Πρόλογος
Kατά τη διάρκεια της παιδικής μου ηλικίας τα βράδια κλεινόμουν σε ένα δωμάτιο και με ένα μικρό
ραδιοφωνάκι στο αυτί άκουγα Γ’ Πρόγραμμα. Όταν η εκφωνήτρια ανήγγειλε τα έργα που θα
παρουσιάζονταν και σε συνέχεια έλεγε τη λέξη “τα μέρη”, τότε πίστευα ότι αυτά ήταν τα μέρη της φύσης.
Έκλεινα λοιπόν τα μάτια και ακούγοντας τη μουσική ταξίδευα σε δάση, λιβάδια, βουνά, ποτάμια....
Με αυτόν τον τρόπο συνέδεσα την κλασική μουσική με τη φύση και γενικότερα με τις εικόνες. Από τότε
τα ομορφότερα ταξίδια τα έκανα με όχημα τη μουσική.
Το βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας, σας καλεί να μοιραστείτε μαζί μου μερικά από αυτά τα ταξίδια. Να
πετάξετε με “Τα φτερά του αετού” στα ψηλά βουνά, να κατακτήσετε τις κορυφές και να αναπνεύσετε τον
αέρα της ελευθερίας. Σας καλεί να ακούσετε “Το τραγούδι της βροχής” και να αφουγκραστείτε τη χαρά
της πλάσης μετά από αυτήν. Σας καλεί να στροβιλιστείτε με τη φαντασία στο ρυθμό του “Βαλς” και τέλος
να περιπλανηθείτε κρατώντας το “μίτο” του θέματος στα δαιδαλώδη μονοπάτια στις “Παραλλαγές”.

Preface
During my childhood,in the evenings I was staying indoors listening to the “Third Programme” from a
small radio close to my ear. When the speaker was announcing the music to be presented and was later
on saying the word “the parts”, I was then thinking of them as being places in nature. So, I was closing my
eyes and as I was listening to music, I was travelling to forests, meadows, mountains, rivers… This way,
I associated classical music with nature and in general with pictures. Since then, I have made the most
beautiful journeys riding on music.
The book you are holding invites you to share with me some of these trips. To ﬂy with “The eagle’s wings”
up to high mountains, to conquer the tops and to breathe the air of freedom. It invites you to listen to
“The song of the rain” and the joy of the Creation after the rain. It invites you to a fantasy swirl to the beat
of “Waltz” and ﬁnally to wander holding the “thread” of the theme through the mazy paths of “Variations”.

Λίγα λόγια για τη συνθέτη...
Η Γιόλα Βουτσινά - Παπαγιαννίδη γεννήθηκε στην Πάτρα και σε ηλικία 12 ετών ξεκίνησε μαθήματα
πιάνου. Αφού αποφοίτησε από το Λύκειο, εισάγεται στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών στο
τμήμα Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης. Παράλληλα με τις σπουδές της στο Πανεπιστήμιο
παίρνει το πτυχίο “Αρμονίας” στη μουσική και διορίζεται ως καθηγήτρια μουσικής στη Δευτεροβάθμια
εκπαίδευση. Με καθηγήτρια τη Σοφία Γαρουφαλλή, παίρνει Πτυχίο στο πιάνο. Αργότερα κάνει μαθήματα
Ανώτερων Θεωρητικών με καθηγητή τον Μιχάλη Τραυλό. Ολοκληρώνει τις σπουδές της στη μουσική με τα
Πτυχία Αντίστιξης, Φυγής και τελικά με το Δίπλωμα Σύνθεσης με βαθμό Άριστα. Συνεχίζει τις σπουδές της
παρακολουθώντας τα επόμενα δύο χρόνια Μουσική Τεχνολογία. Έχει γράψει έργα Μουσικής Δωματίου,
Χορωδιακή και Ορχηστρική μουσική, ενώ έχει λάβει μέρος σε συναυλίες “Νέων Ελλήνων Συνθετών”.

About the composer...
Yola- Voutsina Papagiannidi was born in Patra. At age 12 she started taking piano lessons. After her
graduation from High School, she enters the Law School of the University of Athens, Faculty of Political
Sciences and Public Administration. While studying at the University, she gets the degree of “Harmony” in
music and is designated as a music teacher in Secondary Education. With Soﬁa Garoufali as her teacher,
she gets a degree in piano. Later on, she takes lessons of Higher Theory with teacher Michalis Travlos. She
completes her studies in music with the degrees in counterpoint and Fugue and ﬁnally with a diploma in
Composition with the grade of “Excellent”. She continues her studies attending classes of Music Technology in the next two years. She has composed chamber music , Choral and Orchestral Music while she has
taken part in concerts of “New Greek Composers”.

