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Greek Wind Quintets
ANTONIOU • BALTAS • CONSTANTINIDIS
KALOGEROPOULOS • KOUMENDAKIS
MAKRIS • PONIRIDIS

Aeolos Woodwind Quintet
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Yannis CONSTANTINIDIS (1903–1984)
10 Airs populaires grecs (1972)
8:40
I. Moderato poco solenne – Poco più moto –
Andantino quasi allegretto
2:29
II. Allegretto con umore – L’istesso tempo
1:26
III. Andante mesto – Andantino languido – Allegro
moderato ma con spirito
2:51
IV. Allegretto giocoso
1:53
Takis KALOGEROPOULOS (1946–2009)
Epirote Chronicle (2005)
9:51
I. Expatriate’s Memories. Moderato cantabile
(a piacere)
2:09
II. Up North. Allegretto
2:16
III. Vassiliki Commands. Andantino mosso
1:34
IV. Wedding in Zagori. A. Chorale (Larghetto) –
B. Parade nuptiale (Allegro fugato)
1:28
V. Immortal Pogoni. Allegro assai
2:22
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Yannis CONSTANTINIDIS (1903–1984)
10 Airs populaires grecs (1972)
Written for the Hellenic Wind Quintet, 10 Airs populaires
grecs was first performed at St Mark’s Basilica in Heraklion,
Crete, on 22 October 1974, in a concert organised by the
Goethe-Institut. The composer drew most of his material
from the folk song collections by Georgios Pachtikos,
Georgios Lambelet, and Samuel Baud-Bovy. With the
exception of the first tune, which appears for the first time
in his works for orchestra Prelude and Ostinato on Two Asia
Minor Themes (1947) and Asia Minor Rhapsody
(1950–65), the remaining nine are adaptations from a piano
collection entitled 44 Children’s Pieces on Greek Folk
Tunes, written in 1949–50, 20 years before the composition
of the quintet.1
Takis KALOGEROPOULOS (1946–2009)
Epirote Chronicle (2005)
The Epirote Chronicle for woodwind quintet was
commissioned by the Greek Composers’ Union and written
between October 2004 and 2 March 2005. It is based upon

Alkis BALTAS (b. 1948)
Little Suite (1970)
I. Lento
II. Molto allegro
III. Allegretto
IV. Andante
V. Vivo
Georgios PONIRIDIS (1892–1982)
Quintet (1966)
I. Maestoso – Andantino – Maestoso
II. Allegro moderato
III. Andante – Allegro – Andante – Allegro
Giorgos KOUMENDAKIS (b. 1959)
A Blackbird in the Cricket’s Gorge (2013)
Theodore ANTONIOU (b. 1935)
Woodwind Quintet No. 2 (2014)
Andreas MAKRIS (1930–2005)
Woodwind Quintet (1993)
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traditional material from the historical region of Epirus
(polyphonic songs, perfect consonances, characteristic
rhythms, oriental influences, etc.) combined with elements
of contemporary Western music, thus expressing yet
another aspect of the vigorous Greek National School. The
version of the well-known folk song Vassiliki Commands
Vizier Ali Pasha found in the collection by Greek composer
and conductor Nikolaos Lavdas serves as a nucleus for the
piece. The remaining material comes from the published
archives of the Athens Academy and from authentic
personal transcriptions. It is worth noting that the opening
clarinet solo heard at the beginning of the first movement is
repeated and harmonised in the fourth movement as a
prelude (Chorale) to Wedding in Zagori. This work is
dedicated to Epirote Giorgos Potamianos, ‘in return for his
precious and moving friendship’.2
Alkis BALTAS (b. 1948)
Little Suite (1970)
In the summer of 1970, I participated as a violist, on a
scholarship of the Jeunesses Musicales de Grèce, in the

Jeunesses Musicales World Orchestra at a musical camp in
Canada. My colleagues, the young orchestral musicians,
encouraged me to write a work for woodwind quintet with
Greek colour. Thus was born the Little Suite, which was
premiered that summer at an afternoon concert by
musicians from the orchestra. The five short movements of
this work are differentiated on the basis of tempo and
character. The themes used are of my own inspiration, with
the exception of the last movement, which is based on the
melody of a traditional Cypriot dance (syrtós).3
Georgios PONIRIDIS (1892–1982)
Quintet (1966)
Completed in March 1966, the Quintet belongs to a group
of chamber music works written, in the composer’s own
words, according to the system of ‘absolute dissonance’;
serial and twelve-tone music that is not without folk
elements. It was premiered at the Stoa of Attalos on 27 July
1967, as part of the Athens Festival, by the Athens Wind
Quintet (Spyros Reggios, Claude Chieulet, Charalambos
Farandatos, Gerasimos Kantzis, Christos Kakaroungas). It
is dedicated to Charalambos Farandatos.
Giorgos KOUMENDAKIS (b. 1959)
A Blackbird in the Cricket’s Gorge (2013)
Dedicated to the Aeolos Quintet, A Blackbird in the Cricket’s
Gorge is an adaptation for wind quintet of the work A Cricket
in the Blackbird’s Gorge for three pianists (2012), which

forms part of the Mediterranean Desert cycle. Like the
remaining 23 pieces of the cycle, it is inspired, according to
the composer, by the flora and fauna of the Mediterranean,
and is a programmatic musical commentary on fish, birds,
animals, insects and plants. The music reproduces the
memories of the summer, and is transformed into a
comforting guide for the winter. Every time we open a
window, the Mediterranean is there.
Theodore ANTONIOU (b. 1935)
Wind Quintet No. 2 (2014)
In Antoniou’s single-movement Wind Quintet No. 2, sections
of a lyrical, improvisational character are interspersed with
sections in a lively, dancing mood consisting of continuous
alternations of compound measures, where all the instruments move along the same melodic line. It was written
approximately 20 years after the first quintet, entitled Decem
Inventiones, and is dedicated to the Aeolos Quintet.
Andreas MAKRIS (1930–2005)
Wind Quintet (1993)
Written in 1993 for the Capitol Woodwind Quintet, Wind
Quintet is a characteristic sample of the composer’s style,
where Greek traditional melodies and rhythms are
combined with a ‘neo-romantic’ atonal idiom.
Ioannis Tselikas
English translation by Helena Grigorea

Sources:
1
G. Sakallieros, Yannis Constantinidis – Life, Work and Compositional Style, University Studio Press, 2010.
2
T. Kalogeropoulos – composer’s note for the printed edition by the Hellenic Music Centre, 2014.
3
Α. Baltas – composer’s note for the printed edition by the Hellenic Music Centre, 2013.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΟΥΙΝΤΕΤΑ ΞΥΛΙΝΩΝ ΠΝΕΥΣΤΩΝ
Γιάννης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ (1903–1984)
Δέκα Ελληνικοί Λαϊκοί Σκοποί (1972)
Το έργο γράφτηκε για το Ελληνικό Κουιντέτο
Πνευστών, το οποίο και το πρωτοπαρουσίασε στις 22
Οκτωβρίου 1974 στο Ηράκλειο Κρήτης, στη Βασιλική
του Αγίου Μάρκου, σε συναυλία που διοργάνωσε το
Ινστιτούτο Γκαίτε. Ο συνθέτης άντλησε τους περισσότερους από τους σκοπούς αυτούς από τις
καταγραφές παραδοσιακών μελωδιών των Γεωργίου
Παχτίκου, Γεωργίου Λαμπελέτ και Samuel Baud-Bovy.
Εκτός από τον πρώτο σκοπό, ο οποίος εμφανίζεται για
πρώτη φορά στα έργα για ορχήστρα «Πρελούντιο και
Οστινάτο πάνω σε δύο Μικρασιάτικα Θέματα» (1947) και
«Μικρασιατική Ραψωδία» (1950-65), οι υπόλοιποι εννέα
αποτελούν διασκευές από τη συλλογή με τίτλο «44
παιδικά κομμάτια πάνω σε Ελληνικούς Λαϊκούς Σκοπούς» για πιάνο, έργο γραμμένο το 1949-50 — είκοσι
δηλαδή χρόνια πριν από τη σύνθεση του κουιντέτου.
Οι δέκα αυτοί σκοποί κατανέμονται στα τέσσερα
μέρη ως εξής:
Ι. 1. «Μαύρη πέτρα του γιαλού…»
2. «Ο Μπαρμπ’-Αντώνης έλεγε…»
3. «Στου βοριά το μπαλκονάκι…»
ΙΙ. 4. «Εγώ θα κάνω την αρχή…»
5. «Μια φορά πήγα στη Λέρο…»
ΙΙΙ. 6. «Ο Μενούσης»
7. «Το λέν’ μάννα μ’ το λέν’…»
8. «Τούτ’ η γης που την πατούμε…»
IV. 9. «Μάννα μ’ Τούρκοι, μάννα μ’ Φράγκοι»
10. «Ένα νερό Κυρα-Βαγγελιώ…»1

«Βασιλική προστάζει βεζύρη Αλή Πασά» χρησιμοποιείται ως πυρήνας η εκδοχή που υπάρχει στη
συλλογή του συνθέτη και μαέστρου Νικολάου Λάβδα.
Το υπόλοιπο «θεμελιακό υλικό» προέρχεται από τα
δημοσιευμένα αρχεία της Ακαδημίας Αθηνών και από
προσωπικές καταγραφές […]. Σημειώνεται, επίσης, ότι
το σόλο κλαρινέτο που εισάγει το πρώτο μέρος
χρησιμοποιείται εναρμονισμένο στο τέταρτο μέρος ως
προανάκρουσμα (Χορικό) στον Ζαγορίτικο γάμο. Το
έργο είναι αφιερωμένο στον εκλεκτό γόνο της
Πρεβεζιάνικης γης Γιώργο Ποταμιάνο, ως ελάχιστο
αντίδωρο της πολύτιμης και συγκινητικής του φιλίας.2

Τάκης ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ (1946–2009)
Ηπειρώτικο Χρονικό (2005)
Το κουιντέτο πνευστών Ηπειρώτικο Χρονικό γράφτηκε
από τον Οκτώβριο του 2004 ως τις 2 Μαρτίου του 2005,
μετά από παραγγελία της Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών. Βασίζεται σε παραδοσιακό υλικό της Ηπείρου
(πολυφωνικά τραγούδια, καθαρές συνηχήσεις, χαρακτηριστική ρυθμολογία, ανατολίτικες προσμίξεις, κ.λπ.)
που συνδυάζεται με στοιχεία της σύγχρονης δυτικής
μουσικής. Εκφράζει έτσι μια ακόμα πτυχή της αείζωης
Εθνικής μας Σχολής. Στο γνωστό δημοτικό τραγούδι

Γεώργιος ΠΟΝΗΡΙΔΗΣ (1892–1982)
Κουιντέτο (1966)
Το κουιντέτο πνευστών του Γεωργίου Πονηρίδη
ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 1966 και ανήκει σε μια
ομάδα έργων μουσικής δωματίου γραμμένων, σύμφωνα
με τα λόγια του ίδιου του δημιουργού, στο σύστημα της
«απόλυτης διαφωνίας», σειραϊκής και δωδεκάφθογγης,
και δεν στερείται φολκλορικών στοιχείων. Η πρώτη
εκτέλεση δόθηκε στις 27 Ιουλίου 1967, στο πλαίσιο του
Φεστιβάλ Αθηνών, στη Στοά Αττάλου, από το Κουιντέτο
Πνευστών Αθηνών, το οποίο αποτελούσαν οι Σπύρος

Άλκης ΜΠΑΛΤΑΣ (γ. 1948)
Μικρή Σουίτα (1970)
Το καλοκαίρι του 1970 συμμετείχα ως βιολίσταςυπότροφος των «Μουσικών Νιάτων Ελλάδος» στην
«Παγκόσμια Ορχήστρα Νέων» σε μουσική κατασκήνωση στον Καναδά. Συνάδελφοί μου, νέοι μουσικοί της
ορχήστρας, με παρότρυναν να γράψω ένα έργο για
κουιντέτο ξύλινων που να έχει ελληνικό χρώμα. Έτσι
γεννήθηκε η Μικρή Σουίτα, η οποία παρουσιάστηκε για
πρώτη φορά εκείνο το καλοκαίρι σε απογευματινή
συναυλία από μουσικούς της ορχήστρας.
Τα πέντε σύντομα μέρη του έργου διαφοροποιούνται
ως προς τη ρυθμική αγωγή και τον χαρακτήρα τους. Τα
μουσικά θέματα που χρησιμοποιούνται είναι δικής μου
έμπνευσης, με εξαίρεση το τελευταίο μέρος, το οποίο
βασίζεται στη μελωδία ενός παραδοσιακού κυπριακού
χορού (συρτός).3

Ρέγγιος, Κλωντ Σιελέ, Χαράλαμπος Φαραντάτος,
Γεράσιμος Κάντζης και Χρήστος Κακαρούγκας. Είναι
αφιερωμένο στον Χαράλαμπο Φαραντάτο.
Γιώργος ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΗΣ (γ. 1959)
Ένας Κοτσυφός στο φαράγγι του Γρύλου (2013)
Το έργο του Γ. Κουμεντάκη «Ένας Κοτσυφός στο
φαράγγι του Γρύλου», αφιερωμένο στο κουιντέτο
«Αίολος», αποτελεί μια διασκευή για κουιντέτο
πνευστών του έργου «Ένας Γρύλος στο φαράγγι του
Κοτσυφού» για 3 πιανίστες (2012), το οποίο εντάσσεται
στον κύκλο Μεσόγειος Έρημος. Όπως και τα υπόλοιπα
23 κομμάτια του κύκλου, έτσι και αυτό, σύμφωνα με
τον ίδιο τον συνθέτη, αντλεί το περιεχόμενό του από
την πανίδα και χλωρίδα της Μεσογείου και είναι ένας
προγραμματικού τύπου μουσικός σχολιασμός των
ιδιαίτερων φυσικών, κατ' αρχάς, χαρακτηριστικών των
ψαριών, πουλιών, ζώων, εντόμων και φυτών. Η μουσική
ανασυνθέτει τις μνήμες του καλοκαιριού και μεταμορφώνεται σ' ανακουφιστικό οδηγό για τον χειμώνα.
Κάθε φορά που ανοίγουμε το παράθυρό μας, η
θάλασσα της Μεσογείου είναι πάντα εκεί.

Θεόδωρος ΑΝΤΩΝΙΟΥ (γ. 1935)
Κουιντέτο Πνευστών Αρ. 2 (2014)
Στο μονομερές δεύτερο κουιντέτο πνευστών του
Θεόδωρου Αντωνίου, τμήματα με λυρικό, αυτοσχεδιαστικό χαρακτήρα εναλλάσσονται με τμήματα σε
ζωηρή, χορευτική διάθεση αποτελούμενα από
συνεχείς εναλλαγές σύνθετων μέτρων, όπου όλα τα
όργανα κινούνται στην ίδια μελωδική γραμμή. Είναι
γραμμένο είκοσι χρόνια περίπου μετά από το πρώτο
κουιντέτο, με την επωνυμία Decem Inventiones, και
αφιερωμένο στο κουιντέτο «Αίολος».
Ανδρέας ΜΑΚΡΗΣ (1930–2005)
Κουιντέτο πνευστών (1993)
Το κουιντέτο πνευστών του Ανδρέα Μακρή γράφτηκε
το 1993 για το σύνολο Capitol Woodwind Quintet και
αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα γραφής του συνθέτη,
όπου μελωδίες και ρυθμοί της ελληνικής παραδοσιακής
μουσικής, και ειδικότερα της Μακεδονίας και Θράκης,
συνδυάζονται με ένα «νεορομαντικό» ατονικό ιδίωμα.
Ιωάννης Τσελίκας

Πηγές:
Γ. Σακαλλιέρος, Γιάννης Κωνσταντινίδης – Ζωή, έργο και συνθετικό ύφος, University Studio Press, 2010.
Τ. Καλογερόπουλος – Πρόλογος στην έκδοση του Κέντρου Ελληνικής Μουσικής, 2014.
3
A. Μπαλτάς – Πρόλογος στην έκδοση του Κέντρου Ελληνικής Μουσικής, 2013.
1
2

Κουιντέτο πνευστών «Αίολος»
Το κουιντέτο ξύλινων πνευστών «Αίολος» ιδρύθηκε το 2009 στην Αθήνα από καταξιωμένους σολίστ πνευστών
οργάνων, μέλη ελληνικών συμφωνικών ορχηστρών. Προσδοκία του συνόλου είναι η προβολή του πλούσιου
διεθνούς και ελληνικού ρεπερτορίου το οποίο παραμένει σε μεγάλο βαθμό άγνωστο, η ανάδειξη έργων Ελλήνων
συνθετών και ταυτόχρονα ο εμπλουτισμός του ρεπερτορίου με παραγγελίες νέων έργων. Το κουιντέτο «Αίολος»
έχει οργανώσει ποικίλα εκπαιδευτικά προγράμματα και έχει συμπράξει με σύνολα εγχόρδων, με χορωδίες και με
σολίστ μονωδούς σε αυθεντικά έργα ή μεταγραφές που επιμελούνται τα ίδια τα μέλη του συγκροτήματος. Έχει
εμφανιστεί στις πιο σημαντικές αίθουσες συναυλιών της Ελλάδας, συμπεριλαμβανομένων του Μεγάρου
Μουσικής Αθηνών, της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, του Ωδείου Φίλιππος Νάκας, του Ωδείου Αθηνών και του
Δημοτικού Θεάτρου Κερκύρας, ενώ έχει ηχογραφήσει για την Ελληνική Ραδιοφωνία. Το ρεπερτόριο, το οποίο
ξεπερνά ήδη τα 130 έργα, δεν καλύπτει μόνον όλο το εύρος της φιλολογίας του κουιντέτου πνευστών αλλά και
έργα για μεγαλύτερα σύνολα. Μεταξύ των καλλιτεχνών με τους οποίους έχει συνεργαστεί, είτε ως
παρακολούθηση σεμιναρίου είτε ως σύμπραξη, βρίσκονται οι Hansjörg Schellenberger, Gunther Schuller, Philippe
Berrod και Guy Dangain.

Photo: D. Madianos

Aeolos Woodwind Quintet
The Aeolos Woodwind Quintet was formed in 2009, in Athens, by leading woodwind soloists, members of Greek symphony
orchestras. Their basic aim is to draw attention to the rich international and Greek repertoire that remains largely unknown,
to promote the work of Greek composers, and, at the same time, to enrich the existing repertoire with commissions for new
works. The Aeolos Woodwind Quintet has organised various educational programmes, and has collaborated with string
ensembles, choruses, and solo singers, in original works or transcriptions made by the members of the ensemble. They
have appeared at the most important Greek concert halls, including the Athens Concert Hall, the National Opera, the
Philippos Nakas Conservatory, the Athens Conservatoire, and the Municipal Theatre of Corfu, and have made recordings
for the Hellenic Broadcasting Corporation (ERT). Their repertoire exceeds 130 works, covering not only the gamut of the
wind quintet literature but also works for larger ensembles. Their collaborations with top musicians, both in seminars and
concerts, include those with Hansjörg Schellenberger, Gunther Schuller, Philippe Berrod and Guy Dangain.
English translation by Helena Grigorea

Musical life in Greece draws on a legacy that has as much richness and depth as the
nation’s long and complex history. The vibrant and colourful works on this recording,
while representing the country’s lively contemporary music scene, make use of traditional
melodies and rhythms combined with wider stylistic influences. This unique programme
of premiere recordings includes works dedicated to the Aeolos Woodwind Quintet.
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