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Πξόινγνο 

 

 πσο ζα θαηαζηεί θαλεξό ζηελ ζπλέρεηα, ε παξνύζα εξγαζία πξαγκαηεύεηαη έλα 

όρη ηδηαίηεξα πξνβεβιεκέλν ή γλσζηό θεθάιαην ηεο ειιεληθήο κνπζηθήο, ην νπνίν 

παξόια απηά είλαη εμαηξεηηθά ελδηαθέξνλ θαη ζεκαληηθό. Ζ ειιεληθή νπεξέηα, ε νπνία 

ζήκεξα ζπρλά απνπέκπεηαη σο κία «ειαθξηά» κνξθή ςπραγσγίαο απειπηζηηθά 

πεξαζκέλεο κόδαο, ε νπνία απνηειεί απιώο θαθέθηππν ησλ αληίζηνηρσλ μέλσλ 

επηηπρηώλ ηεο επνρήο, είλαη θάζε άιιν παξά απηό. Αληηζέησο, ε ειιεληθή νπεξέηα 

απνηειεί έλα απηόλνκν θαη πνιύ πινύζην κνπζηθό είδνο πνπ πξνζέθεξε θάηη θαηλνύξγην, 

«θξέζθν» θαη αλαδσνγνλεηηθό ηόζν ζηελ ειιεληθή κνπζηθή όζν θαη ζηελ ςπραγσγία 

γελεώλ ειιήλσλ από ηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηώλα έσο ζήκεξα. Με ηελ παξνύζα εξγαζία θαη 

ηελ επηινγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο κπνξώ όρη απιώο λα ηθαλνπνηήζσ ην 

ελδηαθέξνλ κνπ γηα ηελ ηζηνξία ηεο κνπζηθήο θαη ηεο ειιεληθήο κνπζηθήο γεληθόηεξα, 

αιιά θαη λα επηρεηξήζσ λα δηνξζώζσ απηή ηελ εζθαικέλε αληίιεςε, παξνπζηάδνληαο 

ηνλ πινύην ηεο ειιεληθήο νπεξέηαο θαη ηνπ θπξηόηεξνπ εθθξαζηή ηεο, Θεόθξαζηνπ 

αθειιαξίδε, ν νπνίνο είλαη έλαο ηεξάζηηαο αμίαο κνπζηθόο, ζπλζέηεο, ιηκπξεηίζηαο θαη 

δξακαηνπξγόο ηνπ κνπζηθνύ ζεάηξνπ. 

 

 Γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο παξνύζαο εξγαζίαο επραξηζηώ ζεξκά ηνλ αδεξθό κνπ, 

Δπζύκε, θαη ηνλ θίιν κνπ Βαζίιε γηα ηελ βνήζεηα ζηελ αλαδήηεζε βηβιηνγξαθίαο γηα 

ηνλ Θεόθξαζην αθειιαξίδε θαη ηελ ειιεληθή νπεξέηα, ηνλ θίιν κνπ Γηώξγν γηα ηελ 

βνήζεηά ηνπ ζηελ ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή θαη ηηο δηεπθξηλήζεηο ηνπ γηα ην πώο γξάθεηαη 

κηα πηπρηαθή εξγαζία, θαζώο θπζηθά θαη ηηο θαζεγήηξηέο κνπ Άλλα – Μαξία Ρεληδεπέξε 

θαη Καηεξίλα Γηαθνπκνπνύινπ γηα ηελ πνιύηηκε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηά ηνπο ζηελ 

ζπγγξαθή ηεο παξνύζαο εξγαζίαο. Σέινο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ όινπο ηνπο 

γλσζηνύο θαη θίινπο πνπ ν θαζέλαο κε ηνλ ηξόπν ξνπ κε βνήζεζαλ ζηελ απνπεξάησζε 

απηήο ηεο εξγαζίαο. 
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Δηζαγσγή 

 

Χο γλσζηώλ, ε νπεξέηα είλαη έλα δηεζλέο ζεαηξηθό είδνο όπεξαο, ε νπνία όκσο 

είλαη ζπλήζσο κηθξόηεξε, απινύζηεξε θαη ειαθξύηεξε από ηελ όπεξα, δηαζέηεη θσκηθό 

ραξαθηήξα θαη έλα κεγάιν κέξνο ηεο είλαη πξόδα. Ζ νπεξέηα γελλήζεθε σο κνπζηθό 

είδνο ζηα κέζα ηνπ 19
νπ

 αηώλα ζηελ Δπξώπε, θαη έθηαζε ζηελ Διιάδα ζηηο αξρέο ηνπ 

20
νπ

. Ζ ειιεληθή νπεξέηα είλαη ηαπηηζκέλε κε έλα όλνκα, ηνλ Θεόθξαζην αθειιαξίδε, 

ν νπνίνο ππήξμε δεκνθηιήο κνπζηθνζπλζέηεο, αξρηκνπζηθόο θαη –θπξίσο- νπζηαζηηθά ν 

δεκηνπξγόο ηεο ειιεληθήο νπεξέηαο. Σν έξγν ηνπ Θεόθξαζηνπ αθειιαξίδε απνηειεί ην 

ζέκα ηεο παξνύζαο εξγαζίαο. Αξρηθά ζα αλαθεξζεί ε γέλεζε θαη ε θαζηέξσζε ηεο 

νπεξέηαο σο κνπζηθνύ είδνπο ζηελ Δπξώπε θαη έπεηηα ζηελ Διιάδα, ώζηε λα θαλεί ε 

θαζνξηζηηθή ζπκβνιή ηνπ αθειιαξίδε ν νπνίνο αλακθηζβήηεηα ήηαλ ν "παηέξαο" ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ είδνπο. Έπεηηα, ζα παξνπζηαζηεί έλα ζύληνκν βηνγξαθηθό ζεκείσκα ηνπ 

κεγάινπ ζπλζέηε θαη κνπζηθνύ, ην έξγν ηνπ, θαη ζα παξνπζηαζηνύλ νη πνιπάξηζκεο 

νπεξέηεο ηνπ, θαζώο θαη ε πνξεία ηνπ κέρξη ζήκεξα, εμήληα ρξόληα κεηά ηνλ ζάλαηό ηνπ. 

Άιιεο αμηόινγεο πιεξνθνξίεο κέζα ζην ζέκα ηεο εξγαζίαο είλαη ην έξγν θαη άιισλ 

ζεκαληηθώλ ζπλζεηώλ ηεο ειιεληθήο νπεξέηαο, θαζώο θαη νη ζεαηξηθέο ζθελέο ηεο 

επνρήο ζηηο νπνίεο αλέβεθαλ νη νπεξέηεο ηνπο. Ζ παξνύζα εξγαζία θηινδνμεί λα θάλεη 

κηα ζύληνκε αιιά θαηαηνπηζηηθή θαη εύζηνρε παξνπζίαζε ηνπ έξγνπ απηνύ ηνπ 

ζεκαληηθνύ αιιά ζπρλά μεραζκέλνπ Έιιελα δεκηνπξγνύ. 
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1. Η νπεξέηα θαη ε θαζηέξσζή ηεο ζηελ Διιάδα 

 

πσο πξναλαθέξζεθε παξαπάλσ, ε νπεξέηα σο κνπζηθό είδνο γελλήζεθε ζηελ 

Γαιιία ζηα κέζα ηνπ 19
νπ

 αηώλα πξνθεηκέλνπ λα θαιύςεη ηελ αλάγθε γηα ζύληνκα θαη 

ειαθξηά έξγα, ζε αληίζεζε κε ηελ ηόηε δεκνθηιή opéra comique. Ζ opéra comique 

μεθίλεζε ζηηο αξρέο ηνπ 18
νπ

 αηώλα σο ρηνπκνξηζηηθέο ή ζαηηξηθέο παξαζηάζεηο πνπ 

πεξηείραλ ηξαγνύδηα κε λένπο ζηίρνπο ζε ππάξρνπζεο κνπζηθέο. Χζηόζν έλαλ αηώλα 

λσξίηεξα, ην είδνο είρε κεηεμειηρζεί ζε θάηη ηειείσο δηαθνξεηηθό από απηό πνπ ππνλνεί ε 

νλνκαζία ηνπ. πγθεθξηκέλα, ε Κάξκελ, ην πην γλσζηό παξάδεηγκα opéra comique, έρεη 

ζηελ πξαγκαηηθόηεηα πινθή ηξαγσδίαο. Ζ νπεξέηα έδηλε κηα πην ζύληνκε θαη αλάιαθξε 

ελαιιαθηηθή ιύζε, πιεζηέζηεξα ζηελ αξρηθή κνξθή ηεο opéra comique
1
. 

 Οη πεξηζζόηεξνη εξεπλεηέο ζεσξνύλ σο ζεκειησηή ηνπ είδνπο ηεο νπεξέηαο ηνλ 

Hervé, έλαλ ηξαγνπδηζηή, ζπλζέηε, ζηηρνπξγό, καέζηξν θαη ζθεληθό δσγξάθν πνπ έδεζε 

αλάκεζα ζην 1825 θαη ην 1892. Ζ πξώηε ζεκαληηθή εκθάληζε ηνπ Hervé ζηελ ζθελή 

ηνπ Παξηζηνύ έγηλε ην 1848 κε κηα νπεξέηα κε ηίηιν "Ο Γνλ Κηρώηεο θαη ν άληζν 

Πάληζα" (Don Quichotte et Sancho Pança), ε νπνία κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ε απαξρή ηεο 

θαζηέξσζεο ηεο γαιιηθήο νπεξέηαο. 

 Αλ ν Hervé ήηαλ ν εκπλεπζηήο ηεο νπεξέηαο, ηόηε ν άλζξσπνο πνπ ηελ αλέπηπμε 

θαη ηελ θαζηέξσζε ήηαλ αλακθηζβήηεηα ν Jacques Offenbach (1819-1880) ν νπνίνο 

έδσζε κία μερσξηζηή θήκε ζην είδνο από ηελ επνρή ηεο Γεύηεξεο Απηνθξαηνξίαο θαη 

έπεηηα. Μάιηζηα ην όλνκά ηνπ θαη νη νπεξέηεο ηνπ είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλεο ζηελ 

ηζηνξηθή κλήκε κε ηελ αίγιε ηεο πεξηόδνπ ηεο Γεύηεξεο Απηνθξαηνξίαο, αλ θαη κεηά 

ηελ πηώζε ηεο ην 1870 ε δεκνηηθόηεηά ηνπ έπεζε θαηαθόξπθα θαη αλαγθάζηεθε λα 

θύγεη από ηελ Γαιιία. Χζηόζν ζηα ηειεπηαία ρξόληα ηεο δσήο ηνπ ηόζν ε δεκνηηθόηεηά 

ησλ έξγσλ ηνπ όζν θαη ν ίδηνο επαλέθακςαλ. Ο Offenbach έγξαςε έλαλ εληππσζηαθό 

αξηζκό από νπεξέηεο θαη ζπγγελή ζύληνκα έξγα από ην 1847 έσο ηνλ ζάλαηό ηνπ, αλ θαη 

παξαδόμσο, ην πην γλσζηό ηνπ έξγν καθξάλ είλαη ε πιήξεο (αλ θαη εκηηειήο) όπεξα, "Σα 

Παξακύζηα ηνπ Υόθκαλ", γξακκέλε ην 1880
2
. 

                                                      
1
 Ganzl, K. (2001). The encyclopedia of musical theatre. New York: Schirmer Books. 

2
 Traubner, R. (1983). Operetta: a theatrical history. Garden City, NY: Doubleday & Company. 
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 Σν πην έληνλν ραξαθηεξηζηηθό ησλ νπεξέησλ ηνπ Offenbach είλαη ν γθξνηέζθνο 

ηξόπνο κε ηνλ νπνίν παξνπζηάδνπλ ηελ δσή αιιά θαη ν αλάιαθξνο, ζρεδόλ 

πνξλνγξαθηθόο ηξόπνο κε ηνλ νπνίν γίλεηαη απηή ε παξνπζίαζε. Οη αξρηθέο εθηειέζεηο 

ησλ νπεξέησλ ραξαθηεξίδνληαλ από έλαλ έληνλν εξσηηζκό, κε εξκελείεο όπσο απηή ηεο 

δηάζεκεο εηαίξαο Cora Pearl, ε νπνία εκθαλίζηεθε ζηελ ζθελή γπκλή, θαιπκκέλε κόλν 

κε δηακάληηα. Σν θιίκα κεηαθέξεηαη εύζηνρα από ηνλ Émile Zola ζην βηβιίν ηνπ κε ηίηιν 

"Nana", ην νπνίν πεξηγξάθεη ηελ θαξηέξα κηαο νκώλπκεο ληίβαο ηεο νπεξέηαο θαη 

εηαίξαο, ν ραξαθηήξαο ηεο νπνίαο βαζίζηεθε ζε πξαγκαηηθέο εξκελεύηξηεο ησλ 

νπεξέησλ ηνπ Offenbach. Σν βηβιίν πεξηγξάθεη κε ζθαλδαιηζηηθέο ιεπηνκέξεηεο ηελ 

θαηάζηαζε ζηελ ζθελή θαη ηα παξαζθήληα ηεο γαιιηθήο νπεξέηαο ηελ επνρή ηεο 

Γεύηεξεο Απηνθξαηνξίαο
3
. 

 Οη έληνλα εξσηηθέο νπεξέηεο είραλ σο θνηλό θπξίσο άληξεο ηεο αλώηεξεο ηάμεο 

θαη εκθαλίζεηο όπσο απηή ηεο Cora Pearl πξνθαινύζαλ έληνλεο δηακαξηπξίεο από 

κεγάιε κεξίδα ηνπ θόζκνπ ηεο επνρήο, ηελ εζηθή ηνπ νπνίνπ πξνζέβαιαλ. Δμαηηίαο 

απηήο ηεο θήκεο νη νπεξέηεο απέθηεζαλ ζύληνκα ηελ ηακπέια ηεο "ειαθξηάο" θαη 

ακθηβόινπ εζηθήο κνξθήο ηέρλεο. Αξγόηεξα, σζηόζν, όηαλ ην θνηλό ησλ νπεξέησλ 

κεγάισζε, ζπκπεξηιακβάλνληαο ζεαηέο από ηελ κεζαία θαη ηελ θαηώηεξε θνηλσληθή 

ηάμε, νη νπεξέηεο "ζνβάξεςαλ" θαη έραζαλ ην εξσηηθό ζηνηρείν ηνπο. Πνιιέο από ηηο 

αξρηθέο ζθαλδαιηζηηθέο νπεξέηεο άξρηζαλ λα αλεβαίλνπλ ζε πην ζεκλέο εξκελείεο, 

παηδόκελεο πιένλ ζε όπεξεο θαη κε ηξαγνπδηζηέο όπεξαο αληί γηα ηδησηηθά ζέαηξα κε 

εηαίξεο ζηνπο θεληξηθνύο ξόινπο. Απηή είλαη θαη ε κνξθή κε ηελ νπνία νη νπεξέηεο ηεο 

επνρήο ζπλήζσο αλεβαίλνπλ ζήκεξα
4
. 

 

                                                                                                                                                              

 
3
 Yon, J. C. (2000). Jacques Offenbach. Paris: Editions Gallimard. 

4
 Ganzl, K. (2001). The encyclopedia of musical theatre. New York: Schirmer Books. 
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Ο Jacques Offenbach 

 

 Σν κνπζηθό είδνο ηεο νπεξέηαο, αθνύ έγηλε εμαηξεηηθά δεκνθηιέο ζηελ γελέηεηξά 

ηνπ, ηε Γαιιία, δελ άξγεζε λα εμαπισζεί αλά ηνλ θόζκν. ηελ θνζκνπνιίηηθε Βηέλλε 

ηνπ 19
νπ

 αηώλα δεκηνπξγήζεθε ζύληνκα κηα ζθελή νπεξέηαο εμίζνπ δεκνθηιήο κε απηή 

ηνπ Παξηζηνύ. ηελ Απζηξία, ν ζεκαληηθόηεξνο ζπλζέηεο νπεξέηαο ήηαλ ν Johann 

Strauss ν λεόηεξνο (1825-1899), ν νπνίνο έγξαςε 16 νπεξέηεο θαη κία όπεξα νη νπνίεο 

ζεκείσζαλ κεγάιε επηηπρία, θαζηζηώληαο ηνλ (καδί κε ηα βαιο, ηα εκβαηήξηα θαη ηηο 

πόιθεο ηνπ) σο ηνλ εζληθό ζπλζέηε ηεο Απζηξίαο ζηελ ζπλείδεζε ηνπ θόζκνπ. Μάιηζηα, 

ε ηξίηε ηνπ νπεξέηα, κε ηίηιν "Die Fledermaus" έγηλε θαη ε ζπρλόηεξα παηγκέλε νπεξέηα 

ζηνλ θόζκν
5
. 

 

                                                      
5
 Sharkey, J. & Reiser, D. (1979). Operetta: a stampede through nostalgia. New York: S. French 

Publications. 
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Ο Johann Strauss ν λεόηεξνο 

 

 Αληίζηνηρα, ην Βεξνιίλν έγηλε ην θέληξν ηεο γεξκαληθήο νπεξέηαο, μεθηλώληαο κε 

ην έξγν ηνπ ζπλζέηε Paul Lincke (1846-1946) ζην ηέινο ηνπ 19
νπ

 αηώλα. Δηδηθά κεηά ηνλ 

πξώην παγθόζκην πόιεκν, ζην ειεπζέξσλ εζώλ Βεξνιίλν ηνπ κεζνπνιέκνπ, ε 

γεξκαληθή νπεξέηα παξνπζίαζε πνιιά πξσηνπνξηαθά ζηνηρεία, ελζσκαηώλνληαο 

ζηνηρεία από ηελ ηδαδ, θαζώο θαη ζηνηρεία επηζεώξεζεο, θάξζαο θαη θακπαξέ. Σν είδνο 

εμαθαλίζηεθε κεηά ην 1933, νπόηε θαη ε θπβέξλεζε ηνπ λαδηζηηθνύ θόκκαηνο 

απαγόξεπζε ηελ νπεξέηα καδί κε όια ηα ππόινηπα είδε ηα νπνία ζεώξεζε σο 

"εθθπιηζκέλε ηέρλε"
6
. 

 ηε Βξεηαλία, νη πξώηεο νπεξέηεο κε αγγιηθό ζηίρν άξρηζαλ λα αλεβαίλνπλ ηε 

δεθαεηία ηνπ 1860. Ζ κνξθή πνπ είραλ ήηαλ πνιύ πην ζεκλή θαη πνπξηηαληθή από απηή 

ηεο έληνλα εξσηηθή γαιιηθήο νπεξέηαο, γη απηό θαη έγηλαλ γλσζηέο σο "θσκηθέο όπεξεο" 

πξνθεηκέλνπ λα μερσξίζνπλ από ηα "εζηθά ύπνπηα" αληίζηνηρα γαιιηθά έξγα. Ζ 

βξεηαληθή νπεξέηα έθηαζε ζην απόγεηό ηεο κε ηελ ζπλεξγαζία ηνπ ιηκπξεηίζηα W. S. 

Gilbert (1836-1911) κε ηνλ ζπλζέηε Arthur Sullivan (1842-1900), ηα έξγα ησλ νπνίσλ 

έγηλαλ εμαηξεηηθά δεκνθηιή ζηελ Βξεηαλία, θαη ζηελ ζπλέρεηα ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο 

θαη όιν ηνλ αγγιόθσλν θόζκν. ηηο Ζ.Π.Α., εθηόο από ηηο βξεηαληθέο νπεξέηεο ππήξμε 

                                                      
6
 Ganzl, K. (2001). The encyclopedia of musical theatre. New York: Schirmer Books. 
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θαη κία αμηόινγε ηνπηθή ζθελή ζηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηώλα, δεκηνπξγώληαο κηα παξάδνζε 

πνπ ζπλερίζηεθε θαη αξγόηεξα από ζπλζέηεο όπσο ν Leonard Bernstein (1918-1990). 

Χζηόζν, γύξσ ζηελ δεθαεηία ηνπ 1930 ε δεκνηηθόηεηα ηεο αγγιόθσλεο νπεξέηαο είρε 

αξρίζεη λα πέθηεη, θαζώο αληηθαηαζηάζεθε από ην ζπγγελέο είδνο ηνπ κηνύδηθαι
7
. 

 

 Ζ νπεξέηα θαηέθζαζε ζηελ Διιάδα ζηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηώλα. πγθεθξηκέλα, ε 

Διιεληθή Οπεξέηα, ή αιιηώο Αζελατθή Οπεξέηα δεκηνπξγήζεθε ζηα ηέιε ηεο πξώηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1900 παξάιιεια κε ηελ εκθάληζε ηεο Δζληθήο Μνπζηθήο ρνιήο. Ο όξνο 

νπεξέηα απνδόζεθε αξρηθά ζηελ ειιεληθή σο "κεινδξακάηην", ππνθνξηζηηθό ηνπ 

κεινδξάκαηνο, αιιά δελ θαζηεξώζεθε πνηέ θαη αλη' απηνύ ρξεζηκνπνηήζεθε ε 

επξσπατθή νλνκαζία. Ζ ειιεληθή νπεξέηα ζεσξήζεθε από ην θνηλό ηεο επνρήο σο 

εμέιημε ηνπ πξνεγεζέληνο θσκεηδπιιίνπ. Σν θσκεηδύιιην ήηαλ εμαηξεηηθά δεκνθηιέο 

κεξηθέο δεθαεηίεο λσξίηεξα, ζηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 αηώλα, θαη επξόθεηην γηα κνπζηθή 

θσκσδία κε εζνγξαθηθό πεξηεξρόκελν, ε νπνία πξνέθπςε από ηε κίκεζε δηάθνξσλ 

επξσπατθώλ εηδώλ
8
. 

 

                                                      
7
 Bradley, I. (2005). Oh joy! Oh rapture! The enduring phenomenon of Gilbert and Sullivan. Oxford: 

Oxford University Press. 

8
 εηξαγάθεο, Δ. (2007). Ζ Διιεληθή Οπεξέηηα, έλα αραξηνγξάθεην είδνο. Γξώκελα ζεαηξηθό πεξηνδηθό, 

πεξίνδνο Β΄, ηεύρνο 1, ζ. 36-51. 
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Αθίζα γηα ην Κσκεηδύιιην «Ο Καπεηάλ Γηαθνπκήο» 

  

Χζηόζν νη δηαθνξέο ηνπ θσκεηδπιιίνπ κε ηελ νπεξέηα είλαη πνιύ κεγάιεο ώζηε ε 

δεύηεξε λα ζεσξεζεί ζπλέρεηα ηνπ πξώηνπ. Σν θσκεηδύιιην βαζίζηεθε ζε επηξξνέο από 

ηελ Δπξώπε, ηηο νπνίεο όκσο πξνζάξκνζε ζε κία ειιεληθή ζεκαηνινγία θαη ζηα 

ειιεληθά δεδνκέλα. Αληηζέησο, ε νπεξέηα έθεξε καδί ηεο έλαλ επξσπατθό ζέκα θαη 

βαζίδεη ηελ ζεκαηνινγία ηεο ζρεδόλ απνθιεηζηηθά ζηελ δσή ησλ αζηώλ. Γεληθά ε 

ζεκαηνινγία ηεο νπεξέηαο ήηαλ πην κνληέξλα γηα ηα δεδνκέλα ηεο επνρήο από απηήλ ηνπ 

θσκεηδπιιίνπ. Οη δηαθνξέο θαίλνληαη θαη από κνπζηθήο άπνςεο, όπνπ ε νπεξέηα είλαη 

έλα ζαθώο πην ζύλζεην είδνο, κε νξρεζηξηθή κνπζηθή, ρνξσδηαθά κέξε, άξηεο, ληνπέηα, 

κπαιέηα θαη άιια ζηνηρεία πνπ δελ πεξηέρνληαη ζην πνιύ πην απιό θσκεηδύιιην. 

πλεπώο, ε νπεξέηα δελ πξνέθπςε σο κεηεμέιημε ηνπ θσκεηδπιιίνπ, αιιά μεθίλεζε 

επεξεαζκέλε από ηελ γαιιηθή θάξζα, από ηελ βηελλέδηθε θαη ηε γαιιηθή νπεξέηα, κε 

κνληέξλα δηάζεζε, ζε κία επνρή όπνπ ην θσκεηδύιιην είρε πιένλ μεπεξαζηεί σο είδνο
9
. 

 Ζ πξώηε επαθή ηνπ ειιεληθνύ αζηηθνύ θνηλνύ κε ηελ νπεξέηα έγηλε ην 1871, από 

ηελ παξάζηαζε πεξηνδεύνληα γαιιηθνύ ζηάζνπ ζηελ Αζήλα. Αθνινύζεζαλ θη άιιεο 

πεξηνδείεο γαιιηθώλ θαη ηηαιηθώλ ζηάζσλ κέζα ζηελ ίδηα δεθαεηία, νη νπνίεο θαηέζηεζαλ 

ην είδνο αγαπεηό ζην αζελατθό θνηλό. Γηα ηνπο έιιελεο ηεο επνρήο ε νπεξέηα θάλεθε 

                                                      
9
 εηξαγάθεο, Δ. (2007). Ζ Διιεληθή Οπεξέηηα, έλα αραξηνγξάθεην είδνο. Γξώκελα ζεαηξηθό πεξηνδηθό, 

πεξίνδνο Β΄, ηεύρνο 1, ζ. 36-51. 
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ζαλ έλαο επράξηζηνο θαη δηαζθεδαζηηθόο ηξόπνο λα εληζρπζεί ε πνξεία ηνπο πξνο ηνλ 

εμεπξσπατζκό. Ζ πξνζπάζεηα λα θαιιηεξγεζεί ην είδνο εληόο Διιάδνο θαη λα 

δεκηνπξγεζεί ε πξώηε ειιεληθή νπεξέηα απέδσζε θαξπνύο αξθεηά ρξόληα αξγόηεξα, 

όηαλ ε έσο ηόηε δεκνθηιήο Αζελατθή Δπηζεώξεζε άξρηζε λα δείρλεη ζεκάδηα 

παξαθκήο
10

. 

 

 

Αθίζα από ηελ εηήζηα επηζεώξεζε «Παλαζήλαηα» 

 

 Ζ ζηηγκή ηεο γέλεζεο ηεο ειιεληθήο νπεξέηαο έξρεηαη ηνλ επηέκβξην ηνπ 1908, 

όηαλ ν ζηαζάξρεο Αληώληνο Νίθαο απνθαζίδεη λα αλεβάζεη ηελ πξώηε νπεξέηα ζε 

ειιεληθό ζηίρν. Βέβαηα, επξόθεηην γηα κεηάθξαζε ελόο γαιιηθνύ έξγνπ, ηεο "Μακδέι 

Νηηνύο" ("Mam'zelle Nitouche") ηνπ Hervé, ηδξπηή ηεο γαιιηθήο νπεξέηαο όπσο 

αλαθέξζεθε παξαπάλσ. Ζ παξάζηαζε αλέβεθε ζηηο 12 επηεκβξίνπ, κεηά από ζύληνκεο 

αιιά εληαηηθέο πξόβεο. Πξσηαγσλίζηξηα ήηαλ ε Ρνδαιία Νίθα θαη δηεπζπληήο νξρήζηξαο 

ν Θεόθξαζηνο αθειιαξίδεο. Παξά ηηο αξρηθέο επηθπιάμεηο, ε παξάζηαζε ζεκείσζε 

εθπιεθηηθή επηηπρία θαη ζηηγκάηηζε ηελ αξρή κίαο λέαο επνρήο γηα ηηο ηέρλεο ζηελ 

Διιάδα. Αθνινπζεί κηα πεξηγξαθή ηνπ ηδίνπ ηνπ Θεόθξαζηνπ αθειιαξίδε γηα ηελ 

πξεκηέξα ηεο Μακδέι Νηηνύο
11

. 

                                                      
10

 Μπισλάο, Κ. (1992). Ιζηνξία ηνπ ειιεληθνύ ηξαγνπδηνύ. Αζήλα: Κέδξνο. 

11
 Πεξηνδηθό Νέα Δζηία (1950). Αθηέξσκα ζηνλ Θεόθξαζην Σαθειιαξίδε κε αθνξκή ηνλ ζαλαηό ηνπ. 

15/1/1950, ηεύρνο 541, ηόκνο 47. 
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 «Δζήθσζα απνθαζηζηηθά ηελ κπαγθέηηα. Δπεθνινύζεζε απόιπηνο ζηγή ηξηώλ – 

ηεζζάξσλ δεπηεξνιέπησλ. Αξρίδσ ηελ εηζαγσγή. Αλνίγεη ε απιαία. Πξέπεη λα ζεκεησζεί 

όηη όινη νη εζνπνηνί ήζαλ ςύρξαηκνη θαη ηνύην δηόηη ήζαλ ηειείσο θάηνρνη ησλ ξόισλ ησλ. 

Η «εληξάηα» ηνπ Χξπζνκάιιε θαη ην θνππιέ ηνπ κνλαζηεξηνύ «Τη θαιά λα δεη θαλείο 

πάληνηε εθηόο κνλήο» εθηειεζζέληα από ηελ θ. Νίθα θαη ην θόξν ησλ καζεηξηώλ έθαλαλ 

θαιή εληύπσζε απιώο ζην θνηλόλ. Αιιά όηαλ κεη’ νιίγνλ εθνινύζεζελ ε εθηέιεζηο ηεο θ. 

Νίθα, ηνπ θ. Χξπζνκάιιε ηνπ ληνπέηηνπ ηνπ «κνιπβέληνπ ζηξαηηώηε» κε ηελ πεξίθεκε θαη 

πεηαρηή ξεθξαίλ ηνπ «πάξζθ ηι εηέ, πάξζθ ηι εηέ», ηόηε εμέζπαζελ ε κπόξα. Τη 

ρεηξνθξνηήκαηα ήηαλ εθείλα ! Χίιηνη θεξαπλνί αλ έπεθηαλ καδί, δελ ζα πξνμελνύζαλ ηόζν 

εθθσθαληηθό πάηαγν. Οη εθηειεζηαί ππερξεώζεζαλ λα επαλαιάβνπλ ην ληνπέηην πέληε 

θνξέο ελ κέζσ γεληθήο θξελίηηδνο. Από θείλε ηε ζηηγκή ε ππόζεζηο ήξρηζε λα ζεσξείηαη 

πιένλ θεξδηζκέλε. Γξήγνξε ζαλ αζηξαπή πέξαζε ηόηε από κπξνζηά κνπ κηα νπηαζία. Μνπ 

θάλεθε πσο έβιεπα θάπνηα κνίξα πνπ κνπ έδεηρλε λα πάξσ ην δξόκν ηεο νπεξέηηαο, δξόκν 

πνπ κνπ ππέδεημαλ ηελ άιιε κέξα θαη νη θξηηηθνί ησλ εθεκεξίδσλ. Τελ ίδηα επίζεο ζηηγκή, 

ε ίδηα κνίξα θαίλεηαη πσο έδεημε ζηνλ Παπατσάλλνπ ηνλ ίδην δξόκν. Έηζη ζπλαληεζήθακε 

αξγόηεξα θαη νη δπν ζην θνηλό καο δηάβα, σο ηε ζηηγκή πνπ θάπνηα άιιε κνίξα, βάζθαλε 

απηή, καο απνηξάβεμε από ηελ δσή ηεο νπεξέηηαο θαη από ηελ… νπεξέηηα ηεο δσήο»
11

. 

 Δλ νιίγνπο, ε "Μακδέι Νηηνύο" απνηέιεζε ηελ αθεηεξία γηα ηελ ειιεληθή 

νπεξέηα. Μηα αθεηεξία πνπ ήηαλ πνιύ ελζαξξπληηθή. ύληνκα, ν εζνπνηόο θαη 

ζηαζάξρεο Ησάλλεο Παπατσάλλνπ, κε ηελ ρξεκαηηθή ελίζρπζε ηνπ δεξκαηέκπνξνπ από 

ηελ Πάηξα, Φώηε ακαξηδή, ζα δεκηνπξγήζεη ηνλ πξώην απνθιεηζηηθά νπεξεηηθό ζίαζν. 

Ο ζίαζνο ηνπ Παπατσάλλνπ ζα μεθηλήζεη ηελ πνξεία ηνπ αλεβάδνληαο πνιιέο γαιιηθέο 

θαη απζηξηαθέο νπεξέηεο πξνηνύ ζηξαθεί ζηηο πξώηεο ακηγώο ειιεληθέο, κε αξρηθή ην 

"ία θη αξάμακε" ηνπ Θεόθξαζηνπ αθειιαξίδε, πνπ έθαλε πξεκηέξα ζηηο 8 Μαΐνπ ηνπ 

1909 ζην ζέαηξν "πληάγκαηνο"
12

. 

 Ζ νπεξέηα θεξδίδεη ακέζσο ηελ αγάπε ηνπ θνηλνύ ράξε ζην εύζπκν πεξηερόκελν, 

ηελ σξαία κνπζηθή θαη ηελ ρξήζε ηεο δεκνηηθήο γιώζζαο, θαη θαηαθέξλεη λα εθζξνλίζεη 

ηελ επηζεώξεζε, ην λέν είδνο πνπ είρε αλαδεηρζεί ζην δεκνθηιέζηεξν ηεο επνρήο κεηά ην 

θσκεηδύιιην. Σν 1913 ν αθειιαξίδεο εγθαηαιείπεη ηελ έσο ηόηε δεκνθηιή επηζεώξεζε 

                                                      
12

 εηξαγάθεο, Δ. (2007). Ζ Διιεληθή Οπεξέηηα, έλα αραξηνγξάθεην είδνο. Γξώκελα ζεαηξηθό πεξηνδηθό, 

πεξίνδνο Β΄, ηεύρνο 1, ζ. 36-51. 
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θαη αθνζηώλεηαη απνθιεηζηηθά ζην λέν είδνο ηεο νπεξέηαο. Σν παξάδεηγκά ηνπ 

αθνινύζεζαλ θαη άιινη ζπλζέηεο
7
. 

 Ο ιόγνο πνπ ε ειιεληθή νπεξέηα κπνξεί λα ζεσξεζεί πην αμηόινγε κνξθή ηέρλεο 

από ην θσκεηδύιιην θαη ηελ επηζεώξεζε είλαη όηη πξόθεηηαη γηα θάηη πξαγκαηηθά 

δεκηνπξγηθό. ηα πξώηα δύν κνπζηθά είδε, ε κνπζηθή, εθηόο απ' ην όηη είλαη απινύζηεξε 

ζε ζύλζεζε θαη βάζνο, είλαη πξνθαλώο, απξνθάιππηα θαη δηαθεκηδόκελα θιεκκέλε από 

παιηόηεξεο κεισδίεο θαη παιηόηεξα ή ζύγρξνλα επξσπατθά έξγα ζηα νπνία απιά 

πξνζηίζεληαη λένο θαη θαηάιιεινο γηα ηελ πεξίζηαζε ζηίρνο. Αληίζεηα, νη νπεξέηεο είραλ 

πξσηόηππε επξσπατθή κνπζηθή γξακκέλε από έιιελεο ζπλζέηεο. Δγθαηλίαδαλ, κε απηόλ 

ηνλ ηξόπν, κηα επνρή πην ζπζηεκαηηθήο δεκηνπξγηθήο επεμεξγαζίαο θαη αθνκνίσζεο ηνπ 

επξσπατθνύ κνπζηθνύ ηδηώκαηνο
13

. 

 

 

Η Αζήλα ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηώλα, ηελ επνρή πνπ ν αθειιαξίδεο θπθινθνξεί ηα πξώηα έξγα ηνπ 

 

 Ζ πξαγκαηηθά "ρξπζή επνρή" ηεο ειιεληθήο νπεξέηαο ήηαλ ην δηάζηεκα κεηαμύ 

1916 θαη 1928, νπόηε θαη γξάθηεθαλ ηα πεξηζζόηεξα θαη θαιύηεξα παξαδείγκαηα 

νπεξέησλ, θαη ην είδνο γλώξηζε ηελ κεγαιύηεξε αθκή ηνπ. Σν πεξηερόκελν ησλ νπεξέησλ 

είλαη εύζπκν, εύπεπην, θσκηθό, κε ραξνύκελν ηέινο θαη επθνινηξαγνύδηζηεο κεισδίεο 

πνπ πξνζθέξνπλ αλαςπρή ζηνλ θόζκν. Δθηόο από ηελ ζεαηξηθή επηηπρία ησλ νπεξέησλ, 

ηα ηξαγνύδηα ηνπο εθδίδνληαη θαη θπθινθνξνύλ ζε παξηηηνύξεο νη νπνίεο θηάλνπλ ζηα 

αλαιόγηα ησλ πηάλσλ όισλ ησλ αζηηθώλ ζαινληώλ. Μέζσ ηεο νπεξέηαο, ην ειιεληθό 

                                                      
13

 Μπισλάο, Κ. (1992). Ιζηνξία ηνπ ειιεληθνύ ηξαγνπδηνύ. Αζήλα: Κέδξνο. 
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θνηλό ηεο επνρήο εθπαηδεύηεθε γηα πξώηε θνξά λα απνδεηά πξσηόηππε κνπζηθή θαη όρη 

θαθόγνπζηεο αληηγξαθέο μέλσλ επηηπρηώλ
14

. 

 Ζ ειιεληθή νπεξέηα άξρηζε λα παξαθκάδεη θαη λα ράλεη ηελ δεκνηηθόηεηά ηεο 

κεηά ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1930, όπσο άιισζηε ζπλέβε θαη ζηελ ππόινηπε 

Δπξώπε. Παξόια απηά, ην είδνο δελ εμαθαλίζηεθε. Πνιινί ζίαζνη νπεξέηαο ζπλέρηζαλ 

λα ππάξρνπλ θαη λα αλεβάδνπλ παξαζηάζεηο ηόζν θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ όζν 

θαη θαηά ηελ θαηνρή, αιιά θαη κεηαπνιεκηθά. Καηά ηηο δεθαεηίεο ηνπ 1950 θαη 1960 

δεθάδεο νπεξέηεο άξρηζαλ λα ερνγξαθνύληαη νιόθιεξεο, απνζπαζκαηηθά ή 

δηαζθεπαζκέλεο, θαη λα παξνπζηάδνληαη ηαθηηθά από ην Δζληθό Ίδξπκα Ραδηνθσλίαο 

(Δ.Η.Ρ.)
15

. 

 Αλ θαη ε ρξπζή επνρή ηεο ειιεληθήο νπεξέηαο έρεη πεξάζεη πξν πνιινύ, αξθεηέο 

από ηηο επηθξαηέζηεξεο θαη πην πνιππαηγκέλεο νπεξέηεο εμαθνινπζνύλ λα αλεβαίλνπλ 

κέρξη θαη ζήκεξα, θπξίσο από ηελ Δζληθή Λπξηθή θελή ζην ζέαηξν Αθξνπόι. Ζ 

πινύζηα απηή παξάδνζε πνπ μεθίλεζε ν Θεόθξαζηνο αθειιαξίδεο ην 1908 θαη ην 1909 

επηδεί κέρξη θαη ηηο κέξεο καο, πάλσ από έλαλ αηώλα αξγόηεξα. 

                                                      
14

 Μπισλάο, Κ. (1992). Ιζηνξία ηνπ ειιεληθνύ ηξαγνπδηνύ. Αζήλα: Κέδξνο. 
15

 Καινγεξόπνπινο, Σ. (2001). Λεμηθό ηεο ειιεληθήο κνπζηθήο. Αζήλα: Δθδόζεηο Γηαιιέιε. 
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2. Ο Θεόθξαζηνο αθειιαξίδεο: έλα ζύληνκν βηνγξαθηθό ζεκείσκα 

 

Ο Θεόθξαζηνο αθειιαξίδεο γελλήζεθε ζηελ Αζήλα ηελ 7
ε
 επηεκβξίνπ ηνπ 

1883, αλ θαη νξηζκέλεο πεγέο αλαθέξνπλ ην 1882 σο έηνο γέλλεζήο ηνπ. Ο παηέξαο ηνπ, 

Ησάλλεο αθειιαξίδεο (1853-1938) ήηαλ δηαπξεπήο κνπζηθνδηδάζθαινο, ηεξνςάιηεο, 

θηιόινγνο, κεινπξγόο, θαη κεηαξξπζκηζηήο ηεο βπδαληηλήο κνπζηθήο. Ζ κεηέξα ηνπ είρε 

θαηαγσγή από ηελ Όδξα. Ο Θεόθξαζηνο αθειιαξίδεο δηδάρηεθε κνπζηθή από ηνλ 

παηέξα ηνπ από κηθξή ειηθία, ελώ αξγόηεξα ζπνύδαζε ζηελ Αζήλα, ηελ Γεξκαλία θαη 

ηελ Ηηαιία. 

 

 

Ο Θεόθξαζηνο αθειιαξίδεο 

 

 Ζ κνπζηθή θαξηέξα ηνπ αθειιαξίδε απέθηεζε θήκε ιίγν πξηλ ηα είθνζη ηνπ 

ρξόληα, ζηα ηέιε ηνπ 1902, όηαλ έδσζε κηα επηηπρεκέλε ζεηξά ζπλαπιηώλ καδί κε ηνλ 

αδεξθό ηνπ, Άξε, ν νπνίνο ήηαλ βαξύηνλνο. Οη ζπλαπιίεο πεξηείραλ ζπλζέζεηο ηνπ 

ελαξκνληζκέλα ειιεληθά δεκνηηθά ηξαγνύδηα θαζώο θαη ζπλζέζεηο ηνπ Θεόθξαζηνπ, ν 

νπνίνο δηεύζπλε ηελ νξρήζηξα ζην Βαζηιηθό Χδείν ηνπ Μνλάρνπ θαη ζην κέγαξν ηεο 

βαξώλεο Ακειίαο θνλ Πέξθαιι, κε θνηλό πνπ πεξηειάκβαλε γεξκαλνύο πξίγθηπεο θαη 

αξηζηνθξάηεο νη νπνίνη εληππσζηάζηεθαλ. πσο γξάθεη ε εθεκεξίδα "θξηπ" γηα ην 
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γεγνλόο: «Δθείλν ην νπνίνλ δένλ λα ηνληζζή εληαύζα, είλαη ε εκθάληζηο ηνπ λεαξνύ, κόιηο 

εηθνζαεηνύο θαη ζπκπαζνύο πηνύ ηνπ θ. Σαθειιαξίδνπ, Θενθξάζηνπ Σαθειιαξίδνπ, όζηηο 

ηνπο πάληαο εμέπιεμε παξαζρώλ δείγκαηα ζπλζεηηθήο ηδηνθπΐαο, νπρί ηεο ηπρνύζεο, θαη 

δηεπζύλαο νξρήζηξαλ εμ 60 νξγάλσλ κε ηθαλόηεηα θαη αθξίβεηαλ ήηηο ελεπνίεζελ εηο ηνπο 

θίινπο καο Γεξκαλνύο επράξηζηνλ εληύπσζηλ». Πξηλ ηελ επηζηξνθή ηεο ζηελ Διιάδα, ε 

νηθνγέλεηα αθειιαξίδε έδσζε επίζεο ζπλαπιίεο ζηελ Ηηαιία θαη ηελ Αίγππην
16

. 

 Σν κεγάιν βήκα ζηελ θαξηέξα ηνπ αθειιαξίδε σο ζπλζέηε έγηλε ηνλ επόκελν 

ρξόλν, ην 1903, όηαλ θαη έγξαςε ηελ πξώηε ηνπ όπεξα, κε ηίηιν "Ζ Τκέλαηνο", ζε 

θείκελν ηνπ δηθεγόξνπ θαη δξακαηηθνύ πνηεηή Ησάλλε Φξαγθηά. Σν όλνκα ηνπ έξγνπ 

αλαθέξεηαη ζηελ αξραία ειιεληθή ζεόηεηα πνπ πξνζηάηεπε ηνλ ζεζκό ηνπ γάκνπ, θαη ην 

έξγν είλαη έλα κεινδξακαηηθό εηδύιιην πνπ ιακβάλεη ρώξα ζηελ Διεπζίλα θαηά ηελ 

κπζνινγηθή αξραηόηεηα. Σν 1904 ζπλέζεζε έλα κπαιέην κε ηίηιν "Τπό ηνλ Οπξαλόλ ηεο 

Διιάδνο", θαζώο θαη ηελ κνπζηθή γηα κία κεηαθνξά ησλ «Δθθιεζηαδνπζώλ» ηνπ 

Αξηζηνθάλε πνπ αλέβεθε ζηελ Νέα θελή ηνπ κεγάινπ αλαλεσηή ηνπ ειιεληθνύ 

ζεάηξνπ, Κσλζηαληίλνπ Υξεζηνκάλνπ. 

 

 

Αθίζα γηα ηελ όπεξα «Πεξνπδέ» 
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 Μπισλάο, Κ. (1992). Ιζηνξία ηνπ ειιεληθνύ ηξαγνπδηνύ. Αζήλα: Κέδξνο. 
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 Σελ «Τκέλαην» αθνινύζεζαλ άιιεο όπεξεο ηνπ αθειιαξίδε, όπσο «ν 

Πεηξαηήο» ην 1907, ην «ηνηρεησκέλν Γεθύξη» ην 1912 θαη ην «Κάζηξν ηεο Χξεάο» ην 

1917. Ίζσο ε πην γλσζηή ηνπ όπεξα, όκσο, είλαη ε «Πεξνπδέ», πνπ έθαλε πξεκηέξα ζηηο 

9 Απγνύζηνπ 1911 από ηελ Δζληθή Λπξηθή θελή ζην ζέαηξν Οιύκπηα, κε 

πξσηαγσλίζηξηα ηε κεζόθσλν Ρεβέθθα ζηνλ ξόιν ηεο ηζηγγάλαο Πεξνπδέ. Σν έξγν 

ζεκείσζε κεγάιε επηηπρία θαη νη παξαζηάζεηο ζπλερίζηεθαλ γηα δύν ρξόληα. ην κεηαμύ, 

από ην 1907 έσο ην 1913, ν αθειιαξίδεο αζρνιήζεθε κε ηελ δηαζθεπή μέλεο κνπζηθήο 

γηα ηηο εηήζηεο επηζεσξήζεηο κε ηίηιν «Σα Παλαζήλαηα», έλα είδνο πνπ, όπσο 

αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ήηαλ εμαηξεηηθά δεκνθηιέο εθείλε ηελ επνρή. Μάιηζηα, ε 

ζηαδηαθή παξαθκή ησλ επηζεσξήζεσλ θαη ε πηώζε ηεο δεκνηηθόηεηάο ηνπο νθείιεηαη 

νπζηαζηηθά ζηνλ ίδην ηνλ Θεόθξαζην αθειιαξίδε, κηα πνπ δεκηνύξγεζε ην κνπζηθό 

είδνο πνπ ηηο μεπέξαζε ζε δεκνηηθόηεηα θαη ηηο αληηθαηέζηεζε: ηελ ειιεληθή νπεξέηα
17

. 

 πσο πξναλαθέξζεθε, έλα ζεκείν ζηαζκόο γηα ηελ θαξηέξα ηνπ αθειιαξίδε 

ήηαλ ε γέλεζε ηεο ειιεληθήο νπεξέηαο, αξρηθά κε ην αλέβαζκα ηεο «Μακδέι Νηηνύο» κε 

ειιεληθό ιηκπξέην, θαη έπεηηα κε ην «ία θη Αξάμακε» πνπ ήηαλ ε πξώηε ειιεληθή 

νπεξέηα. Ζ πξώηε πξαγκαηηθά κεγάιε επηηπρία ηνπ αθειιαξίδε ζηελ ειιεληθή νπεξέηα 

ήηαλ ην «ηα Παξαπήγκαηα», πνπ αλέβεθε ην 1914. Από εθείλν ην έηνο έσο ηνλ ζάλαηό 

ηνπ ην 1950, έγξαςε γύξσ ζηηο 80 νπεξέηεο θαη κνπζηθέο θσκσδίεο, νη πεξηζζόηεξεο 

ηξίπξαθηεο, θαη πνιιέο από ηηο νπνίεο κε δηθό ηνπ ιηκπξέην. 

 

 

Δμώθπιιν δίζθνπ γηα ηελ νπεξέηα «Ο Βαθηηζηηθόο» 

                                                      
17

 εηξαγάθεο, Δ. (2007). Ζ Διιεληθή Οπεξέηα, έλα αραξηνγξάθεην είδνο. Γξώκελα ζεαηξηθό πεξηνδηθό, 

πεξίνδνο Β΄, ηεύρνο 1, ζ. 36-51. 
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 Χο θαιύηεξε νπεξέηα ηνπ αθειιαξίδε κπνξεί λα ζεσξεζεί ην έξγν «ν 

Βαθηηζηηθόο», ην νπνίν έθαλε πξεκηέξα ζηηο 18 Ηνπιίνπ 1918 από ηνλ ζίαζν 

Παπατσάλλνπ θαη ζεκείσζε εμαηξεηηθή επηηπρία. Σν έξγν εμαθνινπζεί λα παίδεηαη 

ηαθηηθά έσο θαη ζήκεξα θαη ζεσξείηαη σο ε πην θνζκναγάπεηε θαη δεκνθηιήο ειιεληθή 

νπεξέηα καδί κε ηνπο «Απάρεδεο ησλ Αζελώλ» ηνπ Νίθνπ Υαηδεαπνζηόινπ. Ζ νπεξέηα 

έγηλε ηαηλία ην 1952 από ηελ Μαξία Πιύηα, κε πξσηαγσληζηέο ηνλ Αιέθν Αιεμαλδξάθε, 

ηελ Αλζή Εαραξάηνπ θαη ηνλ Μίκε Φσηόπνπιν. Σν εκβαηήξην «Φειά ζην Μέησπν» από 

ηνλ «Βαθηηζηηθό» ηξαγνπδήζεθε πνιύ από ηνπο ζηξαηηώηεο θαηά ηνλ ειιελν-ηηαιηθό 

πόιεκν ηνπ 1940-41. Κάηη άγλσζην ζηνλ πεξηζζόηεξν θόζκν είλαη όηη επίζεο αξθεηά 

από ηα δεκνηηθνθαλή παηξησηηθά ηξαγνύδηα ηνπ Έπνπο ηνπ ’40, όπσο απηά ηεο νθίαο 

Βέκπν, είλαη ζπλζέζεηο ηνπ Θεόθξαζηνπ αθειιαξίδε. 

 

 

Η νθία Βέκπν 

 

 πσο έρεη ήδε γξαθηεί, ν αθειιαξίδεο έρεη έλα πινύζην κνπζηθό θαη 

θαιιηηερληθό έξγν εθηόο από ηηο νπεξέηεο ηνπ. Δλαξκόληζε θαη εμέδσζε πεξίπνπ 10 

δεκνηηθά ηξαγνύδηα ελώ επίζεο έγξαςε ηελ κνπζηθή γηα κηα ζεηξά επηζεσξήζεσλ ηνπ 

Αιέθνπ αθειιάξηνπ θαηά ηελ πεξίνδν 1937-1945. Αθόκε, δηεηέιεζε κέινο ηνπ 

δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ ηεο «Δηαηξίαο Διιήλσλ Θεαηξηθώλ πγγξαθέσλ, ελώ 

αζρνιήζεθε θαη κε ηελ παηδηθή κνπζηθή, ζπλζέηνληαο παηδηθά ηξαγνύδηα. Σέινο, ν 

αθειιαξίδεο έθαλε θαη έλα επηρεηξεκαηηθό εγρείξεκα, ζπγρξεκαηνδνηώληαο καδί κε 
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ηνλ αδεξθό ηνπ, Άξε, ηνλ κνπζηθό εθδόηε Εαραξία Μαθξή ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα 

ηδξύζεη ηελ δηθή ηνπ δηζθνγξαθηθή εηαηξία ην 1926. 

 Παξά ηελ αλακθηζβήηεηε επηηπρία θαη ηελ θαιιηηερληθή αμία ησλ έξγσλ ηνπ, ν 

άλζξσπνο πνπ ίδξπζε θαη ζεκειίσζε ηελ νπεξέηα ζηελ Διιάδα πέξαζε άδνμα θαη 

πηθξακέλα ηα ηειεπηαία ρξόληα ηεο δσήο ηνπ. Ο Θεόθξαζηνο αθειιαξίδεο θαηέιεμε 

πάκθησρνο θαη αλαγθαδόηαλ ζε κεγάιε ειηθία λα παίδεη πηάλν ζε ιατθά ζέαηξα θαη 

αλαςπθηήξηα ηεο επνρήο γηα λα εμαζθαιίδεη ηα πξνο ην δελ. Πέζαλε από θαξθίλν ηνπ 

ήπαηνο ζηηο 2 Ηαλνπαξίνπ 1950 θαη θεδεύηεθε δεκνζία δαπάλε ζην Α’ Κνηκεηήξην 

Αζελώλ
18

. 
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 Καινγεξόπνπινο, Σ. (2001). Λεμηθό ηεο ειιεληθήο κνπζηθήο. Αζήλα: Δθδόζεηο Γηαιιέιε. 
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3. Χαξαθηεξηζηηθά ηνπ Έξγνπ ηνπ Θεόθξαζηνπ αθειιαξίδε 

 

Ζ δηθαηνινγεκέλε θαιιηηερληθή θήκε ηνπ Θεόθξαζηνπ αθειιαξίδε δελ 

νθείιεηαη κόλν ζην γεγνλόο όηη, όπσο πξναλαθέξζεθε, έγξαςε ηελ πξώηε νπεξέηα 

κεηαθξαζκέλε ζηα ειιεληθά θαη έπεηηα ηελ πξώηε ειιεληθή νπεξέηα, ηδξύνληαο ην 

ζπγθεθξηκέλν κνπζηθό είδνο. Ζ θήκε ηνπ νθείιεηαη εμίζνπ αλ όρη πεξηζζόηεξν ζην όηη 

έδσζε έλαλ πινύζην θαη μερσξηζηό ραξαθηήξα ζην κνπζηθό είδνο ην νπνίν ν ίδηνο 

εδξαίσζε. Οη νπεξέηεο ηνπ έρνπλ επξσπατθέο επηξξνέο αιιά δελ πεξηνξίδνληαη ζε 

αληηγξαθέο· απνηεινύλ μερσξηζηέο θαη θαηλνύξγηεο ζπλζέζεηο ζηα επξσπατθά πξόηππα. 

Ζ κνπζηθή ηνπ ήηαλ εύζπκε θαη ξνκαληηθή, επηπιένλ, όκσο, ν αθειιαξίδεο δελ δίζηαζε 

λα εηζάγεη κεισδίεο κε κνηίβα εκπλεπζκέλα από ηελ ειιεληθή ή ηελ αλαηνιίηηθε 

κνπζηθή παξάδνζε. Δπξόθεηην γηα έλα πάληξεκα πξσηνπόξσλ ηδεώλ κε πνιύ αμηόινγα 

απνηειέζκαηα. 

 Ζ πνηόηεηα ηνπ ζπλνιηθνύ έξγνπ ηνπ καο δείρλεη όηη ν αθειιαξίδεο ήηαλ 

ηαιαληνύρνο κνπζηθόο κε άξηηα θαηάξηηζε θαη αμηόινγε ζθεληθή πείξα. Ζ κνπζηθή ηνπ, 

όπσο αλαθέξζεθε, έρεη δηάθνξεο επηξξνέο. Άιια θνκκάηηα ηνπ είλαη πην θαλεξά 

επεξεαζκέλα από ηελ απζηξηαθή ή ηελ γαιιηθή νπεξέηα, ελώ άιια είλαη πην μεθάζαξα 

ειιεληθά θαη ζηνιηζκέλα κε αλαηνιίηηθα κνηίβα. πλδπάδνληαο επηηπρώο όιεο απηέο ηηο 

εηεξόθιεηεο επηξξνέο κεηαμύ ηνπο, ν αθειιαξίδεο δηαπλέεηαη από έλαλ κνπζηθό 

εθιεθηηζκό. Δθηόο από ηηο πξνεγνύκελεο επηξξνέο, νη νπνίεο είλαη θαη νη πην έληνλεο θαη 

ζπρλά εκθαληδόκελεο ζην έξγν ηνπ, αξθεηέο θνξέο ελζσκαηώλεη ή αθνκνηώλεη ζηνηρεία 

δεκνηηθνύ ηξαγνπδηνύ, θαληάδαο, ηηαιηθήο όπεξαο, λαπνιηηάληθνπ ηξαγνπδηνύ, 

ηζηγγάληθεο κνπζηθήο, ιατθόηεξσλ εηδώλ θαη, ζηα όςηκα έξγα ηνπ, αθόκε θαη ηεο ηδαδ 

όπσο έθαλαλ αληίζηνηρνη ζπλζέηεο ηεο γεξκαληθήο νπεξέηαο ηνπ κεζνπνιέκνπ
19

. 

 Σν απνηέιεζκα απηήο ηεο πινύζηαο βάζεο ηνπ κνπζηθνύ έξγνπ ηνπ αθειιαξίδε 

είλαη λα έρεη δεκηνπξγήζεη έλα μερσξηζηό θαη ηδηαίηεξν πξνζσπηθό ύθνο, ην νπνίν 

θαζηζηά ηα έξγα ηνπ πξαγκαηηθά πξσηνπνξηαθά θαη θξέζθα. Έιιελεο κνπζηθνιόγνη 

έρνπλ ηζρπξηζηεί όηη ε πξσηνπνξία θαη ε κνπζηθή ηδηνθπΐα ηνπ αθειιαξίδε ήηαλ ηέηνηεο 

πνπ νπζηαζηηθά πεξηνξίζηεθε από ηελ πεξηνξηζκέλε ζθελή ηεο ειιεληθήο νπεξέηαο, θαη 

                                                      
19

 Καινγεξόπνπινο, Σ. (2001). Λεμηθό ηεο ειιεληθήο κνπζηθήο. Αζήλα: Δθδόζεηο Γηαιιέιε. 
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αλ ήηαλ βηελλέδνο ζα είρε θηάζεη ζίγνπξα ζε κία δόμα αληίζηνηρε ελόο Franz Lehar 

(1870-1948) αλ όρη ελόο Johann Strauss. 

ε θάζε πεξίπησζε, όκσο ν αθειιαξίδεο θαηάθεξε λα δώζεη έλαλ μερσξηζηό 

ραξαθηήξα ζηελ ειιεληθή νπεξέηα κέζσ ησλ έξγσλ ηνπ, θαηαηάζζνληάο ηελ σο εμίζνπ 

πξσηόηππε θαη μερσξηζηή κε ηελ βηελλέδηθε ή ηελ γαιιηθή, έζησ θαη ζε κηθξόηεξε 

θιίκαθα. πσο δήισζε θαη ν ίδηνο ζε ζπλέληεπμή ηνπ ζην θύιιν ηεο 9
εο

 Απγνύζηνπ 

1915 ηεο εθεκεξίδαο «Δκπξόο»: «Δγώ γξάθσ κε αζελατθήλ έκπλεπζηλ. Όηαλ αθνύσκελ 

κίαλ νπεξέηηα ηνπ Λέραξ ιέγνκελ: Μπξίδεη Βηέλλελ. Δάλ κεζαύξηνλ εηπνύλ θαη πεξί ησλ 

έξγσλ κνπ όηη κπξίδνπλ Αζήλα, επηηξέςαηέ κνπ λα ην ζεσξήζσ σο εθπιήξσζηλ ηνπ 

θαιιηηερληθνύ κνπ νλείξνπ». Απνηηκώληαο ην έξγν ηνπ αθειιαξίδε κπνξνύκε λα πνύκε 

όηη δείρλεη λα έρεη εθπιεξώζεη ην θαιιηηερληθό ηνπ όλεηξν, κηα πνπ νη νπεξέηεο ηνπ 

δίλνπλ έλα μερσξηζηό ρξώκα θαη δεκηνπξγνύλ κηα απηόλνκε αζελατθή νπεξέηα κε δηθά 

ηεο ραξαθηεξηζηηθά. 

Δπίζεο, κηα απνηίκεζε ηεο ζεκαζίαο θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ έξγνπ ηνπ 

αθειιαξίδε κπνξεί λα γίλεη κέζσ ησλ όζσλ γξάθηεθαλ γη’ απηόλ κεηά ηνλ ζάλαηό ηνπ 

από επηθαλή άηνκα ηεο ειιεληθήο κνπζηθήο θαη ηέρλεο. Αμηνινγώληαο ηελ δηαρξνληθή 

ζεκαζία θαη ηνλ απόερν ηνπ έξγνπ ηνπ, ν ζπλζέηεο Μαλώιεο Καινκνίξεο γξάθεη: 

«Έλαο αθόκε από ηνπο πξσηεξγάηεο θαη ζεκειησηέο ηεο Διιεληθήο κνπζηθήο άλζεζεο 

έθπγε από αλάκεζά καο θη αθίλεη έλα θελό πνπ δύζθνια ζα κπνξέζσκε λα ην 

αλαπιεξώζσκε. Η κεισδία ηνπ ρακέλνπ κνπζνπξγνύ [...] θη αλ δελ θαίεη θη αλ δελ 

θινγίδεη, όκσο επσδηάδεη κε έλα ιεπηό κνπζηθό άξσκα γεκάην από ηελ Αηηηθή θύζε θαη 

ηελ Αηηηθή νκνξθηά.[...] Αλ όκσο ράζεθε ν γιπθόιαινο ηξαγνπδηζηήο, ν αρόο ηεο θινγέξαο 

ηνπ κέλεη. Αρνινγάεη πάληα νιόζεξκνο θαη δσληαλόο κέζα ζηηο ςπρέο θαη ηηο θαξδηέο καο 

θαη ζα αληηιαιάεη πάληα όπνπ Διιάδα θαη Διιεληζκόο ζαλ ην ζξόηζκα ζηα θιαξηά ησλ 

πεύθσλ, όηαλ ην δεηιηλό αεξάθη ηα αξγνθηλάεη κε ην αλάιαθξν πέξαζκά ηνπ, θαη ζα καο 

μεθνπξάδεη από ηνλ θάκαην ηεο ζθιεξήο δνπιεηάο θαη ηηο πίθξεο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο». 

 Με ηελ ίδηα επθαηξία, ν ηζηνξηθόο ηνπ ζεάηξνπ Γηάλλεο ηδέξεο γξάθεη όηη: 

«...Έλαο ζπληειεζηήο ηνπ λένπ ειιεληθνύ πνιηηηζκνύ έζβπζε. Ωο ηόζν έδεζε κηα δσή ζεκλή 

θαη ζηάζεθε ζην ζέαηξν ζαλ έλαο αμηνπξεπήο θαη ζνβαξόο άλζξσπνο, πνπ εθηηκνύζε ηελ 

έλλνηα ηεο πλεπκαηηθόηεηαο κε ηελ επγεληθή θαη πνιηηηζκέλε παξνπζία ηνπ, κε ηελ επζύηεηά 
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ηνπ. Μαο άθηζε έλαλ ηξόπν θαιιηηερληθνύ βίνπ αιεζηλά ηηκεκέλνπ θαη άμηνπ γηα κίκεζε. 

Ωο ζπλζέηεο έθαλε ζηελ Οπεξέηηα ό,ηη ν Ξελόπνπινο ζηελ πξόδα...». 

 Σέινο, πεξηγξάθνληαο ηελ πνηόηεηα θαη ηε ζεκαζία ηνπ έξγνπ ηνπ κε ηελ 

επθαηξία ηεο ζπκπιήξσζεο πελήληα ρξόλσλ ειιεληθήο κνπζηθήο δεκηνπξγίαο, ε 

κνπζηθόο θαη κνπζηθνθξηηηθόο νθία παλνύδε γξάθεη: «Ο Θεόθξαζηνο Σαθειιαξίδεο 

ππήξμε ν πνιπγξαθώηεξνο Έιιελ ζπλζέηεο, πνπ γλώξηζε, ελώζσ δνύζε, ηε κεγάιε δόμα 

ηνπ ειαθξνύ ιπξηθνύ ζεάηξνπ. Γεκνθηιέζηαηνο, επηύρεζε λα ηδή ην έξγν ηνπ πηνζεηνύκελν 

παλεγπξηθά από ηνλ ειιεληθό θόζκν. Πνιύ δηθαηα νη ζαπκαζηαί ηνπ ηνλ επσλόκαδαλ 

"Λέραξ ηεο Διιάδνο" γηα ηελ πνιύπιεπξε έκπλεπζή ηνπ θαη ηε κεισδηθή ηνπ 

εθεπξεηηθόηεηα. [...] Η παξαγσγή ηνπ ζε νπεξέηηεο είλαη πινπζηώηαηε, γεκάηε από κνπζηθό 

νίζηξν, δξνζηά, αβίαζην αίζζεκα θαη ράξε...»
20

. 

 Αζθαιώο, ν αθειιαξίδεο δελ κπνξνύζε λα κελ έρεη ηνπο επηθξηηέο ηνπ, αλ θαη 

ην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο θξηηηθήο πνπ είρε δερηεί θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πινύζηαο 

κνπζηθήο ηνπ θαξηέξαο θαληάδεη αλππόζηαην θαη πεγάδεη πεξηζζόηεξν από 

δνγκαηηζκνύο θαη πξνθαηαιήςεηο κηαο κεηαβαηηθήο επνρήο γηα ηελ ειιεληθή κνπζηθή 

παξά από θάπνηα πξαγκαηηθή αδπλακία ηνπ έξγνπ ηνπ αθειιαξίδε. Υαξαθηεξηζηηθό 

παξάδεηγκα ήηαλ ην ζθάλδαιν πνπ μέζπαζε ζηηο αξρέο ηεο θαξηέξαο ηνπ αθειιαξίδε σο 

ζπλζέηε, όηαλ έγξαςε έλα δετκπέθηθν γηα ηελ κνπζηθή ηεο παξάζηαζεο 

«Δθθιεζηάδνπζεο» πνπ αλέβαζε ε Νέα θελή, όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ. Ζ θξηηηθή 

πνπ αληηκεηώπηζε ν λεαξόο ηόηε ζπλζέηεο, όκσο, ήηαλ αληηθαηηθή θαη αλεδαθηθή. Οη 

θξηηηθνί ηνπ ηνλ παξόηξπλαλ λα αθνινπζήζεη ηνπο επξσπαίνπο ζπλζέηεο νπεξέηαο γηα 

ηνλ θαηακεξηζκό ηνπ κέηξνπ ησλ 9/8, ην νπνίν –όπσο πεξηέξγσο ηζρπξίδνληαλ- πιένλ 

δελ είρε 9 αιιά 11½  όγδνα, θαη ηαπηόρξνλα λα αθνινπζήζεη ην παξάδεηγκα ηνπ 

Βάγθλεξ ζηελ ελνπνίεζε ηνπ ύθνπο. 

 Αξγόηεξα, πεξί ην 1911, ν αθειιαξίδεο ζα θαηεγνξεζεί όηη καδί κε ηνλ εμίζνπ 

δεκνθηιή ζπλζέηε νπεξέηαο Νίθν Υαηδεαπνζηόινπ, κνλνπσινύλ ηελ ειιεληθή κνπζηθή 

ζθελή κε ηα ειαθξηά ηνπο έξγα ηα νπνία βαζίδνληαη ζε θαθήο πνηόηεηαο αληηγξαθέο 

ηηαιηθώλ θαληζνλεηώλ, πεξηζσξηνπνηώληαο έηζη ηα ππόινηπα κνπζηθά είδε θαη 

πεξηνξίδνληάο ηα από ην λα αλαπηπρζνύλ. Αλ θαη ε θπξηαξρία ησλ αθειιαξίδε θαη 

                                                      
20
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Υαηδεαπνζηόινπ ζηελ ειιεληθή κνπζηθή ζθελή ήηαλ αδηακθηζβήηεην γεγνλόο θαη απηό 

κε ηε ζεηξά ηνπ πεξηόξηδε ηνλ ρώξν πνπ είραλ άιιεο κνξθέο κνπζηθήο όπσο ηα 

ξεκπέηηθα, ην επηρείξεκα όηη ε επηηπρία ησλ νπεξέησλ δελ ήηαλ δίθαηε θαη ε 

ακθηζβήηεζε ηεο πξσηνηππίαο θαη ηνπ ηδηαίηεξνπ ραξαθηήξα ηνπο ζίγνπξα θαληάδεη 

αβάζηκν θαη θαθόβνπιν. 

 Παξνκνίσο, άιιεο θξηηηθέο πνπ αληηκεηώπηζε ν αθειιαξίδεο γηα ηελ 

πξσηνηππία ησλ κνπζηθώλ ηνπ νη νπνίεο ραξαθηεξίζηεθαλ σο δηαζθεπέο ή αληηγξαθέο 

μέλσλ ηξαγνπδηώλ κπνξεί λα έρνπλ θάπνηα κηθξή βάζε γηα ηελ κνπζηθή ησλ 

επηζεσξήζεσλ πνπ έγξαςε, αιιά ζε θακία πεξίπησζε δελ ηζρύνπλ γηα ηηο κεγαινθπείο 

θαη πξσηόηππεο νπεξέηεο ηνπ. Μάιηζηα ην γεγνλόο όηη ε ειιεληθή νπεξέηα πνπ 

δηακόξθσζε ν αθειιαξίδεο θαηάθεξε λα εθηνπίζεη ηελ αληίζηνηρε βηελλέδηθε ζηα 

ζπλνηθηαθά ζέαηξα έσο ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1920 απνηειεί παγθόζκηα πξσηνπνξία 

θαη έλδεημε όηη ην έξγν ηνπ είλαη πνιύ παξαπάλσ από απιή αληηγξαθή ησλ μέλσλ 

επηηπρηώλ, γεγνλόο πνπ δηέθξηλε θαη εθηίκεζε αθόκε θαη ην ιατθό θνηλό ηεο επνρήο
21

. 
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4. Οη Οπεξέηεο ηνπ Θεόθξαζηνπ αθειιαξίδε 

 

πσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ν αθειιαξίδεο είρε πινύζηα κνπζηθή παξαγσγή θαηά 

ηελ δηάξθεηα ηεο θαξηέξαο ηνπ, ζπλζέηνληαο κεηαμύ άιισλ όπεξεο, παηδηθά ηξαγνύδηα, 

κνπζηθή γηα ην ζέαηξν, δεκνηηθά ηξαγνύδηα, ελώ ελαξκόληζε παιαηόηεξα δεκνηηθά 

ηξαγνύδηα θαη δηαζθεύαζε μέλεο επηηπρίεο γηα ηηο αλάγθεο ησλ αζελατθώλ επηζεσξήζεσλ 

ησλ αξρώλ ηνπ αηώλα. Αλακθηζβήηεηα όκσο, ην κεγαιύηεξν θαη ζεκαληηθόηεξν θνκκάηη 

ηνπ έξγνπ ηνπ αθειιαξίδε, θαη απηό πνπ απνηειεί ην θπξίσο ζέκα ηεο παξνύζαο 

εξγαζίαο, είλαη νη νπεξέηεο ηνπ. πλέζεζε ζπλνιηθά 103 έξγα ζηελ πινύζηα θαξηέξα ηνπ, 

πεξίπνπ 80 από ηα νπνία είλαη νπεξέηεο. Παξαθάησ παξαηίζεηαη κία ιίζηα κε ηηο 

πεξηζζόηεξεο από απηέο
22

. 

 «ία θη αξάμακε» (1909) ή «Θάιαζζα, Θάιαζζα», 

 «ηα Παξαπήγκαηα» (1914), 

 «Πηθ-Νηθ» (1915), 

 «Πξόζπκε ρήξα» (1916), 

 «Γεζπνηλίο Σηπ-Σνπ» (1916), 

 «Ζ γθαξζνληέξα» (1917), 

 «Τπλνβάηεο» (1917), 

 «Ο Βαθηηζηηθόο» (1918), 

 «Ο Αξιεθίλνο» (1919), 

 «Ζ Γαηκνληζκέλε» (1919), 

 «Θέισ λα ηδώ ηνλ Πάπα» (1921) ή «Σαμίδη ηνπ γάκνπ» ή «Σαμίδη ηνπ κέιηηνο», 

 «Γιπθεηά Ναλά» (1921), 

 «Γηαβνιόπαηδν» (1923), 

 «Γηα λα αξέζεη ζηνλ άληξα ηεο» (1922), 

 «Καη ηελ κία θαη ηελ άιιε» (1922), 

 «Κόξε ηεο θαηαηγίδνο» (1923), 

 «Αγαπάηε αιιήινπο» (1924), 
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 «Γεζπνηλίο νξνιόπ» (1924), 

 «Ρνδίηα» (1925), 

 «Μαθξήο, Κνληόο θαη ία» (1926), 

 «Έλαο θιέθηεο ζηνλ παξάδεηζν» (1926), 

 «Υαιηκά» (1926), 

 «Σν θξπθό ξνκάηδν» (1927), 

 «Ζξώ θαη Λέαλδξνο», (1927), 

 «Υξηζηίλα» (1928), 

 «Σεο κνίξαο ηα γξακκέλα» 

 «Λνραγόο Ληιή» (1929), 

 «αηαλεξί» (1930), 

 «Καπεηάλ-Σζαλάθαο» (1930), 

 «Κύξηνο Γήκαξρνο» (1930), 

 «Γπλαίθα Νηειίξην» (1931), 

 «Μειηξώ» (1931), 

 «Σα πέληε κπνπκπνύθηα» (1931), 

 «εκεία θαη Σέξαηα» (1932), 

 «Ζ Λνύζε θαη ηα θνξόηδα ηεο» (1932), 

 «Μνληέξλα Κνξίηζηα» (1935), 

 «Σζηγγάληθν αίκα» (1936), 

 «πδπγηθά γπκλάζηα», (1936), 

 «ηαρηνπνύηα» (1938), 

 «Μηο Σζάξιεζηνλ» (1927), 

 «Ζ Γαθηπινγξάθνο» (1939), 

 «Ξαλζέο θαη κειαρξνηλέο», 

 «Μαξία ε Πεληαγηώηηζζα», 

 «Μπέκπα» (1928), 

 «Γηα λα αξέζεη ζηνλ άλδξα ηεο», 

 «Σν εμσθξεληθό ζπίηη», 

 «άθξα Φακίιηα», 

 «Πξάζηλεο θάιηζεο» 
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 «Αγάπε ζηα μέλα», 

 «Ζ αγάπε ηεο Ρέλαο», 

 «Ζ γπλαίθα ηνπ λνκάξρε», 

 «Ζ θόξεο ηεο κατκνύο», 

 «Χ Λόια κνπ ιεπθή», 

 «Μαζθαξηιίθηα», 

 «Μπίκπα», 

 «Πηθ-παθ» (1922), 

 «θξα», 

 «Ο Κνο εξαθείκ» (1927), 

 «Ζ Φσθώ έγηλε ηίκηα» (1938), 

 «Σό' ραςε ν ζείνο», 

 «ηελ παγσκέλε Αιάζθα», 

 «Ο ηξαγνπδηζηήο ηνπ θαδίλνπ» (1934), 

 «Σν θνξίηζη ηνπ βαγθόλ-ιη» (1936), 

 «Ζ θόξε ηεο ακαξηίαο», 

 «Ζ κπζηήξηα», 

 «Ζ μεινγηάζηξα», 

 «Κνξζέδεο καληειέλ», 

 «Ο γακπξόο κνπ» (1939), 

 «Γπλαίθα θίλδπλνο», 

 «Γηθεγόξνο θαη κπαθάιεο», 

 «Οη μελύρηεδεο», 

 «Λόξδνο Απάρεο», 

 «Έγθιεκα ζηα παξαζθήληα», 

 «Ο Πηηζίθνο», 

 «Κνξίηζηα ηεο κόδαο», 

 «Ησάλλεο ν Α΄», 

 «Ζ κάζθα ηεο αγάπεο» (1935), 

 «Ο Φαβνξίηνο»  
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Αλ θαη θάπνηεο από ηηο νπεξέηεο ηνπ αθειιαξίδε κε ραξαθηεξηζηηθόηεξν 

παξάδεηγκα ηελ πνιπαγαπεκέλε παξάζηαζε «Ο Βαθηηζηηθόο» ζπλερίδνπλ λα αλεβαίλνπλ 

ηαθηηθά έσο ζήκεξα, πνιιέο άιιεο, θαζώο θαη παιηόηεξεο θαη ιηγόηεξν γλσζηέο 

ζπλζέζεηο ηνπ δελ είλαη εύθνια δηαζέζηκεο ζην κνπζηθόθηιν θνηλό. Γπζηπρώο, από ην 

ζύλνιν ηνπ έξγνπ ηνπ αθειιαξίδε έλα ζεκαληηθό κέξνο παξακέλεη δπζπξόζηην ζηνπο 

εξεπλεηέο θαζώο νη ζεκαληηθόηεξνη θιεξνλόκνη ηνπ βξίζθνληαη ζηηο Ζ.Π.Α. Μόλν έλα 

ζπγθξηηηθά κηθξό κέξνο ηνπ έξγνπ ηνπ είλαη εύθνια πξνζβάζηκν θαη απηό βξίζθεηαη 

δηαζθνξπηζκέλν ζηελ βηβιηνζήθε ηεο Δζληθήο Λπξηθήο θελήο, ζηελ Δζληθή 

Βηβιηνζήθε, ζηελ Μνπζηθή Βηβιηνζήθε Λίιηαλ Βνπδνύξε, ζην Θεαηξηθό Μνπζείν, ζηελ 

Δ.Λ.Η.Α., ζην αξρείν ηεο Δ.Ρ.Σ. θαη ζε δηάθνξα ηδησηηθά αξρεία
623

. Ζ πινθή θαη ε 

ηζηνξία πίζσ από κία επηινγή από ηηο ζεκαληηθόηεξεο νπεξέηεο ηνπ Θεόθξαζηνπ 

αθειιαξίδε πεξηγξάθεηαη παξαθάησ. 

 

ία θη Αξάμακε (1909) 

 πσο ζεκεηώζεθε, ην «ία θη Αξάμακε» ήηαλ ε πξώηε νπεξέηα ηνπ αθειιαξίδε 

θαη ηαπηόρξνλα ε πξώηε ειιεληθή νπεξέηα. Γη’ απηόλ ηνλ ιόγν θαη κόλν απνηειεί 

ηζηνξηθό έξγν. Ζ κνπζηθή γξάθηεθε από ηνλ Θ. αθειιαξίδε αιιά ην ιηκπξέην ήηαλ ησλ 

Π. Γεκεηξαθόπνπινπ θαη η. Γξαλίηζα. Σν έξγν παξνπζηάζηεθε από ηνλ ζίαζν Θσκά 

Οηθνλόκνπ κε πξσηαγσλίζηξηα ηελ Ρνδαιία Νίθα. 

Χζηόζν, παξά ηελ ηζηνξηθή ηνπ αμία ιόγσ ηεο πξσηνπνξίαο ηνπ θαη παξά ηελ 

επηηπρία πνπ ζεκείσζε, ην έξγν απαγνξεύηεθε από ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθώλ κεηά ηελ 

πξώηε παξάζηαζε γηαηί ζεσξήζεθε όηη ηα ηξαγνύδηα ηνπ ήξσα ηεο νπεξέηαο (Βιάρνπ) 

έζηγαλ ηνπο αμησκαηηθνύο θαη νιόθιεξν ηνλ ειιεληθό ζηόιν: "Θα ηδήο πινία ηξνκεξά 

Κάζε ρξόλν γηα ηα κάηηα πνπ όια θάλνπλε λεξά ηνπο ηξαβάκε θαιαθάηηα θαη θαδάληα έλα 

θη’ έλα θάηη ζνύπα, θάηη κνύπεο νύια ηξύπηα κπαισκέλα ηάραηεο πσο θιείνπλε ηξνύπεο θαη 

βακκέλα κε κπνγηέο! θη’ νύιν αλνίγνπλε πιεγέο"… Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη απνδεθηό, ην 

έξγν ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ επαλαζπγγξαθή ησλ πξνζβιεηηθώλ ζηίρσλ θαη ηελ αιιαγή 

ηνπ νλόκαηόο ηνπ ζε «Θάιαζζα-ζάιαζζα». 

 

ηα Παξαπήγκαηα (1914) 
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 Σν «ζηα Παξαπήγκαηα» ήηαλ ε πξώηε κεγάιε νπεξεηηθή επηηπρία ηνπ 

αθειιαξίδε θαη νπζηαζηηθά ε δεύηεξε «γλήζηα» ειιεληθή νπεξέηα κεηά ην «Πόιεκνο 

ελ Πνιέκσ» ηνπ ππξίδσλα ακαξά, θαζώο ην παιαηόηεξν «ία θη Αξάμακε» δελ είρε 

όια ηα ζηνηρεία ηεο νπεξέηαο. Σν «ζηα Παξαπήγκαηα» ππήξμε δεκνθηιέζηαην ζηελ 

επνρή ηνπ θαη επηδνθηκάζηεθε νκόθσλα από ηνπο θξηηηθνύο. Σν έξγν πξσηναλέβεθε ζηηο 

9 Μαΐνπ 1914 ζην Γεκνηηθό Θέαηξν Αζελώλ κε ηελ κνπζηθή δηεύζπλζε ηνπ η. 

Βαιηεηζηώηε, ζθεληθά ηνπ Ενιύ, θαη πξσηαγσληζηέο ηνπο π. Μειηάδε, Ο. 

Μπεληηβόιην, Μ. Φηιηππίδε θαη . Καλδύιε. Ζ επηηπρία ηεο παξάζηαζεο ήηαλ ηέηνηα πνπ 

δόζεθαλ 75 παξαζηάζεηο θαηά ηελ πξώηε ηεο εκθάληζε ζην θνηλό. 

 Ζ πινθή ηνπ έξγνπ είλαη ε εμήο: Ο θόληε Μπνδέγαο (καδί κε ηνλ αληςηό ηνπ 

θόληε Μνιηλάξε, ηελ αξξαβσληαζηηθηά ηνπ αληςηνύ ηνπ Άδα θαη ηνλ παηέξα ηεο 

εληνκνιόγν Δπιάκπην Υξπζνπηέξε) θηάλεη ζην αξρνληηθό ηνπ ζηελ Κέξθπξα. Δθεί ηνλ 

πεξηκέλνπλ ν ρνξνδηδάζθαινο Πεξαζηηθόο, ε νηθνλόκνο Μαληώ, ν θαληειαλάθηεο 

Μνλαρνγέλεο, ε δαζθάια Μαηίθα θαη ην πξνζσπηθό. κσο ε επηθείκελε επηζηξάηεπζε 

θέξλεη αλαηαξαρή, γηαηί νη πεξηζζόηεξνη παξηζηάκελνη είλαη αλππόηαθηνη. Ο θόληε 

Μνιηλάξεο πείζεη ηνλ θακαξηέξε ηνπ Πίπε Μαξδόρε (πνπ είλαη αξξαβσληαζκέλνο κε ηε 

Μαληώ) λα θαηαηαγεί αλη’ απηνύ, ώζηε λα κπνξέζεη λα παληξεπηεί ηελ Άδα. Ο 

Υξπζνπηέξεο θαηαηάζζεηαη εζεινληηθά γηα λα κειεηήζεη ηα δσύθηα ησλ ζηξαηώλσλ, ελώ 

ηελ ηειεπηαία ζηηγκή θαηαηάζζεηαη θαη ν ίδηνο ν θόληε Μνιηλάξεο κε άιιν όλνκα. 

ηε Β΄ Πξάμε όινη νη πξνεγνύκελνη βξίζθνληαη θαληάξνη ζηα Παξαπήγκαηα ηεο 

Αζήλαο. Μαδί ηνπο θαη ν Μνλαρνγέλεο. Μέζα ζε θσκηθέο ζθελέο πιαζηνπξνζσπηώλ 

εκθαλίδεηαη ε Άδα θξαηώληαο έλα εξσηηθό γξάκκα πξνο ηνλ θόληε Μνιηλάξε από ηελ 

Κιεηώ, ηελ αληςηά ηνπ ζπληαγκαηάξρε Γεληαγξνύ. Ζ Άδα έμσ θξελώλ δεηάεη εμεγήζεηο 

θαη, όπσο δελ ηηο παίξλεη, ληύλεηαη θαληάξνο (νλόκαηη Μπαξδαιηάο) κε ηε βνήζεηα ηνπ 

Πεξαζηηθνύ πξνθεηκέλνπ λα μεδηαιύλεη ηελ ππόζεζε. Φηάλεη ν Γεληαγξόο κε ηελ Κιεηώ 

γηα λα ππνρξεώζεη ηνλ θόληε Μνιηλάξε λα ηελ παληξεπηεί. Ζ Άδα σο θαληάξνο θάλεη 

ό,ηη κπνξεί γηα λα απνγνεηεύζεη ηελ Κιεηώ, ελώ κεζνιαβνύλ ζθελέο παξεμεγήζεσλ 

γηαηί ν ζπληαγκαηάξρεο λνκίδεη γηα Μνιηλάξε πόηε ηνλ Πίπε, πόηε ηνλ Μνλαρνγέλε θαη 

πόηε ηνλ Υξπζνπηέξε. Φηάλνπλ νη θίινη θαη νη ζπγγελείο ησλ θιεξσηώλ. ινη ρνξεύνπλ 

θαη ηξαγνπδνύλ. ηελ Γ΄ Πξάμε έξρεηαη ζηα Παξαπήγκαηα ν θόληε Μπνδέγνο θαη 

απνθαιύπηεη όηη ν αληςηόο ηνπ είλαη δεζκεπκέλνο θαη κε ηελ Κιεηώ θαη κε ηελ Άληα. Ο 
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ζπληαγκαηάξρεο ηζαθώλεηαη καδί ηνπ θαη από παξεμήγεζε ηνλ θιείλεη ζην πεηζαξρείν 

σο αλππόηαθην. Σειηθά, κέζα από αιιεπάιιειεο θσκηθέο ζθελέο νη παξεμεγήζεηο 

δηαιύνληαη. Ζ Άληα παληξεύεηαη ηνλ θόληε Moιηλάξε, ε Κιεηώ ηνλ Υξπζνθηέξε θαη ε 

Μαληώ ηνλ Πίπε Μαξδόρε (Καινγεξόπνπινο, 2001). 

 

Ο Τπλνβάηεο (1917) 

 Ο «Τπλνβάηεο» είλαη άιιε κία επηηπρήο νπεξέηα ηνπ αθειιαξίδε ε νπνία 

αλέβεθε ην θαινθαίξη ηνπ 1917 κε ηνπο Γ. Γξάκαιε, Δ. Έλθει, Ο. Γακάζθνπ. 

Αμηνζεκείσην είλαη όηη ζε κία από ηηο παξαζηάζεηο ηεο νπεξέηαο έλαο ζεαηήο έπαζε 

ζπγθνπή από ηα πνιιά γέιηα, πεξηζηαηηθό πνπ αλαθέξζεθε πνιιά ρξόληα αξγόηεξα θαη 

από ηνλ ίδην ηνλ αθειιαξίδε. Ζ νπεξέηα είλαη ηξίπξαθηε θαη ε ππόζεζή ηεο είλαη ε 

εμήο: Ζ απζηεξώλ εζώλ θπξία Λακπεξνύ ζέιεη λα παληξέςεη ηελ θόξε ηεο Άλλα κε ηνλ 

Ακβξόζην (γηα λα ηνλ έρεη "ηνπ ρεξηνύ" ηεο) ελώ εθείλε αγαπάεη ηνλ δσγξάθν Μίιην. 

Απν ηελ άιιε κεξηά, ν "ππνηαγκέλνο" θύξηνο Λακπεξόο έρεη αδπλακία ζηελ θπξία 

Παζηξηθνύ, κηα πξώελ θηιελαδίζηα ηνπ Μίιηνπ. πρλά ζηνλ ύπλν ηνπ κνλνινγεί ην 

όλνκά ηεο θη όηαλ ε γπλαίθα ηνπ πξνζπαζεί λα ηνλ μππλήζεη γηα λα κάζεη πεξί ηίλνο 

πξόθεηηαη, εθείλνο ππνθξίλεηαη ηνλ ππλνβάηε πνπ δηαπηζηώλεη "Ση σξαία πνπ είλαη ε 

ςπρή ηεο θπξίαο Λακπεξνύ" θη έηζη γιπηώλεη... ην κεηαμύ, ε θπξία Λακπεξνύ έρεη 

θνξληδαξηζκέλν έλα καραίξη θαη απαηηεί απ' όινπο λα ην ηηκνύλ, γηαηί --ιέεη-- ηεο έζσζε 

ηε ζπδπγηθή ηηκή, όηαλ θάπνηνο ηε βξήθε κόλε θαη ζέιεζε λα ηελ αγθαιηάζεη. κσο ε 

άθημε ελόο αλαπάληερνπ επηζθέπηε, ηνπ Παλαγή ηεληάηνπ (παιηνύ ζπκκαζεηή ηνπ 

Λακπεξνύ) βάδεη ηα πξάγκαηα ζηε ζέζε ηνπο θαη απνδεηθλύεη όηη ε ηζηνξία ηνπ 

καραηξηνύ αιεζεύεη θαηά ηελ αληίζεηε θαηεύζπλζε... Έηζη ε θπξία Λακπεξνύ 

ππνρξεώλεηαη λα ππνηαρηεί ζην ζύδπγό ηεο θαη ηνλ Μίιην, πνπ γίλεηαη γακπξόο ηεο. 
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Αθίζα από ηελ θηλεκαηνγξαθηθή κεηαθνξά ηνπ «Βαθηηζηηθνύ» 

 

 

Ο Βαθηηζηηθόο (1918) 

 πσο αλαθέξζεθε ήδε, ν «Βαθηηζηηθόο» είλαη ε πην επηηπρεκέλε θαη αγαπεκέλε 

νπεξέηα ηνπ αθειιαξίδε θαη αμίδεη ηδηαίηεξε κλεία. Σα εύζεκα αμίδνπλ εμ νινθιήξνπ 

ζηνλ αθειιαξίδε κηα πνπ εθηόο από ηελ κνπζηθή έγξαςε επίζεο ην ιηκπξέην θαη ηνπο 

ζηίρνπο. Φεκνινγείηαη όηη ην όιν έξγν γξάθηεθε ζε δηάζηεκα 40 εκεξώλ. Ζ νπεξέηα 

είλαη ηξίπξαθηε, όπσο νη πεξηζζόηεξεο, θαη ε ηδέα θαη ε πινθή βαζίδνληαη ζε κία 

γαιιηθή θάξζα ηνπ 1917 κε ηίηιν «Ο Βαθηηζηηθόο ηεο θπξίαο» πνπ εμειιελίζηεθε θαη 

πξνζαξκόζηεθε ζηελ ειιεληθή πνιεκηθή επηθαηξόηεηα. Ο «Βαθηηζηηθόο» 

παξνπζηάζηεθε γηα πξώηε θνξά ζηηο 18 Ηνπιίνπ 1918 από ηνλ ζίαζν Παπατσάλλνπ. 

 Σν έξγν ηνπνζεηείηαη ρξνληθά ζηνπο Βαιθαληθνύο Πνιέκνπο ηνπ 1912-13 θαη 

ιίγν αξγόηεξα, ζηελ επηζηξάηεπζε ηνπ 1918, άξα γηα ηα δεδνκέλα ηεο επνρήο είλαη 

εμαηξεηηθά επίθαηξν. Ο ηίηινο αλαθέξεηαη ζην έζηκν ηνπ Α’ παγθνζκίνπ πνιέκνπ λα 

παίξλνπλ αζηέο θπξίεο θησρνύο ζηξαηηώηεο ππό ηελ πξνζηαζία ηνπο σο «βαθηηζηηθνύο» 

θαη λα αιιεινγξαθνύλ ηαθηηθά καδί ηνπο πξνθεηκέλνπ λα εληζρύζνπλ ηα θίλεηξα 

αλδξαγαζίαο. Ζ πινθή βαζίδεηαη ζε απηή ηελ ηδέα. Σν δεύγνο Εαραξνύιε δεη ζηελ 

Αζήλα θαη γηνξηάδεη ηελ δεύηεξε επέηεην ησλ γάκσλ ηνπ. Ο θ. Εαραξνύιεο είλαη 
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"θνπξακπηέο". Γειαδή έρεη θαηνξζώζεη λα κείλεη ραξηζηηθά ζηα κεηόπηζζελ ζε θαηξό 

πνιέκνπ. Γη' απηό ηζαθώλεηαη κε ηε γπλαίθα ηνπ Βηβίθα, πνπ έρεη ηνλ "βαθηηζηηθό" ηεο 

Μάξην Κνξηάζε (ηνλ νπνίν δελ γλσξίδεη) λα πνιεκάεη ζηελ πξώηε γξακκή ηνπ κεηώπνπ 

θη απηό ηελ θάλεη πεξήθαλε. 

Ξαθληθά θηάλεη έλαο θαληάξνο κε εκθαλή ηα ίρλε ηεο θαθνπρίαο. Δίλαη ν Μάξηνο 

Κνξηάζεο! Ζ "λνλά" ηνπ ελζνπζηάδεηαη, ζε αληίζεζε κε ηνλ Εαραξνύιε. Σνλ 

πεξηπνηνύληαη θαη ηνπ πξνζθέξνπλ ηελ ακεηαρείξηζηε ζηνιή ηνπ Εαραξνύιε. κσο ν 

"βαθηηζηηθόο" ζπλαληηέηαη ηπραία κε ηνλ αξρηηέθηνλα Μαξηή (θίιν ηνπ δεύγνπο) θη έηζη 

καζαίλνπκε όηη δελ είλαη ν πξαγκαηηθόο Κνξηάζεο (κε ηνλ νπνίν αιιεινγξαθνύζε ε 

"λνλά" Βηβίθα), αιιά ν αξρηηέθηνλαο Υαξκίδεο. Ο πξαγκαηηθόο Κνξηάζεο είλαη 

αγξάκκαηνο θη έηζη ζηα γξάκκαηα ηεο Βηβίθαο απαληνύζε γηα ινγαξηαζκό ηνπ ν 

Υαξκίδεο, πνπ θάπνηα ζηηγκή ζθέθηεθε λα ην εθκεηαιιεπηεί (παίξλνληαο καδί ηνπ ηα 

ραξηηά ηνπ Κνξηάζε). ην κεηαμύ, ε γπλαίθα ηνπ ςεπηνβαθηηζηηθνύ Υαξκίδε, ε Κηθή, 

έξρεηαη από ην Αίγην γηα λα ζπλαληήζεη ηελ παιηά ηεο ζπκκαζήηξηα Βηβίθα (πνπ έρεη 

ζείν έλαλ ηζρπξό πληαγκαηάξρε) θαη λα δεηήζεη κηα άδεηα γηα ηνλ άληξα ηεο πνπ 

βξίζθεηαη ζην κέησπν. Ζ Βηβίθα ηε θηινμελεί ζην ζπίηη ηεο. 

ηελ εμέιημε, ν Υαξκίδεο εμνκνινγείηαη ηνλ έξσηά ηνπ ζηε Βηβίθα θαη, 

βξίζθνληαο αληαπόθξηζε, ηε θηιάεη. Σε ζηηγκή εθείλε κπαίλεη ν πληαγκαηάξρεο ζείνο 

ηεο (πνπ δελ έηπρε λα γλσξηζηεί κε ηνλ άληξα ηεο) θαη ηνπο πηάλεη "ζηα πξάζα". Ζ 

Βηβίθα, γηα λα θαιπθζεί, παξνπζηάδεη ζην ζείν ηεο ηνλ κελ Υαξκίδε σο άληξα ηεο, ηνλ δε 

πξαγκαηηθό ηεο ζύδπγν Εαραξνύιε (πνπ έξρεηαη ζε ιίγν) γηα "βαθηηζηηθό" ηεο. Μπαίλεη 

κηα νξρήζηξα ηζηγγάλσλ θαη δηαζθεδάδεη ηνπο πξνζθεθιεκέλνπο. ε ζεηξά επεηζνδίσλ: ε 

Κηθή εθδειώλεη ηε ζπκπάζεηά ηεο ζηνλ πληαγκαηάξρε, ε Βηβίθα θαη ν Υαξκίδεο 

ραίξνληαη ηνλ έξσηά ηνπο θη ελώ μαλάξρεηαη ε νξρήζηξα ησλ ηζηγγάλσλ γηα λα 

πιεξσζεί, ν πληαγκαηάξρεο θέξλεη κέζα λα ζπζηήζεη ζηελ Κηθή ηνλ ππνηηζέκελν 

άληξα ηεο Βηβίθαο Υαξκίδε. Οη δύν γπλαίθεο πέθηνπλ (γηα επλόεηνπο ιόγνπο) ιηπόζπκεο, 

όπσο ιηπόζπκνο πέθηεη θη ν Εαραξνύιεο όηαλ ν πληαγκαηάξρεο ηνπ αλαθνηλώλεη όηη ζα 

ηνλ πάξεη καδί ηνπ ζην κέησπν. Μέζα ζην "ράνο" θηάλεη θαη ν πξαγκαηηθόο 

"βαθηηζηηθόο" Κνξηάζεο, πνπ ν Υαξκίδεο πξνιαβαίλεη λα ηνλ ζπζηήζεη σο κάγεηξα ηνπ 

ιόρνπ. Οη ζπλδπαζκνί ησλ παξεμεγήζεσλ πνιιαπιαζηάδνληαη θαη νη ζπαξηαξηζηέο 

ζθελέο δηαδέρνληαη ε κία ηελ άιιε, ώζπνπ ν πληαγκαηάξρεο (σο ηδαληθή "κάλα ηνπ 
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ιόρνπ") βάδεη ηνλ θάζε θαηεξγάξε "ζηνλ πάγθν ηνπ" θαη ην έξγν ηειεηώλεη κε όιν ην 

ζίαζν επί ζθελήο λα ηξαγνπδάεη ην ραξνύκελν «εκβαηήξην ηνπ Έιιελα καρεηή» 

(Καινγεξόπνπινο, 2001). 

 

Θέισ λα δσ ηνλ Πάπα (1921) 

 Σν «Θέισ λα δσ ηνλ Πάπα» έρεη παηρηεί επίζεο κε ηνπο ηίηινπο «Σαμίδη ηνπ 

Γάκνπ» θαη «Σαμίδη ηνπ Μέιεηνο». Ζ ππόζεζε αλαθέξεηαη ζην γακήιην ηαμίδη κηαο 

ζενζεβνύκελεο θνπέιαο από ηελ Ηηαιία πνπ κε ηελ επθαηξία ηνπ ηαμηδηνύ ζέιεζε λα 

ζπλαληήζεη ηνλ Πάπα. Σν πεξηερόκελν ζεσξήζεθε ζθαλδαιηζηηθό γηα ηελ επνρή, κηα πνπ 

πεξηείρε ην ηξαγνύδη "Μνύ 'παλε πσο είλ' σξαίνο θαη πνιύ επγεληθόο θαη βαξβάηνο θαη 

αθκαίνο θαη πνιύ πνιύ γιπθόο! Θέισ λα ηνλ δσ, ζέισ λα ηνλ δσ, ζέισ λα δσ ηνλ Πάπα, 

ηνλ Πάπα, ηνλ Πάπα` ζέισ λα δσ ηνλ Πάπα, ηνλ αιεζηλό!" Απηό ην ηξαγνύδη έγηλε 

αθνξκή λα ζπλδεζεί θαη απηή ε νπεξέηα κε έλαλ αηπρή ζάλαην. Μηα παξέα δηεξρόκελσλ 

γιεληδέδσλ ην ηξαγνπδνύζε κπξνζηά ζηελ Καζνιηθή Δθθιεζία ηνπ Πεηξαηά ηελ 

παξακνλή ησλ Υξηζηνπγέλλσλ ηνπ 1921, θαη όηαλ έλαο Καζνιηθόο πηζηόο βγήθε από ηελ 

Δθθιεζία γηα λα δεηήζεη ηνλ ιόγν, ε επαθόινπζε ινγνκαρία θαηέιεμε δπζηπρώο ζηνλ 

ζαλάζηκν ηξαπκαηηζκό ηνπ. Με απηή ηελ αθνξκή νη παξαζηάζεηο ηεο νπεξέηαο 

απαγνξεύηεθαλ. 

 

Σν Γηαβνιόπαηδν (1923) 

 Σν «Γηαβνιόπαηδν» είλαη κηα ηξίπξαθηε νπεξέηα πνπ πξσηναλέβεθε ην 1923 από 

ηνλ ζίαζν Ν. Μειηάδε. ηελ πινθή, ν Νηηληήο ηνξαβάληεο, πνπ νη γνλείο ηνπ ζεσξνύλ 

ζνβαξό θαη κειεηεξό θνηηεηή --έλαλ άγγειν--, είλαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα έλα 

"δηαβνιόπαηδν" πνπ μελπρηάεη ζηα θέληξα δηαζθέδαζεο. Παξαζύξεη κάιηζηα θαη ηνλ 

θαζεγεηή ηνπ πκεώλα, πνπ ηνλ θαιύπηεη. ην ζπίηη ησλ ηνξαβάληεδσλ θηάλνπλ κηα 

κέξα νη θνπκπάξνη ηνπο Κεξλαγνί, κε ζθνπό λα παληξέςνπλ ηελ θόξε ηνπο Μαηζίιδε. 

Θέινπλ όκσο λα ηεο δώζνπλ γηα ζύδπγν θάπνηνλ "πεξπαηεκέλν" θη έηζη ν Νηηληήο δελ 

ηνπο θάλεη! ην κεηαμύ θαη ε Μαηζίιδε δελ πάεη πίζσ από ζθαλδαιηέο... Σειηθά ε 

αιήζεηα απνθαιύπηεηαη θαη ην "δηαβνιόπαηδν" ππόζρεηαη λα βαδίζεη ζηνλ ίζην δξόκν θαη 

"ή λα γίλεη κέγαο λνκηθόο θαη λαλ' ηεο Δπηζηήκεο ην θακάξη ή πνπ ζα γιεληάεη 

απειπηζηηθώο θαη ζε λα κείλεη πάληνηε ληνπβάξη. 
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Ζ Κόξε ηεο Καηαηγίδαο (1923) 

 Ζ «Κόξε ηεο Καηαηγίδαο» είλαη άιιε κία ηξίπξαθηε νπεξέηα πνπ αλέβεθε γηα 

πξώηε θνξά ην 1923. ηελ πινθή, ν Πέηξνο παληξεύεηαη ηε Ρίθα Γξαηθίδνπ. κσο ε 

ζαηαληθή πεζεξά ηνπ (πνπ δελ ηνλ ζέιεη γηα γακπξό), εθκεηαιιεπόκελε δηάθνξεο 

ζπκπηώζεηο, ηνπ ππνβάιιεη ηελ ηδέα όηη εθείλε ήηαλ ε άγλσζηε κε ηελ νπνία είρε θάπνηε 

κηα εξσηηθή πεξηπέηεηα θαη όηη ε Ρίθα ("ε θόξε ηεο θαηαηγίδαο") είλαη παηδί ηνπ! 

Δπαθνινπζνύλ ζθελέο "ιεπθνύ γάκνπ". Ζ Ρίθα ππνπηεύεηαη ηνλ άληξα ηεο όηη ηα 'ρεη κε 

ηε ρνξεύηξηα Πινπ-πινπ (πνπ ηε θιεξηάξεη ν παηέξαο ηεο Αλδξέαο Γξαηθίδεο, γηα λα 

μεθεύγεη από ηελ ηξνκεξή γπλαίθα ηνπ). Δλώ όια νδεγνύλ ζην δαδύγην, πάιη από 

ζύκπησζε απνθαιύπηεηαη ε πιεθηάλε, ε ζαηαληθή πεζεξά εμνπδεηεξώλεηαη θαη ην 

δεπγάξη αλαρσξεί επηπρηζκέλν γηα ην ηαμίδη ηνπ κέιηηνο. 

 

Ρνδίηα (1925) 

 Ζ «Ρνδίηα» αλέβεθε ην 1925 ζε ιηκπξέην ηνπ . Πνηακηαλνύ. Δίλαη κηα 

ηξίπξαθηε νπεξέηα ε πινθή ηεο νπνίαο δηαδξακαηίδεηαη ζηελ Ηζπαλία: Ζ ρνξεύηξηα 

Ρνδίηα αγαπάεη ηνλ θόκεηα Γνλ Νηηέγθν Φεξλάλην, αιιά ηελ πνζεί ν άξρνληαο Γνλ 

Κάξινο (πνπ ηε ζπιιακβάλεη γηα λα ηελ αλαγθάζεη λα ππνθύςεη). Δθείλε, παξά ηηο 

ζπκβνπιέο ηεο κεηέξαο ηεο, αλζίζηαηαη. Σόηε ν Γνλ Κάξινο (πνπ έρεη ζπιιάβεη θαη ηνλ 

Γνλ Νηηέγθν) απνθαζίδεη λα ηνπο παληξέςεη θη ακέζσο κεηά λα ηνπθεθίζεη ην γακπξό, 

αθήλνληαο ηε Ρνδίηα επάισηε ρήξα. Γίλεηαη ε ηεξνηειεζηία ηνπ γάκνπ θαη ν Γνλ 

Νηηέγθν ηξαγνπδάεη ην "ζηεξλό θηιί". Σόηε κόλν ε Ρνδίηα αληηιακβάλεηαη ηελ 

πξαγκαηηθόηεηα θαη ιηπνζπκάεη. Σε θαηάζηαζε ζα ζώζεη ε γπλαίθα ηνπ Γνλ Κάξινο, 

πνπ δίλεη εληνιή λα γίλεη εηθνληθόο ν ηνπθεθηζκόο θαη ελώ ν Γνλ Κάξινο αθπξώλεη ηε 

δηαηαγή ηεο (θαη δεκηνπξγείηαη ην απαξαίηεην ζαζπέλο), θαηαθέξλεη λα επηβιεζεί, 

εμαζθαιίδνληαο ηελ αηώληα επγλσκνζύλε ησλ λενλύκθσλ. 

 

 

Έλαο Κιέθηεο ζηνλ Παξάδεηζν (1926) 

 Άιιε κία ηξίπξαθηε νπεξέηα ηεο ίδηαο επνρήο, κε ιηκπξέην από ηνλ . 

Πνηακηαλό. Ζ ππόζεζε μεθηλάεη ζε έλα λεζί όπνπ ν δύηεο Φίιηππνο βξίζθεη έλα αθξηβό 
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καξγαξηηάξη. Ο δύηεο Μπιαίεθ ηνπ ην θιέβεη θαη ιίγν αξγόηεξα ν Φίιηππνο πεζαίλεη. Ο 

Μπιαίεθ δελ δηζηάδεη λα παξνπζηαζηεί σο Φίιηππνο ζ' έλαλ πινύζην ζείν ηνπ 

πξαγκαηηθνύ Φίιηππνπ (πνπ δελ ηνλ ήμεξε πξνζσπηθά) θαη λα ζπλδεζεί κε έλα 

πινπζηνθόξηηζν, ελώ ήδε πίζσ ζην λεζί έρεη δεζκό κε ηελ Καξκίλα. Ζ Καξκίλα 

πεγαίλεη θαη ηνλ βξίζθεη. `Eηζη δηαπηζηώλεη όηη δελ είλαη ν Φίιηππνο, αιιά κε ςπρηθή 

αλσηεξόηεηα "ηνπ δίλεη ηελ ειεπζεξία ηνπ" λα πάξεη εθείλε πνπ αγαπάεη. Ο Μπιαίεθ 

ληξέπεηαη θαη κεηακειείηαη. Οκνινγεί ζε όινπο ηηο απάηεο ηνπ θαη πξνζπαζεί λα 

απηνθηνλήζεη. `κσο ν ζείνο ηνπ Φίιηππνπ ηνλ ζπγρσξεί, ηνλ ζώδεη από ην ζάλαην, ηνλ 

"πξνηθίδεη" θαη ηνλ δεπγαξώλεη κε ηελ Καξκίλα. 

 

Υαιηκά (1926) 

 Ζ «Υαιηκά» πξσηναλέβεθε ην 1926 κε ηελ κνπζηθή ηνπ Θ. αθειιαξίδε θαη ην 

ιηκπξέην ηνπ . Πνηακηαλνύ θαη γλώξηζε κεγάιε επηηπρία. Ζ ππόζεζε είλαη ζε ηξεηο 

πξάμεηο θαη έρεηο σο εμήο: Ζ πξηγθίπηζζα Υαιηκά πεξηκέλεη ζην παιάηη ηεο ηνλ πξίγθηπα 

Ννπξεληίλ (πνπ ηνλ αληηπαζεί ρσξίο λα ηνλ γλσξίδεη) γηα λα γίλεη ζύδπγόο ηεο. Φέξλνπλ 

αηρκάισην ηνλ αρ Ρνπκάλ θαη ηεο αλαγγέιινπλ όηη ζπλέιαβαλ ηνλ δνινθόλν ηνπ 

βαζηιηά παηέξα ηεο. ην κεηαμύ εθείλνο, πεξηκέλνληαο ζηνλ πξνζάιακν, γλσξίδεηαη κε 

ηνλ κάγεηξα ηνπ παιαηηνύ Αιή Μνπζαθά θαη ηνλ θξύβεη από ηε δειόηππε γπλαίθα ηνπ 

Ακηλά. Έξρεηαη ε Υαιηκά θαη, λνκίδνληαο ηνλ αρ Ρνπκάλ γηα θαιεζκέλν, ηνλ 

εξσηεύεηαη βξίζθνληαο θπζηθά αληαπόθξηζε... ηαλ όκσο ν βεδύξεο Αβνύι ηελ 

πιεξνθνξεί όηη ν αγαπεκέλνο ηεο είλαη ν αηρκάισηνο δνινθόλνο, ζαζηηζκέλε αλαβάιιεη 

ηε ζαλαηηθή εθηέιεζε επηδνθηκαδόκελε από ην Λαό. ηε ζπλέρεηα ν Ρνπκάλ πείζεη ηνλ 

Μνπζαθά λα ππνδπζεί ηνλ Ννπξεληίλ θαη όινη ηνλ ππνδέρνληαη σο ηνλ θαηλνύξγην 

βαζηιηά. Ο Μνπζαθάο θαηαδηθάδεη ηνλ Καδή, θαηαδηθάδεη ηε γπλαίθα ηνπ Ακηλά(!) θη 

όηαλ επηηέινπο εκθαλίδεηαη ν πξαγκαηηθόο Ννπξεληίλ, ηνλ βγάδεη ηξειό θαη ηνλ 

απειαύλεη. Ζ Υαιηκά όκσο θιαίεη ζηελ αγθαιηά ηνπ αγαπεκέλνπ ηεο, γηαηί πιεζηάδεη ε 

ζηηγκή πνπ πξέπεη λα ηνλ εθηειέζεη... Σόηε θηάλεη έλαο μέλνο. Δίλαη ν δνινθνλεκέλνο 

βαζηιηάο! Ο αρ Ρνπκάλ είρε απνηύρεη ζηελ απόπεηξά ηνπ... ια ηαθηνπνηνύληαη θαη ε 

Υαιηκά παληξεύεηαη ηνλ θαιό ηεο. 

 

Γπλαίθα Νηειίξην (1931) 
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 Άιιε κία ηξίπξαθηε νπεξέηα ηνπ κεζνπνιέκνπ, δηαζθεπαζκέλε από ηελ γαιιηθή 

θσκσδία «Κη εγώ ζνπ ‘θαλα θάηη…». Αλαθέξεηαη ζηα παζήκαηα ελόο λεαξνύ 

ζπλεζηαικέλνπ επαξρηώηε πνπ έξρεηαη ζηελ Αζήλα θαη θαηαπιήζζεηαη από ηνλ 

"κνληέξλν" εξσηηθό πεξίγπξν. Σειηθά, ε θαηάπιεμή ηνπ θνξπθώλεηαη όηαλ γλσξίδεη ηε 

"γπλαίθα Νηειίξην" πνπ δηαιαιεί ηξαγνπδώληαο ηηο ράξεο ηεο θαη ρνξεύεη ηόζν έμαιια, 

ώζηε πξνθαιεί ζην αθξναηήξηό ηεο ληειίξην. Ο λένο ηελ εξσηεύεηαη θαη ζέιεη λα ηελ 

παληξεπηεί, όκσο ζηε κνληέξλα επνρή ηα πξάγκαηα δελ είλαη ηόζν απιά
24

. 

                                                      
24

 Καινγεξόπνπινο, Σ. (2001). Λεμηθό ηεο ειιεληθήο κνπζηθήο. Αζήλα: Δθδόζεηο Γηαιιέιε. 
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5. Άιινη Έιιελεο πλζέηεο Οπεξέηαο 

 

Αλ θαη ην θπξίσο ζέκα ηεο παξνύζαο εξγαζίαο είλαη ην νπεξεηηθό έξγν ηνπ 

Θεόθξαζηνπ αθειιαξίδε, ν νπνίνο δηθαίσο ζεσξείηαη σο ν ζεκειησηήο όλνκα ηεο 

ειιεληθήο νπεξέηαο, απηό δελ αλαηξεί ην γεγνλόο όηη ππήξμαλ θαη άιια αμηόινγα 

νλόκαηα πνπ ζπλεηζέθεξαλ ζηελ πινύζηα παξαγσγή ηνπ ρώξνπ από ηηο αξρέο έσο ηα 

κέζα ηνπ 20
νπ

 αηώλα. εκαληηθόηεξνο από ηνπο ππόινηπνπο ζπλζέηεο είλαη ζίγνπξα ν 

Νίθνο Υαηδεαπνζηόινπ πνπ ζεσξείηαη ηζάμηνο ηνπ αθειιαξίδε θαη κνλνπώιεζε καδί 

ηνπ ηελ ειιεληθή κνπζηθή ζθελή γηα πνιιά ρξόληα. 

 Ο Νίθνο Υαηδεαπνζηόινπ, εθηόο από ηελ ηδηόηεηα ηνπ ζπλζέηε ήηαλ επίζεο 

αξρηκνπζηθόο θαη βαζύθσλνο. Γελλήζεθε ην 1884 θαη, όπσο ιέγεηαη, από κηθξή ειηθία 

ηξαγνπδνύζε θαληάδεο ζηνπο δξόκνπο ηεο Αζήλαο. Έιαβε ζπζηεκαηηθέο κνπζηθέο 

ζπνπδέο ζην Χδείν Λόηηλεξ θαη αξρηθά εξγάζηεθε σο ρνξσδόο ζην Διιεληθό 

Μειόδξακα ηνπ Γηνλπζίνπ Λαπξάγθα. Ο Υαηδεαπνζηόινπ έρεη πινύζην ζπλζεηηθό έξγν 

εθηόο από ηηο νπεξέηεο ηνπ, έρνληαο γξάςεη δηάθνξα γλσζηά θαη αγαπεκέλα ηξαγνύδηα, 

θαη έρνληαο ζπλζέζεη δηάθνξεο κνπζηθέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη εθθιεζηαζηηθήο 

κνπζηθήο όζν ππήξμε δηεπζπληήο ηεο ρνξσδίαο ηνπ λανύ ηεο Αγίαο Δηξήλεο ησλ 

Αζελώλ. 

 

 

Ο Νίθνο Χαηδεαπνζηόινπ 
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 Χζηόζν ν Υαηδεαπνζηόινπ, όπσο αθξηβώο θαη ν αθειιαξίδεο, απέθηεζε ηελ 

θήκε ηνπ ζηνλ ρώξν ηεο ειιεληθήο κνπζηθήο γηα ηηο νπεξέηεο ηνπ. Σν 1916 αθνινύζεζε 

ζηα ρλάξηα ηνπ αθειιαξίδε αλεβάδνληαο ηελ πξώηε ηνπ νπεξέηα κε ηίηιν «Μνληέξλα 

Κακαξηέξα». Σελ αθνινύζεζε κε πνιιέο αθόκα ζπλζέζεηο πνπ ηνλ θαζηέξσζαλ σο 

κεγάιν όλνκα ζηνλ δεκνθηιή ρώξν ηεο ειιεληθήο νπεξέηαο γηα ηηο επόκελεο δύν 

δεθαεηίεο ηνπιάρηζηνλ. πλνιηθά ν Υαηδεαπνζηόινπ έγξαςε γύξσ ζηηο 40 ηξίπξαθηεο 

νπεξέηεο κέρξη ην μαθληθό ηέινο ηεο δσήο ηνπ ην 1941.  ε ζρέζε κε απηέο ηνπ 

αθειιαξίδε, νη νπεξέηεο ηνπ είλαη ζπλήζσο ιατθόηεξεο θαη ε ππόζεζή ηνπο ιηγόηεξν 

θσκηθή. ζνλ αθνξά ηηο επηξξνέο ηνπ, ν Υαηδεαπνζηόινπ ζεσξείηαη σο ν ζπλερηζηήο 

ηνπ παιηνύ ζπλζέηε αζελατθήο θαληάδεο θαη θαληζνλέηαο Νίθνπ Κόθθηλνπ. 

 Ζ θνξπθαία νπεξέηα ηνπ Υαηδεαπνζηόινπ, θαη κηα από ηηο δύν πην αγαπεκέλεο 

ειιεληθέο καδί κε ηνλ «Βαθηηζηηθό» ηνπ αθειιαξίδε, είλαη «Οη Απάρεδεο ησλ 

Αζελώλ», έξγν πνπ αλέβεθε γηα πξώηε θνξά ζηηο 21 Απγνύζηνπ 1921 ζην ζέαηξν 

Αιάκπξα, ζε ιηκπξέην Γηάλλε Πξηλέα. Οη «Απάρεδεο» ζεκείσζαλ ηεξάζηηα επηηπρία από 

ηελ πξεκηέξα ηνπο θαη παηδόληνπζαλ επί ηξία ζπλερή ρξόληα. Αθόκα θαη ηώξα ην έξγν 

αλεβαίλεη ηαθηηθά από ηελ Δζληθή Λπξηθή θελή, θαη καδί κε ηνλ «Βαθηηζηηθό» 

παξακέλνπλ έσο ζήκεξα νη δύν πην γλσζηέο θαη αγαπεκέλεο ειιεληθέο νπεξέηεο
25

. 

 

 

Ο ππξίδσλ ακαξάο 
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 Δπίζεο ζεκαληηθόο ζπλζέηεο νπεξέηαο ήηαλ θαη ν ππξίδσλ-Φηιίζθνο ακάξαο. 

Χζηόζν ν ακάξαο έγξαςε ιίγεο ζρεηηθά νπεξέηεο θαη είλαη πεξηζζόηεξν γλσζηόο γηα ην 

ινηπό κνπζηθό ηνπ έξγν, ην νπνίν είλαη ηδηαίηεξα αμηόινγν. Γελλήζεθε ζηελ Κέξθπξα ην 

1861, πξηλ ηα Δπηάλεζα ελζσκαησζνύλ ζηελ Διιάδα, θαη ζεσξείηαη σο ν θνξπθαίνο 

ζπλζέηεο ηεο Δπηαλεζηαθήο ρνιήο. πνύδαζε αξθεηά ρξόληα ζην Χδείν Αζελώλ αιιά 

από ην 1882 πνπ έθπγε ζην Παξίζη γηα αλώηεξεο κνπζηθέο ζπνπδέο έδεζε θπξίσο ζηελ 

Δπξώπε όπνπ πέξαζε ην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο κνπζηθήο θαξηέξαο ηνπ. πλέζεζε 

δηάθνξεο όπεξεο ηηο νπνίεο αλέβαζε ζηελ Ηηαιία, ζεκεηώλνληαο αξθεηή επηηπρία θαη 

θεξδίδνληαο ηελ αλαγλώξηζε κεγάισλ ζπλζεηώλ ηεο επνρήο όπσο ν Leoncavallo θαη ν 

Puccini. 

Ο ακάξαο δελ έραζε ηελ επαθή ηνπ κε ηελ Διιάδα θαη ην 1896 έγξαςε ηνλ 

«Όκλν ησλ Οιπκπηαθώλ Αγώλσλ», ζε πνίεζε Κσζηή Παιακά, κε ηελ αθνξκή ησλ 

πξώησλ ζύγρξνλσλ νιπκπηαθώλ αγώλσλ. Ο ακάξαο επέζηξεςε νξηζηηθά ζηελ Διιάδα 

ην 1911 εμαηηίαο ηνπ γάκνπ ηνπ θαη ηεο πηζαλόηεηαο πνπ ππήξρε λα αλαιάβεη ζέζε 

δηεπζπληή ζην Χδείν Αζελώλ. Χζηόζν ν ιόγνο πνπ απηόο ν εμαηξεηηθόο ζπλζέηεο κε 

πινύζην επξσπατθό έξγν αλαγθάζηεθε λα εγθισβηζηεί ζηελ Διιάδα ήηαλ ην μέζπαζκα 

ηνπ Πξώηνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, ν νπνίνο ηνλ απέθνςε από ηηο επξσπατθέο ζθελέο 

ζηηο νπνίεο αλέβαηλαλ ζπλήζσο ηα έξγα ηνπ. Έηζη ζηξάθεθε ζην δεκνθηιέο ηόηε κνπζηθό 

είδνο ηεο νπεξέηαο πξνθεηκέλνπ λα επηβηώζεη. 

Ζ πξώηε ηνπ νπεξέηα ήηαλ ην «Πόιεκνο ελ Πνιέκσ» ηνπ 1914, ε νπνία ζηελ 

νπζία ήηαλ ε πξώηε «πξαγκαηηθή» ειιεληθή νπεξέηα, πξηλ ην «ηα Παξαπήγκαηα» ηνπ 

αθειιαξίδε, γη απηό θαη αξθεηνί κειεηεηέο ζεσξνύλ ηνλ ακαξά σο ηνλ ρξνλνινγηθά 

πξώην έιιελα ζπλζέηε νπεξέηαο. Σν «Πόιεκνο ελ Πνιέκσ» αθνινύζεζε κε ηελ 

«Πξηγθίπηζζα ηεο άζσλνο» ην 1915 θαη ηελ «Κξεηηθνπνύια» ην 1916. Ο ραξηζκαηηθόο 

απηόο ζπλζέηεο πνπ κεηαμύ ηνπ ζεκαληηθνύ έξγνπ ηνπ εκπινύηηζε θαη ηελ ειιεληθή 

νπεξέηα πέζαλε πξόσξα ην 1917 από ηε λόζν ηνπ Bright
26

. 

Άιινη ζεκαληηθνί έιιελεο κνπζηθνί πνπ έγξαςαλ νπεξέηεο είλαη νη Γηνλύζηνο 

Λαπξάγθαο, Ναπνιέσλ Λακπειέη, Κώζηαο Γηαλλίδεο (ςεπδώλπκν ηνπ Γηάλλε 

Κσλζηαληηλίδε), ππξίδσλ Καίζαξεο, Γεώξγηνο Βηηάιεο, Υξήζηνο Υαηξόπνπινο, Εάρνο 
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Θάλνο, θαη ν ζξπιηθόο ζπλζέηεο, ζηηρνπξγόο θαη ηξαγνπδηζηήο ηεο επνρήο Κιέσλ 

Σξηαληαθύιινπ, γλσζηόο κε ην ςεπδώλπκν Αηηίθ. πλνιηθά, κεηαμύ ησλ εηώλ 1910 θαη 

1940 αλέβεθαλ ζπλνιηθά πεξί ηηο ρίιηεο νπεξέηεο ησλ παξαπάλσ θαη πνιιώλ άιισλ 

ειιήλσλ ζπλζεηώλ, αξηζκόο πνπ πηζηνπνηεί ηελ δεκνηηθόηεηα θαη ηελ άλζεζε ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ κνπζηθνύ είδνπο ζηελ Διιάδα
27

. 
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6. Οη Οπεξέηεο ηνπ Θεόθξαζηνπ αθειιαξίδε κεηά ηνλ Θάλαηό ηνπ 

 

Ζ ζεκαζία ηνπ Θεόθξαζηνπ αθειιαξίδε θαη ηνπ έξγνπ ηνπ γηα όιν ην κνπζηθό 

είδνο ηεο ειιεληθήο νπεξέηαο θαζώο θαη ηελ ειιεληθή κνπζηθή ζθελή ησλ πξώησλ 

δεθαεηηώλ ηνπ 20
νπ

 αηώλα έρεη αλαιπζεί παξαπάλσ θαη είλαη αλακθηζβήηεηε. Απηό πνπ 

πξνθαιεί αθόκε κεγαιύηεξε εληύπσζε είλαη ε ζεκαζία πνπ εμαθνινπζεί λα έρεη ην έξγν 

ηνπ ζήκεξα, εμήληα θαη πιένλ ρξόληα κεηά ηνλ ζάλαηό ηνπ. 

 Μπνξεί, όπσο έρεη αλαθεξζεί, ην κεγαιύηεξν κέξνο ησλ ζπλζέζεώλ ηνπ λα 

παξακέλεη δπζπξόζηην θαη νη πεξηζζόηεξεο νπεξέηεο ηνπ λα έρνπλ λα παηρηνύλ από ηελ 

επνρή ηνπ Μεζνπνιέκνπ, σζηόζν δελ ππάξρεη ακθηβνιία όηη ε ζπλεηζθνξά ηνπ 

αθειιαξίδε ζηελ ειιεληθή κνπζηθή παξακέλεη δσληαλή κέρξη ηηο κέξεο καο. Αξθεηέο 

νπεξέηεο ηνπ έρνπλ ζπλερίδνπλ λα παίδνληαη σο ζήκεξα θαη νη παξαζηάζεηο 

ζπλερίζηεθαλ πνιιά ρξόληα κεηά ηνλ ζάλαην ηνπ αθειιαξίδε. 

 Υαξαθηεξηζηηθόηεξν παξάδεηγκα απνηειεί ζίγνπξα ν «Βαθηηζηηθόο», πνπ όπσο 

γξάθεθε παξαπάλσ είλαη κία από ηηο δηκνθηιέζηεξεο ειιεληθέο νπεξέηεο θαη γεληθόηεξα 

κία παξάζηαζε πνπ είλαη εμαηξεηηθά δεκνθηιήο ζην επξύ θνηλό θαη γλσζηή αθόκε θαη ζε 

όζνπο δελ έρνπλ ππ’ όςηλ ηνπο ην ξεύκα θαη ηελ ηζηνξία ηεο ειιεληθήο νπεξέηαο. 

 Καη’ αξράο, όπσο αλαθέξζεθε, ν «Βαθηηζηηθόο» γπξίζηεθε ζε ηαηλία ην 1952, 

δύν ρξόληα κεηά ηελ αληίζηνηρε θηλεκαηνγξαθηθή κεηαθνξά ησλ «Απάρεδσλ ησλ 

Αζελώλ». Ο «Βαθηηζηηθόο» απνηειεί ηελ ηξίηε ζθελνζεηηθή πξνζπάζεηα ηεο 

ζθελνζέηεδνο Μαξία Πιύηα θαη ηελ πξώηε ζνβαξή απόπεηξα λα κεηαθεξζεί κία από ηηο 

δεκνθηιείο ειιεληθέο νπεξέηεο ζηελ νζόλε. Ζ ηαηλία είλαη αζθαιώο αζπξόκαπξε, κε 

κνλνθσληθό ήρν θαη ε παξαγσγή εμαηξεηηθά ζπγθξαηεκέλε γηα ηα δεδνκέλα ηεο επνρήο 

κηα πνπ πξόθεηηαη γηα ηαηλία θνζηνπκηώλ. Ζ ηαηλία απεπζύλεηαη θπξίσο ζε παιαηόηεξνπο 

θίινπο ηεο νπεξέηαο θαη άηνκα κε κνπζηθό γνύζην. Ζ ηαηλία εμαθνινπζεί λα βιέπεηαη 

επράξηζηα ζήκεξα, θέξλνληαο ηελ λνζηαιγία γηα ηελ επνρή ηεο δόμαο ηεο ειιεληθήο 

νπεξέηαο. πκκεηέρνπλ κεγάια νλόκαηα ηνπ ιπξηθνύ ζεάηξνπ ηεο επνρήο όπσο νη 

Εαραξάηνπ, Δπηηξνπάθεο θαη ε ρνξεύηξηα Σζνπθαιά
28
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 Μαπξέιιεο, Α. (2009). Ο Βαθηηζηηθόο. Κξηηηθή ηαηλίαο από ην cine.gr. Αλαθηήζεθε από: 

http://www.cine.gr/film_redir.asp?film=%CF%20%C2%E1%F6%F4%E9%F3%F4%E9%EA%EF%F2 
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θελή από ηελ ηαηλία «Ο Βαθηηζηηθόο» ηνπ 1952 

 

 Χζηόζν πέξα από ηελ θηλεκαηνγξαθηθή κεηαθνξά ηνπ, ν «Βαθηηζηηθόο» 

ζπλερίδεη λα παίδεηαη ηαθηηθά ζηηο κνπζηθέο ζθελέο από ηε ζηηγκή πνπ πξνηναλέβεθε ην 

1918. Μία από ηηο ηειεπηαίεο ελζαξθώζεηο ήηαλ απηή πνπ αλέβεθε ηνλ πεξαζκέλν 

Οθηώβξην (ηνπ 2010) από ηελ Νέα θελή ηεο Δζληθήο Λπξηθήο θελήο ζην ζέαηξν 

Αθξνπόι. Ζ νπεξέηα αλέβεθε ζε κνπζηθή δηεύζπλζε ησλ Υξύζαλζνπ Αιηζάθε θαη 

Γηώξγνπ Αξαβίδε, ζθελνζεζία Γηώξγνπ Γξαθάθε, ρνξνγξαθία Άγγεινπ Υαηδή, 

θσηηζκνύο Καηεξίλαο Μαξαγθνπδάθε. Πξσηαγσληζηνύζαλ νη Γηώξγνο ηαθέηαο, 

Δπδνθία Υαηδεησάλλνπ, Γσγώ Ζιηνπνύινπ, Νίλα Λνηζάξε, Διέλε ηακίδνπ, Γηώξγνο 

Μνύηζηνο, Θέκεο εξκηέ, Παληειήο Φύραο, Γεκήηξεο ηγαιόο, Εαλό Νηάληαο θ.α
29

. 

 Μία άιιε πξόζθαηε εθδνρή ήηαλ απηή πνπ παξνπζίαζε ε πεξα Θεζζαινλίθεο 

ζην θηλεκαηνζέαηξν «Αξηζηνηέιεηνλ» ηεο Δηαηξίαο Μαθεδνληθώλ πνπδώλ ηνλ 

Γεθέκβξην ηνπ 2009 ζε ζθελνζεζία ηνπ εζνπνηνύ Υάξε Ρώκα. Ζ ζθελνγξαθία ήηαλ ηνπ 

Μαλόιε Παληειηδάθε, ε κνπζηθή δηεύζπλζε ησλ Λεπηέξε Καιθάλε θαη Κώζηα 
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 Δθεκεξίδα Σν Βήκα (2010). Ο Βαθηηζηηθόο ζην Αθξνπόι. 3 Οθησβξίνπ 2010. 
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Παπάδνγινπ. Δξκελεπηέο ήηαλ νη Σδίλα Πνύινπ, Γηάλλεο Υξηζηόπνπινο, Φίιηππνο 

νθηαλόο, Δηξήλε Καξάγηαλλε, Γεκήηξεο Ναικπάληεο, Παύινο Μαξόπνπινο, 

Παλαγηώηεο Αζαλαζόπνπινο, Αλαζηάζηνο Κνινβόο, Ζιέθηξα Καξηάλνπ, Γεκήηξεο 

Ρνύζζνο θαη Μαξία Θενδσξίδνπ, ελώ ρόξεπαλ νη Αιαίλ Ρηβέξν Ρνληξίγθεδ θαη Δπγελία 

ηγαινύ. πκκεηείρε ε πκθσληθή Οξρήζηξα Πνιηηηζηηθνύ Οξγαληζκνύ δήκνπ 

Καιακαξηάο θαη ε Υνξσδία ηνπ δήκνπ Θεζζαινλίθεο. Οη παξαζηάζεηο θξάηεζαλ ζρεδόλ 

ηέζζεξηο κήλεο θαη ζεκείσζαλ κεγάιε επηηπρία
30

. 

 

 

θελή από ηνλ «Βαθηηζηηθό» πνπ αλέβεθε ζηελ Θεζζαινλίθε ην 2009-10 ζε ζθελνζεζία Χάξε Ρώκα. 

 

 Αθόκε κεγαιύηεξν ελδηαθέξνλ, έρεη ην γεγνλόο όηη ην αγαπεκέλν απηό έξγν, 

παξόηη έρεη παηρηεί ακέηξεηεο θνξέο, δελ έρεη γλσξίζεη πνηέ ελαιιαθηηθέο αλαγλώζεηο. Ζ 

πξώηε θνξά πνπ έγηλε θάηη ηέηνην θαη κάιηζηα κε ηδηαίηεξε επηηπρία ήηαλ πνιύ 

πξόζθαηα, από ηε ρνξσδία θαη νξρήζηξα ηνπ Σκήκαηνο Μνπζηθήο Δπηζηήκεο θαη 

Σέρλεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, πνπ αλέβαζε κία κνληέξλα εξκελεία ηνπ έξγνπ 

ζην Μέγαξν Μνπζηθήο Θεζζαινλίθεο ηνλ Απξίιην ηνπ 2011. 

 Ζ παξαπάλσ παξάζηαζε αλέβεθε κε ηνλ ππόηηηιν «ε ειιεληθή νπεξέηα αιιηώο». 

Καη πξάγκαηη, ήηαλ ε πξώηε παξάζηαζε πνπ πξνέβε ζε κία ζύγρξνλε αλάγλσζε ηνπ 

«Βαθηηζηηθνύ», ηνπνζεηώληαο ην έξγν ζηε ζεκεξηλή επνρή. Σν έξγν είλαη γξακκέλν ζε 

κία επνρή θξίζεο ηνπ ειιεληζκνύ θαη θάπνηα από ηα ζέκαηά ηνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηνλ 

                                                      
30

 Δθεκεξίδα Διεπζεξνηππία (2009). «Ο Βαθηηζηηθόο» από ηελ Όπεξα Θεζζαινλίθεο. Σεηάξηε 30 

Γεθεκβξίνπ 2009. 
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παξαγνληηζκό, ηελ αλαμηνθξαηία θαη ηελ παηξηδνθαπειία, ζέκαηα επίθαηξα όζν πνηέ. 

Απηή ε λέα, αληη-λνζηαιγηθή αλάγλσζε ηνπ «Βαθηηζηηθνύ» ηνλίδεη ηα θσκηθά ζηνηρεία 

ηνπ αιιά θαη ηηο πνιηηηθέο ηνπ λύμεηο θαη δίλεη λέα θξεζθάδα ζε έλα έξγν γεκάην κε ηνπο 

ρπκνύο ηεο λεόηεηαο. Ζ ζθελνζεζία ήηαλ ηνπ Αιέμαλδξνπ Δπθιείδε, ε κνπζηθή 

δηεύζπλζε ηνπ Γηώξγνπ Βξάλνπ θαη ηνπ Γηάλλε Εγνύξα, ε δηδαζθαιία θαη ε δηεύζπλζε 

ρνξσδίαο ηεο Μαξίαο-Έκκαο Μειηγθνπνύινπ. ηνπο πξσηαγσληζηηθνύο ξόινπο 

ηξαγνύδεζαλ νη Μαξία Νηεβηηδάθε, Μέια Γεξνθώηε, Απόζηνινο Εσίδεο, Γηάλλεο 

Κνληέιιεο, Αιέμαλδξνο Δπθιείδεο, ηέξγηνο Ίιηζνο θαη Παλαγηώηα σθξνληάδνπ
31

. 

 

 

Οη εξκελεπηέο ηεο κνληέξλαο πξνζαξκνγήο ηνπ «Βαθηηζηηθνύ» από ηελ νξρήζηξα θαη ρνξσδία ηνπ ΣΜΔΣ 

 

 Χζηόζν, ν «Βαθηηζηηθόο» ζίγνπξα δελ είλαη ε κόλε νπεξέηα ηνπ αθειιαξίδε 

πνπ εμαθνινπζεί λα παίδεηαη κέρξη ζήκεξα, αλ θαη είλαη αλακθηζβήηεηα ε πην δεκνθηιήο 

θαη ε πην ζπρλά παηγκέλε. Άιιεο νπεξέηεο ηνπ κεγάινπ κνπζηθνύ αλεβαίλνπλ ζηηο 

κνληέξλεο ζθελέο, έζησ θαη κε κηθξόηεξε ζπρλόηεηα. Υαξαθηεξηζηηθό θαη επίθαηξν 

παξάδεηγκα απνηειεί ε «Κόξε ηεο Καηαηγίδαο» (ηεο νπνίαο ε πινθή αλαθέξζεθε ζε 

παξαπάλσ θεθάιαην) θαη ε νπνία ζα αλέβεη ην εξρόκελν θαινθαίξη (ηνπ 2011) από ηελ 

                                                      
31

 Μέγαξν Μνπζηθήο Θεζζαινλίθεο (2011). Απξίιηνο ζην Μέγαξν: Θεόθξαζηνο Σαθειιαξίδεο ν 

Βαθηηζηηθόο. Αλαθηήζεθε από ην: 

http://www.artissimo.gr/greek/cm_specialx_announcementsx_6x/Thessalonikix_concertx_hallx_Theofrast

osx_Sakellaridisx_Godsonx_Vaftistikosx_Springx_2011x.htm 
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εηαηξία κνπζηθνύ ζεάηξνπ «νη όπεξεο ησλ δεηηάλσλ», ε νπνία ζα ηειέζεη αθηέξσκα ζηελ 

ειιεληθή νπεξέηα ζηα πιαίζηα ηνπ Φεζηηβάι Αζελώλ. 

 πσο επηζεκαίλεη ν ζπλζέηεο θαη ηδξπηηθό κέινο ηεο νκάδαο, Υαξάιακπνο 

Γώγηνο, ε νκάδα δελ αληηκεησπίδεη ην αλέβαζκα ηεο «Κόξεο ηεο Καηαηγίδαο» κέζα ζην 

πξίζκα κηαο ςεπδνλνζηαιγίαο γηα ηελ Αζήλα ηνπ κεζνπνιέκνπ, όπσο γίλεηαη ζπλήζσο, 

αιιά σο έλα δσληαλό, ζύγρξνλν, θξηηηθό έξγν πνπ αθνξά ηελ θνηλσλία ηνπ ζήκεξα θαη 

όρη κηα άιιε καθξηλή θνηλσλία αζηηθήο πξνέιεπζεο. ε άιιε κία πεξίπησζε, ινηπόλ, κηα 

νπεξέηα ηνπ αθειιαξίδε αληηκεησπίδεηαη σο θάηη ζύγρξνλν, δσληαλό θαη επίθαηξν. 

Μάιηζηα, απηό πνπ θαζηζηά επηηαθηηθή ηελ αλαβίσζε ελόο έξγνπ όπσο ε «Κόξε ηεο 

Καηαηγίδαο» είλαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ε κνπζηθή δξακαηνπξγία, ε νπνία είλαη 

ππνδεηγκαηηθή. Οη ζπληειεζηέο ηεο παξάζηαζεο αλαγλσξίδνπλ όηη, εθηόο από έμνρνο 

ηξαγνπδνπνηόο, ν αθειιαξίδεο πξέπεη λα απνθαηαζηαζεί θαη σο έλαο από ηνπο 

ζπνπδαηόηεξνπο δξακαηνπξγνύο ηνπ ειιεληθνύ κνπζηθνύ ζεάηξνπ κε βαζηά ηερλνγλσζία 

θαη αίζζεζε ηεο δξακαηηθήο νηθνλνκίαο. 

 Ζ ελνξρήζηξσζε θαη ε κνπζηθή δηεύζπλζε ηεο παξάζηαζεο είλαη ηνπ 

Υαξάιακπνπ Γώγηνπ, ε ζθελνζεζία ηνπ Αιέμαλδξνπ Δπθιείδε, ελώ εξκελεύνπλ νη: 

Γεκήηξεο Ναικπάληε (Πέηξνο)ο, Βάζηα Εαραξνπνύινπ (Ρίθα), Έιελα Υαηδεαπμέληε 

(Πινππινύ), Κσζηήο Ραζηδάθηο (Κνο Γθξαληίδεο), Διέλε Ληώλα (Κα Γθξαληίδε), Άξεο 

Πξνζπαζόπνπινο (Κνο Ρνλζήο), νθηάλλα Θενθάλνπο (Κα Ρνλζή), Εαθείξεο 

Κνπηειηέξεο (Νηθνιάο), Κάζπ Ίληξα (Μαξηγώ), ηάζεο Κόθθνξεο (Παληειήο)
32
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7. Οη θελέο όπνπ Αλέβεθαλ ηα Έξγα ηνπ 

 

Οη νπεξέηεο ηνπ Θεόθξαζηνπ αθειιαξίδε απνθηνύλ μερσξηζηή ζεκαζία κέζα 

ζην πιαίζην ηεο επνρήο ζηελ νπνία πξσηνπαίρηεθαλ θαη ιαηξεύηεθαλ, κέζα ζηα ζέαηξα 

ηεο Αζήλαο ησλ πξώησλ δεθαεηηώλ ηνπ 20
νπ

 αηώλα θαη ζηνπο κνπζηθόθηινπο θύθινπο 

ηεο επνρήο. ην λέν αθόκε ειιεληθό θξάηνο, ε κνπζηθή δσή θηλείηαη ζε δύν επίπεδα 

ηαπηόρξνλα: αθελόο ζηελ παξαδνζηαθή κνπζηθή πνπ ζπλερίδεη λα θαιιηεξγείηαη θαη λα 

δηαησλίδεηαη ζηελ ύπαηζξν, θαη αθεηέξνπ ζηηο κεηαθιήζεηο επξσπατθώλ κνπζηθώλ 

ζηάζσλ ζηα αλαπηπζζόκελα αζηηθά θέληξα. Σν δεύηεξν επίπεδν, δεκηνύξγεζε δηαδνρηθά 

ηηο κνπζηθέο παξαδόζεηο ηνπ Αζελατθνύ Σξαγνπδηνύ, ηνπ Κσκεηδπιιίνπ, θαη ηεο 

Αζελατθήο Δπηζεώξεζεο, επάλσ ζηα νπνία, όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, βαζίζηεθε ε 

νπεξέηα. Σν δεύηεξν θαη ην ηξίην από απηά ηα είδε, όπσο θαη ε νπεξέηα ζηε ζπλέρεηα, 

είλαη κνπζηθν-ζεαηξηθά. Σν γεγνλόο απηό, πξνθύπηεη πξαθηηθά από ηα ηερλνινγηθά κέζα 

ηεο επνρήο, ή κάιινλ ηελ έιιεηςή ηνπο. Ζ έιιεηςε ηερλνινγίαο απνζήθεπζεο θαη 

αλακεηάδνζεο ηνπ ήρνπ νπζηαζηηθά κεηαηξέπεη ην ζέαηξν ζε όρεκα δηάδνζεο ηεο 

κνπζηθήο, κηα πνπ κεγάιε κεξίδα ηνπ θνηλνύ πεγαίλεη ζηα ζέαηξα ώζηε λα αθνύζεη 

κνπζηθή.
33

 

 πσο πξναλαθέξζεθε, ε πξώηε ειιεληθή νπεξέηα, ην «ία θη αξάμακε», αλέβεθε 

ζην Θέαηξν πληάγκαηνο ην 1909. Ζ όπεξα «Πεξνπδέ» πνπ ζπλέζεζε ν αθειιαξίδεο 

πξνηνύ ζηξαθεί εμ νινθιήξνπ ζηελ νπεξέηα, θαη αλέβεθε ην 1911 έθαλε πξεκηέξα ζην 

Θέαηξν Οιύκπηα. Καη ηα δύν ήηαλ αζθαιώο από ηα δεκνθηιέζηεξα ζέαηξα ηεο 

αζελατθήο ζθελήο ηεο επνρήο, θάηη πνπ άιισζηε δείρλεη ηελ ζπνπδαηόηεηα ηνπ έξγνπ 

ηνπ αθειιαξίδε. Σν «ηα Παξαπήγκαηα», πνπ έθαλε πξεκηέξα ην 1914 θαη ήηαλ 

νπζηαζηηθά ε δεύηεξε πξαγκαηηθή ειιεληθή νπεξέηα, αλέβεθε ζην Γεκνηηθό Θέαηξν 

Αζελώλ. Ο «Βαθηηζηηθόο», ε γλσζηόηεξε νπεξέηα ηνπ αθειιαξίδε, πξσηναλέβεθε ην 

1918 ζην Θέαηξν Παπατσάλλνπ. Δπξόθεηην γηα ην ζέαηξν ηνπ εζνπνηνύ θαη ζηαζάξρε 

Ησάλλε Παπατσάλλνπ, ν νπνίνο έθηηαμε ηνλ πξώην νπεξεηηθό ζίαζν, αλεβάδνληαο πνιιά 
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 Κέληξν Μνπζηθήο Πιεξνθόξεζεο (2011). Κσκεηδύιιην – Αζελατθή Δπηζεώξεζε – Αζελατθό Τξαγνύδη – 

Οπεξέηα. Αλαθηήζεθε 17/5/11 από: http://www.musicportal.gr/operetta_music/?lang=el 



 47 

έξγα ζηελ ζπγθεθξηκέλε ζθελή. Καη απηό ην ζέαηξν ήηαλ από ηα δεκνθηιή ηεο επνρήο, 

θαη δελ έρεη επηβηώζεη κέρξη ηηο κέξεο καο. 

Ίζσο ην πην ιακπξό από ηα ζέαηξα πνπ αλέβεθαλ νη νπεξέηεο ηνπ αθειιαξίδε, 

θαη ηαπηόρξνλα απηό κε ην ηξαγηθόηεξν ηέινο, λα ήηαλ ην Γεκνηηθό Θέαηξν Αζελώλ, 

έλα αξηζηνπξγεκαηηθό θηήξην, έλα θνκςνηέρλεκα ηεο Αζήλαο ηεο επνρήο, ην νπνίν 

θηίζηεθε κεηαμύ 1872 θαη 1888 από ηνλ Δ. Σζίιεξ, αξρηηέθηνλα θαη ηνπ ζεκεξηλνύ 

Δζληθνύ Θεάηξνπ. Ο Σζίιεξ μεθίλεζε ην έξγν ηνπ κε ηδησηηθά θεθάιαηα αιιά ην 

νινθιήξσζε ράξε ζε ζεκαληηθή δσξεά ηνπ επεξγέηε Α. πγγξνύ. Σν ζέαηξν βξηζθόηαλ 

ζηελ ζεκεξηλή Πιαηεία Γεκαξρείνπ, αλάκεζα ζηελ Δζληθή Σξάπεδα θαη ην Γεκαξρηαθό 

Μέγαξν. Γπζηπρώο όκσο, επί ζεηξά εηώλ ππήξμαλ δηαζηήκαηα πνπ δελ ιεηηνύξγεζε. 

Μεηά ην 1922 θαη γηα θάπνηα ρξόληα ζηέγαζε νηθνγέλεηεο πξνζθύγσλ από ηελ 

Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή. Σν 1928 ηειηθά απνθαζίζηεθε ε επαλαιεηηνπξγία ηνπ θαη 

αλαθαηλίζηεθε θαη δηαθνζκήζεθε γη απηό ηνλ ζθνπό, σζηόζν ε ρξεζηκνπνίεζή ηνπ πάιη 

δελ έγηλε εθηθηή θαη ηειηθά ην 1939 γθξεκίζηεθε ώζηε λα απμεζεί ην κέγεζνο ηεο 

Πιαηείαο Γεκαξρείνπ!
34 

 

 

Σν Γεκνηηθό Θέαηξν Αζελώλ όπσο έζηεθε κέρξη ηελ θαηεδάθηζή ηνπ ην 1939. 

 

                                                      
34

 Καινγεξόπνπινο, Σ. (2001). Λεμηθό ηεο ειιεληθήο κνπζηθήο. Αζήλα: Δθδόζεηο Γηαιιέιε. 



 48 

 Γεληθά, νη νπεξέηεο ηνπ αθειιαξίδε, εμαηηίαο ηεο δεκνηηθόηεηαο θαη ηεο 

απήρεζήο ηνπο, πνπ ήηαλ θαηλνκεληθή γηα ηελ επνρή, αλέβεθαλ ζε έλα πιήζνο 

ζεαηξηθώλ ζθελώλ ηεο Διιάδαο θαη ηεο Αζήλαο ηεο επνρήο, από πεξίιακπξα θεληξηθά 

ζέαηξα όπσο ην θεκηζκέλν θαη αδηθνρακέλν Γεκνηηθό Θέαηξν Αζελώλ, κέρξη ηα κηθξά 

ζπλνηθηαθά ζέαηξα ηεο επνρήο, όπνπ παίρηεθαλ από εξαζηηερληθνύο ζηάζνπο θαη 

μεπέξαζαλ ζε δεκνηηθόηεηα ηηο μέλεο νπεξέηεο, απνδεηθλύνληαο ηελ κνλαδηθόηεηα θαη 

ηελ πξσηνηππία ηεο ειιεληθήο νπεξέηαο, θαη εμαζθαιίδνληαο ηελ απήρεζή ηεο Απηό ην 

εύξνο ηεο επηηπρίαο ησλ νπεξεηώλ ηνπ αθειιαξίδε αληαλαθιάηαη ζην πιήζνο θαη ηελ 

δηαθνξεηηθόηεηα ησλ ζεαηξηθώλ ζθελώλ ζηηο νπνίεο αλέβεθαλ, ππνζθειίδνληαο ηελ 

δεκνηηθόηεηα όισλ ησλ άιισλ κνπζηθώλ εηδώλ ηεο επνρήο. 

 πσο έρεη πξναλαθεξζεί, ν θνξέαο πνπ ηίκεζε θαη έπαημε ηα έξγα ηνπ 

αθειιαξίδε όζν θαλείο άιινο είλαη αλακθηζβήηεηα ε Δζληθή Λπξηθή θελή, ηόζν πξηλ 

όζν θαη κεηά ηελ επίζεκε ίδξπζή ηεο ην 1940. Πξηλ ηελ αλεμαξηεηνπνίεζή ηεο, ε Δζληθή 

Λπξηθή θελή ιεηηνύξγεζε σο ηκήκα ηνπ Δζληθνύ Θεάηξνπ, θαη αζρνιήζεθε κε ηελ 

όπεξα, δίλνληαο όκσο παξάιιεια εμίζνπ κεγάιε έκθαζε ζηελ νπεξέηα θαη ηνλ ρνξό. 

Μάιηζηα, από ην 1946 ν ζίαζνο νπεξέηαο ηεο Δζληθήο Λπξηθήο θελήο έγηλε μερσξηζηό 

ηκήκα θαη από ην 1949 έδηλε παξαζηάζεηο θαζεκεξηλά, ζην ζεξηλό Θέαηξν 

Μεηξνπόιηηαλ ην θαινθαίξη θαη ζην Θέαηξν Κπβέιεο ην ρεηκώλα. Σα έξγα πνπ αλέβαδε 

ν ζίαζνο νπεξέηαο ήηαλ αζθαιώο απηά ηνπ Θεόθξαζηνπ αθειιαξίδε, ηόζν πξηλ όζν 

θαη κεηά ηνλ ζάλαηό ηνπ, θαζώο θαη απηά ηνπ Νίθνπ Υαηδεαπνζηόινπ, ηνπ ππξίδσλα 

ακάξα, θαη άιισλ.
35 

 Ζ πνξεία ηεο Δζληθήο Λπξηθήο θελήο θαη ε ελαζρόιεζή ηεο κε ηελ νπεξέηα 

ζπλερίδεηαη κέρξη ζήκεξα. Ζ ηδηαίηεξα ζεηηθή θαιιηηερληθή πνξεία ηεο αλαθόπεθε από 

ην πξαμηθόπεκα ηεο 21
εο

 Απξηιίνπ ηνπ 1967 θαη βξέζεθε κεηέσξε ζηελ επηαεηία ηεο 

ρνύληαο, σζηόζν από ην 1974 πνπ ε επζύλε ηεο ζθελήο πέξαζε ζην Τπνπξγείν 

Πνιηηηζκνύ, ζπλέρηζε λα αθκάδεη. Από ηόηε θαη κεηά ε Δζληθή Λπξηθή θελή 

εθδεκνθξαηίζηεθε θαη ην ξεπεξηόξηό ηεο εκπινπηίζηεθε, ελώ επίζεο νη δξαζηεξηόηεηέο 

ηεο επεθηάζεθαλ θαη πήξαλ δηεζλή πξνβνιή. Από ηόηε έσο ζήκεξα, δελ έπαςε κέζα ζην 

πινύζην ξεπεξηόξηό ηεο λα αλεβάδεη ην πινύζην έξγν ηνπ Θεόθξαζηνπ αθειιαξίδε. 
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 Μία ζθελή πνπ είλαη δηθαίσο ζπλπθαζκέλε κε ηελ παξάζηαζε ησλ νπεξέησλ ηνπ 

αθειιαξίδε από ηελ Δζληθή Λπξηθή θελή, από ηελ ίδξπζή ηεο έσο ζήκεξα, αλ θαη δελ 

έρεη ηελ δόμα κεγαιύηεξσλ, ιακπξόηεξσλ θαη πην «αζηηθώλ» ζεάηξσλ, είλαη απηή ηνπ 

Θεάηξνπ Αθξνπόι. Σν Αθξνπόι βξίζθεηαη ζηελ νδό Ηππνθξάηνπο θαη μεθίλεζε ην 1934 

σο θαξβνπλαπνζήθε πνπ θηινμελνύζε ηηο παξαζηάζεηο ηηαιηθώλ βαξηεηέ. Σν 1941 

κεηαηξάπεθε ζε ζεξηλό ζέαηξν θαη δελ ζηακάηεζε λα ιεηηνπξγεί θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 

πνιέκνπ, ελώ κεηά ηνλ πόιεκν ν ρώξνο έγηλε ζπλώλπκν ηνπ νηθνγελεηαθνύ ιατθνύ 

ζεάκαηνο. Σελ ηειηθή ηνπ κνξθή, θαη απηήλ πνπ ιίγν-πνιύ έρεη έσο ζήκεξα, κε εηζόδνπο 

από ηηο δύν ζηνέο θαη εζσηεξηθά ηα ζεσξία θαη ηνλ εμώζηε, ηελ πήξε ην 1957, θαη ηα 

επόκελα ρξόληα γλώξηζε κεγάιε επηηπρία θαζώο ηα κεγαιύηεξα νλόκαηα ηνπ ειιεληθνύ 

θηλεκαηνγξάθνπ πέξαζαλ από ηελ ζθελή ηνπ ζε επηζεσξήζεηο ηεο επνρήο. 

 Με ηελ παξαθκή ηνπ είδνπο ηεο επηζεώξεζεο ην Αθξνπόι έπεζε θη απηό ζε 

παξαθκή, κέρξη ηελ δεθαεηία ηνπ 1990 νπόηε θαη αλαβίσζε ράξε ζηελ εκπνξηθή επηηπρία 

ησλ παξαζηάζεσλ ηεο Μηκήο Νηελίζε. Από ηόηε έσο θαη ζήκεξα, ην ζέαηξν 

ρξεζηκνπνηήζεθε επίζεο εθ λένπ σο ζηέγε ηεο Δζληθήο Λπξηθήο θελήο γηα παξαζηάζεηο 

νπεξεηώλ, κε θπξηόηεξεο απηέο ηνπ αθειιαξίδε. Σν Αθξνπόι αλαθαηλίζζεθε μαλά 

πξόζθαηα, ην 2010, θαη δεκηνπξγήζεθε έλαο πνιπρώξνο κε κηθξή θαη κεγάιε ζθελή 

ώζηε λα ζπλερίζεη ηελ έλδνμε παξάδνζή ηνπ σο πξνζηηό ιατθό ζέαηξν κε ζεάκαηα 

πςεινύ επηπέδνπ, θύξνπο θαη θαιιηηερληθνύ ελδηαθέξνληνο θαη ζηνλ 21
ν
 αηώλα.

36
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Η πξόζνςε ηνπ Θεάηξνπ Αθξνπόι ζήκεξα 
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8. Δπίινγνο 

 

Μεηά από ηελ παξαπάλσ αλάιπζε, ε ζεκαζία ηνπ Θεόθξαζηνπ αθειιαξίδε γηα 

ηελ ειιεληθή κνπζηθή θαη ζπλεηζθνξά ηνπ ζηελ ειιεληθή κνπζηθή ζα πξέπεη λα είλαη 

πιένλ μεθάζαξεο. Ο αθειιαξίδεο είλαη ίζσο έλα από ηα «παξεμεγεκέλα» κεγάια 

νλόκαηα ηεο ειιεληθήο κνπζηθήο, ζρεηηθά άγλσζηνο ζην επξύ θνηλό θαη ζπλπθαζκέλνο 

κε έλα κνπζηθό είδνο πνπ άδηθα ζεσξείηαη ειαθξύ θαη μεπεξαζκέλν. Οη πεξηζζόηεξνη 

ζεαηέο γλσξίδνπλ ηελ άθξσο επηηπρεκέλε νπεξέηα ηνπ «Ο Βαθηηζηηθόο» αιιά όρη ηνλ 

ίδην θαη ην ππόινηπν πινύζην θαη σο επί ην πιείζηνλ πξσηόηππν έξγν ηνπ. 

 Ζ αιήζεηα είλαη όκσο, όηη ν αθειιαξίδεο ήηαλ έλαο πνιύ αμηόινγνο 

αξρηκνπζηθόο θαη κνπζηθνζπλζέηεο ζε πνιιά ήδε εθηόο από ηελ νπεξέηα. πσο 

αλαθέξζεθε αζρνιήζεθε κε κεγάιε επηηπρία κε δηάθνξα κνπζηθά είδε: όπεξεο, παηδηθά 

ηξαγνύδηα, κνπζηθή γηα ην ζέαηξν, δεκνηηθά ηξαγνύδηα, ελώ ελαξκόληζε παιαηόηεξα 

δεκνηηθά ηξαγνύδηα θαη δηαζθεύαζε μέλεο επηηπρίεο γηα ηηο αλάγθεο ησλ αζελατθώλ 

επηζεσξήζεσλ ησλ αξρώλ ηνπ αηώλα. Χζηόζν είλαη αλακθηζβήηεην θαη δίθαην όηη ν 

αθειιαξίδεο είλαη θπξίσο γλσζηόο γηα ηηο νπεξέηεο ηνπ, από ηηο νπνίεο έγξαςε πεξίπνπ 

80 κέζα ζηηο δεθαεηίεο ηεο ρξπζήο επνρήο ηνπ είδνπο. Δμίζνπ ζεκαληηθό άιισζηε είλαη 

θαη ην γεγνλόο όηη ν αθειιαξίδεο είλαη ν ηδξπηήο θαη εκπλεπζηήο ηνπ είδνπο, 

κεηαθξάδνληαο ηελ πξώηε νπεξέηα ζηα Διιεληθά θαη γξάθνληαο ηελ πξώηε ακηγώο 

ειιεληθή νπεξέηα. 

 Ζ ειιεληθή νπεξέηα, κε ηδξπηή θαη θύξην ζπλζέηε (καδί κε ηνλ Υαηδεαπνζηόινπ) 

ηνλ αθειιαξίδε, απνηέιεζε αλακθηζβήηεηα ην δεκνθηιέζηεξν κνπζηθό είδνο ζηελ 

Διιάδα από ηελ επνρή ηνπ Α’ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ έσο ηα ηειεπηαία ρξόληα ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1930 θαη ην μέζπαζκα ηνπ Β’ Παγθνζκίνπ. Ζ θπξηαξρία ηεο νπεξέηαο ηελ 

ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν θαη καδί ηνπ αθειιαξίδε σο θπξηόηεξνπ δεκηνπξγνύ ηεο ήηαλ 

ηέηνηα πνπ δηάθνξνη εθθξαζηέο άιισλ εηδώλ ησλ θαηεγόξεζαλ όηη κνλνπσιεί ηελ 

κνπζηθή ζθελή θαη παξεκπνδίδεη ηελ αλάπηπμε άιισλ κνπζηθώλ εηδώλ. 

 Σν όηη ν αθειιαξίδεο θαη ε ειιεληθή νπεξέηα κνλνπώιεζαλ ηελ ειιεληθή 

κνπζηθή ζθελή απηήο ηεο επνρήο ηζρύεη, αιιά ηέηνηα ήηαλ ε δεκνηηθόηεηα απηνύ ηνπ 

κνπζηθνύ είδνπο θαη ηνπ δεκηνπξγνύ ηνπ. Ήηαλ όκσο κηα θπξηαξρία πνπ ήηαλ δίθαηα θαη 
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άμηα θεξδηζκέλε, ράξε ζηελ κεγαινθπΐα θαη πξσηνπνξία ηνπ αθειιαξίδε. Οη 

θαηεγνξίεο όηη νη νπεξέηεο ηνπ ήηαλ θαθέο απνκηκήζεηο μέλσλ επηηπρηώλ θαη έλα ειαθξύ 

θαη ξερό κνπζηθό είδνο ήηαλ θαθόβνπιεο θαη αλππόζηαηεο. πσο πεξηγξάθεθε 

παξαπάλσ, ε ηδηνθπία θαη ε πξσηνηππία ηνπ Θεόθξαζηνπ αθειιαξίδε έγθεηηαη αθξηβώο 

ζην όηη δελ αληέγξαςε ηα επηηπρή επξσπατθά έξγα αιιά κεηέθεξε θαη πξνζάξκνζε ηηο 

επηξξνέο ηνπο ζηα ειιεληθά δεδνκέλα, παληξεύνληάο ηηο αξκνληθά κε ειιεληθέο θαη 

αλαηνιίηηθεο κεισδίεο (κεηαμύ άιισλ) θαη πξνζαξκόδνληαο ηελ νπεξέηα ζηελ ειιεληθή 

ζεκαηνινγία ηεο επνρήο. 

Σν απνηέιεζκα ήηαλ ε δεκηνπξγία κηαο αζελατθήο νπεξέηαο κε μερσξηζηό 

ραξαθηήξα, αλάινγε ηεο γαιιηθήο ή ηεο βηελλέδηθεο. ε θακία πεξίπησζε ε ειιεληθή 

νπεξέηα δελ ήηαλ απιά κηα απνκίκεζε. Απηό απνδεηθλύεηαη πεξίηξαλα από ηελ 

παγθόζκηα πξσηνηππία όηη ε ειιεληθή νπεξέηα μεπέξαζε ζηαδηαθά ζε δεκνηηθόηεηα ηα 

βηελλέδηθα έξγα ηεο επνρήο πνπ παηδόληνπζαλ ζηα ζπλνηθηαθά ζέαηξα. 

Χζηόζν, δπζηπρώο ε αξλεηηθή πξνθαηάιεςε γηα ηνλ αθειιαξίδε θαη ηελ 

ειιεληθή νπεξέηα εκθαληδόηαλ ζπρλά θαη κεξηθέο θνξέο ζπλερίδεη λα εκθαλίδεηαη. Ζ 

νπεξέηα ζπρλά θαη ζε έκκεζε ζπλάξηεζε κε ηα απζηεξά γεξκαληθά πξόηππα άιισλ 

θύθισλ ηεο ειιεληθήο κνπζηθήο ζεσξήζεθε σο θάηη πεξηζσξηαθό ζηελ εμέιημε ηεο 

ειιεληθήο κνπζηθήο δεκηνπξγίαο. Ζ ιαζεκέλε απηή άπνςε δηαγξάθεηαη ακπδξά όρη κόλν 

ζε άξζξα εγθπθινπαηδεηώλ αιιά αθόκε θαη ζε λεθξνινγίεο ηνπ αθειιαξίδε. 

Χζηόζν, ε δεκνηηθόηεηα θαη ε επηηπρία πνπ εμαθνινπζεί λα έρεη ην έξγν ηνπ 

ζπλζέηε κέρξη ηηο κέξεο καο απνηειεί κηα πεξίηξαλε δηάςεπζε ηέηνησλ αξλεηηθώλ 

απόςεσλ. Σα ηξαγνύδηα πνπ έγξαςε γηα ηελ νθία Βέκπν εμαθνινπζνύλ λα αθνύγνληαη 

ζε θάζε επέηεην ηνπ Έπνπο ηνπ ’40, ελώ νη νπεξέηεο ηνπ ζπλερίδνπλ λα παίδνληαη θαη 

ζήκεξα. Ζ δεκνθηιέζηεξή ηνπ, ν «Βαθηηζηηθόο» παξακέλεη δηαζθεδαζηηθή, θξέζθηα θαη 

επίθαηξε αθόκε θαη 93 ρξόληα κεηά ηελ πξεκηέξα ηεο, όπσο θάλεθε θαη από ηελ 

πξόζθαηε αλαπξνζαξκνγή ηεο ζηελ ζύγρξνλε πξαγκαηηθόηεηα. Χο άιιν ζεκαληηθό 

ηζηνξηθό γεγνλόο αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ν πξώηνο ειιεληθόο LP δίζθνο (πνπ 

θπθινθόξεζε ην 1954) πεξηείρε -ηί άιιν;- νπεξέηεο ηνπ Θεόθξαζηνπ αθειιαξίδε!
37
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