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Εισαγωγή 

Η εργασία δημιουργήθηκε για να καταγράψει την Ίδρυση και την 

Εδραίωση της Ελληνικής Εθνικής Μουσικής Σχολής. Με αφορμή τη μελέτη αυτής 

της ομάδας Ελλήνων συνθετών, δίνεται η ευκαιρία να τους τοποθετήσουμε 

ιστορικά όχι μόνο στον ελληνικό χώρο κοινωνικοπολιτικών εξελίξεων αλλά και 

στον ευρύτερο ευρωπαϊκό, να παρατηρήσουμε σημεία σύγκλισης και απόκλισης 

με την Ευρώπη και να δούμε την αλληλεπίδραση των κοινωνικοπολιτικών 

εξελίξεων με τις τέχνες γενικότερα. Το χρονικό διάστημα που καλύπτεται αφορά 

τη μετάβαση από τον 19ο στον 20ο αιώνα και συγκεκριμένα τη χρονική περίοδο 

1880-1920. Το γεωγραφικό εύρος αφορά την ευρωπαϊκή ήπειρο και δίνεται 

ιδιαίτερη βαρύτητα στα εθνικά κινήματα στις ευρωπαϊκές χώρες που 

αναπτύσσονται στη μετάβαση του 19ου στον 20ο αιώνα. 

 

Πιο αναλυτικά: 

Το 1ο κεφάλαιο «Εθνικισμός στην Ευρώπη τον 19ο-20ο αιώνα» χωρίζεται σε 3 

υποκεφάλαια: 

-Το κεφάλαιο 1.1. «Η Ευρώπη το διάστημα 1870-1920:κοινωνικο-πολιτικές 

εξελίξεις.» περιλαμβάνει όλα εκείνα τα δεδομένα που αποτέλεσαν το έδαφος 

για την ανάπτυξη των τεχνών στην Ευρώπη. Χωρίζεται σε υποενότητες: 

1.1.1.  Η Ευρώπη  το διάστημα 1870-1920: Χωρισμός σε υποπεριόδους. 

1.1.2. Η Ευρώπη το διάστημα 1870-1920 και το Κράτος- Έθνος. 

1.1.3. Η Ευρώπη το διάστημα 1870-1920 και το θέμα της γλώσσας. 

1.1.4. Η Ευρώπη το διάστημα  1870-1920 και τα Εθνικά και Εργατικά  κινήματα. 

1.1.5. Η εξέλιξη του Εθνικισμού στην Ευρώπη. 

- Το κεφάλαιο 1.2. «Η Τέχνη στην Ευρώπη το διάστημα 1870-1920» καταγράφει 

την πορεία και την εξέλιξη των τεχνών στην Ευρώπη υπό την επίδραση των 

κοινωνικο-ιστορικών εξελίξεων και ιδεολογικών κινημάτων εκείνης της χρονικής 

περιόδου. Χωρίζεται σε υποενότητες: 

1.2.1. Οι αντιλήψεις και οι τάσεις στην Ευρώπη κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα 

1.2.2. Οι τέχνες στην Ευρώπη στα τέλη του 19ου αιώνα 

1.2.3. Οι τέχνες στην Ευρώπη και τα «εθνικά χρώματα» 
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1.2.4.  Οι τέχνες στην Ευρώπη τον 20ο αιώνα 

- Το κεφάλαιο 1.3. «Η Μουσική στην Ευρώπη το διάστημα 1870-1920» 

ασχολείται με την εξέλιξη της μουσικής υπό την επίδραση των κοινωνικο-

ιστορικών παραγόντων καθώς και τον διάλογό της με τα ιδεολογικά και 

αισθητικά ρεύματα της εποχής. Επίσης παρατηρεί τον αντίκτυπο του εθνικισμού 

στη μουσική με τη δημιουργία Εθνικών Σχολών στην Ευρώπη. Χωρίζεται επίσης 

σε υποενότητες: 

1.3.1. Η Μουσική στην Ευρώπη: Οριοθέτηση Εποχών. 

1.3.2. Η Μουσική στην Ευρώπη στο Β’ μισό του 19ου αιώνα. 

1.3.3. Η Μουσική στην Ευρώπη στις αρχές του 20ου αιώνα. 

1.3.4. Ο μουσικός Εθνικισμός στην Ευρώπη 

1.3.5. Η μουσική στην Ευρώπη και οι Εθνικές Σχολές. 

 

Το 2ο κεφάλαιο «Εθνικισμός στην Ελλάδα τον 19ο – 20ο αιώνα» χωρίζεται σε 3 

υποκεφάλαια: 

- Το κεφάλαιο 2.1. «Η Ελλάδα το διάστημα 1870-1920:κοινωνικο-πολιτικές 

εξελίξεις» καταγράφει τα πολιτικο-ιστορικά γεγονότα και τα κοινωνικά 

δεδομένα στην Ελλάδα από τα μέσα του 19ου αιώνα ως και τις πρώτες δεκαετίες 

του 20ου αιώνα. Χωρίζεται σε εξής υποενότητες: 

2.1.1. Η κατάσταση της Ελλάδας τον 19ο αιώνα 

2.1.2. Οι κοινωνικοί, ιδεολογικοί και πολιτικοί παράγοντες της  απόκλισης από 

την Ευρώπη  

2.1.3. Ιστορική αναδρομή κατά το διάστημα (1880-1920) 

2.1.4.  Έκφραση εθνικισμού στην Ελλάδα 

- Το κεφάλαιο 2.2. «Η Τέχνη  στην Ελλάδα το διάστημα 1870-1920» καταγράφει 

την εξέλιξη των τεχνών στο νεοελληνική πραγματικότητα υπό την επίδραση του 

εθνικισμού και των ευρωπαϊκών ρευμάτων. Χωρίζεται επίσης σε: 

2.2.1. Οι τέχνες στην Ελλάδα στο τέλος του 19ου αιώνα 

2.2.2. Οι τέχνες και το ζήτημα της Γλώσσας στην Ελλάδα 

2.2.3. Οι τέχνες στην Ελλάδα τον 20ο αιώνα 
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- Το κεφάλαιο 2.3. «Η Μουσική  στην Ελλάδα το διάστημα 1870-1920» δίνει 

βάρος στην ανάπτυξη και την καλλιέργεια έντεχνης ευρωπαϊκής μουσικής στην 

Ελλάδα και στα πρώτα στάδια δημιουργίας της Εθνικής Σχολής. Χωρίζεται σε 

υποενότητες: 

2.3.1. Η κατάσταση της μουσικής στην Ελλάδα κατά τον 19ο αιώνα 

2.3.2. Η μουσική εκπαίδευση στην Ελλάδα 

2.3.3. Σύλλογοι για τη διάδοση της ευρωπαϊκής μουσικής στην Αθήνα 

2.3.4. Οι προεργασίες της Εθνικής Σχολής – Δημιουργία  

2.3.5. Η συμβολή του Μ. Καλομοίρη στην ίδρυση της Εθνικής Σχολής και στην 

ανάπτυξη της μουσικής στην Ελλάδα. 

- Το  3ο κεφάλαιο «Η Ελληνική Εθνική Μουσική Σχολή» χωρίζεται σε μικρότερες 

ενότητες: 

- Το κεφάλαιο 3.1. «Εθνική Σχολή Μουσικής – Εδραίωση» ασχολείται με την 

εδραίωση της Εθνικής Σχολής και τα χαρακτηριστικά των εκπροσώπων της. 

Χωρίζεται σε: 

3.1.1. Τα κοινά χαρακτηριστικά συνθετών της Ελληνικής Εθνικής Μουσικής 

Σχολής 

3.1.2. Οι συνθέτες και το γλωσσικό ζήτημα 

- Το κεφάλαιο  3.2. «Εθνική Σχολή Μουσικής – Βιογραφίες και Εργογραφίες 

Συνθετών» περιλαμβάνει τη βιογραφία και την εργογραφία των εκπροσώπων 

της. 

3.2.1.Διονύσιος Λαυράγκας (1860 ή 1864-1941) 

3.2.2. Γεώργιος Λαμπελέτ (1875-1945) 

3.2.3. Μανώλης Καλομοίρης (1883-1962) 

3.2.4. Μάριος Βάρβογλης (1885-1967) 

3.2.5.  Αιμίλιος Ριάδης (1880-1935) 
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1. Εθνικισμός στην Ευρώπη τον 19ο – 20ο αιώνα 

     

1.1. Η Ευρώπη το διάστημα 1870-1920:κοινωνικο-πολιτικές εξελίξεις. 

 

Ο 19ος αιώνας είναι ο αιώνας του ευρωπαϊκού εθνικισμού. Σημείο 

αναφοράς αποτελεί η Γαλλική Επανάσταση και οι Ναπολεόντειοι πόλεμοι (1789-

1814),που πυροδότησαν μια διαδικασία αφύπνισης της εθνικής συνείδησης. Οι 

ξεσηκωμοί του 1830 και του 1848 στην Ευρώπη συνέβαλαν στον εθνικό 

πατριωτισμό, ο οποίος εξαπλώθηκε σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή ήπειρο. Τα 

εθνικά πολιτικά κινήματα οδήγησαν στην ενοποίηση της Γερμανίας και της 

Ιταλίας, οι οποίες μέχρι τότε ήταν χωρισμένες σε μικρά κρατίδια ενώ ξεσπούν 

επαναστάσεις κατά της κυριαρχίας των ξένων δυνάμεων σε πολλές ακόμη 

χώρες.(Σελ.268: Αναστασία Α.Σιώψη “Η μουσική στην Ευρώπη του δέκατου ένατου 

αιώνα” Εκδ. Τυποθήτω, Αθήνα 2005). 

          

1.1.1. Η Ευρώπη  το διάστημα 1870-1920: Χωρισμός σε υποπεριόδους. 

 

Πριν από τα μέσα της δεκαετίας του 1870 λοιπόν υπήρχαν ήδη κράτη, 

κυρίως στο δυτικό τμήμα της Ευρώπης, που αντιπροσώπευαν «έθνη» ή που 

εκπροσωπούσαν το κύριο σώμα των κατοίκων τους βάσει κάποιου εθνικού 

κριτηρίου. Υπήρχαν όμως και διάφορες πολυπληθείς εθνότητες που είχαν 

βρεθεί εκτός των συνόρων του κράτους στο οποίο ανήκαν. (Αλσατία, Λορραίνη). 

(Σελ. 226-227 : E.J.Hobsbawm “Η εποχή των Αυτοκρατοριών 1875-1914”, Εκδ. 

Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 2012) 

Την τελευταία δεκαετία του 19ου αιώνα έχουν συμβεί βαθμιαία μεγάλες 

αλλαγές στο πολιτικό και καλλιτεχνικό γίγνεσθαι, που έχουν επηρεάσει τους 

λαούς της Ανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης. Η αμφισβήτηση της κυριαρχίας 

των τριών Αυτοκρατοριών (των Σουλτάνων, των Αψβούργων και των Τσάρων) 

που εξακολουθούν ακόμα να κρατούν τους λαούς σκλαβωμένους, έχει αρχίσει 

να γίνεται συνείδηση σε όλο τον πολιτισμένο κόσμο. (Σελ.98: Κατερίνα 

Σαρροπούλου ”Ο Κωνσταντίνος Χρηστομάνος και η εποχή του”130 χρόνια από τη 

γέννησή του., Εκδ. Ίδρυμα Γουλανδρή, Αθήνα,1999) 

Η περίοδος ανάμεσα από το 1870 και το 1914 χαρακτηρίζεται από πολλά 

φαινόμενα, που είτε αποτελούν συνέχεια προγενέστερων καταστάσεων  είτε 

απαρχές νέων εκδηλώσεων. (Σελ.131: Μάρκος Τσέτσος “Εθνικισμός και Λαϊκισμός 
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στη νεοελληνική μουσική” Πολιτικές όψεις μίας πολιτισμικής απόκλισης. Εκδ. Ίδρυμα 

Σάκη Καραγιώργα, Αθήνα 2011) 

Ο αριθμός των εθνικιστικών κινημάτων αυξήθηκε σημαντικά στην 

Ευρώπη από τη δεκαετία του 1870 και μετά. Ιδρύθηκαν κράτη όπως η Βουλγαρία 

(1878), η Νορβηγία (1907) και η Αλβανία (1913).Τώρα πλέον υπήρχαν «εθνικά 

κινήματα» όχι μόνο μεταξύ των «μη ιστορικών λαών», (δηλαδή αυτών που ως 

τότε δεν διέθεταν κράτος, άρχουσα τάξη ή κάποια πολιτισμικά κυρίαρχη ομάδα 

,όπως οι Φινλανδοί και οι Σλοβάκοι), αλλά και μεταξύ λαών που έως τότε κανείς 

δεν αναφέρονταν σε αυτούς(Εσθονοί, Μακεδόνες). Πληθυσμοί  κάποιων 

γεωγραφικών περιφερειών άρχισαν να συσπειρώνονται πολιτικά ως «έθνη» 

(Ουαλία). (Σελ. 227-228 : E.J.Hobsbawm “Η εποχή των Αυτοκρατοριών 1875-

1914”,εκδ.Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 2012) 

 Στο πολιτικό στερέωμα της Ευρώπης κυριαρχεί ο φιλελευθερισμός σαν 

πολιτικό σύστημα και σαν ιδεολογική υποδομή ανταποκρινόμενος στην πολιτική 

φιλοσοφία της άρχουσας αστικής τάξης. Στον κοινωνικο-πολιτικό τομέα, η 

αστική τάξη βρίσκεται στο απόγειό της και κυριαρχεί με τη δύναμή της σε όλο 

τον χώρο της δημόσιας ζωής.  Όμως στην προσπάθειά της για μονοπώληση της 

εξουσίας και για οικονομική απολαβή των αγαθών της βιομηχανικής κοινωνίας 

βρίσκει αντιμέτωπη την εργατική τάξη που αυξάνεται συμμετρικά με την αστική. 

Η οικονομική ανάπτυξη της Δυτικής Ευρώπης θα συντελεστεί με γρήγορα 

βήματα. (Σελ.131-132: Μάρκος Τσέτσος “Εθνικισμός και Λαϊκισμός στη νεοελληνική 

μουσική” Πολιτικές όψεις μίας πολιτισμικής απόκλισης. εκδ. Ίδρυμα Σάκη Καραγιώργα, 

Αθήνα 2011) 

Ένα ακόμη βασικό φαινόμενο της εποχής είναι η αποικιακή επέκταση των 

ευρωπαϊκών δυνάμεων, που εκδηλώνεται από το 1870 μέχρι και τον Α’ 

Παγκόσμιο Πόλεμο με την ιδιαίτερη μορφή του «νέου ιμπεριαλισμού». (Σελ.132: 

Μάρκος Τσέτσος “Εθνικισμός και Λαϊκισμός στη νεοελληνική μουσική” Πολιτικές όψεις 

μίας πολιτισμικής απόκλισης. εκδ. Ίδρυμα Σάκη Καραγιώργα, Αθήνα 2011) 

Επίσης η πεντηκονταετία πριν από το 1914 ήταν εποχή ξενοφοβίας και 

εθνικιστικής αντίδρασης, διότι ήταν μία περίοδος μαζικής κινητικότητας και 

μετανάστευσης, καθώς και ανοιχτής ή συγκαλυμμένης κοινωνικής έντασης. Οι 

πιο απροσδόκητες εκφάνσεις της ξενοφοβίας, που αντανακλούσαν την κρίση 

του αστικού φιλελευθερισμού, προέρχονταν από τα μεσαία στρώματα. Στα 

μάτια αυτής της τάξης η εισροή αλλοδαπών φτωχών τόνιζε με και συμβόλιζε τα 

προβλήματα που προέκυπταν από την εξάπλωση του αστικού προλεταριάτου, 

καθώς στα μάτια της αυτοί οι αλλοδαποί συνδύαζαν τα χαρακτηριστικά των 

εσωτερικών και των εξωτερικών «βαρβάρων» που απειλούσαν τον πολιτισμό 
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των ευυπόληπτων πολιτών. (Σελ.238-239: E.J.Hobsbawm “Η εποχή των 

Αυτοκρατοριών 1875-1914”,εκδ.Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 2012) 

Μετά το 1914 η μαζική καταστροφή και οι μέθοδοι βαρβαρότητας έγιναν 

αναπόσπαστο τμήμα του πολιτισμένου κόσμου. Στην Ευρώπη ο Α’ Παγκόσμιος 

Πόλεμος δεν προκάλεσε μόνο την κατάρρευση όλων των κρατών του δυτικού 

άκρου των Άλπεων, αλλά συνέβαλε στη παγκόσμια ανατροπή του καπιταλισμού, 

στην καταστροφή της αστικής τάξης και στην εγκαθίδρυση μίας σοσιαλιστικής 

κοινωνίας (Μπολσεβίκοι 1917).  

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι την εποχή αυτή της κατάρρευσης 

και μεταβατικότητας ο πληθυσμός αυξάνεται με ρυθμούς πρωτόγνωρους. Για 

πρώτη φορά ο παγκόσμιος πληθυσμός έπαψε να αποτελείται από ανθρώπους 

που ζουν από τη γεωργία και την κτηνοτροφία, πράγμα το οποίο συνέβη  μόλις 

μέσα σε μία γενιά. (Σελ.506-507,513: E.J.Hobsbawm “Η εποχή των Αυτοκρατοριών 

1875-1914”,εκδ.Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 2012) 

Βέβαια ο κόσμος δεν έγινε σοσιαλιστικός, παρότι το 1917-1920 αυτό 

θεωρούνταν πιθανό, όχι μόνο από τον Λένιν, αλλά και από τους αρχηγούς των 

αστικών καθεστώτων. Για ένα διάστημα όμως ακόμα και οι Ευρωπαίοι 

καπιταλιστές βρέθηκαν αντιμέτωποι με σοσιαλιστικά κινήματα της εργατικής 

τάξης. Η παλαιά τάξη των πραγμάτων αναγκάστηκε να μετασχηματιστεί, διότι 

από το 1914 και μετά, όταν είχε να αντιμετωπίσει και την «παγκόσμια κρίση» ο 

αστικός φιλελευθερισμός βρισκόταν σε πλήρες αδιέξοδο. (Σελ.508-509: 

E.J.Hobsbawm “Η εποχή των Αυτοκρατοριών 1875-1914”,εκδ.Μορφωτικό Ίδρυμα 

Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 2012) 

 

1.1.2. Η Ευρώπη το διάστημα 1870-1920 και το Κράτος- Έθνος. 

 

Ο 19ος αιώνας συνδέεται με το χαρακτηριστικό φαινόμενο του «κράτους-

έθνους». Το κράτος όχι μόνο κατασκεύαζε το έθνος ,αλλά είχε ανάγκη να το 

κατασκευάσει. Ο σκοπός ήταν οι κυβερνήσεις να μπορούν να  απευθυνθούν 

άμεσα σε κάθε πολίτη μέσα στην επικράτειά τους διαμέσου των εκπροσώπων 

τους και να δημιουργήσουν άρρηκτους δεσμούς μεταξύ υπηκόων και κράτους, 

αποτρέποντας την υπονόμευση και τη διαφωνία. «Το έθνος» ήταν η νέα κρατική 

θρησκεία των πολιτών και αυτό που αποτελούσε την πίστη στο κράτος: η πίστη 

στη θρησκεία, η πίστη σε κάποια εθνικότητα ή εθνότητα και πρωτίστως η πίστη 

στην τάξη. (Σελ.233: E.J.Hobsbawm “Η εποχή των Αυτοκρατοριών 1875-

1914”,εκδ.Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 2012) 
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Τα κράτη, συνεπώς, έπρεπε να δημιούργησαν «έθνη», δηλαδή εθνικό 

πατριωτισμό καθώς και  γλωσσικά και διοικητικά ομοιογενοποιημένους πολίτες. 

Ο κρατικός εθνικισμός όμως ήταν μια αμφίρροπη στρατηγική: Την ίδια στιγμή 

που συσπείρωνε κάποιους κατοίκους, αποξένωνε κάποιους άλλους, όσους δεν 

ανήκαν ή δεν επιθυμούσαν να ανήκουν στο έθνος που ταυτιζόταν με το κράτος. 

Επομένως, συνέβαλλε στον διαχωρισμό και την απομόνωση των κοινοτήτων 

εκείνων που πρόβαλλαν αντιστάσεις  στην επίσημη δημόσια γλώσσα και 

ιδεολογία. (Σελ.235-236: E.J.Hobsbawm “Η εποχή των Αυτοκρατοριών 1875-

1914”,εκδ.Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 2012) 

Η συγκρότηση εθνικών κρατών προηγήθηκε της εκβιομηχάνισής τους και 

συνδέθηκε με ζητήματα πολιτικά, νομικά, (κατάργηση της απολυταρχίας, 

ισότιμη αντιπροσώπευση των κοινωνικών τάξεων στους θεσμούς εξουσίας, 

ισονομία και ισοπολιτεία) οικονομικο-κοινωνικά (κατάργηση προνομίων, 

ενοποίηση της αγοράς και διασφάλιση των συναλλαγών) και ιδεολογικά 

(αμφισβήτηση της θεολογικής αυθεντίας και κατίσχυση του ορθολογισμού και 

του εμπειρισμού). 

 Η πρώτη φάση εκβιομηχάνισης της Βρετανίας ολοκληρώθηκε χωρίς 

εθνικό εκπαιδευτικό σύστημα, ενώ η εκπαίδευση στη Γαλλία χαρακτηριζόταν 

από  τον ταξικό διαχωρισμό εκπαιδευτικών κύκλων ανά κοινωνική τάξη. (Σελ. 38-

39: Μάρκος Τσέτσος “Εθνικισμός και Λαϊκισμός στη νεοελληνική μουσική” Πολιτικές 

όψεις μίας πολιτισμικής απόκλισης.,εκδ. Ίδρυμα Σάκη Καραγιώργα, Αθήνα 2011) 

 

1.1.3 Η Ευρώπη το διάστημα 1870-1920 και το θέμα της γλώσσας. 

 

Ο εθνοτικό-γλωσσικός ορισμός των εθνών επινοήθηκε τον ύστερο 19ο 

αιώνα. Αυτό δεν σημαίνει ότι παλιότερα η γλώσσα δεν αποτελούσε εθνικό 

ζήτημα. Αποτελούσε μάλιστα και  ένα από τα πολλά κριτήρια εθνικότητας. Η 

γλώσσα δεν ήταν πεδίο ιδεολογικής αντιπαράθεσης για όσους απλώς την 

μιλούσαν. Ο γλωσσικός εθνικισμός ήταν δημιούργημα ανθρώπων που έγραφαν 

και διάβαζαν. Οι κυριότερες γραπτές εθνικές γλώσσες των παλιών κρατών-

εθνών και των εγγράμματων πολιτισμών είχαν περάσει από τη φάση 

αποθησαύρισης και διόρθωσης πολύ παλιότερα (ρωσικά, γαλλικά, αγγλικά, 

ιταλικά).Για τις μικρότερες γλωσσικές ομάδες ο 19ος αιώνας ήταν περίοδος των 

μεγάλων «αυθεντιών» που θεμελίωσαν το λεξιλόγιο και την «ορθή» χρήση των 

ιδιωμάτων τους. (Σελ.230:E.J.Hobsbawm “Η εποχή των Αυτοκρατοριών 1875-

1914”,εκδ.Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 2012) 
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Για τα μικροαστικά στρώματα η επαγγελματική σταδιοδρομία είχε άμεση 

σχέση με το τοπικό γλωσσικό ιδίωμα. Η κοινωνία στηριζόταν στη μαζική 

υποχώρηση του αναλφαβητισμού, επομένως μία ομιλούμενη γλώσσα έπρεπε να 

είναι επίσημη για  να αποτελεί μέσο γραφειοκρατίας και εκπαίδευσης. Ο 

καθοριστικός παράγοντας ήταν η μαζική εκπαίδευση, η οποία ήταν εφικτή μόνο 

σε μία γλώσσα που μπορούσε να καταλάβει ο μεγάλος όγκος του πληθυσμού. 

(Σελ.244: E.J.Hobsbawm “Η εποχή των Αυτοκρατοριών 1875-1914”,εκδ.Μορφωτικό 

Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 2012) 

Παράλληλα οι μονάρχες του 19ου αιώνα, δεδομένου ότι σχεδόν όλοι ήταν 

ξένοι στις χώρες που κυβερνούσαν αναγκάστηκαν να υιοθετήσουν μία 

καθομιλούμενη  γλώσσα, για τη διατήρηση της κυριαρχίας τους. Η υιοθέτηση 

όμως της «εθνικής» γλώσσας ενίσχυσε και τις αποσχιστικές αξιώσεις των 

γλωσσικά κατεξουσιαζόμενων εθνοτήτων στο εσωτερικό των αυτοκρατοριών. 

(Σελ. 41: Μάρκος Τσέτσος “Εθνικισμός και Λαϊκισμός στη νεοελληνική μουσική” 

Πολιτικές όψεις μίας πολιτισμικής απόκλισης. Εκδ. Ίδρυμα Σάκη Καραγιώργα, Αθήνα 

2011) 

Ο 19ος αιώνας ήταν η εποχή που είδε το τέλος της προφορικής 

επικοινωνίας, καθώς υπηκόους μεγάλωσε, ενώ η μαζική μετανάστευση τους 

απομάκρυνε ακόμη περισσότερο. Σημειώνεται η εξάπλωση μηχανικής 

εκτύπωσης και ανατύπωσης βιβλίων και εφημερίδων σε μεγάλες ποσότητες. Η 

διεύρυνση της αγοράς οδήγησε στην «εκθρόνιση της λατινικής». Η απόσταση 

ανάμεσα στις αρχές και τους Η εκκοσμίκευση λοιπόν του πολιτιστικού 

παράγοντα, της γλώσσας, συνδέθηκε με την εκκοσμίκευση ενός πολιτικού 

παράγοντα, του κράτους. (Σελ. 41: Μάρκος Τσέτσος “Εθνικισμός και Λαϊκισμός στη 

νεοελληνική μουσική” Πολιτικές όψεις μίας πολιτισμικής απόκλισης.,εκδ. Ίδρυμα Σάκη 

Καραγιώργα, Αθήνα 2011)  

(Σελ.234: E.J.Hobsbawm “Η εποχή των Αυτοκρατοριών 1875-1914”,εκδ.Μορφωτικό 

Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 2012) 
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1.1.4  Η Ευρώπη το διάστημα  1870-1920 και τα Εθνικά και Εργατικά  

κινήματα. 

 

Εθνικά κινήματα ανά την Ευρώπη 

 

Η περίοδος 1848 - 1870 χαρακτηρίζεται από έξαρση του εθνικού 

κινήματος στην Ευρώπη. Οι εθνικές ιδέες θα συνεχίσουν τη διεργασία τους, που 

είχε ήδη από παλαιότερα ξεκινήσει και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, στο χώρο 

της Αυστριακής μοναρχίας και της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, οδηγώντας είτε 

σε άμεσες πολιτικές μεταβολές. (Σελ.101: Ιωάννης Δημάκης “Φιλελευθερισμός, 

Σοσιαλισμός και Εθνικισμός στη νεότερη Ευρώπη” εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 1983) 

 Στη Γερμανία η συντηρητική αποκατάσταση συντελείται κατά τις 

επαναστατικές αναταραχές του 1848-1849. Η δημιουργία της ενωμένης 

Γερμανίας, όσο και των άλλων γερμανικών κρατών που την συναπαρτίζουν, δίνει 

στο νέο κράτος έναν χαρακτήρα συντηρητικό. Το πολιτικό καθεστώς της 

ενωμένης Γερμανίας μετά τα γεγονότα του 1848 αντιπροσωπεύει τη συμμαχία 

ανάμεσα στην αριστοκρατία και την αστική τάξη. Μάλιστα, το γερμανικό ενωτικό 

κίνημα εντάσσεται στο γενικότερο κίνημα των εθνοτήτων, που την ίδια εποχή 

οδηγούσε στη δημιουργία και άλλων εθνικών κρατών, με πιο χαρακτηριστικό 

παράδειγμα, την ένωση της Ιταλίας.  

Η ένωση της Ιταλίας πραγματοποιείται το 1860 με βραχείς ρυθμούς. Εκεί 

ο εθνικισμός άνοιξε τους δρόμους και ευαισθητοποίησε τις ψυχές, επομένως 

δημιούργησε τις προϋποθέσεις εξέλιξης. (Σελ. 107-108,111-112: Ιωάννης Δημάκης 

“Φιλελευθερισμός, Σοσιαλισμός και Εθνικισμός στη νεότερη Ευρώπη” εκδ. Παπαζήση, 

Αθήνα 1983). 

Το εθνικό κίνημα ιδεών τόσο στη Γερμανία, με το κοινοβούλιο της 

Φραγκφούρτης, όσο και στην Ιταλία με το Risorgimento, προετοίμασαν τα 

πνεύματα, δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για να βρεθούν οι δύο αυτές χώρες 

σε μία «θέση ισχύος» (Σελ.116: Ιωάννης Δημάκης “Φιλελευθερισμός, Σοσιαλισμός και 

Εθνικισμός στη νεότερη Ευρώπη” εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 1983) 

Λίγο πριν από τα μέσα του 19ου αιώνα συντελείται η αφύπνιση των 

χριστιανικών μειονοτήτων στην Ευρώπη σε βάρος της οθωμανικής 

αυτοκρατορίας. Βέβαια, ο Βαλκανικός εθνικισμός εκφράζεται ήδη από τα τέλη 

του 18ου αιώνα και αυτός από την αστική τάξη και εκδηλώνεται μαχητικά από 
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τους κύκλους της διανόησης. (Σελ.118-119: Ιωάννης Δημάκης “Φιλελευθερισμός, 

Σοσιαλισμός και Εθνικισμός στη νεότερη Ευρώπη” εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 1983) 

Το διάστημα 1870-1914 ο εθνικισμός παρουσιάζει ένταση  σε όλη την 

Ευρώπη. Στην Ανατολική και την Κεντρική Ευρώπη παίρνει το χαρακτήρα 

κινημάτων που τείνουν στην απόκτηση αυτοτέλειας των υποταγμένων 

εθνοτήτων. (Σελ.134: Ιωάννης Δημάκης “Φιλελευθερισμός, Σοσιαλισμός και 

Εθνικισμός στη νεότερη Ευρώπη” εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 1983) 

Παράλληλα στις χώρες που έχουν ήδη πραγματοποιήσει την εθνική τους 

ολοκλήρωση παρατηρούμε την ανάπτυξη ενός νέου τύπου «επιθετικού» ή 

«επεκτατικού» εθνικισμού, ο οποίος τείνει στην επέκταση των ορίων του 

κράτους σε βάρος των γειτόνων του. Πολλές φορές οι υπέρμαχοι του 

επεκτατικού εθνικισμού επικαλούνται οικονομικές ή στρατηγικές ανάγκες ή 

δικαιώματα που παρέχει μία εδαφική εξάπλωση στη ανωτερότητα ενός λαού. Ο 

εθνικισμός αυτός παρουσιάζει συγγένεια με τον «εθνικισμό εθνικής 

αποκατάστασης», αφού και στις δύο περιπτώσεις πρόκειται για την ικανοποίηση 

συμφερόντων μίας εθνότητας. (Σελ.135: Ιωάννης Δημάκης “Φιλελευθερισμός, 

Σοσιαλισμός και Εθνικισμός στη νεότερη Ευρώπη” εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 1983) 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα του επεκτατικού εθνικισμού είναι ο 

πανσλαβισμός (1867), που αποβλέπει στη δημιουργία ομοσπονδίας των 

σλαβικών κρατών, που με το επιχείρημα της ορθόδοξης πίστης στην ουσία 

επιδιώκει την ενίσχυση της ρωσικής αυτοκρατορίας) και ο παγγερμανισμός 

(1890), που διακηρύσσει την ανάγκη για επέκταση της Γερμανίας με 

προσάρτηση όλων των γερμανόφωνων λαών). (Σελ.134: Ιωάννης Δημάκης 

“Φιλελευθερισμός, Σοσιαλισμός και Εθνικισμός στη νεότερη Ευρώπη” εκδ. Παπαζήση, 

Αθήνα 1983) 

 

Τα πρώτα εργατικά κινήματα ανά την Ευρώπη. 

 

Την εποχή των εθνικών μετασχηματισμών που άλλαξαν τη σύνθεση της 

Ευρώπης έμπαιναν οι βάσεις του σοσιαλιστικού και εργατικού κινήματος. Είναι 

η περίοδος του πολυφωνικού και πολυεδρικού σοσιαλισμού, όπου ο καθένας 

έχει τη δική του σοσιαλιστική «αλήθεια». (Σελ.123-124: Ιωάννης Δημάκης 

“Φιλελευθερισμός, Σοσιαλισμός και Εθνικισμός στη νεότερη Ευρώπη” εκδ. Παπαζήση, 

Αθήνα 1983) 
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Στην Αγγλία οι εκπρόσωποι του εργατικού κινήματος αγωνίζονται για την 

παραχώρηση καλύτερων μισθών και όρων εργασίας μέσα στο υπάρχων 

σύστημα. Στη Γαλλία παρά την πληθώρα των σοσιαλιστικών σχολών (εργατικές 

οργανώσεις δημιουργούνται τόσο στο Παρίσι όσο και στην επαρχία) πολύ λίγες 

από αυτές θα εμπνεύσουν μία οργανωμένη δράση. Στη Γερμανία το κίνημα θα 

παίξει σημαντικό ρόλο, παρόλο που χαρακτηρίζεται  από μία διπολικότητα 

ανάμεσα στους εκπροσώπους της με τη δημιουργία δύο πολιτικών κομμάτων, 

αλλά που και αυτά έχουν αφετηρία τις εργατικές ενώσεις. (Σελ. 124-125: Ιωάννης 

Δημάκης “Φιλελευθερισμός, Σοσιαλισμός και Εθνικισμός στη νεότερη Ευρώπη” εκδ. 

Παπαζήση, Αθήνα 1983) 

  Ο σοσιαλισμός εξέφραζε τα συμφέροντα του προλεταριάτου, μίας τάξης 

ακόμη σχετικά ολιγάριθμης, που πολλά από τα μέλη της δεν είχαν αποκτήσει 

ταξική συνείδηση. Μέσα στις συνθήκες αυτές η ακτινοβολία του είναι 

περιορισμένη και οι απόπειρες δυναμικής επιβολής του (με την επανάσταση 

Ιουνίου το 1848 και την κομμούνα στο Παρίσι το 1871) συντρίβονται από τις 

αντίθετές του συντηρητικές δυνάμεις. (Σελ.129: Ιωάννης Δημάκης 

“Φιλελευθερισμός, Σοσιαλισμός και Εθνικισμός στη νεότερη Ευρώπη” εκδ. Παπαζήση, 

Αθήνα 1983) 

Συμπερασματικά, συγκρίνοντας τα δύο (το εθνικό και το εργατικό) 

κινήματα μεταξύ τους στο τελευταίο τρίτο του 19ου αιώνα  θα διαπιστώσουμε 

ότι υπάρχει μεγάλη δυσαναλογία στις πραγματοποιήσεις τους. Το πρώτο 

δημιούργησε τεράστιες ανακατατάξεις στην Ευρώπη, ενώ το δεύτερο βρισκόταν 

ακόμη στο στάδιο της ιδεολογικής διαμόρφωσης και οργάνωσης, χωρίς 

συγκεκριμένα επιτεύγματα στο πρακτικό πεδίο. (Σελ. 125: Ιωάννης Δημάκης 

“Φιλελευθερισμός, Σοσιαλισμός και Εθνικισμός στη νεότερη Ευρώπη” εκδ. Παπαζήση, 

Αθήνα 1983)  

Οι αστοί προσδοκούσαν μίαν εποχή ατέρμονης βελτίωσης , υλικής, 

διανοητικής και ηθικής, μέσα από τη φιλελεύθερη πρόοδο. Οι προλετάριοι την 

προσδοκούσαν μέσα από την επανάσταση, ύστερα από κόπους και αγώνες. Οι 

καλλιτέχνες που εξέφραζαν πιο ουσιαστικά τα πολιτισμικά οράματα και έγιναν 

οι φωνές τα ιδεώδη του 19ου αιώνα αποτέλεσαν το σύμβολο της εποχής. (Σελ.519: 

E.J.Hobsbawm “Η εποχή των Αυτοκρατοριών 1875-1914”,εκδ.Μορφωτικό Ίδρυμα 

Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 2012) 

Συνολικά, ο 19ος αιώνας ήταν ένας αιώνας που μεταμόρφωσε τον κόσμο, 

όχι περισσότερο από όσο τον έχει μεταμορφώσει ο 20ος αιώνας, αλλά με πιο 

εντυπωσιακό τρόπο, εφόσον ένας τέτοιος επαναστατικός και συνεχής 

μετασχηματισμός ήταν τότε κάτι το καινούριο. (Σελ.518: E.J.Hobsbawm “Η εποχή 
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των Αυτοκρατοριών 1875-1914”,εκδ.Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 

2012) 

Μεγάλες δυσχέρειες παρουσιάζει κάθε προσπάθεια περιγραφής των 

εθνικών κινημάτων. Από κοινωνιολογική πλευρά τίθεται το μεθοδολογικό 

πρόβλημα θεώρησης της ιδεολογίας ως προς το πώς ο όρος «εθνικό κίνημα» 

διαπλέκεται με τη συγκρότηση «αστικών κοινωνιών» μέσα από παραδοσιακά 

πολιτισμικά στοιχεία. (Σελ.34: Ολυμπία Φράγκου-Ψυχοπαίδη “Η Εθνική Σχολή 

Μουσικής” Προβλήματα Ιδεολογίας. εκδ. Ίδρυμα Μεσογειακών Μελετών, Αθήνα 1990) 

Οι ιδέες του  Jean Jacques Rousseau για τη λαϊκή κυριαρχία και οι 

ποιητικές συλλογές του Johann Herder έθεσαν τις βάσεις για την ανάπτυξη ιδεών 

που αφορούσαν στη σχέση λαού και έθνους. Ειδικότερα, ο Herder προωθεί έτσι 

την ιδέα του Volksgeist, δηλαδή του «πνεύματος» του λαού. Παρόμοιες ιδέες και 

συναισθήματα ενισχύθηκαν με τον ρομαντισμό, στον οποίο ήταν προσφιλή τόσο 

το όραμα μιας «ομογενοποιημένης» κοινότητας ανθρώπων. (Σελ.267: Αναστασία 

Α.Σιώψη “Η μουσική στην Ευρώπη του δέκατου ένατου αιώνα” εκδ. Τυποθήτω, Αθήνα 

2005) 

 

1.1.5 Η εξέλιξη του Εθνικισμού στην Ευρώπη. 

 

Η λέξη «εθνικισμός» πρωτοεμφανίστηκε στα τέλη του 19ου αιώνα για να 

περιγράψει ομάδες δεξιών ιδεολόγων στη Γαλλία και την Ιταλία που είχαν 

υψώσει την εθνική σημαία, ενάντια σε ξένους φιλελεύθερους και σοσιαλιστές, 

και υποστήριζαν το είδος της επιθετικής επέκτασης του κράτους, η οποία 

επρόκειτο να γίνει το χαρακτηριστικό γνώρισμα αυτών των κινημάτων.  

Παρότι αρχικά περιέγραψε μόνο μία δεξιά εκδοχή του φαινομένου, η 

λέξη «εθνικισμός» από το 1830 κατέληξε να χρησιμοποιείται για όλα τα 

κινήματα που θεωρούσαν την «εθνική υπόθεση» μείζονος σημασίας στην 

πολιτική και  διεκδικούσαν το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση- το δικαίωμα ίδρυσης 

ενός ανεξάρτητου κράτους ή μίας εθνικά καθορισμένης ομάδας. Ο αριθμός 

τέτοιων κινημάτων, αλλά και η πολιτική σημασία τους αυξήθηκε κατά την 

περίοδο 1880-1914. (Σελ. 223-224 : E.J.Hobsbawm “Η εποχή των Αυτοκρατοριών 

1875-1914”,εκδ.Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 2012) 

Ο εθνικισμός είχε δύο διαμετρικά αντίθετες οπτικές: Η μία έχει να κάνει 

με τον σχηματισμό εθνών ως ανθρωπολογική σταθερά και τη διαίρεση της 

ανθρωπότητας σε έθνη ως αποτέλεσμα φυσικής κοινωνικής διαδικασίας. Στο 
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πλαίσιο αυτό ο Εθνικισμός αποτελεί προϊόν της αυτοσυνειδητοποίησης 

αρχέγονων εθνικών ομάδων, δεδομένων των κατάλληλων ιστορικών συνθηκών. 

Η άλλη κατανοεί τον Εθνικισμό ως ιδεολογία νομιμοποίησης και αναπαραγωγής 

ενός ιστορικά συγκροτημένου πολιτικού σχηματισμού. Προβάλλει στο προ-

εθνικό παρελθόν νεωτερικές αντιλήψεις περί έθνους, ενσωματώνονας 

ουσιαστικά το παρελθόν  στο εθνικιστικό παρόν κατά τρόπο ανάλογο με αυτό 

των εθνικιστών. (Σελ.34-35: Μάρκος Τσέτσος “Εθνικισμός και Λαϊκισμός στη 

νεοελληνική μουσική” Πολιτικές όψεις μίας πολιτισμικής απόκλισης.,εκδ. Ίδρυμα Σάκη 

Καραγιώργα, Αθήνα 2011) 

Στο τέλος του 19ου αιώνα ο εθνικισμός αποτελεί επίσημη ιδεολογία της 

αστικής τάξης, με προπομπό τους διανοούμενους, που κυριαρχεί σε όλα τα 

επίπεδα με την καπιταλιστική μορφή της κοινωνίας.  Όμως ο  εθνικισμός της 

περιόδου 1870-1914 δεν μπορούσε  να περιοριστεί μόνο στη μεσαία τάξη. Η 

αναγγελία του πολέμου το 1914 προκάλεσε γνήσια ξεσπάσματα μαζικού 

πατριωτισμού που αφορούσε όλες τις κοινωνικές τάξεις στις βασικές εμπόλεμες 

χώρες. (Σελ.251-252: E.J.Hobsbawm “Η εποχή των Αυτοκρατοριών 1875-

1914”,εκδ.Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 2012)  

(Σελ.114,129: Ιωάννης Δημάκης “Φιλελευθερισμός, Σοσιαλισμός και Εθνικισμός στη 

νεότερη Ευρώπη” εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 1983) 

Επιπλέον  με την πρόοδο της βιομηχανικής οικονομίας, ιδίως στα χρόνια 

της οικονομικής κρίσης,  τα μεσαία στρώματα ένιωσαν να απειλούνται από την 

εισροή μεγάλου αριθμού μεταναστών, και αυτό της προσέδωσε  μία χροιά της 

πολιτικής δεξιάς. Συγκεκριμένα, ο  ξένος συμβόλιζε την διάλυση του παλαιού 

τρόπου ζωής και του καπιταλιστικού συστήματος που υπέφερε με τη διάλυσή 

του.  

Ο πατριωτισμός μετατοπίστηκε στην πολιτική δεξιά όχι μόνο επειδή ο 

αστικός φιλελευθερισμός βρισκόταν σε σύγχυση, αλλά και επειδή είχε αλλάξει 

άρδην η διεθνής κατάσταση που είχε κάνει τον εθνικισμό και τον 

φιλελευθερισμό να μοιάζουν. Αυτός ο εθνικισμός εξέθρεψε τα κινήματα της 

πολιτικής δεξιάς που αναδύθηκαν μέσα από την κρίση του φιλελευθερισμού και 

ενισχύθηκε από αυτά. Τα κινήματα είχαν συγκροτηθεί ως αντίδραση ενάντια στη 

δημοκρατία. Ήταν τα τυπικά δείγματα μίας νέας γενιάς πολιτικών κινημάτων 

που θεμελιώνονταν στον σωβινισμό, την ξενοφοβία και στην εξιδανίκευση της 

εθνικής εξάπλωσης και κατάκτησης. (Σελ.240-242,247,249-250: E.J.Hobsbawm “Η 

εποχή των Αυτοκρατοριών 1875-1914”,εκδ.Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 

Αθήνα 2012) 
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Κατά την περίοδο 1880-1914 ο εθνικισμός έκανε ένα εντυπωσιακό άλμα 

με αποτέλεσμα να μεταβληθεί το ιδεολογικό και πολιτικό του περιεχόμενο. 

Μέσα στους κόλπους του πολιτικού εθνικισμού σημειώθηκε μια σειρά 

θεμελιωδών μεταλλαγών με βαρύνουσες συνέπειες για τον 20ο αιώνα. Τέσσερις  

είναι οι όψεις αυτών των μεταλλαγών: 

Η μία είχε να κάνει όπως προαναφέραμε με την ανάδυση του εθνικισμού 

και του πατριωτισμού ως ιδεολογίας την οποία οικειοποιήθηκε η δεξιά. Ακραία 

έκφραση αυτής της όψης υπήρχε ο φασισμός. 

Η άλλη αφορούσε στην παραδοχή ότι η εθνική αυτοδιάθεση των κρατών 

αυτοδιάθεση δεν αποτελούσε προνόμιο ορισμένων μόνο εθνών, αλλά κάθε 

ομάδας που αυτοχαρακτηριζόταν «έθνος». 

Τέλος, μία ακόμη σημαντική παραδοχή ήταν ότι το «έθνος» ορίζεται με 

αναφορά  τη θρησκεία και τη γλώσσα. (Σελ.223, 226 : E.J.Hobsbawm “Η εποχή των 

Αυτοκρατοριών 1875-1914”,εκδ.Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 2012) 

Η θρησκεία αποτέλεσε στην Ευρώπη στοιχείο συνοχής και αλληλεγγύης 

που σφυρηλάτησε την εθνική τους ιδιαιτερότητα σε λαούς που καταπιέζονταν ή 

που απειλούνταν από κατακτητές ή γείτονες με διαφορετική θρησκεία.  

Η γλώσσα επίσης παίζει σημαντικό ρόλο. Στις περισσότερες περιπτώσεις 

η κοινή γλώσσα συμβαδίζει με την κοινή εθνική συνείδηση και  είναι εκείνη που 

φέρνει σε άμεση επικοινωνία τα μέλη μίας κοινότητας και τους επιτρέπει να 

δημιουργήσουν μεταξύ τους στενούς και σταθερούς δεσμούς. (Σελ.102- 104: 

Ιωάννης Δημάκης “Φιλελευθερισμός, Σοσιαλισμός και Εθνικισμός στη νεότερη 

Ευρώπη” εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 1983) 

Κλείνοντας, Εθνικισμός είναι η ενσυνείδητη καλλιέργεια ιδιαιτεροτήτων 

του εθνικού. Το εθνικιστικό είναι η επεξεργασία, η συνήθεια μέσα σε ένα κλίμα 

και μία κρατική μονάδα, κάποιων ανθρώπινων δυνατοτήτων οι οποίες, βασικά, 

μοιάζουν  μεταξύ τους και με εκείνες άλλων φύλων ή εθνοτήτων. Ως πολιτιστικό 

κίνημα, ο εθνικισμός κατεξοχήν στη γλώσσα. Ο λαός θεωρείται  θεματοφύλακας 

εθνικού πνεύματος.  Από τον εθνικισμό προέρχονται διεργασίες οι οποίες 

δημιουργούν το φολκλόρ, τις λαϊκές τέχνες και τα ξεχωριστά χαρακτηριστικά της 

κάθε ομάδας. (Σελ.148: Juan Eduardo Cirlot “Το λεξικό των -ισμών”,εκδ. Εκάτη, Αθήνα 

2008) 

(Σελ.268: Αναστασία Α. Σιώψη “Η μουσική στην Ευρώπη του δέκατου ένατου 

αιώνα” εκδ. Τυποθήτω, Αθήνα 2005) 
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1.2 Η Τέχνη στην Ευρώπη το διάστημα 1870-1920 

 

Η ιστορία των τεχνών στα χρόνια 1870-1914 απεικονίζει την κρίση 

ταυτότητας που πέρασε η αστική κοινωνία. Ήταν μία εποχή που οι δημιουργικές 

τέχνες όπως και το κοινό τους είχαν χάσει τον προσανατολισμό τους. Οι τέχνες 

αντέδρασαν σε αυτή την κατάσταση, κάνοντας ένα τεράστιο άλμα προς την 

κατεύθυνση της καινοτομίας και του πειραματισμού, που συνδέονταν όλο και 

περισσότερο με την ουτοπία. (Σελ.340: E.J.Hobsbawm “Η εποχή των Αυτοκρατοριών 

1875-1914”,εκδ.Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 2012) 

    

1.2.1  Οι αντιλήψεις και οι τάσεις στην Ευρώπη κατά τη διάρκεια του 19ου 

αιώνα 

 

Μετά τη Γαλλική Επανάσταση αναπτύσσονται, σε συνδυασμό με τα 

ιδανικά της, οι έννοιες όπως: αστικό κοινό, κοντσέρτο, ελεύθερος επαγγελματίας 

καλλιτέχνης, που εκφράζουν νέες μορφές ζωής των εθνικών αστικών τάσεων. 

Φορέας εξουσίας και κουλτούρας γίνονται τα ανώτερα επαγγελματικά αστικά 

στρώματα και η φιλελεύθερη αστική διανόηση. (Σελ.26-27: Ολυμπία Φράγκου-

Ψυχοπαίδη “Η Εθνική Σχολή Μουσικής” Προβλήματα Ιδεολογίας. εκδ. Ίδρυμα 

Μεσογειακών Μελετών, Αθήνα 1990) 

Η επανάσταση του 1821 ερμηνεύεται στη Δύση ως αναγέννηση της 

Αρχαίας Ελλάδας. Το γεγονός δημιουργεί στους Ρομαντικούς το κίνημα του 

φιλελευθερισμού και ριζώνει στους Ρωμιούς την συνείδηση πως είναι Έλληνες. 

Αναπτύσσεται στην Ευρώπη ο Φιλελληνισμός. (Σελ.28:Καίτη Ρωμανού “Έντεχνη 

Ελληνική Μουσική στους νεότερους χρόνους”,εκδ. Κουλτούρα, Αθήνα 2006) 

Από άποψη βιομηχανίας και μεταφορών η εποχή απ’ το Β’ Μισό του 19ου 
αιώνα και μετά ονομάστηκε «η εποχή των κερδοσκόπων». Η τεχνολογία και τα 
οικονομικά απογειώθηκαν  σε μία δική τους σταθερή κατεύθυνση.   

Ακόμη, η εποχή αυτή θεωρήθηκε «θετικιστική». Και ο θετικισμός 
συνεπαγόταν όχι μόνο την απόρριψη της μεταφυσικής και τον προσανατολισμό 
στις φυσικές επιστήμες αλλά και σε μία τάση για συσσώρευση  αντικειμένων και 
σκληρών γεγονότων. 

Τα καλλιτεχνικά ρεύματα εναλλάσσονται με όλο και πιο γρήγορη 
διαδοχή, ένα επίσης χαρακτηριστικό της βιομηχανικής εποχής. 

Ο 19ος αιώνας ήταν ο αιώνας της «αντίδρασης» και του ρομαντισμού. 

Ήταν επίσης η εποχή εμφάνισης του εθνικισμού στις τέχνες και τα γράμματα, η 
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εποχή της μεγαλοφυίας ως προτύπου του καλλιτέχνη (Σελ.268,271: Αναστασία 

Α.Σιώψη “Η μουσική στην Ευρώπη του δέκατου ένατου αιώνα” εκδ. Τυποθήτω, Αθήνα 

2005) 

(Σελ.192-193:Carl Dahlhaus “Nineteenth-Century Music”,1989) 

Κατά τα πρότυπα του παρελθόντος υπήρχαν ακόμη στην καλλιτεχνική 

δημιουργία και την τεχνολογία εκφράσεις αυτοπεποίθησης και θριάμβου, όπως 

Πύργος του Άιφελ. Για τις ανερχόμενες και ολοένα πιο εγγράμματες μάζες η 

δυνατότητα και μόνον πρόσβασης στην υψηλότερη κουλτούρα ήταν αυτή 

καθεαυτή θρίαμβος. Ο όψιμος 19ος αιώνας όμως δεν δίνει την εντύπωση ευρείας 

αίσθησης θριάμβου και πολιτισμικής αυτοπεποίθησης. Η ιστορία των τεχνών 

αυτής της περιόδου δεν ήταν ιστορία επιτυχιών. (Σελ.348-350: E.J.Hobsbawm “Η 

εποχή των Αυτοκρατοριών 1875-1914”,εκδ.Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 

Αθήνα 2012)  

Δύο από τα τεχνολογικά-οικονομικά μέσα συνέβαλαν στη διάδοση της 

τέχνης: η μηχανική αναμετάδοση του ήχου και ο Τύπος. Ο φωνογράφος είχε 

περιορισμένη απήχηση εξαιτίας του κόστους των εξαρτημάτων που απαιτούσε. 

Η απήχηση του Τύπου όμως από το 1890 και μετά μετέβαλε ριζικά το περιβάλλον 

του έντυπου κειμένου. (Σελ.367-368:E.J.Hobsbawm “Η εποχή των Αυτοκρατοριών 

1875-1914”,εκδ.Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 2012) 

 

1.2.2 Οι τέχνες στην Ευρώπη στα τέλη του 19ου αιώνα 

 

Από τα τέλη του 19ου αιώνα οι τέχνες της «υψηλής κουλτούρας» άρχισαν 

απευθύνονται στον απλό λαό, μιας και είχαν υποστεί έναν επαναστατικό 

μετασχηματισμό εξαιτίας συνδυασμού της τεχνολογίας και της ανακάλυψης της 

μαζικής αγοράς. (Σελ.340-341: E.J.Hobsbawm “Η εποχή των Αυτοκρατοριών 1875-

1914”,εκδ.Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 2012) 

Στον ύστερο 19ο αιώνα η μαζική μετανάστευση προς τις ταχύρρυθμα 

αυξανόμενες μεγαλουπόλεις της κεντρικής Ευρώπης διαμόρφωσε μία 

κουλτούρα που προερχόταν από τα χαμηλά αστικά στρώματα. Δημιούργησε και 

εκείνες τις συνοικίες της πόλης που προσέλκυαν τους μποέμ και τους 

καλλιτέχνες. Το περιθώριο της υψηλής κουλτούρας αναπτύχθηκε σε αυτές τις 

συνοικίες (Μονμάρτρη, Σβάμπινγκ). Η τυχοδιωκτική νεολαία, οι πρωτοποριακοί 

ή μποέμ καλλιτέχνες, οι σεξουαλικά παρεκλίνοντες, τα έκλυτα μέλη της 

ανώτερης τάξης ένοιωθαν άνετα σε αυτούς τους ανυπόληπτους χώρους. Στα 

κέντρα διασκέδασης των φτωχών, τα καπηλειά, τα καφέ ντανσάν, τα καφέ 
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σαντάν και τα μπορντέλα, γύρω στα τέλη του 19ου αιώνα εμφανίστηκε ένα 

διεθνές φάσμα μουσικών καινοτομιών που πέρασαν τα σύνορα και τους 

ωκεανούς κυρίως μέσω της χορευτικής εκδήλωσης. Ορισμένες από αυτές, όπως 

το ανδαλουσιανό φλαμένκο, από τη δεκαετία 1880 είχε μεγάλη απήχηση στους 

Ισπανούς διανοούμενους. (Σελ.366-367:E.J.Hobsbawm “Η εποχή των Αυτοκρατοριών 

1875-1914”,εκδ.Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 2012) 

(Σελ.25-26:Carl Dahlhaus “Nineteenth-Century Music”,1989) 

(Σελ.366:E.J.Hobsbawm “Η εποχή των Αυτοκρατοριών 1875-1914”,εκδ.Μορφωτικό 

Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 2012)  

Το θέατρο  γνώρισε μεγάλη άνθηση χάρη στην εξάπλωση της μεσαίας 

τάξης στα αστικά κέντρα. Μεταξύ 1870-1896 ο αριθμός των θεάτρων στη 

Γερμανία αυξήθηκε σε 600. Στην Αγγλία εισάγεται ο θεσμός  των συναυλιών 

Promenades (1895).  

 Όσον αφορά τον λόγο, η  «σοβαρή» πρόζα της εποχής βρήκε μία θέση 

στις προτιμήσεις του κοινού. Ο Henrik Ibsen και ο George Bernard Shaw, o Anton 

Chekhov και ο Hauptmann ενσωματώθηκαν στο κλασικό θέατρο. Οι 

επαναστάτες των εικαστικών τεχνών του φθίνοντος 19ου αιώνα , οι 

ιμπρεσιονιστές και οι μεταϊμπρεσιονιστές κατέληξαν να θεωρούνται «μεγάλοι 

ζωγράφοι». Εκείνοι που δεν γνώρισαν μεγάλη αποδοχή ήταν τα μέλη της 

πειραματικής πρωτοπορίας των τελευταίων προπολεμικών χρόνων, που 

αναγνωρίστηκαν μόνο από μία μικρή κοινότητα διανοούμενων. (Σελ.340-341,342-

343: E.J.Hobsbawm “Η εποχή των Αυτοκρατοριών 1875-1914”,εκδ.Μορφωτικό Ίδρυμα 

Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 2012) 

Η διαφήμιση δημιούργησε ένα νέο είδος εικαστικών τεχνών, που γνώρισε 

μία σύντομη χρυσή εποχή κατά τη δεκαετία 1890-την αφίσα. (Σελ. 345: 

E.J.Hobsbawm “Η εποχή των Αυτοκρατοριών 1875-1914”,εκδ.Μορφωτικό Ίδρυμα 

Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 2012)  

Τις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα οι νότιες Κάτω Χώρες βρέθηκαν 

στο κέντρο προσοχής του υπόλοιπου κόσμου για λόγους πολιτισμικούς. Είναι η 

εποχή που ο Maurice Maeterlinck και o Emile Verhaeren αναδείχθηκαν σε 

μεγάλα ονόματα της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας, ο James Ensor έγινε οικείο όνομα 

στη ζωγραφική, ενώ ο αρχιτέκτονας Victor Horta λάνσαρε την art nouveau, ο Van 

Velde εισήγαγε τον βρετανικής προέλευσης μοντερνισμό  στη γερμανική 

αρχιτεκτονική και ο Constantin Meunier επινόησε το διεθνές στερεότυπο του 

αγάλματος του προλετάριου. Στη Βαρκελώνη του «μοντερνισμού» ο Antoni 

Gaudi και ο Pablo Picasso ακτινοβολούν σε όλον τον κόσμο. (Σελ.348: 
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E.J.Hobsbawm “Η εποχή των Αυτοκρατοριών 1875-1914”,εκδ.Μορφωτικό Ίδρυμα 

Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 2012) 

Το βαθύτερο και σημαντικότερο ιδεολογικό ρεύμα της εποχής ήταν η 

ανάπτυξη του ιστορικισμού σε όλα τα πεδία των ανθρωπιστικών επιστημών και, 

ιδιαίτερα, στην ιστορία των εικαστικών τεχνών. Εξαιτίας του ιστορικισμού 

δόθηκε βαρύτητα, εκτός από τα πεδία της θεωρίας και της αισθητικής, και στον 

τομέα της ιστορίας της μουσικής. (Σελ.24: Αναστασία Α.Σιώψη “Η μουσική στην 

Ευρώπη του δέκατου ένατου αιώνα” εκδ. Τυποθήτω, Αθήνα 2005) 

Μετά το1880, όταν η «νεωτερικότητα» έγινε  σύνθημα και ο όρος «avant 

garde» (πρωτοπορία) εισήλθε στις συζητήσεις Γάλλων ζωγράφων και 

συγγραφέων, το χάσμα ανάμεσα στο κοινό και τις πιο τολμηρές τέχνες έμοιαζε 

να μειώνεται. (Σελ.350-351:E.J.Hobsbawm “Η εποχή των Αυτοκρατοριών 1875-

1914”,εκδ.Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 2012)  

Αποκορύφωμα λοιπόν αυτού του κοινωνικο-αισθητικού παντρέματος 

μεταξύ εφαρμοσμένων τεχνών, αρχιτεκτονικής ήταν το καλλιτεχνικό ρεύμα art 

nouveau. Ήταν συνειδητά επαναστατικό, αντιιστορικιστικό, αντιακαδημαϊκό και, 

όπως το αποκαλούσαν οι υπέρμαχοί του «σύγχρονο». Συνδύαζε την απαραίτητη 

μοντέρνα τεχνολογία με το πάντρεμα της διακόσμησης και της λειτουργικότητας 

που επιδίωκε ο τεχνίτης.  

Οι αντιφάσεις όμως οδήγησαν την πρωτοπορία στην απομόνωση. Από τα 

μέσα της δεκαετίας του 1890 το μεγάλο άλμα του σοσιαλισμού οδηγούσε πια σε 

οργανωμένα μαζικά κινήματα, οπότε τα «πρωτοποριακά» κινήματα έπαψαν 

λίγο πολύ να εμπνέουν τους καλλιτέχνες. (Σελ.355-356:E.J.Hobsbawm “Η εποχή των 

Αυτοκρατοριών 1875-1914”,εκδ.Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 2012) 

Στο τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα επίσης ξεκίνησε από την Γαλλία το 

κίνημα του συμβολισμού με κύριους εκπροσώπους την ποίηση των  Stephane 

Mallarme (1842-1898) και Paul Verlaine (1844-1896).. Ήταν η αντίδραση στην 

υπερβολή και τον στόμφο του Ρομαντισμού και πιο πολύ στον παρνασσισμό και 

τον νατουραλισμό. Το σύμβολο εκδηλώνει κάθε κίνηση  του υποσυνείδητου και 

στη μουσική αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση συμβόλων του ήχου. Στο θέατρο η 

συνείδηση του εξωτερικού κόσμου δίνει στον συμβολισμό τη θέση της στην 

προβολή του υποκειμενικού στοιχείου. Το θέατρο έτσι παύει να είναι πιστή 

αναπαράσταση της ζωής, αλλά στρέφεται προς το μυστηριώδες και το ονειρικό. 

Βασικοί εκπρόσωποι του συμβολισμού ήταν ο Gerhard Hauptmann και ο Αugust 

Strindberg. (Σελ. 17: Άννα-Μαρία Ρεντζεπέρη “Η μουσική επεξεργασία του λόγου στην 

όπερα του Μανώλη Καλομοίρη «Το δαχτυλίδι της μάνας» Πτυχιακή Εργασία”, 

Θεσσαλονίκη 1993) 
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(Σελ.104-105: Άννα-Μαρία Ρεντζεπέρη “Η σχέση μουσικής και λόγου στο 

μελοδραματικό έργο των Ελλήνων συνθετών της πρώτης γενιάς της Εθνικής Μουσικής 

Σχολής, Διονύσιου Λαυράγκα, Μανώλη Καλομοίρη και Μάριου Βάρβογλη” Διδακτορική 

διατριβή, Θεσσαλονίκη 2002) 

Παράλληλα ο Ρεαλισμός που επικρατεί στη Ρωσία στον χώρο της 
λογοτεχνίας   στο τέλος του 19ου αιώνα διαχέεται και στην Ευρώπη. Η μουσική 
όμως έλαβε μικρό μέρος στην ιστορική διαλεκτική που προκάλεσε τον ρεαλισμό 
να δημιουργήσει τον ιμπρεσιονισμό, και τον νατουραλισμό να προκαλέσει τον 
εξπρεσιονισμό στην λογοτεχνία και τη ζωγραφική. Η «αισθητική της αλήθειας», 
και στη λογοτεχνία και στη ζωγραφική εξελίχθηκε ανάμεσα σε ρεύματα που όλα 
άφησαν το αποτύπωμά τους το διάστημα μεταξύ 1870 και 1914:ο ρεαλισμός 
στην περίπτωση των Mussorgsky,Bizet και Janacek, ιμπρεσιονισμός στον 
Debussy,νατουραλισμός με τους Charpentier, Bruneau και Schreker, 
εξπρεσιονισμός στους Schoenberg και Berg. Η μουσική όμως συμμετείχε 
περιφερειακά και σποραδικά μόνο στα σημεία που επίδρασε η λογοτεχνία και η 
ζωγραφική της «αισθητικής της αλήθειας». (Σελ.264-265:Carl Dahlhaus 
“Nineteenth-Century Music”,1989) 

Γενικότερα παρατηρείται συνύπαρξη πολλών τάσεων και ρευμάτων (εξωτισμός, 

τον ιστορικισμός και τον φολκλορισμός) που εναλλάσσονται άλλες φορές σε 

αλληλεπίδραση και άλλες φορές όχι μεταξύ τους (Σελ.25-26:Carl Dahlhaus 

“Nineteenth-Century Music”,1989)      

 

1.2.3  Οι τέχνες στην Ευρώπη και τα «εθνικά χρώματα» 

 

Τον 19ο αιώνα κατά την εξέλιξη του εθνικισμού στην τέχνη είναι έντονος 

ο χαρακτήρας της φολκλορικής καλλιτεχνικής δημιουργίας. Σε πολλές τέχνες η 

πρόθεση ήταν συχνά ο διεθνισμός, τείνοντας προς την υπέρβαση και την 

υποταγή των τοπικιστικών θέσεων. Αντίθετα, στη μουσική, που είναι μία διεθνής 

γλώσσα, είχε βεβαιωθεί η τάση επιβράβευσής της ακολουθώντας εθνικιστικούς 

τρόπους. Όλοι αυτοί οι εθνικισμοί ακολουθούν τα περιεχόμενα και τις μορφές 

της εθνικής ψυχής. Πολλές φορές εμπνέονται από πάνω σε θέματα λαϊκής 

μουσικής τα οποία οι συνθέτες τα εξελίσσουν και τα επεξεργάζονται ορχηστρικά. 

Το δεύτερο βήμα είναι η επεξεργασία αυτών των θεμάτων με λαϊκό τρόπο τον 

οποίο ακολουθούν κατά γράμμα. (Σελ.149-150: Juan Eduardo Cirlot “Το λεξικό των -

ισμών”,εκδ. Εκάτη, Αθήνα 2008) 

Οι εθνικές σχολές δημιουργούνται τον 19ο αιώνα κάτω από την επιρροή 

του Ρομαντισμού, μετά από ωρίμανση των ιστορικών συνθηκών. Τον 

αποκαλούμε Εθνικό Ρομαντισμό όταν αναφερόμαστε στις χώρες ανάπτυξης, 
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όπου από τον Διαφωτισμό ήδη έχουν δημιουργηθεί οι προϋποθέσεις για τις 

εθνικές τους σχολές. (Σελ.55: Ολυμπία Φράγκου-Ψυχοπαίδη “Η Εθνική Σχολή 

Μουσικής” Προβλήματα Ιδεολογίας. εκδ. Ίδρυμα Μεσογειακών Μελετών, Αθήνα 1990) 

Κοινό χαρακτηριστικό εθνικο-ρομαντικών κινημάτων είναι η άντληση 

περιεχομένου από τον Μεσαίωνα, παραμύθια και θρύλοι του κάθε λαού. Η 

αναφορά γίνεται σε σχέση με τη θρησκευτική παράδοση και μας οδηγεί στην 

αναφορά σε εθνικά χαρακτηριστικά της θρησκείας. Ένα ακόμη χαρακτηριστικό 

από πλευρά περιεχομένου είναι τα σύγχρονα θέματα που επηρεάζουν το ύφος. 

Αναπτύσσονται αποχρώσεις ύφους που έχουν σχέση τόσο με τον εθνικό 

χαρακτήρα της αλληλεπίδρασής τους, όσο και με την εξέλιξη των 19ο αιώνα 

πολλών διαφορετικών προσωπικών στυλ. Μία ενδιαφέρουσα διάσταση 

ανάπτυξης εθνικής συνείδησης είναι το πρόβλημα της εθνικής γλώσσας. (Σελ.57-

58: Ολυμπία Φράγκου-Ψυχοπαίδη “Η Εθνική Σχολή Μουσικής” Προβλήματα 

Ιδεολογίας. εκδ. Ίδρυμα Μεσογειακών Μελετών, Αθήνα 1990) 

 

1.2.4.  Οι τέχνες στην Ευρώπη τον 20ο αιώνα 

 

Η προβληματική του εθνικισμού γίνεται πιο σύνθετη τον 20ο  αιώνα, όπου 

τα εθνικά περιεχόμενα συγκρούονται με το πρόβλημα του «μοντερνισμού» της 

καλλιτεχνικής έκφρασης. (Σελ.27-28: Ολυμπία Φράγκου-Ψυχοπαίδη “Η Εθνική Σχολή 

Μουσικής” Προβλήματα Ιδεολογίας. εκδ. Ίδρυμα Μεσογειακών Μελετών, Αθήνα 1990) 

Το χρονικό διάστημα μέχρι τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο (1900-1913) 

χαρακτηρίζεται από σημαντικές και ριζικές αλλαγές στην τέχνη και στην 

επιστήμη, όπου μέσα από νέες και ριζικές αλλαγές και ανακαλύψεις, 

ανατράπηκαν εδραιωμένες αντιλήψεις και πεποιθήσεις. Ο Albert Einstein (1879-

1955) ανέτρεψε την ισχύουσα αντίληψη για το σύμπαν με τη θεωρία της 

σχετικότητας. Ο Sigmund Freud (1856-1939) θεμελίωσε την ψυχανάλυση, 

βασισμένη στην έρευνα του υποσυνείδητου. Ο Pablo Picasso (1881-1973)με την 

τεχνική του κυβισμού στη ζωγραφική και τα γλυπτά του αποσύνθεσε και 

αλλοίωσε τις ανθρώπινες μορφές και τα αντικείμενα. Ο Vassil Kandinsky (1866-

1944) αφαίρεσε σταδιακά στους πίνακές του κάθε αναπαραστατική μορφή της 

εξωτερικής πραγματικότητας. (Σελ.307: Αναστασία Α.Σιώψη “Η μουσική στην 

Ευρώπη του δέκατου ένατου αιώνα” εκδ. Τυποθήτω, Αθήνα 2005) 

Ακόμη κατά τη δεκαετία πριν τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο τοποθετείται 

ιστορικά το κίνημα του εξπρεσιονισμού. Αυτό που έδωσε ώθηση για την 

έκφραση του εξπρεσιονισμού ήταν η φοβία για το μέλλον της ανθρωπότητας 
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που χαρακτήριζε την εποχή. Πολλοί καλλιτέχνες είχαν έντονο προαίσθημα 

καταστροφής, γιατί, με ραγδαίες κοινωνικές και οικονομικές αλλαγές, οι 

ανθρώπινες ανάγκες, πνευματικές και ψυχικές, είχαν καταπιεστεί και αγνοηθεί 

για χάρη υλιστικών προτεραιοτήτων. (Σελ.314: Αναστασία Α.Σιώψη “Η μουσική στην 

Ευρώπη του δέκατου ένατου αιώνα” εκδ. Τυποθήτω, Αθήνα 2005) 

Τη θέση τους στον 20ο αιώνα κατέλαβαν  και οι πρωτοπορίες των  φουτουριστών 

ζωγράφων. Εκείνο που θα προκαλούσε εκ νέου την άρρηκτη σύνδεση της 

επανάστασης με τις τέχνες και την κοινωνία ήταν ο πόλεμος και η Οκτωβριανή 

επανάσταση. Έτσι ο «κυβισμός» και ο «κονστρουκτιβισμός» απέκτησαν 

αναδρομικά μία κόκκινη χροιά. (Σελ.357:E.J.Hobsbawm “Η εποχή των 

Αυτοκρατοριών 1875-1914”,εκδ.Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 2012) 

Στην τέχνη της δραματουργίας η πνοή μιας νέας εποχής γίνεται αισθητή 

σε όλη την Ευρώπη. Ο 19ος αιώνας έχει αφήσει μία σεβαστή κληρονομιά για τον 

20ο αιώνα. Στο Παρίσι έχει ιδρυθεί η «Ελευθέρα Σκηνή» με σύνθημα: «Κάτω το 

ψέμα και ζήτω η αλήθεια, με την ομορφιά της αλλά και με την ασχήμια της». Ο 

Νατουραλισμός λοιπόν έχει εισβάλει για τα καλά επί σκηνής. Ξεπροβάλλουν νέα 

ρεύματα, νέα ιδανικά. Στο Βορρά κάνει την εμφάνισή του ο Ibsen. H 

διαπεραστική ματιά του χώνεται βαθιά στα άδυτα της ανθρώπινης ψυχής. 

(Σελ.98:Κατερίνα Σαρροπούλου ”Ο Κωνσταντίνος Χρηστομάνος και η εποχή του”130 

χρόνια από τη γέννησή του.,εκδ. Ίδρυμα Γουλανδρή, Αθήνα,1999) 

Στο επίκεντρο της κρίσης των τεχνών βρισκόταν η διευρυνόμενη απόκλιση 

ανάμεσα σε ό,τι ήταν σύγχρονο και σε ό,τι ήταν «νεωτερικό». Οι «προωθημένες» 

ιδέες επιδεικνύουν μία εκλεκτική συγγένεια με τα καλλιτεχνικά ρεύματα που 

εμπνέονταν από «το λαό» ή που εξωθώντας τον ρεαλισμό έως τον 

«νατουραλισμό» υιοθετούσαν τα θύματα της καταπίεσης και της εκμετάλλευσης 

στη θεματολογία τους. Οι «εξελιγμένοι» θαύμαζαν τους συγγραφείς που 

κατέρριπταν τις αστικές συμβάσεις σχετικά με την πρέπουσα θεματολογία της 

εποχής. Προτιμούσαν τους μεγάλους Ρώσους μυθιστοριογράφους, τους οποίους 

ανακάλυψαν και έκαναν δημοφιλείς στη Δύση, τον Ibsen, και πρωτίστως όλους 

τους νατουραλιστές συγγραφείς. (Σελ.352-353:E.J.Hobsbawm “Η εποχή των 

Αυτοκρατοριών 1875-1914”,εκδ.Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 2012) 

Στο ξημέρωμα του 20ου αιώνα διεκδίκησε τον χώρο της ανάμεσα στις ήδη 

υπάρχουσες μία ολοκαίνουρια τέχνη του μέλλοντος. Ο κινηματογράφος 

αποτέλεσε πραγματική επανάσταση. Για πρώτη φορά στην ιστορία η οπτική 

παρουσίαση της κίνησης χειραφετήθηκε από την άμεση παράσταση. Για πρώτη 

φορά η αφήγηση, το θέατρο ή το θέαμα απελευθερώθηκαν από τους 

περιορισμούς που επέβαλαν, ο χρόνος, ο χώρος και η σωματική υπόσταση του 
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παρατηρητή. Η ταχύτητα με την οποία εκδηλώθηκε ο θρίαμβος του 

κινηματογράφου ήταν ένα εντελώς πρωτόγνωρο φαινόμενο. Η κινούμενη 

φωτογραφία έγινε εφικτή από το 1895 από τους Γάλλους. Η άνθιση της έβδομης 

τέχνης ήταν τόσο ραγδαία που σε ελάχιστα κιόλας χρόνια η παραγωγή 

κινηματογραφικών ταινιών ανήκε πλέον στον κόσμο των μεγάλων επιχειρήσεων. 

(Σελ.368-369:E.J.Hobsbawm “Η εποχή των Αυτοκρατοριών 1875-1914”,εκδ.Μορφωτικό 

Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 2012) 

 

1.3. Ευρώπη: Η Μουσική το διάστημα 1870-1920 

 

Ο 19ος αιώνας ήταν ο αιώνας της «αντίδρασης» και του ρομαντισμού. 

Ήταν επίσης η εποχή εμφάνισης του εθνικισμού στις τέχνες και τα γράμματα. Ο 

εθνικισμός επηρέασε τη ρομαντική μουσική. Πολλοί συνθέτες προσπαθούσαν 

να δώσουν στα έργα τους την αίσθηση μίας εθνικής ταυτότητας. Ιδιαίτερη 

ένταση είχε το φαινόμενο σε χώρες που η μουσική τους κληρονομιά είχε 

επισκιαστεί από τη μουσική της Ιταλίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας και της 

Αυστρίας. Μετά το 1860 δημιουργήθηκαν ομάδες ή «σχολές» συνθετών, που 

διακήρυξαν τη μουσική τους «αυτονομία» και δημιούργησαν εθνικά 

στιλ.(Edvard Grieg στη Νορβηγία, Jean Sibelius στη Φινλανδία, Bedrich Smetana 

και ο Antonin Dvorak στη Βοημία.) (Σελ.268: Αναστασία Α.Σιώψη “Η μουσική στην 

Ευρώπη του δέκατου ένατου αιώνα” εκδ. Τυποθήτω, Αθήνα 2005) 

Η ιδέα της ρομαντικής μουσικής ή του μουσικού Ρομαντισμού είναι 

συνδεδεμένη με μια στερεότυπη αντίληψη, σχετικά με την οποία ο μουσικός 

Ρομαντισμός σημαίνει μία ολοκληρωμένη εποχή που εκτείνεται από την 

Κλασσική περίοδο έως και τη Μοντέρνα εποχή του  20ου αιώνα που είναι 

χωρισμένη από τον Κλασικισμό με την τάση προς την τυπική διάσπαση και από 

την μοντέρνα μουσική με την ίδια της την εκφραστικότητα, η οποία τότε 

στράφηκε αφηρημένα προς τον Εξπρεσιονισμό. Ο Ρομαντισμός είναι ο όρος που 

χρησιμοποιήθηκε για να δηλώσει μία ολόκληρη εποχή, που καλύπτει όλους τους 

σημαντικούς συνθέτες από τον Schubert ως τον Mahler. (Σελ.15-16:Carl Dahlhaus 

“Nineteenth-Century Music”,1989) 

 Ένας από τους πιο χαρακτηριστικούς ισχυρισμούς του 19ου αιώνα είναι 
ότι η ατομικότητα για να είναι αληθινά αυθεντική θα πρέπει να πηγάζει από το 
«εθνικό πνεύμα». Αναμενόταν από τον συνθέτη να είναι πρωτότυπος, να φέρει 
στο προσκήνιο το νέο με έναν αισθητικό τρόπο, ο οποίος ταυτοχρόνως εκδήλωνε 
την προέλευση της ύπαρξής του.  
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Η σχέση μεταξύ της ατομικότητας και της εθνικότητας δεν είναι τόσο απλή 
όσο θα μπορούσαμε να πιστέψουμε, από όπου και  εξαρτάται και  η πρωτοτυπία 
του συνθέτη. Ο Εθνικισμός θεωρήθηκε ως μέσο και για τον καθολικισμό. Οι 
έννοιες για την ανθρώπινη ενότητα, τον κοσμοπολιτισμό, τον εθνικισμό, τον 
ατομικισμό, όλες εισέβαλαν στη μουσική αισθητική του 19ου αιώνα. (Σελ.36-
37:Carl Dahlhaus “Nineteenth-Century Music”,1989) 

 
 

1.3.1. Η Μουσική στην Ευρώπη: Οριοθέτηση Εποχών. 

 

Μπορούμε να ορίσουμε περιόδους στην ιστορία μουσικής του 19ου αιώνα 

με βάση σημαντικά γεγονότα-ορόσημα.  

α) Ξεκινώντας, 1814-1830. Το συνθετικό έργο του Beethoven εξελίσσεται 

στην ύστερη φάση του μετά το 1814, καθιερώνεται το Lied από τον Schubert ως 

κύριο είδος της ρομαντικής μουσικής. 

β)Τα έτη 1830-1848 οροθετούν σημαντικές στιγμές στην ιστορία της 

μουσικής. Ο θάνατος του Beethoven και του Schubert, το τέλος της συνθετικής 

δημιουργίας του Rossini, την απαρχή του γαλλικού ρομαντισμού με τη 

«Φανταστική Συμφωνία» του Berlioz, την ανακάλυψη του έργου «Κατά 

Ματθαίον Πάθη» του Bach από τον Mendelssohn.Ένας αριθμός σημαντικών 

συνθετών της Γερμανίας, της Γαλλίας και της Ιταλίας ολοκλήρωσαν το συνθετικό 

τους έργο το 1848,ενώ ο Verdi,ο Wagner και ο Liszt πραγματοποίησαν 

σημαντικές καινοτομίες, που αποτέλεσαν τον ακρογωνιαίο λίθο της ιστορίας της 

μουσικής του δεύτερου μισού του 19ου αιώνα.  

γ )Μετά τα μέσα του 19ου αιώνα (1850-1860) υπάρχει ανομοιογένεια 

μουσικών στυλ. Τα μουσικά δράματα του Wagner, o «εθνικός χαρακτήρας» στις 

όπερες του Verdi, o παγκόσμιος χαρακτήρας της μεγάλης grand όπερας, το 

λυρικό δράμα, η όπερα «μπούφα» του Offenbach, τα συμφωνικά ποιήματα του 

Liszt και η μουσική δωματίου του Brahms. Χαρακτηριστικό της εποχής, πέρα από 

τους ραγδαίους ρυθμούς της βιομηχανικής ανάπτυξης, είναι το πάθος για 

μνημειώδη έργα.  

δ)Η επόμενη περίοδος που αρχίζει από το 1870 και τελειώνει το 1889 

είναι η περίοδος του ρομαντικού εθνικισμού, ενώ στην ιταλική όπερα συνδέεται 

με τον Βερισμό. 

Το κάθε ρεύμα επηρέασε τους συνθέτες το διάστημα 1870-1914: Ο 

ρεαλισμός επηρέασε τον Mussorgsky, τον Bizet και τον Janacek, o 
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ιμπρεσιονισμός τον Debussy, ο νατουραλισμός τον Charpentier, τον Bruneau και 

τον Schreker, ενώ ο εξπρεσιονισμός τον Schoenberg και τον Berg. 

H λήξη της τελευταίας περιόδου της μουσικής του 19ου αιώνα είναι 

απροσδιόριστη. Εμείς ορίζουμε το ξέσπασμα του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου (1914) 

ως τομή στην ιστορία και ως χρονολογία κοντά στη μετάβαση στην ατονικότητα. 

Το τέλος του 19ου αιώνα είναι μία διαδικασία «αποσύνθεσης» της μουσικής 

γλώσσας και με πρωταγωνιστές της μοντέρνας μουσικής τον Schoenberg και 

Stravinsky. Ενώ στην περίπτωση των Mussorgsky, Βizet και Janacek, είμαστε 

πλήρως εγγυημένοι να μιλάμε για μουσικό ρεαλισμό. (Σελ.1,114-115, 264-

265,390:Carl Dahlhaus “Nineteenth-Century Music”,1989) 

(Σελ25-29: Αναστασία Α.Σιώψη “Η μουσική στην Ευρώπη του δέκατου ένατου αιώνα” 

εκδ. Τυποθήτω, Αθήνα 2005)  

 

1.3.2. Η Μουσική στην Ευρώπη στο Β’ μισό του 19ου αιώνα. 

 

Αλληλένδετες είναι και οι εξελίξεις των μουσικών ηθών και θεσμών τον 

19ο αιώνα: η ανάδυση και διάδοση των εννοιών της αισθητικής και του «έργου 

τέχνης», η αναβάθμιση του μουσικού και του συνθέτη, η εμφάνιση του 

παθητικού και του απαιτητικού ακροατή, του επαγγελματία ερμηνευτή, της 

εξειδικευμένης μουσικής παιδείας, της μουσικής βιομηχανίας και του 

κυκλώματος της αγοράς μουσικών αγαθών και όλες οι πολυάριθμες συνέπειές 

τους. (Σελ.52:Καίτη Ρωμανού “Έντεχνη Ελληνική Μουσική στους νεότερους 

χρόνους”,εκδ. Κουλτούρα, Αθήνα 2006) 

Στις περιοχές της Ανατολικής Ευρώπης που δεν ήταν υπό οθωμανική 

κυριαρχία οι Ιταλοί μουσικοί ήταν αυτοί που θεμελίωσαν τους δυτικούς 

μουσικούς θεσμούς. Στη Ρωσία, βέβαια, η ιταλική επιρροή θα διαδεχθεί αυτή 

του ηγεμονικού δυτικού πολιτισμού του 19ου αιώνα, που διαμορφώνεται κυρίως 

στη Γερμανία και την Αυστρία, στην Γαλλία και την Αγγλία. Στη Δυτική Ευρώπη η 

διασπορά των Ιταλών ενδυνάμωσε τη μουσική στις χώρες όπου προσέφυγαν και 

αποδυνάμωσε τη μουσική ζωή της Ιταλίας. Η ποιοτική υπεροχή της γερμανικής 

μουσικής τον 18ο και 19ο αιώνα συντέλεσε στην επικράτηση, των ιδεών, 

κριτηρίων και προτεραιοτήτων της γερμανικής μουσικής ιστοριογραφίας. Η 

προβολή των αξιών αυτών σχετίζεται με την κυριαρχία της μορφής σονάτας στην 

ποιοτική γερμανική μουσική ,η οποία  συνέβαλε στη γρήγορη ανάπτυξη μιας 

μουσικής διαλεκτικής, και σε κορυφαία έργα οργανικής και συμφωνικής 
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μουσικής τον 19ο αιώνα. (Σελ.51-52:Καίτη Ρωμανού “Έντεχνη Ελληνική Μουσική 

στους νεότερους χρόνους”,εκδ. Κουλτούρα, Αθήνα 2006) 

Η καθυστέρηση της Ιταλίας να αναγνωρίσει την αξία της απόλυτης 

μουσικής και να συγχρονιστεί με τη Δύση στην ανάπτυξη της συμφωνικής 

μουσικής και της ενορχήστρωσης διαφαίνεται  όχι μόνο στο περιεχόμενο αλλά 

και στη διαίρεση των οργάνων σε ομάδες. Η διαίρεση οργάνων σύμφωνα με το 

ηχόχρωμά τους θα εισαχθεί συγχρόνως με την καλλιέργεια της ηχοχρωματικής 

ευαισθησίας και την αναμόρφωση της ιταλικής ορχηστρικής μουσικής. 

Οι Ιταλοί που επιστρέφουν στη χώρα τους από τα ευρωπαϊκά μουσικά 

κέντρα γίνονται κήρυκες τους εκσυγχρονισμού. Στο κλίμα αυτό, όπου η πολιτική 

πρόοδος συνδέεται με τον εκσυγχρονισμό της μουσικής (και της βαγκνερικής 

επιρροής), τα προγραμματικά έργα αναδεικνύονται ως πρότυπα εθνικής 

μουσικής. (Σελ.62-63:Καίτη Ρωμανού “Έντεχνη Ελληνική Μουσική στους νεότερους 

χρόνους”,εκδ. Κουλτούρα, Αθήνα 2006) 

Μία από τις αποδεκτές αλήθειες της εποχής μας είναι ότι η μουσική του 
Bach όπως και του Palestrina είχε «ρομαντικοποιηθεί» τον 19ο αιώνα. 
 
  Η εξοικείωση των μουσικών με το «Καλά συγκερασμένο 
κλειδοκύμβαλο»(1722)συνδυάστηκε με την αύρα της αγιότητας που περιβάλλει 
τα «Κατά Ματθαίον Πάθη» για να διαμορφώσει την ουσία της αναγέννησης του 
Bach σε αμέτρητες παραλλαγές και βελτιώσεις που σχημάτισαν μία από τις 
κεντρικές διαδικασίες στην ιστορία της μουσικής του 19ου αιώνα. 
 

Αυτή η έμφαση που έχουν τοποθετήσει οι εκτελεστές στην οργανική 
μουσική του Bach  μετέφερε τα έργα του Bach σε αυτόνομη, απόλυτη μουσική 
και τα ανύψωσε κατ’ ουσία σε ένα παραδειγματικό μοντέλο της «αγνής 
οργανικής μουσικής» την οποία οι ρομαντικοί θεωρούσαν ως αίσθηση της 
μουσικής καθ’ αυτής.  

 
Η επιρροή του Bach αναδύθηκε από την ιδέα η οποία ήταν η κεντρική τον 

19ο αιώνα: η ιδέα ότι η εκφραστικότητα και η αντίστιξη δεν ήταν ανάγκη να είναι 
αμοιβαία αποκλειστικά, αλλά μπορούν να αλληλοσυμπληρώνονται ή ακόμη και 
να φέρουν σε ύπαρξη η μία την άλλη. (Σελ.6:Carl Dahlhaus “Nineteenth-Century 
Music”,1989) 

 
Στον μουσικό πολιτισμό του 19ου αιώνα αρχικά τα ιδρύματα όπως το 

αυλικό θέατρο και την αυλική ορχήστρα  αφορούσαν  στη μεσαία ή στην 
υψηλότερη τάξη. Η χειραφέτηση της μπουρζουαζίας απελευθέρωσε τους 
μουσικούς, τους θεώρησε μέρος της, αν και η ένταξή τους στη μεγάλη 
μπουρζουαζία των εμπόρων, δημοσίων υπαλλήλων, δεν ήταν πλήρης ως τον 20ο 
αιώνα.  



29 
 

Η σημασία της ιδιωτικής συναυλίας για την μουσική ιστορία άρχισε να υποχωρεί 
μόλις στο τέλος του 19ου αιώνα.  Το πνεύμα της μπουρζουαζίας του 19ου αιώνα 
βρήκε τη μουσική του εκδήλωση στη δημόσια συναυλία. Οι δημόσιες συναυλίες 
δημοσιεύονταν τακτικά σε περιοδικά και εφημερίδες, ενώ οι ιδιωτικές 
συναυλίες σπανίως. (Σελ.41-43,48-49:Carl Dahlhaus “Nineteenth-Century 
Music”,1989) 
 

Αρχικά, τον 19ο αιώνα  η φωνητική μουσική κατείχε ίσο μέρος με τη 
λογοτεχνία και τη μουσικό πολιτισμό στις μορφωμένες τάξεις-φορέα του 
πολιτισμού. Και οι τάξεις αυτές εντελώς βαθμιαία, κάτω από την επίδραση των 
συμφωνιών και κουαρτέτων εγχόρδων του Beethoven, συνήθισαν στην 
παραδοχή ότι η μουσική από μόνη της, χωρίς  το επεξηγηματικό και 
δικαιολογημένο κείμενο, μπορεί να ασκήσει πολιτιστική επίδραση ισάξια της 
λογοτεχνίας. (Σελ.6:Carl Dahlhaus “Nineteenth-Century Music”,1989) 

 
Στην όπερα το καθιερωμένο ρεπερτόριο των συναυλιών περιλάμβανε 

έργα του δεύτερου μισού του 19ου αιώνα ως έργα «κλασικών» που αποτελούσαν 

το μόνιμο απόθεμά του: Mahler, Richard Strauss, Debussy και διαφόρων  

συνθετών εθνικής εμβέλειας (Edward William Elgar,Ralph Vaughan Williams, 

Max Reger, Jean Sibelius). Το διεθνές ρεπερτόριο της όπερας εξακολουθούσε να 

διευρύνεται (Puccini, Strauss, Mascagni, Leoncavallo, Janacek, και φυσικά ο 

Wagner, ο οποίος θριάμβευσε την τριακονταετία πριν το 1914).Η μεγάλη όπερα 

γνώρισε τρομερή άνθιση, απορρόφησε μάλιστα και την πρωτοπορία υπό τη 

μορφή του ρωσικού μπαλέτου (Ονόματα  μεγάλων εκτελεστών: Enrico Caruso, 

Feodor Chaliapin). Τα «ελαφρά κλασικά» έργα, τα τραγούδια, σύντομα μουσικά 

έργα σε εθνική γλώσσα, η οπερέτα και η μουσική κωμωδία βρίσκονταν σε 

μεγάλη ακμή. (Σελ.341:E.J.Hobsbawm “Η εποχή των Αυτοκρατοριών 1875-

1914”,εκδ.Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 2012) 

Στα τέλη του 19ου αιώνα εμφανίστηκε Ρεαλισμός, αρχικά στη Ρωσία και 

τη Γαλλία και έδειχνε  προτίμηση για θέματα και εικόνες που είναι 

νατουραλιστικά, καθημερινά, προσγειωμένα, ενίοτε και αποκρουστικά.  

Ο ρεαλισμός στη μουσική χαρακτηρίζεται γενικά από την απουσία 

αοριστίας, υπάρχει δηλαδή σαφήνεια στην ανάπτυξη των ρεαλιστικών μουσικών 

δομών. Ο ρεαλισμός στην όπερα είναι ακόμη πιο σαφής, επειδή εκφράζεται 

μέσω της πιστότητας του ρυθμού και του ύφους του λιμπρέτου. Γίνεται 

προσπάθεια τα συναισθήματα να εκφράζονται «με ακρίβεια». (Σελ.278-279: 

Αναστασία Α.Σιώψη “Η μουσική στην Ευρώπη του δέκατου ένατου αιώνα” εκδ. 

Τυποθήτω, Αθήνα 2005) 

Την τελευταία δεκαετία του 19ου αιώνα δημιουργείται στην Ιταλία η 
βεριστική όπερα. Ως προς την επιλογή τη θεματολογία τα λιμπρέτα στην όπερα 
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βασίζονται κυρίως σε λογοτεχνικά κείμενα ομοεθνών για τους συνθέτες 
συγγραφέων, που είναι σύγχρονοι με τους συνθέτες είτε γράφουν με διεθνή 
ακτινοβολία. Τη θεματολογία αποτελούν τα ανθρώπινα πάθη (ζήλεια, μίσος, 
λαγνεία), που συσσωρεύονται και οδηγούν στη βιαιότητα, κυριαρχεί το τρίπτυχο 
«έρωτας, προδοσία, δολοφονία». Οι χαρακτήρες ανήκουν συνήθως στα 
κατώτερα κοινωνικά στρώματα και υπάρχει πολύ ισχυρό τοπικό χρώμα. Τα 
θέματά τους αντλούνται είτε από την παγκόσμια λογοτεχνία είτε από την εθνική 
τους ιστορία, λογοτεχνία και λαϊκή παράδοση. (Σελ.192-193,322: Άννα-Μαρία 
Ρεντζεπέρη “Η σχέση μουσικής και λόγου στο μελοδραματικό έργο των Ελλήνων 
συνθετών της πρώτης γενιάς της Εθνικής Μουσικής Σχολής, Διονύσιου Λαυράγκα, 
Μανώλη Καλομοίρη και Μάριου Βάρβογλη” Διδακτορική διατριβή, Θεσσαλονίκη 2002) 

 

Το μυθιστόρημα του Giovanni Verga “Cavalleria rusticana” αποτέλεσε το 
λογοτεχνικό πρότυπο για την ομώνυμη βεριστική όπερα (1889) του Pietro 
Mascani. 

 

Βασικοί Ιταλοί συνθέτες του βερισμού είναι: o Pietro Mascani, ο Ruggero 
Leoncavallo (1857-1919), o Umberto Giordano (1867-1948) και ο Giacomo 
Puccini (1858-1924) “Tosca”, ”Madame Butterfly”, ”La fanciulla del west”, ”Il 
tabarro”. (Σελ.323-324: Άννα-Μαρία Ρεντζεπέρη “Η σχέση μουσικής και λόγου στο 
μελοδραματικό έργο των Ελλήνων συνθετών της πρώτης γενιάς της Εθνικής Μουσικής 
Σχολής, Διονύσιου Λαυράγκα, Μανώλη Καλομοίρη και Μάριου Βάρβογλη” Διδακτορική 
διατριβή, Θεσσαλονίκη 2002) 
 

Στα τέλη του 19ου αιώνα αναπτύσσεται  και το κίνημα του 

ιμπρεσιονισμού, το οποίο υποστηρίχθηκε από καλλιτέχνες και φιλοσόφους. 

Όπως στη ζωγραφική οι γραμμές γίνονται πιο θολές και αόριστες έτσι και το 

ηχόχρωμα στη μουσική αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, ενώ οι μελωδικές γραμμές 

αποσαφηνίζονται. Στη ζωγραφική, η αοριστία στις φόρμες και στα σχήματα 

μπορεί να συγκριθεί με την αοριστία των μελωδικών γραμμών που δεν έχουν 

καθορισμένο σχήμα με αρχή και τέλος. Ο ρυθμός επίσης είναι ακανόνιστος και 

αόριστος, με συχνές μετατοπίσεις των ισχυρών του χρόνων.  

Στη δεκαετία πριν τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο τοποθετείται ιστορικά το 

κίνημα του εξπρεσιονισμού. Αυτό που έδωσε το έναυσμα για την εμφάνιση του 

εξπρεσιονισμού ήταν η φοβία για το μέλλον της ανθρωπότητας που χαρακτήριζε 

την εποχή. Πολλοί καλλιτέχνες είχαν έντονο προαίσθημα καταστροφής, γιατί, με 

ραγδαίες κοινωνικές και οικονομικές αλλαγές, οι ανθρώπινες ανάγκες, 

πνευματικές και ψυχικές, είχαν καταπιεστεί και αγνοηθεί για χάρη υλιστικών 

προτεραιοτήτων..  

Στα τέλη του 19ου αιώνα , καλλιτέχνες και φιλόσοφοι της Δύσης είχαν 

εντυπωσιαστεί από την τέχνη της Ανατολής. Οι ιμπρεσιονιστές επηρεάστηκαν 
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και αυτοί από τα μυστήρια της Ανατολής και έτσι δεν λείπουν από τα έργα τους 

τα ηχοχρώματα, οι κλίμακες και οι ρυθμοί της ανατολικής μουσικής. (Σελ.340: 

Αναστασία Α.Σιώψη “Η μουσική στην Ευρώπη του δέκατου ένατου αιώνα” εκδ. 

Τυποθήτω, Αθήνα 2005) 

 

1.3.3. Η Μουσική στην Ευρώπη στις αρχές του 20ου αιώνα. 

 

Το έργο πολλών συνθετών – εκπροσώπων του «εθνορομαντισμού» 

οδηγεί ταυτόχρονα στα αντιρομαντικά κινήματα του 20ου αιώνα, όπως είναι ο 

γαλλικός ιμπρεσιονισμός, το λεγόμενο νεομπαρόκ και τα κινήματα του 

νεοκλασικισμού, γενικά κινήματα που επηρέασαν σε μεγάλο βαθμό το 

προσωπικό ύφος των συνθετών του «νέου φολκλορισμού» μετά τον Α’ 

Παγκόσμιο Πόλεμο. (Σελ.34: Ολυμπία Φράγκου-Ψυχοπαίδη “Η Εθνική Σχολή 

Μουσικής” Προβλήματα Ιδεολογίας. εκδ. Ίδρυμα Μεσογειακών Μελετών, Αθήνα 1990) 

Στην ύστερη ρομαντική περίοδο πρόδρομοι της αρμονίας του 20ου αιώνα 
θεωρούνται ο Richard Wagner και ο Cesar Franck. Ο Wagner φέρνει την 
επανάσταση  ανατρέποντας  την υπάρχουσα αρμονική γλώσσα. Χρησιμοποιεί 
λαθεμένες για τα κλασικά δεδομένα αρμονικές σχέσεις, άλυτες διαφωνίες, 
τολμηρές μετατροπίες και χρωματισμό. Διατηρεί όμως την τονική ενότητα.  

 
Με τον Debussy εμφανίζεται ο μουσικός ιμπρεσιονισμός. Στο έργο του 

χρησιμοποιεί μία ιδιαίτερη αρμονική γλώσσα που απορρέει από τον ηχητικό 
πολυχρωματισμό. Στην όπερα «Pelleas et Melisande» χρησιμοποιεί 
συμπυκνωμένες όλες τις αρμονικές καινοτομίες του ιμπρεσιονισμού. 

 
Ο Puccini στις όπερές του «La Boheme», «Toska» και «Madame Butterfly» 

χρησιμοποιεί τα νέα αρμονικές καινοτομίες  της εποχής του. Ως προς την 
τονικότητα, πέρα από μείζονα και ελάσσονα, χρησιμοποιεί εκκλησιαστικούς 
τρόπους, σκάλες με ολόκληρους τόνους και εξωτικό μουσικό υλικό. Δεν 
δανείζεται απλώς αυτούσια τα εξωτικά στοιχεία, αλλά τα εμπλέκει με την 
αρμονία, τη μελωδία, τον ρυθμό και την ενορχήστρωση δίνοντας μία συνολική 
εξωτική αίσθηση. (Σελ. 333: Άννα-Μαρία Ρεντζεπέρη “Η σχέση μουσικής και λόγου 
στο μελοδραματικό έργο των Ελλήνων συνθετών της πρώτης γενιάς της Εθνικής 
Μουσικής Σχολής, Διονύσιου Λαυράγκα, Μανώλη Καλομοίρη και Μάριου Βάρβογλη” 
Διδακτορική διατριβή, Θεσσαλονίκη 2002) 

    

Στις η αρχές του 20ου αιώνα η μουσική γλώσσα αλλάζει και αυτή 

αποφασιστικά. Ο αρμονικός ορίζοντας διευρύνεται θεαματικά. Οι συνθέτες 

χρησιμοποιούν εκκλησιαστικούς τρόπους, σκάλες με ολόκληρους τόνους, 
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εθνικές, εξωτικές και τεχνητές σκάλες που οδηγούν σε νέους τρόπους 

σχηματισμού συγχορδιών. Ακόμη χρησιμοποιούν το πεντάφθογγο και το 

δωδεκάφθογγο σύστημα, τον διατονισμό και τον χρωματισμό, που εξελίσσονται 

σε πολυτονικότητα και την ατονικότητα. Οι συνθετικές τεχνικές προσεγγίζουν 

και οργανώνουν το ηχητικό υλικό με νέους τρόπους και πλαταίνει το «λεξικό» 

των ήχων, ιδίως των κρουστών. Κάποιες συνθέσεις επιχειρούν να ξεκόψουν 

τελείως από την παραδοσιακή εξέλιξη της μουσικής γλώσσας. (Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα «Η ιεροτελεστία της Άνοιξης» του Igor Stravinsky 1951) (Σελ.309-310: 

Αναστασία Α.Σιώψη “Η μουσική στην Ευρώπη του δέκατου ένατου αιώνα” εκδ. 

Τυποθήτω, Αθήνα 2005) 

(Σελ. 334: Άννα-Μαρία Ρεντζεπέρη “Η σχέση μουσικής και λόγου στο μελοδραματικό 

έργο των Ελλήνων συνθετών της πρώτης γενιάς της Εθνικής Μουσικής Σχολής, 

Διονύσιου Λαυράγκα, Μανώλη Καλομοίρη και Μάριου Βάρβογλη” Διδακτορική 

διατριβή, Θεσσαλονίκη 2002) 

Στις αρχές του 20ου αιώνα αναδείχθηκαν μεγάλοι δυτικοί κλασικοί 

συνθέτες που καθόρισαν την εξέλιξη της μουσικής παγκοσμίως. Με αλφαβητική 

σειρά: Albeniz Isaac (1860-1909) Ισπανία, Bartock Bela (1881-1945) Ουγγαρία, 

Chostakovitch Dimitri (1906-1975) Ρωσία, Debussy Claude (1862-1918) Γαλλία, 

Falla Emanuel de (1876-1946) Ισπανία, Granados Enrique (1876-1916) Ισπανία, 

Prokofiev Sergei (1891-1953) Ουκρανία, Rachmaninof Sergei (1873-1943) Ρωσία, 

Ravel Maurice (1875-1937) Γαλλία, Shoenberg Arnold (1874-1951) Αυστρία, 

Sibelius Jean (1865-1975) Φινλανδία, Stravinsky Igor (1882-1971) Ρωσία, Weill 

Kurt (1900-1950) Αυστρία. 

Όλοι τους έγραψαν πολυάριθμα έργα υψηλής ποιότητας με διεθνή 

ακτινοβολία. (Σελ.224-225:Λίντα Λεούση “Ιστορία της Ελληνικής Μουσικής 2000 π.Χ. 

– 2000 μ.Χ.” εκδ. Άγκυρα,Αθήνα,2003) 

Η μεγάλη όπερα, που το 1875 είχε σκανδαλιστεί με τον λαϊκισμό της 

«Carmen» του Bizet, το 1900 είχε πλέον αποδεχτεί όχι μόνο τον Wagner,αλλά 

και τον παράξενο συνδυασμό από άριες και κοινωνικό ρεαλισμό (Βερισμός) που 

αναφερόταν στα κατώτερα στρώματα. (Σελ.351:E.J.Hobsbawm “Η εποχή των 

Αυτοκρατοριών 1875-1914”,εκδ.Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 2012) 
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1.3.4. Ο μουσικός Εθνικισμός στην Ευρώπη 

 

Η διάζευξη εθνικών μουσικών χαρακτηριστικών και μουσικού εθνικισμού 

σύμφωνα με τον R.Taruskin χωρίζει τον μουσικό εθνικισμό σε πολιτικό, 

πολιτισμικό, τουριστικό,  αποικιοκρατικό, εξαγωγικό, νεωτεριστικό και τον «νέο-

εθνικισμό». (Σελ.119-120: Μάρκος Τσέτσος “Εθνικισμός και Λαϊκισμός στη 

νεοελληνική μουσική” Πολιτικές όψεις μίας πολιτισμικής απόκλισης.,εκδ. Ίδρυμα Σάκη 

Καραγιώργα, Αθήνα 2011)  

Στις χώρες της ευρωπαϊκής περιφέρειας οι εθνικές σχολές διαμορφώνεται 

αργότερα από ό,τι το εθνικό ρομαντικό κίνημα στην Γερμανία που έχει την  

αφετηρία του στον Beethoven και κορυφώνεται στο έργο του Wagner. (Σελ.28: 

Ολυμπία Φράγκου-Ψυχοπαίδη “Η Εθνική Σχολή Μουσικής” Προβλήματα Ιδεολογίας. 

εκδ. Ίδρυμα Μεσογειακών Μελετών, Αθήνα 1990) 

Στη Βρετανία με τα ορατόρια του Handel της γερμανικής καταγωγής, αλλά 

βρετανικής πολιτογράφησης εκφράζουν μία πρώτη μορφή εθνικιστικού 

αυτοπροσδιορισμού. (Σελ. 120: Μάρκος Τσέτσος “Εθνικισμός και Λαϊκισμός στη 

νεοελληνική μουσική” Πολιτικές όψεις μίας πολιτισμικής απόκλισης.,εκδ. Ίδρυμα Σάκη 

Καραγιώργα, Αθήνα 2011)  

Στη Γερμανία εκφράζεται ένα είδος μουσικού εκλεκτισμού με την επιλογή 

Γερμανών συνθετών, ενάντια στην ιταλική και τη γαλλική μουσική, με στοιχεία 

που ταίριαζαν στο γούστο και την ιδιοσυγκρασία τους. Ο γερμανικός 

πολιτισμικός εθνικισμός επιχειρεί μία πολιτισμική ενοποίηση του πολιτικά 

κατακερματισμένου γερμανικού έθνους, ανατρέχοντας στις πολιτισμικές ρίζες 

του: τη λαϊκή ποίηση και μυθολογία. Στη γερμανική όπερα ο εθνικισμός 

εκφράστηκε όχι μόνο στη γλώσσα αλλά και στη θεματική. (Σελ.120- 121: Μάρκος 

Τσέτσος “Εθνικισμός και Λαϊκισμός στη νεοελληνική μουσική” Πολιτικές όψεις μίας 

πολιτισμικής απόκλισης.,εκδ. Ίδρυμα Σάκη Καραγιώργα, Αθήνα 2011) 

Αποκορύφωμα του γερμανικού ρομαντισμού, το έργο του Wagner 

επηρέασε όλους τους συνθέτες των άλλων χωρών στην εποχή του κα αργότερα. 

Η βαγκνερική ιδεολογία ανάδειξης πρωταρχικών πολιτισμικών αξιών εκφράζεται 

συνθετικά μέσα από ένα συνεχές σύνθετο πλέγμα μοτίβων και της «ατέρμονης 

μελωδίας» της ορχήστρας. (Σελ.62: Ολυμπία Φράγκου-Ψυχοπαίδη “Η Εθνική Σχολή 

Μουσικής” Προβλήματα Ιδεολογίας. εκδ. Ίδρυμα Μεσογειακών Μελετών, Αθήνα 1990) 

Η Ιταλία με την όπερα είναι υπόδειγμα πολιτικού μουσικού εθνικισμού, 

για τον οποίο η μουσική δεν αποκτά πολιτικό σθένος με την επιστράτευση 
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μουσικού φολκλόρ και την επίδειξη απτών εθνοτικών χαρακτηριστικών αλλά στο 

εσωτερικό συγκεκριμένων κοινωνικοπολιτικών συναφειών.  

Στη Γαλλία η κατάσταση ξεκαθάρισε στα τέλη του 19ου αιώνα, με την 

ταυτοποίηση της πατρότητας της γαλλικής μουσικής στο πρόσωπο του Rameau 

και η αποκρυστάλλωση των έντυπα γαλλικών αισθητικών αξιών (φως, σαφήνεια, 

κλασικότητα, καλαισθησία-Debussy).  

Ο ρωσικός εθνικισμός αναπτύχθηκε ταυτόχρονα με τον γερμανικό και όχι 

μεταγενέστερα, ως αντίδραση σε αυτόν, όπως στις άλλες περιπτώσεις. Ο 

εθνικισμός του Glinka ερμηνεύεται με αναφορά σε έναν εκλεκτισμό, ξένο στην 

αντίληψη για το φολκλόρ. Ο εθνικισμός στη Ρωσία εκφράστηκε από την Εθνική 

Σχολή των Πέντε. (Σελ.120- 121: Μάρκος Τσέτσος “Εθνικισμός και Λαϊκισμός στη 

νεοελληνική μουσική” Πολιτικές όψεις μίας πολιτισμικής απόκλισης.,εκδ. Ίδρυμα Σάκη 

Καραγιώργα, Αθήνα 2011) 

Το «εθνικό στοιχείο» δεν είναι κάτι το ανεξάρτητο από την εθνική 

ιδεολογία. Δεν είχαν όλοι οι συνθέτες στη μουσική τους τον ίδιο βαθμό εθνικής 

ιδεολογίας. Η έννοια «σχολή» εμφανίζεται για πρώτη φορά ως αποτέλεσμα 

κοινών προγραμματικών προθέσεων και μίας μορφής συλλογικής συνείδησης 

που παρουσιάζεται σε συγκεκριμένους κύκλους συνθετών. Συνδέεται ιδιαίτερα 

με τα κατά τόπους εθνικά κινήματα. Τα εθνικά κινήματα μουσικής έχουν 

συστατικό τους στοιχείο τη σύνθεση του ντόπιου φολκλόρ με τα μέσα και το 

ύφος δυτικών μουσικών κινημάτων. (Σελ.29-30: Ολυμπία Φράγκου-Ψυχοπαίδη “Η 

Εθνική Σχολή Μουσικής” Προβλήματα Ιδεολογίας. εκδ. Ίδρυμα Μεσογειακών Μελετών, 

Αθήνα 1990) 

Ορισμένα από τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τον εθνικισμό στη μουσική 

αφορούν: 

α)Στη σχέση γλώσσας και μουσικής, αφού τα γλωσσικά χαρακτηριστικά μπορούν 

να επηρεάσουν το μουσικό στυλ. 

β)Στη σχέση πολιτικής και μουσικής, καθώς η πολιτική αποτελεί κίνητρο να 

γράψουν οι συνθέτες ξεχωριστή και διαφοροποιημένη εθνική μουσική. 

γ) Στο φολκ τραγούδι. Η χρήση φολκ μελωδιών στη σύνθεση εθνικής έντεχνης 

μουσικής «μεταφέρει» αυτό το κοινωνικό περιεχόμενο στον πολιτισμό της 

αστικής τάξης.  

δ) Στα εξωτικά στοιχεία, εκφρασμένα μέσω της μουσικής, η χρήση του «τοπικού 

ιδιώματος» ενός έθνους διαφορετικό από αυτό του συνθέτη. (Σελ.270: Αναστασία 



35 
 

Α.Σιώψη “Η μουσική στην Ευρώπη του δέκατου ένατου αιώνα” εκδ. Τυποθήτω, Αθήνα 

2005) 

Έχει υποστηριχθεί η άποψη της «παρακμής της υπερεθνικής 

κουλτούρας», εξαιτίας της βαβυλωνιακής κατάστασης που προέκυψε από τη 

δημιουργία εθνικών ιδιωμάτων. Επεξηγείται με την ιστορική αδυναμία 

παγκόσμιας επικράτησης ενός εθνικού ύφους. Όμως η κοινή στροφή προς τις 

εθνικές παραδόσεις πιστοποιεί την σχέση υπερεθνικής αλληλεπίδρασης. (Σελ.34: 

Ολυμπία Φράγκου-Ψυχοπαίδη “Η Εθνική Σχολή Μουσικής” Προβλήματα Ιδεολογίας. 

εκδ. Ίδρυμα Μεσογειακών Μελετών, Αθήνα 1990) 

 

1.3.5. Η μουσική στην Ευρώπη και οι Εθνικές Σχολές. 

 

Προσπάθειες είχαν γίνει επίσης τον 19ο αιώνα να δώσουν στην τέχνη της 
μουσικής μία εθνικιστική κλίση αναζητώντας προσφυγή στη λαϊκή μουσική. 
(Σελ.37-38:Carl Dahlhaus “Nineteenth-Century Music”,1989) 

 
Οι Εθνικές σχολές του 19ου αιώνα όχι μόνο συγκροτήθηκαν με αναφορά 

στα επιτεύγματα της λεγόμενης «Νεογερμανικής σχολής» των Liszt και 
Wagner,αλλά αποτέλεσαν βασικό μοχλό εξέλιξης της μουσικής σε κατευθύνσεις 
τονικής και ρυθμικής αμφισβήτησης του ρομαντικού ιδιώματος. Χαρακτηριστικά 
παραδείγματα είναι οι: Janacek, Prokofiev, Stravinsky, Villa-Lobos, Szymanowski, 
Kodaly και Bartok. (Σελ.106-107: Μάρκος Τσέτσος “Εθνικισμός και Λαϊκισμός στη 
νεοελληνική μουσική” Πολιτικές όψεις μίας πολιτισμικής απόκλισης.,εκδ. Ίδρυμα Σάκη 
Καραγιώργα, Αθήνα 2011)  
(Σελ. 332: Άννα-Μαρία Ρεντζεπέρη “Η σχέση μουσικής και λόγου στο μελοδραματικό 
έργο των Ελλήνων συνθετών της πρώτης γενιάς της Εθνικής Μουσικής Σχολής, 
Διονύσιου Λαυράγκα, Μανώλη Καλομοίρη και Μάριου Βάρβογλη” Διδακτορική 
διατριβή, Θεσσαλονίκη 2002) 

 

 Ένα ακόμη ενδιαφέρον σημείο είναι ο ιστορισμός. Η έννοια του 

ιστορισμού ως εξω- μουσικού στοιχείου  αποτελεί το βασικό πλαίσιο για την 

κατανόηση της αισθητικής των «εθνικών σχολών». (Σελ.35: Ολυμπία Φράγκου-

Ψυχοπαίδη “Η Εθνική Σχολή Μουσικής” Προβλήματα Ιδεολογίας. εκδ. Ίδρυμα 

Μεσογειακών Μελετών, Αθήνα 1990) 

Η αναφορά στον Μεσαίωνα που γίνεται στο θεματικό περιεχόμενο των 

εθνικών σχολών αφορά και την αναφορά στο δημοτικό τραγούδι. Πρόκειται για 

συμβολική αναπαράσταση πολιτιστικών στοιχείων μέσα από έντεχνες φόρμες. 

Όπως οι χαρακτηριστικές μελωδίες χαρακτηρίζουν πρόσωπα έτσι και οι γνωστές 
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δημοτικές ή θρησκευτικές μελωδίες χαρακτηρίζουν πολιτισμικές καταστάσεις. Η 

χρήση αυτών των μελωδιών γίνεται με έντεχνη επεξεργασία. (Σελ.61: Ολυμπία 

Φράγκου-Ψυχοπαίδη “Η Εθνική Σχολή Μουσικής” Προβλήματα Ιδεολογίας. εκδ. 

Ίδρυμα Μεσογειακών Μελετών, Αθήνα 1990) 

«Η σχολή των Πέντε» στη Ρωσία. 

Στη Ρωσία, γύρω στο 1865, ιδρύθηκε από πέντε συνθέτες η «Εθνική 

Ρωσική Σχολή». Οι συνθέτες αυτοί βάσιζαν τις συνθέσεις τους αποκλειστικά την 

Εθνική Λαϊκή μουσική που τραγουδούσε και έπαιζε ο λαός στις γιορτές του. Η 

ομάδα των πέντε συνθετών έδωσε νέα ώθηση στη ρωσική μουσική. Πρώτος ο 

Michael Glinka και μετά οι υπόλοιποι έκαναν ενορχηστρώσεις σε απλά 

τραγούδια δημιουργώντας όπερες, συμφωνίες και πολλά αθάνατα 

αριστουργήματα, βασισμένα πάνω σε λαϊκές μελωδίες. Οι συνθέτες των άλλων 

χωρών επηρεάστηκαν και αποφάσισαν να ακολουθήσουν και αυτοί ίδια βήματα. 

(Σελ.197-198:Λίντα Λεούση “Ιστορία της Ελληνικής Μουσικής 2000 π.Χ. – 2000 μ.Χ.” 

εκδ. Άγκυρα,Αθήνα,2003) 

Στη ρωσική μουσική αναπτύσσονται δύο τάσεις: η πιο προοδευτική 

καλλιεργεί τους δεσμούς με την ευρωπαϊκή, ενώ η συντηρητική προτιμά να 

διατηρήσει τα εθνικά χαρακτηριστικά μακριά από τις δυτικές επιδράσεις. Πέντε 

Ρώσοι συνθέτες δημιούργησαν τη «ρωσική μουσική ένωση» Αlexander 

Porfiryevich Borodin (1833-1887), Cezar Antonovich Cui (1835-1918), Modeste 

Petrovich Mussorgsky (1839-1881), Nicolay Rimsky-Korsakov(1844-1908) και ο 

Mily Alexeyevich Balakirev (1837-1910). Οι συνθέτες της ρωσικής μουσικής 

ένωσης αναπτύσσουν στη μουσική τους ένα «ρεαλιστικό» μουσικό στυλ. 

 (Σελ.276: Αναστασία Α.Σιώψη “Η μουσική στην Ευρώπη του δέκατου ένατου αιώνα” 

εκδ. Τυποθήτω, Αθήνα 2005) 

Άλλο ένα στοιχείο που χαρακτηρίζει γενικότερα τη ρωσική μουσική της 
εποχής είναι η ευαισθησία με την οποία μεταχειρίζονται οι συνθέτες την 
ορχηστρική παλέτα. Οι συνθέτες χρησιμοποιούν συχνά τους εκκλησιαστικούς 
τρόπους, τις φυσικές ελάσσονες κλίμακες ,τη διευρυμένη τονικότητα με την 
ελάσσονα κλίμακα και τη σχετική ή ομώνυμη μείζονα και την ολοτονική. Ως 
αρμονικά χαρακτηριστικά ξεχωρίζουν οι πλάγιες πτώσεις, οι απροσδόκητες 
λύσεις συγχορδιών και οι αλλοιωμένες συγχορδίες. (Σελ.279: Αναστασία Α.Σιώψη 
“Η μουσική στην Ευρώπη του δέκατου ένατου αιώνα” εκδ. Τυποθήτω, Αθήνα 2005).  

 
(Σελ. 332: Άννα-Μαρία Ρεντζεπέρη “Η σχέση μουσικής και λόγου στο μελοδραματικό 
έργο των Ελλήνων συνθετών της πρώτης γενιάς της Εθνικής Μουσικής Σχολής, 
Διονύσιου Λαυράγκα, Μανώλη Καλομοίρη και Μάριου Βάρβογλη” Διδακτορική 
διατριβή, Θεσσαλονίκη 2002) 
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Στη ρωσική όπερα το λιμπρέτο γράφεται στη ρωσική γλώσσα. Οι 

υποθέσεις τους διαπραγματεύονται είτε χαρακτηριστικές ρωσικές σκηνές και 
πρόσωπα είτε ρωσικά ιστορικά θέματα. Αντιπροσωπευτικές όπερες: 
«Ivan Susanin» και «Ruslan I Lyudmila»  του Mikhail Ivanovich Glinka (1804-
1857), «Boris Godunov» του Μodeste  Petrovich Mussorgsky (1839-1881) και 
«Eugene Onegin» του Pyotr Ilyich Tchaikovsky (1840-1893). 
 

Στην Τσεχοσλοβακία ο πρώτος εθνικός συνθέτης θεωρείται ο Bedrich 
Smetana (1824-1884) με πιο χαρακτηριστική του όπερα «Prodana nevesta» 
γραμμένη στην τσεχική γλώσσα και το θέμα της πηγάζει από τη ζωή της τσεχικής 
υπαίθρου. (Σελ. 332-324: Άννα-Μαρία Ρεντζεπέρη “Η σχέση μουσικής και λόγου στο 
μελοδραματικό έργο των Ελλήνων συνθετών της πρώτης γενιάς της Εθνικής Μουσικής 
Σχολής, Διονύσιου Λαυράγκα, Μανώλη Καλομοίρη και Μάριου Βάρβογλη” Διδακτορική 
διατριβή, Θεσσαλονίκη 2002) 

 

Τελικά, παρά τις αμέτρητες προσπάθειες παραμένει δύσκολο να 
κατανοήσουμε την ουσία της μουσικής του εθνικού στυλ χρησιμοποιώντας απτά 
κριτήρια. Το εθνικό στοιχείο συσσωρεύεται σε ένα αντικείμενο σε μία χρονική 
περίοδο, μέσω ενός μπερδεμένου δικτύου γεγονότων, περιστάσεων, 
αποφάσεων και προθέσεων, παρά αυθαίρετα. 

Συνολικά η ιστορική ανάλυση του εθνικού χαρακτήρα της μουσικής 
αντιμετωπίζει μερικές δυσκολίες: η αβεβαιότητα σχετικά με το αποτύπωμα του 
ατομικού στο εθνικό, τα εξωγενή κίνητρα λόγω πολιτικής αβεβαιότητας και 
αμελητέα αποτέλεσμα της υιοθέτησης της λαϊκής μουσικής. 

 
Συνολικά, η εθνική μουσική, κατά κανόνα να παρατηρείται ως μία 

έκφραση πολιτικών κινήτρων που τείνουν να εμφανιστούν όταν επιδιώκεται η 

εθνική ανεξαρτησία, όταν αρνούνται ή διακινδυνεύουν αντί να πετύχουν ή να 

ενοποιηθούν. (Σελ.37-39:Carl Dahlhaus “Nineteenth-Century Music”,1989) 
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2.  Εθνικισμός στην Ελλάδα τον 19ο – 20ο αιώνα 

 

Η περίοδος από τα τέλη του 19ου αιώνα ως τη συμπλήρωση πρώτων 

δεκαετιών του 20ου αιώνα διαδραματίζεται από με μία σειρά σημαντικών 

κοινωνικών ζυμώσεων στον ελλαδικό χώρο, ενώ συμπίπτει χρονικά με την άνοδο 

της αστικής τάξης, καθυστερημένα βέβαια σε σχέση με τα προηγμένα κράτη της 

υπόλοιπης Ευρώπης. (Σελ.20:Γιάννης Μπελώνης “Η μουσική δωματίου στην Ελλάδα 

στο πρώτο μισό του 20ου αιώνα. Η περίπτωση του Μάριου Βάρβογλη” εκδ. Κέντρο 

Ελληνικής Μουσικής, Αθήνα 2012) 

 

2.1 Η Ελλάδα το διάστημα 1870-1920:κοινωνικο-πολιτικές εξελίξεις 

 

Στη διάρκεια των 400 χρόνων σκλαβιάς οι Έλληνες σχημάτισαν εφήμερες 

κοινότητες στη δυτική Ευρώπη, τη Ρωσία, τη Β. Αφρική. Στη Μικρά Ασία οι 

Έλληνες ζούσαν από την αρχαιότητα. Υπό την οθωμανική αυτοκρατορία 

μιλούσαν ελληνικά, φοιτούσαν σε ελληνικά σχολεία, λειτουργούσαν σε 

ελληνικές ορθόδοξες εκκλησίες, ίδρυαν τις βιβλιοθήκες τους, εκδοτικούς οίκους 

και αθλητικούς πολιτιστικούς συλλόγους. Διατηρούσαν στενή σχέση με την 

πατρίδα και συνέβαλαν με τον πλούτο και τη μόρφωσή τους στην πρόοδο του 

λαού. (Σελ.19:Καίτη Ρωμανού “Ιστορία της Έντεχνης Νεοελληνικής Μουσικής” εκδ. 

Κουλτούρα, Αθήνα 2000) 

Λίγο πριν από τα μέσα του 19ου αιώνα συντελείται η αφύπνιση των 

χριστιανικών μειονοτήτων στην Ευρώπη σε βάρος της οθωμανικής 

αυτοκρατορίας. Για τους Έλληνες η εθνική αφύπνιση θα τροφοδοτήσει ένα 

κίνημα χειραφέτησης απέναντι στους πολιτικά κυρίαρχους Τούρκους. (Σελ.118: 

Ιωάννης Δημάκης “Φιλελευθερισμός, Σοσιαλισμός και Εθνικισμός στη νεότερη 

Ευρώπη” εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 1983) 

Η Πελοπόννησος, η Στερεά Ελλάδα νοτίως της Θεσσαλίας και οι Κυκλάδες 

απελευθερώθηκαν με την Επανάσταση του 1821. Η Μακεδονία, η Ήπειρος, η 

Κρήτη και τα νησιά του Αιγαίου ενώθηκαν αργότερα με τη χώρα, και 

συγκεκριμένα μετά τους Βαλκανικούς Πολέμους το 1913, ενώ τα Δωδεκάνησα 

προσαρτήθηκαν το 1947. (Σελ.19:Καίτη Ρωμανού “Ιστορία της Έντεχνης 

Νεοελληνικής Μουσικής” εκδ. Κουλτούρα, Αθήνα 2000) 
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2.1.1. Η κατάσταση της Ελλάδας τον 19ο αιώνα 

 

Μετά την απελευθέρωση του 1821 η Ελλάδα προσπαθεί να συνέλθει από 

τη μακραίωνη νάρκη προσπαθώντας να αποτινάξει όλους τους αιώνες 

σκοταδισμού που την υποχρέωσαν σε έναν διαρκή πνευματικό ύπνο. 

(Σελ.187:Λίντα Λεούση “Ιστορία της Ελληνικής μουσικής 2000 π.Χ.-2000 μ.Χ.” Εκδ. 

Άγκυρα, Αθήνα 2003)  

Στην προσπάθεια αυτή της ανάκαμψης το κυρίαρχο μοτίβο στο τέλος του 
19ου αιώνα στην Ελλάδα ήταν η Μεγάλη Ιδέα. Και δεν είναι τίποτε άλλο από την 
επιδίωξη της συνταύτισής του ελληνικού κράτους με το ελληνικό έθνος μέσω της 
συγχώνευσης στην επικράτεια του ελληνικού κράτους όλων των πληθυσμών που 
θεωρούνται ελληνικοί. Θεωρητική προϋπόθεση της Μεγάλης Ιδέας ήταν η 
αποκατάσταση του Βυζαντίου. Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία αποτέλεσε το 
πρότυπο  της Μεγάλης Ιδέας και της εδαφικής επέκτασης του ελληνισμού. Η 
Μεγάλη Ιδέα ήταν εξαρχής συνδεδεμένη με το αλυτρωτικό ζήτημα. Η επίλυσή 
του ξεκινά με τους βαλκανικούς πολέμους και ολοκληρώνεται με τη 
Μικρασιατική καταστροφή και οριστικοποίηση των ελληνικών συνόρων. (Σελ.48-
49:Γιάννης Μπελώνης “Η μουσική δωματίου στην Ελλάδα στο πρώτο μισό του 20ου 
αιώνα. Η περίπτωση του Μάριου Βάρβογλη” εκδ. Κέντρο Ελληνικής Μουσικής, Αθήνα 
2012) 
(Σελ.63-64: Μάρκος Τσέτσος “Εθνικισμός και Λαϊκισμός στη νεοελληνική μουσική” 
Πολιτικές όψεις μίας πολιτισμικής απόκλισης.,εκδ. Ίδρυμα Σάκη Καραγιώργα, Αθήνα 
2011) 
(Σελ.29: Γεωργία-Μαρία Τσερπέ “Μουσικοποιητική μορφή στα τραγούδια για φωνή και 
πιάνο του Μανώλη Καλομοίρη” Διδακτορική διατριβή, Θεσσαλονίκη 2006) 

 

Η πόλη της Αθήνας είχε δύο όψεις αντανακλούσε την προσπάθεια του 

κράτους να εξευρωπαϊστεί: μία εξευρωπαϊσμένη και μία ανατολική. Ο 

μετασχηματισμός της σε ευρωπαϊκή μεγαλούπολη ήταν ένας από τους 

πρωταρχικούς στόχους της τότε ηγετικής τάξης: ο δήμαρχος Αθηναίων Σπύρος 

Μερκούρης, η τάξη των εμπόρων και των επιχειρηματιών, οι παλιννοστούντες 

Έλληνες κεφαλαιούχοι, ο τύπος και οι πνευματικές και καλλιτεχνικές δυνάμεις 

του τόπου. (Σελ.48:Κατερίνα Σαρροπούλου ”Ο Κωνσταντίνος Χρηστομάνος και η εποχή 

του”130 χρόνια από τη γέννησή του.,εκδ. Ίδρυμα Γουλανδρή, Αθήνα,1999) 

Το ελληνικό κράτος αντιμετώπιζε μεγάλα προβλήματα στην προσπάθεια 

ανάκαμψης και εναρμόνισής του με τους ευρωπαϊκούς ρυθμούς. Γι’ αυτό 

σημειώνεται μεγάλη απόκλιση και διάφορά φάσης  με την Ευρώπη όσον αφορά 

την πρόοδο και  την εξέλιξη σχεδόν σε όλους τους τομείς. 
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Απούσας μίας παραγωγικής αστικής τάξης, γύρω από την διογκωμένη για την 

εποχή δημόσια διοίκηση δημιουργήθηκε ένα πλέγμα εμπορικών και 

υπηρεσιακών δραστηριοτήτων. Η ανάγκη στελέχωσης του κρατικού μηχανισμού 

οδήγησε στη συγκρότηση ενός εκπαιδευτικού συστήματος εξαρχής 

διαρθρωμένου σε τρείς βαθμίδες με το Πανεπιστήμιο Αθηνών στην κορυφή. 

Απουσία αυτόχθονης αστικής τάξης , δόθηκε στους γόνους των κατοίκων της 

υπαίθρου η δυνατότητα ένταξης στο εκπαιδευτικό σύστημα, για να 

στελεχώσουν το προσωπικό της διοίκησης. Τα μικροαστικά και τα μεσοαστικά 

στρώματα που παράγονταν και αναπτύσσονταν στα διοικητικά κέντρα της χώρας 

έλκουν το δυναμικό τους από την ύπαιθρο. (Σελ.16-17: Μάρκος Τσέτσος 

“Εθνικισμός και Λαϊκισμός στη νεοελληνική μουσική” Πολιτικές όψεις μίας 

πολιτισμικής απόκλισης.,εκδ. Ίδρυμα Σάκη Καραγιώργα, Αθήνα 2011) 

 

2.1.2. Οι κοινωνικοί, ιδεολογικοί και πολιτικοί παράγοντες της  απόκλισης 

από την Ευρώπη 

 

Η Ελλάδα ήταν κατά βάση γεωργική χώρα, στην οποία ουδέποτε 

υλοποιήθηκε η εκβιομηχάνιση της κοινωνίας.  Η μεσαία τάξη, η οποία 

δημιουργήθηκε λίγο πριν την επανάσταση οργανώθηκε και έδρασε στις 

παράλιες πόλεις, όπως η Κωνσταντινούπολη, η Οδησσός, αλλά και κάποια 

ελληνικά νησιά. Από τη δομή του νεοσύστατου ελληνικού κράτους έλειπαν οι 

κοινωνικές προϋποθέσεις για τη διάρθρωση μίας αστικής τάξης αντίστοιχης με 

αυτή των ανεπτυγμένων κρατών της Ευρώπης.) Η νεοελληνική κοινωνία, ακόμα 

και μετά την ίδρυση του ελληνικού κράτους, διατηρεί την αγροτική οικογένεια, 

με την οποία δεν επέρχεται σε ρήξη μετά την είσοδο των μελών της στον αστικό 

βίο, τον τοπικισμό και την ευνοιοκρατία.  Η κοινωνική κινητικότητα αφορούσε 

τη μετάβαση από παραγωγικές (γεωργία) σε μη παραγωγικές δραστηριότητες 

(εμπόριο), σε πλήρη απόκλιση από το καθιερωμένο πρότυπο βιομηχανικής 

ανάπτυξης. (Σελ. 38-39: Μάρκος Τσέτσος “Εθνικισμός και Λαϊκισμός στη νεοελληνική 

μουσική” Πολιτικές όψεις μίας πολιτισμικής απόκλισης.,εκδ. Ίδρυμα Σάκη Καραγιώργα, Αθήνα 

2011) 

(Σελ.20,55:Γιάννης Μπελώνης “Η μουσική δωματίου στην Ελλάδα στο πρώτο μισό του 

20ου αιώνα. Η περίπτωση του Μάριου Βάρβογλη” εκδ. Κέντρο Ελληνικής Μουσικής, 

Αθήνα 2012)  

Κατά την προσπάθεια του εξευρωπαϊσμού λοιπόν  της ελληνικής 

κοινωνίας, προέκυψε μία κοινωνική ομάδα με πολλά από τα χαρακτηριστικά της 
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μεσαίας τάξης της μοντέρνας εποχής, η οποία όμως, λόγω της απουσίας μίας 

ανώτερης τάξης κατέλαβε τη θέση της στην κορυφή της κοινωνικής πυραμίδας. 

Υπήρχε μία εμφανής διαφορά με την Ευρώπη: Η μεσαία τάξη στη Δύση 

αναπτυσσόταν σε σύγκριση με  την κρατική εξουσία, η οποία εμπόδιζε την 

ελεύθερη λειτουργία των αγορών, ενώ το ελληνικό ισοδύναμο λειτουργούσε ως 

«εξάρτημα» της κρατικής μηχανής. (Σελ.20:Γιάννης Μπελώνης “Η μουσική 

δωματίου στην Ελλάδα στο πρώτο μισό του 20ου αιώνα. Η περίπτωση του Μάριου 

Βάρβογλη” εκδ. Κέντρο Ελληνικής Μουσικής, Αθήνα 2012) 

Έτσι, η ιδιότυπη σύσταση ενός κοινωνικού σώματος αποτελούμενη κατά 

βάση από δύο τάξεις, μία πλειοψηφούσα αγροτική και μια διογκούμενη 

μικροαστική. Το δε λεπτό μεγαλοαστικό στρώμα, αρκούμενο στην κτηματική και 

χρηματιστική κερδοσκοπία, έμεινε στο περιθώριο του πολιτικού, κοινωνικού και 

πολιτικού βίου. Το συντηρητικό και φορμαλιστικό νεοελληνικό εκπαιδευτικό 

σύστημα απέβλεπε κυρίως στη δημιουργία δημοσίων υπαλλήλων και άλλων μη 

παραγωγικών επαγγελματιών, όπως δικηγόρων, γιατρών, δασκάλων και 

καθηγητών. (Σελ.19-20: Μάρκος Τσέτσος “Εθνικισμός και Λαϊκισμός στη νεοελληνική 

μουσική” Πολιτικές όψεις μίας πολιτισμικής απόκλισης.,εκδ. Ίδρυμα Σάκη Καραγιώργα, 

Αθήνα 2011) 

Επιπλέον, η διείσδυση της τυπογραφίας στον ελληνικό αστικό χώρο δεν 

οδήγησε, στην αποκρυστάλλωση μίας σταθερής έντυπης γλώσσας, αλλά στη 

διγλωσσία, η οποία στάθηκε εμπόδιο στο πρόσταγμα ομογενοποίησης του 

έθνους. (Σελ.67: Μάρκος Τσέτσος “Εθνικισμός και Λαϊκισμός στη νεοελληνική 

μουσική” Πολιτικές όψεις μίας πολιτισμικής απόκλισης.,εκδ. Ίδρυμα Σάκη Καραγιώργα, 

Αθήνα 2011) 

 

2.1.3. Ιστορική αναδρομή κατά το διάστημα (1880-1920) 

 

Από το 1882 ως το 1895 ο Χαρίλαου Τρικούπης επιχειρεί  την ανορθωτική 

προσπάθεια του, που είχε στόχο τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη της χώρας. 

Πραγματοποιούνται πολλά σημαντικά δημόσια έργα και αναπτύσσεται το 

εμπόριο και η βιομηχανία. Η χρηματοδότηση όμως της προσπάθειας αυτής 

πραγματοποιήθηκε με υπερδανεισμό και υπερφορολόγηση σε βάρος της ήδη 

εξαντλημένης ελληνικής κοινωνίας με αποτέλεσμα να οδηγήσει την Ελλάδα σε 

πτώχευση το 1893. (Σελ. 8: Άννα-Μαρία Ρεντζεπέρη “Η μουσική επεξεργασία του 

λόγου στην όπερα του Μανώλη Καλομοίρη «Το δαχτυλίδι της μάνας» Πτυχιακή 

Εργασία”, Θεσσαλονίκη 1993) 
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Την ίδια περίοδο το κύριο θέμα που απασχολεί τον Ελληνισμό είναι το 

εθνικό ζήτημα. Ο κακός χειρισμός της κυβέρνησης Δηλιγιάννη οδήγησε την 

Ελλάδα σε ελληνοτουρκικό πόλεμο το 1897, όπου και ηττήθηκε. Η κατάσταση 

στην Ελλάδα μετά την ήττα του 1897 και υπό την πίεση της κινητικότητας και της 

ρευστότητας στον χώρο των Βαλκανίων επέτρεπε στις αρχές του 20ου αιώνα 

εθνικές εξάρσεις και συμπεριφορές. Από το 1900 ως το 1909 συνεχίζεται η 

αλυτρωτική πολιτική κυρίως μέσω του  Μακεδονικού  Αγώνα. (Σελ.80-81:Κατερίνα 

Σαρροπούλου ”Ο Κωνσταντίνος Χρηστομάνος και η εποχή του”130 χρόνια από τη 

γέννησή του.,εκδ. Ίδρυμα Γουλανδρή, Αθήνα,1999  

(Σελ.8-9: Άννα-Μαρία Ρεντζεπέρη “Η μουσική επεξεργασία του λόγου στην 

όπερα του Μανώλη Καλομοίρη «Το δαχτυλίδι της μάνας» Πτυχιακή Εργασία”, 

Θεσσαλονίκη 1993) 

Η ανατολή του 20ου αιώνα βρήκε την Ελλάδα μετά την ήττα της από τους 

Τούρκους το 1897 χρεοκοπημένη. Οι Έλληνες που ήταν τόσο καιρό 

καταπιεσμένοι άρχισαν όμως  να έρχονται σε επαφή με τα παράλια της Μικράς 

Ασίας και τη Σμύρνη. Ο ελληνισμός είχε διατηρηθεί εκεί χάρη στη συνέχεια της 

παράδοσης της ελληνικής γλώσσας και της Ορθόδοξης εκκλησίας. Αυτοί μαζί με 

τους κατοίκους από τη Στερεά Ελλάδα και κυρίως από τα νησιά άρχισαν να 

συρρέουν στη Σμύρνη και την Κωνσταντινούπολη. Με το εμπορικό και 

επιχειρηματικό δαιμόνιο των Ελλήνων οι πόλεις αυτές εξελίσσονται σε ανθούσες 

και εύρωστες οικονομικά. (Σελ.202,209-210:Λίντα Λεούση “Ιστορία της Ελληνικής 

μουσικής 2000 π.Χ.-2000 μ.Χ.” Εκδ. Άγκυρα, Αθήνα 2003) 

Τον Νοέμβριο του 1901 εκδηλώνονται αντιδράσεις για το θέμα της 

γλώσσας και της μετάφρασης του Ευαγγελίου. Ξεσπούν αιματηρά επεισόδια, 

που είναι γνωστά ως «Ευαγγελικά», όταν ένα πελώριο πλήθος οδηγούμενο από 

φοιτητές, διαδηλώνει κατά της κυκλοφορίας μεταφράσεων των Ευαγγελίων. 

Δεδομένων των γεγονότων αυτών, απλώνεται βαθμιαία στους Έλληνες η 

επίγνωση πως ο μόνος τρόπος επιβίωσης της χώρας είναι  ισχυροποίησή της με 

πρότυπα τις Μεγάλες Δυνάμεις της Δύσης. Χαρακτηριστικό είναι το σχόλιο του 

διευθυντή της εφημερίδας «Αθήναι» ότι οι δημοτικιστές έχουν σκοπό να 

υπονομεύσουν τον ελληνισμό εξυπηρετώντας συμφέροντα Σλάβων. 

Η πτώση της κυβέρνησης και του μητροπολίτη εξαιτίας των Ευαγγελικών 

κατέστησε σαφές ότι τα θέματα της παράδοσης έχουν ζωτική σημασία για την 

αθηναϊκή κοινωνία. (Σελ.31,37,213:Καίτη Ρωμανού “Εθνικής Μουσικής Περιήγησις 

1901-1912. Ελληνικά μουσικά περιοδικά ως πηγή έρευνας της ιστορίας της 

Νεοελληνικής μουσικής”,εκδ.Κουλτούρα,Αθήνα,1996) 
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(Σελ.116-117:Καίτη Ρωμανού “Έντεχνη Ελληνική Μουσική στους νεότερους χρόνους” 

Εκδ. Κουλτούρα, Αθήνα 2006) 

(Σελ.35:Καίτη Ρωμανού “Ιστορία της Έντεχνης Νεοελληνικής Μουσικής” εκδ. 

Κουλτούρα, Αθήνα 2000)    

Στο ξεκίνημα του 20ου αιώνα σημειώνεται αντίδραση στις κυβερνητικές  

επιλογές. Έτσι, στις 15 Αυγούστου του 1909 πραγματοποιείται το κίνημα στο 

Γουδί, κατά την οποία νεαροί αξιωματικοί με 5,500 περίπου στρατιώτες έθεσαν 

όρους, για να μη βαδίσουν εναντίον των Αθηνών, αιτήματα για τη μεταρρύθμιση 

του στρατεύματος, της διοίκησης, της δικαιοσύνης, της εκπαίδευσης και της 

οικονομίας. Ο λαός υποστήριξε σε μεγάλη διαδήλωση τους κινηματίες ως 

εκπροσώπους του. Το κίνημα στο Γουδί χάραξε βαθιά τομή στην πολιτική ζωή 

της χώρας, με πιο σημαντική από τις εκφράσεις της την περιστολή της παλαιάς 

ολιγαρχικής και ανακτορικής εξουσίας. Το μεγάλο αυτό γεγονός είχε ως 

αποτέλεσμα τον σχηματισμό της κυβέρνησης Βενιζέλου, που έγινε 

πρωθυπουργός το 1910. Μετά την επικράτηση των νεοκομματικών με την 

εκλογική νίκη του Βενιζέλου ξεκίνησε η πραγματοποίηση σοβαρού  ανορθωτικού  

έργου στην οργάνωση του κράτους και στις ένοπλες δυνάμεις. (Σελ.8-9: Άννα-

Μαρία Ρεντζεπέρη “Η μουσική επεξεργασία του λόγου στην όπερα του Μανώλη 

Καλομοίρη «Το δαχτυλίδι της μάνας» Πτυχιακή Εργασία”, Θεσσαλονίκη 1993) 

(Σελ.8-9: Άννα-Μαρία Ρεντζεπέρη “Η μουσική επεξεργασία του λόγου στην 

όπερα του Μανώλη Καλομοίρη «Το δαχτυλίδι της μάνας» Πτυχιακή Εργασία”, 

Θεσσαλονίκη 1993) 

 (Σελ.115-116:Καίτη Ρωμανού “Έντεχνη Ελληνική Μουσική στους νεότερους 

χρόνους” Εκδ. Κουλτούρα, Αθήνα 2006) 

(Σελ.50:Γιάννης Μπελώνης “Η μουσική δωματίου στην Ελλάδα στο πρώτο μισό 

του 20ου αιώνα. Η περίπτωση του Μάριου Βάρβογλη” εκδ. Κέντρο Ελληνικής Μουσικής, 

Αθήνα 2012) 

Το νέο, αναθεωρημένο από τον Βενιζέλο, σύνταγμα του 1911 εξασφαλίζει 

τις ατομικές ελευθερίες, την προστασία των υπαλλήλων από την αυθαιρεσία της 

εκτελεστικής εξουσίας και των πολιτικών, δημιουργείται για πρώτη φορά κράτος 

δικαίου. Αναδιοργανώνονται όλες οι κρατικές υπηρεσίες με τη γαλλική 

αποστολή να αναλαμβάνει την αναδιοργάνωση του στρατού και την αγγλική την 

αναδιοργάνωση του ναυτικού. Η πολιτική μεταρρύθμιση φέρνει και την 

κοινωνική: δημιουργούνται αγροτικοί συνεταιρισμοί, ευνοείται το εργατικό 

κίνημα, τίθενται οι βάσεις του συνδικαλισμού στην Ελλάδα, γίνονται 

προσπάθειες για τη μεταρρύθμιση της δημόσιας εκπαίδευσης. (Σελ.129: Ολυμπία 
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Φράγκου-Ψυχοπαίδη “Η Εθνική Σχολή Μουσικής” Προβλήματα Ιδεολογίας. εκδ. 

Ίδρυμα Μεσογειακών Μελετών, Αθήνα 1990) 

Η συμμετοχή της Ελλάδας  στον Βαλκανικό Πόλεμο το 1912 έχει ως 

συνέπεια την προσάρτηση της Ηπείρου, της Μακεδονίας, της Κρήτης και νησιών 

του Αιγαίου. Την περίοδο αυτή συνεχίζεται η ανάπτυξη των αστικών κέντρων και 

ιδιαίτερα της Αθήνας και προχωρεί η συνδικαλιστική οργάνωση των 

εργαζομένων μέσω των κινητοποιήσεων των αγροτών και απεργιών των 

εργατών.  

Το 1914 ξεσπά ο Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος. Στην Ελλάδα εκδηλώθηκαν δύο 

τάσεις εξωτερικής πολιτικής: των Βενιζελικών για τη συμμετοχή της Ελλάδας 

στον πόλεμο εναντίον των Κεντρικών Αυτοκρατοριών, και αυτή  των Βασιλικών 

για την τήρηση  της ουδετερότητας. Στη διαφωνία αυτή προστίθενται και οι 

αντιθέσεις εσωτερικής πολιτικής καθώς και οι ιδεολογικές και προσωπικές 

αντιθέσεις, που οδήγησαν τη χώρα σε διχασμό.  

Και ενώ ο Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος ακόμα εξελισσόταν, το 1916 

πραγματοποιείται καινούριο πολιτικοστρατιωτικό κίνημα στη Θεσσαλονίκη. Το 

1917,μετά από εννέα μήνες διχασμού ο βασιλιάς Κωνσταντίνος απομακρύνεται 

από τον θρόνο και η κυβέρνηση Βενιζέλου εγκαθίσταται στην Αθήνα. Με τη λήξη 

του πολέμου και την επικράτηση των Συμμάχων (1918)η Ελλάδα βρίσκεται στην 

παράταξη των νικητών. Ο ελληνικός στρατός κατέλαβε με την έγκριση των 

Συμμάχων τη Θράκη, την πόλη της Σμύρνης και την περιοχή της Μικράς Ασίας 

,και οι  εθνικές αυτές επιτυχίες κατοχυρώθηκαν με τη συνθήκη των Σεβρών το 

1920. (Σελ. 9: Άννα-Μαρία Ρεντζεπέρη “Η μουσική επεξεργασία του λόγου στην όπερα 

του Μανώλη Καλομοίρη «Το δαχτυλίδι της μάνας» Πτυχιακή Εργασία”, Θεσσαλονίκη 

1993) 

Ο ελληνικός πνευματικός κόσμος στρέφεται στη δημιουργία της εθνικής 

συνείδησης. Η αναγκαιότητα εθνικής ιδεολογίας οξύνεται από τα εθνικά 

ζητήματα που προκύπτουν με τους Βαλκανικούς Πολέμους και τον Α’ Παγκόσμιο 

Πόλεμο. Η Ελλάδα χωρίς να έχει συνέλθει ακόμη μετά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο 

και τον περιορισμό των τουρκικών συνόρων στον Έβρο, διχασμένη σε βενιζελική 

και βασιλική μπαίνει σε μια καινούρια σειρά πολεμικών και πολιτικών 

περιπετειών που καταλήγουν στη νίκη του Βενιζέλου με τη βοήθεια των 

συμμάχων της Entente και τη νίκη των ελληνικών στρατευμάτων στα 1918 

εναντίον των Βουλγάρων που είχαν φτάσει εν τω μεταξύ στη Μακεδονία. 

(Σελ.129: Ολυμπία Φράγκου-Ψυχοπαίδη “Η Εθνική Σχολή Μουσικής” Προβλήματα 

Ιδεολογίας. εκδ. Ίδρυμα Μεσογειακών Μελετών, Αθήνα 1990) 
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Στις βουλευτικές εκλογές όμως της 1ης Νοεμβρίου του 1920 ο Βενιζέλος 

καταψηφίζεται ο Βενιζέλος και η Ελλάδα χάνει τον εκπρόσωπό της στις σχέσεις 

με τις νικητήριες δυνάμεις. Η ανοδική πορεία της χώρας και το μεγάλο όραμα 

της Μεγάλης Ιδέας του Βενιζέλου τερματίζονται δραματικά με τη Μικρασιατική 

καταστροφή το 1922. (Σελ. 9: Άννα-Μαρία Ρεντζεπέρη “Η μουσική επεξεργασία του 

λόγου στην όπερα του Μανώλη Καλομοίρη «Το δαχτυλίδι της μάνας» Πτυχιακή 

Εργασία”, Θεσσαλονίκη 1993) 

 

2.1.4.  Έκφραση εθνικισμού στην Ελλάδα 

 

Σύμφωνα με τον ανθρωπολόγο Ersest Gellner ο ελληνικός εθνικισμός 

ανήκει στο είδος του «εθνικισμού της διασποράς». Σύμφωνα με την τυπολογία 

του, σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως και αυτή του Οθωμανικού κράτους, στο 

βαθμό που η εξουσιαστική πολιτισμική ομάδα εκσυγχρονίζεται και 

εκβιομηχανίζεται, οι ομάδες που έχουν συγκροτήσει υψηλό πολιτισμό, 

απειλούμενες ωθούνται στον εθνικισμό, προβάλλουν δηλαδή την απαίτηση 

εθνικού κράτους. (Σελ.37-38: Μάρκος Τσέτσος “Εθνικισμός και Λαϊκισμός στη 

νεοελληνική μουσική” Πολιτικές όψεις μίας πολιτισμικής απόκλισης.,εκδ. Ίδρυμα Σάκη 

Καραγιώργα, Αθήνα 2011) 

Ακόμα, ο ρόλος της θρησκείας στη διαμόρφωση του λαϊκού πρωτο-

εθνικισμού, ισχυρότερος από αυτόν της γλώσσας, παραμένει σημαντικος. Ο 

ελληνικός εθνικισμός δεν υπήρξε μόνο πολιτικός αλλά και θρησκευτικός. (Σελ.46: 

Μάρκος Τσέτσος “Εθνικισμός και Λαϊκισμός στη νεοελληνική μουσική” Πολιτικές όψεις 

μίας πολιτισμικής απόκλισης.,εκδ. Ίδρυμα Σάκη Καραγιώργα, Αθήνα 2011) 

 

2.2  Η Τέχνη  στην Ελλάδα το διάστημα 1870-1920 

 

Μετά την απελευθέρωση, στην εξαθλιωμένη Ελλάδα ο κόσμος είναι 

πνευματικά καθυστερημένος και φτωχός από κάθε άποψη. (Σελ.14:Κώστας 

Μυλωνάς “Ελληνική Μουσική. Ιστορικά ορόσημα” Εκδ. Νεφέλη, Αθήνα 2002)  

(Σελ.187:Λίντα Λεούση “Ιστορία της Ελληνικής μουσικής 2000 π.Χ.-2000 μ.Χ.” Εκδ. 

Άγκυρα, Αθήνα 2003) 
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2.2.1. Οι τέχνες στην Ελλάδα στο τέλος του 19ου αιώνα 

 
Αρχικά, τα έργα του 19ου αιώνα στην Ελλάδα επηρεάζονται από τον 

ρομαντισμό. Αντανακλούν την προσπάθεια ανασυγκρότησης και αποτίναξης 
από τον οθωμανικό ζυγό. Υπάρχει στροφή προς τον λαϊκό πολιτισμό και εθνικός 
προσανατολισμός. H ιδεολογική αυτή τάση είχε ισχυρή επίδραση στον τομέα του 
πολιτισμού. Άνθρωποι του πνεύματος και της τέχνης λόγω της επικρατούσης 
έξαρσης εθνικών συναισθημάτων και φρονημάτων ανταποκρίθηκαν στην 
επιθυμία να αναγνωριστεί η αξία της λαϊκής παράδοσης και να αναζητηθεί η 
φυσιογνωμία του εθνικού πολιτισμού.  
(Σελ.29-30: Γεωργία-Μαρία Τσερπέ “Μουσικοποιητική μορφή στα τραγούδια για φωνή 

και πιάνο του Μανώλη Καλομοίρη” Διδακτορική διατριβή, Θεσσαλονίκη 2006) 

 (Σελ. 100-103: Άννα-Μαρία Ρεντζεπέρη “Η σχέση μουσικής και λόγου στο 

μελοδραματικό έργο των Ελλήνων συνθετών της πρώτης γενιάς της Εθνικής Μουσικής 

Σχολής, Διονύσιου Λαυράγκα, Μανώλη Καλομοίρη και Μάριου Βάρβογλη” Διδακτορική 

διατριβή, Θεσσαλονίκη 2002) 

Η περίοδος γύρω στο 1880 είναι καθοριστική για την πορεία των 
νεοελληνικών γραμμάτων. Εκδηλώνονται αντιρρομαντικές τάσεις ως αντίδραση 
στον στόμφο και την υπερβολή του ρομαντισμού. Κάνει την Εμφάνισή του ο 
Ρεαλισμός, ένα σημαντικό καλλιτεχνικό ρεύμα που πρωτοεμφανίστηκε στην 
Ευρώπη. Λειτούργησε ως αντίδραση στον φανταστικό και ατομικό κόσμο των 
ρομαντικών προάγοντας την απεικόνιση της πραγματικότητας. Ως διάθεση ο 
ρεαλισμός έχει τον χαρακτήρα της προσγείωσης στην πραγματικότητα. (Σελ.191-
192: Άννα-Μαρία Ρεντζεπέρη “Η σχέση μουσικής και λόγου στο μελοδραματικό έργο 
των Ελλήνων συνθετών της πρώτης γενιάς της Εθνικής Μουσικής Σχολής, Διονύσιου 
Λαυράγκα, Μανώλη Καλομοίρη και Μάριου Βάρβογλη” Διδακτορική διατριβή, 
Θεσσαλονίκη 2002) 
 (Σελ. 10: Άννα-Μαρία Ρεντζεπέρη “Η μουσική επεξεργασία του λόγου στην όπερα του 

Μανώλη Καλομοίρη «Το δαχτυλίδι της μάνας» Πτυχιακή Εργασία”, Θεσσαλονίκη 1993) 

Επίσης, αλλάζει η στάση προς την ελληνική παράδοση δραστικά το 1890, 

καθώς το Βυζάντιο γίνεται αποδεκτό ως αναπόσπαστο μέρος της ελληνικής 

ιστορικής συνείδησης. Επιπλέον, η καθιέρωση στους ναούς και στη παιδεία 

«σωστού» ύφους της εκκλησιαστικής μουσικής είναι αίτημα που προωθείται με 

την επίδραση της Ευρώπης και έχει πλατιά λαϊκή απήχηση γιατί συνδέεται με 

την ανάγκη διάπλασης εθνικής συνείδησης. (Σελ.33:Καίτη Ρωμανού “Ενικής 

Μουσικής Περιήγησις 1901-1912. Ελληνικά μουσικά περιοδικά ως πηγή έρευνας της 

ιστορίας της Νεοελληνικής μουσικής”,εκδ.Κουλτούρα,Αθήνα,1996) 

 (Σελ.298: Αναστασία Α.Σιώψη “Η μουσική στην Ευρώπη του δέκατου ένατου αιώνα” 

εκδ. Τυποθήτω, Αθήνα 2005) 
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Ιδρύεται το Σχολείο των Τεχνών. Η καλλιτεχνική παραγωγή ενισχύεται με 

υποτροφίες, διοργάνωση διαγωνισμών, αποστολές στο εξωτερικό για 

μετεκπαίδευση και φυσικά κρατικές και δημόσιες παραγγελίες. Ευνοϊκή είναι 

και η μοίρα της ποίησης και της λογοτεχνίας, αφού στις παραγωγικές της 

ζυμώσεις μπορεί να συμμετάσχει κάθε εγγράμματος αστός. Ο νεοκλασικισμός 

της εισαγόμενης αρχιτεκτονικής την καθιστά ενθουσιωδώς αποδεκτή. (Σελ.20-21: 

Μάρκος Τσέτσος “Εθνικισμός και Λαϊκισμός στη νεοελληνική μουσική” Πολιτικές όψεις 

μίας πολιτισμικής απόκλισης.,εκδ. Ίδρυμα Σάκη Καραγιώργα, Αθήνα 2011)  

 (Σελ. 158:Καίτη Ρωμανού “Έντεχνη Ελληνική Μουσική στους νεότερους χρόνους” Εκδ. 

Κουλτούρα, Αθήνα 2006) 

Οι εξελίξεις στους χώρους της λογοτεχνίας κα των εικαστικών τεχνών 

πυροδοτούν τραυματικά γεγονότα της πτώχευσης του 1893 και του πολέμου του 

1897 και αφορούν ουσιαστικά διαδικασίες σταδιακής απομάκρυνσης από το 

λαϊκιστικό εθνικιστικό πρότυπο, σε αναζήτηση της «ελληνικότητας» .Μία από τις 

εκδηλώσεις του νέου ελληνικού πολιτισμού ήταν η προσπάθεια αντικατάστασης 

του «ελληνισμού» από την «ρωμιοσύνη» στην αναζήτηση εθνικής ταυτότητας, 

προσπάθεια που υποστηρίχθηκες από νέους, προοδευτικούς λογοτέχνες. 

(Σελ.157:Καίτη Ρωμανού “Έντεχνη Ελληνική Μουσική στους νεότερους χρόνους” Εκδ. 

Κουλτούρα, Αθήνα 2006) 

(Σελ.100: Μάρκος Τσέτσος “Εθνικισμός και Λαϊκισμός στη νεοελληνική μουσική” 

Πολιτικές όψεις μίας πολιτισμικής απόκλισης.,εκδ. Ίδρυμα Σάκη Καραγιώργα, Αθήνα 

2011) 

Παράγοντες που συνετέλεσαν στην ανάπτυξη του πολιτισμού είναι: οι 

ποιητικοί διαγωνισμοί και η πανεπιστημιακή κριτική, η ανάπτυξη της κριτικής ως 

αυτοδύναμης λογοτεχνικής δραστηριότητας με την κυκλοφορία πρωτοποριακών 

εντύπων, όπως η «Εστία» (1876), ο «Ραμπαγάς» (1878) κ.α. Στις στήλες τους 

εμφανίζονται μεταφρασμένα έργα σύγχρονων Ευρωπαίων λογοτεχνών. (Σελ. 10: 

Άννα-Μαρία Ρεντζεπέρη “Η μουσική επεξεργασία του λόγου στην όπερα του Μανώλη 

Καλομοίρη «Το δαχτυλίδι της μάνας» Πτυχιακή Εργασία”, Θεσσαλονίκη 1993) 

Το γλωσσικό ζήτημα παίζει αποφασιστικό ρόλο σε όλους τους τομείς της 

ελληνικής πολιτιστικής ζωής. Κατά τη διαμόρφωση της εθνικής συνείδησης, η 

ελληνική λογοτεχνία επωμίστηκε το ρόλο του φύλακα της παράδοσης. Σταδιακά 

η γλωσσική μάχη κερδίζεται, καθώς ποιητές και λογοτέχνες κάνουν χρήση της 

δημοτικής γλώσσας, παρόλο που η καθαρεύουσα παραμένει η επίσημη γλώσσα 

του κράτους, της εκκλησίας και της εκπαίδευσης στις αρχές του 20ου αιώνα. 

(Σελ.298: Αναστασία Α.Σιώψη “Η μουσική στην Ευρώπη του δέκατου ένατου αιώνα” 

εκδ. Τυποθήτω, Αθήνα 2005) 
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2.2.2. Οι τέχνες και το ζήτημα της Γλώσσας στην Ελλάδα 

 

Η καθαρεύουσα κατασκευάστηκε υπό την επιρροή της Δύσης κατά τη 

μελέτη των Αρχαίων Ελλήνων. Ήταν η επίσημη γλώσσα, η γλώσσα του τύπου και 

της λογοτεχνίας ως περίπου το 1880. Η γλώσσα του λαού όμως ήταν το σύνολο 

των τοπικών ιδιωμάτων. Από αυτά κατασκευάστηκε η δημοτική στα 1880, και 

αυτή, από δυτικής παιδείας Έλληνες, που αντέδρασαν στην επίδραση επί της 

σύγχρονης λογοτεχνίας και της αρχαίας ελληνικής παράδοσης, καθώς και στην 

κοινωνική διάκριση που προκαλούσε η αδυναμία του λαού να καταλάβει την 

επίσημη γλώσσα. (Σελ.157-158:Καίτη Ρωμανού “Έντεχνη Ελληνική Μουσική στους 

νεότερους χρόνους” Εκδ. Κουλτούρα, Αθήνα 2006) 

Πρώτα οι ποιητές και μετά οι πεζογράφοι αρχίζουν να εγκαταλείπουν την 

καθαρεύουσα και να στρέφονται προς τη δημοτική. Στη στροφή αυτή 

συνετέλεσε η ανάπτυξη της λαογραφίας με τις συλλογές δημοτικών τραγουδιών. 

Ο Γιάννης Ψυχάρης – επικεφαλής του δημοτικισμού, δημοσιεύει το 1888 ένα 

κείμενο «Το ταξίδι μου» που θεωρήθηκε μανιφέστο του δημοτικισμού. Η 

διαμάχη ανάμεσα στη δημοτική και στην καθαρεύουσα παίρνει και 

κοινωνικοπολιτικές προεκτάσεις. (Σελ. 10: Άννα-Μαρία Ρεντζεπέρη “Η μουσική 

επεξεργασία του λόγου στην όπερα του Μανώλη Καλομοίρη «Το δαχτυλίδι της μάνας» 

Πτυχιακή Εργασία”, Θεσσαλονίκη 1993) 

Η σταδιακή στροφή από την καθαρεύουσα στη δημοτική και την 

«ανάκτηση της παράδοσης» όσον αφορά τη λογοτεχνία, και την ηθογραφία όσον 

αφορά τη ζωγραφική συνιστά εμβάθυνση του κυρίαρχου συντηρητικού 

εθνικισμού και συμβάλλει στην ολοκλήρωση του εθνικιστικού προγράμματος. Σε 

αντίθεση με την καθαρεύουσα, η δημοτική ήταν σε θέση να συμβάλλει 

αποτελεσματικά στην εθνική ομογενοποίηση και του πολιτισμικού χώρου, 

ικανοποιώντας το εθνικιστικό κίνημα για τη συγκρότηση ενός υψηλού 

πολιτισμού ικανού να ενσωματώσει τις εργατικές και αγροτικές μάζες. (Σελ.60-

61: Μάρκος Τσέτσος “Εθνικισμός και Λαϊκισμός στη νεοελληνική μουσική” Πολιτικές 

όψεις μίας πολιτισμικής απόκλισης.,εκδ. Ίδρυμα Σάκη Καραγιώργα, Αθήνα 2011) 
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2.2.3. Οι τέχνες στην Ελλάδα τον 20ο αιώνα 

 

Τον 20ο πια αιώνα εναλλάσσονται διάφορα καλλιτεχνικά ρεύματα με πιο 

γρήγορη ταχύτητα από ό,τι τον 19ο αιώνα. (Σελ.102-103: Μάρκος Τσέτσος 

“Εθνικισμός και Λαϊκισμός στη νεοελληνική μουσική” Πολιτικές όψεις μίας 

πολιτισμικής απόκλισης.,εκδ. Ίδρυμα Σάκη Καραγιώργα, Αθήνα 2011) 

Ο ρεαλισμός εξειδικεύεται είτε στην ανάλυση του ψυχικού βάθους του 
ανθρώπου είτε στην ανάλυση κοινωνικών μηχανισμών για τη βελτίωση της ζωής 
των ανθρώπων. Ακραία περίπτωση του ρεαλισμού αποτελεί ο νατουραλισμός, 
σχολή που συνδέθηκε στην Ελλάδα με τη γενιά του 1880. Ο νατουραλισμός 
αποτελεί φωτογραφική απεικόνιση της πραγματικότητας με έμφαση και στις πιο 
επουσιώδεις λεπτομέρειες. (Σελ. 192: Άννα-Μαρία Ρεντζεπέρη “Η σχέση μουσικής 
και λόγου στο μελοδραματικό έργο των Ελλήνων συνθετών της πρώτης γενιάς της 
Εθνικής Μουσικής Σχολής, Διονύσιου Λαυράγκα, Μανώλη Καλομοίρη και Μάριου 
Βάρβογλη” Διδακτορική διατριβή, Θεσσαλονίκη 2002) 

 
Κάνει την εμφάνισή του  και ο μοντερνισμός. Ο υπερβατικός συμβολισμός 

της προηγούμενης περιόδου δίνει τη θέση του σε έναν συμβολισμό πιο 

ψυχολογικό και εσωστρεφή της γενιάς του ‘30, πλήρως απαλλαγμένο από το 

λαϊκισμό και την παραδοσιοκρατίας. (Σελ.102-103: Μάρκος Τσέτσος “Εθνικισμός και 

Λαϊκισμός στη νεοελληνική μουσική” Πολιτικές όψεις μίας πολιτισμικής 

απόκλισης.,εκδ. Ίδρυμα Σάκη Καραγιώργα, Αθήνα 2011) 

Η ταχύτητα εξάπλωσης των νέων εικαστικών προτύπων στη ζωγραφική 

ήταν ανάλογη του ραγδαίου εξαστισμού της νεοελληνικής κοινωνίας την πρώτη 

εικοσαετία του 20ου αιώνα. Όπως στην λογοτεχνία παρατηρήθηκε μία τάση 

απομάκρυνσης από την ηθογραφία της υπαίθρου και μία στροφή προς το αστικό 

περιβάλλον, έτσι και στη ζωγραφική, σημειώνεται μία τάση απομάκρυνσης από 

την ηθογραφία της Σχολής του Μονάχου με τη μετατόπιση ενδιαφέροντος στο 

Παρίσι και προσανατολισμός σε νέους ζωγράφους και τεχνοτροπίες 

ιμπρεσιονιστικές, μετα-ιμπρεσιονιστικές, art nouveau και συμβολιστικές. 

(Σελ.16,100-101: Μάρκος Τσέτσος “Εθνικισμός και Λαϊκισμός στη νεοελληνική 

μουσική” Πολιτικές όψεις μίας πολιτισμικής απόκλισης.,εκδ. Ίδρυμα Σάκη Καραγιώργα, 

Αθήνα 2011)  

Ένα ακόμη ενδιαφέρον στοιχείο στις αρχές του 20ου αιώνα ήταν ο 

Ανατολισμός ή αλλιώς «οριενταλισμός». Ο ανατολισμός ενσωματώθηκε στην 

ιδεολογική ρητορική του πολιτισμικού εθνικισμού της Μεγάλης Ιδέας ως μία 

από τις συνιστώσες της. (Σελ.108-109: Μάρκος Τσέτσος “Εθνικισμός και Λαϊκισμός 

στη νεοελληνική μουσική” Πολιτικές όψεις μίας πολιτισμικής απόκλισης.,εκδ. Ίδρυμα 

Σάκη Καραγιώργα, Αθήνα 2011) 
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Η λογοτεχνία στην Ελλάδα 

 

Αρχικά στην ποίηση αισθητικά κυριαρχεί ο παρνασσισμός ένα ρεύμα που 

άκμασε κυρίως στη Γαλλία. Η ποίηση απελευθερώνεται και αυτή από την 

καθαρεύουσα και τον ρομαντισμό. Ηγετική φυσιογνωμία της γενιάς του 1880 

είναι ο Κωστής Παλαμάς (1859-1943), ο οποίος διακρίνεται για την αγάπη του 

προς την πατρίδα και την αποδοχή της εθνικής κληρονομιάς. (Το έργο του Κωστή 

Παλαμά συντέλεσε στο θεμελίωμα της νεοελληνικής τέχνης. Η δημιουργία 

έργων βρήκε τα εθνικιστικά της ιδανικά στην Παλαμική Ιδέα. Το παράδειγμα του 

Παλαμά αποτελεί υπόδειγμα εθνικής καλλιτεχνικής έκφρασης: ούτε δουλική 

απομίμηση του απαραίτητου για την εθνικιστική τέχνη λαϊκού στοιχείου, ούτε 

εκτροπή προς την εξίσου δουλική απομίμηση ξενικών προτύπων. Ο Παλαμάς 

επιχείρησε να προσγειώσει το πατριωτικό ιδανικό του στην πραγματικότητα και 

να το καταστήσει περισσότερο οικείο στη συλλογική συνείδηση, αντλώντας το 

ποιητικό υλικό του από τη ζωντανή λαϊκή παράδοση.) Άλλοι εκπρόσωποι είναι ο 

Κ. Βάρναλης (1884-1974) και ο Ι. Γρυπάρης (1870-1942). (Σελ. 10-11: Άννα-Μαρία 

Ρεντζεπέρη “Η μουσική επεξεργασία του λόγου στην όπερα του Μανώλη Καλομοίρη 

«Το δαχτυλίδι της μάνας» Πτυχιακή Εργασία”, Θεσσαλονίκη 1993) 

(Σελ.80-81: Μάρκος Τσέτσος “Εθνικισμός και Λαϊκισμός στη νεοελληνική μουσική” 

Πολιτικές όψεις μίας πολιτισμικής απόκλισης.,εκδ. Ίδρυμα Σάκη Καραγιώργα, Αθήνα 

2011) 

Έπειτα ακολουθεί ο αισθητισμός και ο συμβολισμός, τάσεις δύο 

μεταπαλαμικών γενιών. Εκπρόσωποί του είναι: ο Κώστας Χατζόπουλος (1868-

1920), ο Γιάννης Καμπύσης (1872-1901), ο Λάμπρος Πορφύρας (1879-1932) κ.α. 

Τα περιοδικά που διαδίδουν τα έργα των συμβολιστών είναι η «Τέχνη», ο 

«Διόνυσος» και το «Το περιοδικό μας». (Σελ. 11: Άννα-Μαρία Ρεντζεπέρη “Η 

μουσική επεξεργασία του λόγου στην όπερα του Μανώλη Καλομοίρη «Το δαχτυλίδι της 

μάνας» Πτυχιακή Εργασία”, Θεσσαλονίκη 1993) 

Στην πεζογραφία μετά το 1880 και ως τις αρχές του 20ου αιώνα ακμάζει το 

ηθογραφικό διήγημα και μυθιστόρημα. Οι βασικοί λόγοι που οδήγησαν στην 

ανάπτυξή τους είναι οι λαογραφικές εργασίες  του Ν. Πολίτη (1852-1921), η 

νατουραλιστική πεζογραφία της Δύσης και η αποκατάσταση συνθηκών 

ειρηνικής ζωής στην ελληνική ύπαιθρο. Τα δύο καλλιτεχνικά ρεύματα που 

κυριαρχούν, έχοντας αναπτυχθεί πρώτα στην Ευρώπη, είναι ο ρεαλισμός και ο 

νατουραλισμός. 



51 
 

Εμβληματικές παρουσίες είναι: ο Δημήτριος Βικέλας (1835-1908), ο 

Γεώργιος Βιζυηνός (1849-1896), ο Κωστής Παλαμάς(1859-1943),  ο Αλέξανδρος 

Παπαδιαμάντης (1851-1911), Ανδρέας Καρκαβίτσας (1865-1922), ο Αλέξανδρος 

Πάλλης (1851-1935), ο Αργύρης Εφταλιώτης (1849-1923), ο Γρηγόριος 

Ξενόπουλος (1867-1951), ο Κωνσταντίνος Χρηστομάνος (1867-1911), ο Νίκος 

Καζαντζάκης (1883-1957 κ.α. (Σελ.100: Μάρκος Τσέτσος “Εθνικισμός και 

Λαϊκισμός στη νεοελληνική μουσική” Πολιτικές όψεις μίας πολιτισμικής 

απόκλισης.,εκδ. Ίδρυμα Σάκη Καραγιώργα, Αθήνα 2011) 

(Σελ. 11: Άννα-Μαρία Ρεντζεπέρη “Η μουσική επεξεργασία του λόγου στην όπερα του 

Μανώλη Καλομοίρη «Το δαχτυλίδι της μάνας» Πτυχιακή Εργασία”, Θεσσαλονίκη 1993) 

 

Το θέατρο στην Ελλάδα 

 

Στην ελληνική δραματουργία ως το 1890 κυριαρχεί ο νεοκλασικισμός με 

κείμενα που γράφονται στην καθαρεύουσα και τα θέματά τους πηγάζουν από το 

παρελθόν. Σταδιακά αναζητείται μία θεματολογική και υφολογική ανανέωση 

ώστε το θέατρο να εκφράζει και τον σύγχρονο κοινωνικό προβληματισμό στη 

δημοτική γλώσσα. (Σελ. 11-12: Άννα-Μαρία Ρεντζεπέρη “Η μουσική επεξεργασία του 

λόγου στην όπερα του Μανώλη Καλομοίρη «Το δαχτυλίδι της μάνας» Πτυχιακή 

Εργασία”, Θεσσαλονίκη 1993) 

(Σελ.302-305): Αναστασία Α.Σιώψη “Η μουσική στην Ευρώπη του δέκατου ένατου 

αιώνα” εκδ. Τυποθήτω, Αθήνα 2005) 

Κάποιοι βρίσκουν διέξοδο στον συμβολισμό. Ένας από τους 

εκπροσώπους στου Συμβολισμού στην Ελλάδα ήταν ο Γιάννης Καμπύσης, που το 

1898-1901 αποστρέφεται τον ρεαλισμό και αφιερώνεται στο συμβολιστικό 

θέατρο (ελεύθερη έκφραση, στροφή στον εσωτερικό κόσμο και το όνειρο). (Σελ. 

18: Άννα-Μαρία Ρεντζεπέρη “Η μουσική επεξεργασία του λόγου στην όπερα του 

Μανώλη Καλομοίρη «Το δαχτυλίδι της μάνας» Πτυχιακή Εργασία”, Θεσσαλονίκη 1993) 

Σταθμό για το ελληνικό θέατρο αποτελεί η ίδρυση της «Νέας Σκηνής» από 

τον Κωνσταντίνο Χρηστομάνο το 1901. Ο θίασος αυτός ανεβάζει έργα στη 

δημοτική γλώσσα και  προχωρά στην ολική αναδόμηση της θεατρικής τέχνης, και 

ως προς τη μορφή και ως προς το περιεχόμενο. Έτσι πραγματοποιεί άνοιγμα 

προς τους νεωτερισμούς της Δύσης. Το 1898 ιδρύεται το Βασιλικό Θέατρο όπου 

ανεβαίνουν  έργα ποικίλου δραματολογίου σε καθαρεύουσα, μεικτή και 

δημοτική, και γίνονται αιτία διαμάχης. (Σελ.52-53:Κατερίνα Σαρροπούλου ”Ο 
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Κωνσταντίνος Χρηστομάνος και η εποχή του”130 χρόνια από τη γέννησή του.,εκδ. 

Ίδρυμα Γουλανδρή, Αθήνα,1999) 

(Σελ. 12: Άννα-Μαρία Ρεντζεπέρη “Η μουσική επεξεργασία του λόγου στην όπερα του 

Μανώλη Καλομοίρη «Το δαχτυλίδι της μάνας» Πτυχιακή Εργασία”, Θεσσαλονίκη 1993) 

(Σελ.315: Άννα-Μαρία Ρεντζεπέρη “Η σχέση μουσικής και λόγου στο μελοδραματικό 

έργο των Ελλήνων συνθετών της πρώτης γενιάς της Εθνικής Μουσικής Σχολής, 

Διονύσιου Λαυράγκα, Μανώλη Καλομοίρη και Μάριου Βάρβογλη” Διδακτορική 

διατριβή, Θεσσαλονίκη 2002) 

 
Η αστική τάξη ζητά τη ρεαλιστική παρουσίαση της καθημερινής 

πραγματικότητας. Η ηθογραφία είναι η ρεαλιστική απεικόνιση της καθημερινής 

ζωής των ανθρώπων κυρίως της υπαίθρου και αποτελεί βασικό άξονα του 

νεοελληνικού θεάτρου του 20ου αιώνα. Τα νέα είδη που εμφανίζονται είναι το 

κωμειδύλλιο (ηθογραφική κωμωδία με τραγούδια) και το δραματικό ειδύλλιο, 

τα οποία γράφονται στη δημοτική και αποτελούν αφετηρία για το γλωσσικό 

κίνημα στο θέατρο. Κύριοι εκπρόσωποι είναι: ο Δημήτριος Κορομηλάς (1850-

1898) και ο Δημήτριος Κόκκος (1856-1891). (Σελ. 11-12: Άννα-Μαρία Ρεντζεπέρη “Η 

μουσική επεξεργασία του λόγου στην όπερα του Μανώλη Καλομοίρη «Το δαχτυλίδι της 

μάνας» Πτυχιακή Εργασία”, Θεσσαλονίκη 1993) 

(Σελ.302-305): Αναστασία Α.Σιώψη “Η μουσική στην Ευρώπη του δέκατου ένατου 

αιώνα” εκδ. Τυποθήτω, Αθήνα 2005) 

(Σελ. 192: Άννα-Μαρία Ρεντζεπέρη “Η σχέση μουσικής και λόγου στο μελοδραματικό 
έργο των Ελλήνων συνθετών της πρώτης γενιάς της Εθνικής Μουσικής Σχολής, 
Διονύσιου Λαυράγκα, Μανώλη Καλομοίρη και Μάριου Βάρβογλη” Διδακτορική 
διατριβή, Θεσσαλονίκη 2002) 

 
Το κωμειδύλλιο γεννιέται και αναπτύσσεται στα τέλη του 19ου αιώνα. 

Κωμωδία με ηθογραφικό χαρακτήρα, το θεατρικό αυτό είδος γνωρίζει μεγάλη 

άνθιση και επιτυχία, η οποία όμως είναι πρόσκαιρη, αφού η κυριαρχία του στη 

θεατρική σκηνή κρατάει από το 1888 ως το 1896. Την επιτυχία του στο κοινό 

οφείλει κυρίως χάρη στα τραγούδια του, τα οποία στηρίζονται άλλοτε σε ιταλικά 

και άλλοτε σε ελληνικά (δημοτικά, λαϊκά, ανατολικά) μοτίβα. Τα θέματα ήταν 

παρμένα από την καθημερινή ζωή, με απλούς λαϊκούς τύπους που μιλούσαν στη 

δημοτική γλώσσα και είναι καρπός της αναγεννητικής προσπάθειας που 

σημειώνεται στην πνευματική ζωή της εποχής. Στη διαμόρφωσή του έχουν 

συμβάλει το έργο και οι αγώνες για την επικράτηση της δημοτικής γλώσσας 

(Ψυχάρης, Παλαμάς), η λαογραφική τάση από τις μελέτες του Νικόλαου Πολίτη, 

καθώς και το κίνημα του νατουραλισμού. (Σελ.57-58:Κώστας Μυλωνάς “Ελληνική 

Μουσική. Ιστορικά ορόσημα” Εκδ. Νεφέλη, Αθήνα 2002) 
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Από το 1884 κάνει την εμφάνισή της και η επιθεώρηση με το έργο «Λίγο 

απ’ όλα». Το είδος αποκτά μεγάλη απήχηση και παραμένει αγαπητό ανεξάρτητα 

με τα ρεύματα που εναλλάσσονται στην ελληνική θεατρική πραγματικότητα. 

Ήταν ένα συνονθύλευμα θεατρικών και παραθεατρικών στοιχείων, όπου ο 

βασικός πρωταγωνιστής ήταν  ευρωπαϊκή μουσική, μία μουσική που γραφόταν 

από Έλληνες αλλά δεν είχε τίποτα το ελληνικό. Η απήχηση της επιθεώρησης ήταν 

τεράστια. Την περίοδο της ακμής της παραγκωνίζει όλα τα άλλα θεατρικά είδη 

και τα γίνεται αυτή η ίδια το θέατρο. Το 1905 και 1908 κλείνουν η «Νέα Σκηνή» 

του Κωνσταντίνου Χρηστομάνου και το Βασιλικό Θέατρο, που πριν την εμφάνιση 

της επιθεώρησης δούλευαν ασταμάτητα. Ο βασικός πόλος έλξης για το νέο αυτό 

θεατρικό είδος ήταν η μουσική και τα τραγούδια του. Σε μία εποχή που δεν 

υπήρχε ακόμα το ραδιόφωνο, και το γραμμόφωνο αποτελούσε πολυτέλεια, η 

επιθεώρηση αποτελούσε το μοναδικό μουσικό φροντιστήριο του ελληνικού 

λαού. Δυστυχώς όμως τα τραγούδια της επιθεώρησης αποτελούσαν 

παπαγαλισμό της ευρωπαϊκής παράδοσης και η πιστή λατρεία του κοινού γι’ 

αυτά φυσικά είχε σχέση με τη μαζική απόρριψη της ντόπιας πολιτιστικής 

παράδοσης και την απεγνωσμένη προσπάθεια ενστερνισμού των προτύπων της 

ευρωπαϊκής αστικής κουλτούρας. Έτσι η συμβολή της επιθεώρησης στο 

ξερίζωμα της δικής μας μουσικής παράδοσης ήταν καθοριστική. (Σελ. 62-

65:Κώστας Μυλωνάς “Ελληνική Μουσική. Ιστορικά ορόσημα” Εκδ. Νεφέλη, Αθήνα 

2002) (Σελ.203:Λίντα Λεούση “Ιστορία της Ελληνικής μουσικής 2000 π.Χ.-2000 μ.Χ.” 

Εκδ. Άγκυρα, Αθήνα 2003) 

Το Βαριετέ και η Οπερέτα κατακτούν  το δικό τους χώρο στο ευρύ κοινό. 

Η γόνιμη ακμάζουσα περίοδος της ελληνικής οπερέτας εντοπίζεται το 1916-1930 

και υπήρξε το σταυροδρόμι των μουσικών εξελίξεων στην πορεία του ελληνικού 

τραγουδιού. Η συμβολή της άλλοτε θετική και άλλοτε αρνητική καθόρισε 

αποφασιστικά τη διαμόρφωσή του. Η στροφή του κοινού από την επιθεώρηση 

στην οπερέτα δεν είναι τυχαία. Ο βασικότερος λόγος αυτής της αλλαγής 

νοοτροπίας συνδέεται άμεσα με την Μικρασιατική Καταστροφή, όταν το 

περιεχόμενο της επιθεώρησης άλλαξε και έγινε σαν αποκριάτικη ψυχαγωγία. Η 

στροφή στην οπερέτα οφείλεται και σε έναν ακόμη λόγο: Με τη λήξη του Α’ 

Παγκόσμιου Πολέμου έχει πάψει η αυτούσια αντιγραφή των ευρωπαϊκών 

μελωδιών και άρχισαν να γράφονται ελληνικές οπερέτες και έτσι δόθηκε η 

ευκαιρία στο ελληνικό θέατρο να περάσει από την απροκάλυπτη πειρατεία στην 

κάπως πιο δημιουργική μίμηση του ευρωπαϊκού μουσικού ιδιώματος. Οι κύριοι 

εκπρόσωποι ήταν ο  Θεόφραστος Σακελλαρίδης (1883-1950) και ο Νίκος 

Χατζηαποστόλου(1884-1941).  
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(Σελ.67-70:Κώστας Μυλωνάς “Ελληνική Μουσική. Ιστορικά ορόσημα” Εκδ. Νεφέλη, 

Αθήνα 2002) (Σελ.203-204:Λίντα Λεούση “Ιστορία της Ελληνικής μουσικής 2000 π.Χ.-

2000 μ.Χ.” Εκδ. Άγκυρα, Αθήνα 2003) 

Από τα τέλη του 19ου αιώνα ένα επίσης αξιαγάπητο κωμικό λαϊκό θέαμα ήταν ο 

Καραγκιόζης. Για τους περισσότερος κατοίκους της Ελλάδας, στα τέλη του 19ου 

αιώνα και ως τα μέσα του 20ου αιώνα ήταν το μοναδικό μέσο διασκέδασης, ο 

πρόγονος του κινηματογράφου και αργότερα της τηλεόρασης. Συνδύαζε την 

εντυπωσιακή εικόνα με τις κινούμενες φιγούρες στον φωτισμένο από πίσω με 

κεριά μπερντέ (όπως ονόμαζαν το τεντωμένο μικρό ή μεγάλο πανί) με την 

υποτυπώδη υπόθεση κατά κανόνα κωμική, αλλά κυρίως με τη μουσική 

συνοδεία. (Σελ.205-206:Λίντα Λεούση “Ιστορία της Ελληνικής μουσικής 2000 π.Χ.-

2000 μ.Χ.” Εκδ. Άγκυρα, Αθήνα 2003) 

 

Το λυρικό θέατρο στην Ελλάδα 

 

Μέχρι το 1890 έρχονται στην Ελλάδα κυρίως ξένοι θίασοι ιταλικής όπερας 

και γαλλικής οπερέτας. Οι επτανήσιοι συνθέτες  έγραφαν κυρίως όπερες στα 

ιταλικά και ήταν αναπαράγοντας τα πρότυπα της ιταλικής όπερας του 19ου αιώνα 

και ως προς τα μουσικά χαρακτηριστικά. Μερικές φορές χρησιμοποιούσαν το 

ελληνικό δημοτικό μοτίβο, αλλά μόνο σαν διακοσμητικό στοιχείο. Η πρώτη 

ελληνική όπερα σε ελληνικό λιμπρέτο είναι ο «Υποψήφιος Βουλευτής» (1867) 

του Σπυρίδωνα Ξύνδα, που παίχτηκε στην Αθήνα το 1888. 

Σταθμός στην ιστορία του ελληνικού λυρικού θεάτρου αποτελεί η ίδρυση 

του «Ελληνικού Μελοδράματος» το 1900 από τον Διονύσιο Λαυράγκα (1860-

1941) σε συνεργασία με τον Λουδοβίκο Σπινέλλη (1871-1904). Το Ελληνικό 

Μελόδραμα δημιούργησε μελοδραματική παράδοση, μόρφωσε καλλιτέχνες και 

κοινό και αποτέλεσε τη βάση για την ίδρυση της κρατικής μελοδραματικής 

σκηνής το 1939.Το 1909 ιδρύεται η «Ελληνική Οπερέτα» από τον Ιωάννη 

Παπαϊωάννου (1869-1931) και στη συνέχεια άλλοι οργανισμοί. 

(Σελ.12- 13: Άννα-Μαρία Ρεντζεπέρη “Η μουσική επεξεργασία του λόγου στην όπερα 

του Μανώλη Καλομοίρη «Το δαχτυλίδι της μάνας» Πτυχιακή Εργασία”, Θεσσαλονίκη 

1993) 

Η κατάσταση των εικαστικών τεχνών της αρχιτεκτονικής, της λογοτεχνίας 

και του θεάτρου στον ελλαδικό χώρο θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ιδιότυπη. 

Οι ιδιοτυπίες εντοπίζονται στην καθυστερημένη αφομοίωση δυτικοευρωπαϊκών 



55 
 

αισθητικών ρευμάτων, όπως ο ρεαλισμός και ο εξπρεσιονισμός στη ζωγραφική 

ή ο νατουραλισμός στη λογοτεχνία, στον εν γένει συντηρητικό και «ακαδημαϊκό» 

χαρακτήρα αυτής της αφομοίωσης και, σε θεσμικό επίπεδο, στην εμμονή σε 

αναξιοκρατικές πρακτικές διαπροσωπικής, 

 

2.3. Η Μουσική στην Ελλάδα το διάστημα 1870-1920 

 

Πρώτη φορά οι Έλληνες ήρθαν σε επαφή με τη δυτική μουσική τον 19ο 
αιώνα χάρη στα Επτάνησα, που δεν είχαν γνωρίσει τον οθωμανικό ζυγό) και 
είχαν αναπτύξει ήδη μία παράδοση μουσικής λόγω των επιδράσεων από την 
Ιταλία. Μετά την απελευθέρωση από την Τουρκοκρατία τα έθνη που 
ανεξαρτοποιήθηκαν αντιμετώπιζαν δυσκολίες στην ανάπτυξη μουσικής 
παράδοσης. Στην απελευθερωμένη Ελλάδα τα ελάχιστα δείγματα μουσικής 
υστερούσαν σε σχέση με αυτά των Επτανησίων. Τα Επτάνησα που βρίσκονταν 
τετρακόσια χρόνια υπό βενετσιάνικη κατοχή (1386 - 1797) ήταν φυσικό σ’ αυτό 
το διάστημα να δεχτούν την επίδραση του ιταλικού πολιτισμού, ο οποίος 
συνέβαλε καθοριστικά τόσο στη διαμόρφωση της μουσικής τους παράδοσης 
όσο και στη φυσιογνωμία της έντεχνης μουσικής τους. 
(Σελ.275: Αναστασία Α.Σιώψη “Η μουσική στην Ευρώπη του δέκατου ένατου αιώνα” 
εκδ. Τυποθήτω, Αθήνα 2005) 
(Σελ.45:Γιάννης Μπελώνης “Η μουσική δωματίου στην Ελλάδα στο πρώτο μισό του 20ου 

αιώνα. Η περίπτωση του Μάριου Βάρβογλη” εκδ. Κέντρο Ελληνικής Μουσικής, 

 

2.3.1. Η κατάσταση της μουσικής στην Ελλάδα κατά τον 19ο αιώνα 

 

Κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα δεν υπάρχει στη μουσική της Ελλάδας 

κάτι αξιοσημείωτο εκτός από το δημοτικό τραγούδι και τη βυζαντινή υμνωδία, 

που αποτελούν τη μόνη γνήσια και ανόθευτη ελληνική μουσική. Μόνο στα 

Επτάνησα διαφαίνεται από τα τέλη του 18ου αιώνα να υπάρχει μουσική κίνηση. 

Οι λόγοι που η μουσική αυτή κίνηση πρωτοπαρουσιάζεται στα Επτάνησα είναι 

καθαρά ιστορικοί. Η επτανησιακή σχολή όμως δεν κατάφερε να δημιουργήσει 

μουσικό έργο με ελληνικό χαρακτήρα. Στις συνθέσεις τους  οι Επτανήσιοι έκαναν 

αναπαραγωγή ιταλικών προτύπων. (Σελ.14-15:Κώστας Μυλωνάς “Ελληνική 

Μουσική. Ιστορικά ορόσημα” Εκδ. Νεφέλη, Αθήνα 2002) 

Στα τέλη του 19ου αιώνα μεγάλη αίσθηση δημιουργείται με την 

ανακάλυψη και ερμηνεία σημαντικών λειψάνων της αρχαίας ελληνικής 
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σημειογραφίας. Το 1893 στις γαλλικές ανασκαφές των Δελφών ανακαλύφθηκαν 

οι δύο δελφικοί ύμνοι στον Απόλλωνα (παιάνες του 2ου π.Χ. αιώνα), που είναι 

από τα πιο εκτενή λείψανα αρχαίας ελληνικής μουσικής. Οι πολύτιμες 

ανακαλύψεις γίνονται βασική πηγή συνθετών, που γράφουν για τις προτάσεις 

αρχαίων ελληνικών δραμάτων. Διαμορφώνεται μία παράδοση που βασίζεται 

στους αρχαίους ελληνικούς τρόπους και ρυθμούς, στα λείψανα αρχαίας 

ελληνικής μουσικής και στη δημοτική και εκκλησιαστική παράδοση. (Σελ.90-

91:Καίτη Ρωμανού “Ιστορία της Έντεχνης Νεοελληνικής Μουσικής” εκδ. Κουλτούρα, 

Αθήνα 2000) 

Ακόμη όμως η επικράτηση της  ιταλικής και γερμανικής παράδοσης της 

μουσικής ήταν η βασική έκφραση μουσικής στην Ελλάδα. Αναπτύσσονται σε όλη 

τη χώρα οι κυριότεροι θεσμοί για την παιδεία και τη διακίνηση της μουσικής, με 

κύριους φορείς αρχικά τα ωδεία, και αργότερα ένα πλήθος άλλων ιδιωτικών 

οργανισμών (μουσικοί εκδοτικοί οίκοι, εισαγωγείς και κατασκευαστές μουσικών 

οργάνων, γραφεία οργάνωσης συναυλιών, δισκογραφικές εταιρείες, μόνιμες 

στήλες μουσικοκριτικής στις εφημερίδες, διαφημιστικά γραφεία). (Σελ.222: Καίτη 

Ρωμανού “Έντεχνη Ελληνική Μουσική στους νεότερους χρόνους” Εκδ. Κουλτούρα, 

Αθήνα 2006) 

 

2.3.2. Η μουσική εκπαίδευση στην Ελλάδα 

 

Η εκπαίδευση της ευρωπαϊκής μουσικής στην Αθήνα είχε πολύ 

μεγαλύτερη σχέση και ομοιότητα με τα Επτάνησα, παρά με τις ευρωπαϊκές 

χώρες. Βασιζόταν αποκλειστικά σε ερασιτεχνικούς ομίλους των οποίων 

ηγήθηκαν επτανήσιοι μουσικοί, όπως ο Διονύσιος Λαυράγκας και οι αδελφοί 

Ναπολέων και Γεώργιος Λαμπελέτ. Όπως στα Επτάνησα, έτσι και στην Αθήνα η 

ερασιτεχνική αυτή παιδεία αφομοιώθηκε ως λαϊκή παράδοση. Το ρεπερτόριο 

της παράδοσης αυτής σχετίζεται με την ιταλική μουσική του 19ου αιώνα. Όμως 

αυτή η μουσική απέχει κατά πολύ από τη σύγχρονη μουσική στην Ευρώπη. 

«Ευρωπαϊκή» αποκαλούν οι Αθηναίοι κάθε μουσική  με αρμονία στην οποία 

περιλαμβάνονται εκκλησιαστικά μέλη, χορικά τραγούδια αστικά, κωμειδύλλια, 

όπερες, οργανικά κομμάτια για πάντες πνευστών κ.α. Με εξαίρεση τις όπερες, οι 

περισσότερες από αυτές βασίζονται σε μελωδίες της ελληνικής ή της δυτικής 

παράδοσης. (Σελ.220-221:Καίτη Ρωμανού “Εθνικής Μουσικής Περιήγησις 1901-1912. 

Ελληνικά μουσικά περιοδικά ως πηγή έρευνας της ιστορίας της Νεοελληνικής 

μουσικής”,εκδ.Κουλτούρα,Αθήνα,1996) 
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Το 1871 ιδρύεται το Ωδείο Αθηνών το οποίο θεμελιώνει την οργανωμένη 

μουσική εκπαίδευση στην Ελλάδα. Τα πρώτα χρόνια λειτουργίας δεν σημείωσε 

ιδιαίτερη συμβολή στον πολιτισμό της Αθήνας και της χώρας κατ’ επέκταση. Το 

1891 όμως πραγματοποιείται η αναδιοργάνωσή του από τον Γεώργιο Νάζο. Η 

αναδιοργάνωση του Ωδείου Αθηνών συνίσταται στην αυστηρή εφαρμογή 

προγράμματος σπουδών και κριτηρίων αξιολόγησης των διδασκόντων και 

διδασκόμενων, σύμφωνα με ό,τι ίσχυε στα ωδεία της Ευρώπης και ειδικότερα 

της Γαλλίας και της Γερμανίας.  Το 1901 πια το αναδιοργανωμένο Ωδείο Αθηνών 

είχε μεταβάλει αισθητά το κλίμα της αθηναϊκής μουσικής ζωής.  

(Σελ.296: Αναστασία Α.Σιώψη “Η μουσική στην Ευρώπη του δέκατου ένατου αιώνα” 

εκδ. Τυποθήτω, Αθήνα 2005)  

(Σελ.220-224:Καίτη Ρωμανού “Εθνικής Μουσικής Περιήγησις 1901-1912. Ελληνικά 

μουσικά περιοδικά ως πηγή έρευνας της ιστορίας της Νεοελληνικής 

μουσικής”,εκδ.Κουλτούρα,Αθήνα,1996)  

Βέβαια, ένας από τους ανασταλτικούς παράγοντες ανάπτυξης της 

μουσικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα ήταν το κόστος της. Η ιδιαιτερότητα της 

μουσικής ως τέχνης καθιστά επιτακτική την ανάγκη υλικοτεχνικής υποδομής πιο 

δαπανηρής από αυτή των εικαστικών τεχνών. Επιπλέον χρειάζεται σχεδόν 

διπλάσιος χρόνος για την πλήρη εκπαίδευση ενός επαγγελματία μουσικού, όπως 

και το ασύγκριτα μεγαλύτερο πλήθος ειδικεύσεων που προϋποθέτει και 

ανάλογο αριθμό μουσικών εκπαιδευτικών. Το κόστος μίας κρατικής μουσικής 

σχολής, στην οποία θα διδασκόταν το πλήθος εκείνο των ειδικοτήτων που 

απαιτείται, ήταν σίγουρα για τα δεδομένα του νεότευκτου κράτους 

απαγορευτικό. (Σελ.22-23: Μάρκος Τσέτσος “Εθνικισμός και Λαϊκισμός στη 

νεοελληνική μουσική” Πολιτικές όψεις μίας πολιτισμικής απόκλισης.,εκδ. Ίδρυμα Σάκη 

Καραγιώργα, Αθήνα 2011) 

Το Ωδείο Αθηνών έθεσε μεν βάσεις για μία επαγγελματική μουσική 

εκπαίδευση από τη δεκαετία του 1890, στρέφοντας το περιεχόμενο των 

σπουδών προς το γερμανικό πρότυπο, δεν συμπεριέλαβε όμως στους 

προγραμματικούς του στόχους τη δημιουργία εθνικής αστικής μουσικής 

παράδοσης. Ο ιδεολογικός προσανατολισμός των μεσαίων και ανώτερων 

αστικών τάξεων στρωμάτων παρέμενε κατά βάση κοσμοπολιτικός, αμιγώς 

στραμμένος στην μιμητική αναπαραγωγή των παραδόσεων του ευρωπαϊκού 

κέντρου, κατά τα πρότυπα του ξενόγλωσσου μελοδράματος. Το Ωδείο Αθηνών 

αντιμετωπιζόταν ως προπαρασκευή για την έξοδο των πιο προικισμένων 

αποφοίτων του στα ευρωπαϊκά μουσικά ιδρύματα. (Σελ.33-34: Μάρκος Τσέτσος 

“Εθνικισμός και Λαϊκισμός στη νεοελληνική μουσική” Πολιτικές όψεις μίας 

πολιτισμικής απόκλισης.,εκδ. Ίδρυμα Σάκη Καραγιώργα, Αθήνα 2011) 
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Από τις αρχές του 20ου αιώνα το Ωδείο Αθηνών υπήρξε στόχος της κριτικής 

των συνθετών της «εθνικής σχολής». Οι Λαυράγκας, Λαμπελέτ, Καλομοίρης και 

Βάρβογλης αρθρογραφούν εναντίον του Ωδείου και του διευθυντή του, Γ. 

Νάζου. 

Ο Λαμπελέτ επιχειρηματολογεί εναντίον του προσανατολισμού του 

Ωδείου προς τη γερμανική μουσική και παιδεία, ο Καλομοίρης εναντίον της 

κακής του ελληνικής ορολογίας, ο Βάρβογλης θίγει περισσότερο το πρόβλημα 

της στάσης της διεύθυνσης απέναντι σε καλούς Έλληνες μουσικούς (έναντι των 

ξένων συναδέλφων τους). Οι εκτιμήσεις του Γ. Λαμπελέτ για την εναρμόνιση του 

Ωδείου Αθηνών με ανώτερες, ευρωπαϊκές μουσικές σχολές και οι απόψεις του 

για την πρόοδο του νεοελληνικού μουσικού πολιτισμού διαφέρουν τόσο από 

εκείνες του Μ. Καλομοίρη, όσο διαφέρει και ο τρόπος με τον οποίο 

εκπαιδεύτηκαν οι δύο μουσικοί στην ευρωπαϊκή μουσική.  

Συνοψίζοντας, οι αρχικές μεταρρυθμιστικές προθέσεις για το Ωδείο 

Αθηνών από τα μέσα τόσο του Λαυράγκα όσο και του Καλομοίρη οδήγησαν στη 

γένεση νέων θεσμών. Υπεύθυνος για τη συντηρητική νοοτροπία ήταν οι 

συνθήκες της αδιαμόρφωτης κοινωνίας του 19ου αιώνα. (Σελ.120:Ολυμπία 

Φράγκου-Ψυχοπαίδη “Η Εθνική Σχολή Μουσικής” Προβλήματα Ιδεολογίας. εκδ. 

Ίδρυμα Μεσογειακών Μελετών, Αθήνα 1990) 

(Σελ.117-118,224:Καίτη Ρωμανού “Εθνικής Μουσικής Περιήγησις 1901-1912. Ελληνικά 

μουσικά περιοδικά ως πηγή έρευνας της ιστορίας της Νεοελληνικής 

μουσικής”,εκδ.Κουλτούρα,Αθήνα,1996) 

Αργότερα, ακολουθεί η ίδρυση και άλλων ωδείων, όπως του Νέου Ωδείου 

(1899), του Ελληνικού Ωδείου (1926) και του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης 

(1914). Μετά την ίδρυση του Εθνικού Ωδείου (1926) και τη συγχώνευση της 

Ορχήστρας Ελληνικού Ωδείου με την ορχήστρα του Ωδείου Αθηνών, ιδρύθηκε 

και η Ένωση Μουσουργών. (Σελ.120-121:Ολυμπία Φράγκου-Ψυχοπαίδη “Η Εθνική 

Σχολή Μουσικής” Προβλήματα Ιδεολογίας. εκδ. Ίδρυμα Μεσογειακών Μελετών, Αθήνα 

1990) 

 (Σελ.296: Αναστασία Α.Σιώψη “Η μουσική στην Ευρώπη του δέκατου ένατου αιώνα” 

εκδ. Τυποθήτω, Αθήνα 2005) 
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2.3.3. Σύλλογοι για τη διάδοση της ευρωπαϊκής μουσικής στην Αθήνα 

 

Το 1871 ιδρύεται η Φιλαρμονική Εταιρεία «Ευτέρπη». Ακολουθεί ο 

Μουσικός Δραματικός Σύλλογος, τμήμα του οποίου ήταν το Ωδείο Αθηνών, που 

εγκαινίασε τη λειτουργία του το 1873. Το Ωδείο Αθηνών περνά σε 

αναδιοργάνωση από τον Γεώργιο Νάζο το 1891, οπότε εφαρμόζονται 

προγράμματα σπουδών και κριτήρια αξιολόγησης διδασκόντων και 

διδασκόμενων. 

Το 1893 ιδρύθηκε ο Όμιλος Φιλομούσων από τα μέλη της Φιλαρμονικής 

Εταιρείας. Σκοπός των ερασιτεχνικών αυτών ομίλων ήταν η δημόσια εκτέλεση 

μουσικής για την εκπαίδευση του ευρύτερου κοινού. (Σελ.93-94:Καίτη Ρωμανού 

“Ιστορία της Έντεχνης Νεοελληνικής Μουσικής” εκδ. Κουλτούρα, Αθήνα 2000) 

Παράλληλα αναπτύσσονται θεσμοί για την προστασία των δικαιωμάτων 

των μουσικών και των αδελφών επαγγελμάτων, όπως η Ένωση Ελλήνων 

Μουσουργών (1931), ο Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος (1913), η Ένωσις 

Ελλήνων Θεατρικών και Μουσικών Κριτικών (1927). (Σελ.222-223: Καίτη Ρωμανού 

“Έντεχνη Ελληνική Μουσική στους νεότερους χρόνους” Εκδ. Κουλτούρα, Αθήνα 2006) 

Το 1924 ιδρύθηκε στην Αθήνα το πρώτο παράρτημα δισκογραφικής 

εταιρείας «Οντεόν» και το 1930 εγκαινιάστηκε το πρώτο ελληνικό εργοστάσιο 

της «Κολούμπια». Από τότε η ηχογράφηση έντεχνης μουσικής γίνεται μία εφικτή 

πραγματικότητα. (Σελ.220: Καίτη Ρωμανού “Έντεχνη Ελληνική Μουσική στους 

νεότερους χρόνους” Εκδ. Κουλτούρα, Αθήνα 2006) 

Προς το τέλος του 19ου αιώνα η κατάσταση στη μουσική ζωή αρχίζει 

σταδιακά να αλλάζει. Στο προσκήνιο προβάλλονται νέα πρόσωπα, διαδίδονται 

νέοι προβληματισμοί, διαμορφώνονται νέες διαμάχες σε πολιτιστικό και 

ιδεολογικό επίπεδο. Η ευρωπαϊκή επιρροή είναι αναπόφευκτη και σχεδόν 

καθολική. Μεταβάλλει και αυτή την έννοια του όρου «εθνική μουσική». Ικανοί 

για τη δημιουργία «εθνικής μουσικής» θεωρούνται τώρα μόνο όσοι 

ακολούθησαν πλήρεις σπουδές δυτικής μουσικής. (Σελ.211:Καίτη Ρωμανού 

“Εθνικής Μουσικής Περιήγησις 1901-1912. Ελληνικά μουσικά περιοδικά ως πηγή 

έρευνας της ιστορίας της Νεοελληνικής μουσικής”,εκδ.Κουλτούρα,Αθήνα,1996) 
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2.3.4. Οι προεργασίες της Εθνικής Σχολής – Δημιουργία 

 

Η αστική τάξη όμως εξακολουθεί να αναζητεί την εθνική της ταυτότητα 

μέσω όλων των εκφάνσεων του πολιτισμού. Αποτέλεσμα αυτής της αναζήτησης 

ήταν το συνθετικό έργο των περισσοτέρων Ελλήνων συνθετών στις πρώτες 

δεκαετίες του 20ου αιώνα, οι οποίοι προσπάθησαν να ενσωματώσουν στοιχεία 

της ελληνικής παράδοσης σε μουσικά έργα δυτικής τεχνοτροπίας, επιχειρώντας 

να φέρουν τη μουσική τους γραφή πιο κοντά στις ανάγκες του κοινού. Οι 

συνθέτες αυτοί έχοντας ως αφετηρία  την πατριωτική έξαρση, που 

καλλιεργήθηκε παράλληλα με το νέο ιδεολογικό και κοινωνικό ρεύμα της 

εθνικής συνείδησης και εγκατάλειψης του θλιβερού παρελθόντος, αξιοποίησαν 

στοιχεία  του νεότερου ελληνικού λαϊκού πολιτισμού. (Σελ.50:Γιάννης Μπελώνης 

“Η μουσική δωματίου στην Ελλάδα στο πρώτο μισό του 20ου αιώνα. Η περίπτωση του 

Μάριου Βάρβογλη” εκδ. Κέντρο Ελληνικής Μουσικής, Αθήνα 2012) 

Στα τέλη του 19ου αιώνα λοιπόν, άρχισε να διαγράφεται, στο πλαίσιο 

μιας άλλης διαμάχης της εποχής, της αντιπαράθεσης για την εναρμόνιση της 

βυζαντινής μουσικής, και το αίτημα για αναζήτηση και ανάδειξη της εθνικής 

μουσικής. (Σελ.117:Ολυμπία Φράγκου-Ψυχοπαίδη “Η Εθνική Σχολή Μουσικής” 

Προβλήματα Ιδεολογίας. εκδ. Ίδρυμα Μεσογειακών Μελετών, Αθήνα 1990) 

 

Εκείνος που πρώτος πυροδοτεί το μηχανισμό της μουσικής σκέψης και 

στάσης είναι ο Γεώργιος Λαμπελέτ. Το αίτημα αυτό παρουσιάζεται συνειδητά με 

τη μελέτη του "Η εθνική μουσική". Στη μελέτη αυτή προτείνεται ως δρόμος για 

τη δημιουργία εθνικής μουσικής η στροφή προς την παραδοσιακή μουσική και 

η σύνδεσή της με μεθόδους και τεχνικές μουσικής υφής, δηλαδή με την αρμονία, 

την αντίστιξη και τη φούγκα. Στην ίδια μελέτη ο Λαμπελέτ υποστηρίζει, τη 

σημασία της δημοτικής μουσικής και ποίησης και προτρέπει τους συνθέτες να 

ακολουθήσουν το παράδειγμα του Σολωμού, του Παλαμά, του Κρυστάλλη και 

όσων γενικά ποιητών χρησιμοποίησαν τη λαϊκή παράδοση. Εκθέτει και 

αναπτύσσει τις θεωρητικές βάσεις πάνω στις οποίες πιστεύει ότι έχει την 

υποχρέωση να στηριχτεί η νεοελληνική Εθνική Μουσική Σχολή και καλεί τους 

Έλληνες μουσουργούς να εμπνευστούν από το δημοτικό τραγούδι. (Σελ.117: 

Ολυμπία Φράγκου-Ψυχοπαίδη “Η Εθνική Σχολή Μουσικής” Προβλήματα Ιδεολογίας. 

εκδ. Ίδρυμα Μεσογειακών Μελετών, Αθήνα 1990) 

  Στα τέλη του 19ου με αρχές του 20ου αιώνα, λοιπόν, η ιδέα της ελληνικής 
εθνικής μουσικής απέκτησε κεντρική σημασία, όσον αφορά γενικότερα στη 
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μουσική στην Ελλάδα. Αναπτύσσονται βασικά δύο θεωρήσεις αναφορικά με την 
έννοια της εθνικής μουσικής. 

Η μία θεώρηση ως εθνική μουσική βλέπει την παραδοσιακή 
εκκλησιαστική και την παραδοσιακή λαϊκή μουσική. H άλλη θεώρηση 
εκφράζεται κυρίως σε δύο σημαντικά κείμενα, που θεωρούνται μανιφέστα της 
ιδέας της εθνικής μουσικής. Πρόκειται για το άρθρο του Γεώργιου Λαμπελέτ 
(1875 – 1945) «Η εθνική μας μουσική» (1901) και το σημείωμα του 
προγράμματος για την πρώτη συναυλία έργων του Μανώλη Καλομοίρη στην 
Αθήνα (1908). (Σελ.312-213: Άννα-Μαρία Ρεντζεπέρη “Η σχέση μουσικής και λόγου 
στο μελοδραματικό έργο των Ελλήνων συνθετών της πρώτης γενιάς της Εθνικής 
Μουσικής Σχολής, Διονύσιου Λαυράγκα, Μανώλη Καλομοίρη και Μάριου Βάρβογλη” 
Διδακτορική διατριβή, Θεσσαλονίκη 2002) 

 

 

2.3.5. Η συμβολή του Μ. Καλομοίρη στην ίδρυση της Εθνικής Σχολής και 

στην ανάπτυξη της μουσικής στην Ελλάδα. 

 

Ο Μανώλης Καλομοίρης εμφανίζεται ως ο πιο δυναμικός κομιστής των 

νέων αντιλήψεων που θα κυριαρχήσουν στη μουσική ζωή της Αθήνας. 

Διατηρώντας προσωπικές σχέσεις με τους δημοτικιστές, ο Καλομοίρης είχε 

κατορθώσει να προξενήσει ενδιαφέρον τους για το έργο του ήδη πριν από την 

πρώτη συναυλία στις 11/6/1908 στην Αθήνα και να το παρουσιάσει στο 

αθηναϊκό κοινό ως αυθεντικό δείγμα σύγχρονης ελληνικής μουσικής 

δημιουργίας (Σελ.212-213:Καίτη Ρωμανού “Εθνικής Μουσικής Περιήγησις 1901-1912. 

Ελληνικά μουσικά περιοδικά ως πηγή έρευνας της ιστορίας της Νεοελληνικής 

μουσικής”,εκδ.Κουλτούρα,Αθήνα,1996) 

 

 Το μανιφέστο του Μανώλη Καλομοίρη 

 

Ο Μανώλης Καλομοίρης  εμφανίστηκε δυναμικά διακηρύσσοντας τις 
αρχές του για τη διαμόρφωση εθνικής μουσικής στο προλογικό σημείωμα του 
προγράμματος της πρώτης συναυλίας με έργα του στην Ελλάδα, η οποία δόθηκε 
στις 11/6/1908 στην αίθουσα του Ωδείου Αθηνών και αποτέλεσε ορόσημο στην 
ιστορία της ελληνικής μουσικής. Στο προλογικό αυτό σημείωμα ο Καλομοίρης 
διατύπωσε τις απόψεις του για τις κατευθύνσεις που θα έπρεπε να ακολουθήσει 
η εθνική μουσική. Το κείμενο αυτό χαρακτηρίστηκε ως Μανιφέστο.  Το λεγόμενο 
Mανιφέστο του Kαλομοίρη αποτέλεσε τον κεντρικό πυρήνα μέσα από τον οποίο 
εξελίχθηκε το έργο της Eλληνικής Eθνικής Σχολής. Επιδίωκε να ορίσει τα σημεία 
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που επρόκειτο να αποτελέσουν το βασικό πυρήνα γύρω από τον οποίο 
κινήθηκαν γενικά οι 'Eλληνες συνθέτες στο πρώτο μισό του 20ού αι. Γράφτηκε 
πλήθος έργων, εμπνευσμένων από τα εθνικά γεγονότα και ιδανικά, που 
εξέφρασαν την ποίηση, τους θρύλους και την ιστορία του ελληνικού λαού, ενώ 
εμφανίστηκαν στο προσκήνιο αρκετοί συνθέτες, που πλαισίωσαν περισσότερο 
ή λιγότερο τις ιδέες του Kαλομοίρη. Η Εθνική Σχολή διακηρύσσεται με το 
Πρόγραμμα-Μανιφέστο του Καλομοίρη στη συναυλία του 1908 και εδραιώνεται 
το 1915 με τον «Πρωτομάστορα» του Μανώλη Καλομοίρη.  Σύμφωνα με αυτό: 

 
            Πρώτον, η μουσική θέλει να συμμετάσχει από την πλευρά της σε 

διεργασίες κοινωνικοπολιτικές στο ιστορικό-πολιτισμικό πνεύμα της εποχής. 

Δεύτερον, η ελληνική μουσική συνειδητοποιεί τον εαυτό της και ως μέρος 

των παγκόσμιων εθνικών κινημάτων. 

Τρίτον, το ηθογραφικό νατουραλιστικό στοιχείο υποχωρεί. Εισάγεται το 

εθνικό-επικό στοιχείο, το ιστορικό και η μουσική λειτουργεί ως μέσο 

οραματισμού εθνικών ιδεωδών. (Σελ.30-31,47-48: Γεωργία-Μαρία Τσερπέ 

“Μουσικοποιητική μορφή στα τραγούδια για φωνή και πιάνο του Μανώλη Καλομοίρη” 

Διδακτορική διατριβή, Θεσσαλονίκη 2006)  

Ο Μανώλης Καλομοίρης παραθέτει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα 

μετασχηματισμού της έντεχνης ευρωπαϊκής μουσικής, το οποίο ακολουθεί το 

μοντέλο των ευρωπαϊκών σχολών μουσικής του 19ου αιώνα:  

α)Ενσωμάτωση του λαϊκού στοιχείου στη μουσική, γλώσσα, θεματολογία 

β)Αποκατάσταση της ιστορικής συνέχειας της εθνικής μουσικής ή κατασκευή 

μίας εθνικής μουσικο-ιστορικής αφήγησης 

γ)Δημιουργία διακριτού εθνικού «ύφους» ακόμα και στην περίπτωση όπου η 

λαϊκή παράδοση δεν διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο 

δ)Μέλημα για εθνική αντιπροσώπευση σε όλα τα είδη έντεχνης μουσικής  

ε)Σύνδεση της μουσικής με τη λογοτεχνία και αποδοχή της πρώτης από την 

ευρύτερη αστική διανόηση  

στ)Υιοθέτηση των κυρίαρχων εθνικιστικών αιτημάτων (Σελ.85: Μάρκος Τσέτσος 

“Εθνικισμός και Λαϊκισμός στη νεοελληνική μουσική” Πολιτικές όψεις μίας 

πολιτισμικής απόκλισης.,εκδ. Ίδρυμα Σάκη Καραγιώργα, Αθήνα 2011) 

Το δύσκολο, ωστόσο, σύμφωνα με τον Καλομοίρη, ήταν να θεμελιώσει το 

αίτημα μετάβασης από τη βυζαντινή μουσική στη νεοελληνική έντεχνη. Έχοντας 

ως κανονιστικό πρότυπο την πολυφωνική εξέλιξη στη Δύση, ο Καλομοίρης 
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ερμηνεύει ως ατυχία της ιστορίας (οθωμανική κατοχή) το γεγονός ότι η μουσική 

της ορθόδοξης εκκλησίας δεν γνώρισε την πολυφωνία. (Σελ.82-83: Μάρκος 

Τσέτσος “Εθνικισμός και Λαϊκισμός στη νεοελληνική μουσική” Πολιτικές όψεις μίας 

πολιτισμικής απόκλισης.,εκδ. Ίδρυμα Σάκη Καραγιώργα, Αθήνα 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 
 

3. Η Ελληνική Εθνική Μουσική Σχολή 

 

 Έτσι λοιπόν, το τέλος του 19ου αιώνα και οι τρείς πρώτες δεκαετίες του 20ου 

αιώνα είναι το χρονικό εκείνο διάστημα όπου συναντάμε την προσπάθεια και 

την πραγματοποίηση διατύπωσης μίας μουσικής γλώσσας με στοιχεία ελληνικά, 

μίας μουσικής γλώσσας με εθνικό χαρακτήρα. Η νεοελληνική μουσική όμως στα 

πρώτα της βήματα δεν μπορεί να  στηριχτεί στην παράδοση. Η μόνη μουσική 

που της χρησιμεύει σαν βάση είναι το δημοτικό τραγούδι και η βυζαντινή 

υμνωδία. Τα δύο αυτά είδη όμως, για λόγους ιστορικούς, παρέμειναν 

μονόφωνα, και έτσι δεν αποτελούν επαρκή βάση για τη δόμηση μίας 

πολυφωνικής ευρωπαϊκής μουσικής. Έτσι, οι Έλληνες δημιουργοί θα στρέψουν 

τα βλέμματά τους στη Δύση και στη μουσική των άλλων εθνικών σχολών. Στις 

σχολές δηλαδή που αντιμετώπιζαν τα ίδια προβλήματα μερικές δεκαετίας 

νωρίτερα προσπαθούσαν να δημιουργήσουν τη δική τους μουσική γλώσσα. 

(Σελ.13,27-29:Κώστας Μυλωνάς “Ελληνική Μουσική. Ιστορικά ορόσημα” Εκδ. Νεφέλη, 

Αθήνα 2002) 

 

3.1 Εθνική Σχολή Μουσικής – Εδραίωση 

 

Η Εθνική Μουσική Σχολή γεννιέται στις αρχές του 20ου αιώνα και 

επηρεάζεται από το εθνικό πνεύμα της εποχής και τις διάφορες Εθνικές Σχολές 

της Ευρώπης.  Παρά τις αισθητικές και υφολογικές διαφωνίες των συνθετών την 

εποχή της σύστασης της Eλληνικής Eθνικής Σχολής, παρέμεινε σταθερός ο κοινός 

στόχος της διαμόρφωσης εθνικής μουσικής. Χαρακτηριστικά της είναι η 

χρησιμοποίηση στη μελωδία λαϊκών τραγουδιών, που δεν στηρίζονται στον 

ευρωπαϊκό μείζονα ή ελάσσονα τρόπο, η μεγάλη ρυθμική ποικιλία, η συχνή 

χρήση καινούριων μέτρων 7/8, 5/8 κ.α. και η ιδιότυπη αρμονική γλώσσα ως 

απόρροια των κλιμάκων-τρόπων. (Σελ. 13: Άννα-Μαρία Ρεντζεπέρη “Η μουσική 

επεξεργασία του λόγου στην όπερα του Μανώλη Καλομοίρη «Το δαχτυλίδι της μάνας» 

Πτυχιακή Εργασία”, Θεσσαλονίκη 1993)  

(Σελ.47-48: Γεωργία-Μαρία Τσερπέ “Μουσικοποιητική μορφή στα τραγούδια για φωνή 

και πιάνο του Μανώλη Καλομοίρη” Διδακτορική διατριβή, Θεσσαλονίκη 2006) 
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3.1.1. Τα κοινά χαρακτηριστικά συνθετών της Ελληνικής Εθνικής 

Μουσικής Σχολής 

 

Τα κοινά χαρακτηριστικά που παρουσιάζουν οι 5 συνθέτες της Ελληνικής 

Εθνικής Μουσικής Σχολής είναι τα εξής: 

α) Χρησιμοποίηση λαϊκών τραγουδιών και μοτίβων που δεν στηρίζονται την 

ευρωπαϊκή μείζονα και ελάσσονα κλίμακα 

β) Μεγάλη ρυθμική ποικιλία όπως και η συχνή χρήση καινούριων μέτρων 7/8 και 

5/8 

γ) Η ιδιότυπη αρμονική γλώσσα, απόρροια νέων κλιμάκων-τρόπων 

Βέβαια, η  ίδια η «εθνική σχολή μουσικής» εμφανίζεται διαιρεμένη σε δύο 

διαφορετικές τεχνικοαισθητικές προσεγγίσεις της δημώδους μουσικής: στη 

«γερμανική» του Μανώλη Καλομοίρη και στη «γαλλική» των υπόλοιπων 

εκπροσώπων της σχολής (Βάρβογλη, Ριάδη κ.α.) Σε αντιστάθμισμα, κοινό 

στοιχείο συνοχής της σχολής αποδεικνύεται ένας συντηρητισμός συνασπισμένος 

γύρω από την τονικότητα και τις μορφές της κλασικορομαντικής παράδοσης. 

(Σελ. 111-112: Μάρκος Τσέτσος “Εθνικισμός και Λαϊκισμός στη νεοελληνική μουσική” 

Πολιτικές όψεις μίας πολιτισμικής απόκλισης.,εκδ. Ίδρυμα Σάκη Καραγιώργα, Αθήνα 

2011) 

(Σελ.105: Ολυμπία Φράγκου-Ψυχοπαίδη “Η Εθνική Σχολή Μουσικής” Προβλήματα 

Ιδεολογίας. εκδ. Ίδρυμα Μεσογειακών Μελετών, Αθήνα 1990) 

(Σελ.115-116: Ολυμπία Φράγκου-Ψυχοπαίδη “Η Εθνική Σχολή Μουσικής” Προβλήματα 

Ιδεολογίας. εκδ. Ίδρυμα Μεσογειακών Μελετών, Αθήνα 1990) 

 

3.1.2. Οι συνθέτες και το γλωσσικό ζήτημα 

 

Οι συνθέτες της Ελληνικής Εθνικής Μουσικής Σχολής, αφενός 

συντάχθηκαν με το κίνημα του δημοτικισμού οδηγήθηκαν στην δημιουργία 

πολλών έργων στη δημοτική γλώσσα (με την εθνική θεματολογία να κυριαρχεί), 

και αφετέρου, προσάρμοσαν τη συνθετική τους δραστηριότητα στο αστικό 

προοδευτικό κίνημα της εποχής, που προσδοκούσε την προβολή στοιχείων 

ελληνικής παράδοσης. (Σελ.20-21:Γιάννης Μπελώνης “Η μουσική δωματίου στην 
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Ελλάδα στο πρώτο μισό του 20ου αιώνα. Η περίπτωση του Μάριου Βάρβογλη” εκδ. 

Κέντρο Ελληνικής Μουσικής, Αθήνα 2012) 

Το γλωσσικό ζήτημα παίζει αποφασιστικό ρόλο και στη μουσική. Ο 

Καλομοίρης εμφανίζεται ένθερμος υποστηρικτής της δημοτικής γλώσσας κάτι 

που έχει ως συνέπεια την υποστήριξή του από σημαντικούς ομοϊδεάτες ποιητές 

και λογοτέχνες. Σε σύμπνοια με σημαντικούς εκπροσώπους της τέχνης και των 

γραμμάτων της εποχής, ο Μανώλης Καλομοίρης δημιουργεί ισχυρούς θεσμούς 

με τον δημοτικισμό, ένα κίνημα που παίζει πρωτεύοντα ρόλο στο ελληνικό 

πολιτιστικό περιβάλλον της εποχής. (Σελ. 298-299: Αναστασία Α.Σιώψη “Η μουσική 

στην Ευρώπη του δέκατου ένατου αιώνα” εκδ. Τυποθήτω, Αθήνα 2005) 

Μετά την αναγγελία και δημοσίευση από τον Καλομοίρη του 

προγράμματός του στο  περιοδικό «Νουμάς», στο οποίο ο νεαρός συνθέτης 

εκθέτει, σε ακραία δημοτική, τις ιδέες για τη δημιουργία ελληνικής μουσικής, 

γράφονται ενθουσιώδεις εντυπώσεις, καθώς και ειρωνικά σχόλια για όσους 

ενοχλήθηκαν από τη γλώσσα που χρησιμοποίησε ο Καλομοίρης στο πρόγραμμα. 

Περιγράφεται ειρωνικά η αντίδραση του διευθυντή της εφημερίδας «Αθήναι» ο 

οποίος έσκισε το πρόγραμμα της συναυλίας λέγοντας: “…ο Καλομοίρης έφερε 

από τη Ρωσία ρούβλια που του τα έδωσαν οι Ρούσοι για να πολεμήσουν τον 

ελληνισμό…” τονίζοντας έτσι την αντίθεση του Καλομοίρη με τους 

αντιδραστικούς κύκλους, που δεν έχουν αποβάλει ακόμη την παλιά εθνική 

πολιτική και την ιδέα που διαμορφώθηκε κατά τα Ευαγγελικά, ότι οι 

δημοτικιστές εξυπηρετούν συμφέροντα Σλάβων. Οι δημοτικιστές θεώρησαν 

χρέος τους να υποστηρίξουν τον Καλομοίρη, γιατί το έργο του ενίσχυε τον δικό 

τους αγώνα (Παλαμάς, Φωκάς, Χρηστομάνος, Δημητριάδης, Ποριώτης, 

Βουτιερίδης, Μαυρουδής και Ταγκόπουλος). (Σελ. 213-214:Καίτη Ρωμανού 

“Εθνικής Μουσικής Περιήγησις 1901-1912. Ελληνικά μουσικά περιοδικά ως πηγή 

έρευνας της ιστορίας της Νεοελληνικής μουσικής”,εκδ.Κουλτούρα,Αθήνα,1996) 

 

 

3.2. Εθνική Σχολή Μουσικής – Βιογραφίες και Εργογραφίες Συνθετών 

 

Οι συνθέτες που θεμελιώνουν τη νεοελληνική Εθνική Μουσική Σχολή 

είναι οι: Διονύσιος Λαυράγκας (1860-1941), Γεώργιος Λαμπελέτ (1875-1945), 

Μανώλης Καλομοίρης (1883-1962), Μάριος Βάρβογλης (1885-1967) και Αιμίλιος 

Ριάδης (1880-1935). (Σελ.28:Κώστας Μυλωνάς “Ελληνική Μουσική. Ιστορικά 

ορόσημα” Εκδ. Νεφέλη, Αθήνα 2002) 
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Η δράση τους πέρα από τη μουσική σύνθεση αγκαλιάζει και άλλους για 

την ανάπτυξη της μουσικής στην Ελλάδα τομείς: μουσική εκπαίδευση, η 

συλλογή, η μελέτη και η εναρμόνιση δημοτικών τραγουδιών, η δημιουργία 

ελληνικής μελοδραματικής κίνησης, αρθρογραφία σε περιοδικά και με κάθε 

τρόπο στήριξη και προβολή της ελληνικής μουσικής ιδέας.  

 

3.2.1.Διονύσιος Λαυράγκας (1860 ή 1864-1941) 

 

Ο Διονύσιος Λαυράγκας γεννήθηκε στο Αργοστόλι. Γόνος παλαιάς 

αριστοκρατικής οικογένειας της Κεφαλλονιάς, γιός του Σπυρίδωνα Λαυράγκα 

και της Κασσάνδρας Ραζή. Παράλληλα με τις γυμνασιακές του σπουδές στο 

Αργοστόλι, πήρε μαθήματα βιολιού από Τον Λάζαρο Σερράο και αρμονίας από 

τον Ιταλό μαέστρο Γεδεών Ολιβιέρι. Αργότερα, μελέτησε αρμονία, σύνθεση και 

πιάνομε τον Νικόλαο Τζαννή Μεταξά, ενώ συμμετείχε ως βιολονίστας στις 

ορχήστρες των μελοδραματικών θιάσων. Έδινε ποιήματα, άρθρα και σάτιρες σε 

τοπικές εφημερίδες, έκανε μεταφράσεις ποιημάτων, διηγημάτων και κωμωδιών 

από την ιταλική γλώσσα και, τελικά, ανέλαβε την έκδοση της τοπικής 

εβδομαδιαίας σατιρικής εφημερίδας «Η έγνοια μας».  

Το 1882 μετακόμισε στη Νεάπολη της Ιταλίας για να σπουδάσει ιατρική, 

αλλά εγκατέλειψε το Πανεπιστήμιο για να μελετήσει αρμονία με τον Μάριο 

Σκαράνο και πιάνο με τον Αύγουστο Ρος, ενώ αργότερα συνέχισε μαζί τους και 

στο Ωδείο San Pietro a Majella. Εκεί ήρθε σε επαφή και με τον Ναπολέοντα 

Λαμπελέτ. (Σελ.230-232: Αλέκα Συμεωνίδου “Λεξικό Ελλήνων Συνθετών”Eκδ. 

Φίλιππος  Νάκας, Αθήνα, 1995) 

Το 1885 μετά την αποφοίτησή του αναχώρησε για το Παρίσι, όπου έγινε 

δεκτός στο Κονσερβατουάρ, κατόπιν διαγωνισμού. Εκεί υπήρξε μαθητής των 

Theodore Dubois, Ζυλ Μασσνέ, Σέζαρ Φράνκ και Αντιόμ. Στο τέλος της 

τετραετούς φοίτησής του στο Ωδείο των Παρισίων σημείωσε μεγάλη επιτυχία 

ως διευθυντής ορχήστρας γαλλικού μελοδραματικού θιάσου. Το 1894 ανέλαβε 

τη διεύθυνση της Φιλαρμονικής Εταιρείας Αθηνών. Το 1898 έθεσε τις βάσεις του 

για το μεγαλύτερο έργο της ζωής του, όταν ίδρυσε μαζί με τον αρχιμουσικό και 

συνθέτη Λ. Σπινέλη, το Ελληνικό Μελόδραμα, προετοιμάζοντας έτσι το έδαφος 

για την Εθνική Λυρική Σκηνή. Η πρώτη όπερα που παίχτηκε ήταν η «La Boheme» 

του Puccini. To ελληνικό μελόδραμα έδωσε αμέτρητες παραστάσεις όπερας σε 

ελληνικά θέατρα, αλλά και σε θέατρα εξωτερικού. (Σελ.95:Καίτη Ρωμανού “Ιστορία 

της Έντεχνης Νεοελληνικής Μουσικής” εκδ. Κουλτούρα, Αθήνα 2000)  



68 
 

(Σελ.30-31:Κώστας Μυλωνάς “Ελληνική Μουσική. Ιστορικά ορόσημα” Εκδ. Νεφέλη, 

Αθήνα 2002) 

(Σελ.29: Άννα-Μαρία Ρεντζεπέρη “Η σχέση μουσικής και λόγου στο μελοδραματικό 

έργο των Ελλήνων συνθετών της πρώτης γενιάς της Εθνικής Μουσικής Σχολής, 

Διονύσιου Λαυράγκα, Μανώλη Καλομοίρη και Μάριου Βάρβογλη” Διδακτορική 

διατριβή, Θεσσαλονίκη 2002) 

(Σελ.230-232: Αλέκα Συμεωνίδου “Λεξικό Ελλήνων Συνθετών”Eκδ. Φίλιππος  Νάκας, 

Αθήνα, 1995) 

Το 1900 έγινε διευθυντής των μουσικών εκδόσεων του οίκου Γ. Φέξη. Το 

1900-1905 ο Διονύσιος Λαυράγκας διετέλεσε καθηγητής στο Ωδείο Αθηνών 

(πιάνο, αρμονία και χορωδιακό τραγούδι). Το 1905-1910 δίδαξε στο Ωδείο του 

Πειραϊκού Συνδέσμου. Το 1919-1924 ανέλαβε καλλιτεχνικός διευθυντής της 

μελοδραματικής σχολής στο Ελληνικό Ωδείο και το 1926-1434 στο Εθνικό Ωδείο 

(σολφέζ, prima vista). 

Παρόλο που δέχτηκε επιδράσεις από την ιταλική και τη γαλλική μουσική, 

ήταν ένας από τους συνθέτες που επιχείρησαν να ενσωματώσουν στο έργο τους 

στοιχεία από την ελληνική δημοτική παράδοση. Η πρώτη «Ελληνική Σουίτα» του 

(1903) είναι το πρώτο συμφωνικό έργο της Ελληνικής Εθνικής Σχολής, ενώ 

υπήρξε ο πρώτος Έλληνας συνθέτης που έγραψε μουσική κινηματογράφου. 

(Σελ.197:Λίντα Λεούση “Ιστορία της Ελληνικής μουσικής 2000 π.Χ.-2000 μ.Χ.” Εκδ. 

Άγκυρα, Αθήνα 2003) 

Το 1919 ο Διονύσιος Λαυράγκας τιμήθηκε με τον χρυσό Σταυρό Γεωργίου 

Α’ και με το Εθνικό Αριστείο Γραμμάτων και Τεχνών . 

(Σελ.230-232: Αλέκα Συμεωνίδου “Λεξικό Ελλήνων Συνθετών”Eκδ. Φίλιππος  Νάκας, 

Αθήνα, 1995) 
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Εργογραφία 

 

1)Οπερέτα: 

 - Η άσπρη τρίχα, σε κείμενο Ν. Λάσκαρη και Χ. Άννινου, τρεις πράξεις (1917) 

 - Αθλητικός Όμιλος, σε κείμενο του συνθέτη και Σ. Βεκιαρέλλη, τρεις     πράξεις 

(1917) 

 - Διπλή φωτιά, του Π. Δημητρακόπουλου, τρεις πράξεις (1918) 

 - Σατωρέ (αναστροφή λέξης «Έρωτας»), σε κείμενο Α. Δόξα (1927)                 

 - Ο τραγουδιστής του Καζίνο, του Α. Δόξα (1934) 

 

2) Φωνητικά έργα: 

 - Ω, παίδες Ελλήνων, για χορωδία και ορχήστρα (1889) 

 - Ο ναύτης του Ιονίου, σε κείμενο Μαυρογένους (1889) 

 - Πένταθλον, σε κείμενο Ι. Πολέμη για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1896,    για 

τενόρο, βαθύφωνο, ανδρική χορωδία και ορχήστρα (1896) 

 - Ύμνος της Ειρήνης, σε ποίηση Κ. Παλαμά, για υψίφωνο και ορχήστρα (άγνωστη 

χρονολογία) 

 - Ύμνος των προγόνων, σε ποίηση Γ. Δροσίνη (1924) 

 - Missa Solemnis, για υψίφωνο, τενόρο, βαθύφωνο, μεικτή χορωδία, 

εκκλησιαστικό όργανο και ορχήστρα (1931_ 

    

   3) Έργα για ορχήστρα: 

 - Λυρικά ιντερμέδια (1885-87) 

 - Βαρκαρόλα (πριν το 1900) 

 - Ρεμβασμός (πριν το 1900) 

 - Ελληνική Σουίτα αρ. 1 (1903) 

 - Συμφωνικό πρελούδιο (1905) 
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 - Τονισμός (1900-01) 

 - Ρομανέσκα (μετά το 1913) 

 - Ελληνική Σουίτα αρ. 2 (1920) 

 - Καπρίτσιο σε ελληνικά θέματα, για βιολί και ορχήστρα (1921) 

 - Jota Navarra (πριν το 1923) 

 - Εισαγωγή και Φούγκα (άγνωστη χρονολογία) 

 - Συμφωνίες-Εισαγωγές (άγνωστη χρονολογία) 

 - Ανατολική συμφωνία (άγνωστη χρονολογία) 

 - Σουίτα κυπριακών χορών (άγνωστη χρονολογία) 

 - Νανούρισμα (άγνωστη χρονολογία) 

 - Airs de ballet (άγνωστη χρονολογία) 

 - Valse brilliante (άγνωστη χρονολογία) 

 

4) Έργα μουσικής δωματίου: 

 - Νανούρισμα, για βιολί και πιάνο (1900-01) 

 - Ελληνική σερενάτα, για βιολί και πιάνο (1937) 

 

5) Σόλο: 

 - Airs de ballet, για πιάνο (άγνωστη χρονολογία) 

 - Νυχτερινό (άγνωστη χρονολογία) 

 - Valse brilliante (άγνωστη χρονολογία) 

6) Τραγούδι: 

 - Εις κρύον ζοφερόν λειμώνα, σε ποίηση Α. Παράσχου (1885-87) 

 - Ο τραγουδιστής, σε ποίηση Ι. Πολέμη (άγνωστη χρονολογία) 

 - Καράβι ανοίγει τα φτερά, σε ποίηση Ι. Πολέμη (άγνωστη χρονολογία) 

 - Διπλή αγάπη, σε ποίηση Ι. Πολέμη  
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 - Τρία ελληνικά τραγούδια, σε ποίηση Ι. Πολέμη και Ζ. Παπαντωνίου (άγνωστη 

χρονολογία) 

 - Δεκατέσσερα ελληνικά τραγούδια, σε ποίηση Ι. Πολέμη, Γ. Αβάζου, Γ. Αδάμα 

και Β. Μεσολογγίτη (άγνωστη χρονολογία) 

 - Της πίκρας το νερό, σε δημοτική ποίηση (άγνωστη χρονολογία) 

 - Στον ήλιον αν περπατήσεις, σε ποίηση Ζ. Παπαντωνίου (άγνωστη χρονολογία) 

 - Έλα να γείρεις, σε ποίηση Γ. Τσοκόπουλου (άγνωστη χρονολογία) 

 - Ξύπνα, σε ποίηση Α. Νικολαρά (άγνωστη χρονολογία) 

 - Τέσσερα τραγούδια, σε ποίηση Η. Τσιτσέλη (άγνωστη χρονολογία) 

 - Τριαναταφυλλιά, σε ποίηση Μικελή Αβλίχου (άγνωστη χρονολογία) 

 - Σε ποθώ, σε ποίηση Γ. Φουρτουνά (άγνωστη χρονολογία) 

 - Σούρουπο, σε ποίηση του συνθέτη (πριν το 1938) 

 - Θύμηση, σε ποίηση Γ. Μαρκορά (άγνωστη χρονολογία) 

 - Δύο μπουμπούκια, σε ποίηση Μ. Ιερόπουλου (άγνωστη χρονολογία) 

 - Άσματα της Θείας Λειτουργίας, για τετράφωνη ανδρική χορωδία (1912) 

 

6) Άλλα έργα: 

 - Απόλλων και Δάφνη, σε κείμενο Α. Δόξα (1920) 

 - Κάποια νύχτα στη Σεβίλη, σε κείμενο Α. Δόξα (1933) 

 - Περσεφώνη, σε κείμενο Ζ. Παπαμιχαλόπουλου (1936) 

 - Η ζωή είναι όνειρο, σε λειμπρέτο Καλντερόν ντε λα Μπάρκα (1881-91) 

 - Γαλάτεια, σε λιμπρέτο Σ. Βασιλειάδη, πέντε πράξεις (1887) 

 - Αΐντα, παρωδία σε κείμενο Ν. Λάσκαρη (άγνωστη χρονολογία) 

 - Τα δύο αδέλφια, σε κείμενο Ι. Τσακασιάνου και του συνθέτη (1899) 

 - Μάγισσα, σε κείμενο του συνθέτη, μονόπρακτο (1901) 

 - Ο Λυτρωτής, σε κείμενο Ζ. Παπαντωνίου, τρεις πράξεις (1900-03) 
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 - Διδώ, σε λιμπρέτο Π. Δημητρακόπουλου, τέσσερις πράξεις (1908) 

 - Μαύρη πεταλούδα, σε κείμενο Στ. Σπεράντζα, μονόπρακτο (1923) 

 - Ένα παραμύθι, σε κείμενο Δ. Μπόγρη, κωμική όπερα, μονόπρακτο (1930) 

 - Ο Φακανάπας, σε διασκευή από κείμενο του Σκριμπ, κωμική όπερα, δύο 

πράξεις (1935) 

 - Φρόσω, σε κείμενο του συνθέτη, τρεις πράξεις (1938) 

 

7) Μουσική για κινηματογράφο: 

 - Το δαχτυλίδι του Πιερότου, για φωνές και δεκατέσσερα όργανα (1918) 

 - Ο αγαπητικός της βοσκοπούλας (1932) 

 

8) Γραπτά κείμενα: 

 - «Εγχειρίδιον Αρμονίας» (1903) 

 - «Στοιχεία θεωρητικής και πρακτικής αναγνώσεως και διαιρέσεως της 

μουσικής» (1912) 

 - «Εγκόλπιον Μουσικής Τέχνης» (1937) 

 - «Απομνημονεύματα» (1940)  

 

(Σελ. 232-233: Αλέκα Συμεωνίδου “Λεξικό Ελλήνων Συνθετών”Eκδ. Φλιλιππος  Νάκας, 

Αθήνα, 1995) 
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3.2.2. Γεώργιος Λαμπελέτ (1875-1945) 

 

Ο Γεώργιος Λαμπελέτ γεννήθηκε στην Κέρκυρα. Εγγονός του μουσικού 

Ευτύχιου Λαμπελέτ, γιος του συνθέτη Εδουάρδου Λαμπελέτ και της Ασπασίας 

Καρούσου, αδελφός του συνθέτη Ναπολέοντος Λαμπελέτ. Ο Κερκυραίος Γ. 

Λαμπελέτ έμαθε μουσική από παιδί στο σπίτι του μεγαλώνοντας σε οικογένεια 

με παράδοση στη μουσική. Πήρε τα πρώτα μαθήματα αρμονίας από τον πατέρα 

του και μαθήματα πιάνου από τη μητέρα του. Έφηβος ακόμη, μετείχε δραστήρια 

στη μουσική κίνηση της Αθήνας. Εργάστηκε στη Φιλαρμονική, στον Όμιλο 

Φιλομούσων και το περιοδικό «Μουσική Εφημερίς», πλάι στον μεγαλύτερο 

αδελφό του Ναπολέοντα. Σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, αλλά  το 

1895, σε ηλικία 20 ετών αποφάσισε να αλλάξει σταδιοδρομία και να μελετήσει 

μουσική στο Ωδείο San Pietro A Majella της Νεάπολης, στην Ιταλία, όπου 

παρέμεινε μέχρι το 1901 με καθηγητή τον Πάολο Σερράο. (Σελ.213,224-225:Καίτη 

Ρωμανού “Εθνικής Μουσικής Περιήγησις 1901-1912. Ελληνικά μουσικά περιοδικά ως 

πηγή έρευνας της ιστορίας της Νεοελληνικής μουσικής”, Εκδ.Κουλτούρα,Αθήνα,1996) 

(Σελ.223: Αλέκα Συμεωνίδου “Λεξικό Ελλήνων Συνθετών”Eκδ. Φίλιππος Νάκας, Αθήνα, 

1995) 

Όταν επέστρεψε στην Αθήνα το 1901, το αναδιοργανωμένο Ωδείο 

Αθηνών είχε πια μεταβάλει αισθητά το κλίμα της αθηναϊκής μουσικής ζωής. 

Μαζί με τον Γ. Αξιώτη ίδρυσε και διηύθυνε το περιοδικό «Κριτική» και από τις 

στήλες του ασκούσε πολεμική, κυρίως εναντίον του Γεώργιου Νάζου, διευθυντή 

του Ωδείου Αθηνών, καθώς και του Μανώλη Καλομοίρη. Υπήρξε διευθυντής του 

Ωδείου Πειραιώς και, αργότερα, του Πειραϊκού Ωδείου. Διορίστηκε καθηγητής 

μουσικής στο Βαρβάκειο, ενώ συνεργαζόταν τακτικά στο Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό 

Ελευθερουδάκη (1927-1930).Παρά τις διαμάχες του με τους μουσικούς κύκλους, 

η μόρφωση και η ευρύτητά του εκτιμήθηκαν από κορυφαίους πολιτιστικούς 

κύκλους της εποχής του.  

Η ουσία των καλλιτεχνικών φαινομένων στο νεοελληνικό μουσικό χώρο 

αναδεικνύεται και στην διένεξη του Γ. Λαμπελέτ με τον Μ. Καλομοίρη. Ο 

Γεώργιος Λαμπελέτ επισημαίνει την ανάγκη δημιουργίας εθνικής έντεχνης 

μουσικής με αναφορά στο δημοτικό τραγούδι. Υπερασπίζεται την αρχαιότητα 

και την αυθεντικότητα της λαϊκής τέχνης έναντι της στειρότητας του 

λογιοτατισμού, προτάσσει τα επιτεύγματα της νεοελληνικής ποίησης με τη 

στροφή της προς τη ζωντανή λαϊκή γλώσσα. Με παράδειγμα τον Δ. Σολωμό, ο 

Λαμπελέτ, από κοινού με τον Καλομοίρη, προτρέπει σε αποδέσμευση από τον 

αισθητικό «ιταλισμό», στον οποίο αντιτάσσει το βαγκνερικό επίτευγμα μίας 
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διεθνούς τέχνης εθνικά όμως προσδιορισμένης. Αργότερα καταγγέλλει τον 

διεθνισμό της μουσικής πρωτοπορίας της εποχής του, προβάλλοντας 

συντηρητικά και ρομαντικά επιχειρήματα. (Σελ.95-96: Μάρκος Τσέτσος “Εθνικισμός 

και Λαϊκισμός στη νεοελληνική μουσική” Πολιτικές όψεις μίας πολιτισμικής 

απόκλισης., Εκδ. Ίδρυμα Σάκη Καραγιώργα, Αθήνα 2011) 

Ο Γεώργιος Λαμπελέτ επιδεικνύει τη στάση του «καθαρού» μουσικού. 

Συνειδητοποιεί ότι θα έπρεπε να ακολουθήσει τον δρόμο της εθνικής μουσικής, 

όπως είχε γίνει κιόλας στην ποίηση δεν πιστεύει όμως σε εσωτερικές εξαρτήσεις 

των δύο τεχνών, ούτε εμπνέεται από τον εννοιολογικό ιδεαλισμό της ποίησης, 

όπως ο Καλομοίρης. (Σελ.50-51: Ολυμπία Φράγκου-Ψυχοπαίδη “Η Εθνική Σχολή 

Μουσικής” Προβλήματα Ιδεολογίας.  Εκδ. Ίδρυμα Μεσογειακών Μελετών, Αθήνα 1990)  

Στα βήματα του Δ. Λαυράγκα, όπως και του αδελφού του Ν. Λαμπελέτ,  Ο 

Γεώργιος Λαμπελέτ υπήρξε πρωτοπόρος στους οραματισμούς του περί 

«εθνικής» μουσικής. Σταθερός στην κατεύθυνση αυτή, ολοκλήρωσε τη 

σημαντική προσφορά του στη μελέτη της δημοτικής μουσικής με την εργασία 

του «Η ελληνική δημώδης μουσική, εξήντα τραγούδια και χοροί, κριτική μελέτη-

μεταγραφή-εναρμόνοσις». Υποστήριζε ότι για να υπάρξει ελληνικό έργο τέχνης, 

«πρέπει να συμβάλλουν σ’ αυτό τρία συστατικά: απλότης, διαύγεια και αίσθημα 

της φύσεως». 

Το 1921 ο Γεώργιος Λαμπελέτ βραβεύτηκε με το Εθνικό Αριστείο 

Γραμμάτων και Τεχνών. Ήταν ο πρώτος που έγραψε σχολικά τραγούδια. Πέθανε 

στην Αθήνα το 1945. (Σελ.223-224: Αλέκα Συμεωνίδου “Λεξικό Ελλήνων 

Συνθετών”Eκδ. Φίλιππος Νάκας, Αθήνα, 1995) 

(Σελ.225:Καίτη Ρωμανού “Εθνικής Μουσικής Περιήγησις 1901-1912. Ελληνικά μουσικά 

περιοδικά ως πηγή έρευνας της ιστορίας της Νεοελληνικής μουσικής”, 

Εκδ.Κουλτούρα,Αθήνα,1996) 

 

Εργογραφία 

1)Έργα για ορχήστρα: 

- Ελεγεία, για μεγάλη ορχήστρα (άγνωστη χρονολογία) 

- Γιορτή, για μεγάλη ορχήστρα (1907) 

- Μοιρολόι για ορχήστρα δωματίου (άγνωστη χρονολογία) ημιτελές 

- Μενουέτο, για ορχήστρα δωματίου (άγνωστη χρονολογία) 
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- Πρελούδιο, για ορχήστρα δωματίου (άγνωστη χρονολογία) 

 

2)Έργα για πιάνο: 

- Θέμα με παραλλαγές και Σκέρτσο (άγνωστη χρονολογία) 

- Πρελούδιο και Κανών (άγνωστη χρονολογία) 

- Μελωδία, εκδ. «Μουσικά χρονικά», έτος Β’, τχ. 1 (1930) 

- Μικρή γκαβότα (άγνωστη χρονολογία) 

 

3)Τραγούδια: 

- Τραγούδια, σε ποίηση Π. Νιρβάνα, Ι. Καμπύση, Λ. Πορφύρα, Μ. Μαλακάση, Ζ. 

Παπαντωνίου, Κ. Παλαμά και του συνθέτη (1901-03) 

(Τα φιλιά, Ανθοστεφάνωτη, Μπαλλάντα, Όνειρο, Οδοιπόρος, Μάτια) 

- Δέκα τραγούδια (μετά το 1911) 

(Ο θλιμμένος διαβάτης, Προσκύνημα, , Lacrimae rerum, Το πουλάκι, 

Νανούρισμα, Φτωχή μου αγάπη, Ο βουτηχτής, Στη στράτα, Ο γεροβοσκός) 

- Τα χελιδόνια, δεκαέξι παιδικά τραγούδια, σε ποίηση Ζ. Παπαντωνίου (1920) 

 

4) Χορωδιακά έργα: 

- Δέηση 

- Στην ακρογιαλιά 

- Στον κάμπο 

- Το ευλογημένο καράβι, για γυναικεία χορωδία 

- Στο χορτάρι 

- Ύμνος της Νίκης 

- Ύμνος στην Ελλάδα 

- Ύμνος στην Ειρήνη (1929) 
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- Βαλκανικός ύμνος, για ανδρική χορωδία 

5) Γραπτά κείμενα: 

- «Η ελληνική δημώδης μουσική» 

- «Μουσική και ποίηση» 

- «Γλώσσα και μουσική» 

- «Το δραματικόν θέατρον» 

- «Η μουσική στην αρχαία τραγωδία» 

- «Το θέατρον του Ντ’ Ανούτσιο και η αντίθεσίς του προς το ιψενικό» 

- «Η σημερινή μουσική, Εγκυκλοπαιδικόν Ημερολόγιον (1929) 

- «Η νεότερη ελληνική μουσική, θεωρητική και αισθητική υπόστασή της» (1942) 

- «Ο εθνικισμός εις την τέχνην» 

- «Η γέννηση της ομοιοκαταληξίας εις την ποίησην και η σχέση αυτής προς την   

     μουσικήν» 

- «Στίχοι» (1909) 

- «Παλιοί και νέοι ρυθμοί», πρόλογος Κ. Παλαμά (1930) 

- «Διγενής Ακρίτας» 

(Σελ. 224: Αλέκα Συμεωνίδου “Λεξικό Ελλήνων Συνθετών”Eκδ. Φλιλιππος  Νάκας, 

Αθήνα, 1995) 
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3.2.3. Μανώλης Καλομοίρης (1883-1962) 

 

Γεννήθηκε στη Σμύρνη. Γιος του ιατρού Γιάννη Καλομοίρη και της Μαρίας 

Χαμουδοπούλου. Έμεινε ορφανός από πατέρα σε ηλικία τριών χρόνων και 

ανατράφηκε από τη μητέρα του, τον αδελφό του και τη γιαγιά του. Πήρε τα 

πρώτα μαθήματα μουσικής στο «Παλλάδιον Οικοτροφείον» της Σμύρνης. Άρχισε 

μαθήματα πιάνου με τον Τιμόθεο Ξανθόπουλο. Το 1894-1899  πραγματοποίησε 

τις γυμνασιακές του σπουδές στην Αθήνα στο «Εθνικό Λύκειο». Στην 

Κωνσταντινούπολη (1899-1900) πήρε μαθήματα πιάνου από τη Σοφία Σπανούδη 

και ανακάλυψε το ενδιαφέρον του για το δημοτικό τραγούδι. Στη Βιέννη 

σπούδασε στο «Ωδείο Φίλων της Μουσικής» (1901-1906) και (Σελ.164-165: Αλέκα 

Συμεωνίδου “Λεξικό Ελλήνων Συνθετών”Eκδ. Φίλιππος  Νάκας, Αθήνα, 1995)  

(Σελ.21-23: Άννα-Μαρία Ρεντζεπέρη “Η μουσική επεξεργασία του λόγου στην όπερα 

του Μανώλη Καλομοίρη «Το δαχτυλίδι της μάνας» Πτυχιακή Εργασία”, Θεσσαλονίκη 

1993) 

Από το 1901-1906 σπούδασε στο Ωδείο της Βιέννης «Konservatorium fur 

Music und darstellende Kunst πιάνο με τους W. Rauch και A. Sturm, θεωρητικά 

και σύνθεση με τους H. Gradener  και ιστορία μουσικής με τον μουσικολόγο E. 

Mandyezewski. Εκεί έγραψε τα πρώτα τραγούδια του για πιάνο. Από αυτά η 

«Ανατολική ζωγραφιά» είναι και το πρώτο εκδοθέν έργο του.  Την ίδια περίοδο 

παντρεύτηκε την Χαρίκλεια Παπαμόσχου, με την οποία απέκτησε δύο γιούς και 

μία κόρη. (Σελ.21-23: Άννα-Μαρία Ρεντζεπέρη “Η μουσική επεξεργασία του λόγου 

στην όπερα του Μανώλη Καλομοίρη «Το δαχτυλίδι της μάνας» Πτυχιακή Εργασία”, 

Θεσσαλονίκη 1993) 

Μετά την αποφοίτησή του έζησε μαζί με τη γυναίκα του για ένα χρονικό 

διάστημα στη Ρωσία (1906-1910), όπου δίδαξε πιάνο στη σχολή «Obolenski» του 

Χάρκοβο. Γνώρισε τη ρωσική σχολή σύνθεσης, στοιχείο που επέδρασε στις 

πλούσιες ενορχηστρώσεις των συμφωνικών του έργων. Παράλληλα έρχεται σε 

επαφή με τους κύκλους του «Νουμά» και αρθρογραφεί σ’ αυτόν. Όταν 

ανακάλυψε την ποίηση του Ψυχάρη και του Παλαμά, αναμείχθηκε έντονα στη 

σταυροφορία των δημοτικιστών.  Τάχθηκε υπέρ του δημοτικισμού και πολιτικά  

στο πλευρό του Ε. Βενιζέλου. Αρθρογραφούσε, λοιπόν ήδη στο περιοδικό 

«Νουμάς», όταν εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα ως συνθέτης, με 

πρόγραμμα στο οποίο παρουσίαζε για πρώτη φορά τις θέσεις του σχετικά με τη 

δημιουργία της Εθνικής Σχολής (Ωδείο Αθηνών, 11/6/1908).Το 1908 δίνει την 

πρώτη  συναυλία με έργα του στην Αθήνα. Το πρόγραμμα, που ήταν γραμμένο 
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σε ακραία δημοτική, περιλάμβανε ένα μανιφέστο της Ελληνικής Εθνικής 

Μουσικής Σχολής, που αποτελεί το μουσικό «πιστεύω» του συνθέτη. 

 (Σελ.164-165: Αλέκα Συμεωνίδου “Λεξικό Ελλήνων Συνθετών”Eκδ. Φίλιππος  Νάκας, 

Αθήνα, 1995) 

 (Σελ.21-23: Άννα-Μαρία Ρεντζεπέρη “Η μουσική επεξεργασία του λόγου στην όπερα 

του Μανώλη Καλομοίρη «Το δαχτυλίδι της μάνας» Πτυχιακή Εργασία”, Θεσσαλονίκη 

1993) 

(Σελ.212:Καίτη Ρωμανού “Εθνικής Μουσικής Περιήγησις 1901-1912. Ελληνικά μουσικά 

περιοδικά ως πηγή έρευνας της ιστορίας της Νεοελληνικής 

μουσικής”,εκδ.Κουλτούρα,Αθήνα,1996) 

Το 1910 εγκαταστάθηκε οριστικά στην Αθήνα. Διορίστηκε καθηγητής 

πιάνου, αρμονίας και ανώτερων θεωρητικών στο Ωδείο Αθηνών (1911-1919), 

μέχρι τη ρήξη του με τον Γεώργιο Νάζο και την παραίτησή του), καθώς και 

Γενικός Επιθεωρητής Στρατιωτικών Μουσικών (1918-1920 και 1922-1937). 

Το 1919 ίδρυσε το Ελληνικό Ωδείο, ως συνέχεια του Ωδείο της Λίνας φον 

Λόντερ. Το 1926 ίδρυσε το Εθνικό Ωδείο, το οποίο διηύθυνε μέχρι το 1948, 

παραμένοντας Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου μέχρι το θάνατό του. 

Ίδρυσε επίσης τον βραχύβιο Εθνικό Μελοδραματικό Όμιλο (1933-1935), ενώ 

συμμετείχε στις πρώτες απόπειρες ίδρυσης της Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών. 

Εκλέχτηκε μέλος της Ακαδημίας Αθηνών (1945), διετέλεσε γενικός διευθυντής 

(1944-1945)  και πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Εθνικής Λυρικής 

Σκηνής (1950-1952), αντιπρόεδρος του Διοικητικού Ανωτάτου Συμβουλίου 

Μουσικής. πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρίας Συνθετών, Συγγραφέων και 

Εκδοτών (1947). 

(Σελ.21-23: Άννα-Μαρία Ρεντζεπέρη “Η μουσική επεξεργασία του λόγου στην όπερα 

του Μανώλη Καλομοίρη «Το δαχτυλίδι της μάνας» Πτυχιακή Εργασία”, Θεσσαλονίκη 

1993) (Σελ.164-165: Αλέκα Συμεωνίδου “Λεξικό Ελλήνων Συνθετών”Eκδ. Φίλιππος  

Νάκας, Αθήνα, 1995) 

Ο Μανώλης Καλομοίρης μεγάλωσε σε αστική οικογένεια της Σμύρνης. Αν 

και είχε σχέσεις με το Φανάρι και Το Πατριαρχείο, η προσωπικότητά του 

καθορίζεται περισσότερο από το οικογενειακό του περιβάλλον και το 

περιβάλλον της μικροαστικής Σμύρνης που διατηρεί τον «ελληνοκεντρισμό» με 

την έννοια μίας ιδεολογίας στρωμάτων «διανοούμενων». Τη μουσική 

προσωπικότητα διαμόρφωσαν: το περιβάλλον της Σμύρνης, κατά τα παιδικά του 

χρόνια, με το δημοτικό τραγούδι και η επαφή του με την Κωνσταντινούπολη, οι 

μουσικές σπουδές στη Βιέννη και η γνωριμία του με τη γερμανική βαγκνερική 
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μουσική, η διαμονή του στη Ρωσία και η γνωριμία με τους συνθέτες της Ρωσικής 

Εθνικής Μουσικής Σχολής, η προσχώρησή του στον δημοτικισμό, που τον έφερε 

σε επαφή με τον Κ. Παλαμά, τον Α. Σικελιανό και τους υπόλοιπους δημοτικιστές 

από τον πνευματικό κύκλο του «Νουμά». (Σελ.212:Καίτη Ρωμανού “Εθνικής 

Μουσικής Περιήγησις 1901-1912. Ελληνικά μουσικά περιοδικά ως πηγή έρευνας της 

ιστορίας της Νεοελληνικής μουσικής”,εκδ.Κουλτούρα,Αθήνα,1996) 

(Σελ. 23: Άννα-Μαρία Ρεντζεπέρη “Η μουσική επεξεργασία του λόγου στην όπερα του 

Μανώλη Καλομοίρη «Το δαχτυλίδι της μάνας» Πτυχιακή Εργασία”, Θεσσαλονίκη 1993) 

Στο έργο του Μ. Καλομοίρη εντοπίζονται τα εξής χαρακτηριστικά: 

- Υφολογικά, εκτός από την καλλιέργεια ειδών του ρομαντισμού (όπερα, 

συμφωνία, lied, κοντσέρτο, φαντασία) παρατηρείται η προσφυγή σε ρομαντικές 

αρμονικές και μελωδικές λύσεις, το περιγραφικό-προγραμματικό στοιχείο, το 

αρμονικό-ορχηστρικό λάιτ-μοτίβ. 

- Ιδεολογικά, ο «εξωτισμός» από τη λαϊκή παράδοση, ο ιδανισμός  με τη Μεγάλη 

Ιδέα και τη συμβολιστική αναπαράσταση της πραγματικότητας, ο ιστορισμός με 

την αναφορά στην ιστορική παράδοση, βαγκνερικές αναφορές και ρομαντικός 

μανιερισμός, εθνικός ιδανισμός μέσω συμβολισμών και ηχητικών 

διακυμάνσεων. (Σελ.95:Ολυμπία Φράγκου-Ψυχοπαίδη “Η Εθνική Σχολή Μουσικής” 

Προβλήματα Ιδεολογίας. εκδ. Ίδρυμα Μεσογειακών Μελετών, Αθήνα 1990) 

Η προσπάθεια  του  Καλομοίρη να εναρμονίσει και να στολίσει τις 

παραδοσιακές μελωδίες του δημοτικού τραγουδιού με τη δυτική αισθητική της 

πολυθεματικής ανάπτυξης και της διογκωμένης πολυφωνίας θεωρήθηκε ότι 

νόθευσε τα ελληνικά ακούσματα, επιβαρύνοντάς τα με μια δυτικοφανή 

ρομαντική αντίληψη. Από την άλλη πλευρά, δικαιώθηκε ως «μουσικός 

γλωσσοπλάστης της νεότερης Ελλάδας», για τη συμβολή του στην ελληνική 

συμφωνική μουσική. Υπήρξε ο  συνθέτης που, με πρότυπα τη γερμανική 

(βαγκνερική) και τη ρωσική σχολή, δημιούργησε τις πρώτες μεγάλες συμφωνικές 

και οπερατικές φόρμες στην Ελλάδα. 

Το 1919  ο Μανώλης Καλομοίρης τιμήθηκε με το Εθνικό Αριστείο 

Γραμμάτων και Τεχνών. Έχει λάβει πολλά ελληνικά και ξένα παράσημα. 

Ανεξαρτήτως από τον αριθμό των θαυμαστών ή των επικριτών του, ο 

Μανώλης Καλομοίρης, συνθέτης και παιδαγωγός, είναι ο πρωτεργάτης της 

Ελληνικής Εθνικής Μουσικής Σχολής. 

(Σελ.98-99,110-111,121-138: Ολυμπία Φράγκου-Ψυχοπαίδη “Η Εθνική Σχολή 

Μουσικής” Προβλήματα Ιδεολογίας. εκδ. Ίδρυμα Μεσογειακών Μελετών, Αθήνα 1990) 
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 (Σελ.137,170-175:Καίτη Ρωμανού “Έντεχνη Ελληνική Μουσική στους νεότερους 

χρόνους” Εκδ. Κουλτούρα, Αθήνα 2006) 

 (Σελ.213-214:Λίντα Λεούση “Ιστορία της Ελληνικής μουσικής 2000 π.Χ.-2000 μ.Χ.” Εκδ. 

Άγκυρα, Αθήνα 2003) 

(Σελ.32-35:Κώστας Μυλωνάς “Ελληνική Μουσική. Ιστορικά ορόσημα” Εκδ. Νεφέλη, 

Αθήνα 2002) 

(Σελ.21-23: Άννα-Μαρία Ρεντζεπέρη “Η μουσική επεξεργασία του λόγου στην όπερα 

του Μανώλη Καλομοίρη «Το δαχτυλίδι της μάνας» Πτυχιακή Εργασία”, Θεσσαλονίκη 

1993) 

(Σελ.164-165: Αλέκα Συμεωνίδου “Λεξικό Ελλήνων Συνθετών”Eκδ. Φίλιππος  Νάκας, 

Αθήνα, 1995) 

 

Εργογραφία 

 

1)Έργα για ορχήστρα: 

- Η συμφωνία των ανίδεων και των καλών ανθρώπων (1931) 

- Συμφωνικό κοντσέρτο για πιάνο και ορχήστρα (1935) 

- Τρείς ελληνικοί χοροί (1934) 

   (Μπάλλος, Ειδυλλιακός χορός, Τσακώνικος) 

-  Ρωμέικη Σουίτα (1907,1910, 1936) 

   (Από τα παραμύθια της γριάς, Από τον Ερωτόκριτο και την Αρετούσα, Σα  χορός 

και σα χωρατό, Το παλάτι) 

-   Στ’ οσίου Λουκά το μοναστήρι, σε ποίηση Α. Σικελιανού, συμφωνικό ποίημα 

για αφηγητή και ορχήστρα (1937) 

- Νησιώτικες ζωγραφιές, σουίτα πάνω σε δωδεκανησιακά μοτίβα, για βιολί σόλο 

και ορχήστρα (1928,1929) 

   (Της αυγής, Νανούρισμα, Σούστα)  

- Τρίπτυχο (1937, 1940)  

- Μήνας ο ρέμπελος (Κουρσάρος στο Αιγαίο), συμφωνικό ποίημα πάνω στο 

ομώνυμο ιστόρημα του Κ.Μπαστιά (1940) 
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- Ο θάνατος της  αντρειωμένης, συμφωνικό ποίημα σε μορφή χορευτικής σκηνής 

(1943,1944-45) 

- Στης τραγουδίστρας τέχνης τα παλάτια, από τα «Δεκατετράστιχα» του Κ. 

Παλαμά, για αφηγητή, φλάουτο και ορχήστρα εγχόρδων (1943,1946) 

- Η καταστροφή των Ψαρών, σε ποίηση Δ. Σολωμού, για αφηγητή και ορχήστρα 

(1949) 

- Η συμφωνία της Λεβεντιάς (1920, 1937, 1952) 

   (Ηρωικά και παθητικά, Το κοιμητήρι στη βουνοπλαγιά, Σκέρτσο, Γλέντι, Τα 

Νικητήρια ( Τη υπερμάχω), για μεικτή χορωδία και ορχήστρα) 

- Παλαμική συμφωνία, αρ.3, σε ρε ελάσσονα, για εξάγγελο και ορχήστρα (1955) 

- Κοντσερτάκι για βιολί και ορχήστρα (1955) 

- Το δαχτυλίδι της μάνας, σουίτα σε τρία μέρη, από την ομώνυμη όπερα 

  (Πρελούδιο, Η είσοδος της κυράς, Το ξημέρωμα των Χριστουγέννων) 

2)‘Όπερες: 

- Ο Μαυριανός και ο βασιλιάς, μουσικό δράμα (1907-08),ημιτελές 

- Ο πρωτομάστορας, σε διασκευή από την ομώνυμη τραγωδία του Ν. Καζαντζάκη 

(1915,1929,1940) 

- Το δαχτυλίδι της μάνας, σε λιμπρέτο από το δράμα του Γ. Καμπύση (1917,1939) 

- Ανατολή, σε λιμπρέτο από το μονόπρακτο του Γ. Καμπύση (1945,1948) 

- Τα ξωτικά νερά, σε διασκευή από το δραματικό ποίημα του Μπ. Γέητς 

(1950,1952) 

- Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος (Πήραν την Πόλη), σε διασκευή από την τραγωδία 

του Ν. Καζαντζάκη (1961) 

3)Σκηνική Μουσική: 

- Στέλλα Βιολάντη, του Γρ. Ξενόπουλου (1909,1960) 

- Ψυχοσάββατο, του Γρ. Ξενόπουλου (1911)-χαμένο 

- Η Πάργα, του Σπ. Περεσιάδη (1911)-χαμένο 

- Μάκβεθ, του W. Shakespeare (1926)-χαμένο 



82 
 

- Ο αγαπητικός της βοσκοπούλας, του Δ. Κορομηλά ( 1932) 

4)Φωνητικά έργα: 

- Ίαμβοι και Ανάπαιστοι, μέρος β’ Μαγιοβότανα, σε ποίηση Κ. Παλαμά, για φωνή 

και ορχήστρα (1905-14) 

 (Πρελούδιο, Μία νεράιδε μ’ εγέννησε, Η γριά Ζωή, Στέκει το βασιλόπουλο, Η 

μαύρη λάμια, Γυρνά και ορμά ο Μενέλαος, Από ένα βασίλεια, Σπέρμα της 

Χάμκως, Διγενής Ακρίτας) 

- Ο πραματευτής, σε ποίηση Ι. Γρυπάρη, συμφωνικό ποίημα, για φωνή και 

ορχήστρα (1920,1924) 

- Ελεύθεροι πολιορκημένοι (Επίκληση), σε ποίηση Δ. Σολωμού, για φωνή, 

χορωδία και ορχήστρα (1926) 

- Η συμφωνία των ανίδεων και των καλών ανθρώπων ( 1931) 

 (Στον κάμπο-για ορχήστρα, Ειδύλλιο στα χωράφια, για χορωδία και ορχήστρα, 

Κοντά στη στιά, για μέτζο-σοπράνο και ορχήστρα, Στο βουνό- για χορωδία και 

ορχήστρα) 

- Από τα λυρικά του Σικελιανού, σε ποίηση Α. Σικελιανού, για φωνή και ορχήστρα 

(1936-37) 

 (Αναδυόμενη, Η Παναγιά της Σπάρτης, Το πρωτοβρόχι) 

- Το τραγούδι της Ειρήνης, σε ποίηση Σ. Μυριβήλη, για υψίφωνο, γυναικεία 

χορωδία και ορχήστρα (1940) 

- Άστραψεν η ανατολή, σε δημοτική ποίηση, για μία φωνή και ορχήστρα (1940) 

- Ίαμβοι και Ανάπαιστοι, μέρος α’, σε ποίηση Κ. Παλαμά, για φωνή και ορχήστρα 

( 1918-43) 

 (Πρελούδιο, Ταιριασμένοι οι ανάπαιστοι, Σ’ αγαπώ σαν λεβέντικο τραγούδι, 

Ηγησσώ, Δύο ματάκια, Της γυναίκας τα μάτια, Ωραίον αγόρι, Ω, παιδιά μου, 

λαχτάρες μου, Από κάπου τα ξέθαψα, Στης Άρτας τα λαγκάδια) 

- Τετράστιχα, σε ποίηση Κ. Παλαμά, για φωνή και βιόλα (1943) 

 (Τώρα η ψυχή μου, Είσαι, Το ξερό κλωνάρι της μυρτιάς, Στην ασημένια κασετίνα, 

Το τραγούδι, Χαμένη αγάπη αργοπορήτρα, Στροφή παμπάλαια, Ούτ’ ΄ένα 

γιασεμί, Φέρτε με, Φλογέρα του βουνού, Ζητιάνος γέρος, Πρωί, Κλείσε με, 

αλύγιστο κλουβί) 
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- Κάποια λογάκια, από τη «Βραδινή φωτιά» του Κ. Παλαμά, έξι τραγούδια για 

μία φωνή, άρπα και κλαρίνο (1943) 

- Η ελιά, σε ποίηση Κ. Παλαμά για γυναικεία χορωδία και ορχήστρα (1907,1908-

09,1944) 

- Η Συμφωνία της Λεβεντιάς (1920,1937,1952) 

- Από τη ζωή και τους καημούς του καπετάν Λύρα, σε ποίηση του συνθέτη, 

μουσικά απομνημονεύματα, για αφηγητή, φωνή και ορχήστρα (1941-43, 1946, 

1956-57) 

 Μέρος α’: Πρελούδιο- Σμύρνη!-Πόλη!-Βιένη!-Ρωσία!-Αθήνα!-Κρήτη! 

 Μέρος β’: Ιντερμέδιο-Ο γεροβοσκός και τ’ αηδόνι- Μολών λαβέ!-Σάμος!-

Ποστόδιο-Και τώρα συμπαθάτε μας. 

 

5)Χορωδιακά έργα: 

- Ο δειλός, σε ποίηση του Α. Πάλλη, για δίφωνη χορωδία και πιάνο (άγνωστη 

χρονολογία) 

- Σχολικά τραγούδια, μονόφωνα και δίφωνα, με συνοδεία πιάνου (1911) 

 (Η άνοιξις του Α. Βλάχου, Στην πατρίδα του Γρ. Κωστόπουλου, Το καλοκαίρι του 

Κ. Παλαμά, Η σημαία των μαθητών Χ.Βαρλέντη) 

- Σχολικά άσματα (1911-12) 

 (Τα καλά παιδάκια του Γ. Βιζυηνού, Η Έξοδος των Παργίων του Σπ. Περεσιάδου, 

Ο πληγωθείς κλέφτης-δημοτική ποίηση, Ο θρήνος της Κωνσταντινουπόλεως-

δημοτική ποίηση, Χελιδόνισμα του Α. Χριστόπουλου, Ο κλέφτης παραχειμάζων-

δημοτική ποίηση, Το ψάρεμα του Χρ. Σαμαρτσίδου, Νανούρισμα Α. Βαλαωρίτη, 

Ήλιος και αέρας Γ. Δροσίνη, ο χορός της χελώνας του Ι. Πολέμη) 

- Εμπρός, σε ποίηση Κ. Παλαμά, για χορωδία με συνοδεία πιάνου (1912) 

- Τα τραγούδια του στρατού (1915) 

 (Ο μαρμαρωμένος βασιλιάς του Ε. Νεγρεπόντη, Έγια μόλα του Μ. Σταματέλου) 

- Ύμνος προς το Πανεπιστήμιο, σε ποίηση  Ν. Μπάρακλη, για τετράφωνη ανδρική 

χορωδία και πιάνο (1920) 

- Στρατιωτικά άσματα, για χορωδία με συνοδεία πιάνου (1928) 
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 (Ο διπλοσκοπός του Σπ. Ματσούκα, Η προσευχή μου του Σπ. Ματσούκα, Στην 

Πατρίδα του Σπ. Ματσούκα, Όρκος ξενθτεμένου του Μ. Μαλακάση, Ελληνική 

σημαία του Σπ. Ματσούκα, Ω, παιδιά μου του Μ. Μαλακάση, Το σπίτι και το 

καλύβι του Μ. Μαλακάση, Ο θρήνος της Κωνσταντινουπόλεως-δημοτική ποίηση, 

‘Εγια μόλα του Μ. Σταματέλου) 

- Στη λευτεριά της Κρήτης, σε ποίηση Ι. Ηλιάκη, για χορωδία και πιάνο (1936) 

- Το Ρηνάκι, δημοτική ποίηση, για μεικτή χορωδία δίχως συνοδεία (1936) 

- Άστραψεν η ανατολή, δημοτική ποίηση, για μονόφωνη χορωδία , υπάρχει και 

για φωνή και ορχήστρα (1940) 

- Ο χορός των ίσκιων, σε ποίηση Κ. Χατζόπουλου, για ανδρική χορωδία χωρίς 

συνοδεία (1940) 

- Ύμνος στον ελληνισμό της Αμερικής, σε ποίηση Σ. Σκίπη, για χορωδία και πιάνο 

(1948) 

- Προσφορά για τα Ελληνόπουλα, τραγούδια για σχολικές στρατιωτικές χορωδίες 

Μέρος α’: Τα καλά παιδάκια, Γ. Βιζυηνού (1911), Η άνοιξη, Α. Βλάχου 

(1911), Χελιδόνισμα, Α. Χριστόπουλου (1911), Το καλοκαίρι, Κ. Παλαμά (1911), 

Το ψάρεμα, Χρ. Σαμαρτσίδου (1911), Νανούρισμα, Α. Βαλαωρίτη, Ήλιος και 

αέρας, Γ. Δροσίνη (1911), Η ελιά, Κ. Παλαμά (19090 

Μέρος β’: Εμαράθηκαν τα δεντριά-δημοτική ποίηση (1911), Ο θάνατος 

του κλέφτη-δημοτική ποίηση (1912), Ο αετός, εναρμόνιση από δημοτικό 

τραγούδι (1920), Της Άρτας το γιοφύρι, εναρμόνιση από δημοτικό τραγούδι 

(1920), Η λεβεντιά, εναρμόνιση από δημοτικό τραγούδι (1953) 

Μέρος γ’: (θρησκευτικά) Προσευχή, του Αρχιεπισκόπου Χρύσανθου 

(1941), Τη υπερμάχω-βυζαντινός ύμνος, εναρμόνιση από τη «Συμφωνία της 

λεβεντιάς» (1920), Έραναν τον τάφον - βυζαντινός ύμνος, εναρμόνιση (1955), 

Χριστός Ανέστη – βυζαντινός ύμνος, εναρμόνιση (1955), Η Παρθένος σήμερον-

βυζαντινός ύμνος, εναρμόνιση από το «Δαχτυλίδι της μάνας» (1917), Τα 

κάλαντα-δημοτικό τραγούδι, διασκευή από το «Δαχτυλίδι της μάνας» (1917) 

Μέρος δ’: (πατριωτικά) Η Πατρίδα, του Σπ. Ματσούκα (1928), Ο 

διπλοσκοπός, του Σπ. Ματσούκα (1928), Απ’ το φέσι του τσολιά, του Σπ. 

Ματσούκα (1928), Ω, παιδιά μου, του Μ. Μαλακάση (1928), Η εληνική σημαία, 

του Σπ. Ματσούκα (1928), Όρκος ξενιτεμένου, του Μ. Μαλακάση (1928), Η 

Έξοδος των Παργίων, του Σπ. Περεσιάδη (1912), Ο μαρμαρωμένος βασιλιάς, του 

Ε. Νεγρεπόντη (1915), Έγια Μόλα, του Μ. Σταματέλου (1915), Μολών λαβέ, του 
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Γ. Αθανασιάδη-Νόβα, από το έργο του «από τη ζωή και τους καημούς του 

καπετάν Λύρα» (1941), Εμπρός, του Κ. Παλαμά (1912), Ομπρός του Α. Σικελιανού 

(1940), Βενιζέλος, του Α. Δόξα (1917), Διαγγούσικος-δημοτικό τραγούδι, 

εναρμόνιση. 

6)Εργα μουσικής δωματίου: 

- Πρελούδιο και φούγκα για δύο πιάνα (1908) 

- Κουιντέτο και τραγούδι (1912) 

  (Allegro appassionato, Η λήθη, του Λ. Μαβίλη, Intermezzo, Στο πανηγύρι-

δημοτικό) 

- Τρίο (1921) 

- Σονάτα για βιολί και πιάνο (1948) 

- Κουαρτέτο σα φαντασία για άρπα, φλάουτο, αγγλικό κόρνο και βιόλα (1921) 

 

7)Έργα για πιάνο: 

- Ανατολική ζωγραφιά (1902) 

- Τρεις μπαλάντες (1905-06, 1933,1958) 

- Νυχτιάτικο (1906, 1908) 

- Πατινάδα (1907) 

- Για τα ελληνόπουλα, σειρά α’, αρ. 1-4 (1905-1012) 

- Ραψωδία, αρ. 1 (1921) 

- Τραγούδι στη νύχτα, ραψωδία, αρ.2 (1921) 

- Πρελούδια για πιάνο, αρ. 1-5 (1939) 

- Για τα ελληνόπουλα, σειρά β’, αρ. 1-3 (1939) 

- Για τα ελληνόπουλα, σειρά γ’, αρ. 1-4 (1905-09) 

8)Έργα για τραγούδι: 

- Τρία τραγούδια δι’ άσμα και κλειδοκύμβαλον, σε ποίηση του συνθέτη (1902) 

 (Μελαγχολία, Ανακρεόντειον, Βαγιαδέρα) 
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- Από χώρες και χωριά, σε ποίηση του συνθέτη 

 (Πατινάδα-1908, Να, λάμπει ο ήλιος πάλι-1905, Οι γείτονοι μη μας δούνε-

1905,1908, Η μπαγιαντέρα- 1902,1903,1908, Αγαπιόταν κ’ οι δυο τους- 

1906,1909, Οι δύο διαλαλητάδες- 1904, 1907, 1937) 

- Από τις «Ώρες» του Μ. Μαλακάση (1906) 

 ( Στην ανέμη καρφωμένα, Τραγουδάκι, Στη νήσο πέρα ο πύργος της αθώρητης) 

- Επτά τραγούδια «Από τον ταμπουρά και κόπανο» του Α. Πάλλη (1908) 

 (Μολιβιάτισσα, Μισιριώτισσα, Ρουμελιώτισσα, Αφροδίτη, Χάιντε Χούρδε, 

Μικρούλα, Στον Έποπα) 

- Δύο αδελφάδες, από το ποίημα «Μαράνου» του Ι. Δαμβέργη (1914-15) 

- Το θάμα, σε ποίηση Ν. Παπαγεωργίου (1915) 

- Βενιζέλος, σε ποίηση Α. Δόξα, λαϊκό τραγούδι (1917) 

- Βραδινοί θρύλοι, σε ποίηση Κ. Χατζόπουλου (1940-41) 

- Τραγούδια σε ποίηση του συνθέτη (άγνωστη χρονολογία) 

 (Αφιέρωμα, Τα καράβια, Το τραγούδι της αυγής, Ήρθες, Θλίψη, Έτρεμε ένα 

βράδυ, Το τραγούδι που κλαίει, Σπάζει η βροχή, Σε αγάπησα τόσο, Και με 

αγάπησες τόσο, Θαμπό ήρθε το βράδυ) 

- Sotto voce, σε ποίηση του Κ. Καρθαίου (1943) 

- Το παλιό δέντρο, σε ποίηση του Κ. Καρθαίου (1943) 

- Από τους «Πεντασύλλαβους» του Κ. Παλαμά (1911-14) 

 (α’ σειρά 1943: Να μιλήσω;-Γειά σας τριαντάφυλλα και γιασεμιά, -Κλειστό!) 

 (β’ σειρά 1943: Ορφικός θρήνος-Τα παραμύθια-Το χιόνι) 

 (γ’ σειρά: Μην Κλαις-1911,Ντραγάτης-1944,Τραγούδια αγέννητα -1943, Πάλε 

σαν πρώτα-1943) 

- Τρεις κοπέλες λυγερές, σε ποίηση Κ. Παλαμά (1912-13, 1943-44) 

- Πέντε τραγούδια, από το τέταρτο βιβλίο της «Πολιτείας και της μοναξιάς» του 

Κ. Παλαμά (1943-44) 

 (Τρεις αδελφές, Ο ναός, Η νεράιδα, Η νεραϊδοπαρμένη, Βραδινή φωτιά) 
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- Πέρασες, από τους «Βραδινούς θρύλους» του Κ. Χατζόπουλου (1946) 

 

9)Διάφορα: (για φωνή και πιάνο) 

- Η κατάρα (1909) 

- Δημοτικά τραγούδια (1922) 

 (Βαριά που σ’ αγαπώ-ερωτικό, Μη με τυραγνείς και κλαίω-ερωτικό, Δέσπω μου-

ερωτικό, Έχε γειά-κυπριώτικο, Το πόσο πάει το φιλί-χιώτικο, Άιντε κοιμήσου, 

κόρη μου-νανούρισμα, Της Άρτας το γιοφύρι-τραγούδι της μαστοράντζας, 

Μαύρο γεμενί-συρτός, Πεντοζάλης-κρητικός χορός) 

- Κέρκυρα, δημοτική ποίηση (1938) 

- Καρλοβασίτικο, δημοτική ποίηση (1943) 

- Μεσαρίτισσα, δημοτική ποίηση (1955) 

- Βασιλική προστάζει, εναρμόνιση δημοτικού τραγουδιού για μία φωνή και 

ορχήστρα (άγνωστη χρονολογία) 

10)Αποκηρυγμένα έργα: 

- Σκέρτσο, για ορχήστρα (1909) 

- Νυχτερινό, για βιολί και ορχήστρα (άγνωστη χρονολογία) 

- Ο μαρμαρωμένος βασιλιάς, για βαθύφωνο, υψίφωνο, μεικτή χορωδία και 

ορχήστρα (άγνωστη χρονολογία) 

- Σονάτα, για πιάνο (1909) 

- Φανταστικός χορός, για πιάνο (1910) 

- Μενουέτο, για πιάνο (1910) 

- Σα χορός, για πιάνο (1904,1909) 

- Μπάλλος, για πιάνο (1922) 

- Εναρμονίσεις διαφόρων λαϊκών χορών 

 Για τραγούδι: Δύο ιντερμέδια του Ι. Γρυπάρη, για φωνή και ορχήστρα (1943), Για 

τη γλυκιά πατρίδα και Ο νέος στρατιώτης, λαϊκού χαρακτήρα (άγνωστη 

χρονολογία), Το τραγούδι του αρχιστρατήγου, του Στ. Δάφνη (άγνωστη 

χρονολογία), Προσευχή στην Παναγιά, του Στ. Μαρτζώκη, για χορωδία και πιάνο 
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(άγνωστη χρονολογία), Η αρπαγή, δημοτικό (άγνωστη χρονολογία), Χαίρε 

Ελλάδα, του Μ. Μαλακάση, για χορωδία και ορχήστρα (άγνωστη χρονολογία). 

(Σελ.165-169: Αλέκα Συμεωνίδου “Λεξικό Ελλήνων Συνθετών”Eκδ. Φλιλιππος  

Νάκας, Αθήνα, 1995) 
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3.2.4. Μάριος Βάρβογλης (1885-1967) 

 

Ο Μάριος Βάρβογλης γεννήθηκε στις Βρυξέλλες. Γιος του Νικολάου 

Βάρβογλη και της Μαρίας Φραντζίδου. Ο τόπος της γέννησής του οφείλεται στα 

υπηρεσιακά ταξίδια του στρατιωτικού πατέρα του. Ο Μάριος Βάρβογλης 

ασχολήθηκε αρχικά με τη ζωγραφική και μαθήτευσε κοντά στους Νικηφόρο 

Λύτρα και Γεώργιο Ροϊλό, στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (1900-1902). Το 

1902 έφυγε στο Παρίσι, για να σπουδάσει πολιτικές επιστήμες. Εκεί συνδέθηκε 

με σημαντικούς καλλιτεχνικούς κύκλους του Quartier Latin και αποφάσισε να 

στραφεί προς τη μουσική. Έχοντας ήδη παρακολουθήσει μαθήματα θεωρίας της 

μουσικής στην Αθήνα από τον Β. Μανωλάτο, πέρασε εύκολα στο 

Κονσερβατουάρ (1903-1909), στην τάξη αρμονίας του Ξαβιέ Λερού. Πήρε 

μαθήματα ιστορίας από τον Μπουργκόλ-Ντυκουντρέ, μελέτησε αντίστιξη και 

φούγκα από τον Ζ. Κοσάντ. Γνώρισε ξένους καθώς και Έλληνες συνθέτες. Την  

εποχή εκείνη συνέθεσε και τα πρώτα του κομμάτια με μουσικό λυρισμό και 

λιτότητα στην έκφραση. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο Παρίσι, 

παρακολουθούσε τις εξελίξεις στην Ελλάδα, μέσω του «Νουμά», και όπως και 

όλο το προοδευτικό τμήμα της ελληνικής διανόησης, κυνηγήθηκε και αυτός για 

τις αριστερές του πεποιθήσεις. Από την αρχή του 20ου αιώνα συντάχθηκε με τους 

δημοτικιστές.  Το 1910 ταξίδεψε στη Βιέννη και στο Ντύσελντορφ, όπου 

παρέμεινε μέχρι το 1912. (Σελ.62-63: Αλέκα Συμεωνίδου “Λεξικό Ελλήνων 

Συνθετών”Eκδ. Φλιλιππος  Νάκας, Αθήνα, 1995) 

 (Σελ.171-172:Γιάννης Μπελώνης “Η μουσική δωματίου στην Ελλάδα στο πρώτο μισό 
του 20ου αιώνα. Η περίπτωση του Μάριου Βάρβογλη” Εκδ. Κέντρο Ελληνικής Μουσικής, 
Αθήνα 2012)  

 

Το 1920 επέστρεψε στην Αθήνα και δίδαξε μουσική σε διάφορα 

Γυμνάσια, καθώς και στο Ωδείο Αθηνών (αρμονία, αντίστιξη, σύνθεση, 

ενορχήστρωση, ιστορία μουσικής), από όπου παραιτήθηκε όμως το 1923. Το 

1924 διορίστηκε στη «Μαράσλειο Παιδαγωγική Ακαδημία» και στο Ελληνικό 

Ωδείο, του οποίου έγινε καλλιτεχνικός διευθυντής το 1947. Εξελέγη 

αντιπρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών (1940-1957) και πρόεδρος του 

Συνδέσμου Ελλήνων Συνθετών (1957). Από το 1909 αρθρογραφούσε στο 

περιοδικό «Νουμάς» και από το 1957 έως το θάνατό του ήταν μουσικοκριτικός 

της εφημερίδας «Τα Νέα». 

Στα έργα του εμπνεύστηκε  στοιχεία από το δημοτικό τραγούδι, αλλά, 

διαφορετικά από τον Καλομοίρη, και εκφράστηκε πάντα με διαυγή λιτότητα, σε 
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ύφος σχεδόν «νεοκλασικό», χρωματισμένο με γαλλική αρμονική παλέτα και με 

υλικό τις τροπικές κλίμακες και τα χαρακτηριστικά τετράχορδα των ελληνικών 

ήχων. Υπήρξε από τους πρώτους Έλληνες συνθέτες που έγραψαν μουσική για το 

θέατρο, μετά τον Αιμίλιο Ριάδη. 

Τιμήθηκε με το Εθνικό Αριστείο Καλών Τεχνών και Γραμμάτων (1923), με 

το βραβείο Τάκη Κανδηλώρου της Ακαδημίας Αθηνών (1937) και με τον Σταυρό 

του Βασιλικού Τάγματος του Φοίνικος (1965). Πέθανε στην Αθήνα. 

(Σελ.62-63: Αλέκα Συμεωνίδου “Λεξικό Ελλήνων Συνθετών”Eκδ. Φλιλιππος  Νάκας, 

Αθήνα, 1995) 

(Σελ.167-177:Γιάννης Μπελώνης “Η μουσική δωματίου στην Ελλάδα στο πρώτο μισό 

του 20ου αιώνα. Η περίπτωση του Μάριου Βάρβογλη” εκδ. Κέντρο Ελληνικής Μουσικής, 

Αθήνα 2012) 

(Σελ.182-187: Καίτη Ρωμανού “Έντεχνη Ελληνική Μουσική στους νεότερους χρόνους” 

Εκδ. Κουλτούρα, Αθήνα 2006) 

 

Εργογραφία 

 

1) Όπερα: 

- Αγία Βαρβάρα, σε κείμενο Σ. Σκίπη (1912) ημιτελής 

- Το απόγευμα της αγάπης, λιμπρέτο του συνθέτη από το έργο «Παντρεύουν την 

αγάπη μου» του Θ. Συναδινού (1933) 

 

2) Έργα για ορχήστρα: 

- Το πανηγύρι, συμφωνικό ποίημα (1906-09) 

- Αγία Βαρβάρα, συμφωνικό πρελούδιο στην ομώνυμη όπερα (1912) 

- Ποιμενική σουίτα, για έγχορδα (1912) 

 (Κοντά στο ερημοκλήσι, Ειδύλλιον, Χορός) 

- Ελληνικό καπρίτσιο, για βιολοντσέλο και ορχήστρα (1914) 

- Πρελούδιο, Χορικό και Φούγκα στο όνομα του Μπαχ, για ορχήστρα εγχόρδων 

(1930) 
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- Στοχασμός, για ορχήστρα εγχόρδων (1936) 

- Δάφνες και κυπαρίσσια (1945,1950) 

 

 

3) Έργα για μουσικής δωματίου: 

- Το νανούρισμα της κούκλας, για βιολί και πιάνο (1904) 

- Angelus, για βιολί και πιάνο (1906) 

- Ποιμενική σουίτα, για κουαρτέτο εγχόρδων (1912) 

- Ελληνικό καπρίτσιο, για βιολοντσέλο και πιάνο (1914) 

- Εγκώμιο στον Σέζαρ Φρανκ, για βιολί και πιάνο (1922) 

- Στοχασμός της Αρετής. Από τον «’Ορκο του πεθαμένου», για κουαρτέτο 

εγχόρδων (1929) 

- Dance des poulles (sic), για φλάουτο, όμποε, κλαρινέτο, βιολί και πιάνο (1929) 

- Στοχασμός, για κουαρτέτο εγχόρδων (1932) 

- Παρτίτα, για τρίο εγχόρδων: βιολί, βιόλα, βιολοντσέλο (1948) 

- Λαϊκό ποίημα, για πιάνο, βιολί και βιολοντσέλο(1943) 

- Αφιέρωμα στο Νίκο Σκαλκώτα, για κοντσέρτο εγχόρδων (1967)σχέδιο 

 

4) Σόλο: 

- Παιδικές ώρες, δεκατέσσερα κομμάτια, για πιάνο (1904-30) 

- Ο θάνατος της κούκλας, για πιάνο (άγνωστη χρονολογία) 

- Ελληνική ραψωδία, για πιάνο (1909) 

- Πεταλούδες, για πιάνο (άγνωστη χρονολογία) 

- Souvenir, για πιάνο (1915) 

- Σονατίνα, για πιάνο (1927) 

- Πρελούδιο και φούγκα σε βυζαντινό θέμα, για εκκλησιαστικό όργανο (1953) 
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5)Τραγούδι: 

- Ευρυκόμη, σε ποίηση Δ. Σολωμού, για γυναικεία φωνή και πιάνο (1906) 

- Το τραγούδι του αγωγιάτη, σε ποίηση Σ. Σκίπη, για γυναικεία φωνή και πιάνο 

(1906) 

- Μην ξέρετε γιατί, σε ποίηση Μαρίας Εντελστάιν-Γουδέλη, χριστουγεννιάτικο 

τραγούδι για φωνή και πιάνο (πριν το 1935) 

- Το καρτέρι, σε ποίηση Ρώμου Φιλύρα, για γυναικεία φωνή και πιάνο (1940) 

 

6)Χορωδιακά έργα: 

- Ελληνικό αγέρι, σε ποίηση Α. Μαμέλη, για ανδρική χορωδία a capella (1927) 

- Τα σύννεφα, σε ποίηση Ζ. Παπαντωνίου, για γυναικεία χορωδία a capella (1940) 

7) Μουσική για Αρχαίο Δράμα: 

- Όρνιθες, του Αριστοφάνη, μετάφραση Λ. Κουκούλα (1929) 

- Αγαμέμνων, του Αισχύλου, μετάφραση Π. Λεκατσά (1942) 

- Πέρσες, του Αισχύλου (1939) 

- Μήδεια, του Ευριπίδη, μετάφραση Π. Λεκατσά (1942) 

 

8) Σκηνική μουσική: 

- Ο όρκος του πεθαμένου, του Ζ. Παπαντωνίου (1929) 

- Να ζει το Μεσολόγγι, του Β. Ρώτα (1933) 

(Σελ.63-64: Αλέκα Συμεωνίδου “Λεξικό Ελλήνων Συνθετών”Eκδ. Φίλιππος  

Νάκας, Αθήνα, 1995) 
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3.2.5.  Αιμίλιος Ριάδης (1880-1935) 

 

Ο Αιμίλιος Ριάδης γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Γιος του Αυστροούγγρου 

Ερρίκου Κου και της Αναστασίας Γρηγορίου-Νίνη. Πήρε τα πρώτα μαθήματα 

μουσικής στο πιάνο και την αρμονία από τον Δημήτριο Λάλα, ενώ 

πρωτοεμφανίστηκε ως ποιητής («Σκιαί και όνειρα» 1907) με καλλιτεχνικό 

ψευδώνυμο Ελευθεριάδης, (συντομογραφία: Ριάδης).  Το 1908-1910 συνέχισε 

τις σπουδές του στη Βασιλική Ακαδημία Μουσικής «Konigliche Akademie der 

Tonkunst» του Μονάχου, όπου μελέτησε μορφολογία, οργανογνωσία, τεχνική 

παραλλαγών και φούγκα με τον συνθέτη Άντον Μπέερ Βάλμπρουν, πιάνο με τον 

Μάγερ Γκσράυ, χορωδιακή μουσική με τους Μπεχτ και Στιχ και διεύθυνση 

ορχήστρας με τον διάσημο αρχιμουσικό Φέλοξ Μοτλ. 

Από το 1910 μέχρι το 1915 έζησε στο Παρίσι, όπου και πήρε μαθήματα 

από τους Γκουστάβ Σαρπαντιέ και Μωρίς Ραβέλ. Έγινε γνωστός στους μουσικούς 

κύκλους, καθώς ο Ραβέλ τον αποκαλούσε «ο μεγαλοφυής μαθητής μου» και ο 

Φλοράν Σμιτ τον χαρακτήριζε «ο Mussorgsky της Ελλάδας». (Σελ.36-37:Κώστας 

Μυλωνάς “Ελληνική Μουσική. Ιστορικά ορόσημα” Εκδ. Νεφέλη, Αθήνα 2002) 

 (Σελ.355-356: Αλέκα Συμεωνίδου “Λεξικό Ελλήνων Συνθετών”Eκδ. Φίλιππος  Νάκας, 

Αθήνα, 1995) 

Το 1915 διορίστηκε καθηγητής πιάνου στο Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης, 

όπου και δίδαξε ως τον θάνατό του. Μιλούσε αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, 

ιταλικά και εβραϊκά. Μελέτησε επίσης τη γλώσσα και τον πολιτισμό της 

Ιαπωνίας. Έδωσε σειρά διαλέξεων στη Θεσσαλονίκη, περί κινεζικής μουσικής, 

αρχαίας αιγυπτιακής μουσικής και παραδοσιακής ιαπωνικής ποίησης. Το 

ενδιαφέρον του για την ιστορία και τον πολιτισμό των λαών της Ανατολής 

επηρέασε τη στροφή του προς την «ανατολική» χροιά αρμονιών και 

ποικιλμάτων, που χαρακτηρίζει όσες συνθέσεις του εμπνέονται από το δημοτικό 

τραγούδι. 

Ήταν ο πρώτος που εισήγαγε το ελληνικό δημοτικό τραγούδι στις δυτικές 

κλασικές φόρμες, διατηρώντας την ιδιάζουσα αρμονική ρυθμική και μελωδική 

δομή του. Η τεχνική του φανερώνει γνώση της ανατολικής τεχνικής στην 

επεξεργασία και ανάπτυξη των μελωδιών, ενώ οι λεπτές και διαφανείς αρμονίες 

αποδίδουν τον ήχο ακόμη και λαϊκών οργάνων. Γνώστης, επίσης, της κλασικής 

φόρμας και της μεγάλης δομής, ο Αιμίλιος Ριάδης υπήρξε από τους πρώτους 

συνθέτες που ασχολήθηκαν συστηματικά με μεγάλα έργα μουσικής δωματίου. 
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Το 1923 βραβεύτηκε με το Εθνικό Αριστείο Γραμμάτων και Τεχνών. (Σελ.355-356: 

Αλέκα Συμεωνίδου “Λεξικό Ελλήνων Συνθετών”Eκδ. Φίλιππος  Νάκας, Αθήνα, 1995) 

(Σελ.189-191: Καίτη Ρωμανού “Έντεχνη Ελληνική Μουσική στους νεότερους χρόνους” 

Εκδ. Κουλτούρα, Αθήνα 2006) 

Στο έργο του, που περιλαμβάνει όλα τα γνωστά είδη της μουσικής, 

κυρίαρχη θέση έχουν τα τραγούδια του. Αποφασιστικής σημασίας, για τη 

διαμόρφωση της μουσικής του προσωπικότητας, ήταν οι σπουδές και τα ταξίδια 

του σε διάφορα μέρη. Η πολύπλευρη αυτή επαφή με διαφορετικά μουσικά στιλ 

και ιδιώματα συνέβαλε στη δημιουργία ενός ξεχωριστού και εντελώς 

προσωπικού ύφους του συνθέτη. Ο Αιμίλιος Ριάδης διαδραματίζει πρωτεύοντα 

ρόλο στη δημιουργία και εδραίωση της Εθνικής Μουσικής Σχολής. (Σελ.36-

37:Κώστας Μυλωνάς “Ελληνική Μουσική. Ιστορικά ορόσημα” Εκδ. Νεφέλη, 

Αθήνα 2002) 

 

Εργογραφία 

 

1) Όπερα: 

- Γαλάτεια, μουσικό δράμα σε κείμενο Π. Σ. Γιαμπλόνσκυ, πάνω σε μια ιδέα του 

συνθέτη, τρεις πράξεις, γαλλικό κείμενο (1912-13) ελλιπής ενορχήστρωση 

- Ο πράσινος δράκος «La route verte», σε κείμενο Ζαν Βαλκλέρ, μονόπρακτο, 

σχεδίασμα για φωνές και πιάνο (1914) 

 

2) Φωνητικά έργα: 

- Πέντε χορευτικά τραγούδια, για υψίφωνο, μέτζο-σοπράνο, κλαρίνο, βιολί, 

βιόλα, βιολοντσέλο, πιάνο και ντέφι: 

(«Βασιλικός» σε δημοτική ποίηση, «Πόθος» σε ποίηση Δ. Χρηστόπουλου, «Δικό 

μου ήταν το φταίξιμο» σε δημοτική ποίηση, «Δύο καβαλάρηδες» σε ποίηση του 

συνθέτη, «Τρύγος» σε ποίηση του συνθέτη) 

- Δύο τραγούδια, για υψίφωνο, μέτζο-σοπράνο, κλαρίνο, βιολί, βιόλα, 

βιολοντσέλο, πιάνο και ντέφι: 

(«Εδώ σ’ αυτή τη γειτονιά» σε δημοτική ποίηση, «Πατρινούλα» σε ποίηση Α. 

Πάλλη)  
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- Γαλήνη, σε ποίηση Ζαν Βαλκλέρ, για υψίφωνο, βιολοντσέλο και πιάνο 

- Οι οδαλίσκες, σε ποίηση του συνθέτη, για μία φωνή και δύο πιάνα 

-Βιβλικός χορός, σε ποίηση του συνθέτη, για μία φωνή και δύο πιάνα 

 

3)Έργα για ορχήστρα: 

- Επίκληση στην ειρήνη «Invocation a la paix», τρία μέρη (άγνωστη χρονολογία) 

ημιτελές 

- Αγροτική Συμφωνία (άγνωστη χρονολογία) σχεδίασμα 

 

 

4)Έργα μουσικής δωματίου: 

- Νανούρισμα «Berceuse», σε λα ελάσσονα, για βιολί και πιάνο (1908) 

- Φούγκα σε ντο ελάσσονα (1909) 

- Σονάτες για τέσσερις «Sonates pour quatre», κουαρτέτα για βιολί, βιόλα, 

βιολοντσέλο και πιάνο (άγνωστη χρονολογία) 

- Κουαρτέτα εγχόρδων (άγνωστη χρονολογία) 

- Σονάτα για βιολοντσέλο και πιάνο (άγνωστη χρονολογία) 

- Μακεδονικές σκιές, τρία μέρη, για δύο πιάνα (1912) 

 

5)Έργα για πιάνο: 

- Τρεις ρωμέικοι χοροί (1925) 

(Καμπίσιος, Βουνίσιος, Θαλασσινός) 

- Εγκώμιο στον Ραβέλ «Hommage a Ravel» (1925) 
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6) Τραγούδι: 

- Ωδή στην Κασσάνδρα, σε ποίηση Π. Ντε Ρονσάρ (1911) 

- Ανατολικό τραγουδάκι «Chansonette orientale», σε ποίηση Μ. Μαλακάση 

(1912-13) 

- Γιασεμιά και μιναρέδες, σε ποίηση του συνθέτη (1913) 

(«Ράικα», «Η οδαλίσκη», «Θεσσαλονίκη») 

- Νανούρισμα, σε ποίηση του συνθέτη (1913) 

- Πέντε Μακεδονικά Τραγούδια, σε ποίηση του συνθέτη (1914) 

- Δεκατρείς μικρές ελληνικές μελωδίες, σε ποίηση Ζ. Ντε Νερβάλ, Μ. Μαλακάση 

και του συνθέτη (1924) 

(«Το λαγούτο, Μουσική», «Κόρη πάει για το νερό», «Του γέρο μπέη το 

τραγούδι», «Το τραγούδι της οδαλίσκης») 

- Δώδεκα Ελληνικά και Τρία Αλβανικά τραγούδια, για φωνή και πιάνο 

- Εννιά μικρά ρωμέικα τραγούδια, σε ποίηση Α. Πάλλη, Γ. Καμπύση και του 

συνθέτη (άγνωστη χρονολογία) 

- Τρία μοιρολόγια, από τον «Τάφο» του Κ. Παλαμά (1921) 

- Τ’ αλλόκοτα χατζηλίκια, τρία τραγούδια σε ποίηση του συνθέτη (άγνωστη 

χρονολογία) 

- Κινέζικα νυχτερινά, τρία τραγούδια σε ποίηση του συνθέτη (άγνωστη 

χρονολογία) 

- Ανατολίτικα τραγούδια ή Τραγούδια της Τούρκισσας, τέσσερα τραγούδια σε 

ποίηση του συνθέτη (άγνωστη χρονολογία) 

- Σαν παραμύθι, σε ποίηση του Ι.Γρυπάρη (άγνωστη χρονολογία) 

- Πέντε ιντερλούδια, σε ποίηση Ι. Γρυπάρη (άγνωστη χρονολογία) 

- Τρία τσιγγάνικα τραγούδια, σε ποίηση Ρ. Γκιλ και αγνώστων (άγνωστη 

χρονολογία) 

- Αρχαίες μελωδίες «Melodies antiques», τρία τραγούδια σε ποίηση I. M. Ντε 

Ερεντιά (άγνωστη χρονολογία) 

- Εξωτικά τραγούδια, σε ποίηση Ζ. Βαλκλέρ (άγνωστη χρονολογία) 
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- Τρία τραγούδια, σε ποίηση Π.ντε Ρονσάρ (άγνωστη χρονολογία) 

- Δύο τραγούδια, σε ποίηση Π. Φορ (άγνωστη χρονολογία) 

 

7) Χορωδιακά έργα: 

- Ελληνικά τραγούδια, για μεικτή χορωδία (άγνωστη χρονολογία) 

(«Έχε γεια», «Πάλι συννέφιασ’ ο ουρανός», «Γαρουφαλιά», «Το φίλημα», «Εδώ 

σ’ αυτή τη γειτονιά») 

- Ιερά Λειτουργία Ιωάννου Χρυσοστόμου, για παιδική και ανδρική χορωδία, 

πιάνο ή εκκλησιαστικό όργανο (1952) 

- Μικρά Δοξολογία 

- Ακολουθία της Μεγάλης Παρασκευής, για μεικτή χορωδία 

 

 

8) Μουσική για Αρχαίο Δράμα: 

- Εκάβη, του Ευριπίδη (1927) 

 

9) Σκηνική μουσική: 

- Σαλώμη, του Ο. Ουάιλντ (1922) χαμένο 

- Ο Ρικές με το τσουλούφι, του Τ. ντε Μπανβίλ, ελληνική μετάφραση του συνθέτη 

(1929) 

 

10) Γραπτά κείμενα: 

- «Σκιαί και όνειρα», ποιήματα ως Ελευθεριάδης (1907-08) 

- «Το πέρασμα των δύο αγαπημένων», ποίημα (1920) 

- «Μακεδονικόν ημερολόγιον»(1926-30) 

(«Το τραγούδι του Κούνβαρ», «Μυρτώ» ποίημα, «Τα τραγούδια της 

Περμαθούλας» ποίημα, «Ο ύμνος των Ανικήτων» ποίημα, «Μακεδονιάς» 
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ποίημα, «Ιαπωνική ποίησης» μελέτη, «Η μουσική από τον Δ’ μέχρι του ΙΗ’ αιώνος 

και μάλιστα εν Ιταλία») 

- «Ιστορία της μουσικής» 

 

(Σελ.356-357: Αλέκα Συμεωνίδου “Λεξικό Ελλήνων Συνθετών”Eκδ. Φίλιππος  

Νάκας, Αθήνα, 1995) 
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Επίλογος 

 

Έχοντας πραγματοποιήσει τη δύσκολη και ενδιαφέρουσα μελέτη της 

ιδιάζουσας περίπτωσης δημιουργίας της Εθνικής Σχολής έχω διαμορφώσει 

προσωπικά συμπεράσματα για τον τρόπο που ένας λαός εκφράζει τα εθνικά της 

αισθήματα.  

Τα εθνικά κινήματα ανά την Ευρώπη σίγουρα βρίσκονταν σε διάλογο 

μεταξύ τους. Ο τρόπος όμως που εκφράστηκαν σε κάθε χώρα, ανάλογα με το 

κοινωνικό ιστορικό και πολιτικό πλαίσιο της καθεμιάς, οδήγησε σε διαφορετικά 

ή σε άλλες περιπτώσεις τελείως διαφορετικά αποτελέσματα.  

Οι τέχνες αντανακλούν καθαρά όλες αυτές τις αποχρώσεις και τις 

αναπαράγουν σε πλουραλισμό τάσεων και αισθητικών αντιλήψεων. Η μουσική 

ως μία εκ των τεχνών αποτελεί και αυτή μέσο διάδοσης και ανταλλαγής ιδεών. 

Αλληλεπιδρά με την κοινωνία και γίνεται συνάμα εκφραστής της. Εκφράζει την 

ανάγκη εθνικής έκφρασης του λαού άλλες φορές ως φυσικό επακόλουθο κατά 

την ιστορική της εξέλιξη, όπως συνέβη στη Δυτική Ευρώπη, και άλλες φορές ως 

επιτακτική ανάγκη για την αποκατάσταση της εθνικής, πολιτιστικής της 

ταυτότητας και της  εθνικής συνείδησης του λαού, όπως συνέβη στην περίπτωση 

της Ελλάδας. 

Η σύγκριση των δύο μουσικών παραδόσεων, της καθιερωμένης δυτικής 

μουσικής παράδοσης και της νέας ακόμη ελληνικής λόγιας παράδοσης σίγουρα 

αδικεί τη δεύτερη. Η διαφορά φάσης στην ανάπτυξη είναι εμφανής σε όλα τα 

επίπεδα. Στις τέχνες, ανασταλτικοί  παράγοντες επίσης ήταν η αργή 

κοινωνικοπολιτική εξέλιξη, εξίσου αργή ανάπτυξη στην παιδεία στην οποία 

προστέθηκε και το επίπονο ζήτημα της καθιέρωσης μίας επίσημης γλώσσας.  

Οι μουσικές παραδόσεις, των οποίων έχει διακοπεί η φυσική ιστορική και 

πολιτιστική συνέχεια λόγο πολέμου και υποδούλωσης, αναζητούν 

παραδείγματα άλλων παραδόσεων και πρακτικών κατά την ανάπτυξη της 

εθνικής τους ταυτότητας. Αυτή ήταν η σχέση της Ελληνικής Εθνικής Μουσικής 

Σχολής και της Εθνικής Σχολής των Πέντε της Ρωσίας. Αυτό δεν σημαίνει ότι 

διαφορετικά η Εθνική Σχολή Μουσικής στην Ελλάδα δεν θα είχε δημιουργηθεί, 

αλλά μας δίνει το δικαίωμα να πιστεύουμε ότι σίγουρα θα καθυστερούσε ακόμη 

περισσότερο.  

Ο βεβιασμένος τρόπος με τον οποίο εκφράστηκε η Εθνική Σχολή 

αποτέλεσε και τον λόγο της γρήγορης παρακμής της. Πράγματι, Η Εθνική 
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Μουσική Σχολή στην Ελλάδα δεν δημιούργησε μία μακραίωνη παράδοση, 

εξάλλου η  γρήγορη εναλλαγή πολλών διαφορετικών μουσικών στιλ μπορεί να 

την αποπροσανατόλιζε, αλλά σίγουρα αποτέλεσε μοχλό κινητοποίησης και 

εθνικής αφύπνισης του ελληνικού λαού και αφορμή δημιουργίας και εξέλιξης 

για τους συνθέτες των επόμενων γενιών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άννα Καρπούζα 

Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2017 
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