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Ιδηαίηεξεο επραξηζηίεο ζα ήζεια λα απεπζύλω: 

 

- Σηνλ επηβιέπνληα ηεο δηπιωκαηηθήο εξγαζίαο αλαπιεξωηή θαζεγεηή θ. 

Γεώξγην Σαθαιιηέξν, γηα ηε δεκηνπξγηθή ζπλεξγαζία καο πάλω ζην 

πεξηερόκελν θαη ηε δηάξζξωζε ηεο εξγαζίαο, γηα ην νπζηαζηηθό ελδηαθέξνλ πνπ 

έδεημε θαηά ηελ εμέιημε ηεο κειέηεο, γηα ηνλ πνιύηηκν ρξόλν πνπ αθηέξωζε 

ζηηο αιιεπάιιειεο δηνξζώζεηο θαη ππνδείμεηο, γηα ηε ζπζηεκαηηθή θαζνδήγεζε 

θαη δηάζεζε πιηθνύ, όζν θαη γηα ηηο θαίξηεο παξαηεξήζεηο ηνπ πάλω ζην 

ζεκειηώδεο δήηεκα ηνπ γξαπηνύ επηζηεκνληθνύ ιόγνπ. 

- Σηελ θ. Χξηζηίλα Μύζηαθα-Γέιιηνπ, ζύδπγν ηνπ ζπλζέηε θαη θαιιηηερληθή 

δηεπζύληξηα ηνπ Απνιιώληνπ Ωδείνπ, γηα ηε δηάζεζε ηνπ αξρεηαθνύ πιηθνύ ηνπ 

Βαζίιε Γέιιηνπ, γηα ηελ παξαρώξεζε ηωλ αηζνπζώλ ηνπ ωδείνπ (γηα κειέηε, 

θαηαγξαθή θαη εμέηαζε ηωλ έξγωλ/αξρείν), γηα ηελ απνδνρή ηωλ ζπλεληεύμεωλ 

θαη ηηο πνιύηηκεο ζπδεηήζεηο καο ζηα πιαίζηα ηνπ ζέκαηνο, θαζώο θαη γηα ηελ 

ακέξηζηε εκπηζηνζύλε πνπ κνπ έδεημε, θαζηζηώληαο ην έξγν κνπ επθνιόηεξν 

θαη επράξηζην. Δπίζεο ζα ήζεια λα επραξηζηήζω ηηο γξακκαηείο ηνπ 

Απνιιώληνπ Ωδείνπ, Μαξηάλλα Χξηζηνδνπιάθε θαη Βίθπ Μπνπξίηζα γηα ηε 

πνιύηηκε βνήζεηα ηνπο. 

- Σηνλ Γεώξγην Χαηδεθνθνιάθε, θαιιηηερληθό δηεπζπληή ηνπ παξαξηήκαηνο 

ηνπ Απνιιώληνπ Ωδείνπ Λάξηζαο, καζεηή ηνπ Βαζίιε Γέιιηνπ θαη βαζηθό 

κέινο ζηηο εμεηαζηηθέο επηηξνπέο ηνπ Απνιιώληνπ Ωδείνπ Αζελώλ, γηα ηε 

παξαρώξεζε ζπλέληεπμεο θαη ηηο πνιύηηκεο πιεξνθνξίεο γύξω από ηε δωή ηνπ 

ζπλζέηε, θαζώο θαη γηα ηε δηάζεζε πιηθνύ. 

- Σηνλ αδεξθό κνπ Νηθόιαν Τζηθξίθα θαη ηελ Καηεξίλα Παππά, γηα ηελ 

αληδηνηειή ππνζηήξημε ηνπο. 
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ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΙΕ 
 

 

1. ςντομογπαυίερ - ύμβολα - Επεξηγήσειρ 

Ο ηνπ ΕΙΡ: πκθσληθή Οξρήζηξα ηνπ Εζληθνύ Ιδξύκαηνο Ραδηνθσλίαο  

Ο ηνπ ΕΙΡΣ: πκθσληθή Οξρήζηξα ηνπ Εζληθνύ Ιδξύκαηνο Ραδηνθσλίαο θαη 

Σειεόξαζεο 

Ο ηεο ΕΡΣ: πκθσληθή Οξρήζηξα ηεο Ειιεληθήο Ραδηνθσλίαο Σειεόξαζεο 

ΟΡ ηεο Αιβαλίαο: πκθσληθή Οξρήζηξα Ραδηνηειεόξαζεο ηεο Αιβαλίαο 

ΟΜ ηεο ΕΡΣ: Οξρήζηξα ύγρξνλεο Μνπζηθήο ηεο ΕΡΣ 

ΟΕ: πκθσληθή Οξρήζηξα Ελαξκόληα 

ΚΟΑ: Κξαηηθή Οξρήζηξα Αζελώλ 

ΚΟΘ: Κξαηηθή Οξρήζηξα Θεζζαινλίθεο 

ΕΛ: Εζληθή Λπξηθή θελή 

ΕΕΜ: Έλσζε Ειιήλσλ Μνπζνπξγώλ 

ΧΟ ηνπ ΑΩ: Χνξσδία θαη Οξρήζηξα ηνπ Απνιιώληνπ Ωδείνπ 

ΕΧΠ: Ειιεληθό πγθξόηεκα Χάιθηλσλ Πλεπζηώλ 

Μέηξν: κ. 

‘ ’: εηζαγσγηθά γηα θύξηα νλόκαηα θαη γηα ρξήζε κέξνπο θεηκέλνπ πνπ βξίζθεηαη εληόο 

εηζαγσγηθώλ  

« »: εηζαγσγηθά γηα θνηλή ρξήζε 

[…] : παξάιεηςε θεηκέλνπ 

ό.π.: όπσο παξαπάλσ 

 

2. ςντομογπαυίερ οπγάνων (πος σπησιμοποιούνται) 

 

ΞΤΛΙΝΑ ΠΝΕΤΣΑ 

Ονομασία (σε 

αγγλική γλώσσα)
1
 

ςντομογπαυία Ελληνικά 

Flute Fl. Φιάνπην 

Piccolo Picc. Πίθνιν θιάνπην 

Oboe Ob. Όκπνε 

                                                      
1
 Γηα ηελ νλνκαζία ζε αγγιηθή γιώζζα ιήθζεθαλ ππόςε νη πίλαθεο κε νλνκαζίεο κνπζηθώλ νξγάλσλ ζε 

ηέζζεξηο γιώζζεο (αγγιηθά, γαιιηθά, γεξκαληθά, αγγιηθά) από ην βηβιίν ηνπ Samuel Adler, The Study of 

Orchestration, 3
ε
 έθδνζε (London – New York: W.W. Norton & Co., 2002), 793-795. 
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English horn  Eng. Hn.  Αγγιηθό θόξλν 

Piccolo clarinet Picc. Cl. Πίθνιν θιαξηλέην 

Clarinet Cl. Κιαξηλέην 

Bass clarinet Bs. Cl. Μπάζζν 

θιαξηλέην 

Bassoon Bsn. Φαγθόην 

Contra bassoon Cbsn. Κόληξα θαγθόην 

 

ΥΑΛΚΙΝΑ ΠΝΕΤΣΑ 

Soprano 

saxophone 

Sop. Sax. νπξάλν 

ζαμόθσλν 

Alto saxophone Alto Sax. Άιην ζαμόθσλν 

Tenore saxophone Ten. Sax. Σελόξν 

ζαμόθσλν 

Baritone 

saxophone 

Bar. Sax. Βαξύηνλν  

ζαμόθσλν 

Horn Hn. Κόξλν 

Trumpet Tpt. Σξνκπέηα 

Cornet Crn. Κνξλέηα 

Flugelhorn Fl. Hn. Φιηθόξλν 

Bass trumpet Bs. Tpt. Μπάζζν 

ηξνκπέηα 

Genis gn. Σδέληο 

Tenor horn (ζηα 

γεξκ. Althorn) 

T. Hn. (To 

επνλνκαδόκελν) 

«Αιηηθόξλν» 

Euphonium Euph. Επθώλην 

Trombone Trb. Σξνκπόλη 

Tuba Tba. Σνύκπα 

 

ΕΓΥΟΡΔΑ ΜΕ ΣΟΞΟ 

Violin I –II 2Vln.  - Βηνιί 1
ν
 2

ν
 (ζε 
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θνπαξηέην)  

- Βηνιηά πξώηα 

θαη δεύηεξα (ζε 

νξρήζηξα) 

Viola Vla. Βηόια 

Violoncello Vlc. Βηνινληζέιν 

Double Bass D.B. Κνληξακπάζζν 

 

ΝΤΚΣΑ ΕΓΥΟΡΔΑ 

Harp Hp. Άξπα 

 

Guitar Guit. Κηζάξα 

 

ΥΟΡΔΟΦΩΝΑ  / ΙΔΙΟΦΩΝΑ ΠΛΗΚΣΡΟΦΟΡΑ 

Piano Pno. Πηάλν 

Celesta Cel. Σζειέζηα 

 

ΑΕΡΟΦΩΝΑ ΠΛΗΚΣΡΟΦΟΡΑ 

Harmonium Harm. Αξκόλην 

Organ Org. Εθθιεζηαζηηθό 

όξγαλν 

 

ΙΔΙΟΦΩΝΑ ΚΡΟΤΣΑ 

Xylophone Xyl. Ξπιόθσλν 

Vibraphone Vib. Βηκπξάθσλν 

Tubular Bells T.B. Κακπάλεο 

Cymbals Cymb. Πηάηα (θύκβαια) 

Tam – tam T.T. Σακ-ηακ 

Triangle Trgl. Σξίγσλν 

Timpani Timp. Σύκπαλα 

Snare drum S. Dr. Σακπνύξν 

Βass drum Bs. Dr. Γθξαλ Κάζζα 
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Bongos Bong Μπόλγθνο 

Tambourine Tamb. Νηέθη 

 

ΦΩΝΗ 

SATB c. SATB Μηθηή ρνξσδία 

Narrator Narr. Αθεγεηήο 

Soprano  Sop. νπξάλν 

Mezzo Soprano Mez. Sop. Μέηδν ζνπξάλν 

Contralto  Alto Κνληξάιην 

Tenore Ten. Σελόξνο 

Baritone Bar. Βαξύηνλνο 

Basso Bass. Μπάζζνο 

 

Οκάδεο: 

  Str.: έγρνξδα κε ηόμν (2Vln. Vla. Vlc. D.B.) 

  W.W.: μύιηλα πλεπζηά 

  Brass: ράιθηλα 

 c. SATB: ηεηξάθσλε κηθηή ρνξσδία 

 c. SSA: ηξίθσλε γπλαηθεία ρνξσδία 

 c.TTBB: ηεηξάθσλε αλδξηθή ρνξσδία 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 
Η παξνύζα δηπισκαηηθή εξγαζία εμεηάδεη θαηά βάζε ηε δσή θαη ην έξγν ηνπ Έιιελα 

ζπλζέηε Βαζίιε Γέιιηνπ (1927-2012). Τν αξρηθό έλαπζκα πνπ νδήγεζε ζηε ζθέςε λα 

εξεπλεζεί ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα, πεγάδεη πξσηίζησο από ηελ βαζύηεξε επηζπκία ηνπ 

ζπληάθηε λα αλαδείμεη (θαη λα πξνζθέξεη έζησ θαη ζην ειάρηζην ζηε «κνπζηθνινγηθή 

θνηλόηεηα») ηνλ Μαθεδόλα κνπζνπξγό Βαζίιε Γέιιην, πνπ επί ην πιείζηνλ παξακέλνπλ 

άγλσζηα ηόζν ην κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ έξγνπ ηνπ, όζν θαη ε δξάζε ηνπ ζην επξύηεξν θνηλό. 

Μέρξη ζήκεξα νη αλαθνξέο ζηνλ Γέιιην πεξηνξίδνληαη ζε ιηγνζηά βην-εξγνγξαθηθά ζηνηρεία 

θαη ζε γεληθέο πεξηγξαθέο ηνπ ύθνπο νξηζκέλσλ έξγσλ ηνπ, ζηα ιήκκαηα ησλ ιεμηθώλ ηνπ 

Τάθε Καινγεξόπνπινπ, ηεο Αιέθαο Σπκεσλίδνπ θαη ζε ζρεηηθό άξζξν ηνπ Θσκά Τακβάθνπ 

ζηελ εθεκεξίδα Νέοι Αγώνες Ηπείροσ. Γελ ππάξρνπλ δεκνζηεπκέλα άξζξα ζε επηζηεκνληθά 

πεξηνδηθά ή αλαθνηλώζεηο ζε ζπλέδξηα πνπ λα εμεηάδνπλ κεκνλσκέλα έξγα ηνπ Γέιιηνπ, 

πιεπξέο ηεο ζπλζεηηθήο ηνπ δεκηνπξγίαο ή εηδηθόηεξα δεηήκαηα. Τν πξσηνγελέο πιηθό ηνπ 

αξρείνπ Γέιιηνπ πνπ δηαηεξείηαη ζηηο αίζνπζεο ηνπ Απνιιώληνπ Ωδείνπ, απνηέιεζε θαη ηε 

βάζε γηα ηε κειέηε θαη ηελ εθπόλεζε ηεο παξνύζαο εξγαζίαο. 

 Η εξγαζία δηαξζξώλεηαη ζε ηξία θεθάιαηα. Σην πξώην θεθάιαην παξαηίζεηαη, 

αθξηβήο, αλαιπηηθή θαη ζρνιηαζκέλε βηνγξαθία ηνπ ζπλζέηε. Τν θεθάιαην δηαηξείηαη ζε 

ηέζζεξα ππνθεθάιαηα πνπ ζθηαγξαθνύλ ηε δσή, ηε δξάζε θαη ην έξγν ηνπ αλά ρξνλνινγηθέο 

πεξηόδνπο. Σην πξώην ππνθεθάιαην επηρεηξείηαη ε εμαγσγή βηνγξαθηθώλ ζηνηρείσλ από ηελ 

άγλσζηε πεξίνδν ηνπ ζπλζέηε ζηε πόιε ηεο Καηεξίλεο (1927-1946), θπξίσο κέζσ ηεο 

απνκαγλεηνθσλεκέλεο ζπλέληεπμεο ηεο Χξηζηίλαο Μύζηαθα – Γέιιηνπ, ησλ 

πξναλαθεξζείζσλ πεγώλ θαη από ηελ αλαδίθεζε ηνπ πξσηνγελνύο πιηθνύ ηνπ αξρείνπ 

Γέιιηνπ, κέζσ ηεο απνδειηίσζεο άξζξσλ από ηηο ηνπηθέο εθεκεξίδεο ηεο πόιεο ηεο 

Καηεξίλεο. Τν δεύηεξν ππνθεθάιαην  πξαγκαηεύεηαη επίζεο ηε δσή, ηε δξάζε, ηηο ζπνπδέο 

θαη ην πξώηκν έξγν ηνπ ζπλζέηε, θαηά ηε ρξνλνινγηθή πεξίνδν ηεο Λάξηζαο (1946-1962), 

όληαο αθόκα ν ζπλζέηεο ζηελ ππεξεζία ηεο ζηξαηησηηθήο κνπζηθήο ηεο πόιεο. Τν ηξίην 

ππνθεθάιαην αληηθαηνπηξίδεη ηε πξώηε πεξίνδν ηεο Αζήλαο (1962-1979) ε νπνία απνηειεί 

ην επηζηέγαζκα ηεο ζπλζεηηθήο ηνπ θαξηέξαο θαη αλέιημεο ηνπ ζπλζέηε ζηνλ αζελατθό θύθιν 

ησλ κνπζηθώλ (θαη όρη κόλν) θαη ηελ απαξρή ηεο εθπαηδεπηηθήο ηνπ δξάζεο. Τν ηέηαξην 

ππνθεθάιαην πεξηιακβάλεη ηε δεύηεξε πεξίνδν ηεο Αζήλαο (1979-2012), θαηά ηελ νπνία ην 

έξγν θαη ε δξάζε ηνπ ζπλζέηε πεξηνξίδεηαη σο επί ην πιείζηνλ ζηα πιαίζηα ηνπ Απνιιώληνπ 

Ωδείνπ. 



vii 
 

 Σην δεύηεξν θεθάιαην παξαηίζεηαη (γηα πξώηε θνξά) ν ζπζηεκαηηθόο θαηάινγνο 

έξγσλ ηνπ Βαζίιε Γέιιηνπ θαη ε κεζνδνινγία ζύληαμεο απηνύ. Ο θαηάινγνο έρεη δνκεζεί 

κέζσ ηεο ζπζηεκαηηθήο θαη ρξνλνινγηθήο ηαμηλόκεζεο ησλ έξγσλ, δεκηνπξγώληαο 

θαηεγνξίεο θαη ππνθαηεγνξίεο γηα ηελ θαιύηεξε δπλαηή θαη αθξηβή θαηάηαμε ηνπο. Η 

κεγάιε θαη πνηθηιόκνξθε εξγνγξαθία ηνπ πεξηιακβάλεη ηηο εμήο θύξηεο θαηεγνξίεο: Ι. 

Οξγαληθή κνπζηθή – ΙΙ. Φσλεηηθή κνπζηθή – ΙΙΙ. Σθεληθή κνπζηθή, καδί κε ηηο 

ππνθαηεγνξίεο ηεο θάζε θύξηαο νκάδαο. Τν έξγν ηνπ ζπλζέηε είλαη νγθώδεο θαη, όπσο 

αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά θαη ν Θσκάο Τακβάθνο, ν Βαζίιεο Γέιιηνο απνηειεί έλαλ από 

ηνπο πνιπγξαθόηεξνπο Έιιελεο ζπλζέηεο. Έηζη ε ζπγγξαθή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θεθαιαίνπ 

ππήξμε αξθεηά δπζρεξήο, δηόηη ε έξεπλα θαη ε κειέηε ησλ έξγσλ δηήξθεζε γηα κεγάιν 

ρξνληθό δηάζηεκα, ελώ ην θάζε έξγν έρεη ειεγρζεί θαη εμεηαζηεί εμαηνκηθεπκέλα γηα ηελ πην 

δπλαηή θαη αμηόπηζηε θαηαινγνγξάθεζε. 

 Τν ηξίην θεθάιαην ρσξίδεηαη ζε δύν ππνθεθάιαηα. Σην πξώην ππνθεθάιαην 

επηρεηξείηαη κηα πξνζέγγηζε ηνπ ζπλζέηε κέζα από ην ηζηνξηθό πιαίζην ηεο λενειιεληθήο 

έληερλεο κνπζηθήο δεκηνπξγίαο θαη παξάιιεια ε ηνπνζέηεζε/ζύγθξηζε ηνπ ζπλζέηε ζε 

ζρέζε κε απηό θαη ζε ζπζρεηηζκό κε ηηο ηάζεηο, ηα θηλήκαηα, ηα ξεύκαηα, ηνπο νξγαληζκνύο 

θαη ηηο πνιηηηθέο δπλάκεηο ηεο πεξηόδνπ. Τν δεύηεξν ππνθεθάιαην πξαγκαηεύεηαη ηελ 

αλάδεημε ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ κνπζηθνύ ύθνπο ηνπ Βαζίιε Γέιιηνπ, θαζώο θαη ηελ 

επηθύξσζε ηνπ ζπλζέηε σο επίγνλνπ ηεο Διιεληθήο Δζληθήο Σρνιήο, κέζσ ηεο πξνζπάζεηαο 

αλάιπζεο αληηπξνζσπεπηηθώλ δεηγκάησλ ηνπ έξγνπ ηνπ. 

 Σην ηέινο παξαηίζεληαη ηα ζπκπεξάζκαηα-επίινγνο, ν θαηάινγνο κε ηε βηβιηνγξαθία 

θαη ηηο πεγέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηέινο ην παξάξηεκα κε θσηνγξαθηθό πιηθό από ηε 

δσή θαη ηε δξάζε ηνπ ζπλζέηε. 
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1. Ζ ΕΩΖ ΚΑΗ ΣΟ ΔΡΓΟ ΣΟΤ ΒΑΗΛΖ ΓΔΛΛΗΟΤ 

  

1.1. Καηαγωγή και πρώηα μαθήμαηα. Ζ περίοδος ηης Καηερίνης (1927 - 1946) 

 

Ο Βαζίιεο Γέιιηνο απνηειεί έλαλ από ηνπο πνιπγξαθόηεξνπο, θαη ζπλάκα αξθεηά 

αγλνεκέλνπο, Έιιελεο κνπζνπξγνύο ηνπ 20
νπ

 αηώλα, ηόζν γηα ην πνιύ εθηεηακέλν 

ζπλζεηηθό ηνπ έξγν όζν θαη γηα ηε παηδαγσγηθή ηνπ πξνζθνξά ζηελ ειιεληθή κνπζηθή 

εθπαίδεπζε. 

Γελλήζεθε ζηελ Καηεξίλε ζηηο 29 Οθησβξίνπ 1927, ηξηηόηνθνο γηνο ηνπ ηερλίηε θαη 

θαηαζθεπαζηή ζπηηηώλ Δπάγγεινπ Γέιιηνπ
1
 από ηελ Καηεξίλε θαη ηεο Κιενπάηξαο 

Μαθαιέθα από ην Ληηόρσξν Πηεξίαο,
2
 δηζέγγνλεο ηνπ Γεώξγηνπ Καξατζθάθε.

3
 Σν 

κεγαιύηεξν εθ ησλ ηεζζάξσλ παηδηώλ ήηαλ ν Αζηέξηνο, ηερλίηεο κεραλώλ, αθνινπζεί ε 

αδεξθή ηνπ Καηεξίλα θαη ε ηειεπηαία ε Μαξίθα, νη νπνίεο αζρνινύληαλ κε ηε θαηαζθεπή 

εξγόρεηξσλ, ρεηξνηερληώλ. Πξνεξρόκελνο από θησρή νηθνγέλεηα, από κηθξή ειηθία ν 

επξεκαηηθόο λεαξόο δνύιεπε ζηηο θαπλνθαιιηέξγεηεο, πνπινύζε δηάθνξεο ρεηξνηερλίεο πνπ 

θαηαζθεύαδε ν ίδηνο ή πξντόληα ησλ γνληώλ ηνπ όπσο ινπθνπκάδεο θαη θξαζί, πξνο 

βηνπνξηζκό ηεο νηθνγέλεηαο. ια απηά πσινύληαλ ηόζν ζηνπο ζπληνπίηεο ηνπ όζν θαη 

ζηνπο Γεξκαλνύο θαηαθηεηέο, ηε δύζθνιε πεξίνδν ηεο Γεξκαληθήο θαηνρήο πνπ ηνλ 

επεξέαζε βαζύηαηα, επίδξαζε πνπ αληαλαθιάηαη θαη ζην κεηέπεηηα ζπλζεηηθό ηνπ ύθνο.
4
 

Από πνιύ κηθξή ειηθία, αξρίδεη λα εθθξάδεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ γηα ηε κνπζηθή.
5
 Σα πξώηα 

κνπζηθά εξεζίζκαηα ηα ιακβάλεη από ηνλ παηέξα ηνπ, ιάηξε ηεο κνπζηθήο αλ θαη ρσξίο 

κνπζηθέο γλώζεηο παξά κόλνλ σο αθξναηήο. Μαδί κε ηνλ κηθξό Βαζίιε άθνπγαλ 

ζπζηεκαηηθά ηνλ ηνπηθό ξαδηνθσληθό ζηαζκό ηεο επνρήο, ηνπ Υξήζηνπ Σζηγγηξίδε.
6
 Ο 

                                                 
1
  Θσκάο Σακβάθνο, “Έιιελεο Γεκηνπξγνί: Βαζίιεο Γέιιηνο”, Νένη Αγψλεο Ζπείξνπ, Άξζξν 68 (17/11/1995), 8 

2
 Αιέθα πκεσλίδνπ, “Γέιιηνο, Βαζίιεο”, Λεμηθφ Διιήλσλ πλζεηψλ: Βηνγξαθηθφ, Δξγoγξαθηθφ, επηκ. Βίθε 

Αλαζηαζηάδνπ, 1
ε
 εθδ.  (Αζήλα: Φίιιηπνο Νάθαο 1995), 97. 

3
  Θαλάζεο Μπίληαο, “Δίκαη δηζέγγνλε ηνπ Γεώξγηνπ Καξατζθάθε”, Οιχκπην Βήκα (11/1/1984).   

4
  Απνκαγλεηνθσλεκέλε ζπλέληεπμε ηεο Υξηζηίλαο Μύζηαθα – Γέιιηνπ ζηηο 4 Μαξηίνπ 2019, Αζήλα, 

Απνιιώλην Χδείν, Αξηζηνηέινπο 69. ύδπγνο ηνπ ζπλζέηε, θαζεγήηξηα πηάλνπ, ζπνύδαζε κνπζηθνινγία θαη 

ινγνηερλία ζην Παλεπηζηήκην Sorbonne Paris IV ηεο Γαιιίαο, κε κεηαπηπρηαθό δίπισκα από ην ίδην ίδξπκα, 

κε ζέκα «Γηαρείξηζε ηνπ Πνιηηηζκνύ». ήκεξα είλαη θαζεγήηξηα πηάλνπ θαη θαιιηηερληθή δηεπζύληξηα ηνπ 

Απνιιώληνπ Χδείνπ. 
5
  Σακβάθνο, “Έιιελεο Γεκηνπξγνί: Βαζίιεο Γέιιηνο”, 8.  

6
  Από ηελ απνκαγλεηνθσλεκέλε ζπλέληεπμε ηεο Υξηζηίλαο Μύζηαθαο - Γέιιηνπ, ε ίδηα αλαθέξεη πσο άθνπγαλ 

ην Σξίην Πξόγξακκα. Χζηόζν, ην Σξίην Πξόγξακκα ζπζηάζεθε ην 1954. Καηά πάζα πηζαλόηεηα άθνπγαλ ην 
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λεαξόο Γέιιηνο, έρνληαο έκθπηε θιίζε ζηε κνπζηθή, πξνζπαζνύζε λα αλαπαξάγεη 

νπνηνδήπνηε ήρν άθνπγε… αθόκε θαη κε ηα θαηζαξνιηθά ηεο θνπδίλαο!
7
  Από ηελ ειηθία 

ησλ 6 εηώλ άξρηζε λα ςέιλεη ζηελ εθθιεζία,
8
 ελώ έλα ρξόλν αξγόηεξα παίξλεη ηα πξώηα 

ηνπ καζήκαηα ζηε Φηιαξκνληθή ηνπ Γήκνπ Καηεξίλεο.
9
 ηαδηαθά, αξρίδεη λα ζπκκεηέρεη 

πεξηζζόηεξν, παίδνληαο αξρηθά θξνπζηά (όπνπ παξάιιεια ππήξμε θαη ν κηθξόηεξνο ζε 

ειηθία ηπκπαληζηήο), ελώ αξγόηεξα αζρνιήζεθε ζρεδόλ κε όια ηα πλεπζηά όξγαλα. Σα 

πξώηα επίζεκα καζήκαηα ηα ιακβάλεη ηδησηηθά ζηελ Καηεξίλε κε ηνλ Γεώξγην 

Γηακαληόπνπιν.
10

  

 

 

1.2.  Περίοδος ηης Λάριζας και οι ζποσδές (1946 – 1962) 

 

Σν 1946 ζε ειηθία 19 εηώλ, ν Βαζίιεο Γέιιηνο ππεξεηεί ηε ζηξαηησηηθή ηνπ ζεηεία ζηε 

Λάξηζα.
11

 Χζηόζν, ιακβάλνληαο ππόςε ηε δύζθνιε νηθνλνκηθή νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, 

απόξξνηα θαη ησλ επηπηώζεσλ από ηελ πεξίνδν ηεο θαηνρήο, παξακέλεη ζην ζώκα ηνπ 

ζηξαηνύ σο κόληκνο ζην ηκήκα ηεο ηξαηησηηθήο  Μνπζηθήο Λάξηζαο
12

 έσο θαη ην 1962 

κέρξη ηελ νξηζηηθή ηνπ κεηάβαζε ζηελ Αζήλα
13

 όπνπ θαη παξαηηείηαη.
14

 Σελ παξαπάλσ 

                                                                                                                                                         
ξαδηνθσληθό ζηαζκό ηνπ Υξήζηνπ Σζηγγηξίδε. Πιεξνθνξίεο από ην δηαδίθηπν: «Σν 1926 εμέπεκςε γηα πξώηε 

θνξά ζηε Θεζζαινλίθε ν Υξήζηνο Σζηγγηξίδεο, επηρεηξεκαηίαο θαη εηζαγσγέαο ξαδηνθσληθώλ ζπζθεπώλ. Σν 

1929 δεκηνύξγεζε ην δηθό ηνπ ζηαζκό πνπ κεηέδηδε πξόγξακκα κε μέλε θαη ειιεληθή ζνβαξή κνπζηθή, ζην 

πιαίζην ηεο Γεκνηηθήο Έθζεζεο Θεζζαινλίθεο θαη κόλν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο. Ο ίδηνο ζέινληαο λα απμήζεη 

ηηο πσιήζεηο ησλ ζπζθεπώλ ξαδηνθώλνπ, πνπ ήηαλ θαη ν θύξηνο ιόγνο πνπ δεκηνύξγεζε ην ξαδηνθσληθό 

ζηαζκό, κεηέδηδε δηαθεκίζεηο, αλαγγειίεο θαη εηδήζεηο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ εθεκεξίδα Μαθεδνλία. Ο 

ζηαζκόο ηνπ Σζηγγηξίδε ήηαλ ν πξώηνο ζηα Βαιθάληα θαη ιεηηνύξγεζε ζπζηεκαηηθά από ην 1936 έσο θαη ην 

1947, όπνπ θαη απαιινηξηώζεθε ππέξ ηνπ Δζληθνύ Ηδξύκαηνο Ραδηνθσλίαο». “Ραδηόθσλν ζηελ Διιάδα: 

Ηζηνξία ηνπ ξαδηνθώλνπ ζηελ Διιάδα”, πξνζπειάζηεθε ζηηο 12 Ηνπλίνπ 2019, 

https://el.wikipedia.org/wiki/Ραδηόθσλν_ζηελ_Διιάδα. 
7
 Απνκαγλεηνθσλεκέλε ζπλέληεπμε ηεο Υξηζηίλαο Μύζηαθα – Γέιιηνπ. 

8
 Σακβάθνο, “Έιιελεο Γεκηνπξγνί: Βαζίιεο Γέιιηνο”, 8. 

9
 Σάθεο Καινγεξόπνπινο, “Γέιιηνο, Βαζίιεο”, Σν Λεμηθφ ηεο Διιεληθήο Μνπζηθήο, 1

ε
 έθδ. (Αζήλα: Γηαιιέιεο,  

1998), 2
νο

 ηόκνο, 35. 
10

 Σακβάθνο, “Έιιελεο Γεκηνπξγνί: Βαζίιεο Γέιιηνο”, 8. 
11

 Απνκαγλεηνθσλεκέλε ζπλέληεπμε ηεο Υξηζηίλαο Μύζηαθα – Γέιιηνπ. 
12

 Ζ πιεξνθνξία γηα ηελ θαθή νηθνλνκηθή νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε θαη ηηο θαθνπρίεο ηεο πεξηόδνπ απηήο, 

αληιείηαη από ηε απνκαγλεηνθσλεκέλε ζπλέληεπμε ηνπ θαιιηηερληθνύ δηεπζπληή ηνπ παξαξηήκαηνο 

Απνιιώληνπ Χδείνπ Λάξηζαο Γεώξγην Υαηδεθνθνιάθε, ζηηο 15 Μαξηίνπ 2019. Ο ίδηνο, ππήξμε καζεηήο ηνπ 

Βαζίιε Γέιιηνπ, απόθνηηνο ηνπ Απνιιώληνπ Χδείνπ, θάηνρνο αλσηέξσλ ζεσξεηηθώλ θαη δίπισκα θξνπζηώλ, 

απόζηξαηνο ηεο ζηξαηησηηθήο κνπζηθήο Λάξηζαο, κε βαζκό Σαγκαηάξρε. Ο παηέξαο ηνπ Νηθόιανο 

Υαηδεθνθνιάθεο ήηαλ επίζεο ζηξαηησηηθόο κνπζηθόο, θαγθνηίζηαο θαη ζπλάδειθνο ηνπ Βαζίιε Γέιιηνπ ζηε 

ζηξαηησηηθή κνπζηθή Λάξηζαο, απ‟ όπνπ θαη ν ζπλεληεπμηαδόκελνο αλέζπξε πιεξνθνξίεο από δηεγήζεηο ηνπ 

παηέξα ηνπ.  
13

 Σακβάθνο, “Έιιελεο Γεκηνπξγνί: Βαζίιεο Γέιιηνο”, 8. 
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δηαηύπσζε εληζρύεη θαη ε πξόζθιεζε από πξόγξακκα εθδήισζεο πνπ επξέζε ζην 

πξνζσπηθό αξρείν Γέιιηνπ.
15

 Παξάιιεια, ην δηάζηεκα απηό κειεηάεη κνπζηθή θαη 

ζπκκεηέρεη ζηε ζηξαηησηηθή ππεξεζία ηεο κπάληαο.
16

 

Σν 1949 γξάθεηαη ζην Γεκνηηθό Χδείν Λάξηζαο
17

 θαη παξαθνινπζεί καζήκαηα κε ηνλ 

Γεώξγην Μίγθν ζηα ζεσξεηηθά, ηε Λίδα αθειιαξίνπ ζην πηάλν θαη ηνλ Άξε Μαθξή ζην 

βηνιί.
18

 Απνθνηηά ην 1952 κε ην πηπρίν σδηθήο.
19

 Παξάιιεια, ην 1953 θαη ελώ δηακέλεη ζηε 

Λάξηζα εγγξάθεηαη ζην Διιεληθό Χδείν
20

 (Αζελώλ) θαη παξαθνινπζεί ζεηξά καζεκάησλ: 

Αξκνλίαο, Δλνξγάλσζεο Πλεπζηώλ Οξγάλσλ θαη Γηεύζπλζεο Μπάληαο, Αληίζηημεο, 

Φνύγθαο θαη ύλζεζεο – Δλνξρήζηξσζεο,
21

 κε ηνλ Γηάλλε Αλδξένπ Παπατσάλλνπ.
22

  

                                                                                                                                                         
14

 Απνκαγλεηνθσλεκέλε ζπλέληεπμε ηεο Υξηζηίλαο Μύζηαθα – Γέιιηνπ.   
15

 Από ην πξνζσπηθό αξρείν Βαζίιε Γέιιηνπ ππάξρεη πξόζθιεζε, “Πξνο ηνλ Αμηόηηκνλ θ. Πξόεδξνλ Δθέδξσλ 

Αμηνκαηηθώλ” από ηα Δθπαηδεπηήξηα Παπαδεκεηξίνπ, Γεκνηηθόλ ρνιείνλ Καηεξίλεο ζηηο 22-5-1954. Ο 

Γέιιηνο δηεπζύλεη ηε ρνξσδία ζηα θάησζη: «Πξνζεπρή», «Πξνο ηελ Παηξίδα», «Αγγιηθή κεισδία» θαη ηε 

«Φιακνπξηά» ηνπ Schubert. Αξρείν Γέιιηνπ, Φάθεινο (1953-1971): Ζ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ θαθέισλ έρεη 

γίλεη από ηνλ ίδην ηνλ ζπλζέηε θαη νη αλαθνξέο ζε απηνύο δηαθξίλνληαη από ηελ ρξνλνινγηθή ζεηξά πνπ δίλεη ν 

ίδηνο, ρσξίο θάπνηα άιιε αξίζκεζε. Σν αξρείν ηνπ ζπλζέηε θπιάζζεηαη ζην Απνιιώλην Χδείν, ζηε δηεύζπλζε 

Αξηζηνηέινπο 69, Αζήλα. Τπεύζπλε ηνπ αξρείνπ είλαη ε Υξηζηίλα Μύζηαθα – Γέιιηνπ. 
16

 Σακβάθνο, “Έιιελεο Γεκηνπξγνί: Βαζίιεο Γέιιηνο”, 8. 
17

 Σν Γεκνηηθό Χδείν Λάξηζαο είλαη έλα από ηα καθξνβηόηεξα σδεία ηεο ρώξαο (ηδξύζεθε ζηηο 25 Ννεκβξίνπ 

1930), κε 80 ρξόληα αδηάθνπεο ιεηηνπξγίαο θαη ζεκαληηθό εθπαηδεπηηθό θαη θαιιηηερληθό έξγν. “Γήκνο 

Λαξηζαίσλ: Γεκνηηθό Χδείν Λάξηζαο”, πξνζπειάζηεθε ζηηο 14 Ηνπλίνπ 2019, http://www.larissa-

dimos.gr/el/o-dimos/dimotiko-odeio-lari. 
18

 Καινγεξόπνπινο, “Γέιιηνο, Βαζίιεο”, 36.   
19

 Από βηνγξαθηθό ζεκείσκα ηνπ ίδηνπ ηνπ ζπλζέηε πνπ έρε ζπληάμεη πξνο απνζηνιή, γηα ηε ηέηαξηε έθδνζε 

ηνπ Δπίηνκνπ Βηνγξαθηθνύ Λεμηθνύ Who‟s Who, πνπ πεξηέρεη πεξίπνπ 6.000 ζύληνκα βηνγξαθηθά 

ζεκεηώκαηα ησλ ζεκαληηθόηεξσλ πξνζσπηθνηήησλ ηνπ ζύγρξνλνπ Διιεληζκνύ πνπ έρνπλ δηαθξηζεί ζηνπο 

δηάθνξνπο ηνκείο ηνπ δεκόζηνπ βίνπ (πνιηηηθή, νηθνλνκία, γξάκκαηα, ηέρλεο θ.ν.θ.). Ζκεξνκελία ζύληαμεο 

15-5-1996 (Αξρείν Γέιιηνπ, Φάθεινο 1992-1999). Γεκνζζέλεο Κνύθνπλνο, “Βαζίιεο Γέιιηνο”, Who‟s Who: 

Δπίηνκν Βηνγξαθηθό Λεμηθό (Αζήλα: Δθδόζεηο Μέηξνλ), 243.  
20

 Σν Διιεληθό Χδείν ηδξύζεθε ζηελ Αζήλα ην 1919 από ηνλ ζπλζέηε Μαλώιε Καινκνίξε, νπνίνο ππήξμε θαη ν 

θαιιηηερληθόο δηεπζπληήο έσο ην 1926, όπνπ θαη απνρώξεζε γηα λα ηδξύζεη ην Δζληθό Χδείν. Ο νξγαληζκόο 

επεθηάζεθε γξήγνξα θαη ζε άιια ζεκεία ηεο Διιάδαο θαη ηεο Κύπξνπ, αλνίγνληαο ηνπηθά παξαξηήκαηα. 
21

 Σακβάθνο, “Έιιελεο Γεκηνπξγνί: Βαζίιεο Γέιιηνο”, 8. 
22

 Ο Γηάλλεο Αλδξένπ Παπατσάλλνπ (1910-1989) απνηέιεζε κηα πνιύπιεπξε κνπζηθή πξoζσπηθόηεηα πνπ 

ζεκάδεςε ηε λεόηεξε ειιεληθή κνπζηθή ηζηνξία. ην παξαγσγηθόηαην ζπλζεηηθό ηνπ έξγν, απόξξνηα ηεο άλσ 

ηνλ εμήληα ρξόλσλ αδηάθνπεο δεκηνπξγίαο ηνπ, ππήξμε πξσηνπόξνο κε ηνλ πξνζαλαηνιηζκό ησλ αηζζεηηθώλ 

ηνπ αλαδεηήζεσλ πξνο ηηο ζύγρξνλεο κνπζηθέο ηάζεηο. Παξάιιεια, κε ηελ ηδηαηηεξόηεηα ηεο έληνλεο 

παηδαγσγηθήο ηνπ δξαζηεξηόηεηαο, πνπ νθείινληαλ κεηαμύ άιισλ θαη ζηε δηδαζθαιία ησλ λεόηεξσλ ηερληθώλ 

ζύλζεζεο, θαζώο θαη κε ηνλ πξσηαγσληζηηθό ηνπ ξόιν ζηελ ίδξπζε ζεζκώλ, ε δξάζε ησλ νπνίσλ 

επηθεληξώλνληαλ ζηε δηάδνζε ηεο ζύγρξνλεο κνπζηθήο, ζπλέβαιιε θαηαιπηηθά ζηε δηείζδπζε θαη θαζηέξσζε 

όισλ ησλ πξσηνπνξηαθώλ κνπζηθώλ ξεπκάησλ ζηε κεηαπνιεκηθή ειιεληθή κνπζηθή δεκηνπξγία θαη κνπζηθή 

δσή. Kostas Chardas, 2018, “Papaioannou, Yiannis Andreou”, Grove Music Online, 

https://doi.org/10.1093/gmo/9781561592630.article.20847, πξνζπειάζηεθε ζηηο 14 επηεκβξίνπ 2019. 

Δπίζεο:  Κώζηαο Υάξδαο, «Εεηήκαηα ηζηνξηθήο θαη αλαιπηηθήο πξνζέγγηζεο ζηελ ειιεληθή κνπζηθή ηνπ 

εηθνζηνύ αηώλα, Γηάλλεο Α. Παπατσάλλνπ” (εκεηώζεηο ηνπ καζήκαηνο, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην  

Θεζζαινλίθεο, Σκήκα Μνπζηθώλ πνπδώλ, 2015), 3. 
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Ο πνιπγξαθόηαηνο ζπλζέηεο, ήδε από ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1950 πξηλ αθόκε 

νινθιεξώζεη ηηο ζπνπδέο ζην Διιεληθό Χδείν, παξνπζηάδεη ζπλζεηηθό έξγν, θπξίσο γηα 

βηνιί θαη πηάλν. Γπζηπρώο, ηα έξγα απηήο ηεο πεξηόδνπ είλαη όια αρξνλνιόγεηα.
23

 Δπίζεο, 

πξνθαλώο κε ηε δηακεζνιάβεζε θαη ηηο γλσξηκίεο ηνπ Παπατσάλλνπ, έξρεηαη ζε επαθή κε 

δηεζλνύο θύξνπο κνπζηθέο πξνζσπηθόηεηεο. Από γξάκκαηα πνπ ππάξρνπλ ζην Αξρείν 

Γέιιηνπ, ν ζπλζέηεο ζπλάπηεη γξαπηή αιιεινγξαθία, ζηηο 5 Οθησβξίνπ θαη 6 Ννεκβξίνπ 

ηνπ 1953 κε ηνλ Alec
24

 Sherman
25

  θαη ηνπ δεηά λα ηνπ πεη ηε γλώκε ηνπ γηα ην έξγν ηνπ 

Φαληαζία
26

 γηα πηάλν θαη βηνιί πνπ ηνπ είρε απνζηείιεη, ελώ αθνινπζεί θαη γξαπηή 

ζπλνκηιία κε ηνλ ζεκαληηθό καέζηξν Leopold Stokowski
27

 ζηηο 12 Μαΐνπ 1954
28

 γηα ηνλ 

ίδην ιόγo.
29

 

                                                 
23

 Έλα έξγν κόλν εληνπίζηεθε ζην αξρείν Γέιιηνπ, κε ρξνλνινγία νινθιήξσζεο πξηλ ηελ έλαξμε ησλ ζπνπδώλ 

ηνπ ζην Διιεληθό Χδείν κε ηνλ Γηάλλε Α. Παπατσάλλνπ ην 1953.  Πξόθεηηαη γηα ην έξγν Αλαζηελαγκνί, 

πέλζηκν εκβαηήξην, γηα κπάληα πλεπζηώλ, ζηηο 26 Φεβξνπαξίνπ 1952, Καηεξίλε. 
24

 Ζ νξζνγξαθία ησλ μέλσλ νλνκάησλ έρεη επηιεγεί κε ην πξόηππν ηνπ Grove Music Online. 
25

 Ο Alec Sherman γελλήζεθε ζην Λνλδίλν ην 1907. Ξεθίλεζε ην 1930 σο κέινο ηεο πκθσληθήο Οξρήζηξαο 

ηνπ BBC, κε ηελ ηδηόηεηα ηνπ βηνιηζηή. Ίδξπζε ηε Νέα Οξρήζηξα ηνπ Λνλδίλνπ θαη δηεηέιεζε αξρηκνπζηθόο 

ηεο από ην 1941. Καηά ην δηάζηεκα 1943-45, ππήξμε ζπλδηεπζπληήο ηνπ κπαιέηνπ Sadler‟s Wells θαη 

αξγόηεξα εξγάζηεθε σο δηεπζπληήο νξρήζηξαο ζηελ Πνξηνγαιία θαη ζηηο εβδνκαδηαίεο ζπλαπιίεο ηνπ 

ζεάηξνπ Cambridge ηνπ Λνλδίλνπ. Μεηά ηνλ πόιεκν γλώξηζε ζην Λνλδίλν ηελ πηαλίζηξηα Gina Bachauer θαη 

ην 1951 ηε λπκθεύηεθε. Έθηνηε εγθαηέιεηςε κεξηθώο ηε δηθή ηνπ αλαπηπζζόκελε ζηαδηνδξνκία γηα λα 

επελδύζεη ζηελ πξνώζεζε ηεο θαιιηηερληθήο ζηαδηνδξνκίαο ηεο ζπδύγνπ ηνπ. Μαδί, έδσζαλ ζπλαπιίεο ζε 

πνιιέο ρώξεο ηνπ θόζκνπ θαη έθαλαλ ζεκαληηθέο ερνγξαθήζεηο ζε δίζθνπο βηλπιίνπ (HMV, Capitol, RCA). 

Έρεη ερνγξαθήζεη έξγα Διιήλσλ ζπλζεηώλ (Υξήζηνπ, πκθσλία αξ. 1), ελώ ζρεηίζηεθε ζηελά κε ηνλ 

Μαλώιε Καινκνίξε. πλεξγάζηεθε δύν θνξέο κε ηελ Δζληθή Λπξηθή θελή, ην 1951, σο αξρηκνπζηθόο ζε 

παξαγσγέο ηνπ Μαλώιε Καινκνίξε: ηελ πξώηε παξνπζίαζε ηεο όπεξαο Σα μσηηθά λεξά θαη ηνπ 

ρνξνδξάκαηνο Ο ζάλαηνο ηεο Αληξεησκέλεο. Απεβίσζε ην 2008. “Δζληθή Λπξηθή θελή: Άιεθ έξκαλ”,   

http://virtualmuseum.nationalopera.gr/el/eikoniki-ekthesi/prosopa/serman-alek-2429/ , πξνζπειάζηεθε ζηηο 15 

Ηνπλίνπ 2019. 
26

 Οη ηίηινη ησλ έξγσλ παξαηίζεληαη απηνύζηνη όπσο ηνπο είρε ζπληάμεη ν ζπλζέηεο. Παξόια απηά,  

εληνπίζηεθαλ  ιάζε, όζνλ αθνξά ηελ νξζνγξαθία θαη ηνλ ηξόπν αλαγξαθήο απηώλ. Γηα ηνλ ιόγν απηό, ππήξμε 

επέκβαζε ζε κεξηθνύο ηίηινπο έξγσλ πνπ θξίζεθε απνιύησο απαξαίηεην, αθνινπζώληαο νδεγίεο θαη πξόηππα 

θαηαγξαθήο ηίηισλ έξγσλ από έγθπξεο πεγέο, όπσο ηνπ Grove Music Online. 
27

 Ο Leopold Stokowski ήηαλ ακεξηθαλόο καέζηξνο. Γελλήζεθε ζην Λνλδίλν ζηηο 18 Απξηιίνπ 1882. Ήηαλ 

δηεπζπληήο ηεο πκθσληθήο Οξρήζηξαο ηνπ ηλζηλάηη (1909-12) θαη γηα ηα επόκελα 24 ρξόληα ηεο 

πκθσληθήο Οξρήζηξαο ηεο Φηιαδέιθεηαο κία από ηηο θαιύηεξεο ηνπ θόζκνπ. Γηεηέιεζε σο επίζεκνο 

πξνζθεθιεκέλνο δηεπζπληήο ηεο Φηιαξκνληθήο Οξρήζηξαο ηεο Νέαο Τόξθεο γηα δύν ρξόληα (1947-49) θαη σο 

ζπλδηεπζπληήο κε ηνλ Γεκήηξε Μεηξόπνπιν γηα έλα ρξόλν (1949-50), ηεο ίδηαο νξρήζηξαο. Όζηεξα από 

πνιιά ρξόληα, εκθαλίζηεθε ζηε Αγγιία (γηα πξώηε θνξά από ην 1912), γηα ην θεζηηβάι Βξεηαλίαο ην 1951. 

Μεηά από πέληε ζεδόλ σο κνπζηθόο δηεπζπληήο ηεο πκθσληθήο Οξρήζηξαο ηνπ Υηνύζηνλ (1955-60), 

ζπλέρηζε σο δηεπζπληήο ηεο Metropolitan Opera (1960). Σν 1962 δεκηνπξγεί ηελ American Symphony 

Orchestral (1962-72) θαη αλνίγεη κε κηα εθπιεθηηθή πξεκηέξα, κε ηε πκθσλία αξ. 4 ηνπ Charles Ives. Σειηθά 

επέζηξεςε ζην Λνλδίλν θαη ζπλέρηζε λα δίλεη ζπλαπιίεο κέρξη ην 1975 θαη λα ερνγξαθεί, κέρξη θαη ιίγν πξηλ 

ην ζάλαην ηνπ ζηηο 13 επηεκβξίνπ 1977. José A. Bowen, 2001, "Stokowski, Leopold”, Grove Music Online,  

 https://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/view/10.1093/gmo/9781561592630.001.0001/omo- 

9781561592630-e-0000026825., πξνζπειάζηεθε ζηηο 15 Ηνπλίνπ 2019. 
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Οη πξώηεο ζπλζέζεηο απηήο ηεο πεξηόδνπ αλήθνπλ θπξίσο ζηε θαηεγνξία κνπζηθήο 

δσκαηίνπ όπσο: Ρνκάληζα, Δηδχιιην θαη Υνξφο, Σζηγγάληθε Φαληαζία, νλάηα αξ.1, 

Μπαιάληα, όια γηα βηνιί θαη πηάλν. ηελ ίδηα πεξίνδν, επίζεο, αλήθνπλ θαη ηα πηαληζηηθά 

έξγα: Σξεηο κνπζηθέο εηθφλεο (Η. «Καπξίηζην» – ΗΗ. «Υνξόο» – ΗΗΗ. «Πνηάκη»), 

Θαιαζζνπνχιηα, νλάηα αξ. 1 θαη νλάηα αξ. 2 θαη δύν νλαηίλεο,
30

 όια αρξνλνιόγεηα. Σα 

παξαπάλσ έξγα καξηπξνύλ θαη ηελ επηξξνή ηνπ ζπλζέηε από ηα πξώηα ηνπ καζήκαηα 

βηνιηνύ θαη πηάλνπ, ζην Γεκνηηθό Χδείν Λάξηζαο. 

Σν 1957 ιακβάλεη ην πηπρίν Δλνξγαλώζεσο Πλεπζηώλ Οξγάλσλ θαη Γηεύζπλζεο 

Μπάληαο θαη ην πηπρίν Αξκνλίαο κε «Άξηζηα» από ην Διιεληθό Χδείν, κε θαζεγεηή ηνλ Γ. 

Α. Παπατσάλλνπ.
31

 Σελ ίδηα ρξνληά νινθιεξώλεη θαη ην πξώην ηνπ ζπκθσληθό έξγν γηα 

κπάληα πλεπζηώλ, ην Ζξστθφ, ζπκθσληθό πνίεκα αξ. 1, πνπ ζα  ελνξρεζηξώζεη ην 1968 θαη 

ζα εθηειεζηεί γηα πξώηε θνξά από ηε πκθσληθή Οξρήζηξα ηνπ Δζληθνύ Ηδξύκαηνο 

Ραδηνθσλίαο
32

 ηνλ Ηνύλην ηνπ 1973, κε δηεπζπληή ηνλ ζπλζέηε.
33

 Αθνύξαζηνο, κειεηνύζε 

δηαξθώο παξά ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ ζηε ηξαηησηηθή Φηιαξκνληθή ηεο Λάξηζαο.
34

 Σν έηνο 

1958 ζα νινθιεξώζεη ην δεύηεξν ζπκθσληθό ηνπ έξγν, Σεηξάπηπρν, ζπκθσληθό πνίεκα αξ. 

2, αξρηθά γηα κπάληα πλεπζηώλ, ην νπνίν ζα ελνξρεζηξώζεη ην 1968 γηα ζπκθσληθή 

νξρήζηξα θαη ζα εθηειεζηεί ηνλ Ηνύλην ηνπ 1970 από ηε Ο ηνπ ΔΗΡ (ζπληνκνγξαθία, 

                                                                                                                                                         
28

 Γξάκκαηα πνπ έιαβε από ηνλ Alec Sherman θαη Leopold Stokowski, γηα έξγα πνπ είρε απνζηείιεη πξνο 

αλάγλσζε. Αξρείν  Γέιιηνπ, Φάθεινο (1953-1971).  
29

 Γξάκκα ηνπ Βαζίιε Γέιιηνπ πξνο ηνλ Leopold Stokowski, όπνπ ηνπ δεηά λα ηνπ πεη ηε γλώκε ηνπ γηα ην 

έξγν ηνπ Ρνληφ αξ. 1 γηα βηνιί θαη πηάλν. ηηο 12 Μαξηίνπ 1954 ε γξακκαηέαο ηνπ Stokowski, Wendy Hanson, 

ελεκεξώλεη ηνλ Γέιιην όηη ν Stokowski βξίζθεηαη ζε κηα καθξά πεξηνδεία ζηελ Δπξώπε θαη κε ηελ πξώηε 

επθαηξία ζα ηνπ κεηαβηβάζεη ην γξάκκα ηνπ θαη ηε ζύλζεζε. Αξρείν Γέιιηνπ, Φάθεινο (1953-1971). 
30

 Σακβάθνο, “Έιιελεο Γεκηνπξγνί: Βαζίιεο Γέιιηνο”, 8.  
31

 [Αλππόγξαθν], “Σα Απνηειέζκαηα Δμεηάζεσλ ηνπ Διιεληθνύ Χδείνπ”, Απνγεπκαηηλή (5/8/1957).  
32

 Ηδξύζεθε ην 1938 κε ηελ νλνκαζία πκθσληθή Οξρήζηξα ηνπ Δζληθνύ Ηδξύκαηνο Ραδηνθσλίαο (Ο ηνπ ΔΗΡ) 

θαη κε καέζηξν ηνλ Αληίνρν Δπαγγειάην. Ζ πξώηε εθπνκπή ηνπ ΔΗΡ ιακβάλεη ρώξα ζηηο 25 Μαξηίνπ 1938. 

Αθνινπζώληαο ηηο νλνκαζίεο ηεο Διιεληθήο Ραδηνηεινςίαο, έγηλε αξγόηεξα πκθσληθή Οξρήζηξα ηεο ΔΡΣ, 

πκθσληθή Οξρήζηξα ηεο ΔΡΑ θαη ηέινο επί γεληθήο κνπζηθήο δηεύζπλζεο ηνπ Μίθε Θενδσξάθε ην 1993, 

πήξε ηελ νλνκαζία Δζληθή πκθσληθή Οξρήζηξα ηεο ΔΡΣ. Σν πνιηηηζκηθό έξγν ηεο είλαη ηεξάζηην θαη επί 8 

ζρεδόλ δεθαεηίεο, έδσζε ηελ επθαηξία ζηνπο Έιιελεο αθξναηέο λα έξζνπλ ζε επηθνηλσλία ηόζν κε ην 

παγθόζκην ξεπεξηόξην θαη ηνπο μέλνπο εθηειεζηέο, όζν θαη κε ην έξγν ησλ Διιήλσλ ζπλζεηώλ θαη 

εξκελεπηώλ, είηε από ερνγξαθεκέλεο (αιιά θαη δσληαλέο κεηαδόζεηο από ην ξαδηόθσλν θαη ηε ηειεόξαζε) 

είηε από ζπλαπιίεο ελώπηνλ θνηλνύ ζηελ Αζήλα θαη ηελ πεξηθέξεηα. Μαδί ηεο ζπλεξγάζηεθαλ θαιιηηέρλεο 

παγθόζκηαο εκβέιεηαο, όπσο νη Γεκήηξεο Μεηξόπνπινο, David Oistrakh, Aram Khachaturian, Gina Bachauer, 

Γεκήηξεο γνύξνο, Λεσλίδαο Καβάθνο, Andrea Bocelli, Montserrat Caballé, Αγλή Μπάιηζα θ.ά. “Δζληθή 

πκθσληθή Οξρήζηξα ηεο ΔΡΣ”, πξνζπειάζηεθε ζηηο 8 επηεκβξίνπ 2019, 

https://mousikasynola.ert.gr/ethniki-symfoniki-orchistra/ 
33

 Σακβάθνο, “Έιιελεο Γεκηνπξγνί: Βαζίιεο Γέιιηνο”, 8. 
34

 Απνκαγλεηνθσλεκέλε ζπλέληεπμε ηνπ Γεώξγηνπ Υαηδεθνθνιάθε. 
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εθεμήο), κε δηεπζπληή ηνλ ηέιην Καθαληάξε, ελώ ην 1992 ζα εκθαλίζεη θαη κηα ηξίηε 

εθδνρή ηνπ έξγνπ, γηα κηθηή ρνξσδία θαη νξρήζηξα
 
.
35

  

ηηο 25 Μαΐνπ 1961 αθνινπζεί ε πξώηε δεκόζηα θαηαγεγξακκέλε εθηέιεζε έξγνπ ηνπ 

Βαζίιε Γέιιηνπ, ην Ρνληφ αξ. 1 (ζε ζηπι ειιεληθφ) γηα βηνιί θαη πηάλν, πνπ εξκελεύζεθε 

από ηνπο Γεώξγην Καλάηζν θαη Λίδα αθειιαξίνπ, αληίζηνηρα, ζην Γεκνηηθό Χδείν 

Λάξηζαο,
36

 γεγνλόο πνπ πξνθαιεί αίζζεζε. Ο ηύπνο ηεο επνρήο γξάθεη: 

«Ο λένο απηφο ζπλζέηεο κε ην αξθεηά αλεπηπγκέλν κνπζηθφ ηνπ ηαιέλην, παξνπζίαζε 

κηα θαηλνχξγηα έθπιεμηλ ζηνπο αθξναηάο. Σν θνκκάηη ηνπ θ. Γέιιηνπ ππήξμε κηα 

κνπζηθή ζχλζεζηο γεκάηε απφ αλεζπρία, έξσηα θαη πάζνο, βαζηζκέλε ζε κηα απφ ηηο 

αξραίεο θιίκαθεο. Ήην ληπκέλν κε πξσηφηππε κνληέξλα αξκνλία κε θαηαπιεθηηθνχο 

αληηζηηθηηθνχο ζπλδπαζκνχο θαη κ‟ έλα ζσξφ ηερληθέο δπζθνιίεο, πνπ φια καδί 

ζπλέζεηαλ ην λφεκα ηεο πξαγκαηηθήο κνπζηθήο ηέρλεο, ηελ πξνζηηή ζην απηί ηνπ θάζε 

αθξναηή.»
37

 

 

  

1.3. Πρώηη περίοδος ηης Αθήνας (1962 – 1979) 

  

Σν 1962 απνηειεί  θνκβηθή ρξνληά γηα ηνλ ζπλζέηε, ηόζν σο πξνο ηε κεηέπεηηα εμέιημή ηεο 

θαιιηηερληθήο θαη ζπλζεηηθήο ηνπ ζηαδηνδξνκίαο, όζν θαη σο πξνο ηελ άλνδν ηεο 

δεκνηηθόηεηάο ηνπ ζηνλ αζελατθό θύθιν ησλ κνπζηθώλ. Πξώηνλ, παξαηηείηαη από ην ζώκα 

ηνπ ζηξαηνύ θαη εγθαζίζηαηαη κόληκα ζηελ Αζήλα, κεηά από 18 ρξόληα ππεξεζίαο ζηε 

ζηξαηησηηθή κνπζηθή ηεο Λάξηζαο. Ο βηνπνξηζκόο πάληα απνηεινύζε έλα κείδνλ δήηεκα 

γηα ηνλ ζπλζέηε. Χζηόζν, ηα ρξόληα παξακνλήο ηνπ ζην ζηξαηό πξνθαλώο ηνπ επέηξεςαλ 

λα ζπγθεληξώζεη έλα ζεβαζηό ρξεκαηηθό πνζό γηα ην εγρείξεκά ηνπ λα αιιάμεη ηόπν 

δηακνλήο θαη λα αθνζησζεί απνθιεηζηηθά ζηε κνπζηθή, εθόζνλ δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία, 

όζνλ αθνξά ηελ εξγαζηαθή ηνπ ελαζρόιεζε πνπ ζα ηνπ επέθεξαλ θάπνηα ρξήκαηα γηα ηνλ 

βηνπνξηζκό
38

 ηνπ κέρξη ην 1965.
39

 Σελ ίδηα πεξίνδν γλσξίδεηαη κε ηνλ Άγγειν Γόμα
40

 πνπ 

                                                 
35

 Σακβάθνο, “Έιιελεο Γεκηνπξγνί: Βαζίιεο Γέιιηνο”, 8. 
36

 Πξόγξακκα ηεο ζπλαπιίαο ζηηο 30/2/1960 ζην Γεκνηηθό Χδείν Λάξηζαο. Αξρείν Γέιιηνπ, Φάθεινο (1953-

1971). 
37

 [Αλππόγξαθν], “Ζ πλαπιία ηνπ Χδείνπ: Αη ζπλζέζεηο ησλ Νέσλ”, Θεζζαιηθά Νέα (18/5/1960).  
38

 Ο ζπλζέηεο θαηά ηελ ζηξαηησηηθή ηνπ ππεξεζία ησλ 18 εηώλ, έκελε εζώθιεηζηνο ζην ζηξαηόπεδν, ρσξίο λα 

λνηθηάδεη θάπνην δηακέξηζκα, δηακνξθώλνληαο έλα ρώξν όπνπ ζα κπνξνύζε λα κειεηά θαη λα γξάθεη κνπζηθή. 

Απνκαγλεηνθσλεκέλε ζπλέληεπμε, Υαηδεθνθνιάθεο Γεώξγηνο.  
39

 Ο ίδηνο ν ζπλζέηεο ζην Δπίηνκν Βηνγξαθηθό Λεμηθό Who‟s Who δειώλεη θαζεγεηήο ζεσξεηηθώλ ζε δηάθνξεο 

κνπζηθέο ζρνιέο από ην έηνο 1965. Δληνύηνηο δελ βξέζεθαλ απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ 
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ζα παίμεη θαζνξηζηηθό ξόιν ζηε κεηέπεηηα ζπλζεηηθή ηνπ δεκηνπξγία. Ο λεαξόο Γέιιηνο 

πήγαηλε ζπρλά ζπίηη ηνπ θαη κειεηνύζε πηάλν. Ζ θηιία πνπ αλαπηύζζεηαη κε ηνλ ζπγγξαθέα 

- γηαηξό Άγγειν Γόμα,  ζα κπνξνύζε λα δηαδξακαηίζεη ηε ζρέζε κέληνξα κε καζεηή, 

πξνζηάηε κε βηνπαιαηζηή, «παηέξα θαη γηνπ». Σνλ είρε επεξεάζεη σο πξνο ηα 

αλαγλώζκαηα, ηνλ πξνέηξεπε λα δηαβάδεη θηινζόθνπο θαη λα αγνξάδεη βηβιία πνπ ηνπ 

ζύζηελε, ηα νπνία πνιύ πηζαλόλ λα ηνπ ρνξεγνύζε θαη ν ίδηνο από ηελ ηδησηηθή ηνπ 

βηβιηνζήθε.
41

 

 Σν ίδην έηνο ην Διιεληθό Χδείν νξγαλώλεη ζπλαπιία κε έξγα ησλ απνθνίησλ
42

 θαη 

παίδεηαη ην έξγν Γεηιηλφ ζην Πνηάκη γηα πηάλν, από ηελ Διέλε Βαιαρή. Ζ πξώηε 

ξαδηνθσληθή εθηέιεζε έγηλε πάιη από ηελ Διέλε Βαιαρή, γηα ην Ραδηνθσληθό ηαζκό 

Βνξείνπ Διιάδνο.
43

 Σελ ίδηα ρξνληά ζα γξάςεη ηα ζπκθσληθά έξγα, Δηζαγσγή αξ. 1 θαη 

Concerto grosso no. 1 γηα νξρήζηξα, αιιά θαη ηελ Κνζκηθή Καληάηα γηα ζνιίζη ζνπξάλν, 

κηθηή ρνξσδία θαη νξρήζηξα.
44

 Ο λένο ζπλζέηεο αξρίδεη λα αλαδεηθλύεηαη ζηνλ 

θαιιηηερληθό θύθιν ηεο Αζήλαο κε ζπλέπεηα ηελ άλνδν ηεο δεκνηηθόηεηάο ηνπ, πνπ νδεγεί 

                                                                                                                                                         
ζηαδηνδξνκία κέρξη ην 1967. Πνιύ πηζαλόλ λα εξγάζηεθε σο θαζεγεηήο ζεσξεηηθώλ ζηε λεντδξπζείζα 

Μνπζηθή ρνιή Πεηξαηά, θαζώο κεηά από 2 ρξόληα ζα αλαιάβεη ηε δηεύζπλζε ηεο Φηιαξκνληθήο Οξρήζηξαο 

(κπάληαο) ηνπ Γήκνπ Πεηξαηά. Απόζπαζκα από άξζξν εθεκεξίδαο: «Ηδηαίηεξε έκθαζη θαη πξνηεξαηφηεηα δίδεη 

ν δήκνο ηνπ Πεηξαηψο ζηελ κνπζηθή. Γη‟ απηφ θάιεζε ηνλ Πεηξαηψηε αξρηκνπζηθφ θ. Αι. Αηληάλ απφ ηελ Λακία 

λα βνεζήζεη ζε απηφ. ηελ νκηιία ηνπ ν θνο Αηληάλ αλέθεξε: Όηη ηδξχζε ζηνλ Πεηξαηά, κε έμνδα ηνπ νηθείνπ 

δήκνπ, Μνπζηθή ρνιή επαγγεικαηηθήο εθπαηδεχζεσο κε νηθνηξνθείν θαη δέρεηαη ζπνπδαζηέο ηεο κνπζηθήο απφ 

φιε ηελ Διιάδα κε ηνλ φξν ηεο εμαηξεηηθήο ηδηνθπΐαο. Όηη ηδξχζε επίζεο ρνξσδία θαη νξρήζηξα, κέινο δε απηψλ 

κπνξεί λα γίλε θάζε απφθνηηνο ηεο ρνιήο, πξνζιακβαλφκελνο σο κφληκνο θαη έκκηζζνο ππάιιεινο […]. Όηη 

γηα κηζζνχο θαζεγεηψλ ηεο κνπζηθήο, ελνίθηα, ζηηηζκφλ (νηθνηξφθσλ), γξαθηθή χιε, ξεπεξηνπάξ, κηθξέο 

απνδεκηψζεηο θαη ινηπά έμνδα πξνυπεινγίζζε ην πνζφλ ησλ 600.000 δξαρκψλ εηεζίσο, αζρέησο ησλ 800.000 

δξαρκψλ ηεο Φηιαξκνληθήο, πνπ ζα εμαθνινπζήζε ην έξγν ηεο. Όηη απέζηεηιαλ έξγα ηνπο γηα ρνξσδία ή 

νξρήζηξα νη ζπλζέηαη θ. θ. Μ. Βάξβνγιεο, Γ. Γεσξγηάδεο θαη Β. Γέιιηνο [...] Γεκήηξεο Υαιηβειάθεο, 

“Μνπζηθή αλαγέλλεζηο”, Απνγεπκαηηλή (12/2/1965). 
40

 Απόζπαζκα από άξζξν εθεκεξίδαο: «ηελ απαξίζκεζε ησλ κνξθψλ ηνπ ζεαηξηθνχ ιφγνπ, κε ηηο νπνίεο 

αζρνιήζεθε ν αξραηφηεξνο (θαηά πξεζβεία ζθεληθήο εκθαλίζεσο) γηαηξφο – ζπγγξαθέαο Άγγεινο Γφμαο, είρακε 

μεράζεη ηελ φπεξα. Καη, ιίαλ επηθαίξσο, ήξζε λα καο ηη ζπκίζεη ε πξνρζεζηλή ζπλαπιία ηεο Κ.Ο.Α., ζην 

πξφγξακκα ηεο νπνίαο θηγνπξάξηδε πξψην θαη θαιχηεξν ζε πξψηε εθηέιεζε ην κπαιέην ηνπ Βαζίιε Γέιιηνπ 

“Ακαδξπάδεο θαη εηιηλνί” απφ ηελ φπεξα “Απνιχηξσζε” ζε θείκελν Άγγεινπ Γφμα. Καη φια απηά εγξάθεζαλ 

ζην πεξηζψξην ηεο επηζηεκνληθήο ηνπ πξνζθνξάο, δηφηη ν γηαηξφο Ν. Ν. Γξαθνπιίδεο (alias Άγγεινο Γφμαο) έρεη 

γξάςεη πεληαθφζηεο επηζηεκνληθέο πξαγκαηείεο». [Αλππόγξαθν], “Έγξαςε θαη όπεξα”, Σα Νέα (19/11/1970). 
41

 Απνκαγλεηνθσλεκέλε ζπλέληεπμε ηεο Υξηζηίλαο Μύζηαθα – Γέιιηνπ. 
42

 [Αλππόγξαθν], “Ζ εκεξηλή πλαπιία Απνθνίησλ ηνπ Διιεληθνύ Χδείνπ.” Σα Νέα (21/12/1962). 
43

 Από ην πξόγξακκα ζπλαπιίαο ησλ απνθνίησλ ηνπ Διιεληθνύ Χδείνπ: «ύιινγνο Απνθνίησλ θαη 

πνπδαζηώλ Διιεληθνύ Χδείνπ Μνπζηθή Νενιαία. πλαπιία ΗΗ. Γηάλλεο Βαηηθηώηεο βηόια, Βηβή Βαηηθηώηε 

πηάλν, Διέλε Βαιαρή πηάλν, Ρέλα Κνθνξάθε ηξαγνύδη, Φαλή Παιακίδε πηάλν. Αίζνπζα Παξλαζζόο, 20 

Γεθεκβξίνπ 1962, Πέκπηε, ώξα 9.15΄ κ.κ.[…] Βαζίιεηνο Γέιιηνο καζεηήο ηνπ Γηάλλε Παπατσάλλνπ έιαβε 

δίπισκα Αληηζηίμεσο θαη Φνύγθα από ην Διι. Χδείνλ. Σν Γεηιηλφ ζην πνηάκη γξάθηεθε ηνλ επηέκβξε ηνπ 

1960 θαη παίρζεθε ζε πξώηε εθηέιεζε από ηε πηαλίζηα Διέλε Βαιαρή ζηνλ Ραδηνθσληθό ζηαζκό Βνξείνπ 

Διιάδνο.» Αξρείν Γέιιηνπ, Φάθεινο 1953-1971.  
44

 Σακβάθνο, “Έιιελεο Γεκηνπξγνί: Βαζίιεο Γέιιηνο”, 8. 
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ζε πεξηζζόηεξεο  εθηειέζεηο έξγσλ ηνπ από κνπζηθά ζύλνια, ζηξαηησηηθέο κπάληεο, 

νξρήζηξεο, ζνιίζη, ζπγθξνηήκαηα ράιθηλσλ πλεπζηώλ. Ο δηεζλνύο θήκεο δεμηνηέρλεο 

πηαλίζηαο Γηώξγνο Μάλεζεο,
45

 ζα παξνπζηάζεη ζε πξώηε εθηέιεζε  ην έξγν γηα πηάλν 

Υνξφο ζε ξπζκφ Μαθεδνληθφ 8/9, ζηηο 20 Γεθεκβξίνπ 1962.
46

  

 Σνλ επηέκβξην ηνπ 1963, ν Γέιιηνο νινθιεξώλεη ηηο ζπνπδέο ηνπ
47

 ζην Διιεληθό 

Χδείν κε ηνλ Γηάλλε Α. Παπατσάλλνπ ιακβάλνληαο ηα δηπιώκαηα αξκνλίαο, αληίζηημεο, 

ελνξγάλσζεο, ελνξρήζηξσζεο θαη ζύλζεζεο,
48

 ελώ ζηηο 29 Γεθεκβξίνπ 1963 έγηλε κέινο 

ηεο Έλσζεο Διιήλσλ Μνπζνπξγώλ.
49

 Σελ ίδηα ρξνληά ζα νινθιεξώζεη ηα ζπκθσληθά έξγα 

γηα νξρήζηξα, Δηζαγσγή αξ. 2 θαη Δηζαγσγή αξ. 3 «Πξνπύιαηα», πνπ ζα εθηειεζηνύλ από 

ηε Κξαηηθή Οξρήζηξα Αζελώλ ζηηο 26 Φεβξνπαξίνπ 1968
50

 ππό ηε δηεύζπλζε ηνπ 

                                                 
45

 Ο Γηώξγνο Μάλεζεο γελλήζεθε ζηηο 26 Μαΐνπ 1931. Ήηαλ δεμηνηέρλεο πηαλίζηαο, ζπλζέηεο θαη 

κνπζηθνπαηδαγσγόο. Ζ πηαληζηηθή ζηαδηνδξνκία ηνπ δηαδξακαηίδεηαη ζηηο δεθαεηίεο ηνπ 1960 θαη 1970, κε 

έδξα ηε Βηέλλε, ην Μόλαρν, ην Παξίζη θαη ηε Λσδάλε. Σν 1951 εηζάγεηαη κε ππνηξνθία από ην Γεξκαληθό 

Τπνπξγείν Παηδείαο ζηελ Staatlichen Hochschule für Musik München, όπνπ ζπνύδαζε κε ηνπο Walter 

Dorfmüeller, Erik Then-Bergh, Oskar Koebel θαη Maria Hindemith. Οινθιεξώλεη ηηο ζπνπδέο ηνπ ην 1959. Σν 

1956 ιακβάλεη ην δίπισκα πηάλνπ θαη ην 1959 ην δίπισκα δηδαζθαιίαο πηάλνπ. Από ην 1954 έσο ην 1957 

παξαθνινπζεί παξάιιεια, καζήκαηα πηάλνπ ζηε Νπξεκβέξγε κε ηε πηαλίζηα Olga Karabai. ηε ζπλέρεηα 

κεηεθπαηδεύζεθε ζηε Βηέλλε θαη ηε Νέα Τόξθε (1959-1972), θνληά ζηελ δηεζλνύο θήκεο Alice Pashkus, 

κνπζηθνπαηδαγσγό  θαη θαιιηηερληθή ζύκβνπιν δηάζεκσλ θαιιηηερλώλ όπσο ν Jehudi Menuhin θ.α. Σν 1971 

ίδξπζε ην θαιιηηερληθό θέληξν Αξκνλία όπνπ δηήξθεζε κέρξη ην 1977. Από ην 1973 κέρξη ην 1977 

πξνζιακβάλεηαη σο θαζεγεηήο πηάλνπ ζην Institut de Ribaupierre ηεο Λσδάλεο θαη σο βνεζόο θαη 

αληηθαηαζηάηεο ηεο Alice Pashkus ζε Bηέλλε, Ν. Τόξθε θαη Αζήλα. Σν 1977 πξνζιακβάλεηαη σο θαζεγεηήο 

πηάλνπ ζην Χδείν Πεηξαηά. Από ην 1987 έσο ην 1997 δηεηέιεζε δηεπζπληήο ηνπ Γεκνηηθνύ Χδείνπ Λακίαο. Σν 

1988 ίδξπζε ην Γηεζλέο Φεζηηβάι Σέρλεο θαη Πνιηηηζκνύ Πνξηνρειίνπ. Σν Φεβξνπάξην 1998 δηεηέιεζε 

δηεπζπληήο θαη θαζεγεηήο πηάλνπ ζηε ρνιή Πηάλνπ ηνπ Παλεπηζηήκηνπ Indianapolis (παξάξηεκα κε έδξα 

Αζήλα). Από ην 2000 έσο ην 2015 δηεηέιεζε θαζεγεηήο πηάλνπ ζην ύγρξνλν Χδείν Αζήλαο. Πέζαλε ζηηο 27 

Ηαλνπαξίνπ 2015. Δίρε πεξηνδεύζεη ζε Ν. Τόξθε, Βηέλλε, Παξίζη, Μόληε Κάξιν, Επξίρε θαη έρεη δώζεη 

ξεζηηάι ππό ηελ πςειή πξνζηαζία ηεο Α.Μ. ηεο Βαζίιηζζαο Φξεηδεξίθεο γηα ην έξγν ηεο “Βαζηιηθήο 

Πξνλνίαο”. Σν έξγν κεηνλνκάζηεθε ζε Μαθεδνληθφο Υνξφο Νν. 1.  Από ην πξόγξακκα ηεο ζπλαπιίαο ζηηο 20 

Γεθεκβξίνπ 1962, Αξρείν Γέιιηνπ, Φάθεινο (1953-1971). Ηζηνζειίδα ηνπ Γηεζλνύο Φεζηηβάι Πνξηνρειίνπ, 

κε βηνγξαθηθό ηνπ Γηώξγνπ Μάλεζε,  

   https://web.archive.org/web/20160414010838/http://www.phifestival.com/index.php/ggs-ss.html, 

πξνζπειάζηεθε ζηηο 18 επηεκβξίνπ 2019. 
46

 Πξόγξακκα ζπλαπιίαο: «Πεηξατθόο ύλδεζκνο -1894- Καιιηηερληθόλ Σκήκα, Ρεζηηάι πηάλνπ Γεώξγηνπ 

Μάλεζε ππέξ ησλ απόξσλ καζεηώλ ηνπ σδείνπ» (12/12/1962). Αξρείν Γέιιηνπ, Φάθεινο (1953-1971). 
47

 ια ηα ιήκκαηα ιεμηθώλ θαη άξζξα δειώλνπλ σο ρξνλνινγία απνθνίηεζεο ην 1963. Από απόθνκκα έληππεο 

εθεκεξίδαο ηνπ Αξρείνπ Γέιιηνπ, πνπ είρε δεκνζηεύζεη ην Διιεληθό Χδείν, αλαγξάθεηαη επίζεο ην έηνο 1963, 

κε άξζξν εθεκεξίδνο: [Αλππόγξαθν], “ΟΗ ΝΔΟΗ ΔΛΛΖΝΔ ΜΟΤΗΚΟΗ: ΟΗ ΠΡΟΑΓΟΜΔΝΟΗ ΚΑΗ 

ΒΡΑΒΔΤΟΜΔΝΟΗ ΣΧΝ ΔΞΔΣΑΔΧΝ  ΣΟΤ ΔΛΛ. ΧΓΔΗΟΤ”, Σα  Νέα (1963). 
48

 [Αλππόγξαθν], “Οη Πξναγόκελνη θαη Βξαβεπόκελνη ησλ Δμεηάζεσλ ηνπ Διιεληθνύ Χδείνπ”, Σα Νέα (1963). 
49

 [Αλππόγξαθν], “πκπνιίηεο καο Γηαπξέπσλ εηο ηελ Μνπζηθήλ”, Νέα Δπνρή,  Καηεξίλε (7/6/1964).  
50

 Σν έξγν ήδε είρε εθηειεζηεί από ηε πκθσληθή Οξρήζηξα ηνπ Δζληθνύ Ηδξύκαηνο Ραδηνθσλίαο, ρσξίο λα 

γλσξίδνπκε ηελ αθξηβή ρξνλνινγία θαη ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Από έληππε θπιιάδα ηεο επνρήο (δηαηεξείηαη 

κόλν ην θύιιν πξνγξάκκαηνο, ρσξίο λα γλσξίδνπκε ηελ νλνκαζία ηεο εθεκεξίδαο) κε εβδνκαδηαίν 

πξόγξακκα ηεο Ραδηνηειεόξαζεο θαη κε ηίηιν “Δζληθόλ Πξόγξακκα”, αλακεηαδίδεηαη ηελ 1
ε
 Ηνπλίνπ 1967 ην 

έξγν Πξνπχιαηα κε δηεπζπληή νξρήζηξαο ηνλ Αληίνρν Δπαγγειάην θαη ηελ Ζιέθηξα Αξγπξνπνύινπ ζην βηνιί 
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Θεόδσξνπ Βαβαγηάλλε θαη ηνλ δηάζεκν ζνιίζη ζην βηνιί Ruggiero Ricci.
51

 Χζηόζν ν 

έληππνο ηύπνο ηεο επνρήο ππήξμε θαζνιηθά επηθξηηηθόο σο πξνο ηε δνκή θαη ηηο κνπζηθέο 

ηδέεο ηνπ έξγνπ.
52

 Δμίζνπ ζεκαληηθά έξγα απηήο ηεο πεξηόδνπ είλαη, ε νπίηα γηα νξρήζηξα 

εγρόξδσλ, ην Concerto no. 1 γηα πηάλν θαη νξρήζηξα, ην Κνληζέξην αξ. 2 γηα νξρήζηξα, ην 

πκθσληθό πνίεκα αξ. 3, «Ζ γέλλεζε ηνπ θξίλνπ», βαζηζκέλν ζε πνίεζε ηνπ Κσζηή 

Παιακά θαη ε Sonata no. 1 γηα έγρνξδα κε πξώηε εθηέιεζε από ηε πκθσληθή Οξρήζηξα 

Δγρόξδσλ ηνπ ΔΗΡ ζηηο 3 Απγνύζηνπ 1968 κε δηεπζπληή ηελ Έπε Αγγειίδνπ.
53

  

Ζ επόκελε ρξνληά εμίζνπ δεκηνπξγηθή, ζα ζπλζέζεη έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα ηνπ 

έξγα ηε πκθσλία αξ. 1 γηα κεγάιε νξρήζηξα, γξακκέλν ζε ζύγρξνλε ηερλνηξνπία κε 

ηέζζεξα κέξε θαη πξώηε εθηέιεζε ην 1967
54

 από ηε Ο ηνπ ΔΗΡ κε δηεπζπληή νξρήζηξαο 

                                                                                                                                                         
σο ζνιίζη. Αξρείν Γέιιηνπ, Φάθεινο (1953-1971). Χζηόζν ν Σακβάθνο αλαθέξεη πσο εθηειέζηεθε γηα πξώηε 

θνξά ηνλ Απξίιην ηνπ 1966 από ηε πκθσληθή Οξρήζηξα ηνπ Δζληθνύ Ηδξύκαηνο Ραδηνθσλίαο κε δηεπζπληή 

ηνλ Αληίνρν Δπαγγειάην. Σακβάθνο, “Έιιελεο Γεκηνπξγνί: Βαζίιεο Γέιιηνο”, Άξζξν 23 (5/11/1994), 19. 
51

 Ο Ruggiero Ricci ήηαλ ακεξηθαλόο βηνιηζηήο (1918-2012). ε ειηθία 8 εηώλ μεθίλεζε ηηο ζπνπδέο ηνπ κε ηνλ 

Louis Persinger, ελώ ζην 10
ν 

έηνο ηνπ έδσζε ηε πξώηε ηνπ δεκόζηα εκθάληζε ζην αλ Φξαλζίζθν (1928), ζην 

Carnegie Hall (1928) θαη ζηε Νέα Τόξθε (1929), εθηειώληαο ην θνληζέξην ηνπ Felix Mendelssohn. Ο Ricci 

ήηαλ επξέσο αλαγλσξηζκέλνο γηα ηελ εθπιεθηηθή αθξίβεηα, ηελ επθνιία θαη θνκςόηεηα ηνπ παημίκαηνο ηνπ. 

Σαμίδεςε ηξεηο θνξέο ζηελ νβηεηηθή Έλσζε (ΔΓ), ελώ ην 1957 πξαγκαηνπνίεζε ηελ πξώηε παγθόζκηα 

πεξηνδεία ηνπ, κε ηαθηηθέο εκθαλίζεηο ζηηο ΖΠΑ θαη Δπξώπε. Με ηδηαίηεξε έιμε γηα ηνλ Nicollò Paganini, 

εηζήγαγε ην αλαθαιπθζέλ Concerto αξ. 4 ζην ακεξηθαληθό θνηλό (1971) θαη ήηαλ ν πξώηνο πνπ θαηέγξαςε 

ζηελ αξρηθή ηνπο κνξθή ηα 24 Caprices ηνπ Paganini. Γίδαμε ζην Παλεπηζηήκην ηεο Indiana (1970-1973), ζηε 

ρνιή Juilliard (1975-1978) θαη ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Michigan ζην Ann Arbor (1982-1988). Martin 

Bernheimer and Margaret Campbell, 2001 “Ricci, Ruggiero”, Grove Music 

Online, https://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/view/10.1093/gmo/9781561592630.001.0001/omo-

9781561592630-e-0000023363, πξνζπειάζηεθε ζηηο 22 Ηνπλίνπ 2019.  
52

 Μέξνο από ηε θξηηηθή ηνπ έξγνπ: «Σελ έγλνηα ηεο ειιεληθφηεηαο είρε ν θχξηνο Γέιιηνο φηαλ έγξαςε ηα 

„Πξνπχιαηα‟, φπσο ην καξηπξεί ν ηίηινο ηνπ έξγνπ. Όρη ηεο ειιεληθφηεηαο ηεο εζνγξαθίαο, αιιά εθείλεο πνπ 

κπνξεί λα εκπλεχζε έλαο αξραίνο λαφο. Χζηφζν θαζψο αθνχεη θαλείο ην έξγν δχζθνια κπνξεί λα αλαγλσξίζεη 

θαλείο ζε απηφ ηηο σξαίεο αλαινγίεο ελφο αξραίνπ λανχ, θπξίσο ηε ιηηή θαη αλάιαθξε νκνξθηά ηνπ. Αληηζέησο 

παξά ηε ζεκαζία πνπ θαίλεηαη λα απνδίδεη ν ζπλζέηεο ζηε δνκή ηνπ έξγνπ, ε κνξθή ηνπ δελ δηαγξάθεηαη κε 

ζαθήλεηα, νχηε απνθεχγεηαη ην νγθψδεο πνπ είλαη ηφζν ηαηξηαζηφ ζηελ ειιεληθφηεηα. Αιιά θαη ζαλ κνπζηθφ έξγν 

ρσξίο άιιεο αμηψζεηο, δελ βξίζθνπκε λα πεξηέρεη κνπζηθέο ηδέεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα καο ζέιμνπλ ή λα καο 

θάλνπλ ηδηαίηεξε εληχπσζε». Γηνλύζεο Γηαηξάο, “Ζ κνπζηθή εβδνκάδα - Γύν Γηάζεκνη νιίζη”, Σν Βήκα 

(29/2/1968). 
53

 Σακβάθνο, “Έιιελεο Γεκηνπξγνί: Βαζίιεο Γέιιηνο”, 8.  
54

 Σν έξγν πηζαλόλ λα εθηειέζηεθε γηα πξώηε θνξά ζηηο 13/4/1967 θαη όρη ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 1966 πνπ 

αλαθέξεη ν Σακβάθνο ζην παξαπάλσ άξζξν. ηηο 15 Απγνύζηνπ 1966, ν Γέιιηνο επηζηξέθεη από ηελ Ηζπαλία. 

Παξαηεξείηαη άλνδνο ηεο δεκνζηόηεηαο ηνπ ζπλζέηε, κε ζπρλή αλαθνξά ζην όλνκα ηνπ από ηηο έληππεο 

εθεκεξίδεο ηεο επνρήο, κε απόξξνηα ηελ εθηέιεζε πεξηζζόηεξσλ έξγσλ ηνπ. Παξόια απηά, ζην αξρείν 

Γέιιηνπ δελ ζώδεηαη θακηά εθηέιεζε έξγσλ ηνπ ηνλ Γεθέκβξην 1966 από ηε πκθσληθή Οξρήζηξα ηνπ ΔΗΡ. 

Μεηά ηελ εθηέιεζε ηεο πκθσλίαο αξ. 1, ζηηο 13/4/1967, ππάξρνπλ ζπρλέο αλακεηαδόζεηο από ηα 

ξαδηνθσληθά κέζα θαη αλαθνξέο από ηνλ έληππν ηύπν. Χζηόζν, νύηε ζε απηό ην άξζξν ππάξρεη αλαθνξά γηα 

πξώηε εθηέιεζε. Απόζπαζκα από ην άξζξν ηεο εθεκεξίδαο: «Ζ πξψηε πκθσλία “ηεο αγάπεο” γηα κεγάιε 

νξρήζηξα ηνπ Βαζίιε Γέιιηνπ, ζ‟ αθνπζζή ζήκεξα 10κ.κ., απφ ην ξαδηφθσλν, ζηελ ηαθηηθή ζπλαπιία ηεο 

πκθσληθήο Οξρήζηξαο ηνπ Δ.Η.Ρ. ππφ ηε δηεχζπλζε ηνπ Βχξσλα Κνιάζε». [Αλππόγξαθν], “Ραδηόθσλν”, Σα 

Νέα (13/4/1967). 
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ηνλ Βύξσλα Κνιάζε.
55

 ηα έληππα ησλ εθεκεξίδσλ ηεο επνρήο ην παξαπάλσ έξγν θέξεη 

ηνλ ηίηιν ε “πκθσλία ηεο αγάπεο”, ην νπνίν ζπκπεξηιακβάλεη ζην πξόγξακκα ηνπ ην 1967 

ν δηεζλήο αξρηκνπζηθόο Igor Markevitch
56

 κε ζθνπό λα ην παξνπζηάζεη ζην εμσηεξηθό, 

ζύκθσλα πάληα κε ηνλ ηύπν ηεο επνρήο.
57

 Σν παξαπάλσ έξγν είλαη θαη ην κνλαδηθό έξγν 

ηνπ ζπλζέηε πνπ έρεη εθδνζεί από επίζεκν θνξέα, ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνύ θαη Δπηζηεκώλ 

ην 1981,
58

 ελώ νη ππόινηπεο εθδόζεηο είλαη, ζην κεγαιύηεξν βαζκό, απηνεθδόζεηο. Άιια 

ηξία ζεκαληηθά έξγα ηεο πεξηόδνπ απηήο είλαη: ην Concerto no. 2 γηα πηάλν θαη νξρήζηξα, 

κε πξώηε ξαδηνθσληθή εθηέιεζε ζηηο 18 Ηαλνπαξίνπ 1969 από ηε Ο ηνπ ΔΗΡ, κε ζνιίζη ηε 

Λίληα Λενύζε θαη δηεπζπληή ηνλ ζπλζέηε. Αθνινπζεί ην έξγν Fantasia Concertante γηα 

θόξλν θαη νξρήζηξα, κε πξώηε εθηέιεζε ην Γεθέκβξην ηνπ 1969 από ηε Ο ηνπ ΔΗΡ
59

 θαη ν 

Δπηηάθηνο ηνπ Πεξηθιένπο, πκθσληθό πνίεκα αξ. 4 γηα αθεγεηή θαη νξρήζηξα, 

εκπλεπζκέλν από ηελ αξραία ειιεληθή κνπζηθή, σζηόζν αλεθηέιεζην. 

                                                 
55

 Σακβάθνο, “Έιιελεο Γεκηνπξγνί: Βαζίιεο Γέιιηνο”, 8. 
56

 Ο Igor Markevich (1912-1983) ήηαλ Γάιινο δηεπζπληήο νξρήζηξαο, ζπλζέηεο θαη πηαλίζηαο κε νπθξαληθή 

θαηαγσγή. Ζ πξώηκε κνπζηθή ηνπ εθπαίδεπζε μεθίλεζε κε ηνλ παηέξα ηνπ, Boris Nikolayevich, πηαλίζηα θαη 

ζπλερίζηεθε κε έλαλ από ηνπο καζεηέο ηνπ παηέξα ηνπ. ε ειηθία 13 εηώλ έπαημε ηε νπίηα, Noces γηα πηάλν 

ηνπ Alfred Cortot, ν νπνίνο θαλόληζε θαη ηελ είζνδό ηνπ (κεηά από δύν ρξόληα) ζηελ Ecole Normale de 

Musique. Μεηά από ηξηεηή ζπνπδή κε ηνπο Cortot (πηάλν) θαη ηε Nadia Boulanger (ζύλζεζε), ν 16ρξνλνο 

ζπλζέηεο πξνζιακβάλεηαη από ηνλ Serge Diaghilev. Δπίζεο ζπλέρηζε ηηο ζπνπδέο ηνπ ηδησηηθά κε ηνλ Pierre 

Monteux (δηεύζπλζε νξρήζηξαο). Σν Ηνύλην ηνπ 1933 εθηειέζηεθε ην έξγν ηνπ L'envol d'Icare, γηα δύν πηάλα 

θαη ηξεηο θξνπζηνύο ππό ηε δηεύζπλζε ηνπ Roger Désormière, επηβεβαηώλνληαο ηε θήκε ηνπ Markevitch 

ζηνπο επξσπατθνύο κνληεξληζηηθνύο θύθινπο. Παξάιιεια μεθίλεζε  εληαηηθέο ζπνπδέο πηάλνπ κε ηνλ Alfredo 

Casella, κε εκθαλή επηξξνή πνπ αληαλαθιάηαη ζην έξγν ηνπ Variations, fugue et envoi sur un thème d'Handel. 

Ο Markevitch πξνζρώξεζε ζηελ ηηαιηθή αληίζηαζε ηνλ Οθηώβξην ηνπ 1943. Μέρξη ην 1947 είρε ήδε 

μεθηλήζεη κηα «δεύηεξε θαξηέξα» σο δηεζλνύο θήκεο καέζηξνο. Σαμίδεςε επξέσο σο πξνζθεθιεκέλνο 

καέζηξνο (θάλνληαο ην ακεξηθαληθό ληεκπνύην ηνπ κε ηε πκθσληθή Οξρήζηξα ηεο Βνζηώλεο ην 1955, ελώ 

πξαγκαηνπνίεζε  ζεκαληηθέο ζπλεξγαζίεο κε πνιιέο νξρήζηξεο, όπσο: κε ηε πκθσληθή Οξρήζηξα ηεο 

ηνθρόικεο (1952-1955), ηε Φηιαξκνληθή Οξρήζηξα ηεο Havana (1957-1958), ηε πκθσληθή Οξρήζηξα ηνπ 

Montreal (1956-1960), κηα ζεηξά ζπλαπιηώλ ζην Παξίζη (1957-1961) θαη κε ηελ Οξρήζηξα Ηζπαληθήο 

Ραδηνθσλίαο θαη Σειεόξαζεο (1965-1969). Γίδαμε επίζεο ζην Mozarteum Salzburg (1948-1956), ζηε Πόιε 

ηνπ Μεμηθνύ (1957-1958), ζην Χδείν ηεο Μόζραο (1963), ζηε Μαδξίηε (1965-1969) θαη ζην Monte Carlo 

(1969). Έθαλε ηηο πξώηεο ερνγξαθήζεηο έξγσλ ηεο Lili Boulanger, ηνπ Luigi Dallapiccola, ηνπ Ernesto 

Halffter, ηνπ Darius Milhaud θαη ηνπ Federico Mompou. Δπίζεο ερνγξάθεζε όιεο ηηο ζπκθσλίεο ηνπ Pyotr 

Tchaikovsky κε ηε πκθσληθή Οξρήζηξα ηνπ Λνλδίλνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960. David 

Drew and Noël Goodwin, 2001 “Markevitch, Igor”, Grove Music Online, 

https://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/view/10.1093/gmo/9781561592630.001.0001/omo-

9781561592630-e-0000017823 , πξνζπειάζηεθε ζηηο  22 Ηνπλίνπ 2019. 
57

 Από απόζπαζκα εθεκεξίδαο. «Ζ πξψηε ζπκθσλία „ηεο Αγάπεο‟ γηα κεγάιε νξρήζηξα ηνπ Βαζίιε Γέιιηνπ ζα 

αθνπζζή ζήκεξα ην βξάδπ […] Σν έξγν ηνπ εθιεθηνχ κνπζνπξγνχ, ην έρεη ζπκπεξηιάβεη ζην πξνζερέο πξφγξακκά 

ηνπ, ν αξρηκνπζηθφο  Ηγθφξ Μάξθεβηηο θαη ζα ην δηεπζχλε αλα ηνλ θφζκν, κε κεγάιεο ζπκθσληθέο νξρήζηξεο.» 

[Αλππόγξαθν], “Απόςε πκθσλία Βαζίιε Γέιιηνπ ζην Ραδηόθσλν”, Σα Νέα (13/4/1967). 
58

 Ηδηόρεηξε Βηνγξαθία Βαζίιε Γέιιηνπ. Αξρείν Γέιιηνπ. 
59

 Σακβάθνο, “Έιιελεο Γεκηνπξγνί: Βαζίιεο Γέιιηνο”, 8. 
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Σν έηνο 1965 απνδεηθλύεηαη κηα ρξνληά ηδηαίηεξα γόληκε γηα ηνλ ζπλζέηε θαζώο ζα 

πεξαηώζεη δύν από ηα ζεκαληηθόηεξα ηνπ έξγα, γηα ηα νπνία δηαθξίζεθε θαη δηεζλώο. Θα 

ζπλζέζεη ηελ ηξίπξαθηε όπεξα Απνιχηξσζε γηα αθεγεηή, ζνιίζηεο, κηθηή ρνξσδία θαη 

νξρήζηξα ζε ιηκπξέην ηνπ ζπνπδαίνπ ινγνηέρλε Άγγεινπ Γόμα. Σν έξγν δελ έρεη 

εθηειεζηεί νιόθιεξν, παξά κόλν απνζπάζκαηά ηνπ. Σν κέξνο πνπ εθηειείηαη πεξηζζόηεξν 

θέξεη ην ηίηιν “Ακαδξπάδεο θαη εηιηλνί” θαη απνηειείηαη από ελλέα κέξε πνπ είλαη 

νπζηαζηηθά ην πξεινύληην, ε θνύγθα θαη ε κνπζηθή κπαιέηνπ. αλ απηόλνκν κέξνο 

γξάθηεθε ην 1967 θη ερνγξαθήζεθε ην 1968 ζην ζηνύληην κε ηε Ο ηνπ ΔΗΡ θαη δηεύζπλζε 

από ηνλ ίδην ηνλ ζπλζέηε,
60

 ελώ ε πξώηε δεκόζηα εκθάληζε έγηλε ζηηο 16 Ννεκβξίνπ 1970 

από ηελ ΚΟΑ κε ζνιίζη ηε Μαξία Υαηξνγηώξγνπ – ηγάξα ζην πηάλν θαη δηεύζπλζε 

νξρήζηξαο ηνλ Αλδξέα Παξίδε.
61

 Ο έληππνο ηύπνο ηεο επνρήο παξαζέηεη εγθσκηαζηηθά 

άξζξα γηα ην έξγν πιελ ηνπ κνπζηθνιόγνπ - αξζξνγξάθνπ Γεώξγηνπ Λεσηζάθνπ.
62

 Έλα εμ 

απηώλ, παξαηίζεηαη απηνύζην: 

«Πξφθεηηαη γηα έλα σξαίν κνπζηθφ  θνκκάηη, εμαίξεηα γξακκέλν απφ ρέξη ηερλίηε πνπ 

αθνχγεηαη επράξηζηα, ρσξίο λα ηπξαλλάε ηνλ εγθέθαιν ηνπ αθξναηή, αθήλνληαο λα 

θαληαζζή ηνλ ρνξφ ησλ Ακαδξπάδσλ κε ηηο σξαίεο ιπξηθέο θξάζεηο, ησλ εηιηλψλ απφ 

ην άιιν κέξνο, κε ην πάζνο πνπ δηαδέρεηαη ην ιπξηζκφ. Ζ νξρήζηξα ηνπ θ. Γέιιηνπ είλαη 

ππθλή αιιά δηάθαλε, κε σξαία ελαιιαζζφκελα ρξψκαηα. Τπφ ηε δηεχζπλζε ηνπ θ. 

Παξίδε ην λέν ειιεληθφ έξγν άξεζε θαη ρεηξνθξνηήζεθε κε πνιιή ζεξκφηεηα.»
63

    

   

Γηα ην παξαπάλσ έξγν ν ζπλζέηεο ηηκήζεθε κε ην πξώην βξαβείν, ρξπζό κεηάιιην θαη 

θύπειιν από ηε Γηεζλή Αθαδεκία Lutèce Γξακκάησλ θαη Σερλώλ [Académie internationale 

                                                 
60

 Σακβάθνο, “Έιιελεο Γεκηνπξγνί: Βαζίιεο Γέιιηνο”, 8. 
61

 Από ην πξόγξακκα ηεο ζπλαπιίαο ηεο ΚΟΑ: «ΘΔΑΣΡΟΝ ΚΟΣΟΠΟΤΛΖ (ΡΔΞ). 29
ε 

Πεξίνδνο πλαπιηώλ 

1970 – 1971». Αξρείν Γέιιηνπ, Φάθεινο (1971-1979). 
62

 Παξαηίζεηαη θξηηηθή από ηνλ κνπζηθνιόγν θαη αξζνγξάθν Γεώξγην Λεσηζάθν. «Πξφθεηηαη γηα ην   

”Ακαδξπάδεο θαη εηιηλνί” ηνπ Βαζίιε Γέιιηνπ, κπαιέην απφ ηελ φπεξα Απνιχηξσζε ζε θείκελν ηνπ Άγγεινπ 

Γφμα. Γηο (γηαηί;) επαλαιακβαλφκελε ζε έλα ΑΒΑΒ δηκεξήο κνξθή, „κνπζηθή επράξηζηα αθνπφκελε,‟ 

θξνληκψηαηε. Ήξεκε, ξαβειίδνπζα ε κπνξνληνληθή θαληηιέλα ηνπ φκπνε θαη άιισλ μπιίλσλ πάλσ ζε 

θξνληκφηαηεο, πάληα αξκνλίεο – Ακαδξπάδεο ζηηο ζηέπηεο ηεο θεληξηθήο Αζίαο; Σελ δηαδέρηεθε κηα, 

πξνηηζέκελσο αηζζεηηθφηεξε θαη πινπζηφηεξε νξρεζηξηθή παιέηηα – ρνξφο (Πνινβηζηαλψλ;) ειεηλψλ πνπ 

έθεξλαλ ζην λνπ θαη Υαηζαηνπξηάλ. Γεληθά κηα απφ ηηο κνπζηθέο πνπ δέρεηαη θαλείο αλψδπλα θαη πνπ ην 

αξηζηνχξγεκα ηνπο είλαη ίζσο ε ιηγφηεξν ε «Μαζθαξάηα» (αλήθεη ήδε ζε άιιε θαηεγνξία) ηνπ Υαηζαηνπξηάλ θαη 

πεξηζζφηεξν «Απφ έλα Πεξζηθφ Παδάξη» ηνπ Κέηεικππ – έξγν πνπ ζα ζηνηρεκαηίδακε φηη ε κεισδία ηνπ είλαη 

ζηνλ αλαγλψζηε πνιχ πην γλσζηή απφ ηνλ ηίηιν ηνπ (Ρεμ 16-11-1970)». Γηώξγνο Λεσηζάθνο, “Αγαπάηε ηνλ 

Μπξακο”, Σα Νέα (26/11/1970). 
63

 Αιεμάλδξα Λαιανύλε, “Ζ ζπλαπιία ηεο Κξαηηθήο”, Βξαδπλή (24/11/1970). 
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de Lutèce (AIL)] ζην Παξίζη ζηηο 16 Γεθεκβξίνπ 1972.
64

 Σν δεύηεξν ζεκαληηθό έξγν ηεο 

ρξνληάο απηήο, είλαη ην νξαηόξην νη Γέθα Απφθξπθεο Γαβηδηθέο Χδέο γηα ζνιίζηεο, ρνξσδία 

θαη νξρήζηξα ζε ιηκπξέην ηνπ Άγγεινπ Γόμα. Σν έξγν εληάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία ησλ 

ζξεζθεπηηθώλ έξγσλ, σζηόζν δελ έρεη εθηειεζηεί πνηέ νιόθιεξν παξά κόλν απνζπάζκαηα.  

Γηα ην έξγν απηό ν ζπλζέηεο απέζπαζε ην ηηκεηηθό κεηάιιην θαη δίπισκα ηεο Αγίαο 

Καηθηιίαο
65

 ζηε Γαιιία ζηηο 1 Ηνπιίνπ 1967.
66

 

Σελ ίδηα ρξνληά, ν αλαγλσξηζκέλνο πιένλ ζπλζέηεο, εκθαλίδεη θαη επίζεκα ηα πξώηα 

δείγκαηα επαγγεικαηηθήο ελαζρόιεζεο. Δξγάδεηαη σο θαζεγεηήο αλσηέξσλ ζεσξεηηθώλ ζε 

δηάθνξεο κνπζηθέο ζρνιέο θαη σδεία,
67

 ελώ αθνινπζνύλ πνιιέο εθηειέζεηο έξγσλ ηνπ από 

ζηξαηησηηθέο κπάληεο.
68

 Σελ ίδηα πεξίνδν ζα γξάςεη ηε κνπζηθή γηα ην ζεαηξηθό έξγν «Ο 

Ίβαλ» δηαζθεπαζκέλε λνπβέια ηνπ Fyodor Dostoyevsky από ηνλ Γηώξγε Υξηζηνθηιάθε γηα 

ηε πεξηνδεία ηεο Νέαο Διεπζέξαο θελήο ζηελ ειιεληθή πεξηθέξεηα.
69

 Χζηόζν είλαη 

άγλσζην ην κνπζηθό πεξηερόκελν. 

ηηο 2 Ηνπιίνπ 1966 ν ζπλζέηεο ζα κεηαβεί ζην Santiago de Compostela ηεο Ηζπαλίαο 

γηα λα δηεπζύλεη ζηε κεγάιε αίζνπζα ηεο Καζνιηθήο Δθθιεζίαο, San Martiño Pinario ηελ 

πκθσληθή Οξρήζηξα De la Radio Television Espanola κε έξγα ησλ Ludwig van 

Beethoven, Johannes Brahms, Franz Schubert θαη Manuel de Falla, ύζηεξα από πξόζθιεζε 

από ην πξώην εθεί δηεζλέο ζεκηλάξην όπνπ ζα ζπκκεηείραλ εμήληα δηεπζπληέο νξρήζηξαο 

απ‟ όιν ηνλ θόζκν.
70

 ηα πιαίζηα ησλ δηεζλώλ καζεκάησλ δηεύζπλζεο νξρήζηξαο από 10 

Ηνπιίνπ έσο 15 Απγνύζηνπ ππό ηελ αηγίδα ηνπ καέζηξνπ Igor Markevitch, ν Γέιιηνο ζα 

δηδαρζεί δεθαηξία θιαζηθά θαη ζύγρξνλα έξγα.
71

 Ο ζπλζέηεο επηζηξέθεη ζηελ Αζήλα ζηηο 

15 Απγνύζηνπ 1966
72

 θαη νινθιεξώλεη δύν από ηα ζεκαληηθόηεξα έξγα απηήο ηεο ρξνληάο. 

Σν  Concertino γηα κεγάιε νξρήζηξα, κε πξώηε εθηέιεζε (ξαδηνθσληθή) ζηηο 5 Οθησβξίνπ 

                                                 
64

 Από ηελ ηδηόρεηξε βηνγξαθία Γέιιηνπ. Αξρείν Γέιιηνπ, Φάθεινο (1971-1979). 
65

 Σν ηηκεηηθό κεηάιιην θαη δίπισκα ηεο Αγίαο Καηθηιίαο ρνξεγήζεθε από ηνλ πξναλαθεξζέληα νξγαληζκό 

Académie internationale de Lutèce. 
66

 [Αλππόγξαθν], “Σηκεηηθή Γηάθξηζηο εηο ηνλ Γέιιηνλ”, Απνγεπκαηηλή (19/8/1967).   
67

 Κνύθνπλνο, “Βαζίιεο Γέιιηνο”, Who‟s Who, Δπίηνκν Βηνγξαθηθό Λεμηθό, 243.  
68

 Από απόζπαζκα εθεκεξίδαο: «ην Φεζηηβάι ηεο Φηιαξκνληθήο, ηελ πξνεγνχκελε βξαδηά, αθνχζακε κε πνιχ 

ηθαλνπνίεζε απφ ηε Φηιαξκνληθή ηεο Φξνπξάο ησλ Αζελψλ, ηνλ ηζάκηθν, ηνλ θξεηηθφ θαη επεηξψηηθν, φπσο 

ηνπο εκπινχηηζε ν θαιθψηαο θαη ζε πξψηε εθηέιεζε, ηνλ Μαθεδνλίηηθν, ελφο λένπ θαη αμηφινγνπ ζπλζέηε, ηνπ 

Βαζίιε Γέιιηνπ πνπ ηδηαίηεξα ρεηξνθξνηήζεθε». [Αλππόγξαθν], “Σν Φεζηηβάι ηεο Φηιαξκνληθήο”, Δκπξφο 

(28/8/1965).  
69

 Χζηόζν δελ αλαθέξεηαη ε επσλπκία ηνπ κνπζηθνύ απνζπάζκαηνο θαη νύηε βξέζεθε ζε άιιν παξόκνην άξζξν 

πνπ αθνξά ζύλζεζε γηα ζθεληθή κνπζηθή. [Αλππόγξαθν], “Ζ Πεξηνδεία ηεο Νέαο Διεπζέξαο θελήο ζηελ 

Δπαξρία”, Έζλνο (11/1/1965). 
70

 [Αλππόγξαθν], “Ο κνπζνπξγόο Γέιιηνο ζηελ Ηζπαλία”, Σα Νέα (1/7/1966). 
71

 [Αλππόγξαθν], “Μαζήκαηα Γηεπζύλζεσο Οξρήζηξαο ζηελ Ηζπαλία”, Σα Νέα (16/4/1966). 
72

 [Αλππόγξαθν], “Δπέζηξεςε ν ζπλζέηεο Βαζίιεο Γέιιηνο”, Έζλνο (16/8/1966). 
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1973, από ηε πκθσληθή Οξρήζηξα ηνπ Δζληθνύ Ηδξύκαηνο Ραδηνθσλίαο θαη 

Σειεόξαζεο,
73

 κε δηεπζπληή νξρήζηξαο ηνλ Αιέμαλδξν πκεσλίδε θαη ηε Κπθιηθή ζνπίηα 

κπαιέηνπ γηα κεγάιε νξρήζηξα, κε ελληά κέξε,
74

 όπνπ ην θάζε ρνξεπηηθό κέξνο 

αληηπξνζσπεύεη θαη έλα δηαθνξεηηθό κέξνο ηεο γεο. Ζ πξώηε εθηέιεζε έγηλε ζε ζηνύληην κε 

παξάιιειε ερνγξάθεζε ην Ηνύιην ηνπ 1978 από ηε Ο ηνπ ΔΗΡΣ (εθεμήο) κε δηεπζύληξηα 

νξρήζηξαο ηελ Έπε Αγγειίδνπ.
75

 

Σελ ίδηα ρξνληά ζα αλαιάβεη ηε δηεύζπλζε θαη νξγάλσζε ηεο Φηιαξκνληθήο 

Οξρήζηξαο (κπάληαο) ηνπ Γήκνπ Πεηξαηά
76

 ζηε ζέζε ηνπ αξρηκνπζηθνύ,
77

 όπνπ ηνπ δόζεθε 

θαη ε επθαηξία λα κεηαγξάςεη κεξηθά νξρεζηξηθά θαη πηαληζηηθά έξγα ηνπ γηα κπάληα.
78

 

Δίλαη ε ελαξθηήξηα ρξνληά πνπ ηα κέζα ξαδηνθσλίαο όπσο ην Σξίην Πξόγξακκα θαη ν 

Κεληξηθόο Ραδηνθσληθόο ηαζκόο Δλόπισλ Γπλάκεσλ Διιάδαο ζα αλακεηαδίδνπλ πην 

ζπρλά έξγα ηνπ ζπλζέηε, κε απνηέιεζκα ηελ άλνδν ηεο δεκνθηιίαο ηνπ.
79

 Δπίζεο ζα 

μεθηλήζεη λα ζπλεξγάδεηαη κε ζεαηξηθνύο ζηάζνπο όπνπ αλαιακβάλεη ηε κνπζηθή 

δηδαζθαιία ησλ ζπκκεηερόλησλ.
80

  

Σν ίδην έηνο ζα νινθιεξώζεη δύν ζπκθσλίεο πνπ ζα ηνλ νδεγήζνπλ ζε κία αθόκα 

δηάθξηζε. Πξώηα ηε πκθσλία αξ. 2 «Βπδαληηλή», έλα ηξηκεξέο έξγν πνπ, όπσο 

θαηαδεηθλύεη θαη ν ηίηινο ηνπ, βαζίδεηαη ζε ζηνηρεία ηεο βπδαληηλήο κνπζηθήο, κε πξώηε 

εθηέιεζε ζηηο 2 Μαξηίνπ 1972 από ηε Ο ηνπ ΔΗΡΣ ππό ηε δηεύζπλζε ηνπ Γηνλύζε 

Κνύηζε.
81

 Σν επόκελν ζεκαληηθό έξγν είλαη ε πκθσλία αξ. 3 «Αλζξώπσλ Αγώλαο» γηα 

κεγάιε νξρήζηξα θαη ρνξσδία, έξγν πξνγξακκαηηθήο κνπζηθήο βαζηζκέλν ζην νκώλπκν 

                                                 
73

 Ζ πκθσληθή Οξρήζηξα ηνπ Δζληθνύ Ηδξύκαηνο Ραδηνηειεόξαζεο (Ο ηνπ ΔΗΡ), ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1970 κεηνλνκάζηεθε ζε πκθσληθή Οξρήζηξα ηνπ Δζληθνύ Ηδξύκαηνο Ραδηνθσλίαο θαη Σειεόξαζεο (Ο ηνπ 

ΔΗΡΣ). 
74

 Από ην Αξρείν Γέιιηνπ, Φάθεινο (1953-1971). 
75

 Σακβάθνο, “Έιιελεο Γεκηνπξγνί: Βαζίιεο Γέιιηνο”, 8. 
76

 ην Δπίηνκν Βηνγξαθηθό Λεμηθό Who‟s Who, αλαθέξεηαη σο ρξνληά πξόζιεςεο ην 1968. Χζηόζν από 

απόθνκκα ηεο εθεκεξίδαο Κνηλσληθή (8/1/1967) [βιέπε ππνζεκείσζε 77], ν Γέιιηνο ήδε εξγάδεηαη ζηε 

Φηιαξκνληθή Πεηξαηώο. Αξρείν Γέιιηνπ, Φάθεινο (1953-1971). 
77

 Φσηνγξαθία ζε έληππε εθεκεξίδα ηεο επνρήο πνπ δείρλεη ηνλ Γέιιην λα νδεγεί ηε Φηιαξκνληθή ηνπ Γήκνπ 

Πεηξαηά. «Με ηελ θαηλνχξηα θαη θνκςφηεξε ηεο παιαηάο – ζηνιή ηεο ελεθαλίζζε ηελ εκέξα ηεο ηειεηήο ηνπ 

αγηαζκνχ ησλ πδάησλ ε κπάληα ηνπ Γήκνπ Πεηξαηψο. Ζ πξψηε απηή εληππσζηαθή εκθάλεζηο ηεο κπάληαο κε ηε 

λέα ζηνιή ελζνπζίαζε ηνπο Πεηξαηψηεο πνπ ηελ θαηαρεξνθξφηεζαλ. ηελ θσηνγξαθία: αξρηκνπζηθφο Βαζίιεο 

Γέιιηνο θαη ε κπάληα ηνπ Γήκνπ Πεηξαηψο πνπ εγθαηληάδεη ηελ θαηλνχξηα ηεο ζηνιή ηελ εκέξα ησλ Θενθαλίσλ». 

[Αλππόγξαθν], “ Ζ λέα ζηνιή ησλ κνπζηθώλ ηεο κπάληαο Πεηξαηώο”,  Κνηλσληθή (8/1/1967).  
78

 Σακβάθνο, “Έιιελεο Γεκηνπξγνί: Βαζίιεο Γέιιηνο”, 8. 
79

 Απνθόκκαηα από ην Αξρείν Γέιιηνπ, Φάθεινο (1953-1971), πνπ απνδεηθλύνπλ όηη ηα ξαδηνθσληθά 

πξνγξάκκαηα ηεο επνρήο αλακεηαδίδνπλ ζπρλά έξγα ηνπ. 
80

 Αζαλάζηνο Γ. Κόθθηλνο, “Ζ Μνπζηθή ησλ Υνξηθώλ ηεο Μήδεηαο: ύλζεζηο Ησζήθ Γθξέθα”, Έζλνο 

(27/9/1967). 
81

 Σακβάθνο, “Έιιελεο Γεκηνπξγνί: Βαζίιεο Γέιιηνο”, 8. 
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πνίεκα ηνπ Άγγεινπ Γόμα, ην νπνίν απνηειείηαη από πέληε κέξε. Ζ πξώηε εθηέιεζε ηνπ 

έξγνπ έγηλε ζηελ Δζληθή Λπξηθή θελή ζε ζύκπξαμε κε ηε κηθηή ρνξσδία ηνπ Απνιιώληνπ 

Χδείνπ θαη δηεπζπληή ηνλ ζπλζέηε ζηηο 26 Μαΐνπ 1985.
82

 Γηα ην έξγν απηό ν ζπλζέηεο 

ηηκήζεθε κε ην βξαβείν «Charles Lohmme»
83

 ζηηο 26 Απξηιίνπ 1970.
84

 Δπίζεο δύν 

ζεκαληηθά έξγα είλαη, ην Αθηέξσκα ζηνλ J. S. Bach γηα νξρήζηξα εγρόξδσλ θαη ην Largo e 

Passacaglia γηα νξρήζηξα.
85

 

Σν 1968 ζα πξνζιεθζεί ζηε ζέζε ηνπ θαιιηηερληθνύ δηεπζπληή ζην Χδείν «Οξθείν 

Αζελώλ».
86

 Αλαιακβάλεη ηε  κνπζηθή δηδαζθαιία ησλ ζπκκεηερόλησλ γηα ηηο παξαζηάζεηο 

ηνπ «Θπκειηθνύ Θίαζνπ» ηνπ Λίλνπ Καξδή.
87

 Θα ζπλεξγαζηεί κε ην «Διιεληθό 

πγθξόηεκα Υάιθηλσλ Πλεπζηώλ»
88

 γηα ην νπνίν ζα ζπλζέζεη ηε Φαληαζία θαη Φνχγθα γηα 

ράιθηλα πλεπζηά θαη πηάλν, ζην πιαίζην ηεο ηέηαξηεο πεξηόδνπ ζπλαπιηώλ πνπ ζα 

πξαγκαηνπνηήζεη ην ζπγθξόηεκα. Ζ πξώηε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ιακβάλεη ζηηο 10 Μαξηίνπ 

1968 ζην θηλεκαηνζέαηξν «Αηηίθ» ζην Βόιν.
89

 Αθνινπζεί ζεηξά ζπλαπιηώλ ηνπ 

ζπγθξνηήκαηνο όπνπ παίδεηαη θαη ην έξγν Γχν Πνληηαθνί Υνξνί, ζηηο 10 Μαΐνπ 1968.
90

 Σνλ 

ίδην κήλα, από ηελ Κξαηηθή Οξρήζηξα Θεζζαινλίθεο ζα παξνπζηαζηεί ζε πξώηε εθηέιεζε 

                                                 
82

 Από πξόγξακκα ζην Αξρείν Γέιιηνπ, Φάθεινο (1980-1989). 
83

 [Αλππόγξαθν], “Γηεζλέο Βξαβείνλ ζηνλ πλζέηε Γέιιην”, Διεχζεξνο Κφζκνο (2/8/1970). Σν βξαβείν 

«Charles Lohmme» ρνξεγήζεθε θαη απηό από ηνλ νξγαληζκό Académie Internationale de Lutèce, πξάγκα πνπ 

εγείξεη θάπνηεο εύινγεο απνξίεο γηα ηηο ζρέζεηο ηνπ ζπλζέηε κε απηόλ. 
84

 Καινγεξόπνπινο, “Γέιιηνο, Βαζίιεο”, 36.  
85

 πκεσλίδνπ, “Γέιιηνο, Βαζίιεο”, 99. 
86

 ην Λεμηθφ ηεο Διιεληθήο Μνπζηθήο ηνπ Καινγεξόπνπινπ θαη ζην άξζξν 63 Νένη Αγψλεο Ζπείξνπ ηνπ 

Σακβάθνπ θαηαγξάθεηαη άιιε ρξνλνινγία: «Σν Χδείν „Οξθείν Αζελψλ‟ (Εαΐκε 11) πξνζέιαβε ηνλ 

αξρηκνπζηθφ Βαζίιε Γέιιην, πνπ είρε ζπνπδάζεη θνληά ζηνλ δηεζλνχο θήκεο Ηζπαλφ καέζηξν Η. Μάξθεβηηο, γηα 

λα δηδάμεη αλψηεξα ζεσξεηηθά, ελνξγάλσζε, ελνξρήζηξσζε, αληίζηημε θαη θνχγθα θαη γηα λα εθγπκλάζεη ηελ 

ππφ ζπγθξφηεζε ρνξσδία θαη πξσηφηππε νξρήζηξα πλεπζηψλ ε νπνία ζα θέξεη ηελ επσλπκία „Οη 

Οξθενληζηαί‟». [Αλππόγξαθν], “Νένη Καζεγεηέο ζην Οξθείνλ Αζελώλ”, Σα Νέα (6/9/1968). 
87

 Απόζπαζκα από εθεκεξίδα: «Αχξην άββαην, ν „Θπκειηθφο Θίαζνο‟ ηνπ Λίλνπ Καξδή, εγθαηληάδεη απφ ην 

αξραίν ζέαηξν Νηθνπφιεσο, ηηο εθεηηλέο ηνπ παξαζηάζεηο. Δλαξθηήξην έξγν είλαη ν Ίσλ ηνπ Δπξηπίδε πνπ ζα 

παηρηεί θαηά ζθελνζεζία Λίλνπ Καξδή, κεηάθξαζε Νηθ. Πνξηψηε […] κνπζηθή δηδαζθαιία Βαζίιε Γέιιηνπ». 

[Αλππόγξαθν], “Αξρίδεη Πεξηνδεία ν Θπκειηθόο Θίαζνο”, Σα Νέα (19/7/1968). 
88

 πκκεηείραλ νη: Αληώληνο Κνπξνπθιήο (θόξλν), Νίθνο Μεξζηλίαο (ηξνκπέηα), Νηθεθόξνο Νεπξάθεο 

(ηξνκπόλη), πύξνο Αιεμαλδξάηνο (ηξνκπόλη), Γεκήηξηνο Νέζθαο (ηξνκπόλη), Ησάλλεο Ενπγαλέιεο (ηνύκπα) 

θαη Λεπηέξεο Φσκηάδεο (πηάλν). Από πξόγξακκα ζπλαπιηώλ ηνπ Διιεληθνύ πγθξνηήκαηνο Υάιθηλσλ 

Πλεπζηώλ. Αξρείν Γέιιηνπ, Φάθεινο (1953-1971). 
89

 Από πξόγξακκα ζπλαπιηώλ ηνπ ειιεληθνύ ζπγθξνηήκαηνο ράιθηλσλ πλεπζηώλ. «Γ΄ ΤΝΑΤΛΗΑ 

ΠΔΡΗΟΓΟΤ 1967-1968 κε ην Διιεληθόλ πγθξόηεκα Υάιθηλσλ Πλεπζηώλ». Αξρείν Γέιιηνπ, Φάθεινο 

(1953-1971). 
90

 Με ζηνηρεία πνπ πξνέξρνληαη από ην έληππν πξόγξακκα ηεο ζπλαπιίαο: «Μνπζηθή ηνπ Παηδηνύ  - Μνπζηθά 

Νηάηα. Αζήλα. Δ΄ πλαπιία „Μνπζηθά Νηάηα‟. Σν Διιεληθό πγθξόηεκα Υάιθηλσλ Πλεπζηώλ. Α. 

Κνπξνπθιήο (θόξλν), Ν. Μεξζίλαο (Σξνκπέηα), Ν. Νεπξάθεο (Σξνκπόλη), . Αιεμαλδξάηνο (Σξνκπόλη), Γ. 

Νέηζθαο (Σξνκπόλη), Γ. Ενπγαλέιεο (Σνύκπα). ηελ Αίζνπζα Διιελνακεξηθαληθήο Δλώζεσο ζηηο 10 Μαΐνπ 

ην 1968». Αξρείν Γέιιηνπ, Φάθεινο (1953-1971). 
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ην Γίπηπρνλ Β΄ («Διεγεία», «Υνξόο»), απόζπαζκα από ηελ ηξίπξαθηε όπεξα Απνιχηξσζε 

ππό ηε δηεύζπλζε ηνπ όισλα Μηραειίδε, ζην Θέαηξν Μαθεδνληθώλ πνπδώλ ζηηο 28 

Μαΐνπ 1968.
91

  

Σα ζεκαληηθόηεξα έξγα απηνύ ηνπ έηνπο είλαη: ην ζπκθσληθό ηξίπηπρν γηα πςίθσλν, 

κηθηή ρνξσδία θαη νξρήζηξα, Πάζρα 1942, βαζηζκέλν ζην νκώλπκν πνίεκα ηνπ Άγγεινπ 

Γόμα, κε πξώηε εθηέιεζε ζηηο 14 Μαΐνπ 1971, κε ζνιίζη ηελ Σάληα Σζαρνπξίδνπ, κε ηε 

ρνξσδία ηεο Δζληθήο Λπξηθήο θελήο θαη ηε Ο ηνπ ΔΗΡΣ, ππό ηε δηεύζπλζε ηνπ 

Κσλζηαληίλνπ Νόλε.
92

 Άιια έξγα ηεο ίδηαο πεξηόδνπ πνπ ζα νινθιεξώζεη είλαη, ε Suite no. 

1, γηα νξρήζηξα, ε Αξρατθή Φαληαζία θαη Φνχγθα γηα νξρήζηξα ράιθηλσλ πλεπζηώλ θαη 

εγρόξδσλ, κε πξώηε εθηέιεζε (ξαδηνθσληθή) ζηηο 3 Ηνπλίνπ 1971
93

 από ηε Ο ηνπ ΔΗΡΣ κε 

δηεπζύληξηα νξρήζηξαο ηελ Έπε Αγγειίδνπ. Αθνινπζνύλ ηα έξγα Πνληηαθή νπίηα αξ. 2 γηα 

νξρήζηξα εγρόξδσλ, ζε πξώηε εθηέιεζε από ηε ΚΟΑ, κε δηεπζπληή νξρήζηξαο ηνλ 

Δκκαλνπήι Πίθνπια θαη ζνιίζη ζην βηνιί ηνλ δεμηνηέρλε Pierre Doukan, ζηηο 5 Απξηιίνπ 

1971.
94

 Σν έξγν απηό έρεη κεηαγξαθεί θαη γηα πηάλν. Πξσηνεθηειέζηεθε ζηηο 25 Μαΐνπ 

1970 από ηνλ Γεώξγην Φξεηδεξίθν.
95

 Αθνινπζεί ε Πνληηαθή νπίηα αξ. 3 γηα κεγάιε 

νξρήζηξα,
96

 σζηόζν πηζαλόλ αλεθηέιεζηε. 

Αθνύξαζηνο, πνιπγξαθόηαηνο, ν Γέιιηνο δελ ζηακαηά λα εξγάδεηαη. Σνλ επόκελν 

ρξόλν ζα ζπλζέζεη ην Μελνπέην γηα κηθξή νξρήζηξα εγρόξδσλ, θαη ηνπο Έμη Διιεληθνχο 

                                                 
91

 [Αλππόγξαθν], “Ζ Κξαηηθή Οξρήζηξα Θεζζαινλίθεο”, Διεχζεξνο Κφζκνο (27/5/1968) θαη από ην 

πξόγξακκα ζπλαπιηώλ ηεο ΚΟΘ “23
ε
 πλαπιία ηεο Κξαηηθήο Οξρήζηξαο Θεζζαινλίθεο”, ζηηο 27 Μαΐνπ 

1968. Γηεύζπλζε όισλ Μηραειίδεο, ζνιίζη, Ακαιία Καιπβάδε, Διέλε Κνπκή. Αξρείν Γέιιηνπ, Φάθεινο 

(1953-1971). 
92

 Σακβάθνο, “Έιιελεο Γεκηνπξγνί: Βαζίιεο Γέιιηνο”, 8. 
93

 Ο Σακβάθνο ζην εθηεηακέλν ηνπ άξζξν, αλαγξάθεη ηε ρξνλνινγία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ Αξρατθή Φαληαζία 

θαη Φνχγθα, ηνλ Απξίιην 1972. Από ην πξόγξακκα ηνπ Δζληθνύ Πξνγξάκκαηνο: «22:00 πλαπιία ηεο 

πκθσληθήο Οξρήζηξαο ηνπ ΔΗΡΣ. Γηεπζύλεη ε Έπε Αγγειίδνπ. – Μόηζαξη: „Οη γάκνη ηνπ Φίγθαξν‟ 

(Δηζαγσγή) – Μόηζαξη: „πκθσλία αξ. 41‟ ζε λην κείδνλα K.V. 551 „Σνπ Γηόο‟ – Ρνζζίλη: „ Ζ κεηαμέληα 

ζθάια‟ (Δηζαγσγή) – Βαζηιείνπ Γέιιηνπ: „Αξρατθή Φαληαζία θαη Φνύγθα‟». Αξρείν Γέιιηνπ, Φάθεινο 

(1953-1971).     
94

 Από θξηηηθό ζεκείσκα γηα ηε ζπλαπιία: «Σξεηο πξψηεο εθηειέζεηο γηα έλα καέζηξν λέν ρσξίο πείξα, κε ηηο 

ιηγνζηέο κάιηζηα δνθηκέο πνπ δηαζέηεη ε Κξαηηθή καο νξρήζηξα, είλαη θάηη ην παξαθηλδπλεπκέλν πνπ ζα 

θαηαιήμεη ζε απνηπρία. Ο λένο καέζηξνο ηνχηε ηε θνξά ήηαλ ν θ. Δκκαλνπήι Πίθνπιαο, πνπ άξρηζε ην 

πξφγξακκα ηνπ κε ηε „νπίηα αξ. 2,‟ (Πνληηαθή νπίηα), ηνπ θ. Βαζίιεηνπ Γέιιηνπ ζε πξψηε εθηέιεζε […] 

Πξφθεηηαη γηα έλα σξαίν έξγν, βαζηζκέλν ζε ζεηξά απφ πνληηαθνχο ρνξνχο, κε πεγαία έκπλεπζε, κε απζφξκεηεο 

ζπλαηζζεκαηηθέο εθθξάζεηο λνζηαιγίαο, ιππεηεξέο θαη ραξνχκελεο σο ηελ έμαξζε ηεο παηξησηηθήο νξκήο. Ζ 

έκπλεπζε ηνπ θ. Γέιιηνπ απνηειεί θαη έλα ιακπξφ κέξνο ηεο ζπκθσληθήο ηνπ εξγαζίαο πνπ κέλεη δηάθαλε 

παξφιν πνπ ρξεζηκνπνηεί ζχγρξνλε γιψζζα. Σψξα, αλ ε εθηέιεζε ηθαλνπνίεζε ηνλ ζπλζέηε δελ κπνξψ λα μέξσ. 

Πάλησο ην έξγν άξεζε θαη ρεηξνθξνηήζεθε κε πνιιή εγθαξδηφηεηα». Αιεμάλδξα Λαιανύλε, “Ζ πλαπιία ηεο 

Κξαηηθήο”, Βξαδπλή (13/4/1971).  
95

 Πξόγξακκα ξεζηηάι πηάλνπ, Φξεηδεξίθνπ Γεσξγίνπ, αίζνπζα Παξλαζζόο, ζηηο 25 Μαΐνπ 1970. Αξρείν 

Γέιιηνπ, Φάθεινο (1953-1971). 
96

 Από ην Αξρείν Γέιιηνπ, Φάθεινο (1953-1971). 
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Υνξνχο γηα νξρήζηξα εγρόξδσλ. Χζηόζν, παξακέλεη άγλσζην εάλ έρνπλ εθηειεζηεί.
97

 Σα 

ξαδηνθσληθά κέζα αλακεηαδίδνπλ ηαθηηθά έξγα ηνπ, ελώ ηελ ίδηα ρξνληά ην «Διιεληθό 

πγθξόηεκα Υάιθηλσλ Πλεπζηώλ» ζπκπεξηιακβάλεη ην έξγν ηνπ Πηεξίδεο Μνχζεο γηα ηελ 

ηέηαξηε ηαθηηθή ζπλαπιία ηνπ ζπγθξνηήκαηνο.
98

 

Σν 1970 ζηακαηά λα εξγάδεηαη ζηε Φηιαξκνληθή ηνπ Γήκνπ Πεηξαηά,
99

 πηζαλόλ ιόγσ 

δηάιπζήο ηεο.
100

 πλερίδεη ηελ ζπλεξγαζία κε ηνλ «Θπκειηθό Θίαζν» ηνπ Λίλνπ Καξέδε, 

αλαιακβάλνληαο ηε κνπζηθή δηδαζθαιία ησλ ζπκκεηερόλησλ.
101

 

Δξρόκαζηε ζην 1971, όπνπ ζα γξάςεη έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα έξγα ηνπ ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ „70. Δίλαη ην ζπκθσληθό πνίεκα 1821 γηα πςίθσλν, βαζύθσλν, κηθηή 

ρνξσδία θαη κεγάιε νξρήζηξα, ζε πνίεζε Ρήγα Φεξξαίνπ, Γηνλύζηνπ νισκνύ θαη ηνπ 

δεκνηηθνύ ηξαγνπδηνύ, «Κιεθηνπξηά».
102

 Γηα ην έξγν ηνπ απηό, βξαβεύηεθε από ην 

Παλεπηζηήκην Αζελώλ ζηηο 28 Οθησβξίνπ 1972, κε ην πνζό ησλ 25.000 δξαρκώλ.
103

 Δπίζεο 

ζα γξάςεη ηελ «Δηζαγσγή αξ. 4» γηα ζπκθσληθή νξρήζηξα πνπ απνηειεί κέξνο από ην 

ζπκθσληθό πνίεκα 1821 θαη ην Σξίν θεξηζάλην.
104

 

Σν 1972 ν ζπλζέηεο ζα γίλεη αληεπηζηέιινλ κέινο ηεο Γηεζλνύο Αθαδεκίαο 

«Lutèce».
105

 Σελ ίδηα ρξνληά, ν Βαζίιεο Γέιιηνο ζα ηδξύζεη ην Απνιιώλην Χδείν,
106

 ην 

νπνίν αξρηθά ζα ζηεγάδεηαη ζηελ νδό Μηραήι Βόδα, ελώ ην 1974 ζα κεηαθνκίζεη ζηε 

πιαηεία Βηθησξίαο, Αξηζηνηέινπο 9, όπνπ θαη ιεηηνπξγεί κέρξη ζήκεξα ππό ηε δηεύζπλζε 

ηεο Υξηζηίλαο Μύζηαθα – Γέιιηνπ.
107

 Φπζηθά, αλέιαβε ηε Γεληθή Γηεύζπλζε ηνπ σδείνπ 

θαη δίδαζθε αλώηεξα ζεσξεηηθά (αξκνλία, ελνξγάλσζε, αληίζηημε, θνύγθα, ελνξρήζηξσζε 

                                                 
97

 πκεσλίδνπ, “Γέιιηνο, Βαζίιεο”, 98. 
98

 Από ην πξόγξακκα ζπλαπιίαο ηνπ Διιεληθνύ πγθξνηήκαηνο Υάιθηλσλ Πλεπζηώλ, ζην Γεκνηηθό Θέαηξν 

Αζελώλ, 1 Μαξηίνπ 1969. Αξρείν Γέιιηνπ, Φάθεινο (1953-1971). 
99

 Δπίηνκν Βηνγξαθηθό Λεμηθό Who‟s Who, 243. 
100

 Ο ιόγνο ήηαλ κάιινλ όηη ην ζσκαηείν δελ απέδηδε ηα δεδνπιεπκέλα κε ηε ιήμε ησλ ζπκβάζεσλ ησλ κειώλ 

ηεο. [Αλππόγξαθν], “Γηαιύεηαη ε Φηιαξκνληθή Πεηξαηώο”, Κνηλσληθή (1969). 
101

[Αλππόγξαθν], “Ο „Θπκειηθόο Θίαζνο‟ ηνπ Λίλνπ Καξέδε αλεβάδεη ηνπ Αηζρύινπ Πέξζεο”, Σα Νέα 

(3/8/1970). 
102

 Σακβάθνο, “Έιιελεο Γεκηνπξγνί: Βαζίιεο Γέιιηνο”, 9. 
103

 Γύν απνζπάζκαηα από εθεκεξίδεο: «Σν ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ βξαβεχεη. Σέζζεξα ρξεκαηηθά βξαβεία – ηξία 

50.000 δξαρκψλ θαη έλα 25.000 δξαρκψλ – απνλεκήζεθαλ ζε ηέζζεξηο ινγνηέρλεο πνπ δηαθξίζεθαλ ζην 

δηαγσληζκφ ινγνηερληθψλ έξγσλ, πνπ πξνθήξπμε ην αλψηαην εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα». [Αλππόγξαθν], “Σέζζεξα 

βξαβεία”, Απνγεπκαηηλή (2/11/72). «Καηά ηνλ παλεγπξηζκφ ηεο 28
εο

 Οθησβξίνπ 1972 ζην Παλεπηζηήκην 

Αζελψλ, έγηλε ε απνλνκή ησλ βξαβείσλ πνπ είραλ πξνθεξπρηεί, απφ ηνλ πξχηαλε Κ. Αιεμφπνπιν». 

[Αλππόγξαθν], “Λνγνηερληθά Βξαβεία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ”, Σα  Νέα (1/11/1972).  
104

 Σακβάθνο, “Έιιελεο Γεκηνπξγνί: Βαζίιεο Γέιιηνο”, 9. 
105

 Καινγεξόπνπινο, “Γέιιηνο, Βαζίιεο”, 36. 
106

 Σακβάθνο, “Έιιελεο Γεκηνπξγνί: Βαζίιεο Γέιιηνο”, 9. 
107

 Από απνκαγλεηνθσλεκέλε ζπλέληεπμε ηεο Υξηζηίλαο Μύζηαθα – Γέιιηνπ. 
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θαη ζύλζεζε).
108

 Ήδε έρνληαο κηα πνιπεηή πείξα ζην ρώξν ηεο κνπζηθήο εθπαίδεπζεο, 

αζρνιείηαη κε ηε ζπγγξαθή εθπαηδεπηηθώλ ζεσξεηηθώλ ζπγγξακκάησλ, πξνζεισκέλνο ζηε 

δηδαζθαιία.
109

 Μέρξη ην 1975 ζα ζπγγξάςεη ηα εμήο: Θεσξία ηεο Μνπζηθήο, Αξκνλία, 

Θέκαηα Αξκνλίαο, δύν ηεύρε γηα Αληίζηημε, νιθέδ ζε αξραίεο ειιεληθέο θιίκαθεο θαη 

ξπζκνχο γηα ηελ πξώηε θαη ηέηαξηε ηάμε, Δλνξγάλσζε θαη Δλνξρήζηξσζε, Φνχγθα, 

Μνξθνινγία, πλνπηηθή Ηζηνξία ηεο Μνπζηθήο, χγρξνλε αξκνλία, αληίζηημε, θνχγθα, 

Θεσξία – αξκνλία ησλ αξραίσλ ηξφπσλ θαη ηε Μνπζηθή χλζεζε, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνύζε 

θαη ζηε δηδαζθαιία ηνπ.
110

 Σα ζσδόκελα αληίηππα από ηα παξαπάλσ ζπγγξάκκαηα, πνπ 

αλεπξίζθνληαη ζην ρώξν ηνπ σδείνπ, θέξνπλ ηελ εκεξνκελία επαλεθηύπσζεο θαη όρη ηε 

ρξνλνινγία ζπγγξαθήο.  

Παξά ηελ εληαηηθή ελαζρόιεζε κε ηε ζπγγξαθή θαη ηε δηδαζθαιία, ν ζπλζέηεο δελ 

ζηακαηά λα δεκηνπξγεί λέα κνπζηθή. Σελ ίδηα ρξνληά ζα γξάςεη ην Κνληζέξην γηα ηνύκπα 

θαη νξρήζηξα,
111

 κε πξώηε εθηέιεζε ζηηο 12 Ννεκβξίνπ 1972 ππό δηεύζπλζε ηνπ Δπζύκηνπ 

Καβαιιηεξάηνπ θαη ζηε ηνύκπα ηνλ δηεζλή ζνιίζη Γηάλλε Ενπγαλέιε.
112

 Πξόθεηηαη γηα ην 

                                                 
108

 πκεσλίδνπ, “Γέιιηνο, Βαζίιεο”, 97, 
109

 Ο ζπλζέηεο ήδε εξγάδεηαη από ην 1965 ζε κνπζηθέο ζρνιέο, σδεία, ζε ρνξσδίεο, κνπζηθή δηδαζθαιία ζε 

ζεαηξηθνύο ζηάζνπο θ.α. 
110

 Σακβάθνο, “Έιιελεο Γεκηνπξγνί: Βαζίιεο Γέιιηνο”, 9. 
111

 Καινγεξόπνπινο, “Γέιιηνο, Βαζίιεο”, 36. 
112

 Ο Γηάλλεο Ενπγαλέιεο γελλήζεθε ζηνλ Πεηξαηά ζηηο 20 Ννεκβξίνπ ή 31 Γεθεκβξίνπ 1938. Ήηαλ 

δηαθεθξηκέλνο ζνιίζη ηνύκπαο κε δηεζλή θήκε. Μεγάισζε θάησ ππό αληίμνεο ζπλζήθεο. Μεηά ηνλ ζάλαην ηνπ 

παηέξα ηνπ από θπκαηίσζε, ε κεηέξα ηνπ πεξηόξηζε ηνλ κηθξό Γηάλλε ζε αλακνξθσηήξην ην 1948, σο ιύζε 

ζηελ απόιπηε θηώρεηα. Ο θ. Κνζθηλάο από ηελ Κέξθπξα, θαζεγεηήο κνπζηθήο ζην αλακνξθσηήξην, 

αλαγλώξηζε ην ηαιέλην ηνπ Ενπγαλέιε θαη ηνλ ζύζηεζε ζε κεξηθνύο επηθαλείο κνπζηθνύο ηεο Αζήλαο. Ο 

Ενπγαλέιεο απνθνίηεζε από ην Χδείν Αζελώλ ην 1967 (κε ηηο πςειόηεξεο δηαθξίζεηο θαη βξαβεία). ε κία 

από ηηο δεκόζηεο εκθαλίζεηο ηνπ, ηνλ ίδην ρξόλν, έπαημε ζε πξώηε Διιεληθή εθηέιεζε ην θνληζέξην γηα 

ηνύκπα ηνπ Ralph Vaughan Williams. Ο βεινύδηλνο ήρνο ηνπ Ενπγαλέιε, ε ηαρύηεηα ησλ πεξαζκάησλ ηνπ,  ε 

εμαηξεηηθή επθνιία ηνπ λα παξάγεη πνιπθσλίεο θαη ε εθεπξεηηθόηεηα ηνπ κε ηηο ηερληθέο ηεο ηνύκπαο, ηνλ 

θαηέζηεζαλ ηδαληθό εθηειεζηή γηα ηνπο ζπλζέηεο ηηο avant-garde. Ο Ενπγαλέιεο μεθηλώληαο από ην 

ρηνπκνξηζηηθό Six Likes γηα ζόιν ηνύκπα ηνπ Θεόδσξνπ Αλησλίνπ ην 1967, έδσζε πάλσ από 35 πξώηεο 

εθηειέζεηο έξγσλ πνπ γξάθηεθαλ γηα ηνλ ίδην, όπσο ην Γηήγεκα ηνπ Λεσλίδα Εώξα γηα ζόιν ηνύκπα (1972), ε 

πνπδή γηα ζόιν ηνύκπα (1974) ηνπ Γεώξγηνπ ηζηιηάλνπ, ε Δξσηηθή Δμνκνιφγεζε ηνπ Μηλψηαπξνπ, γηα 

ηνύκπα θαη πηάλν (1978) ηνπ Γηάλλε Α. Παπατσάλλνπ, θαζώο θαη ειιεληθά θνληζέξηα γηα ηνύκπα, όπσο ηνπ 

Κώζηα Κπδσληάηε (1977) θαη ηνπ Γεκήηξε Γξαγαηάθε (1983). Έδσζε ζπλαπιίεο ζηηο ΖΠΑ, ζηε Γπηηθή 

Δπξώπε ζηε πξώελ νβηεηηθή Έλσζε θαη ζηνλ Καλαδά. Σν 1999 δεκνζίεπζε ηα απνκλεκνλεύκαηα ηνπ θαη ην 

2004 κηα πνηεηηθή ζπιινγή κε ηίηιν Δλφο ιεπηνχ ζηγή είκαζηε φινη. Πέζαλε ην 2006. Katy Romanou, 

2014, “Zouganelis, Giannis”, Grove Music Online, 

https://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/view/10.1093/gmo/9781561592630.001.0001/omo-

9781561592630-e-0002271386. , πξνζπειάζηεθε ζηηο 26 Ηνπλίνπ 2019. 
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πξώην θνληζέξην γηα ηνύκπα θαη νξρήζηξα πνπ γξάθηεθε από Έιιελα ζπλζέηε.
113

 Σα 

άξζξα ηεο επνρήο είλαη εγθσκηαζηηθά.
114

 

Σν 1974 ζα ζπλζέζεη ηε Γίπηπρε νπίηα Κνληζεξηάληε γηα ηνύκπα θαη έγρνξδα,
115

 κε 

πξώηε εθηέιεζε ζηε αίζνπζα ζπλαπιηώλ ΥΑΝ ζηηο 16 Μαΐνπ 1982 κε ηε κηθηή ρνξσδία θαη 

νξρήζηξα ηνπ Απνιιώληνπ Χδείνπ θαη ζνιίζη ηνλ Γηάλλε Ενπγαλέιε.
116

 Χζηόζν, ην έξγν 

ππάξρεη θαη ζε κεηαγξαθή γηα ηνύκπα θαη πηάλν, κε ηίηιν Γίπηπρε νπίηα θαη έρεη 

εθηειεζηεί ζηηο 26 Απξηιίνπ 1974 θαη πάιη από ηνλ Γηάλλε Ενπγαλέιε ζηε ηνύκπα θαη ζην 

πηάλν ηε Λνύζε Βηζεληδάηνπ, ζηελ αίζνπζα ηεο Διιελνακεξηθαληθήο Έλσζεο.
117

 Δμίζνπ 

ζεκαληηθά έξγα ηεο ίδηαο ρξνληάο είλαη ην Νηνχν γηα θιάνπην, όκπνε θαη έγρνξδα, ην 

Διεγείν γηα ζόιν ηξνκπόλη θαη έγρνξδα θαη ην Σξηπιό Κνληζέξην γηα βηνιί, θιαξηλέην, 

θόξλν θαη νξρήζηξα εγρόξδσλ,
118

 κε πξώηε εθηέιεζε ζηηο 26 Μαΐνπ 1985 ζηελ ΔΛ κε 

δηεπζπληή ηνλ ίδην ηνλ ζπλζέηε.
119

 

Σελ επόκελε ρξνληά ζα αθνινπζήζνπλ ηα εγθαίληα ηεο αίζνπζαο ζπλαπιηώλ ηνπ 

Απνιιώληνπ Χδείνπ, ζηε λέα ηνπ ηνπνζεζία ζηελ νδό Αξηζηνηέινπο 9, ζηελ Πιαηεία 

Βηθησξίαο.
120

 Από εθείλε ηε ρξνληά θαη κεηά, ζρεδόλ όια ηα έξγα κνπζηθήο δσκαηίνπ ηνπ 

ζπλζέηε, αιιά θαη έξγα γηα πηάλν, ηξαγνύδηα κε ζπλνδεία θιπ. παίδνληαη ζηηο ζπλαπιίεο ηνπ 

σδείνπ, από ηνπο θαζεγεηέο, ζπλεξγάηεο θαη θπξίσο από καζεηέο, ζε επίζεκεο εθδειώζεηο 

                                                 
113

 εκεηώζεηο πξνγξάκκαηνο ηεο ζπλαπιίαο ηεο ΚΟΑ ζηηο 12 Ννεκβξίνπ 1972. Αξρείν Γέιιηνπ, Φάθεινο 

(1971-1979).  
114

 Απόζπαζκα από εθεκεξίδα: «Χξαίν θαη ελδηαθέξνλ ην έξγν ηνπ Γέιιηνπ κε πξσηφηππεο ηδέεο θαη δηαθαλή 

ελνξρήζηξσζε πνπ αθήλεη λα δηαθξίλεη ηα ζέκαηα θαη ηηο αλαπηχμεηο ηνπο. Σν πην σξαίν κέξνο, θαηά ηε γλψκε 

κνπ, είλαη ην ηξίην κε ηε θαζάξηα ειιεληθφηεηα θαη εθθξαζηηθφηεηα ηνπ». Αιεμάλδξα Λαιανύλε, “Ζ Γεύηεξε 

Υεηκεξηλή πλαπιία ηεο Κξαηηθήο Οξρήζηξαο Αζελώλ”, Βξαδπλή (20/11/1972). 
115

 Σακβάθνο, “Έιιελεο Γεκηνπξγνί: Βαζίιεο Γέιιηνο”, 9. 
116

 πλαπιία κε έξγα Βαζίιε Γέιιηνπ. Λακβάλνπλ κέξνο: Ζ Μηθηή Υνξσδία θαη Οξρήζηξα ηνπ Απνιιώληνπ 

Χδείνπ, κε δηεύζπλζε ηνπ ζπλζέηε, ν ηνπκπίζηαο Γηάλλεο Ενπγαλέιεο, ε πηαλίζηα Υξηζηίλα Μύζηαθα θαη ε 

πςίθσλνο Λέια Εσγξαθάθε. Αξρείν Γέιιηνπ, Φάθεινο (1971-1979). 
117

 Από πξόγξακκα ζπλαπιίαο: «Tuba Recital ηνπ Γηάλλε Ενπγαλέιε. Γέθα Έξγα Διιήλσλ πλζεηώλ ζε Πξώηε 

Δθηέιεζε». ηηο 26/4/1974, ζηελ αίζνπζα ηεο Διιελνακεξηθαληθήο Έλσζεο. Αξρείν Γέιιηνπ, Φάθεινο (1971-

1979). 
118

 Οη πιεξνθνξίεο γηα ηα έξγα Νηνχν, Διεγείν θαη Σξηπιό Κνληζέξην, αληιήζεθαλ από πξνγξάκκαηα 

ζπλαπιηώλ ηνπ Αξρείνπ Γέιιηνπ. Χζηόζν, πηζαλόλ πξόθεηηαη γηα κεηαγξαθέο άιισλ έξγσλ ηνπ, δηόηη δελ 

βξέζεθαλ κε ηνπο ίδηνπο ηίηινπο ζηηο βηβιηνζήθεο ηνπ Απνιιώληνπ Χδείνπ όπνπ δηαηεξνύληαη ηα έξγα ηνπ. 
119

 Πξόγξακκα ζπλαπιίαο ζηελ Δζληθή Λπξηθή θελή, κε έξγα Βαζίιε Γέιιηνπ, κε ηε κηθηή Υνξσδία ηνπ 

Απνιιώληνπ Χδείνπ, κέιε ηεο ρνξσδίαο ηεο ΔΛ θαη κεγάιε ζπκθσληθή νξρήζηξα κε δηεπζπληή ηνλ ζπλζέηε. 

νιίζη: Παληειήο Γεζπνηίδεο (βηνιί), Γηάλλεο Κνύθαιεο (θιαξίλν), Αληώλεο Κνπξνπθιήο (θόξλν). Αξρείν 

Γέιιηνπ, Φάθεινο (1971-1979). 
120

 Απόζπαζκα από εθεκεξίδα: «Μηα λέα αίζνπζα ζπλαπιηψλ εγθαηληάζηεθε ζηηο λέεο εγθαηαζηάζεηο ηνπ 

Απνιιψληνπ Χδείνπ, ζηε πιαηεία Βηθησξίαο. ηε κνπζηθή βξαδηά πνπ εδφζεθε έιαβαλ κέξνο ε πηαλίζηξηα Λίληα 

Λενχζε ζε έξγα ηνπ δηεπζπληνχ θ. Βαζίιε Γέιιηνπ θαη νη καζεηέο ηεο ηάμεσο ηεο κνλσδίαο ηεο θ. Ναπζηθά 

Βνπηπξά […]». [Αλππόγξαθν]. “Νέα αίζνπζα ζπλαπιηώλ”, Βξαδπλή (29/1/1975).  
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ηνπ σδείνπ, θαζώο θαη ζε εμεηάζεηο ή επηδείμεηο ησλ καζεηώλ.
121

 Ο ζπλζέηεο θξνληίδεη λα 

ππνζηεξηρζεί ην έξγν ηνπ κέζα από ην σδείν πνπ έρεη ηδξύζεη θαη ην έκςπρν δπλακηθό πνπ 

ηνλ πεξηβάιιεη εθεί.
122

 Σν 1976 ζα παηρηεί ην έξγν ηνπ Σξίν γηα βηνιί, βηνινληζέιν θαη 

πηάλν, ζηα πιαίζηα ηεο δεύηεξεο ζπλαπιίαο ηεο Έλσζεο Διιήλσλ Μνπζνπξγώλ ζηηο 27 

Μαΐνπ.
123

 Σν 1977 ζα δνζεί ζπλαπιία κε έξγα ηνπ ζπλζέηε ζηα πιαίζηα ησλ θαιιηηερληθώλ 

θαη θνηλσληθώλ εθδειώζεσλ ηνπ Φηινινγηθνύ πιιόγνπ «Παξλαζζόο».
124

 

Σν 1978 ν ζπλζέηεο ζα βξαβεπηεί κε δίπισκα θαη εηδηθή δηάθξηζε από ην Κέληξν 

Δξεπλώλ Σερλώλ θαη Δπηζηεκώλ [Research Center of Art and Sciences] ησλ Βξπμειιώλ γηα 

ην ζύγγξακκα ηνπ Μνπζηθή χλζεζηο. Σν ίδην έηνο ζα γξάςεη ηε κνπζηθή γηα ηε ζεαηξηθή 

παξάζηαζε ν «Γσδεθάινγνο ηνπ Γύθηνπ», ζηα πιαίζηα ησλ εθδειώζεσλ πνπ 

πξαγκαηνπνηεί ν Πνιηηηζηηθόο κηινο Πεληέιεο,
125

 σζηόζν δελ ζώδνληαη θαηάινηπα ηνπ 

ζπλζέηε γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ζθεληθή κνπζηθή.  

 Σν 1979 ζα παηρηεί ην έξγν νλάηα γηα έγρνξδα ζε πξώηε εθηέιεζε από ηε ΚΟΑ ζηηο 

12 Μαξηίνπ κε δηεπζύληξηα νξρήζηξαο ηελ Έπε Αγγειίδνπ.
126

 Θα είλαη θαη ε πξνηειεπηαία 

θαηαγεγξακκέλε ζπλαπιία κε έξγν ηνπ ζπλζέηε πνπ παίδεηαη από ηε ΚΟΑ. ηηο 11 Μαΐνπ 

ζα δνζεί ζπλαπιία κε έξγα ηνπ Βαζίιε Γέιιηνπ ζηε αίζνπζα ζπλαπιηώλ «Παξλαζζόο» κε 

ηε κηθηή ρνξσδία ηνπ Απνιιώληνπ Χδείνπ θαη ηε ζύκπξαμε θαζεγεηώλ θαη ηειεηόθνηησλ, 

όπνπ ζα παηρηεί ε Φαληαζία αξ. 1 γηα πηάλν, γπλαηθεία ρνξσδία θαη κηθξή νξρήζηξα, 

                                                 
121

 Οη πιεξνθνξίεο απηέο ζπιιέγνληαη κέζα από ηελ απνδειηίσζε έξγσλ ζηα πξνγξάκκαηα ζπλαπιηώλ ηνπ 

Απνιιώληνπ Χδείνπ, πνπ αλεπξίζθνληαη ζην Αξρείν Γέιιηνπ. 
122

 Ζ πξαθηηθή απηή αζθαιώο θαη ζπκίδεη ηνλ Μαλώιε Καινκνίξε θαη ην Δζληθό Χδείν ηελ πεξίνδν 1926-1962 

(θαη πνπ ζε κεγάιν βαζκό ζπλερίζηεθε θαη κεηά ηνλ ζάλαην ηνπ Καινκνίξε). 
123

 ηε ζπλαπιία ζπκκεηείραλ νη Ζιέθηξα Αξγπξνπνύινπ (βηνιί), Αηκίιηνο αζαξώιεο (βηνινληζέιν) θαη  

Γηνιάληα Δπζηαζόγινπ – ηδέξε (πηάλν). Αξρείν Γέιιηνπ, Φάθεινο (1971-1979). 
124

 Από πξόγξακκα ζπλαπιίαο: «Δηο ηα πιαίζηα ησλ θαιιηηερληθψλ θαη θνηλσληθψλ εθδειψζεσλ ηνπ Φηινινγηθνχ 

πιιφγνπ „Παξλαζζφο‟ νξγαλνχηαη εηο ηελ κεγάιελ αίζνπζαλ απηνχ ηελ 22αλ Απξηιίνπ 1977 εκέξαλ 

Παξαζθεπήλ θαη ψξαλ 8 κ.κ. πλαπιία κε έξγα Βαζίιε Γέιιηνπ […] Παίδνληαη: „Trio γηα oboe clarineto θαη 

fagotto‟, „Quinteto γηα flauto, oboe, clarineto, fagotto θαη corno‟, „Σνπ Κσλζηαληάξα‟ απφ ην ζπκθσληθφ 

πνίεκα 1821 θαη „Ο Πξνθήηεο Ησλάο‟ απφ ην Οξαηφξην νη Γέθα Απόθξπθεο Χδέο». Δπίζεο ηα έξγα  „Concerto 

no. 2 γηα πηάλν θαη νξρήζηξα,‟ „Rondo γηα violino θαη piano,‟ „Sonata γηα violino θαη πηάλν,‟ „Aria ηεο Μνχζαο, 

Α΄πξάμεσο θαη Aria ηεο Μνχζαο Β΄ πξάμεσο απφ ηελ φπεξα Απνιύηξσζε‟ θαη „Concerto γηα tuba θαη 

νξρήζηξα». Παξαηίζεηαη ε αλαγξαθή ησλ έξγσλ όπσο ηππώζεθαλ ζην πξόγξακκα ηεο ζπλαπιίαο. Αξρείν 

Γέιιηνπ, Φάθεινο (1971-1979). 
125

 Από απόζπαζκα εθεκεξίδαο: “Ο «Γσδεθάινγνο ηνπ Γχθηνπ», ην «νινθιεξσηηθφ ησλ ηδεψλ ηνπ πνίεκα», 

φπσο ην ραξαθηεξίδεη ν ίδηνο ν Κσζηήο Παιακάο, ζα παξνπζηαζηεί γηα πξψηε θνξά ζε ζεαηξηθή κνξθή, θαηά 

ηελ πεξίνδν κηαο εβδνκάδαο πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηεί ν Πνιηηηζηηθφο Όκηινο Πεληέιεο, απφ 

ηεο 26 Ηνπλίνπ κέρξη ηεο 3 Ηνπιίνπ 1978, ζην Μέγαξν ηεο Γνπθίζζεο Πιαθεληίαο. Σε ζεαηξηθή πξνζαξκνγή θαη 

ζθελνζεζία ηνπ έξγνπ ηελ έρεη θάλεη ν Βαζίιεο Ρίηζνο, ηα θνπζηνχκηα ε Κάηηα Μεηξνπνχινπ θαη ηε κνπζηθή ν 

Βαζίιεο Γέιιηνο”. [Αλππόγξαθν], “Ο Γσδεθάινγνο ηνπ Γύθηνπ”, Βξαδπλή (15/6/1978). 
126

 Από ην πξόγξακκα ηεο 16
εο

 ζπλαπιίαο ηεο Κξαηηθήο Οξρήζηξαο Αζελώλ, 12 Μαξηίνπ 1979, ζην Θέαηξν 

Ρεμ. νιίζη ζην ηζέκπαιν, ε Καηεξίλα Κησλά, κνπζηθή δηεύζπλζε, Έπε Αγγειίδνπ. Αξρείν Γέιιηνπ, Φάθεινο 

(1971-1979). 
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ζύλζεζε ηνπ ίδηνπ έηνπο.
127

 Έμη κέξεο αξγόηεξα, ζηηο 17 Μαΐνπ ε ζρνιή κπαιέηνπ ηεο 

Αιέθαο Παπαξίδνπ, ζηα πιαίζηα εθδήισζεο ησλ 20 εηώλ ιεηηνπξγίαο ηεο, ζα ζπκπεξηιάβεη 

ζε πξώηε εθηέιεζε απνζπάζκαηα από ην κπαιέην από ηελ όπεξα Απνιχηξσζε.
128

 Απηέο νη 

δύν ζπλαπιίεο έθαλαλ θαη πάιη γλσζηό ην όλνκα θαη ην έξγν ηνπ ζπλζέηε.
129

  

  

 

1.4. Γεύηερη περίοδος ηης Αθήνας (1980 – 2012) 

 

ηα επόκελα έηε πνπ αθνινπζνύλ, ν ζπλζέηεο έγξαςε πνιιά θαη ζεκαληηθά έξγα. Θα 

εθδώζεη ν ίδηνο (σο απηνεθδόζεηο) πνιιέο ζπιινγέο κε πηαληζηηθά θαη θσλεηηθά έξγα, έξγα 

γηα βηνινληζέιν θαη πηάλν, βηνιί θαη πηάλν θ.ά., δπζηπρώο ζρεδόλ όια αρξνλνιόγεηα. Οη 

ζπλαπιίεο πνπ αθνινπζνύλ, ζην ζύλνιν ηνπο αθνξνύλ δηνξγαλώζεηο ηνπ Απνιιώληνπ 

Χδείνπ κε ζπκπξάμεηο θαζεγεηώλ, ζνιίζη, ηειεηόθνηησλ θαη καζεηώλ ηνπ. Σα 

ξαδηνθσληθά, ηειενπηηθά θαη έληππα κέζα, αλαπαξάγνπλ ειάρηζηα πιένλ έξγα ηνπ ζπλζέηε, 

ζε αληίζεζε κε ηελ πξώηε πεξίνδν, κε ηειεπηαία ερνγξάθεζε από ηε Ο ηνπ ΔΗΡΣ ην 

1978.
130

 Ίζσο κε έλα πλεύκα θξηηηθήο δηάζεζεο, ζα κπνξνύζακε λα ππνζέζνπκε όηη πιένλ ν 

ζπλζέηεο αλαιακβάλεη ν ίδηνο λα αλαπαξάμεη θαη λα δηαζώζεη ην έξγν ηνπ, αθήλνληαο πίζσ 

ηελ πξνεγνύκελε «ρξπζή» δεθαεηία, θαη εηζεξρόκελνο πιένλ ζε κηα επνρή πνπ κνηάδεη λα 

αδπλαηεί λα θαηαλνήζεη ην ύθνο ηεο κνπζηθήο ηνπ. Γηα ηνπο παξαπάλσ ιόγνπο 

απνθαζίζηεθε θαη ν δηαρσξηζκόο ησλ πεξηόδσλ, ρσξίο λα ππνλνείηαη ε αιιαγή ζπλζεηηθνύ 

ύθνπο ή θάπνηα ηδηάδνπζα θαιιηηερληθή δξάζε.  

Σν έηνο 1980 ζα πεξαηώζεη ηε Σνθθάηα θαη Φνύγθα γηα ρνξσδία θαη νξρήζηξα, 

βαζηζκέλν ζηνλ βπδαληηλό πνιπέιεν ηνπ «135
νπ

 Φαικνύ»,
131

 κε πξώηε εθηέιεζε ζηηο 20 

                                                 
127

 Από ην έληππν πξόγξακκα ηεο ζπλαπιίαο ζηνλ Φηινινγηθό ύιινγν «Παξλαζζόο». Αξρείν Γέιιηνπ, 

Φάθεινο (1971-1979). 
128

 Θέαηξνλ Γηνλύζηα, 17 Μαΐνπ ηνπ 1979, Βξαδηά Μπαιέηνπ γηα ηα είθνζη ρξόληα ηεο ζρνιήο ηεο Αιέθαο 

Παπαξίδνπ. Δθηεινύληαη ηα απνζπάζκαηα ε «Φηιάξεζθε» θαη ν «άηπξνο θαη Νύκθεο». Αξρείν Γέιιηνπ, 

Φάθεινο (1971-1979). 
129

 «ηηο 12 Μαξηίνπ ε κηα „ζνλάηα γηα έγρνξδα‟ απφ ηε ΚΟΑ θαη ζηηο 11 Μαΐνπ ε άιιε ζπλαπιία ζηνλ Παξλαζζφ 

κε ζπκκεηνρή ηεο νξρήζηξαο ησλ θαζεγεηψλ θαη ησλ ηειεηφθνηησλ ηνπ Απνιιψληνπ Χδείνπ, έθεξαλ μαλά ζην 

πξνζθήλην ηεο Διιεληθήο Κιαζηθήο Μνπζηθήο ην φλνκα θαη ην έξγν ηνπ πνιπβξαβεπκέλνπ ζπλζέηε θαη 

κνπζνπξγνχ Βαζίιε Γέιιηνπ». Ζ αλαθνξά ππάξρεη ζε απόθνκκα κνπζηθήο ζηήιεο από ην πεξηνδηθό Cover κε 

εκεξνκελία 3/7/1979, ρσξίο λα κπνξέζνπλ λα ηαπηνπνηεζνύλ πεξηζζόηεξα ζηνηρεία (ηίηινο άξζξνπ, 

ζπληάθηεο, αξηζκόο ηεύρνπο). Σν απόθνκκα ππάξρεη ζην Αξρείν Γέιιηνπ, Φάθεινο (1971-1979). 
130

 Ζρνγξαθήζεθε ε Κπθιηθή νπίηα Μπαιέηνπ ηνλ Ηνύιην 1978 κε δηεπζύληξηα νξρήζηξαο ηελ Δ. Αγγειίδνπ. 

Αξρείν Γέιιηνπ, Φάθεινο (1971-1979). 
131

 Σακβάθνο, “Έιιελεο Γεκηνπξγνί: Βαζίιεο Γέιιηνο”, 9. 
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Μαΐνπ 1984 ζηελ ΔΛ κε δηεπζπληή ηνλ ζπλζέηε.
132

 Δπίζεο ηε ίδηα ρξνληά ζα νινθιεξώζεη 

ηε Καξκελίηζα, ηζηγγάληθε θαληαζία γηα πςίθσλν, ρνξσδία, πηάλν, πλεπζηά θαη έγρνξδα ζε 

ζηίρνπο Άγγεινπ Γόμα θαη ηηο Πηεξίδεο Μνχζεο
133

 γηα ηξίθσλε γπλαηθεία ρνξσδία θαη 

έγρνξδα ζε ζηίρνπο ηέιηνπ Γαδή. Σα δύν απηά έξγα εθηειέζηεθαλ γηα πξώηε θνξά ζηε 

αίζνπζα «Παξλαζζόο» ζηηο 14 Μαΐνπ 1981 κε δηεπζπληή ηνλ ζπλζέηε.
134

 Άιιν έξγν ηεο 

ρξνληάο απηήο είλαη ε Φαληαζία αξ. 2 γηα πηάλν, ρνξσδία θαη νξρήζηξα κε πξώηε εθηέιεζε 

ζε ζπλαπιία ηνπ Χδείνπ ζηελ αίζνπζα «Παξλαζζόο» ζηηο 25 Απξηιίνπ ηεο ίδηαο ρξνληάο.
135

  

Σνλ επόκελν ρξόλν ζα ζπλζέζεη, επίζεο, ην Θεζζαιηθφ θνληζέξην γηα πςίθσλν, 

ρνξσδία, πηάλν θαη νξρήζηξα, βαζηζκέλν ζηα δεκνηηθά παξαδνζηαθά κνηίβα «ε 

θαξαγθνύλα» θαη «ε βιάρα»,
136

  ηνπο Σξεηο Διιεληθνχο ρνξνχο γηα πηάλν θαη έγρνξδα θαη ην 

Φσο, γηα ζόιν ζνπξάλν, ρνξσδία θαη νξρήζηξα εγρόξδσλ. Σα έξγα ζα παηρηνύλ ζε πξώηε 

εθηέιεζε ζηηο 16 Μαΐνπ 1982 ζηελ αίζνπζα ζπλαπιηώλ ηεο ΥΑΝ κε ηε κηθηή ρνξσδία θαη 

νξρήζηξα ηνπ Απνιιώληνπ Χδείνπ θαη δηεπζπληή ηνλ ζπλζέηε.
137

 

                                                 
132

 Από πξόγξακκα ζπλαπιίαο. «Δζληθή Λπξηθή θελή. πλαπιία κε έξγα Βαζίιε Γέιιηνπ. Λακβάλνπλ κέξνο: 

ε κηθηή ρνξσδία ηνπ Απνιιώληνπ Χδείνπ, κε έγρνξδα ηεο Κξαηηθήο Οξρήζηξαο Αζελώλ θαη δηεπζπληή ηνλ 

ζπλζέηε. Θα ζπκπξάμνπλ ν δηεζλνύο θήκεο πηαλίζηαο Γεκνζζέλεο ηεθαλίδεο, ν ηελόξνο Γηώξγνο 

Φαξνπδάθεο θαη ε ζνπξάλν Βίθπ ίκνπ. Απαγγέιεη ε Διέλε Πίπνπ. Θέαηξν Οιύκπηα Δ.Λ.. (20/5/1984)». 

Χζηόζν ε πξώηε εθηέιεζε έγηλε από ηελ νξρήζηξα ηνπ Απνιιώληνπ Χδείνπ. Αξρείν Γέιιηνπ, Φάθεινο (1980-

1988). 
133

 Σν έξγν Πηεξίδεο Μνχζεο, πηζαλόλ γξάθηεθε ζηηο αξρέο ηηο δεθαεηίαο  ηνπ ‟70. ην άξζξν ηνπ Σακβάθνπ θαη 

ζην ιήκκα “Γέιιηνο, Βαζίιεο” ηεο πκεσλίδνπ, θαηαγξάθεηαη ε ρξνλνινγία νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ, ην έηνο 

1980. Παξόια απηά, από έληππν πξόγξακκα ζπλαπιίαο, ην έξγν παίδεηαη ζηηο 24 Ηνπλίνπ 1971, κε 

ελνξρεζηξσηηθή κνξθή γηα κπάληα πλεπζηώλ ρσξίο ρνξσδία. Από πξόγξακκα ζπλαπιίαο: «„Αξκνλία‟ 

Αζελώλ. Γηεπζπληήο Νηθεθόξνο Νεπξάθεο. πλαπιία ζηηο 24 Ηνπλίνπ 1971, ζην Γεκνηηθό ρνιείν 

Ζιηνύπνιεο. Σα κέιε ηνπ ζπγθξνηήκαηνο. Υξηζηνπνύινπ Ρσδήλα (θιάνπην), Υξηζηόπνπινο Δπάγγεινο 

(όκπνε), Μπνύθεο Ξελνθώλ (θιαξίλν), Κνύθαιεο Ησάλλεο (θιαξίλν), Βαζηιείνπ Μηραήι (θιαξίλν), Κνινβόο 

Ζιίαο (θιαξίλν), Οηθνλόκνπ Κσλζηαληίλνο (θαγθόην), Καξαγηάλλεο Αδακάληηνο (θόξλν), Κνπξνύθιεο 

Αληώληνο (θόξλν), Μηραήι Πέηξνο (θόξλν), Κπξηαθίδεο Κσλζηαληίλνο (θνξλέηα), Σαμίδεο Μηραήι (θνξλέηα), 

ηαύξνπ ηέθαλνο (επθώλην), Πνκαθίδεο Υξήζηνο (ηνύκπα), Γηάθνο Νηθόιανο (θξνπζηά)». Αξρείν Γέιιηνπ, 

Φάθεινο (1953-1971). 
134

 Από πξόγξακκα ζπλαπιίαο: «ήκεξα ζηηο 8:30 κ.κ. ζηελ αίζνπζα ζπλαπιηώλ Παξλαζζόο ζα δνζεί ζπλαπιία 

κε έξγα Βαζίιε Γέιιηνπ κε ηελ νξρήζηξα θαη ρνξσδία ηνπ Απνιιώληνπ Χδείνπ ππό ηε δηεύζπλζε ηνπ 

ζπλζέηε. Σν πξόγξακκα πεξηιακβάλεη ηελ «νπίηα Νν. 2» (Πνληηαθή) από ηνλ Δπηηάθην ηνπ Πεξηθιένπο, ηνπ 

Θνπθηδίδε, Πηεξίδεο Μνχζεο (ζηίρνη η. Γαδή), Φαικφο ηνπ Γαπίδ, Σνθθάηα θαη Φνχγθα (πάλσ ζε βπδαληηλό 

ζέκα) θαη Καξκελίηζα (ηζηγγάληθε θαληαζία) ζε ζηίρνπο Άγγεινπ Γόμα». [Αλππόγξαθν], “πλαπιία ζηνλ 

Παξλαζζό”, Βξαδπλή (14/5/1981). Αξρείν Γέιιηνπ, Φάθεινο (1980-1988). 
135

 Πξόγξακκα ζπλαπιίαο. «Φηινινγηθόο ζύιινγνο „Παξλαζζόο‟. πλαπιία κε έξγα Βαζίιε Γέιιηνπ. 

Λακβάλνπλ κέξνο: Καζεγεηαί απόθνηηνη θαη ηειεηόθνηηνη ηνπ Απνιιώληνπ Χδείνπ. Παξαζθεπή 25 Απξηιίνπ 

1980 ώξα 7:45 κ.κ». Αξρείν Γέιιηνπ, Φάθεινο (1980-1988). 
136

 Σακβάθνο, “Έιιελεο Γεκηνπξγνί: Βαζίιεο, Γέιιηνο”, 9. 
137

 Από πξόγξακκα ζπλαπιίαο: «Απνιιώληνλ Χδείνλ. πλαπιία κε έξγα Βαζίιε Γέιιηνπ. Λακβάλνπλ κέξνο: ε 

κηθηή ρνξσδία θαη νξρήζηξα ηνπ Απνιιώληνπ Χδείνπ κε δηεπζπληή ηνλ ζπλζέηε. Ο ηνπκπίζηαο Γηάλλεο 

Ενπγαλέιεο, ε πηαλίζηα Υξηζηίλα Μύζηαθα θαη ε πςίθσλνο Λέια Εσγξαθάθε. Αίζνπζα ζπλαπιηώλ ΥΑΝ 

Κπξηαθή 16 Μαΐνπ 1982 ώξα 8 κ.κ». Αξρείν Γέιιηνπ, Φάθεινο (1980-1988). 
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Σν 1982 ζα ζπλζέζεη ην ζπκθσληθό πνίεκα Σεο Γέζπσο γηα πςίθσλν, ρνξσδία θαη 

νξρήζηξα, εκπλεπζκέλν από ηε ζπζία ησλ νπιησηηζζώλ,
138

 ην έξγν Πέληε Διιεληθνί ρνξνί 

γηα νξρήζηξα, ηε Λεπηεξηά γηα ρνξσδία θαη νξρήζηξα θαη ηελ Μπαιάληα αξ. 3
139

 γηα  πηάλν 

θαη νξρήζηξα. Σα παξαπάλσ έξγα παίρηεθαλ γηα πξώηε θνξά ζηηο 22 Μαΐνπ 1983 από ηε 

ρνξσδία θαη νξρήζηξα ηνπ Απνιιώληνπ Χδείνπ κε δηεπζπληή ηνλ ζπλζέηε.
140

 Δπίζεο ζα 

εθδώζεη ηε ζπιινγή Κνκκάηηα γηα πηάλν γηα κηθξά παηδηά.
141

  

Σν 1983 ζα ζπλζέζεη έλα από ηα ζεκαληηθόηεξά  ηνπ έξγα,  ην ζπκθσληθό ηξίπηπρν 

Φίιηππνο Β΄ ν Μαθεδψλ γηα αθεγεηή, ηελόξν, ρνξσδία θαη νξρήζηξα
142

 πάλσ ζηελ 

νκώλπκε ηξαγσδία ηνπ Θαλάζε Μπίληα.
143

 Σελ ίδηα ρξνληά νινθιεξώλεη ην Κνληζέξην αξ. 

3 γηα πηάλν θαη νξρήζηξα. Σα έξγα ζα παηρηνύλ ζε πξώηε εθηέιεζε ζηελ ΔΛ κε ηελ 

ρνξσδία θαη νξρήζηξα ηνπ Απνιιώληνπ Χδείνπ, ζνιίζη ζην πηάλν ηνλ Γεκνζζέλε 

ηεθαλίδε θαη δηεπζπληή ηνλ ζπλζέηε, ζηηο 20 Μαΐνπ 1984.
144

 Δπίζεο ζα εθδώζεη ηε 

ζπιινγή Οθηψ θνκκάηηα γηα θηζάξα.
145

  

Σν 1984 ζα ζπλζέζεη ηα έξγα Γχν πηλδαξηθέο σδέο, γηα ρνξσδία θαη νξρήζηξα 

εγρόξδσλ (10
ε
 θαη 12

ε
 από ηηο Οιπκπηαθέο Χδέο) ζε κεηάθξαζε ηνπ Γεξάζηκνπ παηαιά θαη 

ηελ Απνιιψληα Μπαιάληα, γηα νξρήζηξα (κεηαγξαθή από πηάλν), κε πξώηε εθηέιεζε ζηελ 

ΔΛ ζηηο 26 Μαΐνπ 1985 θαη δηεπζπληή νξρήζηξαο ηνλ ζπλζέηε.
146

 Σελ ίδηα ρξνληά, ηα 

                                                 
138

 Σακβάθνο, “Έιιελεο Γεκηνπξγνί: Βαζίιεο, Γέιιηνο”, 9. 
139

 Σα παξαθάησ έξγα, Πέληε Διιεληθνί ρνξνί, Λεπηεξηά θαη Μπαιάληα αξ. 3, νινθιεξώζεθαλ ην 1982, 

ζύκθσλα κε ηα έηε ζύλζεζεο πνπ θαηαγξάθεη ν κνπζνπξγόο ζην πξόγξακκα ζπλαπιίαο ηνπ, ζηηο 22 Μαΐνπ 

1983. Γηαθνξνπνηνύληαη από ηηο ρξνλνινγίεο νινθιήξσζεο πνπ δειώλνπλ ν Σακβάθνο θαη ε πκεσλίδνπ. Οη 

ίδηνη αλαγξάθνπλ σο ρξνλνινγίεο νινθιήξσζεο ησλ έξγσλ, ηηο εμήο: γηα ηε Μπαιάληα αξ. 3 ην 1981, ελώ νη 

Πέληε Διιεληθνί ρνξνί θαη ε Λεπηεξηά ην 1983. Αξρείν Γέιιηνπ, Φάθεινο (1980-1988). 
140

 Από πξόγξακκα ζπλαπιίαο: «Απνιιώληνλ Χδείνλ. πλαπιία κε έξγα ηνπ Βαζίιε Γέιιηνπ. Λακβάλνπλ κέξνο 

ε κηθηή ρνξσδία θαη νξρήζηξα ηνπ Απνιιώληνπ Χδείνπ κε δηεπζπληή ηνλ ζπλζέηε. Ο πηαλίζηαο Λάδαξνο 

Αξρνληίδεο, ε πηαλίζηα Μύζηαθα Υξηζηίλα. Αίζνπζα ζπλαπιηώλ Δηαηξίαο ησλ Φίισλ ηνπ Λανύ, Αζήλα 

Κπξηαθή 22 Μαΐνπ 1983 ώξα 8 κ.κ». Αξρείν Γέιιηνπ, Φάθεινο (1980-1988). 
141

 Από ην αξρείν Γέιιηνπ, βξέζεθε ε ζπιινγή όπνπ αλαγξάθεηαη ε ρξνλνινγία έθδνζεο. Χζηόζν δελ 

γλσξίδνπκε ηε αλ ζπκπίπηεη θαη κε ηε ρξνλνινγία νινθιήξσζεο ησλ έξγσλ.  
142

 Καινγεξόπνπινο, “Γέιιηνο, Βαζίιεο”, 36. 
143

 Καζεγεηήο θαη ινγνηέρλεο από ηελ Καηεξίλε. [Αλππόγξαθν], “Έξγα πκπνιηηώλ καο ζηε Δζληθή Λπξηθή 

θελή Αζελώλ”, Οιχκπην Βήκα (17/5/1984). 
144

 Από πξόγξακκα ζπλαπιίαο. «Δζληθή Λπξηθή θελή πλαπιία κε έξγα Βαζίιε Γέιιηνπ. Λακβάλνπλ κέξνο: ε 

κηθηή ρνξσδία θαη νξρήζηξα ηνπ Απνιιώληνπ Χδείνπ κε έγρνξδα ηεο Κξαηηθήο Οξρήζηξαο Αζελώλ θαη 

δηεπζπληή ηνλ ζπλζέηε. Θα ζπκπξάμνπλ ν δηεζλήο θήκεο πηαλίζηαο Γεκνζζέλεο ηεθαλίδεο, ν ηελόξνο 

Γηώξγνο Φαξνπδάθεο, ε ζνπξάλν Βίθπ ίκνπ θαη απαγγέιεη ε Διέλε Πίπνπ. Θέαηξν Οιύκπηα (Δ.Λ..) 

Αθαδεκίαο 61, Κπξηαθή 20 Μαΐνπ 1984 ώξα 8:30 κ.κ». Αξρείν Γέιιηνπ, Φάθεινο (1980-1988). 
145

 Αξρείν Γέιιηνπ. 
146

 Από πξόγξακκα ζπλαπιίαο. «Δζληθή Λπξηθή θελή. πλαπιία κε έξγα Βαζίιε Γέιιηνπ. Λακβάλνπλ κέξνο: 

ε κηθηή ρνξσδία θαη νξρήζηξα ηνπ Απνιιώληνπ Χδείνπ, κε κέιε ηεο ΔΛ θαη κε δηεπζπληή ηνλ ζπλζέηε. 

νιίζηεο: Παληειήο Γεζπνηίδεο βηνιί, Γηάλλεο Κνπθάιεο θιαξίλν, Αληώλεο Κνπξνπθιήο θόξλν. Θέαηξν 
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ξαδηνηειενπηηθά κέζα ζα αλαπαξάγνπλ μαλά έξγα ηνπ ζπλζέηε, ηνπιάρηζηνλ γηα ηα 

επόκελα ηξία ρξόληα, ζύκθσλα κε ηηο θαηαγεγξακκέλεο πξνβνιέο θαη εθηειέζεηο έξγσλ ηνπ 

από απνθόκκαηα εθεκεξίδσλ ηνπ Αξρείνπ Γέιιηνπ.
147

 Πξνθαλώο δηακεζνιάβεζε θαη ε 

ζπλαπιηαθή δξάζε ηνπ ζπλζέηε ηελ ηειεπηαία πεληαεηία, κε ζεκαληηθόηεξεο ηηο εκθαλίζεηο 

ζηελ ΔΛ.  

Σν 1985 ζα εθδώζεη πέληε ζπιινγέο (άικπνπκ) κε έξγα γηα πηάλν, ρξνλνινγεκέλα 

από ηνλ ίδην ηελ πεξίνδν 1958-1985, ρσξίο λα αλαγξάθεη αηνκηθά ζε θάζε ζύλζεζε ην έηνο 

νινθιήξσζεο.
148

 Ο πνιπγξαθόηαηνο κνπζνπξγόο δελ ζηακαηά λα ζπλζέηεη. Ο αξηζκόο ησλ 

έξγσλ ηνπ είλαη ηόζν κεγάινο, πνπ είλαη αδύλαην λα αλαθεξζνύλ όια εδώ (ζα αθνινπζήζεη 

γηα ην επόκελν θεθάιαην ηεο εξγνγξαθίαο ηνπ), γη απηό εδώ παξαηίζεληαη νη θπξηόηεξεο 

ζπλζέζεηο θαη εξγαζίεο. 

Σν 1986 ν Γέιιηνο ζα εζηηάζεη ζηε ζύλζεζε πηαληζηηθώλ έξγσλ: Οιχκπηνπ Γηφο, 

Σεξςηρφξε, Πξεινύδην αξ. 2, Πξεινύδην θαη ηξίθσλε Φνύγθα πάλσ ζε έλα ζεζζαιηθό 

ζέκα.
149

  

Σν 1987 ζα γξάςεη ηε πκθσλία αξ. 4, ηεο «Δηξήλεο», γηα πςίθσλν, ρνξσδία θαη 

κεγάιε νξρήζηξα. Πξόθεηηαη γηα επεμεξγαζία παιαηόηεξσλ έξγσλ ηνπ όπσο, «Λεπηεξηά», 

«Πξνζεπρή», «Σν θσο», βαζηζκέλν ζε πνηήκαηα ησλ Απγήο αθαιή, Υξήζηνπ 

Αλδξηθόπνπινπ θαη Σδέλεο Παπατσάλλνπ.
150

 Σν δεύηεξν έξγν ηνπ ίδηνπ έηνπο είλαη κηα 

ηξίθσλε Φνύγθα γηα πηάλν.
151

 

ηηο 14 Φεβξνπαξίνπ 1988 ζα παληξεπηεί ηελ πηαλίζηξηα θαη κνπζηθνιόγν Υξηζηίλα 

Μύζηαθα, ελώ έλα ρξόλν αξγόηεξα ζα απνθηήζνπλ ηνλ γην ηνπο, Δπάγγειν – Ησάλλε – 

Απόιισλα Γέιιην.
152

 Δίλαη ε ρξνληά πνπ ζα μεθηλήζεη λα εθδίδεη ζπιινγέο κε άξηεο θαη 

ηξαγνύδηα γηα θσλή κε ζπλνδεία, πνπ αλαθέξνληαη ζην θαηάινγν έξγσλ κε ηηο ρξνλνινγίεο 

απηoέθδνζεο.
153

 Σν ίδην έηνο ζα νινθιεξώζεη ηελ Αξρατθή Μαθεδνληθή νπίηα, γηα κεγάιε 

                                                                                                                                                         
Οιύκπηα (Δ.Λ..) Αθαδεκίαο 59, Αζήλα Κπξηαθή 26 Μαΐνπ 1985, ώξα 8:30 κ.κ». Αξρείν Γέιιηνπ, Φάθεινο 

(1980-1988). 
147

 Από πξόγξακκα ηεο Ραδηνηειεόξαζεο. «12:00 - Έξγα Διιήλσλ πλζεηώλ. Βαζίιε Γέιιηνπ: Σξεηο 

κηληαηνύξεο γηα θνπαξηέην πλεπζηώλ. Σν πγθξόηεκα Μνπζηθήο Γσκαηίνπ „Νηθόιανο Μάληδαξνο‟». 

[Αλππόγξαθν], “Έξγα Διιήλσλ πλζεηώλ”, Ραδηνηειεφξαζε (22/9/1984). 
148

 Από ηνλ ηδηόγξαθν εξγνγξαθηθό θαηάινγν ηνπ ζπλζέηε. Σα άικπνπκ έρνπλ επαλαθηππσζεί θαη θέξλνπλ 

ρξνλνινγίεο κέρξη θαη 2005. Δμάιινπ ηηο λεόηεξεο εθδόζεηο ηηο πξνδίδεη θαη ην πην ζύγρξνλν ζηπι εθηύπσζεο, 

ζε ζρέζε κε ηηο παιαηέο εθδόζεηο. Αξρείν Γέιιηνπ. 
149

 Σακβάθνο, “Έιιελεο Γεκηνπξγνί: Βαζίιεο, Γέιιηνο”, 9. 
150

 Αξρείν Γέιιηνπ, Φάθεινο (1980-1988). 
151

 Σακβάθνο, “Έιιελεο Γεκηνπξγνί: Βαζίιεο Γέιιηνο”, 9. 
152

 Απνκαγλεηνθσλεκέλε ζπλέληεπμε ηεο Υξηζηίλαο Μύζηαθα – Γέιιηνπ. 
153

 Πξνθύπηεη από ηηο εκεξνκελίεο έθδνζεο ησλ ζπιινγώλ, πνπ ζηεγάδνληαη ζην ρώξν ηνπ Απνιιώληνπ Χδείνπ. 

Αξρείν Γέιιηνπ. 
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νξρήζηξα, κε πξώηε εθηέιεζε ζηηο 16 Μαΐνπ 1993, κε ηε πκθσληθή Οξρήζηξα 

Ραδηνηειεόξαζεο ηεο Αιβαλίαο, ζνιίζη βηνιηνύ ηνλ Arben Kadesha θαη δηεπζπληή ηνλ 

Ferdinand Deda.
154

 ηελ ίδηα ζπλαπιία παξνπζηάδεηαη θαη ην Κνληζέξην ηνπ αξ. 1 γηα βηνιί 

θαη νξρήζηξα,
155

 γξακκέλν ην 1989. Σν δεύηεξν έξγν ηνπ ίδηνπ έηνπο είλαη ε Κιεθηνπξηά, 

ζπκθσληθό πνίεκα γηα πςίθσλν ρνξσδία θαη νξρήζηξα. Χζηόζν ζε απηή ηε κνξθή είλαη 

αλεθηέιεζην.
156

 

ηε δεθαεηία ηνπ 1990 ν ζπλζέηεο ζα αζρνιεζεί επί ην πιείζηνλ κε κεηαγξαθέο 

παιαηόηεξσλ έξγσλ από πηάλν ζε κνξθή γηα νξρήζηξα, ελώ ζα εθδώζεη θαη πνιιέο 

ζπιινγέο κε ρνξσδηαθά έξγα, έξγα γηα πηάλν, δύν πηάλα θαη πηάλν-ηέζζεξα ρέξηα
157

 θαη δύν 

βηβιία κε κεηαγξαθέο από πηάλν γηα βηνιί, βηνινληζέιν θαη πηάλν
158

 γηα ην Απνιιώλην 

Σξίν.
159

 Δπίζεο ζα ηδξύζεη ηνλ “Aπνιιώλην” ξαδηνθσληθό ζηαζκό, ζηνύληην ερνγξαθήζεσλ 

θαη αίζνπζα ζπλαπιηώλ ρσξεηηθόηεηαο 300 αηόκσλ
160

 ηελ νπνία θαη κνλνπσινύλ νη 

ζπλαπιίεο πνπ νξγαλώλνληαη ππό ηελ αηγίδα ηνπ Απνιιώληνπ Χδείνπ.
161

 ηηο 5 Ηνπλίνπ 

1993, ν Μνπζηθόο ύιινγνο „Philharmonia‟ Μνλάρνπ ζα δηνξγαλώζεη δηάιεμε κε ζέκα, «ε 

δσή θαη ην έξγν ηνπ Έιιελα Μαθεδόλα ζπλζέηε Βαζίιε Γέιιηνπ», κε νκηιεηή ηνλ καέζηξν 

Νίθν Υνλδξνγηάλλε ζην Διιεληθό πίηη (Bergmannstr. 46). ηηο 6 Ηνπλίνπ πξαγκαηνπνηείηαη 

ξεζηηάι πηάλνπ κε έξγα ηνπ ζπλζέηε, ζηελ Kleiner Konzertsaal ζην Gasteig, κε ηηο 

Πελειόπε Λέθθα θαη Φσηεηλή Υαξαιακπνπνύινπ ζην πηάλν θαη ηνλ Παύιν Αλαγλώζηε 

ζην ηξαγνύδη.
162

 ηηο 1 Ηνπιίνπ 1995 εθηειείηαη ην πκθσληθό ηξίπηπρν αξ. 2 «Φίιηππνο Β΄ 

                                                 
154

 Από πξόγξακκα ζπλαπιίαο. «πλαπιία αθηεξσκέλε ζηελ Μαθεδνλία κε έξγα ηνπ Βαζίιε Γέιιηνπ. 

πκκεηέρνπλ: ε πκθσληθή Οξρήζηξα Ραδηνηειεόξαζεο ηεο Αιβαλίαο, ε ρνξσδία ηνπ Απνιιώληνπ Χδείνπ, 

κέιε ηεο ρνξσδίαο ηεο ΔΛ. Γηεπζύλεη ν Ferdinand Deda, ζόιν βηνιί Arben Κadesha, ν ηελόξνο Παύινο 

Ράπηεο θαη απαγγέιεη ν Θεόδσξνο Γεκήηξηεθ. Γηδαζθαιία ρνξσδίαο: Μηράιεο Αδάκεο θαη Κώζηαο Καιιηάο. 

Αίζνπζα ΠΑΛΛΑ, Κπξηαθή 16 Μαΐνπ 1993 ώξα 20:30». Αξρείν Γέιιηνπ, Φάθεινο (1992-1999). 
155

 Σν Κνληζέξην αξ. 1 γηα βηνιί θαη νξρήζηξα, νινθιεξώζεθε ην 1989, ζύκθσλα κε ην έηνο ζύλζεζεο πνπ 

θαηαγξάθεη ν κνπζνπξγόο ζην πξόγξακκα ζπλαπιίαο ηνπ, ζηηο 16 Μαΐνπ 1993, θαζώο θαη ζηνλ ηδηόρεηξν 

εξγνγξαθηθό θαηάινγν ηνπ. Γηαθνξνπνηείηαη από ηε ρξνλνινγία νινθιήξσζεο ηνπ έηνπο 1987, πνπ 

αλαγξάθνπλ νη Σακβάθνο θαη πκεσλίδνπ. Αξρείν Γέιιηνπ, Φάθεινο (1992-1999). 
156

 Σακβάθνο, “Έιιελεο Γεκηνπξγνί: Βαζίιεο, Γέιιηνο”, 9. 
157

 Σα πεξηζζόηεξα έληππα έξγα θέξνπλ νλνκαζίεο θαη κεηαγξαθέο από παιηόηεξα έξγα. Χζηόζν, γξάθεη θαη 

θαηλνύξηεο ζπλζέζεηο. Αξρείν Γέιιηνπ. 
158

 Σακβάθνο, “Έιιελεο Γεκηνπξγνί: Βαζίιεο Γέιιηνο”, 9. 
159

 Από ηελ απνκαγλεηνθσλεκέλε ζπλέληεπμε ηεο Υξηζηίλαο Μύζηαθα - Γέιιηνπ. Σν Απνιιώλην Σξίν 

απαξηηδόηαλ από ηε Υξηζηίλα Μύζηαθα – Γέιιηνπ ζην πηάλν, ηνλ Arben Kadesha ζην βηνιί θαη ηνλ Γηώξγν 

Φνπιάλε ζην βηνινληζέιν. ηηο 29/4/1995 ην ηξίν εκθαλίζηεθε ζηελ αίζνπζα “Philharmonia” ηνπ Μνλάρνπ. 
160

 Σακβάθνο, “Έιιελεο Γεκηνπξγνί: Βαζίιεο Γέιιηνο”, 9. 
161

 Από πξνγξάκκαηα ζπλαπιηώλ ηνπ αξρείνπ Γέιιηνπ. ιεο νη κνπζηθέο εθδειώζεηο θηινμελνύληαη ζηε 

ζπλαπιηαθή αίζνπζα ηνπ σδείνπ. 
162

 Από πξόζθιεζε πξνο ηνλ Γέιιην κε ην ζέκα ηνπ ζπλεδξίνπ θαη από ην πξόγξακκα ζπλαπιίαο. «Μνπζηθόο 

ύιινγνο „Philharmonia‟ Μνλάρνπ. Έιιελεο πλζέηεο ζην Gasteig. Έξγα Βαζίιε Γέιιηνπ. Πηάλν, Πελειόπε 
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ν Μαθεδώλ», από ηε πκθσληθή Οξρήζηξα ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο, ζε ζύκπξαμε κε ηε 

ρνξσδία „North College‟ θαη δηεπζπληή ηνλ Γεκήηξε Αγξαθηώηε, ζην ακθηζέαηξν ίβεξεο, 

ζηα πιαίζηα εθδειώζεσλ ηνπ νξγαληζκνύ «Φεζηηβάι Καζζάλδξαο».
163

 Σν 1996 ζα 

ζπλζέζεη ην πξώην ηνπ κηνύδηθαι, Οη πεξηπέηεηεο ηνπ Βαζηιηά Μίδα, γηα ζνιίζη, παηδηθή 

ρνξσδία θαη νξρήζηξα.
164

 ηηο 31 Απγνύζηνπ ηνπ ίδηνπ έηνπο, ζα εθηειεζηεί μαλά ην 

πκθσληθό ηξίπηπρν αξ. 2 «Φίιηππνο Β΄ ν Μαθεδώλ», απηή ηε θνξά από ηε πκθσληθή 

Οξρήζηξα ηνπ Βειηγξαδίνπ, ηε ρνξσδία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Βειηγξαδίνπ „Obilic‟ θαη 

ηε ρνξσδία Δζηίαο Πηεξίδσλ Μνπζώλ, κε δηεπζπληή ηνλ Γηάλλε Αδακίδε, ζην αξραίν 

ζέαηξν Γίνπ.
165

 Σν 1999 ν ξώζνο πηαλίζηαο Alexander Rykel ζα δώζεη ζπλαπιία 

απνθιεηζηηθά κε έξγα ηνπ Βαζίιε Γέιιηνπ ζην Απνιιώλην Πνιηηηζηηθό Κέληξν,
166

 ελώ 

αθνινπζεί ερνγξάθεζε ησλ έξγσλ ζην Αpollonio Studio,
167

 πνπ απνηειεί θαη ηε πξώηε 

ςεθηαθή αλαπαξαγσγή πηαληζηηθώλ ηνπ έξγσλ. ηηο 19 Μαΐνπ ηνλ ίδην ρξόλν εθηειέζηεθε 

ε Πνληηαθή  νπίηα αξ. 1,
168

 από ηελ Οξρήζηξα ύγρξνλεο Μνπζηθήο ηεο  ΔΡΣ,
169

 κε 

δηεπζπληή ηνλ Γηώξγν Αξαβίδε, ζηελ αίζνπζα Παιιάο.
170

 

                                                                                                                                                         
Λέθθα θαη Φσηεηλή Υαξαιακπνπνύινπ, ηξαγνύδη Παύινο Αλαγλώζηεο. Kleiner Konzertsaal im Gasteig. 

άββαην 5 θαη Κπξηαθή 6 Ηνπλίνπ ώξα 8:00». Αξρείν Γέιιηνπ, Φάθεινο (1990-1999). 
163

 Από πξόγξακκα ζπλαπιίαο. «ΦΔΣΗΒΑΛ ΚΑΑΝΓΡΑ 1995. Ακθηζέαηξν ίβεξεο. πκθσληθή 

πλαπιία. πκθσληθή Οξρήζηξα Γήκνπ Θεζζαινλίθεο θαη Υνξσδία „North College.‟ άββαην 1
ε
 Ηνπιίνπ 

ώξα 21:00. Βαζίιε Γέιιηνπ πκθσληθό ηξίπηπρν αξ. 2 „Φίιηππνο Β΄ ν Μαθεδώλ.‟ Μπάζζν-Βαξύηνλνο, 

Καπέηαο Νίθνο. Αθεγείηαη ν εζνπνηόο, Βαηνπζηάδεο Γηώξγνο. Γηεύζπλζε ρνξσδίαο Κσλζηαληηλίδνπ Μαίξε. 

Γηεπζύλεη ν Γεκήηξεο Αγξαθηώηεο». Αξρείν Γέιιηνπ, Φάθεινο (1990-1999). 
164

 Από ην έξγν απηό έρεη εθηειεζηεί ην ρνξσδηαθό θηλάιε, ζε ζπλαπιία ηελ Κπξηαθή 22 Απξηιίνπ 2007 ζηελ 

αίζνπζα «Οξθέαο» ζην ηάδην Δηξήλεο θαη Φηιίαο. Χζηόζν δελ έρνπκε ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο γηα ηε 

ρξνλνινγία θαη ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Αξρείν Γέιιηνπ, Φάθεινο (2000-2009). 
165

 Από πξόγξακκα ζπλαπιίαο. «Αξραίν Θέαηξν Γίνπ, άββαην 31 Απγνύζηνπ, ώξα 8:30 κκ. πλαπιία 

Κιαζηθήο Μνπζηθήο. Λ. Φ. Μπεηόβελ: „Έλαηε πκθσλία.‟ Β. Γέιιηνπ; „Φίιηππνο Β΄ ν Μαθεδώλ,‟ 

(πκθσληθό πνίεκα, libretto Θ. Μπίληαο), κε ηε πκθσληθή Οξρήζηξα Βειηγξαδίνπ. πκκεηέρνπλ: Υνξσδία 

Παλεπηζηεκίνπ Βειηγξαδίνπ „Obilic,‟ Υνξσδία Δζηίαο Πηεξίδσλ Μνπζώλ. Γηεπζύλεη: ν Γηάλλεο Αδακίδεο». 

Αξρείν Γέιιηνπ, Φάθεινο (1990-1999). 
166

 Από απόζπαζκα εθεκεξίδαο. «Μάγεςαλ ην θνηλφ ηα έξγα ηνπ ζεκαληηθνχ έιιελα ζπλζέηε Βαζίιε Γέιιηνπ 

κέζα απφ ηε κνλαδηθή εξκελεία ηνπ δηεζλνχο θήκεο θαη πνιπβξαβεπκέλνπ ξψζνπ πηαλίζηα Αιεμάληεξ Ρηθέι ζην 

Απνιιψλην Πνιηηηζηηθφ Κέληξν […]». [Αλππόγξαθν], “Μάγεςε ην θνηλό ν ζπλζέηεο Γέιιηνο”, Βξαδπλή 

(4/2/1999). 
167

 Ζ ερνγξάθεζε έγηλε κε κέζα ηνπ ζπλζέηε, ελώ ην κνπζηθό πξντόλ δηαηίζεηαη θαη δηαλέκεηαη από ηε Fokionos 

Records. Χζηόζν δελ αθνξά επίζεκε έθδνζε. Πξνζπειάζηεθε  ζηηο 29 Μαΐνπ 2019,  http://www.fokionos-

records.gr/index.php?route=product/manufacturer/info&manufacturer_id=6228 
168

 Από πξόγξακκα ζπλαπιίαο. «Μνπζηθά ύλνια ΔΡΣ. Οξρήζηξα ύγρξνλεο Μνπζηθήο. Ζκέξα Μλήκεο ηεο 

Πνληηαθήο Γελνθηνλίαο. Κηλεκαηνζέαηξν „Παιιάο,‟ Σεηάξηε 19 Μαΐνπ 1999, ώξα 8:30». Αξρείν Γέιιηνπ, 

Φάθεινο (1990-1999). 
169

 Ζ  Οξρήζηξα  ύγρξνλεο Μνπζηθήο ηεο ΔΡΣ ηδξύζεθε ην 1954 από ηνλ επηθαλή ζπλζέηε θαη πηαλίζηα  

Γηάλλε Κσλζηαληηλίδε ή Κώζηα Γηαλλίδε θαη ηνλ κνπζηθνζπλζέηε Άθε κπξλαίν (Γαιελό Κηνζόγινπ), 

αξρηθά σο „Οξρήζηξα Διαθξάο Μνπζηθήο ηνπ ΔΗΡ‟ θαη αγαπήζεθε ηδηαίηεξα εμ‟ αηηίαο ηνπ δεκνθηινύο ηεο 

ξεπεξηνξίνπ: αγαπεκέλα ηξαγνύδηα ηεο επνρήο, νπεξέηεο θαη κνπζηθή θπξίσο από ηνλ ειιεληθό 
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Σελ επόκελε δεθαεηία ζα γξάςεη πνιιά έξγα κνπζηθήο δσκαηίνπ θαη γηα κηθξά 

ζύλνια, όπσο ην Σξίν γηα ηξφκπα, βηνινληζέιν θαη πηάλν 2001, ελώ πνιιά έξγα αθνξνύλ 

κεηαγξαθέο από παιαηόηεξα έξγα θαη ειιεληθνύο ρνξνύο, όπσο νη Πηεξίδεο Μνχζεο (νπίηα 

γηα νξρήζηξα, 2003). Σν 2004, ρξνληά ησλ Οιπκπηαθώλ Αγώλσλ, ζα βξαβεπηεί κε ηηκεηηθή 

δηάθξηζε γηα ηελ πξνζθνξά ηνπ ζηε θαιιηέξγεηα ηνπ Οιπκπηαθνύ ηδεώδνπο ζην πιαίζην ηεο 

11
εο

 δηεζλνύο παηδηθήο εθζέζεσο δσγξαθηθήο κε ζέκα, «Οιπκπηαθνί θαη Παξανιπκπηαθνί 

Αγώλεο – Διιάδα 2004».
171

 ηηο 24 Μαξηίνπ 2005, παίδεηαη ε δηινγία Φίιηππνο Β΄ ν 

Μαθεδψλ ζην Μέγαξν Μνπζηθήο Θεζζαινλίθεο από ηελ Κξαηηθή Οξρήζηξα Θεζζαινλίθεο 

κε δηεπζπληή ηνλ Μύξσλα Μηραειίδε.
172

 ηηο 29 Μαΐνπ ηνπ ίδηνπ έηνπο ζα δνζεί ζπλαπιία 

ζηελ ΔΛ κε έξγα ηνπ ζπλζέηε θαη δηεπζπληή ηνλ Νέζηνξα Σαίεινξ θαη ζε πξώηε εθηέιεζε 

ε Μπαιάληα αξ. 3 γηα νξρήζηξα θαη ε Διεγεία γηα ζόιν ζνπξάλν, ρνξσδία θαη νξρήζηξα.
173

 

 ηηο 4 Μαΐνπ  2007 ε Κξαηηθή Οξρήζηξα Αζελώλ, κεηά από 28 ρξόληα ζα εθηειέζεη 

έξγν ηνπ ζπλζέηε, ηε Πνληηαθή νπίηα αξ. 1 κε δηεπζπληή ηνλ Βιαδίκεξν πκεσλίδε.
174

 Σν 

2008 ζα νινθιεξώζεη ην έξγν 14 Διιεληθνί Υνξνί γηα ζπκθσληθή νξρήζηξα, πνπ 

επεμεξγάδεηαη ρνξνύο θαη από παιαηόηεξα έξγα θαη ζα εθδώζεη (απηνέθδνζε) κηα ζπιινγή 

πνπ πεξηιακβάλεη επηά έξγα γηα δύν πηάλα θαη έλα έξγν γηα δύν πηάλα θαη ηέζζεξηο 

εθηειεζηέο. Ο ζπλζέηεο, ζηελ ειηθία πιένλ ησλ 82 εηώλ δελ ζηακαηά λα γξάθεη. Σν 2009 

                                                                                                                                                         
θηλεκαηνγξάθν. […] Σν 1974, ε Οξρήζηξα ππό ηελ θαζνδήγεζε ηνπ Μάλνπ Υαηδηδάθη κεηνλνκάζζεθε ζε 

„Oξρήζηξα Πνηθίιεο Μνπζηθήο ηεο ΔΡΣ‟ θη εκπινύηηζε ην ζρήκα θαη ην ξεπεξηόξην ηεο. […] Δπί 

θαιιηηερληθήο δηεπζύλζεσο ησλ Μνπζηθώλ πλόισλ ηεο ΔΡΣ από ηνλ Μίθε Θενδσξάθε, ε Οξρήζηξα 

απέθηεζε αξηζκεηηθά ηελ θπζηνγλσκία ελόο πιήξνπο νξγαληθνύ ζπλόινπ απνηεινύκελνπ από 70 κνπζηθνύο 

θαη κεηνλνκάζζεθε ζε „Oξρήζηξα ύγρξνλεο Μνπζηθήο ηεο ΔΡΣ.‟ “Μνπζηθά ύλνια: Οξρήζηξα ύγρξνλεο 

Μνπζηθήο”, πξνζπειάζηεθε ζηηο 2 Ηνπιίνπ 2019, https://mousikasynola.ert.gr/orchistra-sygchronis-mousikis/. 
170

 Από απόζπαζκα εθεκεξίδαο. «Ζ Οξρήζηξα χγρξνλεο Μνπζηθήο ηεο ΔΡΣ ηηκά ηα ζχκαηα ηεο Γελνθηνλίαο 

ησλ Διιήλσλ ζην Μηθξαζηαηηθφ Πφλην. Οη κνπζηθνί ηεο Οξρήζηξαο χγρξνλεο Μνπζηθήο ηεο ΔΡΣ ππφ ηε 

δηεχζπλζε ηνπ Γηψξγνπ Αξαβίδε ζα παξνπζηάζνπλ έξγα Διιήλσλ ζπλζεηψλ, εκπλεπζκέλα απφ ηελ παξάδνζε θαη 

ην δξάκα ηνπ Διιεληζκνχ ηεο Μηθξαζίαο. Σν πξφγξακκα πεξηιακβάλεη έξγα ησλ Γέιιηνπ, ακαξά, Αξρνληίδε, 

Κνξηάιε, Υαηζαηνπξηάλ αιιά θαη παξαδνζηαθά θνκκάηηα». [Αλππόγξαθν], “Ζ Οξρήζηξα ηεο ΔΡΣ ζην 

Παιιάο”, Έζλνο (18/5/1999). 
171

 Οη πιεξνθνξίεο πξνθύπηνπλ από ηα θαηαγεγξακκέλα έξγα ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο ηνπ ζπλζέηε, ηα νπνία 

δηαηεξνύληαη ζηελ βηβιηνζήθε ηνπ δεύηεξνπ νξόθνπ ηνπ Απνιιώληνπ Χδείνπ, ζηελ αίζνπζα 7, ελώ όιεο νη 

δηαθξίζεηο πνπ έιαβε θπιάζζνληαη ζην πξνζσπηθό ηνπ γξαθείν. Αξρείν Γέιιηνπ. 
172

 Από πξόγξακκα ζπλαπιίαο. «πλαπιία Μεγάξνπ Μνπζηθήο Θεζζαινλίθεο. Κξαηηθή Οξρήζηξα 

Θεζζαινλίθεο. Γηεύζπλζε ν Μύξσλ Μηραειίδεο, ηελόξνο ν Εάρνο Σεξδάθεο θαη αθεγεηήο ν Νίθνο 

Σζαθίξνγινπ». Αξρείν Γέιιηνπ, Φάθεινο (2000-2009). 
173

 Από πξόγξακκα ζπλαπιίαο. «Δζληθή Λπξηθή θελή. πλαπιία κε έξγα Βαζίιε Γέιιηνπ κε κέιε ηεο 

ρνξσδίαο ηνπ Απνιιώληνπ Χδείνπ θαη ηεο ρνξσδίαο ηεο ΔΛ, θαη ηε πκθσληθή Οξρήζηξα «Δλαξκόληα» κε 

δηεπζπληή ηνλ λέν καέζηξν Νέζησξ Σαίεινξ. Λακβάλνπλ κέξνο: ν ζνιίζη Εάρνο Σεξδάθεο (ηελόξνο), ε 

Αλησλία Καινγήξνπ (ζνπξάλν), Βαζηιηθή Καξαγηάλλε (ζνπξάλν), Γεκήηξεο Καλέιινο (ηελόξνο), κέιε ηεο 

Υνξσδίαο ηνπ Απνιιώληνπ Χδείνπ θαη κέιε ηεο Δζληθήο Λπξηθήο θελήο, ζηηο 29 Μαΐνπ 2005, ώξα 8:00 

κ.κ.». Αξρείν Γέιιηνπ, Φάθεινο (2000-2009). 
174

 Από ην αξρείν Γέιιηνπ. 
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ζα νινθιεξώζεη ην ζπκθσληθό πνίεκα Γεψξγηνο Καξατζθάθεο γηα ζόιν ηελόξν, κηθηή 

ρνξσδία θαη νξρήζηξα. Σελ ίδηα ρξνληά ην Γεκνηηθό Χδείν Λάξηζαο ζα νξγαλώζεη 

ζπλαπιία απνθιεηζηηθά κε έξγα ηνπ ζπλζέηε θαη δηεπζπληή νξρήζηξαο ηνλ Υξήζην 

Κηηζηάθε, όπνπ θαη ζα ηνπ απνλεκεζεί  ηηκεηηθή πιαθέηα γηα ηελ «πξνζθνξά ηνπ ζηε 

κνπζηθή εθπαίδεπζε ζηελ Διιάδα», ζηηο 8 Μαξηίνπ.
175

 ηηο 3 Μαΐνπ ηνλ ίδην ρξόλν ν 

„ύλδεζκνο Διιήλσλ Μνπζνπξγώλ‟ ζα ηνπ απνλέκεη ηηκεηηθή πιαθέηα γηα ηε ζεκαληηθή 

θαη πνιπεηή πξνζθνξά ηνπ ζην ρώξν ηεο κνπζηθήο ηέρλεο θαη πνιηηηζκνύ.
176

 Οη 

θαηαγεγξακκέλεο ρξνλνινγίεο νινθιήξσζεο ή επαλέθδνζεο ζηα έληππα έξγα ηνπ ζπλζέηε 

δηαθόπηνληαη ην 2012. Σν ηειεπηαίν ηνπ κεγάιν έξγν, ρξνλνινγεκέλν ην 2011,
177

 είλαη ε 

πκθσλία αξ. 7, «Δπηκλεκόζπλν πξνζθιεηήξην πεζόλησλ Ακαξνπζησηώλ 1821-1827», γηα 

ρνξσδία θαη νξρήζηξα. Ο ζπλζέηεο ύζηεξα από ζπλερή πξνβιήκαηα πγείαο θαη κηα 

επέκβαζε, πξνδίδεηαη από ηελ θαξδηά ηνπ θαη θεύγεη από ηε δσή ζηηο 24 Απξηιίνπ 2012.
178

 

 Μέρξη ζηηγκήο από ηε πκθσληθή Οξρήζηξα ηεο ΔΡΣ έρνπλ ερνγξαθεζεί δεθαηέζζεξα 

έξγα ηνπ Βαζίιε Γέιιηνπ.
179

 Τπάξρνπλ θπζηθά θαη πνιιέο ηδησηηθέο ερνγξαθήζεηο ηνπ 

ζπλζέηε θπξίσο κε ζπληειεζηέο κέζα από ην Απνιιώλην Χδείν. Έρνπλ κεηαδνζεί θαη 

εθηειεζηεί, αληίζηνηρα, έξγα ηνπ από ξαδηνθσληθά κέζα θαη ζπκθσληθά ζπγθξνηήκαηα ηνπ 

εμσηεξηθνύ.
180

 ην πνιπεηέο εθπαηδεπηηθό ηνπ έξγν ζπγθαηαιέγνληαη νη καζεηέο ηνπ: ν 

πύξνο Μάδεο, ζπλζέηεο, θάηνρνο δηδαθηνξηθνύ ζύλζεζεο (PhD) από ην παλεπηζηήκην York 

ηεο Αγγιίαο κε θαζεγεηέο ηνλ ζπλζέηε Thomas Simaku θαη William Brook. Παξαθνινύζεζε 

ζεκηλάξηα ζύλζεζεο ζηελ Διιάδα κε ηνλ Θ. Αλησλίνπ θαη Η. Ξελάθε θαη ζηελ Οπγγαξία κε 

ηνπο Marco Stroppa θαη Tristan Murail, θαζώο θαη ζεκηλάξηα ειεθηξνληθήο κνπζηθήο κε ηνπο 

David Waxman θαη Andrea Szigetvari. Έρεη εηδηθεπηεί ζηνλ πξνγξακκαηηζκό ζύλζεζεο κέζσ 

ππνινγηζηή θαη έρεη εθεύξεη ην πξόγξακκα ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή, «Bach Analysis». 

                                                 
175

 Από ην αξρείν Γέιιηνπ. 
176

 Οη πιεξνθνξίεο αληιήζεθαλ από ην Αξρείν Γέιιηνπ. 
177

 Σν έξγν είρε εθηππσζεί όρη κε ηε κνξθή έθδνζεο θαη ρσξίο λα θαηαρσξεζεί ζπζηεκαηηθά ζε κία από ηηο 

ηξεηο βηβιηνζήθεο ηνπ Απνιιώληνπ Χδείνπ.  ύκθσλα κε ηε καξηπξία ηεο ζπδύγνπ ηνπ ζπλζέηε, ην ηειεπηαίν 

έξγν πνπ νινθιήξσλε ν Γέιιηνο ήηαλ ε «πκθσλία αξ. 8», σζηόζν εκηηειή. 
178

 Απνκαγλεηνθσλεκέλε ζπλέληεπμε Υξηζηίλαο Μύζηαθα – Γέιιηνπ. 
179

 Η. Κπθιηθή νπίηα Μπαιέηνπ, ΗΗ. Κνληζέξην γηα ηνύκπα θαη νξρήζηξα, ΗΗΗ. Φαληαζία Κνληζεξηάληε γηα ζόιν 

θόξλν θαη νξρήζηξα, IV. Αξρατθή Φαληαζία γηα έγρνξδα θαη ράιθηλα πλεπζηά, V. Σεηξάπηπρν πκθσληθφ 

Πνίεκα γηα νξρήζηξα, VI. πκθσλία αξ. 2 «Βπδαληηλή» γηα νξρήζηξα, VII. πκθσληθφ Σξίπηπρν γηα ζόιν 

ζνπξάλν, ρνξσδία θαη νξρήζηξα, VIII. νλάηα γηα έγρνξδα, IX. Κνληζέξην αξ. 2 γηα ζόιν πηάλν θαη 

νξρήζηξα, X. Ακαδξπάδεο θαη εηιηλνί γηα νξρήζηξα, XI. Ζξστθφ πκθσληθφ Πνίεκα  γηα νξρήζηξα, XII. 

Κνληζεξηίλν γηα νξρήζηξα, XIII. Δηζαγσγή αξ. 2 «Πξνπύιαηα», XIV. πκθσλία αξ. 1. Αξρείν Γέιιηνπ, 

Φάθεινο (2000-2009). 
180

 ην αξρείν Γέιιηνπ αλαθέξνληαη εθηειέζεηο έξγσλ ηνπ ζε  Ηζπαλία, Γαιιία, Απζηξία, Πνξηνγαιία Βέιγην, 

Αξγεληηλή, Ζ.Π.Α. θ.η.ι. 
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Δπίζεο, έρεη ηδξύζεη δύν ζηνύληην ειεθηξνληθήο κνπζηθήο, ελώ έρεη απνζπάζεη ηα πξώξα 

βξαβεία ζε εγρώξηνπο θαη δηεζλήο δηαγσληζκνύο ζύλζεζεο.
181

 Ο Γηώξγνο Κσλζηάληδνο, 

απόθνηηνο ηεο Φπζηθνκαζεκαηηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, δηδάθησξ ηνπ Σκήκαηνο 

Μνπζηθώλ πνπδώλ ηνπ Ηόληνπ Παλεπηζηήκηνπ ηδξπηηθό κέινο ηνπ εξγαζηεξίνπ „Παιαηάο 

Μνπζηθήο,‟ ηνπ «Αξρείνπ Διιεληθήο Μνπζηθήο», ηνπ Υνξσδηαθνύ Δξγαζηεξίνπ Αζελώλ, 

ζπγγξαθέαο πνιύηνκνπ έξγνπ πνπ πξαγκαηεύεηαη ηελ αζηηθή κνπζηθή θ.ά.
182

 Ο Πέηξνο 

Σζηηζόπνπινο, ηδξπηήο θαη δηεπζπληήο ηνπ Πεηξακαηηθνύ Χδείνπ Αζελώλ, θαζεγεηήο 

αλσηέξσλ ζεσξεηηθώλ, ζύλζεζεο θαη πηάλνπ, ζπγγξαθέαο ηνπ βηβιίνπ Ο θφζκνο ησλ 

ζπγρνξδηψλ ζηελ παξαδνζηαθή θαη ζχγρξνλε αξκνλία.
183

 Ο Σάζνο Καδηάλεο, θαζεγεηήο 

κνπζηθήο από ηελ Κέξθπξα, θάηνρνο αλσηέξσλ ζεσξεηηθώλ, επίηηκνο ππαξρηκνπζηθόο ηεο 

„Φηιαξκνληθήο Δηαηξίαο Κέξθπξαο,‟
184

 ζπγγξαθέαο ηνπ βηβιίνπ Θεσξία ηεο Μνπζηθήο, ηνπ 

νίθνπ „Βξπώλε,‟ ζηελ Κέξθπξα.
185

 Ο αξάληνο Καλειιάθνο, ηδξπηήο ηεο Μνπζηθήο ρνιήο 

πάξηεο «Σπξηαίνο – Σέξπαλδξνο»,
186

  θ.ά.
187 

 

 

                                                 
181

 πκεσλίδνπ, “Μάδεο, πύξνο”, 244. 
182

 “BLOD: Κσλζηάληδνο Γηώξγνο”, πξνζπειάζηεθε ζηηο 3 Ηνπιίνπ 2019, 

https://www.blod.gr/speakers/konstantzos-giorgos/. 
183

 “Petsavas: Πέηξνο Σζηηζόπνπινο – ν θόζκνο ησλ ζπγρνξδηώλ ζηελ παξαδνζηαθή θαη ζύγρξνλε αξκνλία”, 

πξνζπειάζηεθε ζηηο 3 Ηνπιίνπ 2019, https://www.petsavas.com/shop/music-books/πέηξνο-ηζηηζόπνπινο-ν-

θνζκνο-ησλ-ζπγρ/. 
184

 “Φηιαξκνληθή Δηαηξία Κέξθπξαο: Δπίηηκνη Τπαξρηκνπζηθνί”, πξνζπειάζηεθε ζηηο 3 Ηνπιίνπ 2019, 

https://www.fek.gr/aboutus/epitimoiyparhimousikoi?lang=en. 
185

 “Μνπζηθόο Οίθνο Βξπώλε: Καδηάλεο – ε Θεσξία ηεο Μνπζηθήο”, πξνζπειάζηεθε ζηηο 3 Ηνπιίνπ 2019, 

https://vrionis.com/page/default.asp?id=64&la=1&ctID=165&prID=1121. 
186

 “Μνπζηθή ρνιή Σπξηαίνο Σέξπαλδξνο”, πξνζπειάζηεθε ζηηο 3 Ηνπιίνπ 2019, 

https://www.facebook.com/MOUSIKHSXOLHTYRTAIOS/. 
187

 Καινγεξόπνπινο, “Γέιιηνο, Βαζίιεο”, 37. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2
ο
 

 

2.  ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΈΡΓΩΝ 

 

2.1. Μεθοδολογία ζύνηαξηρ ηος ζςζηημαηικού καηαλόγος έπγων ηος Βαζίλη Γέλλιος 

 

Γηα ηελ θαηαινγνγξάθεζε ησλ έξγσλ ηνπ ζπλζέηε πξέπεη λα ιεθζνύλ ππόςε θάπνηεο 

ζεκαληηθέο παξάκεηξνη. Ζ απνπζία πξνγελέζηεξεο κνπζηθνινγηθήο έξεπλαο, ζπζηεκαηηθήο 

θαηαγξαθήο θαη ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο θαζηζηά ηελ θαηαινγνγξάθεζε ησλ έξγσλ κηα 

επίπνλε εξγαζία, ζηελ νπνία πξέπεη λα πξνζηεζνύλ νη δπζθνιίεο πνπ εκθαλίδνληαη θαη 

ιόγσ ρακέλνπ πιηθνύ. Ο ηδηόρεηξνο βηνεξγνγξαθηθόο θαηάινγνο
1
 πνπ είρε ζπληάμεη ν 

ζπλζέηεο είλαη ηδηαίηεξα ειιηπήο θαη ζπλνπηηθόο, ζπρλά κε ειάρηζηεο πιεξνθνξίεο γηα ηα 

έξγα, ελώ πνιιέο θνξέο νη ηίηινη θαη νη ρξνλνινγίεο ησλ έξγσλ δελ ζπλάδνπλ κε ηηο 

αληίζηνηρεο ησλ έληππσλ έξγσλ. Κάπνηα έξγα έρνπλ επαλεθδνζεί  θαη θέξνπλ ην έηνο 

εθηύπσζεο θαη όρη ηε ρξνλνινγία νινθιήξσζεο.
2
 Σν θάζε έξγν έρεη ειεγρζεί θαη εμεηαζηεί 

εμαηνκηθεπκέλα γηα ηελ πην δπλαηή θαη αμηόπηζηε θαηαινγνγξάθεζε. Ο ζπλζέηεο έρεη 

θξνληίζεη λα θαηαγξάςεη ηηο ρξνλνινγίεο νινθιήξσζεο κόλν ζηα κεγάια ζπκθσληθά ηνπ 

έξγα θαη ζηα ζύλνια δσκαηίνπ. Σα έξγα γηα πηάλν, ηξαγνύδηα θαη ληνπέηα κε ζπλνδεία 

πηάλνπ, ρνξσδηαθά έξγα, άξηεο γηα ζνπξάλν θαη πηάλν θ.η.ι., ηα έρεη εληάμεη ζε ζπιινγέο 

αλά θαηεγνξία. ηηο κηζέο ζπιινγέο δελ αλαγξάθεηαη ε ρξνλνινγία νινθιήξσζεο,
3
 ελώ ζηα 

ππόινηπα αλαθέξεηαη ε ρξνλνινγία (απηό)έθδνζεο. Οη θαηαγεγξακκέλεο δηάξθεηεο ησλ 

έξγσλ θαη νη αλαθνξέο γηα πξώηεο εθηειέζεηο είλαη ειάρηζηεο θαη έρνπλ αληιεζεί από 

πξνγξάκκαηα ζπλαπιηώλ, από ην πξναλαθεξζέλ άξζξν ηνπ Θσκά Σακβάθνπ, από ηα 

ιήκκαηα ζηα ιεμηθά ησλ Αιέθαο πκεσλίδνπ θαη Σάθε Καινγεξόπνπινπ θαη, βέβαηα, από 

ηελ αλαδίθεζε ηνπ πξσηνγελνύο πιηθνύ ζην αξρείν Γέιιηνπ. 

Γηα ηε θαηαινγνγξάθεζε ησλ έξγσλ, επηιέρζεθε ε ζπζηεκαηηθή ηαμηλόκεζε ησλ 

έξγσλ θαηά ρξνλνινγηθή ζεηξά, ζύκθσλα κε ην είδνο θαη ην ζπλδπαζκό ησλ νξγάλσλ, 

                                                 

1
  Από ην αξρείν Γέιιηνπ. 

2
 Οξηζκέλεο ρξνλνινγίεο έξγσλ πνπ αληιήζεθαλ από ηα ιήκκαηα γηα ηνλ Βαζίιε Γέιιην ζηα ιεμηθά ησλ 

Αιέθαο πκεσλίδνπ θαη Σάθε Καινγεξόπνπινπ θαη ζην πξναλαθεξζέλ άξζξν ηνπ Θσκά Σακβάθνπ, 

δηαθνξνπνηνύληαη από ηηο έληππεο ρξνλνινγίεο έξγσλ πνπ αλαγξάθεη ν ζπλζέηεο ζηα έξγα ηνπ. Χζηόζν, 

ηόζν ζε άξζξα εθεκεξίδσλ όζν θαη ζε πξνγξάκκαηα ζπλαπιηώλ πνπ εμεηάζηεθαλ, παξαηεξείηαη όηη 

θαηαγξάθνληαη θαη εθηεινύληαη έξγα ηνπ λσξίηεξα από ηηο ρξνλνινγίεο νινθιήξσζεο πνπ θαηαγξάθεη ν 

ίδηνο. Φπζηθά δελ πξόθεηηαη γηα κεηαγξαθέο ή νπνηαδήπνηε αλαζεώξεζε ηνπ εθάζηνηε αλαθεξζέληνο έξγνπ. 
3
  Ούηε ε ρξνλνινγία, αηνκηθά, θάζε ζύλζεζεο. 
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κνπζηθώλ ζπλόισλ, ρνξσδηαθά θαη θσλεηηθά έξγα, ζόιν όξγαλα, δεκηνπξγώληαο θαηεγνξίεο 

θαη ππνθαηεγνξίεο γηα ηελ θαιύηεξε δπλαηή θαη αθξηβή θαηάηαμή ηνπο. πληάρζεθαλ νη εμήο 

θαηεγνξίεο θαη ππνθαηεγνξίεο. 

 

I. Οπγανική Μοςζική
4
 

     Α. Οξρεζηξηθή Μνπζηθή 

1. Έξγα γηα νξρήζηξα 

2. Έξγα γηα νξρήζηξα πλεπζηώλ 

3. Έξγα γηα ζόιν πλεπζηό όξγαλν/λα θαη νξρήζηξα πλεπζηώλ 

4. Έξγα γηα νξρήζηξα εγρόξδσλ 

5. Έξγα γηα ζόιν όξγαλν ή δύν όξγαλα θαη νξρήζηξα (κνξθή θνληζέξηνπ) 

 

     Β. Μνπζηθή Γσκαηίνπ 

1. Έξγα γηα νξρήζηξα δσκαηίνπ/ελόξγαλν ζύλνιν 

2. Έξγα γηα ζύλνιν πλεπζηώλ 

3. Έξγα γηα θνπαξηέην 

4. Έξγα γηα ηξίν  

5. Έξγα γηα ληνύν 

 

Γ. Έξγα γηα ζόιν όξγαλν 

1. Έξγα γηα πηάλν 

2. Έξγα γηα εθθιεζηαζηηθό όξγαλν 

3. Έξγα γηα θηζάξα 

 

II. Φωνηηική Μοςζική 

1. Έξγα γηα ρνξσδία θαη νξρήζηξα 

2. Έξγα γηα ρνξσδία θαη νξρήζηξα πλεπζηώλ 

3. Έξγα γηα ζόιν θσλή/έο  ή ζόιν όξγαλν, ρνξσδία θαη νξρήζηξα 

                                                 

4
  Παξάδεηγκα πιήξεο αξηζκεηηθήο ηαμηλόκεζεο ησλ έξγσλ ζηηο θαηεγνξίεο θαη ππνθαηεγνξίεο πνπ 

ζπζηάζεθαλ, ζύκθσλα κε ηα θξηηήξηα πνπ εηπώζεθαλ παξαπάλσ. [Παξάδεηγκα] Καηεγνξία: Η. (Οξγαληθή 

Μνπζηθή) – Τπνθαηεγνξία (1): Α/ (Οξρεζηξηθή Μνπζηθή) – Τπνθαηεγνξία (2): 4. Έξγα γηα νξρήζηξα 

εγρόξδσλ. πληνκνγξαθία, Η.Α/4. Σα έξγα ζε θάζε ππνθαηεγνξία έρνπλ ηαμηλνκεζεί ζύκθσλα κε ηε 

ρξνλνινγία νινθιήξσζεο. Δπνκέλσο, αλ ππνζέζνπκε όηη ζέινπκε λα θαηαγξάςνπκε ην ηξίην έξγν κε ηε 

παιαηόηεξε ρξνλνινγία νινθιήξσζεο ηεο ππνθαηεγνξίαο „Έξγα γηα νξρήζηξα εγρόξδσλ,‟ ε παξαπάλσ 

ζπληνκνγξαθία ζα αλαγξαθόηαλ σο, Η.Α/4.3.   
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4. Έξγα γηα αθεγεηή, κε ή ρσξίο ζόιν θσλή, ρνξσδία θαη νξρήζηξα 

5. Έξγα γηα  ρνξσδία θαη ελόξγαλν ζύλνιν 

6. Έξγα γηα ζόιν όξγαλν/λα, ρνξσδία θαη ελόξγαλν ζύλνιν 

7. Έξγα γηα  ζόιν θσλή/έο, ρνξσδία θαη ελόξγαλν ζύλνιν 

8. Έξγα γηα ζόιν θσλή/έο θαη ελόξγαλν ζύλνιν 

9. Έξγα γηα ρνξσδία θαη ζπλνδεία πηάλνπ 

10. Έξγα γηα ζόιν θσλή/έο, ρνξσδία θαη ζπλνδεία πηάλνπ 

11. Έξγα γηα ζόιν θσλή/έο, ρνξσδία θαη ζπλνδεία εθθιεζηαζηηθνύ νξγάλνπ 

12. Έξγα γηα δύν/ηξεηο θσλέο θαη ζπλνδεία πηάλνπ 

13. Έξγα γηα ζόιν θσλή/έο θαη ζπλνδεία πηάλνπ 

14. Υνξσδηαθά έξγα 

 

III. κηνική Μοςζική 

1. Όπεξα 

 

Σα έξγα κέζα ζηηο ππνθαηεγνξίεο αθνινπζνύλ ρξνλνινγηθή ζεηξά ζύκθσλα κε ην έηνο 

νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ πνπ αλαγξάθεη ν ζπλζέηεο. Όπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, 

νη δηάξθεηεο ησλ έξγσλ θαη νη πιεξνθνξίεο γηα ηηο πξώηεο εθηειέζεηο ηνπο είλαη 

ζπλνιηθά ιίγεο θαη γη‟ απηό θαηαγξάθνληαη κόλν ζηα έξγα πνπ ππάξρνπλ ηα ζηνηρεία 

απηά. Σα πεξηζζόηεξα έξγα γηα πηάλν, βηνιί θαη πηάλν, βηνινληζέιν θαη πηάλν, θιάνπην 

ή όκπνε θαη πηάλν, θιαξηλέην θαη πηάλν, θαγθόην θαη πηάλν, αιιά θαη ρνξσδηαθά 

ζύλνια θαη ζόιν θσλή/έο κε ζπλνδεία πηάλνπ, αλεπξίζθνληαη ζήκεξα ζε ζπιινγέο πνπ 

είρε ζπληάμεη ν ζπλζέηεο, δπζηπρώο θη απηέο αρξνλνιόγεηεο. Τπάξρνπλ κόλν κεξηθέο 

ζπιινγέο κε ηε ρξνλνινγία ηεο (απην)έθδνζεο. Γηα ην ιόγν απηό εληάρζεθαλ ζην 

παξόληα θαηάινγν κε ηε ρξνλνινγία πνπ ηππώζεθαλ σο ζπιινγέο θαη όρη κε ηε ρξνληά 

ζύλζεζεο. Από επίζεκν θνξέα έρεη εθδνζεί κόλν έλα έξγν, ε “πκθσλία αξ. 1.”
5
 

Πνιιά έξγα πνπ θέξνπλ ηνλ ίδην ηίηιν, είλαη κεηαγελέζηεξεο επεμεξγαζίεο, 

ελνξρεζηξώζεηο, δηαζθεπέο θαη κεηαγξαθέο από παιηόηεξα έξγα. ε κεξηθά έξγα 

παξαηίζεηαη ε δηάηαμε ησλ κεξώλ, ώζηε λα ππάξμεη αληηζηνηρία κε ηνπο ηίηινπο ησλ 

παξαδνζηαθώλ κεισδηώλ, είηε πξνέξρνληαη από ζπγθεθξηκέλεο θαηαγξαθέο ειιεληθώλ 

δεκνηηθώλ ηξαγνπδηώλ είηε όρη, θαζώο θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ πξόθεηηαη γηα έξγα κε 

πξνγξακκαηηθό ραξαθηήξα. Οη ηίηινη ησλ έξγσλ παξαηίζεληαη απηνύζηνη όπσο ηνπο είρε 

                                                 

5
 Τπνπξγείν Πνιηηηζκνύ θαη Δπηζηεκώλ, Μνπζηθέο εθδόζεηο, Αζήλα 1981. 
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ζπληάμεη ν ζπλζέηεο, πάληα κε θεθαιαία γξάκκαηα, όπσο θαη ηα κέξε ησλ 

πξνγξακκαηηθώλ έξγσλ. Καηαγξάθζεθαλ κόλν ηα έξγα πνπ βξέζεθαλ ζην αξρείν 

Γέιιηνπ. ην ηέινο θάζε ππνθαηεγνξίαο παξαηίζεληαη ηα αρξνλνιόγεηα έξγα, ελώ 

ππάξρεη θαη ν ζρεηηθόο ππνκλεκαηηζκέλνο ζρνιηαζκόο ησλ έξγσλ όζνλ αθνξά, 

κεηαγξαθέο, αλαζεσξήζεηο, επεμεγήζεηο, ζπγγξαθείο ζηίρσλ, νξζνγξαθηθέο δηνξζώζεηο 

ηίηισλ έξγσλ θ.α. Ζ νξγαλνινγηθή δηαλνκή ησλ έξγσλ αλαγξάθεηαη κε 

ζπληνκνγξαθίεο ζύκθσλα κε ηε ζεηξά ησλ νξγάλσλ πνπ είρε ηαμηλνκήζεη ν ζπλζέηεο 

ζηε παξηηηνύξα από πάλσ πξνο ηα θάησ θαη ρσξίο ηε ρξήζε ζπζηεκαηηθήο 

αληηζηνίρεζεο νξγάλσλ κε αξηζκνύο, γηα  ηε θαιύηεξε δπλαηή επίηεπμε νκνηνκνξθίαο 

ηνπ νξγαλνινγίνπ. Σν αηνκηθό ζύλνιν ηνπ θάζε νξγάλνπ, αλαθέξεηαη κε αξηζκό 

κπξνζηά από θάζε ζπληνκνγξαθία (παξάδεηγκα 2Fl.). Καηά ηα ινηπά, νη 

ζπληνκνγξαθίεο βαζίδνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αλαθέξεηαη ζηελ εηζαγσγηθή ελόηεηα 

«πληνκνγξαθίεο» (ζειίδεο ii-v) ηεο παξνύζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο.  

 

 

I. Οπγανική Μοςζική 

 

Α. Οπσηζηπική Μοςζική 

Ι.Α/1. Έπγα για οπσήζηπα 

 

Ι.Α/1.1. ΔΙΑΓΩΓΗ Απ. 1 (1962) 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: 2Fl. - Picc. - 2Ob. - 2Cl. - 2Bsn. - 4Hn. - 2Tpt. - 3Trb. - 

Tba. - 3Timp. - S. Dr. - Cymb. - T. T. - Xyl. - Hp. - 2Vln. - Vla. - Vlc. - D.B.  

Γηάξθεηα (ιεπηά): 9΄ 

Ι.Α/1.2. ΔΙΑΓΩΓΗ Απ. 2 (1963) 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: 2Fl. - 2Picc. - 2Ob. - 2Cl. - 2Bsn. - 4Hn. -  2Tpt. - 

3Trb. - Tba. - S.D. - Cymb. - T. T. - 2Vln. - Vla. -  Vlc. - D.B.  

Γηάξθεηα (ιεπηά): 10΄  

Ι.Α/1.3. ΔΙΑΓΩΓΗ Απ. 3 (ΠΡΟΠΤΛΑΗΑ) (1963) 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: 2Fl. - Picc. - 2Ob. - Eng. Hn. - 2Cl. - 2Bsn. - 4Hn. -  

3Tpt. - 3Trb. - Tba. - Timp. - S. Dr. - Bs. Dr. - Cymb. - T. T. - 2Vln. - Vla. -  

Vlc. - D.B.  

Γηάξθεηα (ιεπηά): 10΄ 
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Πξώηε εθηέιεζε: Αζήλα, ΚΟΑ, 26.2.1968 

Ι.Α/1.4. ΤΜΦΩΝΙΑ Απ. 1 (1964) 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: 2Fl. - Picc. - 2Ob. - Eng. Hn. - 2Cl. - Bs. Cl. - 2Bsn. - 

4Hn. - 3Tpt. - 3Trb. - Tba. - Timp. - S. Dr. - Cymb. - T. T. - Bs. Dr. - Xyl. - Hp. 

- 2Vln. - Vla. - Vlc. - D.B.  

Γηάξθεηα (ιεπηά): 32΄ 

Πξώηε εθηέιεζε: Αζήλα, Ο ηνπ ΔΗΡ, 13.4.1967 

Δθδόηεο: Τπνπξγείν Πνιηηηζκνύ θαη Δπηζηεκώλ, 1981 

Ι.Α/1.5. ΚΤΚΛΗΚΖ ΟΤΗΣΑ ΜΠΑΛΔΣΟΤ  (1966)
6
 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: 2Fl. - 2Ob. - 2Cl. - Bcl. - 2Bsn. - 4Hn. - 2Tpt. - 3Trb. - 

Tba. - S. Dr. - Cymb. - T. T. - Bs. Dr. - Hp. - Vib. - Pn. - 2Vln. - Vla. - Vlc. - 

D.B.  

Γηάηαμε κεξώλ:  I. ΔΗΑΓΧΓΖ (ζέκα ηνπ πνηεηή)  

 II. ΓΤΖ   

III. ΓΟΛΟΦΟΝΗΑ ΣΟΤ ΠΟΗΖΣΖ (Δπεηζνδηαθό) 

IV. ΟΡΗΔΝΣΑΛ  

 V. «ηε Θάιαζζα ηεο Κξήηεο» (ΚΡΖΣΗΚΟ ΥΟΡΟ)  

VI. ΔΜΒΑΣΖΡΗΟ – ΣΖ ΥΧΡΑ ΣΧΝ ΛΔΠΡΧΝ,  

ΓΡΟΟΤΛΗΣΔ, ΑΓΧΝΗΑ  

Γηάξθεηα (ιεπηά): 19΄ 

Πξώηε εθηέιεζε: Αζήλα, Ο ηνπ ΔΗΡΣ, 4.7.1978 

Ι.Α/1.6. CONCERTINO (1966) 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: 3Fl. - 2Ob. - Eng. Hn. - 3Cl. - Bs. Cl. - 2Bsn. - Cbsn. - 

4Hn. - 3Tpt. - 3Trb. - Tb. - 4Timp. - S. Dr. - Cymb. - T.T. - Bs. Dr. - Xyl. - Hp. 

- 2Vln. - Vla. - Vlc. - D.B.  

Γηάξθεηα (ιεπηά): 20΄  

Πξώηε εθηέιεζε: Αζήλα, Ο ηνπ ΔΗΡΣ, 5.10.1973 

 

Ι.Α/1.7. ΤΜΦΩΝΙΑ Απ. 2 (ΒΤΕΑΝΣΗΝΖ) (1967)
7
  

                                                 

6
  Γξάθηεθε γηα θξνπζηά θαη πλεπζηά ην 1962 θαη ελνξρεζηξώζεθε ην 1966 γηα κεγάιε νξρήζηξα. 

Δκπλεπζκέλε από ηε πνίεκα ηνπ Άξε Γηθηαίνπ „Δινπζόβα.‟ 
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Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: 2Fl. - Picc. - 2Ob. - Eng. Hn. - 2Cl. - Bs. Cl. - 2Bsn. - 

4Hn. - 3Tpt. - 3Trb. - Tba. - Timp. - S. Dr. - Bs. Dr. - Cymb. - T. T. - Hp. - 

2Vln. - Vla. - Vlc. - D.B.  

Γηάξθεηα (ιεπηά): 33΄ 

Πξώηε εθηέιεζε: Αζήλα, Ο ηνπ ΔΗΡΣ, 2.3.1972 

 

Ι.Α/1.8. LARGO E PASSACAGLIA
8
 (1967) 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: 2Fl. - 2Ob. - Eng. Hn. - 2Cl. - Bs. Cl. - 2Bsn. - Cbsn. - 

4Hn. - 3Tpt. - 3Trb. - Tba. - 4Timp. - S. Dr. - Bs. Dr. - Cymb. - T. T. - Xyl. - 

Cel. - Hp. - 2Vln. - Vla. -  Vlc. - D.B.  

Γηάξθεηα (ιεπηά): 10΄ 

 

Ι.Α/1.9. ΖΡΧΗΚΟ ΤΜΦΧΝΗΚΟ  ΠΟΗΖΜΑ Απ.1  (1968)
9
 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: 2Fl. - Picc. - 2Ob. - Eng. Hn. - 2Cl. - 2Bsn. - 4Hn. -  

2Tpt. - 2Trb. - Tba. - 3Timp. - S. Dr. - Cymb. - T.T. - Bs. Dr. - Hp. - 2Vln. - 

Vla. -  Vlc. - D.B.  

Γηάξθεηα (ιεπηά): 15΄ 

Πξώηε εθηέιεζε: Αζήλα, Ο ηνπ ΔΗΡΣ, 6.1973 

 

Ι.Α/1.10. ΣΔΣΡΑΠΣΤΥΟ ΤΜΦΧΝΗΚΟ ΠΟΗΖΜΑ Απ. 2 (1968)
10

 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: 2Fl. - Picc. - 2Ob. - Eng. Hn. - 2Cl. - Bs. Cl. - 2Bsn. - 

4Hn. - 3Tpt. - 3Trb. - Tba. - 3Timp. - S. Dr. - Cymb. - T. T. - Bs. Dr. - Hp. - 

2Vln. - Vla. -  Vlc. - D.B.  

Γηάηαμε κεξώλ:  I. ΠΡΔΛΟΤΝΣΗΟ  

 II. ΦΟΤΓΚΑ ΚΑΗ ΔΘΝΗΚΟ ΤΜΝΟ 

III. ΔΛΔΓΔΗΟ 

IV. ΜΑΚΔΓΟΝΗΚΟ ΥΟΡΟ «Μαθεδνλία μαθνπζηή» 

Γηάξθεηα (ιεπηά): 25΄ 

Πξώηε εθηέιεζε: Αζήλα, Ο ηνπ ΔΗΡ, 6.1970 

                                                                                                                                                      

7
  Αλαζεώξεζε ηνπ ηξίηνπ κέξνπο κε εηζαγσγή κηθηήο ρνξσδίαο ην ρξνλνινγηθό δηάζηεκα 1995-96. ηε 

κνξθή απηή ην έξγν δελ εληνπίζηεθε ζην Αξρείν Γέιιηνπ. 
8
  Ο ηίηινο πνπ θαηέγξαςε ν ζπλζέηεο ήηαλ „Largo e Passacaclia.’ Γηνξζώζεθε ζύκθσλα κε ην πξόηππν ηνπ 

Grove Music Online, 
9
  Σν έξγν νινθιεξώζεθε ην 1957 γηα κπάληα πλεπζηώλ θαη ελνξρεζηξώζεθε ην 1968. Σα κέξε ηνπ έξγνπ δελ 

έρνπλ πξνγξακκαηηθό ραξαθηήξα θαη γη‟ απηό δελ αλαγξάθνληαη. 
10

 Σν έξγν αξρηθά γξάθηεθε γηα κπάληα πλεπζηώλ ην 1958 θαη ελνξρεζηξώζεθε ην 1968. 



 35 

Ι.Α/1.11. OYITA Aπ. 1 (1968)
11

 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: Fl. - 2Ob. - Cl. - Bsn. - Hn. - Tpt. - Trb. - Tba. - 2Timp. 

- Tamb. - S. Dr. - Xyl. - Vib. - Hp. - Pno. - 2Vln. - Vla. - Vlc. - D.B.  

Γηάξθεηα (ιεπηά): 20΄ 

 

Ι.Α/1.12. SUITE
12

 No. 2 (ΠΟΝΣΗΑΚΖ) (1968)
13

 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: 2Fl. - Picc. - 2Ob. - 2Cl. - 2Bsn. - Cbsn. - 4Hn. - 2Tpt. - 

3Trb. - Tba. - S. Dr. - Bs. Dr. - Cymb. - 2Vln. - Vla. - Vlc. - D.B.  

Γηάξθεηα (ιεπηά): 21΄ 

Πξώηε εθηέιεζε: Αζήλα, Ο ηνπ ΔΗΡΣ, 2.3.1972 

 

Ι.Α/1.13. SUITE
14

 No. 3 (ΠΟΝΣΗΑΚΖ) (1968) 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: 2Fl. - Picc. - 2Ob. - Eng. Hn. - 2Cl. - Bs. Cl. - 2Bsn. - 

4Hn. - 3Tpt. - 3Trb. - Tba. - Timp. - S. Dr. - Bs. Dr. - Cymb. - T. T. - Xyl. - Hp. 

- 2Vln. - Vla. - Vlc. - D.B.  

Γηάξθεηα (ιεπηά): 15΄ 

Πξώηε εθηέιεζε: Αζήλα, ΚΟΑ, 5.4.1971 

 

Ι.Α/1.14. ΑΜΑΓΡΤΑΓΔ ΚΑΗ ΔΗΛΗΝΟΗ (1968) 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: 2Fl. - Picc. - 2Ob. - Eng. Hn. - 2Cl. - Bs. Cl. - 2Bsn. - 

4Hn. - 3Tpt. - 3Trb. - Tba. - Timp. - S. Dr. - Bs. Dr. - Cymb. - T. T. - Xyl. - Hp. 

- 2Vln. - Vla. - Vlc. - D.B.  

Γηάηαμε κεξώλ:  Η. ΑΜΑΓΡΤΑΓΔ 

 ΗΗ. ΔΗΛΗΝΟΗ 

Γηάξθεηα (ιεπηά): 15΄ 

Πξώηε εθηέιεζε: Αζήλα, ΚΟΑ, 16.4.1970  

 

Ι.Α/1.15. ΔΙΑΓΩΓΗ Απ. 4 (1821) (1971) 

                                                 

11
 Σν έξγν γξάθηεθε ην 1963 γηα πηάλν θαη ελνξρεζηξώζεθε γηα νξρήζηξα ην 1968. 

12
 Ο ηίηινο πνπ θαηέγξαςε ν ζπλζέηεο ήηαλ „Suita.‟ Γηνξζώζεθε ζύκθσλα κε ην πξόηππν ηνπ Grove Music 

Online.  
13

 ηελ έληππε κνξθή ηνπ έξγνπ αλαγξάθεηαη πσο πξόθεηηαη γηα εθ λένπ ελνξρήζηξσζε ην Γεθέκβξην ηνπ 

1998, ελώ ε ρξνλνινγία έθδνζεο (απηνέθδνζεο) είλαη ην 2007. Σν έξγν νινθιεξώζεθε ην 1968 θαη 

εθηειέζηεθε ζηηο 2 Μαξηίνπ 1972. Σα πξσηόηππα ρεηξόγξαθα δελ εληνπίζηεθαλ. 
14

 ό.π. 
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Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: 2Fl. - Picc. - 2Ob. - Eng. Hn. - 2Cl. - Bs. Cl. - 2Bsn. -  

Cbsn. - 4Hn. - 3Tpt. - 3Trb. - Tba. - 3Timp. - S. Dr. - Bs. Dr. - Cymb. - T. T. - 

Xyl. - Hp. - 2Vln. - Vla. - Vlc. - D.B.  

Γηάξθεηα (ιεπηά): 12΄ 

 

Ι.Α/1.16. ΜΠΑΛΑΝΣΑ (ΑΠΟΛΛΧΝΗΑ) (1984)
15

 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: 2Fl. - 2Ob. - 2Cl. - Bs. Cl. - 2Bsn. - 4Hn. - 2Tpt. - 

3Trb. - Tba. - Timp. - S. Dr. - Bs. Dr. - Cymb. - Xyl. - Hp. - 2Vln. - Vla. - Vlc. - 

D.B.  

Γηάξθεηα (ιεπηά): 11΄ 

Πξώηε εθηέιεζε: Αζήλα, ΥΟ ηνπ ΑΧ ζηελ ΔΛ, 26.4.1985 

 

Ι.Α/1.17. PRELUDE
16

 No. 3 (1984)
17

 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: 2Fl. - Picc. - 2Ob. - 2Cl. - Bs. Cl. - 2Bsn. - 4Hn. -  

2Tpt. - 3Trb. - Tba. - Timp. - S. Dr. - Bs. Dr. - Cymb. - Xyl. - Hp. - 2Vln. - Vla. 

- Vlc. - D.B. 

Ι.Α/1.18. ΓΗΠΣΤΥΟ ΤΜΦΧΝΗΚΟ ΠΟΗΖΜΑ (1992) 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: 2Fl. - 2Ob. - 2Cl. - 2Bsn. - 2Hn. - 2Tpt. - 2Timp. - 

2Vln. - Vla. - Vlc. - D.B.  

Γηάηαμε κεξώλ:  I. ΠΔΡΗΠΑΣΟ ΣΟΝ ΟΛΤΜΠΟ  

 II. ΟΛΤΜΠΗΟ ΓΗΑ 

 

Ι.Α/1.19. ΑΡΥΑΨΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΚΖ ΟΤΗΣΑ ΜΠΑΛΔΣΟΤ (1992) 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: 2Fl. - Picc. - 2Ob. - 2Cl. - Bs. Cl. - 2Bsn. - 4Hn. - Tpt. - 

3Trb. - 4Timp. - S. Dr. - Cymb. - Bs. Dr. - Xyl. - 2Vln. - Vla. - Vlc. - D.B.  

Γηάηαμε κεξώλ:  I. ΠΡΟΑΝΑΚΡΟΤΜΑ  

 II. ΥΟΡΟ ΣΧΝ ΜΤΣΖΡΗΧΝ  

III. ΥΟΡΟ ΣΧΝ ΒΑΚΥΧΝ  

IV. ΥΟΡΟ ΣΧΝ ΜΟΤΧΝ  

 V. ΥΟΡΟ ΣΧΝ ΑΣΤΡΧΝ  

                                                 

15
 Σν έξγν νινθιεξώζεθε ην 1972 γηα πηάλν θαη ελνξρεζηξώζεθε ην 1984. 

16
 Ζ αξρηθή θαηαγξαθή ηνπ ηίηινπ ήηαλ „Preludio‟. Ο ηίηινο ηξνπνπνηήζεθε ζηελ αγγιηθή νξνινγία, γηα ηελ 

θαιύηεξε δπλαηή νκνηνκνξθία ηνπ ζπζηεκαηηθνύ θαηαιόγνπ έξγσλ.  
17

 Σν έξγν νινθιεξώζεθε ην 1973 γηα πηάλν θαη ελνξρεζηξώζεθε ην 1984. 
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VI. ΥΑΡΜΟΤΝΟ ΠΑΗΑΝ 

Πξώηε εθηέιεζε: Αζήλα, ΟΡ ηεο Αιβαλίαο, Υνξσδία ηνπ ΑΧ, 16.5.1993 

 

Ι.Α/1.20. ΑΡΥΑΨΚΖ ΦΑΝΣΑΗΑ ΚΑΗ ΦΟΤΓΚΑ, γηα ράιθηλα πλεπζηά θαη έγρνξδα 

(2003)
18

 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: 2Hn. - 2Trt. - 3Trb. - 2Vln. - Vla. - Vlc. - D.B. 

Γηάξθεηα (ιεπηά): 9΄ 

Πξώηε εθηέιεζε: Αζήλα, Ο ηνπ ΔΗΡΣ, 3.6.1971 

 

Ι.Α/1.21. ΠΗΔΡΗΓΔ ΜΟΤΔ (2003)
19

 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: 2Fl. - 2Ob. - 2Cl. - 2Bs. Cl. - 2Bsn. - 2Hn. - 2Tpt. - 

Timp. - S. Dr. - 2Vln. - Vla. - Vlc. - D.B.  

 

Ι.Α/1.22. ΣΡΗΠΣΤΥΟ ΤΜΦΧΝΗΚΟ ΠΟΗΖΜΑ (2003)
20

 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: 2Fl. - 2Ob. - 2Cl. - 2Bs. Cl. - 2Bsn. - 4Hn. - 2Tpt. - 

2Timp. - 2Vln. - Vla. - Vlc. - D.B.  

Γηάηαμε κεξώλ:  Η. ΝΟΣΑΛΓΗΑ ΚΑΗ ΥΟΡΟ 

 ΗΗ. ΡΟΜΑΝΣΕΑ ΚΑΗ ΥΟΡΟ 

ΗΗΗ. ΠΡΔΛΟΤΓΗΟ ΚΑΗ ΚΔΡΣΟ 

Ι.Α/1.23. ΈΞΗ ΔΛΛΖΝΗΚΟΗ ΥΟΡΟΗ (2003) 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: 2Fl. - Picc. - 2Ob. - 2Cl. - 2Bsn. - 2Hn. - 2Tpt. - Timp. 

- 2Vln. - Vla. - Vlc. - D.B.  

Γηάηαμε κεξώλ:  Η. ΣΑΜΗΚΟ «Κάησ ζην βάιην»  

 ΗΗ. ΖΠΔΗΡΧΣΗΚΟ «Κνληνύια ιεκνληά» 

ΗΗΗ. ΖΠΔΗΡΧΣΗΚΟ «Βαζηιηθόο ζα γίλσ» 

IV. ΘΡΑΚΟΜΑΚΔΓΟΝΗΚΟ  

 V. ΣΑΚΧΝΗΚΟ 

VI. ΜΑΚΔΓΟΝΗΚΟ «Μαθεδνλία μαθνπζηή ηνπ Αιεμάλδξνπ 

ε ρώξα»  

 

                                                 

18
 Σν έξγν νινθιεξώζεθε ην 1968. Ζ έληππε κνξθή ηνπ έξγνπ θέξεη ηε ρξνλνινγία εθηύπσζεο. 

19
 Πξόθεηηαη γηα κεηαγξαθή. Σν 1971 εθηειέζηεθε κε ελνξρεζηξσηηθή κνξθή γηα κπάληα πλεπζηώλ. 

Γηαζθεπάζηεθε γηα γπλαηθεία ρνξσδία, θηζάξεο θαη έγρνξδα ην 1980. ηε κνξθή απηή ην έξγν δελ βξέζεθε. 
20

 Πξόθεηηαη γηα επεμεξγαζία παιαηόηεξσλ έξγσλ ηνπ. 
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Ι.Α/1.24. ΜΠΑΛΑΝΣΑ Απ. 3 (2004)
21

 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: 2Fl. - 2Ob. - 2Cl. - Bs. Cl. - 2Bsn. - 4Hn. - 2Tpt. - 

3Trb. - Tba. - Timp. - S. Dr. - Bs. Dr. - Cymb. - 2Vln. - Vla. - Vlc. - D.B.  

Γηάξθεηα (ιεπηά): 14΄ 

Πξώηε εθηέιεζε: Αζήλα, ΟΔ, 29.5.2005 

 

Ι.Α/1.25. ΣΡΗΠΣΤΥΟ ΤΜΦΧΝΗΚΟ ΠΟΗΖΜΑ (2007)
22

  

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: 2Fl. - Picc. - 2Ob. - 2Cl. - 2Bsn. - 4Hn. - 2Tpt. - 2Trb. - 

Tba. - S. Dr. - Cymb. - Bs. Dr. - Hp. - 2Vln. - Vla. - Vlc. - D.B.  

 

Ι.Α/1.26. 14 ΔΛΛΖΝΗΚΟΗ ΥΟΡΟΗ (2008)
23

 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: 2Fl. - Picc. - 20b. - 2Cl. - 2Bsn. - 4Hn. - 3TPt. - 3Trb. - 

Tba. - Timp. - S. Dr. - Cymb. - T. T. - Bs. Dr. - Hp. - 2Vln. - Vla. - Vlc. - D.B.  

Γηάηαμε κεξώλ:  I. «Θαιαζζάθη κνπ»  

 II. ΚΡΖΣΗΚΟ  

III. «Κνπειηέο»
24

  

IV. ΚΔΡΚΤΡΑΨΚΟ  

 V. «Φαξνπνύια»  

VI. «Κάησ ζην γηαιό»  

 VII. «Έλα θαξάβη από ηη Υίν»  

VIII. ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΡΟ ΜΔ ΣΡΔΗ ΠΑΡΑΛΛΑΓΔ  

 IX. «Ακάξαληνο»  

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: 2Fl. - 2Ob. - 2Cl. - 2Bsn. - 2Hn. - 3Tpt. - 3Trb. - Tba. - 

Timp. - 2Vln. - Vla. - Vlc. - D.B. 

Γηάηαμε κεξώλ: X. Α΄ ΖΠΔΗΡΧΣΗΚΟ 

                                                 

21
 Σν έξγν νινθιεξώζεθε ην 1981. ηνλ ηδηόρεηξν βηνεξγνγξαθηθό θαηάινγν ηνπ ζπλζέηε θέξεη ηελ νλνκαζία 

„Μπαιάληα Νν. 3,‟ γηα ζόιν πηάλν θαη νξρήζηξα. ε απηή ηε κνξθή εθηειέζηεθε ζηηο 22 Ματνπ 1983 από 

ηε ΥΟ ηνπ ΑΧ, κε  πηαλίζηα ην Λάδαξν Αξρνληίδε θαη δηεπζπληή ηνλ ζπλζέηε (βιέπε Κεθάιαην 1). Χζηόζν 

ην έξγν δελ βξέζεθε ζε απηή ηε ελνξρεζηξσηηθή κνξθή. 
22

 Δκπλεπζκέλν από ηελ ηξαγσδία Φιλοκηήηης ηοσ οθοκλέοσς. Σα κέξε ηνπ έξγνπ δελ θέξνπλ 

πξνγξακκαηηθό ραξαθηήξα. 
23

 Πξόθεηηαη γηα επεμεξγαζία θαη αλαζεώξεζε παιαηόηεξσλ έξγσλ ηνπ, επάλσ ζε δεκνηηθά κέιε, ρνξνύο θαη 

ηξαγνύδηα, πνπ ρξεζηκνπνηεί επί ην πιείζηνλ ν ζπλζέηεο. Σν έξγν έρεη κεηαγξαθεί θαη γηα ζόιν ζνπξάλν κε 

ζπλνδεία πηάλνπ (2009). Βιέπε ππνθαηεγνξία ΗΗ/12. 
24

 ε ζηίρνπο Νίθνπ Καησκέξε. 
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Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: 2Fl. - 2Ob. - 2Cl. - 2Bsn. - 2Hn. - 2Tpt. - Timp. - 2Vln. 

- Vla. - Vlc. - D.B. 

Γηάηαμε κεξώλ:  XI. Β΄ ΖΠΔΗΡΧΣΗΚΟ  

 XII. ΣΑΚΧΝΗΚΟ  

XIII. ΘΡΑΚΟΜΑΚΔΓΟΝΗΚΟ  

XIV. ΜΑΚΔΓΟΝΗΚΟ ΥΟΡΟ 

 

Ι.Α/1.27. ΜΠΑΛΑΝΣΑ Απ. 2 (2009)
25

 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: 2Fl. - Picc. - 2Ob. - 2Cl. - 2Bsn. - 4Hn. - 2Tpt. - 2Trb. - 

Tba. - Timp. - S. Dr. - Cymb. - Bs. Dr. - Hp. - 2Vln. - Vla. - Vlc. - D.B.  

 

Ι.Α/1.28.  ΓΤΟ ΜΠΑΛΑΝΣΔ (2009) 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: 2Fl. - 2Ob. - 2Cl. - Bsn. - 4Hn. - 2Tpt. - 3Trb. - Timp. - 

S. Dr. - Bs. Dr. - Cymb. - Hp. - 2Vln. - Vla. - Vlc. - D.B.  

Γηάηαμε κεξώλ:  I. ΜΠΑΛΑΝΣΑ Αξ. 1 (ΡΟΜΑΝΣΗΚΖ) 

 II. ΜΠΑΛΑΝΣΑ Αξ. 4 (ΟΛΤΜΠΗΟ ΓΗΑ) 

 

 Ι.Α/1.29. CONCERTO, γηα ζαμόθσλν Soprano / Alto θαη νξρήζηξα εγρόξδσλ 

(2009) 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: Sop. Sax. - Alto Sax. - 2Vln. - Vla. - Vlc. - D.B. 

Ι.Α/1.30. ΤΜΦΩΝΙΑ Απ. 6 (αρξνλνιόγεην)
26

 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: 2Fl. - 2Ob. - 2Cl. - Bsn. - 4Hn. - 2Tpt. - 3Trb. - Tba. -

Timp. - S. Dr. - Cymb. - Bs. Dr. - 2Vln. - Vla. - Vlc. - D.B.  

 

Ι.Α/1.31. ΤΜΦΩΝΙΔΣΑ (αρξνλνιόγεην) 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: Fl. - Ob. - Cl. - Bsn. - 4Hn. - 2Tpt. - 3Trb. - Tba. -

Timp. - S. Dr. - Cymb. - Bs. Dr. - 2Vln. - Vla. - Vlc. - D.B.  

 

Ι.Α/1.32. ΦΑΝΣΑΙΑ, γηα ηέζζεξα ζαμόθσλα θαη νξρήζηξα εγρόξδσλ 

(αρξνλνιόγεην) 

                                                 

25
 Πξόθεηηαη γηα κεηαγξαθή από πηάλν γηα νξρήζηξα. Άγλσζηε ε ρξνλνινγία ηεο πξώηεο ζύλζεζεο. Πηζαλόλ 

γξάθηεθε ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟70. Σν 1975 παίδεηαη ζε καζεηηθέο εθδειώζεηο ηνπ Απνιιώληνπ 

Χδέηνπ. 
26

 Σν έξγν δελ ήηαλ θαηαρσξεκέλν κε ζπζηεκαηηθή αξίζκεζε ζηηο βηβιηνζήθεο ηνπ Απνιιώληνπ Χδείνπ. 

Δληνπίζηεθε ζην γξαθείν ηνπ ζπλζέηε. Πηζαλώο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 2000. 
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Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: Sop. Sax. - Alto Sax. - Ten. Sax. - Bar. Sax. - 2Vln. - 

Vla. - Vlc. - D.B. 

 

Ι.Α/1.33. ΓΗΠΣΤΥΟ (αρξνλνιόγεην) 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: 2Fl. - 2Ob. - 2Cl. - Bs. Cl. - 2Bsn. - 4Hn. - 2Tpt. - 

3Trb. - Tba. - Timp. - S. Dr. - Bs. Dr. - Cymb. - Bong - Xyl. - 2Vln. - Vla. - Vlc. 

- D.B.  

Γηάηαμε κεξώλ:  I. ΠΡΧΣΖ ΠΣΤΥΖ 

 II. ΓΔΤΣΔΡΖ ΠΣΤΥΖ - ΘΑΛΑΟΠΟΤΛΗΑ (ΔΗΑΓΧΓΖ) 

 

Ι.Α/2. Έπγα για οπσήζηπα πνεςζηών 

Ι.Α/2.1. ΑΝΑΣΔΝΑΓΜΟΗ - Marcia Funebre (1952)
27

 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: Fl. - Ob. - Picc. - Cl. - 3Cl. - 2Bsn. - Alto Sax. - Ten. 

Sax. - 3Hn. - 2Crn. - 2Fl. Hn. - T. Hn. - Euph. - 3Trb. - Bs. Tpt. - S. Dr. - Cymb. 

- Bs. Dr. 

 

 Ι.Α/2.2. ΖΡΧΗΚΟ ΤΜΦΧΝΗΚΟ ΠΟΗΖΜΑ Απ. 1 (1957)
28

 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: Picc. - Fl. - Ob. - Picc. Cl. - 3Cl. - Bs. Cl. - 2Bsn. - Alto 

Sax. - Ten. Sax. - 3Hn. - 2 Tpt. - 2Fl. Hn. - T. Hn. - Euph. - 3Trb. - Bs. Tpt. -  

2Timp. - Bs. Dr.  

Γηάξθεηα (ιεπηά): 15΄ 

 

Ι.Α/2.3. ΣΔΣΡΑΠΣΤΥΟ ΤΜΦΧΝΗΚΟ ΠΟΗΖΜΑ Απ. 2 (1958)
29

 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: Fl. - Ob. - Picc. Cl. - 2Cl. - 2Bsn. - Alto Sax. - Ten. 

Sax. -  3Hn. -  2Tpt. - 2Fl. Hn. - T. Hn. - Euph. - 3Trb. - Bs. Tpt. - Timp. - S. Dr. 

- Cymb. - T. T. - Bs. Dr.  

Γηάξθεηα (ιεπηά): 25΄ 

                                                 

27
 Πξόθεηηαη γηα ην παιαηόηεξν ρξνλνινγεκέλν έξγν ηνπ Βαζίιε Γέιιηνπ.  Οινθιεξώζεθε ζηελ Καηεξίλε 

ζηηο 26 Φεβξνπαξίνπ 1952. Ο ζπλζέηεο θξόληηζε λα θαηαγξάςεη ζηελ έληππε κνξθή ηνπ έξγνπ πσο 

απνηειεί δηαζθεπή θαη κεηαγξαθή ηνπ νκώλπκνπ έξγνπ ηνπ Marcia Funebre (Πέλζηκν Δκβαηήξην), γηα 

κπάληα πλεπζηώλ.  
28

 Σν έξγν έρεη κεηαγξαθεί θαη γηα νξρήζηξα. Σα κέξε ηνπ έξγνπ δελ έρνπλ πξνγξακκαηηθό ραξαθηήξα θαη γη‟ 

απηό δελ αλαγξάθνληαη. Βιέπε ππνθαηεγνξία Α/1. 
29

 Σν έξγν έρεη κεηαγξαθεί θαη γηα νξρήζηξα. Βιέπε ηελ ππνθαηεγνξία Η.Α/1. Σν 1992 κεηαγξάθηεθε γηα 

ρνξσδία θαη νξρήζηξα. Γηα ηε δηάηαμε ησλ κεξώλ ηζρύεη όηη θαη γηα ηελ εθδνρή γηα νξρήζηξα. 
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Ι.Α/2.4. ΚΟΝΣΔΡΣΙΝΟ (1964)
30

 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: 3Fl. - 3Ob. - 3Cl. - 2Bsn. - Alto Sax. - Ten. Sax. - 3Hn. 

- Tpt. - Fl. Hn. - T. Hn. - Euph. - 3Trb. - Bs. Tpt. - Timp. - S. Dr. - Cymb. - Bs. 

Dr. 

Γηάξθεηα (ιεπηά): 17΄ 

 

Ι.Α/2.5. ΑΜΑΓΡΤΑΓΔ ΚΑΗ ΔΗΛΗΝΟΗ (ΜΠΑΛΔΣΟ) (1968)
31

 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: 2Fl. - Picc. - 2Ob. - Picc. Cl. - 3Cl. - Bs. Cl. - 2Bsn. - 

Alto Sax. - Ten. Sax. -  3Hn. -  2Crn. - 2Fl. Hn. - 2T. Hn. - 2Euph. - 3Trb. - Bs. 

Tpt. - Timp. - S. Dr. - Cymb. - T. T. - Bs. Dr.  

 

Ι.Α/2.6. ΈΞΗ ΔΛΛΖΝΗΚΟΗ ΥΟΡΟΗ (1969) 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: Fl. - Ob. - Picc. Cl. - 3Cl. - 2Bsn. - Alto Sax. - Ten. 

Sax. - 3Hn. - 2 Tpt. - 2Fl. Hn. - T. Hn. - Euph. - 3Trb. - Bs. Tpt. - Trgl. - Tamb. 

- Cymb. - Bs. Dr.  

Γηάηαμε κεξώλ:  I. ΚΔΡΚΤΡΑ  

 II. ΣΑΜΗΚΟ  

III. ΕΑΛΟΓΓΟΤ  

IV. ΖΠΔΗΡΟΤ 

 V. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ α΄ 

VI. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ β΄ 

  

Ι.Α/2.7. ΠΟΝΣΗΑΚΖ ΟΤΗΣΑ Απ. 2 (1974)
32

 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: 2Fl. - Picc. - Ob. - Picc. Cl. - 2Cl. - 2Bsn. - Alto Sax. - 

Ten. Sax. - 3Hn. - 2Tpt. - 2Fl. Hn. - T. Hn. - Euph. - 3Trb. - Bs. Tpt. - Timp. - S. 

Dr. - Cymb. - Bs. Dr.  

 

Ι.Α/2.8. ΣΟΚΑΣΑ ΚΑΗ ΦΟΤΓΚΑ (ΠΑΝΧ Δ ΒΤΕΑΝΣΗΝΟ ΘΔΜΑ) (1991)
33

 

                                                 

30
 Σν έξγν νινθιεξώζεθε ζηηο 30 Ννεκβξίνπ 1964. Δπξέζε ζε ζύγρξνλε έληππε κνξθή θαη θέξεη ηνλ ηίηιν 

ζηα ειιεληθά ζε αληίζεζε κε ηα έξγα ηεο ίδηαο πεξηόδνπ πνπ ζπλήζηδε λα ηα θαηαγξάθεη ζε αγγιηθή, 

γαιιηθή ή ηηαιηθή γιώζζα. 
31

 Απνηειεί κεηαγξαθή γηα νξρήζηξα πλεπζηώλ. Πξόθεηηαη γηα ην κέξνο ηνπ κπαιέηνπ ηεο δεύηεξεο πξάμεο, 

από ηελ όπεξα Απολύηρωζη (1965), ελώ ζαλ απηόλνκν κέξνο ελνξρεζηξώζεθε ην 1967. Γηα ηε δηάηαμε ησλ 

κεξώλ ηζρύεη όηη γηα ηελ εθδνρή ηνπ έξγνπ γηα νξρήζηξα Η.Α/1.13. 
32

 Πξόθεηηαη γηα κεηαγξαθή γηα νξρήζηξα πλεπζηώλ. ηελ πξώηε ηνπ κνξθή, ην έξγν νινθιεξώζεθε ην 1968 

γηα νξρήζηξα. 
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Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: Fl. - Ob. - Picc. Cl. - 3Cl. - Bsn. - Alto Sax. - Ten. Sax. 

- 3Hn. - 2 Crn. - 2Fl. Hn. - T. Hn. - Euph. - 3Trb. - Bs. Tpt. - Timp. - S. Dr. - 

Cymb. - Bs. Dr.  

 

Ι.Α/2.9. ΤΜΦΧΝΗΚΟ ΣΡΗΠΣΤΥΟ Απ. 1 (1998)
34

 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: Fl. - Picc. - Ob. - Picc. Cl. - 3Cl. - Bsn. - Alto Sax. - 

Ten. Sax. - Bar. Sax. - 3Hn. - 2 Crn. - 2Fl. Hn. - T. Hn. - Euph. - 3Trb. - Bs. Tpt. 

- Timp. - S. Dr. - Cymb. - Bs. Dr.  

Γηάηαμε κεξώλ:  I. ΚΑΣΟΥΖ  

 II. α΄ ΥΧΡΗ ΛΑΜΠΑΓΑ ΓΗΟΡΣΗΝΖ  

β΄ ΓΗΦΑ ΓΗΑ ΛΔΤΣΔΡΗΑ  

ΗΗΗ.ΣΔΣΡΑΦΧΝΖ ΦΟΤΓΚΑ - ΥΡΗΣΟ ΑΝΔΣΖ - 

ΑΠΔΛΔΤΘΔΡΧΖ 

 

Ι.Α/2.10. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΥΟΡΔΤΣΗΚΖ ΟΤΗΣΑ (1998) 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: Fl. - Ob. - Picc. Cl. - 3Cl. - Bs. Cl. - 2Bsn. - 2Alto Sax. 

- 3Hn. - Crn. - Fl. Hn. - T. Hn. - Euph. - 3Trb. - Bs. Tpt. - S. Dr. - Cymb. - Bs. 

Dr.  

Γηάηαμε κεξώλ:  I. «Φαξνπνύια»  

 II. «Θαιαζζάθη» 

ΗΗΗ. «Κάησ ζην γηαιό» 

IV. ΣΑΚΧΝΗΚΟ 

 V. «Έλα θαξάβη από ηη Υίν» 

 

Ι.Α/2.11. ΟΤΗΣΑ
35

 ΠΑΝΧ Δ ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΘΔΜΑΣΑ(1999) 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: Fl. - Ob. - Picc. Cl. - 3Cl. - Bs. Cl. - 2Bsn. - Alto Sax. - 

Ten. Sax. - 3Hn. - Crn. - Fl. Hn. - T. Hn. - Euph. - 3Trb. - Bs. Tpt. - S. Dr. - 

Cymb. - Bs. Dr.  

Γηάηαμε κεξώλ:  I. ΥΟΡΟ ΖΡΧΗΚΧΝ ΠΑΛΗΚΑΡΗΧΝ  

 II. «αξάληα παιηθάξηα» 

                                                                                                                                                      

33
  Σν έξγν νινθιεξώζεθε ην 1980 γηα ρνξσδία θαη νξρήζηξα. Δλνξρεζηξώζεθε γηα κπάληα πλεπζηώλ ην 

1991. 
34

 Σν σμθωνικό ηρίπηστο αρ. 1 είλαη βαζηζκέλν ζην πνίεκα «Πάζρα 1942» ηνπ Άγγεινπ Γόμα. Σν έξγν 

νινθιεξώζεθε ην 1967 γηα ρνξσδία θαη νξρήζηξα. Πξόθεηηαη γηα αλαζεώξεζε θαη επεμεξγαζία ηνπ έξγνπ. 
35

 Ο πξσηόηππνο ηίηινο πνπ είρε θαηαγξάςεη ν ζπλζέηεο ήηαλ „Suita πάνω ζε ελληνικά θέμαηα’.  
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ΗΗΗ. «Βαζηιηθόο ζα γίλσ ζην παξαζύξη ζνπ» 

IV. ΘΡΑΚΟΜΑΚΔΓΟΝΗΚΟ ΥΟΡΟ  

 V. ΣΡΔΗ ΚΡΖΣΗΚΟΗ ΥΟΡΟΗ 

 

Ι.Α/2.12. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΟΤΗΣΑ, ζε ηξία κέξε (1999) 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: 2Fl. - Picc. - 2Ob. - Picc. Cl. - 3Cl. - Bs. Cl. - 2Bsn. - 

Alto Sax. - Ten. Sax. - 3Hn. - Crn. - Fl. Hn. - T. Hn. - Euph. - 3Trb. - Bs. Tpt. - 

Timp. - S. Dr. - Cymb. - Bs. Dr.  

Γηάηαμε κεξώλ:  I. ΡΟΓΗΣΗΚΟ ΥΟΡΟ  

 II. «Κόθθηλν κήιν»  

ΗΗΗ. ΑΠΟ ΣΟ RONDO  (ΠΑΝΧ Δ ΘΔΑΛΗΚΟ ΘΔΜΑ) 

 

Ι.Α/2.13. ΜΠΑΛΑΝΣΑ Απ. 3 (2000)
36

 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: 2Fl. - Picc. - 2Ob. - Picc. Cl. - 3Cl. - Bs. Cl. - 2Bsn. - 

Alto Sax. - Ten. Sax. - 3Hn. - Crn. - Fl. Hn. - T. Hn. - Euph. - 3Trb. - Bs. Tpt. - 

Xyl. - S. Dr. - Cymb. - Bs. Dr.  

 

Ι.Α/2.14. ΠΟΝΣΗΑΚΖ ΟΤΗΣΑ Απ. 1 (2007)
37

 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: Fl. - 2Ob. - Picc. Cl. - 3Cl. - 2Bsn. - Alto Sax. - Ten. 

Sax. - 3Hn. - 2 Crn. - Fl. Hn. - T. Hn. - Euph. - 3Trb. - Bs. Tpt. - S. Dr. - Cymb. 

- Bs. Dr.  

 

Ι.Α/2.15. ΟΗ ΠΔΡΗΠΔΣΔΗΔ ΣΟΤ ΒΑΗΛΗΑ ΜΗΓΑ (2008)
38

  

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: Fl. - Picc. - 2Ob. - Picc. Cl. - 3Cl. - Bsn. - Alto Sax. - 

Ten. Sax. - 3Hn. - 2 Crn. - 2Fl. Hn. - 2T. Hn. - Euph. - 3Trb. - Bs. Tpt. - Xyl. - 

Timp. - S. Dr. - Cymb. - Bs. Dr.  

Γηάηαμε κεξώλ:  I. ΔΗΑΓΧΓΖ  

 II. ΒΑΗΛΗΑ – ΝΑΝΟΤΡΗΜΑ 

III. ΜΗΓΑ – ΒΑΗΛΗΑ 

IV. ΝΣΟΤΔΣΟ ΣΧΝ ΡΟΓΧΝ  

                                                 

36
 Σν έξγν νινθιεξώζεθε ην 1982 ζε ελνξρεζηξσηηθή κνξθή γηα ζόιν πηάλν θαη νξρήζηξα. Πξόθεηηαη γηα 

κεηαγξαθή. 
37

 Πξόθεηηαη, ζηελ πξαγκαηηθόηεηα, γηα κεηαγξαθή ηνπ έξγνπ νπίηα αξ. 1 (Πονηιακή) ηνπ 1968, γηα 

νξρήζηξα πλεπζηώλ. Ο ζπλζέηεο αιιάδεη ηνλ ηίηιν ζε Πονηιακή οσίηα αρ. 1. 
38

 Μεηαγξαθή από ην κηνύδηθαι Οι περιπέηειες ηοσ βαζιλιά Μίδα ηνπ 1996. Αξρηθή κνξθή γηα ζνιίζη, παηδηθή 

ρνξσδία θαη νξρήζηξα. 
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 V. ΜΑΡΤΑ - ΜΗΓΑ  

 

Ι.Α/2.16. ΣΡΔΗ ΔΛΛΖΝΗΚΟΗ ΥΟΡΟΗ (2008) 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: Fl. - Ob. - Picc. Cl. - 3Cl. - 2Bsn. - Alto Sax. - Ten. 

Sax. - 3Hn. - Tpt. - Fl. Hn. - T. Hn. - Euph. - 3Trb. - Bs. Tpt. - Tamb. - Timp. - 

S. Dr. - Cymb. - Bs. Dr.  

Γηάηαμε κεξώλ:  I. ΜΑΚΔΓΟΝΗΚΟ «Γεξαθίλα» 

 II. ΖΠΔΗΡΧΣΗΚΟ «Ακάξαληνο»  

III. «Οη θνπειηέο» 

 

Ι.Α/2.17. CONCERTO, γηα δεθαηέζζεξα πλεπζηά (2010)
39

 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: 2Fl. - 2Ob. - 2Cl. - Bsn. - 4Hn. - Tpt. - Trb. - Tba.  

 

Ι.Α/2.18. ΣΟΚΚΑΣΑ ΚΑΗ ΦΟΤΓΚΑ (ΠΑΝΧ Δ ΒΤΕΑΝΣΗΝΟ ΘΔΜΑ), γηα δώδεθα 

πλεπζηά (2010)
40

 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: Fl. - 2Cl. - Bsn. - 3Hn. - 2Tpt. - 2Trb. - Tba. 

 

Ι.Α/2.19. ΜΑΚΔΓΟΝΗΚΟ ΥΟΡΟ (ΠΡΔΛΟΤΓΗΟ ΚΑΗ ΥΟΡΟ), γηα δώδεθα 

πλεπζηά (2010) 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: Fl. - 2Cl. - Bsn. - 3Hn. - 2Tpt. - 2Trb. - Tba. 

 

Ι.Α/2.20. ΔΛΟΤΟΒΑ
41

 (αρξνλνιόγεην) 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: Fl. - Picc. - Ob. - Picc. Cl. - 3Cl. - Bs. Cl. - 2Bsn. - Alto 

Sax. - Ten. Sax. - 4Hn. - 2Crn. - 2Fl. Hn. - T. Hn. - Euph. - 3Trb. - Bs. Tpt. - 

Timp. - S. Dr. - Cymb. - T. T. - Bs. Dr. 

 

Ι.Α/2.21. ΜΠΑΛΑΝΣΑ Απ. 4 «ΟΛΤΜΠΙΟ ΓΙΑ» (αρξνλνιόγεην) 

                                                 

39
 Σν ίδην έξγν εληνπίζηεθε κε ηίηιν Concerto για ηέζζερα κόρνα Φα και δέκα πνεσζηά, κε  έηνο νινθιήξσζεο 

2009. Χζηόζν ε νξγαλνινγηθή ηνπ δηαλνκή απνηεινύηαλ από δώδεθα πλεπζηά. Καηά πάζα πηζαλόηεηα 

πξόθεηηαη γηα ιάζνο ηνπ ζπλζέηε ή ηνπ κεηαγξαθέα. Γηα ηνλ ιόγν απηό δελ απνηειεί κέξνο ηνπ θαηαιόγνπ 

έξγνπ, αθνύ νπζηαζηηθά πξόθεηηαη γηα ηηο ίδηεο ζπλζέζεηο. 
40

 Μεηαγξαθή. Αξρηθή κνξθή γηα ρνξσδία θαη νξρήζηξα (1980). 
41

 Πξόθεηηαη γηα κέξνο ή κέξε από ηελ Κσκλική ζοσίηα μπαλέηοσ, πάλσ ζην πνίεκα ηνπ Άξε Γηθηαίνπ. 

Χζηόζν ν ηίηινο, όπσο ηνλ θαηέγξαςε ν ζπλζέηεο, „ΔΛΟΤΟΒΑ,‟ δελ ζπκπίπηεη κε θακία νλνκαζία από ηα 

κέξε ηνπ πξσηόηππνπ έξγνπ (1962). 
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 Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: Fl. - Picc. - Ob. - Picc. Cl. - 3Cl. - Bs. Cl. - 2Bsn. - 

Alto Sax. - 4Hn. - Tpt. - Fl. Hn. - T. Hn. - Euph. - 3Trb. - Bs. Tpt. - Xyl. - Timp. 

- S. Dr. - Cymb. - Bs. Dr. 

 

Ι.Α/2.22. ΤΜΦΩΝΙΚΟ ΠΟΙΗΜΑ «ΦΙΛΙΠΠΟ Β΄ Ο ΜΑΚΔΓΩΝ» 

(αρξνλνιόγεην)
42

 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: Fl. - 2Ob. - Picc. Cl. - 3Cl. - Bs. Cl. - 2Bsn. - Alto Sax. 

- Ten. Sax. - 3Hn. - 2 Crn. - 2Fl. Hn. - T. Hn. - Euph. -3Trb. - Bs. Tpt. - Xyl. - 

Timp. - S. Dr. - Cymb. - Bs. Dr.  

Γηάηαμε κεξώλ:  I. Ζ ΔΠΗΣΡΟΦΖ ΣΟΤ ΦΗΛΗΠΠΟΤ 

 II. Ζ ΓΟΛΟΦΟΝΗΑ 

III. Ζ ΣΑΦΖ 

IV. Ζ ΔΚΣΡΑΣΔΗΑ ΣΟΤ ΜΔΓΑΛΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ 

 

 

Ι.Α/3. Έπγα για ζόλο πνεςζηό όπγανο/να και οπσήζηπα πνεςζηών 

 

Ι.Α/3.1. AVE MARIA (Θέμα, J. S. Bach), γηα ζόιν θνξλέηα θαη κπάληα πλεπζηώλ 

(1957)
43

 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: 2Fl. - Ob. - Picc. Cl. - 3Cl. - 2Bsn. - Alto Sax. - Ten. 

Sax. - 3Hn. -  Solo Crn. - 2Crn. - 2Fl. Hn. - T. Hn. - Euph. - 3Trb. - Bs. Trb. - S. 

Dr. - Cymb. - Bs. Dr.  

 

 Ι.Α/3.2. ΣΡΗΑ ΚΟΜΜΑΣΗΑ, γηα ζόιν όκπνε θαη ελλέα πλεπζηά (2007)
44

 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: Solo Ob. - Fl. - 3Cl. - Bsn. - 2Hn. - Trt. - Trb. 

Γηάηαμε έξγσλ:   I. ΚΔΡΣΟ 

  II. ΜΗΚΡΖ ΡΟΜΑΝΣΑ 

 III. «Φαξνπνύια» 

 

 

                                                 

42
  Σν έξγν απνηειεί κεηαγξαθή γηα νξρήζηξα πλεπζηώλ. Οινθιεξώζεθε ην 1983, γηα αθεγεηή, ζόιν ηελόξν, 

ρνξσδία θαη νξρήζηξα. Χζηόζν κε απηή ηε δηάηαμε δελ εληνπίζηεθε. 
43

 ηηο επεμεγεκαηηθέο ζεκεηώζεηο ηνπ έξγνπ, ν ζπλζέηεο αλαθέξεη πσο θάλεη ρξήζε ζέκαηνο ηνπ J. S. Bach 

θαη ην έρεη ελνξρεζηξώζεη θαη ελαξκνλίζεη γηα ζόιν θνξλέηα θαη κπάληα (10 Απξηιίνπ 1957, Λάξηζα). 
44

 ηελ έληππε κνξθή ηνπ έξγνπ, ν ζπλζέηεο αλαγξάθεη πσο πξόθεηηαη γηα κεηαγξαθή ησλ παξαπάλσ 

θνκκαηηώλ από ζόιν όκπνε θαη πηάλν. 
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Ι.Α/3.3. ΣΡΔΗ ΔΛΛΖΝΗΚΟΗ ΥΟΡΟΗ, γηα ζόιν θαγθόην θαη ελλέα πλεπζηά 

(2008) 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: 2Fl. - 3Cl. - Solo - Bsn. - 2Hn. - Trt. - Trb. 

Γηάηαμε κεξώλ:  I. ΣΑΚΧΝΗΚΟ  

 ΗΗ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΚΟ  

ΗΗΗ. ΠΡΔΛΟΤΝΣΗΟ ΚΑΗ ΦΟΤΓΚΑ ΠΑΝΧ Δ ΔΝΑ 

ΘΔΑΛΗΚΟ ΘΔΜΑ «Καξαγθνύλα» 

 

Ι.Α.3.4. ΣΡΔΗ ΔΛΛΖΝΗΚΟΗ ΥΟΡΟΗ ΣΖ ΖΠΔΗΡΟΤ, γηα ζόιν όκπνε θαη δέθα 

πλεπζηά (2008) 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή:  2Fl. - Solo Ob. - 3Cl. - Bsn. - 2Hn. - Tpt. - Trb. 

Γηάηαμε κεξώλ:  I. «Βαζηιηθόο ζα γίλσ ζην παξαζύξη ζνπ»  

 II. «Ακάξαληνο»  

III. «Κνληνύια ιεκνληά» 

 

Ι.Α/3.5. ΒΤΕΑΝΣΗΝΟ ΦΑΛΜΟ, γηα ζόιν ηνύκπα θαη νξρήζηξα πλεπζηώλ (2010) 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: Fl. - Ob. - 2Cl. - Bsn. - 2Hn. - 2Tpt. - 2Trb. - Solo Tba.  

 

Ι.Α/3.6. CONCERTO, γηα ζόιν ζαμόθσλν άιην ή ζνπξάλν θαη νξρήζηξα 

πλεπζηώλ
45

 (2010) 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: 2Fl. - 3Cl. - Bsn. - Solo Alto Sax._Sop. Sax. - 2Hn. - 

2Tpt. - 2Trb. - Tba.  

 

Ι.Α/3.7. SOLVEIG’S LIED (EDVARD GRIEG), γηα ζόιν ηξνκπόλη
46

 θαη νξρήζηξα 

πλεπζηώλ (2010) 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: Fl. - 2Cl. - Bsn. - Solo Tpt - 2Hn. - 2Trb. - Tba.  

 

I.A/3.8. ΔΡΔΝΑΣΑ, γηα ζόιν ζαμόθσλν ηελόξν
47

 θαη ελλέα πλεπζηά (2011) 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: Ten. Sax. - Fl. - Cl. - Bsn. - 4Hn. – Tba 

 

Ι.Α/3.9. ΓΤΟ ΚΟΜΜΑΣΗΑ, γηα ζόιν όκπνε θαη νξρήζηξα πλεπζηώλ (2011) 

                                                 

45
 Ο αξρηθόο ηίηινο ηνπ έξγνπ ήηαλ Concerto γηα solo saxofoni ή alto ή soprano θαη νξρήζηξα πλεπζηώλ.  

46
 Πξόθεηηαη γηα δηαζθεπή γλσζηνύ απνζπάζκαηνο από ην έξγν Peer Gynt ηνπ Ννξβεγνύ ζπλζέηε Edvard 

Grieg. 
47

 Ο αξρηθόο ηίηινο ηνπ έξγνπ ήηαλ, ερενάηα για SOLO SAX TENOR και εννέα πνεσζηά.  
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Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: Solo Ob. - Fl. - 3Cl. - Bsn. - 2Hn. - Trt. - Trb. - 

Tba. 

Γηάηαμε κεξώλ:  I. ΘΔΜΑ ΚΑΗ ΠΑΡΑΛΛΑΓΔ ΠΑΝΧ Δ ΓΖΜΟΣΗΚΟ  

ΣΡΑΓΟΤΓΗ  

ΗΗ. «Κνληνύια ιεκνληά» 

Ι.Α/3.10. ΣΡΗΑ ΚΟΜΜΑΣΗΑ, γηα ζόιν άιην ζαμόθσλν θαη ελλέα πλεπζηά 

(2012)
48

 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: Solo Alto Sax. - Fl. - 3Cl. - Bsn. - 2Hn. - Trt. - Trb. 

 

Ι.Α/3.11. ΓΤΟ ΚΟΜΜΑΣΗΑ, γηα ηέζζεξηο ζνιίζηεο θόξλνπ
49

 θαη κηθξή νξρήζηξα 

πλεπζηώλ (αρξνλνιόγεην)
50

 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: 4Hn. - Fl. - 2Cl. - 2Trt. - Trb. - Bsn. 

Γηάηαμε κεξώλ: I. Ζ ΔΠΗΣΡΟΦΖ ΣΟΤ ΦΗΛΗΠΠΟΤ
51

  

ΗΗ. «Κάησ ζην γηαιό» 

 

Ι.Α/3.12 ΒΤΕΑΝΣΗΝΟ ΦΑΛΜΟ ΚΑΗ ΦΟΤΓΚΑ, γηα ζόιν ηνύκπα θαη νξρήζηξα 

πλεπζηώλ (αρξνλνιόγεην) 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: Fl. - Ob. - 2Cl. - 2Hn. - 2Trt. - 2Trb. - Solo Tba. 

 

Ι.Α/4. Έπγα για οπσήζηπα εγσόπδων 

Ι.Α/4.1. LARGO E SCHERZANTO, γηα έγρνξδα (1962)   

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: Str. 

 

Ι.Α/4.2. SONATA No. 1, γηα έγρνξδα (1963)
52

 

                                                 

48
 ηελ έληππε κνξθή ηνπ έξγνπ, ν ζπλζέηεο αλαγξάθεη πσο πξόθεηηαη γηα κεηαγξαθή ησλ παξαπάλσ 

θνκκαηηώλ από ζόιν όκπνε θαη πηάλν. Δπίζεο ππάξρεη ην ίδην έξγν γηα ζόιν όκπνε θαη ελλέα πλεπζηά 

(2007). Βιέπε ππνθαηεγνξία Α/3. Γηα ηε δηάηαμε ησλ κεξώλ ηζρύεη όηη θαη ζηελ εθδνρή ηνπ έξγνπ γηα ζόιν 

όκπνε. 
49

 Ο αξρηθόο ηίηινο ηνπ έξγνπ ήηαλ, Γύο Κομμάηια, γηα ηέζζεξηο ζνιίζηεο Corno FA θαη κηθξή νξρήζηξα. 
50

 Πξόθεηηαη γηα κεηαγξαθή παιαηόηεξσλ έξγσλ, γηα ρνξσδία θαη κηθξή νξρήζηξα. Καηά πάζα πηζαλόηεηα 

νινθιεξώζεθε κέζα ζηε δεθαεηία ηνπ 2000. 
51

 Από ην ζπκθσληθό έξγν Φίλιππος Β΄ ο Μακεδών (1983).  
52

 Ο ζπλζέηεο ζηνλ ηδηόρεηξν θαηάινγν έξγσλ ηνπ αλαγξάθεη ηίηιν νινθιήξσζεο 1985. Χζηόζν ζηελ έληππε 

κνξθή αλαγξάθεηαη ην έηνο 1963. Δθηόο απηνύ ην έξγν εθηειέζηεθε ην 1967 από ηε .Ο. ηεο ΔΡΣ κε 

δηεπζύληξηα νξρήζηξαο ηελ Έπε Αγγειίδνπ. 
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Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: Str. 

Γηάξθεηα (ιεπηά): 16΄ 

Πξώηε εθηέιεζε: Αζήλα, Ο ηνπ ΔΗΡ, 3.6.1968 

 

Ι.Α/4.3. ΑΦΗΔΡΧΜΑ ΣΟΝ J. S. BACH, γηα έγρνξδα (1967) 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: Str. 

Γηάξθεηα (ιεπηά): 7΄ 

 

I.A/4.4. 8 ΔΛΛΖΝΗΚΟΗ ΥΟΡΟΗ, γηα έγρνξδα (1969)
53

 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: Str. 

Γηάηαμε κεξώλ:  I. ΚΔΡΚΤΡΑ  

 ΗΗ. ΣΑΜΗΚΟ  

III. ΕΑΛΟΓΓΟΤ  

IV. ΖΠΔΗΡΟΤ  

 V. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ α΄  

VI. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ β΄  

 VII. ΚΡΖΣΗΚΟ (ΠΔΝΣΟΕΑΛΖ)  

VIII. ΠΟΝΣΗΑΚΟ 

 

Ι.Α/4.5. ΚΟΝΣΔΡΣΙΝΟ, γηα δύν ζόιν βηνιηά  θαη νξρήζηξα εγρόξδσλ (1974)
54

 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: 1
ν
 Solo Vln. - 2

ν
 Solo Vln. - 2Vln. - Vla. - Vlc. - 

D.B. 

 

Ι.Α/4.6. SONATA No. 2, γηα έγρνξδα (1984)
55

                     

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: Str. 

 

Ι.Α/4.7. ΈΞΗ ΔΛΛΖΝΗΚΟΗ ΥΟΡΟΗ, γηα έγρνξδα  (1969)
56

 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: Str. 

Γηάηαμε κεξώλ: I. ΜΑΚΔΓΟΝΗΚΟ 

ΗΗ.ΥΟΡΟ ΖΡΧΗΚΧΝ ΠΑΛΗΚΑΡΗΧΝ 

                                                 

53
 Σν έξγν δελ απνηειεί κέξνο ηνπ θαηαιόγνπ έξγσλ ηνπ ζπλζέηε. 

54
 ηελ ίδηα έληππε κνξθή ηνπ έξγνπ, ν ζπλζέηεο εληάζζεη ην έξγν θαη γηα ζόιν θιάνπην θαη ζόιν θαγθόην 

θαη νξρήζηξα εγρόξδσλ, ην νπνίν εληάρζεθε ζηε ππνθαηεγνξία Β/2. Έηνο εθηύπσζεο 2007. 
55

 Σν έηνο νινθιήξσζεο είλαη ην 1984 θαη όρη ην 1985 πνπ γξάθεη ν ζπλζέηεο ζηνλ θαηάινγν έξγσλ ηνπ. 
56

 Ο ζπλζέηεο δελ αλαγξάθεη ρξνλνινγία νινθιήξσζεο ζηελ έληππε κνξθή θαη δόζεθε ε ρξνλνινγία ηνπ 

θαηαιόγνπ πνπ ππνγξάθεη ν ίδηνο. 
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III. ΡΟΓΗΣΗΚΟ  

IV. ΘΔΑΑΛΗΚΟ «Καξαγθνύλα»  

 V. ΓΤΟ ΥΟΡΟΗ ΣΖ ΚΡΖΣΖ 

VI. ΓΤΟ ΥΟΡΟΗ ΣΟΤ ΠΟΝΣΟΤ 

Γηάξθεηα (ιεπηά): 20΄ 

 

Ι.Α/4.8. ΓΤΟ ΓΖΜΟΣΗΚΑ ΣΡΑΓΟΤΓΗΑ, γηα έγρνξδα (2003)
57

 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: Str. 

Γηάηαμε κεξώλ: I. «αξάληα παιηθάξηα» 

II. «Έλα θαξάβη από ηη Υίν – παξαιιαγέο» 

 

Ι.Α/4.9. ΔΠΣΑ ΥΟΡΟΗ Δ ΤΝΘΔΣΟΤ ΡΤΘΜΟΤ, γηα έγρνξδα (2003)
58

 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: Str. 

 

Ι.Α/4.10. ΣΟΚΚΑΣΑ ΚΑΙ ΦΟΤΓΚΑ (ΠΑΝΧ Δ ΔΝΑ ΒΤΕΑΝΣΗΝΟ ΘΔΜΑ), γηα 

έγρνξδα (2003)
59

 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: Solo - Vln. - Vln. - Vla. - Vlc. - D.B. 

 

Ι.Α/4.11. ΦΧ ΗΛΑΡΟΝ (ΒΤΕΑΝΣΗΝΟ ΘΔΜΑ), γηα έγρνξδα (2004)
60

 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: Str. 

 

Ι.Α/4.12. ΒΤΕΑΝΣΗΝΟ ΦΑΛΜΟ ΚΑΗ ΦΟΤΓΚΑ, γηα έγρνξδα (αρξνλνιόγεην)  

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: Str. 

 

Ι.Α/4.13. ΟΤΙΣΑ,
61

 γηα πέληε θηζάξεο (αρξνλνιόγεην) 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: 5Guit. 

                                                 

57
 Πξόθεηηαη γηα κεηαγξαθή ηξαγνπδηώλ από ην πηάλν γηα νκάδα εγρόξδσλ. Ο ζπλζέηεο, ζηνλ ηδηόρεηξν 

εξγνγξαθηθό θαηάινγν ηνπ, αλαγξάθεη ρξνλνινγία νινθιήξσζεο ην έηνο 1990, πνπ ίζσο είλαη πηζαλόηεξε, 

δηόηη ηα ηξαγνύδηα εληάζζνληαη ζε πηαληζηηθέο ζπιινγέο πνπ θέξνπλ ηε ρξνλνινγία εθηύπσζεο 1984. ηελ 

έληππε κνξθή ηνπ έξγνπ, πηζαλόλ λα αλαγξάθεηαη ην έηνο επαλεθηύπσζεο, θαζώο δελ βξέζεθε άιιν έξγν 

κε απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά ή λα πξόθεηηαη γηα επεμεξγαζία ησλ δεκνηηθώλ ηξαγνπδηώλ. 
58

 Οη ρνξνί αξηζκνύληαη από ην έλα κέρξη ην επηά «Υνξόο 1
νο

 – Υνξόο 7
νο

», ρσξίο λα πξνζδίδνπλ θάπνηνλ 

ηόπν γεσγξαθηθήο πξνέιεπζεο. 
59

 Μεηαγξαθή γηα νξρήζηξα εγρόξδσλ. Αξρηθή κνξθή γηα κεηθηή ρνξσδία θαη νξρήζηξα. Ο ζπλζέηεο 

αλαγξάθεη ην έηνο 2003 ζηελ έληππε παξηηηνύξα. Πξόθεηηαη γηα επαλεθηύπσζε ηνπ έξγνπ. Χζηόζν ν ίδηνο 

ην ρξνλνινγεί ην έηνο 1989 ζηνλ ηδηόρεηξν θαηάινγν έξγσλ ηνπ. 
60

 Πξόθεηηαη γηα κεηαγξαθή ρνξσδηαθνύ έξγνπ γηα νκάδα εγρόξδσλ. Σν έξγν γξάθηεθε ην 1992, ελώ ε 

κεηαγξαθή έγηλε ην 2004 ζύκθσλα κε ηε έληππε ρξνλνινγία νινθιήξσζεο. 
61

 Ο αξρηθόο ηίηινο ηνπ έξγνπ ήηαλ Suita για 5 κιθάρες. 
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 Ι.Α/5. Έπγα για ζόλο όπγανο ή δύο ή πεπιζζόηεπα όπγανα και οπσήζηπα (μοπθή 

κονηζέπηος) 

 

Ι.Α/5.1. CONCERTO GROSSO No. 1, γηα ζόιν βηνιί, ζόιν θιαξηλέην, ζόιν θόξλν 

θαη νξρήζηξα εγρόξδσλ (1962)
62

 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: Solo Vln. - Solo Cl. - Solo Hn. - 2Vl. - Vla. - Vlc. - 

D.B. 

Γηάξθεηα (ιεπηά): 20΄ 

 

Ι.Α/5.2. CONCERTO GROSSO No. 2, γηα επηά ζνιίζηεο θαη νξρήζηξα εγρόξδσλ 

(1963) 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: Cl. - Bsn. - Pno. - Hn. - Trt. - Trb. - Timp. - S. Dr. - Bs. 

Dr. - Cymp. - Xyl. - Vib. - 2Vl. - Vla. - Vlc. - D.B. 

Γηάξθεηα (ιεπηά): 18΄ 

 

I.A/5.3. ΚΟΝΣΔΡΣΟ Απ. 1, γηα πηάλν θαη νξρήζηξα (1963) 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: 2Fl. - Picc. - 2Ob. - 2Cl. - 2Bsn. - 4Hn. - 2Tpt. - 3Trb. - 

Tba. - Timp. - S. Dr. - Cymb. - T. T. - Bs. Dr. - Xyl. - Solo Pno. - 2Vln. - Vla. -  

Vlc. - D.B.  

Γηάξθεηα (ιεπηά): 20΄ 

 

Ι.Α/5.4. FANTASIA CONCERTANTE PER SOLO CORNO FA  (1964) 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: Fl. - Ob. - Cl. - Solo. Hn. - Hp. - 2Vln. - Vla. - Vlc. - 

D.B.  

Γηάξθεηα (ιεπηά): 10΄ 

Πξώηε εθηέιεζε: Αζήλα, Ο ηνπ ΔΗΡ, 12.1969
63

 

 

Ι.Α/5.5. ΚΟΝΣΔΡΣΟ Απ. 2, γηα πηάλν θαη νξρήζηξα (1964) 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: 2Fl. - Ob. - Eng. Hn. - 2Cl. - Bs. Cl. - Bsn. - 4Hn. -  

2Tpt. - 3Trb. - Tba. - Timp. - S. Dr. - Cymb. - T. T. - Bs. Dr. - Xyl. - Solo Pno. - 

2Vln. - Vla. - Vlc. - D.B.  

Γηάξθεηα (ιεπηά): 20΄ 

                                                 

62
 Πξόθεηηαη γηα κεηαγξαθή. Σν έξγν εληνπίζηεθε ζε ζύγρξνλε έληππε κνξθή κε ηε παξαπάλσ νξγαλνινγηθή 

δηαλνκή θαη όρη ζε κνξθή νξρήζηξαο. 
63

 Ζ αθξηβήο εκεξνκελία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ δελ βξέζεθε. 
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Πξώηε εθηέιεζε: Αζήλα, Ο ηνπ ΔΗΡ, 18.12.1969 

 

Ι.Α/5.6. CONCERTO
64

 PER TUBA E ORCHESTRA  (1972) 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: 2Fl. - Picc. - 2Ob. - Eng. Hn. - 2Cl. - 2Bsn. - 4Hn. - 

2Tpt. - 3Trb. - Tba. - 3Timp. - S. Dr. - Cymb. -T. T. - Bs. Dr. - Xyl. - Solo Tba. 

- 2Vln. - Vla. - Vlc. - D.B.  

Γηάξθεηα (ιεπηά): 20΄ 

Πξώηε εθηέιεζε: Αζήλα, ΚΟΑ, 12.11.1972 

 

Ι.Α/5.7. ΚΟΝΣΔΡΣΙΝΟ, γηα ζόιν όκπνε, ζόιν θαγθόην θαη νξρήζηξα 

εγρόξδσλ (1974)
65

 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: Solo Ob. - Solo Bsn. - 2Vln. - Vla. - Vlc. - D.B. 

 

Ι.Α/5.8. ΓΗΠΣΤΥΖ ΟΤΗΣΑ ΚΟΝΣΔΡΣΑΝΣΔ, γηα ζόιν ηνύκπα θαη νξρήζηξα 

εγρόξδσλ (1974)  

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: Solo Ob. - Solo Bsn. - 2Vln. - Vla. - Vlc. - D.B. 

Γηάηαμε κεξώλ:   1
ε
 ΠΣΤΥΖ: ΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΑΡΗΑ ΚΑΗ ΦΟΤΓΚΑ 

2
ε
 ΠΣΤΥΖ: ΠΟΝΣΗΑΚΟΗ ΥΟΡΟΗ 

Γηάξθεηα (ιεπηά): 15΄ 

 

Ι.Α/5.9. ΚΟΝΣΔΡΣΟ Απ. 3,  γηα ζόιν πηάλν θαη νξρήζηξα (1983) 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: 2Fl. - 2Ob. - 2Cl. - Bs. Cl. - 2Bsn. - Cbsn.- 4Hn. - 2Tpt. 

- 3Trb. - Tba. - 4Timp. - Cymb. - T. T. - Bs. Dr. - Solo. Pno. - 2Vln. - Vla. - Vlc. 

- D.B.  

Γηάξθεηα (ιεπηά): 28΄ 

Πξώηε εθηέιεζε: Αζήλα, ΥΟ ηνπ ΑΧ ζηελ ΔΛ, 20.5.1984
66

 

 

Ι.Α/5.10. ΚΟΝΣΔΡΣΟ Απ. 1, γηα βηνιί θαη νξρήζηξα (1989)
67

 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: 2Fl. - 2Ob. - 2Cl. - Bs. Cl. - 2Bsn. - Cbsn. - 4Hn. - 

4Tpt. - 3Trb. - Tba. - Timp. - Cymb. - T. T. - Bs. Dr. - Solo. Vln. - 2Vln. - Vla. - 

Vlc. - D.B. 

                                                 

64
 Ζ αξρηθή κνξθή ηνπ ηίηινπ ήηαλ Concert[sic] per tuba e orchestra.  

65
 ηελ ίδηα έληππε κνξθή ηνπ έξγνπ, ν ζπλζέηεο εληάζζεη ην έξγν θαη γηα ζόιν βηνιί 1

ν
 θαη 2

ν
 θαη νξρήζηξα 

εγρόξδσλ, ην νπνίν εληάρζεθε ζηε ππνθαηεγνξία Α/4. Έηνο εθηύπσζεο 2007. 
66

 Σν έξγν εθηειείηαη από ηε ρνξσδία θαη ηελ νξρήζηξα ηνπ Απνιιώληνπ Χδείνπ θαη κε κέιε ηεο ΔΛ. 
67

 Έρεη κεηαγξαθεί γηα ζόιν βηνιί θαη πηάλν. 
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Πξώηε εθηέιεζε: Αζήλα, 16.5.1993
68

 

 

Ι.Α/5.11. ΦΑΝΣΑΙΑ Απ. 1, γηα ζόιν πηάλν θαη νξρήζηξα (2003)
69

 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: 2Fl. - 2Ob. - 2Cl. - Bs. Cl. - 2Bsn. - 4Hn. - 2Tpt. -  

3Trb. - Tba. - S. Dr. - Cymb. - Bs. Dr. - Solo. Pno. - 2Vln. - Vla. - Vlc. - D.B.  

Γηάξθεηα (ιεπηά): 18΄ 

Πξώηε εθηέιεζε: Αζήλα, ΥΟ ηνπ ΑΧ, 11.5.1979 

 

Ι.Α/5.12. ΒΤΕΑΝΣΗΝΟ ΦΑΛΜΟ (ΠΡΔΛΟΤΓΗΟ ΚΑΗ ΦΟΤΓΚΑ), γηα ζόιν 

βηνινληζέιν, μύιηλα θαη έγρνξδα (2008)
70

 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: 2Fl. - 2Ob. - 2Cl. - 2Bsn. - Solo Vlc. - 2Vln. - Vla. - 

Vlc. - D.B.  

 

Ι.Α/5.13. CONCERTO PER CLARINET
71

 Sib Δ ORCHESTRA (2009) 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: 2Fl. - Picc. - 2Ob. - 2Cl. - Solo Cl. - Bs. Cl. - 2Bsn. - 

4Hn. - Tpt. - 3Trb. - Tba. - Cymb. - Bs. Dr. - 2Vln. - Vla. - Vlc. - D.B.  

 

I.A/5.14. ΒΤΕΑΝΣΗΝΟ ΦΑΛΜΟ (ΠΡΔΛΟΤΓΗΟ ΚΑΗ ΦΟΤΓΚΑ) γηα ζόιν 

ηνύκπα, μύιηλα θαη έγρνξδα (2010)
72

 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: 2Fl. - 2Ob. - 2Cl. - 2Bsn. - Solo Tba. - 2Vln. - Vla. - 

Vlc. - D.B. 

 

Β. Μοςζική δωμαηίος 

Ι.Β/1. Έπγα για οπσήζηπα δωμαηίος/ενόπγανο ζύνολο 

Ι.Β/1.1. ΟΛΤΜΠΗΑΚΟ ΣΡΗΠΣΤΥΟ, γηα θιάνπην, θιαξηλέην, βηνιηά Η-ΗΗ, θαη πηάλν 

(2003) 

                                                 

68
 Ζ πξώηε εθηέιεζε έγηλε ζηηο 16 Μαΐνπ ζηελ αίζνπζα Παιιάο κε ηε κηθηή ρνξσδία ηνπ Απνιιώληνπ 

Χδείνπ, ηε πκθσληθή Οξρήζηξα Ραδηνηειεόξαζεο ηεο Αιβαλίαο, κέιε ηεο Δ.Λ. θαη δηεπζπληή ηνλ 

Ferdinand Deda.  
69

 Σν έξγν νινθιεξώζεθε ην 1979 θαη εθηειέζηεθε ην ίδην έηνο ζηελ αίζνπζα «Παξλαζζόο» κε ηε Υνξσδία 

θαη Οξρήζηξα ηνπ Απνιιώληνπ Χδείνπ. Πξόθεηηαη γηα εθ λένπ ελνξρήζηξσζε θαη επαλέθδνζε. Σν 

πξσηόηππν έξγν δελ βξέζεθε.  
70

 Μεηαγξαθή. Πξώηε γξαθή 1972. 
71

 Ζ αξρηθή κνξθή ηνπ ηίηινπ ήηαλ Concert per clarineto sib orchestra. 
72

 Σν έξγν εληνπίζηεθε δύν θνξέο ζε δηαθνξεηηθέο βηβιηνζήθεο. ηε «βηβιηνζήθε 1» θέξεη ηε ρξνλνινγία 

2010, ελώ ζηε «βηβιηνζήθε 3», θέξεη ηε ρξνλνινγία 1979 σο πξώηε γξαθή. 
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Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: Fl. - Cl. - 2Vln. -  Pno. 

Γηάηαμε κεξώλ:  I. ΠΡΟΑΝΑΚΡΟΤΜΑ
73

  

 II. ΘΡΗΑΜΒΟ
74

  

III. ΥΟΡΟ 

Ι.Β/1.2. SEXTETTO, γηα πέληε έγρνξδα θαη πηάλν (2007)
75

 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: 2Vln. - Vla. - Vlc. - D.B. - Pno. 

 

Ι.Β/1.3. ΦΑΝΣΑΙΑ, γηα έγρνξδα θαη πηάλν (2007)
76

 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: 2Vln. - Vla. - Vlc. - Pno. 

 

Ι.Β/1.4. SEXTETTO, γηα πέληε πλεπζηά θαη πηάλν (2007) 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: Fl. - Ob. - Cl. - Hn. -  Bsn. - Pno. 

 

 Ι.Β/2. Έπγα για ζύνολο πνεςζηών 

 Ι.Β/2.1. QUINTETTO, γηα θιάνπην, όκπνε, θιαξηλέην, θαγθόην θαη θόξλν (1962) 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: Fl. - Ob. - Cl. - Bsn. - Hn. 

Πξώηε εθηέιεζε: Αζήλα, Οξρήζηξα ηνπ ΑΧ, 22.4.1977
77

 

 

 Ι.Β/2.2. ΓΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΟΗ ΥΟΡΟΗ Απ. 2, γηα θνπηληέην ράιθηλσλ (1968)
78

 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: Trt. - Hn. - 2Trb. - Tba. 

Γηάξθεηα (ιεπηά): 5΄ 

Πξώηε εθηέιεζε: Αζήλα, ΔΥΠ, 19.3.1972 

 

 Ι.Β/2.3. ΣΔΔΡΗ ΠΟΝΣΗΑΚΟΗ ΥΟΡΟΗ, γηα ελληά πλεπζηά (1980)
79

 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: Fl. - Ob. - 2Cl. - 2Bsn. - 2Hn. - Trt. 

                                                 

73
 Μεηαγξαθή ηνπ πξώηνπ κέξνπο από ηελ Αρταϊκή Μακεδονική οσίηα. 

74
 Μεηαγξαθή ηνπ ηέηαξηνπ κέξνπο ηεο πκθσλίαο αξ. 3 «Βπδαληηλή». 

75
 Πξόθεηηαη γηα ην ίδην έξγν κε ην Sextetto γηα πέληε πλεπζηά θαη πηάλν. 

76
 ηελ έληππε κνξθή ηνπ έξγνπ, ν ζπλζέηεο αλαγξάθεη πσο πξόθεηηαη γηα κεηαγξαθή από ην Quintetto 

πλεπζηώλ (1962).  
77

 Ζ ζπλαπιία πινπνηήζεθε ζην πιαίζην ησλ θαιιηηερληθώλ θαη θνηλσληθώλ εθδειώζεσλ ηνπ Φηινινγηθνύ 

πιιόγνπ «Παξλαζζόο». Σν πξόγξακκα πεξηειάκβαλε απνθιεηζηηθά έξγα ηνπ Βαζίιε Γέιιηνπ θαη 

ζπκκεηείραλ νη θαζεγεηέο ηνπ Απνιιώληνπ Χδείνπ θαη εμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο. Αξρείν Γέιιηνπ, Φάθεινο 

(1971-1979). 
78

 Γελ ππάξρεη αλαθνξά ζηνπο ηόπνπο πξνέιεπζεο ησλ ρνξώλ. Αξηζκνύληαη Υνξόο 1 θαη Υνξόο 2.  
79

 Πξόθεηηαη γηα κεηαγξαθή, γηα ζύλνιν ελλέα πλεπζηώλ. 
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Γηάηαμε κεξώλ:  I. ΣΑΜΗΚΟ  

 II. ΖΠΔΗΡΧΣΗΚΟ  

III. ΜΑΚΔΓΟΝΗΚΟ  

IV.  ΚΡΖΣΗΚΟ 

 

 Ι.Β/2.4. ΣΔΔΡΗ ΠΟΝΣΗΑΚΟΗ ΥΟΡΟΗ, γηα δέθα πλεπζηά (2002)
80

 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: Fl. - Ob. - 2Cl. - Bsn. - Alto Sax. - Ten Sax. - 2Hn. - 

Trt. 

 Ι.Β/2.5. SUITE SEXTETTO No. 1, γηα έμη πλεπζηά (2002) 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: Fl. - Ob. - Cl. - Bsn. - 2Hn. 

 

 Ι.Β/2.6. SΔΥΣΔΣΣΟ Νo. 2, γηα έμη πλεπζηά (2002)
81

 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: Fl. - Ob. - Bs. Cl. - Bsn. - 2Hn. 

Γηάηαμε κεξώλ: I. ΜΗΚΡΖ ΡΟΜΑΝΣΑ Αξ. 8 

II. ΦΟΤΓΚΑ 

 

Ι.Β/2.7. ΦΑΝΣΑΗΑ ΚΑΗ ΦΟΤΓΚΑ, Sextetto ράιθηλσλ πλεπζηώλ (2003) 

 Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: Trt. - 3Hn. - Trb. - Tba. 

 Πξώηε εθηέιεζε: Βόινο, ΔΥΠ, 10.3.1968 

 

 Ι.Β/2.8. ΟΤΙΣΑ Απ. 2, γηα ελλέα πλεπζηά (2007) 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: Fl. - Ob. - 2Cl. - Bsn. - 2Hn. - Tpt. - Trb.  

 

 Ι.Β/2.9. QUINTETTO No. 2, γηα πέληε πλεπζηά (1980)
82

 

 Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: 2Cl. - 2Bsn. - Hn. 

  Ι.Β/2.10.  QUINTETTO, ράιθηλσλ πλεπζηώλ (2007) 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: Tpt. - Hn. - 2Trb. - Tba. 

Γηάηαμε κεξώλ:  I. ΘΡΑΚΟΜΑΚΔΓΟΝΗΚΟ ΥΟΡΟ 

 II. Μεηαγξαθή από ην ΘΔΑΛΗΚΟ ΚΟΝΣΔΡΣΟ 

                                                 

80
 Σν έξγν απνηειεί αλαζεώξεζε ηνπ αληίζηνηρνπ έξγνπ, Σέζζερις Δλληνικοί Χοροί, γηα ελληά πλεπζηά (1980), 

ρσξίο ν ζπλζέηεο λα θαηαγξάθεη ηε δηάηαμε ησλ κεξώλ θαη κε δηαθνξεηηθή ελνξρεζηξσηηθή κνξθή. 
81

 Πηζαλώο πξόθεηηαη γηα κεηαγξαθή ηνπ έξγνπ από πηάλν γηα ζύλνιν πλεπζηώλ. Ζ ζύλζεζε Μικρή Ρομάνηζα 

αρ. 8, ηνπ πξώηνπ κέξνπο εληνπίδεηαη ζηε ζπιινγή «8 Μηθξέο Ρνκάληζεο θαη 22 Υνξνί» γηα πηάλν. Χζηόζν 

δελ αλαθέξεηαη ε ρξνλνινγία νινθιήξσζεο. Καηά πάζα πηζαλόηεηα νινθιεξώζεθε ηε δεθαεηία ηνπ 1980.  
82

 Πξόθεηηαη γηα κεηαγξαθή από έξγν γηα πηάλν. 
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 Ι.Β/2.11. ΠΟΝΣΗΑΚΖ ΟΤΗΣΑ Απ. 2, γηα πέληε ράιθηλα πλεπζηά (2010)
83

 

 Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: Tpt. - Hn. - 2Trb. - Tba. 

 

Ι.Β/2.12. ΜΑΚΔΓΟΝΗΚΟ ΥΟΡΟ «Μακεδονία Ξακοςζηή», γηα έμη ράιθηλα 

πλεπζηά (2010) 

 Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: Tpt. - 3Hn. - Trb. - Tba. 

 

Ι.Β/2.13. ΚΑΛΑΝΣΑ ΥΡΗΣΟΤΓΔΝΝΧΝ, γηα επηά ράιθηλα πλεπζηά (2010) 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: 2Tpt. - 2Hn. - 2Trb. - Tba. 

Γηάηαμε κεξώλ:  I. «Γελλήζεθε ν κηθξόο Ηεζνύο  (Γαιιίαο)»  

 II. «Μέζα ζ‟ απηό ην όκνξθν κσξό» 

III. «Καιήλ εζπέξαλ άξρνληεο (Διιάδνο)» 

 

Ι.Β/2.14. ΚΡΖΣΗΚΟ ΥΟΡΟ, γηα επηά ράιθηλα (2010) 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: 2Tpt. - 2Hn. - 2Trb. – Tba 

 

 Ι.Β/2.15. ΓΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΟΗ ΥΟΡΟΗ, γηα νθηώ πλεπζηά (αρξνλνιόγεην) 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: Fl. - Ob. - 2Cl. - Bsn. - 2Hn. - Trt. 

Γηάηαμε κεξώλ: I. ΜΑΚΔΓΟΝΗΚΟ Αξ. 2 

II. ΘΡΑΚΟΜΑΚΔΓΟΝΗΚΟ 

 

Ι.Β/3. Έπγα για κοςαπηέηο 

Ι.Β/3.1. SONATA No. 1, γηα θνπαξηέην εγρόξδσλ (1963)
84

 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: 2Vln. - Vla. - Vlc. 

Γηάξθεηα (ιεπηά): 16΄ 

 

 Ι.Β/3.2. ΣΔΔΡΗ ΔΛΛΖΝΗΚΟΗ ΥΟΡΟΗ, γηα θνπαξηέην ράιθηλσλ (1971) 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: Tpt. - Hn. - Trb. - Tba. 

Γηάηαμε κεξώλ:  I. ΣΑΜΗΚΟ  

 II. ΖΠΔΗΡΧΣΗΚΟ  

III. ΜΑΚΔΓΟΝΗΚΟ 

                                                 

83
 Πξόθεηηαη γηα κεηαγξαθή από ηε νπίηα αξ. 2 (Πονηιακή). Πξσηαξρηθή κνξθή γηα νξρήζηξα εγρόξδσλ. ε 

απηή ηε κνξθή δελ βξέζεθε. Δληνπίζηεθε γηα νξρήζηξα. 
84

 Σν έξγν έρεη εθδνζεί θαη γηα νξρήζηξα εγρόξδσλ. 
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IV. ΠΟΝΣΗΑΚΟ
85

 

Ι.Β/3.3. SONATA No. 2, γηα θνπαξηέην εγρόξδσλ (1984)
86

                    

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: 2Vln. - Vla. - Vlc. 

 

Ι.Β/3.4. ΈΞΗ ΔΛΛΖΝΗΚΟΗ ΥΟΡΟΗ, γηα θνπαξηέην εγρόξδσλ  (1988)
87

 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: 2Vln. - Vla. - Vlc. 

Γηάηαμε κεξώλ:  I. ΜΑΚΔΓΟΝΗΚΟ «Χ γιπθηά Μαθεδνλία»  

 ΗΗ. ΥΟΡΟ ΖΡΧΗΚΧΝ ΠΑΛΗΚΑΡΗΧΝ  

III. ΡΟΓΗΣΗΚΟ  

IV. ΘΔΑΛΗΚΟ «Καξαγθνύλα»  

 V. ΓΤΟ ΥΟΡΟΗ ΣΖ ΚΡΖΣΖ  

VI. ΓΤΟ ΥΟΡΟΗ ΣΟΤ ΠΟΝΣΟΤ 

Ι.Β/3.5. ΓΤΟ ΓΖΜΟΣΗΚΑ ΣΡΑΓΟΤΓΗΑ, γηα θνπαξηέην εγρόξδσλ (2003)
88

 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: 2Vln. - Vla. - Vlc. 

Γηάηαμε ηξαγνπδηώλ:  I. «αξάληα παιηθάξηα»  

II. «Έλα θαξάβη από ηη Υίν – παξαιιαγέο» 

 

Ι.Β/3.6. ΔΠΣΑ ΥΟΡΟΗ Δ ΤΝΘΔΣΟΤ ΡΤΘΜΟΤ, γηα θνπαξηέην εγρόξδσλ 

(2003)
89

 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: 2Vln. - Vla. - Vlc. 

 

Ι.Β/3.7. ΜΗΚΡΖ ΡΟΜΑΝΣΑ Απ. 6 ΚΑΗ ΣΡΗΦΧΝΖ ΦΟΤΓΚΑ, γηα θνπαξηέην 

μύιηλσλ (2004)
90

 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: Fl. - Ob. - Cl. - Bsn. 

 

Ι.Β/3.8. ΡΟΜΑΝΣΑ, γηα θνπαξηέην εγρόξδσλ (2004) 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: 2Vln. - Vla. - Vlc. 

                                                 

85
 Απνηειεί απηνύζην κέξνο από ηε νπίηα αξ. 1 (Πονηιακή). 

86
 Σν έξγν έρεη εθδνζεί θαη γηα νξρήζηξα εγρόξδσλ 

87
 Σν έξγν έρεη εθδνζεί θαη γηα νξρήζηξα εγρόξδσλ. Ζ δηαθνξά έγθεηηαη ζην πξώην κέξνο «Μαθεδνληθόο», 

όπνπ ν ζπλζέηεο αλαγξάθεη θαη ην ηίηιν ηνπ ηξαγνπδηνύ, „Χ γιπθηά Μαθεδνλία‟. 
88

 Πξόθεηηαη γηα κεηαγξαθή ηξαγνπδηώλ πηάλνπ γηα θνπαξηέην εγρόξδσλ.  
89

 Οη ρνξνί αξηζκνύληαη από ην έλα κέρξη ην επηά «Υνξόο 1
νο

 – Υνξόο 7
νο

», ρσξίο λα πξνζδίδνπλ ηνλ ηόπν 

πξνέιεπζεο. Σν έξγν έρεη κεηαγξαθεί θαη γηα νξρήζηξα εγρόξδσλ. 
90

 Σν έξγν απνηειεί κεηαγξαθή από πηάλν. Ζ έληππε κνξθή ηνπ έξγνπ θέξεη ηε ρξνλνινγία εθηύπσζεο. 
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Ι.Β/3.9. ΣΔΔΡΗ ΔΛΛΖΝΗΚΟΗ ΥΟΡΟΗ, γηα θνπαξηέην εγρόξδσλ (2006) 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: 2Vln. - Vla. - Vlc. 

Γηάηαμε κεξώλ:  I. «Κνληνύια ιεκνληά» - ΖΠΔΗΡΧΣΗΚΟ  

 II. «Βαζηιηθόο ζα γίλσ» - ΖΠΔΗΡΧΣΗΚΟ  

III. ΣΑΚΧΝΗΚΟ (ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ)  

IV. ΜΑΚΔΓΟΝΗΚΟ «Μαθεδνλία μαθνπζηή» 

 

Ι.Β/3.10. ΟΤΗΣΑ
91

 Δ ΠΔΝΣΔ ΜΔΡΖ, γηα θνπαξηέην εγρόξδσλ (2006) 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: 2Vln. - Vla. - Vlc. 

 

Ι.Β/3.11. ΣΡΗΑ ΚΟΤΑΡΣΔΣΑ, γηα ράιθηλα πλεπζηά (2007) 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: 2Trt. - Hn. - Trb. 

Γηάηαμε κεξώλ:   I. ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΠΗΣΡΟΦΖ ΣΟΤ ΦΗΛΊΠΠΟΤ 

  II. ΜΑΚΔΓΟΝΗΚΟ ΥΟΡΟ 

 III. ΥΟΡΟ 

 

Ι.Β/3.12. ΔΠΣΑ ΚΟΜΜΑΣΗΑ, γηα ηέζζεξα θόξλα FA (2008) 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: 2Hn. 

Γηάηαμε έξγσλ:  I. «Αθηέξσζε»  

 II. «Γάθλε κνπ»  

III. «Σξεηο ζπαλνί»  

IV. «Ο ιαγόο»  

 V. ΣΟΚΚΑΣΑ ΠΑΝΧ Δ ΒΤΕΑΝΣΗΝΟ ΘΔΜΑ  

VI. «Καξκελίηζα»  

 VII. Ο ΛΖΘΑΡΓΟ
92

 

 

Ι.Β/3.13 ΓΤΟ ΖΠΔΗΡΧΣΗΚΟΗ ΥΟΡΟΗ, γηα θνπαξηέην θιαξηλέησλ (αρξνλνιόγεην) 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: 3Cl. - Bs. Cl. 

Γηάηαμε κεξώλ:  I. «Βαζηιηάο ζα γίλσ» 

 II. «Κνληνύια ιεκνληά» 

 

Ι.Β/3.14. ΒΤΕΑΝΣΗΝΟ ΦΑΛΜΟ ΚΑΗ ΦΟΤΓΚΑ, γηα θνπαξηέην ζαμνθώλσλ 

(αρξνλνιόγεην)
93

 

                                                 

91
 Ο πξσηόηππνο ηίηινο ηνπ έξγνπ ήηαλ Suita ζε 5 μέρη.   

92
 Απνηειεί ην πξώην κέξνο ηεο πκθσλίαο αξ. 3. 
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Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: Sop. Sax. - Alto Sax. - Ten. Sax. - Bar. Sax. 

 

Ι.Β/4. Έπγα για ηπίο 

 Ι.Β/4.1. ΣΡΗΑ ΣΡΗΟ, γηα δύν θιαξίλα θαη πηάλν (1985)
94

 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: 2Cl. - Pno. 

 

Ι.Β/4.2. SUITE
95

 PER TRIO (1997) 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: Tpt. - Alto Sax. - Pno. 

 

Ι.Β/4.3. ΜΑΚΔΓΟΝΗΚΟ ΥΟΡΟ Απ. 1, γηα δύν θιαξηλέηα θαη πηάλν (2001) 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: 2Cl. - Pno. 

 

 Ι.Β/4.4. TRIO, γηα άιην – ηελόξν ζαμόθσλν θαη πηάλν
96

 (2004) 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: Alto Sax. - Ten. Sax. - Pno. 

 

Ι.Β/4.5. ΣΡΗΟ, γηα δύν θξνπζηνύρ θαη πηάλν (2004)
97

 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: 1
νο

 εθηειεζηήο [Timp. - S. Dr. - Bs. Dr.], 2
νο

 

εθηειεζηήο [Timp. - S. Dr. - Bs. Dr.] - Pno. 

 

Ι.Β/4.6. ΟΗ ΠΔΡΗΠΔΣΔΗΔ ΣΟΤ ΒΑΗΛΗΑ ΜΗΓΑ γηα ηξνκπόλη, άιην ζαμόθσλν
98

 

θαη πηάλν (2007)
99

 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: Tpt. - Alto Sax. - Pno. 

 

Ι.Β/4.7.  ΠΔΝΣΔ ΜΗΚΡΑ ΔΡΓΑ, γηα ηξία βηνινληζέια - πιινγή (2009)
100

 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: 3Vlc.  

Γηάηαμε έξγσλ:  I. ΜΗΚΡΖ ΡΟΜΑΝΣΑ ΚΑΗ ΚΔΡΣΟ  

                                                                                                                                                      

93
 Σν έξγν νινθιεξώζεθε ην 1980. Πξόθεηηαη γηα κεηαγξαθή από θνπαξηέην εγρόξδσλ γηα θνπαξηέην 

ζαμνθώλσλ. 
94

 Ζ ζπιινγή εθδόζεθε ην 1985. Σν πξώην κέξνο έρεη νινθιεξσζεί ην 1982 θαη ηα άιια δύν κέξε ην 1985. 

Σα κέξε δελ έρνπλ πξνγξακκαηηθό ραξαθηήξα θαη γη‟ απηό δελ θαηαγξάθνληαη. 
95

 Ζ αξρηθή κνξθή ηνπ ηίηινπ ήηαλ Suita per Trio. 
96

 Ζ αξρηθή κνξθή ηνπ ηίηινπ ήηαλ, Trio, Saxofoni Alto - Tenoro e Piano. 
97

 ην βηνεξγνγξαθηθό θαηάινγν έξγσλ ηνπ ζπλζέηε, ε αλαγξαθόκελε ρξνλνινγία νινθιήξσζεο είλαη ην έηνο 

1992. ηελ έληππε κνξθή ηνπ έξγνπ θαηά πάζα πηζαλόηεηα αλαγξάθεηαη ε ρξνλνινγία έθδνζεο (2004).  
98

 Ζ αξρηθή κνξθή ηνπ ηίηινπ ήηαλ Οι Περιπέηειες ηοσ Βαζιλιά Μίδα, για tromba sib, alto saxofoni και piano. 
99

 Γελ θαηαγξάθνληαη κέξε ηνπ έξγνπ. Πξώηε γξαθή 1996. 
100

 Αλεπίζεκε ζπιινγή ρσξίο ηε κνξθή έθδνζεο, όπσο ζπλήζηδε ν ζπλζέηεο. Πξόθεηηαη γηα κεηαγξαθή θαη 

επεμεξγαζία παιαηόηεξσλ έξγσλ γηα ην αζπλήζηζην ηξίν βηνινληζέισλ.   
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 II. ΜΗΚΡΖ ΡΟΜΑΝΣΑ ΚΑΗ ΥΟΡΟ  

III. ΠΡΔΛΟΤΓΗΟ ΚΑΗ ΦΟΤΓΚΑ (ΠΑΝΧ Δ ΘΔΑΛΗΚΟ 

ΘΔΜΑ)  

IV. ΣΑΚΧΝΗΚΟ  

 V. ΓΤΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΚΟΗ ΥΟΡΟΗ (ΜΑΚΔΓΟΝΗΚΟ ΥΟΡΟ 

Αξ. 5 ΚΑΗ ΜΑΚΔΓΟΝΗΚΟ ΥΟΡΟ Αξ. 1) 

 

 Ι.Β/4.8. TRIO, γηα ηξνκπέηα, άιην ζαμόθσλν θαη πηάλν
101

 (2010) 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: Tpt. - Alto Sax. - Pno. 

 

 Ι.Β/4.9. ΣΡΗΟ, γηα δύν θνξλέηεο θαη πηάλν (αρξνλνιόγεην)
102

 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: 2Tpt. - Pno. 

Γηάηαμε κεξώλ: I. 9
ν
 κέξνο – ΝΣΟΤΔΣΟ ΣΧΝ ΡΟΓΧΝ 

II. 10
ν
 κέξνο – ΜΑΡΤΑ ΚΑΗ ΜΗΓΑ 

 

Ι.Β/4.10. ΜΗΚΡΖ ΡΟΜΑΝΣΑ Απ. 4, γηα δύν ζαμόθσλα θαη πηάλν 

(αρξνλνιόγεην)
103

 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: Alto Sax. - Ten. Sax. - Pno. 

 

Ι.Β/4.11. ΣΔΔΡΑ ΔΡΓΑ, γηα ηελόξν ζαμόθσλν, βηνιί θαη πηάλν
104

 

(αρξνλνιόγεην)
105

 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: Ten. Sax. - Vln. - Pno. 

Γηάηαμε κεξώλ:  I. ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΟΝΣΗΑΚΖ ΟΤΗΣΑ Αξ. 2  

 II. ΚΡΖΣΗΚΟ ΥΟΡΟ  

III. ΡΟΜΑΝΣΑ ΚΑΗ ΥΟΡΟ   

IV. ΠΡΔΛΟΤΓΗΟ ΚΑΗ ΚΔΡΣΟ 

 

Ι.Β/4.12. ΔΡΓΑ ΓΗΑ ΣΡΗΟ (βηνιί, βηνινληζέιν θαη πηάλν) – πιινγή ζε δύν ηεύρε 

(αρξνλνιόγεην) 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: Vln. - Vlc. - Pno. 

[Σεύρνο Η – Πεξηγξαθηθήο θαη Νενξνκαληηθήο Μνπζηθήο]
106

 

                                                 

101
 Ζ αξρηθή κνξθή ηνπ ηίηινπ ήηαλ, Trio per tromba Sib saxofono alto e piano. 

102
 Πξόθεηηαη γηα κεηαγξαθή από ην 9

ν
 θαη 10

ν
 κέξνο, από ηελ νπίηα, Οι περιπέηειες ηοσ Βαζιλιά Μίδα. 

103
 Πξόθεηηαη γηα κεηαγξαθή από πηάλν.  

104
 Ο αξρηθόο ηίηινο ηνπ έξγνπ ήηαλ, «4 Έξγα γηα SAXOFONO TEN – VIOLI – PIANO». 

105
 Πξόθεηηαη γηα κεηαγξαθή από ηελ Πονηιακή οσίηα αρ. 2 (1968) θαη ηα ππόινηπα από έξγα γηα πηάλν. 
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Γηάηαμε έξγσλ:  I. ΝΟΣΑΛΓΗΑ ΚΑΗ ΥΟΡΟ 

 II. ΡΟΜΑΝΣΑ ΚΑΗ ΥΟΡΟ 

III. ΠΡΔΛΟΤΝΣΗΟ ΚΑΗ ΥΟΡΟ 

IV. ΠΡΔΛΟΤΓΗΟ ΚΑΗ ΚΔΡΣΟ 

 V. ΟΝΑΣΑ Αξ. 1 

VI. ΣΡΗΟ (ζε θόξκα θιαζηθή)  

 VII.ΡΟΜΑΝΣΑ 

VIII. ΜΠΑΛΑΝΣΑ (ΑΠΟΛΛΧΝΗΑ) 

 

[Σεύρνο Η – Δπεμεξγαζκέλνπο Γεκνηηθνύο ρνξνύο θαη Σξαγνύδηα] 

Γηάηαμε έξγσλ: I. ΣΑΜΗΚΟ – ΖΠΔΗΡΧΣΗΚΟ – ΥΟΡΟ ΖΡΧΗΚΧΝ 

ΠΑΛΗΚΑΡΗΧΝ (1821 ) – ΚΔΡΚΤΡΑΨΚΟ – ΣΑΚΧΝΗΚΟ – 

ΜΑΚΔΓΟΝΗΚΟ 

 II. ΠΡΔΛΟΤΓΗΟ – ΜΑΚΔΓΟΝΗΚΟ ΥΟΡΟ «Μαθεδνλία 

μαθνπζηή» 

III. ΖΠΔΗΡΧΣΗΚΟ «Βαζηιηθόο ζα γίλσ ζην παξαζύξη ζνπ» 

IV. ΘΡΑΚΟΜΑΚΔΓΟΝΗΚΟ ΥΟΡΟ  

 V. ΠΟΝΣΗΑΚΖ ΟΤΗΣΑ Αξ. 2 (δύν ρνξνί) 

VI. ΠΡΔΛΟΤΓΗΟ ΚΑΗ ΥΟΡΟΗ (πξεινύδην θαη δύν ρνξνί)  

 VII.ΡΟΓΗΣΗΚΟ ΥΟΡΟ 

VIII. ΚΡΖΣΗΚΟ ΥΟΡΟ 

 

Ι.Β/5. Έπγα για νηούο 

 

Ι.Β/5.1. ΦΑΝΣΑΙΑ Απ. 1, γηα δύν πηάλα (1984)
107

 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: 2Pno. 

Ι.Β/5.2. ΚΟΜΜΑΣΗΑ ΓΗΑ ΠΗΑΝΟ – ΣΔΔΡΑ ΥΔΡΗΑ, γηα κηθξέο θαη κεγάιεο 

ηάμεηο – πιινγή (1984) 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: Pno. 

                                                                                                                                                      

106
 Οη ηίηινη πνπ δόζεθαλ ζε θάζε ηεύρνο, θαηαγξάθεθαλ όπσο ηνπο είρε ζπληάμεη ν ζπλζέηεο. 

107
 Πξόθεηηαη γηα κεηαγξαθή γηα δύν πηάλα. Αξρηθή κνξθή γηα ζόιν πηάλν θαη νξρήζηξα. Σν έξγν 

νινθιεξώζεθε ην 1979 θαη εθηειέζηεθε ηνλ ίδην ρξόλν από ηε ΥΟ ηνπ ΑΧ. 
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Γηάηαμε έξγσλ:  I. «Βαζηιηθόο ζα γίλσ ζην παξαζύξη ζνπ» 

 II. «αξάληα παιηθάξηα» 

III. ΣΡΑΓΟΤΓΑΚΗ
108

  

IV. ΥΟΡΔΤΣΗΚΟ 

 V. ΥΟΡΟ ΣΖ ΚΟΤΚΛΑ 

VI. ΑΝΟΗΞΗΑΣΗΚΟ ΒΑΛ 

 VII. ARIOZO 

VIII. ΜΑΚΔΓΟΝΗΚΟ ΥΟΡΟ 

 IX. ΑΜΑΓΡΤΑΓΔ ΚΑΗ ΔΗΛΗΝΟΗ (κπαιέην)
109

 

 

I.B/5.3. ΟΝΑΣΑ, γηα βηνιί θαη πηάλν (1990) 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: Vln. - Pno. 

 

Ι.Β/5.4. ΟΤΗΣΑ ΓΗΑ ΓΤΟ ΠΗΑΝΑ – πιινγή (1991)
110

 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: 2Pno. 

Γηάηαμε έξγσλ:  I. ΣΔΡΦΗΥΟΡΖ
111

 

 II. ΥΟΡΟ ΣΧΝ ΜΤΣΖΡΗΧΝ 

ΗΗΗ. ΥΟΡΟ ΣΧΝ ΑΣΤΡΧΝ 

IV. ΣΡΑΓΟΤΓΗ ΣΖ ΥΑΡΑ 

 

Ι.Β/5.5. ΔΡΓΑ ΓΗΑ ΚΛΑΡΗΝΔΣΟ ΚΑΗ ΠΗΑΝΟ – πιινγή (2001) 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: Cl. - Pno. 

Γηάηαμε έξγσλ:  I. ΚΔΡΣΟ 

 II. «Φαξνπνύια» 

III. ΥΟΡΟ ΣΟΤ ΕΑΛΟΓΓΟΤ 

IV. ΡΟΝΣΟ Αξ. 1 (ζε ζηπι ειιεληθό)
112

 

 V. ΘΔΜΑ ΚΑΗ ΠΑΡΑΛΛΑΓΔ (δεκνηηθό – κεηαγξαθή από 

πηάλν) 

  VI. ΔΡΔΝΑΣΑ  

 VII. ΡΟΜΑΝΣΑ  

                                                 

108
 Από ηε ζπιινγή Παιδικά Κομμάηια για Πιάνο. Δπεμεξγαζία ηνπ πιηθνύ γηα δύν εθηειεζηέο. 

109
 Από ην ηξίην κέξνο ηεο δεύηεξεο πξάμεο, ηεο όπεξαο Απολύηρωζη.  

110
 Σα έξγα πεγάδνπλ από ηε οσίηα Μπαλέηοσ γηα νξρήζηξα. Μεηαγξαθή γηα δύν πηάλα, Μάηνο 1989. 

111
 Μνπζηθή κπαιέηνπ. 

112
 Μεηαγξαθή από ην αληίζηνηρν έξγν γηα βηνιί θαη πηάλν. 



 62 

VIII. ΜΗΚΡΖ ΡΟΜΑΝΣΑ ΚΑΗ ΥΟΡΟ 

IX. ΜΠΑΛΑΝΣΑ 

 X. ΔΗΓΤΛΛΗΟ ΚΑΗ ΥΟΡΟ 

XI. ΘΡΑΚΟΜΑΚΔΓΟΝΗΚΟ
113

 

 XII. Ζ ΜΗΚΡΖ ΣΗΓΓΑΝΑ
114

 

XIII. ΟΤΗΣΑ Αξ. 2
115

 

XIV. ΡΟΝΣΟ Αξ. 2
116

 

 

Ι.Β/5.6. ΓΗΠΣΤΥΟ Απ. 1, γηα βηνιί θαη πηάλν (2006)
117

 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: Solo. Vln. - Pno. 

Γηάηαμε κεξώλ: I. ΜΠΑΛΑΝΣΑ  

ΗΗ. ΜΗΚΡΖ ΣΗΓΓΑΝΑ 

 

Ι.Β/5.7. ΓΗΠΣΤΥΟ Απ. 2, γηα βηνιί θαη πηάλν (2006)
118

 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: Solo. Vln. - Pno. 

Γηάηαμε κεξώλ: I. ΡΟΜΑΝΣΑ 

ΗΗ. ΔΗΓΤΛΛΗΟ ΚΑΗ ΥΟΡΟ 

 

Ι.Β/5.8. ΣΡΗΠΣΤΥΟ Απ. 1, γηα βηνιί θαη πηάλν (2006)
119

 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: Solo. Vln. - Pno. 

Γηάηαμε κεξώλ:  I. ΡΟΝΣΟ (ζε ζηπι ειιεληθό) 

 II. ΔΡΔΝΑΣΑ  

ΗΗI. ΚΔΡΣΟ 

Πξώηε εθηέιεζε: «Ρνληό (ζε ζηπι ειιεληθό)», Λάξηζα, ΓΧΛ, 25.6.1961
120

 

                                                 

113
 Μεηαγξαθή από ην αληίζηνηρν έξγν γηα πηάλν. 

114
 Μεηαγξαθή από ην αληίζηνηρν έξγν γηα βηνιί θαη πηάλν. 

115
 Μεηαγξαθή από ην αληίζηνηρν έξγν γηα πηάλν. 

116
 Μεηαγξαθή από ην αληίζηνηρν έξγν γηα βηνιί θαη πηάλν. 

117
 Σα έξγα εληάζζνληαη θαη ζηε ζπιινγή Έξγα γηα Βηνιί θαη Πηάλν‟, Σεύρνο Η. Πξόθεηηαη γηα εθ λένπ 

επεμεξγαζία ηνπ πιηθνύ θαη ηεο κνξθνινγηθήο δνκήο, δίλνληαο ην ραξαθηήξα ελόο εληαίνπ έξγνπ κε δύν 

κέξε (πηπρέο). 
118

 Σα έξγα εληάζζνληαη θαη ζηε ζπιινγή Έξγα γηα Βηνιί θαη Πηάλν‟, Σεύρνο ΗΗ. Πξόθεηηαη γηα εθ λένπ 

επεμεξγαζία ηνπ πιηθνύ θαη ηεο κνξθνινγηθήο δνκήο, δίλνληαο ην ραξαθηήξα ελόο εληαίνπ έξγνπ κε δύν 

κέξε (πηπρέο). 
119

 Σα έξγα εληάζζνληαη θαη ζηε ζπιινγή Έξγα γηα Βηνιί θαη Πηάλν‟, Σεύρνο Η. Πξόθεηηαη γηα εθ λένπ 

επεμεξγαζία ηνπ πιηθνύ θαη ηεο κνξθνινγηθήο δνκήο, δίλνληαο ην ραξαθηήξα ελόο εληαίνπ έξγνπ κε ηξία 

κέξε (πηπρέο). 
120

 Δθηειέζηεθε ζε ζπλαπιία ηνπ Γεκνηηθνύ Χδείνπ Λάξηζαο. ην βηνιί ν Γεώξγηνο Καλάηζνο θαη ζην πηάλν 

ε Λίδα αθειιαξίνπ. 
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Ι.Β/5.9. 7 ΔΡΓΑ ΓΗΑ 2 ΠΗΑΝΑ ΚΑΗ 1 ΓΗΑ 4 ΔΚΣΔΛΔΣΔ - πιινγή (2008)
121

 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: 2 Pno. 

Γηάηαμε έξγσλ:  I. ΣΡΗΠΣΤΥΟ
122

 

 II. ΜΠΑΛΑΝΣΑ Αξ. 1 (ΑΠΟΛΛΧΝΗΑ),  

III. ΜΠΑΛΑΝΣΑ Αξ. 2 

IV. ΚΤΚΛΗΚΖ ΟΤΗΣΑ ΜΠΑΛΔΣΟΤ 
123

 

 V. ΑΜΑΓΡΤΑΓΔ ΚΑΗ ΔΗΛΗΝΟΗ
124

   

VI. ΣΟΚΑΣΑ ΚΑΗ ΦΟΤΓΚΑ (βπδαληηλό ζέκα „Όηη εηο ηνλ 

αηώλα‟) 

VII. ΠΟΝΣΗΑΚΖ ΟΤΗΣΑ Αξ. 1  

 VIII. ΠΟΝΣΗΑΚΖ ΟΤΗΣΑ Αξ. 2
125

 

 

Ι.Β/5.10. ΟΤΙΣΑ, γηα ζνπξάλν ζαμόθσλν θαη πηάλν
126

 (2009) 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: Sop. Sax. - Pno. 

 

Ι.Β/5.11. ΜΗΚΡΖ ΡΟΜΑΝΣΑ ΚΑΗ ΚΔΡΣΟ Απ. 2, γηα ζαμόθσλν ηελόξν θαη 

πηάλν (2009) 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: Ten. Sax. - Pno. 

 

Ι.Β/5.12. ΘΡΑΚΟΜΑΚΔΓΟΝΗΚΟ ΥΟΡΟ,  γηα ζόιν ηξνκπέηα θαη πηάλν (2010) 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: Solo. Tpt. - Pno. 

 

Ι.Β/5.13. ΡΟΜΑΝΣΑ Απ. 3 ΚΑΗ ΥΟΡΟ Απ. 6, γηα ζόιν ηξνκπέηα θαη πηάλν 

(2010) 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: Solo. Tpt. - Pno. 

I.B/5.14. ΜΠΑΛΑΝΣΑ (ΑΠΟΛΛΧΝΗΑ), γηα βηνινληζέιν θαη πηάλν (αρξνλνιόγεην) 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: Vlc. - Pno. 

 

                                                 

121
 Ζ ζπιινγή θέξεη ηε ρξνλνινγία έθδνζεο. 

122
 Δκπλεπζκέλν από ηε ηξαγσδία ν „Φηινθηήηεο ηνπ νθνθιή.‟ 

123
 Βιέπε δηάηαμε κεξώλ ππνθαηεγνξία Η.Α/1. 

124
 Από ην κπαιέην ηεο ηξίηεο πξάμεο ηεο όπεξαο Απολύηρωζη. 

125
 Πξόθεηηαη γηα κηα εληαία ζπιινγή πνπ ελζσκαηώλεη νθηώ θνκκάηηα. Σν όγδνν θνκκάηη Πονηιακή οσίηα 

αρ. 2 αθνξά ζύλζεζε γηα δύν πηάλα θαη ηέζζεξηο εθηειεζηέο θαη επνκέλσο ζα έπξεπε λα ζπκπεξηιεθζεί 

ζηελ ππνθαηεγνξία Η.Β/4. Χζηόζν, ιόγσ ηνπ εληαίνπ ραξαθηήξα ηεο ζπιινγήο ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ 

ππάξρνπζα ππνθαηεγνξία.   
126

 Ζ αξρηθή κνξθή ηνπ ηίηινπ ήηαλ Suita per soprano saxofoni, ρσξίο αλαθνξά γηα πηάλν. 
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Ι.Β/5.15. ΓΗΑ ΓΤΟ ΠΗΑΝΑ - πιινγή (αρξνλνιόγεην)
127

 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: 2Pno. 

Γηάηαμε έξγσλ:  I. ΜΠΑΛΑΝΣΑ Αξ. 3  

 II. ΜΠΑΛΑΝΣΑ Αξ. 4  

III. ΟΛΤΜΠΗΟ ΓΗΑ 

 

Ι.Β/5.16. ΔΡΓΑ ΓΗΑ ΒΗΟΛΗ ΚΑΗ ΠΗΑΝΟ, ζε δύν ηεύρε (αρξνλνιόγεην) 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: Vln. - Pno. 

[Σεύρνο Η] 

Γηάηαμε έξγσλ:  Η. ΡΟΜΑΝΣΑ 

 ΗΗ. ΜΠΑΛΑΝΣΑ 

ΗΗΗ. ΔΗΓΤΛΛΗΟ ΚΑΗ ΥΟΡΟ 

IV. Ζ ΜΗΚΡΖ ΣΗΓΓΑΝΑ 

[Σεύρνο ΗΗ] 

Γηάηαμε έξγσλ:  Η. ΚΔΡΣΟ 

 ΗΗ. «Φαξνπνύια» 

ΗΗΗ. ΥΟΡΟ ΕΑΛΛΟΓΟΤ 

IV. ΡΟΝΣΟ (ζε ζηπι ειιεληθό) 

 V. ΔΡΔΝΑΣΑ 

VI. ΟΝΑΣΑ Αξ. 1 

 

Ι.Β/5.17. ΈΡΓΑ ΓΗΑ ΒΗΟΛΟΝΣΔΛΟ ΚΑΗ ΠΗΑΝΟ – πιινγή (αρξνλνιόγεην) 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: Vlc. - Pno. 

Γηάηαμε έξγσλ:  I. ΜΗΚΡΖ ΡΟΜΑΝΣΑ ΚΑΗ ΥΟΡΟ Αξ. 1 

 II. ΜΗΚΡΖ ΡΟΜΑΝΣΑ ΚΑΗ ΥΟΡΟ Αξ. 2 

III. ΜΗΚΡΖ ΡΟΜΑΝΣΑ ΚΑΗ ΜΔΝΟΤΔΣΟ 

IV. ΜΗΚΡΖ ΡΟΜΑΝΣΑ ΚΑΗ ΚΔΡΣΟ Αξ. 1 

 V. ΜΗΚΡΖ ΡΟΜΑΝΣΑ ΚΑΗ ΚΔΑΡΣΟ ξ. 2 

VI. ΘΔΜΑ ΜΔ ΠΑΡΑΛΛΑΓΔ 

 VII.ΘΔΜΑ ΜΔ ΠΑΡΑΛΛΑΓΔ (πάλσ ζε Γεκνηηθό Σξαγνύδη) 

                                                 

127
 ηελ νπζία πξόθεηηαη γηα έλα αρξνλνιόγεην άικπνπκ κε ηξεηο ζπλζέζεηο γηα δύν εθηειεζηέο (κόλν ην έξγν 

Ολύμπιος Γίας θέξεη ηε ρξνλνινγία 1986) κε ηίηιν  Για δύο Πιάνα, ρσξίο πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο. Δπίζεο, ε 

έληππε κνξθή ηνπ δηαθέξεη ησλ επίζεκσλ εκπνξηθώλ απηνεθδόζεσλ ηνπ ζπλζέηε, όπσο ζπλήζηδε θπξίσο 

γηα ηα έξγα ηνπ κε πηάλν θαη όρη κόλν. 
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VIII. ΠΡΔΛΟΤΓΗΟ ΚΑΗ ΦΟΤΓΚΑ (πάλσ ζε Θεζζαιηθό Θέκα) 

IX. ΠΡΔΛΟΤΓΗΟ ΚΑΗ ΦΟΤΓΚΑ 

 X. ΜΗΚΡΖ ΡΟΜΑΝΣΑ ΚΑΗ ΦΟΤΓΚΑ 

XI. ΓΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΟΗ ΥΟΡΟΗ Αξ. 1 

 XII. ΓΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΟΗ ΥΟΡΟΗ Αξ.2 

 

Ι.Β/5.18. ΔΡΓΑ ΓΗΑ ΦΛΑΟΤΣΟ Ή ΟΜΠΟΔ ΚΑΗ ΠΗΑΝΟ – πιινγή 

(αρξνλνιόγεην) 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: Fl. ή Ob. - Pno. 

Γηάηαμε έξγσλ:  I. ΚΔΡΣΟ 

 ΗΗ. «Φαξνπνύια» 

III. ΥΟΡΟ ΣΟΤ ΕΑΛΟΓΓΟΤ 

IV. ΡΟΝΣΟ Αξ. 1 (ζε ζηπι ειιεληθό) 

 V. ΘΔΜΑ ΚΑΗ ΠΑΡΑΛΛΑΓΔ
128

 

VI. ΔΡΔΝΑΣΑ 

 VII. ΜΗΚΡΖ ΡΟΜΑΝΣΑ ΚΑΗ ΥΟΡΟ 

VIII. ΜΠΑΛΑΝΣΑ 

 

Ι.Β/5.19. ΔΡΓΑ ΓΗΑ ΦΛΑΟΤΣΟ ΚΑΗ ΠΗΑΝΟ – πιινγή (αρξνλνιόγεην) 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: Fl. - Pno. 

Γηάηαμε έξγσλ:  I. ΔΗΓΤΛΛΗΟ ΚΑΗ ΥΟΡΟ 

 ΗΗ. ΘΡΑΚΟΜΑΚΔΓΟΝΗΚΟ 

III. Ζ ΜΗΚΡΖ ΣΗΓΓΑΝΑ
129

  

IV. ΟΤΗΣΑ Αξ. 1 

 V. ΟΤΗΣΑ Αξ. 2
130

 

VI. ΡΟΝΣΟ Αξ. 2
131

 

 

Ι.Β/5.20 ΈΡΓΑ ΓΗΑ ΦΑΓΚΟΣΟ ΚΑΗ ΠΗΑΝΟ– πιινγή (αρξνλνιόγεην)
132

 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: Bsn. - Pno. 

                                                 

128
 Γεκνηηθό, κεηαγξαθή από ην αληίζηνηρν έξγν γηα πηάλν. 

129
 Μεηαγξαθή από ην αληίζηνηρν έξγν γηα βηνιί θαη πηάλν. 

130
 Μεηαγξαθή από ην αληίζηνηρν έξγν γηα πηάλν. 

131
 Ό.π. 

132
 Ζ ζπιινγή απνηειεί κεηαγξαθή ησλ έξγσλ γηα Βιολονηζέλο και Πιάνο. Πεξηέρεη ηα ίδηα έξγα, κε ηε 

δηαθνξά όηη ν ζπλζέηεο εληάζζεη θαη δύν αθόκα θνκκάηηα, ηνλ Μακεδονικό Χορό αρ. 5 θαη ηνλ Σζακωνικό. 

Δπίζεο ππάξρεη επαθξηβώο ε ίδηα ζπιινγή γηα Βιολί και Πιάνο. 



 66 

Γηάηαμε έξγσλ:  I. ΜΗΚΡΖ ΡΟΜΑΝΣΑ ΚΑΗ ΥΟΡΟ Αξ. 1 

 II. ΜΗΚΡΖ ΡΟΜΑΝΣΑ ΚΑΗ ΥΟΡΟ Αξ. 2 

III. ΜΗΚΡΖ ΡΟΜΑΝΣΑ ΚΑΗ ΜΔΝΟΤΔΣΟ 

IV.ΜΗΚΡΖ ΡΟΜΑΝΣΑ ΚΑΗ ΚΔΡΣΟ Αξ. 1 

 V. ΜΗΚΡΖ ΡΟΜΑΝΣΑ ΚΑΗ ΚΔΡΣΟ Αξ. 2 

VI. ΘΔΜΑ ΜΔ ΠΑΡΑΛΛΑΓΔ 

 VII.ΘΔΜΑ ΜΔ ΠΑΡΑΛΛΑΓΔ (πάλσ ζε δεκνηηθό ηξαγνύδη) 

VIII. ΠΡΔΛΟΤΓΗΟ ΚΑΗ ΦΟΤΓΚΑ (πάλσ ζε ζεζζαιηθό ζέκα) 

IX. ΠΡΔΛΟΤΓΗΟ ΚΑΗ ΦΟΤΓΚΑ 

 X. ΜΗΚΡΖ ΡΟΜΑΝΣΑ ΚΑΗ ΦΟΤΓΚΑ 

XI. ΓΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΟΗ ΥΟΡΟΗ Αξ. 1 

 XII. ΓΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΟΗ ΥΟΡΟΗ Αξ. 2 

XIII. ΜΑΚΔΓΟΝΗΚΟ ΥΟΡΟ Αξ. 5 

  XIV. ΣΑΚΧΝΗΚΟ 

 

Ι.Γ. Έπγα για ζόλο όπγανο 

Ι.Γ/1. Έπγα για πιάνο 

Ι.Γ/1.1. ΔΡΓΑ ΓΗΑ ΠΗΑΝΟ – ζε πέληε ηεύρε (1958 -1985)
133

 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: Pno. 

[Σεύρνο Η]
134

 

Γηάηαμε έξγσλ:  I. ΚΔΡΣΟ 

 II. ΠΡΔΛΟΤΓΗΟ 

III. ΘΔΜΑ ΜΔ ΠΑΡΑΛΛΑΓΔ Αξ. 1 

IV. ΘΔΜΑ ΜΔ ΠΑΡΑΛΛΑΓΔ Αξ. 2 

 V. ΜΑΚΔΓΟΝΗΚΟ ΥΟΡΟ Αξ. 1 

Πξώηε εθηέιεζε: Αζήλα, Γεώξγηνο Μάλεζεο, 20.12.1962
135

 

VI. ΜΑΚΔΓΟΝΗΚΟ ΥΟΡΟ Αξ. 2 

                                                 

133
 Ο ζπλζέηεο ρξνλνινγεί ηελ νινθιήξσζε ησλ έξγσλ ζην βηνεξγνγξαθηθό ηνπ θαηάινγν κεηαμύ ηνπ 1958 -

1985. Οη δηάξθεηεο ζηα αλαγξαθόκελα έξγα αληιήζεθαλ από ηηο ρξνληθέο ελδείμεηο ησλ δύν ςεθηαθώλ 

ζπιινγώλ, αληίζηνηρα 1999 θαη 2000, κε ζνιίζη  ηνλ Alexander Rikel. Βιέπε ππνζεκείσζε 167 (Κεθ. 1). 
134

 Υσξίο ρξνλνινγία έθδνζεο. 
135

 Βιέπε Κεθάιαην 1, ππνζεκείσζε 48. 
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 VII. ΠΔΝΣΟΕΑΛΖ 

VIII. ΟΤΗΣΑ 

Γηάξθεηα (ιεπηά): 4.57΄ 

IΥ. ΠΟΝΣΗΑΚΖ ΟΤΗΣΑ Αξ. 1 

Γηάξθεηα (ιεπηά): 7.36΄  

 Υ. ΠΟΝΣΗΑΚΖ ΟΤΗΣΑ Αξ. 2 

Γηάξθεηα (ιεπηά): 8.29΄ 

Πξώηε εθηέιεζε: Αζήλα, Φξεηδεξίθνο Γεσξγίνπ, 

20.5.1970
136

 

[Σεύρνο ΗΗ]
137

 

Γηάηαμε έξγσλ: XI. ΣΡΔΗ ΜΟΤΗΚΔ ΔΗΚΟΝΔ (α. Σν πνηάκη, β. Υνξόο, γ.  

Καπξίηζην) 

Γηάξθεηα (ιεπηά): 7.30΄ 

XII. ΘΑΛΑΟΠΟΤΛΗΑ 

Γηάξθεηα (ιεπηά): 3.53΄ 

XIII. ΑΠΟΛΛΧΝΗΑ ΜΠΑΛΑΝΣΑ 

Γηάξθεηα (ιεπηά): 7.20΄ 

Πξώηε εθηέιεζε: Αζήλα, Λίληα Λενύζε, 26.1.1975
138

 

XIV. ΣΡΔΗ ΜΗΝΗΑΣΟΤΡΔ 

 XV. ΟΝΑΣΗΝΑ Αξ. 1 

XVI. ΟΝΑΣΗΝΑ Αξ. 2 

XVII. ΟΝΑΣΑ Αξ. 1 

XVIII. ΟΝΑΣΑ Αξ. 2 

Γηάξθεηα (ιεπηά): 10.51΄ 

 

[Σεύρνο ΗΗΗ]
139

 

Γηάηαμε έξγσλ: XIX. ΡΟΜΑΝΣΑ Αξ. 1 

Γηάξθεηα (ιεπηά): 4.28΄ 

 XX. ΠΡΔΛΟΤΓΗΟ ΚΑΗ ΚΔΡΣΟ 

Γηάξθεηα (ιεπηά): 5.39΄ 

                                                 

136
 Βιέπε ππνζεκείσζε 98. 

137
 Υσξίο ρξνλνινγία έθδνζεο. 

138
 Βιέπε ππνζεκείσζε 124. 

139
 Υξνλνινγία έθδνζεο 2005. 
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XXI. ΝΟΣΑΛΓΗΑ ΚΑΗ ΥΟΡΟ 

 XXII. ΜΠΑΛΑΝΣΑ Αξ. 2 

Γηάξθεηα (ιεπηά): 5.16΄ 

XXIII. ΣΟΚΑΣΑ ΚΑΗ ΦΟΤΓΚΑ (ΠΑΝΧ Δ ΔΝΑ 

ΒΤΕΑΝΣΗΝΟ ΘΔΜΑ) 

Γηάξθεηα (ιεπηά): 6.19΄ 

XXIV. ΑΜΑΓΡΤΑΓΔ ΚΑΗ ΔΗΛΗΝΟΗ 

Γηάξθεηα (ιεπηά): 5.02΄ 

 XXV. ΣΗΓΓΑΝΗΚΖ ΦΑΝΣΑΗΑ 

Γηάξθεηα (ιεπηά): 3.29΄ 

XXVI. ΣΗΜΗΟ ΣΑΤΡΟ 

 

[Σεύρνο IV]
140

 

Γηάηαμε έξγσλ: XXVII. ΣΟΥΑΜΟ ΚΑΗ ΘΡΗΑΜΒΟ 

XXVIII. ΜΠΑΛΑΝΣΑ Αξ. 3 

   XXIX. ADAGIO 

     XXX. ΠΗΔΡΗΓΔ ΜΟΤΔ - ΟΤΗΣΑ 

    XXXI. ΡΟΝΣΟ Αξ. 2 (ΠΑΝΧ Δ ΘΔΑΛΗΚΑ ΘΔΜΑΣΑ) 

Γηάξθεηα (ιεπηά): 5.16΄ 

  XXXII. ΣΖ ΓΔΠΧ
141

 

Γηάξθεηα (ιεπηά): 5.55΄ 

XXXIII. ΡΟΓΗΣΗΚΟ ΥΟΡΟ 

XXXIV. ΘΡΑΚΟΜΑΚΔΓΟΝΗΚΟ ΥΟΡΟ 

  XXXV. «Έλα Καξάβη από ηε Υίν» 

 

[Σεύρνο V]
142

 

Γηάηαμε έξγσλ: XXXVI. ΜΟΤΗΚΖ ΜΠΑΛΔΣΟΤ (ΣΔΡΦΗΥΟΡΖ) 

Γηάξθεηα (ιεπηά): 4.48΄ 

XXXVII. ΜΠΑΛΑΝΣΑ Αξ. 4 (ΟΛΤΜΠΗΟ ΓΗΑ) 

Γηάξθεηα (ιεπηά): 4.35΄ 

                                                 

140
 Υξνλνινγία έθδνζεο 1984. 

141
 ύλζεζε ην 1982 γηα πςίθσλν ρνξσδία θαη νξρήζηξα. Σν έξγν δελ βξέζεθε ζε απηόλνκε κνξθή. Χζηόζν 

κε ηελ ίδηα νξγαλνινγηθή δηαλνκή απνηειεί ην ηξίην κέξνο ηνπ ζπκθσληθνύ πνηήκαηνο Κλεθηοσριά. Βιέπε 

ππνθαηεγνξία ΗΗ/3. 
142

 Υξνλνινγία έθδνζεο 1988. 
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XXXVIII. ΡΟΜΑΝΣΑ Αξ. 2 

Γηάξθεηα (ιεπηά): 6.08΄ 

XXXIX. ΡΟΜΑΝΣΑ Αξ. 3 

       XLI. ΥΟΡΟ ΣΧΝ ΜΤΣΖΡΗΧΝ
143

 

Γηάξθεηα (ιεπηά): 6.10΄ 

     XLII. «Κάησ ζην Γηαιό» 

    XLIII. ΣΡΗΦΧΝΖ ΦΟΤΓΚΑ 

    XLIV. ΠΡΔΛΟΤΓΗΟ ΚΑΗ ΦΟΤΓΚΑ 

     XLV. ΠΡΔΛΟΤΓΗΟ ΚΑΗ ΦΟΤΓΚΑ
144

 

    XLVI. ΦΟΤΓΚΑ ΠΑΝΧ Δ ΘΔΑΛΗΚΟ ΘΔΜΑ 

«Καξαγθνύλα» 

 

Ι.Γ/1.2. 30 ΠΑΗΓΗΚΑ ΚΟΜΜΑΣΗΑ ΠΑΝΧ Δ ΑΡΥΑΗΔ ΔΛΛΖΝΗΚΔ 

ΚΛΗΜΑΚΔ – πιινγή (1974)
145

 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: Pno. 

Γηάηαμε έξγσλ:  I. Moderato 

 II. Allegro 

III. Moderato 

IV. Allegro 

 V. Moderato 

VI. Allegro 

VII. Allegretto 

VIII. Allegro 

IΥ. Allegretto 

Υ. Allegro 

XI. Moderato 

XII. Allegro 

XIII. Allegro 

XIV. Allegro 

XV. Allegro 

                                                 

143
 Από ην δεύηεξν κέξνο ηνπ έξγνπ Αρταϊκή Μακεδονική οσίηα. Βιέπε ππνθαηεγνξία Η.Α/1. 

144
 Από ηελ όπεξα Απολύηρωζη. 

145
 Σν θάζε έξγν αηνκηθά δελ έρεη ηίηιν κε πξνγξακκαηηθό ραξαθηήξα, όπσο ζπλήζηδε ν ζπλζέηεο. Δθηόο από 

έμη θνκκάηηα. 
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XVI. Allegretto 

XVII. Moderato 

XVIII. Allegro 

XIX. Moderato 

XX. Allegro - Vivo 

XXI. Allegro 

XXII. Andantino Sonetto 

XXIII. Allegro (1821) 

XXIV. Moderato «Κάησ ζηνπ βάιηνπ (ΣΑΜΗΚΟ)» 

XXV. Allegretto – ΥΟΡΟ ΚΔΡΚΤΡΑ 

XXVI. Allegro – ΥΟΡΟ ΕΑΛΟΓΓΟΤ 

XXVII. Allegro - ΖΠΔΗΡΧΣΗΚΟ 

XXVIII. Moderato – ΜΑΚΔΓΟΝΗΚΟ 

XXIV. Allegro – Vivo e ciocos 

XXX. Moderato 

 

Ι.Γ/1.3. ΚΟΜΜΑΣΗΑ ΓΗΑ ΠΗΑΝΟ ΓΗΑ ΜΗΚΡΑ ΠΑΗΓΗΑ – πιινγή (1982) 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: Pno. 

Γηάηαμε έξγσλ:  I. ΣΟ ΧΡΟΛΟΓΗ 

 II. Ο ΠΔΣΔΗΝΟ 

III. ΝΑΝΟΤΡΗΜΑ
146

 

IV. ΣΟ ΑΛΟΓΑΚΗ 

 V. Ο ΜΗΚΡΟ ΒΟΚΟ 

VI. Ο ΜΗΚΡΟ ΣΡΑΣΗΧΣΖ 

 VII. Ζ ΒΑΡΚΟΤΛΑ 

VIII. ΣΡΑΓΟΤΓΑΚΗ 

IΥ. «Κάιαληα Υξηζηνπγέλλσλ» 

 Υ. «Κάιαληα Πξσηνρξνληάο» 

 

Ι.Γ/1.4. ΔΡΓΑ ΓΗΑ ΠΗΑΝΟ – πιινγή  (1990) 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: Pno. 

Γηάηαμε έξγσλ: I. ΥΟΡΟ ΑΣΤΡΧΝ
147

 

                                                 

146
 Από ηελ αλζνινγία ηνπ Ν. Γ. Πνιίηνπ. 

147
 Από ην ηέηαξην κέξνο ηνπ έξγνπ Αρταϊκή Μακεδονική οσίηα. Βιέπε ππνθαηεγνξία Η.Α/1. 
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ΗΗ. ΣΡΑΓΟΤΓΗ ΣΖ ΥΑΡΑ 

 

Ι.Γ/1.5. ΟΤΗΣΑ ΑΠΟ ΣΗ ΠΔΡΗΠΔΣΔΗΔ ΣΟΤ ΒΑΗΛΗΑ ΜΗΓΑ (2001)
148

 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: Pno. 

Γηάηαμε κεξώλ:  I. ΔΗΑΓΧΓΖ  

 II. ΒΑΗΛΗΑ - ΝΑΝΟΤΡΗΜΑ  

III. ΜΗΓΑ - ΒΑΗΛΗΑ  

IV. ΝΣΟΤΔΣΟ ΣΧΝ ΡΟΓΧΝ  

 V. ΜΑΡΤΑ – ΜΗΓΑ  

VI. ΦΗΝΑΛΔ - ΠΑΡΑΛΛΑΓΔ
149

  

 

Ι.Γ/1.6. ΤΜΦΧΝΗΚΟ ΣΡΗΠΣΤΥΟ Αρ. 2, εκπλεπζκέλν από ηε ηξαγσδία ν 

„Φηινθηήηεο ηνπ νθνθιένπο‟ (2007) 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: Pno. 

 

I.Γ/1.7. ΟΤΗΣΑ ΑΠΟ ΣΟ ΤΜΦΧΝΗΚΟ ΠΟΗΖΜΑ ‘ΓΔΧΡΓΗΟ 

ΚΑΡΑΨΚΑΚΖ’ (2010)
150

 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: Pno. 

Γηάηαμε κεξώλ:  I. ΔΗΑΓΧΓΖ  

 II. ΦΧΝΔ ΑΝΣΑΡΑ ΚΑΣΑΥΝΗΑ  

III. ΓΔ ΘΑ ΠΔΡΑΔΗ ΚΗΟΤΣΑΥΖ  

IV. ΓΡΟΛΑΠΗ ΡΗΥΝΔΗ ΚΑΗ ΒΡΟΥΖ  

 V. ΠΔΝΘΗΜΟ (γηα ηα ζύκαηα ηνπ πνιέκνπ) 

  VI. ΑΠ‟ ΣΟΤ ΠΟΛΔΜΟΤ ΣΖ ΚΑΠΝΗΑ 

 

Ι.Γ/1.8. PRELUDE No. 3 (αρξνλνιόγεην)
151

 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: Pno. 

 

Ι.Γ/1.9. ΔΗΚΟΗ ΚΟΜΜΑΣΗΑ ΓΗΑ ΠΗΑΝΟ – πιινγή (αρξνλνιόγεην)
152

 

                                                 

148
 Μεηαγξαθή από ηε ζνπίηα ηνπ κηνύδηθαι, «Οη πεξηπέηεηεο ηνπ Βαζηιηά Μίδα» (1997), ζε θείκελν ηνπ 

Σδάλη Ρνληάξη. 
149

 Σα κέξε ηνπ έξγνπ είλαη ίδηα κε απηά ηεο ππνθαηεγνξίαο Η.Α/2.14 γηα νξρήζηξα πλεπζηώλ, κε ηε δηαθνξά 

όηη πξνζζέηεη θαη ην έθην κέξνο. 
150

 Μεηαγξαθή από ην ζπκθσληθό πνίεκα Γεώργιος Καραϊζκάκης. 
151

 Μεηαγξαθή από ην Prelude no. 3 γηα νξρήζηξα ηνπ 1984. 
152

 Σα έξγα Κάλανηα Χριζηοσγέννων θαη Κάλανηα Πρωηοτρονιάς, εληάζζνληαη θαη ζηε ζπιινγή „Παηδηθά 

Κνκκάηηα γηα Πηάλν.‟ Γηαθέξνπλ κεηαμύ ηνπο σο πξνο ηελ  επεμεξγαζία ηνπ πιηθνύ, ηα κέξε, ηε δηάξθεηα 

θαη ην βαζκό δπζθνιίαο. 
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Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: Pno. 

Γηάηαμε έξγσλ:  I. ΈΞΟΓΟ 

 II. ΝΟΣΑΛΓΗΚΟ ΒΑΛ 

III. Ο ΟΡΔΗΒΑΣΖ 

IV. ΒΑΛ 

 V. Ο ΣΡΤΓΟ 

VI. Ο ΘΔΡΗΜΟ 

 VII. ΜΤΣΖΚΑ 

VIII. ΓΚΔΨΑ 

IX. ΥΟΡΟ ΣΖ ΓΑΣΑ 

 X. ΣΟ ΑΚΡΟΓΗΑΛΗ 

XI. ΚΔΡΣΟ Αξ. 1 

 XII. ΚΔΡΣΟ Αξ. 2 

XIII. ΚΔΡΣΟ Αξ. 3 

XIV. ΚΔΡΣΟ Αξ. 4 

XV. ΜΔΝΟΤΔΣΟ Αξ. 1 

 XVI. ΜΔΝΟΤΔΣΟ Αξ. 2 

 XVII. Ο ΠΤΡΓΟ ΣΟΤ ΆΜΛΔΣ 

XVIII. ΜΑΚΔΓΟΝΗΚΟ ΥΟΡΟ «Γεξαθίλα» 

XIX. «Κάιαληα Υξηζηνπγέλλσλ» 

 XX. «Κάιαληα Πξσηνρξνληάο» 

 

Ι.Γ/1.10. 8 ΜΗΚΡΔ ΡΟΜΑΝΣΔ ΚΑΗ 22 ΥΟΡΟΗ ΠΑΝΧ Δ ΑΡΥΑΗΔ 

ΔΛΛΖΝΗΚΔ ΚΛΗΜΑΚΔ ΚΑΗ ΤΝΘΔΣΟΤ ΡΤΘΜΟΤ ΓΗΑ ΠΗΑΝΟ – 

πιινγή (αρξνλνιόγεην) 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: Pno. 

Α) Μηθξέο Ρνκάληζεο 

Γηάηαμε έξγσλ:  I. ΜΗΚΡΖ ΡΟΜΑΝΣΑ Αξ. 1 (παηδηθή) 

 II. ΜΗΚΡΖ ΡΟΜΑΝΣΑ Αξ. 2 

III. ΜΗΚΡΖ ΡΟΜΑΝΣΑ Αξ. 3 

IV. ΜΗΚΡΖ ΡΟΜΑΝΣΑ Αξ. 4 

 V. ΜΗΚΡΖ ΡΟΜΑΝΣΑ Αξ. 5 

VI. ΜΗΚΡΖ ΡΟΜΑΝΣΑ Αξ. 6 
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 VII. ΜΗΚΡΖ ΡΟΜΑΝΣΑ Αξ. 7 

  VIII. ΜΗΚΡΖ ΡΟΜΑΝΣΑ Αξ. 8 (ζε εμάηνλε θιίκαθα) 

 

Β) Υνξνί 

Γηάηαμε έξγσλ: IΥ. ΥΟΡΟ Αξ. 1 

 Υ. ΥΟΡΟ Αξ. 2 

XI. ΥΟΡΟ Αξ. 3 

XII. ΥΟΡΟ Αξ. 4 

XIII. ΥΟΡΟΡ Αξ. 5 

XIV. ΥΟΡΟ Αξ. 6 

XV. ΥΟΡΟ Αξ. 7 

XVI. ΥΟΡΟ Αξ. 8 «Ο πεηξνθόηζπθαο» 

XVII. ΥΟΡΟ Αξ. 9 

XVIII. ΥΟΡΟΡ Αξ. 10 

XIX. ΥΟΡΟ Αξ. 11 

XX. ΥΟΡΟ Αξ. 12 

XXI. ΥΟΡΟ Αξ. 13 

XXII. ΥΟΡΟ Αξ. 14 

XXIII. ΥΟΡΟ Αξ. 15 (ΣΧΝ ΚΟΛΟΚΟΣΡΧΝΑΗΧΝ)
153

 

XXIV. ΥΟΡΟ Αξ. 16 

XXV. ΥΟΡΟ Αξ. 17 

XXVI. ΥΟΡΟ Αξ. 18 

XXVII. ΥΟΡΟ Αξ. 19 

XXVIII. ΥΟΡΟ Αξ. 20 

XXIV. ΥΟΡΟ Αξ. 21 

XXX. ΥΟΡΟ Αξ. 22 (ΑΠΟ ΣΖΝ ΚΤΚΛΗΚΖ ΟΤΗΣΑ 

ΜΠΑΛΔΣΟΤ) 

 

 

Ι.Γ/2. Έπγα για εκκληζιαζηικό όπγανο 

 

Ι.Γ/2.1. ΠΔΝΣΔ ΔΡΓΑ – πιινγή (2011)
154

 

                                                 

153
 Από ηελ αλζνινγία ηνπ Ν. Γ. Πνιίηνπ. 
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Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: Org. 

Γηάηαμε έξγσλ:  I. ΟΗ ΠΔΠΟΗΘΟΣΔ (ΦΑΛΜΟ ΣΟΤ ΓΑΤΗΓ) 

 II. ΦΧ ΗΛΑΡΟΝ (ΒΤΕΑΝΣΗΝΟ ΘΔΜΑ) 

III. ΣΟΚΑΣΑ ΚΑΗ ΦΟΤΓΚΑ (ΠΑΝΧ Δ ΒΤΕΑΝΣΗΝΟ 

ΘΔΜΑ) 

IV. Α΄ ΧΓΖ ΣΟΤ ΜΧΤΖ
155

 

 V. ΠΡΟΔΤΥΖ
156

 

 

Ι.Γ/3. Έπγα για κιθάπα 

 

Ι.Γ/3.1. 8 ΚΟΜΜΑΣΗΑ  ΓΗΑ ΚΗΘΑΡΑ – πιινγή (1983)
157

 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: Guit. 

Γηάηαμε έξγσλ:  I. ΥΟΡΔΤΣΗΚΟ 

 II. ΟΝΔΣΟ 

III. ΥΟΡΟ Αξ. 1 

IV.ΖΠΔΗΡΧΣΗΚΟ 

V. ΥΟΡΟ Αξ. 2 

VI. 1821  

VII. ΥΟΡΟ Αξ. 3 

           VIII. ΚΔΡΣΟ 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                      

154
 Μεηαγξαθή γηα εθθιεζηαζηηθό όξγαλν. πιινγή ρσξίο ηε κνξθή έθδνζεο όπσο ζπλήζηδε ν ζπλζέηεο. 

155
 Από ην νξαηόξην νη Γέκα Απόκρσθες Γασιδικές Ωδές.  

156
 Πάλσ ζην ςαικό ηνπ Γαπίδ, „Ο πεξηπαηώλ επί πηεξύγσλ αλέκσλ.‟ 

157
 Σα παξαπάλσ έξγα είλαη ηα κνλαδηθά πνπ γξάθηεθαλ γηα ζόιν θηζάξα θαη ζπκπεξηιακβάλνληαη ζε 

ζπιινγή κε ηελ επσλπκία 8 Κομμάηια για Κιθάρα, όπνπ θέξεη θαη ηελ αληίζηνηρε ρξνλνινγία. Σν πξώην 

έξγν πνπ πεξηιακβάλεη θηζάξα, είλαη νη Πιερίδες Μούζες ην 1980. πκπεξαζκαηηθά, ίζσο λα πξόθεηηαη γηα 

ζπλζέζεηο θαη κεηαγξαθέο ηεο ίδηαο πεξηόδνπ. πκπησκαηηθά, από πξόγξακκα εηήζησλ εμεηάζεσλ ηνπ 

Απνιιώληνπ Χδείνπ ην 1982, ν Γέιιηνο αλαγξάθεηαη σο θαζεγεηήο θιαζηθήο θηζάξαο γηα πξώηε θαη 

κνλαδηθή θνξά. 
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II. Φωνηηική Μοςζική 

ΙΙ/1. Έπγα για σοπωδία και οπσήζηπα 

ΙΙ/1.1. ΟΗ ΓΔΚΑ ΑΠΟΚΡΤΦΔ ΓΑΤΗΓΗΚΔ ΧΓΔ, γηα ρνξσδία θαη νξρήζηξα 

(1965)
158

 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: 4Hn. - 4Tpt. - 3Trb. - Tba. - Timp. - S. Dr. - Bs. Dr. - 

Cymb. - T. T. - Hp.  

Γηάηαμε κεξώλ: 1
ε
 Χδή: Ά ΧΓΖ ΣΟΤ ΜΧΤΖ 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: 2Fl. - Picc. - 2Ob. - Eng. Hn.  - 2Cl. - Bs. cl. - 2Bsn. - 

Cbsn. - Pno. - Sop. Mez. - Sop. - c. SATB. - 2Vln. - Vla. - Vlc. - D.B.  

Γηάηαμε κεξώλ: 2
ε
 Χδή: Β΄ ΧΓΖ ΣΟΤ ΜΧΤΖ 

 3
ε 

Χδή: ΠΡΟΔΤΥΖ ΣΖ ΆΝΝΑ ΜΖΣΔΡΑ ΣΟΤ 

ΠΡΟΦΖΣΖ ΑΜΟΤΖΛ  

 4
ε
 Χδή: ΆΡΗΑ ΣΟΤ ΑΒΑΚΟΤΜ 

 5
ε
 Χδή: ΠΡΟΔΤΥΖ ΣΟΤ ΠΡΟΦΖΣΖ ΗΧΝΑ  

 7
ε
 Χδή: ΠΡΟΔΤΥΖ ΣΧΝ ΣΡΗΧΝ ΑΓΗΧΝ ΠΑΗΓΧΝ 

 8
ε
 Χδή: ΎΜΝΟ ΣΧΝ ΣΡΗΧΝ ΑΓΗΧΝ ΠΑΗΓΧΝ 

 9
ε
 Χδή: ΑΗΝΔΖ ΑΓΝΖ ΜΖΣΔΡΑ ΚΟΡΖ ΠΑΡΘΔΝΑ 

10
ε 

Χδή: ΠΡΟΔΤΥΖ ΣΟΤ ΕΑΥΑΡΗΑ ΠΑΣΔΡΑ ΣΟΤ 

ΠΡΟΓΡΟΜΟΤ 

Γηάξθεηα (ιεπηά): 90΄ 

Πξώηε εθηέιεζε: Αζήλα, ΥΟ ηνπ ΑΧ, 5.1981
159

 

ΙΙ/1.2. ΤΜΦΩΝΙΑ Απ. 3 (ΑΝΘΡΧΠΧΝ ΑΓΧΝΑ), γηα ρνξσδία θαη νξρήζηξα 

(1967) 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: 2Fl. - Picc. - 2Ob. - Eng. Hn. - 2Cl. - Bs. cl. - 2Bsn. - 

Cbsn. - 4Hn. - Pno. - 4Tpt. - 3Trb. - Tba. - Timp. - S. Dr. - Bs. Dr. - Cymb. - T. 

T. - c. SATB. - 2Vln. - Vla. - Vlc. - D.B.  

Γηάηαμε κεξώλ:  Η. Ο ΛΖΘΑΡΓΟ  

                                                 

158
 Αλήθεη ζην είδνο ζξεζθεπηηθήο θσλεηηθήο κνπζηθήο. 

159
 Σν έξγν δελ εθηειέζηεθε πνηέ νιόθιεξν. ύκθσλα κε ηνλ Σακβάθν, εθηειέζηεθαλ απνζπάζκαηα από ηε 

κηθηή Υνξσδία θαη νξρήζηξα ηνπ Απνιιώληνπ Χδείνπ θαη δηεπζπληή ηνλ ζπλζέηε, ζηελ αίζνπζα 

΄Παξλαζζόο.‟ 
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 II. Ζ ΒΗΑ  

III. ΣΟ ΞΤΠΝΖΜΑ ΣΧΝ ΛΑΧΝ 

IV. Ζ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΗΓΔΑ  

 V. Ο ΘΡΗΑΜΒΟ 

Γηάξθεηα (ιεπηά): 35΄ 

Πξώηε εθηέιεζε: Αζήλα, ΥΟ θαη ΑΧ ζηελ ΔΛ, 26.5.1985
160

 

 

ΙΙ/1.3. ΣΟΚΚΑΣΑ ΚΑΗ ΦΟΤΓΚΑ (ΠΑΝΧ Δ ΔΝΑ ΒΤΕΑΝΣΗΝΟ ΘΔΜΑ), γηα 

ρνξσδία θαη νξρήζηξα (1980)
161

 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: 2Fl. - 2Ob. - 2Cl. - Bs. cl. - 2Bsn. - Cbsn. - 4Hn. - 2Tpt. 

- 3Trb. - Tba. - S. Dr. - Bs. Dr. - Cymb. - T. T. - Harm. - c. SATB. - 2Vln. - Vla. 

- Vlc. - D.B.  

Γηάξθεηα (ιεπηά): 14΄ 

Πξώηε εθηέιεζε: Αζήλα, ΥΟ ηνπ ΑΧ, 20.5.1984
162

 

 

ΙΙ/1.4. ΓΤΟ ΦΑΛΜΟΗ ΣΟΤ ΓΑΤΗΓ, γηα ρνξσδία θαη νξρήζηξα (1985) 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: 2Fl. - Ob. - 2Cl. - Bs. cl. - Bsn. - Cbsn. - 2Tpt. - 3Trb. -  

Timp. - Cymb. - Bs. Dr. - c. SATB. - 2Vln. - Vla. - Vlc. - D.B. 

  

ΙΙ/1.5. ΤΜΦΩΝΙΑ Απ. 4 (ΣΖ ΔΗΡΖΝΖ), γηα ρνξσδία θαη νξρήζηξα (1987)
163

 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: 2Fl. - Picc. - 2Ob. - Eng. Hn.  - 2Cl. - Bs. cl. - 2Bsn. - 

Cbsn. - 4Hn. - 4Tpt. - 3Trb. - Tba. - Timp. - S. Dr. - Bs. Dr. - Cymb.  - T. T. - 

Xyl. - Hp. - c. SATB. - 2Vln. - Vla. - Vlc. - D.B.  

Γηάηαμε κεξώλ:  Η. ΔΗΑΓΧΓΖ  

 II. ΛΔΤΣΔΡΗΑ
164

  

III. ΠΡΟΔΤΥΖ
165

  

IV. ΣΟ ΦΧ
166

 

                                                 

160
 Ζ πξώηε εθηέιεζε έγηλε κε ηε κηθηή ρνξσδία θαη νξρήζηξα ηνπ Απνιιώληνπ Χδείνπ θαη δηεπζπληή ηνλ 

ζπλζέηε. 
161

 Πξόθεηηαη γηα επεμεξγαζία παιαηόηεξσλ έξγσλ ηνπ, «Λεπηεξηά», «Πξνζεπρή», «Φσο». Σν έξγν είλαη 

γξακκέλν πάλσ ζε πνηήκαηα ησλ Απγήο αθαιή, Υξήζηνπ Αλδξηθόπνπινπ θαη Σδέλεο Παπατσάλλνπ. 
162

 Ζ πξώηε εθηέιεζε έγηλε κε ηε κηθηή ρνξσδία θαη νξρήζηξα ηνπ Απνιιώληνπ Χδείνπ, κέιε ηεο Δ.Λ.. θαη 

έγρνξδα από ηε Κ.Ο.Α. θαη δηεπζπληή ηνλ ζπλζέηε. 
163

 ε ζηίρνπο ησλ Α. αθαιή, Μ.Παπατσάλλνπ θαη Υξ. Αλδξηθόπνπινπ. Πξόθεηηαη γηα εθ λένπ επεμεξγαζία 

κεξώλ παιαηόηεξσλ έξγσλ πνπ εληάρζεθαλ ζην ζπγθεθξηκέλν έξγν. 
164

 ε ζηίρνπο ηεο Απγήο αθαιή. 
165

 ε ζηίρνπο ηνπ Υξήζηνπ Αλδξηθόπνπινπ. 



 77 

ΙΙ/1.6. ΣΔΣΡΑΠΣΤΥΟ ΤΜΦΧΝΗΚΟ ΠΟΗΖΜΑ Απ. 2, γηα ρνξσδία θαη νξρήζηξα 

(1992)
167

 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: 2Fl. - 2Ob. - 2Cl. - 2Bsn. - 4Hn. -  2Tpt. - 3Trb. - Tba. - 

3Timp. - Tamb. - S. Dr. - Bs. Dr. - c. SATB - 2Vln. - Vla. -  Vlc. - D.B.  

Πξώηε εθηέιεζε: Αζήλα, ΟΡ ηεο Αιβαλίαο θαη Υνξσδία ηνπ ΑΧ, 

16.5.1993
168

 

 

ΙΙ/1.7. ΑΛΑΦΡΟΨΚΗΧΣΟ (ΑΠΟΠΑΜΑΣΑ – Ο ΒΑΘΤ ΛΟΓΟ) 

ΤΜΦΧΝΗΚΟ ΠΟΗΖΜΑ Δ ΣΡΗΑ ΜΔΡΖ, γηα ρνξσδία θαη νξρήζηξα 

(2004)
169

 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: 2Fl. - Picc. - 2Ob. - 2Cl. - Bs. cl. - 2Bsn. - Cbsn. - 4Hn. 

- 2Tpt. - 3Trb. - Timp. - S. Dr. - Bs. Dr. - Cymb.  - T. T. -  c. SATB. - 2Vln. - 

Vla. - Vlc. - D.B.  

Γηάηαμε κεξώλ:  Η. ΘΑΛΑΟΠΟΤΛΗΑ 

 II. Moderato 

III. Allegretto – fuga 

 

ΙΙ/1.8. ΤΜΦΩΝΙΑ Απ. 7 (ΔΠΗΜΝΖΜΟΤΝΟ ΠΡΟΚΛΖΣΖΡΗΟ ΠΔΟΝΣΧΝ 

ΑΜΑΡΟΤΗΧΣΧΝ 1821 – 1827) (2011)
170

 

 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: Fl. - Ob. - Eng. Hn. - Cl. - Bsn. - 4Hn. - 2Tpt. - 3Trb. - 

Tba. - Timp. - S. Dr. - Bs. Dr. - Cymb. -  c. SATB. - 2Vln. - Vla. - Vlc. - D.B.  

Γηάηαμε κεξώλ:  I. ΔΠΗΜΝΖΜΟΤΝΟ – ΠΡΟΚΛΖΣΖΡΗΟ ΠΔΟΝΣΧΝ  

ΑΜΑΡΟΤΗΧΣΧΝ 1821 – 1827 

 II. ΑΝΟΗΞΖ 1821 

 

ΙΙ/1.9. ΓΗΠΣΤΥΟ, γηα ρνξσδία, δύν θξνπζηνύο θαη νξρήζηξα (αρξνλνιόγεην) 

Πξώηε πηπρή: Γηα δύν εθηειεζηέο θξνπζηώλ θαη ζπκθσληθή νξρήζηξα 

                                                                                                                                                      

166
 ε ζηίρνπο ηεο Απγήο αθαιή. 

167
 Σν έξγν αξρηθά γξάθηεθε γηα κπάληα πλεπζηώλ ην 1958 θαη ελνξρεζηξώζεθε ην 1968. Πξόθεηηαη γηα 

αλαζεώξεζε θαη επεμεξγαζία ηνπ ηδίνπ έξγνπ κε δηαθνξεηηθή νξγαλνινγηθή δηαλνκή θαη πξνζζήθε 

ρνξσδίαο. Γηα ηε δηάηαμε ησλ κεξώλ ηζρύεη όηη θαη γηα ηελ εθδνρή ηνπ έξγνπ γηα νξρήζηξα. Βιέπε 

ππνθαηεγνξία Η.Α./1.  
168

 Σν έξγν εθηειέζηεθε γηα πξώηε θνξά ρσξίο ρνξσδία, ηνλ Ηνύλην 1970 από ηε Ο ηνπ ΔΗΡ. Πξόθεηηαη γηα 

ην ίδην έξγν κε εηζαγσγή ρνξσδίαο. 
169

 Σν έξγν είλαη γξακκέλν πάλσ ζην πνίεκα ηνπ Άγγεινπ ηθειηαλνύ ν „Αιαθξνΐζθησηνο‟. 
170

 ε ζηίρνπο ηνπ Γεκήηξε Μαζνύξε.  
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Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: 2Fl. - 2Ob. - 2Cl. - Bs. Cl. - 2Bsn. - 4Hn. - 2Tpt. - 

3Trb. - Tba. - [1
νο

 εθηειεζηήο: Timp. - Cymb. - Bs. Dr. - Bong] - [2
νο

 

εθηειεζηήο: Xyl. - S. Dr.] - 2Vln. - Vla. - Vlc. - D.B.  

Γεύηεξε πηπρή: ΘΑΛΛΑΟΠΟΤΛΗΑ, γηα ρνξσδία θαη νξρήζηξα 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: 2Fl. - 2Ob. - 2Cl. - Bs. Cl. - 2Bsn. - 4Hn. - 2Tpt. - 

3Trb. - Tba. - Timp. - S. Dr. - Cymb. - Bs. Dr. - c. SATB - 2Vln. - Vla. - Vlc. - 

D.B.  

 

ΙΙ/2. Έπγα για σοπωδία και οπσήζηπα πνεςζηών  

ΙΙ/2.1. ΣΔΣΡΑΠΣΤΥΟ ΤΜΦΧΝΗΚΟ ΠΟΗΖΜΑ Απ. 2 (αρξνλνιόγεην)
171

 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: Fl. - Ob. - Picc. Cl. - 2Cl. - 2Bsn. - Alto Sax. - Ten. 

Sax. - 3Hn. - 4Tpt. - 2Fl. Hn. - T. Hn. - Euph. - 3Trb. - Bs. Tpt. - Timp. - S. Dr. 

- Cymb. - T. T. - Bs. Dr. - c. SATB 

Γηάξθεηα (ιεπηά): 25΄ 

 

ΙΙ/2.2. ΤΜΦΧΝΗΚΟ ΠΟΗΖΜΑ Δ ΣΡΗΑ ΜΔΡΖ, γηα κηθηή ρνξσδία θαη κπάληα 

πλεπζηώλ (αρξνλνιόγεην)
172

 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: 2Fl. - Picc. - Ob. - Picc. Cl. - 3Cl. - Bs. Cl. - 2Bsn. - 

Alto Sax. - Ten. Sax. - 3Hn. - 2Tpt. - 2Fl. Hn. - T. Hn. - Euph. - 3Trb. - Bs. Tpt. 

c. SATB - Timp. - S. Dr. - Cymb. - Bs. Dr.  

Γηάξθεηα (ιεπηά): 30΄ 

 

ΙΙ/3. Έπγα για ζόλο θωνή/έρ ή ζόλο όπγανο, σοπωδία και οπσήζηπα 

 

 ΙΙ/3.1. ΚΟΜΗΚΖ ΚΑΝΣΑΣΑ, γηα ζόιν ζνπξάλν, ρνξσδία θαη νξρήζηξα (1962)
173

 

                                                 

171
 Σν έξγν έρεη κεηαγξαθεί θαη γηα νξρήζηξα πλεπζηώλ κε ρνξσδία. Ζ δηαθνξά έγθεηηαη ζηελ εηζαγσγή 

ρνξσδίαο θαη ζηε ρξήζε ηεζζάξσλ ηξνκπεηώλ αληί γηα δύν (γηα νξρήζηξα πλεπζηώλ). Βιέπε ηελ 

ππνθαηεγνξία Η.Α/2. Σν 1992 κεηαγξάθηεθε γηα ρνξσδία θαη νξρήζηξα. Γηα ηε δηάηαμε ησλ κεξώλ ηζρύεη 

όηη θαη γηα ηελ εθδνρή ηνπ έξγνπ γηα νξρήζηξα. 
172

 Σν έξγν έρεη γξαθηεί πάλσ ζην πνίεκα ηνπ Άγγεινπ ηθειηαλνύ, Αλαθροΐζκιωηος. Απνζπάζκαηα ν 

«Βαζύο ιόγνο». Γηα ηε δηάηαμε ησλ κεξώλ ηζρύεη όηη θαη γηα ηελ εθδνρή ηνπ έξγνπ γηα ρνξσδία θαη 

νξρήζηξα. Βιέπε ππνθαηεγνξία ΗΗ/1.7. 
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Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: 2Fl. - Picc. - 2Ob. - Eng. Hn. - 2Cl. - Bs. cl. - 2Bsn. - 

4Hn. - 2Tpt. - 3Trb. - Tba. - Timp. - S. Dr. - Bs. Dr. - Cymb. - T. T. - Solo Sop. 

- c. SATB. - 2Vln. - Vla. - Vlc. - D.B.  

Γηάξθεηα (ιεπηά): 20΄ 

 

 ΙΙ/3.2. ΤΜΦΩΝΙΚΟ ΠΟΙΗΜΑ Απ. 3 (Ζ ΓΔΝΝΖΖ ΣΟΤ ΚΡΗΝΟΤ), γηα ζόιν 

ζνπξάλν, ρνξσδία θαη νξρήζηξα (1963)
174

 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: 2Fl. - 2Ob. - 2Cl. - Bs. cl. - 2Bsn. - 4Hn. - 2Tpt. - 3Trb. 

- Tba. - Timp. - S. Dr. - Bs. Dr. - Cymb.  - T. T. - Solo Sop. - c. SATB. - 2Vln. - 

Vla. - Vlc. - D.B.  

Γηάξθεηα (ιεπηά): 30΄ 

 

ΙΙ/3.3. ΤΜΦΧΝΗΚΟ ΣΡΗΠΣΤΥΟ (ΠΑΥΑ 1942), γηα ζόιν ζνπξάλν, ρνξσδία θαη 

νξρήζηξα   (1968)
175

 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: 2Fl. - 2Ob. - 2Cl. - Bs. Cl. - Bsn. - 4Hn. - 2Tpt. - 

3Trb. - Tba. - Timp. - S. Dr. - Bs. Dr. - Cymb. - T. T. - T.B. - Hp. - Solo 

Sop. - c. SATB. - 2Vln. - Vla. -  Vlc. - D.B.  

Γηάξθεηα (ιεπηά): 22΄  

Πξώηε εθηέιεζε: Αζήλα, Ο ηνπ ΔΗΡΣ, 14.5.1971
176

 

 

ΙΙ/3.4. ΤΜΦΩΝΙΚΟ ΠΟΙΗΜΑ 1821, γηα ζόιν ηελόξν θαη βαξύηνλν, κεγάιε 

ρνξσδία θαη νξρήζηξα (1971)
177

 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: 2Fl. - 2Ob. - Eng. Hn. - 2Cl. - Bs. Cl. - 2Bsn. - Cbsn. - 

4Hn. - 2Tpt. - 3Trb. - Tba. - Timp. - S. Dr. - Cymb. - T. T. - Bs. Dr. - Hp. Solo 

Ten. - Solo Bar. - c. SATB. - 2Vln. - Vla. - Vlc. - D.B. 

Γηάηαμε κεξώλ: 1
ν
 κέξνο:  I. ΣΟΤ ΓΗΧΣΖ  

ΗΗ. ΣΟΤ ΚΧΝΣΑΝΣΑΡΑ
178

  

 2
ν
 κέξνο:  I. ΡΖΓΑ ΦΔΡΑΗΟ „ΘΟΤΡΗΟ‟  

 II. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΔΘΝΗΚΟ ΤΜΝΟ  

                                                                                                                                                      

173
 Από ηνλ „Δπηηάθην‟ ηνπ Γηάλλε Ρίηζνπ. Σν έξγν νινθιεξώζεθε ζηηο 10 Ννεκβξίνπ 1962 θαη κεηαγξάθεθε 

ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2002.  
174

 Σα κέξε ηνπ έξγνπ δελ έρνπλ πξνγξακκαηηθό ραξαθηήξα. 
175

 Ό.π. 
176

 πκκεηείραλ θαη κέιε ρνξσδίαο ηεο ΔΛ. 
177

 Τπάξρεη θαη γηα ζόιν νμύθσλν, ζόιν βαζύθσλν, ρνξσδία θαη κηθξή νξρήζηξα. 
178

 Από ηελ αλζνινγία ηεο Ν. Γ. Πνιίηνπ. 
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ΗΗΗ. ΚΛΔΦΣΟΤΡΗΑ
179

 

 

ΙΙ/3.5. 1821 ΤΜΦΧΝΗΚΟ ΠΟΗΖΜΑ, γηα ζόιν βαξύηνλν, ρνξσδία θαη νξρήζηξα 

(1974)
180

 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: 2Fl. - 2Ob. - 2Cl. - 2Bsn. - 4Hn. - 3Tpt. - 3Trb. - Tba. - 

Timp. - S. Dr. - Cymb. - T. T. - Bs. Dr. - Solo Ten. - Solo Bar. - c. SATB. - 

2Vln. - Vla. - Vlc. - D.B. 

Γηάηαμε κεξώλ: 1
ν
 κέξνο:  I. ΚΛΔΦΣΟΤΡΗΑ  

 II. ΣΟΤ ΓΗΧΣΖ  

III. ΣΟΤ ΚΧΝΣΑΝΣΑΡΑ 

 2
ν
 κέξνο:  Η. ΡΖΓΑ ΦΔΡΑΗΟ „ΘΟΤΡΗΟ‟ 

II. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΔΘΝΗΚΟ ΤΜΝΟ 

Γηάξθεηα (ιεπηά): 23΄ 

 

ΙΙ/3.6. ΘΔΑΛΗΚΟ ΚΟΝΣΔΡΣΟ, γηα ζόιν ζνπξάλν, ρνξσδία θαη νξρήζηξα 

(1981)
181

 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: 2Fl. - 2Ob. - 2Cl. - Bs. cl. - 2Bsn. - 4Hn. - 2Tpt. - 3Trb. 

- Tba. - Timp. - S. Dr. - Tamb. - Bs. Dr. - Cymb.  - T. T. - Solo Sop. - c. SATB. 

- 2Vln. - Vla. - Vlc. - D.B.  

Γηάηαμε κεξώλ:  I. Ο ΘΔΑΛΗΚΟ ΚΑΜΠΟ 

 II. ΥΟΡΟ ΚΑΡΑΓΚΟΤΝΑ 

III. ΦΟΤΓΚΑ (ΜΔ ΣΟ ΘΔΜΑ ΣΖ ΚΑΡΑΓΚΟΤΝΑ) 

Γηάξθεηα (ιεπηά): 17΄ 

Πξώηε εθηέιεζε: Αζήλα, ΥΟ ηνπ ΑΧ. 16.5.1982 

 

ΙΙ/3.7. ΤΜΦΧΝΗΚΟ ΣΡΗΠΣΤΥΟ (ΦΗΛΗΠΠΟ Β΄ Ο ΜΑΚΔΓΧΝ), γηα ζόιν 

ηελόξν, κηθηή ρνξσδία θαη νξρήζηξα (1983)
182

  

                                                 

179
 Αλώλπκε δεκνηηθή πξνέιεπζε. 

180
 Πξόθεηηαη γηα επεμεξγαζία ηνπ αληίζηνηρνπ έξγνπ πκθσληθό πνίεκα 1821, ηνπ έηνπο 1971. Οη δηαθνξέο 

εληνπίδνληαη ζηελ ελνξρεζηξσηηθή κνξθή, κηθξέο παξαιιαγέο ηνπ ζέκαηνο, ηελ νξγαλνινγηθή δηαλνκή θαη 

ηελ αλαθαηαλνκή ησλ κεξώλ. Ζ «Κιεθηνπξηά» ηνπ 1974, κπαίλεη ζην πξώην κέξνο ζε αληίζεζε κε ην 

πξσηόηππν πνπ ην εληάζζεη ζην ηέινο ηνπ δεύηεξνπ κέξνπο.  
181

 Σν έξγν θέξεη ηε ρξνλνινγία 1989, σζηόζν ην 1982 έρεη ήδε εθηειεζηεί κε απηή ηε ζύλζεζε. 
182

 Σν έξγν θαηαγξάθεθε θαη γηα νξρήζηξα πλεπζηώλ, βιέπε ππνθαηεγνξία Η.Α/2.20. Σα κέξε ηνπο 

δηαθνξνπνηνύληαη. 
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Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: 2Fl. - 2Ob. - 2Cl. - Bs. cl. - 2Bsn. - 4Hn. - Tpt. - 4Trb. - 

Tba. - S. Dr. - Bs. Dr. - Cymb. - Solo Ten. - c. SATB. - 2Vln. - Vla. - Vlc. - 

D.B.  

Γηάηαμε κεξώλ:  Η. ARIA – ΜΔΓΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ  

 II. ΣΑΦΖ  

III. Ζ ΔΚΣΡΑΣΔΗΑ ΣΟΤ ΜΔΓΑΛΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ 

Πξώηε εθηέιεζε: Αζήλα, ΔΛ, ΥΟ ηνπ ΑΧ. 22.5.1983
183

 

 

ΙΙ/3.8. ΤΜΦΧΝΗΚΟ ΠΟΗΖΜΑ (ΚΛΔΦΣΟΤΡΗΑ) Δ ΣΡΗΑ ΜΔΡΖ, γηα ζόιν 

ζνπξάλν, ζόιν ηελόξν, κηθηή ρνξσδία θαη κεγάιε νξρήζηξα (1989)
184

 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: 2Fl. - Picc. - 2Ob. - Eng. Hn - 2Cl. - 2Bsn. - 4Hn. - 

3Tpt. - 3Trb. - Tba. - 4Timp. - Bs. Dr. - Cymb. - T. T. - Xyl. - Solo Sop. - Solo 

Ten. - c. SATB. - 2Vln. - Vla. - Vlc. - D.B. 

Γηάηαμε κεξώλ: I. ΟΗ ΓΤΝΑΗΚΔ ΣΧΝ ΛΑΕΑΗΧΝ  

II. ΣΗ ΒΟΤΝΟΚΟΡΦΔ ΣΟΤ ΟΛΤΜΠΟΤ 

 III. ΣΖ ΓΔΠΧ
185

 

Γηάξθεηα (ιεπηά): 30΄ 

 

ΙΙ/3.9. ΓΤΟ ΟΛΤΜΠΗΑΚΔ ΧΓΔ ΣΟΤ ΠΗΝΓΑΡΟΤ, γηα ζόιν ζνπξάλν, ρνξσδία 

θαη νξρήζηξα (1990)
186

 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: 2Fl. - 2Ob. - 2Cl. - Bs. cl. - 2Bsn. - 4Hn. - 2Tpt. - 3Trb. 

- Tba. - Timp. - S. Dr. - Bs. Dr. - Cymb.  - T. T. - Solo Sop. - c. SATB. - 2Vln. - 

Vla. - Vlc. - D.B.  

Γηάηαμε κεξώλ:12
ε
 Χδή: ΣΟΝ ΔΡΓΟΣΔΛΖ, ΝΗΚΖΣΖ Δ ΓΟΛΗΥΟΓΡΟΜΗΑ 

 10
ε
 Χδή: ΣΟΝ ΑΓΖΗΓΖΜΟ, ΣΟΝ ΔΠΗΕΔΦΤΡΗΟ ΛΟΚΡΟ  

   ΝΗΚΖΣΖ Δ ΠΤΓΜΑΥΗΑ 

 

ΙΙ/3.10. ΑΓΑΠΖ ΠΔΡΓΗΚΟΣΖΘΖ ΣΗΓΓΑΝΑ, γηα ζόιν ζνπξάλν, ρνξσδία θαη 

νξρήζηξα (1992)
187

 

                                                 

183
 Δθηειέζηεθε ην δεύηεξν κέξνο «Σαθή», ζηηο 22 Μαΐνπ 1983 κε ηε ΥΟ ηνπ ΑΧ θαη δηεπζπληή ηνλ ζπλζέηε. 

Σν έξγν αξρηθά απνηεινύηαλ από ηξία κέξε «I. Δπηζηξνθή, II. Γνινθνλία, III. Σαθή», ηα νπνία 

δηαθνξνπνηνύληαη από ηα παξαπάλσ κέξε. ε απηή ηε κνξθή δελ εληνπίζηεθε ην έξγν. 
184

 Πξόθεηηαη γηα επεμεξγαζία κεξώλ παιαηόηεξσλ έξγσλ ηνπ. Ο ηίηινο Κλεθηοσριά απνηειεί θαη κέξνο ηνπ 

πκθσληθνύ πνηήκαηνο 1821. 
185

 Δκπλεπζκέλν από ηε ζπζία ησλ νπιησηώλ θαη βαζηζκέλν ζην νκώλπκν δεκνηηθό ηξαγνύδη. 
186

 Έρεη κεηαγξαθή θαη ην 2004 γηα κηθξό ζύλνιν θαη νξρήζηξα. Μεηάθξαζε Γεξάζηκνπ παηαιά. 
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Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: 2Fl. - 2Ob. - 2Cl. - 2Bsn. - 4Hn. - 2Tpt. - 3Trb. - Tba. - 

Timp. - S. Dr. - Bs. Dr. - Cymb. - Xyl - Solo Sop. - c. SATB - 2Vln. - Vla. - 

Vlc. - D.B. 

 

ΙΙ/3.11. ΓΗΛΟΓΗΑ γηα ζόιν ηελόξν, ρνξσδία θαη ζπκθσληθή νξρήζηξα (1995)
188

 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: 2Fl. - Picc. - 2Ob. - 2Cl. - Bs. Cl. - 2Bsn. - 4Hn. - Tpt. - 

3Trb. - Tba. - 4Timp. - S. Dr. - Bs. Dr. - Cymb. - Xyl - Solo Ten. - c. SATB - 

2Vln. - Vla. - Vlc. - D.B. 

- Πξώηνο Λόγνο 

Γηάηαμε κεξώλ:  I.ΠΡΟΑΝΑΚΡΟΤΜΑ  

 II. ΥΟΡΟ ΣΧΝ ΜΤΣΖΡΗΧΝ  

III. ΥΟΡΟ ΣΧΝ ΒΑΚΥΧΝ   

IV. ΥΟΡΟ ΣΧΝ ΜΟΤΧΝ   

 V. ΥΟΡΟ ΣΧΝ ΑΣΤΡΧΝ  

VI. ΥΑΡΜΟΤΝΟ ΠΑΗΑΝ 

Πξώηε εθηέιεζε: Αζήλα, ΟΡ ηεο Αιβαλίαο θαη Υνξσδία ηνπ ΑΧ, 16.5.1993 

- Γεύηεξνο Λόγνο 

Γηάηαμε κεξώλ:  Η. ΔΚΣΡΑΣΔΗΑ ΣΟΤ ΦΗΛΗΠΠΟΤ  

 II. ΔΠΗΣΡΟΦΖ ΣΟΤ ΦΗΛΗΠΠΟΤ  

III. Ζ ΓΟΛΟΦΟΝΗΑ  

IV. ΣΟ ΚΑΛΔΜΑ  

 V. Ζ ΣΑΦΖ  

VI. Ζ ΔΚΣΡΑΣΔΗΑ ΣΟΤ ΜΔΓΑΛΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ 

ΣΖΝ ΑΝΑΣΟΛΖ 

                                                                                                                                                      

187
 Σν έξγν θαηά πάζα πηζαλόηεηα νινθιεξώζεθε ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 70΄. ηηο 11 Μαΐνπ 1979 ζηελ 

αίζνπζα «Παξλαζζόο» θαη ζηηο  5 Μαΐνπ 1980 ζηελ αίζνπζα ηνπ «Ηζπαληθνύ Μνξθσηηθνύ ηδξύκαηνο», 

εθηειέζηεθε κε ηνλ ίδην ηίηιν από ηε ΥΟ ηνπ ΑΧ θαη δηεπζπληή ηνλ ζπλζέηε γηα ρνξσδία θαη νξρήζηξα. 

Δπίζεο ζηηο 16 Μαΐνπ 1982 εθηειέζηεθε κε ηνλ ίδην ηίηιν θαη κε ελνξρεζηξσηηθή κνξθή, γηα ρνξσδία, 

θηζάξεο θαη νξρήζηξα εγρόξδσλ ζηελ αίζνπζα ζπλαπιηώλ ΥΑΝ κε ηε ΥΟ ηνπ ΑΧ θαη δηεπζπληή ηνλ 

ζπλζέηε. Χζηόζν ζε απηέο ηηο κνξθέο ην έξγν δελ εληνπίζηεθε. Πξνθαλώο πξόθεηηαη γηα κεηαγξαθέο ή 

επαλαζεσξήζεηο. Δίλαη βαζηζκέλν πάλσ ζην πνίεκα ηνπ Κσζηή Παιακά. 
188

 Πξόθεηηαη γηα ζπκθσληθή ζύλζεζε πάλσ ζηε ηξαγσδία «Φίιηππνο Β΄ ν Μαθεδώλ», ζηελ νπνία εληάζζεη 

δύν παιαηόηεξα έξγα ηνπ επεμεξγαζκέλα. Ο πξώηνο ιόγνο πεξηιακβάλεη ηελ Αρταϊκή Μακεδονική οσίηα 

Μπαλέηοσ (κε έμη κέξε όπσο εηπώζεθε παξαπάλσ ζηε θαηεγνξία I.Α/1) θαη ν δεύηεξνο ιόγνο ην πκθσληθό 

πνίεκα Φίλιππος Β΄ ο Μακεδών, ζε έμη κέξε (αληί γηα ηξία κέξε ηνπ πκθσληθνύ Σξίπηπρνπ Φίλιππος Β΄ ο 

Μακεδών ηεο θαηεγνξίαο II./3).    
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Πξώηε εθηέιεζε: Αζήλα, ΔΛ, ΥΟ ηνπ ΑΧ, 20.5.1984
189

 

 

ΙΙ/3.12. ΔΛΔΓΔΗΑ, γηα ζόιν ζνπξάλν, ρνξσδία θαη νξρήζηξα (2002)
190

 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: 2Fl. - 2Ob. - 2Cl. - Bs. Cl. - 2Bsn. - 4Hn. - 2Tpt. - 

3Trb. - Tba. - Timp. - S. Dr. - Bs. Dr. - Cymb. - Solo Sop. - c. SATB - 2Vln. - 

Vla. - Vlc. - D.B.  

Πξώηε εθηέιεζε: Αζήλα, ΟΔ, 29.5.2005 

ΙΙ/3.13. Ζ ΒΟΚΟΠΟΤΛΑ ΣΟΤ ΟΛΤΜΠΟΤ, γηα ζόιν ζνπξάλν, γπλαηθεία ρνξσδία 

θαη νξρήζηξα  (1997) 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: 2Fl. - 2Ob. - 2Cl. - 2Bsn. - 4Hn. - 2Tpt. - 3Trb. - Tba. - 

Timp. - S. Dr. - Bs. Dr. - Cymb. - Solo Sop. - c. SSA - 2Vln. - Vla. - Vlc. - D.B. 

 

ΙΙ/3.14. ΤΜΦΩΝΙΚΟ ΠΟΙΗΜΑ ΓΔΧΡΓΗΟ ΚΑΡΑΨΚΑΚΖ (ΣΡΑΣΖΓΟΤ 

ΜΝΖΜΖ), γηα ζόιν ηελόξν, κηθηή ρνξσδία θαη ζπκθσληθή νξρήζηξα (2009)
191

 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: 2Fl. - Picc. - 2Ob. - 2Cl. - Bs. Cl. - 2Bsn. - 4Hn. - 2Tpt. 

- 3Trb. - Tba. - Timp. - S. Dr. - Bs. Dr. - Cymb. - T. T. - Solo Ten. - c. SATB. - 

2Vln. - Vla. - Vlc. - D.B. 

ΙΙ/3.15. ΓΤΟ ΜΠΑΛΑΝΣΔ γηα ζόιν πηάλν, γπλαηθεία ρνξσδία θαη νξρήζηξα 

(2009)
192

 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: 2Fl. - 2Ob. - 2Cl. - Bsn. - 4Hn. - 2Tpt. - 3Trb. - Timp. - 

S. Dr. - Bs. Dr. - Cymb.  - Solo Pno. - c. SSA. - 2Vln. - Vla. - Vlc. - D.B.  

 

ΙΙ/3.16. ΤΜΦΩΝΙΑ Απ. 5, γηα ζόιν ζνπξάλν, ζόιν κέηδν ζνπξάλν, ρνξσδία θαη 

νξρήζηξα (2011)
193

 

                                                 

189
 Δθηειέζηεθαλ ηξία κέξε ηνπ δεύηεξνπ ιόγνπ, «Δπηζηξνθή», «Γνινθνλία» θαη «Σαθή». ηε παξαπάλσ 

κνξθή ησλ έμη κεξώλ, παξακέλεη αλεθηέιεζην. 
190

 Σν έξγν είλαη γξακκέλν πάλσ ζην πνίεκα „Παιακάο‟ ηνπ Άγγεινπ ηθειηαλνύ. Ο ζπλζέηεο ζηελ έληππε 

κνξθή ηνπ έξγνπ δειώλεη ρξνληά νινθιήξσζεο ην 2002. Χζηόζν δελ γλσξίδνπκε αλ ζπλδέεηαη κε ην 

ρακέλν έξγν  Δλεγείο, ην νπνίν εθηειέζηεθε  από ηε ΥΟ ηνπ ΑΧ θαη δηεπζπληή ηνλ ζπλζέηε, ζηηο 25 

Απξηιίνπ 1980 ζηελ αίζνπζα «Παξλαζζόο» θαη κε ελνξρεζηξσηηθή κνξθή, γηα ζόιν βηνιί, ζόιν ηξνκπέηα, 

γπλαηθεία ρνξσδία θαη νξρήζηξα. Αξρείν Γέιιηνπ, Φάθεινο (1980-1989). 
191

 Σν έξγν έρεη γξαθηεί επάλσ ζηνπο ζηίρνπο ηνπ Γεκήηξε Μαζνύξε. Γηα ηε δηάηαμε ησλ κεξώλ ηζρύεη όηη 

θαη ζηελ εθδνρή ηνπ έξγνπ γηα ζόιν πηάλν. 
192

 Γηα ηε δηάηαμε ησλ κεξώλ ηζρύεη όηη θαη γηα ηελ εθδνρή ηνπ έξγνπ γηα νξρήζηξα. Βιέπε ππνθαηεγνξία 

Η.Α/1. 
193

 Σα ζέκαηα θαη ηα κέξε ηνπ έξγνπ πξνέξρνληαη από δεκνηηθά ηξαγνύδηα ηα νπνία έρεη επεμεξγαζηεί θαη 

ρξεζηκνπνηήζεη θαη ζε παιαηόηεξα έξγα ηνπ. 
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Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: 2Fl. - 2Ob. - 2Cl. - Bs. cl. - 2Bsn. - 4Hn. - 2Tpt. - 3Trb. 

- Tba. - Timp. - S. Dr. - Bs. Dr. - Cymb. - Solo Sop. - Solo Mez Sop. - c. SATB. 

- Hp. - 2Vln. - Vla. - Vlc. - D.B.  

Γηάηαμε κεξώλ:  Η. «Θαιαζζάθη κνπ»  

 II. «Από μέλν ηόπν»  

III. ΚΔΡΣΟ 

IV. «Ο πεηξνθόηζπθαο»
194

 

 

ΙΙ/4. Έπγα για αθηγηηή, με ή σωπίρ ζόλο θωνή, σοπωδία και οπσήζηπα 

ΙΙ/4.1. ΤΜΦΩΝΙΚΟ ΠΟΙΗΜΑ Απ. 4 (ΔΠΗΣΑΦΗΟ ΣΟΤ ΠΔΡΗΚΛΔΟΤ) γηα 

ζόιν βαξύηνλν, αθεγεηή, ρνξσδία θαη νξρήζηξα (1964)
195

 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: 2Fl. - 2Ob. - 2Cl. - Bs. Cl. - 2Bsn. - 2Cbsn. - 4Hn. - 

2Tpt. - 3Trb. -  Tba. - Timp. - S. Dr. - Bs. Dr. - Cymb. - Narr. - Solo Bar. - c. 

SATB - 2Vln. - Vla. - Vlc. - D.B. 

Γηάηαμε κεξώλ:  I. ΣΑΦΖ  

 II. Ο ΔΠΑΗΝΟ  

III. ΔΒΑΜΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΟΝΟΤ  

IV. ΣΟ ΠΟΛΗΣΔΤΜΑ  

 V. ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ  

VI. ΑΝΑΦΤΥΖ ΣΟΤ ΒΗΟΤ  

 VII. ΔΒΑΜΟ ΚΑΗ ΦΟΒΟ 

VIII. ΑΠΛΟΗ ΚΑΗ ΦΗΛΗΚΑΛΟΗ 

IX. ΥΟΛΔΗΟ ΟΛΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ  

 X. ΑΞΗΟ Ο ΔΠΑΗΝΟ 

Γηάξθεηα (ιεπηά): 30΄ 

 

ΙΙ/4.2. ΟΤΗΣΑ ΑΠΟ ΣΟ ΤΜΦΧΝΗΚΟ ΠΟΗΖΜΑ ‘ΓΔΧΡΓΗΟ 

ΚΑΡΑΨΚΑΚΖ’, γηα αθεγεηή θαη κεγάιε νξρήζηξα (2009)
196

 

                                                 

194
 ε ζηίρνπο ηαύξνπ Μαξάλην. 

195
 Έκκεηξε ειεύζεξε απόδνζε ηέιηνπ Α. Γαδή. 

196
 Γηα αθεγεηή ζε ζηίρνπο ηνπ Γεκήηξε Μαζνύξε. Σν 2010 κεηαγξάθεθε γηα ζόιν πηάλν. Γηα ηε δηάηαμε 

ησλ κεξώλ ηζρύεη όηη θαη γηα ηελ εθδνρή ηνπ έξγνπ γηα ζόιν πηάλν. 
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Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: 2Fl. - Picc. - 2Ob. - 2Cl. - Bs. Cl. - 2Bsn. - 4Hn. - 2Tpt. 

- 3Trb. - Tba. - Timp. - S. Dr. - Bs. Dr. - Cymb. - T. T. - Narr. - c. SATB - 2Vln. 

- Vla. - Vlc. - D.B. 

 

 

ΙΙ/5. Έπγα για σοπωδία και ενόπγανο ζύνολο 

 

ΙΙ/5.1. ΠΗΔΡΗΓΔ ΜΟΤΔ, γηα ρνξσδία, πλεπζηά θαη έγρνξδα (2003)
197

 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή:  2Fl. - Cl. - c. SATB. - 2Vln. - Pno. 

 

ΙΙ/5.2. ΣΗΜΗΟ ΣΑΤΡΟ γηα ρνξσδία, μύιηλα θαη έγρνξδα (2004) 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: 2Fl. - 2Ob. - 2Cl. - 2Bsn. - c.SATB. - 2Vln. - Vla. - 

Vlc. - D.B. 

Γηάηαμε κεξώλ: I. ΣΗΜΗΟ ΣΑΤΡΟ 

II. ΚΤΡΗΔ ΔΛΔΖΟΝ „ΦΟΤΓΚΑ‟ 

 

ΙΙ/5.3. ΦΧ ΗΛΑΡΟΝ (ΒΤΕΑΝΣΗΝΟ ΘΔΜΑ) ΣΡΗΠΡΣΤΥΟ, γηα κηθηή ρνξσδία 

θαη έγρνξδα (2005)
198

 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: c.SATB. - 2Vln. - Vla. - Vlc. - D.B. 

 

ΙΙ/5.4. ΘΔΑΛΗΚΟ ΚΟΝΣΔΡΣΟ, γηα αληξηθή ρνξσδία θαη κηθξή νξρήζηξα 

(2008)
199

 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: Fl. - Ob. - Cl. - Bsn. - c.TTBB - 2Vln. - Vla. - Vlc. 

- D.B. 

 

ΙΙ/5.5. ΣΡΗΑ ΓΖΜΟΣΗΚΑ ΣΡΑΓΟΤΓΗΑ, γηα γπλαηθείν θσλεηηθό ηξίν θαη κηθξή 

νξρήζηξα (2008) 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: Fl. - 2Cl. - Sop. - Mez. Sop. - Alto - 2Vln. - Vlc. 

Γηάηαμε κεξώλ:  Η. «Ζ Γαξνπθαιηά»  

 ΗΗ. «Υνξόο ηνπ Εαιόγγνπ»  

III. «Από μέλν ηόπν» 

                                                 

197
 Μεηαγξαθή. Σν έξγν νινθιεξώζεθε αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟70. 

198
 Μεηαγξαθή από παιηόηεξν αρξνλνιόγεην ηξαγνύδη. 

199
 Μεηαγξαθή. Αξρηθή κνξθή γηα πςίθσλν, πηάλν, κηθηή ρνξσδία θαη νξρήζηξα (1981). 
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ΙΙ/5.6. ΦΑΛΜΟ ΓΑΤΗΓ (ΠΔΠΟΗΘΟΣΔ),  γηα ρνξσδία θαη έγρνξδα (2010)
200

 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: c. SATB - 2Vln. - Vla. - Vlc. - D.B. 

 

ΙΙ/5.7. ΆΜΑ ΑΜΑΣΧΝ, γηα κηθηή ρνξσδία θαη έγρνξδα (2011) 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: c. SATB - 2Vl. - Vla. - Vlc. - D.B. 

 

ΙΙ/5.8. ΣΡΗΠΣΤΥΟ ΤΜΦΧΝΗΚΟ ΠΟΗΖΜΑ ΠΑΝΧ ΣΟ ΣΡΑΓΟΤΓΗ 

ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΞΑΚΟΤΣΖ, γηα ρνξσδία θαη δώδεθα πλεπζηά 

(αρξνλνιόγεην)
201

 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: Fl. - Ob. - 2Cl. - Bsn. - Alto Sax. - c. SATB - 2Hn. 

- 2Trt. - Tba. - S. Dr. 

Γηάηαμε κεξώλ:  Η. ΠΡΔΛΟΤΓΗΟ  

 ΗΗ. ΦΟΤΓΚΑ ΚΑΗ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΔΘΝΗΚΟ ΤΜΝΟ  

III. ΥΟΡΟ 

 

ΙΙ/6. Έπγα για ζόλο όπγανο/να,  σοπωδία και ενόπγανο ζύνολο 

 

ΙΙ/6.1. ΠΗΔΡΗΓΔ ΜΟΤΔ, γηα ζόιν πηάλν, ηξίν γπλαηθώλ θαη κηθξή νξρήζηξα 

(2008)
202

 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: 2Fl. - Cl. - 2Hn. - Solo Pno. - Sop. - Mez. Sop. - 

Alto. - 2Vln. - Vlc. 

 

ΙΙ/6.2. ΦΑΝΣΑΙΑ Απ. 1, γηα ζόιν πηάλν, ηξίν γπλαηθώλ θαη κηθξή νξρήζηξα 

(2008)
203

 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: Fl. - Ob. - 2Cl. - Bsn. - 2Hn. - Solo Pno. - Sop. - 

Mez. Sop. - Alto - 2Vln. - Vlc. 

 

 

  

                                                 

200
 Μεηάθξαζε Γηάλλεο Λαδαξίδεο. Μεηαγξαθή ηνπ 1965 γηα ρνξσδία. 

201
 Οπζηαζηηθά πξόθεηηαη γηα κεηαγξαθή ηνπ πξώηνπ, δεύηεξνπ θαη ηέηαξηνπ κέξνπο ηνπ έξγνπ, Σεηράπηστο 

σμθωνικό Ποίημα αρ. 2 (1958), γηα κηθξό ζύλνιν κε εηζαγσγή ρνξσδίαο. Σν 1992 ν ζπλζέηεο είρε 

κεηαγξάςεη ην έξγν γηα ρνξσδία θαη νξρήζηξα. 
202

 ό.π. 
203

 Μεηαγξαθή. Αξρηθή κνξθή γηα ζόιν πηάλν, γπλαηθεία ρνξσδία θαη νξρήζηξα 1979. 
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ΙΙ/7. Έπγα για ζόλο θωνή/έρ, σοπωδία και ενόπγανο ζύνολο 

 

 ΙΙ/7.1. ΣΗΓΓΑΝΗΚΖ ΦΑΝΣΑΗΑ (ΚΑΡΜΔΝΗΣΑ), γηα ζόιν ζνπξάλν, πηάλν, 

ρνξσδία, πλεπζηά θαη έγρνξδα (1980) 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: Fl. - Cl. - Bsn. - Solo Sop. - c. SATB - Pno. - 2Vln 

- Vla. - Vlc. 

Γηάξθεηα (ιεπηά): 18΄ 

Πξώηε εθηέιεζε: Αζήλα, ΥΟ θαη ΑΧ, 14.5.1981 

 

ΙΙ/7.2. ΠΗΔΡΗΓΔ ΜΟΤΔ, γηα ζόιν ζνπξάλν, ρνξσδία θαη κηθξή νξρήζηξα 

(2007)
204

 

 Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: 2Fl. - Cl. - 2Vln. - Vlc. - Solo Sop. - C. SATB - 

Pno. 

 

ΙΙ/7.3. ΑΠΟΛΤΣΡΧΖ, γηα ζνιίζηεο
205

 Soprano – Tenore, κηθηή ρνξσδία, 

νξρήζηξα πλεπζηώλ θαη πηάλν (2008)
206

 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: 2Fl. - 3Cl. - Alto Sax. - Ten. Sax. - 3Trt. - Trb. - 

Solo Sop. - Solo Ten. - c. SATB - Pno. 

 

ΙΙ/7.4. ΔΠΗΛΟΓΖ ΑΠΟ ΣΟ ΤΜΦΧΝΗΚΟ ΠΟΗΖΜΑ 1821, γηα ζόιν ηελόξν, 

ζόιν βαξύηνλν, αλδξηθή ρνξσδία θαη κηθξή ζπκθσληθή νξρήζηξα (2008) 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: Fl. - Ob. - Cl. - Bsn. - Trt. - solo Ten - solo Bar. - c. 

TTBB - 2Vln. - Vla.-  Vlc. - D.B. 

Γηάηαμε κεξώλ:  I. ΣΟΤ ΓΗΧΣΖ  

 ΗΗ. ARIA ΣΟΤ ΓΗΧΣΖ 

ΗΗΗ. ΣΟΤ ΚΧΝΣΑΝΣΑΡΑ  

IV. ΘΟΤΡΗΟ ΣΟΤ ΡΖΓΑ ΦΔΡΑΗΟΤ  

 V. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΔΘΝΗΚΟ ΤΜΝΟ 

 

 

                                                 

204
 ό.π. 

205
 Ζ αξρηθή κνξθή ηνπ ηίηινπ ήηαλ «Απολύηρωζη, γηα κηθηή ρνξσδία, Soloistes Soprano – Tenore, νξρήζηξα 

πλεπζηώλ θαη πηάλν». 
206

 Μεηαγξαθή. Δπηινγή από ηε ηξίπξαθηε όπεξα Απολύηρωζη (1965). 
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ΙΙ/8. Έπγα για ζόλο θωνή/έρ και ενόπγανο ζύνολο 

 

ΙΙ/8.1. KONΣΔΡΣΟ, γηα ζνπξάλν, άιην, ζαμόθσλν θαη έγρνξδα  (2009) 

 Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: Alto Sax. - Sop. - Alto. - 2Vln. - Vla. - Vlc. - D.B. 

 

ΙΙ/8.2. ΣΡΗΑ ΣΡΑΓΟΤΓΗΑ, γηα ζόιν ζνπξάλν θαη κηθξή νξρήζηξα 

(αρξνλνιόγεην) 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: 2Fl. - 2Ob. - 2Cl. - 2Bsn. - Solo Sop. - 2Vln. - Vla. 

- Vlc. - D.B. 

Γηάηαμε κεξώλ: I. «Γείπλνο»  

II. «Πξσηνβξόρη»
207

 „Απνζπάζκαηα‟  

            III. «Σξεραληήξη» 

 

ΙΙ/9. Έπγα για σοπωδία και ζςνοδεία πιάνος 

 

ΙΙ/9.1. Ο ΚΑΣΑΣΡΔΓΜΟ (1974)
208

 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: c. SATB - Pno. 

 

ΙΙ/9.2. ΣΟΚΑΣΑ ΚΑΗ ΦΟΤΓΚΑ (ΠΑΝΧ Δ ΔΝΑ ΒΤΕΑΝΣΗΝΟ ΘΔΜΑ)   

(1985)
209

 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: c. SATB - Pno. 

 

 ΙΙ/9.3. ΑΓΧΝΔ ΣΟ ΝΖΗ ΣΧΝ ΦΑΗΑΚΧΝ (2004)
210

 

  Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: c.SATB - Pno   

 

 ΙΙ/9.4. ΦΧ ΗΛΑΡΟΝ (ΠΑΝΧ Δ ΔΝΑ ΒΤΕΑΝΣΗΝΟ ΘΔΜΑ) (2004)
211

 

 Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: c. SATB  - Pno.  

 

ΙΙ/9.5.  ΓΤΟ ΟΛΤΜΠΗΑΚΔ ΧΓΔ (2007)
212

 

                                                 

207
 ε πνίεζε Άγγεινπ ηθειηαλνύ. 

208
 Από ηε όπεξα Απολύηρωζη. 

209
 Μεηαγξαθή από Σνθθάηα θαη Φνύγθα (πάλσ ζε έλα βπδαληηλό ζέκα), γηα ρνξσδία θαη πηάλν 1980. 

210
 Απόζπαζκα από ηελ Οδύζζεια ηνπ Όκεξνπ, κεηάθξαζε Αξηζηείδεο Κακπαλάο. 

211
 ύκθσλα κε ην θαηάινγν έξγσλ ηνπ ζπλζέηε, ην έξγν νινθιεξώζεθε ην 1992. 
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Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: c. SATB - Pno. 

 

ΙΙ/9.6. ΑΛΑΦΡΟΨΚΗΧΣΟ (ΑΠΟΠΑΜΑΣΑ – Ο ΒΑΘΤ ΛΟΓΟ) 

(αρξνλνιόγεην)
213

 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: c. SATB - Pno. 

 

ΙΙ/9.7. ΟΛΤΜΠΗΑΚΟ ΤΜΝΟ (αρξνλνιόγεην)
214

 

 Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: c.SATB - Pno. 

 

ΙΙ/9.8. ΓΤΟ ΣΡΑΓΟΤΓΗΑ, θσλεηηθό θνπαξηέην γηα ζνπξάλν, κέηδν ζνπξάλν, 

ηελόξν, βαξύηνλν θαη
215

 (αρξνλνιόγεην) 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: Sop. - Mez. Sop. - Ten. - Bar. - Pno. 

Γηάηαμε κεξώλ: Η. «Θαιαζζάθη» 

II. «Όλεηξν „ν πεηξνθόηζπθαο‟» 

 

 ΙΙ/9.9. ΎΜΝΟ ΣΖ ΥΑΡΑ (αρξνλνιόγεην)
216

 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: c. SATB - Pno. 

 

ΙΙ/9.10. ΜΠΑΛΑΝΣΑ Α. 2  (ΡΟΜΑΝΣΗΚΖ) (αρξνλνιόγεην) 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: c. SATB - Pno. 

 

 

ΙΙ/10. Έπγα για ζόλο θωνή/έρ, σοπωδία και ζςνοδεία πιάνος 

 

ΙΙ/10.1. ΚΑΝΣΑΣΑ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΠΗΣΑΦΗΟ ΣΟΤ ΓΗΑΝΝΖ ΡΗΣΟΤ 

(ΚΟΜΗΚΖ) (2002)
217

 

                                                                                                                                                      

212
 Μεηαγξαθή γηα πηάλν θαη ρνξσδία. Πξώηε γξαθή ην 1990 γηα κηθηή ρνξσδία θαη νξρήζηξα, ζε κεηάθξαζε 

ηνπ Γεξάζηκνπ παηάια. Βιέπε ππνθαηεγνξία ΗΗ/3. Γηα ηε δηάηαμε ησλ κεξώλ ηζρύεη όηη θαη γηα ηελ εθδνρή 

ηνπ έξγνπ γηα ζόιν θσλή, ρνξσδία θαη νξρήζηξα. 
213

 Πξόθεηηαη γηα ζπκθσληθό πνίεκα ζε ηξία κέξε, γξακκέλν πάλσ ζην πνίεκα ηνπ Άγγεινπ ηθειηαλνύ. Σν 

έξγν δε θέξεη ρξνλνινγία νινθιήξσζεο ζηελ έληππε κνξθή ηνπ. Γηα ηε δηάηαμε ησλ κεξώλ ηζρύεη όηη θαη 

γηα ηελ εθδνρή ηνπ έξγνπ γηα ρνξσδία θαη νξρήζηξα (βιέπε ππνθαηεγνξία ΗΗ/1). Σν 2001 εθηειέζηεθε ζην 

Απνιιώλην Πνιηηηζηηθό Κέληξν, από ηε Υνξσδία ηνπ Απνιιώληνπ Χδείνπ, κε δηεπζπληή ρνξσδίαο ηνλ 

Μηράιε Αδάκε θαη ζην πηάλν ηε Γήκεηξα Καθάθε, ζηα πιαίζηα εθδειώζεσλ ηνπ Χδείνπ. 
214

 Γηαζθεπή από ην έξγν Ολσμπιακός Ύμνος ηνπ πύξνπ ακάξα (1896), πνπ απνηειεί από ην 1958 ηνλ 

επίζεκν ύκλν ησλ Οιπκπηαθώλ Αγώλσλ. Πξνζαξκνγή γηα κηθηή ρνξσδία θαη πηάλν. 
215

 Ζ αξρηθή κνξθή ηνπ ηίηινπ ήηαλ, «Γύο Σραγούδια, Quartetto, Per Soprano, M. Soprano, Tenorν, Baritonν e 

Piano». 
216

 Γηαζθεπή από ηελ 9
ε
 ζπκθσλία ηνπ Beethoven, ν «Ύκλνο ζηε Υαξά». Πξνζαξκνγή γηα κηθηή ρνξσδία θαη 

πηάλν. ε πνίεζε Schiller. 
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 Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: Solo Sop. - c. SATB - Pno.  

 

ΙΙ/10.2. ΔΛΔΓΔΗΑ (2002)
218

 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: Solo Sop. - c. SATB - Pno.  

 

ΙΙ/10.3. ΠΗΔΡΗΓΔ ΜΟΤΔ (2007)
219

 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: Solo Sop. - c. SATB - Pno.  

 

ΙΙ/10.4. ΠΡΟΔΤΥΖ (αρξνλνιόγεην)
220

 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: Solo - Alto ή Mez. Sop. - c.SATB - Pno. 

 

ΙΙ/10.5. ΠΡΟΔΤΥΖ (αρξνλνιόγεην)
 221

 

 Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: Solo Sop. - c. SATB. - Pno. 

 

 ΙΙ/10.6. «Οι κοπελιέρ» (αρξνλνιόγεην) 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: Solo Sop. - c. SATB - Pno. 

 

 

ΙΙ/11. Έπγα για ζόλο θωνή/έρ, σοπωδία και ζςνοδεία εκκληζιαζηικού οπγάνος 

 

ΙΙ/11.1. ΠΔΝΣΔ ΔΡΓΑ – πιινγή (2010)
222

 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: Solo Ten. - c. SATB - Org. 

Γηάηαμε κεξώλ:  I. ΟΗ ΠΔΠΟΗΘΟΣΔ (ΦΑΛΜΟ ΣΟΤ ΓΑΤΗΓ) 

 II. ΦΧ ΗΛΑΡΟΝ (ΒΤΕΑΝΣΗΝΟ ΘΔΜΑ) 

III. ΣΟΚKΑΣΑ ΚΑΗ ΦΟΤΓΚΑ (ΠΑΝΧ Δ ΒΤΕΑΝΣΗΝΟ 

ΘΔΜΑ) 

IV. Α΄ ΧΓΖ ΣΟΤ ΜΧΤΖ
223

 

                                                                                                                                                      

217
 Πξόθεηηαη γηα κεηαγξαθή. Αξρηθή κνξθή γηα ζνιίζη, κηθξή ρνξσδία θαη νξρήζηξα (1962). 

218
 Πάλσ ζην πνίεκα Παλαμάς ηνπ Άγγεινπ ηθειηαλνύ. Μεηαγξαθή από ην νκώλπκν έξγν γηα ζόιν 

ζνπξάλν, ρνξσδία θαη νξρήζηξα (2002).  
219

 Πξόθεηηαη γηα κεηαγξαθή. Σν έξγν νινθιεξώζεθε ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 γηα ζύλνιν 

πλεπζηώλ θαη εθηειέζηεθε από ην ΔΥΠ. ε ζηίρνπο ηνπ ηέιηνπ Γαδή. Πηζαλή κεηαγξαθή ην 1992. 
220

 ύκθσλα κε ην θαηάινγν έξγσλ ηνπ ζπλζέηε, ην έξγν νινθιεξώζεθε ην 1962.  Δίλαη γξακκέλν πάλσ 

ζηνπο ζηίρνπο ηνπ Υξήζηνπ Αλδξηθόπνπινπ.  
221

 Πξόθεηηαη γηα ηελ ίδηα ζύλζεζε κε ηίηιν Προζεστή, κε ηε δηαθνξά όηη γξάθεη γηα ζόιν ζνπξάλν.  
222

 Μεηαγξαθή γηα ζόιν ηελόξν, ρνξσδία θαη εθθιεζηαζηηθό όξγαλν. πιινγή ρσξίο ηελ επίζεκε κνξθή 

έθδνζεο όπσο ζπλήζηδε ν ζπλζέηεο.  
223

 Από ην νξαηόξην νη Γέκα Απόκρσθες Γασιδικές Ωδές.  
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 V. ΠΡΟΔΤΥΖ
224

 

 

 

ΙΙ/12. Έπγα για δύο/ηπειρ θωνέρ και ζςνοδεία πιάνος 

 

ΙΙ/12.1. ΠΔΝΣΔ ΣΡΑΓΟΤΓΗΑ (2005)
225

 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: Solo. Sop. - Mez. Sop. - Alto - Pno. 

Γηάηαμε κεξώλ:  I. «Οη θνπειιηέο»  

 II. «Φσο»
226

  

III. «Θαιαζζάθη κνπ»  

IV. «Σσλ Κνινθνηξσλαίσλ»  

 V. «Ναλνύξηζκα»
227

 

 

ΙΙ/12.2. ΣΡΗΑ ΓΖΜΟΣΗΚΑ ΣΡΑΓΟΤΓΗΑ, γηα γπλαηθείν θσλεηηθό ηξίν κε πηάλν 

(2006) 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: Sop. - Mez. Sop. - Alto. - Pno. 

Γηάηαμε κεξώλ:  I. «Ζ Γαξνπθαιηά»  

 II. «Υνξόο ηνπ Εαιόγγνπ»  

III. «Από μέλν ηόπν» 

 

ΙΙ/12.3. ΓΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΟΗ ΥΟΡΟΗ (2007)  

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: Sop. - Mez. Sop. - Alto. - Pno. 

Γηάηαμε κεξώλ:  I. ΜΑΚΔΓΟΝΗΚΟ «Γεξαθίλα» 

 II. «Οη θνπειηέο»  

 

ΙΙ/12.4. «Αμάπανηορ» (2008) 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: Sop. - Mez. Sop. - Alto. - Pno. 

 

ΙΙ/12.5. ΜΠΑΛΑΝΣΑ Απ. 2 (2010)
228

 

 Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: Sop. - Mez. Sop. - Alto. - Solo Pno. 

                                                 

224
 Πάλσ ζην ςαικό ηνπ Γαπίδ, „Ο πεξηπαηώλ επί πηεξύγσλ αλέκσλ.‟ 

225
 ηίρνη ησλ ηξαγνπδηώλ, I. Ν. Καησκέξε, II. Απγήο αθάιε, III. Γεκνηηθό, IV. Ν.Γ. Πνιίηνπ, V. Ν.Γ. 

Πνιίηνπ. 
226

 ε ζηίρνπο ηεο Απγήο αθαιή. 
227

 ε ζηίρνπο ηνπ Ν. Γ. Πνιίηνπ. 
228

 Πξόθεηηαη γηα κεηαγξαθή από ζόιν πηάλν θαη επεμεξγαζία κε εηζαγσγή θεηκέλνπ. 
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 ΙΙ/12.6. ΝΣΟΤΔΣΟ ΣΧΝ ΡΟΓΧΝ (αρξνλνιόγεην)
229

 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: Sop. - Σen. - Pno. 

 

 ΙΙ/12.7. ΠΔΝΣΔ ΣΡΑΓΟΤΓΗΑ (αρξνλνιόγεην) 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: Solo.- Sop. - Mez. Sop. - Pno. 

Γηάηαμε κεξώλ:  I. «Πεηξνθόηζπθαο»  

 II. «Πξνζεπρή»
230

  

III. «Αηηηθό ηνπίν»
231

  

IV. «Μύθνλνο»
232

  

 V. «Αθηέξσζε»
233

 

 

 

ΙΙ/13. Έπγα για ζόλο θωνή/έρ και ζςνοδεία πιάνος 

 

ΙΙ/13.1. ΣΡΑΓΟΤΓΗΑ ΚΑΗ ΑΡΗΔ ΓΗΑ ΜΔΣΕΟ ΟΠΡΑΝΟ Ή ΚΟΝΣΡΑΛΣΟ 

ΚΑΗ ΠΗΑΝΟ – πιινγή (1988) 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: Sop. ή Ten. - Pno. 

Γηάηαμε κεξώλ:  I. «Πξνζεπρή»
234

 

 II. «Φαικόο ηνπ Γαπίδ» 

III. «Υακέλε ραξά»
235

 

IV. «Άθνπ λα παίδνπλ νη ηζηγγάλνη»
236

 

 V. «Άξηα»
237

 

 

ΙΙ/13.2. ΑΡΗΔ ΚΑΗ ΣΡΑΓΟΤΓΗΑ ΓΗΑ ΒΑΡΤΣΟΝΟ Ή ΜΠΑΟ ΚΑΗ ΠΗΑΝΟ – 

πιινγή (1988) 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: Bar. ή Bass. - Pno. 

Γηάηαμε κεξώλ:  I. «Υακέλε ραξά» 

                                                 

229
 Μεηαγξαθή από ην κηνύδηθαι, Οι περιπέηειες ηοσ Βαζιλιά Μίδα (1996). Ζ «Βαζίιηζζα» είλαη ε ζνπξάλν 

θαη ν «Μίδαο» ν βαξύηνλνο. 
230

 ε ζηίρνπο ηνπ Σίκνπ Αιαζάθε. 
231

 ε ζηίρνπο ηνπ Γ. Καξζαίνπ. 
232

 Ό.π. 
233

 ε ζηίρνπο ηνπ Υ. αθειαξίνπ. 
234

 ε ζηίρνπο Υξήζηνπ Αλδξηθόπνπινπ. 
235

 ε ζηίρνπο Μαξίαο Γειάθε. 
236

 ε ζηίρνπο Μ. Λνγνζέηε. 
237

 ε ζηίρνπο Μ. Γειάθε. 
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 II. «Σνπ Κσλζηαληάξα»
238

 

III. «Πξώηε άξηα από ηελ όπεξα „Απνιύηξσζε» 

IV. «Γεύηεξε άξηα από ηελ όπεξα „Απνιύηξσζε» 

 V. «Πξνθήηεο Ησλάο»
239

 

VI. «Πξώηε άξηα ηνπ Αβαθνύκ»
240

 

 VII. «Γεύηεξε άξηα ηνπ Αβαθνύκ»
241

 

 

ΙΙ/13.3. 12 ΣΡΑΓΟΤΓΗΑ ΓΗΑ ΟΠΡΑΝΟ Ή ΣΔΝΟΡΟ – ΣΔΔΡΗ ΑΡΗΔ 

ΓΗΑ ΟΠΡΑΝΟ – ΠΔΝΣΔ ΑΡΗΔ ΓΗΑ ΣΔΝΟΡΟ ΜΔ ΤΝΟΓΔΗΑ 

ΠΗΑΝΟΤ – πιινγή (1989) 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: Solo Sop. / Solo Ten. - Pno. 

12 Σραγούδια για οπράνο ή Σενόρο 

Γηάηαμε κεξώλ:  I. «Καξκελίηζα»
242

 

 II. «Αγάπε πεξδηθόζηεζε ηζηγγάλα»
243

 

III. «Πόζνη»
244

 

IV. «Άλνημε» 

 V. «Ύκλνο ηεο Άλνημεο»
245

 

VI. «ην αθξνγηάιη»
246

 

 VII. «Φσο» 

VIII. «Οη θνπειιηέο» 

IX. «Πάζρα 1942»
247

 

 X. «Έθθιεζε γηα Δηξήλε» 

XI. «Φαικόο ηνπ Γαπίδ» 

XII. «Πξνζεπρή» 

 

Σέζζερις Άριες για οπράνο 

                                                 

238
 ε ζηίρνπο από ηελ αλζνινγία ηνπ Ν. Γ. Πνιίηνπ. 

239
 Από ηελ «6ε Χδή» ηνπ νξαηόξηνπ Οι δέκα απόκρσθες Γασιδικές ωδές. 

240
 Από ηε «4ε Χδή» ηνπ νξαηόξηνπ Οι δέκα απόκρσθες Γασιδικές ωδές. 

241
 Ό.π. 

242
 ε ζηίρνπο Άγγεινπ Γόμα. 

243
 ηίρνη Κσζηή Παιακά. 

244
 Από ηελ αλζνινγία Απνζηνιίδε. 

245
 ε ζηίρνπο Κώζηα Οπξάλε. 

246
 ε ζηίρνπο Λάκπξνπ Πνξθύξα. 

247
 ε ζηίρνπο Άγγεινπ Γόμα. 
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Γηάηαμε κεξώλ:  I. «Άξηα ηεο Μνύζαο»
248

                            

 II. «Άξηα ηεο Μνύζαο»
249

 

III. «Χδή ηεο Άλλαο»
250

 

IV. «Αίλεζε αγλήο θόξεο – θόξεο παξζέλαο»
251

 

 

Πένηε Άριες για Σενόρο 

Γηάηαμε κεξώλ:  Η. «Άξηα pregiara ηνπ πνηεηή»
252

 

 ΗΗ. «Άξηα ηεο επηπρίαο»
253

 

III. «Άξηα ηεο θύζεο»
254

 

IV. «Άξηα ηνπ Μέγα Αιεμάλδξνπ»
255

 

 

ΙΙ/13.4. 14 ΓΖΜΟΣΗΚΑ ΣΡΑΓΟΤΓΗΑ (2009) 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: Solo Sop. - Pno. 

Γηάηαμε κεξώλ:  I. «Θαιαζζάθη κνπ»  

 II. «Οη θνπειηέο» 

III. «Ναλνύξηζκα»  

IV. «Σσλ Κνινθνηξσλαίσλ»  

 V. «Ζ Γαξνπθαιηά» 

VI. «Υνξόο ηνπ Εαιόγγνπ»  

 VII. «Από μέλν ηόπν» 

  VIII. «Ο πεηξνθόηζπθαο»  

IX. «Πξνζεπρή»  

 X. «Αηηηθό ηνπίν»  

XI. «Μύθνλνο»  

 XII. «Αθηέξσζε»  

XI. «Ακάξαληνο»  

XIV. ΜΑΚΔΓΟΝΗΚΟ ΥΟΡΟ «Γεξαθίλα» 

 

ΙΙ/13.5. ΣΟΤ ΒΑΗΛΗΑ ΜΗΓΑ  Α΄  (αρξνλνιόγεην)
256

 

                                                 

248
 Από ηε δεύηεξε πξάμε ηεο όπεξαο Απολύηρωζη. 

249
 Άξηα ηεο Μνύζαο από ηε ηξίηε πξάμε ηεο όπεξαο Απολύηρωζη. 

250
 Από ην νξαηόξην Οι δέκα απόκρσθες Γασιδικές ωδές. 

251
 «9ε Χδή» από ην νξαηόξην Οι δέκα απόκρσθες Γασιδικές ωδές. 

252
 Από ηελ όπεξα Απολύηρωζη. 

253
 Ό.π. 

254
 Ό.π. 

255
 Από ην πκθσληθό Σξίπηπρν «Φίιηππνο Β΄ ν Μαθεδώλ». 
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Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: Bar. - Pno. 

 

ΙΙ/13.6. ΣΟΤ ΒΑΗΛΗΑ ΜΗΓΑ B΄  (αρξνλνιόγεην)
257

 

 Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: Bar. - Pno. 

 

 ΙΙ/13.7. ΣΟΤ ΜΔΡΗΑ (αρξνλνιόγεην)
258

 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: Bar. - Pno. 

 

  ΙΙ/13.8. ΝΣΑΝΣΑ (αρξνλνιόγεην)
259

 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή:  Mez. Sop. - Pno. 

 

ΙΙ/13.9. ΣΟ ΣΡΑΓΟΤΓΗ ΣΟΤ ΑΠΟΛΛΧΝΑ (αρξνλνιόγεην)
260

 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: Bar. - Pno. 

 

ΙΙ/13.10. ΣΟ ΣΡΑΓΟΤΓΗ ΣΟΤ ΚΟΤΡΔΑ (αρξνλνιόγεην)
261

 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: Bar. - Pno. 

 

ΙΙ/13.11. «Ππωηοβπόσι» (αρξνλνιόγεην)
262

 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: Solo Sop. - Pno. 

 

ΙΙ/13.12. «Γείπνορ» (αρξνλνιόγεην)
263

 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: Solo Sop. - Pno. 

 

ΙΙ/13.13. «Σπεσανηήπια» (αρξνλνιόγεην)
264

 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: Solo Sop. - Pno. 

                                                                                                                                                      

256
 Μεηαγξαθή από ην κηνύδηθαι, Οι περιπέηειες ηοσ βαζιλιά Μίδα 1996 ηνπ Σδάλη Ρνληάξη. Ο ζπλζέηεο ζηνλ 

βηνεξγνγξαθηθό ηνπ θαηάινγν, εληάζζεη ην ηξαγνύδη ζε ζπιινγή κε ηίηιν Πένηε ηραγούδια από ηις 

περιπέηειες ηοσ βαζιλιά Μίδα για βαρύηονο και πιάνο. Ζ ζπιινγή δελ βξέζεθε, αιιά εληνπίζηεθαλ αηνκηθά 

ην θάζε θνκκάηη ζαλ απηόλνκα έξγα. Γηα ην ιόγν απηό δελ εληάζζνληαη ζην ζπζηεκαηηθό θαηάινγν έξγσλ 

κε ηε κνξθή ζπιινγήο. 
257

 ό.π. 
258

 ό.π. 
259

 Μεηαγξαθή γηα κέηδν ζνπξάλν θαη πηάλν, από ηηο Περιπέηειες ηοσ Βαζιλιά Μίδα.  
260

 Βιέπε ππνζεκείσζε 408. 
261

 ό.π. 
262

 Ο ζπλζέηεο ζηνλ βηνεξγνγξαθηθό ηνπ θαηάινγν, εληάζζεη ην ηξαγνύδη ζε ζπιινγή κε ηίηιν Σρία ηραγούδια 

για ζοπράνο και πιάνο. Ζ ζπιινγή δελ βξέζεθε, αιιά εληνπίζηεθαλ αηνκηθά ην θάζε θνκκάηη ζαλ απηόλνκα 

έξγα. Γηα ην ιόγν απηό δελ εληάζζνληαη ζην ζπζηεκαηηθό θαηάινγν έξγσλ κε ηε κνξθή ζπιινγήο. ε 

ζηίρνπο ηνπ Άγγεινπ ηθειηαλνύ. 
263

 ό.π. 
264

 ό.π. 
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ΙΙ/14. Υοπωδιακά έπγα 

 

ΙΙ/14.1. ΥΟΡΧΓΗΑΚΑ ΔΡΓΑ ΚΑΗ ΣΡΑΓΟΤΓΗΑ – πιινγή (1989) 

Γηάηαμε κεξώλ: I. ΦΑΛΜΟ ΣΟΤ ΓΑΤΗΓ – ΟΗ ΠΔΠΟΗΘΟΣΔ  

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: c. SATB 

 II. «Πξνζεπρή»  

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: c. SATB 

ΗΗΗ. «Σαμίδη» 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: c. SATB 

IV. «Σν ηξαγνύδη ηνπ λεθξνύ παηέξα»» 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: c. SATB 

 V. ΠΑΥΑ 1942  

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: Solo Sop. - c. SATB 

VI. ΛΔΤΣΔΡΗΑ 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: c. SATB 

 VII. «Οη θνπειηέο» 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: c. ΣΣΒΒ 

VIII. ΣΟΤ ΓΗΧΣΖ
265

  

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: Solo Sop. - c. ΣΣΒΒ
266

 

 IX. «Υνξόο ηνπ Εαιόγγνπ» 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: Solo Sop. - c. SATB 

  X. «Δηξήλε πκίλ θαη αλζξώπνηο επδνθία, δόμα ελ πςίζηη 

Θεό»  

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: c. SATB 

XI. ΠΗΝΓΑΡΟΤ ΟΛΤΜΟΤ 12
ε
 ΧΓΖ

267
 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: c. SATB
268

 

  XII. ΠΗΝΓΑΡΟΤ ΟΛΤΜΠΟΤ 10
ε
 ΧΓΖ

 269
 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: c. ΣΣΒΒ 

 XIII. ΠΗΔΡΗΓΔ ΜΟΤΔ 

                                                 

265
 Από ην πξώην κέξνο ηνπ πκθσληθνύ πνηήκαηνο 1821.  

266
 Δπίζεο βξέζεθε ην ίδην ηξαγνύδη γηα ηεηξάθσλε αλδξηθή ρνξσδία ρσξίο ζόιν γπλαηθεία θσλή. 

267
 Ο αξρηθόο ηίηινο ηνπ έξγνπ ήηαλ Πινδάροσ Ολύμποσ 12. 

268
 Σν ρνξσδηαθό έξγν έρεη εληνπηζηεί θαη γηα κηθηή ρνξσδία. 

269
 Ο αξρηθόο ηίηινο ηνπ έξγνπ ήηαλ Πινδάροσ Ολύμποσ 10. 
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Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: c. SATB 

 

ΙΙ/14.2. ΦΑΛΜΟ ΓΑΤΗΓ – ΔΝ ΤΦΗ ΣΟ ΘΔΟ (αρξνλνιόγεην) 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: c. SATB 

 

ΙΙ/14.3. ΣΟΚΚΑΣΑ ΚΑΙ ΦΟΤΓΚΑ (ΠΑΝΧ Δ ΒΤΕΑΝΣΗΝΟ ΘΔΜΑ) 

(αρξνλνιόγεην) 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: c. SATB 

 

ΙΙ/14.4. ΑΓΑΠΖ ΠΔΡΓΗΚΟΣΖΘΖ ΣΗΓΓΑΝΑ (αρξνλνιόγεην)
270

 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: c. SATB 

 

ΙΙ/14.5. ΚΑΡΜΔΝΗΣΑ (αρξνλνιόγεην)
271

 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: c. SATB 

 

ΙΙ/14.6. ΦΟΤΓΚΑ (αρξνλνιόγεην) 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: c. SATB 

 

ΙΙ/14.7. ΣΟ ΦΧ (αρξνλνιόγεην) 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: Solo Sop. - c. SATB 

 

ΙΙ/14.8. ΟΗ ΓΤΝΑΗΚΔ ΣΧΝ ΛΑΕΑΗΧΝ (αρξνλνιόγεην)
272

 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: Solo Sop. - c. SATB 

 

II/14.9. ΣΖ ΓΔΠΧ (αρξνλνιόγεην)
273

 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: Solo Sop. - c. SATB 

 

ΙΙ/14.10. ΘΔΑΛΗΚΟ ΚΟΝΣΔΡΣΟ (αρξνλνιόγεην)
274

 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: c. SATB 

 

ΙΙ/14.11. ΦΗΛΗΠΠΟ Β΄ Ο ΜΑΚΔΓΧΝ (αρξνλνιόγεην)
275

 

                                                 

270
 Γξακκέλν πάλσ ζην νκώλπκν πνίεκα ηνπ Κσζηή Παιακά. 

271
 Γξακκέλν ζε ζηίρνπο ηνπ Άγγεινπ Γόμα. 

272
 Πξόθεηηαη γηα ην πξώην κέξνο «Οη γπλαίθεο ησλ Λαδαίσλ» από ην πκθσληθό πνίεκα «Κλεθηοσριά». 

273
 Δκπλεπζκέλν από ηε ζπζία ησλ νπιησηώλ θαη βαζηζκέλν ζην νκώλπκν ηξαγνύδη. Σακβάθνο, “Έιιελεο 

Γεκηνπξγνί: Βαζίιεο Γέιιηνο,” 9. Από ην νκώλπκν έξγν, πκθσληθό πνίεκα «Σεο Γέζπσο», γηα πςίθσλν, 

ρνξσδία θαη νξρήζηξα, ην νπνίν δελ βξέζεθε θαη δελ θαηαγξάθεθε. Δπίζεο είλαη θαη ην ηξίην κέξνο ηνπ 

ζπκθσληθνύ πνηήκαηνο «Κιεθηνπξηά». 
274

 Σν δεύηεξν κέξνο «Υνξόο Καξαγθνύλαο» από ην Θεζζαλικό Κονηζέρηο. 
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Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: c. SATB 

 

ΙΙ/14.12. ΔΘΝΗΚΟ ΤΜΝΟ (αρξνλνιόγεην) 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: c. SATB 

 

ΙΙ/14.14. ΚΑΝΣΑΣΑ, από ηνλ επηηάθην ηνπ Γηάλλε Ρίηζνπ (αρξνλνιόγεην)
276

 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: Solo Sop. - c. SATB 

 

ΙΙ/14.15. ΑΠΟΛΤΣΡΧΖ (αρξνλνιόγεην)
277

 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: Solo Sop. - c. SATB 

 

ΙΙ/14.16. Ο ΛΖΘΑΡΓΟ (ΑΥΡΟΝΟΛΌΓΖΣΟ)
278

 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: Solo Sop. - c. SATB 

 

ΙΙ/14.17. ΈΡΓΑ ΚΑΗ ΣΡΑΓΟΤΓΗΑ ΓΗΑ 3ΦΧΝΖ ΥΟΡΧΓΗΑ ΠΑΗΓΗΚΖ Ή 

ΑΝΓΡΗΚΖ – πιινγή (αρξνλνιόγεην) 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: [Sop. - Sop. - Mez. Sop.] ή [Ten. - Ten. - Bar.] 

Γηάηαμε κεξώλ:  I.ΠΡΟΔΤΥΖ Αξ. 1 (ΦΑΛΜΟ ΣΟΤ ΓΑΤΗΓ) 

 II. ΠΡΟΔΤΥΖ Αξ. 2 (ΓΧ ΜΟΤ ΣΟ ΦΧ ΟΤ) 

III. «Αηηηθό ηνπίν» 

IV. «Μύθνλνο»  

 V. «Ναλνύξηζκα» 

VI. «Σσλ Κνινθνηξσλαίσλ» 

 VII. «Γάθλε κνπ» 

VIII. «Αθηέξσζε» 

  IX. ΑΠΟ ΣΑ ΑΝΑΣΑΗΜΑ 

 X. «Παηξίδα» 

XI. «Όλεηξν» 

 XII. «Σξεηο ζπαλνί» (ζαηπξηθό) 

XIII. «Έκαζε ν ιαγόο θαη κπαίλεη» 

XIV. «Θαιαζζάθη κνπ» 

 ΥV. ΔΘΝΗΚΟ ΤΜΝΟ 

                                                                                                                                                      

275
 Πξόθεηηαη γηα ην δεύηεξν κέξνο «Γνινθνλία». 

276
 Πξώηε γξαθή έξγνπ 1962. 

277
 Από ην πξώην κέξνο «Ο αγώλαο» ηεο δεύηεξεο πξάμεο ηεο όπεξαο Απολύηρωζη. 

278
 Από ην πξώην κέξνο ηεο πκθσλίαο αξ. 3. 
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ΙΙΙ. κηνική Μοςζική 

 

ΙΙΙ/1. Όπεπα 

 

 ΙΙΙ/1.1. ΑΠΟΛΤΣΡΧΖ (1965) 

Οξγαλνινγηθή δηαλνκή: 2Fl. - Picc. - 2Ob. - Eng. Hn. - 2Cl. - Bs. cl. - 2Bsn. - 4Hn. - 

Pno. - 3Tpt. - 3Trb. - Tba. - Timp. - S. Dr. - Bs. Dr. - Cymb. - T. T. - Xyl. - Hp. - c. 

SATB. - 2Vln. - Vla. - Vlc. - D.B.  

Γηάηαμε κεξώλ: 1
ε
 Πξάμε  Η. PRELUDE 

 ΗΗ. ΥΟΡΟ ΑΝΓΡΧΝ ΔΧΣΔΡΗΚΟ 

ΗΗΗ. Ο ΚΑΣΑΣΡΔΓΜΟ 

IV. ΠΡΟΔΤΥΖ ΣΟΤ ΠΟΗΖΣΖ 

 V. Ζ ΟΠΣΑΗΑ ΣΟΤ ΥΡΗΣΟΤ 

VI. Moderato 

 2
ε
 Πξάμε  I. Ο ΑΓΧΝΑ 

 II. Allegretto  

III. Intermezzo  

IV. ΜΠΑΛΔΣΟ – ΑΜΑΓΡΤΑΓΔ ΚΑΗ ΔΗΛΗΝΟΗ 

3
ε
 Πξάμε  I. Ζ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ  

  II. ΑΡΗΑ ΣΟΤ ΥΑΡΟΤ 

   III. ΑΓΖ  

 IV. ΜΠΑΛΔΣΟ – ΥΟΡΟ ΛΔΤΚΟΦΟΡΧΝ ΜΔ ΠΔΠΛΑ 

ΚΑΗ ΗΓΟΠΔΡΠΑΣΑΔΗ 

V. QUARTETTO 

Γηάξθεηα (ιεπηά): 150΄ 

Πξώηε εθηέιεζε: Αζήλα, ΚΟΑ, 16.11.1970
279

 

  

 

  

 

                                                 

279
 Σν έξγν δελ εθηειέζηεθε πνηέ νιόθιεξν. Από ηε ΚΟΑ παίρηεθε ην κπαιέην Αμαδρσάδες και ειλινοί, από 

ηε δεύηεξε πξάμε. Δπίζεο, ζηηο 20 Μαΐνπ 1984 ζηελ ΔΛ εθηειέζηεθαλ απνζπάζκαηα από ηε πξώηε, 

δεύηεξε θαη ηξίηε πξάμε. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3
Ο 

 

3.1. Ο Βαζίλης Γέλλιος και ηο ιζηορικό πλαίζιο ηης νεοελληνικής ένηετνης μοσζικής 

δημιοσργίας μεηά ηο Β΄ Παγκόζμιο Πόλεμο 

 

Σν δεύηεξν κηζό ηνπ 20
νπ

 αηώλα, απνηειεί ηελ επνρή ηνπ κνπζηθνύ δηεζληζκνύ. ηνλ 

Δπξσπατθό ρώξν ν κνπζηθόο εζληθηζκόο ππνρσξεί κεηά ην 1945.
1
 ηελ Διιάδα, θαηά ηηο 

δεθαεηίεο ηνπ 1940 θαη 1950, θαη θπξίσο κεηά ηελ απειεπζέξσζε ηεο Διιάδαο από ηνπο 

Γεξκαλνύο (1944), επαλεκθαλίδνληαη ζην πξνζθήλην ηδέεο πεξί εζληθηζκνύ. Ο αλαδπόκελνο 

εζληθηζκόο ζε ζπλδπαζκό κε ηε θαζπζηεξεκέλε αθνκνίσζε ησλ κνληεξληζηηθώλ ηάζεσλ ηνπ 

κνπζηθνύ δηεζληζκνύ ζα παξαηείλεη ηε δσή ηεο Δζληθήο Μνπζηθήο ρνιήο,
2
 βξίζθνληαο 

αθόκα έλα πεδίν δξάζεο.
3
 Οη ππέξκαρνη ηεο Δζληθήο Μνπζηθήο ρνιήο αληαπνθξίλνληαη ζηηο 

ζπλζήθεο ηεο επνρήο θαη ηηο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο, ζπλζέηνληαο έξγα κε ζεκαηνινγία 

ζρεηηθή κε ηελ Καηνρή θαη ηελ Αληίζηαζε.
4
 Αλ θαη είλαη λσξίο αθόκα λα πξνζάςνπκε 

νπνηνδήπνηε ραξαθηεξηζκό ζηνλ Βαζίιε Γέιιην όζνλ αθνξά ην ζπλζεηηθό ηνπ ύθνο ή λα ηνλ 

θαηεγνξηνπνηήζνπκε ζην εθάζηνηε κνπζηθό θίλεκα, αλ θαη ν ίδηνο ν ζπλζέηεο εληάζζεη ηνλ 

εαπηό ηνπ ζηελ Δζληθή Διιεληθή ρνιή: ε ηξίηε ζπκθσλία ηνπ Αλζξψπσλ Αγψλαο (1967), 

απνηειεί κηα ζύλζεζε πξνγξακκαηηθνύ ραξαθηήξα κε ζεκαηνινγία ηα γεγνλόηα ηνπ Β΄ 

Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, αληίζηνηρε κε έξγα ησλ ζπλζεηώλ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1940 (κε 

ραξαθηεξηζηηθέο ηηο πεξηπηώζεηο ησλ Αιέθνπ Ξέλνπ θαη Γεώξγηνπ Καδάζνγινπ, αιιά θαη 

                                                 
1
 Γηώξγνο αθαιιηέξνο, “Μεηαβαηηθόηεηα „πθήο‟ θαη „ύθνπο‟ ηεο λενειιεληθήο κνπζηθήο δεκηνπξγίαο από ηνλ 

19
ν
 αηώλα έσο ηα κέζα ηνπ 20

νπ
 αηώλα: ηζηνξηθή αλαδξνκή κέζσ θξηηηθήο απνηίκεζεο θαη ησλ θξαηηθώλ 

πεγώλ”, Μνπζηθνινγία 20 (2011), 215-238: 230.  
2
 Δζληθή Μνπζηθή ρνιή ή ηα Δζληθά ηπι: είλαη ε αλάπηπμε ησλ εζληθώλ ζηπι έμσ από ηελ Κεληξηθή Δπξώπε 

(Γαιιία θαη Γεξκαλία) θπξίσο από ην β‟ κηζό ηνπ 19
νπ

 αη.. Ζ αλαθάιπςε ηεο ιατθήο παξαδνζηαθήο κνπζηθήο 

θπξίσο ηεο Αλαηνιηθήο Δπξώπεο, ήηαλ έλαο από ηνπο παξάγνληεο πνπ πιάηπλαλ ηνπο νξίδνληεο ηεο Γπηηθήο 

κνπζηθήο. Ζ δεκηνπξγία ησλ Δζληθώλ ρνιώλ ζπκπίπηεη θαη κε ηελ αλάδπζε ηνπ εζληθηζκνύ ζηελ Δπξώπε. Σα 

βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ Δζληθώλ ρνιώλ, είλαη ε ρξήζε παξαδνζηαθώλ ιατθώλ κεισδηώλ, ξπζκώλ ή 

ξπζκηθώλ κνηίβσλ από ηε παξαδνζηαθή ιατθή κνπζηθή, ζεκαηνινγία πνπ πξνέξρεηαη από ηελ ηζηνξία, ηε 

κπζνινγία ή ηε παξάδνζε ηνπ έζλνπο. Παξά ην όηη ε θύξηα ηδενινγηθή αληίζεζε ζην πξώην κηζό ηνπ 20
νπ 

αηώλα ήηαλ κεηαμύ ηνπ «λενθιαζηθηζκνύ» ηνπ Igor Stravinsky θαη ηνπ «εμπξεζηνληζκνύ» ηνπ Arnold 

Schoenberg, ν πξνκαρώλαο ελάληηα ζηηο αηνληθέο – δσδεθαθζνγγηθέο ηδέεο ήηαλ ηα ηζρπξά ηνπηθά ζηπι πνπ 

κεηνπζηώζεθαλ κέζα από ηηο λέεο ηάζεηο αιιά θαη ηελ αλάπηπμε ηεο εζλνκνπζηθνινγίαο (κε ραξαθηεξηζηηθό 

ηνπ παξάδεηγκα ηνπ Béla Bartók). Έξηθ άιηζκαλ, Δηζαγσγή ζηε Μνπζηθή ηνπ 20
νπ

 αηψλα, κηθ. Γηώξγνο 

Εεξβόο (Αζήλα: Νεθέιε, 1983), 104. 
3
 Αλαζηαζία ηώςε, «Ο Μαλώιεο Καινκνίξεο ζην πνιηηηζκηθό πιαίζην ηεο Διιάδαο (1908-1940)», ζην 

Μαλψιεο Καινκνίξεο 50 Χξφληα κεηά, Νίθνο Μαιηάξαο θαη Αιέμαλδξνο Υαξθηνιάθεο (επηκ.), (Αζήλα: 

Fagottobooks 2013), 35-59: 38. 
4
 Νίθνο Μαιηάξαο, Διιεληθή Μνπζηθή θαη Δπξψπε: Γηαδξνκέο ζην Γπηηθνεπξσπατθφ Πνιηηηζκφ (Αζήλα: 

Παπαγξεγνξίνπ – Νάθαο 2012), 103. 
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ζπλζεηώλ ηεο Δζληθήο ρνιήο όπσο ν Πέηξνο Πεηξίδεο κε ηελ 4
ε
 πκθσλία ηνπ).

5
 Παξά ην 

γεγνλόο όηη αξθεηνί ζπλζέηεο
6
 εμαθνινύζεζαλ λα γξάθνπλ κνπζηθή θαηά ην πξόηππν ηεο 

Δζληθήο ρνιήο, πξνζθέξνληαο αμηόινγα δείγκαηα κέρξη θαη ηα ηέιε ηνπ 20
νπ

 αηώλα, ν 

θύθινο δσήο ηεο Διιεληθήο Δζληθήο ρνιήο σο επίθεληξνπ ηεο λενειιεληθήο κνπζηθήο 

δεκηνπξγίαο θαίλεηαη λα θιείλεη ηε δεθαεηία ηνπ 1950 κε αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960 (θαη 

κε ρξνλνινγηθή ζήκαλζε πνπ ππέρεη ν ζάλαηνο ηνπ Καινκνίξε ην 1962). Σα αίηηα ηεο 

ζηαδηαθήο ππνρώξεζεο ηεο Δζληθήο ρνιήο από ην δεκηνπξγηθό πξνζθήλην εληνπίδνληαη 

ζηελ εμαθάληζε ησλ αηηηώλ πνπ ηε δεκηνύξγεζαλ. Γειαδή, ην εζληθναπειεπζεξσηηθό 

θίλεκα, ν αιπηξσηηζκόο θαη ε «Μεγάιε Ηδέα», έρνπλ πηα από πνιιέο δεθαεηίεο μεραζηεί, αλ 

δελ έρνπλ ππνβαζκηζηεί ή θαη απαμησζεί. Καη ε έλλνηα ηεο παξάδνζεο δελ είλαη πηα 

δεηνύκελν αιιά επαλέξρεηαη σο κεηαζρεκαηηζκέλε ηδενινγηθά έλλνηα θαζνξίδνληαο όςεηο 

ζην λενειιεληθό πνιηηηζκηθό ηνπίν γεληθόηεξα.
7
 

 Ζ ιήζε ηεο Δζληθήο ρνιήο ζηελ Διιάδα ζπκπίπηεη θαη κε ηελ απαξρή παξνπζίαο ηνπ 

κνπζηθνύ κνληεξληζκνύ θαη ηεο πξσηνπνξίαο. Νέεο ηάζεηο θαη ξεύκαηα εηζάγνληαη από ηε 

Γύζε.
8
 Έθηνηε, επηθξαηνύλ λέεο ινγηθέο ζύλζεζεο ησλ ήρσλ, λέεο πεγέο ήρσλ θαη λέα 

θαηαλόεζε πεξί ηεο θύζεο ηνπ κνπζηθνύ ήρνπ. Αλαζεσξνύληαη βαζηθέο ζπιιήςεηο ηεο 

κνπζηθήο πξόζιεςεο, αληιώληαο ηδέεο ι.ρ. από ιανύο ηεο Αλαηνιήο, από άιιεο ηέρλεο θαη 

άιια πεδία ηνπ πνιηηηζκνύ. Οη ζρέζεηο ησλ εθηειεζηώλ κε ην θνηλό, ηνπο ζεζκνύο θαη ηνπο 

                                                 
5
 αθαιιηέξνο, “Μεηαβαηηθόηεηα „πθήο‟ θαη „ύθνπο‟ ηεο λενειιεληθήο κνπζηθήο δεκηνπξγίαο από ηνλ 19

ν
 

αηώλα έσο ηα κέζα ηνπ 20
νπ

 αηώλα: ηζηνξηθή αλαδξνκή κέζσ θξηηηθήο απνηίκεζεο θαη ησλ θξαηηθώλ πεγώλ”, 

225-227.  
6
 Ζ ύζηεξε εκθάληζε έξγσλ κε ραξαθηεξηζηηθά «εζληθήο» ηαπηόηεηαο, απνηειεί γλώξηζκα αξθεηώλ Διιήλσλ 

ζπλζεηώλ νη νπνίνη δελ αζπάδνληαη ηηο λεσηεξηζηηθέο ηάζεηο ηεο επξσπατθήο πξσηνπνξίαο ηνπ 1950, νύηε θαλ 

απηέο ηνπ γεξκαληθνύ εμπξεζηνληζκνύ ηνπ κεζνπνιέκνπ. Οη Αληίνρνο Δπαγγειάηνο (1903‐1981), Γηάλλεο 

Κσλζηαληηλίδεο (1903-1984), Κσλζηαληίλνο Κπδσληάηεο (1908‐1996), Αλδξέαο Νεδεξίηεο (1897-1980), 

Νίθνο Αζηξηλίδεο (1921-2010) θαη ν πξώηκνο (κέρξη ην 1950 πεξίπνπ) Γηάλλεο  Α. Παπατσάλλνπ (1910‐1989), 

απνηεινύλ αληηπξνζσπεπηηθέο  κνξθέο. Kostas Chardas, "Greece", Grove Music Online, 28 Mar. 2019, 

https://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/view/10.1093/gmo/9781561592630.001.0001/omo-

9781561592630-e-3000000167, πξνζπειάζηεθε ζηηο 15 Ννεκβξίνπ 2019. 
7
 Μαιηάξαο, Διιεληθή Μνπζηθή θαη Δπξψπε: Γηαδξνκέο ζην Γπηηθνεπξσπατθφ Πνιηηηζκφ, 103-104. 

8
 Με ηνλ όξν «πξσηνπνξηαθή κνπζηθή» εζηηάδνπκε θπξίσο ζηα ξεύκαηα θαη ηηο ηάζεηο πνπ πξνέθπςαλ από ην 

έξγν ησλ ζπλζεηώλ ηεο δεύηεξεο ζρνιήο ηεο Βηέλλεο (θαη ηδηαίηεξα από ηνλ Webern), αλαθεξόκελνη γηα ηε 

κνπζηθή πνπ γξάθηεθε από ην 1950 θαη κεηά, ε νπνία απαηηεί έλαλ ηξόπν ζεώξεζεο θαη εξκελείαο 

δηαθνξεηηθό από ησλ πξνεγνύκελσλ επνρώλ. Οη ηάζεηο ηεο πξσηνπνξίαο βξήθαλ πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο 

εθαξκνγέο κεηαμύ ηνπο. Οη θπξηόηεξεο είλαη: θαζνιηθόο ζεηξατζκόο, αιεαηνξηζκόο (αληηνξζνινγηζκόο, 

ηπραίν), ε «ζπγθεθξηκέλε κνπζηθή» (musiqueconcrète), ε ειεθηξνληθή κνπζηθή θαη ηα ξαδηνθσληθά ζηνύληην, 

λένη ήρνη θαη ηερληθέο παξαγσγήο ερνρξώκαηνο από όξγαλα ή θσλέο, λέα ζεκεηνγξαθία, λέεο δηαδηθαζίεο 

ζύιιεςεο θαη εθηέιεζεο ηνπ κνπζηθνύ έξγνπ, κηληκαιηζκόο, ην πεηξακαηηθό κνπζηθό ζέαηξν, 

απηνζρεδηαζκόο. Βι. Ulrich Michels, Άηιαο  ηεο  Μνπζηθήο,  ηόκνο  ΗΗ,  κεη. Η.Δ.Μ.Α.  (Αζήλα:  Φ.  Νάθαο, 

 1995),  547,  Πνι Γθξίθηζο, Μνληέξλα Μνπζηθή, κηθ. Μαξία Κσζηίνπ (Αζήλα: .Η. Εαραξόπνπινο 1993), 

241, 262, 282, 299-318 θαη άιηζκαλ, Δηζαγσγή ζηε Μνπζηθή ηνπ 20
νπ

 αηψλα, 227-244, 240-241, 266-267. 
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θαλόλεο ηεο κνπζηθήο αλαπαξάζηαζεο δηαθνξνπνηνύληαη από ηε παξαδνζηαθή αληίιεςε.
9
 

Γηα ηελ Δπξώπε θαη ηελ Ακεξηθή ε δεθαεηία ηνπ 1950 είλαη ε πεξίνδνο ηεο κεηαπνιεκηθήο 

«avant-garde».
10

 Γηα ηελ Διιάδα, ε δεθαεηία ηνπ 1960 (ιόγσ θαη ηεο ζρεηηθά 

θαζπζηεξεκέλεο αθνκνίσζεο ησλ κνληεξληζηηθώλ ηάζεσλ), είλαη επνρή απνθαζηζηηθώλ 

ηνκώλ θαη εθθηλήζεσλ πξνο λέεο θαηεπζύλζεηο.
11

 πλέπεηα ησλ νινέλα επηηαρπλόκελσλ 

εηζαγόκελσλ πνιηηηζκηθώλ αγαζώλ, είλαη θαη ε βεβηαζκέλε αθνκνίσζε ηεο «avant-garde» 

ζηνλ Διιεληθό ρώξν, όπνπ θαη ζα επηθξαηήζεη ηνπιάρηζηνλ γηα κηα εηθνζαεηία. Πξσηίζησο 

νθείιεηαη ζηελ επηζεηηθή απνηθηνθξαηηθή πνιηηηζηηθή πξνπαγάλδα ηνλ ΖΠΑ (θπξίσο) γηα 

δηθά ηνπο πνιηηηθά νθέιε (θαη όρη κόλν, όπσο ε εθπιεθηηθή ηερληθν-επηζηεκνληθή 

επαλάζηαζε ηεο επνρήο θαη άιιεο εμσγελείο δπλάκεηο πνπ θαζνξίδνπλ ην ηη ζπκβαίλεη ζηηο 

ηέρλεο)
12

 θαη ζηηο παξνρέο θαη ηα εηζαγόκελα ελαύζκαηα πνπ πξόζθεξε ε πνιύκνξθε 

πνιηηηζηηθή δξάζε λεντδξπζέλησλ κνξθσηηθώλ ηδξπκάησλ από μέλεο ρώξεο (ΖΠΑ, Γεξκαλία, 

Ηηαιία).
13

 

 Έηζη ε κνπζηθή πξσηνπνξία εηζάγεηαη ζηελ Αζήλα, κεηαμύ άιισλ θπξίσο από ηελ 

Τπεξεζία Πιεξνθνξηώλ ησλ ΖΠΑ (United States Information Service) ην 1952, πνπ ζύληνκα 

έγηλε έλα κνπζηθό θνκβηθό ζεκείν πνπ πξνζέιθπε, ηόζν ζηε κνπζηθή ηεο βηβιηνζήθε (ε 

                                                 
9
 Καίηε Ρσκαλνύ, Έληερλε Διιεληθή Μνπζηθή ζηνπο Νεφηεξνπο Χξφλνπο, (Αζήλα: Κνπιηνύξα 2006), 231. 

10
 Ο όξνο “avant-garde” πξνέθπςε από ηελ ζηξαηησηηθή ηζηνξία ηεο Γαιιίαο. ήκαηλε κηα νκάδα ζηξαηησηώλ 

πνπ πξνπνξεπόηαλ έλαληη ησλ άιισλ, κε ζθνπό λα θαζαξίδνπλ ηνλ δξόκν γηα ηελ έιεπζε ηνπ θπξίνπ ζώκαηνο 

ησλ ζηξαηεπκάησλ. Οη ζπλεηδεηνπνηήζεηο ησλ ζπλόξσλ, ηεο εγεζίαο, ηεο άγλσζηεο επηθξάηεηαο θαη ηνπ 

ξίζθνπ, ζπλνδεύηεθαλ από ηνλ όξν, όπσο απηόο είρε δηαηεζεί θαη από ηνπο θαιιηηέρλεο. Έλα πξώηκν 

παξάδεηγκα νηθεηνπνίεζεο ηνπ όξνπ, ήηαλ ε πξόηαζε ηνπ Saint-Simon όηη νη θαιιηηέρλεο ζα κπνξνύζαλ λα 

ρξεζηκεύζνπλ σο «avant garde» ζηε δεκηνπξγία ηεο λέαο θνζκηθήο θαη επηζηεκνληθήο νπηνπίαο (Opinions 

littéraires, philosophique setindustrielles, 1829). Jim Samson, “Avant garde”, Grove Music Online, 2001, 

https://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/view/10.1093/gmo/9781561592630.001.0001/omo-

9781561592630-e-0000001573, πξνζπειάζηεθε ζηηο 26 Οθησβξίνπ 2019. 
11

 Γηάλλεο βώινο, «Μηα απόπεηξα εξκελείαο ησλ θαηαβνιώλ ηεο κνπζηθήο πξσηνπνξίαο ζηελ Διιάδα», 

Πνιπθσλία 14 (2009), 171-195: 174.  
12

 Σνλ Ηνύλην ηνπ 1947 εμαγγέιζεθε ην ρέδην Μάξζαι από ηεο ΖΠΑ (δηήξθεζε κέρξη ην 1951), πνπ 

θαηαξηίζηεθε γηα λα βνεζήζεη ζηελ αλάθακςε ηεο επξσπατθήο νηθνλνκίαο ζε καδηθή θιίκαθα, 

ζπκπεξηιακβάλνληαο θαη ηελ Διιάδα. αθώο απνηεινύζε κέξνο ηεο επηζεηηθήο νηθνλνκηθήο δηπισκαηίαο θαη 

ηεο πνιηηηζηηθήο απνηθηνθξαηηθήο πνιηηηθήο πξνο ηηο επξσπατθέο ρώξεο, ε νπνία πξνέηαμε θαη πξνπαγάλδηζε 

ην παξαπάλσ θίλεκα σο αληίβαξν απέλαληη ζηνλ «απεηιεηηθό» νβηεηηθό ζνζηαιηζηηθό ξεαιηζκό (δηαθήξπμε 

από ηελ Έλσζε νβηεηηθώλ πλζεηώλ ην 1933), όπνπ από ην 1936 ν πεηξακαηηζκόο κε ην κνπζηθό ύθνο, 

θξηλόηαλ σο θνξκαιηζκόο θαη θαηαδηθαδόηαλ καδί «κε ηελ παξαθκηαθή κνπζηθή» ηεο Γύζεο. Ο ζπζρεηηζκόο 

ηνπ δηεζληζκνύ κε ηεο ΖΠΑ θαη ε πξναγσγή ηεο πξσηνπνξηαθήο κνπζηθήο σο ηέρλε δηεζληζηηθή, αλάγνληαο 

θύξηεο αμίεο όπσο ην ξίζθν, ηελ ηόικε θαη ηελ ειεπζεξία, ζπλώλπκεο κε ηελ ίδηα ηε δσή ζηηο ΖΠΑ, ήηαλ ην 

θύξην θέξδνο από ηελ εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο. Βι., Eric Hobsbawm, Ζ Δπνρή ησλ Άθξσλ: Ο χληνκνο 

Δηθνζηφο Αηψλαο 1914-1991, ηβ΄ εθδ., κηθ. Βαζίιεο Καπεηαλγηάλλεο (Αζήλα: Θεκέιην 2010), 308 θαη 

Ρσκαλνύ, Έληερλε Διιεληθή Μνπζηθή ζηνπο Νεφηεξνπο Χξφλνπο, 232-233. 
13

 Ioannis Tsagkarakis, "Greece", Grove Music Online, 28 Mar. 2019, πξνζπειάζηεθε ζηηο 15 Ννεκβξίνπ 2019, 

https://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/view/10.1093/gmo/9781561592630.001.0001/omo-

9781561592630-e-3000000167. 
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πξώηε ηνπ είδνπο ηεο ζηελ Διιάδα) όζν θαη ζηε ζεηξά ζπλαπιηώλ ηεο, ηε ζπληξηπηηθή 

πιεηνςεθία ηεο λεόηεξεο γεληάο Διιήλσλ ζπλζεηώλ. Σελ ίδηα ρξνληά, αλνίγεη θαη ην πξώην 

παξάξηεκα ηνπ Ηλζηηηνύηνπ Goethe (Γθαίηε) ζηελ Αζήλα, ην νπνίν ηδξύζεθε ζηε Γεξκαλία 

ην 1951. Από ην 1962 θαη έπεηηα νξγαλώλνληαη ηαθηηθά ζεκηλάξηα, εξγαζηήξηα θαη ζπλαπιίεο 

από ην Studio für Neue Musik, πνπ ζηεγάδεηαη ζην Goethe Institute ηεο Αζήλαο. ε 

ζπλδπαζκό κε ην κεγάιν αξηζκό ππνηξνθηώλ πνπ παξέρνληαη ζηα πιαίζηα ηεο πνιηηηζηηθήο 

πνιηηηθήο θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ Φπρξνύ Πνιέκνπ ζηε δηάξθεηα ησλ δεθαεηηώλ ηνπ 1950 θαη 

ηνπ 1960 θαη κε ηε ζπλερώο απμαλόκελε ζπκκεηνρή ζηελ κνπζηθή δσή μέλσλ θαη εγρώξησλ 

νξγαληζκώλ θαη ηλζηηηνύησλ ηε δεθαεηία ηνπ 1960,
14

 δεκηνπξγείηαη κηα δσεξή θίλεζε 

ζύγρξνλσλ ζπλζεηώλ, νη νπνίνη κεηέρνπλ ζηα δηεζλή πξσηνπνξηαθά ξεύκαηα. Απόξξνηα ησλ 

ελεξγεηώλ θαη ηεο ζπζηεκαηηθήο δξάζεο ησλ νξγαληζκώλ θαη ππνζηεξηθηώλ ηεο ζύγρξνλεο 

έληερλεο κνπζηθήο ήηαλ ε αλάδεημε λέσλ ζπλζεηώλ αιιά θαη εξκελεπηώλ ηεο λενειιεληθήο 

κνπζηθήο πξσηνπνξίαο, αξθεηώλ δε εμ απηώλ θαη κε δηεζλή ζηαδηνδξνκία.
15

 

 ηε δηάδνζε ηεο ζύγρξνλεο κνπζηθήο, ζπλέβαιε θαη ε ζπλεηζθνξά ησλ Γηάλλε Α. 

Παπατσάλλνπ, Γηάλλε Ησαλλίδε θαη Θόδσξνπ Αλησλίνπ,
16

 πνπ δίδαμαλ επί καθξόλ ζύλζεζε 

                                                 
14

 Σν πιαίζην ηεο εγρώξηαο κνπζηθήο δσήο ηεο πεξηόδνπ 1960-1970 πεξηιακβάλεη ηελ ίδξπζε ζπλόισλ, ζεζκώλ, 

εηαηξηώλ, δηεζλείο δηνξγαλώζεηο πνπ πξνώζεζαλ επί ην πιείζηνλ ηε ζύγρξνλε κνπζηθή. Οη ζεκαληηθόηεξνη εμ‟ 

απηώλ είλαη: ην 1962 ηδξύεηαη ην Δξγαζηήξη χγρξνλεο Μνπζηθήο από ηνλ Γηάλλε Γ. Παπατσάλλνπ θαη ηνλ 

Günther Becker κέζα ζην Ηλζηηηνύην Γθαίηε, όπνπ ιεηηνύξγεζε γηα δύν δεθαεηίεο σο θαλάιη κέζσ ησλ νπνίσλ 

δηαδόζεθαλ νη ζύγρξνλεο κνπζηθέο ηάζεηο ζηνπο Έιιελεο ζπλζέηεο θαη αθξναηέο. Σελ ίδηα ρξνληά ν Μάλνο 

Υαηδηδάθηο πξνθεξύζζεη δηαγσληζκό ζύλζεζεο ζην Σερλνινγηθό Ηλζηηηνύην Γνμηάδε όπνπ ζα θάλεη γλσζηνύο 

ζηελ Διιάδα πξσηνπόξνπο ζπλζέηεο πνπ δνπλ ή εξγάδνληαη ζην εμσηεξηθό. Σν 1964 θαη 1965 ηδξύνληαη ν 

Διιεληθόο ύλδεζκνο ύγρξνλεο Μνπζηθήο θαζώο θαη ην ειιεληθό ηκήκα ηεο Γηεζλνύο Δηαηξίαο ύγρξνλεο 

Μνπζηθήο. Σν 1964 ν Μάλνο Υαηδηδάθηο ηδξύεη ηελ Πεηξακαηηθή Οξρήζηξα Αζελώλ ε νπνία έδσζε πνιιέο 

πξώηεο εθηειέζεηο ζύγρξνλεο κνπζηθήο (όρη κόλν). Σν 1966 εγθαηληάζηεθαλ νη Διιεληθέο Δβδνκάδεο 

χγρξνλεο Μνπζηθήο. Σν 1968 ηδξύεηαη ην Διιεληθό πγθξόηεκα ύγρξνλεο Μνπζηθήο πνπ δηεύζπλε ν 

Θόδσξνο Αλησλίνπ. Βι., Ioannis Tsagkarakis, "Greece", Grove Music Online, 28 Mar. 2019, 

https://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/view/10.1093/gmo/9781561592630.001.0001/omo-

9781561592630-e-3000000167, πξνζπειάζηεθε ζηηο 15  Ννεκβξίνπ 2019, θαη Ρσκαλνύ, Έληερλε Διιεληθή 

Μνπζηθή ζηνπο Νεφηεξνπο Χξφλνπο, 234-237. 
15

 Ρσκαλνύ, Έληερλε Διιεληθή Μνπζηθή ζηνπο Νεφηεξνπο Χξφλνπο, 234-235. 
16

 Γελλήζεθε ζηελ Αζήλα ζηηο 10 Φεβξνπαξίνπ 1935. πνύδαζε βηνιί, θσλεηηθή θαη ζύλζεζε ζην Δζληθό Χδείν 

Αζελώλ (1947-1958) θαη επίζεο ζύλζεζε κε ηνλ Παπατσάλλνπ ζην Διιεληθό Χδείν (1956-1961). πλέρηζε ηηο 

ζπνπδέο ηνπ κε ηνλ Günther Bialas ζην Musikhochschule ηνπ Μνλάρνπ, όπνπ απέθηεζε ηελ πξώηε ηνπ 

εκπεηξία κε ηελ ειεθηξνληθή κνπζηθή. Σν 1967 ίδξπζε ην Διιεληθό πγθξόηεκα ύγρξνλεο Μνπζηθήο. 

Γίδαμε ζύλζεζε ζε πνιιά ειιεληθά σδεία (Δζληθό, Διιεληθό, Μαθεδνληθό Θεζζαινλίθεο, Γεκνηηθό 

Πεηξαηά). Δπίζεο δίδαμε ζύλζεζε θαη ελνξρήζηξσζε ζην παλεπηζηήκην ηνπ Stanford (1969-1970), ζην 

θεζηηβάι ηνπ Berkshire Music Center ζην Tanglewood ηεο Μαζαρνπζέηεο, ην 1970 θαη 1972 ζην 

παλεπηζηήκην Utah ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηώλ, ην 1970 έσο 1978 ζηε Μνπζηθή Αθαδεκία θαη ζην Κνιιέγην 

Παξαζηαηηθώλ Σερλώλ ηεο Φηιαδέιθεηα, ζην Παλεπηζηήκην ηεο Pennsylvania ην 1978 θαη ηεο Βνζηώλεο ην 

1979. Έρεη απνζπάζεη πνιιά βξαβεία (όπσο ην βξαβείν RichardStrauss ζην Μόλαρν, 1964 θ.ά.). Ήηαλ 

εμαηξεηηθά παξαγσγηθόο ζπλζέηεο, εθθξαζηήο ησλ λέσλ κνληεξληζηηθώλ ηάζεσλ, ελώ δηαηήξεζε πάληα κηα 

απόζηαζε από ηηο ππεξβνιηθέο πξσηνπνξηαθέο  εθθάλζεηο θαη αλέπηπμε κηα εμαηξεηηθά πξαθηηθή «ζπλζεηηθή» 
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θαη ζύγρξνλεο ηερληθέο ζε δηαδνρηθέο γελεέο λεώηεξσλ δεκηνπξγώλ.
17

 Σν 1952 ν 

Παπατσάλλνπ πξνζειήθζε ζην Διιεληθό Χδείν, όπνπ θαη μεθηλά λα δηδάζθεη αλώηεξα 

ζεσξεηηθά θαη ζύλζεζε. ηαδηαθά εηζάγεη ζηε δηδαζθαιία ηνπ ηηο λεόηεξεο ηερληθέο 

ζύλζεζεο ηνπ 20
νπ

 αηώλα (αηνληθέο, δσδεθαθζνγγηθέο, κεηαδσδεθαθζνγγηθέο), ελώ 

παξάιιεια ππήξμε κέρξη θαη ην 1976
18

 ν πξώηνο θαη κόλνο δάζθαινο ζεσξεηηθώλ θαη 

ζύλζεζεο ζηελ Διιάδα πνπ δίδαζθε απηέο ηηο ηερληθέο.
19

 Απηέο ηηο λέεο ηερληθέο ζύλζεζεο 

ηνπ κεζνπνιέκνπ (πνιπηνληθόηεηα, ηξνπηθόηεηα, δσδεθάθζνγγν) θαίλεηαη πσο δηδάρηεθε 

θαη αθνκνίσζε θαη ν Βαζίιεο Γέιιηνο, ν νπνίνο καζήηεπζε γηα κηα δεθαεηία θνληά ζηνλ 

Παπατσάλλνπ (1953-1962). Καη εάλ ιάβνπκε ππόςε θαη ην γεληθόηεξν θιίκα ηεο 

κεηαπνιεκηθήο έληερλεο κνπζηθήο ζηελ Δπξώπε θαη ηελ έμαξζε ηεο πξσηνπνξηαθήο 

κνπζηθήο ηε δεθαεηία ηνπ 1960 ζηελ Διιάδα, δελ ζα κπνξνύζε λα κείλεη αλεπεξέαζηνο έζησ 

θαη ιίγν από ηηο λέεο ζπλζεηηθέο εμειίμεηο. Απηό δηαθαίλεηαη θαη ζε ιηγνζηά έξγα ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1960, όπσο ηα Θαιαζζνπνχιηα γηα πηάλν, ηε πκθσλία αξ. 1 (1964) γηα 

νξρήζηξα ή ηε νλάηα αξ. 1 (1963) γηα νξρήζηξα εγρόξδσλ, όπνπ ρξεζηκνπνηεί ζύγρξνλεο 

                                                                                                                                                         
ζπκβνιηθή κνξθή, ε νπνία αληηπξνζσπεύεη πνιύπινθεο ερεηηθέο δνκέο κε έλαλ εύθνια αθνκνηώζηκν ηξόπν. 

Πέζαλε ζηηο 26 Γεθεκβξίνπ 2018. George Leotsakos, "Antoniou, Theodore", Grove Music 

Online, 2001, https://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/view/10.1093/gmo/9781561592630.001.0001/

omo-9781561592630-e-0000001059, πξνζπειάζηεθε ζηηο 5 Γεθεκβξίνπ 2019. 
17

 Kostas Chardas, "Greece", Grove Music Online, 28 Mar. 2019, πξνζπειάζηεθε ζηηο 15 Ννεκβξίνπ 2019, 

https://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/view/10.1093/gmo/9781561592630.001.0001/omo-

9781561592630-e-3000000167. 
18

 Ο Γηάλλεο Ησαλλίδεο απνηειεί ηνλ δεύηεξν ζεκαληηθό ζπλζέηε πνπ δίδαμε ηηο λέεο ηερληθέο ζύλζεζεο ηνπ 20
νπ

 

αηώλα, ζηελ Διιάδα. Γελλήζεθε ζηελ Αζήλα ζηηο 8 Ηνπλίνπ 1930. πνύδαζε πηάλν κε ηνπο Έιιε θαη πύξν 

Φαξαληάην ζην Χδείν Αζελώλ (1946-1955) θαη ζηε ζπλέρεηα ζηελ Αθαδεκία ηεο Βηέλλεο, παξαθνινπζώληαο 

καζήκαηα εθθιεζηαζηηθνύ νξγάλνπ κε ηνλ Karl Walter (απνθνηηώληαο ην 1959), ζύλζεζεο κε ηνλ Otto Siegl 

(δίπισκα θαη βξαβείν, 1963) θαη ηζέκπαινπ κε ηελ Eta Harich-Schneider. Παληξεύηεθε  ηελ πηαλίζηα Nilyan 

Perez θαη εγθαηαζηάζεθαλ κόληκα ζην Καξάθαο, απνθηώληαο ηελ εζληθόηεηα ηεο Βελεδνπέιαο ην 1968. Σν 

1969 δηνξίζηεθε θαζεγεηήο ζηε ηάμε ηεο κνληέξλαο ζύλζεζεο, ζην Ηλζηηηνύην Πνιηηηζκνύ θαη Καιώλ Σερλώλ 

ηνπ Καξάθαο, ην 1971 πξνζειήθζε σο θαζεγεηήο αξκνλίαο θαη νξγάλνπ ζην Χδείν ηνπ Καξάθαο, ελώ 

παξάιιεια δηνξίζηεθε θαη ζην παλεπηζηήκην ηνπ Καξάθαο, σο θαζεγεηήο θαη δηεπζπληήο ηεο ρνξσδίαο. Σν 

1976 επέζηξεςε ζηελ Διιάδα θαη εξγάζηεθε ζην Οξθείνλ Χδείν (1976-1981), ζην Παλεπηζηήκην Αζελώλ 

(1978-1982), ζην Χδείν Νίθνο θαιθώηαο (1981-1989), ζην Χδείν Φίιηππνο Νάθαο (1989-1993), ζην κνπζηθό 

ηκήκα ηνπ Παλεπηζηήκηνπ Αζελώλ (1991-1993) θ.ά. Έρεη απνζπάζεη βξαβεία (όπσο ην εζληθό βξαβείν ηεο 

Βελεδνπέιαο,Venezuelan Teresa Carreño ην 1969 θ.ά.). ε όιε ηε δηάξθεηα ηεο δεκηνπξγηθήο ηνπ θαξηέξαο, ν 

Ησαλλίδεο έρεη απνθιίλεη ειάρηζηα από ηηο αηζζεηηθέο αξρέο ηνπ κνπζηθνύ κνληεξληζκνύ, θπξίσο όπσο 

εθδειώζεθε ζηε δεθαεηία ηνπ 1960 θαη 1970. George Leotsakos and Costas Tsougras, "Ioannidis, Yannis", 

Grove Music Online, 2001, πξνζπειάζηεθε ζηηο 6 Γεθεκβξίνπ 2019 από, 

https://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/view/10.1093/gmo/9781561592630.001.0001/omo-

9781561592630-e-0000013886. 
19

 “Γεκήηξεο Γηάλλνπ, «Ο Γηάλλεο Αλδξένπ Παπατσάλλνπ σο Γάζθαινο», ζην Γηάλλεο Α. Παπατσάλλνπ: ν 

πλζέηεο, ν Γάζθαινο, Αλαδήηεζε θαη Πξσηνπνξία, Βαιεληίλε Σζειίθα (επηκ.), (Αζήλα: Μνπζείν Μπελάθε 

2004), 118-130: 121. 
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ηερλνηξνπίεο (όξνο ηνπ ζπλζέηε),
20

 έξγα κε έληνλν ην ζηνηρείν ηεο δηαθσλίαο, αιιά σζηόζν 

κε παξαδνζηαθή ζηάζε απέλαληη ζηε κνξθή θαη κάιινλ ζε ζπληεξεηηθά πιαίζηα. Δμάιινπ 

ζην ζύγγξακκα ηνπ «Μνληέξλα Αξκνλία – Αληίζηημε – Φνύγθα θαη Γσδεθάθζνγγν 

ύζηεκα»,
21

 δηαπξαγκαηεύεηαη ηηο ζύγρξνλεο ηερληθέο ζύλζεζεο, γεγνλόο πνπ απνδεηθλύεη 

πσο ήηαλ ελήκεξνο ησλ λέσλ ζπλζεηηθώλ εμειίμεσλ. 

 Παξόια απηά όκσο ,αλ θαη ν Γέιιηνο θαίλεηαη λα επεξεάζηεθε από ηε δηηνληθόηεηα ή 

ηελ ηνληθή αζάθεηα, ηελ αηνληθόηεηα ή ην δσδεθαθζνγγηζκό (ζπλζεηηθέο ηερληθέο ηνπ 

κεζνπνιέκνπ), πνηέ δελ αγθάιηαζε ηηο πην πξννδεπηηθέο ηάζεηο ηεο επνρήο ηνπ. Πνηέ δελ 

ππήξμε θνηλσλόο ηνπ ειιεληθνύ κνπζηθνύ κνληεξληζκνύ θαη «αγσγόο» ησλ λέσλ ζπλζεηηθώλ 

εμειίμεσλ. Γελ ππάξρνπλ αλαθνξέο γηα ελεξγή δξάζε ηνπ ζπλζέηε ζε ζπιιόγνπο ζύγρξνλεο 

κνπζηθήο ή πνιηηηζηηθά δξώκελα ζπλπθαζκέλα κε ηε κνληέξλα κνπζηθή. Γλσξίδνπκε όκσο 

ηε ζηελή θηιηθή ζρέζε ηνπ Γέιιηνπ κε ηνλ ηνπκπίζηα Γηάλλε Ενπγαλέιε, πεξηδήηεηε 

κνπζηθή θπζηνγλσκία ζηνλ θύθιν ησλ «ειίη» ζπλζεηώλ ηνπ ειιεληθνύ κνπζηθνύ 

κνληεξληζκνύ (θαη όρη κόλν). Τπνζέηνπκε πσο ν Γέιιηνο ίζσο ήηαλ ελεκεξσκέλνο «εθ ησλ 

έζσ», όζνλ αθνξά ηηο λέεο ηάζεηο θαη ξεύκαηα, ηε θηλεηηθόηεηα θαη ηε δήηεζε αγνξάο γηα 

ηελ «αλέιημε θαη αλαγλώξηζε», ζε κηα πεξίνδν κνπζηθνύ δηεζληζκνύ θαη απνθαζηζηηθώλ 

ηνκώλ κε ην παξειζόλ.
22

 Βέβαηα, απηό δελ ζεκαίλεη όηη δελ ππήξραλ ζηελ επνρή ηνπ 

ζπλζέηεο πνπ παξέκεηλαλ ζηα ηδεώδε ηεο Δζληθήο Μνπζηθήο ρνιήο, όπσο ν Αληίνρνο 

Δπαγγειάηνο, ν Γηάλλεο Κσλζηαληηλίδεο ή ν Κσλζηαληίλνο Κπδσληάηεο, ήδε θαζηεξσκέλεο 

κνξθέο ζην ρώξν ηεο έληερλεο κνπζηθήο. 

 Παξόια απηά, ν Βαζίιεο Γέιιηνο έρεη έλα θνηλό γλώξηζκα κε ηνπο ζπλζέηεο ηνπ 

λενειιεληθνύ κνληεξληζκνύ (όπσο θαη κε ηνπο ζπλζέηεο ηεο Διιεληθήο Δζληθήο ρνιήο θαη 

                                                 
20

 Με ηνλ όξν «ζύγρξνλεο ηερλνηξνπίεο» ν ζπλζέηεο αλαθέξεηαη θπξίσο ζηηο ζπλζεηηθέο ηερληθέο θαη 

εθθξαζηηθά κέζα ηνπ κεζνπνιέκνπ. πσο  ε ηξνπηθόηεηα, πνιπηνληθόηεηα θαη ην δσδεθάθζνγγν. 
21

 Σν ζύγγξακκα ηνπ «Μνληέξλα Αξκνλία – Αληίζηημε – Φνύγθα θαη Γσδεθάθζνγγν ύζηεκα» ην νπνίν έρεη 

εθπαηδεπηηθό ραξαθηήξα, πξαγκαηεύεηαη ηελ επξεία ηνληθόηεηα, ηελ κνληέξλα αξκνλία, ηα ερεηηθά ρξώκαηα 

θαη ρξσκαηηζκνύο, ηε κνληέξλα αληίζηημε θαη θνύγθα, ηελ πνιπηνληθόηεηα, ηηο ζεηξατθέο ηερληθέο θ.ά. Αξρείν 

Γέιιηνπ, Βηβιηνζήθε 1. 
22

 Ζ θηιία ηνπ Γέιιηνπ κε ηνλ Γηάλλε Ενπγαλέιε δηαδξακαηίδεηαη ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960. Σν 1966 ν 

Νηθεθόξνο Νεπξάθεο (κε ηνλ νπνίν παξέκεηλε ζηελόο θίινο θαη ζπλεξγάηεο, όπσο θαη κε ηνλ Γηνλύζην 

Ππιαξηλό, πξώελ κέινο ηνπ ΔΥΠ, θαη βαζηθά κέιε ζηηο εμεηαζηηθέο επηηξνπέο ηνπ Απνιιώληνπ Χδείνπ 

αθόκα θαη κεηά ην ζάλαην ηνπ Γέιιηνπ) ίδξπζε ην Διιεληθό πγθξόηεκα Υάιθηλσλ Πλεπζηώλ. Μέινο ηνπ 

ζπγθξνηήκαηνο απνηεινύζε θαη ν Ενπγαλέιεο. Σν ζπγθξόηεκα ζπρλά ζπκπεξηιάκβαλε ζηo πξόγξακκα ηνπ 

έξγα ηνπ Γέιιηνπ γηα πνιιά έηε. Ο Ενπγαλέιεο εξγάζηεθε σο θαζεγεηήο ηνύκπαο θαη ηξνκπέηαο από ην έηνο 

ίδξπζεο ηνπ Απνιιώληνπ Χδείνπ έσο θαη ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, όπνπ θαη δηαθόπηνληαη νη αλαθνξέο 

ζην όλνκα ηνπ. Απηό πξνθύπηεη από ηα πξνγξάκκαηα ζπλαπιηώλ θαη εηήζησλ εμεηάζεσλ. πσο επηβεβαηώλεη 

θαη ε Υξηζηίλα Μύζηαθα Γέιιηνπ, δηαηεξνύζαλ κηα αιεζηλή θηιηθή ζρέζε, θαζώο θαη ε ίδηα είρε ζπλεξγαζηεί 

κε ηνλ Ενπγαλέιε. Οη πιεξνθνξίεο αληιήζεθαλ από ηε κειέηε ησλ έξγσλ ζην Αξρείν Γέιιηνπ: Φάθεινη 

[(1953-1971), (1971-1979), (1980-1989)] θαη ηε καξηπξία ηεο Υξηζηίλαο Μύζηαθα - Γέιιηνπ. 
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ηνπ έληερλνπ ιατθνύ ηξαγνπδηνύ, ραξαθηεξηζηηθό γλώξηζκα ηεο πεξηόδνπ). Δκπλένληαη θαη 

αληινύλ ηα ζέκαηα ηνπο από ηελ ειιεληθή αξραηόηεηα, σζηόζν κε δηαθνξεηηθέο αληηιήςεηο 

γηα ηελ ειιεληθή ηαπηόηεηα, ζύκθσλα κε ηνπο πνιιαπινύο ηξόπνπο πνπ ε ειιεληθή 

αξραηόηεηα εμππεξεηεί ηηο δηάθνξεο ηδενινγηθέο θαη αηζζεηηθέο ηάζεηο. Ζ θαιιηηερληθή 

αλαθνξά θαη ε εθκεηάιιεπζε ηεο ειιεληθήο αξραηόηεηαο θαηά ηνλ 19
ν
 θαη 20

ν
 αηώλα (ζε όια 

ηα επίπεδα, πνιηηηθή, ζέαηξν, κνπζηθή, εηθαζηηθά, ινγόηππνη ζπκβνιηζκνί, θ.ά.), 

πξνέξρνληαλ θπξίσο από ηε βαζύηεξε αλάγθε ησλ εκπιεθόκελσλ (θπξίσο δηαλννύκελσλ), 

γηα ηνλ θαζνξηζκό ησλ αληηιήςεσλ ηεο λενειιεληθήο ηαπηόηεηαο από ηνπο Έιιελεο (θαη όρη 

κόλν, θαζώο ε ειιεληθή αξραηόηεηα έρεη ιεηηνπξγήζεη σο ην ιίθλν ηνπ δπηηθνύ 

πνιηηηζκνύ).
23

 Ζ Αλαζηαζία  ηώςε αλαθέξεη όηη, ε ζεσξία ηεο ηζηνξηθήο ζπλέρεηαο απνδίδεη 

ζηελ ειιεληθή κνπζηθή παξάδνζε, θεληξηθό ξόιν ζε όιεο ηηο κνπζηθέο εμειίμεηο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο κνπζηθήο πνπ γξάθηεθε γηα παξαγσγέο αξραίνπ δξάκαηνο. 

Καηά ζπλέπεηα, ε παξνπζία ησλ ειιεληθώλ ιατθώλ κεισδηώλ θαη ησλ βπδαληηλώλ ηξόπσλ ζε 

απηή ηε κνπζηθή, ήηαλ ζπρλή θαη ηζρπξή θαη ζπλήζσο κε εζληθηζηηθέο ζπλέπεηεο.
24

 Οη 

αλαθνξέο ζηελ ειιεληθή αξραηόηεηα ζην έξγν ηνπ Γέιιηνπ (επί ην πιείζηνλ ζε έξγα ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1980, κε αλαθνξέο ζηε κπζνινγία θαη ηελ αξραία ηζηνξία), αληηθαηνπηξίδνπλ 

θαη ηηο δύν δηαθνξεηηθέο απόςεηο, ζρεηηθά κε ην Διιεληθό παξειζόλ.
25

 Πξόθεηηαη γηα έξγα κε 

                                                 
23

 Ζ επαλαζηαηηθή ξεηνξηθή πνπ ππξνδόηεζε ηε ζεζκηθή θαη ηδενινγηθή γέλλεζε ηνπ λενειιεληθνύ θξάηνπο, 

έδσζε ηε ζέζε ηεο ζηε ξεηνξηθή ηεο ζπλέρεηαο, ζηα κέζα ηνπ δέθαηνπ αηώλα θαη κεηά. Οη ηζηνξηθνί ππξίδσλ 

Εακπέιηνο θαη ν Κσλζηαληίλνο Παπαξξεγόπνπινο, ζέιεζαλ λα βξνπλ ηξόπνπο ζύλδεζεο δύν θαηλνκεληθά 

αληηζεηηθώλ θιεξνλνκηώλ ηεο παγαληζηηθήο Διιάδαο θαη ηνπ Υξηζηηαληθνύ Βπδαληίνπ, ζε κηα λέα ζύλζεζε 

πνπ ν Εακπέιηνο απνθαινύζε «Διιελνρξηζηηαληθή ηδέα». Πην ζπγθεθξηκέλα, ε Ηζηνξία ηνπ Διιεληθνύ Έζλνπο 

ηνπ Παπαξξεγόπνπινπ (1860-1874) ζηελ νπνία αλαπηύζζεη απηό ην ηξηκεξέο ζρήκα ησλ Διιήλσλ κέζα από 

ηηο επνρέο (αξραία, βπδαληηλή, ζύγρξνλε) έζεζε ηα ζεκέιηα γηα ηελ επίζεκε θαηαλόεζε θαη πξνώζεζε ηεο 

ηζηνξίαο ηνπ ειιεληθνύ έζλνπο, ηε ζπλέρεηα ηνπ παξειζόληνο από ηελ επνρή ηεο πξώηεο δεκνζίεπζήο ηνπ 

κέρξη ζήκεξα. Έηζη, ε ξνκαληηθή αληίιεςε ηεο αδηάζπαζηεο ζπλέρεηαο ησλ Διιήλσλ από ηελ αξρατθή κέζσ 

ηεο Βπδαληηλήο Απηνθξαηνξίαο, καδί κε ηελ ειιεληθή γιώζζα θαη ηνλ Οξζόδνμν Υξηζηηαληζκό, έγηλε ε ηεξή 

ηξηάδα πνπ ππνζηήξημε ην Διιεληθό έζλνο». Βι., Kostas Chardas, “On Common Ground? Greek Antiquity and 

Twentieth-Century Greek Music”, in Musical Receptions of Greek Antiquity: From the Romantic Era to 

Modernism, ed. Katerina Levidou, Katy Romanou, George Vlastos (British: Cambridge Scholars, 2016), 68-

112: 68, 70, 107-109. 
24

 Anastasia Siopsi, “Ancient Greek Images in Modern Greek Frames: Reading of Antiquity in Music for 

Productions of Ancient Dramas and Comedies in Twentieth-Century Greece”, in Revisiting the Past, Recasting 

the Present: The Reception of Greek Antiquity in Music, 19
th

 Century to the Present, ed. KaterinaLevidou, 

GeorgeVlastos (Athens: HellenicMusicCenter, 2013), 2-15: 5. 
25

 Ζ αληηπαξάζεζε απερεί ζηηο δύν δηαθνξεηηθέο απόςεηο ζρεηηθά κε ην Διιεληθό παξειζόλ πνπ πξνηείλνληαη 

από ηνπο αληηπάινπο ηνπ ιεγόκελνπ γισζζηθνύ δεηήκαηνο απηήο ηεο πεξηόδνπ (ηέιε 19
νπ

 - αξρέο 20
νπ

 αηώλα): 

ηε κάρε αλάκεζα ζηελ αξραία θαζαξεύνπζα θαη ζηελ επίζεκε δεκνηηθή. Οη ππέξκαρνη ηεο θαζαξεύνπζαο 

ηόληζαλ κε έκθαζε ηελ ππνηηκεηηθή έλλνηα ηνπ νλόκαηνο «Ρσκηόο», ε νπνία ζεσξήζεθε όηη ζπκίδεη ηε 

ξσκατθή δνπιεία, πξνηείλνληαο ηε ρξήζε ηνπ νλόκαηνο «Hellene», κε έκθαζε ζην αξραίν ειιεληθό παξειζόλ. 

Από ηελ άιιε πιεπξά, νη δεκνηηθηζηέο ηόληζαλ ηε βπδαληηλή πεξίνδν καδί κε ηελ πεξίνδν ηεο Οζσκαληθήο 

θαηνρήο, ππνζηεξίδνληαο όηη απηέο νη πεξίνδνη ηεο ειιεληθήο ηζηνξίαο είραλ παξαβιεθζεί καδί κε ηα 
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έκθαζε ζην αξραίν ειιεληθό (κπζνινγία, αξραία ηξαγσδία) θαζώο θαη ην δεκώδεο θαη 

βπδαληηλό (παξαδνζηαθά ηξαγνύδηα, δεκνηηθέο κεισδίεο, βπδαληηλνί ηξόπνη θαη ύκλνη) 

παξειζόλ. Από πξνγξακκαηηθέο ζεκεηώζεηο ηνπ ζπλζέηε γλσξίδνπκε όηη ην έξγν Αξρατθή 

Μαθεδνληθή νπίηα Μπαιέηνπ γηα νξρήζηξα (1988), είλαη εκπλεπζκέλν από ηνλ αξραηνινγηθό 

ρώξν ηεο πόιεο ηνπ Γίνπ.
26

 Γηα κηα ζπλνπηηθή πεξηγξαθηθή επηζθόπεζε ηνπ έξγνπ ζε 

ζπζρεηηζκό κε ηελ αληίιεςε ηεο ειιεληθήο αξραηόηεηαο ηνπ ζπλζέηε, σο εξκελεπηηθό 

εξγαιείν, ηαηξηάδεη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηε ηξίηε κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε ηνπ Κώζηα 

Υάξδα (όπσο ηελ πξνηείλεη ν Γεκήηξεο Σδηόβαο): Γειαδή, ε ζρέζε κεηαμύ παξειζόληνο θαη 

παξόληνο είλαη αηζζεηηθνπνηεκέλε, ελώ ε έλλνηα ηεο ζπλέρεηαο γίλεηαη αληηιεπηή αηζζεηηθά 

ή κεηαθνξηθά θαη όρη ζε πιηθό (όρη ρξήζε παξαδνζηαθνύ κέινπο, ρξήζε ηεηξαρόξδσλ), 

ηζηνξηθό θαη γισζζηθό ηξόπν, αιιά θπξίσο κέζα από ηηο πξνγξακκαηηθέο δειώζεηο ηνπ 

ζπλζέηε (ραξαθηεξηζηηθό γλώξηζκα πνιιώλ ζπλζεηώλ). Με άιια ιόγηα, κέζα ζε απηή ηελ 

πξνζέγγηζε ε ειιεληθή αξραηόηεηα «ιεηηνπξγεί σο αξρέηππν [...] κηα βαζηά δνκή ε νπνία 

ελεξγνπνηείηαη θαη επαλαθνξηίδεηαη κε θαιιηηερληθνύο όξνπο».
27

 Αληίζηνηρα έξγα παξόκνηνπ 

ύθνπο είλαη, νη Πηεξίδεο Μνχζεο θαη ε Αξρατθή Φαληαζία θαη Φνχγθα, αιιά θαη έξγα κε 

δηαθνξεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηελ ειιεληθή αξραηόηεηα, όπσο ην πκθσληθό πνίεκα 

«Φίιηππνο Β΄ ν Μαθεδώλ»
28

 θαη από ηελ άιιε όρζε, ε πκθσλία αξ. 2 «Βπδαληηλή». Σέινο, 

ν Κώζηαο Υάξδαο εληάζζεη ηνλ Βαζίιε Γέιιην (καδί κε ηνλ Γεώξγην Καδάζνγινπ) ζηε 

θαηεγνξία ησλ ζπλζεηώλ πνπ, καδί κε ηνπο Λώξε Μαξγαξίηε (1895-1953) θαη Μελέιαν 

Παιιάληην (1914-2012), εμέθξαζαλ θαη‟ νπζίαλ έλαλ δηαθνξεηηθό εζληθηζκό ζε ζρέζε κε ηνλ 

Καινκνίξε, έλαλ ηύπν εζληθηζκνύ πνπ παξέκεηλε ηξέρσλ σο ζεκαληηθή θαιιηηερληθή 

έθθξαζε, ελαιιαθηηθή πξνο εθείλε ηνπ κνληεξληζκνύ κεηά ην Γεύηεξν Παγθόζκην Πόιεκν 

θαη θξάηεζε ηελ αξραία Διιάδα σο ηζρπξό ζηνηρείν κέζα ζε κηα πξνηεηλόκελε εζληθή 

                                                                                                                                                         
πνιηηηζκηθά πξντόληα (ιατθά ηξαγνύδηα, δεκνηηθή γιώζζα). Έλαο από ηνπο πην έλζεξκνπο ππέξκαρνπο ηνπ 

δεκνηηθηζηηθνύ θηλήκαηνο, ν πνηεηήο Κσζηήο Παιακάο (1859-1943), πξόηεηλε έλαλ αθεγεκαηηθό θαη πνηεηηθό 

νξηζκό ησλ δηαθνξώλ κεηαμύ ησλ όξσλ «Διιεληζκόο» θαη «Ρσκηνζύλε», όπσο απηέο γηλόηαλ αληηιεπηέο κέζα 

ζην δεκνηηθό θίλεκα. Βι., Chardas, “On Common Ground? Greek Antiquity and Twentieth-Century Greek 

Music”, 71. 
26

 Από πξόγξακκα ζπλαπιίαο: «Σν Γίνλ θαηείρε ηε πξψηε ζέζε κεηαμχ ησλ Πηεξηθψλ πφιεσλ σο πλεπκαηηθφ 

θέληξν […] Σν Γίνλ είρε θηηζζεί ζε καγεπηηθή ηνπνζεζία γεκάηε πεγέο κε άθζνλα λεξά, ππφγεηνπο πνηακνχο, 

πινχζηα βιάζηεζε θαη βέβαηα πιεζίνλ ηνπ Οιχκπνπ θαη ζπλδεδεκέλν κε ηε κπζνινγία ηνπ […] ηελ «Αξρατθή 

Μαθεδνληθή νπίηα» θηινδνμψ λα δσληαλέςσ εηθφλεο απφ ηηο ενξηαζηηθέο εθδειψζεηο πνπ πξνζείιθπαλ ζηε 

πφιε απηή ηεο Μαθεδνλίαο φινπο ηνπο Έιιελεο». Αξρείν Γέιιηνπ, Φάθεινο (1992-1999). 
27

 Chardas, “On Common Ground? Greek Antiquity and Twentieth-Century Greek Music”, 84-85. 
28

 ην πκθσληθό πνίεκα «Φίιηππνο Β΄ ν Μαθεδώλ», ν ζπλζέηεο ρξεζηκνπνηεί θαηά βάζε ηνλ ιόγν (αθήγεζε, 

ηξαγνύδη, ρνξσδία) σο ζπλδεηηθό ζηνηρείν κε ηελ ειιεληθή αξραηόηεηα. Αξρείν Γέιιηνπ, Φάθεινο (1980-

1988). 



 108 

αθήγεζε, πνπ ππνδειώλεη κηα ζηαζεξή ζέζε γηα ηελ Διιάδα ζηε Γύζε.
29

 Γεληθά, ηα έξγα κε 

αλαθνξέο ζηελ ειιεληθή αξραηόηεηα απμήζεθαλ ζε αξηζκό ζηε δεθαεηία ηνπ 1960 θαη 

ζηαδηαθά ηα αξραία ειιεληθά ζηνηρεία έγηλαλ κηα δηέμνδνο από ηηο απζηεξέο πξν-ζπλζεηηθέο 

δηαδηθαζίεο (θπξίσο ζηα κνληεξληζηηθά έξγα, ι.ρ. ησλ Ξελάθε θαη ηζηιηάλνπ), αθήλνληαο 

ηελ εθθξαζηηθόηεηα λα αλαδεηρζεί σο ν θύξηνο ζηόρνο ζηηο ζπλζέζεηο από ηα κέζα ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1970 θαη έπεηηα.
30

 

 ηηο 21 Απξηιίνπ 1967 επηβάιιεηαη ζηξαηησηηθή δηθηαηνξία ζηελ Διιάδα. Ζ 

ηδενινγηθά αζεπηηθή πξννδεπηηθόηεηα ηνπ ειιεληθνύ κνπζηθνύ κνληεξληζκνύ επέηξεςε ζηελ 

άξρνπζα ηάμε λα επελδύζεη ζε απηόλ, εγγπήζεθε ηελ επηβίσζή ηνπ ζηελ δηάξθεηα ηεο 

Δπηαεηίαο θαη δηεπθόιπλε ηελ ζπλύπαξμε δεκηνπξγώλ πνπ δηέθεξαλ έληνλα.
31

 Γηα ηνλ 

Βαζίιε Γέιιην επίζεο, ε πεξίνδνο ηεο Δπηαεηίαο ήηαλ ζεκείν αλαθνξάο ζηελ επαγγεικαηηθή 

ηνπ ζηαδηνδξνκία. Πξνθαλώο επεηδή πξόθεηηαη γηα έλα ιεπηό θαη επαίζζεην δήηεκα θαη ν 

αλαγλώζηεο -ζπλεηδεηά ή ππνζπλείδεηα- κπνξεί λα ηαπηίζεη ηνλ Βαζίιε Γέιιην κε ην 

απηαξρηθό θαζεζηώο (θαη όηη ζπλεπάγεηαη;), θξίλνπκε ζθόπηκν λα δηεπθξηλίζνπκε πσο 

ζύκθσλα κε ηηο καξηπξίεο ηνπ νηθνγελεηαθνύ θαη θηιηθνύ πεξηβάιινληνο, νη πνιηηηθέο 

απόςεηο ηνπ ζπλζέηε ήηαλ εληειώο αληίζεηεο κε ηνπ ηόηε ππάξρνληνο θαζεζηώηνο θαη, όπσο 

αλέθεξε ραξαθηεξηζηηθά θαη ν Σάθεο Καινγεξόπνπινο, επξόθεηην γηα έλαλ ζεκλό, θηιήζπρν 

θαη αζόξπβν άλζξσπν.
32

 Χζηόζν ν εξεπλεηήο νθείιεη λα θαηαγξάςεη κε αληηθεηκεληθή καηηά 

ηα γεγνλόηα πνπ έιαβαλ ρώξα. 

 Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ έξγσλ ηνπ Γέιιηνπ εθηεινύληαη ηελ πεξίνδν ηεο 

Δπηαεηίαο από ηε ΚΟΑ θαη ηε Ο ηνπ ΔΗΡ (ΔΗΡΣ θαη ΔΡΣ αξγόηεξα).
33

 Γύν ππνζεηηθνί ιόγνη 

πνπ ίζσο επζηαζνύλ γηα ηελ επλντθή κεηαρείξηζε θαη αληαπόθξηζε ηνπ απηαξρηθνύ 

θαζεζηώηνο (κε ηε ινγηθή ηεο ρεηξαγώγεζεο θαη ειέγρνπ ησλ θξαηηθώλ νξγαληζκώλ, ηεο 

ΚΟΑ θαη ηεο Ο ηνπ ΔΗΡ ή ΔΗΡΣ) πξνο ηνλ Βαζίιε Γέιιην θαη εθόζνλ απνθιείζνπκε ηνπο 

επλόεηνπο ηζρπξηζκνύο πεξί ζρέζεσλ ηνπ ζπλζέηε κε ην θαζεζηώο γηα ηελ επίηεπμε ησλ 

πξνζσπηθώλ ηνπ θηινδνμηώλ, είλαη: ν πξώελ ζηξαηησηηθόο βίνο ηνπ ζπλζέηε θαη ίζσο όηη ε 

                                                 
29

 Chardas, “On Common Ground? Greek Antiquity and Twentieth-Century Greek Music”, 108. 
30

 Siopsi, “Ancient Greek Images in Modern Greek Frames: Reading of Antiquity in Music for Productions of 

Ancient Dramas and Comedies in Twentieth-Century Greece”, 13. 
31

 βώινο, «Μηα   απόπεηξα εξκελείαο   ησλ   θαηαβνιώλ   ηεο   κνπζηθήο   πξσηνπνξίαο  ζηελ  Διιάδα», 183. 
32

 Ζ παξαπάλσ δηαηύπσζε δελ απνηειεί ηεθκήξην κε βάζε ηελ απνζαθήληζε ησλ πνξηζκάησλ ηεο παξνύζαο 

εξεπλεηηθήο εξγαζίαο, αιιά ζηεξίδεηαη ζηηο καξηπξίεο θαη ηηο απόςεηο ηνπ ζηελνύ πεξηβάιινληνο ηνπ Γέιιηνπ. 

ύκθσλα κε ηηο καξηπξίεο, ν ζπλζέηεο ζθηαγξαθείηαη σο κηα πξνζσπηθόηεηα κε ρακειό πξνθίι θαη 

θηιειεύζεξεο ηδέεο Γελ ζπκκεηείρε ζηα θνηλά (πνιηηηθά), ήηαλ επδηάζεηνο θαη παξάιιεια ρακειώλ ηόλσλ 

ραξαθηήξαο, ηνλ θνύξαδαλ νη θηινζνθηθέο θαη ε «πεξί αλέκσλ θαη πδάησλ» ζπδεηήζεηο, ελώ επεδίσθε λα 

κέλεη ηνλ πεξηζζόηεξν ρξόλν απνκνλσκέλνο.  
33

 Βιέπε Κεθάιαην 1. 
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Δζληθή ρνιή ζπρλά ηαπηίδεηαη κε έλα ξεύκα ζπληεξεηηζκνύ (ιαλζαζκέλα), πνπ θπξηαξρεί 

ζηα πνιηηηθά θαη θνηλσληθά πξάγκαηα, όπσο ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηεο νξηζηηθήο πηώζεο 

ηνπ Βεληδέινπ κεηά ην θίλεκα ηνπ 1935, ηε παιηλόξζσζε ηεο κνλαξρίαο θαη ηε κεηαμηθή 

δηθηαηνξία.
34

 Δπίζεο, δελ γλσξίδνπκεην είδνο θαη ηε κνξθή ζρέζεο ηνπ Γέιιηνπ κε ηνλ 

Αλδξέα Παξίδε, δηεπζπληή ηεο ΚΟΑ ηε πεξίνδν 1969-1975, κε αξρηκνπζηθνύο ηνπο Γεώξγην 

Μπαηδησηόπνπιν θαη Δκκαλνπήι Πίθνπια,
35

 νη νπνίνη αλέβαζαλ ηα πεξηζζόηεξα έξγα ηνπ 

ζπλζέηε κε ηε ΚΟΑ.
36

 Γηόηη κε ηελ πηώζε ηεο ρνύληαο, ν Αλδξέαο Παξίδεο, έλαο από ηνπο 

πην ηαιαληνύρνπο Έιιελεο καέζηξνπο, θαηεγνξήζεθε γηα ηηο ζπρλέο ζπκκεηνρέο ηεο ΚΟΑ ζε 

ρνπληηθέο ηειεηέο (θαη ό,ηη απηό ζπλεπάγεηαη), κε ζπλέπεηα λα απνκαθξπλζεί από ηα 

θαζήθνληα ηνπ θαη λα ηεξκαηηζηεί έηζη άδνμα ε θαξηέξα ηνπ.
37

 Σέινο, ν Γέιιηνο θαηά ηελ 

πεξίνδν ηεο Δπηαεηίαο έγηλε απνδέθηεο όισλ ησλ ηηκεηηθώλ δηαθξίζεσλ γηα ην ζπλζεηηθό ηνπ 

έξγν. ια ηα παξαπάλσ απνηεινύλ γεγνλόηα πνπ ζίγνπξα ζα εγείξνπλ εύινγα εξσηήκαηα 

ζηνλ αλαγλώζηε. 

 Με ηελ πηώζε ηεο ρνύληαο επηθξαηεί έλα θιίκα κεγάιεο αηζηνδνμίαο. Ζ Δζληθή 

Ραδηνθσληθή Οξρήζηξα, ε Οξρήζηξα ύγρξνλεο Μνπζηθήο, ε Ραδηνθσληθή Υνξσδία θαη ην 

Σξίην Πξόγξακκα (γεληθά ην ζύλνιν ηεο Διιεληθήο Ραδηνθσλίαο „ΔΡΣ‟), άξρηζαλ λα 

δηαδξακαηίδνπλ πην ελεξγό ξόιν ζηελ εγρώξηα κνπζηθή δσή, νξγαλώλνληαο ηαθηηθά 

κνπζηθέο εθδειώζεηο θαη δσληαλέο αλακεηαδώζεηο (ζεκαληηθή ε ζπκκεηνρή ηνπ Μάλνπ 

Υαηδηδάθη ζε θαίξηεο δηνηθεηηθέο ζέζεηο).
38

 Μεηαμύ όζσλ επηζηξέθνπλ από ηελ εμνξία, είλαη 

θαη ν Μίθεο Θενδσξάθεο θαη ν Ηάλλεο Ξελάθεο. Οη ζπλαπιίεο ηνπ Θενδσξάθε 

ζπγθινλίδνπλ, ζπγθηλνύλ θαη ελώλνπλ κεγάια πιήζε.
39

 Ζ αμίσζε ελνπνίεζεο ηνπ 

θαηαθεξκαηηζκέλνπ κνπζηθνύ ρώξνπ βξήθε κηα δηαθνξεηηθή πινπνίεζε ζην έξγν ηνπ Μίθε 

Θενδσξάθε, κε όξνπο επξείαο απήρεζεο δηακέζνπ ηεο ιατθήο κνπζηθήο απηή ηε θνξά. Ζ 

απήρεζε πνπ ην ιεγόκελν «έληερλν ιατθό ηξαγνύδη» είρε ζηηο κνπζηθά απαίδεπηεο 

κηθξναζηηθέο κάδεο θαη ηελ πξννδεπηηθή δηαλόεζε ήηαλ ηόζν θαηαιπηηθή, ώζηε ζηαδηαθά 

δείρλεη λα βάδεη ζην πεξηζώξην ηα όπνηα επηηεύγκαηα ηεο Δζληθήο Μνπζηθήο ρνιήο.
40

 Ήδε 

από ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 παξαηεξείηαη κηα αηζζεηή θόπσζε από ην βεβηαζκέλν 

                                                 
34

 Μαιηάξαο, Διιεληθή Μνπζηθή θαη Δπξψπε, 102. 
35

 Καινγεξόπνπινο, “Κξαηηθή Οξρήζηξα Αζελώλ”, 383. 
36

 Βιέπε Κεθάιαην 1
ν
. 

37
 Ρσκαλνύ, Έληερλε Διιεληθή Μνπζηθή ζηνπο Νεφηεξνπο Χξφλνπο, 264. 

38
 Ioannis Tsagkarakis, "Greece", Grove Music Online, 28 Mar. 2019, πξνζπειάζηεθε ζηηο 15 Ννεκβξίνπ 2019, 

https://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/view/10.1093/gmo/9781561592630.001.0001/omo-

9781561592630-e-3000000167. 
39

 Ρσκαλνύ, Έληερλε Διιεληθή Μνπζηθή ζηνπο Νεφηεξνπο Χξφλνπο, 255 - 256. 
40

 Μάξθνο Σζέηζνο, Νενειιεληθή Μνπζηθή: Γνθίκηα Ηδενινγηθήο θαη Θεζκηθήο Κξηηηθήο (Αζήλα: Παπαγξεγνξίνπ 

– Νάθαο 2013), 28. 
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θπλήγη ηεο πξσηνηππίαο, θαη κηα δηάζεζε αλαζεώξεζεο ησλ αμηώλ θαη ησλ επηδηώμεσλ ησλ 

κνπζηθώλ, κε απνηέιεζκα λα νδεγήζεη ζε παξαθκή ηνλ Διιεληθό κνπζηθό κνληεξληζκό.
41

 

 Από ηε δεθαεηία ηνπ 1980 θαη έπεηηα, παξαηεξήζεθαλ πνιιέο εθθξάζεηο ηεο 

«αθήγεζεο ηεο επηζηξνθήο». Γειαδή, ν ηόλνο, ε ηξνπηθόηεηα θαη ν κεισδηζκόο 

επαλέξρνληαη, όπσο θαη αιινύ, σο ηζρπξνί δεκηνπξγηθνί πόξνη (π.ρ. νη ηξνπηθέο 

κηθξνπνιπθσλίεο κπνξνύλ λα βξεζνύλ ζε δηαθνξεηηθά ζηπι κνπζηθήο από ηνπο Γεκήηξε 

Σεξδάθε, Μηράιε Αδάκε, Θεόδσξν Αλησλίνπ, Μελά Αιεμηάδε θαη Γηώξγν Κνπκεληάθε). Ζ 

ηνληθόηεηα θαη ε ηξνπηθόηεηα επαλαεπηλννύληαη θαη ζπρλά εθηείλνληαη ζε νξγαληθέο ηερληθέο 

(Απόζηνινο Παξαζθεπάο, Αιέμαλδξνο Καινγεξάο), ζε κηα δηαζηαπξνύκελε ζηάζε 

(Κπξηάθνο θεηζάο, Γεκήηξεο Μαξαγθόπνπινο, Μελάο Αιεμηάδεο) ή παξάιιεια κε ηα 

πνιπξπζκηθά ελδύκαηα (Γεκήηξεο Νηθνιάνπ).
42

 

 Μεηά ηελ κεηαπνιίηεπζε, θαη γηα όιε ηε δεθαεηία ηνπ 1980, ηα σδεία γλσξίδνπλ 

αιεζηλή άλζεζε, πνπ ηελ επηηαρύλνπλ αλνίγνληαο ηάμεηο όισλ ησλ θαηεγνξηώλ ηεο 

θσλεηηθήο θαη ελόξγαλεο κνπζηθήο εθηέιεζεο.
43

 Αληίζηνηρε άλζεζε γλσξίδεη θαη ην 

Απνιιώλην Χδείν.
44

 Σν ζπλζεηηθό έξγν ηνπ Γέιιηνπ όκσο, δελ ραίξεη ηεο αληίζηνηρεο 

αληηκεηώπηζεο ησλ πξνεγνύκελσλ εηώλ. ηαδηαθά, νη αλαθνξέο θαη εθηειέζεηο ζηα έξγα ηνπ, 

                                                 
41

 ηε δεθαεηία ηνπ 1970 δηνξγαλώλνληαη ζπλαπιίεο, εθδειώζεηο («Δβδνκάδα Ξελάθε», 14-21 επηεκβξίνπ 

1975) θαη δηαιέμεηο πεξί πξσηνπνξηαθήο κνπζηθήο. Παίδνληαη έξγα ηνπ Ξελάθε (θαη άιισλ ζπλζεηώλ όπσο, 

Γηάλλε Υξήζηνπ, Γηώξγνπ ηζηιηάλνπ, Θόδσξνπ Αλησλίνπ θ.ά.) θαη ηα πεξηζζόηεξα ζε πξώηε εθηέιεζε γηα 

ην ειιεληθό θνηλό (Ννέκβξηνο 1974, 2-5 επηεκβξίνπ 1978), ελώ παξάιιεια κε ηηο εθδειώζεηο Ξελάθε 

ζπλερίζηεθαλ θαη νη πέληε Διιεληθέο Δβδνκάδεο χγρξνλεο Μνπζηθήο πνπ έιαβαλ ρώξα από ην 1966 κέρξη ην 

1976. Μεηαμύ ησλ κεγάισλ κε θπβεξλεηηθώλ ηδξπκάησλ πνπ πξνώζεζαλ ηε κνπζηθή ηέρλε ζηελ Αζήλα θαηά 

ην ηειεπηαίν κέξνο ηνπ 20νύ αηώλα, ήηαλ θαη ην Γηεζλέο Πνιηηηζηηθό Κέληξν Athenaeum (πνπ ηδξύζεθε ην 

1974 πεξηιακβάλνληαο θαη ην Χδείν Atheneaum) θαη ε Έλσζε Διιήλσλ Μνπζνπξγώλ (ηδξ. 1931), ε νπνία 

επηθεληξώζεθε ηδηαίηεξα ζηελ πξνώζεζε ηνπ έξγνπ ησλ κειώλ ηεο. Σνλ επηέκβξην ηνπ 1979 νξγαλώζεθαλ 

ζηελ Διιάδα νη Παγθφζκηεο Μνπζηθέο Μέξεο, εηήζηα εθδήισζε ηεο Γηεζλνύο Δηαηξείαο ύγρξνλεο Μνπζηθήο. 

ηηο πνιπάξηζκεο ζπλαπιίεο εκθαλίδνληαη πνιινί ζπλζέηεο κε κεγάιν αξηζκό πξσηόηππσλ έξγσλ. Ζ ξνπηίλα 

ηεο πξσηνηππίαο αιινίσζε ηηο αληηδξάζεηο ηνπ θνηλνύ, κε ηνπο λένπο λα ράλνπλ ηνλ ελζνπζηαζκό ηνπο. Βιέπε, 

Ioannis Tsagkarakis, "Greece", Grove Music Online, 28 Mar. 2019, πξνζπειάζηεθε ζηηο 15  Ννεκβξίνπ 2019, 

https://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/view/10.1093/gmo/9781561592630.001.0001/omo-

9781561592630-e-3000000167 θαη Ρσκαλνύ, Έληερλε Διιεληθή Μνπζηθή ζηνπο Νεφηεξνπο Χξφλνπο, 257-258. 
42

 Kostas Chardas, "Greece", Grove Music Online, 28 Mar. 2019, πξνζπειάζηεθε ζηηο 15 Ννεκβξίνπ 2019, 

https://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/view/10.1093/gmo/9781561592630.001.0001/omo-

9781561592630-e-3000000167. 
43

 Ρσκαλνύ, Έληερλε Διιεληθή Μνπζηθή ζηνπο Νεφηεξνπο Χξφλνπο, 256. 
44

 Από πξνγξάκκαηα εηεζίσλ εμεηάζεσλ θαη ζπλαπιηώλ ηνπ Απνιιώληνπ Χδείνπ θαηά ηε δεθαεηία ηεο 1970 θαη 

1980, ν αξηζκόο ησλ καζεηώλ πνπ ιακβάλνπλ κέξνο ζηηο εθδειώζεηο ηνπ σδείνπ είλαη πξαγκαηηθά πνιύ 

κεγάινο. Γηα πνιιά ρξόληα δίδαμαλ θαη επηθαλείο κνπζηθνί, όπσο νη Γηάλλεο Ενπγαλέιεο ηνύκπα θαη 

ηξνκπέηα, Σάηζεο Απνζηνιίδεο βηνιί, Λίληα Λενύζε πηάλν, Μηράιεο Αδάκεο ρνξσδόο (μάδεξθνο ηνπ 

ζπλζέηε Μηράιε Αδάκε), Λάδαξνο Αξρνληίδεο πηάλν, Arben Kadesha βηνιί  θ.ά. Αξρείν Γέιιηνπ, Φάθεινη 

[(1971-1979), (1980-1989)]. 
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ζπξξηθλώλνληαη.
45

 Πνιύ πηζαλόλ, έλαο εθ ησλ ιόγσλ πνπ νδήγεζαλ ηνλ ζπλζέηε ζε 

«ζηαδηαθή απνκόλσζε», είλαη όηη κέζα ζηε δίλε ηνπ ειιεληθνύ κνπζηθνύ κνληεξληζκνύ ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1970 αιιά θαη κεηαγελέζηεξα, ην έξγν ηνπ ζπλζέηε δελ βξίζθεη απήρεζε
46

 ζηα 

πιαίζηα ζεζκώλ θαη νξγαληζκώλ, είηε εξεπλεηηθώλ,
47

 είηε θαιιηηερληθώλ,
48

 είηε 

εθπαηδεπηηθώλ,
49

 πνπ δηακόξθσζαλ ην λενειιεληθό κνπζηθό ηνπίν σο ην ηέινο ηνπ 20
νπ

 αη. 

θαη ζηηο αξρέο ηνπ 21
νπ

. 

 Ο Βαζίιεο Γέιιηνο ζπλέρηζε ηε ζπλζεηηθή θαη εθπαηδεπηηθή ηνπ δξάζε (απνθιεηζηηθά 

ζην πιαίζην ηεο σδεηαθήο εθπαίδεπζεο) κε ακείσην ελδηαθέξνλ πξνσζώληαο ην έξγν ηνπ 

θπξίσο κέζα από ην έκςπρν δπλακηθό πνπ ηνλ πεξηέβαιιε, κέρξη ηα ηειεπηαία ρξόληα ηεο 

δσήο ηνπ. 

 

 

 

 

 

                                                 
45

 Βιέπε Κεθάιαην 1. 
46

 Από επηζηνιέο ηνπ ζπλζέηε ζε ζύκπξαμε κε ηνλ Άγγειν Γόμα, πξνο ηε δηεύζπλζε ηεο Δ.Λ.., γλσξίδνπκε ηηο 

ελέξγεηεο θαη ηηο επίκνλεο πξνζπάζεηεο ησλ απνζηνιέσλ, γηα ηελ πινπνίεζε ηεο όπεξαο Απνιχηξσζε ζηελ 

ΔΛ. «Πξνο ηνλ θ. Γεκήηξε Χσξαθάλ, Γελ. Γηεπζπληήλ ηεο ΔΛ. Αζήλαη 10 Οθησβξίνπ 1976. Κχξηε Γεληθέ 

Γηεπζπληά. Δηο ηαο 10 Γεθεκβξίνπ 1974 ππεβάιακελ ελεκεξσηηθή πεξίιεςελ ηνπ κεινδξάκαηνο καο 

“Απνιχηξσζε” ίλα λα γλσκνδνηήζεηε εάλ θαη’ αξρήλ ην επξίζθεηε ελδηαθέξνλ πξνο αλαβίβαζηλ εηο ηελ ΔΛ 

[…] ΚΑΛΛΗΣΔΧΝΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ Δ.Λ.. πλεδξία 4 ηεο 16
εο

 Ηαλνπαξίνπ 1979 […] ΘΔΜΑ 2
ν
: Αθξφαζε 

καγλεηνηαηλίαο Γέιιηνπ-Γφμα έξγνπ “Απνιχηξσζε” […] Ο Πξφεδξνο: Α. Δ. Μαξγαξίηεο – Σα Μέιε Γ. 

ηζηιηάλνο, . Βαθεηάδεο, Οι. Γεινδάξε. Δ.Λ.. Αζήλαη 13 Μαξηίνπ 1980. ε απάληεζε αηηήζεσο ζαο πεξί 

αλαβηβάζεσο ηνπ έξγνπ “Απνιχηξσζε” απφ ηελ ΔΛ ζαο πιεξνθνξνχκε φηη ε Καιιηηερληθή Δπηηξνπή άθνπζε 

απνζπάζκαηα θαη γλσκνδφηεζε φηη ην έξγν απηφ δελ παξνπζηάδεη θακηά κνπζηθή πξσηνηππία νχηε σο ζχλζεζε 

νχηε θαη σο ελνξρήζηξσζε. Αληίζεηα ππάξρεη κηα εκθαλήο αξκνληθή θαη ξπζκηθή κνλνηνλία κε πνιιά κνπζηθά 

δάλεηα. Δπίζεο δελ έρεη θαλέλα εξέζηζκα γηα ηνλ ρνξνγξάθν θαη ζηεξείηαη γεληθά δσληάληαο θαη ελδηαθέξνληνο. 

Ο Γεληθφο Γηεπζπληήο Γεκήηξεο Χσξαθάο». Αξρείν Γέιιηνπ, Φάθεινο (1980-1989). 
47

 ηα ρξόληα πνπ αθνινύζεζαλ ηδξύνληαη ην Κέληξν Έξεπλαο ύγρξνλεο Μνπζηθήο (Κ.Τ.Μ.Δ.) από ηνλ 

Ηάλλε Ξελάθε (1986) θαη ην Ηλζηηηνύην Έξεπλαο Μνπζηθήο θαη Αθνπζηηθήο (ΗΔΜΑ) από ηνλ Κώζηα Μόζρν 

(1989). 
48

 Ηδξύνληαη, κεηαμύ άιισλ, δεκόζηνη νξγαληζκνί (Μέγαξν Μνπζηθήο Αζελώλ, 1991 θαη Θεζζαινλίθεο, 2000), 

ην Ίδξπκα Καιώλ Σερλώλ θαη Μνπζηθήο «Β. & Μ. Θενραξάθε» θαη ε «ηέγε» ηνπ Ηδξύκαηνο Χλάζε, 

αλαδσνγνλώληαο ηε κνπζηθή δσή ηεο Αζήλαο κε ηελ είζνδν ηνπ 21
νπ

 αηώλα, κε λένπο ρώξνπο ηνπο όπνπ 

δηνξγαλώλνπλ ηαθηηθέο ζπλαπιίεο θαη πνηθίια κνπζηθά θαη πνιπκεζηθά θαιιηηερληθά δξώκελα. Από ην 2017 

εγθαηληάζηεθε θαη ην επηβιεηηθό πνιηηηζηηθό θέληξν πνπ ζηεγάδεη ηελ Δζληθή Λπξηθή θελή θαη ηελ Δζληθή 

Βηβιηνζήθε ηεο Διιάδνο (δσξεά γηα ην Διιεληθό Κξάηνο, από ην Ίδξπκα ηαύξνο Νηάξρνο) πνπ έρεη γίλεη έλα 

λέν ζεκείν αλαθνξάο ζην κνπζηθή δσή ηεο ειιεληθήο πξσηεύνπζαο. 
49

 ηα 1985 ηδξύζεθε ην πξώην Σκήκα Μνπζηθώλ πνπδώλ, ζην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, 

ελώ αθνινύζεζαλ ησλ Αζελώλ (1991), ηεο Κέξθπξαο (1994) θαη ην Σκήκα Μνπζηθήο Δπηζηήκεο θαη Σέρλεο 

ζην Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο (1997).  
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3.2. Το ζσνθεηικό ύθος ηοσ Βαζίλη Γέλλιοσ 

 
Πέξα από ηελ αλάδεημε ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ κνπζηθνύ ύθνπο ηνπ Βαζίιε Γέιιηνπ, 

ζεσξνύκε όηη είλαη ζεκαληηθό λα επηθπξώζνπκε ηε ζέζε ηνπ ζπλζέηε σο επίγνλνπ ηεο 

Διιεληθήο Δζληθήο ρνιήο, ζην πιαίζην ηεο λενειιεληθήο έληερλεο κνπζηθήο δεκηνπξγίαο. 

Έηζη, ηα έξγα πνπ ζα παξνπζηαζηνύλ ζε απηήλ ηελ ελόηεηα επηιέρζεθαλ θαηά βάζε κε ηνλ 

παξαπάλσ γλώκνλα (ειιεληθνί ρνξνί, δεκνηηθά ηξαγνύδηα, έξγα κε ζηνηρεία ειιεληθόηεηαο), 

αιιά θαη ζε ζπζρεηηζκό κε έξγα πνπ ζεκαηνδνηνύλ ηηο επηξξνέο ηνπ ζπλζέηε έμσ από ην 

ρώξν ηεο Διιεληθήο Δζληθήο ρνιήο (ιακβάλνληαο ππόςε θαη ηε πεξηνξηζκέλε έθηαζε 

ρώξνπ, γηα πιήξε αλάπηπμε θαη παξάζεζε πεξηζζόηεξσλ παξαδεηγκάησλ, κε ζπλέπεηα θαη 

ηελ νξζόηεξε εγθπξόηεηα). 

 Θα μεθηλήζνπκε κε έλα από ηα πξώηκα έξγα ηνπ ζπλζέηε, ηεο πεξηόδνπ ηεο Λάξηζαο 

(εθηειέζηεθε ην 1961 ζην Γεκνηηθό Χδείν Λάξηζαο), ην Ρνληφ γηα βηνιί θαη πηάλν.
50

 πσο 

ππνδειώλεη θαη ν ππόηηηινο «ζε ζηπι ειιεληθό», πξάγκαηη ν ζπλζέηεο θάλεη ρξήζε 

δεκνηηθνθαλνύο κεισδηθνύ πιηθνύ. Γειαδή, νη δύν ζεκαηηθέο νκάδεο ηνπ βηνιηνύ δνκνύληαη 

κε ραξαθηεξηζηηθά παξκέλα από ηε δεκνηηθή κνπζηθή. Αο πάξνπκε γηα παξάδεηγκα ην πξώην 

ζέκα. Έρεη έθηαζε 12 κέηξα αληηζηνηρώληαο ζην ηύπν θιαζηθήο ηξηκεξήο πεξηόδνπ 

α(4κ.)+β(4κ.)+α΄(4κ.). Δίλαη γξακκέλν ζην δηαηνληθό ηξόπν ηνπ Ρε, ζε κέηξν 3/4, θαη 

αληηζηνηρεί ζηε κνξθή ΑΒΑΒΑ. Ο ζπλζέηεο θάλεη ρξήζε ηεο πεληαηνληθήο θιίκαθαο ηνπ Ρε 

(αλεκηηνληθή), επαλαιακβάλεη ζπρλά ηνπο ίδηνπο θζόγγνπο (π.ρ. Ρε θαη ακέζσο Ρε) θαηά ηελ 

εμέιημε ηεο κεισδίαο θαη ρξεζηκνπνηεί θαηαιεθηηθά κεισδηθά δηαζηήκαηα (όπσο θαηηνύζα 

ηέηαξηε θαζαξή „νι‟ ζηελ ηνληθή „Ρε‟), πησηηθά (όπσο 4-3-1, ησλ θζόγγσλ ηεο κεισδίαο), 

πνηθηικαηηθά θαη ξπζκηθά ζρήκαηα δεκνηηθήο πξνειεύζεσο,
51

 όπσο ην ηξίερν νγδόσλ ζηνλ 

                                                 
50

 Βι. θαη Κεθάιαην 1ηεο παξνύζαο εξγαζίαο, 6. 
51

 Οη κειέηεο πνπ έρνπλ γίλεη γηα ην ηξνπηθό ζύζηεκα ηεο ειιεληθήο παξαδνζηαθήο κνπζηθήο, αλ θαη δηαθέξνπλ 

κεηαμύ ηνπο σο πξνο ηελ παξνπζίαζε θαη αλάιπζή ηνπ, ζπγθιίλνπλ σο πξνο ηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. Ζ 

πιεηνλόηεηα ηεο ειιεληθήο δεκνηηθήο κνπζηθήο ζηεξίδεηαη ζε επηαηνληθνύο ηξόπνπο, ζπγγελείο σο έλα βαζκό 

αιιά όρη ηαπηόζεκνπο κε ηνπο ήρνπο ηεο βπδαληηλήο κνπζηθήο, ρσξίο απηό λα απνθιείεη ηελ εκθάληζε 

ηξηηνληθώλ, ηεηξαηνληθώλ ή πεληαηνληθώλ (αλεκηηνληθώλ) κεισδηώλ ζε πεξηνρέο ηεο Διιάδαο όπσο ε Ήπεηξνο 

θαη ε Θεζζαιία. Οη επηαηνληθνί ηξόπνη είλαη δηαηνληθνί (κε ηόλνπο θαη εκηηόληα) ή ρξσκαηηθνί (κε έλα ή 

πεξηζζόηεξα ηξηεκηηόληα), απνηεινύκελνη από ζπλεκκέλα ή δηαδεπγκέλα (κε ηόλν) ηεηξάρνξδα ή πεληάρνξδα 

θαη κπνξνύλ λα δερζνύλ ραξαθηεξηζηηθέο αιινηώζεηο (ζπλήζσο βάξπλζε θάπνηαο βαζκίδαο). Δθηόο από ηνλ 

θεληξηθό θζόγγν (ηνληθή), ζεκαληηθνί θζόγγνη κε ηελ έλλνηα όηη είλαη δπλαηή ε πηώζε ζε απηνύο είλαη 

ζπλήζσο ε ππνηνληθή (7ˆ βαζκίδα, ζπλήζσο έλα ηόλν θάησ από ηελ ηνληθή) θαη ε 4ˆ βαζκίδα (κηα ηέηαξηε 

θαζαξή πάλσ από ηελ ηνληθή). Κάζε ηξόπνο δελ είλαη κόλν κηα ζεηξά από δηαηεηαγκέλνπο θζόγγνπο αιιά 

πεξηιακβάλεη θαη ζηεξενηππηθά πησηηθά κεισδηθά ζρήκαηα ηξηώλ σο πέληε θζόγγσλ. Σα πην ραξαθηεξηζηηθά 

πησηηθά ζρήκαηα είλαη ην 3ˆ - 2ˆ -1ˆ - 7ˆ -1ˆ θαη ην 4ˆ -3ˆ -1ˆ κε πνιιέο παξαιιαγέο θαη ζηνιίζκαηα, ελώ ηα 

πην ζπρλά θαηαιεθηηθά κεισδηθά δηαζηήκαηα είλαη ε αληνύζα δεύηεξε κεγάιε (ηόλνο), ε θαηηνύζα δεύηεξε 

κηθξή ή κεγάιε, ε θαηηνύζα ηέηαξηε θαζαξή θαη ε θαηηνύζα ηξίηε κηθξή. Βιέπε, Κώζηαο Σζνύγθξαο, Σα 44 
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ηζρπξό ρξόλν θαη ησλ δύν ηεηάξησλ ζε έλα κέηξν 3/4, ζαλ λα πξνζπαζεί λα αλαπαξαζηήζεη 

κηα παξαδνζηαθή κεισδία γξακκέλε ζε κέηξν 7/8 (3/2+2/2+2/2). Ζ κεισδηθή γξακκή (ζέκα) 

ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο ελαξκνλίδεηαη κε ηξίθσλεο (πεξηέρνπλ θαη ηε 3
ε
) αιιά θαη δίθσλεο 

ζπγρνξδίεο (όρη κε πέκπηεο ζηελ αξκνληθή ζπλνδεία, αιιά κε 3
εο

), ελώ ζε κεξηθά κέηξα, 

παξαηεξείηαη θαη ε παξάιιειε θίλεζε ησλ ζπγρνξδηώλ. Δπηθξαηεί απιή νκνθσληθή πθή. Σν 

ζέκα ηνπ Α κέξνπο εκθαλίδεηαη ζε όια ηα κέξε απηνύζην όζνλ αθνξά ηε δηαζηεκαηηθή δνκή 

θαη αξκνληθή πθή ηνπ, ελώ ην δεύηεξν ζέκα πνπ επίζεο απνηειείηαη από δηαζηεκαηηθά θαη 

ξπζκηθά θαηαζθεπαζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξώηνπ, κεηαθέξεηαη ηε δεύηεξε θνξά ζε 

απόζηαζε ηεηάξηεο θαζαξήο θάησ, ζην ηξόπν Ρε δώξην (Φα δίεζε, ζηελ αξκνληθή ζπλνδεία), 

δηαηεξώληαο όια ηα δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. ην πξώην παξάδεηγκα πνπ αθνινπζεί 

(αιιά θαη ζηα ππόινηπα), έρνπκε ζεκεηώζεη κε ιαηηληθέο βαζκίδεο έλα κέξνο ηεο αξκνληθήο 

ζπλνδείαο. Ξέξνπκε όκσο, όηη ε ηξνπηθή θύζε ελόο παξαδνζηαθνύ ή δεκνηηθνθαλνύο 

κεισδηθνύ πιηθνύ (ιηγόηεξν θαη ζρεηηθό), αλαηξνύλ ζηε βάζε ηεο ην πιαίζην ηεο 

ιεηηνπξγηθήο εμάξηεζεο ζπγρνξδηαθώλ δηαδνρώλ, όπσο ην γλσξίδνπκε ζηε θιαζηθή αξκνλία. 

Γη απηό ε εκθάληζε ιαηηληθώλ βαζκίδσλ ζην ζπκβνιηζκό ζπγρνξδηώλ (I, IV, V θιπ.) δελ 

ππέρεη ηνληθή ιεηηνπξγία βαζκίδαο, αιιά είλαη δηεπθξηληζηηθή, σο πξνο ην ζρεκαηηζκό ηεο 

ζπγρνξδίαο, επάλσ ζε ζπγθεθξηκέλεο λόηεο ηνπ δεκνηηθνθαλνύο ζέκαηνο. Σν έξγν αξρίδεη κε 

κηα ηεηξάκεηξε κεισδηθή εηζαγσγή ζην πηάλν, κε ραξαθηεξηζηηθό ζηνηρείν ηε βεκαηηθή 

θαηάβαζε ηνπ κπάζνπ, ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη θαηαθεξκαηηζκέλν πάληα ζηα ηξία πξώηα 

κέηξα ηνπ Α κέξνπο (κέηξν 3/4), σο εηζαγσγηθό θαη ζπλδεηηθό ζηνηρείν κε ην ππόινηπν 

κέξνο. 

                                                                                                                                                         
παηδηθά θνκκάηηα ηνπ Γηάλλε Κσλζηαληηλίδε. Αλάιπζε κε ρξήζε ηεο γελεηηθήο ζεσξίαο ηεο ηνληθήο κνπζηθήο 

(Θεζζαινλίθε: UniversityStudioPress),53. 
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Παράδειγμα 1: Β. Γέλλιος, Rondo γηα βηνιί θαη πηάλν (1
ν
 Θέκα), κ. 1-11 

 

Γηα πνιινύο ζπλζέηεο ηεο Διιεληθήο Δζληθήο ρνιήο (όπσο νη Μαλώιεο Καινκνίξεο, 

Γηάλλεο Κσλζηαληηλίδεο, Πέηξνο Πεηξίδεο) ν ειιεληθόο ρνξόο γηα ζόιν πηάλν ή νξρήζηξα 

θαη ην ηξαγνύδη κε θσλή ή ηεηξάθσλε ρνξσδία θαη ζπλνδεία πηάλνπ ζε κνξθή ζπιινγήο, 

απνηεινύζαλ πάγηεο ζπλζεηηθέο ιύζεηο θαη πξαθηηθέο γηα έθθξαζε κνπζηθνύ πιηθνύ κε 

ζηνηρεία «εζληθήο» ηαπηόηεηαο.
52

 πσο γλσξίδνπκε, αληίζηνηρα θαη ν Γέιιηνο έρεη εθδώζεη 

ζε κνξθέο ζπιινγήο ειιεληθνύο ρνξνύο γηα νξρήζηξα/κηθξόηεξα ζύλνια θαη δεκνηηθά 

ηξαγνύδηα γηα θσλή θαη πηάλν.
53

 Θα μεθηλήζνπκε κε ηε θαηεγνξία ηνπ ρνξνύ. Μεξηθνί ρνξνί, 

ζπλαληώληαη θαη ζην έξγν άιισλ Διιήλσλ ζπλζεηώλ ηεο Δζληθήο ρνιήο, όπσο ν 

«Σζάκηθνο» (1950), ν «Σζαθώληθνο» (1950) θαη ν «Μαθεδνληθόο» (1949) ζηνπο Σξεηο 

Διιεληθνχο Χνξνχο γηα νξρήζηξα ηνπ Γ. Κσλζηαληηλίδε
54

 ή ν «Σζαθώληθνο» ηνπ Μ. 

Καινκνίξε, αληίζηνηρα ζηνπο Σξεηο Διιεληθνχο Χνξνχο γηα νξρήζηξα (1934) ελώ παξάιιεια 

εκθαλίδεηαη θαη ζην πιαίζην ηνπ Γαρηπιηδηνχ ηεο Μάλαο ζηε Β΄ πξάμε (όπεξα), θαηά ηελ 

εκθάληζε ησλ «λεξάηδσλ». Πάλησο είλαη εληππσζηαθή ε νκνηόηεηα ηνπ ζέκαηνο θαη ηεο 

                                                 
52

 Γηώξγνο αθαιιηέξνο, «Ο Διιεληθόο Υνξόο γηα Οξρήζηξα σο Δίδνο Έληερλεο Νενειιεληθήο Γεκηνπξγίαο θαη 

Μέζνλ Έθθξαζεο «Δζληθήο» Σαπηόηεηαο: Σα Παξαδείγκαηα ησλ Π. Πεηξίδε, Μ. Καινκνίξε, Ν. θαιθώηα 

θαη Γηάλλε Κσλζηαληηλίδε» (ζ. 1-14), 4,  

 https://www.academia.edu/40720785/O_Διιεληθόο_Υνξόο_γηα_νξρήζηξα_σο_είδνο_έληερλεο_λενειιεληθήο_

κνπζηθήο_δεκηνπξγίαο_θαη_κέζνλ_έθθξαζεο_εζληθήο_ηαπηόηεηαο_ηα_παξαδείγκαηα_ησλ_Π._Πεηξίδε_Μ._

Καινκνίξε_Ν._θαιθώηα_θαη_Γ._Κσλζηαληηλίδε, πξνζπειάζηεθε ζηηο 24 Ννεκβξίνπ 2019. 
53

 Βι, Κεθάιαην 2 ηεο παξνύζαο εξγαζίαο, 62. 
54

 Γηώξγνο αθαιιηέξνο, Γηάλλεο Κσλζηαληηλίδεο (1903-1984): Εσή, έξγν θαη ζπλζεηηθφ χθνο 

(Θεζζαινλίθε: University Studio Press, 2010), 93. 
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ελαξκόληζεο ηνπ «Σζαθώληθνπ» ηνπ Καινκνίξε (κέηξν 5/4, απηνύζηα κεισδηθή γξακκή ζην 

δηαηνληθό ηξόπν ηνπ η θαη αληίζηνηρε αξκνληθή ζπλνδεία) κε ηνλ αληίζηνηρν ηνπ Γέιιηνπ.
55

 

Δίλαη πξνθαλέο όηη ζα εμεηάζνπκε ηνλ «Σζαθσληθό» ρνξό, από ηνπο Έμη Διιεληθνχο ρνξνχο 

γηα ηξίν, βηνιί, βηνινληζέιν θαη πηάλν (απνηειεί απηνύζηα ζύλζεζε κε ηελ νκώλπκε εθδνρή 

γηα νξρήζηξα). Υαξαθηεξηζηηθό γλώξηζκα ηνπ έξγνπ, είλαη ε κνλνζεκαηηθνηεηά ηνπ. Σν ζέκα 

είλαη γξακκέλν ζην δηαηνληθό ηξόπν ηνπ νι (νι αηνιηθόο θαη νι δώξηνο) θαη ζε κέηξν 5/4. 

Απνηειείηαη από δύν επαλαιακβαλόκελεο ηεηξάκεηξεο πξνηάζεηο (δηκεξήο πεξίνδνο) πνπ 

θαηαιήγνπλ ζηε ηνληθή α(4κ.)+α΄(4κ.). Δλ ζπλερεία, ην ζέκα παξνπζηάδεηαη ζε έλα πιαίζην 

επαλαιήςεσλ αλά ηεηξάκεηξα, ην νπνίν δηαθόπηεηαη από δίκεηξεο ζηαηηθέο ζπγρνξδηαθέο 

ζπγθξνηήζεηο, κε ζπλέπεηα λα νξίδεη θαη ηελ έθηαζε όινπ ηνπ έξγνπ. Σόζν ε ρξήζε ηνπ 

κέηξνπ 5/4 (3/4+2/4), όζν θαη ε γλσζηή πεληάζεκε κεισδηθή γξακκή ηνπ ζέκαηνο, 

θαζηζηνύλ πξνθαλέο όηη ν ζπλζέηεο ρξεζηκνπνηεί δνκηθά θαηαζθεπαζηηθά ραξαθηεξηζηηθά 

από ην ρώξν ηεο παξαδνζηαθήο κνπζηθήο. Σν ζέκα ελαιιάζζεηαη από ηε πεξηνρή ησλ 

εγρόξδσλ ζηε πεξηνρή ηνπ πηάλνπ, αλαλεώλεηαη κέζσ ηεο αξκνληθήο ζπλνδείαο (νι δώξηνο) 

θαη ηεο ελνξρεζηξσηηθήο επεμεξγαζίαο, ρσξίο λα αιιάδεη όκσο ε δηαζηεκαηηθή θαη ξπζκηθή 

ηνπ δνκή. Αμίδεη λα αλαθεξζεί όηη, ην ζέκα όπσο θαη ζην Ρνληφ γηα βηνιί θαη πηάλν, 

κεηαθέξεηαη ζην κεζαίν ηκήκα (κηα ηέηαξηε θαζαξή θάησ) ζην Γώξην ηξόπν, δηαηεξώληαο 

όια ηα ηνπ ηα ραξαθηεξηζηηθά. Ζ ελαξκόληζε ηνπ ζέκαηνο γίλεηαη θαηά βάζε κε ηξίθσλεο 

ζπγρνξδίεο (όπσο θαη ζην Ρνληφ, εκπεξηέρνληαο θαη ηε 3
ε
) θαη κε πνηθηικαηηθά πεξάζκαηα 

απηνζρεδηαζηηθνύ ηύπνπ (θπξίσο δέθαηα έθηα). 

                                                 
55

 Βι., Νίθνο Μαιηάξαο, Σν Διιεληθφ Γεκνηηθφ Σξαγνχδη ζηε Μνπζηθή ηνπ Μαλψιε Καινκνίξε (Αζήλα: 

Παπαγξεγνξίνπ – Νάθαο, 2001), 203-206, 375-376. 
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Παρ. 2: Β. Γέλλιος, Έμη Διιεληθνί Χνξνί, γηα βηνινληζέιν, βηνιί θαη πηάλν, Αξ. 5, «Σζαθσληθόο», κ. 

1-6 

πσο θαη ζηε θαηεγνξία ησλ ειιεληθώλ ρνξώλ, αληίζηνηρα θαη ζηα δεκνηηθά ηξαγνύδηα ηνπ 

Γέιιηνπ γηα ζόιν θσλή κε ζπλνδεία πηάλνπ, κεξηθά εμ απηώλ αληρλεύνληαη θαη ζην έξγν 

πξνγελέζηεξσλ ζπλζεηώλ ηεο Δζληθήο Διιεληθήο ρνιήο.
56

 Χο δείγκα, ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε 

ην γλσζηό ιατθό ζθνπό «Από μέλν ηόπν», από ηε ζπιινγή 14 Γεκνηηθά Σξαγνχδηα γηα ζόιν 

ζνπξάλν θαη πηάλν. Σν έξγν είλαη γξακκέλν ζην δηαηνληθό ηξόπν ηνπ νι θαη ζε κέηξν 2/4. 

Σν ηξαγνύδη είλαη ζηξνθηθό θαη επαλαιακβαλόκελν. Γειαδή, ε κεισδηθή γξακκή (ζέκα) ηεο 

ζνπξάλν δηαξζξώλεηαη ζε ηέζζεξηο ηεηξάκεηξεο πξνηάζεηο α(4κ.)+α(4κ.)+β(4κ.)+β΄(4κ.), νη 

νπνίεο επαλαιακβάλνληαη απηνύζηεο καδί κε ην ζπλνδεπηηθό πιηθό (ηέζζεξηο θνξέο) 

εληάζζνληαο ην επόκελν δίζηηρν, ελώ πξηλ ηε θάζε επαλάιεςε πξνεγείηαη έλα 

πξνπαξαζθεπαζηηθό ζηαζεξό ηεηξάκεηξν ζην κέξνο ηνπ πηάλνπ, κε ηελ αξκνληθή επέλδπζε 

(απηνύζηα) ηνπ πξώηνπ ηεηξάκεηξνπ (ίδην θαη κε ην πξώην ηεηξάκεηξν ηεο κεισδηθήο 

γξακκήο, βιέπε παξ. 3). Οη πησηηθέο θαηαιήμεηο ησλ πξώησλ δύν ηεηξάκεηξσλ, γίλνληαη ζηε 

                                                 
56

 Σν δεκνηηθό ηξαγνύδη «Έλα θαξάβη από ηε Υίν», από ηνπο 14 Διιεληθνχο Χνξνχο γηα νξρήζηξα ηνπ Γέιιηνπ, 

απαληάηαη ζην έξγν ηνπ Μαλώιε Καινκνίξε «Σν πόζν πάεη ην θηιί», γηα θσλή θαη πηάλν ή κηθηή ρνξσδία. 

Δπίζεο ζην έξγν ηνπ Γηάλλε Κσλζηαληηλίδε, ζπλαληώληαη ηα θάησζη: από ηε ζπιινγή 44 Παηδηθά θνκκάηηα 

πάλσ ζε ειιεληθνχο ιατθνχο ζθνπνχο, γηα πηάλν ζε ηξία ηεύρε, ην δεκνηηθό ηξαγνύδη «Κάησ ζην γπαιό» θαη ην 

«Σν Θαιαζζάθη» από ηνπο Οθηψ Νεζηψηηθνπο Διιεληθνχο Χνξνχο, επίζεο γηα πηάλν. Βιέπε, Μαιηάξαο, Σν 

Διιεληθφ Γεκνηηθφ Σξαγνχδη ζηε Μνπζηθή ηνπ Μαλψιε Καινκνίξε”, 31 θαη αθαιιηέξνο, Γηάλλεο 

Κσλζηαληηλίδεο (1903-1984): Εσή, έξγν θαη ζπλζεηηθφ χθνο, 97-98. 
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δεζπόδνπζα κε όμπλζε ηνπ πξνζαγσγέα (θα δίεζε), ππέρνληαο ηνληθή ιεηηνπξγία. Ζ πθή 

είλαη νκνθσληθή, ε κεισδηθή γξακκή ελαξκνλίδεηαη απνθιεηζηηθά κε ηξίθσλεο ζπγρνξδίεο 

(εκπεξηέρνληαο θαη ηε 3
ε
) θαη ληνπκπιάξεηαη ζε ηαπηνθσλία κε ηελ άλσ γξακκή ηνπ πηάλνπ 

(βιέπε παξ. 4). πλνιηθά, ηα δεκνηηθά ηξαγνύδηα γηα θσλή θαη πηάλν ηνπ Γέιιηνπ, 

εκθαλίδνπλ θάπνηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά, κε εμαίξεζε ηε κνξθνινγηθή δνκή (αλάινγα κε 

πεξηνδηθόηεηα ησλ ζηίρσλ δηαπιάζεηαη θαη ε κεισδηθή γξακκή). πλήζσο πξνεγείηαη κηα 

εηζαγσγή (4, 2 θαη ζπαληόηεξα 8κέηξα) κε ην ζπλνδεπηηθό αξκνληθό πεξηερόκελν ηνπ πξώηνπ 

ηεηξάκεηξνπ ηεο κεισδηθήο γξακκήο. Σν παξαδνζηαθό πιηθό επαλαιακβάλεηαη απηνύζην 

καδί κε ην ζπλνδεπηηθό πιηθό, ε κεισδηθή θσλή ηεο ζνπξάλν ζε όια ηα έξγα ελαξκνλίδεηαη 

κε ηξίθσλεο ζπγρνξδίεο (εκπεξηέρνπλ θαη ηε 3
ε
) θαη παξάιιεια ληνπκπιάξεηαη ζε 

ηαπηνθσλία, κε ηελ άλσ θσλή ηνπ πηάλνπ. Γεληθά παξαηεξείηαη έιιεηςε ρξσκαηηθόηεηαο, 

νκνθσληθή πθή κε θάζεηε/αξπηζκαηηθή ζπγρνξδηαθή ζπλνδεία (ζπλήζσο κε 3
εο

) θαη δηάθαλε, 

ιηηή γξαθή. 

 

Παρ. 3: Β. Γέλλιος, «Από μέλν ηόπν», γηα ζόιν θσλή θαη πηάλν, αξ. VII, κ. 5-8 (ζέκα) 

 

Παρ. 4: Β. Γέλλιος, «Από μέλν ηόπν», γηα ζόιν θσλή θαη πηάλν, αξ. VII, κ. 5-8 (θσλή θαη ζπλνδεία) 

 

Σν επόκελν έξγν πνπ ζα εμεηάζνπκε είλαη, ε Σζηγγάληθε Φαληαζία γηα πηάλν. Δκπεξηέρεηαη 

ζηε ζπιινγή Έξγα γηα Πηάλν, Σεύρνο ΗΗΗ. Σν έξγν απνηειείηαη από ηέζζεξηο ελόηεηεο (ζηε 
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ινγηθή ηνπ ζρήκαηνο ΑΒΑΒ). Ο ζπλζέηεο ρξεζηκνπνηεί ην δηαηνληθό ηξόπν ηνπ Λα, απηή ηε 

θνξά όκσο πξνεξρόκελν από ην ρώξν ηεο βπδαληηλήο κνπζηθήο. Γύν απιέο εθδνρέο όζνλ 

αθνξά ηε πξνέιεπζε ηεο θιίκαθαο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν ζπλζέηεο είλαη: α) από ην πξώην 

ηεηξάρνξδν ηνπ πιάγηνπ ήρνπ ηνπ δεπηέξνπ «Tξίθσλνο ή Νελαλώ» (γέλνο ρξσκαηηθό, ρξόα 

ζθιεξή), Λα - η - Νην - Ρε# (ηκήκαηα: 12 - 6 - 18) όπνπ ην «Νη» αληηζηνηρεί ζην Λα θαη ελ 

ζπλερεία εμειίζζεηαη σο ηεηξάρνξδν πάιη ζηνλ ήρν ηνπ πιάγηνπ ηνπ δεπηέξνπ, Μη - Φα - 

νι# - Λα (ηκήκαηα: 6 - 18 - 6), όπνπ ν θζόγγνο «Πα» αληηζηνηρεί ζην Μη θαη β) ε πην απιή, 

από ην πξώην ηεηξάρνξδν ηνπ ιύδηνπ ηξόπνπ Λα θαη ην ηεηξάρνξδν ηνπ θξύγηνπ ρξσκαηηθνύ 

ηξόπνπ Μη.
57

 Ο ζπλζέηεο αλαθέξεη ηε παξαπάλσ θιίκαθα ζην ζύγγξακκα ηνπ «Θεσξία – 

Αξκνλία ησλ Αξραίσλ θαη Γξεγνξηαλώλ Σξόπσλ» σο ηζηγγάληθε θιίκαθα, εμνπ κάιινλ θαη ν 

ηίηινο ηνπ έξγνπ. Σν πξώην κέξνο έρεη απηνζρεδηαζηηθό ραξαθηήξα, κε γξήγνξα πεξάζκαηα, 

απιή νκνθσληθή πθή κε θάζεηε ζπγρνξδηαθή ζπλνδεία ζε παξάιιειε θίλεζε θαη κε έκθαζε 

ζηηο πέκπηεο (ιύζε ζην πξόβιεκα ηεο αξκνλίαο πνπ ζπλαληάηαη θαη ζε άιινπο ζπλζέηεο ησλ 

Δζληθώλ ζρνιώλ ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθό).
58

 Γεληθά θπξηαξρεί κηα αλαηνιίδνπζα 

εμσηηθή αηκόζθαηξα, κε ηκπξεζηνληζηηθέο λύμεηο, θπξίσο ζην πξώην κέξνο. Σν ζέκα έρεη 

έθηαζε 4 κέηξα θαη αθνινπζεί κηα απηνζρεδηαζηηθνύ ραξαθηήξα cadenza, 6 κέηξσλ.  

 

 

Παρ. 5: Β. Γέλλιος, Σζηγγάληθε Φαληαζία γηα πηάλν, Α κέξνο, κ. 1-2 

 

                                                 
57

 Βι. Μαξία Αιεμάλδξνπ, Δμεγήζεηο θαη Μεηαγξαθέο ηεο Βπδαληηλήο Μνπζηθήο: χληνκε Δηζαγσγή ζηνλ 

Πξνβιεκαηηζκφ ηνπο (Θεζζαινλίθε: University Studio Press, 2010), 66. 
58

 Γηώξγνο αθαιιηέξνο, «Δθαξκνγέο αλάιπζεο ζε έξγα λενειιεληθήο κνπζηθήο κε ζηνηρεία „εζληθήο‟ 

ηαπηόηεηαο: θξηηήξηα, αηζζεηηθέο θαηεπζύλζεηο, ζεσξία θαη κεζνδνινγία», ζην Μνπζηθή Θεσξία θαη Αλάιπζε-

Μεζνδνινγία θαη Πξάμε (Θεζζαινλίθε: Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο-ρνιή Καιώλ Σερλώλ-

Σκήκα Μνπζηθώλ πνπδώλ, 2006), 56-63: 59. 
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Σν Β κέξνο επίζεο ζύληνκν (18κ.), είλαη γξακκέλν αληίζηνηρα ζην δηαηνληθό ηξόπν ηνπ Ρε, 

ηεο βπδαληηλήο κνπζηθήο. ε απηό ην κέξνο ηα ζηνηρεία ειιεληθόηεηαο είλαη πην έληνλα θαη ε 

ελόηεηα έρεη πεξηζζόηεξν ρνξεπηηθό ραξαθηήξα. Παξαηεξνύκε όηη θαη εδώ ην ζέκα 

δηαξζξώλεηαη ζε δύν ηεηξάκεηξεο πξνηάζεηο α(4κ.)+α΄(4κ.) (δηπιή πεξίνδνο) πνπ 

θαηαιήγνπλ ζηελ ηνληθή. Φαίλεηαη πσο ν ζπλζέηεο πξνζπαζεί λα πξνζδώζεη ζηε κεισδηθή 

γξακκή έλα δεκνηηθνθαλή ραξαθηήξα, θπξίσο κέζσ ηεο ξπζκηθήο αγσγήο (κέηξν 10/8) θαη 

ηεο ξπζκηθήο θαη δηαζηεκαηηθήο επεμεξγαζίαο ηεο κεισδηθήο γξακκήο κε ηε ρξήζε 

επαλαιακβαλόκελσλ θζόγγσλ (ραξαθηεξηζηηθό πθνινγηθό ζηνηρείν ηνπ Γέιιηνπ) θαη 

ξπζκηθώλ ιατθώλ κνηίβσλ. Σν ζέκα ζηελ επαλάιεςε παξαηίζεηαη απηνύζην (κηα νθηάβα 

ςειόηεξα) θαη κέζσ ηεο αξκνληθήο ζπλνδείαο κεηαθέξεηαη ζην Ρε αηνιηθό (πάληα ζην ηξίην 

ρξόλν, 4/8). Δπηθξαηεί θαη εδώ απιή νκνθσληθή πθή κε αξπηζκαηηθή ζπλνδεία. Ζ ρξήζε ηεο 

παξνύζαο θιίκαθαο ή παξάγσγεο απηήο (ησλ αξραίσλ ηξόπσλ κε ρξσκαηηθνύο θζόγγνπο), 

παξαηεξνύληαη ζε έξγα κε ζξεζθεπηηθό πεξηερόκελν θαη αλαηνιίδνπζαο αηζζεηηθήο, όπσο 

πκθσλία αξ. 2 Βπδαληηλή, Κπθιηθή νπίηα Μπαιέηνπ (ηέηαξην κέξνο, «Οξηεληάι»). 

 

 

Παρ. 6: Β. Γέλλιος, Σζηγγάληθε Φαληαζία γηα πηάλν, Β κέξνο, κ. 11-16 

  

Ζ θνύγθα είηε σο απηόλνκν ζπλζεηηθό είδνο είηε σο ηερληθή γξαθήο ζε άιια κνπζηθά είδε 

(θπξίσο ζε κεγάιεο κνξθέο), απνηειεί γηα ηνλ Βαζίιε Γέιιην θύξην ραξαθηεξηζηηθό ηνπ 

ζπλζεηηθνύ ηνπ ύθνπο, γεγνλόο πνπ εύθνια γίλεηαη αληηιεπηό αθόκα θαη αλ θάπνηνο απιά 

δηαβάζεη ην θαηάινγν έξγσλ ηνπ.
59

 Θα παξαζέζνπκε αθόκα έλα έξγν γηα πηάλν, ηε Φνχγθα 

πάλσ ζε ζεζζαιηθφ ζέκα («Καξαγθνύλα»), πνπ βξίζθεηαη ζηε ζπιινγή Έξγα γηα Πηάλν -

                                                 
59

 Βιέπε Κεθάιαην 2 ηεο παξνύζαο εξγαζίαο, 72, αιιά θαη ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθύπηνπλ κέζα από ηε 

πξνζσπηθή εμέηαζε ησλ έξγσλ ηνπ ζπλζέηε. 
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Σεύρνο V. Αμίδεη λα αλαθεξζεί ζε απηό ην ζεκείν πσο θαη άιινη ζπλζέηεο ηεο Διιεληθήο 

Δζληθήο ρνιήο απνπεηξάζεθαλ λα εληάμνπλ ην παξαδνζηαθό δεκνηηθό πιηθό ζηε κνξθή 

θνύγθαο, όπσο γηα παξάδεηγκα ν Αληίνρνο Δπαγγειάηνο ζην έξγν ηνπ Παξαιιαγέο θαη 

θνχγθα πάλσ ζε έλα δεκνηηθφ ηξαγνχδη («αξάληα παιηθάξηα») (ην νπνίν έρεη 

ρξεζηκνπνηήζεη θαη ν Γέιιηνο).
60

 

 Σν ζέκα είλαη γξακκέλν ζηε ηνληθόηεηα ηεο Ρε ειάζζνλα θαη ηεο δεζπόδνπζαο Λα 

ειάζζνλα (κέζσ κεηαηξνπίαο). Ο ζπλζέηεο κέζσ ηεο κεηαηξνπηθόηεηαο ηνπ ζέκαηνο, 

απνθεύγεη ηελ όμπλζε ηνπ πξνζαγσγέα ζην ζύλνιν ηνπ έξγνπ, πξνζδίδνληαο ηξνπηθό ηδίσκα. 

Πξόθεηηαη γηα έλα κεγάιεο έθηαζεο ζέκα (ραξαθηεξηζηηθό γλώξηζκα ηνπ Γέιιηνπ), κε 

ηέζζεξηο εηζόδνπο θαη δύν αληηζέκαηα (ηεηξάθσλε θνύγθα), θπζηθά κε ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

ζέκαηνο. Δπίζεο όιν ην έξγν δνκείηαη απνθιεηζηηθά κε αμίεο θαη ξπζκηθά κνηίβα ηνπ ζέκαηνο 

(κόλν έλα ηέηαξην παξεζηηγκέλν θάλεη ηε δηαθνξά, αλ θαη παξάγσγν), δηαηεξώληαο ηνλ 

ελνπνηεηηθό ραξαθηήξα πνπ πξνζηάδεη ε κνλνζεκαηηθόηεηα. Γεληθά από ηε ζπλνιηθή δνκή, 

ηελ  έθηαζε, ηελ επεμεξγαζία (εθηόο ηεο coda, κε παξάιιειεο θηλήζεηο νθηάβσλ) θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ έξγνπ, ζα ιέγακε όηη ε θνύγθα εληάζζεηαη πεξηζζόηεξν ζην πξόηππν ηεο 

«ζρνιηθήο θνύγθαο»
61

 θαη απηό παξαηεξείηαη ζηα πεξηζζόηεξα έξγα πνπ (πνπ έρνπκε 

εμεηάζεη). Ο Γέιιηνο ρξεζηκνπνηεί ηε θνύγθα σο ζπλζεηηθή ηερληθή ή είηε σο απηόλνκε 

ζύλζεζε, ζαλ λα αθνινπζεί έλα παγησκέλν κεραληζηηθό κνξθηθό ζρήκα. Αληίζηνηρα έξγα 

είλαη ηα Παξαιιαγέο θαη θνχγθα πάλσ ζε έλα δεκνηηθφ ηξαγνχδη, Σνθθάηα θαη θνύγθα, θ.ά 

(ζπλήζσο ε κνξθή ρξεζηκνπνηείηαη ζηα κεγάιεο θιίκαθαο έξγα ηνπ ζπλζέηε θαη ζηα 

ηειεπηαία κέξε). 

 

 

Παρ. 7: Β. Γέλλιος, Φνχγθα πάλσ ζε ζεζζαιηθφ ζέκα («Καξαγθνχλα»), κ. 1-8 
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 Evi Nika-Sampson, "Evangelatos, Antiochos," Grove Music Online, 20 Jan. 

2001, https://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/view/10.1093/gmo/9781561592630.001.0001/omo-
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1 

Έθζεζε Δπεηζόδην Η 
Αληέθζεζε      

(3θσλε) 
Δπεηζόδην ΗΗ (3θσλν) 

κ. 1-28, 

Ρε-/Λα- 

κ. 29-36, νι-, δνκείηαη 

ζην πξόηππν αξκνληθήο 

αιπζίδαο 

κ. 37-44, 

νι-/Ρε- 

κ. 45-52, νι-, δνκείηαη 

ζην πξόηππν αξκνληθήο 

αιπζίδαο 

 

2 

Έθζεζε 

(3θσλε) 
Δπεηζόδην ΗΗΗ (3θσλν) 

ηξέην 

(3θσλν θαη 4θσλν) 
Coda 

κ. 53-60, 

ηb/Φα 

κ. 61-80, ηb/Ρε-/Λα- 

δνκείηαη ζην πξόηππν 

αξκνληθήο αιπζίδαο 

κ. 81-100, ηb/Ρε-

/Λα- 
κ. 101-121, Ρε-/Λα-/Μη- 

Πίλαθαο 1. Φούγκα πάνω σε θεσσαλικό θέμα («Καραγκούνα»). πλνπηηθή κνξθνινγηθή δνκή ηεο 

θνύγθαο 

   

Αο πεξάζνπκε ζε κεγαιύηεξεο κνξθέο. Σν Κνληζέξην γηα ηνύκπα θαη νξρήζηξα απνηειεί έλα 

από ηα δεκνθηιέζηεξα έξγα ηνπ Γέιιηνπ. Δθηειέζηεθε από ηε ΚΟΑ θαη ερνγξαθήζεθε από 

ηε Ο ηνπ ΔΗΡΣ, κε ζνιίζη ηνλ Γηάλλε Ενπγαλέιε.
62

 Σν έξγν απνηειείηαη από ηξία κέξε. Σν 

πξώην κέξνο, Allegro, είλαη γξακκέλν ζε κνξθή ζνλάηαο ΑΒΑ΄ κε δύν ζέκαηα, ζην 

δηαηνληθό ηξόπν ηνπ Φα (Φα ησληθόο θαη Φα ιπδηθόο) θαη ζε κέηξν 2/4. Σν θύξην ζέκα έρεη 

ραξαθηήξα παξαδνζηαθνύ ρνξεπηηθνύ ζθνπνύ. Ζ δηαζηεκαηηθή θαη ξπζκηθή επεμεξγαζία ηεο 

κεισδηθήο γξακκήο, έρεη θνηλά ραξαθηεξηζηηθά κε ηνλ παξαδνζηαθό ρνξό «Πεληνδάιε» θαη 

κάιηζηα κε ηνλ ηξόπν πνπ ηνλ ρξεζηκνπνηεί θαη ν Καινκνίξεο ζην πιαίζην ηνπ 

Πξσηνκάζηνξα (κέηξν 2/4, ρξήζε νγδόσλ ζε παξάιιειε θίλεζε, εκθάληζε δέθαησλ έθησλ 

θαη όγδννπ ζην αζζελέο κέξνο ηνπ ηξίηνπ κέηξνπ).
63

 Δπίζεο, ε κεισδηθή γξακκή δνκείηαη 

απνθιεηζηηθά από θζόγγνπο ηεο πεληαηνληθήο θιίκαθαο από Φα (Φα-Λα-ηb-Νην-Μη), κε 

θζνγγηθνύο εκπινπηηζκνύο απηνζρεδηαζηηθνύ ηύπνπ (ρξήζε όγδννπ παξεζηηγκέλνπ θαη δύν 

ηξηαθνζηώλ δεύηεξσλ) θαη θαηαιεθηηθά κεισδηθά δηαζηήκαηα θαηηνύζαο ηεηάξηεο θαζαξή 

ζηε ηξίηε θαη έβδνκε βαζκίδα ηεο κεισδηθήο γξακκήο, δνκηθά θαηαζθεπαζηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξνέξρνληαη από ην ρώξν ηεο παξαδνζηαθήο κνπζηθήο. ηε βάζε ηνπ, 

πξόθεηηαη γηα έλα δεκνηηθνθαλέο ζέκα πνπ δηαξζξώλεηαη ζε δύν ηεηξάκεηξεο πξνηάζεηο 

α(4κ.)+α΄(4κ.) (δηπιή πεξίνδνο) κε πησηηθέο θαηαιήμεηο ζηελ επηηνληθή (νι), ελώ θαηά ηελ 

δεύηεξε επαλάιεςε θαηαιήγεη πάληα ζηελ ζρεηηθή (Ρε). Οπζηαζηηθά πξόθεηηαη γηα έλα 

ηεηξάκεηξν ζέκα κε δηκεξήο πηώζεηο. Σν ζέκα επαλαιακβάλεηαη απηνύζην όζνλ αθνξά ηνλ 

αξκνληθό ζθειεηό ηνπ, ηα δηαζηεκαηηθά θαη ξπζκηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη αλαλεώλεηαη κέζσ 

ηεο ελνξρεζηξσηηθήο πινθήο, ζε έλα ζπλερή δηάινγν κε ηηο νκάδεο ησλ πλεπζηώλ θαη 

εγρόξδσλ, ζε κνξθή εξώηεζεο - απάληεζεο (είηε απηνύζην είηε ην πξώην ηεηξάκεηξν ή 
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 Βι. Κεθάιαην 1ηεο παξνύζαο εξγαζίαο, 17-18.  
63

 Βι. Μαιηάξαο, Σν Διιεληθφ Γεκνηηθφ Σξαγνχδη ζηε Μνπζηθή ηνπ Μαλψιε Καινκνίξε, 178. 
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δίκεηξν). Δπηθξαηεί νκνθσληθή πθή, δηάθαλε ελνξρήζηξσζε, ε ελαξκόληζε ηνπ κεισδηθνύ 

πιηθνύ γίλεηαη θαηά βάζε κε ηξίθσλεο ζπγρνξδίεο (εκπεξηέρνπλ θαη ηε ηξίηε), ρσξίο ηνληθέο 

απνθιίζεηο, παξά κόλν ζηηο θνξπθώζεηο, κέζσ ειάρηζηεο θαη ζύληνκεο ρξσκαηηθόηεηαο πνπ 

επξόθεηην λα θιείζεη ηελ ελόηεηα. Σν έξγν αξρίδεη, κε ην κεισδηθό πιηθό ζηα πλεπζηά θαη 

ζηα έγρνξδα ζε κνξθή tutti, ελ ζπλερεία παξαζέηεη θαη ην δεύηεξν ζέκα ζηα έγρνξδα, 

θαηαιήγνληαο κε πηώζε ζηε δεζπόδνπζα (έθηαζε 30κ., ν ξόινο ζηε ηνύκπα δίλεηαη από ην 

κέηξν 30 θαη έπεηηα). 

 

Παρ. 8: Β. Γέλλιος, Κνληζέξην γηα ηνύκπα θαη νξρήζηξα, I. Allegro, 1
ν
 ζέκα, κ. 31-38 
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Σν δεπηεξεύνλ κεισδηθό πιηθό(ζέκα) δηαξζξώλεηαη θαη απηό ζε δύν ηεηξάκεηξεο πξνηάζεηο 

α(4κ.)+α΄(4κ.), επίζεο ζην δηαηνληθό ηξόπν ηνπ Φα. Αληιεί ηα δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

από ην πξώην ζέκα (όπσο ξπζκηθό κνηίβν ησλ δέθαησλ έθησλ, θξαζηηθή επαλαιεπηηθόηεηα). 

Αθνινπζεί θαη απηό ηελ ίδηα πνξεία κε ην πξώην ζέκα, παξαηίζεηαη απηνύζην θαη 

αλαλεώλεηαη κέζσ ηεο ελνξρεζηξσηηθήο πινθήο, ζε αηέξκνλν δηάινγν κε ηηο ππόινηπεο 

νκάδεο ησλ νξγάλσλ. Ζ αίζζεζε ηεο επαλαιεπηηθόηεηαο νθείιεηαη ζηελ απνπζία ηνπ 

κεηαβαηηθνύ ηκήκαηνο (όπσο είζηζηαη ζηε κνξθή ζνλάηαο), ε ιεηηνπξγία ηνπ νπνίνπ ζα 

αλαλέσλε ην κεισδηθό πιηθό θαη ίζσο ην αξκνληθό πεξηερόκελν ηνπ δεύηεξνπ ζέκαηνο 

νδεγώληαο ζε άξζε ηεο αξκνληθήο ζηαζηκόηεηαο. Χο «κεηαβαηηθό ηκήκα» ρξεζηκνπνηεί έλα 

κεηαηξνπηθό νθηάκεηξν ζην ηέινο ηεο έθζεζεο (4κ. ζηα μύιηλα πλεπζηά, κε απάληεζε 4κ. 

ζηα έγρνξδα) κε ηα δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο δεύηεξεο κεισδηθήο γξακκήο, σο ζπλδεηηθό 

πιηθό κε ην κέξνο ηεο αλάπηπμεο (κέηξν 76), κε πηώζε ζηε ζπγρνξδία Μη ειάζζνλα (σο 

«αηνιηθή» δεζπόδνπζα ηεο Λα). Ο ζπλζέηεο, ίζσο ήζειε λα ζπλδπάζεη ηε δνκηθή θαη 

κνξθηθή ιεηηνπξγία ελόο παξαδνζηαθνύ ρνξνύ κε ην κνξθηθό θαη θαηαζθεπαζηηθό πιαίζην 

ηεο θόξκαο ζνλάηαο, ηεο έληερλεο δπηηθήο κνπζηθήο. 

 

 

Παρ. 9: Β. Γέλλιος, Κνληζέξην γηα ηνύκπα θαη νξρήζηξα, I. Allegro, 2
ν
 ζέκα, κ. 49-56 

 

Σν κεζαίν κέξνο (αλάπηπμε, κ. 77-183) δηαθξίλεηαη γηα ηε ιπξηθόηεηα ηνπ. Γνκείηαη κε ηα 

δηαζηεκαηηθά θαη ξπζκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ δύν ζεκαηηθώλ νκάδσλ, ηα νπνία ζηαδηαθά 

αλαπηύζζνληαη ζε κηα πην ππθλή γξαθή (ρξήζε δέθαησλ έθησλ θαη δέθαησλ έθησλ κε 

όγδνν), δηαηεξώληαο όκσο απόιπηα ηνλ ελνπνηεηηθό ραξαθηήξα ηνπ κε ην πξώην κέξνο. Καη 

ζε απηό ην κέξνο ν ζπλζέηεο ρξεζηκνπνηεί δύν ζεκαηηθέο νκάδεο παξάιιειεο (ζπγγεληθέο) κε 

ηηο πξώηεο, νη νπνίεο ζπλδηαιέγνληαη κε ηηο νκάδεο ησλ νξγάλσλ ζε κνξθή δηαιόγνπ, κε ηε 

δηαθνξά όηη ην κεισδηθό πιηθό αλαλεώλεηαη θαη κέζσ ηεο αξκνληθήο πινθήο. Σν κέξνο ηεο 

αλάπηπμεο ζηελ νπζία είλαη γξακκέλν ζην δηαηνληθό ηξόπν ηνπ Λα (ππνλνείηαη ν Φα ιύδηνο). 

Σν πξώην ηεηξάκεηξν ηνπ ζέκαηνο, δνκείηαη απνθιεηζηηθά κε ηα δηαζηεκαηηθά θαη θζνγγηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεληαηνληθήο θιίκαθαο Λα (Λα-Νην-Ρε-Μη-νι), όπσο θαη ηνπ θύξηνπ 

ζέκαηνο, ελώ ην δεύηεξν ζέκα κπνξεί λα ζεσξεζεί επέθηαζε ηνπ πξώηνπ. Οη ηνληθέο 

απνθιίζεηο πξνθύπηνπλ κέζν ηεο ρξσκαηηθόηεηαο, ελώ ν θύξηνο ηνληθόο ρώξνο είλαη ε Λα 

ειάζζνλα θαη ν Φα ιύδηνο. Ζ θαηαιεθηηθή πηώζε ηνπ κέξνπο γίλεηαη ζηε ηνληθή (Φα 
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κείδνλα) θαη όρη ζηε δεζπόδνπζα (Νην κείδνλα), όπσο ζπκβαίλεη ζπλήζσο ζηε κνξθή 

ζνλάηαο (ζηε νλάηα γηα έγρνξδα, ην κέξνο ηεο αλάπηπμεο θιείλεη ζηε δεζπόδνπζα). 

Δπηθξαηεί νκνθσληθή πθή, δηάθαλε ελνξρήζηξσζε, νη κεισδηθέο γξακκέο ελαξκνλίδνληαη 

θαηά βάζε κε ηξίθσλεο ζπγρνξδίεο αιιά θαη κε ζπλερήζεηο πεκπηώλ (ρσξίο 3
ε
). Αο δνύκε 

αθόκα έλα παξάδεηγκα, θαζώο ην έξγν παξεθθιίλεη ζε πνιιά ζεκεία από ηε παξαδνζηαθή 

κνξθή ζνλάηαο. 

 

Παρ. 10: Β. Γέλλιος, Κνληζέξην γηα ηνύκπα θαη νξρήζηξα, I. Allegro, 1
ν
 ζέκα (αλάπηπμε), κ.101-104 

 

ηελ επαλέθζεζε (κ.183-360), ην πξσηαξρηθό πιηθό παξαηίζεηαη απηνύζην ζε όινπο ηνπ 

ηνκείο (αξκνληθή ζπλνδεία, δηαζηεκαηηθά θαη ξπζκηθά κνηηβηθά ραξαθηεξηζηηθά, 

ελνξρεζηξσηηθή πινθή) γηα ηνπιάρηζηνλ 43 κέηξα. Αθνινπζεί έλα αλαπηπμηαθό κέξνο 

(“Sostenuto”) κε δνκηθά θαηαζθεπαζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κεζαίνπ κέξνπο, κε ζηόρν λα 

νδεγήζεη ηε ηνύκπα ζε κηα cadenza (allegro) δεμηνηερληθνύ ηύπνπ γηα 40 κέηξα. Ζ 

νινθιήξσζή ηνπ έξρεηαη κε ηελ Coda έθηαζεο 44 κέηξσλ, κε θαηαιεθηηθή πηώζε ζηε ηνληθή 

(Φα κείδνλα). 

 Σν δεύηεξν κέξνο Andante (κ. 365-436) είλαη γξακκέλν ζε ηξηκεξή κνξθή ΑΒΑ΄ 

(+Coda), κε κεισδηθά ζέκαηα θαη ελδηάκεζα πξναλαγγειηηθά πεξάζκαηα από ηα ράιθηλα 

πλεπζηά θαηά ηξόπν αθεγεκαηηθό, ρσξίο ζηνηρεία ειιεληθόηεηαο. Αο εμεηάζνπκε ην πξώην 

ηκήκα ηνπ (Α). Δίλαη γξακκέλν ζην δηαηνληθό ηξόπν ηνπ νι (νι αηνιηθόο θαη νι δώξηνο) 

θαη ζε κέηξν 4/4 (ην Β κέξνο, ζε κέηξν 3/4). Σν κεισδηθό πιηθό δηαξζξώλεηαη ζε δύν 

ζπγγεληθέο ηεηξάκεηξεο πξνηάζεηο α(4κ.)+α΄(4κ.), νη νπνίεο δηαζπώληαη από δίκεηξα 

πξναλαγγειηηθά (απαληεηηθνύ ραξαθηήξα) πεξάζκαηα ζηα ράιθηλα πλεπζηά. Οη δύν 

ζεκαηηθέο νκάδεο δελ εθηίζεληαη μαλά απηνύζηεο, όπσο ζπλήζσο, αιιά ζπλδηαιέγνληαη 

κεηαμύ ηνπο αλαλεώλνληαο ην κεισδηθό πιηθό, όρη όκσο θαη ην αξκνληθό πεξηερόκελν 

(θύξηνο ηνληθόο ρώξνο, νι αηνιηθόο θαη νι δώξηνο). Οη δύν ζεκαηηθέο νκάδεο εκθαλίδνληαη 
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απηνύζηεο κόλν ζην „Α‟ ηκήκα (απηό νθείιεηαη γεληθά θαη ζηε κηθξή έθηαζε ηνπ δεύηεξνπ 

κέξνπο ηνπ θνληζέξηνπ). Δπηθξαηεί νκνθσληθή πθή, δηάθαλε ελνξρήζηξσζε, νη κεισδηθέο 

γξακκέο ελαξκνλίδνληαη θαηά βάζε κε ηξίθσλεο ζπγρνξδίεο (πεξηέρνπλ θαη ηε 3
ε
) θαη 

ζπλερήζεηο πεκπηώλ (ρσξίο ηε 3
ε
). 

 

 

Παρ. 11: Β. Γέλλιος, Κνληζέξην γηα ηνύκπα θαη νξρήζηξα, ΗΗ. Andante, 1
ν
 ζέκα, κ.365-370 

  

Σν ηειεπηαίν κέξνο Allegro (κ. 417-635) είλαη δηζεκαηηθό θαη εκπινπηηζκέλν κε ρνξεπηηθά 

θαη ειιεληθά ζηνηρεία από ην ρώξν ηεο δεκνηηθήο κνπζηθήο, ζε  ελαιιαζζόκελα κέηξα 3/4 

θαη 9/8. Αο εμεηάζνπκε ην πξώην ηκήκα. Δίλαη γξακκέλν ζην δηαηνληθό ηξόπν ηνπ Ρε, ζε 

κέηξν 3/4 θαη ζε κνξθή ΑΒΑ΄Β΄ πνπ θαηαιήγεη ζε Coda (κ. 612-635). πσο ζπλήζσο, ην 

ζέκα δηαξζξώλεηαη ζε δύν ηεηξάκεηξεο πξνηάζεηο α(4κ.)+α΄(4κ.) (δηπιή πεξίνδνο). Έρεη 

εξσηθό θαη ρνξεπηηθό ραξαθηήξα, ελώ δελ ιείπνπλ θαη ηα δεκνηηθνθαλή ζηνηρεία. Ζ 

κεισδηθή γξακκή αλαπηύζζεηαη ζε δύν νθηάκεηξα κε ηα δηαζηεκαηηθά θαη ξπζκηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζέκαηνο θαη έπεηηα, ην πξώην ηεηξάκεηξν ηνπ ζέκαηνο ζπλδηαιέγεηαη κε 

ηηο ππόινηπεο νκάδεο νξγάλσλ ζε κνξθή δηαιόγνπ, κέρξη ηελ επαλέθζεζε ηνπ ζέκαηνο θαη ελ 

ζπλερεία ηεο πξώηεο κεισδηθήο γξακκήο (ην πξώην νθηάκεηξν από ηελ αλάπηπμε/αλαλέσζε 

ηνπ ζέκαηνο, απηνύζην), κε θαηαιεθηηθή πηώζε ζηελ επηηνληθή (Μη ειάζζνλα). Ζ πθή είλαη 

νκνθσληθή, ε αξκνληθή αλαλέσζε επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο δηαθξηηήο ρξσκαηηθόηεηαο (Ρε 

θξύγηνο, Ρε αηνιηθόο, Ρε δώξηνο) θαη ε ελαξκόληζε ηεο κεισδηθήο γξακκήο γίλεηαη θαηά 
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βάζε κε ηεηξάθσλεο θαη ηξίθσλεο ζπγρνξδίεο (ζπνξαδηθά πεληάθσλεο, όρη σο 

πνιπζπγρνξδίεο, ζηα πιαίζηα ηεο θπζηθήο δηαζηεκαηηθήο επέθηαζεο ησλ ζπγρνξδηώλ κε 9
ε
, 

11
ε
 θαη 13

ε
). Σν έξγν αξρίδεη κε κηα εηζαγσγή 14 κέηξσλ, εθθέξνληαο ην πξώην δίκεηξν ηεο 

κεισδηθήο γξακκήο ζηα έγρνξδα θαη ελ ζπλερεία ζηα ράιθηλα όξγαλα, ζε κνξθή δηαιόγνπ. 

Σν δεύηεξν κέξνο είλαη γξακκέλν ζε κέηξν 9/8, ζην δηαηνληθό ηξόπν ηνπ Λα θαη 

ρξεζηκνπνηεί πιηθό από ην αζηηθό-ιατθό ηξαγνύδη «Θα ζνπ πάξσ ιαηέξλα» γηα ηε ζύληαμε 

ηεο  κεισδηθήο γξακκήο. 

 

 

Παρ. 12: Β. Γέλλιος, Κνληζέξην γηα ηνύκπα θαη νξρήζηξα, ΗΗΗ Allegro, 1
ν
 ζέκα, κ. 449-456 

 

 Σν ηειεπηαίν έξγν πνπ ζα εμεηάζνπκε είλαη ε Sonata no. 1. Απνηειεί έλα από ηα πην 

δεκνθηιή έξγα ηνπ Γέιιηνπ. Δθηειέζηεθε από ηε Ο ηνπ ΔΗΡ (1968) θαη ηε ΚΟΑ (1979), 

ελώ παξάιιεια ερνγξαθήζεθε.
64

 Σν παξόλ έξγν αιιά θαη ειάρηζηα ησλ αξρώλ ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ 1960 (όπσο, ή πκθσλία αξ. 1, νπίηα αξ. 2, ε Δηζαγσγή Θαιαζζνπνχιηα), ζε αληίζεζε 

κε άιια έξγα ηεο ίδηαο πεξηόδνπ, δηαθξίλνληαη γηα ηελ ρξσκαηηθόηεηα ηεο κεισδηθήο 

γξακκήο, αιιά θαη ηελ ππθλή ελαξκόληζε απηήο (ζπλήζσο ζηα πξώηα κέξε), κέζσ ησλ 

ζπλζεηηθώλ πξάμεσλ πνπ πξνζθέξεη ην δηαηνληθό ηξνπηθό ζύζηεκα, ρξεζηκνπνηώληαο ηελ 

δηαθσλία σο εθέ, γηα ηε δεκηνπξγία ζπγθεθξηκέλεο αηκόζθαηξαο απέλαληη ζηε κεισδία (ζε 

                                                 
64

 Βι. Κεθάιαην 1ηεο παξνύζαο εξγαζίαο, 9. 
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επηιεγκέλα κέξε). Δπίζεο, δελ ρξεζηκνπνηεί παξαδνζηαθό κεισδηθό πιηθό σο κέζν ηεο 

ζπλζεηηθήο δηαδηθαζίαο θαη γεληθά παξαηεξείηαη κηα ξνπή ζε κηα κνπζηθή γιώζζα πνπ 

ζπκίδεη πεξηζζόηεξν όςηκν γεξκαληθό ξνκαληηζκό, κε θάπνηεο εθθάλζεηο αηνληθόηεηαο λα 

θάλνπλ ηελ εκθάληζή ηνπο (ζην κέξνο ηνπ Largo θαη ζε ζρεηηθά ζπληεξεηηθά πιαίζηα, 

ιακβάλνληαο πάληα ππόςε θαη ην ζπλνιηθό ύθνο ηνπ ζπλζέηε). Ο Γέιιηνο ζε κηα ζύληνκε 

πεξηγξαθηθή θαη αηζζεηηθή αλάιπζε ηνπ έξγνπ απηνύ,  δηαηππώλεη ην εμήο: «Γεληθά ην έξγν 

είλαη γξακκέλν πάλσ ζε θιαζηθέο θφξκεο κε αξκνλίεο ζχγρξνλσλ ηάζεσλ ζε πνιιά ζεκεία 

αληηζηηθηηθά επεμεξγαζκέλν θαη δηαθξίλεηαη γηα ηνλ λενξνκαληηζκφ ηνπ».
65

 

 Σν έξγν απνηειείηαη από ηξία κέξε. Σν πξώην κέξνο Largo – Allegro είλαη γξακκέλν 

ζε θόξκα ζνλάηαο θαη αληηζηνηρεί ζηε ηξηκεξή κνξθή ΑΒΑ΄. Αξρίδεη κε κία αξγή (Largo) 

πέλζηκε ιπξηθή εηζαγσγή έθηαζεο 14 κέηξσλ, κε ην θπξίσο ζέκα (έθηαζε 4 κ.) λα εθηίζεηαη 

κνλνθσληθά ζην βηνινληζέιν θαη ζην θνληξακπάζν, ζε απόζηαζε νθηάβαο κεηαμύ ηνπο. Ζ 

ππθλή ρξσκαηηθή επεμεξγαζία ηεο κεισδηθήο γξακκήο ζε ζπλδπαζκό κε ηε ρξήζε δηάθσλσλ 

δηαζηεκάησλ (2
αο

 κηθξό, 4
εο

 απμεκέλν θαη 7
εο

 κεγάιν), δίλνπλ ζην ζέκα έλα ιπξηθό, πέλζηκν 

θαη παξάιιεια κπζηηθηζηηθό ραξαθηήξα. Σν πξώην κέξνο είλαη γξακκέλν ζην δηαηνληθό 

ηξόπν ηνπ Λα (ηνληθό θέληξν ην Λα). 

 

 

Παράδειγμα 13: Β. Γέλλιος, Sonata no. 1, Η. Largo – Allegro, 1
ν
 Θέκα, κ. 1-4 

  

ηαδηαθά εηζάγνληαη θαη νη ππόινηπεο θσλέο ζε έλα ιηηό αληηζηηθηηθό πιέγκα, κε ην ζέκα λα 

επαλέξρεηαη ζρεδόλ απηνύζην ζηα κέηξα 9 (βηνινληζέιν θαη θνληξακπάζν) θαη 10 (1
ν
 βηνιί), 

ζε κνξθή stretto, θιείλνληαο ζε κηα θαζαξή δεζπόδνπζα κεζ‟ εβδόκεο (Μη ειάζζνλα). Ζ 

ελαξκόληζε ηεο κεισδηθήο γξακκήο επηηπγράλεηαη πνιπθσληθά, κε δηάθσλεο δηαζηεκαηηθέο 

ζρέζεηο (θπξίσο 2
αο

 κηθξό θαη 7
εο

 κεγάιν) κέζσ ηεο ρξσκαηηθόηεηαο, δεκηνπξγώληαο έληνλεο 

ελαιιαγέο αηνληθώλ θαη ηνληθώλ εθθάλζεσλ. 

                                                 
65

 Ο Γέιιηνο ζην γξαθείν ηνπ δηαηεξνύζε έλα θάθειν κε ζύληνκεο πεξηγξαθηθέο θαη αηζζεηηθέο αλαιύζεηο 

έξγσλ ηνπ (ζην ζύλνιν 14 έξγα), πηζαλόλ από πξνγξάκκαηα ζπλαπιηώλ, θαζώο πνιιά αληηζηνηρνύλ ζε απηά. 

Αλαθέξνληαη σο: Αξρείν Γέιιηνπ, Γξαθείν. 
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 ην κέξνο ηνπ Allegro ην κεισδηθό πιηθό (2
ν
 Θέκα) επαλέξρεηαη θαη αλαλεώλεηαη 

κέζσ ηεο ξπζκηθήο, αξκνληθήο θαη ελνξρεζηξσηηθήο πινθήο δηαηεξώληαο ηα βαζηθά ηνπ 

δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία έρνπλ ελνπνηεηηθό ραξαθηήξα ζηε ζπγθξόηεζε όινπ ηνπ 

κέξνπο (κνηίβα, κε ραξαθηεξηζηηθέο δηαζηεκαηηθέο απνζηάζεηο, 2
αο 

κηθξό θαη κεγάιν, 7
εο

 

κεγάιν, βιέπε παξάδεηγκα 14). Σν ζέκα, έθηαζεο 4 κ., δηαξζξώλεηαη ζε δύν κέηξα 3/4 θαη 

αληίζηνηρα 2/4.  

 

 

Παράδειγμα 14: Β. Γέλλιος, Sonata no. 1. Η.Largo – Allegro (2
ν
Θέκα), κ. 15-18 

  

Σν κεζαίν ηκήκα (αλάπηπμε, κ. 51-135) δηαθξίλεηαη γηα ηελ ηξπθεξόηεηα θαη ηε 

κεισδηθόηεηά ηνπ. Γεληθά θπξηαξρεί ε νκνθσληθή πθή, ελώ ηα κέξε πνπ είλαη αληηζηηθηηθά 
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επεμεξγαζκέλα θέξνπλ έληνλε ρξσκαηηθόηεηα, αιιά ζε ηνληθά πιαίζηα. Ο ζπλζέηεο 

ρξεζηκνπνηεί ξπζκηθά κνηίβα ηνπ δεύηεξνπ ζέκαηνο (ην δηάζηεκα 7
εο 

κεγάιν εθιείπεη ζε όιν 

ην κέξνο) γηα ηε ζπγθξόηεζε ηνπ κέξνπο θαη ελ κέζσ ηεο ρξσκαηηθόηεηαο θηλείηαη ζε 

θνληηλέο ζπγγεληθέο ηνληθόηεηεο/ηξόπνπο, αλαλεώλνληαο ην κεισδηθό πιηθό κέζσ ηεο 

αξκνλίαο, ζαλ λα ιεηηνπξγεί θαη σο ζηνηρείν αλαλέσζεο ηνπ ελδηαθέξνληνο απέλαληη ζην 

επαλαιακβαλόκελν άθνπζκα ηεο ίδηαο κεισδηθήο γξακκήο. Σν κεζαίν κέξνο θαηαιήγεη κε 

πηώζε ζηε δεζπόδνπζα (Μη ειάζζνλα). ηελ επαλέθζεζε (κ. 136-179) ην ζέκα επαλέξρεηαη 

απηνύζην ζην πξώην βηνιί, δηαηεξώληαο όια ηα δνκηθά θαη αξκνληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, 

θαηαιήγνληαο κε κηα ηέιεηα πηώζε ζηε ηνληθή (Λα ειάζζνλα). 

 Σν δεύηεξν κέξνο Andante (κ. 180-237), είλαη γξακκέλν ζηε κεγάιε ηξηκεξή θόξκα 

ηνπ Lied
66

 θαη αληηζηνηρεί ζηε κνξθή ΑΒΑ΄ θαη όπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη θαη ν 

ζπλζέηεο, δηαθξίλεηαη γηα ηε ηξπθεξόηεηα θαη ηε κεισδηθόηεηα. Χο θύξην κέζν ελαξκόληζεο 

ν ζπλζέηεο ρξεζηκνπνηεί ην δηαηνληθό ηξόπν ηνπ Ρε (Ρε αηνιηθόο θαη Ρε δώξηνο). Σν 

πξσηεύνλ κεισδηθό πιηθό (ζέκα) δηαξζξώλεηαη ζε δύν πξνηάζεηο α(4κ.)+β(4κ.), κε θαηάιεμε 

ζηε Φα κείδνλα αληί γηα ηε δεζπόδνπζα, ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο ηεο θιαζηθήο αξκνλίαο. 

Δπηθξαηεί νκνθσληθή πθή κε αξπηζκαηηθή ζπλνδεία θαη ζύκθσλεο δηαζηεκαηηθέο ζρέζεηο 

απέλαληη ζην κεισδηθό πιηθό.  

 

 

Παράδειγμα 15:Β. Γέλλιος, Sonata no. 1, II. Andante, ζέκα, κ. 181-189 

 

Παράδειγμα 16: Β. Γέλλιος, Sonata no. 1, II. Andante, κ. 180-183 

                                                 
66

 ύκθσλα κε ηηο ζύληνκεο πεξηγξαθηθέο ζεκεηώζεηο ηνπ ζπλζέηε. Αξρείν Γέιιηνπ, Γξαθείν.  
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Παξαηεξνύκε όηη ν ζπλζέηεο ζην ηέηαξην κέηξν ελαξκνλίδεη ην κεισδηθό πιηθό κε ην Μηb, 

ππνδειώλνληαο κέζσ ηεο αξκνληθήο ζπλνδείαο ην Ρε θξύγην, ρσξίο λα ρξεζηκνπνηεί ηελ 

αληίζηνηρε λόηα ζηε κεισδηθή γξακκή. Σν ηειεπηαίν κέξνο Rondo (κ. 238-344), αληηζηνηρεί 

ζηε επηακεξή κνξθή ΑΒΑΓΑΒΑ. Δίλαη επίζεο γξακκέλν ζην δηαηνληθό ηξόπν ηνπ Λα. ιν 

ην κέξνο είλαη γξακκέλν ζε κέηξν 4/4, ελώ ην θπξίσο κεισδηθό πιηθό επαλέξρεηαη ειαθξώο 

επεμεξγαζκέλν. Απηό ην κέξνο δηαθξίλεηαη γηα ηε δσεξόηεηα θαη ηε δσληάληα ηνπ θαη, όπσο 

αλαθέξεη θαη ν ζπλζέηεο, έρεη ραξαθηήξα ρνξεπηηθό. Δπηθξαηεί ε πνιπθσληθή επεμεξγαζία 

ζηα πεξηζζόηεξα κέξε, ελώ ην κεισδηθό πιηθό επαλαιακβάλεηαη απηνύζην δηαηεξώληαο θαη 

ηελ αξκνληθή πθή. ην κέηξν 330 ην ζέκα δηαρέεηαη παξάιιεια ζε όιεο ηηο θσλέο θαη ζε 

απόζηαζε νθηάβαο κεηαμύ ηνπο, θιείλνληαο ζηε ηνληθή Λα, αιιά κείδνλα. 

 

 

       Παράδειγμα 17: Β. Γέλλιος, Sonata no. 1,IIΗ. Rondo, κ. 240-241  

 

πκπεξαζκαηηθά, ν ζπλζέηεο εληάζζεη ηνλ εαπηό ηνπ ζην θίλεκα ηνπ «λεν-ξνκαληηζκνύ»
67

 

θαη πξάγκαηη, εκθαλίδεη όια ηα ραξαθηεξηζηηθά γηα απηή ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ζε 

                                                 
67

 Ο όξνο «λενξνκαληηζκόο» ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα αλαθέξεηαη ζηελ επηζηξνθή ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

έθθξαζεο πνπ ζρεηίδεηαη κε ην 19
ν
 αηώλα ηνπ Ρνκαληηζκνύ. ηα 1923 ν Schloezer ην ρξεζηκνπνίεζε γηα λα 

αληηπαξαβάιιεη ηελ εθθξαζηηθόηεηα ηνπ Schoenberg κε ηνλ λενθιαζηθηζκό ηνπ Stravinsky. ε έξγα όπσο ε 

ζπκθσλία Mathis der Maler (1934-1935) ηνπ Hindemith, ην «λεν-ξνκαληηθό» αλαθέξεηαη ζηελ επηζηξνθή ηνπ 

ζπλζέηε ζηελ ηνληθόηεηα σο δνκηθό θαη εθθξαζηηθό ζηνηρείν. ηε δεθαεηία ηνπ 1940, ζπλζέηεο όπσο εθείλνη 

ηεο Lajeune France αληηιήθζεθαλ ηε κνπζηθή ηνπο σο λεν-ξνκαληηθή γηα λα πξνηείλνπλ κηα ξήμε κε ηηο 

κνληεξληζηηθέο ηάζεηο. πσο ην έζεζε ν Baudrier, επηζπκνύζαλ λα δεκηνπξγήζνπλ κηα λέα γιώζζα «...κε βάζε 

φρη ηα κέζα ηνπ Κιαζηθηζκνχ θαη ρσξίο πξνυπάξρνπζεο δνκέο». Αληηκεηώπηζαλ «αηζζεηηθά πξνβιήκαηα από 

ηελ θνηλσληθή παξά από ηελ αηνκηθή πξννπηηθή». Από ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970, ε λεν-ξνκαληηθή 

ηάζε έγηλε ζπλώλπκε κε ηνλ λεν-ζπληεξεηηθό κεηακνληεξληζκό, ηδίσο ζηε Γεξκαλία, ηελ Απζηξία θαη ηηο 
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ζπλδπαζκό κε ρξήζε ραξαθηεξηζηηθώλ πνπ δειώλνπλ ηελ ύπαξμε «εζληθήο ηαπηόηεηαο» θαη 

θαηεύζπλζε ζηα πξόηππα κηαο κεηαρξνλνινγεκέλεο Δζληθήο ρνιήο. Ζ ηνληθόηεηα ζην έξγν 

ηνπ ζπλζέηε απνηειεί θύξην δνκηθό εθθξαζηηθό ζηνηρείν. Οη ζπλζέζεηο ηνπ αλαπηύζζνληαη 

κέζσ ησλ παξαδνζηαθώλ κνξθώλ, άιινηε απηνύζηεο θαηά ηα θιαζηθά πξόηππα θαη άιινηε 

παξαιείπνληαο βαζηθά δνκηθά γλσξίζκαηα (πην ζπάληα). Οη κεισδηθέο γξακκέο επίζεο 

δνκνύληαη θαηά ηα ίδηα πξόηππα, κε δηάθαλε ελαξκόληζε (θαηά βάζε κε ηξίθσλεο 

ζπγρνξδίεο, αιιά θαη κε ζπγρνξδίεο 7
εο

 θαη 9
εο

 ζπνξαδηθά θαη θπξίσο ζε πηαληζηηθά έξγα κε 

ηκπξεζηνληζηηθά ραξαθηεξηζηηθά, ελώ πνιιέο θνξέο παξαηεξείηαη θαη „παξάιιειε θίλεζε‟ 

απηώλ) θαη ελνξρήζηξσζε. Ο ζπλζέηεο εθθξάδεηαη ηόζν κέζσ ηεο ηνληθόηεηαο όζν θαη ηεο 

ηξνπηθόηεηαο. πλδπάδεη ηε δηαηνληθόηεηα ηνπ ηξόπνπ κε ηελ ειεγρόκελε πύθλσζε-αξαίσζε 

ηεο ρξσκαηηθόηεηαο θαη ιηγόηεξν ηεο πνιπθζνγγηθόηεηαο. Υξεζηκνπνηεί παξαδνζηαθέο 

ζπλζεηηθέο ηερληθέο, ληπκέλεο κε ηα ζύγρξνλα εθθξαζηηθά κέζα (όπσο θαλόλαο, θνύγθα). 

Δκθαλίδνληαη κεισδηθά, αξκνληθά θαη ξπζκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ παξαδνζηαθνύ κέινπο 

(θαη δεκνηηθνθαλείο κεισδηθέο γξακκέο), δελ ππνζηεξίδεη ηε δηαζηεκαηηθή ηδηαηηεξόηεηα 

πνπ πξνθύπηεη από ηνπο ηξόπνπο ησλ κεισδηώλ (όπσο κε παξάιιειε θίλεζε ζπγρνξδηώλ, 

δηαζηεκαηηθή δνκή ζπγρνξδηώλ κε 5
εο

, απνθεύγνληαο ηελ 3
ε
 βαζκίδα πνπ πξνζδηνξίδεη ην 

κνπζηθό γέλνο ηεο ζπγρνξδίαο θαη αιινηώλεη ην ραξαθηήξα ηνπ δεκνηηθνύ κέινπο). Σα 

παξαπάλσ ζηνηρεία απαληνύλ ζε θάπνηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπλζέηε. αθώο 

απαηηείηαη πεξαηηέξσ έξεπλα, εκβάζπλζε θαη ρώξνο, γηα έλα νινθιεξσκέλν ζπλζεηηθό 

πξνθίι ελόο δεκηνπξγνύ ν νπνίνο κε αξθεηή ζαθήλεηα βξηζθόηαλ ππό ηελ θπξηαξρία ηεο 

γεξκαληθήο κνπζηθήο παξάδνζεο θαη επεδίσθε κηα πνηθηιόκνξθε πξνζπάζεηα αλάδεημεο ηνπ 

εζληθνύ ηδεώδνπο.  

πσο αλέθεξε ν ζπλζέηεο, ραξαθηεξηζηηθά:  

«Ζ κνπζηθή πξέπεη λα δεκηνπξγείηαη γηα ην ιαφ. Δγψ δε πξνζσπηθά αλήθσ ζηνπο 

ζπλζέηεο ηεο κεηαπνιεκηθήο γεληάο θαη επεξεάζηεθα απφ ηηο λεσηεξηζηηθέο ηάζεηο 

θαη απφ ηε ρξήζε ησλ λέσλ εθθξαζηηθψλ κέζσλ, αιιά ρσξίο λα δηαθφςσ ηελ 

παξάδνζε ηεο Δζληθήο Διιεληθήο ρνιήο, πξνζπαζψληαο κέζα απ’ φια απηά λα 

δψζσ ζην έξγν κνπ έλα γεληθφ θνζκνπνιίηηθν ραξαθηήξα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο 

κνληέξλαο αηζζεηηθήο.
68

 

 

                                                                                                                                                         
ΖΠΑ. Jann Pasler, "Neo-romantic", Grove Music Online 2001, πξνζπειάζηεθε ζηηο 15 Ννεκβξίνπ 2019, 

https://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/view/10.1093/gmo/9781561592630.001.0001/omo-

9781561592630-e-0000040720. 
68

 Σακβάθνο, “Έιιελεο Γεκηνπξγνί: Βαζίιεο Γέιιηνο”, 9. 
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ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ – ΕΠΙΛΟΓΟ 

 

Με ηη ζςγκεκπιμένη διπλυμαηική επγαζία, ππαγμαηοποιήθηκε μια ππώηη αναλςηική 

πποζέγγιζη ηος βίος και ηηρ καλλιηεσνικήρ δημιοςπγίαρ ηος Μακεδόνα ζςνθέηη Βαζίλη 

Γέλλιος (1927-2012), ο οποίορ έδπαζε επί ηο πλείζηον καθ’ όλη ηη διάπκεια ηηρ κύπιαρ 

δημιοςπγικήρ ηος ποπείαρ ζηην Αθήνα, για μια εξηκονηαεηή πεπίοδο πος ανάγεηαι από ηα 

μέζα ηος 20
ος

 αιώνα υρ και ηιρ απσέρ ηος 21
ος

. 

 Σηα επιμέποςρ κεθάλαια παποςζιάζηηκε η βιογπαθία ηος, με ηη βοήθεια ηυν 

ζηοισείυν πος μποπούζαν να ζςνειζθέποςν όλερ οι αξιόπιζηερ ππυηογενείρ (υρ επί ηο 

πλείζηον) και δεςηεπογενείρ πηγέρ, διαμοπθώθηκε ο πλήπηρ ζςζηημαηικόρ σπονολογικόρ 

καηάλογορ ηυν έπγυν ηος ανά καηηγοπίερ/ςποκαηηγοπίερ, μέζα ζηον οποίο καηασυπήθηκαν 

οι οπγανολογικέρ καηανομέρ και οι ππώηερ εκηελέζειρ έπγυν ηος, όπυρ ςπέπεζαν ζηην 

ανηίλητη ηος ζςνηάκηη ηηρ παπούζαρ επγαζίαρ καηά ηη διάπκεια ηηρ μονοεηούρ μελέηηρ ηος 

απσειακού ςλικού ηος Γέλλιος και άλλυν πηγών (αλλά και λόγυ έλλειτηρ εςπύηεπηρ 

βιβλιογπαθίαρ, άπθπυν κ.η.λ.). Δπισειπήθηκε υρ ζςζσεηιζμόρ ηος, υρ πποζυπικόηηηα και υρ 

δημιοςπγόρ με ηo πολιηιζμικό γίγνεζθαι ηηρ εποσήρ ηος, δηλαδή επισειπήθηκε μια 

πποζέγγιζη υρ ππορ ηιρ ζςνθεηικέρ και καλλιηεσνικέρ επιδπάζειρ ηος, μέζα από ηη διαδοσή 

ηυν κοινυνικο-ιζηοπικών και καλλιηεσνικών γεγονόηυν, ζηον ελλαδικό σώπο καηά ηην 

πεπίοδο ηηρ δημιοςπγίαρ ηος. Τέλορ αναλύθηκαν ανηιπποζυπεςηικά δείγμαηα ηηρ 

επγογπαθίαρ ηος και εξήσθηζαν ζςμπεπάζμαηα για ηο μοςζικό ιδίυμα ηος ζςνθέηη. 

 Δίναι βέβαιο όηι ανάλογερ μελέηερ, αν και έσοςν γίνει για οπιζμένοςρ κοπςθαίοςρ 

μοςζικούρ ηηρ παηπίδαρ μαρ (και όσι μόνο), ππέπει να ζςνεσίζοςν να εκπονούνηαι για όλοςρ 

εκείνοςρ ηοςρ ζςνθέηερ πος έθεζαν με ηη μικπή ηοςρ ζθπαγίδα ζηο ςπό εξέλιξη θαινόμενο 

ηηρ ένηεσνηρ νεοελληνικήρ μοςζικήρ ηέσνηρ και δημιοςπγίαρ. Μόνο έηζι μποπούμε να 

έσοςμε μια ανηικειμενική εικόνα ηηρ ζςνειζθοπάρ ηοςρ και ηαςηόσπονα μια πιο 

ολοκληπυμένη απεικόνιζη ηηρ νεοελληνικήρ μοςζικήρ ππαγμαηικόηηηαρ ζςνολικόηεπα. Για 

να διαμοπθυθεί μια αζθαλήρ και ολοκληπυμένη εικόνα ηος ππόζθαηος παπελθόνηορ ηηρ 

Δλληνικήρ Δθνικήρ Μοςζικήρ Σσολήρ (διόηι παπέμειναν πολλοί ζςνθέηερ ζηα ιδεώδη ηος 

κινήμαηορ ακόμη και μέσπι ηα ηέλη ηος 20
ος

 αιώνα) και για να διαηςπυθούν ζςμπεπάζμαηα 

πος δεν αθοπούν μόνο ζςγκεκπιμένερ μοςζικέρ πποζυπικόηηηερ, ςπάπσει ακόμα πολύ ςλικό 

ππορ διεπεύνηζη. Η είζοδορ ηηρ μοςζικήρ ηέσνηρ υρ γνυζηικό ανηικείμενο ζηην ελληνική 

ακαδημαφκή κοινόηηηα πος ππαγμαηοποιήθηκε μόλιρ ηα ηελεςηαία 40 πεπίπος σπόνια, είναι 

ζίγοςπο όηι θα επιηασύνει αςηή ηη διαδικαζία. 
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 Δν καηακλείδι, όζον αθοπά ηη ζςνθεηική δημιοςπγία ηος Βαζίλη Γέλλιος, η ππώηη 

επαθή με ένα μικπό ζύνολο ηος έπγος ηος ζε ζσέζη με ηο ηεπάζηιο όγκο ηος, απέδειξε όηι η 

βαζική επιδίυξη ηος ζςνθέηη ήηαν η άμεζη και ειλικπινήρ επικοινυνία ηος με ηο κοινό. Με 

βάζη ηα αποκομιζθένηα ζηοισεία από αςηήν ηη ππώηη αναλςηική εξέηαζη, μποπούμε να 

είμαζηε ζίγοςποι όηι η πεπαιηέπυ εμβάθςνζη θα πποζκομίζει πολλά ακόμα ενδιαθέπονηα 

σαπακηηπιζηικά ηος ζε όλα ηα επίπεδα, καθώρ ηο θέμα βπίζκεηαι ζε εμβπςακό ζηάδιο 

ακόμα. Μεηαγενέζηεπερ μελέηερ θα μποπούζαν να επικενηπυθούν, μεηαξύ άλλυν, ζηη 

δημιοςπγία ενόρ θεμαηικού καηαλόγος έπγυν, ζηη ζςγκπιηική παποςζίαζη λεπηομεπειών 

πος αθοπούν ηη μοςζική ηος γλώζζα ζε ζσέζη με άλλοςρ ζςνθέηερ ηηρ Δθνικήρ Δλληνικήρ 

Σσολήρ (ππογενέζηεποςρ και μη) ή ακόμη και ζηην ανάλςζη έπγυν ηος με αναθοπέρ ζηην 

Δλληνική απσαιόηηηα ζε ζςνδςαζμό με ηη λειηοςπγία ηοςρ και ηον ηπόπο διαζύνδεζηρ ηοςρ 

με ηα δςηικά ππόηςπα. 

 

* * * 
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“Δζληθή πκθσληθή Οξρήζηξα ηεο ΔΡΣ”. Πξνζπειάζηεθε ζηηο 8 επηεκβξίνπ 2019.

 https://mousikasynola.ert.gr/ethniki-symfoniki-orchistra/. 

“Φηιαξκνληθή Δηαηξία Κέξθπξαο: Δπίηηκνη Τπαξρηκνπζηθνί”. Πξνζπειάζηεθε ζηηο 3 Ηνπιίνπ 

 2019. https://www.fek.gr/aboutus/epitimoiyparhimousikoi?lang=en. 

“BLOD: Κσλζηάληδνο Γηψξγνο”. Πξνζπειάζηεθε ζηηο 3 Ηνπιίνπ 2019.

 https://www.blod.gr/speakers/konstantzos-giorgos/. 

“Petsavas: Πέηξνο Σζηηζφπνπινο – ν θφζκνο ησλ ζπγρνξδηψλ ζηελ παξαδνζηαθή θαη 

 ζχγρξνλε αξκνλία”. Πξνζπειάζηεθε ζηηο 3 Ηνπιίνπ 2019, 

  https://www.petsavas.com/shop/music-books/πέηξνο-ηζηηζφπνπινο-ν-θνζκνο-ησλ-

 ζπγρ/. 

“Ηζηνζειίδα ηνπ Γηεζλνχο Φεζηηβάι Πνξηνρειίνπ”, κε βηνγξαθηθφ ηνπ Γηψξγνπ Μάλεζε. 

 Πξνζπειάζηεθε ζηηο 18 επηεκβξίνπ 2019. 

  https://web.archive.org/web/20160414010838/http://www.phifestival.com/index.php/

 ggs-ss.html. 

“Fokionos Records”. Πξνζπειάζηεθε ζηηο 29 Μαΐνπ 2019. http://www.fokionos-

 records.gr/index.php?route=product/manufacturer/info&manufacturer_id=6228. 
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VI. Ππυηογενείρ Πηγέρ 

 

VI.1. Απσείο Γέλλιος 

Φάθεινη [(1953-1971), (1971-1979), (1980-1988), (1992-1999), (2000-2009)] 

Βηβιηνζήθε 1, Βηβιηνζήθε 7, Βηβιηνζήθε Γξαθείν 

 

VI.2. Σεκμήπια από ηον Ημεπήζιο Σύπο 

Βψθνο, Γεψξγηνο. “Ζ πλαπιία ηεο Κ.Ο.Α.”, Αθξόπνιηο, 28/2/1968. 

Γηαηξάο, Γηνλχζεο. “Ζ κνπζηθή εβδνκάδα - Γχν Γηάζεκνη νιίζη”, Σν Βήκα, 29/2/1968. 

Γηαηξάο, Γηνλχζεο. “Ζ πλαπιία ηεο Κξαηηθήο: Κξηηηθή”, Σν Βήκα, 20/11/1970. 

Γηαηξάο, Γηνλχζεο. “Κξηηηθή”, Σν Βήκα, 7/4/1971. 

Γηαηξάο, Γηνλχζεο. “Νένη Καιιηηέρλεο ζηε πλαπιία ηεο Κξαηηθήο”, Σν Βήκα, 17/11/1972. 

Γξάθνπ, Λίιπ Αιέθνπ. “Σξεηο Πξψηεο Δθηειέζεηο ζηε πλαπιία ηεο Κξαηηθήο”, Νέα 

 Πνιηηεία, 7/4/1971. 

Καδάζνγινπ, Γεψξγηνο. “Ρεζηηάι Πηάλνπ ηνπ Γ. Μάλεζε ζην Υίιηνλ”, Αλέλδνηνο, 3/1/1966. 

Κφθθηλνο. Γ., Αζαλάζηνο. “Ζ Μνπζηθή ησλ Υνξηθψλ ηεο Μήδεηα: χλζεζηο Ησζήθ Γθξέθα”, 

 Έζλνο, 27/9/1967. 

Κσζηηάο, Α. “Ζ Μνπζηθή: Λπξηθά ηξαγνχδηα ηνπ Γ. Γεσξγηάδε”, Γεκνθξαηηθή Αιιαγή, 

 29/5/1965. 

Λαιανχλε, Αιεμάλδξα. “Ζ Μνπζηθή Κξηηηθή ηεο Πέκπηεο: Ζ Κξαηηθή ππφ ηνλ Θ. 

Βαβαγηάλλε”, Βξαδπλή, 29/2/1968. 

Λαιανχλε, Αιεμάλδξα. “Ζ ζπλαπιία ηεο Κξαηηθήο”, Βξαδπλή, 24/11/1970. 

Λαιανχλε, Αιεμάλδξα. “Ζ πλαπιία ηεο Κξαηηθήο”, Βξαδπλή, 13/4/1971. 

Λαιανχλε, Αιεμάλδξα. “Ζ Γεχηεξε Υεηκεξηλή πλαπιία ηεο Κξαηηθήο Οξρήζηξαο 

Αζελψλ”, Βξαδπλή, 20/11/1972.  

Λεσηζάθνο, Γηψξγνο. “Αγαπάηε ηνλ Μπξακο”, Σα Νέα, 26/11/1970. 

Λεσηζάθνο, Γηψξγνο. “Κξηηηθή: Γχν πλαπιίεο ηεο Κ.Ο.Α.”, Σα Νέα, 28/4/1971. 

Μπίληαο, Θαλάζεο. “Δίκαη δηζέγγνλε ηνπ Γεψξγηνπ Καξατζθάθε”, Οιύκπην Βήκα,11/1/1984. 

Πηπεξάθε Λ., Ρνπζζηάλνπ. “Ζ πλαπιία ηεο Κξαηηθήο”, Διεύζεξνο Κόζκνο, 25/11/1970. 

Πηπεξάθε Λ., Ρνπζζηάλνπ. “Ζ πλαπιία ηεο ΚΟΑ”, Διεύζεξνο Κόζκνο, 13/4/1971. 

Πηπεξάθε Λ., Ρνπζζηάλνπ. “Σξεηο Νένη Καιιηηέρλεο ζηε πλαπιία ηεο Κ.Ο.Α.”, Διεύζεξνο 

Κόζκνο, 21/11/1972. 

Υαιηβειάθεο, Γεκήηξεο. “Μνπζηθή αλαγέλλεζηο”, Απνγεπκαηηλή, 12/2/1965. 
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Υαξβαιηά, Άλλα. “Ο Κφζκνο ηεο Σέρλεο: Ρεζηηάι Πηάλνπ Γεψξγηνπ Μάλεζε”, 

Χξνλνγξάθνο, 28/1/1966. 

[Αλππφγξαθν]. “Μαζήκαηα Γηεπζχλζεσο Οξρήζηξαο ζηελ Ηζπαλία”, Σα Νέα, 16/4/1966. 

[Αλππφγξαθν]. “Ο κνπζνπξγφο Γέιιηνο ζηελ Ηζπαλία”, Έζλνο, 1/7/1966. 

[Αλππφγξαθν]. “Έγξαςε θαη φπεξα”, Σα Νέα, 19/11/1970. 

[Αλππφγξαθν]. “Σα Απνηειέζκαηα Δμεηάζεσλ ηνπ Διιεληθνχ Χδείνπ”, Απνγεπκαηηλή, 

5/8/1957. 

[Αλππφγξαθν]. “Ζ πλαπιία ηνπ Χδείνπ: Αη ζπλζέζεηο ησλ Νέσλ”, Θεζζαιηθά Νέα, 

18/5/1960. 

[Αλππφγξαθν]. “ΟΗ ΝΔΟΗ ΔΛΛΖΝΔ ΜΟΤΗΚΟΗ: ΟΗ ΠΡΟΑΓΟΜΔΝΟΗ ΚΑΗ 

ΒΡΑΒΔΤΟΜΔΝΟΗ ΣΧΝ ΔΞΔΣΑΔΧΝ  ΣΟΤ ΔΛΛ. ΧΓΔΗΟΤ”, Σα  Νέα, 1963. 

[Αλππφγξαθν]. “Οη Πξναγφκελνη θαη Βξαβεπκέλνη ησλ Δμεηάζεσλ ηνπ Διιεληθνχ Χδείνπ”, 

Σα Νέα, 1963. 

[Αλππφγξαθν]. “Ζ εκεξηλή πλαπιία Απνθνίησλ ηνπ Διιεληθνχ Χδείνπ”, Σα Νέα, 

21/12/1962. 

[Αλππφγξαθν]. “πκπνιίηεο καο Γηαπξέπσλ εηο ηελ Μνπζηθήλ”, Νέα Δπνρή, 7/6/1964. 

[Αλππφγξαθν]. “Ραδηφθσλν”, Σα Νέα, 13/4/1967. 

[Αλππφγξαθν]. “Απφςε πκθσλία Βαζίιε Γέιιηνπ ζην Ραδηφθσλν”, Σα Νέα, 13/4/1967. 

[Αλππφγξαθν]. “Σηκεηηθή Γηάθξηζηο εηο ηνλ Γέιιηνλ”, Απνγεπκαηηλή, 19/8/1967.   

[Αλππφγξαθν]. “Σν Φεζηηβάι ηεο Φηιαξκνληθήο”, Δκπξόο, 28/8/1965.  

[Αλππφγξαθν].“Ζ Πεξηνδεία ηεο Νέαο Διεπζέξαο θελήο ζηελ Δπαξρία”, Έζλνο, 11/1/1965. 

[Αλππφγξαθν]. “Ο κνπζνπξγφο Γέιιηνο ζηελ Ηζπαλία”, Σα Νέα, 1/7/1966. 

[Αλππφγξαθν]. “Μαζήκαηα Γηεπζχλζεσο Οξρήζηξαο ζηελ Ηζπαλία”, Σα Νέα, 16/4/1966. 

[Αλππφγξαθν]. “Δπέζηξεςε ν ζπλζέηεο Βαζίιεο Γέιιηνο”, Έζλνο, 16/8/1966. 

[Αλππφγξαθν]. “ Ζ λέα ζηνιή ησλ κνπζηθψλ ηεο κπάληαο Πεηξαηψο”,  Κνηλωληθή, 8/1/1967. 

[Αλππφγξαθν]. “Σν εκεξηλφ Πξφγξακκα ηεο Φηιαξκνληθήο ηνπ Γήκνπ Πεηξαηψο”. 

Κνηλωληθή, 24/1/1967. 

[Αλππφγξαθν]. “Γηεζλέο Βξαβείνλ ζηνλ πλζέηε Γέιιην”, Διεύζεξνο Κόζκνο, 2/8/1970. 

[Αλππφγξαθν]. “Νένη Καζεγεηέο ζην Οξθείνλ Αζελψλ”, Σα Νέα, 6/9/1968. 

[Αλππφγξαθν]. “Αξρίδεη Πεξηνδεία ν Θπκειηθφο Θίαζνο”, Σα Νέα, 19/7/1968. 

[Αλππφγξαθν]. “Ζ Κξαηηθή Οξρήζηξα Θεζζαινλίθεο”, Διεύζεξνο Κόζκνο, 27/5/1968. 

[Αλππφγξαθν]. “Γηαιχεηαη ε Φηιαξκνληθή Πεηξαηψο”, Κνηλωληθή, 1969. 

[Αλππφγξαθν]. “Ο „Θπκειηθφο Θίαζνο‟ ηνπ Λίλνπ Καξέδε αλεβάδεη ηνπ Αηζρχινπ Πέξζεο”, 

Σα Νέα, 3/8/1970. 
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[Αλππφγξαθν]. “Σέζζεξα βξαβεία”, Απνγεπκαηηλή, 2/11/72. 

[Αλππφγξαθν]. “Λνγνηερληθά Βξαβεία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ”, Σα Νέα, 1/11/1972. 

[Αλππφγξαθν]. “Νέα αίζνπζα ζπλαπιηψλ”, Βξαδπλή, 29/1/1975. 

[Αλππφγξαθν]. “Ο Γσδεθάινγνο ηνπ Γχθηνπ”, Βξαδπλή, 15/6/1978. 

[Αλππφγξαθν]. “πλαπιία ζηνλ Παξλαζζφ”, Βξαδπλή, 14/5/1981. 

[Αλππφγξαθν]. “Έξγα πκπνιηηψλ καο ζηε Δζληθή Λπξηθή θελή Αζελψλ”, Οιύκπην 

Βήκα,17/5/1984. 

[Αλππφγξαθν]. “Διιεληθφ Μειφδξακα ζηελ Αξγεληηλή”, Διεύζεξνο Κόζκνο, 3/8/1971. 

[Αλππφγξαθν]. “Διιεληθή Όπεξα ζηελ Αξγεληηλή”, Σα Νέα, 3/8/1971. 

[Αλππφγξαθν]. “Οξθείν Αζελψλ: Γηπιψκαηα θαη Πηπρία”, Σα Νέα, 24/7/1971. 

[Αλππφγξαθν]. “Βαζίιεο Γέιιηνο: ν ζπκπνιίηεο καο ζπλζέηεο θαη καέζηξνο”, Μαθεδνληθόο 

Αγώλ, 1/8/1981. 

[Αλππφγξαθν]. “Πηεξίδεο Μνχζεο: πκθσληθφ έξγν αθηεξσκέλν ζην Ννκφ καο ηνπ 

κνπζνπξγνχ Βαζίιε Γέιιηνπ”, Νέα Δπνρή, 8/8/1981. 

[Αλππφγξαθν]. “Βαζίιεο Γέιιηνο Γηεζλνχο θήκεο κνπζνπξγφο θαη καέζηξνο”, Νέα Δπνρή, 

25/7/1982. 

[Αλππφγξαθν]. “Ο Διιεληθφο Μήλαο Σέρλεο ζηε Βηέλλε”, Καζεκεξηλή, 19/5/1982. 

[Αλππφγξαθν]. “Ο Διιεληθφο Μήλαο απφ ζήκεξα ζηε Βηέλλε”, Βξαδπλή, 3/5/1982. 

[Αλππφγξαθν]. “Έξγα Διιήλσλ πλζεηψλ”, Ραδηνηειεόξαζε, 22/9/1984. 

[Αλππφγξαθν]. “Μνπζηθφ ηαμίδη ζηνλ Πφλην», Αδέζκεπηνο, 3/6/1999. 

[Αλππφγξαθν]. “Μάγεςε ην θνηλφ ν ζπλζέηεο Γέιιηνο”, Βξαδπλή, 4/2/1999. 

[Αλππφγξαθν]. “Ζ Οξρήζηξα ηεο ΔΡΣ ζην Παιιάο”, Έζλνο, 18/5/1999. 

[Αλππφγξαθν]. “22:00 πλαπιία ηεο πκθσληθήο Οξρήζηξαο ηνπ ΔΗΡΣ”, Δζληθό 

Πξόγξακκα, 3/6/1971. 

 

VI.3.Ππογπάμμαηα ζςναςλιών 

Ζκεξνκελία ηνηρεία Πξνγξάκκαηνο 

22/5/1954, Αζήλα, Βαζίιεο Γέιιηνο (δηεχζπλζε ρνξσδίαο) ζην Γεκνηηθφ ρνιείν  

  Καηεξίλεο (Δθπαηδεπηήξηα Παπαδεκεηξίνπ) 

30/12/1960, Λάξηζα (Γεκνηηθφ Χδείν Λάξηζαο), Γεψξγηνο Καλάηζνο (βηνιί), Λίδα  

  αθειιαξίνπ (πηάλν) 

20/11/1962, Αζήλα («Παξλαζζφο»), Γηάλλεο Βαηηθηψηεο (βηφια), Βηβή Βαηηθηψηε (πηάλν), 

  Διέλε Βαιαρή (πηάλν), Ρέλα Κνθνξάθε (θσλή), Φαλή Παιακίδε (πηάλν). 

20/11/1962, Αζήλα (αίζνπζα Βαξψλνπ Κίκσλνο Ράιιε), Γεψξγηνο Μάλεζεο (πηάλν). 
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10/3/1968, Βφινο («Αηηίθ»), ΔΛΥ, Αληψληνο Κνπξνπθιήο (θφξλν), Νίθνο Μεξζηλίαο

  (ηξνκπέηα), Νηθεθφξνο Νεπξάθεο (ηξνκπφλη), πχξνο Αιεμαλδξάηνο 

   (ηξνκπφλη), Γεκήηξηνο Νέζθαο (ηξνκπφλη), Ησάλλεο Ενπγαλέιεο (ηνχκπα) θαη 

  Λεπηέξεο Φσκηάδεο (πηάλν). 

10/5/1968,  Αζήλα (αίζ. Δπηκειεηεξίνπ), ΔΥΠ, Α. Κνπξνπθιήο (θφξλν), Ν. Μεξζίλαο 

  (Σξνκπέηα), Ν. Νεπξάθεο (Σξνκπφλη), . Αιεμαλδξάηνο    

  (Σξνκπφλη), Γ. Νέηζθαο (Σξνκπφλη), Γ. Ενπγαλέιεο (Σνχκπα). 

27/5/1968, Θεζζαινλίθε (ζέαηξν Δηαηξίαο Μαθεδνληθψλ πνπδψλ), ΚΟΘ,  

  φισλ Μηραειίδεο (δηεχζπλζε), ζνιίζη, Ακαιία Καιπβάδε (ηξαγνχδη), Διέλε 

  Κνπκή (πηάλν). 

1/3/1969, Αζήλα, (Γεκνηηθφ Θέαηξν), ΔΛΥ, Γ. Ρακνυκφλδεο (ηξνκπέηα), Ν.  

  Νεπξάθεο (ηξνκπφλη), Θ. ακαξάο (ηξνκπφλη), Γ. Νέηζθαο (ηξνκπφλη), Α. 

  Κνπξνχθιεο (θφξλν), Γ. Ενπγαλέιεο (ηνχκπα). 

25/5/1970, Αζήλα («Παξλαζζφο»), Φξεηδεξίθνο Γεψξγηνο (πηάλν) 

24/6/1971, Αζήλα (Γεκνηηθφ ρνιείν Ζιηνχπνιεο), Νηθεθφξνο Νεπξάθεο (δηεχζπλζε),

  Υξηζηνπνχινπ Ρσδήλα (θιάνπην), Υξηζηφπνπινο Δπάγγεινο (φκπνε),  

  Μπνχθεο Ξελνθψλ (θιαξίλν), Κνχθαιεο Ησάλλεο (θιαξίλν), Βαζηιείνπ  

  Μηραήι (θιαξίλν), Κνινβφο Ζιίαο (θιαξίλν), Οηθνλφκνπ Κσλζηαληίλνο  

  (θαγθφην), Καξαγηάλλεο Αδακάληηνο (θφξλν), Κνπξνχθιεο Αληψληνο  

  (θφξλν), Μηραήι Πέηξνο (θφξλν), Κπξηαθίδεο Κσλζηαληίλνο (θνξλέηα),  

  Σαμίδεο Μηραήι (θνξλέηα), ηαχξνπ ηέθαλνο (επθψλην), Πνκαθίδεο 

  Υξήζηνο (ηνχκπα), Γηάθνο Νηθφιανο (θξνπζηά) 

12/11/1972, Αζήλα (Κηλεκαηνζέαηξνλ «Οξθεχο»), ΚΟΑ, Δπζχκηνο Καβαιηεξάηνο 

  (δηεχζπλζε νξρήζηξαο), Γηάλλεο Ενπγαλέιεο (ηνχκπα), Γηάλα Βξαλνχζε 

  (πηάλν) 

26/4/1974, Αζήλα (αίζ. Διιελνακεξηθαληθήο Έλσζεο), Γηάλλεο Ενπγαλέιεο (ηνχκπα) 

27/5/1976, Αζήλα (αίζ. ηέγε Γξακκάησλ θαη Σερλψλ), ΔΔΜ, Ζιέθηξα   

  Αξγπξνπνχινπ (βηνιί), Αηκίιηνο αζαξψιεο (βηνινληζέιν) θαη  Γηνιάληα 

  Δπζηαζφγινπ – ηδέξε (πηάλν) 

22/4/1977, Αζήλα («Παξλαζζφο), Ησάλλεο Κνχθαιεο (θιαξηλέην), ππξίδσλ Καδηάλεο

  (θαγθφην), Υξήζηνο Αξγπξφπνπινο (φκπνε), Νηθφιανο πίλνπιαο (θφξλν), 

  Θσκάο Γεσξγίνπ (θιάνπην), Νέιιε Μπξνζένπ (πηάλν), Βέξλεξ Ησαλλίδεο 

  (κπάζζνο), Λίληα Λενχζε (πηάλν), Λάδαξνο Αξρνληίδεο (πηάλν), Αρηιιέαο 
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  Λακπαλάξεο (βηνιί), Ηθηγέλεηα Ησάλλνπ (ζνπξάλν), Γηάλλεο Ενπγαλέιεο  

  (ηνχκπα)  

12/3/1979, Αζήλα (ζέαηξν «Ρεμ»), ΚΟΑ, Έπε Αγγειίδνπ (δηεχζπλζε νξρήζηξαο  

  εγρφξδσλ), ζνιίζη Καηεξίλα Κηψλα (ηζέκπαιν) 

11/5/1979, Αζήλα («Παξλαζζφο»), ΥΟ ηνπ ΑΧ, Καζεγεηέο, Απφθνηηνη θαη Σειεηφθνηηνη 

17/5/1979, Αζήλα (ζέαηξν «Γηνλχζηα»), Βξαδηά Μπαιέηνπ ηεο ρνιήο Αιίθεο  

  Παπαξξίδνπ (ρνξνγξαθίεο – θνζηνχκηα),  Π. Υσξηαλνπνχινπ (πηάλν), Γηψηα 

  Βέηνπ (κνπζηθή θάιπςε) 

25/4/1980, Αζήλα («Παξλαζζφο»), ΥΟ ηνπ ΑΧ, Βαζίιεο Γέιιηνο (δηεχζπλζε),  

  ιακβάλνπλ κέξνο: θαζεγεηέο, ηειεηφθνηηνη θαη απφθνηηνη ηνπ σδείνπ 

16/5/1982, Αζήλα (αίζ. «ΥΑΝ»), Βαζίιεο Γέιιηνο (δηεχζπλζε νξρήζηξαο), Λέια 

  Εσθξαθάθε (θσλή), Γηάλλεο Ενπγαλέιεο (ηνχκπα), Υξηζηίλα – Μχζηαθα 

  (πηάλν) 

22/5/1983, Αζήλα (αίζ. «Δηαηξίαο ησλ Φίισλ ηνπ Λανχ»), ΥΟ ηνπ ΑΧ, Βαζίιεο Γέιιηνο

  (δηεχζπλζε), Λάδαξνο Αξρνληίδεο (πηάλν), Υξηζηίλα Μχζηαθα (πηάλν) 

20/5/1984,  Αζήλα (ζέαηξν Οιχκπηα «ΔΛ»), ΥΟ ηνπ ΑΧ θαη έγρνξδα ηεο ΚΟΑ,  

  Βαζίιεο Γέιιηνο (δηεχζπλζε), Γεκνζζέλεο ηεθαλίδεο (πηάλν),  

  Γηψξγνο Φαξνπδάθεο (ηελφξνο), Βίθπ ίκνπ (ζνπξάλν), Διέλε Πίπνπ 

  (απαγγειία) 

26/5/1985, Αζήλα («ΔΛ»), Οξρήζηξα ηνπ ΑΧ, Βαζίιεο Γέιιηνο (δηεχζπλζε 

   νξρήζηξαο), ζνιίζη: Παληειήο Γεζπνηίδεο (βηνιί), Γηάλλεο Κνχθαιεο  

  (θιαξίλν), Αληψλεο Κνπξνπθιήο (θφξλν) 

16/5/1993, Αζήλα (αίζ. «Παιιάο»), ΟΡ ηεο Αιβαλίαο, Υνξσδία ηνπ ΑΧ θαη κέιε ηεο 

  ΔΛ Ferdinand Deda (δηεχζπλζε), Arben Κadesha (βηνιί), Παχινο Ράπηεο

  (ηελφξνο), Θεφδσξνο Γεκήηξηεθ (απαγγειία), Μηράιεο Αδάκεο θαη Κψζηαο 

  Καιιηάο (δηδαζθαιία ρνξσδίαο) 

6/6/1993, Μφλαρν (Kleiner Konzertsal ζην «Gasteig»), Πελειφπε Λέθθα (πηάλν),  

  Φσηεηλή Υαξαιακπνπνχινπ (πηάλν), Παχιν Αλαγλψζηε (ηελφξνο) 

29/4/1995, Μφλαρν (αίζ. Μνπζηθνχ ζπιιφγνπ «Philharmonia»), Υξηζηίλα Μχζηαθα – 

  Γέιιηνπ (πηάλν),Arben Kadesha (βηνιί), Γηψξγν Φνπιάλε (βηνινληζέιν). 

1/6/1995, Θεζζαινλίθε (ακθηζέαηξν «ίβεξεο»), „Φεζηηβάι Καζζάλδξαο‟, Υνξσδία 

  ηνπ „North College‟θαη Ο ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο, Γεκήηξεο Αγξαθηψηεο 

  (δηεχζπλζε νξρήζηξαο), Κσλζηαληηλίδνπ Μαίξε (δηεχζπλζε ρνξσδίαο), 

  Καπέηαο Νίθνο (Μπάζζν-Βαξχηνλνο), Βαηνπζηάδεο Γηψξγνο (απαγγειία)  
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31/8/1996, Γίνλ (αξραίν ζέαηξν «Γίνλ»), πκθσληθή Οξρήζηξα ηνπ Βειηγξαδίνπ,  

  Υνξσδία Παλεπηζηεκίνπ Βειηγξαδίνπ „Obilic‟, Υνξσδία Δζηίαο Πηεξίδσλ 

  Μνπζψλ. Γηάλλεο Αδακίδεο (δηεχζπλζε) 

19/5/1999, Αζήλα (αίζ. «Παιιάο»), ΟΜ ηεο ΔΡΣ, Γηψξγνο Αξαβίδεο (δηεχζπλζε) 

30/6/1999, Αζήλα (αίζ. «Απνιιψλην Πνιηηηζηηθφ Κέληξν»), Αιεμάληεξ Ρπθέι (πηάλν) 

24/3/2005, Θεζζαινλίθε (Μέγαξν Μνπζηθήο Θεζζαινλίθεο), ΚΟΘ, Μχξσλαο  

  Μηραειίδεο (δηεχζπλζε), Εάρνο Σεξδάθεο (ηελφξνο), Νίθνο Σζαθίξνγινπ 

  (αθεγεηήο) 

29/5/2005, Αζήλα («ΔΛ»), Υνξσδία ηνπ ΑΧ θαη ηεο ΔΛ, πκθσληθή Οξρήζηξα  

  «Δλαξκφληα», Νέζησξ Σαίεινξ (δηεχζπλζε), Εάρνο Σεξδάθεο (ηελφξνο), ε 

  Αλησλία Καινγήξνπ (ζνπξάλν), Βαζηιηθή Καξαγηάλλε (ζνπξάλν), Γεκήηξεο 

  Καλέιινο (ηελφξνο) 

 

VI.4. Αςηόγπαθα κείμενα, ζςγγπάμμαηα, ζημειώζειρ 

πγγξάκκαηα κε εθπαηδεπηηθφ ραξαθηήξα: Μνληέξλα Αξκνλία – Αληίζηημε – Φνύγθα θαη 

Γωδεθάθζνγγν ύζηεκα, Δλνξγάλωζε θαη Δλνξρήζηξωζε, Φνύγθα, Αληίζηημε, Θεωξία 

– αξκνλία ηωλ αξραίωλ ηξόπωλ, Μνπζηθή ύλζεζε. 

Πεξηγξαθηθέο αλαιχζεηο ηνπ ζπλζέηε ζηα θάησζη έξγα: Γηινγία Φίιηππνο Β’ ν Μαθεδώλ, 

Αξραϊθή Μαθεδνληθή νπίηα Μπαιέηνπ, Μπαιάληα Αξ. 1 θαη Μπαιάληα Αξ. 2, δχν 

άξηεο γηα ζφιν ζνπξάλν απφ ηελ φπεξα Απνιύηξωζε, Ακαδξπάδεο θαη εηιελνί, 

Διεγεία, Σεηξάπηπρν πκθωληθό Πνίεκα, Κνληζεξηίλν, Κνληζέξην γηα ηνχκπα θαη 

νξρήζηξα, Πξεινχληην – Φνχγθα θαη Μπαιέην, πκθσλία Αξ. 2 «Βπδαληηλή», 

πκθωληθό ηξίπηπρν «Πάζρα 1942», Κπθιηθή νπίηα Μπαιέηνπ, Sonata No. 1 γηα 

έγρνξδα. 

Πεξηνδηθφ Cover κε εκεξνκελία 3/7/1979, ρσξίο λα κπνξέζνπλ λα ηαπηνπνηεζνχλ 

πεξηζζφηεξα ζηνηρεία (ηίηινο άξζξνπ, ζπληάθηεο, αξηζκφο ηεχρνπο). 

ηηο 5 Ηνπλίνπ 1993, ν Μνπζηθφο χιινγνο „Philharmonia‟ Μνλάρνπ δηνξγάλσζε δηάιεμε κε 

ζέκα, «ε δσή θαη ην έξγν ηνπ Έιιελα Μαθεδφλα ζπλζέηε Βαζίιε Γέιιηνπ», κε 

νκηιεηή ηνλ καέζηξν Νίθν Υνλδξνγηάλλε ζην Διιεληθφ πίηη (Bergmannstr. 46). 

 

VI.5. Αςηόγπαθα ζςνθέζευν 

 VI.5.1 Έξγα κνπζηθήο δσκαηίνπ 

  VI.5.1.1.Ρνληό γηα βηνιί θαη πηάλν 
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  VI.5.1.2. «Σζαθσληθφο» Αξ. V, απφ ηνπο Έμη Διιεληθνί Χνξνί, γηα   

       βηνινληζέιν, βηνιί θαη πηάλν.  

 VI.5.2.Έξγν γηα θσλή θαη πηάλν 

  V.5.2.1. «Απφ μέλν ηφπν» Aξ. VII, απφ ηε ζπιινγή14 Γεκνηηθά   

                  Σξαγνύδηα γηα ζφιν θσλή θαη πηάλν.  

 VI.5.3. Έξγα γηα πηάλν 

  VI.5.3.1. Σζηγγάληθε Φαληαζία, απφ ηε ζπιινγή Έξγα γηα Πηάλν, Σεχρνο ΗΗΗ. 

  VI.5.3.2.Φνύγθα πάλω ζε ζεζζαιηθό ζέκα «Καξαγθνχλα», απφ ηε ζπιινγή 

      Έξγα γηα Πηάλν, Σεχρνο V. 

 V.5.4.Έξγν ζε κνξθή Κνληζέξηνπ 

  V.5.4.1. Κνληζέξην γηα ηνχκπα θαη νξρήζηξα, Αζήλα 1972. 

 V.5.5. Έξγν γηα νξρήζηξα εγρφξδσλ 

  V.5.5.1. Sonata No. 1, γηα νξρήζηξα εγρφξδσλ, Αζήλα 1963. 

 

VI.6. Αλληλογπαθία 

Ζκ/λία Απνζηνιήο   Παξαιήπηεο 

5/10/1953 - (AlecSherman)  Β. Γέιιηνο 

6/11/1953 - (AlecSherman)  Β. Γέιιηνο 

12/5/1954 - (LeopoldStokowski) Β. Γέιιηνο 

10/11/197- (Β.Γέιιηνο)  ΔΛ 

10/10/1976 - (Β. Γέιιηνο)  ΔΛ 

16/1/1979 - (Β. Γέιιηνο)  ΔΛ 

13/3/1980- (Β. Γέιιηνο)  ΔΛ 

 

VI.7. Ησογπαθημένερ και αποδεληιυμένερ ζςνενηεύξειρ 

Υξηζηίλα Μχζηαθα –Γέιιηνπ, 4 Μαξηίνπ 2019, δηάξθεηα 28΄ (ιεπηά) 

Υαηδεθνθνιάθεο Γεψξγηνο, 15 Μαξηίνπ 2019, δηάξθεηα 24΄ (ιεπηά) 

 

VI.8. Ησηηικό τηθιακό ςλικό από ηο Απσείο ηηρ ΔΡΣ 

VI.8.1. Κπθιηθή νπίηα Μπαιέηνπ 

VI.8.2. Κνληζέξην γηα ηνχκπα θαη νξρήζηξα 

VI.8.3. Φαληαζία Κνληζεξηάληε γηα ζφιν θφξλν θαη νξρήζηξα 

VI.8.4. Αξραϊθή Φαληαζία γηα έγρνξδα θαη ράιθηλα πλεπζηά 

VI.8.5. Σεηξάπηπρν πκθωληθό Πνίεκα γηα νξρήζηξα 
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VI.8.6. πκθωλία Αξ. 2 «Βπδαληηλή» γηα νξρήζηξα 

VI.8.7. πκθωληθό Σξίπηπρν γηα ζφιν ζνπξάλν, ρνξσδία θαη νξρήζηξα 

VI.8.8. νλάηα γηα έγρνξδα 

VI.8.9. Κνληζέξην Αξ. 2 γηα ζφιν πηάλν θαη νξρήζηξα 

VI.8.10. Ακαδξπάδεο θαη εηιηλνί γηα νξρήζηξα 

VI.8.11. Ζξωϊθό πκθωληθό Πνίεκα γηα νξρήζηξα 

VI.8.12. Κνληζεξηίλν γηα νξρήζηξα 

VI.8.13. Δηζαγσγή Aξ. 2 «Πξνπχιαηα» 

VI.8.14. πκθσλία Aξ. 1. 

 

VI.9. Ησηηικό τηθιακό ςλικό από (αςηο)ησογπαθήζειρ 

VI.9.1. ΈΡΓΑ ΓΗΑ ΠΗΑΝΟ, ζπιινγή πξψηε, ηνπ ζπλζέηε Βαζίιε Γέιιηνπ. νιίζη 

Αιεμάληεξ Ρπθέι. Παξαγσγή – Ζρνγξάθεζε: Απνιιψλην Studio (1999). Sound Engineer: 

Άγεο Γπθηφπνπινο. Γεκηνπξγηθφ: Ησάλλα Κιεηάζηνπ. 

VI.9.2. ΈΡΓΑ ΓΗΑ ΠΗΑΝΟ, ζπιινγή πξψηε, ηνπ ζπλζέηε Βαζίιε Γέιιηνπ. νιίζη 

Αιεμάληεξ Ρπθέι. Γηάξθεηα 70:51. Παξαγσγή – Ζρνγξάθεζε: Απνιιψλην Studio (2000). 

Sound Engineer: Άγεο Γπθηφπνπινο. Γεκηνπξγηθφ: Μαξία Μνπρηαξίδνπ. 



147 
 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ: ΦΩΣΟΓΡΑΦΗΚΟ ΤΛΗΚΟ 

 

 

                 

1. Ο Β. Γέιιηνο κεηά ηε ιήμε ηεο ζπλαπιίαο ζηνλ «Παξλαζζό» (1987)   

           

    

  

         2. Από δεμηά: Βαζίιεο Γέιιηνο, Μαμ Υάιεθεξ θαη Ναπζηθά Βνπηπξά 

              

                 

3. Ο Alexander Rykel κε ην Β. Γέιιην ζην Απνιιώλην Πνιηηηζηηθό Κέληξν, 

       ζην ξεζηηάι ηνπ Ρώζνπ πηαλίζηα κε έξγα ηνπ ζπλζέηε (30.6.1999) 
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4. Ο Βαζίιεο Γέιιηνο κε ηνλ καέζηξν Οδπζζέα Γεκεηξηάδε 

          (δεύηεξνο από δεμηά) θαη άιινπο κνπζηθνύο 

 

   

5. Απν δεμηά: Βηβηάλ Γθνκόξη, Υξηζηίλα Μύζηαθα, 

Βαζίιεο Γέιιηνο, ζην Ρεζηηάι πηάλνπ ηεο Βηβηάλ 

Γθνκόξη ζηνλ «Παξλαζζό» κε έξγα ηνπ Β. Γέιιηνπ 

 

 

6. πλαπιία ζηελ ΔΛ κε ηε ΥΟ ηνπ ΑΩ θαη ηα έγρνξδα ηεο ΚΟΑ  

                θαη δηεπζπληή νξρήζηξαο ηνλ Β. Γέιιην (20/5/1984) 
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7. Ο Β. Γέιιηνο δηεπζύλεη ζηε κεγάιε αίζνπζα ηεο Καζνιηθήο Δθθιεζίαο, San Martiño Pinario ηελ 

πκθσληθή Οξρήζηξα De la Radio Television Espanola, ζην Santiago de Compostela ηεο Ηζπαλίαο (1966) 

  

    8. Ο Β. Γέιιηνο δηεπζύλεη ηελ Οξρήζηξα ηνπ Απνιιώληνπ Ωδείνπ ζηελ ΔΛ (26.5.1985) 

 

9. Ο Β. Γέιιηνο δηεπζύλεη ηελ Οξρήζηξα ηνπ ΑΩ ζηελ ΔΛ, 

ζην πηάλν ν Γεκνζζέλεο ηεθαλίδεο (20.5.1984) 
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10. Ο Β. Γέιιηνο δηεπζύλεη ηε ΥΟ ηνπ ΑΩ ζηελ αίζνπζα («ΥΑΝ»), ζηε ηνύκπα ν Γηάλλεο Ενπγαλέιεο 

(16.5.1982) 

 

   

                             11. Ο Β. Γέιιηνο δηεπζύλεη ηε ΥΟ ηνπ ΑΩ ζηελ αίζνπζα («ΥΑΝ») (16.5.1982) 

 

 

                   12. Αίζνπζα («Δηαηξίαο ησλ Φίισλ ηνπ Λανύ»), δηεπζύλεη ν Β. Γέιιηνο ηελ ΥΟ ηνπ  

                            ΑΩ, ζην πηάλν ε Υξηζηίλα Μύζηαθα (22.5.1983) 
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      13. Απνλνκή ησλ ηεζζάξσλ βξαβείσλ από ηνλ πξύηαλε Κ. Αιεμόπνπιν ζην Παλεπηζηήκην   

            Αζελώλ. Βξαβείν ζηνλ Β. Γέιιην γηα ην έξγν ηνπ 1821 (28.10.1972) 

 

 

 

 

 

 

 

14. Γίπισκα θαη εηδηθή δηάθξηζε 

από ην Κέληξν Δξεπλώλ Σερλώλ 

θαη Δπηζηεκώλ [Research Center 

of Art and Sciences] ησλ 

Βξπμειιώλ, γηα ην ζύγγξακκα 

ηνπ Μοσζική Σύνθεζις (1978) 

 

15. Γηάθξηζε από ηε Γηεζλή 

Αθαδεκία Lutèce Γξακκάησλ θαη 

Σερλώλ [Académie internationale 

de Lutèce (AIL)], γηα ην έξγν ηνπ 

Απολύηρωζη (16.12.1972) 
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17. Γίπισκα ηεο Αγίαο Καηθηιίαο 

από ηε Γηεζλή Αθαδεκία Lutèce 

Γξακκάησλ θαη Σερλώλ 

[Académie internationale de 

Lutèce (AIL)], γηα ην έξγν ηνπ 

Δέκα Απόκρσθες Δαβιδικές Ωδές 

(1.7.1967) 

 

16. Βξαβείν «Charles Lohmme» 

από ηε Γηεζλή Αθαδεκία Lutèce 

Γξακκάησλ θαη Σερλώλ 

[Académie internationale de 

Lutèce (AIL)], γηα ην έξγν ηνπ 

Ανθρώπων Αγώνας (26.4.1970) 

18. Βξάβεπζε κε ηηκεηηθή 

δηάθξηζε γηα ηελ πξνζθνξά ηνπ 

ζηε θαιιηέξγεηα ηνπ 

Οιπκπηαθνύ ηδεώδνπο ζην 

πιαίζην ηεο 11εο δηεζλνύο 

παηδηθήο εθζέζεσο δσγξαθηθήο 

κε ζέκα, «Οιπκπηαθνί θαη 

Παξανιπκπηαθνί Αγώλεο – 

Διιάδα (17.6.2004) 
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         20. θηηζνγξαθία ηνπ Β. Γέιιηνπ 

  

                  

 

 

 

19. Γίπισκα ύλζεζεο θαη 

Δλνξρήζηξσζεο κε πακςεθεί 

άξηζηα. Τπνγξάθνπλ νη, Σ. 

Κνηζεξίδνπ, Α. Δπαγγειάηνο, Μ. 

Βάξβνγιεο θαη Γηάλλεο Α. 

Παπατσάλλνπ (9/1963) 
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