
Γεκήηξεο Σεξδάθεο 
 

 

Βηνγξαθηθό 

Ο Γεκήηξεο Σεξδάθεο, πηόο ηνπ ζπγγξαθέα 'Αγγεινπ Σεξδάθε (1907-1979), 

γελλήζεθε ζηηο 12 Μαξηίνπ ηνπ 1938 ζηελ Αζήλα. πνύδαζε ζύλζεζε ζηελ 

Αζήλα κε ηνλ Γηάλλε Γ. Παπατσάλλνπ θαη ζηελ Κνισλία κε ηνλ Bernd Alois 

Zimmermann θαη ηνλ Herbert Eimert (ειεθηξνληθή κνπζηθή) . 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δεκηνπξγηθήο ηνπ πνξείαο θαη σο “ζπλζέηεο 

επξηζθόκελνο κεηαμύ δύν θόζκσλ” αλέπηπμε κηα πξνζσπηθή κνπζηθή γιώζζα 

, πνπ έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζηε κνπζηθή ηεο Διιάδαο θαη ηεο Αλαηνιηθήο 

Μεζνγείνπ γεληθόηεξα. Όκσο ν Σεξδάθεο δελ είλαη απιά κηκεηήο ησλ 

παλάξραησλ παξαδόζεσλ ηνπ γελεζιίνπ ρώξνπ ηνπ. Υξεζηκνπνηεί ηα ηερληθά 

ηνπο ραξαθηεξηζηηθά, όπσο ηα αξραία γέλε (δηαηνληθό - ρξσκαηηθό - 

ελαξκόλην) θαη ηα ηεηξάρνξδα, ζηελ πξνζπάζεηα λα δηακνξθώζεη έλα πξνζσπηθό ηδίσκα, ζην νπνίν 

ππεξηεξνύλ νξηδόληηνη, δει. κεισδηθνί, ζρεκαηηζκνί. Πξόθεηηαη γηα κηα κεισδηθόηεηα, ε νπνία δελ έρεη 

ζρέζε κε ην ζπγθεξαζκέλν ζύζηεκα ηεο Γπηηθνεπξσπατθήο κνπζηθήο, αιιά ρξεζηκνπνηεί 

κηθξνδηαζηήκαηα, δει. δηαζηήκαηα κηθξόηεξα ηνπ εκηηνλίνπ, ζε κηα πνηθηιία κεισδηθώλ ζπλζεηηθώλ 

ρεηξηζκώλ. 

Ο Σεξδάθεο αληηιακβάλεηαη ηε κνπζηθή ηνπ σο έλα είδνο “αηκνδνζίαο ζην ζώκα ηεο Γπηηθνεπξσπατθήο 

κνπζηθήο, ε νπνία, απνκνλσκέλε γηα αηώλεο από ηνπο κεγάινπο Αλαηνιηθνεπξσπατθνύο θαη 

Δμσεπξσπατθνύο κνπζηθνύο πνιηηηζκνύο, έρεη θηάζεη ζε αδηέμνδν”. 

Ο ίδηνο ζηόρνο θηλεί θαη ηε δξαζηεξηόηεηά ηνπ σο δαζθάινπ, δει. ε δηεύξπλζε ησλ νξηδόλησλ ησλ 

λέσλ ζπλζεηώλ: ην 1985/86 δίδαμε σο επηζθέπηεο θαζεγεηήο ζηελ Αλση. ρνιή Σερλώλ ηνπ 

Βεξνιίλνπ · από ην 1989 έσο ην 1994 δίδαμε ζηε Μνπζηθή Αθαδεκία ηνπ Νηύζζειληνξθ, ζηελ ίδηα 

πόιε όπνπ μεθίλεζε λα δηδάζθεη ην 1970 · από ην 1990 έσο ην 1997 δηεύζελε ην ηκήκα ζύλζεζεο ηεο 

Μνπζηθήο Αθαδεκίαο ηεο Βέξλεο, ελώ από ην 1994 είλαη ηαθηηθόο θαζεγεηήο ζηε Μνπζηθή Αθαδεκία 

“Felix Mendelssohn Bartholdy” ηεο Λεηςίαο. 

Η δηεζλήο ηνπ αλαγλώξηζε μεθηλά από ηελ ά εθηέιεζε ην 1970 ζηε Βαζηιεία ηνπ έξγνπ ηνπ Οίθνο, ζε 

θείκελν ηνπ Ρσκαλνύ ηνπ Μεισδνύ. Η κνπζηθή ηνπ ήδε από ην 1972 μεπέξαζε ηα Δπξσπατθά ζύλνξα 

θαη έξγα όπσο ε Καταβασία (1972) έρνπλ παηρηεί ζε όιεο ηηο επείξνπο. 

Ο Γεκήηξεο Σεξδάθεο ζήκεξα δεη θαη δηδάζθεη ζηε Λεηςία, δηαηεξώληαο παξάιιεια ηαθηηθή θαη 

νπζηαζηηθή επαθή κε ηελ Διιάδα. 

 

Πεγέο:Ιδηόγξαθν βηνγξαθηθό ηνπ ζπλζέηε. 

Αιέθα πκεσλίδνπ, Λεμηθό Ειιήλωλ Σπλζετώλ (Αζήλα, Νάθαο 1995). 

Βηνγξαθηθό ηνπ Γ. Σεξδάθε ζην: επηκ. Γηάλλε Γ. Παπατσάλλνπ, Από τελ Ειιεληθή Μνπσηθή 

Πξωτνπνξεία τνπ 20νύ Αηώλα (Αζήλα, ΔΣΔΒΑ [1997]). 

 

πλέληεπμε 

Ο Δεκήτξεο Τεξδάθεο είρε τε θαιωσύλε λα καο παξαρωξήσεη στηο 19 Φεβξνπαξίνπ 1998 τε 

σπλέλτεπμε πνπ αθνινπζεί. 



Υαξαθηεξίδεηε ηνλ εαπηό ζαο σο “ζπλζέηε κεηαμύ δύν θόζκσλ”: Πώο ζα πεξηγξάθαηε ηε ζρέζε ζαο 

κε ηε Γπηηθή παξάδνζε; Δπίζεο, πώο απνηηκάηε ηε κνπζηθή πξνζθνξά ηνπ 20νύ αηώλα, ηώξα πνπ 

πιεζηάδνπκε ζην ηέινο ηνπ; 

Η ζρέζε κνπ κε ηε Γπηηθή κνπζηθή είλαη γόληκα αξλεηηθή. Έρνληαο εγθαίξσο δηαπηζηώζεη ηηο αηηίεο 

πνπ ηελ νδήγεζαλ ζηνλ ηάθν (δηόηη είλαη ήδε λεθξή) πξνζπάζεζα λα ηηο απνθύγσ θαη ε πξνζπάζεηα 

απηή κε βνήζεζε λα βξσ ηε δηθή κνπ κνπζηθή γιώζζα. 

Γηαηί είλαη λεθξή; Γηόηη κηα ηέρλε πνπ δελ έρεη πιένλ απνδέθηε είλαη λεθξή. Όζνλ αθνξά ηα 

επηηεύγκαηα κπνξνύκε λα πνύκε όηη ε κνπζηθή ηνπ αηώλα καο δελ πέηπρε λα δεκηνπξγήζεη κηα λέα 

αηζζεηηθή. Μεηά ην Νηεκππζζύ θαλείο δελ κπόξεζε λα αλαθαιύςεη έλα λέν θόζκν. Οη ζπλζέηεο ηνπ ά 

κηζνύ ηνπ 20νύ αηώλα ζπλέρηζαλ ηε ξνκαληηθή παξάδνζε. Από ην 1950 όινη νη πεηξακαηηζκνί 

ζηξέθνληαη γύξσ από ην ερόρξσκα σο θύξην εθθξαζηηθό κέζν θαηαδηθάδνληαο ηε κεισδία, ζαλ 

ζηνηρείν παξαδνζηαθό. Δίηε ζεηξατθή, είηε ζύλζεζε κε ερεηηθέο κάδεο, είηε ζύλζεζε κε ζνξύβνπο δελ 

είλαη ηίπνηε άιιν παξά δηαθνξεηηθέο όςεηο ηνπ Ικπξεζζηνληζκνύ. Σί απνκέλεη απ΄όια απηά θαη ηηο 

ηπκπαλνθξνπζίεο γηα ηηο εθάζηνηε πξσηνπνξίεο; Ο πξώτκνο ηξαβίλζθπ, ν Μπέια Μπάξηνθ, ν 

Πξνθόθηεθ θαη ν νζηαθόβηηο είλαη νη κόλνη ζπλζέηεο πνπ αλαπλένπλ ζηνλ ειεύζεξν αέξα ηνπ 

ξεπεξηνξίνπ. Ο αίλκπεξγθ είλαη έλαο ζπλζέηεο γηα ηνλ νπνίν όινη κηινύλ κε ζαπκαζκό, ρσξίο 

θαλέλαο λα ζέιεη λα αθνύζεη ηε κνπζηθή ηνπ. Δίλαη ν πξώηνο πνπ άλνημε ηνλ ηάθν ηεο Γπηηθήο 

κνπζηθήο. ην δεύηεξν κηζό ηνπ αηώλα δεζπόδεη αλακθηζβήηεηα ε θπζηνγλσκία ηνπ Μεζζηάλ. Όκσο 

θαη απηόο έρεη ζην ξεπεξηόξην ηηο δπζθνιίεο ηνπ. Γηαηί; Γηόηη θαη απηόο εξγάδεηαη κε ερνρξώκαηα. Όιε 

ε ηζηνξία ηεο ζύγρξνλεο κνπζηθήο απνδεηθλύεη όηη δελ κπνξνύκε λα παξαηηεζνύκε αηηκσξεηί από ην 

κεισδηθό ζηνηρείν. Τπεξβαίλνπκε έηζη ηηο δπλαηόηεηεο ηνπ αλζξώπνπ. Έηζη θαηαδηθάδνληαη ζε ζάλαην 

ζεκαληηθά έξγα ηεο επνρήο καο, όπσο π.ρ. κεξηθά ηνπ Λίγθεηη, ηνπ Μεζζηάλ, θ.ά. Ο βαζηιεύο απέζαλε, 

δήησ ν βαζηιεύο, αιιά από πνύ ζα έιζεη ν λένο βαζηιηάο; Πξνζσπηθά ζα έβιεπα ζαλ ρώξν θαηαγσγήο 

ηελ Αλαηνιηθή Δπξώπε ή ηελ Αζία. Οη ρώξνη όκσο απηνί έρνπλ θάηη θνηλό κεηαμύ ηνπο: ηα βαζηά 

ζπκπιέγκαηα θαησηεξόηεηνο πνπ ηνπο εκθύζεζε έμππλα ε απνηθηνθξαηηθή πνιηηηθή ηεο Γπηηθήο 

Δπξώπεο, καζαίλνληάο ηνπο λα πεξηθξνλνύλ ην δηθό ηνπο πνιηηηζκό. Σα απνηειέζκαηα ηα βιέπνπκε 

θαζεκεξηλά: νη ζπλζέηεο απηώλ ησλ πεξηνρώλ αληαγσλίδνληαη πνηόο ζα γξάςεη ηελ θαιύηεξε 

ζπκθσλία ή ηελ θαιύηεξε ζνλάηα. Με δπν ιόγηα: κατκνπδηζκόο. 

Ση ξόιν παίδνπλ ζην πιαίζην ηεο ζρέζεο ζαο κε ηε κνπζηθή παξάδνζε ηεο Αλαηνιηθήο 

Μεζνγείνπ νη αλαθνξέο ζε ζπγθεθξηκέλα ηκήκαηα απηήο ηεο παξάδνζεο (π.ρ. βπδαληηλό θαη 

λεν-βπδαληηλό κέινο, αξραηνειιεληθή κνπζηθή, δξόκνη θαη καθάκ θ.ν.θ.); Δπίζεο, πώο ζα 

ηνπνζεηνύζαηε ηνλ εαπηό ζαο ζε ζρέζε κε ηελ πξνζέγγηζε άιισλ ζπλζεηώλ πνπ 

ζηξάθεθαλ ζε κε ιόγηεο ή εμσ-επξσπατθέο παξαδόζεηο (ελδεηθηηθά: Δζληθέο ζρνιέο, 

Μπάξηνθ, Μεζζηάλ, ηνθράνπδελ); 

Γελ κπνξώ λα εληνπίζσ ηελ πεγή ηεο κνπζηθήο κνπ γιώζζαο ζε κηα από ηηο παξαδόζεηο πνπ 

αλαθέξεηε. Δμ άιινπ, πνηέ δελ κηκήζεθα ηε βπδαληηλή ή ηελ αξαβηθή ή όπνηα άιιε 

παξάδνζε. Κνπβαιάσ κέζα κνπ ηελ παξάδνζε ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ πνπ είλαη ε 

κεηξηθή κνπ γιώζζα. Απηό κε βνήζεζε λα απνθύγσ πνιιέο θνληόπλνεο ηερληθέο ηεο 

ζύγρξνλεο Γπηηθήο κνπζηθήο θαη έηζη λα ηεο κεηαδώζσ λέν, θξέζθν αίκα. Όζνλ αθνξά 

ηνπο ζπλζέηεο πνπ αλαθέξαηε, ν θαζέλαο από απηνύο πήξε άιια ζηνηρεία από ηηο κε 

Γπηηθέο παξαδόζεηο: ν Μπάξηνθ πήξε κεισδηθά θαη ξπζκηθά ζηνηρεία ηεο Αλαηνιηθήο 

Δπξώπεο· ν Μεζζηάλ πήξε ερνρξώκαηα ηεο Ιλδνλεζηαθήο κνπζηθήο · ν ηνθράνπδελ 

παξέιαβε ηελ ηερληθή ηεο ζύλζεζεο κε κνληέια (patterns). Δγώ δελ ρξεζηκνπνίεζα πνηέ 

απηνύζην πιηθό. Ρίρλσ ην βάξνο ζην κεισδηθό ζηνηρείν, πνπ ην ηνπνζεηώ ζε βάζεηο κε 

Γπηηθέο, ζπγθεθξηκέλα: ζε αληίζεζε κε ηνπο ζπλζέηεο πνπ αλέθεξα, δελ ρξεζηκνπνηώ ην 

ζπγθεξαζκέλν ζύζηεκα. Απηό κνπ δίλεη ην δηθαίσκα λα ρξεζηκνπνηώ επέιηθηεο κεισδηθέο 

γξακκέο, ησλ νπνίσλ ε δνκή βαζίδεηαη ζε θαλόλεο όρη παξαδνζηαθνύο, αιιά πξνζσπηθνύο, 

πνπ δεκηνύξγεζα ζηγά-ζηγά ζηα ηειεπηαία ηξηάληα ρξόληα. Η θάζεηε γξαθή (αξκνληθέο 

ζπλερήζεηο όισλ ησλ εηδώλ) ππνρώξεζε ζπζηεκαηηθά θαη έθηαζε ζηελ απόιπηε 

κνλνθσλία, πνπ ραξαθηεξίδεη ηε λεώηεξε θάζε ηεο κνπζηθήο κνπ γιώζζαο. Η κνλνθσλία 

απηή εθηείλεηαη από έξγα ζόιν κέρξη έξγα γηα κεγάιε νξρήζηξα. 

Γλώκε καο είλαη πσο ε δηαζηεκαηηθή πνηθηιία (1/4 ηόλνπ θ.ιπ.) δελ αξθεί από κόλε ηεο γηα 



λα καο θέξεη ζε επαθή κε ηνλ πινύην ηεο κνλνθσληθήο αληίιεςεο: πνηό είλαη θαηά ηε δηθή 

ζαο γλώκε ην αμηαθό θαη γλσζηαθό θνξηίν πνπ θνκίδεη κηα κνλνθσληθή παξάδνζε θαη κε ην 

νπνίν αμίδεη λα ζπλδηαιιαγεί ζήκεξα ε έληερλε επώλπκε δεκηνπξγία; Δζείο, πώο έρεηε 

εθκεηαιιεπηεί απηό ηνλ πινύην; 

Αζθαιώο δελ αξθεί ε δηαζηεκαηηθή πνηθηιία γηα λα καο θέξεη ζε επαθή κε άιινπο 

κνπζηθνύο θόζκνπο. Γεληθά ζα έιεγα ε πνηθηιία δελ αξθεί γηα ηε δεκηνπξγία ελόο 

επηηπρεκέλνπ έξγνπ. Κιαζζηθό παξάδεηγκα ε απνηπρία ηνπ δσδεθάθζνγγνπ ζπζηήκαηνο. 

Πνηόο ζα πίζηεπε όηη νη δώδεθα θζόγγνη έρνπλ απείξσο ιηγόηεξεο δπλαηόηεηεο από ηνπο 

επηά; Η εγθαηάιεηςε όκσο ηνπ ζπγθεξαζκέλνπ ζπζηήκαηνο είλαη αλαγθαία, απινύζηαηα 

δηόηη είλαη εμαληιεκέλν. Σν ζπγθεξαζκέλν ζύζηεκα είλαη κηα ηερλεηή εθεύξεζε, ζεκαληηθή 

γηα ηηο αλάγθεο κεξηθώλ θάζεσλ ηεο Γπηηθήο κνπζηθήο, όπσο π.ρ. νη κεηαηξνπίεο ζε 

απνκαθξπζκέλεο ηνληθόηεηεο. Οη αλάγθεο απηέο έρνπλ πξν πνιινύ πάςεη λα ππάξρνπλ: κε 

ηελ θαηάξγεζε ηνπ κείδνλνο-ειάζζνλνο ζπζηήκαηνο απηνθαηαξγείηαη θαη ην ζπγθεξαζκέλν. 

Αζθαιώο όκσο δελ αξθεί απηή ε θαηάξγεζε γηα ηελ πξνζέγγηζε άιισλ κνπζηθώλ 

πνιηηηζκώλ. Σν θιεηδί είλαη ε γλώζε ησλ ερεηηθώλ ηνπο ζπκβόισλ, κε άιια ιόγηα κε πνηα 

ερεηηθά κέζα εθθξάδνληαη νη θαηαζηάζεηο, αξρίδνληαο από ηηο απιέο (ραξά, ιύπε, θ.ιπ.) θαη 

θηάλνληαο ζηηο πην ζύλζεηεο. Σα ερεηηθά απηά ζύκβνια ηνπ πνιηηηηηζηηθνύ ηίηινπ ηνπ 

καζαίλεη θάζε άλζξσπνο, όπσο καζαίλεη ηε κεηξηθή ηνπ γιώζζα: ηα δηθά κνπ ινηπόλ 

ερεηηθά ζύκβνια είλαη απηά ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ. Σα ρξεζηκνπνηώ όπσο ρξεζηκνπνηεί 

έλαο πνηεηήο ηα ερεηηθά ζύκβνια ηεο κεηξηθήο ηνπ γιώζζαο. Απηό όκσο πνπ δηαθνξνπνηεί 

ηελ πξνζσπηθόηεηα θάζε δεκηνπξγνύ είλαη ν ηξόπνο ρξεζηκνπνίεζεο ησλ ζπκβόισλ. Ο 

Καβάθεο π.ρ. θαη ν εθέξεο γξάθνπλ ζηελ ίδηα γιώζζα, θόζκνη νιόθιεξνη όκσο ρσξίδνπλ 

ην ύθνο ηνπο. Αλ δνύκε ινηπόλ έηζη ην ζέκα ηνπ πιηθνύ, δελ κπνξνύκε λα πνύκε πσο 

ππάξρνπλ γηα κέλα πιεπξέο αλεθκεηάιιεπηεο. Τπάξρνπλ όκσο άπεηξνη ηξόπνη 

εθκεηάιιεπζεο, κε ηνπο νπνίνπο πεηπραίλσ ηελ εμέιημε ηεο ηερληθήο κνπ. 

Ση πξνζπαζείηε λα εκθπζήζεηε ζηνπο καζεηέο ζαο ζηε ζύλζεζε θαη πώο εθηηκάηε ηελ 

επηξξνή ζαο ζηε δηακόξθσζε ηνπ δηθνύ ηνπο έξγνπ; 

Γύζθνιν εγρείξεκα ζηελ επνρή καο ε δηδαζθαιία ηεο ζύλζεζεο. Κάπνηε έιεγε ν δάζθαινο 

ζην καζεηή: “Γξάςε αγαπεηέ κηα ζνλάηα γηα πηάλν”. Σα θξηηήξηα ήζαλ ζηαζεξά θαη έηζη ε 

γλώκε ηνπ δαζθάινπ βαζηδόηαλ ζε γεληθώο απνδεθηά επηρεηξήκαηα. ήκεξα δελ ππάξρνπλ 

ηέηνηεο βάζεηο. Όια επηηξέπνληαη θαη απηό θάλεη ηελ εξγαζία ηνπ ζπλζέηε αιιά θαη ηνπ 

δαζθάινπ δύζθνιε.  

Ο ηξαβίλζθπ είπε θάπνηε, όηη όηαλ άξρηδε λα γξάθεη, έηξεκε κε ηελ ηδέα πσο όια 

επηηξέπνληαη. 

ηνπο καζεηέο κνπ δηδάζθσ ζηελ αξρή ηηο ζύγρξνλεο ηερληθέο. Καηόπηλ ηνπο αθήλσ 

ειεύζεξνπο λα γξάςνπλ ζύκθσλα κε ηε λννηξνπία ηνπο. Σνπο θαηεπζύλσ κε ηε γλώκε κνπ 

ζην δξόκν πνπ δηάιεμε ν θαζέλαο, δηόηη ν δξόκνο ππαγνξεύεηαη από ηε λννηξνπία ηνπ 

θαζελόο θαη αιεζηλό θαη γλήζην ζηελ Σέρλε είλαη όηη ππαγνξεύεηαη από ηε θύζε ηνπ 

δεκηνπξγνύ. 

Πνιινί ζπλάδειθνη αλαγθάδνπλ ηνπο καζεηέο ηνπο λα γξάθνπλ όπσο γξάθνπλ απηνί. Η 

ηαθηηθή απηή είλαη εγθιεκαηηθή. Σν απνηέιεζκα είλαη ε παξαγσγή πεξηηηώλ επηγόλσλ. Δίλαη 

εύθνιε βέβαηα απηή ε ηαθηηθή θαη θνιαθεπηηθή γηα ην δάζθαιν. Μνηξαία όκσο 

απνηειέζκαηα έρεη γηα ην καζεηή. 

Σν κάζεκα ηεο ζύλζεζεο ζπκπιεξώλεηαη κε αλάιπζε έξγσλ πνπ θαιύπηνπλ όιν ην θάζκα 

ηεο Γπηηθήο κνπζηθήο από ην Μεζαίσλα έσο ηελ επνρή καο. Έλα άιιν ζεκηλάξην είλαη 

αθηεξσκέλν ζηνπο κεγάινπο κνπζηθνύο πνιηηηζκνύο, απηνύο πνπ νη Γπηηθνί νλνκάδνπλ 

εμσεπξσπατθνύο. Δδώ νη θνηηεηέο έξρνληαη ζε επαθή κε άιινπο ηξόπνπο κνπζηθήο ζθέςεο 

θαη γλσξίδνπλ άιια κνπζηθά ζύκβνια, κε άιια ιόγηα, καζαίλνπλ μέλεο κνπζηθέο γιώζζεο. 

Πνηά πξέπεη λα είλαη ηα ηδαληθά κηαο ζύγρξνλεο κνπζηθήο εθπαίδεπζεο; 



Βξηζθόκαζηε ζε κηα ηζηνξηθή θακπή θαη πνιύ θνβνύκαη πσο νη πεξηζζόηεξνη δελ ην έρνπλ 

αληηιεθζεί. Μεηά ηνλ ηειεπηαίν παγθόζκην πόιεκν αλέβεθαλ ζηελ επηθάλεηα άιια 

θνηλσληθά ζηξώκαηα. Η θαιιηεξγεκέλε αζηηθή θνηλσλία ηνπ πεξαζκέλνπ αηώλα 

ραξνπαιεύεη. Σα λέα απηά ζηξώκαηα έρνπλ πξνο ην παξόλ άιιεο πξνηεξαηόηεηεο. Πξέπεη λα 

επνπιώζνπλ πξώηα απ‟όια ηηο πιεγέο πνπ ηνπο δεκηνύξγεζε ε θνηλσληθή αδηθία ησλ 

πεξαζκέλσλ επνρώλ. Σν απνηέιεζκα είλαη απηό πνπ ιέκε λενπινπηηζκόο. ηελ Διιάδα ην 

θαηλόκελν απηό είλαη ηδηαίηεξα θξαπγαιέν. Γελ ζαο θξύβσ πσο δηαζθεδάδσ αθάληαζηα 

όηαλ βιέπσ ηνπο ζακώλεο ησλ θαθελείσλ λα βάδνπλ επηδεηθηηθά ην θηλεηό ηειέθσλν ζην 

ηξαπέδη, ιεο θαη όια ηα ρξεκαηηζηήξηα ηνπ θόζκνπ πεξηκέλνπλ ελαγσλίσο ηελ απόθαζή 

ηνπο αλ ζα αλέβεη ή ζα πέζεη ην δνιάξην. Αλ δνύκε ινηπόλ από απηή ηε ζθνπηά ηε κνπζηθή 

παηδεία ζα θαηαιήμνπκε ζηε δηαπίζησζε όηη βξηζθόκαζηε ελ αλακνλή ηεο ηέρλεο πνπ ζα 

έρεη αλάγθε ε λέα απηή θνηλσλία όηαλ ρνξηάζεη ε ςπρή ηεο θαη επνπιώζεη ηα ηξαύκαηά ηεο. 

Πνηά ζα είλαη απηή ε ηέρλε; Αζθαιώο όρη απηή ηνπ πεξαζκέλνπ αηώλα θαη αζθαιώο όρη ε 

ιεγόκελε „ζύγρξνλε‟, πνπ πξνζπαζεί λα αξλεζεί κε ζηείξα, απεγλσζκέλα κέζα ηελ 

θιαζηθή-ξνκαληηθή παξάδνζε. Έλα είλαη βέβαην: ν κειινληηθόο εξγνδόηεο ησλ ζπλζεηώλ 

ζα είλαη ν λένο δηθηάησξ ηεο επνρήο, ηα κέζα καδηθήο επηθνηλσλίαο. Γελ έρνπλ αθόκα 

δηακνξθώζεη ηε κνπζηθή ηνπο. Δμαθνινπζνύλ λα ρξεζηκνπνηνύλ ηε κνπζηθή ηνπ Γθξήγθ γηα 

ηε δηαθήκηζε νδνληόπαζηαο θαη ηε κνπζηθή ηνπ Βάγθλεξ γηα ηε δηαθήκηζε ραξηηνύ 

ηνπαιέηαο. Θα έιζεη όκσο ε ζηηγκή πνπ ζα ρξεηαζηνύλ ηε δηθή ηνπο ηέρλε. Σα ηδαληθά 

ινηπόλ ηεο ζύγρξνλεο κνπζηθήο εθπαίδεπζεο ζα πξέπεη λα είλαη πξνο απηή ηελ θαηεύζπλζε 

πξνζαλαηνιηζκέλα. Γύζθνιν, πνιύ δύζθνιν εγρείξεκα. 

Πνηά είλαη ηα ζεκαληηθόηεξα πξνβιήκαηα ηεο κνπζηθήο εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα θαη πώο 

κπνξνύλ λα αληηκεησπηζζνύλ; 

Σν βαζηθό πξόβιεκα ηεο κνπζηθήο ζηελ Διιάδα είλαη ε εγθαηάιεηςε ηεο κνπζηθήο παηδείαο 

ζηε ιεγόκελε ηδησηηθή πξσηνβνπιία, κε άιια ιόγηα ζηα ρέξηα επηρεηξεκαηηώλ. Σνλ 

επηρεηξεκαηία δελ ηνλ ελδηαθέξεη ηίπνηε άιιν παξά ην θέξδνο. Σν απνηέιεζκα είλαη ηα 

“'Αξηζηα” πνπ δίδνληαη απιόρεξα ζηα δηπιώκαηα, ζηα Ωδεία πνπ μεθπηξώλνπλ ζαλ 

καληηάξηα θαη άιια πνιιά θαηδξά. Απαιιάμεηέ κε παξαθαιώ από ην κάηαην θόπν λα δώζσ 

νδεγίεο. Γελ πξόθεηηαη λα αιιάμεη ηίπνηε. Βέβαηα, από όιεο ηηο ηέρλεο ε κνπζηθή θαίλεηαη λα 

είλαη ε πην δπζπξόζηηε ζηνλ Έιιελα, θαη απηό δελ νθείιεηαη κόλν ζηα ράιηα ηεο κνπζηθήο 

παηδείαο. Η κνπζηθή αληίιεςε ηνπ Έιιελα θηάλεη κόλν κέρξη ηελ θαιή ειαθξά κνπζηθή θαη 

αιήζεηα είλαη πσο ε Διιάδα είρε πάληνηε θαιή ειαθξά κνπζηθή, αθόκα θαη πξηλ ην 

Υαηδηδάθη θαη Θενδσξάθε. 

Ση ζαο απαζρνιεί δεκηνπξγηθά απηή ηελ επνρή θαη πνηά ηα κειινληηθά ζαο ζρέδηα; 

Σειείσζα έλα έξγν γηα ηε ακπίλε Μάτεξ (κεγάιε αλαθάιπςε ηνπ θνλ Κάξαγηαλ) θαη 

εξγάδνκαη ζηνλ ηέηαξην θύθιν ηξαγνπδηώλ ρσξίο ιόγηα. Γνπιεύσ εληαηηθά ηελ απόιπηε 

κνλνθσλία εθαξκόδνληάο ηελ ζε δηάθνξνπο ζπλδπαζκνύο ηόζν ηεο νξγαληθήο όζν θαη ηεο 

θσλεηηθήο κνπζηθήο. Μεξηθνί εδώ αληηιακβάλνληαη απηή ηελ θαηεύζπλζε ζαλ ραζηνύθη ζην 

παλέκνξθν πξόζσπν ηεο Γπηηθήο κνπζηθήο θαη δείρλνπλ κεγάιν ελδηαθέξνλ λα δνπλ πώο 

ζα είλαη ην πξόζσπό ηεο κεηά ην ραζηνύθη. Αο πεξηκέλνπκε ινηπόλ… 

Οη ερωτήσεης στολ θ. Γεκήτρε Τερδάθε σπεβιήζεσαλ από τοσς θθ. Πάλο Βιαγθόποσιο θαη 

Αλάργσρο Γεληόδο. 

 

Έξγα 

Μπνξείηε λα δείηε ηα έξγα ηνπ θ. Σεξδάθε, κέζσ ηεο θόξκαο αλαδήηεζεο ηεο Δξγνγξαθίαο. 
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