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τοῦ ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΕΩΤΣΑΚΟΥ.

ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΚΑΛΛΙΣΤΑ ὁ Βύρων Φιδετζῆς τὴν ἀπέραντη στοργή µας
γιὰ τὸν ἴδιο, γιὰ τὸ τεράστιο ἔργο του δεκαετιῶν ὑπὲρ τῆς Ἔντεχνης
Ἑλληνικῆς Μουσικῆς (ΕΕΜ) καὶ γιὰ τοὺς συναφεῖς θεσµοὺς ποὺ δηµιούργησεν ἀβοήθητος ἐκ τοῦ µηδενὸς (φεστιβὰλ Ἑλληνικὲς Μουσικὲς
Γιορτὲς καί, σχετικὰ πρόσφατα, ὀρχήστρα Φιλαρµόνια) σὲ περιβάλλον
ἄκρως ἐχθρικὸ ἤ, στὴν ἀρίστη τῶν περιπτώσεεων, ἐπώδυνα ἀνίδεο γιὰ
τὴν ΕΕΜ. Ὅµως, µὲ ἄφατη θλίψη, πρέπει νὰ ὁµολογήσουµε ὅτι στὴν
τελευταία της ἐµφάνιση ἡ Φιλαρµόνια δὲν ἔφθασε τὸ ὕψος τῶν προσδοκιῶν ποὺ ἡ ἴδια καὶ ὁ δηµιουργός της µᾶς ἔχουν κάνει νὰ περιµένουµε.
Αἰτία τὸ πρόγραµµα, ἐκ πρώτης ὄψεως ἄκρως ἐνδιαφέρον (µάτην θὰ τὸ
περιµέναµε τὴν τελευταία 5ετία καί βάλε, ἀπὸ τὴν «κακοπαντρεµένη»
ΚΟΑ), ἑστιασµένο σὲ ἕνα ἐλάχιστα γνωστό, ἐν Ἑλλάδι, µέρος τοῦ ἔργου
τοῦ Λίστ: τὸ συµφωνικό. Ἀκούστηκαν τρεῖς συνθέσεις, ἐξ' ὧν δύο ἀπὸ τὰ
13 συµφωνικὰ του ποιήµατα, µορφὴ κατ' ἐξοχὴν ταυτισµένη µὲ ἐκεῖνον.
Σὰ σφήνα, ὅµως παρεµβλήθηκε τὸ ἐφιαλτικὸ Συµφωνικὸ Κοντσέρτο γιὰ
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πιὰνο καὶ ὀρχήστρα τοῦ Καλοµοίρη, ποὺ δυναµίτισε τὴ συναυλία. Τέλος
πάντων ἰδοὺ τὸ πρόγραµµα (τὸ ψηφίο S παραπέµπει στὸν Κατάλογο
Ἔργων Λίστ [350 ἔργα!], τοῦ Ἄγγλου συνθέτου Humphrey Searle
(1915-1982).
1. ΛΙΣΤ ΦΕΡΕΝΤΣ [Liszt, Ferenc, 1811-1886]: Ἡ νυχτερινὴ
ποµπὴ [Der nächtiche Zug], 1856-61;], ἔργο S 110 / ἀρ.1, πρῶτο ἀπὸ
τὸ δίπτυχο Ἐπεισόδια ἀπὸ τὸ «Φάουστ» τοῦ Λέναου (Episoden aus Lenau's Faust) 1. Μεγάλη µουσική, ἀπὸ τὶς πρῶτες ἀρθρώσεις, προιωνίζεται ἕνα ἀπώτερο µέλλον της: σταθερὸς προσανατολισµὸς στὴ χρωµατικότητα-ἀτονικότητα, ἕνα ἐκτενὲς σχῆµα µὲ κατιόντα ἠµιτόνια
pizzicato ppp (τὸ εὐχηθήκαµε λίγο δυνατότερο, χάριν νοηµατικῆς
εὐκρινείας), ὡραῖο σόλο ἀγγλικοῦ κόρνου, πέρασµα σὲ ἀρχαιοελληνικὸ
δώριο τρόπο καὶ κατάληξη σὲ λειτουργικοῦ ὕφους µείζονα τρόπο.
Λεπτότατη προσέγγιση δυναµικῆς, ἑρµηνευτικά ἀναδεικτικότατη τῆς
µουσικῆς οὐσίας. Θυµήθηκα τὴν ἐµπνευσµένη ἀπὸ τὸ ἴδιο ποίηµα τοῦ
Λέναου ὑπέροχη ὁµότιτλη (γαλλ. Procession nocturne, ἔργο 6, 1899)
τοῦ δυστυχῶς παραγκωνισµένου σήµερα Γάλλου συνθέτου Ἁνρὶ Ραµπώ
[Henri Rabaud, 1873-1949] ποὺ στὰ νιάτα µου ἀκουγόταν ἀρκετὰ
ἀπὸ τὸ τότε ΕΙΡ, ἵσως καὶ τὴν ΚΟΑ.
2. ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ, ΜΑΝΩΛΗΣ [1883-1962]: Συµφωνικὸ Κοντσέρτο γιὰ πιάνο καὶ ὀρχήστρα, α´ ἑξάµηνο 1935· α´ ἐκτ. Ἀθήνα, θέατρο
Ὀλύµπια, 5 Ἀπρ. 1937, Συµφωνικὴ Ὀρχήστρα Ὠδείου Ἀθηνῶν, ἀρχιµουσικὸς Φιλοκτήτης Οἰκονοµίδης, σολίστ: Λίλα Λαλαούνη. Τὰ µέρη:
Ι. Allegro con moto ma maestoso.
ΙΙ. Παραλλαγές, φούγκα καὶ φινάλε ἀπάνω σὲ ἕνα ἑλληνικὸ δηµοτικὸ τραγοῦδι (Ὁ Λύγκος ὁ Λεβέντης, ὁ ἀρχιληστὴς).
Συµφορητικὰ πληθωρικό, ἀδιάντροπα καὶ αὐτάρεσκα ἄγριο, ὀρχηστρικὸ
ταβατοῦρι, κτηνώδης ὑπεραπασχόληση τοῦ σολίστ, (οὔτε Νέγρος τοῦ
1840 σὲ φυτεία τοῦ ἀµερικανικοῦ Νότου, νὰ ἦταν ὁ ἡρωϊκὸς πιανίστας
1

Nikolaus Lenau (1802-1850): Σηµαντικὸς αὐστριακὸς ροµαντικὸς ποιητικὸς.

Ἀπ]ο τὰ σηµαντικότερα ἔργα του ὁ Φάουστ (ἔκδ. 1836) ὅπου «ἀπογυµνώνει τὴν
ψυχή του στὸν κόσµο» (Βικιπαίδεια)λ
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Βασίλης Βαρβαρέσος) σὲ ἀτελείωτα πιανιστικὰ τσίου-τσίου, πλὰτςπλοὺτς καὶ κοπανιστὲς πολύφθογγες συγχορδίες! Ὁ ἄτυχος ἔπαιζε ἀπὸ
τὴν ἔκδ. τοῦ ἔργου γιὰ δυὸ πιάνα, γυρίζοντας ὁλοµόναχος καὶ τὰ φύλλα.
Ἐκκωφαντικὸς βερµπαλισµὸς, µιᾶς ἀηδῶς γνώριµης, ἰσόβια αὐταναµασούµενης µανιέρας στὰ δύο ἀφόρητα µέρη, συνολικῆς διάρκειας 35´40´´!
Ὅλη ἡ ψυχικὴ ἀσκήµια ἀτόµου ποὺ ὅπως µαρτυρεῖ στὰ Ἀποµνηµονεύµατά του ὁ ἀείµνηστος Δηµήτριος Λεβίδης (1886-1951), µόλις
µπῆκαν οἱ Γερµανοὶ τὸ 1941 στὴν Ἀθήνα, ἔσπευσε νὰ δόσει συναυλία
ἔργων του ἐνώπιον «ἄνω τῶν 200 ἀξιωµατικῶν», Ναζί, φυσικά. Ἀρκετὰ
ὄντως ἀξιόλογα ἔργα του, δὲν τὸν ἀποχαρακτηρίζουν δυστυχῶς ὡς
νοσηρότατο φαινόµενο τῆς ΕΕΜ. Χρειάζεται τόµους ἡ καταγραφὴ τῶν
ζηµιῶν ποὺ τῆς προκάλεσε καὶ τῶν ἁµαρτιῶν ἤθους του. Βεβαίως
µαέστρος καὶ σολίστ, συγκρούστηκαν παλληκαρίσια, µὲ τὸν καλοµοιρικὸ
τυφῶνα Κατρίνα καὶ εὐτυχῶς...ἐπέζησαν! Πάντως καλλίτερη δυνατὴ
ἑρµηνεία τοῦ ἠχητικοῦ αὐτοῦ µενίρ παραµένει τοῦ Ἄρη Γαρουφαλῆ
(1942-2013) πρὸ δεκαετιῶν στὸ Ἡρώδειο―ποῦ νἀ ἀκούσετε καὶ τὸ
ὄργιο φάλτσου στὴν ἠχογράφησή του (δεκαετίας 1950;) ὑπό τὸ συνθέτη,
µὲ σολίστ τὴ κόρη του Κρινώ!
3. ΛΙΣΤ ΦΕΡΕΝΤΣ [Liszt, Ferenc]: Ce qu'on entend sur la
montagne [Ὅ,τι ἀκούει κανένας στὸ βουνὸ], συµφωνικὸ ποίηµα ἀρ. 1,
1847-56, 4 ἀναθεωρήσεις, ἔργο S 95, πάνω στὸ ὁµότιτλο ποίηµα τοῦ
Βικτὸρ Ὑγκό [Victor Hugo]. Παρὰ τὴ µεγάλη του διάρκεια (περ. 30´:
τό χρονόµετρό µου µέ πρόδωσε!), καὶ παρ' ὅλο ποὺ ἐλάχιστα συσχετίζεται µὲ τὸ ποίηµα τοὺ Ὑγκό, ἀκούστηκεν ὡς Μότσαρτ, µετὰ τὸν καλοµοιρικὸ βραχνᾶ. Ἀλλά παρὰ τὴν µακρηγορία του (ἀναφέρεται ὡς τὸ
ἐκτενέστερο τῶν συµφωνικῶν ποιηµάτων Λίστ), βρίθει γοητευτικῶν ἰδεῶν
ποὺ ἐπίσης ἀναπέµπουν στὸ µέλλον τῆς µουσικῆς: θέµα χαλκίνων σὲ
παρεστιγµένα στὸ ὁποῖο ἀπαντὰ ἀνιοῦσα γραµµὴ βιολοντσέλων, ἐκτενὲς
σόλο βιολιοῦ, σόλο φλάουτου κ.λ.π.
4. ΛΙΣΤ ΦΕΡΕΝΤΣ [Liszt, Ferenc]: Οὑγγαρία, συµφωνικὸ ποίηµα
ἀρ. 9, 1854, ἔργο S 103, α´ ἐκτέλεση µὲ ἀρχιµουσικὸ τὸ συνθέτη, Ἐθνικὸ Θέατρο Βουδαπέστης, 1856. Πλούσιο σὲ ἰδέες (ρυθµικὸ οὑγγρικὸ
ἐµβατήριο, «σόλο λαϊκοῦ»(;) οὑγγαρέζικου βιολιοῦ, βίαιες «µαγυάρικες»
ἀποστροφὲς, ἕνα ἐνδιαφέρον σόλο φαγκότου, συνυπολογιζοµένης καὶ τῆς
κοπώσεώς µας ἀπὸ τὰ προηγηθέντα, ἄφηνε τὴν ἐντύπωση ὑλικῶν ποὺ
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ἀποτύγχαναν νὰ ὀργανωθοῦν σὲ µορφή. Σηµείωσα ἀγγλικὰ: what for?
Καὶ θυµήθηκα τὴν ἀποδιδόµενη στὸν Ὁράτιο (Αrs poetica) λατινικὴ
ρήση Quandoque bonus dormitat Homerus ['Eνίοτε καὶ ὁ ἀγαθὸς
ὑπνώττει Ὅµηρος]. (ΜΜΑ, αἴθουσα ΧΔΛ, Τρ. 16.10.2018). Υ.Γ.
Εὐχάριστη ἔκπληξη: τὸ 4σέλιδο ἐκτύπωµα µὲ µεταφράσεις τῶν
ποιηµάτων Lenau καὶ Hugo ἀπὸ τὴν ἀνεκτίµητη Λένια Ζαφειροπολου
καὶ τὴν ἔξοχη µετάφραση (προφανῶς ἀπὸ τὸ οὑγγρικὸ πρωτότυπο) τῆς
Κας Εἰρήνης Πατσέα, τοῦ ποιήµατος Γιὰ τὸν Φέρεντς Λίστ τοῦ
Mihály Vörösmarty (1800-1855).

*

*

*

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΑΞΙΑ ΤΙΜΗΤΙΚΟΤΑΤΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ καὶ ἐκτὸς «πεπτηµένης», ἀφιερωµένη στὴν 100ετία ἀπὸ τῆς ἱδρύσεως τοῦ Κ.Κ.Ε.
Στὸ Μέγαρο τοῦ Περισσοῦ µᾶς ἔφεραν πανίσχυροι «µαγνῆτες» ἕλξεως:
πρωτίστως ἡ ἐπέτειος (δηλῶ πανευτυχὴς ποὺ τὴν πρόλαβα ἀκόµη ζωντανός), οἱ συµµετέχοντες ἑρµηνευτὲς (Συµφωνικὴ Ὀρχήστρα ΕΡΤ ὑπὸ
τὴ διεύθυνση τοῦ πανάξιου άρχιµουσικοῦ, ἐρευνητοῦ τῆς ΕΕΜ καὶ βιολιστοῦ Χρήστου Κολοβοῦ, ἀπὸ τὶς µεγάλες ἐλπίδες τῆς µουσικῆς µας)
καὶ τὸ πρόγραµµα ―τρία ἔργα, δύο τοῦ Ἀλέκου Ξένου ὡς κατ' ἐξοχὴν
συνθέτου τῆς Ἐθνικῆς Άντιστάσεως καὶ ἕνα τοῦ Μπετόβεν. Φύγαµε
ὅµως πολλαπλᾶ γοητευµένοι, ἀπὸ τὴν ὑψηλὴ ποιότητα τῆς διοργανώσεως
(πρόγραµµα ποὺ ἄρχισε καὶ τελείωσε τηρώντας αὐστηρότατα ἀλλὰ δίχως
ἄγχη τὰ προβλεφθέντα χρονικὰ πλαίσια), ἄριστη ταξιθεσία καὶ καλαίσθητο ἔντυπο πρόγραµµα µὲ κατατοπιστικότατες ἀναλύσεις τῶν ἔργων.
Ἤδη ἔκπληξη ὑπῆρξε ἡ ἐναρκτήρια λακωνικότατη ὁµιλία τῆς Κας Ἑλένης Μηλιαρονικολάκη, µέλους τῆς ΚΕ τοῦ ΚΚΕ καὶ ὑπεύθυνης τοῦ
Τµήµατος Πολιτισµοῦ της. Θέµα: περίπου τὰ κοινωνικὰ ὠφέλη ἀπὸ τὴ
διάδοση τῆς σοβαρῆς µουσικῆς στὶς εὑρύτερες µάζες. Τίτλος: Ἔργα ποὺ
ἀντιπροσωπεύουν τὴν ἀνοδικὴ πορεία τῆς ἀνθρωπότητας πρὸς τὴν
κοινωνικὴ ἀπελευθέρωση (Βλ. ἐφ. Ὁ Ριζοσπάστης, Πέµ. 18.10. 2018,
σελ. 12) 'Eκφωνηµένο µὲ λεκτικὴ ἄρθρωση ἰδεώδους καθαρότητας ποὺ
θὰ ζήλευαν τὰ 99% τῶν Ἑλλήνων ἠθοποιῶν θεάτρου πρόζας, ἦταν µιὰ
ἁπλῆ, πειστικότατη καὶ ἰδίως ἀκατάρριπτη συνηγορία τοῦ κοινωνικὰ
εὐεργετικοῦ ρόλου τῆς διαδόσεως τῆς Ἔντεχνης Μουσικῆς στἰς πλατειὲς
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µάζες. Παραθέτουµε µικρὸ ἀπόσπασµα αὐτῆς τῆς ὑψηλῆς, µαχόµενης,
δοκιµιακῆς γραφῆς:
Ἀρκετοὶ βέβαια ὑποστηρίζουν ὅτι ἡ ἔντεχνη, δηλαδή ἡ κλασικὴ µουσική,
δὲν µπορεῖ νὰ εἶναι λαϊκή, γιατὶ ἀπευθύνεται σὲ ἕναν στενὸ κύκλο
µυηµένων. Πραγµατικὰ λαϊκὸ ὅµως δὲν εἶναι αὐτὸ ποὺ γίνεται ἄµεσα
ἀντιληπτὸ πλατιὰ ἀπὸ τὸ λαό, ἀλλὰ αὐτὸ ποὺ ὑπηρετεῖ τὸ γιγάντιο πλέγµα
τῶν λαϊκῶν συµφερόντων, ἀπὸ τὰ πιὸ φανερά µέχρι τὰ πιὸ µύχια καὶ
κρυφά. Ἡ κλασικὴ µουσική, γι`σ παράδειγµα, ἔχει τὴ δύναµη νὰ ἐνσαρκώνει µὲ µοναδική, µὲ ἀνυπέρβλητη βαθύτητα καὶ σθένος τὶς ιδέες, τὰ
αἰσθήµατα καὶ τὰ ἀνθρώπινα βιώµατα, ἀκριβώς ἐπειδή εἶναι ἡ πιὸ
ἀπαιτητικὴ καὶ σύνθετη κατηγορία τῆς µουσικῆς. Καθῆκον ἑποµένως τῶν
δυνάµεων ποὺ ἐπιζητοῦν τὴ λαϊκότητα στὴν τέχνη εἶναι νὰ µετατρέψουν
τὸν στενὸ κύκλο τῶν µυηµένων, στὴ µουσικὴ καὶ σὲ κάθε εἶδος τέχνης, σὲ
πλατὺ κύκλο µυηµένων. (...) Αὐτὸ ἀκριβῶς δηλαδὴ ποὺ ἕναν αἰώνα τώρα
επιδιώκει κὶι πραγµατοποιεῖ τὸ ΚΚΕ µὲ τὴ µορφωτικὴ καὶ πολιτιστικὴ
δράση του σὲ ὁποιεσδήποτε περιστάσεις - καὶ ὄχι µονάχα στὶς σχετικ
«εἰρηνικές» ὅπως ἡ σηµερινή - χωρίς ποτὲ νὰ παραιτηθεῖ (...)»

Τὴν προσέγγιση τοῦ νέου ἀρχιµουσικοῦ στὴν ἑρµηνεία, ἔχουµε παρακολοθήσει σὲ ὅλες σχεδὸν τὶς συναυλίες του ἐν Ἑλλάδι. Μᾶς ἔχει ἐντυπωσιάσει ἡ ἔλλογη, σοφὰ µελετηµένη, λιτότητα τῆς κινησεολογίας του
ποὺ ἐπιτρέπει στοὺς µουσικοὺς νὰ παίζουν ἄνετα. δίχως ἄγχος. Αὐτὴ τὴ
φορά, τόσο στὸν Ἀλέκο Ξένο ὅσο καὶ στὸ Μπετόβεν, µᾶς ἐντυπωσίασαν
τά τέµπι του. Τὰ ἔργα τῆς συναυλίας κατὰ σειρὰν ἐκτελέσεως:
1. ΞΕΝΟΣ, ΑΛΕΚΟΣ (1912-1995): Ὁ Διγενῆς δὲν πέθανε (1952),
ἀφιερωµένο στὴ µνήµη τοῦ Νίκου Μπελογιάννη, µετὰ τὴν ἐκτέλεσή του
στὸ Γουδῆ, 30.3.1952. Α´ ἐκτέλεση, ΚΟΑ ὑπὸ τὸν Ἀνδρέα Παρίδη, 8.
4.1956, προφανῶς χωρὶς ἀναφορὰ στὸν παραλήπτη τῆς ἀφιερώσεως.
Πρέπει νὰ τὸ εἴχαµε ἀκούσει τότε, µὲ ἄκραν αὐθαιρεσία στὰ τέµπι
(αὐτὸς ἦταν ὁ Παρίδης...) Ἐδῶ λὲς καὶ πρωτακούγαµε τὸ ἔργο:
ὡραιότατο, µὲ ξύλινα στὴν ὰρχή, ὡραῖο κορύφωµα στὶς ψηλὲς περιοχές
τῶν βιολιῶν, ἀφήνει ἐντυπώσεις αἰχµηρῶν διαφωνιῶν καὶ ἀτονικότητας
(στὴν Ἑλλάδα τοπυ 1952!) ἀλλὰ καὶ ἀστραφτερῆς ἐνορχηστρώσεως.
2. ΞΕΝΟΣ, ΑΛΕΚΟΣ (1912-1995): Κύπρος, Ἑλλάδα µας (1964),
Α´ ἐκτέλεση, ΚΟΑ ὑπὸ τὸ Θεόδωρο Βαβαγιάννη, 25.3.1956―τότε
βλέπετε ἡ ΚΟΑ, σήµερα ἄθυρµα τῶν Τσιαλήδων, θυµόταν καὶ τιµοῦσε
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τὶς ἐθνικὲς ἐπετείους. Καὶ πάλι ὁ Κολοβός, θαυµατούργησε ἐπιλέγοντας
τὰ σωστὰ τέµπι. Θυµοῦµαι πόσο ἀργὰ ἔπαιρνε ὁ Βαβαγιάννης, τὸ
γρήγορο οἰονεὶ «ἁπλοϊκὸ» ρυθµικὸ θέµα, τὸ πιὀ ἀποµνηµονεύσιµο τοῦ
ἔργου, ποὺ ἀπάγει στὸ κορύφωµά του. Δυστυχῶς, ὅσο περνοῦν τὰ χρόνια
τὸσο οἱ περισσότεροι ἰθύνοντες τῶν ὀρχηστρῶν µας ἐνταφιάζουν σὲ
ἐγκληµατικὴ λήθη τἠν ἱστορικὴ (καὶ ὄχι µόνο...)῎Εντεχνη Ἑλληνικὴ
Μουσική.
3. ΜΠΕΤΟΒΕΝ, ΛΟΥΝΤΒΙΧ ΒΑΝ [Beethoven, Ludwiig van,
1770-1827], Συµφωνία ἀρ. 5, ντο ἐλ, ἔργο 67, α´ ἐκτ., Βιέννη, Theater an der Wien, 22.12.1808, ἀρχιµουσικὸς ὁ συνθέτης). Ἡ µέση διάρκεια τοῦ πασίγνωστου ἔργου, ποὺ σὲ κάθε νέα ἀκρόαση, ἀποκαλύπτεται
ὁλοκαίνουργιο στὴν τροµερὴ συνοχὴ καὶ συνέπεια τῶν ἰδεῶν του, εἶναι
περίπου 34´. Ἐδῶ, ἄφησε τὴν ἐντύπωση ὅτι κράτησε κάπου 25´:
Ἁπλούστατα ὁ Χρῆστος Κολοβός, εἶχε χρησιµοποιήσει τὰ πρωτότυπα,
τέµπι τοὺ Μπετόβεν, ἀντικαθιστώντας τὶς συνηθισµένες ἀπὸ ἀναρίθµητους µαέστρους κραυγαλεότητος τῶν χαλκίνων, µὲ αὐτὴ καθ' ἑαυτὴ τὴν
πεµπτουσία τῆς µουσικῆς.Ἐντύπωση ἔκαµε ἡ διαλεκτικὴ ἠχητικῶν
ὄγκων καὶ δυναµικῆς, ἡ τελειότητα ἐκφορᾶς τῶν γρήγορων περασµάτων
τῶν βιολοντσέλλων στὸ γ´. µέρος καὶ ὁ τέλεια «γραµµικός», θὲ λέγαµε
σχεδιασµὸς τῆς ὅλης συλλήψεως.
4. ΠΙΕΡ ΚΡΕΤΙΕΝ ΝΤΕ ΓΚΕ(Ϋ)ΤΕΡ [Pierre Chretien De
Geyter, 1848 – 1932]: γιὰ ὅσους τὸ ἀγνοοῦν Βέλγος σοσιαλιστὴς καὶ
ἀργότερα κοµµουνιστὴς ἐργάτης, ὁ συνθέτης τῆς ξακουσµένης Διεθνοῦς
(L' Internationale, κείµ. Eugène Edine Pottier· α´, ἐκτ. Λίλλη
[Γαλλία] 23 Ἰούλ. 1888, ἀπὸ τὴ Χορῳδία La Lyre de Travailleurs,
δηλ. Ἡ Λύρα τῶν Ἐργατῶν): ἐνορχήστρωση-διασκευὴ γιὰ µεγὰλη
συµφωνικὴ ὀρχήστρα, εἰδικὰ γιὰ τὴ συγκεκριµένη συναυλία τοὺ
ἀρχιµουσικοῦ Σπύρου Μαυρόπουλου. Ἰδεώδης κατακλεῖδα µοναδικὴς
βραδιᾶς ποὺ µᾶς ἄφησε ὅλους περίσσια φορτισµένους συγκινησιακὰ.
(Περισσός, Μέγαρο ΚΚΕ, Τετ. 17.10.2018).
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