
 
Κωνσταντίνος Α. Λυγνός 
 
ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ 
 
Πιάνο: 
 
 “Αιολική Άρπα”  [1979]   
“Wind” [1980] 
“Three Movements” [1987-88] 
“Invention” [1988] 
 “Χρωματικός χασάπικος” [1992] 
“Mi-ni-Mam-bo” [1994] 
“Μία εικόνα και ένας χορός” [1994] 
“Εννέα παραλλαγές σε ένα θέμα από τον  Bela Bartok” [1995-99] 
“Τρείς απλές μελωδίες” (Drei Schlichte Melodien ) [1988-99] 
 “Πρελούδια και Χοροί” (Preludien und Tanze) [1999-2000] 
“Ο Οίκος των θεραπαινίδων των Μουσών” [2005] 
“Partita in modo antico” (πιάνο ή τσέμπαλο) [2005] 
“The New Harpsichord Blues” (τσέμπαλο) [2007] 
“Πέντε πρελούδια για πιάνο” [2007] 
 
 
 
Μουσική δωματίου: 
 
“Δύο Ελληνικές μελωδίες” [1977] για cor anglais & κουαρτέτο εγχόρδων 
“Επεισόδιο” [1978] για δώδεκα όργανα 
“Οστινάτο” [1978] για όμποε, κλαρινέτο, κόρνο & τσέλο 
“Trio for Reeds” [1980] για όμποε, cor anglais & φαγκότο 
“Impromptu Mambo I” [1980] για τρία κλαρινέτα 
“Τρεις Εκόνες από τη Μάνη” [1996-97] για κλαρινέτο βιολί, τσέλο & πιάνο 
“Impromptu Mambo II” [1996] κουαρτέτο κλαρινέτων (3 Σι ύφεση, μπάσο) 
“Τρίο για 2 βιολιά & πιάνο”  [1997-98] 
“Μικρή Ρυθμολογία”  [1999] για κουαρτέτο εγχόρδων 
“Ελληνικές Παραλλαγές”  [1999-2000] για κουϊντέτο ξύλινων πνευστών 
“Σονάτα για βιολί & πιάνο”  [2001] 
“Impromptu Mambo III”  [2002] για κουαρτέτο σαξοφώνων (SATB) 
“Ανάμεσα στα κλειδιά”  [2003] για φλάουτο & κουαρτέτο εγχόρδων  
“La sonata del’ fuoco”  [2004] για τρομπέτα και πιάνο  
“John Lee Hooker”  [2005] blues για σαξόφωνο (άλτο ή βαρύτονο) & πιάνο 
“Τρία κομμάτια για σαξόφωνο και πιάνο”  [2005] για σαξόφωνα (σοπράνο & άλτο) & 
πιάνο 
“Musica per da camera”  I & II [2006]  για φλάουτο, τσέλο και πιάνο 
 
 
Σόλο όργανα: 
 
“Εικόνες για σόλο φλάουτα”  [1996-2000] για μπάσο, πίκολο & φλάουτο ορχήστρας 



“The Flight of the Seagull”  [1996] για κλαρινέτο ή σαξόφωνο 
“Σονατίνα”  [2002] για φλάουτο 
“Saxfoursolo”  [2003] για σόλο σοπράνο, άλτο, τενόρο και βαρύτονο σαξόφωνο 
 
 
Ορχήστρα: 
 
“Μικρή Ρυθμολογία”  [1999] για ορχήστρα εγχόρδων 
“Ειρήνης Σήμαντρα”  [2002] για 2 βιολιά, πιάνο, έγχορδα & κρουστά 
“Οδός Ονείρων” (Παραλλάγες σε ένα θέμα του Μ. Χατζιδάκι )  [2002] για δύο βιολιά 
πιάνο έγχορδα και κρουστά 
“Ντιβερτιμέντο σε ύφος Ελληνικό” [2003] για ορχήστρα εγχόρδων 
“Κάποτε στην Παλιά Ευρώπη” [2004] για βιολί,  έγχορδα, 4 ξύλινα πνευστά & 
κρουστά 
“Τρεις κινήσεις από τον Φάουστ” [2006] για όμποε, κλαρινέτο, 2 βιολιά,  βιόλα, 
τσέλο κοντραμπάσο &πιάνο 
“Concertino Grosso για 9 όργανα” [2008] για φλάουτο, κλαρινέτο, φαγκότο, 
τρομπέτα, βιολί,, βιόλα, τσέλο, κοντραμπάσο & κρουστά 
 
 
Ορχήστρα και φωνές: 
 
“Εμείς εδώ θα είμαστε”  (Η καντάτα του μικρού νησιού) [2000] σκηνική καντάτα για 
μέτζο σοπράνο, βαρύτονο, ψάλτη, δίφωνη μικτή χορωδιά, ηθοποιούς & ορχήστρα 
 
Μουσικό θέατρο: 
 
“Το κόκκινο φτερό”  [1995] κωμική σκηνή για σοπράνο, τενόρο & μικτό κουαρτέτο 
“Islands”  [1996] μουσική αφήγηση για σοπράνο, 2 αφηγητές, 2 φλάουτα (όλα τα 
φλάουτα), ηλεκτροακουστικό πληκτροφόρο, κρουστά & μαγνητοταινία 
“Η πρόβα”  [1997-98] για κουϊντέτο ξύλινων πνευστών με εκτελεστές-ηθοποιούς, 
απλά κρουστά & μαγνητοταινία 
 
Κύκλοι τραγουδιών: 
 
“A Bakers’ Dozen of Greek Folksongs” (Η Δωδεκάδα του Φούρναρη) [1993] για 
σοπράνο, μέτζο, τενόρο & μικτό κουαρτέτο 
“Τέσσερα τραγούδια & μία μετάφραση”  [1994] για μικτή χορωδία 
“Πέντε τραγούδια & μία μετάφραση”   [1994] για μέτζο, τενόρο και πιάνο 
“Έξι θαλασσινα τραγούδια”  (ποίηση Ν. Καββαδία) [2000-2008] για μέτζο και πιάνο 
“Δύο θαλασσινα τραγούδια”  (ποίηση Ν. Καββαδία) [2000] για μέτζο και μικρό 
σύνολο 
“Δύο Ελληνικά Δημοτικά Τραγούδια”    [2001] για μέτζο και πιάνο 
“Δύο Ελληνικά Δημοτικά Τραγούδια”   [2005] για μέτζο και κουαρτέτο σαξοφώνων 
 
Τραγούδια (σε διάφορες διασκευές): 
 
“Love is just a Ploy”  [1993-2007] για σοπράνο & πιάνο 
“Love is just a Ploy”  [1994] ] για σοπράνο & ‘karaoke’ tape 
“Τα Νησιά της Ελλάδας”  [1996] για μέτζο και κουαρτέτο κλαρινέτων 



“Τα Νησιά της Ελλάδας”  [2005] για μέτζο και κουαρτέτο σαξοφώνων 
“Μουσώνας”  [1997] για μέτζο και κουαρτέτο κλαρινέτων 
“Έζησε δίπλα στην πηγή”  [1997-2004] για μέτζο και κουαρτέτο κλαρινέτων 
“Έζησε δίπλα στην πηγή”   [1997] για μέτζο και πιάνο 
“Έζησε δίπλα στην πηγή”   [2005] για μέτζο και κουαρτέτο σαξοφώνων 
“Ο βασιλιάς της Θούλης”  [2001] για μέτζο και πιάνο 
“Ο βασιλιάς της Θούλης”  [2003] για μικτή χορωδία 
“Πρέβεζα”  (ποίηση Κ. Καρυωτάκη)  [2008] για σοπράνο και κουϊντέτο χάλκινων 
“Έζησε δίπλα στην πηγή” [2008] για σοπράνο και κουϊντέτο χάλκινων 
 
 
Μουσική για το θέατρο: 
 
“Ο Υπάλληλος” του Μ. Χουρμούζη [1972] 
“Βασιλιάς Ιωάννης” του W. Shakespeare [1973] 
“Ο Βασιλικός” του Π. Μάτεση [1974] 
“Memories-Memories” της P. Hope [1993-94] 
“Φάουστ” του J. W. von Goethe [1999] 
 
Παιδικό θέατρο: 
 
“Λυσιστράτη” (σε διασκευή Σ. Ζαραμπούκα) [1995] 
“Pinochio”  (σε διασκευή Γιώργου Λυγνού) [1996] 
 
Παιδικό & μαθητικό υλικό: 
 
“London Bridge is Falling Down” [1989] για πιάνο (απλές παραλλαγές για μικρούς 
μαθητές) 
“Φινάλε από τη Λυσιστράτη ”  [1995] παιδικό τραγούδι (πιάνο & φωνή) 
“Ασπαρτάμη και γλυκόζη ”  [1996] παιδικό τραγούδι (πιάνο & φωνή) 
“Πινόκιο καλέ μου φίλε ”  [1996] παιδικό τραγούδι (πιάνο & φωνή) 
“In the Bleak Midwinter”[1999] για 3 βιολοντσέλα  (διασκευή Χριστουγεννιάτικου 
τραγουδιού) 
 
Μιούζικαλ & Φίλμ: 
 
“Λυσιστράτη” (αγγλική γλώσσα-διασκευή C. Goldsmith) [1995] μιούζικαλ για 
μαθητές Λυκείου 
“2984”  [1990] ταινία επιστημονικής φαντασίας μικρού μήκους, σήμα τίτλων 
“Σταγόνα στον Ωκεανό”  [1991] ντοκυμανταίρ 
 
Ηλεκτροακουστική μουσική: 
 
Από το 1973 ως το 1977 διάφορες ηλεκτρονικές σπουδές στο Ε.ΕΡ.Γ.Η.Μ. και στο 
ηλεκτρονικό εργαστήρι του Morley College στο Λονδίνο. 
“At the Viewing of a nocturnal Sacrifice”  [1979]  Ηλεκτροακουστικά επεξεργασμένη 
ανδρική φωνή σε μαγνητοταινία. 
 
Δίσκοι Ακτίνας : 
 



"A Baker's Dozen of Greek Folksongs", Κύκλος τραγουδιών για 2 σοπράνο, τενόρο 
& μικρό σύνολο.  Polyphiloi, Λονδίνο 1993 
 
"Τρίο για δύο βιολιά και πιάνο", Επιστημονικές & Πολιτιστικές Συνεργασίες , 
Πανεππιστήμιο Αθηνών-British Council, Αθήνα 1999.\ 
 
«Κάποτε στην Παλιά Ευρώπη»,  Μεταμοντέρνες παραλλαγές για βιολί και ορχήστρα. 
A Concert Celebrating Heavenly Peace on Earth. Έκδοση του Οικουμενικού 
Πατριαρχείου, Αθήνα 2004 
“Three pieces for Saxophone & Piano”, Music for Saxophone, Piano & Percussion by 
Greek Composers, , Acroasis, Αθήνα 2006 

 
Εκδόσεις: 
 
   “Τρεις απλές Μελωδίες” (Drei Schlichte Melodien), για πιάνο  
    (GS 1126) Antinea Verlag, Μόναχο 2000. 
 
“Πρελούδια & Χοροί”, για πιάνο (GS 1141), Antinea Verlag, Μόναχο 2001. 
 
Γραπτά: 
 
«Επανεξετάζοντας την μουσική δημιουργία του 20ου αιώνα.» Εισήγηση στο συμπόσιο 
«Ζητήματα αισθητικής και ταυτότητας στη σύγχρονη μουσική δημιουργία» (Κέντρο 
Μεσογειακής Μουσικής Λαμίας, 2001) 
 
«Ζητήματα ανάλυσης της μουσικής των αρχών του 20ου αιώνα.» Εισήγηση στην 
ημερίδα του Συλλόγου Σαξοφώνου Ελλάδας, «Το Σαξόφωνο στην Ελλάδα», (17-12-
2005, Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων)  
 
«Το στίγμα της Ελληνικής μουσικής σήμερα». Διάλεξη σε σεμινάριο επιμόρφωσης του 
Ινστιτούτου Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης (Πάτρα 2006) 
 
«Η Ελληνική έντεχνη μουσική» Διάλεξη στο Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του Εθνικού 
Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης (Αθήνα 2006) 
 
«Η αισθητική πρόσληψη της μουσικής» 
Εισήγηση στο «Φιλοσοφικό Καφενείο» της Γκαλερί William James, (Απρίλιος 2007) 
 
«μουσικής ΠΟΛΥΤΟΝΟν»: Οι «καλές πρακτικές» και η περίπτωση ενός ειδικού 
περιοδικού για μη ειδικούς 
Εισήγηση σε σεμινάριο επιμόρφωσης του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης του Εθνικού 
Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης (Αθήνα, Απρίλιος 2008) 
 
«Πολιτιστική αποκέντρωση» 
Εισήγηση σε σεμινάριο επιμόρφωσης του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης του Εθνικού 
Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης (Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 2008) 
 
 
 

Συνεντεύξεις-συζητήσεις με άλλους μουσικούς: 
 



Στο «Αντίφωνον» και αργότερα "μουσικής ΠΟΛΥΤΟΝΟν" έχουν δημοσιευτεί 
συνεντεύξεις των Θ. Αντωνίου, Δ. Αγραφιώτη, Γ. Δεμερτζή, Κ. Δεμερτζή, Μ. Φ. 
Δραγούμη, Γ. Ζερβού (για το συμπόσιο Ξενάκη), Γ. Κουρουπού, Ντ. Κωνσταντινίδη, 
Synne Skouen (Πρόεδρος Ένωσης Νορβηγών Συνθετών), Δ. Τερζάκη, Γ. Τσοντάκη, 
Β. Φιδετζή & H. Schiff. Επίσης συνεντεύξεις των Γ. Κουρουπού, Μ. Λογιάδη & Ν. 
Τσούχλου σχετικά με τον Μ. Χατζιδάκη και την ‘Ορχήστρα των Χρωμάτων’ και των 
Νέλλυ & Γρηγόρη Σεμιτέκολο και Tούλας Τόλια για τον Γιάννη Χρήστου. 
 

Άλλα κείμενα: 
 
Κύρια άρθρα στο «μουσικής ΠΟΛΥΤΟΝΟν» (στήλη Σύν-θεσις), σχόλια  (στήλη 
«Ειδήσεις-Σχόλια»), ανταποκρίσεις και διάφορα μικρά κείμενα. 


