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τοῦ ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΕΩΤΣΑΚΟΥ.

ΜΕ ΑΚΡΑΝ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΗ, κατὰ τὶς δύο πρῶτες φθινοπωρινὲς
ἐκδηλώσεις τοῦ Μεγάρου, διαπιστώσαµε ἀρκούντως αὐξηµένη προσέλευση κοινοῦ, στὴ µέχρι τοῦδε ἀπαράδεκτα παραµεληµένη πλὴν προσφιλέστατή µας αἴθουσα Δηµήτρης Μητρόπουλος: ἀκροατήριο 250-300
ἴσως λίγο περισσοτέρων ἀτόµων, παρακολούθησε κάθε µία ἀπὸ τὶς ἐναρκτήριες ἐκδηλώσεις µὲ προγράµµατα καὶ ἑρµηνευτὲς γιὰ κοινὸ ἰδιαιτέρων
ἀξιώσεων: τὸ ρεσιτὰλ ἔργων ὑφίστης δεξιοτεχνίας γιὰ σόλο βιολὶ τῆς
ἐκπληκτικῆς ἰταλαµερικανίδος Francesca Dego (τὸ σχολιάσαµε ἤδη)
καὶ µιὰ χαρακτηριστικότατη ἀνθολογία ἀπὸ τὰ ἔργα µουσικῆς δωµατίου
τοῦ Ἄλφρεντ Σνίττκε, ἐκ τῶν µεγαλυτέρων Σοβιετικῶν (στὰ στερνά του:
Ρώσου, ἐγκατεστηµένου ἐν Γερµανίᾳ) συνθετὼν τοῦ 20οῦ αἰῶνος: δυστυχῶς σοβαρὰ προβλήµατα ὑγείας δὲν ἄφησαν νὰ περάσει καὶ στὸν 21ο.
'Eµφατικότατα τονίζουµε: τὴν ἀνθολογία Σνίττκε, προσέφερε 5µελὲς
σύνολο ἐκ Θεσσαλονίκης, ἰταµότατα περιφρονηµένης καὶ παραγκωνισµένης ἀπὸ τὴν πρω(κ)τεύουσα. Καὶ ἂς συµβαίνουν ἐκεῖ µουσικὰ θαύµατα,
στὸ πεῖσµα µνηµονιακῶν καιρῶν.
Λ.χ. ἀλησµόνητο µένει τὸ ὑψηλοτάτου διεθνοῦς ἐπιπέδου
Κουαρτέτο Ἐγχόρδων Αἰµίλιος Ριάδης, ποὺ ἅπαξ µόνον ἐµφανίσθηκε
ὑπὸ ἄθλιες συνθἠκες στὰ Ὀλύµπια, Κυριακή, 17.5.2015, ὥρα 18.00, σὲ
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ἕνα κολοσσό ὅπως τὸ Κουϊντέτο, ντο µείζ., ἔργο (µεταθανάτιο) 163, ἀρ.
καταλόγου Deutsch 956, τοῦ Σοῦµπερτ. Ἀναλόγου ἐπιπέδου καὶ τὸ σύνολο ποὺ µᾶς πρόσφερε τὸ Σνίττκε, πιάνο καὶ κουαρτέτο ἐγχόρδων, ἀπὸ
τὰ ὁποῖα γνωρίζαµε µόνο τὸ πληκτροφόρο, τὴν ἐκλεκτὴ πιανίστα Κα
Λόλα Τότσιου, νῦν διευθύντρια τοῦ Κρατικοῦ Ὠδείου Θεσσαλονίκης, ποὺ
µὲ ἐνηµερώνει ἀνελλιπέστατα γιὰ τὴν πλουσιότατη δραστηριότητα του,
µὲ e-mail, ὅλα ἀρχειοθετούµενα σὲ εἰδικό mailbox τοῦ Η/Υ µου. Τὸ
κουαρτέτο ἐγχόρδων, τοῦ αὐτοῦ ὑψηλοτάτου ἐπιπέδου: Ἀνδρέας
Πετρόπουλος καὶ Γιῶργος Παπανικολάου, βιολιά, David Bogorad
βιόλα καὶ Δῆµος Γκουνταρούλης, βιολοντσέλο. Ἀπὸ τὶς ἐπιδόσεις του,
καὶ τὸ τελευταῖο φθογγόσηµο ὑπαινισσόταν ὅτι τὸ κουϊντέτο, λειτουργεῖ
µονίµως ἢ τοὐλάχιστον τακτικότατα ὡς σύνολο. Τὸ διανεµόµενο 4σέλιδο
ἐκτύπωµα ὑπολογιστοῦ, µὲ ὑπερβολικῶς (µέχρις ἀπαραδέκτως) ἐκτενῆ
βιογραφικά τους καὶ δὲν ἀνάφερε τίποτε σχετικὸ ἀλλὰ καὶ δὲν ἀνέφερε
λέξη (ναὶ, νὰ σᾶς χαρῶ) γιὰ τὸ ἀντικείµενο τῆς συναυλίας, τό... συνθέτη
στὸν ὁποῖον ἦταν ἀφιερωµένη: µήτε κἂν χρονολογίες γεννήσεως-θανάτου
πρᾶγµα ποὺ εὐτυχῶς, γιὰ πρώτη φορά, σχολιάστηκε δυσµενέστατα ἀπὸ
ἀρκετοὺς ἀκροατές, ἀποδείξαντες ὅτι δὲν εἶναι (ὅπως συνηθέστατα
δηµιουργοῦν τὴν ἐντύπωση) ἀπαθῆ πρόβατα ποὺ µασουλοῦν ὅ,τι χορτάρι
τοὺς σερβίρουν. Γνωρίζουµε κάλλιστα πόσο δύσκολα λειτουργεῖ τὸ
Μέγαρο στοὺς χαλεποὺς καιρούς µας ἀλλὰ πῶς νὰ γίνει, ὑπάρχουν ἱεραρχήσεις προτεραιοτήτων. Τὴν ἔλλειψη ἀποκαθιστοῦµε ἔστω a posteriori.
ΣΝΙΤΤΚΕ ΑΛΦΡΕΝΤ ΓKAΡΡIEBITΣ [ρωσ. Шни́тке, Альфре́д
Га́рриевич, γερµ. Schnittke, Alfred Harrievitch, 1934-1998]:
Ἑβραῖος ἀπὸ τὴ Φρανκοφούρτη, ὁ πατέρας του Χάρρυ Σνίττκε, µετανάστευσε τὸ 1927 στὴν ΕΣΣΔ. Ὁ ἴδιος µυήθηκε στὴ µουσικὴ µόλις τὸ
1946, στὴ Βιέννη, ὅπου εἶχε µετατεθεῖ ὁ πατέρας του, δηµοσιογράφος
καὶ µεταφραστὴς ἀπὸ τὰ ρωσικὰ στὰ γερµανικά. Κατὰ τὸ βιογράφο του,
Ἀλεξάντρ Ἰβάσκιν (βλ. λῆµµα Schnittke, Alfred, ἀγγλ. Βικιπαίδεια),
ἐκεῖ ἐρωτεύθηκε τὴ µουσικὴ ὡς µέρος τῆς ζωῆς, τῆς ἱστορίας τοῦ
πολιτισµοῦ καὶ ἑνὸς ἀείζωου παρελθόντος. Ὁ ἴδιος συνθέτης ἔγραψε
ἀργότερα: Ἐκεῖ ἔνοιωθα κὰθε στιγµὴ σὰν ἕνα κρίκος τῆς ἀλυσσίδας τῆς
ἱστορίας· ὅλα ἦσαν πολυδιάστατα· τὸ παρελθὸν ἀντιπροσώπευε ἕνα κόσµο
φαντασµάτων συνεχῶς παρόντων ἐνῶ ἐγὼ δὲν ἤµουν ἕνας ἄσχετος
βάρβαρος, ἀλλὰ ὁ συνειδητὸς φορέας τοῦ ἔργου τῆς ζωῆς µου. Κατὰ τὸν
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Ἰβάσκιν πάντα, τὰ βιεννέζικα βιώµατα τοῦ Σνίττκε, τὸν προίκισαν µὲ
κάποια πνευµατικὴν ἐµπειρία καὶ πειθαρχία (καθοριστικὲς) γιὰ τὴ
µελλοντικὴ ἐπαγγελµατικὴ του δραστηριότητα.(...) Σηµεῖα ἀναφορᾶς του
ὡς πρὸς τὸ γοῦστο καὶ τὸ ὕφος ἦσαν ὁ Μότσαρτ καὶ ὁ Σοῦµπερτ, ὄχι ὁ
Τσαϊκόφσκυ καὶ ὁ Ραχµάνινωφ..
Οἱ Σνίττκε γύρισαν (1948) στὴ Μόσχα καὶ ὁ Ἄλφρεντ ἀποφοίτησεν ὡς συνθέτης ἀπὸ τὸ Ὠδεῖο Μόσχας τὸ 1961, ὅπου καὶ δίδαξε τὸ
1962-72. Ἕνας ἀπὸ τοὺς καθηγητὲς του ἦταν ὁ συνθέτης Γεβγκένυ
Γκολοῦµπεφ [ρωσ. Евге́ний Кири́ллович Го́лубев, 1910-1988),
ποὺ στὴν ἐργογραφία του (µεταξὺ ἄλλων, ἕνα µπαλλέτο, Ὀδύσσεια, δύο
ὀρατόρια, 7 συµφωνίας, 24 (!!!) κουαρτέτα ἐγχόρδων, 10 σονάτες γιὰ
πιάνο), οἱ προτιµώµενες µορφὲς περιέργως ταυτίζονται ἀρκετά µὲ ἐκεῖνες
τοῦ ἐπιφανοῦς µαθητοῦ του, ἐκτὸς, φυσικὰ, ἀπὸ περίπου 70 µουσικὲς γιὰ
φίλµ ποὺ ἐπὶ 30 χρόνια συνέθετε γιὰ βιοπορισµό (21 τίτλους ἀναφέρει στὴ
Βικιπαίδεια ἡ ἐργογραφία του). Προσηλυτίσθηκε σὲ ἕνα Χριστιανισµὸ
βαθειὰ µυστικιστικὸ, ποὺ θεωρεῖται ὅτι ἐπηρρέασε τὸ ἔργο του. Οἱ παρεκκλίσεις του ἀπὸ τὶς κρατοῦσες στὴ Σοβιετικὴν ῞Ενωση ἀπόψεις περὶ
µουσικῆς, ὁδήγησαν σὲ ρήξη του µὲ τὸ καθεστὼς, ἐνῶ ἡ ἀπουσία του ἀπὸ
µιὰ ψηφοφορία στὴν Ἕνωση Σοβιετικῶν Συνθετῶν συνδέθηκε µὲ τὴν
ἀπαγόρευση νὰ ταξειδέψει στὸ ἐξωτερικό. Μόλις τὸ 1990 ἐγκαταστάθηκε στὴ Γερµανία.
Συνοπτικότατη ἐργογραφία: Ι. ΟΠΕΡΕΣ, 3: Ἡ ζωὴ µὲ ἕναν
ἠλίθιο, 2 πράξεις (1992). Ἱστορία τοῦ δρος Γιόχαν Φάουστ, 3 πράξεις,
(1991-1994), Τζεζουάλντο, 7 σκηνὲς µὲ πρόλογο καὶ ἐπίλογο (1993).
ΙΙ. ΜΠΑΛΛΕΤΑ, 4: Λαβύρινθοι, 5 ἐπεισόδια (1971), Ὁ κίτρινος ἦχος,
σουΐτα µπαλλέτου, κατὰ τὸ ζωγράφο Βασίλη Καντίνσκυ (1973). Σκίτσα, µονόπρακτο, σὲ θέµατα ἀπὸ τὸν Γκόγκολ.(1985). Πέερ Γκύντ [Peer Gynt}, 3 πράξεις, χορογραφία Τζών Νώϋµαγερ (1988). ΙΙΙ. OΡΧΗΣΤΡΙΚΑ: 10 Συµφωνίες, ἀριθµηµένες ἀπὸ...0 (!-1957) ὡς 9 (199697), «ἀναστηλωµένη» (reconstructed), ἀπὸ τὸ Ρῶσο συνθέτη Ἀλεξάντερ Ρασκάτωφ (γ. 1953), 8 ἄλλα ὀρχηστρικὰ µὲ διαφόρους τίτλους. IV.
KONTΣΕΡΤΑ γιὰ ὄργανο/α σόλο, ὀρχήστρα, µικρὴ ὀρχήστρα ἢ ἔγχορδα:
4 γιὰ βιολὶ (1957-84), 2 γιὰ βιολοντσέλο (1985-86, 1990), 3 γιὰ βιόλα
καὶ 5 γιὰ πιάνο, τὰ ὀκτὼ τελευταῖα χωρὶς ἀρίθµηση, ἐπειδὴ οἱ τίτλοι
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διαφέρουν, (1953-88), 11 γιὰ ἄλλα ὄργανα καὶ ὀρχήστρα ἐν οἷς τὰ περίφηµα Κοντσέρτι Γκρόσσι του ἀρ.1―6 (1977-93) γιὰ διαφόρους
συνδυασµοὺς concertini (οἰονεί σολίστ) καὶ ripieni, (µικρὴ ἢ µεγάλη
ὀρχήστρα, ὀρχήστρα έγχόρδων κ.λπ.), τὸ Διπλὸ Κοντσέρτο γιὰ ὄµποε,
ἅρπα καὶ ἔγχορδα (ἀφιερωµένα στὸν ὀµποϊστα Χάϊντς Χόλλιγκερ, στὴν
ἁρπίστα σύζυγό του Οὔρσουλα καὶ στοὺς Σολίστ τοῦ Ζάγκρεµπ), τὸ
Τριπλὸ Κοντσερτο, γιὰ βιολί, βιόλα, βιολοντσέλο καὶ ἔγχορδα (1993· µονοτονία ἠχοχρωµάτων!) κ.ἄ. V. ΧΟΡΩΔΙΑΚΑ: 8 µεγάλα, ἐν οἷς τὸ
ὀρατόριο Ναγκασάκι (1958) καὶ τὸ Ρέκβιεµ (1974-75). VΙ. ΜOΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ: 32 ἔργα, ἐν οἷς 4 Κουαρτέτα ἐγχόρδων (1966, 1981,
1983, 1989), 3 Σονάτες γιὰ βιολὶ καὶ πιάνο (1963, 1968, 1994), 2
Σονάτες γιὰ βιολοντσέλο καὶ πιάνο (1978, 1994 κ.ἄ.) VΙΙ. ΕΡΓΑ ΓΙΑ
ΕΝΑ ΟΡΓΑΝΟ ΣΟΛΟ: 26 ἔργα ἐν οἷς 3 Σονάτες γιὰ πιάνο (1987-88,
1992, ἄλλα ἔργα γιὰ πιάνο, καθὼς καὶ γιὰ σόλο βιολί, βιόλα,
βιολοντσέλλο, τσέµπαλο κ.λπ.
Δὲν τολµῶ κἂν νὰ ἰσχυριστῶ ὅτι µεταξύ τῶν ἐγκαινίων του (21
Μαρτίου καὶ σήµερα), δὲν ἀκούστηκε ποτὲ Σνίττκε στὸ Μέγαρο. Ἔλα
ὅµως τὸ µόνο πού θυµοῦµαι ἦταν ὁ Μονόλογος (1989) γιὰ βιόλα καὶ ἔγχορδα ἀπὸ τὸν ἁλτίστα Γιοῦρι Μπασµέτ καὶ τὸ σύνολο ἐγχόρδων Σολίστ
τῆς Μόσχας; Κι' ὅµως εἶµαι βέβαιος (πότε ὅµως καὶ ἀπὸ ποιούς;) ὅτι
στὸ Μέγαρο πρωτάκουσα καὶ τὸ Κοντσέρτο γιὰ πιάνο καὶ ἔγχορδα
(1979). Πάντως σήµερα ὁ Σνίττκε συγκατατάσσεται στοὺς πολὺ γνησίους καὶ ἀτόφιους συνθέτες τοῦ 20οῦ αἰ. µαζὶ µὲ τὴν τρισµέγιστη Τατάρα
Σοφία Ἀζγκάτοβνα Γκουµπαϊντούλινα [ρωσ. Софи́я Асгáтовна Губaйду́лина, γ. 1931] καὶ τὸ Γεωργιανὸ Γκίγια Καντσέλι [Giya Kantcheli, γεωργ. !"# $#%&'(", γ. 1935], στὸν ὁποῖο µάλιστα τὸ
Μέγαρο παρήγγειλε καὶ ἔργο. Ὅσο καὶ ἂν πολλοὶ ἀπὸ τοὺς ἄλλοτε Σοβιετικοὺς αὐτούς συνάντησαν δυσκολίες ὡς παρεκκλίναντες ἀπὸ τὴν
ἐπίσηµη αἰσθητικὴ τοῦ σοσιαλιστικοῦ ρεαλισµοῦ, αὐτοὶ ἀντιπροσωπεύουν
σήµερα τὴ φυσιολογικὴ ἐξέλιξη τῆς µουσικῆς, σαρώνοντας τὴν
ὑπερεκτιµηθεῖσα Δεύτερη Σχολὴ τὴς Βιέννης. Κάθε πότε παίζονται πιὰ
οἱ Schoenberg, Berg καὶ Webern γιὰ νὰ µὴν πᾶµε κἂν στοὺς Μπουλέζ
καὶ στὸν καµποτίνο Στοκχάουζεν, θαυµαστὴ µάλιστα τοῦ... Ὀσάµα µπίν
Λάντεν γιὰ τὴν 11 Σεπτ. 2001;
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Δύσκολα περιγράφεται τὸ προσωπικότατο, σχεδὸν ἄµεσα ἀναγνωρίσιµο ὕφος τοῦ Σνίττκε, ὁ ὁποῖος, µὴ ἀπορρίπτοντας καµµία ἀπὸ τὶς
συντεταγµένες τῆς µουσικῆς τοῦ τε παρελθόντος καὶ παρόντος ἀπὸ τὸ
µπαρόκ, τὴν τονικότητα, τοὺς ἐµφατικοὺς ρυθµοὺς, καὶ τὴ µελωδία ὡς
κάτι παραπάνω ἀπὸ διαδοχὴ φθόγγων, ὡς τὴν πλήρη ἀτονικότητα καὶ τὶς
αἰχµηρότερες διαφωνίες, οἰκοδοµεῖ ἕνα δικό του καὶ (παν)ανθρώπινο
µουσικὸ Σύµπαν, ὑψηλῆς συγκινησιακῆς φορτίσεως. Ἡ δοκιµὴ περιγραφῆς τῶν ἔργων τοῦ προγράµµατος ἴσως διαφωτίσει λίγο περισσότερο:
1. Τρίο, γιὰ πιάνο, βιολὶ καὶ βιολοντσέλο: Προφανῶς τὸ Τρίο
ἐγχόρδων (1985) ὡς µεταγραφή του σέ Τρίο µὲ πιάνο (1992): πρόκειται
γιὰ τὸ µοναδικὸ Τρίο τῆς ἐργογραφίας του. Δίπτυχο, σὲ δύο ἐκτενῆ µέρη;
ἀφετηρία τοῦ α´, τρίφθογγο µοτίβο σὲ ἔκταση µεγάλης τρίτης, ἀρχικὰ
κατιούσης, κατόπιν ἀνιούσης, ἐπανεµφανίζεται σἐ ἐντυπωσιάζουσα
ποικιλία διαστηµατικῶν µετασχηµατισµῶν, ἀρχικὰ πάνω σὲ ἥρεµες διάφωνες συνηχήσεις τοὺ πιάνου, ποὺ βαθµιαῖα ἀποκτᾶ ρόλο πρωταγωνιστοῦ
διαλεγοµένου µὲ τὰ ἔγχορδα. Ὁ διάλογος πυκνώνει ἀφήνοντας ἐντυπώσεις
καλειδοσκοπίου φευγαλέων τονικῶν κέντρων, καὶ νεορροµαντικῶν
ἀντιλάλων, διάστικτων ὅµως µὲ τρίλλιες ἀναπέµπουσες στὸ τσέµπαλο
τοῦ µπαρόκ. Σύλληψη µεγάλης πνοῆς καὶ γραµµῆς, πλούσια σὲ ρυθµικὲς
ἀντιθέσεις, σβήνει µὲ τὸ βιολὶ καὶ τὸ βιολοτσέλλο) Τὸ β´ µέρος ἀρχίζει µὲ
5φθογγο θέµα: ἀνιὸν καὶ κατιὸν ἡµιτόνιο, δύο κατιοῦσες µεγάλεσ τρίτες,
λ.χ. σολ-λαb-σολ-µιb-ντοb (δὲν ὀρκιζόµαστε γιὰ τὴν τονικὴ ἀκρίβεια
τῶν φθόγγων, ἀναφέρονται ὡς παράδειγµα), ξεπερνώντας σὲ
δραµατικότητα τὸ α´ µέρος, µὲ ἀξιοθαύµαστους συσχετισµοὺς θέµατος
καὶ µοτίβων, ποὺ καταλήγει σὲ κορύφωµα ρωµαλέων tutti σὲ ἰσόχρονα
ἐπαναλαµβανόµενες κάθετες συνηχήσεις. Ἀριστούργηµα! (βιολί: Ἀ.
Παπανικολάου).
2. Κουαρτέτο µὲ πιάνο (Κουαρτέτο γιὰ πιάνο, βιολί, βιόλα &
βιολοντσέλο, 1989) «πάνω σὲ ὑλικὸ ἀπὸ ἕνα ἡµιτελὲς κουαρτέτο τοῦ
Μάλερ» 1. Ἀκούγοντας τὸ σχετικὰ σύντοµο ἔργο, ἀγνοούσαµε τὰ πάντα

Τὸ ἔργο ἀποσιωπᾶ ἡ Ἐργογραφία τῆς Βικιπαίδεια. Βλ. The New Grove
Dicionary of Music & Musicians, 2nd ed. by Stanley Sadie, 29 τόµοι,
(Λονδίνο, 2001), λῆµµα Schnittke, τόµ. 22, σσ. 564-68, ἰδίως σ. 565 δεξιὰ
1
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περί... Μάλερ. Θεµατικὴ ἀφετηρία, κατιὸν διάστηµα τρίτης µικρῆς
ἐξελίσσεται σὲ θύελλα πάνω σὲ (ρυθµικὰ ὁµοιόµορφη;) συγχορδιακὴ
γραφὴ τοῦ πιάνου, ἀπάγουσα σὲ µιὰ πλούσια, πυκνὴ καὶ πλατειά,
«κυµατοειδῆ» ἀντιστικτικὴ κίνηση τῶν ἐγχόρδων καὶ καταλήγουσα σὲ
fffff τοῦ πιά-νου. Σηµεώσαµε «πρωτόγονο», «σκυθικό µὴ συσχετίζοντάς
το ὅµως µὲ τὴν ἀριστουργηµατικὴ Σκυθικὴ Σουΐτα γιὰ ὀρχήστρα, ἔργο
20, τοῦ Προκόφιεφ. Πρὸς τό τέλος, ὁ κυκλώνας ἡρεµεῖ. Σωστὸς
σάπφειρος! (βιολί: Γ. Πετρόπουλος).
3. Κουϊντέτο µὲ πιάνο (πιάνο καὶ κουαρτέτο ἐγχόρδων, 197276). Ἀρχίζει ἀργὰ, µὲ εὐδιάκριτο θέµα σὲ µέτρο τετραµερές καὶ µᾶλλον
κατιοῦσα κίνηση, ἕπονται σόλο πιάνο σέ δυναµικὴ pp ἢ ppp, καταλήγον
σὲ πλατειὰ πολυφωνικὴ διαστρωµάτωση τῶν ἐγχόρδων, παράλλαγµα τοῦ
ἀρχικοῦ θεµατικοῦ πηρῆνος σὲ τριµερῆ ρυθµό, σὰν βάλς, ἠµιτονικὲς (ἢ
καὶ µικροτονικὲς;) ἀργὲς κινήσεις ἐγχόρδων, ἕνα «δίδυµο» λαµέντο
(µοιρολόϊ) πιάνου καὶ ἐγχόρδων, ἕνα ἐνδιαφέρον πέρασµα pizziccato, καὶ
κατακλεῖδα ἕνα πεντάφθογγο θέµα παρεστιγµένων ἀξιῶν. Γενικὴ
ἐντύπωση ἀπὸ τὸ ἔργο: πάνω σὲ σύντοµα ρυθµικὰ ὀστινάτι κυλοῦν
πλαστικότατος ἀλλ' ἔντονα φορτισµένες συγκινησιακὰ καὶ δραµατικά.
Ἕτερος σάπφειρος! Ἰδοὺ ποῦ ὅδευε καὶ θὰ ὁδεύσει ἡ µουσικὴ κύριοι!
Συµπέρασµα: AΛΗΣΜΟΝΗΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ µοναδικοῦ προγράµµατος, σὲ ὑψηλοτάτου, διεθνοῦς ἐπιπέδου ἑρµηνεῖες. Φίλτατοι
Θεσσαλονικεῖς, ab imo pectore σᾶς µυριοευχαριστοῦµε, ἀδηµονώντας
γιὰ τὴν ἑποµένη σας ἐµφάνιση. (Αἴθουσα ΔΜ.., Σάβ. 13.10.2018).
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στήλη καὶ σ. 567, Κατάλογο Ἔργων, κεφ. CHAMBER AND SOLO
INSTRUMENTAL (Mουσικὴ δωµατίου καὶ ὄργανα σόλο), σ. 567, ἀριστερὴ στήλη.

