest include, in addition to 
other disciplines, music education departments to be called “conservatoires”.51 
The project wasn’t completed, and musicians were still recruited from the ranks 
of civilians hired for the purpose (gagiști) and of copii de trupă. Inspired by the 
similar military-musical education systems that Czechoslovakia and Poland had in 
the first decades of the 20th century, Massini borrows the model and adapts it to 
the local reality.52 From that moment on, Școala Elevilor Muzicanți Militari, no 

 
44 After 1944, Imnul Încoronării [The Coronation Hymn] and Marșul triumfal [The 

Triumphal March] of Marshal Ion Antonescu (performed in the winter of 1941-1942) were 
removed from the repertoire of the bands. For details of Vlăduță's work, see Cosma, Lexicon, vol. 
9, 256-258. 

45 Massini called it "a plan to raise military music to a level of dignity and appropriateness 
for its purpose". E. Massini, Introductory word to Revista Muzicilor Armatei [The Army Music 
Review] 1 (1939), 4. 

46 Sîlea, 234-235. 
47 V. Cosma, „Figuri de muzicieni militari: locotenent-colonelul Egizio Massini” [Figures of 

military musicians: lieutenant-colonel Egizio Massini], Viața armatei 10 (1995), 18, republished in 
V. Cosma, Marte și Euterpe, 224, 228; V. Cosma, Conductor Egizio Massini  (Bucharest: Geneze 
Publishing House, 1998). 

48 V. Cosma, Marte și Euterpe, 225-226.  
49 Beethoven's Fifth Symphony, Enescu's Romanian Poem, Wagner's Tannhäuser Overture, 

Tchaikovsky's 1812 Overture, Chopin's Polonaise (which one?), Romanian folk music (Iosef 
Paschill's Romanian Flower potpourri), protocol music, including international (Marshal 
Pilsudsky's March). V. Cosma, Marte și Euterpe, 226. 

50 V. Cosma, Marte și Euterpe, 226. 
51 Cordoneanu, 6-7. 
52 AMR, Ministerul de Război [War Ministry] fond, Undersecretariat General, file no. 1900, 

1163. 
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matter the changes it underwent,53 trained specialized military personnel (both 
petty officers and officers) as well as an important percentage of the wind players 
of several civilian orchestras up to 2001, when its 4-year high school and 2-year 
officer course were reduced to a 9-month cycle. 

Professionally, the leap is augmented by Massini’s new achievements, with 
1939 a truly beneficial year for the institution he manages. It is now that the first 
issue of a monthly periodical is released, Revista Muzicilor Armatei [Military Bands 
Magazine], and it is now that the number of military bands in Romania increased 
to a figure they would never again reach: 110! The long-awaited Royal Guard 
Military Band (with over 100 members) is founded, consisting of both a wind band 
and a symphonic orchestra, as Massini argued that “many unemployed 
professional players would thus be able to earn a living”.54 With his energetic 
ways, the inspector intensifies and encourages kapellmeisters’ high level of 
training, sending them to various conservatoires —the one in Bucharest (where 
Massini had intermittently taught from 1923)55 boasted a “Military Orchestration” 
class as early as 1924.56 Massini inaugurated the IGMM dedicated publishing 
house57 and the “Publishing house and financial aid – music” fond,58 increased the 
number of military bands and intensified both their concert schedule and the 
pedagogical activity of Școala Elevilor Muzicanți Militari and of orchestras across 
the country training copii de trupă and requiring scores, parts, specialized 
textbooks, manuals and music exercise books. Such material was distributed free 
of charge via the sub-inspectorates created within the various Army departments, 
a mechanism which also facilitated the rigorous control of the respective military 
bands.  

The political changes that Kingdom of Romania undergoes beginning with 
Carol II’s dictatorship (February 10, 1948) impacts the Army and its structures. 

 
53 Școala Elevilor Muzicanţi Militari (Monitorul Oastei no. 24 and 25/01.12.1936, 788-790); 

Liceul Militar Muzical (Ministerial Decision no. 3030/07.02.1941); Gimnaziul Militar Muzical 
(Ministerial Decision no. 1237/1941); Institutul Militar Muzical (Decree Law no. 617/17.09.1943); 
Școala Militară de Muzică (Decree No 225/1949); Școala Militară de Muzică „Iacob Mureșianu” 
(Government Decision No 906/01.08.1990); Școala de Aplicație pentru Muzicile Militare (MApN 
Order, M.12 of 21.02.1997; Centrul de Pregătire pentru Muzici Militare (MApN Order, M. 97 of 
2005); Centrul de Instruire pentru Muzici Militare (since 2008). Historical register of the IGMM and 
the Centrul de Instruire pentru Muzici Militare. 

54 Massini, Curierul național [The National Courier] 2 (1932), 2.  
55 O. L. Cosma, Universitatea Națională de Muzică, 245. 
56 Led by former Inspector Ioan Cutrupi. O. L. Cosma, Universitatea Națională de 

Muzică, 267. 
57 There are two departments of the Inspectorate in charge of orchestrations and 

arrangements for brass band, copying, printing and multiplication of musical materials, called 
Biroul Tehnic muzical și centralizare [Music Technical and Centralization Office] (No. 3) and Biroul 
Editură [Publishing Office] (No. 4), staffed by 7 military personnel led by Horceag (with 2 NCOs) 
and Mendelsohn (with 3 NCOs). IMMRI/1939, 1. 

58 This is the income of the bands from the services they provide. These were used 
according to very clear rules: 40% went to the Inspectorate (20% to the Școala Elevilor Muzicanți 
Militari and 20% to help bands that did not produce income) and 60% remained with the military 
units on which they depended, distributed as follows: 40% for the purchase of instruments, 
musical accessories, repertoire, music desks, making civilian clothes for concerts that did not 
require military uniform (balls, weddings, baptisms, etc.); 10% for the maintenance of the brass 
band's hall and supplementary food for the copii de trupă; 10% was the fund for awards and 
encouragement of non-commissioned officers and gagiști. Monitorul Oastei no. 3, 21 March 1938, 
163-164; AMR, Ministerul de Război fund, General Secretariat, file. 2163, f. 743 and fol. 1965, f. 873. 
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IGMM leaders were the first bandmaster officers to attend the Comandant Străjer 
classes (roughly, Commander Sentinel) at the Breaza training centre, together 
with officers of other army specializations.59 A specially created bureau in the 
Inspectorate, Biroul Străjeresc [Sentinel Bureau]60 has the mission to coordinate 
the work of an extended network of sentinel military bands formed throughout 
the country, in schools and factories, and trained by bandmaster officers and petty 
officers during 1939. 

In the autumn of 1940, the decree establishing the National Legionary State 
has grave consequences on the Italian inspectorate and the fate of military bands. 
Because of the firm enforcement of the order, two weeks after its promulgation on 
September 14, 1940 Egizio Massini had to give up his military career; the main 
reason was his wife’s Dora Jewish origin,61 but her morality was targeted too, as 
she was favoured by Carol II. Ethnic cleansing affects officers and petty officers in 
the whole Army as well as those involved in music making – students at Școala 
Militară de Muzică and other military high schools.62 One inspector general quickly 
follows another, as appointments are now made according to the country’s 
ideological orientation. In only four years (1940-44), three lieutenant colonel 
officers successively hold the position of military bandmaster, for a shorter or 
longer period of time: Ioan Delu (1904-1982), eleven months (October 1940-
August 1941), Constantin Diaconu (1896-1959), four months (August-November 
1941), and Iosif Klein (1897-1980), almost three years (1941-1944).63  

Following the 1940 land cessions,64 11 military bands servicing 19 units 
are terminated and relocated to other structures of the Army.65 Front is now a 
priority, so that a massive part of bandmaster officers and petty officers are called 
up with the troops, by which the number of instrumentalists and military bands is 
dramatically decreased. Artistic work constantly drops, consisting now only of 
fund-raising concerts and, especially, of concerts to boost soldiers’ morale, as the 
bands of each military units are sent, by turns, on the front with the Soviet Union, 
for a 3-month service.66 

 
59 It is about the paramilitary organization "Straja Tării" which was created on the basis of 

the decree-law of 15 December 1938, by which boys between 7 and 18 years and girls between 7 
and 21 years were obliged to be part of the "Strajă". See Theofil Gh. Sidorovici, Carol II. Din culmea 
unui deceniu de glorioasă domnie [Carol II. From the culmination of a decade of glorious reign] 
(Bucharest: Atelierele Luceafărul Printing House, 1940).  

60 IMMRI/1939, 1. 
61 The same racial reasons were behind his exclusion from the Romanian Opera. Octavian 

Lazăr Cosma, Hronicul Operei Române din București, vol. 2 (1921-1953) [The Chronicle of the 
Romanian Opera in Bucharest, vol. 2 (1921-1953)] (Bucharest: Romanian Academy Publishing 
House, 2017), 531. 

62 Instructions for the execution of General Order no. 134/20.11.1942 of the MApN, 
Personnel Directorate. AMR Pitesti, address no. 38.138/20.05.1943. 

63 Sîlea, 243, 245, 247. 
64 By the ultimatum and the dictates of the Hitler-Stalin pact, Romania is forced to give in 

1940 the following territories: to the Soviet Union - Northern Bukovina, Herța/Hertsa region and 
Bessarabia; to Hungary - Northern Transylvania, and to Bulgaria - Southern Dobrogea (south of 
the Ostrov-Vama Veche line). Romania will regain Northern Transylvania by the Treaty of Paris in 
1947. 

65 AMR, Inspectoratul Muzicilor Militare fond, file no. 117, f. 330, 346-347. 
66 Decision no. 92.502/09.08.1942. IMMRI/1942, p. 7. The same would happen two years 

later, but on the Western Front, when military bands would be present in Transylvania, Hungary 
and Czechoslovakia for three months in rotation. IMMRI/1944, p. 16. 
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The 1941 military alliance with Germany imposes on military orchestras 
not only such an inspector as I. Klein but a particular organisation as well. Two 
Reich officers are invited to train local conductors and petty officers after the 
German fashion; the results are presented during the May 10 countrywide 
parades celebrating Monarchy Day.67 A process to translate the list of wind 
instruments into Romanian is initiated but remains unsuccessful.68 The 
ideological changes are noticeable with regard to repertoire politics too, as 
German propaganda mandates that Romanian radio broadcast daily, in 1942, 
works performed by “two military bands, one Romanian, and one German”.69 A 
military festival is organized at the Romanian Athenaeum, with “Romanian and 
German heroic music”,70 and for the programmes Ora ostașului [The Hour of the 
Soldier], Ora româno-germană [The Romanian-German Hour] and Ora româno-
italiană [The Romanian-Italian Hour], the Army’s best bands (of the Royal Guard 
Battalion and of the 3rd Air Base) produces records featuring marches and choral 
pieces, at the request of the Romanian Broadcasting Corporation.71 The German 
dictatorship summons the Ministry of National Defence to issue the order 
stipulating that “military bands are forbidden to perform works by Russian, 
Jewish and Hungarian composers”.72 In less than a year, another (unprecedented) 
authoritarianism would alter the face of Romania and the fate of military bands 
for many a decade: Communism. 

 
3. Conclusions  
From August 23, 1944 onwards, under the continuous pressure of the 

Soviet Allied Control Commission, of the Romanian Communist Party, and of 
various opportunists, the subordination and direct control began, of state 
institutions that were paradoxically in charge with defending social 
independence, sovereignty, and order —among them, the Army.73 The goal was to 

 
67 IMMRI/1942, 7.  
68 "With no. 2789/01.03.1943, the M.R. Office was asked to approve that the Head of the 

Military Music Service together with Prof. Breazul Gh., from the Royal Academy of Music, to 
Romanianize and unify the nomenclature of musical instruments in our military music". The reply 
of the Minister of Defence, Army General Constantin Pantazi, is in line with the request: "I do not 
approve the expense of 20,000 lei, honorary for Prof. Breazul G. I do not find this Romanianisation 
necessary. Musicians can play very well with the current nomenclature of musical instruments, 
just as it would be possible to play badly with Romanianized names". IMMRI/1943, 9.  

69 IMMRI/1942, p7. 
70 In fact, it is a concert organized on June 22, 1943 by the Ministry of National Propaganda 

and performed by two brass bands, one Romanian and one German, conducted by Inspector Klein 
and "Lieutenant Fritze". The repertoire included Romanian and German programmes: Wagner's 
overture Rienzi, the poem Cântarea Basarabiei [The Song of Bessarabia] by P. Constantinescu and 
dozens of "patriotic" marches. AMR Pitesti, addresses 384/17.05.1943 and 26.05.1946. 

71 AMR Pitesti, address of 12.05.1943. 
72 IMMRI/1943, 9. 
73 Constantin Hlihor, Armata Roșie în România: adversar, aliat, ocupant: 1940-1948. Un 

destin în istorie [The Red Army in Romania: adversary, ally, occupier: 1940-1948. A destiny in 
history] (Bucharest: Military Publishing House, 1995), 311. For details on the evolution of the 
Romanian army and its politicisation after 1944, see Florin Șperlea, De la armata regală la armata 
populară. Sovietizarea armatei române (1948-1955) [From the Royal Army to the People's Army. 
The Sovietization of the Romanian Army] (Bucharest: Ziua Publishing House, 2003); Christophe 
Midan, Crearea unei armate populare. O perspectivă franceză asupra evoluției forțelor armate 
române de la 23 august 1944 până în 1975 [Creating a Popular Army. A French perspective on the 



97 
 

annihilate its elites and build a “new”, “revolutionary” Army, in fact an instrument 
of oppression to support the totalitarian regime which would all the while run no 
risk of being replaced by it.74 It was an elaborate process to alter the structure of 
the armed force, which impacted military bands just as intensely. In only seven 
years (1939-46), their number shrinks from 110 to 47.75 Hundreds of bandmaster 
officers and petty officers leave the system, either willingly (“on demand”), or 
being laid off following cleansing process, this time on political grounds, so that in 
1946 there were only 470 bandmaster petty officers and 15 bandmaster officers 
in the entire newly-constituted Army of the Romanian People’s Republic .76 
Extremely turbulent times follow, for better or for worse, the Communist rule 
coming at an end with the Revolution of December 1989. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
evolution of the Romanian armed forces from 23 August 1944 to 1975]. Translation from French 
by Mona Iosif (Bucharest: Military Publishing House, 2015).  

74 Constantin Lățea, „Epurarea armatei române. Mecanisme juridice: 1945–1947”, [The 
Purge of the Romanian Army. Juridical Mechanisms: 1945-1947], Arhivele Totalitarismului 
[Archives of Totalitarianism] 4 (1994), 191. 

75 IMMRI/1939, p. 3. Serviciul Muzicilor Armatei fond, Historical Register (abbreviated 
SMARI), January-December 1946, 35. 

76 SMARI/1946, 35. 
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Περίληψη 
Το μάθημα του κλαρινέτου αποτελεί ένα από τα 42 ατομικά όργανα 

επιλογής που διδάσκονται στα Μουσικά Σχολεία, δύο ώρες εβδομαδιαίως στο 
Γυμνάσιο και μία στο Λύκειο. Η διδασκαλία του οργάνου επιλογής αναπτύσσεται 
σε έξι επίπεδα. Τα έξι επίπεδα διαρθρώνονται έτσι ώστε να καλύπτουν αφενός 
τους αρχάριους και προχωρημένους μαθητές που εισάγονται στην Α’ Γυμνασίου 
και αφετέρου τους μαθητές που προχωρούν με ταχύτερο ρυθμό κατά τη διάρκεια 
της σχολικής χρονιάς. Στόχος του μαθήματος είναι η εκτέλεση έργων διαφόρων 
εποχών και τεχνοτροπιών, που αναλύεται στα εξής στοιχεία: τεχνική, ερμηνεία, 
παράσταση, αυτοπειθαρχία, σύμπραξη, εκ πρώτης όψης ανάγνωση, εκτέλεση 
άγνωστου έργου, γνώση πληροφοριών μουσικού οργάνου, κριτική ικανότητα, 
αυτοσχεδιασμός και σύνθεση, δακτυλοθεσία, διαθεματική σύνδεση με την 
σχολική και την κοινωνική ζωή και με την παραδοσιακή μουσική παιδεία του 
τόπου («Πρότυπο αναλυτικό πρόγραμμα Μουσικών σπουδών», 2015). Η έλλειψη 
σχετικής έρευνας για το μάθημα του κλαρινέτου στα μουσικά σχολεία με οδήγησε 
στην σύνταξη της παρακάτω εισήγησης.  

Στους στόχους της εισήγησης περιλαμβάνονται η συγκρότηση ενός 
οργανωμένου πλαισίου εκπαίδευσης του οργάνου, η συγκρότηση Αναλυτικού 
Προγράμματος Σπουδών, κάτι που για το κλαρινέτο δεν υφίσταται, ο εντοπισμός 
της μορφωτικής και εργασιακής διαστρωμάτωσης των εκπαιδευτικών του 
οργάνου, ο εντοπισμός των κύριων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι 
εκπαιδευτικοί, η επίδραση που έχει η πανδημία του covid 19 στο μάθημα του 
κλαρινέτου αλλά και η σύνδεση του μαθήματος στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 
(Μουσικά Σχολεία) με την πρωτοβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση. 
 

1. Εισαγωγή 
 

1.1 Η εμφάνιση του κλαρινέτου στην Ελλάδα  
«Πως να πεις εύκολα ότι το κλαρίνο, όργανο δυτικοευρωπαϊκό που στα 

Εφτάνησα (Κέρκυρα) είχε κιόλας εμφανιστεί στην ορχήστρα της κλασσικής 
μουσικής, σχεδόν από την εποχή που διαμορφώθηκε σε όργανο, μπήκε λίγα χρόνια 
αργότερα στο δημοτικό οργανικό συγκρότημα της χώρας από την ακριβώς 
αντίθετη πόρτα δηλαδή την Ανατολή;» (Δέσποινα Μαζαράκη).  

Η εμφάνιση του κλαρινέτου γίνεται στον Ελλαδικό χώρο κατά το 19ο 
αιώνα. Η τεράστια σημασία αυτού του ευρωπαϊκού οργάνου υπογραμμίζεται από 
τη διττότητα της εμφάνισης του τόσο στη Δυτική Ευρωπαϊκή Μουσική, με τη 
μορφή του «κλασσικού» κλαρινέτου, όσο και με την μορφή του παραδοσιακού 
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κλαρίνου που το χρησιμοποιούν οι λαϊκοί πρακτικοί οργανοπαίκτες που 
ασχολούνται με την ενόργανη εκτέλεση του δημοτικού τραγουδιού.1 

 Η χρήση του οργάνου έγινε από τους λαϊκούς οργανοπαίκτες λόγω της 
συγγένειας του στην τεχνική των πρωτόγονων οργάνων (φλογέρας, καραμούζας 
κ.α.) που χρησιμοποιούνταν για την εκτέλεση των παραδοσιακών μας σκοπών.2 
Με το ερώτημα το πως έφτασε το όργανο αυτό να εκφράζει τον πυρήνα της 
παραδοσιακής μας μουσικής δεν θα ασχοληθούμε περαιτέρω καθώς στόχος της 
εργασίας είναι η ανάδειξη της εμφάνισης του δυτικότροπου κλαρινέτου στη χώρα 
μας και πιο συγκεκριμένα η διδασκαλία του στα Μουσικά Σχολεία. 

Πρόγονος του κλαρινέτου είναι το σαλουμό (chalumeau),ένας σωλήνας 
φτιαγμένος από δύο κομμάτια με μήκος 33 εκατοστά και 9 τρύπες για τα 
δάκτυλα. Στα τέλη του 1700 ο Γερμανός Γιόχαν Κρίστοφ Ντέννερ ξεκίνησε να 
κάνει διάφορες τελειοποιήσεις στο σαλουμό (chalumeau) πρόσθεσε δύο κλάπες 
μία για το λα και μία για το σι ύφεση και τα αντίστοιχα κλειδιά τους στο επάνω 
μέρος του οργάνου. Η τελειοποίηση αυτή έφερε το νέο όργανο, με το όνομα 
κλαρινέτο,3 που προέρχεται από τη λατινική λέξη clario που σημαίνει μικρή 
τρομπέτα. 

Ο γιος του Ντέννερ και άλλοι τεχνίτες πρόσθεσαν στο όργανο αργότερα 
και άλλα κλειδιά. Το 1800 ο Γερμανός Ιβάν Μίλερ παρουσίασε ένα κλαρινέτο με 
13 κλειδιά. Τριάντα χρόνια αργότερα ο φλαουτίστας Τέομπαλντ Μπεμ έκανε στο 
φλάουτο μερικές τελειοποιήσεις. Οργάνωσε και συστηματοποίησε τον τρόπο που 
ανοίγονταν οι τρύπες για τα δάχτυλα στον σωλήνα του οργάνου. Ο Γάλλος 
Υάκινθος Κλοζέ καθηγητής του κλαρινέτου στο Ωδείο του Παρισιού εφάρμοσε 
στο όργανο τις τελειοποιήσεις που έκανε ο Μπεμ στο φλάουτο. Το 1843 ο 
γαλλικός οίκος Μπουφέ (Buffet) έφτιαξε με υπόδειξη του Κλοζέ τον πρώτο τέτοιο 
τύπο του οργάνου. Από τότε τα όργανα αυτά έχουν επικρατήσει στην ευρωπαϊκή 
μουσική πράξη. 
 

1.2 Το δυτικότροπο κλαρινέτο στα Ιόνια και στην Ηπειρωτική 
Ελλάδα 
Στις αρχές του 1800 και ενώ η κυρίως ηπειρωτική χώρα ήταν ακόμη υπό 

τουρκική κατοχή τα Επτάνησα βενετοκρατούνταν. Η διαφορά στην πνευματική 
ανάπτυξη της Ζακύνθου, της Κέρκυρας, της Κεφαλονιάς και της Λευκάδας ήταν 
τεράστια. Αυτή η πολιτιστική άνθηση εκφράστηκε με την συγκρότηση συνόλων 
πνευστών, χορωδιών, ωδείων και με την ανάπτυξη μίας θεατρικής κουλτούρας 
που έγινε η βάση στην οποία στηρίχθηκε η ανάπτυξη οπερατικών παραγωγών, 
μία άνθηση που διατηρήθηκε παρά την μετάβαση των Ιονίων Νήσων στα χέρια 
των Άγγλων.4 Στον κυρίως ηπειρωτικό χώρο η έλευση του Βασιλιά ΄Οθωνα 
κατόπιν πρόσκλησης των μεγάλων δυνάμεων είχε σαν αποτέλεσμα τον 
εξευρωπαϊσμό της χώρας. Το 1864 συντελείται η ένωση των Ιόνιων Νήσων με τον 
υπόλοιπο Ελλαδικό χώρο. Όλα αυτά τα γεγονότα έπαιξαν ρόλο και στην 
πολιτιστική ανάπτυξη του νεοσύστατου κράτους μεταξύ των οποίων ήταν και η 
εκτεταμένη χρήση του κλαρινέτου. 

 
1 Δέσποινα Μαζαράκη, «Το λαϊκό κλαρίνο στην Ελλάδα» (Αθήνα: Εκδόσεις του Γαλλικού 

Ινστιτούτου Αθηνών, Μουσικό Λαογραφικό Αρχείο), 7.  
2 Ό, π.  
3 Ό, π., 18.  
4 Spyros Marinis, Τhe Clarinet in Greece, Historical Outline of the Clarinet in Greece, Τhe 

western-style clarinet in Greece, 4.  
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Η εμφάνιση του κλαρινέτου γίνεται για πρώτη φορά σε φιλαρμονική,5 στο 
Φιλαρμονικό Σύλλογο Ζακύνθου το 1816. Στην Κέρκυρα η εμφάνιση του 
κλαρινέτου στη Φιλαρμονική γίνεται με την επίσημη ίδρυση της Φιλαρμονικής 
Εταιρείας Κέρκυρας το 1840. Στην Λευκάδα η δημιουργία της Φιλαρμονικής 
γίνεται το 1850. Υπάρχουν καταγραφές πως ιταλικοί οπερατικοί θίασοι 
μίσθωναν τοπικούς μουσικούς για τις ανάγκες των παραγωγών τους. 
Αξιοσημείωτη είναι και η παρουσία συνόλων πνευστών και στρατιωτικών 
ορχηστρών πνευστών όπως «Η Ορχήστρα Πνευστών του 10ου Συντάγματος 
Πεζικού» και «H Ορχήστρα Πνευστών του Οικοτροφείου Αρένων» που 
συμπλήρωναν το πλαίσιο των Φιλαρμονικών Ορχηστρών Πνευστών που υπήρξαν 
στα Ιόνια Νησιά. 

Στην Ηπειρωτική Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα στην Αθήνα το 1834 κάνει 
την εμφάνιση της η Βαυαρική Στρατιωτική Ορχήστρα Πνευστών.6 Το 1871 
δημιουργείται η «Φιλαρμονική Εταιρεία Ευτέρπη» η οποία στη συνέχεια 
οργανώθηκε σε πλήρες Ωδείο με τμήματα θεωρητικών και μαθήματα βιολιού, 
πιάνου, ξύλινων και χάλκινων πνευστών. Το 1885 οργανώθηκε η «Φιλαρμονική 
Εταιρία Αθηνών». Ο οργανισμός αυτός που είχε σαν πρότυπο τη «Φιλαρμονική 
Εταιρεία Κέρκυρας», συγκρότησε Συμφωνική Ορχήστρα, Ορχήστρα Πνευστών 
και Χορωδία. Μαέστρος και των δύο Ορχηστρών ήταν ο Ανδρέας Σίλλερ. Το 
σίγουρο είναι ότι η Δυτικοευρωπαϊκή Μουσική παρά τις προσπάθειες του Βασιλιά 
Όθωνα δεν είχε ιδιαίτερη απήχηση σε πλατιά ακροατήρια της Αθήνας, που 
προτιμούσαν την ελληνική παραδοσιακή μουσική, παρά μόνο στις μικρές 
αριστοκρατικές κάστες της πόλης. 

Στον Πειραιά, το επίνειο της Αθήνας, ο κόσμος της πόλης ήταν 
εξοικειωμένος με τις ορχήστρες πνευστών καθώς είχε έρθει σε επαφή με αυτές 
λόγω των περιοδειών των ξένων ορχηστρών πνευστών. Ένα τέτοιο παράδειγμα 
ήταν «η Βρετανική Ορχήστρα Πνευστών» μεταξύ 1849-1850.  

Παράλληλα με την συγκρότηση των Φιλαρμονικών δημιουργήθηκαν και 
τα Ωδεία.7 Στόχος των Ωδείων ήταν η διδασκαλία όσων οργάνων δεν διδάσκονταν 
στις Φιλαρμονικές όπως το βιολί και το πιάνο ταυτόχρονα φυσικά με τα 
θεωρητικά μαθήματα. 

Το πρώτο Ωδείο που δημιουργήθηκε στο νεοσύστατο Ελληνικό κράτος 
ήταν το Ωδείο Αθηνών το 1873.8 Δημιουργήθηκε ως δραματικός και μουσικός 
οργανισμός που στόχο είχε την παροχή μαθημάτων τραγουδιού, βιολιού, 
φλάουτου και θεάτρου. Το Ωδείο Αθηνών έπαιξε έναν από τους κυριότερους 
ρόλους για την ανάπτυξη του κλαρινέτου στην Ελλάδα και αποτέλεσε το κέντρο 
διδασκαλίας και εκτέλεσης του οργάνου πανελλαδικά. Μαθητές έρχονταν από 
όλη τη χώρα και το εξωτερικό.(Ιταλία, Κάιρο, Κύπρος, Παρίσι).  

Στον Πειραιά το Ωδείο ιδρύθηκε το 1901. Το κλαρινέτο άρχισε να 
διδάσκεται αρκετά αργότερα, μετά το 1921.  

Η πρώτη συμφωνική ορχήστρα όπως αναφέρθηκε και παραπάνω ήταν η 
Φιλαρμονική Εταιρεία Αθηνών. Αυτή παραχώρησε μουσικούς της για την 
συγκρότηση της Ορχήστρας του Όμιλου Φιλόμουσων το 1893.9 

 
5 «Φιλαρμονική» είναι η ελληνική ονομασία για να περιγράψει την ορχήστρα πνευστών. 

Κυριολεκτικά η λέξη Φιλαρμονικη σημαίνει Φίλοι (Φιλ-) της Αρμονίας (Αρμονική).  
6 Σπύρος Γ. Μοτσενίγος, Νεοελληνική Μουσική (Αθήνα, 1958), 304. 
7 Spyros Marinis, The Clarinet in Greece, Historical Outline of the Clarinet in Greece, 10. 
8 Μοτσενίγος, Νεοελληνική Μουσική, 316. 
9 Τάκης Καλογερόπουλος, Κρατική Ορχήστρα Αθηνών (Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, 2004).  
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Το 1893 το Ωδείο Αθηνών δημιουργεί τη δική του Συμφωνική Ορχήστρα 
και ένα χρόνο αργότερα δίνει την πρώτη της συναυλία. Όλοι οι κορυφαίοι των 
οργάνων στην Ορχήστρα είναι οι καθηγητές του Ωδείου αντίστοιχα και τα 
υπόλοιπα μέλη της ορχήστρας είναι οι προχωρημένοι μαθητές του. 

Η σημασία του Ωδείου φαίνεται από το γεγονός ότι η μετέπειτα 
νεοσύστατη Εθνική Ορχήστρα Αθηνών (έτος ίδρυσης 1941) βασίστηκε σε μέλη 
της ορχήστρας του Ωδείου.  

Γρήγορα, η Κρατική Ορχήστρα έγινε δημοφιλής στο πλατύ ακροατήριο. 
Πολλοί ξένοι κλαρινετίστες συνέπραξαν με αυτήν. Τέτοια παραδείγματα ήταν ο 
Octav Aurelian Popa (4-3-1973) και ο Gregory Volobuef (17-10-1997). Επίσης 
Έλληνες κλαρινετίστες είχαν την τύχη να συμπράξουν με την Ορχήστρα. 

Με την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης το 1912 το δυτικότροπο 
κλαρινέτο ακολούθησε τον ίδιο τρόπο ανάπτυξης όπως και στην Αθήνα. Όσον 
αφορά το πρόγραμμα σπουδών του οργάνου, είναι αυτό που ήδη ακολουθούνταν 
στο Ωδείο Αθηνών. Το πρόγραμμα ακολουθεί τα ευρωπαϊκά πρότυπα και 
περιλαμβάνει έργα γνωστών δυτικότροπων συνθετών διαφορετικών περιόδων. 
 

2. Ίδρυση Μουσικών Σχολείων-ο θεσμός των Μουσικών Σχολείων 
στην Ελλάδα 

Τον Σεπτέμβριο του 1988 συγκροτείται με την ιδρυτική απόφαση 
Γ2/3345/2.9.198810 του νόμου 1824 /1988 ο θεσμός των Μουσικών Σχολείων.11 
Βασικός άξονας για τον σχεδιασμό των Μουσικών Σχολείων είναι η προετοιμασία 
και η κατάρτιση των νέων που επιθυμούν να ακολουθήσουν την επαγγελματική 
κατεύθυνση της μουσικής χωρίς να υστερούν στα μαθήματα γενικής 
εκπαίδευσης. Παράλληλα, επιδιώκουν την ανίχνευση κλίσεων και ενδιαφερόντων 
των νέων στον τομέα της μουσικής.12  

 Το πρώτο σχολείο που δημιουργείται είναι το Πειραματικό Μουσικό 
Σχολείο Παλλήνης και πρώτη διευθύντρια του υπήρξε η Ματούλα Χαψιάδου.13 

Σήμερα υπάρχουν 48 σχολεία σε ολόκληρη τη χώρα, ένα ανά νομό. 
Βασικοί σκοποί των σχολείων αυτών είναι: 

▪ να είναι σχολεία ανοικτά στην κοινωνία, συνάπτοντας μια αρμονική σχέση 
με το κοινωνικό περιβάλλον και το μουσικό πολιτισμό, τον οικουμενικό και 
διαχρονικό.14 

▪ να δημιουργούν ελεύθερους, υπεύθυνους και δημοκρατικούς πολίτες, οι 
οποίοι εμπνέονται από αγάπη προς τον άνθρωπο, τη ζωή, τη φύση, την 
πατρίδα 

▪ να επιτρέπουν στους μαθητές να αναπτύσσουν δημιουργική και κριτική 
σκέψη και αντίληψη συλλογικής προσπάθειας και συνεργασίας 

 
10 Υ.Α. Γ2/3345/2.9/1988 (ΦΕΚ649/Β/88) Ίδρυση και λειτουργία των μουσικών 

σχολείων, 6071.  
11 Δημήτρης Κυραναστάσης, «Αφιέρωμα στα Μουσικά Σχολεία και στον Στέφανο 

Βασιλειάδη», (Εκπομπή Αμάλγαμα, Ραδιόφωνο Κόκκινο, Καβάλα, 2019).  
12 Βασίλειος Αθανασιάς, «Το παραδοσιακό βιολί στην εκπαιδευτική διαδικασία των 

μουσικών σχολείων της Ελλάδας: Μέθοδοι διδασκαλίας και σύγκριση με τη διδασκαλία του 
βιολιού της λόγιας δυτικής μουσικής» (Άρτα: 2011).  

13 Βλ. https://www.pmglp.org/index.php/sxoleio/profil/story. 
14 Παναγιώτα Κυριαζικίδου, «Τα μουσικά σχολεία στην Ελλάδα: Θεσμικό πλαίσιο και 

σχολική πραγματικότητα. Μια πρώτη προσπάθεια καταγραφής των απόψεων των μαθητών, των 
γονέων, των εκπαιδευτικών» (Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής, 1998), 21.  
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▪ να εμφυσήσουν στους μαθητές τη σημασία της τέχνης, της επιστήμης και 
της τεχνολογίας 

▪ να καλλιεργήσουν στους μαθητές το σεβασμό στις ανθρώπινες αξίες 
▪ να διαφυλάσσουν και να προάγουν τον πολιτισμό 
▪ να καλλιεργούν και να αναπτύσσουν αρμονικά το πνεύμα και το σώμα 

τους, τις κλίσεις, τα ενδιαφέροντα και τις δεξιότητες τους 
 

3. Έρευνα 
Στόχοι της παρούσας έρευνας είναι: 

▪ Η διερεύνηση της διδασκαλίας του κλαρινέτου στα Μουσικά Σχολεία 
▪ Ο εντοπισμός της ηλικιακής, μορφωτικής και εργασιακής 

διαστρωμάτωσης των εκπαιδευτικών του οργάνου  
▪ ο εντοπισμός των κύριων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι 

εκπαιδευτικοί  
▪  η επίδραση που έχει η πανδημία του covid 19 στο μάθημα του κλαρινέτου  
▪  η σύνδεση του μαθήματος στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Μουσικά 

Σχολεία) με την πρωτοβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση.  
 
4. Περιγραφή μεθοδολογίας 
Η έρευνα για τη διδασκαλία του κλαρινέτου στα Μουσικά Σχολεία της 

χώρας διεξήχθη μεταξύ Απριλίου-Ιουνίου 2021. Συμμετείχαν 15 από τα 48 
σχολεία. Αυτό έγινε λόγω της γνώσης ύπαρξης συναδέλφων στα σχολεία αυτά 
είτε μέσω των πινάκων πρόσληψης αναπληρωτών είτε μέσω της σελίδας των 
σχολείων στο διαδίκτυο. Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε ήταν μέσω 
ερωτηματολογίου και ερωτήσεων κλειστού και ανοικτού τύπου. Τα 
ερωτηματολόγια στάλθηκαν στους συναδέλφους είτε μέσω του email των 
σχολείων είτε μέσω των κοινωνικών μέσων δικτύωσης. Στην έρευνα πήραν μέρος 
συνάδελφοι από τα παρακάτω σχολεία:  

Μουσικό Σχολείο Αγρινίου, Μουσικό Σχολείο Αλίμου, Μουσικό Σχολείο 
Γιαννιτσών, Μουσικό Σχολείο Δράμας, Μουσικό Σχολείο Θεσσαλονίκης, Μουσικό 
Σχολείο Ίλιον, Μουσικό Σχολείο Καλαμάτας, Μουσικό Σχολείο Κέρκυρας, Μουσικό 
Σχολείο Κορίνθου, Μουσικό Σχολείο Λευκάδας, Μουσικό Σχολείο Ναυπλίου, 
Μουσικό Σχολείο Παλλήνης, Μουσικό Σχολείο Πειραιά, Μουσικό Σχολείο Σερρών, 
Μουσικό Σχολείο Σπάρτης. . 

Αξίζει να αναφερθεί πως την φετινή χρονιά το Μουσικό Σχολείο 
Θεσσαλονίκης διαθέτει τρεις καθηγητές κλαρινέτου και τα Μουσικά Σχολεία 
Κέρκυρας και Σπάρτης δύο.  

Το ερωτηματολόγιο που έγινε χωρίζεται σε έξι ξεχωριστές ενότητες και 
περιλαμβάνει 35 διαφορετικές ερωτήσεις κλειστού και ανοικτού τύπου.  

▪ Βιογραφικά στοιχεία  
▪ Ο εκπαιδευτικός ως εκτελεστής κλαρινέτου  
▪ Εκπαιδευτική διαδικασία  
▪ Απόψεις σε ζητήματα που αφορούν το κλαρινέτο και τη διδασκαλία του 

στα Μουσικά Σχολεία  
▪ Η πανδημία του κορωνοϊού και η διδασκαλία του στα Μουσικά Σχολεία  
▪ Σύνδεση στις διδασκαλίας του κλαρινέτου στη Δευτεροβάθμια με την 

Πρωτοβάθμια και την Τριτοβάθμια εκπαίδευση. 
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5. Παρουσίαση και ανάλυση των δεδομένων   
Στην έρευνα συμμετείχαν 16 άντρες (88,9%) και 2 γυναίκες (11,8%) 

διαφόρων ομάδων, με βάση την ηλικία (20-29 ετών: 3, 16,7% / 30-39 6, 33,3%, / 
40-49 5, 27,8% / 50-59 4, 22,2%), την εργασιακή σχέση που εργάζονται τη φετινή 
χρονιά (Ωρομίσθιος 2, 11,1% / Αναπληρωτής μειωμένου ωραρίου 2, 11,1% / 
Μόνιμος 6,33,3% / Αναπληρωτής πλήρους ωραρίου 8, 44,4%) τα έτη 
προϋπηρεσίας (0-4 έτη: 5, 27,8%, / 5-9 4, 22,2% / 10-14 2 11,1% / 15+ 7 38,9 %) 
και τον βασικό τίτλο σπουδών (ΤΕ16 5, 27,8%, ΠΕ 79.01 13, 72,2%).  

 

 

 
 
Στο τμήμα στις έρευνας που ακολούθησε «O εκπαιδευτικός ως εκτελεστής 

κλαρινέτου» οι ερωτηθέντες απάντησαν πως ξεκίνησαν να ασχολούνται με το 
όργανο αυτό: 8 (44,4%) μέσω Ωδείου, 7 (38,9%) μέσω Φιλαρμονικής Μπάντας 
και 3 (16,7%) μέσω Μουσικού Σχολείου. Ταυτόχρονα τα είδη με τα οποία 
ασχολούνται ως εκτελεστές οι ερωτηθέντες είναι (Στην συγκεκριμένη ερώτηση 
μπορούσε να δοθεί παραπάνω από μία απάντηση): 17 (94,4%) Κλασική Μουσική 
5 (29,4%), Παραδοσιακή Μουσική 4 (23,5%), Jazz 1 (5,9%), Ελεύθερος 
Αυτοσχεδιασμός 1 (5,9%) Κλασική Μουσική, Σύγχρονη Μουσική, Ελεύθερος 
Αυτοσχεδιασμός, jazz, μουσικό θέατρο.  
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Στην ερώτηση «Παίζετε άλλα πνευστά εκτός του κλαρινέτου» (μπορούν 
να δοθούν παραπάνω από μία απαντήσεις) 14 (100%) απάντησαν σαξόφωνο, 8 
(57,1%) φλογέρα, και 4 (28,6%) φλάουτο. 3 δεν απάντησαν. Τέλος στην ερώτηση 
«Συμμετέχετε ως κλαρινετίστας σε μουσικά σύνολα; Αν ναι σε τι είδους 
μουσικής;» (Μπορούν να δοθούν παραπάνω από μία απαντήσεις)  απάντησαν: 
11 (64,7%) Σύνολα Πνευστών, 11 (64,7%) Φιλαρμονικές Μπάντες,9 (52,9%) 
Συμφωνικές Ορχήστρες, 2 (11,8%) Jazz Σχήματα, 1 (5,9%) Γκρουπ Τανγκό 
Μουσικής , 1 Μουσικό Θέατρο (5,9%), 1 (5,9%) Μουσική Δωματίου και Σύνολο 
Σύγχρονης Μουσικής και 1 (5,9%) «Δεν συμμετέχω». 

 

 
 
Στην συνέχεια η έρευνα επικεντρώθηκε στην εκπαιδευτική διαδικασία 

όπου ο μέσο όρος μαθητών κλαρινέτου στα Μουσικά Σχολεία είναι 10 μαθητές 
ανά σχολείο, 7 στο Γυμνάσιο και 3 στο Λύκειο αντίστοιχα. Το μάθημα του 
κλαρινέτου είναι σε 11 (64,7%) περιπτώσεις ατομικό ενώ σε 6 (35,3%) 
περιπτώσεις υπάρχει συνδιδασκαλία. Σε περίπτωση συνδιδασκαλίας ο αριθμός 
των μαθητών είναι: 2 μαθητές σε 9 (69,2%) περιπτώσεις , 3 μαθητές σε 1 (7,7%) 
περίπτωση, 4 μαθητές σε 1 (7,7%) περίπτωση ενώ άλλο είναι σε 2 (15,4%) 
περιπτώσεις. Στην ερώτηση αν όλοι οι μαθητές έχουν δικά στις όργανα 10 
(58,8%) ερωτηθέντες απάντησαν όχι και 7 (41,2%) ναι ενώ αν το σχολείο έχει 
επαρκή αριθμό οργάνων απάντησαν 10 (58,8 %) ερωτηθέντες ναι και 7 (41,2%) 
όχι.  

Στην επόμενη ερώτηση «Aν διαθέτει το σχολείο δικά του όργανα, και σε τι 
κατάσταση βρίσκονται», 8 (47,1%) ερωτηθέντες απάντησαν μέτρια, 6 (35,3%) 
ερωτηθέντες καλή, 2 (11,8%) ερωτηθέντες κακή και 1 (5,9%) ερωτηθείς άριστη. 
11 (68,8%) ερωτηθέντες απάντησαν πως δεν γίνονται service στα όργανα και 5 
(31,3%) ερωτηθέντες πως γίνονται. Στην ερώτηση πόσο συχνά γίνεται service 2 
(14,3%) ερωτηθέντες απάντησαν κάθε δύο χρόνια, 4 (28,6%) κάθε τρία χρόνια 
και 8 (57,1%) άλλο. 
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Στην συνέχεια υπήρξαν ερωτήσεις σχετικά με το είδος της μουσικής που 

διδάσκουν οι καθηγητές του κλαρινέτου στα σχολεία. (Ερώτηση στην οποία 
μπορούσε να δοθεί παραπάνω από μία απάντηση). Δυτική Ευρωπαϊκή Μουσική 
απάντησαν 17 (94,4%) ερωτηθέντες, Κινηματογραφική Μουσική 8 (44,4%) 
ερωτηθέντες, Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική 5 (29,4%) ερωτηθέντες, Jazz 5 
(27,8%) ερωτηθέντες, Κλασική Μουσική 1 (5,6%) ερωτηθείς. Στην ερώτηση αν 
χρησιμοποιούνται μέθοδοι κατά τη διδασκαλία του οργάνου το 100% των 
ερωτηθέντων απάντησαν πως χρησιμοποιούν.  

 

 
 
Πλούσιο είναι το φάσμα των μεθόδων που απαντήθηκε πως 

χρησιμοποιείται. Πιο συγκεκριμένα 5 (31,3%) ερωτηθέντες απάντησαν πως 
χρησιμοποιούν τη μέθοδο Lefevre, 4 (25%) ερωτηθέντες τη μέθοδο Klose, 2 
(12,5%) ερωτηθέντες τη μέθοδο Παρασκευόπουλο, 1 (6,3%) ερωτηθείς τη 
Lancelot, 1 (6,3%) ερωτηθείς τις μεθόδους Παρασκευόπουλος, Lefevre, 80 Great 
Studies for Clarinet, 1 (6,3%) ερωτηθείς τις Lefevre, Gambaro, Caba Dimitrov, 
Rose κ.ά.,1 (6,3 %) ερωτηθείς τις Look and Listen L ABC G. Dangain, Lancelot, 
Lefevre, Savina, Gambaro, Cavalini, 1 (6,3%) ερωτηθείς τις Lefevre, Baerman, Look 
Listen Learn, Richard Welche.  
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Πλούσιες ήταν αντίστοιχα και οι απαντήσεις σχετικά με τη δήλωση του 

ενδεικτικού ρεπερτορίου που διδάσκεται στα Μουσικά Σχολεία. Αναφέρονται οι 
παρακάτω τίτλοι έργων: Adagio T. Albinoni, Βadinerie J. S. Bach, Hommage Bach 
(Kovacs), Solfeggieto C. P. E. Bach, Tarantella C. Baerman , B. Bartok Evening In 
The Village, B. Bartok Ρουμάνικοι Χοροί, Habanera G. Bizet, Σονάτα F. Danzi, 
Pavane G. Faure, 4 Fantasy Pieces N. Gade, Concert F. Krommer, F. Krommer 
Ντουέτα, Petit Concert D. Milhaud, 12 Clarinet duets KV 487 W.A. Μοzart, 
Concerto W. A. Mozart, Σονάτες Lefevre, Czardas V. Monti, Fantasia Nielsen, 
Sonata Saint-Saëns, Gnossienne E. Satie, Gymnopedie E. Satie, Serenade F. Schubert, 
Concerti Stamitz, Blue Danube Waltz J. Strauss, Μελωδία Α. Rubinstein, Sonata 
Vahnal, Concertino Weber, Concerti Weber 1, 2, Tico tico Zecquina De Abreu, You 
‘ve got a friend in me-Toy Story R. Newman, Cinema Paradiso E. Morricone, 
Καρακωστέικο, Παπαλάμπραινα.  

Στην ερώτηση «Τι μέσα χρησιμοποιείτε για τη διδασκαλία ρεπερτορίου»; 
(παρτιτούρα, ακουστική διδασκαλία μέσω ηχογραφήσεων, βίντεο κλπ.) 
(Μπορούν να δοθούν παραπάνω από μία απαντήσεις) 17 ερωτηθέντες (100%) 
απάντησαν παρτιτούρα, 9 (52,9%) ερωτηθέντες Ακουστική διδασκαλία μέσω 
ηχογράφησης και 7 (41,2%) ερωτηθέντες Οπτικοακουστική διδασκαλία μέσω 
βίντεο.  

Τέλος στην ερώτηση «σε ποια μουσικά σύνολα συμμετέχουν οι μαθητές»; 
(Μπορούν να δοθούν παραπάνω από μία απαντήσεις) 15 (83,3%) ερωτηθέντες 
απάντησαν Ορχήστρα Πνευστών, 10 (55,6%) ερωτηθέντες Συμφωνική 
Ορχήστρα, 7 (38,9%) ερωτηθέντες Σύνολο Σύγχρονης Μουσικής 6 (33,3%) 
ερωτηθέντες Σύνολα Παραδοσιακής Μουσικής, 1 (5,6%) ερωτηθείς Σύνολο 
Ελληνικής Μουσικής και 1 (5,6%) ερωτηθείς Ορχήστρα Πνευστών, συμφωνική 
ορχήστρα. 
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Στο επόμενο σκέλος της έρευνας «Απόψεις σε ζητήματα που αφορούν 

το κλαρινέτο και τη διδασκαλία του στα Μουσικά Σχολεία» 9 ερωτηθέντες 
(56,3%) απάντησαν πως έχουν αρνητική γνώμη σχετικά με την απουσία 
Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών και 7 (43,7%) ερωτηθέντες λίγο αρνητική. 
Στην ερώτηση “Πόσο αναγκαία θεωρείτε την συγκρότηση αναλυτικού 
προγράμματος για τη διδασκαλία του κλαρινέτου” 7 (41,2%) ερωτηθέντες 
απάντησαν πολύ, 6 (36,3%) ερωτηθέντες πάρα πολύ, 3 (17,6%) ερωτηθέντες 
λίγο και 1 (5,9%) ερωτηθείς καθόλου. Αντίστοιχα στην ερώτηση σχετικά με την 
μείωση ωρών διδασκαλίας του οργάνου από δύο στο Γυμνάσιο σε μία στο 
Λύκειο 14 (82,4%) απάντησαν πως έχουν αρνητική γνώμη και 3 (17,6%) λίγο 
αρνητική.  

 

 
 
Στην ερω τηση «ποια ει ναι η γνω μη σας σχετικα  με την μει ωση ωρω ν 

διδασκαλι ας απο  δυ ο ω ρες στο Γυμνα σιο σε μι α στο Λυ κειο;» 14 (82,4%) 
απα ντησαν αρνητικη  και 3 λι γο αρνητικη  (17,6%). 
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Στη συνέχεια ακολούθησαν οι ερωτήσεις «Πως αξιολογείτε την απόδοση 

των μαθητών στο κλαρινέτο» και «Πως αξιολογείτε τις συνθήκες διδασκαλίας 
του κλαρινέτου στα Μουσικά Σχολεία που έχετε εργασθεί μέχρι στιγμής»; 12 
(70,6%) ερωτηθέντες απάντησαν πως η απόδοση των μαθητών στο κλαρινέτο 
είναι καλή 3 (17,6%) ερωτηθέντες μέτρια, 1 (5,9%) ερωτηθέντες άριστη και 1 
(5,9 %) ερωτηθείς πολύ κακή. Αντίστοιχα 8 (47,1%) ερωτηθέντες απάντησαν 
πως οι συνθήκες διδασκαλίας του κλαρινέτου είναι μέτριες,  6 (35,3%) 
ερωτηθέντες καλές, 1 (5,9%) ερωτηθείς άριστες, 1 (5,9%) ερωτηθέντες κακές 
και 1 (5,9%) ερωτηθέντες πολύ κακές. Τέλος στην ερώτηση «Ποια είναι τα πιο 
σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίσατε ως καθηγητής κλαρινέτου» 
(μπορούν να δοθούν παραπάνω από μία απαντήσεις) 10 (58,8%) ερωτηθέντες 
απάντησαν Ελλιπής Υλικοτεχνικός Εξοπλισμός, 9 (52,9%) ερωτηθέντες 
Εργασιακή Ανασφάλεια, 9 (52,9%) ερωτηθέντες κακές κτιριακές 
εγκαταστάσεις, 3 (17,6%) ερωτηθέντες Συγκρούσεις με συναδέλφους, τη 
διεύθυνση του σχολείου, 1(5,9%) ερωτηθέντες μαθητές με προβλήματα 
συμπεριφοράς.  
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 Στο επόμενο, πέμπτο σε σειρά σκέλος της έρευνας «H πανδημία του 

κορωνοϊού και η διδασκαλία του κλαρινέτου στα Μουσικά Σχολεία»  9 
(52,9%) ερωτηθέντες απάντησαν πως έχει επηρεάσει πολύ η πανδημία τη 
διδασκαλία του κλαρινέτου στα Μουσικά Σχολεία, 5 (29,4%) ερωτηθέντες πάρα 
πολύ 2 (11,8%) ερωτηθέντες λίγο και 1 (5,9%) ερωτηθείς καθόλου. Επίσης στην 
ερώτηση «Πόσο ευχαριστημένοι είστε από την ποιότητα στις διαδικασίας του 
μαθήματος μέσω στις τηλεκπαίδευσης;» 12 (70,6%) ερωτηθέντες απάντησαν 
λίγο, 3 (17,6%) ερωτηθέντες καθόλου και 2 (11,8%) ερωτηθέντες πολύ. Τέλος 
στην ερώτηση «Έχει μειωθεί η συμμετοχή των μαθητών στο μάθημα του 
κλαρινέτου μέσω τηλεκπαίδευσης; Και αν ναι, πόσο;» 9 (52,9%) ερωτηθέντες 
απάντησαν λίγο, 7 (41,2%) ερωτηθέντες καθόλου και 1 (5,9%) ερωτηθείς πολύ. 
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Στο έκτο και τελευταίο σκέλος της έρευνας «Σύνδεση της διδασκαλίας 

του κλαρινέτου στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Εξατάξια Μουσικά 
Σχολεία) με την Πρωτοβάθμια και την Τριτοβάθμια εκπαίδευση» 12 
(75%) ερωτηθέντες απάντησαν ότι έχουν θετική γνώμη, 2 (12,5%) ερωτηθέντες 
αρνητική και 2 (12,5%) ερωτηθέντες ΔΓ/ΔΑ ενώ κατατέθηκαν και ενδεικτικές 
προτάσεις για τον τρόπο σύνδεσης της διδασκαλίας του οργάνου στις 
διαφορετικές βαθμίδες. 

Ενδεικτικά αναφέρονται κάποιοι τρόποι σύνδεσης της διδασκαλίας 
μεταξύ των Μουσικών Σχολείων με την Πρωτοβάθμια και τη Τριτοβάθμια 
εκπαίδευση: Με την ίδρυση Μουσικών Δημοτικών Σχολείων αντίστοιχων με τα 
Μουσικά Γυμνάσια ώστε τα παιδιά να έχουν σωστή εισαγωγή στη μουσική από 
μικρή ηλικία. Στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση υπάρχει σύνδεση μέσω των 
εξετάσεων. Δεν πρέπει φυσικά να ξεχνάμε το ρόλο των Μουσικών Γυμνασίων 
και Λυκείων ο οποίος είναι παιδαγωγικός και δεν έχει σκοπό να βγάλει 
επαγγελματίες μουσικούς ερμηνευτές κτλ. και άρα να πρέπει οι μαθητές στα 6 
έτη φοίτησης να έχουν κάποια βεβαίωση επιπέδου! Κάτι τέτοιο θα μπορούσε 
να συμβεί μόνο σε ιδανικές συνθήκες και μόνο αν ο ρόλος των Μουσικών 
Σχολείων άλλαζε θεσμικά. Ενδεικτικά σήμερα υπάρχουν σχολεία τριών 
ταχυτήτων με βάση την στελέχωση και την περίοδο λειτουργίας τους.  
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Με την συγκρότηση προπαρασκευαστικών μαθημάτων μουσικής στο 
δημοτικό, εξειδίκευση στο μουσικό αντικείμενο στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

Αναδιάρθρωση προγράμματος διδασκαλίας στο δημοτικό για να 
υπάρχει η κατάλληλη προετοιμασία και υποδομή στον μαθητή κατά την 
μετάβαση του στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Θεωρώ τη σύνδεση 
τριτοβάθμιας δεδομένη για τους μαθητές που επιθυμούν να αποκτήσουν 
ειδικότητα στο όργανο. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να προκύψουν θέσεις 
διδασκαλίας και στις τρεις βαθμίδες. 

Με την συγκρότηση προπαρασκευαστικών τάξεων στο δημοτικό 
τουλάχιστον από την Δ Δημοτικού. Αλλά και με την συγκρότηση αμιγών 
Μουσικών Δημοτικών για να μπουν σε οργανωμένο πρόγραμμα η μουσική 
εκπαίδευση από στις πρώτες ηλικίες μέσω της μουσικοκινητικής και της 
μουσικής προπαιδείας. Η σύνδεση της Δευτεροβάθμιας (Μουσικά Σχολεία) με 
την Τριτοβάθμια μπορεί να γίνει μέσω των ειδικών εξετάσεων που μπορούν να 
γίνουν ακόμη πιο εξειδικευμένες στο πρόγραμμα των Μουσικών Σχολείων αλλά 
και με την πρόσκληση μουσικών συνόλων των Πανεπιστημίων και Καθηγητών 
που θα δίνουν σεμινάρια και συναυλίες κατόπιν προσκλήσεως των ανάλογων 
σχολείων. 

Διδασκαλία κλαρινέτου στις Ε΄ & ΣΤ΄ Δημοτικού και σύνδεση του 
προγράμματος σπουδών με την ύλη εισαγωγής στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

 
6. Επίλογος  
Συμπερασματικά διαπιστώνουμε πως ο θεσμός των Μουσικών Σχολείων 

είναι πολύ σημαντικός για τη διδασκαλία του κλαρινέτου στη χώρα μας. Τα 
Μουσικά Σχολεία αποτελούν έναν από τους τρεις βασικούς φορείς μουσικής 
εκπαίδευσης για το όργανο του κλαρινέτου, μαζί με τις Φιλαρμονικές και τα 
Ωδεία. Ένας φορέας σε πλήρη ανάπτυξη καθώς σήμερα υπάρχουν Μουσικά 
Σχολεία σε 48 από τους 52 νομούς της Ελλάδας. Το επίπεδο της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας είναι υψηλότατο καθώς η πλειοψηφία των διδασκόντων είναι 
απόφοιτοι Μουσικών Πανεπιστημίων της ημεδαπής και του εξωτερικού. Τα 
αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν με σαφήνεια τον πλούτο της  εκπαιδευτικής 
διαδικασίας τόσο μέσω του μεγάλου φάσματος μεθόδων και ρεπερτορίου που 
διδάσκεται στα σχολεία όσο και με την έντονη ενασχόληση των μαθητών με 
διαφορετικά μουσικά σύνολα. Εδώ να τονιστεί και η ύπαρξη διδασκόντων  των 
σχολείων που ξεκίνησε η ενασχόληση τους με το κλαρινέτο όντας μαθητές των 
συγκεκριμένων σχολείων. 

Άξιο αναφοράς είναι η συντριπτική απόκλιση μεταξύ αντρών και 
γυναικών εκπαιδευτικών του οργάνου με μόλις 2 από τους 17 εκπαιδευτικούς 
να είναι γυναίκες. 

 Προβλήματα φυσικά δεν παύουν να υπάρχουν με τα πιο σημαντικά από 
αυτά να είναι, όπως έδειξε και η παρούσα έρευνα, η συρρίκνωση των ωρών 
διδασκαλίας από δύο ώρες σε μία από το Γυμνάσιο στο Λύκειο αντίστοιχα, η 
έλλειψη Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών, ο ελλιπής υλικοτεχνικός 
εξοπλισμός, οι κακές κτιριακές εγκαταστάσεις και η εργασιακή ανασφάλεια. Η 
εμφάνιση της πανδημίας του covid συνετέλεσε σε ακόμη πιο δυσμενείς 
συνθήκες διδασκαλίας επηρεάζοντας στο σύνολο την εκπαιδευτική διαδικασία.  

 Η απουσία της διδασκαλίας του κλαρινέτου σε πλήθος γεωγραφικών 
διαμερισμάτων (Ήπειρο, Θράκη, Θεσσαλία, Κρήτη, Νησιά Αιγαίου), η μη 
δημιουργία Μουσικών Δημοτικών Σχολείων και η έλλειψη επικοινωνίας και 
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διασύνδεσης των Μουσικών Πανεπιστημίων με τα Μουσικά Σχολεία είναι 
στοιχεία που όπως δείχνει και η παρούσα έρευνα είναι ανάγκη να 
απασχολήσουν την Μουσική και πιο συγκεκριμένα την κλαρινετιστική 
κοινότητα.  
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RESEARCH IN TEACHING CLARINET IN MUSIC SCHOOLS: 
HISTORICAL RETROSPECT, PROBLEMS AND OUTLOOK 
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Abstract 
The clarinet course is one of the 42 individual elective instruments which 

are taught in Greek Music Schools, two hours per week in Middle School and one 
hour per week in High School. Teaching the elective instrument is a six-tier 
process. The six tiers are structured in a manner that allows covering on the one 
hand the needs of beginner and advanced students who are admitted into the first 
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year of middle school and on the other hand the students who progress at a faster 
pace during the school year. The aim of the course is the performance of musical 
works from different eras and of various styles, which is analyzed into the 
following components: technique, interpretation, performance, self-discipline, 
partnership, sight reading, the performance of unknown work, knowledge of 
musical instrument details, judgment, improvisation, and composition, fingering, 
interdisciplinary connection with school life and social life, with Greece's 
traditional music education ("Standard curriculum of music studies", 2015). The 
lack of relevant research into teaching the clarinet in music schools has driven me 
to prepare the following paper.  

The aim of the paper is to establish an organized training framework for 
the instrument, a curriculum, which does not exist for the clarinet, to identify the 
educational and working stratification of clarinet teachers, to identify the main 
problems faced by teachers, what will the impact of the COVID-19 pandemic be on 
the clarinet course, but also to connect the course as taught in secondary 
education (Music Schools) to the primary and tertiary education. 
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ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Π.Ν.  

ΑΠΟ ΤΟ 1879 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 
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Περίληψη 
Για την Μουσική του Πολεμικού Ναυτικού έχουν γίνει πολλές αναφορές 

σχετικά με την ιστορία και την ενεργό δράση της ανά τα χρόνια. Στο παρόν θα 
αναφερθούν τα κυριότερα γεγονότα που σημάδεψαν την πορεία της Μουσικής 
του Πολεμικού Ναυτικού όπως ταξίδια στο εσωτερικό και εξωτερικό, 
επιβαίνουσας πολεμικών πλοίων, συμμετοχή σε σημαντικές τελετές 
πανελλαδικής και διεθνούς εμβέλειας, καθώς και πολλά άλλα ενδιαφέροντα 
στοιχεία από τη διαδρομή των 142 χρόνων της ιστορικής και πρωτοποριακής 
μπάντας των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων. 

 
1. Ιστορία 
 
1.1. Τα πρώτα χρόνια 
Με βάση τα σημερινά δεδομένα, η Μουσική του Π.Ν. ξεκινά την λειτουργία 

της τον Απρίλιο του 1879. Ατυχώς, διάταγμα για την σύσταση της Μουσικής την 
περίοδο εκείνη δεν έχει βρεθεί παρόλο που έχει διενεργηθεί ενδελεχής έρευνα 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και στα Αρχεία του Υπουργείου Ναυτικών, 
κυρίως από τον κύριο Μανώλη Λούζη.1 Υπάρχουν δημοσιεύματα στις εφημερίδες 
Ποσειδών2 και Παλιγγενεσία3 όπου αναφέρουν ότι σχηματίζεται Μουσική στον 
ατμοδρόμωνα «ΕΛΛΑΣ» αποτελούμενη από 35 όργανα με Αρχιμουσικό τον 
Ευγένιο Μάγγελ4 ο οποίος τον Σεπτέμβριο αντικαταστάθηκε από τον ομόλογό 
του, Δημήτριο Βλαδίμηρο.5 Πριν από την σύσταση μουσικού σχήματος, 
γνωρίζουμε ότι κατά την συγκρότηση του Εθνικού Στόλου από τον Ιωάννη 
Καποδίστρια υπήρχαν τυμπανιστές και αυλητές και στην συνέχεια επί βασιλείας 
Όθωνα τυμπανιστές, σαλπιγκτές και συριγκτές. Δεν υπήρχε καθαρά 

 
 1 Ο Εμμανουήλ Α. Λούζης (1962-) είναι υπάλληλος του Υπουργείου Πολιτισμού και 
εργάζεται στο Μουσείο Σπετσών. Έχει παρακολουθήσει μαθήματα Ελληνικής Ιστορίας στο 
Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Εργασίες του έχουν δημοσιευθεί από τα Γενικά Αρχεία του 
Κράτους και αρκετά περιοδικά ιστορίας και ναυτικού περιεχομένου. Ασχολείται συστηματικά με 
την έρευνα της ιστορίας της Μουσικής του Πολεμικού Ναυτικού καρπός της οποίας υπήρξε το 
2019 η ανακοίνωση «Χρονικό της σύστασης και η δραστηριότητα των μουσικών τμημάτων του 
ατμοδρόμωνα ‘Ελλάς’ και του εύδρομου ‘Ναύαρχος Μιαούλης’ (1879-1885)» καθώς και το υπό 
έκδοση Μουσική Πολεμικού Ναυτικού. Ιστορική ανασκόπηση (1879-2019). 
 2 Εφημερίδα Ποσειδών. 13 Απριλίου 1879, έτος Ζ’, αριθ. 1179. 
 3 Εφημερίδα Παλιγγενεσία. 14 Απριλίου 1879, έτος ΙΖ’, αριθ. 4403. 
 4 Ο Ευγένιος Μάγγελ ήταν γιός του Αρχιμουσικού του Τακτικού Σώματος στη διάρκεια 
της Επαναστάσεως και στη συνέχεια Επιθεωρητής των Στρατιωτικών Μουσικών Μιχαήλ Μάγγελ. 
Ο Ευγένιος Μάγγελ, υπηρετούσε με το βαθμό του Αρχιμουσικού (Ανθυπασπιστή) στο Μουσικό 
Σώμα του Στρατού. 
 5 Δημήτριος Βλαδίμηρος. Τα μόνα στοιχεία που γνωρίζουμε είναι ότι γεννήθηκε το 1830 
στην Κρήτη και αποστρατεύτηκε το 1885. 
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συγκροτημένο σχήμα για την απόδοση μουσικής δεδομένου ότι οι ειδικότητες 
που προαναφέραμε χρησίμευαν για συγκεκριμένες ενέργειες όπως η διαβίβαση 
εντολών για την κίνηση του πλοίου, η απόδοση τιμών, η σήμανση καθηκόντων 
του πληρώματος και η συνοδεία επιβίβασης και αποβίβασης υψηλόβαθμων 
επισκεπτών στα πλοία. Όταν σε διάφορες τελετές του Ναυτικού κρινόταν 
αναγκαία η ύπαρξη συγκροτημένου μουσικού τμήματος, χρησιμοποιούνταν η 
Μουσική του Στρατού Ξηράς.  
 

 
 

Εικόνα 1: Ατμοδρόμωνας «ΕΛΛΑΣ». Πηγή: Εμμ. Λούζης. 
 
 1.2. Η έδρα της Μουσικής και ο διαχωρισμός 

Τον Οκτώβριο του 1879 κατέπλευσε στην Ελλάδα το νεότευκτο εύδρομο 
«ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΜΙΑΟΥΛΗΣ». Υπήρξε η σκέψη να μεταφερθεί ολόκληρο το Τμήμα 
Μουσικής του «ΕΛΛΑΣ» επί του «ΜΙΑΟΥΛΗ». Διαπιστώθηκε όμως ότι ο 
«ΜΙΑΟΥΛΗΣ» δεν διέθετε τον απαιτούμενο χώρο για την ενδιαίτηση των 35 
μουσικών και έτσι αποφασίστηκε η διαίρεση της Μουσικής σε δύο τμήματα, στο 
Τμήμα Μουσικής του ατμοδρόμωνα «ΕΛΛΑΣ» και στο Τμήμα Μουσικής του 
εύδρομου «ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΜΙΑΟΥΛΗΣ». Αυτό όμως δημιούργησε προβλήματα 
αρμονικής μουσικής ισορροπίας και έτσι προσλήφθηκαν νέοι μουσικοί για την 
επάνδρωση των μουσικών τμημάτων και αγοράστηκαν μουσικά όργανα. 
 

 
 

Εικόνα 2: Εύδρομο «ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΜΙΑΟΥΛΗΣ». Πηγή: Εμμ. Λούζης. 
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 1.3. Η δραστηριότητα των μουσικών τμημάτων 
Από την σύστασή τους, τα μουσικά τμήματα συμμετείχαν σε όλα τα 

ταξίδια των πλοίων που επέβαιναν, ασκώντας την υπηρεσία τους είτε για την 
απόδοση τιμών, είτε για την ψυχαγωγία των κατοίκων των περιοχών που 
επισκέπτονταν. Η υπηρεσία των μουσικών τμημάτων ήταν συνεχής και κάλυπταν 
με την παρουσία τους διάφορες εθνικο-θρησκευτικές τελετές. Αξίζει να 
αναφερθεί το πρώτο ταξίδι της Μουσικής στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στην 
Μάλτα, τον Νοέμβριο του 1879. Εκεί, το Τμήμα Μουσικής του ατμοδρόμωνα 
«ΕΛΛΑΣ» πραγματοποίησε συναυλία στην κεντρική πλατεία της Βαλέτα 
αποσπώντας πολύ θετικά σχόλια.  
 
 1.4. Ο πρώτος Αρχιμουσικός Π.Ν.  
 Στις 6 Ιουλίου 1881, διορίστηκε ως αρχιμουσικός στο εύδρομο 
«ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΜΙΑΟΥΛΗΣ» ο Άγγελος Καλαμάς6. Από τότε, το τμήμα μουσικής του 
«ΜΙΑΟΥΛΗ» αποτέλεσε κατά κάποιο τρόπο την επίσημη Μουσική του Πολεμικού 
Ναυτικού. Ο Αρχιμουσικός Άγγελος Καλαμάς, κατάφερε μέσα σε σύντομο χρονικό 
διάστημα να βελτιώσει την απόδοση των μουσικών του και έτσι να συγκροτήσει 
μια άρτια ορχήστρα πνευστών. 
 

 
 

Εικόνα 3: Αρχιμουσικός Άγγελος Καλαμάς. 
 

 1.5. Η θεσμική τακτοποίηση των μουσικών 
Στον οργανωτικό τομέα, το Υπουργείο Ναυτικών άρχισε να λαμβάνει 

μέτρα για την θεσμική τακτοποίηση των υπηρετούντων. Τόσο ο Άγγελος 
Καλαμάς όσο και οι μουσικοί υπηρετούσαν χωρίς να έχουν την στρατιωτική 
ιδιότητα, όπως συνέβαινε και με τους υγειονομικούς και οικονομικούς 
Αξιωματικούς του Ναυτικού. Στις εφημερίδες του 1882 διαβάζουμε την 
πληροφορία ότι ο Υπουργός των Ναυτικών προτίθεται να φέρει στη βουλή 
νομοσχέδιο για την μονιμοποίηση των ναυτικών μουσικών. Χρειάστηκε να 
περάσουν δύο χρόνια όταν τον Απρίλιο του 1884, σε νόμους και βασιλικά 
διατάγματα που εκδόθηκαν, κατοχυρώθηκε θεσμικά η ένταξη του Αρχιμουσικού 
στα μόνιμα στελέχη του Ναυτικού και ορίσθηκε ότι ο βαθμός που θα φέρει θα 
εξομοιούται με αυτόν του Αρχικελευστή. Επίσης, θεσπίστηκαν τρείς θέσεις 

 
 6 Ο Άγγελος Καλαμάς γεννήθηκε στην Ζάκυνθο το 1851. Υπήρξε ο πρώτος Αξιωματικός 
της Μουσικής του ΠΝ. Ικανότατος Αρχιμουσικός, έθεσε στέρεα θεμέλια για την ανάπτυξη της 
Μπάντας. Για την προσφορά του τιμήθηκε με ελληνικά και ξένα παράσημα. Υπήρξε επιτυχημένος 
συνθέτης έργων μπάντας. Αποστρατεύτηκε το 1909 και έλαβε τον βαθμό του Ανώτερου 
Αρχιμουσικού (Πλωτάρχη). Απεβίωσε το 1917.  
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Αρχιμουσικών, από μια στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας, στο εύδρομο «ΜΙΑΟΥΛΗΣ» 
και στον ατμοδρόμωνα «ΕΛΛΑΣ». Δυστυχώς, τα χρόνια εκείνα είναι μια δύσκολη 
εποχή για το δημόσιο ταμείο, με αποτέλεσμα τα πλοία του Στόλου να τίθενται 
περιοδικά σε εφεδρεία και τα στελέχη του Ναυτικού να τίθενται και αυτά εκ 
περιτροπής σε διαθεσιμότητα. Έτσι, οι τρείς θέσεις Αρχιμουσικών, 
περιορίσθηκαν σε αυτή του Αρχιμουσικού του Ναυστάθμου την οποία επάξια 
ανέλαβε ο Άγγελος Καλαμάς.  

Τον Αύγουστο του 1884, το μουσικό τμήμα του ατμοδρόμωνα «ΕΛΛΑΣ» 
είχε αποχωρήσει από το πλοίο και είχε εγκατασταθεί προσωρινά στον 
Ναύσταθμο. Μετά την ορκωμοσία του Άγγελου Καλαμά ως μόνιμου 
Αρχιμουσικού του Ναυτικού, την 4η Ιανουαρίου 1885, ο μέχρι τότε Αρχιμουσικός 
του ατμοδρόμωνα «ΕΛΛΑΣ» Δημήτριος Βλαδίμηρος επανήλθε στη Μουσική του 
Στρατού και το μουσικό τμήμα της «ΕΛΛΑΔΟΣ» διαλύθηκε. Οι μουσικοί του 
τμήματος απολύθηκαν εκτός ελαχίστων, οι οποίοι, μαζί με τους μουσικούς του 
«ΜΙΑΟΥΛΗ», εντάχθηκαν σε ένα μουσικό σύνολο που υπήχθη διοικητικά στον 
Ναύσταθμο. Η ενιαία πλέον και επίσημα αποκαλούμενη Μουσική του Πολεμικού 
Ναυτικού, αποτελείται από 26 μουσικούς, με Αρχιμουσικό τον Αρχικελευστή 
Άγγελο Καλαμά. 
 
 1.6. Η περίοδος 1888-1896  

Το 1888 ως έδρα της Μουσικής ορίστηκε το Κεντρικό Προγυμναστήριο 
Πόρου. Επειδή όμως, η παρουσία της Μπάντας ήταν απαραίτητη για την 
διεκπεραίωση διαφόρων υποχρεώσεων, η Μουσική ήταν εγκατεστημένη επί της 
ναυαρχίδας του Στόλου που από το 1890 ήταν εναλλάξ τα θωρηκτά «ΣΠΕΤΣΑΙ», 
«ΥΔΡΑ» και «ΨΑΡΑ», για αυτό αποκαλείται και «Μουσική της Ναυτικής 
Θωρηκτής Μοίρας». Στα τέλη του 1892, στο πλαίσιο των οικονομικών περικοπών 
που επέβαλε στη λειτουργία του Κράτους η κυβέρνηση του Χαριλάου Τρικούπη, 
η Μουσική του Ναυτικού διαλύθηκε μαζί με όλες τις Στρατιωτικές Μουσικές πλην 
της Στρατιωτικής Μουσικής Φρουράς Αθηνών. Η ύπαρξη όμως της Μουσικής 
κατέστη τόσο αναγκαία ώστε τον επόμενο χρόνο ανασυστάθηκε με Αρχιμουσικό 
και πάλι τον Άγγελο Καλαμά. Σημαντικός σταθμός στην ιστορία της μπάντας, 
είναι η συμμετοχή της στους πρώτους σύγχρονους ολυμπιακούς αγώνες που 
διεξήχθησαν στην Αθήνα το 1896. 

 
 1.7. Η απόκτηση του Θ/Κ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒΕΡΩΦ» 

Κατά τον ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897 η Μουσική ακολουθεί τον 
στόλο επιβαίνουσα στο Θωρηκτό «ΨΑΡΑ». Το πρώτο Βασιλικό Διάταγμα σχετικά 
με την συγκρότηση Ναυτικής Μουσικής έρχεται τον Νοέμβριο του 1905 και 
καθιερώνει τη δύναμή της και τις οργανικές θέσεις των στελεχών της. Το 1911, 
με την απόκτηση του Θωρακισμένου Καταδρομικού «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒΕΡΩΦ», η 
Μουσική εγκαταστάθηκε σε αυτό. Από τότε και για μεγάλη περίοδο η ιστορία της 
μπάντας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ένδοξη ιστορία του «ΑΒΕΡΩΦ». Κατά 
την περίοδο των Βαλκανικών Πολέμων 1912-1913 και των επιχειρήσεων της 
περιόδου 1919-1922, η Μουσική επιβαίνουσα του «ΑΒΕΡΩΦ» ακολούθησε το 
Στόλο και με την παρουσία της εμψύχωνε και ψυχαγωγούσε τα πληρώματα και 
τους πληθυσμούς των περιοχών όπου δραστηριοποιείται ο Στόλος. Παρά τις 
περιπέτειες των πολεμικών επιχειρήσεων, η μουσική, υπό την διεύθυνση του 
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Υποπλοιάρχου Μιχαήλ Σπινέλη,7 βελτίωσε εντυπωσιακά την απόδοσή της και 
έφτασε σε υψηλά μουσικά επίπεδα. 
 

 
 

Εικόνα 4: Θ/Κ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒΕΡΩΦ». 
 

 1.8. Το ναυάγιο του «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ζ’» 
Η επιτυχημένη πορεία της Μουσικής διακόπτεται ξαφνικά στις 10 

Μαρτίου 1923 όταν, λόγω άσχημων καιρικών συνθηκών, ανατράπηκε μεταξύ 
Σαλαμίνας και Ψυτάλλειας το επίτακτο ναυαγοσωστικό «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ζ’»8 το 
οποίο μετέφερε προσωπικό του Ναυστάθμου και ανάμεσα σε αυτούς 21 
μουσικούς.9 Πνίγηκε δηλαδή μεγάλος αριθμός μουσικών με εξαίρεση εκείνους που 
είχαν υπηρεσία «ένδον». Σύντομα προσλήφθηκαν νέοι μουσικοί και από τον Μάιο 
του 1923 η Μουσική εγκαταστάθηκε εκ νέου στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας, 
υπαγόμενη στη Διεύθυνση Διοικητικής Υπηρεσίας Ναυστάθμου (ΔΔΥΝ) ενώ ένα 
τμήμα της παρέμεινε επί του «ΑΒΕΡΩΦ» για την κάλυψη αναγκών της αρχηγίδος 
του Στόλου. Έτσι έχουμε το Τμήμα Μουσικής Ναυστάθμου και το Τμήμα 
Μουσικής Στόλου (Θ/Κ «ΑΒΕΡΩΦ»). 
 
 

 
 7 Ο Μιχαήλ Σπινέλης γεννήθηκε στην Κεφαλονιά το 1871. Διαδέχθηκε τον Άγγελο Καλαμά 
στην θέση του Αρχιμουσικού τον Δεκέμβριο του 1909. Χάρη στις δικές του προσπάθειες, ιδρύθηκε 
το 1925 η Σχολή Μουσικών του Ναυτικού της οποίας διετέλεσε πρώτος Διευθυντής. 
Αποστρατεύτηκε το 1927 και έλαβε τον βαθμό του Ανώτερου Αρχιμουσικού (Πλωτάρχη). 
 8 Το Επίτακτο Ναυαγοσωστικό «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ζ’» καθελκύστηκε το 1920 και άνηκε στην 
εταιρεία Κ. Ε. Ζαλοκώστας. Επιτάχτηκε από το Ναυτικό για την μεταφορά προσωπικού από και 
προς τον Ναύσταθμο Σαλαμίνας. Στις 10/3/1923 και λίγο πριν τις 14:00, ανατράπηκε και 
βυθίστηκε λόγω της θαλασσοταραχής και της απότομης μετακίνησης των επιβατών του. 
Πνίγηκαν 297 άτομα αν και υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ότι τα θύματα ήταν πολύ περισσότερα 
και απλώς στάθηκε αδύνατο να γίνει ακριβής καταμέτρησή τους. Είναι το πιο πολυάνθρωπο 
δυστύχημα του Ναυτικού κι ένα από τα μεγαλύτερα στις ελληνικές θάλασσες. 
 9 Σύμφωνα με προφορικές μαρτυρίες, στο καρέ του «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ζ’», βρέθηκαν τα 
μουσικά όργανα της μπάντας η οποία εξερχόταν στον Πειραιά για την εκτέλεση υπηρεσίας.  
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Εικόνα 5: Τμήμα Μουσικής Θ/Κ «ΑΒΕΡΩΦ», 15/8/1921. Πολλοί από τους 
εικονιζόμενους μουσικούς βρήκαν τραγικό θάνατο μετά από δύο χρόνια, στο 

ναυάγιο του «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ζ'». Πηγή: Λεύκωμα «Πολεμούσαμε και 
Τραγουδούσαμε». 

 
 1.9. Οι πρωτοπορίες της Μουσικής Π.Ν. 

Το 1926, η Μουσική του Ναυτικού, πρώτη απ’ όλες τις ελληνικές 
Στρατιωτικές Μουσικές, παρουσίασε στις επίσημες εμφανίσεις της ραβδούχο 
ευρωπαϊκών προδιαγραφών, ο οποίος κάτω από τις οδηγίες του Αρχιμουσικού, 
κατευθύνει και δίνει παραγγέλματα στους μουσικούς. Την ίδια χρονιά, η Μουσική 
πρωτοπορεί για μια ακόμη φορά παρουσιάζοντας την εκτέλεση σχηματισμών 
ακριβείας, σύμφωνα πάλι με τα πρότυπα των ευρωπαϊκών Στρατιωτικών 
Μουσικών.10 Υπεύθυνος για τις καινοτομίες αυτές ήταν ο μετέπειτα ικανότατος  
Αρχιμουσικός Σπυρίδων Αργαλιάς11 ο οποίος, σύμφωνα με προσωπικές του 
αφηγήσεις, ήταν ο πρώτος που είχε εκπαιδευτεί (σε ηλικία 18 ετών), από τον 
ραβδούχο της μπάντας των Βρετανών Πεζοναυτών (Band of HM Royal Marines, 
UK), ο οποίος επέβαινε επί της ναυαρχίδας του Αγγλικού Στόλου την εποχή 
(1926) που ναυλοχούσε στον Πειραιά. Η εκπαίδευσή του, συνεχίστηκε στον 
Ναύσταθμο του Αγγλικού Στόλου της Μεσογείου στη Μάλτα, από εκπαιδευτές 
της Μπάντας των Βρετανών Πεζοναυτών. Οι καινοτομίες της Μουσικής 
συνεχίστηκαν και το 1934, με την απόκτηση ως «μασκότ» μιας κατσίκας η οποία 
«ντυμένη» με ναυτική στολή, ακολουθούσε την μπάντα στις εμφανίσεις της.  
 Το 1932, η Μπάντα μεταφέρθηκε στο Κεντρικό Προγυμναστήριο Πόρου 
και τον Σεπτέμβριο του 1936 επανήλθε στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας. 

 

 
 10 Να αναφέρουμε πως, ήδη από το 1905, η μπάντα πραγματοποιούσε σχηματικά 
ακριβείας σε ορισμένες εκδηλώσεις με περιορισμένες κινήσεις.  
 11 Ο Σπυρίδων Αργαλιάς γεννήθηκε στην Οδησσό της Ρωσίας το 1907. Καθήκοντα 
Αρχιμουσικού και Διευθυντή Σχολής Μουσικών, ανέλαβε το 1950 με τον βαθμό του 
Ανθυποπλοιάρχου. Διακρίθηκε για την ευφυΐα και τις ικανότητές του. Συνέθεσε αρκετά έργα για 
μπάντα μεταξύ αυτών τα εμβατήρια Ναβαρίνο, Ύμνος Σχολής Ναυτικών Δοκίμων και πολλά άλλα. 
Αποστρατεύτηκε το 1959 με το βαθμό του Πλωτάρχη εν εφεδρεία. Απεβίωσε το 1989 στην Αθήνα. 
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Εικόνα 6: Αρχιμουσικός Σπυρίδων Αργαλιάς. 
 
 1.10. Η αποδημία του Στόλου στη Μέση Ανατολή 

Τον Απρίλιο του 1941 μετά την κατάρρευση του Μετώπου, η Μουσική του 
Ναυστάθμου διαλύθηκε και η Μουσική του Στόλου (Θ/Κ «ΑΒΕΡΩΦ») με 
επικεφαλής τον Σημαιοφόρο Σταύρο Καγκελάρη12 ακολούθησε την αποδημία του 
Στόλου στη Μέση Ανατολή συμμετέχοντας στην περιπετειώδη διαφυγή του 
θρυλικού «ΑΒΕΡΩΦ». 

 

 
 

Εικόνα 7: Τμήμα Μουσικής Α.Σ. Απόπλους Φ/Γ «ΕΛΛΗ» για τον Περσικό Κόλπο, 
31/10/1990. Πηγή: Περιοδικό «Ναυτική Επιθεώρηση». 

 
 1.11. Η περίοδος 1945-2011 για τα Τμήματα Μουσικής Σαλαμίνας 
 και Κρήτης 

Μετά την απελευθέρωση, η Μουσική συνέχισε να παραμένει επί του 
«ΑΒΕΡΩΦ» έως τις 23 Ιουλίου 1945, οπότε τμήμα της μετατέθηκε στο 
Σκαραμαγκά για την εκπαίδευση των κληρωτών. Τον επόμενο χρόνο (1946), ως 
έδρα της κύριας Μουσικής ορίσθηκε το Κέντρο Εκπαίδευσης  Παλάσκας 
(Κ.Ε.ΠΑΛ.), ενώ ένα τμήμα της εξακολούθησε να επιβαίνει στο Θωρακισμένο 
Καταδρομικό «ΑΒΕΡΩΦ», για την κάλυψη των αναγκών του Αρχηγείου Στόλου. 
Συγχρόνως, επανασυστάθηκε το Τμήμα Μουσικής Ναυστάθμου Σαλαμίνας το 
οποίο και καταργήθηκε το 1952. Το 1958, με την ίδρυση του Ναυστάθμου Κρήτης 

 
 12 Ο Σταύρος Καγκελάρης γεννήθηκε στο Αργοστόλι το 1897. Ανέλαβε καθήκοντα 
Αρχιμουσικού & Διευθυντή Σχολής Μουσικών – Σαλπιγκτών το 1936. Αποστρατεύτηκε το 1946 
με το βαθμό του Πλωτάρχη εν εφεδρεία. 
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και του Αρχηγείου Κρητικού και Ιονίου Πελάγους (ΑΚΙΠ), συστάθηκε το Τμήμα 
Μουσικής ΑΚΙΠ το οποίο αρχικά είχε ως έδρα το καταδρομικό «ΕΛΛΗ» και στη 
συνέχεια το Ναυτικό Σταθμό Κρήτης (ΝΑ.Σ.ΚΡΗ.). Την επόμενη χρονιά (1959), η 
κατάργηση του Αρχηγείου Στόλου σήμανε και την διάλυση του Μουσικού 
Τμήματος Στόλου μέχρι το 1968, οπότε με την επανίδρυση του Αρχηγείου, 
ανασυστάθηκε και το Τμήμα Μουσικής Α.Σ. που λειτούργησε μέχρι την εκ νέου 
κατάργησή του τον Μάρτιο του 2011.  
 
 1.12. Η κύρια Μουσική Π.Ν. από το 2008 έως σήμερα 

Στις 19 Ιουνίου 2008, η κύρια Μουσική (Τμήμα Μουσικής ΔΝΕ13) υπήχθη 
διοικητικά ως ανεξάρτητο τμήμα στη Ναυτική Βάση Κανελλόπουλος (Ν.Β.ΚΑΝ.). 
Τον Ιούλιο του 2012, η Μουσική μετεγκαταστάθηκε στο Ναυτικό Οχυρό 
Βοτανικού στο κέντρο της Αθήνας. Από τις 3 Σεπτεμβρίου 2012, η Μουσική του 
Π.Ν. υπάγεται διοικητικά στον Υπαρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού διά 
της Διευθύνσεως Εθιμοτυπίας και Δημοσίων Σχέσεων (ΓΕΝ/ΔΕΔΗΣ-IV). 
 
 1.13. Οι Αρχιμουσικοί Π.Ν.  

Η Μουσική του Π.Ν., στη διαδρομή των 142 χρόνων της, στελεχώθηκε από 
αξιόλογους μουσικούς. Κάποιοι από αυτούς, αποκτώντας τα τυπικά προσόντα, 
ανέλαβαν τα ηνία της διεύθυνσης με πολύ μεγάλη επιτυχία. Αναφέρονται με 
χρονολογική σειρά οι διατελέσαντες Αρχιμουσικοί – Διευθυντές Σχολής 
Μουσικών ΠΝ – Τμηματάρχες: 
1. Άγγελος Καλαμάς (1881-1909) 
2. Μιχαήλ Σπινέλης (1909-1927) 
3. Πέτρος Καρύδης (1927-1935) 
4. Γεράσιμος Φρεν (1935-1936) 
5. Σταύρος Καγκελάρης (1936-1939) 
6. Γεράσιμος Φρεν (1939-1941) 
7. Σταύρος Καγκελάρης (1941-1946) 
8. Γεράσιμος Φρεν (1946-1950) 
9. Σπυρίδων Αργαλιάς (1950-1959) 
10. Σπυρίδων Μπελώνης (1959-1965) 
11. Ιωάννης Ξένος (1965-1967) 
12. Δημήτριος Σελάκης (1967-1971) 
13. Αντώνιος Ζερβός (1971-1983) 
14. Αλέξανδρος Πρίφτης (1983-1985) 
15. Γεώργιος Κυλαδινός (1985-1987) 
16. Αργύρης Παπαδόπουλος (1987-1988) 
17. Σπυρίδων Κοσκινάς (1988-1991) 
18. Γεώργιος Λάσκαρης (1991-1998) 
19. Αλέξανδρος Παυλάκος (1998-2003) 
20. Κωνσταντίνος Κατωπόδης (2003-2006) 
21. Γεράσιμος Βασιλάκης (2007-2010) 
22. Γεώργιος Τσιλιμπάρης (2010-) 
23. Αντώνιος Καραγουδάκης (2019-) 

 

 
 13 ΔΝΕ: Διοίκηση Ναυτικής Εκπαιδεύσεως. Η έδρα της ΔΝΕ είναι στο Ναυτικό Οχυρό 
Σκαραμαγκά. 
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 2. Επίλογος 
Η Μουσική του Πολεμικού Ναυτικού συνεχίζει δυναμικά το ταξίδι της και 

θεωρείται επάξια ως η πιο δραστήρια μπάντα των Ενόπλων Δυνάμεων, μιας και 
δίνει συνεχώς το παρόν σε εθιμοτυπικές τελετές του Πολεμικού Ναυτικού, σε 
εθνικο-θρησκευτικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις για τα στελέχη του και τους 
πολίτες όλης της Ελλάδος και του εξωτερικού. 
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 Abstract 

Over the years there have been many references about the history as well 
the active duty of the Hellenic Navy Band. Here we will mention the main events 
that marked HN band’s course, such as domestic and worldwide voyages, aboard 
warships, participation in, both national and international scope, significant 
ceremonies, as well as a variety of intriguing facts, resulting by the 142 years of 
history of a pioneering band such as the HN band, part of the Hellenic Armed 
Forces. 
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Περίληψη 
Tο ρεπερτόριο (ή αλλιώς μουσική βιβλιοθήκη) είναι από τους πιο 

νευραλγικούς παράγοντες που βοηθούν την εύρυθμη λειτουργία όλων των 
μουσικών συνόλων, σε συνδυασμό με το επίπεδο των εκτελεστών, τον αριθμό 
τους, καθώς επίσης και των αναλογιών των οργάνων. Στο κείμενο θα γίνει 
αναφορά στην ιστορία του ρεπερτορίου της Μουσικής του Πολεμικού Ναυτικού, 
στον τρόπο με τον οποίον εργάζεται το προσωπικό του γραφείου Ρεπερτορίου 
καθώς και στον τρόπο που γίνεται η ταξινόμηση και ταξιθέτηση του έντυπου 
υλικού. 

 
1. Ιστορία  
Το Ρεπερτόριο της Μουσικής του Πολεμικού Ναυτικού απαριθμεί 3.350 

μουσικά έργα (μέχρι την ημέρα γραφής του παρόντος), σε έντυπο υλικό. Οι 
θεματικές κατηγορίες στις οποίες είναι ταξιθετημένο το αρχείο είναι οι εξής:  
1) Εμβατήρια Παρελάσεως 
2) Εμβατήρια Λιτανείας 
3) Πένθιμα Εμβατήρια 
4) Έργα συναυλιών 
5) Έργα συναυλιών [προσαρμοσμένα σε μικρές πάρτες (Α5 landscape), για 

στατικό και μικρής διάρκειας πρόγραμμα] 
6) Ύμνοι ξένων κρατών 
7) Προσευχές 
8) Έργα Ελαφράς Ορχήστρας 
9) Έργα για Big Band 
10) Έργα για Brass Band. 

Όλο αυτό το υλικό έχει αποκτηθεί, κατά κύριο λόγο, από διασκευές, 
ενοργανώσεις και προσαρμογές αρχιμουσικών και μελών της μπάντας. Το 
υπόλοιπο, έχει αποκτηθεί: 
• από αγορά 
• από παραχωρήσεις εξωτερικών συνεργατών 
• από στρατιωτικά φεστιβάλ, στα οποία έχει συμμετάσχει η μπάντα του 

Πολεμικού Ναυτικού (Π.Ν.) 
• από το διαδίκτυο, από ιστοσελίδες με μουσικά έργα προσαρμοσμένα για 

Μπάντα. 
Αν και η Μουσική του Π.Ν. δημιουργήθηκε (με τα έως τώρα δεδομένα) τον 

Απρίλιο του 1879,1 δυστυχώς το ρεπερτόριο της δεν περιέχει το σύνολο των 

 
1 Εμμανουήλ Α. Λούζης, Η μουσική του Πολεμικού Ναυτικού – ιστορική ανασκόπηση 1879-2019 
(Σπέτσες, 2021), 23. 
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έργων από την χρονολογία εκείνη. Υπάρχουν διάφοροι λόγοι που εξηγούν αυτό 
το φαινόμενο όπως: 

1. Η αποδημία του στόλου στην Αίγυπτο κατά τη διάρκεια του Β' 
Παγκοσμίου Πολέμου. Συγκεκριμένα, όταν ο Στόλος έφυγε για την Αίγυπτο τον 
Απρίλιο του 1941, δεν υπήρξε χρονικό περιθώριο να μεταφερθούν τα αρχεία του 
Ρεπερτορίου της Μπάντας του Π.Ν., όπως επίσης δεν έφυγε μεγάλο μέρος του 
προσωπικού. Μόνο ένα μικρό μέρος έχει διασωθεί από τα προηγούμενα έτη, λόγω 
του μουσικού τμήματος που στελέχωνε το πλήρωμα του Θωρηκτού Αβέρωφ, το 
οποίο ακολούθησε τον υπόλοιπο στόλο. Τα υπόλοιπα αρχεία, είτε 
καταστράφηκαν από τους Γερμανούς, είτε πιθανολογείται ότι κατέληξαν σε 
ιδιωτικές συλλογές. 

2. Εκτός από τα ιστορικά αίτια, υπάρχουν και τα ιδιοτελή. Ο κάθε 
Αρχιμουσικός, στην αποστρατεία του, έπαιρνε το προσωπικό του αρχείο που 
αποκτούσε ή δημιουργούσε κατά τη διάρκεια της θητείας του και μετά το 
χρησιμοποιούσε σε πολιτικές μπάντες όπου αναλάμβανε χρέη Αρχιμουσικού. 
Είναι προφανές πως μέχρι πριν από 40 χρόνια δεν υπήρχε η τεχνολογική εξέλιξη 
που υπάρχει στις μέρες μας (φωτοτυπικά, σκάνερ, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, 
εκτυπωτές), οπότε η απόκτηση ενός μουσικού έργου πραγματοποιούταν μέσω 
προσωπικής αγοράς ή μέσω προσωπικής χειρόγραφης αντιγραφής ή διασκευής. 
Στην Μουσική του Πολεμικού Ναυτικού, υπάρχουν περιπτώσεις δωρεών, όπως 
κατά κύριο λόγο, οι δωρεές των αρχιμουσικών Σπυρίδωνος Αργαλιά, Αντωνίου 
Ζερβού, Γεωργίου Τσιλιμπάρη και των μουσικών Σπυρίδωνος Προσωπάρη (κατά 
τη διάρκεια αλλά και μετά τη θητεία του ως Εθελοντής Μουσικός), Ισίδωρου 
Θύμη, Παναγιώτη Ντιντή, και πολλών άλλων. Υπάρχει και η δωρεά μέρους του 
αρχείου του συνθέτη Γιώργου Μουζάκη, μέσω της συζύγου του Άννας Μουζάκη 
και του υιού του Ζάχου Μουζάκη. 

3. Ενδέχεται μέρος του αρχείου να έχει χαθεί ή και καταστραφεί κατά  τη 
μετέπειτα πορεία της Μπάντας. Η Μουσική του Πολεμικού Ναυτικού, από την 
ίδρυσή της έως σήμερα, έχει μεταφερθεί σε διάφορα Πολεμικά Πλοία κι έχει 
αλλάξει πολλές κτιριακές εγκαταστάσεις. Συνεπώς, κατά τη διάρκεια των 
μετακομίσεων αυτών, καταστράφηκε μικρό μέρος του υλικού αυτού. 

4. Έχει διαπιστωθεί φυσική φθορά παρτών λόγω παλαιότερης 
πολυχρησίας. Η έκθεση των μουσικών τμημάτων σε άσχημες καιρικές συνθήκες 
(υγρασία, καύσωνας, βροχή, χιόνι) έχει καταστρέψει συγκεκριμένο αριθμό 
παρτών και καθίσταται αρκετά δύσκολη η ανάγνωσή τους. Πλέον αυτό έχει λυθεί 
με την πλαστικοποίηση των παρτών. Ακόμα και στις συναυλίες, οι φάκελοι που 
περιέχουν τα κομμάτια, έχουν ζελατίνες που προστατεύουν τις πάρτες από τη 
βροχή και τον αέρα. 

 
2. Οργάνωση και λειτουργία 
Μέχρι το 1991, η μουσική βιβλιοθήκη της μπάντας του Πολεμικού 

Ναυτικού βρισκόταν στο γραφείο του εκάστοτε Αρχιμουσικού. Το 1991 
αποφασίστηκε η δημιουργία ξεχωριστού γραφείου για την φύλαξη του, με 
υπεύθυνο έναν αξιωματικό και βοηθό έναν υπαξιωματικό ή ναύτη.  

Στις μέρες μας, οι υποχρεώσεις της μπάντας είναι πολύ περισσότερες, πιο 
απαιτητικές σε σχέση με τις παλιότερες εποχές και πρέπει να καλυφθούν σε πάρα 
πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Από το 2010, ο όγκος του έντυπου υλικού έχει 
αυξηθεί στο πενταπλάσιο, οπότε για τη διαχείριση των έργων αυτών, εργάζονται 
στο γραφείο ρεπερτορίου περίπου τρία με τέσσερα άτομα, με τον απαραίτητο 
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τεχνολογικό εξοπλισμό (ηλεκτρονικό Υπολογιστή με διάφορα μουσικά 
προγράμματα επεξεργασίας παρτιτούρας και παρτών, εκτυπωτή λέιζερ, 
ημιεπαγγελματικό φωτοτυπικό, σκάνερ και πλαστικοποιητή), ώστε το έργο να 
παράγεται με ταχύτητα και ασφάλεια. 

Το προσωπικό του Ρεπερτορίου, λειτουργεί ως εξής:  
1) Ένα με δύο στελέχη, με άριστη γνώση Ενοργάνωσης και ψηφιακής 

μουσικής αντιγραφής κι επιμέλειας, εργάζονται σε αυτόν ακριβώς τον τομέα. 
Δηλαδή, πραγματοποιούν διασκευές, ενοργανώσεις, προσαρμογές, και 
αντιγραφή του παλαιού έντυπου ή χειρόγραφου υλικού, το οποίο επιμελούνται 
κάνοντας τις απαραίτητες διορθώσεις (εφόσον υπάρχουν λάθη) και το τυπώνουν 
σύμφωνα με τα μεγέθη που απαιτούνται κάθε φορά. Στο παρελθόν, κατά την 
επανεκτέλεση παλαιότερου έντυπου ή χειρόγραφου υλικού, διαπιστώθηκαν 
προβλήματα, όπως:  
• έλλειψη παρτών ορισμένων οργάνων 
• η φθορά μικρού μέρους των χαρτιών (ιδίως στις άκρες) εξαιτίας πολυχρησίας, 

οπότε προκύπτει το πρόβλημα ελλείψεως νοτών ή και μέτρων 
• λόγω παλαιότητας του χαρτιού, οι πάρτες να είναι δυσανάγνωστες 
• το υλικό να περιέχει πάρτες από όργανα εποχής όπου στις μέρες μας δεν 

χρησιμοποιούνται (Ottavino σε ρε ύφεση , Tromba σε μι ύφεση, Genis και 
άλλα).  

Σε αυτές τις περιπτώσεις, το στέλεχος που ασχολείται με την ψηφιακή αντιγραφή 
συμπληρώνει τις χαμένες πάρτες, επιμελείται τα σημεία όπου λείπουν οι νότες ή 
τα μέτρα, διορθώνει και προσαρμόζει το υλικό σύμφωνα με τα όργανα της 
μπάντας. Τον τελευταίο καιρό, για εξοικονόμηση χρόνου, ένα στέλεχος δουλεύει 
κι επιμελείται τις παρτιτούρες (Full Score), κι ένα άλλο πραγματοποιεί την 
εξαγωγή παρτών (extract parts) και την επιμέλεια τους. Είναι πολύ σημαντικό οι 
πάρτες να είναι καθαρές κι ευανάγνωστες, ώστε οι μουσικοί να μπορούν να τις 
διαβάζουν και να τις εκτελούν άμεσα. Η αναφορά αυτή γίνεται επειδή έχει τύχει 
πάρα πολλές φορές, να έχει διατεθεί υλικό, το οποίο ήταν τόσο πυκνογραμμένο 
και με ασαφείς ενδείξεις (σε ποιο ακριβώς σημείο βρίσκονται οι χρωματισμοί ή 
σε ποιο μέτρο βρίσκεται το Segno, η Coda, κ.τ.λ.), με αποτέλεσμα οι πρόβες να 
χρονοτριβούν προκειμένου να γίνει η απαραίτητη αποσαφήνιση. 

2) Το υπόλοιπο προσωπικό εργάζεται: 
• για να βγει ο απαιτούμενος αριθμός φωτοτυπιών, σύμφωνα με τις αναλογίες 

του κάθε τμήματος  
• εάν πρόκειται για μικρές πάρτες (Α5 οριζόντια) όπως τα εμβατήρια, οι 

μάρτσιες, οι ύμνοι, κομμάτια που πρόκειται να παιχτούν σε σχηματισμούς ή 
σε παρατάξεις, κ.τ.λ., να κοπούν στο κατάλληλο μέγεθος και να 
πλαστικοποιηθούν 

• να παραδοθούν οι πάρτες στους μουσικούς  
• με το πέρας της εκάστοτε τελετής ή εκδήλωσης, να συλλεχθούν οι πάρτες και 

οι παρτιτούρες, για να τακτοποιηθούν στους φακέλους που έχουν 
ταξινομηθεί. 

Είναι συχνότατο το φαινόμενο η Μουσική του Π.Ν. να συμμετέχει σε δύο ή και 
περισσότερες ταυτόχρονες τελετές κι εκδηλώσεις, και για το λόγο αυτό, 
χωρίζεται σε μικρότερα τμήματα. Το κάθε τμήμα έχει διαφορετικές υποχρεώσεις 
και το μουσικό του πρόγραμμα είναι τελείως διαφορετικό. Τότε, ζητείται από το 
γραφείο Ρεπερτορίου η προσωρινή ενίσχυσή του, με ένα-δύο άτομα, ώστε να 
μπορεί να παραχθεί ο απαιτούμενος όγκος παρτών που χρειάζονται τα τμήματα. 
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3. Ταξινόμηση και ταξιθέτηση έντυπου υλικού  
Το έντυπο υλικό του Ρεπερτορίου είναι ταξινομημένο στις κατηγορίες που 

προαναφέρθηκαν (και είναι κοινοί σχεδόν σε όλες τις μπάντες). Έως το 2010, 
οποιοδήποτε νέο υλικό ταξινομούταν σύμφωνα με την κατηγορία που ανήκε αλλά 
η ταξιθέτηση ήταν, όπως ισχύει στις περισσότερες μπάντες, με την συνηθισμένη 
συμπλήρωση φακέλων. Ο συγκεκριμένος τρόπος, με την συνεχόμενη πρόσθεση 
μουσικών έργων, έκανε όλο και πιο δύσκολη την αναζήτηση κι ανεύρεση ενός 
μουσικού τεμαχίου. Επίσης, υπήρξαν και πάρα πολλές περιπτώσεις λαθών στη 
φύλαξη ενός έργου μετά από τη χρήση του. Π.χ., αντί ένα κομμάτι να φυλαχτεί 
στον Φάκελο 49, φυλάχτηκε στον Φάκελο 50. Αυτό δυσκόλευε την επόμενη 
αναζήτηση του.  

Από το 2010, η κάθε κατηγορία έχει ταξιθετηθεί σε ξεχωριστούς 
φωριαμούς κι έχει ταξινομηθεί σε ελληνικά και ξένα, με αλφαβητική σειρά. Η 
σειρά αυτή επιλέχθηκε, σύμφωνα με τους τίτλους των έργων. Το έντυπο υλικό 
φυλάσσεται σε κουτιά αρχειοθέτησης που φέρουν στις ράχες ετικέτες, όπου 
αναγράφονται: 
1. το κάθε γράμμα της αλφαβήτου με αύξοντα αριθμό 
2. οι τίτλοι των έργων  
3. τα ονόματα των διασκευαστών, σε περίπτωση πολλών διασκευών του ίδιου 

κομματιού 
4. οι τονικότητες, εφόσον πρόκειται για τραγούδια.  

Σε αυτό το σημείο, πρέπει ν' αναφερθεί πως τα τελευταία χρόνια, επειδή η 
μπάντα διαθέτει και τραγουδιστές στο δυναμικό της αλλά και συνεργάζεται 
συχνά με πολίτες τραγουδιστές και τραγουδίστριες, αρκετά κομμάτια έχουν 
υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, όσον αφορά την τονικότητα τους. Αυτό 
συμβαίνει, επειδή ο κάθε τραγουδιστής/τραγουδίστρια έχει τη δική του/της 
φωνητική έκταση και αναγκαστικά το κομμάτι τροποποιείται, σύμφωνα με την 
τονικότητα που τον/την βοηθάει να το ερμηνεύσει καλύτερα. Οπότε, υπάρχουν 
αρκετά τραγούδια προσαρμοσμένα σε δύο, τρεις ή και παραπάνω τόνους. 

Εκτός από τον αλφαβητικό τρόπο, έχουν δημιουργηθεί και υποκατηγορίες 
σύμφωνα με τους συνθέτες. Οι υποκατηγορίες αυτές δημιουργήθηκαν σε μία 
περίοδο, όπου οι συναυλίες που πραγματοποιούνταν είχαν θεματολογία από 
διάφορους συνθέτες. 

Αυτός ο τρόπος ταξιθέτησης και ταξινόμησης βοηθάει το προσωπικό του 
γραφείου, να πραγματοποιεί άμεση αναζήτηση κι εύρεση του κάθε έργου που του 
ζητείται, χωρίς να χρειάζεται να ανατρέχει σε καταλόγους ή σε ηλεκτρονικό 
υπολογιστή. Η αναζήτηση είναι πανεύκολη, επειδή οποιοσδήποτε μπορεί να 
ανατρέξει στον κατάλληλο φωριαμό, να βρει το κατάλληλο κουτί αρχειοθέτησης, 
να διαβάσει στις ράχες το υλικό που περιέχεται, και να βρει το κομμάτι που τον 
ενδιαφέρει. 

 
4. Συμπεράσματα 
Το έντυπο υλικό που έχει στην κατοχή του ένα μουσικό σύνολο, αποτελεί 

μέρος της ιστορίας του και πρέπει να φυλάσσεται με  τρόπο τέτοιον ώστε η 
ανεύρεση ενός μουσικού έργου να γίνεται με μεγάλη ευκολία.  

Το προσωπικό του γραφείου Ρεπερτορίου της Μουσικής Π.Ν. χωρίζεται σε 
δύο ομάδες, όπου η μία αναλαμβάνει την ψηφιακή μορφή των έργων (διασκευές, 
προσαρμογές, ψηφιοποίηση παλαιού αρχείου και αποκατάσταση, εκτύπωση) και 
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η άλλη τη διαχείριση του έντυπου υλικού (εύρεση, φωτοτυπίες εάν χρειάζονται, 
διαλογή, συλλογή και τακτοποίηση).  

Η Μουσική του Πολεμικού Ναυτικού, λόγω της συνεχόμενης αύξησης των 
υποχρεώσεων της αλλά και των διαρκών αλλαγών στο πρόγραμμά της, 
χρειάστηκε να τροποποιήσει την ταξιθέτηση και την ταξινόμηση ώστε να είναι το 
κατά δυνατόν πιο εύκολο για το προσωπικό του γραφείου Ρεπερτορίου να 
αναζητεί και να βρίσκει τάχιστα οποιοδήποτε μουσικό έργο της ζητηθεί (εφόσον 
βρίσκεται στη μουσική βιβλιοθήκη). Η αλφαβητική ταξινόμηση των κομματιών 
είναι το κλειδί στην εύκολη εύρεση οποιουδήποτε μουσικού αρχείου. 
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Abstract 
Music library is a crucial factor regarding the smooth operation of all music 

ensembles in conjunction with the musicians’ level, quantity and as well as their 
instruments ratio. Records of the Music Library of Hellenic Navy Band, the 
methodology of its personnel and the classification of the sheet music and other 
printed material, are addressed in the presentation. 
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1. Εισαγωγή 
Ακούσαμε από τους προλαλήσαντες  συναδέλφους πληροφορίες σχετικά 

με την Ιστορία της Μουσικής του Πολεμικού Ναυτικού, την οργάνωσή της και για 
το πλούσιο ρεπερτόριο που έχει στην κατοχή του το σχετικό τμήμα. Έχοντας 
συμμετάσχει επί σειρά ετών σε πλήθος μουσικών σχημάτων σε Ελλάδα και 
εξωτερικό, κρίνω εύστοχο να εστιάσω σε ορισμένα σημεία που διαφοροποιούν το 
στρατιωτικό μουσικό σύνολο από ένα πολιτικό. Σημειώνεται πως τα στοιχεία που 
παρουσιάζονται στην παρούσα, συλλέχθηκαν με την μέθοδο της επιτόπιας 
έρευνας.  

Εμφάνιση 
Με μια πρώτη ματιά είναι εύκολο να ξεχωρίσει κανείς ένα στρατιωτικό 

σύνολο. Η ενδυμασία των μελών μιας στρατιωτικής μπάντας είναι η 
προβλεπόμενη από τον κανονισμό των στολών του εκάστοτε σώματος, ενώ κάθε 
προσωπική παρέμβαση στον ιματισμό, αποτελεί παραποίηση στολής και 
τιμωρείται. Σε ένα πολιτικό σχήμα αντίστοιχα, παρατηρούμε ενδυμασία που 
λαμβάνει εμφανώς στοιχεία από τον στρατό (λ.χ. σιρίτια, διακριτικά, ιεραρχικά 
σύμβολα, κτλ) ωστόσο παρατηρούμε πως δεν τηρείται πάντοτε κατά τρόπο 
απόλυτο. Οι κανονισμοί σε ένα πολιτικό σύνολο μπορεί και πάλι να είναι αυστηροί 
μεταξύ των μελών, όμως δεν νοείται ζήτημα νομικών κυρώσεων, αντιστοίχων 
ενός στρατιωτικού σώματος.  

Εξάσκηση 
Οι μπάντες των ενόπλων δυνάμεων, μεταξύ άλλων, αποτελούν αγήματα 

απόδοσης τιμών. Πέραν των καθιερωμένων συναυλιών, παρίστανται σε επίσημες 
τελετές όπως: ορκωμοσίες προσωπικού, υποδοχή επισήμων προσώπων, εξόδιες 
ακολουθίες, αποδόσεις τιμών προς την Σημαία, κ.α. Ως εκ τούτου, το μουσικό 
σύνολο καλείται να ανταπεξέλθει σε ένα ευρύ μουσικό ρεπερτόριο, το οποίο 
πρέπει να εξασκεί καθημερινά. Κινήσεις, ενδυμασία και ανακρούσματα, 
καθορίζονται από τον Διακλαδικό Γενικό Κανονισμό Παρατάξεων – Παρελάσεων 
ο οποίος τηρείται χωρίς καμία απολύτως παρέκκλιση. Οποιοδήποτε ατόπημα ή 
αστοχία, είναι δυνατόν να επιφέρει σειρά προβλεπόμενων κυρώσεων στο σύνολο 
της μπάντας. Σε κάθε περίπτωση, είναι απαραίτητη η καθημερινή εξάσκηση στο 
μουσικό όργανο, στην εκμάθηση του μουσικού ρεπερτορίου αλλά και των 
πεζικών κινήσεων ακριβείας.1 

Ιεραρχία 
Η ιεραρχία ίσως αποτελεί την μεγαλύτερη διαφοροποίηση ενός 

στρατιωτικού συνόλου. Στον πολιτικό βίο, ισχύουν οι κανόνες της ισότητας των 
ατόμων. Δεν συμβαίνει ωστόσο ακριβώς το ίδιο και στο στρατιωτικό βίο. Είναι 
σαφές πως όλα τα στελέχη έχουν ίσα δικαιώματα απέναντι στο νόμο και τα 
ανθρώπινα δικαιώματα. Ωστόσο, η συμπεριφορά και η διαγωγή τους 
υποχρεούται να προσαρμόζονται σύμφωνα με τη στρατιωτική ιεραρχία. Αυτό 

 
1 Γενικός Κανονισμός Παρατάξεων – Παρελάσεων (Αθήνα: Γενικό Επιτελείο Εθνικής 

Αμύνης Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης, 1996).  
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ξεκαθαρίζεται από την αρχή στα στελέχη, των οποίων οι υπακοή στους νόμους, 
τα θεσπίσματα του κράτους και η υποταγή στους ανωτέρους τους, 
επισφραγίζονται δια όρκου. Άπαντα τα μέλη οφείλουν να σέβονται τον ιεραρχικό 
βαθμό ενώ σε περίπτωση ομοιόβαθμων, προβλέπεται αντίστοιχη ιεραρχία είτε 
ημερολογιακά είτε κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά στα εξεταζόμενα 
μαθήματα των σχολών. 

Στα πολιτικά μουσικά σύνολα, η ιεραρχία αυτή υπάρχει και πάλι αλλά 
μέσω άγραφων κανόνων σεβασμού. Δεν μπορεί να επιβληθεί δια νόμου αλλά 
έγκειται στην συνείδηση κάθε μέλους. Ως «ανώτερος» μπορεί να θεωρηθεί είτε το 
παλαιότερο μέλος είτε ο πιο καταρτισμένος. Η ιεραρχία εδώ επομένως, ακόμη και 
αν η στολή φέρει διακριτικά, παραμένει επί της ουσίας προαιρετική, υποκειμενική 
και καθαρά συμβολική. Εξαίρεση αποτελούν οι κανονισμοί των επαγγελματικών 
μουσικών σχημάτων, οι οποίοι καθορίζονται από την υπογραφή της σύμβασης 
και των όρων αυτής.  

Πειθαρχία 
Αποτέλεσμα της ιεραρχίας είναι η πειθαρχία και έχει σαν στόχο την 

διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας. Στις Ένοπλες Δυνάμεις, είναι και πάλι 
επιβεβλημένη ενώ σε μια πολιτική μπάντα λειτουργεί σύμφωνα με τους 
κοινωνικούς κανόνες. Εδώ θα ήθελα να εισάγω την έννοια της Ενσυνείδητης 
Πειθαρχίας. Κάθε πολίτης που επιθυμεί να αποτελεί μέρος ενός μουσικού 
σώματος οφείλει να γνωρίζει τις γραπτές αλλά και τις άγραφες υποχρεώσεις του 
προς αυτό. Κάτι τέτοιο δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να επιβληθεί με νόμο, 
ιδίως σε ένα ερασιτεχνικό σύνολο. Η Ενσυνείδητη Πειθαρχία εδώ, απορρέει του 
σεβασμού προς τον συνάδελφο και τον κόπο του για την επίτευξη του Κάλλους. 
Το κάλλος στην μουσική εν γένει, προσεγγίζεται μετά από συνεχείς και μεθοδικές 
προσπάθειες. Η Μουσική, θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε πως πρόκειται για μια 
απόλυτα οργανωμένη ακολουθία ήχων. Η οργάνωση, είναι το μοναδικό στοιχείο 
που την διαχωρίζει από τον θόρυβο και αυτή με την σειρά της δεν δύναται να 
υπάρξει δίχως την πειθαρχία. Η τελευταία οριοθετεί το Εγώ, που εμπρός στο 
εκτόπισμα της Μητέρας των τεχνών αποτελεί ποσότητα αμελητέα.  

Για ένα στρατιωτικό μουσικό σύνολο, δεν αρκούν οι γραπτοί νόμοι για να 
διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του. Η Ενσυνείδητη Πειθαρχία και πάλι είναι 
παρούσα. Κάθε μέλος δεν αρκεί να υποτάσσεται απλά στους στρατιωτικούς 
κανονισμούς, αλλά θα πρέπει να αγαπά την ιδιότητά του με όλες τις υποχρεώσεις 
που προκύπτουν από αυτή. 

Κάθε νεοσύλλεκτος οπλίτης, πριν επιχειρήσει να ενταχθεί στο σώμα  ενός 
στρατιωτικού μουσικού συνόλου, υποχρεούται να λάβει σοβαρά υπόψιν του όλες 
τις παραμέτρους που αναφέρθηκαν. Οι στρατιωτικές μπάντες, αποτελούν το 
προσωπείο των ενόπλων δυνάμεων προς τον πολίτη. Η δράση τους είναι έντονη 
και η ευθύνη τους μεγάλη επομένως οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν την διάθεση 
να εργαστούν σκληρά και με ζήλο. Το κλίμα της υπηρεσίας είναι ιδιαίτερα ευνοϊκό 
για άτομα με ανάλογα ιδεώδη ενώ οι αποκλίσεις που βάλλουν την ομοιομορφία 
και την απόδοση του συνόλου, αποβάλλονται τάχιστα. 
 

2. Οι δράσεις που αναλαμβάνει η Μουσική του Πολεμικού Ναυτικού 
και η χρησιμότητα της σε ένα ένοπλο σώμα 

Από τα στοιχεία που αναφέραμε παραπάνω, προκύπτει πως οι ένοπλες 
δυνάμεις αποτελούν μια ιδιαίτερη κοινωνία, τα καθήκοντα των οποίων δεν 
σχετίζονται με τον πολιτικό βίο. Ο πολιτισμός είναι ένα ακόμη μέσο «επαφής» των 
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ενόπλων δυνάμεων με τον πολίτη. Η Μουσική του Πολεμικού Ναυτικού ως τμήμα 
της Διεύθυνσης Εθιμοτυπίας και Δημοσίων Σχέσεων, δέχεται καθημερινά 
προσκλήσεις για πολιτιστικές εκδηλώσεις τις οποίες και αποδέχεται αφού τις 
εξετάσει ανά περίπτωση. Χάρις την εξωστρεφή πολιτική του Πολεμικού 
Ναυτικού, η Μουσική πραγματοποιεί πολυάριθμες εμφανίσεις τόσο εντός την 
ελληνικής επικράτειας όσο και σε διεθνείς οργανώσεις, προσφέροντας 
ψυχαγωγία στο κοινό. Επίσης, το μουσικό σχήμα φαίνεται πως διατηρεί μια 
μακροχρόνια παρουσία και σε φιλανθρωπικές δράσεις.  

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που έχει συλλέξει ο Εμμανουήλ Λούζης,2 
η μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού, από το 1879 μέχρι σήμερα, έχει εμφανιστεί 
σε πόλεις και χώρες του εξωτερικού όπως οι: Μάλτα, Οδησσός, Αίγυπτος, Κύπρος, 
Γαλλία, Αγγλία, Ρωσία, Γερμανία, Δανία, Αλγέρι, Πορτογαλία, Κωνσταντινούπολη, 
Κροατία, Λίβανο, Βουλγαρία, Μαυροβούνιο, Νέα Υόρκη, Βέλγιο, Ελβετία, Ν. 
Κορέα, Ολλανδία, Ιταλία, Σουηδία, κ.ά.  

Έντονη φαίνεται να είναι και η παρουσία της τόσο στην τηλεόραση, όσο 
και τον κινηματογράφο. Ενδεικτικά αναφέρονται τα εβδομαδιαία προγράμματα 
της Ορχήστρας Ελαφράς Μουσικής στο ραδιόφωνο της ΥΕΝΕΔ τις δεκαετίες 1960 
– 1970,3 ενώ κατά καιρούς, εμφανίσεις έχουν μεταδοθεί από την Ελληνική 
Ραδιοφωνία και Τηλεόραση – Ε.Ρ.Τ. Τόσο η μπάντα όσο και η Ορχήστρα Ελαφράς 
Μουσικής του Π.Ν. έχουν και κινηματογραφική παρουσία στο ενεργητικό τους. 
Το 1961 στη Φαίδρα του Ζυλ Ντασσέν με τη Μελίνα Μερκούρη, στην Αλίκη στο 
Ναυτικό του Αλέκου Σακελλάριου με την Αλίκη Βουγιουκλάκη και στην 
αμερικάνικη ταινία Ithappenedin Athens με θέμα τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 
1896. 

Στον τομέα της δισκογραφίας, έχουν εντοπισθεί πέντε δίσκοι της εταιρίας 
Odeon–Parlophone Ελλάδος κι ένας της Decca οι οποίοι τοποθετούνται 
χρονολογικά στα τέλη της δεκαετίας του 1930. Στη νεότερη εποχή, από το 1969 
έως το 2019, η Μουσική του Πολεμικού Ναυτικού έχει εκδώσει δέκα δίσκους 
(αναλογικούς και ψηφιακούς) και δύο DVDs. Το πιο πρόσφατο δισκογραφικό 
τους έργο είναι ένας ψηφιακός δίσκος CD που ηχογραφήθηκε το 2019 υπό την 
διεύθυνση του αρχιμουσικού Πλωτάρχη ΠΝ Τσιλιμπάρη Γεωργίου και φέρει τον 
τίτλο Sirtaki from Hellenic Navy Band. 4 

Ευχαριστούμε τις επιτροπές του Συνεδρίου αλλά και το Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας που μας έδωσαν απόψε την δυνατότητα να ανταλλάξουμε χρήσιμες 
πληροφορίες και απόψεις.  

 
2 Εμμανουήλ Α. Λούζης, Η μουσική του Πολεμικού Ναυτικού – Ιστορική Ανασκόπηση 1879-

2019 (Σπέτσες, 2021), 129-134. 
3 Λούζης, 131. 
4Λούζης, 132-133. 
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Περίληψη 
Σημαντικό ρόλο στη διάδοση του ρεπερτορίου για μπάντα στην 

Κεφαλονιά έπαιξαν οι Ιταλοί αρχιμουσικοί που στελέχωναν από τον 19ο αιώνα 
έως και τα χρόνια του μεσοπολέμου τις Φιλαρμονικές Σχολές της Κεφαλονιάς. 
Αρχιμουσικοί όπως οι Umberto Da Pergola, Francesco Nicolini, Luigi Balassone, 
Salvatore Costanzo δίδασκαν δημοφιλή εμβατήρια, πόλκες, μαζούρκες, βαλς, 
καντρίλιες, διασκεύαζαν διάφορα αποσπάσματα από δημοφιλείς όπερες και 
οπερέτες της εποχής και σε κάποιες περιπτώσεις συνέθεταν αμιγώς δικά τους 
έργα. Σε αυτό το πολιτισμικό πλαίσιο εμφανίστηκαν τέσσερις γενιές 
Κεφαλονιτών συνθετών (Πέτρος Σκαρλάτος, Νικόλαος Μεταξάς-Τζανής, 
Διονύσιος Λαυράγκας, Γεώργιος Χωραφάς, Ευάγγελος Σκλαβούνος, Κοσμάς 
Μπουχάγιερ, κ.ά.), που υπήρξαν μαθητές και στη συνέχεια (ορισμένοι) διετέλεσαν 
αρχιμουσικοί των Φιλαρμονικών Σχολών της Κεφαλονιάς. Κάποιοι από αυτούς 
εδραίωσαν τις σπουδές τους στην Ιταλία (παλαιότερες γενιές) και κάποιοι άλλοι 
στην Αθήνα (νεότερες γενιές). Σε αρκετές περιπτώσεις οι Κεφαλονίτες συνθέτες 
αντικατέστησαν Ιταλούς αρχιμουσικούς αφομοιώνοντας και συνεχίζοντας την 
ήδη υπάρχουσα μουσική παράδοση. Στην παρούσα εισήγηση εξετάζεται, μέσα 
από αρχειακή έρευνα, η πρωτότυπη μουσική δημιουργία των Κεφαλονιτών 
συνθετών για μπάντα από το 1864 (Ένωση των Επτανήσων με την Ελλάδα) έως 
και το 1940. Συγκεκριμένα αναφέρονται ιστορικά στοιχεία σε σχέση με τη 
χρονολογία δημιουργίας κάθε έργου, αλλά και τη χρονολογία της πρώτης 
εκτέλεσής του, ενώ επισημαίνεται και η αποδοχή που είχε μέσα από την κριτική 
παρουσίαση αναφορών στον Τύπο της εποχής. Παράλληλα, επισημαίνονται οι 
κοινωνικο-πολιτικές συνθήκες και ο τρόπος που επηρέασαν τη μουσική 
δημιουργία για μπάντα στην Κεφαλονιά. Τέλος, μέσα από επιλεγμένα έργα 
αναδεικνύονται στοιχεία της μορφής, της αρμονίας και της ενορχήστρωσης, ώστε 
να γίνει αντιληπτό το κεφαλονίτικο μουσικό ύφος-ιδίωμα στο ρεπερτόριο για 
μπάντα της εποχής.  

 
1. Εισαγωγή 
Η Κεφαλονιά από το 1809 βρίσκεται υπό αγγλική κυριαρχία. Ωστόσο, ο 

ιταλικός μουσικός πολιτισμός είναι αυτός, ο οποίος ασκεί τη μεγαλύτερη επιρροή 
στο νησί και λόγω της μακραίωνης ενετικής κυριαρχίας,1 αλλά και λόγω της 
εγκατάστασης πολλών φυγάδων Ιταλών μουσικών κατά τον 19ο αιώνα.2 Στις 

 
1 Διατηρείται, όμως, ένα τοπικό μουσικό ιδίωμα. Αναφέρει χαρακτηριστικά ο Απόστολος 

Κώστιος: «Άλλωστε τα Επτάνησα πολιτιστικά θα μπορούσαν να θεωρηθούν και ως «επαρχία» του 
δυτικού κόσμου, με τους Ιόνιους να δημιουργούν ως ευρωπαίοι συνθέτες διατηρώντας, όμως, το 
τοπικό ιδίωμα». Βλ. Απόστολος Κώστιος, Επτανησιακή μουσική, η αναψηλάφηση μιας δικαστικής 
πλάνης (Αθήνα: Παπαγρηγορίου-Νάκας, 2019), 45.  

2 Ήδη από τον 18ο αιώνα Ιταλοί μουσικοί είχαν αρχίσει να εγκαθίστανται σε διάφορα 
ευρωπαϊκά αστικά κέντρα θεμελιώνοντας, σε αρκετές περιπτώσεις, τους δικούς τους μουσικούς 
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αρχές του ίδιου αιώνα η μουσική παιδεία στην Κεφαλονιά σχετιζόταν με την κατ’ 
οίκον διδασκαλία, η οποία ήταν προνόμιο μόνο των εύπορων οικογενειών. Τη 
δεκαετία του 1830 η ίδρυση των δύο Φιλαρμονικών, στο Αργοστόλι και στο 
Ληξούρι,3 θα δώσει την ευκαιρία στα κατώτερα κοινωνικά στρώματα να μετέχουν 
στη μουσική παιδεία.4 Παράλληλα, οι παραστάσεις όπερας στα θέατρα 
«Σολομού» και «Κέφαλος» θα αναπτύξουν το μουσικό αισθητήριο της αστικής 
τάξης,5 ενώ μέσω των Φιλαρμονικών τα έργα (διασκευασμένα) θα περάσουν και 
στις ευρύτερες κοινωνικές διαστρωματώσεις.6 Οι πρώτες αναφορές για Ιταλούς 
μουσικούς που είτε άσκησαν ιδιωτικό μουσικό εκπαιδευτικό έργο είτε 
στελέχωσαν τις δύο Φιλαρμονικές αφορούν τους Emilio Pizzoli, Nicolao Olivieri 
και Giuseppe Crica. Αυτοί έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη διάχυση της μουσικής 
παιδείας στις δύο πόλεις, στην ανάδειξη της πρώτης γενιάς Κεφαλονιτών 
συνθετών, αλλά και στην εν γένει διαμόρφωση του μουσικού αισθητηρίου. Ιταλοί 
μουσικοί συνέχισαν να στελεχώνουν τις Φιλαρμονικές στην Κεφαλονιά μέχρι και 
στα χρόνια του μεσοπολέμου. Αρχιμουσικοί όπως οι Umberto Da Pergola, Ulisse 
Gianelli, Francesco Nicolini, Luigi Balassone, Vincenzo De Meis και Salvatore 
Costanzo7 δίδασκαν δημοφιλή εμβατήρια, πόλκες, μαζούρκες, βαλς, καντρίλιες, 
συμφωνίες, διασκεύαζαν διάφορα αποσπάσματα από δημοφιλείς όπερες της 
εποχής και σε κάποιες περιπτώσεις συνέθεταν αμιγώς δικά τους έργα. Την άνοιξη 
του 1894 παρουσιάστηκαν δύο πένθιμα εμβατήρια και ένας βασιλικός θούριος8 
του Da Pergola.9 Στις 2-11-1897, σε συναυλία των μαθητών της Φιλαρμονικής 
Σχολής Κεφαλληνίας (Φ.Σ.Κ.) στο Θέατρο «Κέφαλος», ο Balassone παρουσίασε το 
έργο του Ύμνος της Φιλαρμονικής σε ποίηση Μικέλη Άβλιχου.10 Επίσης, συνθετική 
δραστηριότητα ανέπτυξε ο Ulisse Gianelli που το 1900 συνέθεσε έναν άλλον Ύμνο 
για τη Σχολή που ερμηνευόταν στο τέλος κάθε εμφάνισης του μουσικού 
σώματος.11 Ο De Meis κατά τη θητεία του στη Φ.Σ.Κ. βραβεύτηκε με μέγα δίπλωμα 
μετ’ αργυρού μεταλλείου για τη συμμετοχή του με δύο έργα του σε μουσικό 

 
θεσμούς. Βλ. Καίτη Ρωμανού, Έντεχνη ελληνική μουσική στους νεότερους χρόνους (Αθήνα: 
Κουλτούρα, 2006), 51. 

3 Σπύρος Μοτσενίγος, Νεοελληνική Μουσική, Συμβολή εις την ιστορίαν της (Αθήνα: χ.ε., 
1954), 167, 169.  

4 Κώστας Καρδάμης, «Οι μουσικές ταυτότητες της Επτανήσου: Θεωρήσεις και 
αναθεωρήσεις μέσα από τη νεότερη έρευνα», στο Θ΄ Πανιόνιο Συνέδριο, Πρακτικά, τ. Β΄, 231-261 
(2014), 241. 

5 Βλ. Σπύρος Ευαγγελάτος, «Ιστορία του Θεάτρου εν Κεφαλληνία, 1600-1900» (διατριβή 
επί διδακτορία, Αθήνα, 1970) & Βαρβάρα Γεωργοπούλου, Ο Διόνυσος στο Ιόνιο, το Θέατρο στην 
Κεφαλονιά 1900-1953 (Αθήνα: Εταιρεία Κεφαλληνιακών Ιστορικών Ερευνών, 2010). 

6 Ρωμανού, Έντεχνη ελληνική μουσική στους νεότερους χρόνους, 85. 
7 Στο Αρχείο της Φιλαρμονικής Σχολής Κεφαλληνίας (Φ.Σ.Κ.) και στο Αρχείο Κοσμά 

Μπουχάγιερ, Κοργιαλένειος Βιβλιοθήκη σώζονται ορισμένα έργα για μπάντα αυτών των 
συνθετών. Συγκεκριμένα στο αρχείο της Φ.Σ.Κ. φυλάσσονται τo Supremo Dolore (Marcia funebre) 
του Gianelli, τα εμβατήρια Cilcis, Lieto (Marcia popolare), Vitoria, Liemno και βαλς Αργοστόλι του 
De Meis, ενώ στο Αρχείο Μπουχάγιερ φυλάσσονται τα La Nuit, Ammaliando (Marcia Sinfonica) και 
Danse des Songes του Costanzo. 

8 «Τα νεωστί συντεθέντα δύο πένθιμα εμβατήριά του ως και το κατά την εορτήν του 
βασιλέως μας θούριον εμβατήριον ομολογουμένως ηυχαρίστησαν το φιλόμουσον κοινόν μας και 
απέσπασεν ως εκ τούτου ο κ. Πέργολας τα συγχαρητήρια απάντων». Εφ. Ζιζάνιον, 1-5-1894, 4. 

9 Του ίδιου είναι και το βαλς D' Argostoli a Lissuri (1898) για πιάνο που είναι αφιερωμένο 
στον τότε βουλευτή Κραναίας, Άθω Ρωμάνο (All' onorissimo Deputato Signor A. Romano). 

10 «Η Συναυλία της Φιλαρμονικής», εφ. Ζιζάνιον, 1-11-1897, 4.  
11 Αγγελο-Διονύσης Δεμπόνος, Η Φιλαρμονική Σχολή Κεφαλονιάς 1838-1940 (Αργοστόλι: 

Έκδοση Νομαρχιακής Επιτροπής Λαϊκής Επιμόρφωσης Κεφαλονιάς, 1988), 115. 
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διαγωνισμό της Ιταλίας,12 ενώ το έργο του Βαλς Ιντεάλ παίχτηκε τον Ιούνιο του 
1937 από την Φ.Σ.Κ. υπό τη διεύθυνση του Ευάγγελου Σκλαβούνου.13 Κάτω από 
την μπαγκέτα του ίδιου, σύμφωνα με το Μοτσενίγειο Ιστορικό Αρχείο 
Νεοελληνικής Μουσικής, ερμηνεύτηκαν τα εμβατήρια Olympia και Στρατιωτικό 
Εμβατήριο του De Meis και το εμβατήριο Risorgimento του Nicolini.14 

 
2. Ιστορική προσέγγιση 
Σε αυτό το πολιτισμικό πλαίσιο έδρασαν τέσσερις γενιές Κεφαλονιτών 

συνθετών που ασχολήθηκαν με την πρωτότυπη μουσική δημιουργία για μπάντα. 
Χαρακτηριστικά αναφέρονται οι Πέτρος Σκαρλάτος, Νικόλαος Μεταξάς-Τζανής, 
Κωνσταντίνος Καγγελάρης, Διονύσιος Λαυράγκας, Σπύρος Ζερβός, Γεώργιος 
Χωραφάς, Δημήτριος Άβλιχος, Χρήστος Τρομπέτας, Χαρίλαος Χωραφάς, 
Ευάγγελος Σκλαβούνος, Παναγής Αντύπας, Κοσμάς Μπουχάγιερ, Γ. Κοσμετάτος, 
Διονύσιος Μιχαλίτσης, Σπύρος Μαρκάτος, και Νικόλαος Αυγουστάτος. Ορισμένοι 
από αυτούς υπήρξαν μαθητές και στη συνέχεια αρχιμουσικοί των μπαντών της 
Κεφαλονιάς, κάποιοι εδραίωσαν τις σπουδές τους στην Ιταλία (κυρίως οι 
παλαιότερες γενιές) και κάποιοι άλλοι στην Αθήνα (νεότερες γενιές), ενώ δεν 
ήταν λίγοι αυτοί που ασχολήθηκαν ερασιτεχνικά με τη μουσική εκτέλεση και 
δημιουργία ασκώντας κάποιο άλλο επάγγελμα (π.χ. ο Αυγουστάτος ήταν 
επιπλοποιός και ο Μαρκάτος ήταν τσαγκάρης).15 Σε αρκετές περιπτώσεις οι 
Κεφαλονίτες συνθέτες αντικατέστησαν Ιταλούς αρχιμουσικούς (ορισμένοι 
υπήρξαν και δάσκαλοί τους) αφομοιώνοντας και συνεχίζοντας την ήδη 
υπάρχουσα μουσική παράδοση. Έτσι, δάσκαλοι του Σκαρλάτου υπήρξαν οι 
Οlivieri και Crica16 και του Μεταξά-Τζανή ο De Angelis. Ο πρώτος διετέλεσε 
αρχιμουσικός της Φιλαρμονικής Σχολής Ληξουρίου (Φ.Σ.Λ.), ενώ ο δεύτερος της 
Φ.Σ.Κ.17 Ιδιαίτερα, ο Μεταξάς έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη μουσική εκπαίδευση 
των επόμενων γενιών, αφού, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Λαυράγκας, «όσοι 
μάθαμε τότε τέσσερις νότες, περάσαμε όλοι από τα χέρια του».18  

Ήδη από τη δεκαετία του 1850 έχουμε αναφορές για πρωτότυπα έργα για 
μπάντα Κεφαλονιτών συνθετών, όπως ο Ύμνος εις την Φιλαρμονικήν σε Μι ύφεση 
μείζονα (1857) του Μεταξά-Τζανή. Το 1866 ο ίδιος είχε συστήσει μια ομάδα 
«φιλαρμονικών νέων», όπως αναφέρονται στον Τύπο της εποχής, που έπαιζαν 
«εθνικά άσματα».19 Επιπλέον, στα διαλείμματα των θεατρικών παραστάσεων της 
Φιλοδραματικής Εταιρείας η ορχήστρα έπαιζε διάφορα θούρια του Μεταξά-Τζανή 
ή του γιου του Σπύρου Μεταξά-Τζανή.20 Ο Μεταξάς συνέθεσε και το έργο Ο 

 
12 Εφ. Ζιζάνιον, 29-12-1912, 4. 
13 Εφ. Εληά, 20-6-1937, 4.  
14 Athanasios Trikoupis, Western Music in Hellenic Communities. Musicians and Institutions, 

National and Kapodistrian University of Athens, 2015, 47-48. 
15 Βλ. Γεράσιμος Γαλανός, Λαμπρογιάννης Πεφάνης, Λόγια Κεφαλληνιακή Μούσα, έργα 

Κεφαλλήνων συνθετών 19ου και 20ού αιώνα, τ. Ι (Αθήνα: Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων, 2015), 26-27 και 
Γεράσιμος Γαλανός, Λαμπρογιάννης Πεφάνης, Λόγια Κεφαλληνιακή Μούσα, έργα Κεφαλλήνων 
συνθετών 19ου και 20ού αιώνα, τ. ΙΙ (Αθήνα: Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων, 2016), 11-13.  

16 Ηλίας Τσιτσέλης, Κεφαλληνιακά Σύμμικτα, συμβολαί εις την ιστορίαν και λαογραφίαν 
της νήσου Κεφαλληνίας, τόμος Α΄ (Αθήνα: Τύποις Παρασκευά Λεώνη, 1904), 601. 

17 Γιώργος Ραυτόπουλος, Νικόλαος Μεταξάς Τζανής, 1825-1907, Ο ριζοσπάστης 
μουσουργός της Επτανησιακής Σχολής (Αθήνα: Μουσική Εταιρεία «Διονύσης Λαυράγκας», 
Αλκυών, 2002), 9. 

18 Διονύσιος Λαυράγκας, Τ’ απομνημονεύματά μου (Αθήνα:, Γκοβόστη, 2009), 28. 
19 Εφ. Χωρικός, 30-3-1866, 2.  
20 Ευαγγελάτος, Το θέατρο, ό.π., 196. 
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Βιτσεντζάκης Δήμαρχος21 προς τιμή του δήμαρχου Κραναίων (από το 1874) 
Βικέντιου Καρύδη, ο οποίος αυτοκτόνησε στις 22-07-1881.22 Στις 25-3-1887 
εκτελέστηκαν από τη Φ.Σ.Κ. τα Άσματα Εθνικά του Μεταξά-Τζανή και οι 
Καρυάτιδες – Valse brillante του Λαυράγκα. Έργα του Λαυράγκα (πόλκες, 
μαζούρκες, βαλς και διάφορα τραγούδια) ενορχηστρωμένα από τον ίδιο, φαίνεται 
ότι παίζονταν εκείνη την περίοδο στην πλατεία του Αργοστολίου.23 Το 1897 ο 
Μεταξάς-Τζανής ολοκλήρωσε την πόλκα-μαζούρκα Όλγα,24 ενώ το 1899 ο 
μετέπειτα βιολιστής Γεώργιος Χωραφάς ολοκλήρωσε μια μαζούρκα που 
αφιέρωσε στη Φ.Σ.Κ., καθώς υπήρξε μαθητής της.25 Το ίδιο έτος ο Κωνσταντίνος 
Καγγελάρης ολοκλήρωσε τη Marcia Funebre No. 2,26 ενώ στις 29-07-1904, στην 
κηδεία του Πέτρου Σκαρλάτου παίχτηκαν τα τέσσερα πένθιμα εμβατήριά του υπό 
τη διεύθυνση του Carrado Caradori. Του ίδιου σώζεται επίσης και μία μαζούρκα 
για μπάντα. 27 

Στον 20ο αιώνα, ο Ευάγγελος Σκλαβούνος και ο Κοσμάς Μπουχάγιερ είναι 
αυτοί που, κυρίως, συμβάλλουν στη συνέχιση της μουσικής δημιουργίας για 
μπάντα. Η προσφορά, μάλιστα, του πρώτου στη Φ.Σ.Κ. κρίνεται ιδιαίτερα 
σημαντική, αφού όπως αναφέρει ο Χρήστος Βουνάς υπήρξε «επί σαράντα 
περίπου χρόνια μαέστρος της Μπάντας, […] και εκατοντάδες μουσικοί μας 
οφείλουνε τη μουσική τους κατάρτιση και τον επαγγελματικό τους 
προσανατολισμό».28 Ο Σκλαβούνος29 στις 8-7-1902 διασκεύασε για μπάντα το 
έργο του Μεταξά-Τζανή Sinfonia Originale30 που παίχτηκε στις 17-2-1873 στο 
Θέατρο «Κέφαλος» υπό τη διεύθυνση του συνθέτη και απέσπασε εγκωμιαστικές 
κριτικές.31 Γενικά, αρκετά από τα έργα του Σκλαβούνου διαπνέονται από 
πατριωτικό περιεχόμενο. Στις 12-1-1914 ολοκλήρωσε το εμβατήριο Ελληνικαί 
Δάφναι32 και στις 25-3-1932 εκτελέστηκε το έργο του Εωθινόν Εμβατήριον εις την 
25η Μαρτίου από μικτή μαθητική χορωδία με τη συνοδεία της Φ.Σ.Κ.. 33 Στις 14-

 
21 Αρχείο Φ.Σ.Κ. 
22 Τσιτσέλης, Κεφαλληνιακά Σύμμικτα, συμβολαί εις την ιστορίαν και λαογραφίαν της 

νήσου Κεφαλληνίας, τόμος Α΄, 590. 
23 Όπως αναφέρει στα απομνημονεύματά του, από όλα αυτά τα έργα μόνο δύο κομμάτια, 

«μια πόλκα και μια μούδα καντρίλιες», […] κράτησε και τα φυλάει «ζηλότυπα, σαν πολύτιμα 
αρχαιολογικά κειμήλια». Λαυράγκας, Τ’ απομνημονεύματά μου, 30-34. 

24 Άλλα έργα του για μπάντα είναι το Εμβατήριο Corcira (Κέρκυρα) σε Μι ύφεση μείζονα 
και η Matilde Polka σε Σι ύφεση μείζονα. Αρχείο Γεράσιμου Σωτηρίου Γαλανού.  

25 Γαλανός, Πεφάνης, Λόγια Κεφαλληνιακή Μούσα, έργα Κεφαλλήνων συνθετών 19ου και 
 20ού αιώνα, τ. ΙΙ, 64-65.  

26 Στο Αρχείο Γεράσιμου Σωτηρίου Γαλανού σώζεται και μια Marcia Funebre χωρίς 
αρίθμηση και χρονολογία που ενδεχομένως να είναι η πρώτη.  

27 Γιώργος Ραυτόπουλος, Πέτρος Σκαρλάτος, 1820-1904, Ο ριζοσπάστης μουσουργός της 
Επτανησιακής Σχολής (Αθήνα: Αλκυών, 1999), 101-109 και 160. 

28 Χρήστος Βουνάς, Τα 130 χρόνια της μουσικής στην Κεφαλονιά (1836-1966) (Αθήνα: 
Τυπογραφεία Ε. Σωτηρόπουλου, 1966), 42.  

29 Στο Αρχείο της Φ.Σ.Κ. σώζονται και τα Δοξασμένη μου πατρίδα, Ντιάνα και 
Rimembranze Bolognesi. Το τελευταίο ενδεχομένως να σχετίζεται με τις αναμνήσεις του από τις 
μουσικές του σπουδές στη Μπολόνια, τις οποίες ολοκλήρωσε στις 13-04-1910. Γαλανός, Πεφάνης, 
Λόγια Κεφαλληνιακή Μούσα, έργα Κεφαλλήνων συνθετών 19ου και 20ού αιώνα, τ. ΙΙ, 44. 

30 Αρχείο Γεράσιμου Σωτηρίου Γαλανού.  
31 Ραυτόπουλος, Νικόλαος Μεταξάς Τζανής, 1825-1907, Ο ριζοσπάστης μουσουργός της 

Επτανησιακής Σχολής, 14. 
32 Αρχείο Γεράσιμου Σωτηρίου Γαλανού.  
33 Το στιχουργικό περιεχόμενο αποτελεί το δεύτερο μέρος της ποιητικής τριλογίας του 

Ηρακλή Νεόφυτου που είναι αφιερωμένη στην Ελληνική Ελευθερία. Εφ. Εληά, 19-3-1932. 
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10-1930 ολοκλήρωσε τον Ύμνο προς τους ήρωες του Λάλα σε ποίηση Ηρακλή 
Νεόφυτου που είναι αφιερωμένος στους Κεφαλονίτες που πολέμησαν στην 
πολιορκία και άλωση του Λάλα τον Ιούνιο του 1821.34 Ένα έργο του με τίτλο 
Ευτυχές το 1936 ενδεχομένως να ολοκληρώθηκε το συγκεκριμένο έτος. Επιπλέον, 
σύμφωνα με το Μοτσενίγειο Ιστορικό Αρχείο Νεοελληνικής Μουσικής,35 η Φ.Σ.Κ. 
εκτέλεσε τα εμβατήριά του Hommage à Germeni36 και Les Chasseurs Grecs. Το 
1913 δύο έργα του Σκλαβούνου37 διακρίθηκαν σε διεθνή μουσικό διαγωνισμό της 
Ιταλίας και βραβεύθηκαν με αργυρό μετάλλιο και δίπλωμα τιμής. 38 

Στο είδος του εμβατηρίου επιδόθηκαν και άλλοι Κεφαλονίτες συνθέτες. Ο 
Χρήστος Τρομπέτας συνέθεσε το εμβατήριο Η Άνοιξις.39 Του ίδιου σώζεται και ένα 
πένθιμο εμβατήριο.40 Το 1932 ο Χαρίλαος Χωραφάς ολοκλήρωσε το εμβατήριο 
Στην Κεφαλονιά και ο Λαυράγκας το 1938 συνέθεσε το εμβατήριο Η Φιλαρμονική 
Κεφαλληνίας ως ενθύμιο για τη διαμονή του στο νησί. Το έργο θα παιζόταν στα 
τέλη του Σεπτέμβρη του 1938 και αξίζει να αναφερθεί ότι το Συμβούλιο της 
Φιλαρμονικής αποδέχθηκε το εν λόγω εμβατήριο ως το επίσημο της Σχολής.41 Ο 
Γεώργιος Μεταξάς-Τζανής συνέθεσε ένα πένθιμο εμβατήριο που παρουσιάστηκε 
από την μπάντα της Φ.Σ.Κ. υπό τη διεύθυνση του Σπύρου Μεταλινού στις 2-6-
1940 σε συναυλία-μνημόσυνο για τον ευεργέτη Γεώργιο Γερμενή.42  

Στις 16-6-1929 η μπάντα της Φ.Σ.Κ. ερμήνευσε τη Φαντασία Ξύπνησε κόρη, 
του Κοσμά Μπουχάγιερ σε ποίηση Η. Νεόφυτου. Όπως αναφέρεται στον Τύπο της 
εποχής, τόσο η ποίηση όσο και η μουσική είναι «εξαισίας καλλιτεχνικής επιτυχίας 
μυροβόλον απάνθισμα και φωτεινών και υψιπετών ταλέντων υπέροχα 
δημιουργήματα». Ο Μπουχάγιερ, δε, χαρακτηρίζεται ως αυτοδίδακτος μουσικός, 
αλλά «φιλοπρόοδος και ευέλπιδος νέος».43 Το ίδιο έτος το έργο βραβεύτηκε στο 
μουσικό διαγωνισμό του L’ Arte Melodrammatica του Παλέρμο. Ο Μπουχάγιερ σε 
άρθρο του στον Τύπο της εποχής αναφέρει ότι οφείλει την επιτυχία του στον 
δάσκαλό του και τότε αρχιμουσικό της Φ.Σ.Κ., Salvatore Costanzo δίπλα στον 
οποίο μαθήτευσε τέσσερις μήνες στη σύνθεση πριν ολοκληρώσει το έργο και 
εγγραφεί στον διαγωνισμό.44 Στις 13-6-1937 ερμηνεύτηκε από τη μπάντα της 
Φ.Σ.Κ. υπό τη διεύθυνση του Σκλαβούνου μια δεύτερη Φαντασία του Μπουχάγιερ 
με τίτλο Η αμίαντος σύλληψις.45  

 
34 Γαλανός, Πεφάνης, Λόγια Κεφαλληνιακή Μούσα, έργα Κεφαλλήνων συνθετών 19ου και 

20ού αιώνα, τ. ΙΙ, 44. 
35 Trikoupis, Western Music in Hellenic Communities. Musicians and Institutions, 49.  
36Αφιερωμένο στον ευεργέτη της Φ.Σ.Κ., Γεώργιο Γερμενή, που πέθανε στις 28-5-1906 και 

με το κληροδότημά του η Σχολή γνώρισε μεγάλη άνθιση. Βλ. Δεμπόνος, Η Φιλαρμονική Σχολή 
Κεφαλονιάς 1838-1940, 123-127. 

37 Από την έως τώρα έρευνα δεν έχει γίνει γνωστό ποια ήταν τα συγκεκριμένα έργα. 
38 «Μετά χαράς δημοσιεύομεν την είδησιν ότι ο αρχιμουσικός της Φιλαρμονικής Σχολής 

μας κ. Ευάγγελ. Σκλαβούνος απέστειλε κατ’ αυτάς εις προκηρυχθέντα εν τινι Ιταλική πόλει διεθνή 
μουσικόν διαγωνισμόν δύο συνθέσεις του βραβευθείσας δι’ αργυρού μεταλλίου και διπλώματος 
τιμής. Συγχαίρομεν ειλικρινώς τον κ. Σκλαβούνον δια την επιτυχίαν του, ευχόμενοι ανωτέρας έτι 
προόδους». Εφ. Ζιζάνιον, 23-11-1913. 

39 Σε κάποιες από τις πάρτες που σώζονται στο αρχείο του Γεράσιμου Σωτηρίου Γαλανού, 
υπάρχει στον τίτλο η επισήμανση Στο Ληξούρι.  

40 Αρχείο Γεράσιμου Σωτηρίου Γαλανού.  
41 «Νέον εμβατήριον Φιλαρ Σχολής», εφ. Ελήά, 24-9-1938, 1.  
42 Δεμπόνος, Η Φιλαρμονική Σχολή Κεφαλονιάς 1838-1940, 281. 
43 «Καλλιτεχνία», εφ. Εληά, 22-6-1929, 1.  
44 «Κρίσεις περί του διευθυν. Της Φιλαρμονικής», εφ. Εληα, 17-11-1928, 4.  
45 Εφ. Εληά, 13-6-1937, 4.  
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Το θρησκευτικό στοιχείο δεν λείπει από την κεφαλονίτικη μουσική 
δημιουργία για μπάντα, αφού από τον κανονισμό του 1874 της Φ.Σ.Κ. το μουσικό 
σώμα ήταν υποχρεωμένο να παίζει στις λιτανείες του Αγίου Γερασίμου, του 
Επιταφίου και του Δραπάνου.46 Παράλληλα, από δημοσιεύματα στον Τύπο της 
Εποχής γνωρίζουμε ότι και οι άλλες Φιλαρμονικές της Κεφαλονιάς κατά την υπό 
εξέταση περίοδο συμμετείχαν σε ανάλογες θρησκευτικές εκδηλώσεις. Τον Απρίλη 
του 1927 ο Μπουχάγιερ συνέθεσε τον Ύμνο προς τον Σταυρό σε ποίηση Η. 
Νεοφύτου που ερμηνεύτηκε τη Μεγάλη Παρασκευή στην περιφορά του 
επιταφίου από τριάντα ερασιτέχνες χορωδούς με τη συνοδεία της μπάντας της 
Φ.Σ.Κ. Τη χορωδία διεύθυνε ο Σπύρος Ποταμιάνος και τη μπάντα ο Σκλαβούνος.47 
Επίσης, ο Μπουχάγιερ, Καθολικός στο δόγμα, συνέθεσε την Εισαγωγή La Festa 
Dell’ Immacolata Concezione για τη γιορτή της Άμωμου Σύλληψης.48 Ο Σπύρος 
Ζερβός συνέθεσε το Θρησκευτικόν Εμβατήριον Άγιος Γεράσιμος, ο κλαρινετίστας 
Διονύσιος Μιχαλίτσης το πένθιμο εμβατήριο Ο Εσταυρωμένος49 και ο Σκλαβούνος 
τη Δραπανιώτισσα50 που αφορά την Παναγία τη Μυρτιδιώτισσα (περιοχή 
Δράπανος), η οποία είναι η πολιούχος του Αργοστολίου. Τέλος, στο αρχείο της 
Φ.Σ.Κ. σώζεται το έργο του Λαυράγκα Εμβατήριον του Αγίου προς τιμή του 
προστάτη της Κεφαλονιάς, Αγίου Γερασίμου. 

Η «ελαφρά» μουσική ως είδος της εμπορικής αστικής μουσικής 
δημιουργίας δέσποζε στην Αθήνα τις τέσσερις πρώτες δεκαετίες του 20ου 
αιώνα.51 Κυρίαρχο είδος αναδείχθηκε η οπερέτα που μέσω των θιάσων διαδόθηκε 
σε διάφορες επαρχιακές πόλεις. Μάλιστα, από την Κεφαλονιά πέρασαν αρκετοί 
από τους διασημότερους οπερετικούς θιάσους της εποχής. Πέραν του 
ευρωπαϊκού οπερετικού ρεπερτορίου (Φραντς Λέχαρ, Έμεριχ Κάλμαν, Λέο Φαλ, 
κ.ά.) παίζονταν και οπερέτες της εγχώριας παραγωγής, όπως του Θεόφραστου 
Σακελλαρίδη, του Ιωσήφ Ριτσιάρδη και του Νίκου Χατζηαποστόλου.52 
Αναμφίβολα, οι Κεφαλονίτες δημιουργοί επηρεάστηκαν από αυτά τα ακούσματα 
και διαμόρφωσαν το μουσικό τους αισθητήριο και το εν γένει συνθετικό τους 
ύφος. Άλλωστε, Κεφαλονίτες συνθέτες που έγραφαν έργα για μπάντα 
συνεργάζονταν με κάποιους από τους οπερετικούς θιάσους. Έτσι, στις 5-3-1924 
ανέβηκε από τον Θίασο «Δεσποινίδων Νέζερ» το έργο Άπιστος σύζυγος του 
Γεράσιμου Μοσχόπουλου σε μουσική επένδυση Σκλαβούνου,53 ενώ το έργο του 
Μπουχάγιερ Στην Κεφαλονιά για διπλή χορωδία εκτελέστηκε από τον οπερετικό 
θίασο Κρεββατά τον Φεβρουάριο του 1937.54 

Σε αυτό το πολιτιστικό κλίμα παρατηρείται από μια μερίδα Κεφαλονιτών 
συνθετών μεταστροφή σε κάποια είδη της κεφαλονίτικης μουσικής δημιουργίας 
για μπάντα. Έτσι, οι πόλκες και οι μαζούρκες που δέσποζαν κατά τον 19ο και στις 
αρχές του 20ου αιώνα δίνουν πλέον τη θέση τους στο ταγκό και στις ρομάντζες. 
Τον Ιούλιο του 1927 η μπάντα της Φ.Σ.Κ. υπό τη διεύθυνση του Σκλαβούνου 

 
46 Βλ. Δεμπόνος, Η Φιλαρμονική Σχολή Κεφαλονιάς 1838-1940, 53-58. 
47 Εφ. Το Μέλλον, 9-4-1927, 4. 
48 Αρχείο Κοσμά Μπουχάγιερ.  
49 Αρχείο Φ.Σ.Λ. 
50 Αρχείο Φ.Σ.Κ. 
51 Ρωμανού, Έντεχνη ελληνική μουσική στους νεότερους χρόνους, 222.  
52 Για περισσότερες πληροφορίες βλ. Γεωργοπούλου, Ο Διόνυσος, ό.π., 83-132. 
53 Εφ. Εληά, 1-3-1924, 4.  
54 Γεωργοπούλου, Ο Διόνυσος στο Ιόνιο, το Θέατρο στην Κεφαλονιά 1900-1953, 129.  
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ερμήνευσε τη ρομάντζα του Δημήτριου Άβλιχου55 Η Πρώτη Αγάπη.56 Στις 24-11-
1930 ολοκληρώθηκε το ταγκό Το νυχτολούλουδο του Παναγή Αντύπα και στις 31-
12-1935 αναγγέλλεται η έκδοση του ταγκό Γιατί να πας μακρυά μου του μόλις 
είκοσι τριών ετών Μαρκάτου, το οποίο ερμηνεύτηκε από τη Φ.Σ.Κ. τον Δεκέμβρη 
του ίδιου έτους και έγινε δεκτό με ενθουσιασμό από το αργοστολιώτικο κοινό. 
Μάλιστα, στον Τύπο της εποχής αναφέρεται ότι λανσάρεται ευρύτατα και στην 
Αθήνα.57 Στις 30-1-1937 ερμηνεύτηκε στο Θέατρο «Κέφαλος» σε πρώτη εκτέλεση 
το ταγκό του Αυγουστάτου, Θάρτη μέρα που έγινε δεκτό με ενθουσιασμό και 
αναγγέλθηκε στον Τύπο της εποχής η έκδοσή του58 και στις 7-9-1937 ο 
Κοσμετάτος ολοκλήρωσε το ταγκό Ποτέ μου δεν θα σε ξεχάσω.59  

 
3. Αναλυτική Προσέγγιση 
Στη συνέχεια πραγματοποιείται ανάλυση σε μακροδομικό επίπεδο 

ορισμένων ενδεικτικών και αντιπροσωπευτικών έργων για μπάντα Κεφαλονιτών 
συνθετών. Στις μαζούρκες και τις πόλκες η σχέση του πρώτου μέρους με το Τρίο 
που ακολουθεί, υπακούει στη σχέση Ι-IV. Για παράδειγμα στην Όλγα, πόλκα-
μαζούρκα του Μεταξά-Τζανή και στη μαζούρκα του Γεώργιου Χωραφά το πρώτο 
μέρος κινείται στη Μι ύφεση μείζονα και το δεύτερο (Τρίο) στη Λα ύφεση μείζονα. 
Τα ταγκό αποτελούνται από δύο μέρη (Α, Β) που αρμονικά υπακούουν στη σχέση 
ελάσσονας και ομώνυμης μείζονας, όπως είναι τα ταγκό του Αντύπα (Μι ύφεση 
ελάσσονα/Μι ύφεση μείζονα) και του Αυγουστάτου (Ντο ελάσσονα/Ντο μείζονα) 
ή ελάσσονας και σχετικής μείζονας, όπως είναι το ταγκό του Κοσμετάτου (Φα 
ελάσσονα/Λα ύφεση μείζονα). Στις περισσότερες περιπτώσεις το Β 
χρησιμοποιείται και ως εισαγωγή.  

Στα πένθιμα εμβατήρια η σχέση του πρώτου μέρους με το Τρίο που 
ακολουθεί ποικίλει. Στα πρώτα τρία πένθιμα εμβατήρια του Σκαρλάτου, στο 
πένθιμο εμβατήριο του Τρομπέτα και στον Εσταυρωμένο του Μιχαλίτση, η σχέση 
των δύο μερών υπακούει στη σχέση ελάσσονας και σχετικής μείζονας. Στα δύο 
πένθιμα εμβατήρια του Καγγελάρη η σχέση των δύο μερών υπακούει στη σχέση 
Ι-VI (Σολ ελάσσονα/Μι ύφεση μείζονα), όπως και στο τέταρτο πένθιμο εμβατήριο 
του Σκαρλάτου. Στα εμβατήρια του Σκλαβούνου, του Τρομπέτα και του Ζερβού 
κυριαρχεί η σχέση Ι-IV.  

Η ενοργάνωση σχετιζόταν άμεσα με τα όργανα που ήταν διαθέσιμα στις 
φιλαρμονικές της Κεφαλονιάς σε διάφορες ιστορικές φάσεις. Αυτό βέβαια 
αποτέλεσε βασικό υφολογικό στοιχείο της κάθε περιόδου. Σε σχέση με το 
οργανολόγιο η πιο συνηθισμένη μορφή είναι η εξής: κουαρτίνο, κλαρινέτα, 
κορνέτες, κόρνα, ευφώνια, τρομπόνια (συχνά το πρώτο το ονομάζουν cantabile 
και λειτουργεί μελωδικά, ενώ τα υπόλοιπα accompagnato και λειτουργούν 
συνοδευτικά), τούμπες (σε Μι ύφεση/Σι ύφεση) και κρουστά (γκρανκάσα και 
ταμπούρο). Αξίζει να αναφέρουμε ότι είναι ελάχιστα τα έργα στα οποία 
συναντάμε το φλάουτο και το πίκολο φλάουτο, ενώ η πρώτη φορά που 
συναντάμε σαξόφωνο είναι σε ορισμένα έργα του μεσοπολέμου, όπως το ταγκό 
Θάρτη μέρα του Αυγουστάτου (ήταν και το όργανό του). Στο ίδιο έργο είναι και η 

 
55 Του ίδιου σώζεται και το έργο Souvenir de Zante, Αρχείο Φ.Σ.Κ. 
56 Γαλανός, Πεφάνης, Λόγια Κεφαλληνιακή Μούσα, έργα Κεφαλλήνων συνθετών 19ου και 

20ου αιώνα, τόμος Ι, 14. 
57 Εφ. Εληά, 31-12-1935, 4.  
58 Εφ. Εληά, 30-1-1937, 4. 
59 Αρχείο Γεράσιμου Σωτηρίου Γαλανού.  
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μοναδική περίπτωση που συναντάμε τοξωτό έγχορδο όργανο (χρησιμοποιείται 
κοντραμπάσο).  

 
4. Συμπεράσματα 
Το πρωτογενές έργο των Κεφαλονιτών συνθετών για μπάντα κρίνεται 

ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Κεφαλονίτες μουσικοί παίρνοντας τη σκυτάλη από τους 
Ιταλούς δασκάλους τους ανέπτυξαν το προσωπικό τους ύφους στην πρωτότυπη 
μουσική δημιουργία για μπάντα. Από το 1864 έως το 1940 αρκετοί Κεφαλονίτες 
επαγγελματίες, αλλά και ερασιτέχνες μουσικοί δημιούργησαν έργα για μπάντα 
που εκτελέστηκαν σε διάφορες περιστάσεις (συναυλίες, λιτανείες, εθνικές 
επετείους κ.α.) και αντανακλούν τις κοινωνικές και πολιτικές διεργασίες στο νησί. 
Πολλά έργα αφορούν συγκεκριμένα πολιτικά ή εξέχοντα πρόσωπα που έπαιξαν 
σημαντικό ρόλο στη δράση των Φιλαρμονικών (π.χ. Γερμενής, Καρύδης). Τα 
διάφορα πατριωτικά εμβατήρια αφορούν συγκεκριμένες ιστορικές φάσεις της 
Ελλάδας και ιδιαίτερα της Κεφαλονιάς (π.χ. πολιορκία και άλωση του Λάλα). Το 
θρησκευτικό στοιχείο εκφράστηκε με τα πένθιμα εμβατήρια που παίζονταν στις 
λιτανείες, αλλά και με τα θρησκευτικά Εμβατήρια προς τιμή της Παναγίας και του 
Αγίου Γερασίμου. Σημαντικό μέρος της κεφαλονίτικης μουσικής δημιουργίας για 
μπάντα αποτελούν οι αστικοί χοροί. Σύμφωνα με την παρούσα έρευνα κατά τον 
19ο αιώνα δέσποζαν οι πόλκες, οι μαζούρκες και τα βαλς, ενώ στα μεσοπολεμικά 
χρόνια, λόγω της επιρροής της αθηναϊκής οπερέτας, τα ταγκό και οι ρομάντζες. 
Μορφολογικά, τα έργα των Κεφαλονιτών συνθετών για μπάντα κινούνται στα 
καθιερωμένα στερεοτυπικά πλαίσια των μουσικών ειδών για μπάντα, ενώ το 
οργανολόγιο που χρησιμοποιήθηκε σχετίζεται άμεσα με τις κοινωνικο-
οικονομικές συνθήκες που επικρατούσαν σε διάφορες ιστορικές φάσεις.  
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Abstract 
An important role in the dissemination of the repertoire for bands in 

Kefalonia was played by the bandmasters who staffed the Philharmonic Schools 
of Kefalonia from the 19th century until the Interwar period. Bandmasters such as 
Umberto Da Pergola, Francesco Nicolini, Luigi Balassone, and Salvatore Costanzo 
taught popular marches, polkas, mazurkas, waltzes, quadrilles, arranging various 
excerpts from popular Operas and Operettas of the time and in some cases 
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composed their own works. In this cultural context, four generations of Kefalonian 
composers appeared (Nikolaos Metaxas-Tzanis, Petros Skarlatos, Georgios 
Chorafas, Dionysios Lavragas, Evangelos Sklavounos, Kosmas Bouhagier, etc.). 
Some of them were students and later became bandmasters of the Philharmonic 
Schools of Kefalonia. Also, they established their studies in Italy (older 
generations) and some others in Athens (younger generations). In several cases, 
Kefalonian composers replaced Italian bandmasters, assimilating and continuing 
the already existing musical tradition. This paper examines, through archival 
research, the musical creation for band of Kefalonian composers from 1864 
(Union of the Ionian Islands with Greece) until 1940. Specifically, historical data 
are reported in relation to the year of creation of each work and the date of its first 
performance. At the same time, the socio-political conditions and the way they 
influenced the musical creation for a band in Kefalonia are pointed out. Finally, 
elements of form, harmony and orchestration are highlighted, in order to 
understand the Kefalonian musical style-idiom for band. 
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Περίληψη 
Η πρωτότυπη μουσική πνευστών στην Ελλάδα σήμερα είναι ένα πεδίο που 

ακόμη δεν έχει αποκτήσει την θέση που αυτή κατέχει σε άλλες χώρες, και το 
γεγονός αυτό δεν θα πρέπει να αποσυνδέεται από το ότι στις χώρες στις οποίες 
υπάρχει μεγάλης κλίμακας εκδοτική βιομηχανία τέτοιων έργων, η εργογραφία 
αυτή βρίσκεται σε διαρκή άνθηση. 

Η έρευνα για πρωτότυπη μουσική πνευστών του 19ου αιώνα αναπόφευκτα 
εστιάζεται στις Φιλαρμονικές της Επτανήσου, όπου εκεί από το πρώτο μισό του 
19ου αιώνα καταγράφεται μπαντιστική δραστηριότητα, με κομβικό γεγονός την 
ίδρυση της Φιλαρμονικής Εταιρείας Κέρκυρας (ΦΕΚ) τον Σεπτέμβρη του 1840. 

Παρότι οι Φιλαρμονικές στα Επτάνησα χρονολογούνται από τα μέσα του 
19ου αιώνα, η δειγματοληπτική έρευνα στα αρχεία τους δεν ανέδειξε σημαντικά 
αποτελέσματα στο συναυλιακό ρεπερτόριο, με ελάχιστες εξαιρέσεις, σε αντίθεση 
με την παρουσία πληθώρας αξιόλογων έργων χρηστικής μουσικής. 

Το συμφωνικό έργο Αθαλία (Atalia) του Διονυσίου Ροδοθεάτου αποτελεί 
ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του ότι, παρόλο που η πρωτότυπη μπαντιστική 
εργογραφία Ελλήνων συνθετών του 19ου αιώνα δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλη, είναι 
από πολλές απόψεις σημαντική και ενδιαφέρουσα. Αυτό, τόσο από συνθετικής 
άποψης, καθώς στην περίπτωση του Ροδοθεάτου αποτελεί μια ευθεία σύνδεση - 
ευθυγράμμιση του μουσικού ύφους της εποχής με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές 
τάσεις (επιρροές των Wagner και Berlioz), όσο και από την άποψη της μελέτης 
της οργανολογίας και της ενορχήστρωσης για ορχήστρες πνευστών κατά τον 19ο 
αιώνα. 

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι είναι εξαιρετικά σημαντική η κριτική 
έκδοση και εκτέλεση τέτοιων μουσικών έργων, η οποία και πρέπει να λαμβάνει 
υπ’ όψη της τη μορφή της σημερινής ορχήστρας πνευστών, προσφέροντας 
εκδοχές (editions) αυτών των έργων προσαρμοσμένες στην σύγχρονη 
οργανολογία της. 

 
1. Εισαγωγή   
Αγαπητοί συνάδελφοι, πιστεύω ότι τους αμέσως επόμενους μήνες οι 

προκλήσεις που θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε ως καλλιτέχνες αλλά και ως 
φυσικά πρόσωπα είναι πολύ μεγάλες. Παρ’ όλες όμως τις επερχόμενες και μάλλον 
πρωτόγνωρες προκλήσεις, και με την ελπίδα ότι η εκ του φυσικού Νόμου 
ορμώμενη ανθρώπινη προσαρμοστικότητα και ευελιξία απέναντι στις όποιες 
δυσκολίες θα δώσει λύση και πρόοδο στην τέχνη μας, χαιρετίζω και εγώ με τη 
σειρά μου τις εργασίες του 6ου μας Συνεδρίου. 

Επέλεξα να εισηγηθώ για ένα θέμα το οποίο ενώ φαινομενικά είναι 
αποκλειστικά ιστορικού ενδιαφέροντος, αποτελεί κατά τη γνώμη μου ένα πολύ 
γόνιμο όσο και ζωτικό κομμάτι της μπαντιστικής καθημερινότητάς μας και μας 
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απασχολεί πάρα πολύ όλους, ανεξάρτητα από την αισθητική ή οποιαδήποτε άλλη 
αφετηρία το προσεγγίζει ο καθένας.  

Το θέμα αφορά το ρεπερτόριο της ορχήστρας πνευστών, που κατά την 
άποψή μου είναι το πιο ζωτικό κομμάτι της δραστηριότητάς μας: το ρεπερτόριο 
το οποίο καλούμαστε να επιλέξουμε λαμβάνοντας υπόψη δεκάδες παραμέτρους, 
πολλούς αστάθμητους παράγοντες, ακόμη δε και «εσωτερικές» συγκρούσεις.  

Σήμερα θα επικεντρωθώ στο ιστορικό ρεπερτόριο για μπάντα, ελπίζοντας 
να καταδείξω την αξία του. Πιο συγκεκριμένα θα σας παρουσιάσω το έργο για 
ορχήστρα πνευστών ενός από τους πιο σημαντικούς και ταλαντούχους Έλληνες 
συνθέτες, το έργο Atalia του Διονυσίου Ροδοθεάτου.  

Ο καταγόμενος από την Ιθάκη Διονύσιος Ροδοθεάτος, γεννήθηκε στην 
Κέρκυρα το 1849 και πέθανε το 1892. Στη διάρκεια της σύντομης, ακόμα και για 
τα δεδομένα της εποχής ζωής του μας άφησε πολύ σπουδαία παρακαταθήκη όσον 
αφορά τις συνθέσεις του για ορχήστρα πνευστών. Ο Ροδοθεάτος συνέθεσε τρία 
πρωτότυπα έργα, συμφωνικού ύφους και διαστάσεων, τα οποία θεωρώ 
«διαμάντια» της εργογραφίας των πρωτότυπων έργων Ελλήνων συνθετών του 
19ου αιώνα. Η μελέτη των παρτιτούρων τους δείχνει ότι τα έργα αυτά είναι 
εφάμιλλα αντίστοιχων συμφωνικών έργων γνωστών συνθετών της εποχής. 

Τα πρωτότυπα συναυλιακά έργα για ορχήστρα πνευστών, ως μια 
συγκεκριμένη κατηγορία αρχειακών τεκμηρίων της Ελληνικής μουσικής, είναι εν 
πολλοίς ανεξερεύνητα για την ώρα. Ακούστηκαν ήδη σε προηγούμενες 
τοποθετήσεις συνέδρων πολύ χρήσιμα στοιχεία για την εργογραφία, τα αρχεία, 
τις καταλογογραφήσεις και ενδεχόμενες εκδόσεις αυτών των έργων κλπ. Είναι 
παραπάνω από βέβαιο ότι δεν υπάρχει πλήρης εικόνα για το εύρος, την 
κατάσταση και τις τοποθεσίες που φυλάσσονται τα τεκμήρια αυτά.  

Μέρος της διδακτορικής διατριβής που εκπονώ στο Τμήμα Μουσικής 
Επιστήμης και Τέχνης, με επιβλέποντα τον Καθηγητή κ. Κωστή Χασιώτη, είναι και 
η έρευνα στα αρχεία των παλαιοτέρων Φιλαρμονικών της Επτανήσου, που όπως 
γνωρίζετε είναι και οι αρχαιότερες της χώρας μας. Η έρευνα εστιάζει στην 
καταρχήν εύρεση και καταγραφή πρωτότυπου ρεπερτορίου για ορχήστρα 
πνευστών. Χωρίς να μπω σε λεπτομέρειες, θα ήθελα να καταθέσω ότι τα 
αποτελέσματά της δεν ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Εκτός μεμονωμένων 
περιπτώσεων, το πλήθος των τεκμηρίων που καταγράφηκαν είναι μάλλον 
αντιστρόφως ανάλογο του ιστορικού μεγέθους αυτών των σωματείων. 

Ένας εκ των Ελλήνων δημιουργών πρωτότυπου ρεπερτορίου μπάντας 
είναι ο Ιθακήσιος Διονύσιος Ροδοθεάτος, ο οποίος μας κληροδότησε, όπως 
προανέφερα, τρία σημαντικά συμφωνικά πρωτότυπα έργα για ορχήστρα 
πνευστών, με ενορχήστρωση της μπάντας εκείνης της περιόδου, δηλαδή με 
διανομή αντίστοιχης του δεύτερου μισού του 19ου αιώνα.  

Τα έργα αυτά ανακαλύφθηκαν στο ιστορικό αρχείο της Φιλαρμονικής 
Εταιρείας Κέρκυρας (ΦΕΚ), από τον συνάδελφο Αναπληρωτή Καθηγητή του 
Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου, κ. Κώστα Καρδάμη, ο 
οποίος είναι και ο υπεύθυνος του εν λόγω αρχείου. 
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Εικόνα 1: Φωτογραφία του Διονυσίου Ροδοθεάτου. Πηγή: Καρδάμης, Κώστας. 
«Ο Διονύσιος Ροδοθεάτος και τα Συμφωνικά έργα του – Με αφορμή μιαν 

εικόνα». Μουσικός Ελληνομνήμων, αρ. 1 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 2008):18. 
 

Η ανωτέρω φωτογραφία είναι και η μοναδική προσωπογραφία του 
συνθέτη που υπάρχει, έως τώρα τουλάχιστον, και ανακαλύφθηκε και αυτή 
σχετικά πρόσφατα στα Γενικά Αρχεία του Κράτους Νομού Κέρκυρας από τον 
Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου 
Πανεπιστημίου, κ. Κώστα Καρδάμη. 

Ο Διονύσιος Ροδοθεάτος είναι ένα γνήσιο τέκνο της γόνιμης περιόδου της 
ελληνικής μουσικής, η οποία περιγράφεται υπό τον γενικό τίτλο «Επτανησιακή 
Σχολή», και παρότι έφυγε νωρίς από την ζωή, πρόλαβε να δείξει σημαντικά 
δείγματα γραφής, ιδιαίτερης σημασίας για τη μουσική της Επτανησιακής Σχολής. 
Η γραφή του ξεφεύγει από το «κλασικό μοτίβο» που έχουμε όλοι στο μυαλό μας 
ως μουσική της Επτανησιακής Σχολής. Ήταν ο πρώτος ο οποίος παρότι σπούδασε 
μουσική σε Κέρκυρα και Ιταλία, γνώριζε τα τότε σύγχρονα μουσικά ακούσματα 
και ήταν θιασώτης της περιγραφικής μουσικής και ακολούθησε το «σύγχρονο» 
τότε μουσικό ρεύμα, αλλά μάλλον με ένα πιο προσωπικό μουσικό ύφος. 

Ο Ροδοθεάτος κινήθηκε συνθετικά με σαφέστατη κατεύθυνση προς τα 
«κεντροευρωπαϊκά» ακούσματα, κάτι το οποίο είναι γνωστό ότι δεν έγινε με 
ιδιαίτερη ευκολία στην Ιταλία. Η συνθετική γραφή του Ροδοθεάτου επηρεάζεται, 
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από την αισθητική της μουσικής των Ρίχαρντ Βάγκνερ, Φράντς Λίστ και Έκτορ 
Μπερλιόζ, περισσότερο του τελευταίου, όπως πιθανόν μαρτυρά και ο 
πρωτότυπος γαλλικός τίτλος στη ραψωδία του στη ραψωδία του Αλληγορική Ιδέα 
(Rapsodie: Idée Allegorique), πράγμα το οποίο ίσως να συνδέει το μουσικό του 
ύφος με την μπερλιοζική “Idée fixe”. Όμως και η θεματολογία στη γενική 
εργογραφία του, π.χ. στις όπερές του, δείχνει ότι μάλλον ακολουθούσε τα 
καλλιτεχνικά κελεύσματα της περιόδου, που λίγο αργότερα αποτέλεσαν και 
γόνιμο σπόρο στη μουσική των Ελλήνων συνθετών της ηπειρωτικής Ελλάδος. 

Ο συνθέτης ήταν γιός γνωστού και επιφανούς δικαστικού της εποχής, ο 
οποίος λόγω του επαγγέλματός του μετακινούνταν διαρκώς. Έτσι, το 1856 
βρίσκεται ως Πρωτοδίκης στην Κέρκυρα, όταν ο συνθέτης ήταν ήδη 7 ετών. Η 
μετακόμισή του πατέρα του στην Κέρκυρα ήταν η αφορμή της ενασχόλησης του 
συνθέτη με τη μουσική, καθώς βρέθηκε σε ένα πολύ γόνιμο περιβάλλον αφού 
μόλις 16 χρόνια νωρίτερα (1840) είχε ιδρυθεί το πρώτο πλήρες 
μουσικοεκπαιδευτικό ίδρυμα στην Ελλάδα, η «Φιλαρμονική Εταιρεία Κέρκυρας», 
η οποία διέθετε και μπάντα. Ο ιδρυτής και καλλιτεχνικός διευθυντής αυτού του 
μουσικοεκπαιδευτικού ιδρύματος, Νικόλαος Χαλικιόπουλος-Μάντζαρος, υπήρξε 
και ο δάσκαλος μουσικής του Διονυσίου Ροδοθεάτου.  

Ο ίδιος ο Μάντζαρος παρότρυνε τον Ροδοθεάτο να συνεχίσει τις σπουδές 
του στη Νάπολη της Ιταλίας, κατά τη συνήθεια των Επτανησίων μουσικών της 
εποχής. Το φημισμένο ναπολιτάνικο Ωδείο San Petro a Majella, ήταν σχεδόν 
αποκλειστικός προορισμός των φερέλπιδων νέων επτανησίων μουσουργών. 
Άλλωστε και ο ίδιος ο Μάντζαρος είχε θητεύσει στις τάξεις του ίδιου Ιδρύματος. 

Φαίνεται όμως ότι όχι η Νάπολη, αλλά το Μιλάνο ήταν το μουσικό κέντρο 
που κέντρισε το ενδιαφέρον του συνθέτη, αφού λόγω της πολυετούς πολιτικής 
εξάρτησής του από την Αυστρία, δέχτηκε πλήθος πολιτιστικών επιδράσεων από 
τον γερμανόφωνο χώρο, καθώς την εποχή εκείνη ήταν ευρέως διαδεδομένη εκεί 
η εκτέλεση έργων του Μπετόβεν και είχαν ανεβεί παραστάσεις από τις όπερες 
του Ρίχαρντ Βάγκνερ. Το περιβάλλον αυτό ήταν παραπάνω από βέβαιο ότι θα 
επηρέαζε κάθε ταλαντούχο νέο συνθέτη.  

Ο Ροδοθεάτος λοιπόν, εκτός από τη Νάπολη σπούδασε και στο Ωδείο του 
Μιλάνου ενώ εκτός από την Ιταλία, πραγματοποίησε και ταξίδια στην Αυστρία 
και την Γερμανία, πιθανότατα με την παρότρυνση του δασκάλου του στο Ωδείο 
του Μιλάνο, Alberto Mazzucato (1813–1877). Ο τελευταίος έβλεπε ως εύλογη 
ιστορική και πολιτισμική συγκυρία την «κάθοδο» των κεντροευρωπαϊκών 
επιρροών στον ιταλικό χώρο, σε αντίθεση με άλλους συναδέλφους του. Ο 
Mazzucato φαίνεται ότι «μύησε» τον Ροδοθεάτο στα ρομαντικά αυτά ακούσματα. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ροδοθεάτος εκείνη την περίοδο ήταν ήδη ένας 
γνωστός συνθέτης εντός και εκτός Ελλάδος, καθώς έργα του είχαν ήδη εκδοθεί 
στην Ιταλία, όπερές του είχαν παιχτεί στην Κέρκυρα, την Αθήνα και την Νάπολη, 
οι οποίες μάλιστα είχαν εκδοθεί, ενώ το 1875 βραβεύτηκε με το Χρυσό Αριστείο 
Β’ Τάξεως στα Ολύμπια του Ζάππα. Το 1886 μάλιστα, εκδόθηκε και το σύγγραμμά 
του Πραγματεία περί της Αρμονίας. 
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Εικόνα 2: Φωτογραφία από το εγχειρίδιο Αρμονίας του Διονυσίου Ροδοθεάτου, 
σελ. 162-163. Πηγή: Βιβλιοθήκη Τμήματος Μουσικών Σπουδών Ιονίου 

Πανεπιστημίου. 
 

Η σύνθεση έργων προγραμματικής μουσικής ήταν πολύ συνήθης και 
ιδιαίτερα προσφιλής για τους συνθέτες της ρομαντικής περιόδου. Η άντληση 
θεματολογίας από την παγκόσμια λογοτεχνία, το θέατρο, ακόμη και την 
μυθολογία των λαών, ήταν αγαπημένα θέματα κορυφαίων δημιουργών εκείνης 
της εποχής, οι οποίοι συχνά αναζητούσαν την έμπνευσή τους σε εξωμουσικές 
ιδέες. Τα ακούσματα όμως αυτά δεν είχαν κερδίσει ακόμα το κοινό στους 
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ελληνικούς συναυλιακούς χώρους της εποχής. Το ίδιο συνέβαινε και στην 
κοσμοπολίτικη τότε Κέρκυρα, όπου παρόλη την πολύ σημαντική μουσική 
δραστηριότητα της περιόδου, φαίνεται πως τα έργα αυτά ήταν άγνωστα στο 
πλατύ κοινό.  

Καρπός της επαφής του Ροδοθεάτου με τον Ρομαντισμό και την 
προγραμματική μουσική ήταν η σύνθεση τριών συμφωνικών έργων, καταρχήν 
για συμφωνική ορχήστρα, πιθανότατα τη δεκαετία του 1870, όταν ο συνθέτης 
διέμενε ακόμη στο Μιλάνο, και στη συνέχεια σε εκδοχή για ορχήστρα πνευστών, 
επεξεργασμένα από τον ίδιο τον συνθέτη. Πρόκειται για τα εξής έργα: την 
Ραψωδία Αλληγορική Ιδέα και δύο συμφωνικά ποιήματα, την Atalia, βασισμένη 
στην ομώνυμη τραγωδία του Jean Racine, και τον Lo Cid, βασισμένο στο ομώνυμο 
έργο του P. Corneille. Οι παρτιτούρες και των τριών έργων βρίσκονται στο 
Ιστορικό Αρχείο της ΦΕΚ, όπως επίσης και οι αντίστοιχες εκδοχές των έργων για 
ορχήστρα πνευστών, μάλιστα με τον γραφικό χαρακτήρα του συνθέτη. 

Ο συνθέτης μετέγραψε τα έργα αυτά για μπάντα προφανώς για να 
εκτελεστούν από τη μπάντα της Φιλαρμονικής Εταιρίας Κέρκυρας. Αυτό 
προκύπτει, αν μελετήσει κανείς την τότε σύνθεση της μπάντας της ΦΕΚ από 
παρτιτούρες της περιόδου, εκτός του ότι ο συνθέτης έχει αφιερώσει αυτή την 
εκδοχή του έργου του στην ΦΕΚ, με ιδιόχειρη αφιέρωση στη σελίδα τίτλου του 
οδηγού του έργου. Η εκδοχή για ορχήστρα πνευστών έγινε το 1879. Οπωσδήποτε, 
η επεξεργασία των συμφωνικών έργων του για ορχήστρα πνευστών από τον ίδιο 
τον Ροδοθεάτο αποτελεί απτή απόδειξη της στενής σχέσης του με την 
Φιλαρμονική Εταιρεία Κέρκυρας.  

 
 



148 
 

 
 

Εικόνα 3: Η 1η σελίδα της πρωτότυπης παρτιτούρας της Atalia.  
Πηγή: Ιστορικό Αρχείο Φ.Ε. Κέρκυρας, αρ. φακ. 541. 

 
Στη φωτογραφία βλέπουμε την 1η σελίδα της παρτιτούρας, στην οποία 

αναγράφονται ως οδηγοί παρουσίασης για τις συνθέσεις που περιλαμβάνουν 
περισσότερα του ενός μέρη, το θέμα από το 1ο μέτρο κάθε μέρους, κατά τη 
συνήθεια πολλών εκδοτών της εποχής. 

Η Atalia είναι ένα έργο αποτελούμενο από δύο μέρη, που τιτλοφορούνται 
ως “Canto 1” και “Canto 2”. Κάθε υποενότητα του έργου φέρει χωριστό τίτλο, από 
τον οποία διαφαίνεται η σύνδεση με την λογοτεχνική πλοκή του έργου. Τα μέρη 
του έργου είναι: Introduzione, La Preghiera, Agitazione, Il sogno, L’ Incontro, 
Tumulto e Indignazione di popolo και Incoronazione di Joas. Στην παρτιτούρα, 
από τους τίτλους κάθε μέρους διαπιστώνουμε ότι υπάρχει πλήρης αντιστοιχία 
των βασικών σημείων της πλοκής του λογοτεχνικού έργου με τη σύνθεση του 
Ροδοθεάτου. Το λογοτεχνικό έργο γράφτηκε το 1691 από τον Γάλλο θεατρικό 
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συγγραφέα Jean Racine, με υπόθεση βασισμένη στη Βίβλο, ενώ σημαντικοί 
συνθέτες, εκτός από τον Ροδοθεάτο εμπνεύστηκαν από το ίδιο λογοτεχνικό έργο, 
όπως οι Handel, Schulz (1747-1800), Mendelssohn κ.ά.  

Ο συνθέτης είχε επιστρέψει και είχε εγκατασταθεί στην Κέρκυρα ήδη από 
τις αρχές της δεκαετίας του 1870. Το 1874 φαίνεται πως αρχίζει και επίσημα η 
σχέση του με την ΦΕΚ καθώς τότε μεταγράφει για ορχήστρα πνευστών το έργο 
του Ραψωδία-Αλληγορική Ιδέα, αφιερώνοντας το στην Φιλαρμονική, με ιδιόχειρη 
αναγραφή στην πρωτότυπη παρτιτούρα του έργου. Η ΦΕΚ με τη σειρά της, 
τίμησε τον ήδη καταξιωμένο συνθέτη, αναγορεύοντάς τον σε «Φιλαρμονικό 
Εταίρο», ενώ έναν χρόνο αργότερα σε «Θεμελιωτή της Εταιρείας». Έναν μήνα 
αργότερα, τον Οκτώβρη του 1875, ο Ροδοθεάτος διορίζεται «Αντιπρόεδρος της 
Μουσικής», μια θέση που αντιστοιχεί σε αυτή του καλλιτεχνικού υποδιευθυντή 
της Φιλαρμονικής.  

Παραθέτω παρακάτω παρτιτούρα με τη σύσταση της μπάντας της εποχής 
εκείνης, την οποία διανομή χρησιμοποίησε ο Ροδοθεάτος όχι μόνο στην Atalia 
αλλά και στις επεξεργασίες των υπόλοιπων συμφωνικών του έργων. 

 

 
 

Εικόνα 4: Φωτογραφία 1ης σελίδας από επιλογή για τη μπάντα της ΦΕΚ (1870) 
της όπερας Ροβέρτος διάβολος του Τζιάκομο Μέγερμπερ.  

Πηγή: ιστορικό αρχείο ΦΕΚ, αρ. φακ. 696. 
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Αναφέρω με τη σειρά που εμφανίζονται στην πρωτότυπη παρτιτούρα, 

από τα οξύτερα στα χαμηλότερα όργανα στο έργο του Atalia: 
 
Πίκολο σε Ρε 
Φλάουτο σε Μι 
Κλαρινέτο σε Μι 
Κλαρινέτα σε Σι, 1-3 
Κορνέτες σε Σι, 1-3 
Κόρνα σε Μι, 1-3 
Σαξοκόρνα σε Σι, 1-3 
Τρομπόνια 1-4 
Ευφώνιο (στο κλειδί του φα) 
Τούμπες, με την ιταλική ονομασία “Bassi”  
και τα κρουστά: Γκρανκάσσα, Πιάτα & Ταμπούρο μόνο, χαρακτηριστικά 

όργανα μιας στρατιωτικής μπάντας, παρότι στην εκδοχή των έργων για 
συμφωνική ορχήστρα υπάρχει σχεδόν πάντοτε και μέρος για τύμπανα 
ορχήστρας. 

Μετά την Αλληγορική Ιδέα του 1874, ακολούθησε η μπαντιστική εκδοχή 
της Atalia, η οποία γράφτηκε το 1879. Το 1881 ο Ροδοθεάτος μετέγραψε για 
μπάντα και το συμφωνικό του έργο Lo Cid.  

Μελετώντας κανείς την παρτιτούρα, εκτός από τα συνθετικά 
χαρακτηριστικά της ρομαντικής περιόδου που αναφέρθηκαν, συμπεραίνεται ότι 
η μπαντιστική εκδοχή του έργου ακολουθεί πιστά τους «ακαδημαϊκούς» κανόνες 
και τρόπους μεταγραφής ενός έργου από συμφωνική ορχήστρα για μπάντα της 
εποχής εκείνης: αλλαγμένες τονικότητες από την ορχήστρα στην μπάντα, πιο 
«φιλικές» για τα πνευστά, άρτια χρήση των εκτάσεων των οργάνων, χρήση 
εναλλακτικών ηχοχρωμάτων, π.χ. ένα σόλο όμποε στην ορχήστρα, παίζεται από 
μια σόλο κορνέτα στην μπαντιστική εκδοχή, η οποία την εποχή εκείνη συνήθως 
δεν διέθετε όμποε κ.ά. Αυτό σημαίνει ότι ο Ροδοθεάτος γνώριζε άρτια τεχνικά την 
ενοργάνωση μπάντας. 

Κατά το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, η σύνθεση της μπάντας 
εμπλουτίζεται συνεχώς, όπως π.χ. με τα όργανα της οικογένειας των χάλκινων 
πνευστών που εφηύρε ο Άντολφ Σαξ (1814–1894), τα φλικόρνα, τα σαξοκόρνα 
και τα ευφώνια. Αυτά έδωσαν την ευκαιρία στους συνθέτες να δημιουργήσουν 
πλουσιότερα ηχοχρώματα και αρτιότερα ηχητικά αποτελέσματα. Παράλληλα, οι 
διαρκείς τεχνικές βελτιώσεις των ήδη υπαρχόντων οργάνων, περισσότερο των 
«σύγχρονων» τότε φλάουτων και κλαρινέτων, έδωσαν την ευκαιρία για εκτέλεση 
έργων με πιο αυξημένες τεχνικές δυσκολίες. Το επόμενο στάδιο στη σύνθεση της 
ορχήστρας πνευστών ήταν αυτή που σήμερα ονομάζουμε σύγχρονη 
«συμφωνική» μπάντα, όπως αυτή διαμορφώθηκε με τη σύνθεση των 
πρωτότυπων έργων των Gustav Holst (1874–1934) και Percy Aldridge Grainger 
(1882–1961). 

Δυστυχώς δεν υπάρχουν περισσότερα στοιχεία για το αν, πότε και πού 
παίχτηκε το παραπάνω έργο στην μπαντιστική εκδοχή του. Το βέβαιο είναι ότι αν 
αυτό δεν έγινε τότε, σήμερα αποτελεί μάλλον ένα από τα πολλά «πολιτιστικά» 
ελλείμματα του καλλιτεχνικού μας γίγνεσθαι. Εμβαθύνοντας στην μελέτη των 
έργων του Ροδοθεάτου, μπορεί κανείς να συμπεράνει πως, αν δεν είχε φύγει τόσο 
πρόωρα από τη ζωή, τις 28 Ιουνίου του 1892, στο Ψυχιατρικό Κατάστημα της 
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Κέρκυρας σε ηλικία 43 μόλις ετών, θα είχε δίχως άλλο εξελίξει και άλλο την γραφή 
του. Ίσως μάλιστα αναδεικνύονταν σε ηγετική μορφή της ελληνικής μουσικής του 
19ου και των αρχών του 20ου αιώνα, σε μια περίοδο που η ελληνική μουσική 
άρχισε να πατάει πιο γερά στα πόδια της, να ψάχνει τη δική της μουσική γλώσσα 
μέσα στον «παγκόσμιο ρυθμό» ο οποίος είχε πλέον «εναρμονιστεί» με αυτόν των 
Εθνικών Σχολών μουσικής. 

Ελπίζοντας ότι με την εισήγηση αυτή μπήκε ένα μικρό λιθαράκι στην 
προαγωγή της ελληνικής μπαντιστικής εργογραφίας πρωτότυπων, θα ήθελα να 
σας ευχαριστήσω όλους που με ακούσατε, και εύχομαι καλή συνέχεια στις 
εργασίες του Συνεδρίου μας. Κλείνοντας, θα ακούσουμε μικρό απόσπασμα από 
την εκδοχή της Atalia για ορχήστρα, εκφράζοντας παράλληλα την ευχή σύντομα 
να το ακούσουμε στην εκδοχή του μπάντα. Ερμηνεύει η ορχήστρα 
“Philharmonia”, με αρχιμουσικό τον κ. Βύρωνα Φιδετζή. 
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Abstract 
The original Greek music for wind orchestras today is a field that has not 

yet acquired the position it holds in other countries, and this fact should not be 
disconnected from the fact that, in other countries where a large-scale publishing 
industry of such works exists, compositions for such ensembles are in constant 
bloom. 

The research for original wind music of the 19th century inevitably focuses 
on the Philharmonic Wind Orchestras of the Ionian Islands, where a band activity 
recorded from the first half of the 19th century, culminating in the founding of the 
Philharmonic Society of Corfu in 1840. 

Although the Philharmonic Bands in the Ionian Islands date back to that 
time, research in their archives did not yield the expected results, at least 
regarding concert repertoire pieces, although numerous remarkable so-called 
utility pieces of the time. 

The symphonic work Atalia by Dionysios Rodotheatos, is a typical example 
of original wind band work of Greek composers of the 19th century that, although 
few, are in many respects important and interesting. This, both from the point of 
view of composition’s feature, as in the case of Rodotheatos is a direct connection 
- alignment of the musical style of the time as it was formed then, with the 
corresponding European trends (influences of Wagner and Berlioz), and in terms 
of the study of instrumentalism and orchestration for wind orchestra in the 19th 
century. 

It follows that it is extremely important to critically edit, publish and 
perform such musical works should take into account the instrumental forces and 
composition of a modern wind orchestra, such editions should be based on the 
instrumentation of a modern wind band.  
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Περίληψη 
Στην παρούσα ανακοίνωση σκιαγραφείται η παρουσία και ο ρόλος των 

πνευστών στις μουσικές αποδόσεις του καβαφικού στίχου, το ενόργανο σύνολο 
των οποίων δύναται να αποτελείται από ποικίλα σύνολα μουσικής δωματίου έως 
και πολυμελείς ορχήστρες, χωρίς να αποκλείεται η διακριτική συνύπαρξη του 
μέλους με ένα και μόνο πνευστό. Ενδεικτικά παρατίθεται ότι σύνολο τεσσάρων 
ξύλινων πνευστών επιλέγει ο Μ. Θεοδωράκης στο έργο του Τέσσερα Ποιήματα του 
Κ. Καβάφη (1954), όπου τα πνευστά «συναπαγγέλλουν» με τον αφηγητή τον 
Aλεξανδρινό ποιητή, ενώ στα Τρία Ποιήματα του Κωνσταντίνου Καβάφη (1999) 
του Ι. Φούλια ένα τυπικό κουιντέτο πνευστών συνοδοιπορεί με κουαρτέτο 
εγχόρδων. Στο έργο Πόλις (1984) του Κ. Σφέτσα επτά χάλκινα κάνουν ιδιαίτερα 
αισθητή την παρουσία τους στα μεταβατικά οργανικά μέρη όπου συνδυάζονται 
με ορχήστρα εγχόρδων και κρουστά. Ομοίως, στην καντάτα Η Κηδεία του 
Σαρπηδόνος (1966) του Γ. Α. Παπαϊωάννου επτά ξύλινα και χάλκινα πνευστά, με 
την αρωγή δύο τσέλων, δύο κοντραμπάσων και ενός διευρυμένου συνόλου 
κρουστών κυριαρχούν στα εκτεταμένα ορχηστρικά Intermedi του έργου, ο 
αφηγηματικός και επικός χαρακτήρας των οποίων έρχεται σε αντιδιαστολή με τη 
λιτότητα και την αφαιρετική διάθεση του οργανικού μέρους κατά τη συνοδεία 
της καβαφικής μεταφοράς των στίχων της Ιλιάδας στη νεοελληνική ποίηση.  

 
1. Εισαγωγή 
Είναι γεγονός ότι ο Κ. Π. Καβάφης, ο πιο δυσμελοποίητος των ποιητών μας,1 

τροφοδοτεί με έμπνευση Έλληνες και ξένους συνθέτες επί έναν αιώνα περίπου 
(1925-2021) με αποτέλεσμα την σύνθεση μερικών εκατοντάδων τραγουδιών-
μουσικών αποδόσεων,2 αληθινή πρόκληση για μουσικολόγους και εκτελεστές.  

Στην παρούσα ανακοίνωση διερευνάται ο ρόλος των πνευστών στις 
μουσικές αποδόσεις του καβαφικού στίχου από τους Μ. Θεοδωράκη, Γ. Α. 
Παπαϊωάννου, ΑΘ. Σίμογλου, Κ. Σφέτσα, Ντ. Κωνσταντινίδη, Σπ. Δήμα, Α. Καρόζα, 
Ι. Μπενάκη, Ι. Φούλια, Ν. Αθηναίο και Στ. Κορκολή. Η αναφορά στα έργα και τους 
συνθέτες παρατίθεται ανάλογα με τη χρονολογία ολοκλήρωσης των έργων, είναι 
ενδεικτική και καλύπτει μία χρονική περίοδο εβδομήντα χρόνων, από το 1954 
έως το 2017, καθώς κυρίως κατά το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα οι Έλληνες 

 
1 «Δυσμελοποίητο» αποκαλεί τον Κ. Π. Καβάφη ο Γιώργος Λεωτσάκος με αφορμή την 

κριτική της εκτέλεσης του κύκλου 6 τραγουδιών με τον τίτλο Ιθάκη του Νίκου Αθηναίου την 1η 
Απριλίου 2014 στην αίθουσα Άρης Γαρουφαλής του Ωδείου Αθηνών. Πρβλ Γιώργος Λεωτσάκος, 
Δέκατες Ελληνικές Μουσικές Εορτές: Βύρωνος Φιδετζή opus magnum. Critic’s Point, 2014, 6, 
http://critics-point.gr/δέκατες-ἑλληνικὲς-μουσικὲς-γιορτ/. 

2 Vassilis Lambropoulos, C.P. Cavafy Music Resource Guide: Songs and Music Settings of 
Cavafy’s Poetry. Compiled by Vorissis Peter, Leontis Artemis. Departments of Classical Studies and 
Comparative Literature, University of Michigan, Michigan, 2019, 
https://lsa.umich.edu/content/dam/modgreek-assets/modgreek-docs/Cavafy%20Resource.pdf. 
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συνθέτες, όπως ενδεικτικά οι Γ. Α. Παπαϊωάννου, Θ. Αντωνίου, Κ. Σφέτσας, Ντ. 
Κωνσταντινίδης και άλλοι, επιλέγουν να συνοδεύουν το μέλος με ποικίλα 
ενόργανα σύνολα με στόχο κυρίως τη δημιουργία ηχοχρωμάτων τα οποία 
αποδίδουν μουσικά την περιρρέουσα ατμόσφαιρα του εκάστοτε ποιήματος. 

 
2. Μεθοδολογία 
Η μέθοδος ανάλυσης που ακολουθείται είναι περιγραφική και εστιάζει στο 

κριτήριο του ρόλου των πνευστών οργάνων στην εξέλιξη, κορύφωση και 
κατάληξη του εκάστοτε μουσικού έργου, στα αμιγώς οργανικά μέρη (εισαγωγικά, 
μεταβατικά, καταληκτικά) και στη συνοδοιπορία των πνευστών με το μέλος. 
Παράλληλα δίνεται μία συνοπτική εικόνα του ιστορικού πλαισίου σύνθεσης των 
έργων αλλά και της αισθητικής αντίληψης που ενστερνίζεται ο εκάστοτε 
συνθέτης.  

 
3. Συνθέτες και έργα 
 
3.1. Μ. Θεοδωράκης (1925-2021) 
 
3.1.1 Quatre poèmes de Konst. Kavafis  
Ο Μίκης Θεοδωράκης αποφοιτά με πτυχίο Αρμονίας από το Ωδείο Αθηνών 

το 1950 και το 1954 με κρατική υποτροφία εγκαθίσταται στο Παρίσι για να 
συνεχίσει τις μουσικές του σπουδές στο Ανώτατο Εθνικό Ωδείο (Conservatoire). 
Εκείνη τη χρονιά συνθέτει τα Quatre poèmes de Konst. Kavafis, Τέσσερα ποιήματα 
του Κωνσταντίνου Καβάφη για αφηγητή και τέσσερα πνευστά: όμποε, αγγλικό 
κόρνο, κλαρινέτο και φαγκότο. Η παρουσία των πνευστών στο έργο δεν είναι 
αυτή της συμβατικής μουσικής υπόκρουσης πάνω στην οποία ο αφηγητής θα 
απαγγείλει τα επιλεγμένα από τον συνθέτη ποιήματα εν προκειμένω τα ποιήματα 
Τελειωμένα, Μακριά, Απολείπειν ο Θεός Αντώνιον και Τείχη. Ο ρόλος τους είναι 
ενεργός στην αφήγηση καθώς άλλοτε προαπαντούν τον αφηγητή, άλλοτε 
απαγγέλουν μαζί του τον Αλεξανδρινό ποιητή, άλλοτε ως ένα συμπαγές ηχητικό 
σώμα παρεμβάλλονται μεταξύ των ενοτήτων του ποιήματος, άλλοτε απλά 
παραδίδουν τη σκυτάλη της αφήγησης στον αφηγητή και άλλοτε κάποιο από 
αυτά, κυρίως το όμποε ή το φαγκότο, απομονώνεται από τα υπόλοιπα πνευστά 
για να συντροφεύσει στον αφηγητή. Το μουσικό συντακτικό, τονικό, λιτό και 
απέριττο, συντίθεται από ρυθμικομελωδικά κύτταρα τα οποία αναδιατάσσονται 
και επαναλαμβάνονται με συνέπεια κατά το πλείστον με ιδιαίτερα χαμηλές 
δυναμικές (p και ppp) και με οικονομία εκφραστικών μέσων.  

 
3.1.2 3η Συμφωνία 
Μία από τις εκδοχές της 3ης Συμφωνίας του Θεοδωράκη, το αρχικό θέμα 

της οποίας έχει ήδη συνθέσει το 1942, ολοκληρώνεται το 1982. Στο τρίτο μέρος 
της Συμφωνίας, το οποίο έχει χαρακτήρα ιντερλούδιου, η συνοδοιπορία του 
Αλεξανδρινού ποιητή με τον εθνικό μας ποιητή Διονύσιο Σολωμό και τους 
Βυζαντινούς Ύμνους της Μ. Παρασκευής σκιαγραφούν την ιστορική συνέχεια της 
Ελλάδας. Ο συνθέτης μελοποιεί στίχους από το ποίημα Η Πόλις του Καβάφη οι 
οποίοι τραγουδιούνται από μέτζο σοπράνο μέσα σε ένα ορχηστρικό και 
χορωδιακό ξέσπασμα όπου το μέλος επιλεκτικά ντουμπλάρεται από χάλκινα 
πνευστά. Ο ρόλος των χάλκινων είναι καταλυτικός κατά τη μουσική απόδοση του 
συμβολισμού σύμφωνα τον οποίο, κατά τον Andreas Brandes, «οι δύο νεοέλληνες 
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μέγιστοι ποιητές ενώνονται για να ανοιχτούν οι πύλες της Αγίας Σοφίας οι οποίες 
αφήνουν να ξεχυθούν διάπλατα οι φωτεινοί ήχοι από τα χάλκινα και τα 
κρουστά».3  

 
3.2. Γ. Α. Παπαϊωάννου (1910-1989) 
 
3.2.1 Τρία Τραγούδια για μέτζο σοπράνο και ενόργανο σύνολο ΑΚΙ-Ντ. 184 
Ο Γιάννης Ανδρέου Παπαϊωάννου σηματοδοτεί την έναρξη της ύστερης 

περιόδου του έργου του το 1966 με τη σύνθεση τριών τραγουδιών σε ποίηση 
Καβάφη για μέτζο-σοπράνο και ενόργανο σύνολο αποτελούμενο από φλάουτο, 
όμποε, κρουστά, βιόλα και τσέλο. Τα τραγούδια ολοκληρώθηκαν στις 5 Μαρτίου 
1966 και ερμηνεύτηκαν πρώτη φορά στις 19 Απριλίου της ίδιας χρονιάς στο 
πλαίσιο της Α΄ Εβδομάδας Σύγχρονης Μουσικής για την οποία και γράφτηκαν. Τα 
ποιήματα που μελοποιούνται είναι τα Εκόμισα εις την τέχνην, Τελειωμένα και 
Απολείπειν ο Θεός Αντώνιον. Σύμφωνα με τον ίδιο τον συνθέτη «η φωνή εκφράζει 
με ένταση το ποιητικό κείμενο. Ο διάχυτος ρεαλισμός της συχνά έρχεται σε 
αντίθεση με την μουσική του οργανικού ensemble που δημιουργεί ατμόσφαιρα 
ονειρικής αντικειμενικότητας, μακριά από κάθε τάση περιγραφής».4 Τα πνευστά 
όργανα λοιπόν εδώ αποτελούν πινελιές της ηχοχρωματικής κατασκευής του 
έργου εξ ου και η συχνή άρθρωση staccato και frullato στο μέρος του φλάουτου. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι το ηχόχρωμα ανάγεται σε δομικό στοιχείο των έργων του 
ύστερου Παπαϊωάννου και αποτελεί ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του 
προσωπικού του ελεύθερου ατονικού ιδιώματος. Επιπλέον, οι κρατημένοι 
φθόγγοι αλλά και οι χαρακτηριστικές παρεστιγμένες ρυθμικομελωδικές 
φιγούρες στο Απολείπειν ο Θεός Αντώνιον κάνουν τα πνευστά να αναδύονται από 
τον γενικό ηχητικό διάκοσμο του εισαγωγικού και του μεταβατικού οργανικού 
μέρους του τραγουδιού καθώς και κατά την συνοδοιπορία του μέλους το οποίο 
περιστασιακά σχολιάζουν.  

 
3.2.2 Η Κηδεία του Σαρπηδόνος ΑΚΙ-Ντ 186 
Στις 29 Δεκεμβρίου 1966 ο Παπαϊωάννου ολοκληρώνει την καντάτα H 

Κηδεία του Σαρπηδόνος για μέτζο-σοπράνο, αφηγητή, χορωδία και ορχήστρα 
δωματίου. Αποτελούμενη από ένα φλάουτο, όμποε, κλαρινέτο σε σι ύφεση, κόρνο 
σε φα, τρομπέτα, τρομπόνι και τούμπα τα οποία συνδυάζονται με τρεις 
ερμηνευτές κρουστών, 2 τσέλα, 2 κοντραμπάσα ενώ περιστασιακά προστίθενται 
η κιθάρα και το πιάνο. Το ποίημα, που ανήκει στον κύκλο ποιημάτων με επικά 
θέματα, είναι εμπνευσμένο από τους στίχους 667-675 της ραψωδίας π της 
Ιλιάδας του Ομήρου. Ως εκ τούτου είναι σημαντικό να ειπωθεί πως η καντάτα του 
Παπαϊωάννου είναι μία διπλή αναβίωση του Ομηρικού έπους, καθώς ο Καβάφης 
μεταφέρει στη νεοελληνική γραμματεία τους προαναφερθέντες στίχους της 
Ιλιάδας μέσα από το πρίσμα της ιδιόμορφης ποιητικής γλώσσας του και ο 
συνθέτης με τη σειρά του αναβιώνει και αποδίδει μουσικά τον καβαφικό στίχο 
συνθέτοντας ένα μουσικό έπος κατά το οποίο η μελοποίηση του ποιήματος 
εμπλουτίζεται με οργανική εισαγωγή, επίλογο και πέντε ορχηστρικά ιντερμέντια 

 
3 Andreas Brandes, Τρίτη Συμφωνία, (Προσωπική ιστοσελίδα Μίκη Θεοδωράκη, 3 

Φεβρουαρίου 2014), https://www.mikistheodorakis,gr/el/music/analysis/?nid=4370. 
4 Μαρία Ντούρου, «Γιάννης Ανδρέου Παπαϊωάννου: Το συνθετικό του έργο κατά την 

τελευταία περίοδο της δημιουργίας του». Διδακτορική Διατριβή, Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, 2008, 290.  
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τα οποία αποτελούνται από ηχητικά αντικείμενα τα οποία, σύμφωνα με τον 
συνθέτη, είναι ρυθμικομελωδικές φιγούρες συγγενείς μεταξύ τους, η μία 
παραλλαγή της άλλης, και από ρυθμικές κατασκευές5 οι οποίες προκύπτουν από 
πολλαπλάσια μίας αξίας η οποία κάθε φορά ορίζεται ως μονάδα αναφοράς. Τα 
πολλαπλάσια ορίζονται από τον συνθέτη και είναι κοινά για όλες τις μονάδες 
αναφοράς που λαμβάνουν μέρος στην κατασκευή η οποία αποτελείται από 
αλληλουχίες ρυθμικών σχημάτων που ταξιδεύουν από όργανο σε όργανο 
προσδίδοντας έντονη κινητικότητα στα ορχηστρικά ιντερμέντια. Ο ρόλος των 
πνευστών είναι κυρίαρχος στο έργο και ειδικά στα ορχηστρικά ιντερμέντια. Είναι 
αυτά που εισάγουν μοιρασμένη την δωδεκαφθογγική σειρά που περιστασιακά 
χρησιμοποιεί ο συνθέτης στο έργο, ερμηνεύουν ηχητικά αντικείμενα και 
πρωτοστατούν στην ερμηνεία των ρυθμικών κατασκευών και γενικότερα 
συμβάλλουν στη σύνθεση του μουσικού έπους καθώς έχουν έντονο αφηγηματικό 
χαρακτήρα και λειτουργούν ως μουσικές αφηγηματικές αναδρομές οι οποίες σε 
ένα θεατρικό έργο, όπως για παράδειγμα σε μία τραγωδία, θα μεταφέρονταν στη 
σκηνή από τον αγγελιαφόρο.  

 
3.2.3 Τα βήματα για μικτή χορωδία και 10 όργανα ΑΚΙ-Ντ 187 
Στις 14 Ιουνίου 1967 ο Παπαϊωάννου μελοποιεί τα  Βήματα για μικτή 

χορωδία και 10 όργανα από τα οποία τα τέσσερα είναι πνευστά: φλάουτο, 
κλαρινέτο σιb, τρομπέτα και τρομπόνι τα οποία συνδυάζονται με σύνολο 
κρουστών, βιόλα, τσέλο και κοντραμπάσο. Στο συγκεκριμένο έργο τα πνευστά 
είναι αυτά που κυριαρχούν στα οργανικά μέρη του έργου τα οποία στην 
κυριολεξία είναι νοηματικές προεκτάσεις του ποιήματος. Και τα τρία οργανικά 
μέρη, η εισαγωγή, το μεταβατικό μέρος και ο επίλογος, έχουν τον ίδιο χαρακτήρα 
διασφαλίζοντας έτσι την ενότητα του έργου. Στην εισαγωγή τα  πνευστά εισάγουν 
την δωδεκαφθογγική σειρά η οποία αποτελεί ένα από τα βασικά εργαλεία 
σύνθεσης του έργου. Η εναλλαγή γρήγορων ρυθμικομελωδικών στοιχείων που 
μεταφέρονται από όργανο σε όργανο με άρθρωση staccato αποδίδουν μουσικά 
την έκρυθμη κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο λαός με αφορμή τα έκτροπα που 
διαπράττει επί δεκατέσσερα ολόκληρα χρόνια ο βασιλιάς Νέρων αλλά και 
προμηνύουν την τραγική μοίρα που περιμένει τον αμέριμνο και ανυποψίαστο 
βασιλιά. Έτσι, η οργανική εισαγωγή μεταφέρει όσα το ποίημα δεν αφηγείται και 
συνάμα προλογίζει όσα το ποίημα πρόκειται να εξιστορήσει δημιουργώντας ένα 
είδος μουσικής σκηνικής οικονομίας. Στο μεταβατικό οργανικό μέρος τα πνευστά 
σχολιάζουν όσα συμβαίνουν και συμπάσχουν. Ο ρόλος τους ομοιάζει με το ρόλο 
των τραγωδικών χορικών όπου ο χορός για την αποκλιμάκωση της έντασης του 
δράματος εξιστορεί και σχολιάζει με το δικό του τρόπο θέματα σχετικά με τον 
μύθο του έργου. Κατά τη συνοδεία τα πνευστά συντελούν στη δημιουργία 
ηχητικού φόντου για το ξετύλιγμα του μέλους. Επιπλέον, ντουμπλάρουν το μέλος 
με στόχο να υπογραμμίσουν λέξεις και φράσεις με ιδιαίτερη νοηματική βαρύτητα 
ή να εμπλουτίσουν ηχοχρωματικά την αρμονία των φωνών.  

 
3.3. Αθ. Σίμογλου (1954) 
Ο Αθανάσιος Σίμογλου, γιατρός και συνθέτης της διασποράς που διαμένει 

στη Στουτγκάρδη, μελοποιεί το 1983 τα ποιήματα Ιθάκη, Η πόλις, Θερμοπύλες, Για 
να ’ρθουν και Όσο μπορείς. Από το 1986 μέχρι σήμερα έχει μελοποιήσει 

 
5 Για τις ρυθμικές κατασκευές και τον ρόλο τους στο έργο πρβλ. Ντούρου, ό.π. παρ. 253. 
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αποκλειστικά σε τονικό ιδίωμα τριάντα ένα ακόμα ποιήματα του Αλεξανδρινού 
ποιητή τα οποία μαζί με τα πέντε προαναφερθέντα τραγούδια συμπεριλήφθηκαν 
σε μία τριλογία δίσκων ακτίνας οι οποίοι ηχογραφήθηκαν και κυκλοφόρησαν το 
2011 (Σκιές της αγάπης),6 το 2012 (Γυρισμός)7 και το 2015 (Δέησις).8 Στις 
ενορχηστρωμένες εκδοχές των τραγουδιών τα πνευστά ακολουθούν τις βασικές 
αρχές μίας κλασικής ενορχήστρωσης , δηλαδή τραγουδούν τις κύριες μελωδικές 
γραμμές και ντουμπλάρονται από τα έγχορδα ή το πιάνο. Επιπλέον «γεμίζουν» τις 
μεγάλες αξίες του μέλους, ενώ τα χάλκινα πνευστά έχουν ρόλο κυρίως 
δημιουργίας ηχητικού φόντου. Άλλοτε πάλι έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στα 
οργανικά μέρη εισάγοντας τις κύριες μελωδικές γραμμές υπό τη συνοδεία των 
εγχόρδων με τα οποία στη συνέχεια μοιράζονται το ρυθμικομελωδικό τους υλικό. 
Παράλληλα δεν αποκλείεται η αντιστικτική συνοδοιπορία των πνευστών με τα 
σχετικά μεταξύ των ντουμπλαρίσματα, ειδικά σε περιπτώσεις που η σύνθεση της 
ορχήστρας δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στη σύνθεση των πνευστών, όπως στο 
τραγούδι Απολείπειν ο θεός Αντώνιον όπου στα συνήθη πνευστά της ορχήστρας 
προστίθενται τα άλτο φλάουτο, αγγλικό κόρνο, άλτο και τενόρο σαξόφωνο.  

 
3.4. Κ. Σφέτσας (1945). Η Πόλις 
Ο Λευκαδίτης συνθέτης Κυριάκος Σφέτσας  επιστρέφει από τη Γαλλία στην 

Ελλάδα το 1975. Ο επαναπατρισμός του συνοδεύεται και από την επιστροφή του 
στην παράδοση. Διαμορφώνει ένα ιδιαίτερο προσωπικό ύφος στο οποίο ο 
συνθέτης κινείται σε ένα περιβάλλον διευρυμένης τονικής αρμονίας. Με αυτή τη 
μουσική γλώσσα ο συνθέτης αποδίδει το ποίημα Η πόλις το 1984 για μεσόφωνο, 
χορωδία, ορχήστρα εγχόρδων, κρουστά και 7 χάλκινα πνευστά ήτοι 3 τρομπέτες 
σε ντο, 3 τρομπόνια και μία τούμπα. Το έργο ερμηνεύτηκε από την Χορωδία και 
Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ υπό τη διεύθυνση του Νίκου Χωραφά και 
ηχογραφήθηκε από το Τρίτο Πρόγραμμα τον Φεβρουάριο του 1985. Η 
αντιδιαστολή των χάλκινων πνευστών με τα έγχορδα προσδίδει ιδιαίτερη 
δραματικότητα στο έργο το οποίο αποκτά διαστάσεις καντάτας με εκτεταμένα 
εμβόλιμα ορχηστρικά μέρη αλλά και σκόπιμη επανάληψη στίχων του ποιήματος. 
Ενίοτε τα πνευστά ντουμπλάρουν εμφατικά, σχολιάζουν ή ακόμα και σαρκάζουν 
το μέλος, ή επιλεκτικά κάποιο από αυτά συνοδοιπορεί αντιστικτικά με το μέλος. 
Συχνά, τα πνευστά προαναγγέλλουν το μέλος αλλά και πρωταγωνιστούν στα 
εμβόλιμα ορχηστρικά μέρη όπου η αφηγηματικότητά τους είναι έντονη και 
εμβληματική. Ο ποιητής δεν φημίζεται για τον αφηγηματικό χαρακτήρα του 
ποιητικού του λόγου, τουναντίον η γλώσσα του είναι πάντα λιτή και απέριττη, 
ωστόσο η ερμηνεία του νοήματος του ποιήματος από τον συνθέτη παίρνει 
σίγουρα διαστάσεις μουσικού έπους καθώς το συγκινησιακό φορτίο της 
διαπίστωσης του ποιητή, κατά την οποία όπου και να πάει κάποιος δεν θα 
μπορέσει να απαλλαγεί από τον ρημαγμένο εαυτό του, είναι έντονο και στο παρόν 
έργο αποδίδεται μουσικά από το μέλος και τα χάλκινα πνευστά.  

 
6 Shades of Love (Σκιές της Αγάπης), Σόνια Θεοδωρίδου, σοπράνο. Ορχήστρα Mobile υπό 

τη διεύθυνση του Θεόδωρου Ορφανίδη. The Human Voice (ΤΗV 003), 2011.  
7 Return (Γυρισμός), Σόνια Θεοδωρίδου, σοπράνο, Κατερίνα Ρούσσου, μέτζο-σοπράνο, 

Κώστας Ραφαηλίδης, βαρύτονος. Ορχήστρα Mobile υπό τη διεύθυνση του Θεόδωρου Ορφανίδη. 
The Human Voice (ΤΗV 006), 2012. 

8 Supplication (Δέησις), Βασιλική Καραγιάννη, σοπράνο κολορατούρα, Μαρία Κοστράκη, 
σοπράνο, Έλσα Γιαννουλίδου μέτζο-σοπράνο, Κύρος Πατσαλίδης, βαρύτονος. Orpheus 
Kammerorchester Wien. Aspasia (ASP001), 2015.  
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3.5. Ντ. Κωνσταντινίδης (1929 -2021)  
 
3.5.1 Reflections III Voices 
Ο Έλληνας κυρίως υστερορομαντικός συνθέτης της διασποράς Ντίνος 

Κωνσταντινίδης, στο πλαίσιο της σειράς έργων του Reflections για φωνή και 
ενόργανο σύνολο, μελοποιεί το 1984 σε μετάφραση δική του στην αγγλική 
γλώσσα το ποίημα Φωνές για σοπράνο φλάουτο ή όμποε, βιολί και πιάνο ενώ σε 
μεταγενέστερη εκδοχή το βιολί έχει αντικατασταθεί με το κλαρινέτο σιb και η 
επιλογή του όμποε δεν υφίσταται. O Κωνσταντινίδης αποδίδει μουσικά το ποίημα 
παρεμβάλλοντας εκτεταμένα οργανικά μέρη τα οποία έχουν έντονο αφηγηματικό 
χαρακτήρα ως να ήθελαν να αφηγηθούν όσα οι φωνές των αγαπημένων 
προσώπων μεταφέρουν στον ποιητή αλλά ο ποιητής επιλέγει να μην μεταφέρει 
στον αναγνώστη του. Τα πνευστά εισάγουν στο έργο σύντομες 
ρυθμικομελωδικές φιγούρες οι οποίες περνάν από το ένα πνευστό στο άλλο 
δημιουργώντας την αίσθηση μίας στομφώδους στιχομυθίας. Μουσικές ατάκες 
που στην πορεία συνοδοιπορούν αντιστικτικά, κατόπιν μεταδίδονται στο πιάνο 
και στην εξέλιξη του έργου και στο μέλος με την μορφή μελισμάτων. Επιπλέον, τα 
πνευστά ενισχύουν το συνηχησιακό ηχητικό φόντο του πιάνου κυρίως στα 
καταληκτικά μέτρα των ενοτήτων του έργου. 

 
3.5.2 Reflections IV Candles 
Στη μελοποίηση του ποιήματος Κεριά επίσης σε μετάφραση του 

Κωνσταντινίδη, ο συνθέτης επιλέγει ένα φλάουτο να συνοδοιπορήσει με πιάνο 
και άρπα στο οργανικό μέρος. Το φλάουτο κυριολεκτικά οδηγεί τις εξελίξεις του 
έργου. Καταρχάς εισάγει με την άρπα την ολοτονική κλίμακα του έργου. Στη 
συνέχεια στήνει τρόπον τινά όλο το σκηνικό συνοδείας του μέλους αλλά και των 
ενδιάμεσων οργανικών μερών εισάγοντας κατά την εξέλιξη του έργου νέα 
στοιχεία τα οποία κάθε φορά μεταλαμπαδεύει στο πιάνο και την άρπα μέσα σε 
αντιστικτικό και διαλογικό παιγνίδι χτίζοντας με αυτόν τον τρόπο την κορύφωση 
του έργου. 

 
3.6. Σπ. Δήμας (1929-1989). Iθάκη 
Τον Δεκέμβρη του 1984, ο Πρεβεζιάνος μεγαλοδικηγόρος και συνθέτης σε 

απομόνωση, μαθητής του Γ. Α. Παπαϊωάννου, Σπύρος Δήμας μελοποιεί την Ιθάκη 
για απαγγελία, βαρύτονο και ενόργανο σύνολο αποτελούμενο από κρουστά και 
ξύλινα πνευστά: φλάουτο, όμποε, κλαρινέτο sib και φαγκότο. Τα πνευστά 
προαναγγέλλουν και σχολιάζουν το μέλος και διαλέγονται με τα τονικά κρουστά 
του συνόλου, κάποια από αυτά συνοδοιπορούν με το μέλος και όλα μαζί τίθενται 
στις υπηρεσίες του συνθέτη για την τελική κορύφωση του έργου. Το φλάουτο και 
το κλαρινέτο διαδραματίζουν ιδιαίτερο ρόλο καθώς ένα από αυτά κάθε φορά 
επιλέγεται από τον συνθέτη να συντροφεύει τον αφηγητή.  

 
3.7. Α. Καρόζας. Κεριά 
Ο τονικός συνθέτης Αλέξανδρος Καρόζας που ζει και εργάζεται στην 

Φραγκφούρτη καταπιάστηκε είκοσι πέντε χρόνια με τη μελοποίηση του Καβάφη. 
Στην παρούσα θα γίνει λόγος για τη μελοποίηση του ποιήματος Κεριά στην 
εκδοχή για χορωδία a cappella και κλαρινέτο sib που έλαβε χώρα το 1991. Ο ρόλος 
του κλαρινέτου είναι ξεχωριστός. Σε καμία περίπτωση δεν συνοδεύει το μέλος 
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ούτε έχει τη διάθεση να ντουμπλάρει κάποια από τις φωνές του χορωδιακού 
μέρους. Εισάγεται στο έργο με την ένδειξη lamentο και αρθρώνει τη δεξιοτεχνική 
μελωδική του γραμμή ως κορυφαίος χορού αρχαίας τραγωδίας πάνω στο 
φωνητικό χωρίς λόγια θρηνητικό εισαγωγικό μέρος του έργου. Στη συνέχεια 
εμφανίζεται στα ενδιάμεσα αντίστοιχα φωνητικά μέρη του έργου και στην 
εξέλιξη συνοδοιπορεί με το μέλος αποδίδοντας μουσικά την εσωτερική αγωνία 
του ποιητή. Η φιγούρα του κλαρινέτου επιδέχεται πολλές ερμηνείες. Ήδη 
προαναφέρθηκε αυτή του κορυφαίου ενός τραγωδικού χορού. Μπορεί όμως να 
είναι ο ίδιος ο ποιητής ή ο αναγνώστης-δέκτης του μηνύματος του ποιητή, να είναι 
όλα όσα παραλείπει να μεταφέρει ο ποιητής στον αναγνώστη του ή απλά ένας 
σχολιαστής όσων η ποιητική και μουσική γλώσσα αφηγούνται. Μπορεί να είναι ο 
καταμετρητής των σβησμένων κεριών, ο κριτής των πεπραγμένων ή και ο ίδιος ο 
συνθέτης που καταθέτει την προσωπική του άποψη για το ποίημα ή ακόμα και 
τη νοσταλγία για την πατρίδα του, αν συνυπολογιστεί ο ρόλος του συγκεκριμένου 
οργάνου στην παραδοσιακή μας μουσική. Η εκδοχή του έργου για χορωδία και 
κλαρινέτο αλλά και για φωνή και ορχήστρα ερμηνεύτηκαν για πρώτη φορά στις 
26 Νοεμβρίου 2011 στο Wiener Konzerthaus από τη χορωδία Wiener 
Singakademie, τον Γιώργο Νταλάρα και την Ορχήστρα Δωματίου της Βιέννης υπό 
τη διεύθυνση του Γιώργου Κουντούρη. Η συναυλία ηχογραφήθηκε  σε διπλό δίσκο 
ακτίνος με τον γενικό τίτλο “The Kavafis project”.9 

 
3.8. Ι. Μπενάκης (1924-20)  
Ο ασπαστής της Εθνικής Σχολής Μουσικής, Ιωσήφ Μπενάκης, το 1993 

επιλέγει επίσης το κλαρινέτο να συνοδοιπορήσει αυτή τη φορά με το πιάνο στο 
οργανικό μέρος της μελοποιημένης Ιθάκης του. Η παρουσία του πνευστού είναι 
καθαρά συμβατική καθώς ντουμπλάρει το μέλος και στα οργανικά μέρη με 
αρπισμούς ορίζει το αρμονικό πλαίσιο του έργου. Το 1996 μελοποιεί ακόμα δύο 
ποιήματα του Καβάφη το Σπίτι της Ψυχής και το Σπίτι με κήπον στα οποία ένα 
κόρνο σε Φα συμπορεύεται με την πιανιστική συνοδεία στα οργανικά μέρη και 
αποχωρεί κατά την είσοδο του μέλους με το οποίο, στο Σπίτι με κήπον, μπορεί να 
διαλέγεται αλλά δεν συνοδοιπορεί ποτέ.  

 
3.9. Ι. Φούλιας (1976)  
Το φθινόπωρο του 1998 μέχρι και τις 23 Ιανουαρίου 1999 ο τότε 

τελειόφοιτος και νυν αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Μουσικών 
Σπουδών Αθηνών και συνθέτης Γιάννης Φούλιας μελοποιεί σε ελεύθερο ατονικό 
ιδίωμα τρία ποιήματα του Καβάφη: τα Τείχη, Μονοτονία και Τα παράθυρα για 
βαθύφωνο (μπάσο), κουαρτέτο εγχόρδων και κουιντέτο πνευστών 
αποτελούμενο από φλάουτο, όμποε, κλαρινέτο σε σι ύφεση, φαγκότο και κόρνο. 
Σύμφωνα με τον συνθέτη, η επιλογή του οργανικού συνόλου έγινε κυρίως με 
κριτήριο την εξάσκηση του νεαρού δημιουργού στον χειρισμό ενός μεγάλου και 
πολυδιάστατου συνόλου δωματίου υπό την επήρεια της μελέτης του Οκτέτου για 
έγχορδα και πνευστά του Νίκου Σκαλκώτα το οποίο άφησε το αποτύπωμά του 
στο έργο. Πιο συγκεκριμένα, ο Φούλιας επισημαίνει:  

 
Το κουαρτέτο εγχόρδων και το κουαρτέτο ξύλινων πνευστών συγκροτούν 
δύο επιμέρους σύνολα που αντιπαρατίθενται και συμπορεύονται κατά 

 
9 Δισκογραφική Εταιρία MLK, Μάρτιος 2013.  
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διαστήματα, ενώ το κόρνο άλλοτε αφομοιώνεται στο σώμα των πνευστών 
(καθιστώντας το ένα τυπικό κουιντέτο) και άλλοτε διατηρεί έναν ρόλο 
διαμεσολαβητικό ανάμεσα στα έγχορδα και τα πνευστά .10 
 
Στα εμβόλιμα οργανικά μέρη η αντιστικτική γραφή των πνευστών 

πυκνώνει, δημιουργώντας την εντύπωση συμπαγών ηχητικών σωμάτων τα 
οποία στην περίπτωση του ποιήματος Τείχη μπορεί να θεωρηθεί ότι αποδίδουν 
μουσικά τον περιορισμό στον οποίο αισθάνεται ότι έχει τεθεί ο ποιητής και στην 
περίπτωση του ποιήματος Τα παράθυρα την απεγνωσμένη αναζήτηση και 
προσδοκία της αιτίας αυτού του περιορισμού. Στο ποίημα Μονοτονία η 
αντιστικτική αρπεζοειδής κίνηση στακάτο στα πνευστά κατά την κορύφωση του 
ποιήματος λειτουργεί ως αντιστάθμισμα στο στατικό απαισιόδοξο σκηνικό του 
εγκλωβισμού στο ίδιο και απαράλλακτο πλέγμα της καθημερινότητας.  

 
3.10. N. Αθηναίος (1946). Ιθάκη 
Κατά τη διετία 2004-2006 ο Νίκος Αθηναίος συνθέτει την Ιθάκη, κύκλο έξι 

τραγουδιών για σοπράνο, βαρύτονο και μεγάλη συμφωνική ορχήστρα σε ιδίωμα 
που ακροβατεί μεταξύ τονικότητας και ατονικότητας. Τα ποιήματα που 
μελοποιούνται είναι: Ιθάκη, Κεριά, Δέησις, Φωνές, Απολείπειν ο Θεός Αντώνιον και 
Θάλασσα του πρωιού. Ο Γιώργος Λεωτσάκος, με αφορμή την πρώτη εκτέλεση του 
έργου από την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών υπό τη διεύθυνση του συνθέτη στις 5 
Μαρτίου 2010, κάνει λόγο στην εφημερίδα Εξπρές για «περίλαμπρη ορχήστρα που 
συχνά σχολιάζει τα κείμενα σαν συμφωνικό ποίημα περιβάλλοντας προσηκόντως 
τη φωνή, πάντα ευλαβικότατη στο λόγο, ατμοσφαιρική, απόκοσμη»11. Σε αυτή, 
λοιπόν, την κυριολεκτικά ανάγλυφη ορχήστρα τα πνευστά διαδραματίζουν 
εξέχοντα ρόλο καθώς τα ξύλινα συχνά συμπορεύονται αντιστικτικά με το μέλος 
και τα χάλκινα πρωτοστατούν σε κορυφώσεις και καταλήξεις οργανικών μερών. 
Συνάμα μετέχουν στη δημιουργία ηχοχρωματικών κατασκευών και δημιουργούν 
το ηχητικό φόντο για το ξετύλιγμα του μέλους.  

 
3.11. Στ. Κορκολής (1960). Θα ’θελα αυτή την μνήμην να την πω  
Το 2017 ο Στέφανος Κορκολής συνθέτει ορχηστρικά έργα κατά Καβάφη 

βασισμένα στα ποιήματα Επιθυμίες, Φωνές, Τρώες, θυμήσου Σώμα, Ιωνικόν, Μέρες 
του 1903, Απολείπειν ο Θεός Αντώνιον. Στις ορχηστρικές αυτές μουσικές 
αποδόσεις του Αλεξανδρινού το πιάνο είναι το κέντρο γύρω από το οποίο 
κινούνται τα όργανα της ορχήστρας. Κατά περίπτωση το φλάουτο και το όμποε 
ερμηνεύουν μελωδικές γραμμές που πρότερα εισήγαγε το πιάνο στις μουσικές 
αποδόσεις των ποιημάτων Ιωνικόν και Θυμήσου Σώμα, ενώ τα κόρνα λειτουργούν 
ως ορχηστρικά pedals. Στα τραγούδια Επέστρεφε, Μακρυά, Του Μαγαζιού, 
Κρυμμένα, Ένας Γέρος, Κεριά, Στο σπίτι της Ψυχής, Για να ’ρθουν, Μονοτονία, 
Θάλασσα του Πρωιού και Τα παράθυρα ο ρόλος των πνευστών είναι ποικίλος. 
Πέραν από τον σχολιασμό του μέλους και τη δημιουργία ηχητικών φόντων, τα 
ξύλινα πνευστά προαναγγέλλουν το μέλος, ντουμπλάρουν την άρπα, δημιουργούν 
ηχοχρώματα, υπογραμμίζουν εμφατικά τα έγχορδα με την αρωγή των κόρνων, 
ενώ υπάρχουν και μεμονωμένες περιπτώσεις σολιστικών περασμάτων που 
διαδέχονται το μέλος, όπως το αντίστοιχο του άλτο σαξοφώνου στο τραγούδι Στο 

 
10 Από μήνυμα που εστάλη στην υπογράφουσα την παρούσα ανακοίνωση από τον 

συνθέτη Γιάννη Φούλια μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις 15 Μαΐου 2021 και ώρα 21:22.  
11 Εφημερίδα Εξπρές, 4 Απριλίου 2010, 37. 
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σπίτι της ψυχής αλλά και επίμονης επανάληψης μελωδικών γραμμών, όπως στο 
τραγούδι Μονοτονία. Οι κατά Κορκολή μουσικές αποδόσεις του καβαφικού 
στίχου συμπεριληφθήκαν στο ψηφιακό δίσκο με τίτλο Θα’ θελα αυτήν την μνήμην 
να την πω12 και παρουσιάστηκαν το 2017 στην Όπερα του Καΐρου στο πλαίσιο 
των «Καβαφείων 2017» και στις 28 Απριλίου 2018 στην αίθουσα Στ. Νιάρχος της 
Εθνικής Λυρικής Σκηνής από την ορχήστρα της ΕΡΤ, τη χορωδία ΔΕΗ-ΔΕΔΔΗΕ και 
την παιδική δημοτική χορωδία Παπάγου - Χολαργού υπό τη διεύθυνση του 
Ιωακείμ Μπαλταβιά.  

 
4. Συμπεράσματα και ευχαριστίες 
Συνοψίζοντας, η παρουσία και ο ρόλος των πνευστών στις μουσικές 

αποδόσεις του Κ. Π. Καβάφη εμφανίζουν ιδιαίτερη ποικιλομορφία. Σχολιάζουν,  
προαναγγέλλουν, ντουμπλάρουν το μέλος, δημιουργούν ηχητικά φόντα για το 
ξετύλιγμά του, διαλέγονται με το μέλος, συντροφεύουν την αφήγηση του στίχου, 
συναπαγγέλλουν τον στίχο, συμμετέχουν στα οργανικά εισαγωγικά, καταληκτικά 
και μεταβατικά οργανικά μέρη, συμβάλλουν στη δημιουργία ηχοχρωμάτων, 
δίνουν ιδιαίτερο στόμφο και έμφαση στις οργανικές αφηγηματικές αναδρομές 
έργων επικού χαρακτήρα, πρωτοστατούν σε κορυφώσεις, συνδράμουν στη 
μουσική απόδοση του συγκινησιακού φορτίου του εκάστοτε ποιήματος. Τέλος, 
υπάρχει και η περίπτωση της παρουσίας ενός και μόνο σολιστικού πνευστού με 
χαρακτηριστικό ρόλο ο οποίος δύναται να επιδέχεται πολλαπλές ερμηνείες.  

Κλείνοντας, θερμές ευχαριστίες οφείλονται στους συνθέτες Αθανάσιο 
Σίμογλου, Κυριάκο Σφέτσα, Ντίνο Κωνσταντινίδη, Γιάννη Φούλια, Νίκο Αθηναίο 
και Στέφανο Κορκολή για τη διευκόλυνση της παρούσας έρευνας με τη διάθεση 
και αποστολή των έργων τους και στον μουσικογράφο, ερευνητή και 
μουσικοκριτικό Θωμά Ταμβάκο για την αποστολή του έργου του Σπύρου Δήμα.  
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IN THE MUSIC SETTINGS OF C. P. CAVAFY’S POETRY 
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Abstract 
It is a fact that C. P. Cavafy inspired Greek and foreign composers for about 

a century (1925-2020) resulting in the composition of a few hundred songs-
musical renderings, a real challenge for musicologists and performers. This 
proposal outlines the presence and role of wind instruments in the music settings 
of Cavafy’s poetry, the instrumental ensemble of which may consist of various 
chamber music or orchestral ensembles, without excluding the discreet 
coexistence of the vocal part with a single wind instrument. Indicatively: M. 
Theodorakis selects an instrumental ensemble of four woodwinds in his work 
Four Poems by C. Cavafy (1954), where the wind instruments “co-intone" with the 
narrator the Alexandrian poet verses, while in the Three Poems by Constantinos 
Cavafy (1999) by I. Foulias a typical wind quintet aligns with a string quartet. In 
the work Polis (1984) by K. Sfetsas, seven brass instruments make their presence 
particularly felt in the transitional instrumental parts where they are combined 
with a string orchestra and percussion. Similarly in the cantata The Funeral of 
Sarpedon (1966) by Y. A. Papaioannou seven wood and brass instruments, with 
the aid of two cellos, two double basses and an expanded ensemble of percussions, 
dominate the extensive instrumental intermedi of the work, whose narrative 
character is in contrast with the simplicity of the instrumental part that 
accompany the chant. 
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Περιλήψεις προφορικών ανακοινώσεων  
Abstracts of spoken papers 

 
Μίμης Σοφοκλέους 

Η Φιλαρμονική του Δήμου Λεμεσού: Ιστορική αναδρομή 1908 – 2020 
  
Υπό τον τίτλο «Η Φιλαρμονική του Δήμου Λεμεσού: Ιστορική αναδρομή 

1908- 2020», επιχειρείται μία τεκμηριωμένη προσέγγιση των δεδομένων που 
οδήγησαν στην ίδρυση του πρώτου, ολοκληρωμένου μουσικο-εκπαιδευτικού 
οργανισμού στην Κύπρο (Σχολή, Φιλαρμονικές, Μανδολινάτες, παραστάσεις, 
συνθέσεις κλπ.), καθώς και των συνθηκών που διαμόρφωσαν τις αρχικές 
προοπτικές και τη λειτουργία του από τις αρχές του 20 ου αιώνα έως σήμερα 
(2021).Με αφετηρία το έτος 1908, επί δημαρχίας του Χριστόδουλου Σώζου 
(1908-1912), το Δημοτικό Συμβούλιο πήρε την ιστορική απόφαση για τη 
δημιουργία της Φιλαρμονικής του Δήμου Λεμεσού, με πρώτο μαέστρο τον εξ 
Ελλάδος Αλέξανδρο Καλλιγέρη (1908-1913) και δεύτερο τον Γεώργιο Σ. 
Χουρμούζιο (1914-1930). Η Φιλαρμονική του Δήμου Λεμεσού, με κάποια 
διαστήματα απουσίας ένεκα διάλυσης, υπάρχει μέχρι σήμερα αποτελώντας, 
επίσης μία «Concert Band». Μετά από εκατόν δέκα τρία χρόνια περιπετειώδους 
λειτουργίας, η Φιλαρμονική, βασιζόμενη πάντοτε στις δικές της δυνάμεις, τόσο 
από πλευράς πόρων, όσο και ανθρώπινου δυναμικού, συνεχίζει μέχρι σήμερα το 
έργο της. Στην εργασία εξετάζονται οι διοικητικές, ιδεολογικές και καλλιτεχνικές 
παράμετροι επί των οποίων οργανώθηκε μία Φιλαρμονική, σε μια αγγλική 
αποικία, μέσα στο κλίμα του «Αλυτρωτισμού» που ήταν και ένας από τους λόγους 
που συστάθηκε η συγκεκριμένη Φιλαρμονική, καθότι έως τη δημιουργία 
Δημοτικής Φιλαρμονικής το 1908, αυτό το ρόλο τον έπαιζε η Φιλαρμονική του 
Αγγλικού στρατού. Η εργασία έγινε με βάση το αρχειακό υλικό που υπάρχει στο 
Ιστορικό Αρχείο του Δήμου Λεμεσού, και συνοδεύεται από πλούσια 
φωτογραφικά ντοκουμέντα. Η εργασία φέρνει στην επιφάνεια πλείστα άλλα 
στοιχεία τα οποία σχετίζονται με πολλά άλλα πολιτισμικά και καλλιτεχνικά 
γεγονότα, που έλαβαν χώρα στη Λεμεσό από τα τέλη του 19 ου αιώνα μέχρι 
σήμερα, μέσα στο όλο πλέγμα της διακίνησης ιδεών, κυρίως, επί Αγγλοκρατίας 
(1878-1960).  

 
Rhodell Theodore Fields 

Evaluating Practice Methods Between Winds & Brass Instruments: What we’ve 
Learned from Studies on Contextual Interference & Cognitive Load 

  
This is an examination of the current state of scientific knowledge regarding 

the best methods for practicing by instrumentalists from two families of 
instruments: woodwinds and brass. A review of studies will be followed by two 
proposals for further experimental work to clarify and shed light on unknowns 
regarding a) a practitioner’s psychological state and its influence on performing 
and b) how to properly measure musicality as a result of two different practicing 
methods; blocked vs random (interleaved). 
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James Ripley 
Synchronous Participation in Rehearsal and Performance: "Jamulus" Software 

  
Synchronous participation in rehearsal and performance has been a major 

challenge for all musicians during the pandemic, with extensive restrictions and 
protocols necessitating the use of technology to ensure the safety and well-being 
of all. Carthage College, located in Kenosha, Wisconsin, has invested in the use of 
a large computer server in nearby Chicago to facilitate the use of the „Jamulus“ 
software to allow members of the Carthage Wind Orchestra to participate in 
synchronous rehearsals this spring. The presentation will focus on the technical 
set-up required for using this software, streaming/broadband width challenges, 
and resultant audio quality. In addition, thoughts on appropriate repertoire will 
be presented as additional participants using the server can degrade the overall 
experience. 

 
John Zastoupil 

A Pathway to Pervasive Podium Leadership 
  
This presentation covers a 4-step process to discover how we can be 

compelling musical leaders. Conducting/teaching is like loading a moving truck. 
We have a finite amount of space to pack everything in! This clinic will outline a 
four-step pathway to become a more complete conductor and artistic leader. It is 
designed to allow any level of teacher to become more invested in the overall 
artistic and leadership role of the conductor/teacher. In this clinic, we will bring 
together sound leadership and teaching strategies to create a more inspired 
experience for all. Pervasive is an adjective defined as “existing in or spreading 
through every part of something.” Pervasive musical leadership requires us to be 
constantly and completely involved in teaching and artistry, balancing art and 
craft. To be a pervasive conductor, we move down our pathway to (1) trust the 
gesture, (2) be a curious listener, (3) be open to change, and (4) seek a deeper 
understanding. This clinic will unpack these truths including the fundamentals of 
gesture=sound – knowing what you expect to hear; identifying non-verbal 
gestures which match musical intention; developing gestures that have musical 
goals; creating musical dialogue from the podium; analyzing yourself while 
analyzing the ensemble; and, creating musical expression by providing compelling 
musical leadership. Attendees will have the opportunity to redefine what a 
conductor is and does as a teacher, administrator, and artist. Becoming a pervasive 
conductor/artist teacher asks us to move beyond capable navigation of the score 
to becoming a compelling musical leader. 
 

Dr. Bruce Pearson 
Crafting A Purposeful Warm-up 

  
Few tools can be of more value to directors than the effective use of rehearsal 

time. Using those minutes to maximize learning is an important key to students’ 
success. Dr. Pearson will illustrate how to design and implement the purposeful 
warm-up necessary to develop total musicianship critical to building a better 
band. 
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Evangelia Vletsi 
Wind instruments and Covid 19 

  
The year 2019 going forward to 2021, has been marked by the start of a 

global pandemic as recognized by the WHO (WHO). Internationally the SARS virus, 
Covid-19, has caused morbidity and mortality, causing shortages in the health 
systems worldwide. All of the above have caused an unprecedented time of 
fragmentation in society and an inability to join into reasonable public discourse, 
switching most activity to online life and working from home. The autonomy of 
people, including the freedom to participate in art forms has been hampered. Wind 
instruments are used in recitals and Philharmonic Orchestras to express the 
artwork of world-renowned composers and please listeners. Unfortunately, while 
most of us remain under different degrees of lockdown and restrictions, direct 
contact in recital halls and enclosed spaces has been abolished. Based on wind 
instruments’ flow dynamics and the flow of air in enclosed spaces we are called as 
scientists to answer the difficult questions of how art performance can proceed in 
the future and how buildings can be made suitable to accommodate that in safety.  

 
Πανάγιω Καραμούζη / Panagio Karamouzi 

Η διδασκαλία των ευρωπαϊκών κρουστών οργάνων στην εποχή της πανδημίας  
Teaching western percussion instruments during the pandemic 

  
Ο ερχομός της επιδημίας του Covid-19 επέφερε και την παύση των δια 

ζώσης μαθημάτων στα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Ενώ όμως σταδιακά όλο και 
περισσότερα αντικείμενα σπουδών κατέφυγαν στο διαδίκτυο ως χώρο 
διεξαγωγής της διδασκαλίας το ίδιο δεν μπορούσε να γίνει με την ίδια ευκολία 
όσο αφορά τους φοιτητές των ευρωπαϊκών κρουστών οργάνων. Κύριο εμπόδιο 
στο εν λόγω εγχείρημα αποτέλεσε η ίδια η φύση των κρουστών οργάνων τα οποία 
είναι αφ' ενός πολλά και ποικίλα και αφετέρου “κοινοτικά”, δηλαδή όχι 
προσωπική ιδιοκτησία του κάθε φοιτητή. Επομένως, σε μία εποχή όπου ο κάθε 
φοιτητής βρίσκεται περιορισμένος στο χώρο του, χωρίς πρόσβαση στο χώρο του 
πανεπιστημιακού ιδρύματος πρακτικά στερείται τη δυνατότητα ουσιαστικής 
μελέτης πάνω σε μία σειρά από όργανα. Έτσι, ο τρόπος διδασκαλίας έπρεπε να 
επαναπροσδιοριστεί σύμφωνα με τους περιορισμούς και τα μέσα διαθέσιμα τόσο 
σε φοιτητές όσο και σε διδάσκοντες. Η δημιουργική χρήση της τεχνολογίας 
επιστρατεύτηκε για την επίλυση των ανωτέρω προβλημάτων αλλά και της 
έλλειψης ομαδικής μουσικής πράξης και ανταλλαγής ιδεών, στοιχεία θεμελιώδη 
για την ακαδημαϊκή εξέλιξη των φοιτητών της ειδίκευσης κρουστών οργάνων.  

The advent of the Covid-19 pandemic brought on the effective ceasing of in-
person teaching at the university level. However, while more and more 
departments resorted to the internet as the locus of lessons the same could not be 
as easily done when it came to the students of western percussion instruments. 
The main hurdle to the aforementioned effort was the very nature of percussion 
instruments that is, on one hand, multifaceted and “communal”, meaning not the 
private property of every student. Thereby, in an era where every student finds 
themselves confined to their own space, without access to the university facilities, 
they are essentially denied the possibility of actual study on several instruments. 
It so follows that the method of teaching needs to be redefined according to the 
restrictions and the means available to students and teachers alike. The creative 
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use of technology was in this case employed to attempt a solution to the previous 
problems but also to the lack of joint musical act and exchange of ideas, both 
essential elements for the academic development of the students specializing in 
western percussion instruments. 

 
Φωτεινή Αγγέλη / Foteini Angeli 

The operations of the University of Northern Iowa's Ensembles through a Covid-
year 

  
Ονομάζομαι Φωτεινή Αγγέλη και από τον Αύγουστο του 2020 εργάζομαι ως 

βοηθός μαέστρος στο University of Northern Iowa (Πανεπιστήμιο της Βόρειας 
Αϊόβα) στις ΗΠΑ. Πρόκειται για ένα από τα τρία κρατικά πανεπιστήμια της 
πολιτείας στο οποίο κάθε χρόνο σπουδάζουν περίπου 30.000 φοιτητές. Το 
μουσικό τμήμα έχει περίπου 500 φοιτητές, δύο σύνολα πνευστών (μπάντες), 
ορχήστρα, μία marching band περίπου 200 ατόμων και τρεις jazz bands. Ως 
βοηθός μαέστρος των καθηγητών Danny Galyen (Director of Wind Ensemble) και 
Justin Mertz (Director of Marching Band & Conductor of Symphonic Band) ένα από 
τα καθήκοντά μου ήταν να διευθύνω μέρος των προβών και συναυλιών. Όλα τα 
σύνολα φέτος πραγματοποιήθηκαν κανονικά με πρόβες, ηχογραφήσεις, 
παραστάσεις και συναυλίες. Λήφθηκαν ειδικά μέτρα για την αποφυγή εξάπλωσης 
του Covid-19 εντός των συνόλων με μεγάλη επιτυχία. Μέχρι στιγμής 
(Φεβρουάριος 2021) μπορώ με υπερηφάνεια να δηλώσω ότι δεν υπήρξε κανένα 
κρούσμα που να διέδωσε τον Covid-19 εντός των συνόλων. Κάποιες από τις 
τεχνικές που χρησιμοποιούμε είναι οι αποστάσεις μεταξύ των μουσικών, οι 
κουρτίνες πλαστικών γνωστές και ως shower curtains, ειδικά καλύμματα (σα 
μάσκες) για τα όργανα και μάσκες μίας χρήσης με ειδική τρύπα για το επιστόμιο 
(με σκοπό την ελάττωση της εξάπλωσης των αεροσταγονιδίων). Στη παρουσίασή 
μου θα ήθελα να γνωστοποιήσω στην Ελλάδα τη γνώση που κέρδισα αυτή τη 
χρονιά από ένα Πανεπιστήμιο των ΗΠΑ μέσα από βίντεο και συνεντεύξεις, το 
ρεπερτόριο που επιλέχθηκε εν μέσω πανδημίας και να γνωστοποιήσω τεχνικές 
πρόβας που υιοθετήθηκαν αλλά και αυτές που εγκαταλείφθηκαν.  

My name is Foteini Angeli and since August 2020 I am working as an 
Assistant Conductor at the University of Northern Iowa, USA. It is one of the three 
State Universities with about 30.000 active students. Currently, about 500 
students are studying in the Music Department which has two Wind Ensembles 
(bands), one Orchestra, one Marching Band of about 200 people, and three jazz 
bands. As the assistant of professors Danny Galyen (Director of the Wind 
Ensemble) and Justin Mertz (Director of the Marching Band), one of my 
responsibilities was to conduct rehearsals and performances. All of the ensembles 
were active this year with rehearsals, recordings, concerts, and performances. 
Special restrictions and actions were taken with great success to avoid the spread 
of Covid-19 within the ensembles. Until today (February 2021) I can proudly say 
that there have been no cases spread throughout the ensemble. Some of the 
precautions are distances within the musicians, plastic curtains (also known as 
shower curtains), special “masks” covering the bells of the instruments, and 
disposable masks with holes that fit the mouthpiece when playing (to diminish the 
spread of the aerosols). My presentation is a tryout to present in Greece the 
knowledge I gained this year in an American University through video and 
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interviews, the repertory that was chosen through a pandemic, and rehearsal 
techniques that were either successful or unsuccessful.  

 
Ιωάννης Κούκας / Ioannis Koukas 

Οι ορχη στρες πνευστω ν και οι απεικονι σεις τους στις εικαστικε ς τε χνες 
Wind Orchestras and their depictions in the Visual Arts 

  
Στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής γεωπολιτιστικής  ενότητας 

(συμπεριλαμβανομένων και των πολιτισμών της Μεσοποταμίας και της 
Αιγύπτου), οι ορχήστρες πνευστών ως διακριτό μουσικό σώμα, εμφανίζουν ένα 
ιστορικό βάθος το οποίο - σύμφωνα με τα αρχαιολογικά ευρήματα - εκτείνεται 
έως τα μέσα της δεύτερης χιλιετίας προ Χριστού. Οι αναφορές και οι απεικονίσεις 
του συγκεκριμένου συνόλου σε ανάγλυφα, κεραμικά, νωπογραφίες, ζωγραφικούς 
πίνακες, χαρακτικά και φωτογραφίες, διαχρονικά και υπερτοπικά, καταδεικνύει 
αφενός στοιχεία όπως ο αριθμός των μελών, η σύνθεση των οργάνων, το πλαίσιο 
επιτέλεσης της αποστολής τους, αφετέρου την αντίληψη που είχαν οι κοινωνίες 
για το συγκεκριμένο μουσικό σύνολο καθώς και τη σκοπιμότητα και 
σπουδαιότητα του ρόλου του.  

In the European geo-political context (including the Mesopotamian and 
Egyptian ones), wind orchestras as a distinct, institutionalized musical ensemble, 
show a historical depth extended up to the second half of the second millennium 
B.C. References and displays of wind ensembles in reliefs, ceramics, frescoes, 
paintings, engravings, and photos, timeless and supra-local, demonstrate evidence 
like the number of the performers, the instruments, the context of their 
performances, and the perception on behalf of the societies of the expediency and 
the importance of their role. In this paper, an outline of the ontical and ontological 
characteristics of various wind instrument ensembles is attempted, imprinted in 
Visual Arts artifacts. 

 
Άλκηστις Τόγια & Γιάννης Μυράλης / Alkistis Togia & Dr. Yiannis Miralis 
Συναισθηματική αποφόρτιση και ψυχική ευεξία ερασιτεχνών μουσικών σε δύο 

μπάντες στην Ελλάδα και Κύπρο 
Emotional discharge and mental well-being of amateur musicians of wind bands 

in Greece and Cyprus 
  
H έννοια της ευημερίας (Wellbeing) έχει να κάνει με την κατάσταση της 

υγείας και της ευτυχίας των ανθρώπων μέσα από μία εξολοκλήρου βιωματική 
διάσταση (Williamson & Bohnsor, 2019). Περαιτέρω, οι Dodge et al. (2012) 
αναφέρουν ότι «η ευεξία σε βάθος χρόνου υφίσταται όταν τα άτομα έχουν τις 
κατάλληλες ψυχολογικές, κοινωνικές και φυσικές παροχές που χρειάζονται για 
να ανταποκρίνονται με επιτυχία σε μια συγκεκριμένη ψυχολογική, κοινωνική ή 
και σωματική πρόκληση» (σελ. 337). Η μουσική πράξη και δημιουργία μέσω της 
συμμετοχής σε μία ομάδα είναι ένας τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι μπορούν 
βελτιώσουν την ευημερία τους. Έρευνες 20 και πλέον ετών αναφέρουν πως η 
συμμετοχή σε μία μουσική κοινότητα σχετίζεται με βελτίωση της σωματικής και 
ψυχικής υγείας των συμμετεχόντων, αλλά και ευρύτερα με την ευημερία της 
κοινότητας και της κοινωνίας (Ansdell & DeNora, 2016˙ DeNora, 2013˙ 
MacDonald et al., 2013). Σκοπός της παρούσας έρευνας/μελέτης περίπτωσης 
είναι να διερευνήσει το επίπεδο της συναισθηματικής αποφόρτισης και ψυχικής 
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ευεξίας που βιώνουν τα μέλη δύο ερασιτεχνικών συνόλων πνευστών: ένα από τη 
Θεσσαλονίκη και ένα από την Λευκωσία. Επιπλέον, η έρευνα στοχεύει να 
διερευνήσει τους παράγοντες που συμβάλλουν στην ευημερία των μελών του 
συνόλου και πώς αυτά αξιολογούν την εμπειρία τους όχι μόνο μουσικά αλλά και 
κοινωνικά και συναισθηματικά. Η συλλογή δεδομένων θα πραγματοποιηθεί μέσω 
ενός ανώνυμου ερωτηματολογίου, καθώς και μέσω ημιδομημένων και 
εστιασμένων ομαδικών διαδικτυακών συνεντεύξεων. Οι απαντήσεις θα 
κωδικοποιηθούν θεματικά, με βάση τα ερευνητικά ερωτήματα. Η συλλογή 
δεδομένων θα ξεκινήσει στις αρχές Απριλίου και η ανάλυση δεδομένων θα 
ολοκληρωθεί έως τα τέλη Μαΐου του 2021.  

The concept of well-being (well-being) depends directly on the state of 
health and happiness of people through an entirely experiential dimension 
(Williamson & Johnson, 2019). According to the American Dictionary of 
Psychology, “well-being is a state of happiness, contentment, low levels of distress, 
overall good physical and mental health and outlook, or good quality of life” 
(VandenBos, 2013, p.621). Furthermore, Dodge et al. (2012) reported that "long-
term well-being exists when individuals have the appropriate psychological, social 
and physical benefits needed to successfully respond to a particular psychological, 
social or even physical challenge" (p. 337). Oftentimes, individuals living busy and 
demanding lives need to find ways through which they can release stress and 
anxiety and experience affective discharge which “…is believed to be a release of 
psychic energy” (VandenBos, 2013, p. 17). Overall, according to Holdsworth 
(2019), “someone who is satisfying wellness is living well and is working towards 
the prevention of their own disease and disability” (p.2). A good way to achieve 
this is by engaging in enjoyable and rewarding activities relating to music, nature, 
the arts, or sports. Musical practice and creation through participation in a group 
are preferable means for many people to improve their well-being. Research of 
more than 20 years indicates that participation in a music community is 
associated with improving the physical and mental health of participants, but also 
with the well-being of the community and society at large (Ansdell & DeNora, 
2016; DeNora, 2013; MacDonald et al., 2013). The purpose of this case study is to 
investigate the level of emotional discharge and mental wellness experienced by 
members of two amateur wind ensembles: one from Thessaloniki and one from 
Nicosia. In addition, the research aims to investigate which musical parameters 
contribute to the well-being of ensemble members and how the members 
themselves evaluate their experience not only musically, but also socially and 
emotionally. Data collection began in early April and will be completed by the end 
of May through an anonymous questionnaire, as well as through semi-structured 
individual interviews and focused group interviews. All interviews will be 
conducted online. The answers will be thematically coded based on the research 
questions to examine the role that participating in a musical ensemble plays in the 
lives of amateur musicians. 

 
Dr. Beata Iwona Glinka 

The role of the flute in an American band music 
  
An incomplete definition of the flute’s role will be discussed in various works 

from the last thirty years. With a brief history of the Sousa and Goldman Bands, 
collegiate wind ensembles, and commissions of United States military bands, 
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current definitions of the flute’s many roles in band music are determined. The 
Sousa Band is widely known because of its leader and his compositions. Although 
it was one of the most successful ensembles in history, most of the 
instrumentalists and individuals who contributed to its success have had their 
legacies forgotten. The flute section of the Sousa Band is an example of a group of 
musicians who were recognized as some of the best in the United States during 
their time, but are neglected by the present flute community. In the American wind 
band, the role of the flute has transformed parallel to the development of 
professional bands, military bands, and collegiate wind ensembles. The flute parts 
in the works of Jennifer Higdon, Steve Reich, Melinda Wagner, John Adams, John 
Corigliano, Christopher Rouse, Gunther Schuller, Henry Brant, and Morton Gould, 
will be considered for their scoring, function, technique, and virtuosity. These 
examples constitute a representative sample of flute parts depicting the evolution 
of the flute’s role from rhythmic punctuation to the featured melodic line. The 
flute’s range and various techniques are discussed as well.  

 
Robert Visser 

The Euphonium in Historical Context 
  
This is a lecture about the euphonium in a historical context. During the 

lecture, we will explore the history and function of the euphonium within various 
types of ensembles. We will start with the early history and use of the instrument, 
including related instruments and how they were used by composers. We will also 
explore the context as to why the euphonium was not included standardly in the 
symphonic orchestra. To elaborate on the history of the repertoire, Mr. Visser will 
play or show recordings of important euphonium excerpts in wind bands and 
symphonic orchestras. The goal is to give students and the audience more insight 
into the instrument, its repertoire, and its current position in the classical music 
world. People will then be able to apply this to their own playing or listening. After 
the lecture, the audience will be free to ask any questions they might have, either 
within the time limit of the lecture or in written text after the lecture has ended. 

 
Dr. Matthew Arau 

The History of Harmoniemusik and its Influence on the Modern Wind Band 
  
This presentation, titled “From Renaissance to Harmoniemusik of Mozart to 

Paul Taffanel Wind Society to the 20th Century,” will briefly explore our rich 
musical heritage over the past 600 years and provide ideas for programming 
chamber music compositions into our wind band concerts. 

 
Νικόλαος Χρυσοχόου / Nikolaos Chrysochoou 

Η Βελτίωση του επιπέδου της Φιλαρμονικής μας μέσω του αυθεντικού 
ρεπερτορίου της ορχήστρας πνευστών 

Improving our ensemble through authentic wind literature 
  
Η εισήγηση θα αναφερθεί στις αυθεντικές συνθέσεις για ορχήστρα 

πνευστών και στην αναγκαιότητα να αναζητήσουμε την μουσική ταυτότητα του 
συνόλου μας μέσα από αυτές. Θα αναλυθεί η μέθοδος ενοργάνωσης σύμφωνα με 
το grade system από τις αρχάριες έως τις επαγγελματικές συνθέσεις. 
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Επιπρόσθετα η εισήγηση θα επικεντρωθεί στις διαφορές μεταξύ των συνόλων 
concert band, wind band, marching band.  

 
Παπαστεργιοπούλου Αλεξάνδρα / Papastergiopoulou Alexandra: 

Η ενσωμάτωση της τζαζ στο ρεπερτόριο της Στρατιωτικής Μουσικής Φρουράς 
Αθηνών στις αρχές του 21ου αιώνα 

The integration of jazz in the repertoire of the Hellenic Army Band of Athens at 
the beginning of the 21st century 

  
Η παρούσα ανακοίνωση μελετά τις ποικίλες πτυχές του πρόσφατου 

φαινομένου ενσωμάτωσης και παγίωσης της τζαζ μουσικής στο ρεπερτόριο της 
Στρατιωτικής Μουσικής Φρουράς Αθηνών, η οποία αποτελεί μία από τις 17 
μονάδες στρατιωτικής μουσικής στη χώρα μας. Ακολουθώντας την 
εθνομουσικολογική προσέγγιση, τα πορίσματα της μελέτης αυτής βασίζονται 
στην προσωπική εμπειρία της ερευνήτριας, σε ημιδομημένες συνεντεύξεις 
στρατιωτικών μουσικών, αλλά και σε ανάλυση υλικού από τα αρχεία της 
Στρατιωτικής Μουσικής Φρουράς Αθηνών, τα οποία σκιαγραφούν τη συνολική 
ενασχόληση με το συγκεκριμένο είδος μουσικής μέσα από τη δομή του μουσικού 
συνόλου, τις συναυλίες και τη δισκογραφία. Επιπλέον, αναδεικνύονται επιρροές 
σε ατομικό επίπεδο (προσωπική μελέτη, σπουδές σε εκπαιδευτικά ιδρύματα κ.ά.), 
οι οποίες λειτουργούν συμπληρωματικά ως προς την ερμηνεία του φαινομένου. 
Τέλος, στην ανακοίνωση ενσωματώνονται τα προβλήματα και οι περιορισμοί που 
διανοίγονται στην εποχή της πανδημίας, καθώς και οι επικοινωνιακές πρακτικές 
που υιοθετούνται με την αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών από την υπό 
μελέτη μονάδα.  

The announcement studies the various aspects of the recent phenomenon of 
integration and consolidation of jazz music in the repertoire of the Hellenic Army 
Band of Athens, which is one of the 17 units of military music in our country. 
Following the ethnomusicological approach, the findings of the study are based on 
the personal experience of the researcher, on semi-structured interviews, as well 
as on the analysis of archived material of the Hellenic Army Band, which describes 
the overall music involvement via the structure of the ensemble, the concerts, and 
the discography. In addition, various influences that are highlighted at an 
individual level (personal study, studies in educational institutions, etc.) 
complement each other in terms of the interpretation of the phenomenon. Finally, 
the announcement incorporates the problems and limitations that arise during the 
pandemic, as well as the communication practices adopted by the utilization of 
digital technologies by the Army Band of Athens. 

 
Αθανάσιος Ζέρβας / Athanasios Zervas 

Έργα για σαξόφωνο του Δημήτρη Θέμελη. Περιπτωσιολογική μελέτη: «Ντουέτο 
για βιολί και άλτο σαξόφωνο», «Σχεδίασμα για σόλο άλτο σαξόφωνο» 

Compositions for saxophone by Dimitris Themelis; case study “Duo for violin and 
alto saxophone,” “Sketch for solo alto saxophone” 

  
Ο μουσικολόγος και συνθέτης Δημήτρης Θέμελης κατά τις τελευταίες 

δεκαετίες της ζωής του συνέθεσε ένα αρκετά ευρύ σύνολο έργων για σαξόφωνο 
σόλο, κουαρτέτο σαξοφώνων, σαξόφωνο με βιολί, βιόλα, βιολοντσέλο, πιάνο, 
εκκλησιαστικό όργανο και ορχήστρα σαξοφώνων, προσφέροντας στο 
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ρεπερτόριο του συγκεκριμένου οργάνου πολύ ενδιαφέροντα έργα. Από το σύνολο 
των έργων του για σαξόφωνο, υποδειγματικά είναι το Ντουέτο για βιολί και άλτο 
σαξόφωνο και το Σχεδίασμα για σόλο άλτο σαξόφωνο, τα οποία θα αναλυθούν 
και σχολιαστούν λεπτομερώς.  

Composer and musicologist Dimitris Themelis (1931-2017) during the last 
decades of his life wrote a rather large number of pieces for saxophone solo, duos, 
quartets, a composition for the saxophone orchestra, and saxophone with various 
instruments such as violin, viola, cello, piano, organ, and orchestra of strings. From 
the set of his compositions for saxophone, I’ve selected two virtuosic ones, the so-
called “Sketch” and the “Duo,” that I will provide analysis and discuss performance 
aspects in detail.  

 
Σωκράτης Άνθης / Socratis Anthis 

Κουιντέτο χάλκινων πνευστών-Melos Brass 
Brass ensemble-Brass quintet-Melos Brass 

  
Στον κόσμο των χάλκινων πνευστών, πλανάται συχνά το ερώτημα σχετικά 

με τη χρησιμότητα και την αξία της συμμετοχής σε μικρά μουσικά σύνολα. Για 
τους περισσότερους δε «μπρασίστες», μια καριέρα στη μουσική, σημαίνει μια 
θέση στη Συμφωνική Ορχήστρα. 

Κουιντέτο χάλκινων πνευστών. Χώρος στον οποίο τα πράγματα, πολύ 
σπάνια είναι απόλυτα και ακίνητα. Συνήθως είναι πάντα ανοικτά σε συζήτηση, 
κάτι το οποίο είναι υγιές και για τους μουσικούς και για τη μουσική. Χώρος 
έκφρασης προσωπικής φωνής. «Όλη η μουσική είναι μουσική δωματίου». Χώρος 
στον οποίο ψάχνεις τα εργαλεία τα οποία κάνουν τους στόχους εφικτούς. Μια 
αυτόνομη, δημοκρατική μουσική οντότητα, η οποία βασίζεται και χειρίζεται τα 
μέλη της ισοδύναμα και η οποία καλλιεργεί μουσικά, ηθικά και κοινωνικά 
χαρακτηριστικά. 

MELOS BRASS [1989-]. Ένα από τα μακροβιότερα παγκοσμίως κουιντέτα 
χάλκινων πνευστών. Η συμβολή του στη βελτίωση του επιπέδου των χάλκινων 
πνευστών στην Ελλάδα, μέσω της οργάνωσης για 15 χρόνια της Διεθνούς Θερινής 
Μουσικής Ακαδημίας στην Κέρκυρα και η συμβολή του στην ενίσχυση του 
ρεπερτορίου για χάλκινα πνευστά, με δεκάδες έργα Ελλήνων συνθετών οι οποίοι 
του αφιέρωσαν έργα τους.  

In the world of brass, the question often arises about the usefulness and 
value of participating in small ensembles. For most "brassists", a career in music 
means a place in a Symphony Orchestra. 

Brass Quintet: A place where things are very rarely absolute and immovable. 
They are usually always open to discussion, which is healthy for both music and 
musicians. Space for personal voice expression. "All music is chamber music." A 
space where you look for the tools that make the goals achievable. An autonomous, 
democratic musical entity, which relies on and handles its members equally and 
which cultivates musical, moral, and social characteristics. 

MELOS BRASS [1989-]: One of the world's longest-lived brass quintets. It’s a 
contribution to the improvement of the level of brass in Greece, through the 
organization for 15 years of the International Summer Music Academy in Corfu 
and its contribution to the strengthening of the repertoire for brass, with dozens 
of works by Greek composers who dedicated to it. 
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Claudio Re 
Complete Repertoire for the Wind Band: raison d'être and Approach 

  
Over the last half-century, the perceived lack of quality repertoire for the 

modern wind orchestra has prompted the profession to adopt a host of strategies 
focused on creating a new body of quality music. The commissioning of new 
literature, along with other initiatives and the widespread commercial 
distribution of printed music, have encouraged many modern composers to look 
for their niche in the band world. As a result, our programming has become heavily 
centered on music composed in the last fifty years, overlooking the long aesthetic  
and stylistic history of our medium. This trend is no longer innovative, reflecting 
the tradition of pre-romantic periods in which there was little or no historical 
awareness, and only contemporary music was performed. This paper will indicate 
evidence of current programming trends, argue for the relevance of original wind 
repertory from earlier periods, and discuss examples, possibilities, and 
opportunities for the inclusion of such literature in the concert programs of both 
amateur and semi-professional bands.  

 
Χαράλαμπος Μακρής 

Η μουσική των πνευστών στην Ευρώπη και ο ρόλος της μεταρρύθμισης του 
Alessandro Vessela στη διαμόρφωση της σύγχρονης ορχήστρας πνευστών 

  
Η εργασία αρχικά εξερευνά την σύσταση των συνόλων πνευστών κυρίως 

στον ευρωπαϊκό χώρο (Ιταλία, Γαλλία, Βρετανία) από τον 13ο αιώνα μέχρι και τις 
αρχές του 20ου αιώνα και την περίφημη μεταρρύθμιση του Alessandro Vessella 
(ιτ. riforma di Vessella). Η μπάντα είναι ένας μουσικός σχηματισμός που 
αποτελείται κυρίως από πνευστά και κρουστά όργανα. Κάποια μουσικά όργανα 
μπορεί να διαφέρουν σύμφωνα με την τοπική παράδοση και το χώρο μέσα στον 
οποίο στελεχώνεται και δραστηριοποιείται η μπάντα. Σήμερα, οι ουσιώδεις 
διαφορές είναι ελάχιστες και καθ’ αυτό τον τρόπο η τυπική σύνθεση και 
σχηματισμός των μπαντών παγκοσμίως χαρακτηρίζεται από μια τυπικότητα. O 
μαέστρος και συνθέτης έργων για μπάντα Alessandro Vessella (1860-1929) 
εφάρμοσε μια μεταρρύθμιση που στη συνέχεια θα επεκταθεί και εκτός Ιταλίας. 
Στα πλαίσια αυτής της μεταρρύθμισης πρότεινε έναν νέο τρόπο διάρθρωσης των 
οργανικών φωνών και των ομάδων οργάνων στην παρτιτούρα της μπάντας. Ο 
Vessella χρησιμοποίησε νέα ηχοχρωματικά κριτήρια για να μπορέσει να 
κατατάξει με έναν ενιαίο τρόπο τις πολύπλοκες και ετερογενείς οργανικές ομάδες 
που ήταν ο κορμός των μπαντών εκείνη την περίοδο. Στα τρία βιβλία που 
εξέδωσε, επιχειρεί να δώσει σαφή ορισμό στην μπάντα και προτείνει αριθμό 
εκτελεστών προκειμένου να προκύπτει πληρότητα σε τρεις βασικούς 
σχηματισμούς μπάντας: μικρή, μεσαία και μεγάλη μπάντα (ιτ. piccola banda, 
media banda, grande banda). Στο βιβλίο Σπουδή Ενορχήστρωσης για μπάντα (ιτ. 
Studio di Strumentazione per banda, εκδόσεις Riccordi), προβαίνει σε λεπτομερείς 
περιγραφές των εκτάσεων και των τεχνικών των πνευστών οργάνων που ήταν 
σε χρήση εκείνη την εποχή. Τέλος περιλαμβάνει δικές του μεταφορές 
συμφωνικών έργων σαν παραδείγματα των μεταρρυθμίσεων που προτείνει. 
Τέλος επιχειρείται μια σύγκριση με παρτιτούρες μπάντας Ελλήνων συνθετών και 
ενορχηστρωτών της ίδιας περιόδου αλλά και μεταγενέστερες που φυλάσσονται 
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στο ιστορικό αρχείο της Φιλαρμονικής Σχολής Πάλλης, σε μια προσπάθεια να 
διαπιστωθεί η διείσδυση των ιδεών του Vessella στις μπάντες των Επτανήσων.  
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ / BIOGRAPHICAL NOTES 
 

Όλγα Παχή / Olga Pachi 
Η Όλγα Παχή είναι διδάκτωρ Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου. Έχει 

συγγράψει μονογραφίες και μελέτες σχετικά με τη Νεοελληνική Ιστορία, την 
Ιστορία της Κέρκυρας και την εκπαίδευση. Έχει συμμετάσχει ως εισηγήτρια σε 
διάφορα συνέδρια και ημερίδες και ως επιμορφώτρια σε  πολλά προγράμματα του 
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Από 
τον Μάρτιο του 2003 μέχρι και τον Σεπτέμβριο του 2018 υπηρέτησε ως Σχολική 
Σύμβουλος Φιλολόγων και Προϊσταμένη Επιστημονικής και Παιδαγωγικής 
Καθοδήγησης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Περιφερειακή Διεύθυνση 
Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων. Από τον Οκτώβριο του 2018 είναι Οργανωτική 
Συντονίστρια του 1ου Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων.  

Olga Pachi is a doctor of History from Ionian University. She has written 
monographs and studies on Modern Greek History, the History of Corfu, and 
education. She has participated as a speaker in various conferences and 
workshops and as a trainer in many programs of the Pedagogical Institute and the 
Institute of Educational Policy. From March 2003 until September 2018, she 
served as a School Counselor of Philologists and Head of Scientific and Pedagogical 
Guidance of Secondary Education in the Regional Directorate of Education of the 
Ionian Islands. Since October 2018, she is the Organizing Coordinator of the 1st 
Regional Center for Educational Planning of the Regional Directorate of Education 
of the Ionian Islands.  

 
Μίμης Σοφοκλέους 

Ο Μίμης Σοφοκλέους, είναι σήμερα ο επιστημονικός διευθυντής του 
Παττίχειου Δημοτικού Μουσείου – Ιστορικού Αρχείου και Κέντρου Μελετών 
Λεμεσού, αλλά συγχρόνως παραμένει ακτιβιστής του Πολιτισμού. Γεννήθηκε το 
1954, φοίτησε στο Λανίτειο Ελληνικό Γυμνάσιο Λεμεσού και υπηρέτησε στην 
Κυπριακή Εθνοφρουρά από τις 20 Ιουλίου 1972 μέχρι και την 1 η Σεπτεμβρίου 
1975. Υπήρξε ο πρώτος συνεργάτης του Μάριου Τόκα στη Μουσική. Με 
προπτυχιακές σπουδές στην Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και 
μεταπτυχιακές στα πανεπιστήμια La Trobe, RMIT University και University of 
Queensland, στην Ιστορία και τις Πολιτισμικές Σπουδές, εργάστηκε στην 
Αυστραλία και την Κύπρο σε διάφορα πανεπιστήμια και κινήθηκε σε 
συγκεκριμένους επιστημονικούς γνωστικούς προσανατολισμούς, έχοντας όμως 
πάντοτε την Αισθητική των πραγμάτων καθώς και την «Εντοπιότητα» ως βασικά 
στοιχεία των προσεγγίσεών του. Είναι γνωστός στο αναγνωστικό κοινό ως ο 
εισηγητής της μελέτης της «Εντοπιότητας» στην Κύπρο, την οποία απέδωσε σε 
διαλέξεις, άρθρα, μονογραφίες και βιβλία, σε διάφορες μορφές και εκφάνσεις. 
Από το 2004 έως το 2008 υπήρξε μέλος ναι Αντιπρόεδρος της Προσωρινής 
Διοικούσας Επιτροπής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), 
συντονιστής του Τμήματος Πολυμέσων και Γραφικών τεχνών και σύμβουλος από 
το 2009-2010 για την ανάπτυξη της Σχολής Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών 
του εν λόγω Πανεπιστημίου.  
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Αθανάσιος Μανιάτης / Athanasios Maniatis 
Ο Αντισυνταγματάρχης Αθανάσιος Μανιάτης γεννήθηκε στην Αθήνα το 

1965. Η επαφή του με τη μουσική ξεκίνησε σε μικρή ηλικία με την επιρροή του 
πατέρα του Γεωργίου Μανιάτη, ο οποίος υπηρέτησε στις τάξεις του Στρατού 
Ξηράς ως στέλεχος του Μουσικού Σώματος (1953-1988). Σπούδασε σαξόφωνο, 
κλαρινέτο καθώς και Ανώτερα Θεωρητικά στα Ωδείο Αθηνών, Ελληνικό Ωδείο και 
Ωδείο Ραϋμόνδη. Από το 1984 έως το 2010 έχει υπηρετήσει στο Μουσικό Σώμα 
ως κλαρινετίστας σε διάφορες Μονάδες ανά την Ελλάδα. Έχει συμμετάσχει σε 
ποικίλα φεστιβάλ της Ευρώπης (Βουλγαρία, Βέλγιο, Σερβία, Αλβανία) και της 
Αμερικής (Νέα Υόρκη). Σήμερα κατέχει τη θέση του διευθυντή στη Διεύθυνση 
Μουσικού Σώματος ΓΕΣ. Το 2015 οργάνωσε όλες τις δράσεις που έλαβαν χώρα 
για τον εορτασμό των 190 χρόνων από την ίδρυση της 1ης Στρατιωτικής 
Μπάντας (συναυλίες, ηχογραφήσεις, βιντεοσκοπήσεις και 18 εκθέσεις 
φωτογραφίας). Τα τελευταία χρόνια ασχολείται συστηματικά με την έρευνα , 
συλλογή και διάσωση τεκμηρίων που αφορούν την ιστορία και εξέλιξη της 
Στρατιωτικής Μουσικής του Στρατού Ξηράς.  

Lieutenant Colonel Athanasios Maniatis was born in Athens in 1965. His 
connection with music started at a young age as he was affected by his father 
George Maniatis, who served in the Army Corps as a member of the Music Corps 
(1953 – 1988). He studied saxophone and clarinet as well as music theory at the 
Conservatory of Athens, the Hellenic Conservatory, and the Conservatory of 
Raymondi. He served in the Music Corps as a clarinetist in different Military Units 
throughout Greece from 1984 to 2010. He has participated in various festivals in 
Europe (Bulgaria, Belgium, Serbia, Albania) and the USA (New York). Currently, he 
holds the position of conductor of the Music Corps of the Hellenic Army General 
Staff (H.A.G.S.). He organized all the events for the celebration of the 190 years 
from the establishment of the 1st Military Band (live concerts, recordings, video 
recordings, and 18 photo exhibitions). Over the last few years, he has been 
involved in the systematic research, collection, and conservation of evidence 
regarding the history and evolution of the Military Music of the Army Corps. 

 
Φιλαρμονική Εταιρεία Μάντζαρος / Mantzaros Philharmonic Society 
Το αρχικό σχήμα της Φιλαρμονικής Εταιρίας «Μάντζαρος» (Φ.Ε.Μ.) 

προετοιμάζεται ήδη από τον Ιούνιο του 1890, από μία ομάδα διανοούμενων νέων, 
οι οποίοι ασχολούντο με την Μουσική και είχαν προηγουμένως δημιουργήσει τον 
«Ψυχαγωγικό Συνεταιρισμό». Η ιδρυτική Γενική Συνέλευση του Σωματείου 
πραγματοποιείται στις 21 Ιουνίου 1890 όπου εγκρίνεται ο πρώτος κανονισμός 
και η σφραγίδα του σωματείου με την επιγραφή «Ψυχαγωγικός Συνεταιρισμός εν 
Κερκύρα» και στη μέση οι λέξεις «Ισότης-Αδελφότης». Πρώτος Αρχιμουσικός της 
Φιλαρμονικής εκλέγεται το ιδρυτικό μέλος Αναστάσιος Ρινόπουλος. Τα χρώματα 
της Στολής της Φ.Ε.Μ. καθορίστηκαν το μπλε και άσπρο, προσομοιάζοντας με τα 
χρώματα της Ελληνικής Σημαίας. Η πρώτη επίσημη εμφάνιση του Μουσικού 
Σώματος πραγματοποιήθηκε στη Λιτανεία του Αγίου Σπυρίδωνος, στις 4 
Νοεμβρίου του 1890. Κατά τη συνεδρίαση της 18ης Νοεμβρίου 1890 
καθιερώνεται οριστικά πλέον ο τίτλος Φιλαρμονική Εταιρία «Μάντζαρος» προς 
τιμήν του μεγάλου Κερκυραίου Μουσουργού και Μουσικοπαιδαγωγού, Νικολάου 
Χαλικιόπουλου–Μάντζαρου, συνθέτη του Εθνικού Ύμνου και ιδρυτού της 
Επτανησιακής Σχολής Μουσικής. Η Φ.Ε.Μ. συμμετέχει στις καλλιτεχνικές 
εκδηλώσεις των πρώτων σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων στην Αθήνα το 1896 
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και έκτοτε διαγράφει λαμπρή καλλιτεχνική πορεία στα μουσικά δρώμενα της 
χώρας και στο εξωτερικό. Έχει τιμηθεί με πλήθος διακρίσεων και βραβεύσεων 
όπως το βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών το 1990, το Χρυσό βραβείο στο World 
Orchestra Festival Vienna 2016 κ.α. Από τον Σεπτέμβριο του 2013, Καλλιτεχνικός  
Διευθυντής και Αρχιμουσικός, είναι ο διεθνούς φήμης τρομπετίστας και παλιός 
μουσικός της φιλαρμονικής Σωκράτης Άνθης. 

The formation of the Philharmonic Society Mantzaros (FEM) has been 
prepared since June 1890 by a group of young intellectuals who were engaged in 
music and had previously created the "Entertainment Cooperative". The founding 
General Assembly of the Association is held on June 21, 1890, when the first 
regulation and the seal of the association are approved with the inscription 
"Entertainment Cooperative in Corfu" and in the middle the words "Equality-
Brotherhood". The founding member Anastasios Rinopoulos is elected the first 
Chief Musician of the Philharmonic. The colors of the F.E.M., blue and white, were 
determined simulating the colors of the Greek flag. The first official appearance of 
the Musical Corps took place at the Litany of Agios Spyridon, on November 4, 1890. 
During the meeting of November 18, 1890, the title Philharmonic Society 
Mantzaros was finally established in honor of the great Corfiot Composer and 
Musician Nikolaos Halikiopoulos-Mantzaros, composer of the National Anthem 
and founder of the Ionian School of Music. The F.E.M. participates in the artistic  
events of the first modern Olympic Games in Athens in 1896 and since then takes 
a brilliant artistic course in the musical events of the country and abroad. The 
ensemble has been honored with many distinctions and awards such as the award 
of the Academy of Athens in 1990, the Gold Award at the World Orchestra Festival 
Vienna in 2016, etc. Since September 2013, the Artistic Director and Chief  
Musician of the Philharmonic is the internationally renowned trumpet player 
Socrates Anthis Philharmonic. 

 
Rhodell Theodore Fields 

Rhodell Theodore Fields was born in Germany and was raised between 
Greece and the U.S. He is currently a Ph.D. candidate with the University of 
Macedonia, Greece after acquiring two degrees in the U.S. in Music Composition. 
His research interests are in the fields of music cognition and music perception. 
His orchestral musical output has been performed by “The Florida Orchestra” and 
the “Kyiv Philharmonic Orchestra” alongside numerous performances of his 
chamber and solo works. As a performer, he is also a recording pianist-
keyboardist and orchestrator in several commercial recordings with various 
artists. His attention to detail and solid research skills landed him the prestigious 
“Best Presentation Award” at the 2021 International Conference of Music 
Cognition & Perception which was held in Madrid, Spain. 

 
James C. Ripley 

James C. Ripley is a Professor of Music and Director of Instrumental Music 
Activities at Carthage College. He also serves as Music Consultant for the Sakuyo 
Wind Philharmony at Sakuyo University in Kurashiki, Japan, where he was Music 
Director from 2001-2011. At Carthage, Dr. Ripley conducts the Wind Orchestra, 
and the chamber winds group AMATI. He also teaches classes in conducting, 
teaching methods, the history of the wind band, and psychoacoustics. Prior to his 
appointment at Carthage, Dr. Ripley served as Assistant Professor of Conducting 
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and Ensembles at the Eastman School of Music, as Associate Director of Bands at 
Northern Arizona University in Flagstaff, and as a clinical faculty member at 
Luther College. In 2012, Dr. Ripley received the Carlo A. Sperati Award from 
Luther College for outstanding service in the field of instrumental music. He 
currently serves as President of the World Association for Symphonic Bands and 
Ensembles (WASBE), and as Music Director of the Waukesha Area Symphonic 
Band (WASB). 

 
Dr. John Zastoupil 

Ο Δρ. Zastoupil είναι Διευθυντής των συναυλιακών ορχηστρών πνευστών  
και Αναπληρωτής Καθηγητής στο Missouri State University.  

Dr. John Zastoupil is the Director of Concert Bands and an Associate 
Professor of Music at the Missouri State University. 

 
Dr. Bruce Pearson 

Bruce Pearson is a world-renowned music educator, author, composer, and 
clinician. He is the author of the Standard of Excellence Comprehensive Band 
Method, Best in Class Band Method, and co-authored the Tradition of Excellence 
Comprehensive Band Method. He also co-authored the Standard of Excellence Jazz 
Ensemble Method and the Standard of Excellence Advanced Jazz Ensemble Method, 
Festival Solos Book 1, 2, 3, Festival Ensembles Books 1 and 2, Excellence in Chamber 
Music Books 1, 2, and 3, Concert Time Band Folio, and Holiday Classics. 

In addition to his many books, Dr. Pearson is well-known as a composer of 
many widely performed compositions for concert band and jazz ensemble. He has 
led clinics in all fifty of the United States and has been guest conductor and 
clinician, by invitation, of countries throughout the Pacific Rim, the Orient, Europe, 
and the Canadian provinces. 

He received a Bachelor of Science degree from St. Cloud State University in 
Music Education, a Master’s Degree in Music Education from the University of 
Northern Colorado, and a doctorate from St. Cloud State University. He has done 
post-graduate work at the University of Minnesota. 

Bruce Pearson has taught at the elementary, junior high, high school, and 
college levels for over forty years. Twice nominated for the prestigious Excellence 
in Education Award, he was recognized as “most outstanding in the field of music”  
for the state of Minnesota. In December 1998, Dr. Pearson, “in recognition of his 
outstanding contribution to music education,” was awarded the prestigious 
Midwest International Clinic Band and Orchestra Conference Medal of Honor. In 
2001, he was awarded St. Cloud State University’s Distinguished Service to Music 
Award “in appreciation for lifelong contribution to music and music education”. In 
2007, Dr. Pearson received St. Cloud State University’s “Distinguished Alumni 
Award.” That same year he was recognized as the first Patron for the Maryborough 
Conference in Queensland, Australia. The American School Band Directors 
Association conferred on Dr. Pearson the 2014 Edwin Franko Goldman Award” as 
a symbol of high esteem and respect, and as a measure of appreciation and 
gratitude for outstanding personal contributions to the school band movement. 
Additionally, Dr. Pearson was recognized with a 2017 University of Northern 
Colorado’s Honored Alumni Award.  

Dr. Pearson continues to serve as a guest lecturer, clinician, and conductor 
in addition to his work as a composer, arranger, and author.  
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He has been married to his wife, Dee, for over fifty years. They have three 
children and nine grandchildren. 

 
Dr. Ilias Chrissochoidis 

Ilias Chrissochoidis studied Musicology at the Aristotle University of 
Thessaloniki, the University of Liverpool, and King’s College London, and received 
his doctorate from Stanford University, where he still teaches music subjects. An 
internationally recognized Handel historian, he inaugurated academic interest in 
Nicolas Astrinidis in 1992 with his Diploma thesis on the composer’s life and 
works. Serving as his archivist during 1988-1992, he was later responsible for the 
digitization of his scores, recordings, and documents, and their dissemination 
through open-access online platforms. Recently he has been championing the 
adoption of Astrinidis’s oratorio Saint Demetrios by the City of Thessaloniki for 
annual charitable performances following the pattern of Handel’s Messiah. He has 
created and maintains the following online resources: 

https://web.stanford.edu/~ichriss/Astrinidis.htm;  
https://www.youtube.com/channel/UCEA7t5jYo0MHz8UI94l4Wew;  
https://www.facebook.com/NicolasAstrinidis  
 

Δρ. Κωστής Χασιώτης / Dr. Kostis Hassiotis 
Ο Κωστής Χασιώτης, απόφοιτος του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης 

(SCTh), της Folkwang Hochschule für Musik του Έσσεν και Διδάκτωρ (DMA) του 
City University London/Guildhall School of Music and Drama (2010), είναι σολίστ 
όμποε, Καθηγητής και Διευθυντής του Εργαστηρίου Συνόλων Πνευστών (ΠΝΟΕΣ) 
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Διδάσκει όμποε, μουσική δωματίου, ορχηστρικά 
αποσπάσματα και προετοιμάζει την Ορχήστρα Πνευστών και τα πνευστά της 
Συμφωνικής Ορχήστρας του Τμήματος. Έχει κάνει ανακοινώσεις σε διεθνή 
συνέδρια και έχει δώσει masterclasses και διαλέξεις σε Πανεπιστήμια της 
Σουηδίας, της Ισπανίας και των ΗΠΑ (2014-2018). Δίδαξε επίσης στο ΚΩΘ και 
υπήρξε για πολλά χρόνια μέλος των συμφωνικών ορχηστρών της πόλης. Τα 
ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν: τεχνικές εξάσκησης και δοκιμών 
για σύνολα πνευστών, η επίδραση της ιστορικής και σύγχρονης επιστημονικής 
έρευνας στη μουσική εκτέλεση και παιδαγωγική, η ιστορικά ενημερωμένη 
παράσταση και κριτικές και ερμηνευτικές εκδόσεις μουσικών έργων.  

Kostis Hassiotis, a graduate of the State Conservatory of Thessaloniki, the 
Folkwang Hochschule für Music, Essen, and Doctor (DMA) of City University 
London/Guildhall School of Music and Drama (2010), is an oboe soloist, Professor 
and Director of the Wind Ensemble Laboratory (PNOES), University of Macedonia. 
He teaches oboe, chamber music, and orchestral excerpts, and coaches the Wind 
Orchestra and the wind section of the Department’s Symphony Orchestra. He has 
presented at several international conferences and he has given masterclasses and 
lectures at Universities in Sweden, Spain, and the USA (2014-2018). He also taught 
at the State Conservatory and was a member of the symphony orchestras of the 
city. His research interests include: practicing and rehearsing techniques for wind 
ensembles, the impact of historical and contemporary scientific research on music 
performance and pedagogy, historically-informed performance and the critical 
and interpretive publications of music works. 

 
 

https://web.stanford.edu/~ichriss/Astrinidis.htm
https://www.youtube.com/channel/UCEA7t5jYo0MHz8UI94l4Wew
https://www.facebook.com/NicolasAstrinidis
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Ευστάθιος Μαυρομμάτης / Stathis Mavromatis 
Ο Ευστάθιος Μαυρομμάτης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1974, σπούδασε 

Μαθηματικά στο Πανεπιστήμιο Πατρών, Σαξόφωνο στο Ωδείο “Φ. Νάκας” με τον 
Ε. Κιοσόγλου και στο London College of Music, Διεύθυνση Μπάντας και Σύνθεση. 
Πρώτο σαξόφωνο της Φιλαρμονικής Ορχήστρας Πνευστών του Δήμου Αθηναίων, 
τακτικός συνεργάτης της ΚΟΑ και καθηγητής στο Απολλώνιο Ωδείο της Αθήνας. 
Έλληνες και ξένοι συνθέτες του έχουν αφιερώσει έργα που έχει παρουσιάσει σε 
πρώτες εκτελέσεις σε Ελλάδα, Κύπρο, Τουρκία, ΗΠΑ, Καναδά, Ρωσία, Ρουμανία, 
Βουλγαρία, Αλβανία και Ιταλία. Έχει κυκλοφορήσει τρία CDs με έργα Ελλήνων 
δημιουργών , το πρώτο με την πιανίστα Χριστίνα Παντελή, το δεύτερο -“Τρία 
Ελληνικά Κοντσέρτα για Σοπράνο Σαξόφωνο”- με την Συμφωνική Ορχήστρα της 
Βουλγαρικής Ραδιοφωνίας που τιμήθηκε από την Ένωση Ελλήνων Θεατρικών και 
Μουσικών Κριτικών και το τρίτο “Dancing with Centaurs” με έργα του Γ. 
Κοντογιώργου που βραβεύτηκε από την Global Music Awards 2019. Είναι 
“Επίλεκτο Μέλος” της Φιλαρμονικής Εταιρείας “Μάντζαρος”, “Yamaha Artist” και 
Πρόεδρος του Συλλόγου Επαγγελματιών Μουσικών Σαξοφώνου Ελλάδος. 
www.stathismavro.gr 

Stathis Mavromatis (b. 1974) studied saxophone, wind orchestra 
conducting, composition and mathematics. Principal saxophonist of the Athens 
Wind Orchestra, actively engaged in teaching, often collaborating with Symphony 
Orchestras, participating in international musical events, and giving also recitals, 
in great music Halls of Greece and abroad. Distinguished composers dedicated to 
him their music premiered in Greece, Cyprus, Turkey, USA, Canada, Russia, 
Romania, Bulgaria, Albania, and Italy. He has released three CDs, the second one 
“Three Greek Concertos for Soprano Saxophone” with the Bulgarian National 
Radio Symphony Orchestra, honored by the Union of Greek Theater and Music 
Critics, and the third one ‘Dancing with Centaurs’ which won two Silver Medals by 
Global Music Awards 2019. He was awarded the title of the “Distinguished 
Member” of the “Mantzaros” historical Concert Band and he has been appointed 
as a “Yamaha Artist” by Yamaha Music Europe. Currently, covers the charge of 
elected President in the Greek Saxophone Association.  

 
Νονέτο Πνευστών του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας / Wind Nonet of the Department of Music 
Science and Art, University of Macedonia: 

Το Nονέτο Πνευστών του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, 
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας αποτελείται από προχωρημένους προπτυχιακούς 
φοιτητές ειδικευόμενους σε πνευστά όργανα και λειτουργεί σε ετήσια βάση ως 
τμήμα των συνόλων πνευστών του Τμήματος. Πρωτοπαρουσιάστηκε το 2018 
ερμηνεύοντας σε πρώτη εκτέλεση έργα Ελλήνων συνθετών. Το σύνολο 
διευθύνεται από τον Δρ. Κωστή Χασιώτη, Διευθυντή του Εργαστηρίου ΠΝΟΕΣ, 
και στοχεύει στην προαγωγή της μουσικής συνόλων πνευστών διακεκριμένων 
συνθετών.  

The DMSA Wind Nonet is comprised of advanced undergraduate students of 
the department, specializing in wind instruments, and functions annually as part 
of the Department's wind ensembles. The ensemble made its debut in 
2018, performing two premieres of works by Greek composers. It is coached by 
the Director of the Wind Ensemble Laboratory, Dr. Kostis Hassiotis, and it aims to 
promote wind ensemble music by renowned composers. 
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Evangelia Vletsi 
Dr. Evangelia Vletsi works for the NHS as a Consultant in Respiratory 

Medicine currently based in the University Hospitals Trust in Liverpool, UK, and 
teaches University students. Education: 01/09/1992-26/09/1998, MD 
Semmelweis University of Medicine, English Faculty, Budapest. Post Graduate 
Training: 02/06/1999-03/08/2000 Country-side GP practice in NHS, 3 months in 
General Peripheral Hospital of Korinthos, 09/11/2001-08/08/2006 Specialty 
training in Respiratory Medicine (Pulmonology/Physiology), 1st Department of 
Chest Medicine, Sismanoglion Hospital (Reference Hospital for Respiratory 
Diseases in Athens), 09/2004-09/2006: Training in Classical Homeopathy, School 
of Greek Society of Homeopathic Medicine, 2004-2007 Ph.D. Thesis, 2006-today: 
Teaching courses in Classical Homeopathy, 10/2007-05/2008: Seminars in 
Apitherapy, 14/02/2007-02/02/2014: Respiratory Medicine Consultant 
(Pulmonologist/Physiologist) and Holistic/Homeopathic/Herbalist specialist 
private clinic in Athens. 

 
Πανάγιω Καραμούζη / Panagio Karamouzi 

Η Πανάγιω Καραμούζη απέκτησε δίπλωμα κρουστών από το Κρατικό Ωδείο 
Θεσσαλονίκης, συνέχισε τις προπτυχιακές της σπουδές στην Ανώτατη Σχολή της 
Μουσικής της Κολωνίας και τις μεταπτυχιακές της σπουδές στην Ανώτατη σχολή 
των Τεχνών της Ζυρίχης. Εργάστηκε για 4 έτη ως κορυφαία τυμπανίστρια στην 
Φιλαρμονική Ορχήστρα της Σαγκάης της Κίνας και έχει συνεργαστεί με 
ορχήστρες του εξωτερικού, όπως η Φιλαρμονική Ορχήστρα της Τρίερ, η 
Συμφωνική Ορχήστρα της Βέρνης, η Συμφωνική Ορχήστρα της Κύπρου, καθώς 
και με ορχήστρες της Ελλάδας όπως η Κρατική Ορχήστρα των Αθηνών, το σύνολο 
σύγχρονης μουσικής Ergon Ensemble και η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης 
όπου από το 2020 κατέχει τη θέση του Κορυφαίου β΄ στα κρουστά όργανα με 
υποχρέωση στα τύμπανα. Από το 2015 είναι υποψήφια διδάκτορας στο τμήμα 
Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας όπου και 
εργάζεται ως διδάσκουσα. 

Panagio Karamouzi obtained her Percussion Diploma from the State 
Conservatory of Thessaloniki, continued her undergraduate studies at the 
Hochschule für Musik Köln, and her master’s studies at the University of the Arts 
in Zurich. She worked for 4 years as principal timpanist in the Shanghai 
Philharmonic Orchestra and has collaborated with orchestras abroad such as the 
Trier Philharmonic Orchestra, Bern Symphony Orchestra, and Symphonic 
Orchestra of Cyprus as well as with Greek orchestras such as the Athens National 
Orchestra, the contemporary music ensemble Ergon ensemble and the 
Thessaloniki National Orchestra where since 2020 she has been holding the 
position of Second Principal in percussion with the obligation in the timpani. Since 
2015, she has been a Ph.D. candidate in the Department of Music Science and Art 
of the University of Macedonia, where she has also been teaching. 

 
Φωτεινή Αγγέλη / Foteini Angeli 

Η Φωτεινή Αγγέλη γεννήθηκε στην Κέρκυρα το 1991. Το 2009 εισήχθη 
τρίτη στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, τμήμα Μουσικών Σπουδών αποφοιτώντας το 2014 
με κατεύθυνση Διεύθυνση Ορχήστρας (υπεύθυνος καθηγητής Μίλτος Λογιάδης). 
Έλαβε την υποτροφία «καλύτερου φοιτητή» του ΙΚΥ για τις ακαδημαϊκές χρονιές 
2010-11 και 2013-14. Το 2015 ξεκίνησε τις μεταπτυχιακές σπουδές με 
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κατεύθυνση διεύθυνση ορχήστρας της, τάξη του Daniel Gazon, αποφοιτώντας με 
τον τίτλο Master en Musique-Direction d’Orchestre από το Conservatoire Royal 
de Mons του Βελγίου. Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια με διεθνούς φήμης 
μαέστρους όπως ο Jorg Birhance, Konrad von Abel, Jordi Mora, Μιχάλης 
Οικονόμου, Κωνσταντίνος Δημηνάκης, Julien Salemkour και Lucas Servenicas. 
‘Έχει διευθύνει χορωδίες (Brabants Koor, Eindhoven), μπάντες πνευστών (Sub 
Umbra Harmonie στο Eindhoven, Harmonie Orpheus στο Tilburg), μουσικά 
σύνολα (Σύνολο Σύγχρονης Μουσικής Ιονίου Πανεπιστημίου, Ορχήστρα 
εγχόρδων Πανεπιστημίου Fontys) και ορχήστρες (Athens Philharmonia 
Orchestra, Orchestre Royal de Chambre de Wallonie, Berlin Sinfonietta, Orchestre 
Royal de Liege, Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Αθηναίων, Συμφωνική Ορχήστρα 
Δήμου Θεσσαλονίκης, Ορχήστρα Φιλαρμονικής Εταιρείας Κέρκυρας). Το 2016-
2020 διατέλεσε μόνιμη βοηθός μαέστρος του κ. Μπαλτά στην ορχήστρα της 
Φιλαρμονικής Εταιρείας Κέρκυρας και αρχιμουσικός στη Φιλαρμονική Θιναλίων 
Δήμου Κέρκυρας. Επίσης, το 2018-2019 υπήρξε βοηθός μαέστρος σε διάφορες 
παραγωγές της Συμφωνικής Ορχήστρας του Δήμου Θεσσαλονίκης. Το Μάρτιο του 
2019 επιλέχθηκε ως ενεργή διαγωνιζόμενη στο Πρώτο Διεθνές Σεμινάριο και 
Διαγωνισμό Διεύθυνσης Ορχήστρας που διεξήχθη στην Ελλάδα. Από τον 
Αύγουστο του 2020 εργάζεται ως βοηθός μαέστρος στο University of Northern 
Iowa, ΗΠΑ.  

Foteini Angeli was born in Corfu in 1991. In 2009 she was admitted third in 
Ionian University (GR), Department of Music and she Graduated with Bachelor’s 
in Music, majoring in Orchestra Conducting (professor: Miltos Logiadis). She 
received the Department's best student scholarship for the academic year 2010-
2011 and 2013-2014. In 2014 she started studying orchestra conducting in the 
Master’s Program of Fontys University of Applied Studies (NL) and graduated in 
2017 (professor: Arjan Tien), while in 2015 she was admitted to the class of Daniel 
Gazon in Conservatoire Royal de Mons in Belgium and graduated in 2018 with a 
Master en Musique- Direction d'Orchestre. She has participated in seminars of Jorg 
Birhance, Konrad von Abel, Jordi Mora, Michalis Economou, Julien Salemkour, and 
Lucas Servanikas. She has conducted choirs (Brabants Koor, Eindhoven), many 
Dutch wind bands, contemporary music ensembles (in Ionian University and 
Fontys University), and professional orchestras (Athens Philharmonia, Orchestre 
Royal de Chambre de Wallonie, Athens City Orchestra, Thessaloniki City 
Orchestra, Berlin Sinfonietta, Orchestre Royal de Liege). Between 2016 and 2020 
she was the conductor and artistic director of the Thinali Municipal Wind Band (in 
Corfu, Greece) and assistant orchestra conductor at the Philharmonic Society of 
Corfu. During the academic year 2018-2019, she was an assistant conductor in 
various productions of the Thessaloniki City Orchestra. From August 2020 until 
today she is working as Assistant Conductor at the University of Northern Iowa 
(USA). 

 
Nicolae Gheorghiƫǎ 

Nicolae Gheorghiƫǎ is a Professor of Byzantine Musical Paleography, Musical 
Stylistics, and Theories of Byzantine Chant Performance at the National University 
of Music Bucharest, as well as a conductor and performer with the Psalmodia Choir 
of Byzantine music. A graduate of the National University of Bucharest (with a BA 
in Byzantine Music [1996] and Musicology [1998], an MA [1997], and a Ph.D. 
[2005]), he pursued postgraduate studies in Athens and Thessaloniki. He has been 
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the recipient of research grants from the universities of Cambridge, Saint 
Petersburg, and Venice. He has been a member of the Union of Romanian 
Composers and Musicologists since 2001. His writings, which include over forty 
articles and nine books, and edited volumes, have been published in Romania, 
Greece, Finland, Italy, the US, Canada, the Netherlands, Germany, Austria, and the 
UK. 

 
Ιωάννης Κούκας / Ioannis Koukas 

Ο Γιάννης Κούκας αποφοίτησε από τις τάξεις Ανώτερων Θεωρητικών, 
Ενοργάνωσης και Μονωδίας του Μακεδονικού Ωδείου Θεσσαλονίκης. 
Ολοκλήρωσε προπτυχιακές Σπουδές στο Ε.Α.Π. (Σπουδές στον Ευρωπαϊκό 
Πολιτισμό) και μεταπτυχιακές στο Southern Oregon University (Wind Band 
Conducting), στο Διεθνές Πανεπιστήμιο (Ιστορία και πολιτισμός των Χωρών της 
Μαύρης Θάλασσας) και στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο (Διεύθυνση Παιδικής και 
Νεανικής Χορωδίας). Ως μουσικός και ως διευθυντής ορχηστρικών και 
φωνητικών συνόλων, πραγματοποίησε συναυλίες στις περισσότερες χώρες της 
Ευρώπης, στις ΗΠΑ. και στον Καναδά. Είναι αρχιμουσικός της Φιλαρμονικής 
Ορχήστρας του Δήμου Καλαμαριάς από το 1991 και της Μικτής Χορωδίας του 
ίδιου Δήμου από το 1997.  

Ioannis Koukas graduated from the Macedonian Conservatory of 
Thessaloniki (Voice Performance, Wind Orchestra arranging and conducting), 
Hellenic Open University (European Cultural Studies), Southern Oregon 
University (M.A. in Wind Orchestra Conducting), International Hellenic University 
(M.A. in Black Sea Cultural Studies) and Ionian University (Children and Youth 
Choirs Conducting). As a performer or director of choirs and orchestras, he 
participated in numerous concerts in Europe, the U.S.A., and Canada. He is the 
director of the Municipality of Kalamaria Wind Orchestra (1991) and Choir 
(1997). 

 
Άλκηστις Τόγια & Γιάννης Μυράλης / Alkistis Togia & Dr. Yiannis Miralis 

Η Άλκηστις Τόγια γεννήθηκε στην Αθήνα το 1978. Αποφοίτησε με δίπλωμα 
από τη σχολή πιάνου και μονωδίας του Ωδείου Αθηνών (2001 και 2004 
αντίστοιχα), και πτυχίο Αντίστιξης (2007). Είναι επίσης απόφοιτος του τμήματος 
Μουσικών Σπουδών του Ε.Κ.Π.Α. (2002), απόφοιτος του μεταπτυχιακού 
τμήματος του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου στον τομέα της μουσικής 
παιδαγωγικής (2020) και από το Νοέμβριο του 2020 υποψήφια διδάκτωρ στο 
Τ.Μ.Σ. του Ε.Κ.Π.Α. με επιβλέποντα καθηγητή τον μαέστρο και Αναπληρωτή 
Καθηγητή του τμήματος Παύλο Σεργίου. Διευθύνει τα τελευταία δέκα χρόνια 
χορωδίες ενηλίκων ερασιτεχνών χορωδών στην Θεσσαλονίκη, (χορωδία του 
Τ.Ε.Ε., γυναικείο χορωδιακό σύνολο ChorΩδές, χορωδία Βαφοπούλειου 
Πνευματικού Κέντρου Δήμου Θεσσαλονίκης, , χορωδία της Θρακικής Εστίας, 
γυναικείο φωνητικό σύνολο του Μακεδονικού Κέντρου σύγχρονης τέχνης 
CantusArte κ.α.) συμμετέχοντας σε πολυάριθμα χορωδιακά φεστιβάλ και 
συναυλίες εντός και εκτός Ελλάδος. Επίσης έχει λάβει μέρος σε 
μουσικοπαιδαγωγικά συνέδρια της Ε.Ε.Μ.Ε. και της Διεύθυνσης Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας Ά/θμιας εκπαίδευσης νομού Θεσσαλονίκης ως εισηγήτρια 
σε εργαστήρια για τη φωνητική αγωγή ενηλίκων ερασιτεχνών χορωδών, αλλά και 
μαθητών στη δημόσια εκπαίδευση. Από το 2004 εργάζεται ως μόνιμη 
εκπαιδευτικός μουσικής στην Ελληνική δημόσια εκπαίδευση. Έχει υπηρετήσει σε 
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μουσικά σχολεία, στο καλλιτεχνικό σχολείο Θεσσαλονίκης και στα γενικά σχολεία 
της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Από το 2013 εργάζεται ως εκπαιδευτικός 
μουσικής με οργανική θέση στην Α/θμια Εκπαίδευση της Δυτικής Θεσσαλονίκης. 
Το ερευνητικό της ενδιαφέρον εστιάζει στην ψυχική ευεξία των ενηλίκων 
ερασιτεχνών χορωδών μέσω της συμμετοχής τους σε χορωδιακά σύνολα. Από τον 
Οκτώβριο του 2019 είναι μέλος του Δ.Σ. του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης. 
Είναι παντρεμένη και έχει δύο παιδιά. 

Alkistis Togia graduated with a diploma from the piano and singing school 
of the Athens Conservatory. She completed her undergraduate studies in music 
studies at the University of Athens (2002) and her graduate studies in music 
education at the European University of Cyprus. She is currently pursuing doctoral 
studies in music education at the University of Athens. Alkistis is the conductor of 
various amateur choirs in Thessaloniki and has been working as a music teacher 
in Greek public schools. Her research interest focuses on the mental well-being of 
adult amateur choirs through their participation in choral ensembles. Since 
October 2019 she is a member of the administrative council of the State 
Conservatory of Thessaloniki.  

Dr. Yiannis Miralis is an Associate Professor of Music Education and 
Saxophone at European University Cyprus, where he conducts the Symphonic 
Band of Strovolos Municipality-European University Cyprus. He completed his 
studies in music education in the USA and has taught at the University of Cyprus, 
the University of Windsor, and the University of Idaho. His areas of specialization 
are instrumental music education, multicultural music education, and world 
music pedagogy. He has presented at various conferences and has published 
articles and book chapters in national and international journals. Miralis is an 
active saxophonist and chamber musician with numerous performances in the 
USA and Europe. He is a board member of ECMTA, chair of the Forum for 
Instrumental and Vocal Teaching of ISME, and director of the Laboratory for 
Instrumental Music Education and Research. 

 
Σύνολο Φλάουτων ΦΥΣΩ του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης / 

Flute ensemble PHYSO of the Department of Music Science and Art, 
University of Macedonia 

Το Σύνολο Φλάουτων ΦΥΣΩ του ΤΜΕΤ ξεκίνησε τη δραστηριότητά του στα 
μέσα της πανδημίας του 2020. Η δημιουργία του προέκυψε από την δυνατή 
επιθυμία των μελών του για τη συνέχιση της συλλογικής δραστηριότητας της 
τάξης του φλάουτου, με σκοπό τον διάλογο, τη δημιουργία, την συνέχεια  της 
αλληλεπίδρασης και την εξωστρέφεια μέσω της μουσικής πράξης. 

The Physo Flute Ensemble of the Department of Music Science and Art of the 
University of Macedonia started its activity in the middle of the 2020 pandemic. 
Its creation arose from the strong desire of its members to continue the collective 
activity, with the aim of dialogue, creation, continuity of interaction, and 
extroversion through the musical act. 

 
Ευαγγελία Κίκου / Evangelia Kikou 

Η Ευαγγελία Κίκου είναι κάτοχος διδακτορικού στη Σύνθεση (Ph.D.) από το 
Τμήμα Μουσικής του Πανεπιστημίου της Iowa (USA, 2003), πτυχίου 
Μουσικολογίας από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1995) και 
πτυχίου Χημείας από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (1987). Οι συνθέσεις της 
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αφορούν σε όλες τις κατηγορίες των οργάνων, σόλο, σύνολα μουσικής δωματίου, 
ορχήστρα, χορωδία, και ηλεκτρονική μουσική. Έργα της έχουν παρουσιαστεί 
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (ΗΠΑ, Ρωσία, Αυστρία, Γερμανία, Ιταλία, 
Ιρλανδία, Τουρκία). Το έργο Αντικατοπτρισμός για οργανικό σύνολο διακρίθηκε 
στην τελική φάση του διεθνούς διαγωνισμού Σύνθεσης ALEA ΙΙΙ το 1995. Η 
δραστηριότητά της περιλαμβάνει επίσης ερευνητικές εργασίες, διαλέξεις, καθώς 
και την μουσική σύνθεση-επιμέλεια της ταινίας ντοκιμαντέρ με τίτλο Giorgio de 
Chirico – Αργοναύτης της ψυχής (2010) το οποίο παρουσιάστηκε σε διεθνή 
φεστιβάλ (Ελβετία, Ιταλία, Γαλλία, Αίγυπτος, Κύπρος, Ελλάδα) και έχει επίσης 
προβληθεί από την ΝΕΤ. Έχει διδάξει μουσική θεωρία και σύνθεση στο Τμήμα 
Μουσικών Σπουδών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, σε 
αναγνωρισμένα Ωδεία και στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Είναι μέλος ΕΕΠ στο 
Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.  

Evangelia Kikou holds a Doctor of Philosophy degree in Music (The 
University of Iowa, USA, 2003), as well as a bachelor’s in Musicology (Aristotle 
University of Thessaloniki, 1995) and Chemistry (University of Ioannina, 1987). 
Her music includes works for solo instruments, chamber ensembles, choir, and 
orchestra. Most of it has been performed in Greece and abroad (USA, Russia, 
Austria, Germany, Italy, Ireland, and Turkey). Her work Antikatoptrismos has been 
among the finalists in ALEA III – 13th International Composition Competition for 
Young Composers, 1995, Boston, USA. Her activity includes also treatises, lectures, 
and music editing of the documentary film entitled Giorgio de Chirico – Argonaut 
of the Soul which has been presented in international festivals (Switzerland, Italy, 
France, Egypt, Cyprus, Greece). She has taught music theory and composition at 
the Department of Music Studies at the Aristotle University of Thessaloniki and in 
conservatories as well. Currently, she holds a position as a Special Educational 
Personnel in Music Theory at the Department of Music Science and Art at the 
University of Macedonia.  

 
Dr. Beata Iwona Glinka 

Dr. Beata Iwona Glinka, Ioannina University, Institute for Globally 
Distributed Open Research and Education, is a soloist, educator, recording artist, 
orchestral and chamber musician, and leading performer of new and 
experimental music. She founded the Phasma-Music Ensemble in 2016, where she 
currently serves as the artistic director in addition to playing many concerts a year 
as an ensemble member. She has given dozens of solo recitals with classical and 
contemporary repertoire and has appeared as a Principal Flutist with orchestras 
and chamber ensembles throughout the Americas, Europe, and Asia. She has 
developed a great interest in New Music, which since 1994 has resulted in over 
one hundred world premières of works by Australian, Belgian, British, Canadian, 
Greek, German, Polish, and US composers, more than one hundred of them 
commissioned by and written especially for her. 

 
Robert Visser 

Robert Visser is a euphonium artist from The Netherlands. Since a young age, 
he has been playing in many wind bands, orchestras, and ensembles, besides 
performing and teaching as a soloist in recent years. After graduating with a 
master of music at the Maastricht Conservatory in 2018, and before the pandemic, 
he started traveling to Asia to teach in several schools and universities. He also 
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participated in many competitions, where in 2018 he was awarded 3rd prize in 
the Singapore open brass competition. For a year now, he has been working on 
projects that will be starting as soon as the world is more open again, including a 
newly formed professional brass septet, a Dutch solo tour with piano and organ, a 
jazz quartet, and much more. 

 
Dr. Matthew Arau 

Dr. Matthew Arau, Founder, President, and CEO of Upbeat Global, is an 
Associate Professor of Music and the Chair of the Music Education Department, 
and Associate Director of Bands at the Lawrence University Conservatory of Music 
in Appleton, Wisconsin. In addition, Dr. Arau is on the graduate faculty of the 
American Band College of Central Washington University and VanderCook College 
of Music. He also serves as a Conn-Selmer Education Clinician and as Member-at-
Large on the NAfME Council for Band Education. Dr. Arau has guest conducted and 
presented on student leadership, mindfulness, growth mindset, rehearsal 
techniques, and creating positive cultures in over 25 states and 4 continents. He 
has presented at the International Midwest Band and Orchestra Clinic, the 
Western International Band Clinic, the NAfME National Conference, numerous 
State and Regional Music Education Association Conferences, and the Conn-
Selmer Institute. He has conducted honor bands in Australia, Greece, Cyprus, and 
Malaysia, and All-State honor bands across the United States. He is published by C. 
Alan Publications, Bandworld Magazine, Conn-Selmer, SmartMusic, Alfred 
Publishing, and The Instrumentalist Magazine. Dr. Arau draws on a deep reservoir 
of fifteen years of experience as a successful middle school and high school band 
director in Loveland, Colorado, where he led his bands at Walt Clark Middle School 
and Loveland High School to numerous honor performances and championships 
and pioneered the Leadership Symposium. 

 
Wind Ensemble of the University of Nebraska at Kearney 

Dr. Duane Bierman is an Associate Professor of music and director of bands 
at the University of Nebraska at Kearney, USA. UNK offers several diverse 
opportunities for participation in large instrumental ensembles; our bands are the 
Wind Ensemble, the Symphonic Band, the Pride of the Plains Marching Band, and 
the Jazz/Rock Ensemble. Membership in the Wind Ensemble and the Jazz/Rock 
Ensemble are by audition only. The Wind Ensemble has toured in Nebraska, South 
Dakota, Iowa, and Minnesota within the last ten years, and performed behind four 
nationally known soloists for the 2013 Great Plains Regional Tuba and Euphonium 
Conference. The Wind Ensemble, Symphonic Band, and Jazz/Rock Ensemble have 
been performers for the Nebraska Music Educators Association Conferences and 
the Nebraska State Bandmasters Association Conventions, and the Pride of the 
Plains Marching Band has performed in Ireland (2019), Norway (2015), three 
times for the Rome New Year’s Day Parade (2006, 2009, and 2012), and for 
President Bill Clinton in 1998.  

 
Δημήτρης Κυραναστάσης / Dimitris Kiranastasis 

O Δημήτρης Κυραναστάσης (Καβάλα, 1987) πήρε πτυχίο κλαρινέτου στο 
Δημοτικό Ωδείο με καθηγητή τον Ο. Caplescu, σε ηλικία 18 ετών. Συνέχισε τις 
σπουδές του στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο και αποφοίτησε με καθηγητές τους Σ. 
Μουρίκη και Γ. Σαμπροβαλάκη. Παράλληλα, ολοκλήρωσε τις ωδειακές σπουδές 
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στο Ωδείο Φ. Νάκας Κέρκυρας παίρνοντας Δίπλωμα κλαρινέτου με καθηγητή τον 
Σπύρο Κρητικό. Παρακολούθησε μαθήματα σαξοφώνου με τους G. de Flavis και 
Θ. Σωτηριάδη, και συνεχίζει τις σπουδές του στο Ωδείο Αθηνών με καθηγητή τον 
Α. Ζέρβα. Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια με τους Β. Κovacs, C. Halevi, V. 
Spaendock, Δ. Λεοτζάκο, Σ. Μουρίκη, Σ. Τζέκο και έχει διακριθεί σε Πανελλήνιους 
Μουσικούς Διαγωνισμούς. Επίσης έχει συμπράξει με πλήθος Φιλαρμονικών 
Ορχηστρών δίνοντας συναυλίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Από το 2016 ως 
το 2018 ήταν πρώτο κλαρινέτο στην Συμφωνική ορχήστρα πνευστών Πατρεύς 
στην Πάτρα. Τέλος, από το 2014 δουλεύει ως καθηγητής κλαρινέτου στα Μουσικά 
Σχολεία Αγρινίου, Καβάλας, Πάτρας και Σπάρτης.  

Dimitris Kiranastasis (Kavala, 1987) was awarded his degree in clarinet 
from Kavala's Municipal Conservatoire where he studied under Professor Ο. 
Caplescu, at the age of 18. He continued his studies at the Ionian University, where 
he studied under S. Mourikis and G. Samprovalakis. He completed his studies at 
the F. Nakas Conservatoire of Corfu, obtaining his diploma under Spyros Kritikos. 
He went on to take saxophone classes under G. de Flavis, Th. Sotiriadis, and A. 
Zervas. He has also attended clarinet master courses by Β.Κovacs, C. Halevi, V. 
Spaendock, D. Leotzako, S. Mourikis, S. Tzekos and he has excelled in Panhellenic 
Music Competitions. He has collaborated with several Philharmonic Orchestras 
giving concerts in Greece and abroad. From 2016 until 2018 he held the post of 
the first clarinetist in the Patreus Wind Symphony Orchestra of Patras. Since 2014 
he has been working as a clarinet teacher at the Music Schools of Agrinio, Kavala, 
Patra, and Sparta. 

 
Νικόλαος Χρυσοχόου / Nikolaos Chrysochoou 

Ο αρχιμουσικός Νικόλαος Χρυσοχόου είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου 
Master in Conducting από το American Band College του South Oregon. Από το 
2016 και για τρία συνεχόμενα έτη επιλέχθηκε να διευθύνει την Φιλαρμονική 
Ορχήστρα της Ακαδημίας του BDB-Musikakademie in Staufen σε σεμινάρια 
διεύθυνσης ορχήστρας με τον διεθνούς φήμης αρχιμουσικό Douglas Bostock. Το 
2018 παραχώρησε συνέντευξη στο διεθνές μουσικό περιοδικό Clarino Magazine 
με θέμα την εξέλιξη των Ελληνικών φιλαρμονικών. Επίσης ανήκει στην Ιδρυτική 
ομάδα για την οργάνωση των Διεθνών Συνέδριών Ελληνικών Φιλαρμονικών 
Ορχηστρών τα οποία πραγματοποιούνται από το 2016. Είναι κάτοχος 
Διπλώματος τρομπέτας, ανώτερων θεωρητικών (αρμονίας, αντίστιξης, φούγκας, 
ενοργάνωσης-διεύθυνσης μπάντας) και πτυχιούχος βυζαντινής μουσικής. 
Διευθύνει την 50μελη φιλαρμονική ορχήστρα πνευστών Thessaloniki Youth Band, 
την Φιλαρμονική Μπάντα Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης (2001-2020), την 
Ιστορική Φιλαρμονική “Πανδώρα” Κοζάνης (από το 2016) και την 60μελή 
πολυφωνική χορωδία του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (από το 2006). Ως 
αρχιμουσικός έχει οργανώσει δεκάδες φεστιβάλ φιλαρμονικών ορχηστρών αλλά 
και πολυήμερα σεμινάρια με παγκοσμίου φήμης σολίστες (Alexander Sergei 
Nakariakov, Vince DiMartino) αλλά και διακεκριμένους μαέστρους (Denis Laile, 
Matthew Arau, Γεώργιος Χατζηνίκος, Douglas Bostock, Thierry Abramovici, Julian 
Gibbons). Επίσης έχει πραγματοποιήσει αποστολές σε διαγωνισμούς και 
φεστιβάλ του εξωτερικού στην Σλοβακία, Ουγγαρία, Βουλγαρία, Ρουμανία, 
Βασιλεία, Γερμανία, Πολωνία, Λουξεμβούργο όπου και διηύθυνε αποσπώντας 
άριστες κριτικές. Τέλος, εργάζεται ως ενορχηστρωτής, καθηγητής πνευστών και 
θεωρητικός σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, Ωδεία και σχολεία.  
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Greek-born conductor Nikolaos Chrysochoou is the Director of Thessaloniki 
Youth Band Epitonion and Pandora Band of Kozani. He conducts the Wind 
Ensemble and teaches the young students all the wind and percussion 
instruments. He is an active trumpet teacher in Music High Schools and 
conservatories in Thessaloniki city of Greece. He works also as a professional 
orchestrator in music studios for the production of various styles of music records. 
Nicolaos Chrysochoou received his Master’s Degree in Conducting from American 
Band College of South Oregon University. He holds a diploma in trumpet, a 
diploma in wind orchestration, in fugue and he is a graduate of Byzantine music. 
Under his direction, Concert Bands has been invited to perform in Slovakia, 
Hungary, Bulgaria, and Romania. Moreover, the Band has been selected to perform 
at the international Diffwinds Band Festival in Luxembourg, at the international 
festival in Zabrow of Poland, and the international festival Zlota Lira Rybnick. He 
was also an invited conductor at BDB Music Academy in Staufen under the 
direction of Douglas Bostock for three years. He has represented the Greek Wind 
Bands in the music magazine of Germany ‘’ Clarino’’ and he has organized many 
wind band Festivals and Seminars in Greece with soloists (Alexander Sergei 
Nakariakov, Vince de Martino) and guest conductors (Denis Laile, Matthew Arau, 
George Hatzinikos, Douglas Bostock, Thierry Abramovichi). 

 
Μπαντίνα του Μουσικού Σχολείου Λευκάδας /  

Bandina of the Lefkada Music School 
Η Μπαντίνα του Μουσικού Σχολείου Λευκάδας λειτουργεί από τον 

Οκτώβριο του 2009 και αποτελεί έκτοτε ένα από τα πλέον δραστήρια και 
παραγωγικά σύνολα του Σχολείου. Το ρεπερτόριό της επιλέγεται με παιδαγωγικά 
και καλλιτεχνικά κριτήρια και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα του ρεπερτορίου της 
μπάντας. Κάθε χρόνο δίνει συναυλίες και συμμετέχει σε φεστιβάλ εντός και εκτός 
των ορίων της Λευκάδας (Κέρκυρα, Ζάκυνθος, Πάτρα, Ξάνθη, Αρχαία Ολυμπία, 
Θεσσαλονίκη κ.α.), ενώ έχει να επιδείξει και συνεργασίες με διάφορους φορείς, 
σωματεία, σχολεία, καλλιτεχνικές ομάδες και διακεκριμένους καλλιτέχνες. Κατά 
το τρέχον σχολικό έτος η Μπαντίνα του Μουσικού Σχολείου Λευκάδας 
αποτελείται από 59 μαθητές. Την ευθύνη του συνόλου έχει, από τη σύστασή του 
μέχρι και σήμερα, ο καθηγητής του Σχολείου, Έκτορας Μερκούρης. 

Bandina of the Lefkada Music School has been operating since October 2009 
and has been one of the most active and productive ensembles of the school ever 
since. Its repertoire is selected according to educational and artistic criteria and 
covers a wide range of the band's repertoire. Every year the ensemble gives 
concerts and participates in festivals inside and outside Lefkada (Corfu, 
Zakynthos, Patras, Xanthi, Ancient Olympia, Thessaloniki, etc.), while it has 
collaborated with various organizations, associations, schools, artistic groups, and 
distinguished artists. Currently, the ensemble consists of 59 students. The music 
teacher of the School Ektor Merkouris has been responsible for the ensemble since 
it was established.  

 
Παπαστεργιοπούλου Αλεξάνδρα / Papastergiopoulou Alexandra 

H Παπαστεργιοπου λου Αλεξα νδρα γεννήθηκε και μεγάλωσε στη 
Θεσσαλονίκη. Είναι απόφοιτη του Μεταπτυχιακου  κυ κλου ‘‘Μουσικη  κουλτούρα 
και επικοινωνία’’ του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ε.Κ.Π.Α. και του 
Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 
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Επίσης, είναι διπλωματούχος του Κρατικου ́  Ωδείου Θεσσαλονίκης στη Βυζαντινη ́  
Μουσικη  και πτυχιούχος Ανώτερων Θεωρητικών. Υπήρξε μέλος της 
Φιλαρμονικής Νεάπολης Θεσσαλονίκης, της Ορχήστρας του Α.Π.Θ. και της 
Ορχήστρας του Κ.Ω.Θ. Εργάζεται στα μουσικά σύνολα της Στρατιωτικής 
Μουσικής Φρουράς Αθηνών και παράλληλα σε ποικίλα μουσικά σχήματα και 
παραγωγές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Συμμετέχει ενεργά ως ομιλήτρια σε 
Ελληνικά και διεθνή εθνομουσικολογικά συνέδρια από το 2012.  

Papastergiopoulou Alexandra was born and raised in Thessaloniki. She 
holds a Bachelor’s of the Department of Music Science and Art with a Major in 
Greek Traditional Music (Greek Traditional Percussions) from the University of 
Macedonia and a Master’s in Musical Arts (Music Culture and Communication) 
from the National and Kapodistrian University of Athens. She has also graduated 
from the Schools of Byzantine Music and Advanced Theory at The State 
Conservatory of Thessaloniki. She has been a member of the Municipality Band of 
Neapolis and the Orchestra of the Aristotle University of Thessaloniki. Since 2008 
many of her compositions have been presented and awarded. Today she sings and 
arranges for the Army Band of the Garrison of Athens’ Big Band. She has been 
actively participating in Greek and international ethnomusicological conferences 
since 2012. 

 
Ζαχαρίας Φώτης, Ισίδωρος Θύμης, Παναγιώτης Ντιντής /  

Zacharias Fotis, Isidoros Thymis, Panagiotis Ntintis 
Ο Ζαχαρίας Φώτης (Αθήνα, 1993) έλαβε τα πρώτα μαθήματα μουσικής σε 

ηλικία 12 ετών. Ολοκλήρωσε επιτυχώς τις σπουδές του στο κλαρινέτο στο Ωδείο 
Ραϋμόνδη, στην Accademia Nazionale di Santa Cecilia της Ρώμης και στο 
Conservatoire Royal de Mons του Βελγίου. Είναι απόφοιτος του Τμήματος 
Μουσικών Σπουδών του Ε.Κ.Π.Α, με κατεύθυνση Ιστορική και Συστηματική 
Μουσικολογία. Ως σολίστ έχει συνεργαστεί με πλήθος μουσικών σχημάτων και 
ορχηστρών όπως το κουαρτέτο εγχόρδων “Quattro Elementi”, την Φιλαρμονική 
Δήμου Παλλήνης, την Μουσική του Πολεμικού Ναυτικού, την Κρατική Ορχήστρα 
Αθηνών κ.α., ενώ έχει ηχογραφήσει για την Ε.Ρ.Τ. και την Βελγική Ραδιοφωνία 
(R.T.B.F). Έχει βραβευτεί επανειλημμένα σε Διεθνείς και Ευρωπαϊκούς μουσικούς 
διαγωνισμούς και διατηρεί τακτική συνεργασία με την πλειοψηφία των 
ελληνικών συμφωνικών ορχηστρών. Κατά την στρατιωτική του θητεία, 
υπηρέτησε ως κληρωτός Ναύτης (ΜΟΥΣ) στη Μουσική του Πολεμικού Ναυτικού 
με καθήκοντα Συνθέτη Ρεπερτορίου και Εκτελεστή Ευθύαυλου. Διδάσκει ως 
καθηγητής κλαρινέτου στο Ωδείο Εν Οργάνοις  και στο Εθνικό Ωδείο Χαλανδρίου 
και Νέας Μάκρης.  

Ο Ισίδωρος Θύμης είναι κάτοχος διπλώματος Κλασσικών Κρουστών από το 
Ωδείο Φίλιππος Νάκας και πτυχίων Ειδικού Αρμονίας, Αντίστιξης, Ενοργάνωσης 
Πνευστών-Διεύθυνσης Μπάντας και Φούγκας από το Ωδείο Κερκύρας. Ως 
ερμηνευτείς έχει συνεργαστεί με φιλαρμονικές, ορχήστρες και σύνολα ποικίλης 
μουσικής, σε συναυλίες και ηχογραφήσεις. Ως συνθέτης έχει δημιουργήσει έργα 
για σύνολο επιδείξεων Κρουστών Μπάντας, τα οποία έχουν παρουσιαστεί στην 
Ελλάδα και στο εξωτερικό. Επίσης έχει διασκευάσει και προσαρμόσει έργα 
ποικίλης μουσικής για μπάντα. Από το 1997 είναι στέλεχος της Μουσικής του 
Πολεμικού Ναυτικού. Το 2001-2017 είχε καθήκοντα Βοηθού Ρεπερτορίου της 
Μουσικής του Πολεμικού Ναυτικού και το 2017-2020 ανέλαβε καθήκοντα 
Αξιωματικού Ρεπερτορίου. Καθ’ όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας του 
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πραγματοποίησε την ψηφιακή αντιγραφή κι επιμέλεια μεγάλου μέρους των 
μουσικών τεμαχίων. 

Ο Παναγιώτης Φ. Ντιντής (Τρίκαλα, 1995) είναι κάτοχος Πτυχίων Ειδικού 
Αρμονίας και Ενοργάνωσης Πνευστών Οργάνων-Διεύθυνσης Μπάντας. Έχει 
συμμετάσχει σε πλήθος επιμορφωτικών σεμιναρίων Διεύθυνσης Ορχήστρας 
Πνευστών, Ορθοσωμικής για Μουσικούς, Κρουστών Μπάντας, Κλαρινέτου κ.α. Το 
συνθετικό του έργο, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει εμβατήρια και ύμνους για τη 
Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών (Σ.Μ.Υ.) του Πολεμικού Ναυτικού καθώς και 
μουσικά έργα για μπάντα. Το 2018 τιμήθηκε από το Πολεμικό Ναυτικό από τον 
πρώην Αρχηγό Στόλου, Αντιναύαρχο ΠΝ κ. Ιωάννη Παυλόπουλο για το εμβατήριο 
του "`Υ/Β Παπανικολής", το οποίο έχει πλέον καταχωρηθεί στο Ρεπερτόριο της 
Μουσικής του ΠΝ. Ακόμη, έχει αρθρογραφήσει για τα Ελληνικά Στρατιωτικά  
Εμβατήρια της Παρέλασης, για τους Σαλπιγκτές στον Στρατό, καθώς και για το 
έργο των Ραβδούχων στις μπάντες. Σήμερα, διδάσκει Θεωρητικά και Ενοργάνωση 
Πνευστών Οργάνων σε Ωδεία. Υπηρετεί στην Μουσική του Πολεμικού Ναυτικού 
ως Εκτελεστής Τούμπας και Συνθέτης Ρεπερτορίου ΠΝ.  

Zacharias Fotis was born in Athens in 1993 and he had his first music lessons 
at the age of 12. He has successfully completed his clarinet studies at the 
Raymondis Conservatory (Athens), the Accademia Nazionale di Santa Cecilia 
(Rome), and the Conservatoire Royal de Mons – École Superieure des Arts. He 
graduated from the Music Studies department of the National and Kapodestrian 
University of Athens, where he studied Historical and Systematic Musicology. As a 
soloist, he has cooperated with many music ensembles and orchestras such as the 
“Quattro Elementi” string quartet, the wind band of Pallini’s municipality, the 
Hellenic Navy Band, the National Radio Symphony Orchestra, the Athens State 
Orchestra, etc. He has been recorded for the Hellenic Broadcasting Radio and 
Television and the Belgian Radio R.T.B.F. He also holds prizes from national, 
European, and international music competitions and has performed in prestigious 
concert halls such as Athens Megaron, Stavros Niarchos Foundation, Wiener 
Konzerthaus, Music Chapel, etc. During his military service, he served as a Seaman 
(musician) for 12 months at the Hellenic Navy Band as a Repertory Assistant – 
Arranger and Clarinet player. He teaches clarinet at the National Conservatory and 
soon he will be a member of the Hellenic Coast Guard’s Band (succeed and pending 
training). 

Isidoros Thymis acquired a Diploma in Classical Percussion from the 
Philippos Nakas Conservatory and Degrees in Harmony of Music, Counterpoint, 
Instrumentation for Wind Instruments & Band Conducting and Fugue from the 
Corfu Conservatory. As a performer, he has collaborated with wind bands, 
orchestras, and various music ensembles, in concerts and recordings. As a 
composer, he has created works for band percussion ensembles, which have been 
presented in Greece and abroad. He has also adapted and arranged a variety of 
band music. Since 1997 he has been a member of the Hellenic Navy Band. From 
2001 to 2017 he had the duties of Repertory Office Assistant and from 2017 to 
2020, as Hellenic Navy Officer, he took over the duties of Repertory Chief  
Executive of the Hellenic Navy Band. Throughout his service, he digitally copied 
and edited most of the music pieces. 

Panagiotis F. Ntintis was born in 1995 in Trikala, Thessaly, Greece. He 
acquired Degrees in Harmony of Music and Instrumentation for Wind Instruments 
& Band Conducting certified by the Greek Ministry of Culture. He participated in 
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many training master classes in Wind Orchestra Conducting, Orthosomics for 
Musicians, Band Percussion, Clarinet, etc. He has composed marches and hymns 
for the NCO Officers Army Academy of Greece and for the Hellenic Navy as well as 
various other band works. In 2018 he was honored by the Hellenic Navy and 
specifically by the Chief of Hellenic Navy's Fleet Rear Admiral Mr. Ioannis 
Pavlopoulos for the march of the "Papanikolis Submarine". He has also written 
articles about the Greek Military Marches of the Parade, about the Buglers in the  
Hellenic Army, as well as about the work of the Drum Majors in the bands. He 
teaches Music Theory and Instrumentation for Wind Instruments in 
Conservatories recognized by the Greek State. He serves in the Hellenic Navy Band 
as a Tuba player and Repertory Chief Executive - Arranger. 

 
«Σύνολο Πνευστών Πέτρος Σκαρλάτος», Φιλαρμονική Σχολή Πάλλης, 

Κεφαλλονιά / “Petros Scarlatos Wind Ensemble”,  
Pallis Philharmonic School, Kefalonia 

Το «Σύνολο Πνευστών Πέτρος Σκαρλάτος» αποτελείται από τους 
προχωρημένους μαθητές της Φιλαρμονικής Σχολής Πάλλης και ασχολείται 
αποκλειστικά με την μελέτη και εκτέλεση αυθεντικών έργων για ορχήστρες 
πνευστών Ελλήνων και ξένων συνθετών. Το αρχαιότερο τεκμήριο της ίδρυσης της 
Φιλαρμονικής αποτελεί η φυλασσόμενη σφραγίδα  στο αρχείο της Ιακωβάτειου 
Βιβλιοθήκης όπου αναγράφεται η χρονολογία 1831. Σε άλλα τεκμήρια και 
αναφορές φέρεται ως έτος ίδρυσης της Σχολής το έτος 1836 ή 1837. Πρώτοι 
διδάξαντες και μαέστροι της Σχολής αναφέρονται οι Ιταλοί Giuseppe Cricca και 
Nicolo Olivieri. Θρυλική μορφή κατά την περίοδο ίδρυσής της είναι ο συνθέτης, 
φλαουτίστας και μετέπειτα αρχιμουσικός Πέτρος Σκαρλάτος (1819-1904). Σε 
ένδειξη τιμής για την αφοσίωσή του στη Φιλαρμονική ονομάστηκε Ισόβιος 
Επίτιμος Πρόεδρος και Μεγάλος Ευεργέτης. Η Φιλαρμονική ιδρύθηκε με σκοπό τη 
διδασκαλία της επιστήμης της Μουσικής «διά να φωτισθή η νεολαία της Πατρίδος 
μας». Η ύπαρξη των καταστατικών κανόνων της «συντροφιάς των μουσικών» 
εκείνης της περιόδου αποδεικνύει ότι η Φιλαρμονική είναι το αρχαιότερο 
ελληνικό μουσικό-εκπαιδευτικό ίδρυμα. Το 1982 βραβεύτηκε από την Ακαδημία 
Αθηνών «… ότι επί μακρά έτη επομένη τη λαμπρά των Ιονίων Νήσων παραδόσει 
ευδοκίμως την μουσικήν παιδείαν θεραπεύει». Σημαντικές προσωπικότητες έχουν 
διατελέσει αρχιμουσικοί της Σχολής όπως οι Giuseppe Cricca, Nicolo Olivieri, 
Πέτρος Σκαρλάτος, Luigi Balasona, Θεόδωρος Κρητικός, Αναστάσιος Ρομποτής, 
Λεωνίδας Δαπέργολας κ.α. Από το 2016 Διευθυντής των Σχολών και 
αρχιμουσικός είναι ο Χαράλαμπος Μακρής. 

The "Petros Skarlatos Wind Ensemble" consists of the advanced students of 
the Pallis Philharmonic School and works exclusively with the study and execution 
of authentic works for winds by Greek and foreign composers. The oldest 
presumption of the founding of the Philharmonic is the stamp kept in the archive 
of the Iakovatio Library where the date 1831 is written. In other documents and 
reports, the year 1836 or 1837 is mentioned as the year of the foundation of the 
school. The Italians Giuseppe Cricca and Nicolo Olivieri are mentioned as the first 
teachers and conductors of the school. A legendary figure during the period of its 
foundation is the composer, flutist, and later chief musician Petros Skarlatos 
(1819-1904). In honor of his dedication to the Philharmonic, he was named 
Lifelong Honorary President and Grand Benefactor. The Philharmonic was 
founded to teach the science of music "to enlighten the youth of our homeland". 
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The existence of the statutory rules of the "company of musicians" of that period 
proves that the Philharmonic is the oldest Greek music-educational institution. In 
1982 it was awarded by the Academy of Athens for its contribution to the music 
education of the Ionian Islands. Important personalities have been chief musicians 
of the school, such as Giuseppe Cricca, Nicolo Olivieri, Petros Skarlatos, Luigi 
Balasona, Theodoros Kritikos, Anastasios Robotis, Leonidas Dapergolas, and 
others. Since 2016, the Director of the School and chief musician is Charalambos 
Makris. 

 
Λαμπρογιάννης Πεφάνης / Lambrogiannis Pefanis 

Ο Λαμπρογιάννης Πεφάνης είναι διδάκτορας του Τμήματος Μουσικών 
Σπουδών του Ε.Κ.Π.Α., βιολιστής και συνθέτης. Είναι τακτικό μέλος της Ελληνικής 
Μουσικολογικής Εταιρείας, έχει δημοσιεύσει μελέτες σε επιστημονικά περιοδικά 
και συνέδρια, ενώ έχει διδάξει σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Είναι 
συγγραφέας (με τον Στέφανο Φευγαλά) των βιβλίων Μουσικές Καταγραφές Ι - 
184 οργανικοί σκοποί από Αιγαίο, Ιόνιο, Κρήτη και Κύπρο  (Παπαγρηγορίου - Νάκας 
2014), Μουσικές Καταγραφές ΙΙ - 200 οργανικοί σκοποί από Θράκη, Μακεδονία, 
Ήπειρο, Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα και Πελοπόννησο (Παπαγρηγορίου - Νάκας 
2016), Μουσικές Καταγραφές ΙΙΙ - 216 οργανικοί σκοποί από Μικρά Ασία, Πόντο, 
Καππαδοκία, Αζοφική και Κάτω Ιταλία (Παπαγρηγορίου - Νάκας, 2019), 
Καριώτικος - Εκδοχές του ικαριώτικου οργανικού σκοπού (Παπαγρηγορίου - 
Νάκας, 2017), καθώς και (με τον Γεράσιμο Γαλανό) της δίτομης έκδοσης Λόγια 
Κεφαλληνιακή Μούσα, έργα Κεφαλλήνων συνθετών 19ου και 20ου αιώνα (Τ.Ε.Ι. 
Ιονίων Νήσων 2015, 2016). Ως βιολιστής έχει ηχογραφήσει 30 ανέκδοτα 
χοροτράγουδα της Κεφαλονιάς (Πάλιος, 2010).  

Lambrogiannis Pefanis gained his doctorate from the Department of Music 
Studies of UOA. He is a violinist, a composer, and a regular member of the Hellenic 
Musicological Society. He has published studies in scientific journals and 
conferences and he has taught at all levels of public education. He co-published 
(together with Stefanos Fevgalas) the series "Musical Transcriptions I - 184 
instrumental tunes from the Aegean and Ionian Seas, Crete and Cyprus" 
(Papagrigoriou - Nakas Publications, 2014), "Musical Transcriptions II - 200 
instrumental tunes from Thrace, Macedonia, Epirus, Thessaly, Central Greece and 
the Peloponnese" (Papagrigoriou - Nakas Publications, 2016), "Musical 
Transcriptions III - 216 instrumental tunes from Asia Minor, the Pontus, 
Cappadocia, Azov Sea, and Southern Italy" (Papagrigoriou - Nakas Publications, 
2020) and "Kariotikos - Versions of the Ikarian instrumental tune" (Papagrigoriou 
- Nakas Publications, 2017) and (together with Gerassimos Galanos) the two-
volume "Logia Kefalonian Muse, works by Kefalonian composers of the 19th and 
20th centuries" (TEI - Ionian Islands, 2015, 2016). As a violinist, Pefanis has 
recorded 30 previously unpublished traditional songs from the island of Kefalonia 
(Palios, 2010).  

 
Σπυρίδων Ρουβάς / Spiridon Rouvas 

O Σπυρίδων Ρουβάς σπούδασε μουσική στη Φ.Ε. "Μάντζαρος" και στα Ωδεία 
Κέρκυρας και Ιόνιο, απ' όπου έλαβε Πτυχία Ενοργάνωσης Πνευστών και 
Διεύθυνσης Μπάντας, Δίπλωμα Σύνθεσης και Δίπλωμα Τρομπονιού. Είναι 
απόφοιτος του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου με 
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Σύνθεση και κάτοχος του Diploma ALCM 
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in Conducting του London College of Music. Επίσης σπούδασε Διεύθυνση 
Μπάντας στην Libera Accademia DAS, στο Fermo της Ιταλίας. Έχει συνθέσει έργα 
για μπάντα, συμφωνική ορχήστρα, σύνολα μουσικής δωματίου, φωνητική 
μουσική, μουσική για παιδικό θέατρο και σχολικές παραστάσεις, σχολικά 
τραγούδια κ.α. Το έργο του "Prelude for Meditation", για συμφωνική μπάντα, 
μοιράστηκε το 2ο βραβείο στον Α' Πανελλήνιο Διαγωνισμό Σύνθεσης για Μπάντα 
που διοργάνωσε το 2014 η Φ.Ε. "Μάντζαρος". Από το 2003 υπηρετεί ως 
καθηγητής μουσικής στην Α’/θμια Εκπαίδευση. Επίσης, είναι Καλλιτεχνικός  
Διευθυντής του Κέντρου Επτανησιακής Μουσικής και Πολιτισμού της Χορωδίας 
Κέρκυρας (2018) και μέλος του Πανελληνίου Συλλόγου Αρχιμουσικών 
(ΠΑΣΥΔΑΥΦΟ) και της WASBE (World Association of Symphonic Bands and 
Ensembles). Είναι Υποψήφιος Διδάκτωρ του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και 
Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.  

Spiridon Rouvas studied music at the "Mantzaros" P.S. and at the 
Conservatories of Corfu and Ionian, from where he received a Degree in Wind 
Band Scoring and Conducting, a Diploma in Composition, and a Diploma of 
Trombone. He is a graduate of the Department of Music Studies of the Ionian 
University with a Master's Degree in Composition and holds the Diploma ALCM in 
Conducting from the London College of Music. He also studied Band Conducting at 
Libera Accademia DAS, in Fermo, Italy. He has composed works for band, 
symphony orchestra, chamber music ensembles, vocal music, music for children's 
theatre and school performances, school songs, etc. His work "Prelude for 
Meditation", for a symphonic band, shared the 2nd prize in the 1st Panhellenic 
Composition Competition for Band organized in 2014 by "Mantzaros" P.S. Since 
2003 he has been serving as a music teacher in Primary Education. He is also the 
Artistic Director of the Centre for Heptanesian Music and Culture of the Corfu 
Choir (2018), a member of the Panhellenic Association of Chief Musicians 
(PASYDAYPHO) and WASBE (World Association of Symphonic Bands and 
Ensembles). He is a Ph.D. candidate in the Department of Music Science and Art of 
the University of Macedonia.  

 
Αθανάσιος Ζέρβας / Athanasios Zervas 

Ο Αθανάσιος Ζέρβας είναι συνθέτης, θεωρητικός, σαξοφωνίστας. Είναι 
Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο «Θεωρητικά της Μουσικής-Μουσική 
Δημιουργία» στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης και Κοσμήτορας της 
Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας. Επίσης είναι Φιλοξενούμενος Καλλιτέχνης (Σαξόφωνο) στο Ωδείο 
Αθηνών. Είναι διδάκτωρ σύνθεσης (Doctor of Music - Composition) και κάτοχος 
μεταπτυχιακού τίτλου στο σαξόφωνο (Master of Music - Saxophone) από το 
Northwestern University (ΗΠΑ) και πτυχιούχος μουσικών σπουδών (Bachelor of 
Arts-Music) του Chicago State University (ΗΠΑ).  

Athanasios Zervas, composer, theorist, and saxophonist, is the Dean of the 
School of Social Science, Humanities and Arts at the University of Macedonia, and 
Professor of Music Theory-Music Creation at the Department of Music Science and 
Art. In addition, he is “Artist in Residence” (saxophone) at the Athens 
Conservatoire. He holds a D.Mus. in composition and M.Mus. in saxophone from 
Northwestern University and BA-music from Chicago State University. Athanasios 
is the founder of the Athens Saxophone Quartet and co-director/conductor of the 
UM Symphonic Wind Ensemble. 
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Σεξτέτο Διπλών Γλωττίδων του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και 
Τέχνης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας / Double-Reed Sextet of the 
Department of Music Science and Art, University of Macedonia 

Το Σεξτέτο Διπλών Γλωττίδων του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και 
Τέχνης αποτελείται από υποψήφιους διδάκτορες, προπτυχιακούς φοιτητές με 
ειδίκευση σε όμποε και φαγκότο, καθώς και διδάσκοντες του ΤΜΕΤ. Παρά το 
μικρό τους αριθμό, οι φοιτητές όμποε και φαγκότου είναι μεταξύ των πιο έντονα 
δραστηριοποιούμενων φοιτητών του ΤΜΕΤ, παίζοντας σε πληθώρα  συνόλων 
μουσικής δωματίου με πνευστά, σε σύνολα σύγχρονης μουσικής, καθώς επίσης 
και στην Ορχήστρα Πνευστών και στη Συμφωνική Ορχήστρα. Το σύνολο 
προετοιμάζουν διδάσκοντες του ΤΜΕΤ οι οποίοι επίσης παίζουν συχνά μαζί με 
τους φοιτητές, ενισχύοντας τη συνεργατικότητα και συνδυάζοντας την εκτέλεση 
με τους διδακτικούς προσανατολισμούς του μαθήματος.  

The Double-Reed Sextet of the DMSA is comprised of advanced doctoral and 
undergraduate students (specializing in oboe and bassoon), as well as teaching 
staff of the department. Despite their small number, oboe and bassoon students 
are among the most active in the department's concerts, performing in various 
chamber wind ensembles, in contemporary music ensembles, as well as in the 
Wind Orchestra and the Symphony orchestra. The ensemble is coached by 
teaching staff who also play often together with the students, strengthening 
collaboration and connecting performance with didactic aspects of the syllabus. 

 
Σωκράτης Άνθης / Socratis Anthis 

Ο Σωκράτης Άνθης γεννήθηκε στην Κέρκυρα το 1952. Πρώτη τρομπέτα για 
35 χρόνια στην Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, Συμφωνική ορχήστρα Ε. Λ. Σ., Εθνική 
Συμφωνική Ορχήστρα Ε. Ρ. Τ. και Ορχήστρα των Χρωμάτων. Έχει εμφανιστεί ως 
σολίστ επανειλημμένα με όλες τις Ελληνικές ορχήστρες και με ξένες εντός και 
εκτός Ελλάδος. Έχει παρακολουθήσει και έχει διδάξει σε πολλά διεθνή σεμινάρια 
εντός και εκτός Ελλάδος και έχει συνεργαστεί με σημαντικούς μουσικούς και 
καθηγητές από το χώρο των χάλκινων πνευστών. Ηχογράφησε επίσης τέσσερα 
προσωπικά C.Dς με έργα Ελλήνων συνθετών. Ένα εξ αυτών με τη Εθνική 
Συμφωνική Ορχήστρα της Ε. Ρ. Τ. Δίδαξε τρομπέτα στο Ωδείο Αθηνών, στο 
Ελληνικό Ωδείο, στο Εθνικό Ωδείο, στο Ωδείο Φ. Νάκας και στο Ωδείο Κερκύρας. 
Διδάσκει στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου και είναι 
Αρχ/κός της Φ. Ε. Μάντζαρος.  

Socratis Anthis was born in Corfu in 1952. Leading musician for 35 years in 
the Athens State Orchestra, National Opera of Greece, Greek Radio Symphony 
Orchestra, and Orchestra of Colors. He has appeared as a soloist repeatedly with 
all Greek orchestras and with foreign ones inside and outside Greece. He has 
attended and taught at many international seminars inside and outside Greece and 
has collaborated with important musicians and professors from the field of brass. 
He recorded four personal CDs with works by Greek composers. One of them with 
the Greek Radio Symphony Orchestra. He taught trumpet at the Athens 
Conservatory, the Greek Conservatory, the National Conservatory of Athens, the 
Philippos Nakas Conservatory, and the Corfu Conservatory. He teaches trumpet at 
the Department of Music Studies of the Ionian University and is the Conductor and 
Art Director of the Mantzaros Philharmonic Society. 
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Μαρία Ντούρου / Maria Dourou 
Η Μαρία Ντούρου είναι μουσικολόγος, συνθέτρια, φιλόλογος. Διδάκτωρ του 

Τ.Μ.Σ. του Ε.Κ.Π.Α. με έμφαση στην Ιστορική-Συστηματική Μουσικολογία. Η 
διατριβή της πραγματεύεται την ύστερη περίοδο του έργου του Γιάννη Α. 
Παπαϊωάννου (επ. καθ.: Ο. Ψυχοπαίδη Φράγκου) και έχει τιμηθεί με τη ‘Δωρεά σε 
μνήμη Γ. Α. Παπαϊωάννου’ του τμήματος Κληροδοτημάτων του Α.Π.Θ. Μέλος της 
Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών και της Ελληνικής Μουσικολογικής Εταιρείας. 
Σπούδασε σύνθεση στην École Normale de Musique de Paris (καθ. Y. Taira) και 
στο Ωδείο Athenaeum (καθ. Κ. Βαρότσης). Έργα της έχουν ερμηνευτεί στην 
Ελλάδα και το εξωτερικό. Έχει συμμετάσχει σε μουσικολογικά και 
μουσικοπαιδαγωγικά συνέδρια. Έχει εκπονήσει Πρόγραμμα Σπουδών και Οδηγό 
για τον Εκπαιδευτικό για το μάθημα Ευρωπαϊκή Μουσική Ιστορία για τα Μουσικά 
Γυμνάσια. Υπηρέτησε τον θεσμό των Μουσικών Σχολείων (2001-2017) και 
διετέλεσε Διευθύντρια του Μουσικού Σχολείου Σιάτιστας (2011-2017). Δίδαξε 
Θεωρητικά της Μουσικής στο Τ.Μ.Σ. του Α.Π.Θ. Γνωρίζει αγγλικά, γαλλικά, 
ισπανικά, είναι πτυχιούχος του τμήματος  Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του 
Α.Π.Θ. και κάτοχος του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Εξειδίκευσης ‘Επιστήμη της 
Μετάφρασης’ του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του 
Ιονίου Πανεπιστημίου. Μελετάει και γράφει ποίηση. Εκπονεί μεταδιδακτορική 
έρευνα στο Τ.Μ.Σ. του Ιονίου Πανεπιστημίου με θέμα ‘Αποδίδοντας μουσικά τον 
Κ. Π. Καβάφη’ (επ. καθ.: Ι. Παπαδάτος) και από τον Οκτώβριο του 2017 ανήκει 
στο Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό του ίδιου Τμήματος με γνωστικό 
αντικείμενο «Ανώτερα Θεωρητικά και Σύνθεση».  

Maria Dourou is musicologist, composer, and philologist. She holds a Ph.D. 
degree from the Department of Music Studies at the University of Athens 
(supervisor: O. Psychopaidis-Fragou). Her dissertation is focused on the late 
period of the works of Yannis A. Papaioannou. She studied composition at École 
Normale de Musique de Paris and Athenaeum Conservatory (prof. Yoshihisa 
Taira). Her works have been performed in Greece and abroad. She also studied 
Italian Language and Literature at Aristotle University. She holds a MA from the 
Department of Foreign Languages, Translation & Interpreting at Ionian University 
(Program: Master of Arts in the Science of Translation). She has worked at Music 
Schools since 2001 and has been the Director of the Music School of Siatista (2011-
2017). She wrote the Curriculum and the Teachers’ Guide for the lesson “History 
of European Music” for High Music Schools. She is currently teaching Music and 
Composition Higher Theory at the Department of Music Studies of the Ionian 
University as well as doing postdoctoral research on the musical rendering of C. P. 
Cavafy’s poetry (supervisor: J. Papadatos). She is a member of the Greek 
Composer’s Union and the Hellenic Musicological Society.  

 
Jazz Octet Στρατιωτικής Μουσικής ΑΣΔΥΣ / Jazz Octet ASDYS 

To Jazz Octet δημιουργήθηκε το 2014 με αφορμή τις εκδηλώσεις για τα «190 
Χρόνια Στρατιωτικής Μουσικής». Μέχρι σήμερα έχει εμφανιστεί σε ποικίλους 
χώρους όπως στο Νομισματικό και Επιγραφικό Μουσείο, στο Βυζαντινό και 
Χριστιανικό Μουσείο, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και Θεσσαλονίκης, στην 
Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, καθώς και στην εκπομπή “Jazz in the City” του 
Τρίτου Προγράμματος. Έλαβε εξαιρετικές κριτικές για το project “Tribute to Duke 
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Ellington”, που παρουσίασε το 2015, καθώς και για το “Cuba to the World” και 
“Blue Mood” που παρουσίασε το 2016 και 2019 αντίστοιχα.  

The “Jazz Octet” was established in 2014 to participate in the “190 years 
Army Band” celebrations. Until today has performed at various places, like the 
stages of the Numismatic and Epigraphic Museums in Athens, the Byzantine & 
Christian Museum in Athens, the Megaron Concert Halls in Athens and 
Thessaloniki, at the Athens Technopolis Jazz Festival and has also performed at 
the “Jazz in the city” radio show broadcasted by the Third Public Radio Station of 
the National Radio Broadcaster. The band has received excellent critics for the 
“Tribute to Duke Ellington” project that was presented in 2015 and also the “Cuba 
to the world” and “Blue Mood” projects that were performed in 2016 and 2019 
respectively. 

 
Claudio Re 

Claudio Re has a long association with Italian community bands and has 
appeared as a conductor, lecturer, and clinician in several European countries and 
the US. He holds a diploma in trombone from the Luca Marenzio Conservatory 
(Brescia, Italy), a Master of Arts degree from the University of Northern Iowa 
(USA), and a Ph.D. in Musicology from the University of Florida (USA). He held 
conducting and academic positions at Kenyon College (Ohio, USA), Bethany 
College (Kansas, USA), and Cameron University (Oklahoma, USA). He is currently 
collaborating with EQ Brass (Helsingborg, Sweden) and with “El Sistema” at 
Helsingborgs Kulturskola.  

 
Χαράλαμπος Μακρής / Charalambos Makris 

O Χαράλαμπος Μακρής (Κέρκυρα, 1981) αποφοίτησε από το Ωδείον 
Κέρκυρας (τάξεις Α. Καζιάνη και Κ. Χυτήρη) με πτυχία Αρμονίας, Αντίστιξης, 
Φυγής, Ενοργάνωσης Πνευστών-Διεύθυνσης Μπάντας και Δίπλωμα Διεύθυνσης 
Χορωδίας. Σπούδασε Διεύθυνση Ορχήστρας Πνευστών στην Ιταλία στο Instituto 
Superiore Europeo Bandistico (Corso Superiore di Direzione di Banda) και την 
Ακαδημία της Associazione Musicale Amadeus του Φέρμο. Είναι μεταπτυχιακός 
φοιτητής, Master of Arts and Humanities - MA in Music του Open University της 
Αγγλίας. Σήμερα εργάζεται ως Αρχιμουσικός και Διευθυντής Σχολών της 
Φιλαρμονικής Σχολής Πάλλης στο Ληξούρι της Κεφαλονιάς και ως καθηγητής 
ανωτέρων θεωρητικών και ενοργάνωσης - διεύθυνσης μπάντας στο Ωδείο της 
Ιεράς Μητροπόλεως Περιστερίου. Συνεργάζεται με ορχήστρες πνευστών, 
Ακαδημίες και Ενώσεις Μαέστρων Μπάντας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό 
(Δανία, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Αργεντινή, Μεξικό, Ισραήλ) και την Ιταλική 
ορχήστρα εγχόρδων Rimini Chamber Orchestra. Έργα και ενορχηστρώσεις του 
αποδίδονται συχνά από ορχήστρες πνευστών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 

 
Σύνολο Ευρωπαϊκών Κρουστών του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και 

Τέχνης / UOM Percussion Ensemble 
Το Σύνολο Ευρωπαϊκών Κρουστών του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και 

Τέχνης αποτελείται από προπτυχιακούς φοιτητές της ειδίκευσης κρουστών, 
υποψήφιους διδάκτορες και διδάσκοντες του τμήματος. Συνεργάζεται με τη 
συμφωνική ορχήστρα και την ορχήστρα πνευστών του τμήματος ενώ παράλληλα 
παρουσιάζει έργα αποκλειστικά για κρουστά όργανα ή μεταγραφές για αυτά σε 
συναυλίες μουσικής δωματίου. Στόχος του συνόλου είναι η μελέτη του 
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ρεπερτορίου των κρουστών οργάνων από το μπαρόκ έως και σήμερα, και η 
διερεύνηση της ποικιλομορφίας τους. Παράλληλα με τον ερευνητικό του 
χαρακτήρα το σύνολο στοχεύει στην άντληση εμπειριών και την ενίσχυση της 
δραστηριοποίησης των μελών του αφουγκραζόμενο την ραγδαία εξέλιξη των 
πρακτικών εκτέλεσης των κρουστών οργάνων και του ρεπερτορίου τους όπως 
παρουσιάζεται παγκοσμίως.  

The UOM Percussion Ensemble is formed by undergraduate students, Ph.D. 
candidates, and professors of the Department of Music Science and Art percussion 
department. The group explores works for percussion instruments stretching 
from baroque to contemporary music. Furthermore, it collaborates with the Music 
Science & Art department's symphonic and wind orchestra while, at the same 
time, performing works written exclusively for percussion instruments or 
arrangements for the same instruments in chamber music concerts. The main 
focus of the ensemble is the study of the diversity of the percussion instruments 
through their performance but also the collaboration with other instrument 
sections. While maintaining a research core interest, the ensemble aims at gaining 
a multitude of experiences and reinforcing the active engagement of its members 
keeping in pace with the rapid development of the performance practices 
concerning percussion instruments and their globally manifested repertoire.  

 
Βάλια Βράκα / Valia Vraka 

Η Βάλια Βράκα είναι απόφοιτος του Τμήματος Μουσικών σπουδών του 
Ιονίου Πανεπιστημίου, κάτοχος πτυχίων Αρμονίας, Αντίστιξης και Φούγκας και 
πτυχιούχος πιάνου. Εργάζεται στη Μεγάλη Μουσική Βιβλιοθήκη «Λίλιαν 
Βουδούρη» από το 2002, αρχικά ως βοηθός μουσικολόγου στο Αρχείο Μίκη 
Θεοδωράκη και από το 2006 έως σήμερα εργάζεται ως υπεύθυνη του Αρχείου 
Ελληνικής Μουσικής. Κατά την διάρκεια όλων αυτών των ετών συμμετείχε σε 
προγράμματα ψηφιοποίησης αρχειακού υλικού, όπως το πρόγραμμα 
“Δημιουργία ολοκληρωμένης μονάδας τεκμηρίωσης και προβολής της ελληνικής 
μουσικής” που χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Κοινωνία 
της Πληροφορίας» και εν συνεχεία υπήρξε επικεφαλής της ομάδας που εργάστηκε 
για τον εμπλουτισμό της ψηφιακής συλλογής που πραγματοποιήθηκε με τη 
χορηγία της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος. Τέλος υπήρξε μέλος της ομάδας του 
ψηφιακού προγράμματος «Ευτέρπη: Ελληνικά τραγούδια για εκπαιδευτική 
χρήση – Ψηφιακό Μουσικό Ανθολόγιο», που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία 
με την Ελληνική Ένωση για τη Μουσική Εκπαίδευση καθώς μέλος των 
Ευρωπαϊκών προγράμματων Europeana Sounds και EuScreenXL. 

Valia Vraka has been working in the Music Library of Greece “Lilian 
Voudouri” since 2002. The period 2002-2006, she worked as an assistant 
musicologist for the Mikis Theodorakis Archive and since 2006 she has been 
working as a musicologist, head of the Greek Music Archive, having as her main 
object the collection, classification, and curation of the Greek archival material. 
She participated in the group that materialized the program “Creation of a unit of 
documentation and promotion of Greek music», which was supported by the 
operational program “Information Society” (3rd Community Support Frame/CSF, 
2000-2006”, and, following that, she became then head of the group who worked 
for the increase of the digital collection which was accomplished due to the 
donation of the National Bank of Greece (2009-2011). She has also worked on the 
elaboration of an original study for the online project “Εuterpe: Songs for schools 
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- Digital Music Anthology” which is carried out in cooperation with the Greek 
Society for Music Education G.S.M.E. Finally, she worked on the European digital 
projects, “Europeana Sounds” and “EuScreenXL”. 

 
Άγγελος Πολίτης / Angelos Politis 

Ο Άγγελος Πολίτης γεννήθηκε στις 23/3/1932. Το 1946 ξεκίνησε μαθήματα 
μουσικής και κλαρινέτου στην μπάντα του ορφανοτροφείου «Αριστοτέλης», του 
οποίου ήταν τρόφιμος. Το 1960 εισήχθη στο Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης, με 
διευθυντή τότε τον αείμνηστο Σόλωνα Μιχαηλίδη (ιδρυτή της Κ.Ο.Θ), από όπου 
και αποφοίτησε το 1970. Το 1950 προσελήφθη στην Φιλαρμονική του Δήμου 
Θεσσαλονίκης στην θέση του κλαρινετίστα. Κατόπιν εσωτερικών εξετάσεων της 
Φιλαρμονικής, έλαβε την θέση του υπαρχιμουσικού και εν συνεχεία του 
αρχιμουσικού. Το 1965 προσελήφθη στην Κ.Ο.Θ, στα όργανα φαγκότο και κόντρα 
φαγκότο. Διετέλεσε πρόεδρος του συλλόγου μουσικών της Κ.Ο.Θ. επί σειρά ετών. 

Angelos Politis was born on 23/3/1932. In 1946 he began music and clarinet 
lessons in the orphanage band "Aristotelis", where he was an inmate. In 1960 he 
was admitted to the State Conservatory of Thessaloniki, where the Director was 
the late Solon Michaelides (founder of the State Orchestra of Thessaloniki), from 
where he graduated in 1970. In 1950 he was recruited into the Philharmonic Band 
of the Municipality of Thessaloniki, taking the position of clarinetist. After internal 
examinations, he took the position of lieutenant musician and then chief musician. 
In 1965 he was recruited at the State Orchestra of Thessaloniki, playing bassoon 
and contrabassoon. He served as president of the State Orchestra of Thessaloniki 
musicians' association for many years. 

 
Βύρων Φιδετζής / Βyron Fidetzis 

Ο Βύρων Φιδετζής γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Ολοκλήρωσε τις μουσικές 
του σπουδές στη Μουσική Ακαδημία της Βιέννης, με διπλώματα  σολίστ 
βιολοντσέλου και διεύθυνσης ορχήστρας. Έχει εμφανιστεί σε πολλές χώρες 
(Ευρώπη, Ασία, Αμερική, Αφρική), προβάλλοντας σταθερά τη νεοελληνική 
δημιουργία, την οποία και δισκογράφησε συστηματικά (εταιρείες LYRA, NAXOS, 
BIS). Διετέλεσε μόνιμος αρχιμουσικός της Εθνικής Λυρικής Σκηνής (ΕΛΣ) και της 
Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών (ΚΟΑ), επικεφαλής ή προσκεκλημένος 
αρχιμουσικός σε ρωσικές και βουλγαρικές ορχήστρες, και καλλιτεχνικός 
υπεύθυνος της Συμφωνικής Ορχήστρας του Δήμου Θεσσαλονίκης. Χρημάτισε 
Καλλιτεχνικός Διευθυντής της ΚΟΑ (2004-2011). Από τον Νοέμβριο 2016 είναι 
συνιδρυτής και Καλλιτεχνικός Διευθυντής στη Φιλαρμόνια Ορχήστρα Αθηνών. 
Δίδαξε στο ΕΚΠΑ (1991-1993) και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο (1997-1999), του 
Διοικητικού Συμβουλίου του οποίου υπήρξε μέλος (2014-2017). Διετέλεσε 
Πρόεδρος της Καλλιτεχνικής Επιτροπής των Μουσικών Σχολείων (1994-2005). 
Τιμήθηκε από την Ακαδημία Αθηνών (1975), την Ένωση Ελλήνων Κριτικών 
Θεάτρου και Μουσικής (2000 και Μέγα Βραβείο Μουσικής 2016), και από άλλους 
φορείς. Εξελέγη επίτιμο μέλος της Ενώσεως Ελλήνων Μουσουργών (1986). Το 
2010 αναγορεύτηκε επίτιμος διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Byron Fidetzis was born in Thessaloniki. He completed his cello and 
orchestra conduction studies at the Hochschule für Musik in Vienna. He has 
cooperated with several orchestras in Europe, Asia, America, and Africa. He was 
conductor and artistic director in several Russian and Bulgarian orchestras and in 
the Municipality of Thessaloniki Symphony Orchestra as well, permanent 
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conductor at the Greek National Opera and the Athens State Orchestra. Artistic  
director of the Athens State Orchestra (2004-2011) and since 2016 of the Athens 
Philharmonia Orchestra. He has taught at Athens University and Ionian University. 
He was elected an honorary member of the Greek Composers Association in 1986. 
He has also received awards from the Athens Academy (1975), and the Panhellenic 
Theatre and Music Critics Association (2000 and 2016). In 2010 he was nominated 
for an honorary Doctorate at the School of Philosophy, Department for Musical 
Studies at Athens University. He has recorded a great number of several Greek 
composer’s works for LYRA, NAXOS, and BIS. 
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