
Δεύτερη χρονιά φέτος στις Αρχάνες, και δεν ξέρω να πω αν το αρχικό µας όραµα εν 
µέρει κερδήθηκε ή αν ο χρόνος έβαλε τη σφραγίδα µιας υπνωτικής κίνησης στις 
προσπάθειές µας. Εκείνο που ξέρω στα σίγουρα να πω είναι πως ετούτη η οµάδα 
µουσικών, που µας χαϊδεύει τις προσδοκίες στα δυο αυτά χρόνια -µέσα από συνεχείς 
εξουθενωτικές συναντήσεις στην πιο δύσκολη ίσως περιοχή της αντίληψης του 
κόσµου, που είναι η µουσική πράξη- είναι η πιο πνευµατικά ολοκληρωµένη οµάδα 
που εγώ είχα την τύχη να συναντήσω. Κι αυτό γιατί έχει καταφέρει, µέσα απ’ το 
διαρκές της αίτηµα για µια µουσική θέαση του κόσµου, να βρει µια σταθερή 
ισορροπία ανάµεσα στο όνειρο και στη ζωή, να ζήσει δηλαδή µε τον πιο πρακτικό 
τρόπο τη µουσική της ενώ ταυτόχρονα την αισθάνεται στην ψυχική ευρυχωρία ενός 
συλλογικού µύθου που ξαναχτίζεται. 

Οι Αρχάνες κατάφεραν να µας τραβήξουν µε την παρθενικότητα του τοπίου και µε 
την απλότητα των ανθρώπων της. Εκκρεµεί η ένταξη των δρώµενών µας στον 
εσωτερικό ιστό της πόλης και η εδραίωση µιας εµπιστοσύνης που ακόµη δεν έχει 
ξεδιπλωθεί στην πλήρη της έκταση. Στα µάτια των ανθρώπων όµως νιώθουµε την 
θερµοκρασία µιας συγγένειας, κι αυτό είναι ήδη ένας σταθερός τόπος. 

Πέρυσι ανεβήκαµε το βουνό του θεού πάνω από τούτες τις στέγες, µε την προσδοκία 
να νιώσουµε κάτι απ’ τον αέρα που θεµελίωσε αυτόν τον τόπο. 
Φέτος παρατηρούµε από µια σχεδόν συνειδητή απόσταση τα βήµατά µας να 
διαχέονται στα στενά και στις ταράτσες αυτής της γλυκιάς ουτοπίας και περιµένουµε 
το νεύµα που οριστικά θα µας εντάξει στην αρχική πορεία, που ήταν η ιερή πρόθεση 
να θεµελιωθεί ο Απολλώνιος προµαχώνας µιας µουσικής θέασης προς τον κόσµο, 
στους αντίποδες της Διονυσιακής µατιάς που το Χουδέτσι εδώ και χρόνια έχει 
κερδίσει. 

Εύχοµαι η εµπειρία αυτής της δεύτερης χρονιάς να ιχνογραφήσει έναν µόνιµο 
αρραβώνα µ’ αυτόν τον παράξενο και δύσκολο τόπο.

Γ. Μουλουδάκης, Αρχάνες, 2 Αυγούστου 2014

Δήµος Αρχανών - Αστερουσίων
Θερινή Μουσική Ακαδηµία

Αρχάνες 2014 - Ένδεκα όψεις της αφήγησης

Μια συναυλία των κιθαριστών του Α΄κύκλου 
του σεµιναρίου µε τον Γιώργου Μουλουδάκη 

Ιερόθεος Σταµπόλας Χριστόφορος Φλυτζάνης Εύη Καίσαρη
Νίκος Ιατρίδης Νικήτας Μιχαλόπουλος Ζωή-Δανάη Τζαµτζή

Μαριλένα Σύψα Αναστασία Μολυβδά 
Λουκάς Βυτινιώτης-Μαρκοβίτσης

Απόλλων Ματσούκας Εµµέλεια Φιλιπποπούλου
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Ιερόθεος Σταµπόλας  

A.Piazzolla   Invierno Porteno

Χριστόφορος Φλυτζάνης    

A.Barrios-Mangore  La Cathedral

Εύη Καίσαρη   

J.S.Bach   Prelude BWV 997

Ζωή-Δανάη Τζαµτζή   

F.Tarrega   Capricho Arabe

Μαριλένα Σύψα  

J.Rodrigo    Fandango (Tres piezas espanolas) 

Λουκάς Βυτινιώτης-Μαρκοβίτσης 

H.Villa-Lobos    Etude No. 11

Νίκος Ιατρίδης   

L.Brouwer   Danza del Altiplano

Εµµέλεια Φιλιπποπούλου  

C.Domeniconi   Koyunbaba (I, IV)

Αναστασία Μολυβδά, Χριστόφορος Φλυτζάνης

F.G.Lorca    Canciones Populares Espanolas 

    (Zorongo, Nana de Sevilla)

Λουκάς Βυτινιώτης-Μαρκοβίτσης 

A.Barrios-Mangore  Choro da Saudade

Νικήτας Μιχαλόπουλος  

A. York    Introduction and Sunburst


