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Ο Γιώργος Σισιλιάνος γελλήζεθε ζηελ Αζήλα ην 1920. Μεηά από κηα ζύληνκε θνίηεζε ζηελ Ννκηθή 

ρνιή, ηελ νπνία εγθαηέιεηςε κόιηο ελειηθηώζεθε, απνθάζηζε λα αθηεξσζεί ζηε ζύλζεζε. 

Πξώηνο ηνπ δάζθαινο ζην πηάλν θαη ζηα ζεσξεηηθά ήηαλ ν Κώζηαο θαθηαλάθεο. Πήξε ηα πηπρία ηεο 

Ωδηθήο θαη ηεο Αξκνλίαο κε ηνλ Μάξην Βάξβνγιε ζην Διιεληθό Ωδείν θαη ηα πηπρία ηεο Αξκνλίαο (γηα 

δεύηεξε θνξά), ηεο Αληίζηημεο θαη ηεο Φνύγθαο κε ηνλ Γεώξγην θιάβν ζην Ωδείν Αζελώλ. Ο 

ηειεπηαίνο ηνλ πξνέηξεςε λα ζπλερίζεη ηηο ζπνπδέο ηνπ ζην εμσηεξηθό, ζπζηήλνληάο ηνπ σο δάζθαιν 

ηνλ Ildebrando Pizzetti πνπ δίδαζθε ζηελ Αθαδεκία ηεο Santa Cecilia ζηε Ρώκε. Σν 1952 έγηλε δεθηόο 

ζηελ ηάμε ηεο ζύλζεζεο ηνπ Pizzetti κε ην έξγν ηνπ Η αποκάλςτη ηηρ 5ηρ ζθπαγίδαρ, op. 7 καδί κε 

ηνλ Reginald Smith Brindle θαη ηνλ Franco Donatoni θαη ην 1953 νινθιήξσζε ηηο ζπνπδέο ηνπ κε 

ην Κονηζεπηίνο, op. 11. ηε ζπλέρεηα πήγε ζην Παξίζη όπνπ παξαθνινύζεζε καζήκαηα κε ηνλ Tony 

Aubin ζην Conservatoire de Paris θαη ζηελ Ακεξηθή όπνπ παξαθνινύζεζε καζήκαηα κε ηνλ Walter 

Piston ζην Harvard University, κε ηνλ Boris Blacher ζην Tanglewood, κε ηνλ Vincent Persichetti θαη 

ηνλ Peter Menin ζην Julliard School of Music. 

Από ην 1956 εγθαηαζηάζεθε κόληκα ζηελ Διιάδα θαη αθηεξώζεθε ζρεδόλ απνθιεηζηηθά ζηε ζύλζεζε. 

Έρνληαο ήδε πεξάζεη ζηε δεύηεξή ηνπ πεξίνδν κε ην έξγν Κονηζέπηο για οπσήζηπα, op. 12 (1954) 

πεηξακαηίζηεθε κε ηα ζύγρξνλα κνπζηθά ξεύκαηα, εγθαηαιείπνληαο ηελ ηξνπηθόηεηα πνπ ραξαθηεξίδεη 

ηελ πξώηε ηνπ πεξίνδν.Οη αλαδεηήζεηο ηνπ απηήο ηεο πεξηόδνπ ζηξέθνληαη ζηε δσδεθαθζνγγηθή 

ηερληθή (Κονηζέπηο για οπσήζηπα, op. 12, Κοςαπηέηο εγσόπδυν no. 2, op. 13), ζηνλ νιηθό ζεηξατζκό 

(Παπαλλαγέρ ζε ηέζζεπα πςθμικά θέμαηα, op. 24), ζηελ ειεθηξνληθή κνπζηθή (Δπειζόδια ΙΙ, op. 30, 

Παπαβολή, op. 34). Με ην έξγν Μελλισόμειδη, op. 44 (1980) εγθαηληάδεηαη ε ηξίηε πεξίνδνο ηνπ 

ζπλζέηε πνπ απνηειεί κηα πξνζπάζεηα απειεπζέξσζεο από ηηο ζπκβάζεηο ηεο ζύγρξνλεο κνπζηθήο 

ηερληθήο θαη έρεη ζαλ ζθνπό ηελ δεκηνπξγία κηαο πην πξνζσπηθήο αιιά θαη ιηγόηεξν εξκεηηθήο 

κνπζηθήο γιώζζαο. 

Έξγα ηνπ έρνπλ εθηειεζζεί από κεγάιεο νξρήζηξεο θαη καέζηξνπο ζηελ Διιάδα θαη ζην 

εμσηεξηθό: Ππώηη Σςμθυνία, op. 14, Φηιαξκνληθή ηεο Νέαο Τόξθεο/ Γεκήηξεο 

Μεηξόπνπιν· Κονηζέπηο για βιολονηζέλλο και οπσήζηπα, op. 22, Orchestre de la Suisse romande/ 

Samuel Baud-Bovy· Σύνθεζιρ, op. 21, Paris Philharmonic Orchestra/ Charles Bruck· Ανηίθυνα, op. 

40, Radio Symphony Orchestra of Berlin/ Peter Eotvos· Γαίμυν, op. 50, Gewandhaus Symphony 

Orchestra/ Kurt Masur. 

Παξάιιεια κε ηε ζπλζεηηθή ηνπ εξγαζία ν Γηώξγνο ηζηιηάλνο ζπκκεηείρε ελεξγά ζηε δεκόζηα 

κνπζηθή δσή ηεο Διιάδαο. Σν 1960 δηνξίζηεθε πξντζηάκελνο ηνπ κνπζηθνύ ηκήκαηνο ηνπ Δ.Ι.Ρ., ζέζε 

ζηελ νπνία παξέκεηλε κέρξη ην 1962 θαη από ην 1974 σο ην 1975 δηνξίζηεθε Γηεπζπληήο κνπζηθώλ 

πξνγξακκάησλ ηνπ Δ.Ι.Ρ. Από ην 1963 σο ην 1964 δηεηέιεζε Γεληθόο Γξακκαηέαο ηνπ Μνπζηθνύ 

πκβνπιίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο. Τπήξμε ηδξπηηθό κέινο θαη αληηπξόεδξνο ηνπ 

Διιεληθνύ Σκήκαηνο ηεο Γηεζλνύο Δηαηξείαο ύγρξνλεο Μνπζηθήο (I.S.C.M., 1964-1968). Από ην 

1966 είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ ηνπ Διιεληθνύ ηκήκαηνο ηεο Γηεζλνύο Δηαηξείαο 

Αηζζεηηθήο. Από ην 1976 σο ην 1979 ζπκκεηείρε σο κέινο ζην δηνηθεηηθό ζπκβνύιην ηεο Δζληθήο 

Λπξηθήο θελήο. Σν 1981 εθιέρζεθε πξόεδξνο ηεο Έλσζεο Διιήλσλ Μνπζνπξγώλ, ζέζε ζηελ νπνία 

παξέκεηλε σο ην 1989. Έρεη ζπκκεηάζρεη πνιιέο θνξέο σο κέινο ζην γλσκνδνηηθό ζπκβνύιην ηνπ 

Φεζηηβάι Αζελώλ θαη ιακβάλεη ζπρλά κέξνο ζε επηηξνπέο δηεζλώλ δηαγσληζκώλ. 

Ο Γηώξγνο ηζηιηάλνο έρεη ηηκεζεί κε ην βξαβείν Herder (Βηέλλε, 1991) θαη κε ην ηεο Δηξήλεο Γ. 

Παπατσάλλνπ βξαβείν ηεο Αθαδεκίαο Αζελώλ (1994). Έρεη αλαθεξπρζεί Cavaliere “Al merito della 

Republica Italiana” (1976) θαη Chevalier en Arts (Παξίζη, 1991). 

Πηγές:  

- Ιδηόρεηξν βηνγξαθηθό ζεκείσκα ηνπ ζπλζέηε. 

- Γηώξγνο Λεσηζάθνο, ιήκκα “ηζηιηάλνο, Γηώξγνο”, ζην Παγκόζμιο βιογπαθικό λεξικό, (Αζήλα, 

Δθδνηηθή Αζελώλ, 1991). 

- Αιέθα πκεσλίδνπ, Λεξικό Δλλήνυν ζςνθεηών, (Αζήλα, Νάθαο 1995). 
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