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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Η εργασία αυτή θα ασχοληθεί με τη διερεύνηση της πορείας της όπερας, αρχικά στην 

Ευρώπη και κυρίως στην Ελλάδα, κατά τον 19ο και μέχρι τα μέσα του 20ού αιώνα. Θα 

εστιάσουμε κυρίως στις δύο σημαντικές ελληνικές μουσικές σχολές, την Επτανησιακή και 

την Εθνική Μουσική Σχολή. Θα δούμε ιστορικά και βιογραφικά στοιχεία 

αντιπροσωπευτικών συνθετών τους, οι οποίοι πρωτοστάτησαν στις δύο σχολές και 

συνέβαλαν με τον προσωπικό του τρόπο ο καθένας στη δημιουργία κλασικής μουσικής 

παράδοσης στην Ελλάδα, η οποία είχε τις μουσικές της βάσεις κυρίως στη δημοτική και στη 

βυζαντινή μουσική παράδοση. Θα ρίξουμε μια μερική και συνοπτική αναλυτική ματιά σε 

δύο αντιπροσωπευτικές όπερες, μία από την κάθε σχολή, εξετάζοντας ζητήματα 

θεματολογίας και μουσικού χαρακτήρα. Τέλος, θα αντιπαραβάλουμε τις δύο σχολές, και θα 

διατυπώσουμε κάποια γενικά συμπεράσματα από το σύνολο της εργασίας. 

Το ενδιαφέρον μου για την ελληνική όπερα δημιουργήθηκε κατά την διάρκεια των 

μουσικών μου σπουδών. Μαθαίνοντας και τραγουδώντας άριες από όπερες του Verdi, του 

Rossini και του Mozart, αναρωτιόμουν πολλές φορές, εάν υπήρξε ή υπάρχει και στην 

Ελλάδα ο πολιτισμός της όπερας, μια που το είδος αυτό έγινε αγαπητό σε όλη την Ευρώπη. 

Όταν άκουσα, στο μάθημα της Ιστορίας της Μουσικής, για τις δύο μουσικές σχολές της 

Ελλάδας, μου δημιουργήθηκε το ενδιαφέρον να διερευνήσω περισσότερο την ιστορία και 

ανάπτυξη της όπερας στην Ελλάδα. Διαβάζοντας και συλλέγοντας πηγές για την παρούσα 

εργασία, ανακάλυψα το πλούσιο συνθετικό υλικό που υπάρχει στον τομέα αυτό, και που 

αξίζει ίσως να αξιοποιηθεί περισσότερο μέσα από συναυλίες, συνέδρια, τη μουσική 

εκπαίδευση, και με κάθε άλλον τρόπο. Πραγματικά, δεν φαίνεται να υπάρχει ικανοποιητική 

απάντηση στο ερώτημα για ποιό λόγο τα έργα των Ελλήνων συνθετών όπερας δεν έγιναν 

εξίσου γνωστά με αντίστοιχα ευρωπαϊκά, τη στιγμή που πολλοί ερευνητές και 

μουσικολόγοι κατατάσσουν τους συνθέτες αυτούς σε ισότιμη θέση με διεθνώς 

φημισμένους και καταξιωμένους συνθέτες. Το προσωπικό μου συμπέρασμα μέσα από το 

ερευνητικό αυτό ταξίδι στην μουσική της Ελλάδας είναι πως, όπως και οι υπόλοιπες χώρες 

της Ευρώπης, έτσι και η Ελλάδα αξίζει μια θέση στο παγκόσμιο στερέωμα, για την δική της 

παράδοση κλασικής μουσικής. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΠΕΡΑΣ 

Ο όρος «όπερα» είναι πληθυντικός του λατινικού «opus» πού σημαίνει έργο, δηλώνοντας 

έτσι την ενσωμάτωσή στο μουσικό είδος της όπερας πολλών καλλιτεχνικών ειδών, όπως 

είναι η μουσική, το θέατρο, ο χορός και η σκηνογραφία. Αποτελεί μουσικό θεατρικό είδος, 

καθώς οι διάλογοι των ηθοποιών αποδίδονται με τη μορφή τραγουδιού, και η θεατρική 

παράσταση εκτυλίσσεται με την παρουσία οργανικού συνόλου που συνοδεύει το τραγούδι 

των ηθοποιών. Αποδίδεται πολλές φορές στα ελληνικά ώς μελόδραμα, αν και ο όρος αυτός 

είναι ευρύτερος1. Το είδος θεωρείται ως ένα από τα σημαντικότερα μουσικά επιτεύγματα 

του δυτικού πολιτισμού και παραμένει ένα από τα πιο δημοφιλή μουσικά είδη (Σκανδάλη 

2001). «Όπερα» ονομάζεται επίσης και το θέατρο που φιλοξενεί τις παραστάσεις. 

Η γέννηση της όπερας  τοποθετείται γεωγραφικά στη Ιταλία, και χρονολογικά περίπου στα 

τέλη του 16ου αιώνα. Σημαντική προϋπόθεση για την ανάπτυξη του είδους ήταν η πρακτική 

της μονωδίας, η οποία είχε αρχίσει πλέον να κυριαρχεί επί της πολυφωνικής υφής. Η 

μονωδία αναπτύχθηκε από τούς Ιταλούς συνθέτες στα τέλη του 16ου αιώνα, στο πλαίσιο 

μιας προσπάθειας ανάδειξης του λόγου στη μουσική, κατά τα πρότυπα του αρχαίου 

ελληνικού θεάτρου, από το οποίο τόσο η όπερα όσο και το ορατόριο έχουν δανειστεί 

αρκετά στοιχεία (Ρωμανού 2000). Έτσι λοιπόν, τα έργα που δημιουργήθηκαν μετά από τις 

αναζητήσεις των εκπροσώπων του φλωρεντινού ομίλου της Camerata στα τέλη του 16ου 

αιώνα, έθεσαν τα θεμέλια για την ανάπτυξη ενός νέου τότε μουσικού είδους, της όπερας. 

Το παλαιότερο ιστορικό έργο πού θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως όπερα χρονολογείται 

περίπου το 1597: είναι η Δάφνη των Jacopo Peri και Ottavio Rinuccini, το οποίο δεν έχει 

διασωθεί σε σημειογραφία. Ένα μεταγενέστερο έργο του Peri, η Ευρυδίκη, αποτελεί την 

παλαιότερη μουσική παρτιτούρα όπερας που διασώζεται έως σήμερα (Ρωμανού 2000).  

Αξίζει να σημειωθεί ότι μέσα από την όπερα, αναβίωσε η αρχαία ελληνική τραγωδία, 

καθώς η Δάφνη του Jacopo Peri (1598,) ο Ορφέας του Claudio Monteverdi (1607) και άλλες 

όπερες άνοιξαν μία νέα σειρά έργων με αρχαία θέματα, που σχετίζονταν βέβαια 

ταυτόχρονα με τις τάσεις της εποχής (Ewans 2007, σελ. 87.). Η αρχαία τραγωδία άνθισε 

στην Αθήνα τον 5ο αιώνα π.Χ., όμως φαίνεται ότι τα έργα των τραγικών ποιητών 

ενέπνευσαν δημιουργικά πολλούς μεταγενέστερους καλλιτέχνες και συνθέτες όπερας, 

μπαλέτου, ορατόριων και συμφωνικών έργων. Όπως σημειώνει ο Zinar (1971, σελ.80), «η 

συχνή χρήση ελληνικών θεμάτων οφείλεται σε πολλούς λόγους, που κυρίως έχουν να 

κάνουν με την δύναμη των αρχαίων μύθων, με τα φιλοσοφικά προβλήματα που 

πραγματεύονται, και με το ζήτημα της ανθρώπινης μοίρας που εμπεριέχουν». Έτσι, από την 

Αναγέννηση μέχρι και σήμερα τα έργα ιδιαίτερα του Αισχύλου, του Σοφοκλή και του 

Ευριπίδη έχουν παρουσιαστεί σε όλο τον κόσμο. Η ζωντάνια της τραγωδίας με το έντονα 

συναισθηματικό περιεχόμενο και την αυστηρή δομή που οι τραγικοί ποιητές 

χρησιμοποιούσαν προκειμένου να παρουσιάσουν στους συμπολίτες τους θέματα πολιτικού 

και κοινωνικού περιεχομένου, έγινε για τους δημιουργούς όπερας πηγή έμπνευσης, με 

διαφορετικούς τρόπους. Τον 17ο και 18ο αιώνα οι συνθέτες επικεντρώνονταν περισσότερο 

στο μεγαλείο, την απλότητα και την διαύγεια της δομής της ελληνικής τραγωδίας. Από την 

                                                           
1 Βλ. Branscombe, P.  (2001, January 01). Melodrama. Grove Music Online. Ed. Ανακτήθηκε 

22/1/2019, από:  

http://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/view/10.1093/gmo/9781561592630.001.0001/omo-

9781561592630-e-0000018355.  

 

http://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/view/10.1093/gmo/9781561592630.001.0001/omo-9781561592630-e-0000018355
http://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/view/10.1093/gmo/9781561592630.001.0001/omo-9781561592630-e-0000018355
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άλλη πλευρά μεταγενέστεροι συνθέτες όπως ο Richard Wagner, ο Richard Strauss, ο 

Michael Tippett και πολλοί άλλοι επικεντρώθηκαν περισσότερο στη δύναμη του 

συναισθήματος (Zinar 1971).  

Φυσικά, η θεματολογία της όπερας δεν σχετιζόταν πάντοτε και αποκλειστικά με την αρχαία 

τραγωδία. Εκτός από θέματα της μυθολογίας και της αρχαίας τραγωδίας, πολλοί συνθέτες 

όπερας άντλησαν το υλικό τους από την καθημερινή ζωή των απλών ανθρώπων, από την 

ιστορία, αλλά και από τις λαϊκές παραδόσεις, τα παραμύθια, τη φύση και το υπερφυσικό 

στοιχείο. Tην τελευταία αυτή τάση τη συναντάμε κυρίως στη Γερμανική Ρομαντική όπερα, η 

οποία αναπτύχθηκε στις αρχές του 19ου αιώνα, όπως θα αναφερθεί παρακάτω (Σιώψη 

2005).  

Ανάλογα με τη θεματολογία της, η όπερα χωρίζεται σε δύο κυρίως είδη: την Opera seria 

(σοβαρή όπερα) και Οpera Βuffa (κωμική όπερα) (Ρωμανού 2000). Σύμφωνα με τον Χυτήρη 

(1994, σελ.10), η όπερα μπορεί να χωριστεί σε τέσσερεις κατηγορίες:  

1. Opera Seria: όπερα με υπόθεση «σοβαρή, όχι αναγκαστικά τραγική»  

2. Opera Semiseria: όπερα «με ενδιάμεσα κωμικά στοιχεία»  

3. Opera buffa: όπερα «με ελαφριά η κωμική υπόθεση»   

4. Grand opera: όπερα «με τραγική πλοκή και απαιτήσεις υψηλής ποιότητας».  

 

Είναι αξιοσημείωτο ότι σε κάποιες περιπτώσεις τα αντιθετικά αυτά είδη συνδυάζονταν 

μεταξύ τους, όπως όταν μεταξύ των πράξεων μιας Οpera Seria παρεμβαλλόταν ένα σύντομο 

κωμικό Ιντερλούδιο. Η πλοκή στα ιντερλούδια διέφερε συνήθως από αυτήν της σοβαρής 

όπερας και αποσκοπούσε στη χαλάρωση των ακροατών μέσω της σάτιρας και της 

παρωδίας, αποτελώντας μια μορφή διαλείμματος. Τα ιντερλούδια σταδιακά 

αυτονομήθηκαν σχηματίζοντας έτσι ενα νέο είδος, το ιντερμέδιο, που αναπτύχθηκε κυρίως 

στη Νάπολη την περίοδο 1710-1730 (Ρωμανού 2000). 

Το 1637 χτίστηκε στη Βενετία το πρώτο θέατρο που χρησιμοποιούνταν αποκλειστικά για 

παραστάσεις όπερας, ενώ ακολούθησε μόνο στην πόλη της Βενετίας το χτίσιμο επιπλέον 16 

ανάλογων θεάτρων. Οι πρώτες όπερες χαρακτηρίζονταν ως Dramma per Musica, που θα 

μπορούσε να μεταφραστεί ως «Θεατρικό έργο γραμμένο για να μελοποιηθεί». Το είδος 

έγινε σύντομα τόσο δημοφιλές, ώστε εξαπλώθηκε και σε άλλες χώρες, όπως στη Γερμανία, 

τη Γαλλία, την Αγγλία, την Ισπανία, τη Ρωσία, καθώς και στην Ελλάδα (Ρωμανού 2000). 

Ακολουθεί μια συνοπτική αναφορά στην ιστορική ανάπτυξη και σε βασικά χαρακτηριστικά 

της όπερας στην Ευρώπη, ως το απαραίτητο ευρύτερο πλαίσιο μέσα στο οποίο 

αναπτύχθηκε και η ελληνική όπερα.  

 

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΟΠΕΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 

17ος ΚΑΙ 18ος ΑΙΩΝΑΣ 

Η ανάπτυξη της όπερας κατά την εποχή του Μπαρόκ (περίπου 1600-1750) συντελέστηκε 

κυρίως στη Ρώμη και στη Βενετία.  Ένα απο τα έργα που καθιέρωσαν την όπερα της Ρώμης 

ήταν το Sant Alessio (1632) του Stefano Landi. Η παρουσία όμως του Claudio Monteverdi 

ήταν κατ’εξοχήν αυτή που βοήθησε το είδος να φτάσει στην ακμή του, αλλά και να 

μετατραπεί από είδος ψυχαγωγίας της αριστοκρατίας της εποχής σε είδος ευρύτερης 
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απήχησης. Το έργο Ορφέας (1607) του Monteverdi αποτελεί ίσως την παλαιότερη όπερα 

που εκτελείται έως σήμερα (Ρωμανού 2000). 

Η αρχή της γαλλικής όπερας μπορεί να τοποθετηθεί στο δεύτερο μισό του 17ου αιώνα, και 

ιδρυτής της θεωρείται ο Jean-Baptiste Lully (1632-1687). Οι όπερές του ήταν αγαπητές, σε 

αντίθεση με μεταγενέστερες  όπερες της γαλλικής παράδοσης, οι οποίες δεν είχαν μεγάλη 

απήχηση. Αρκετοί κριτικοί της εποχής αποδοκίμαζαν ακόμα και μικρές αποκλίσεις των 

Γάλλων συνθετών όπερας απο την παράδοση του Lully, ενώ ταυτόχρονα η ιταλική όπερα 

γινόταν διαρκώς και πιο δημοφιλής στη Γαλλία. Η ανάμιξη της παραδοσιακής γαλλικής 

όπερας του Lully με την ιταλική οπερατική παράδοση, και μάλιστα συγκεκριμένα με το 

τραγούδι bel canto2, οδήγησε τελικά στη δημιουργία της Grand Opera. Ο συνθέτης που 

καθιέρωσε το νέο αυτό είδος ήταν ο Christoph Willibald Gluck (1714-1787). Ο Gluck 

απλοποίησε την όπερα, φέρνοντας μια νέα ισορροπία ανάμεσα στο μουσικό και στο 

θεατρικό στοιχείο3, και προσέθεσε την εισαγωγή (Ouverture) ως αναπόσπαστο μέρος της. 

Σημαντικά έργα του είναι οι όπερες Ορφέας και Ευρυδίκη, Αρμίδα, Ιφιγένεια εν Αυλίδι και 

Ιφιγένεια εν Ταύροις (Ρωμανού 2000).  

 

Στη Γερμανία του 17ου αιώνα ήταν δημοφιλής η ιταλική όπερα, ενώ ταυτόχρονα 

λειτούργησε σαν έναυσμα για την δημιουργία τοπικής οπερατικής παράδοσης. Πολλές από 

τις πρώτες όπερες με γερμανικά libretti αποτελούσαν συχνά μεταφράσεις των αντίστοιχων 

ιταλικών, όπως στην περίπτωση της Δάφνης (1627) του Heinrich Schütz. Σημαντικό ρόλο 

στην εξέλιξη της γερμανικής όπερας υπήρξε το θέατρο Theater am Gänsemarkt στο 

Αμβούργο, το οποίο χτίστηκε το 1678 με σκοπό ακριβώς την παραγωγή γερμανικών έργων 

όπερας. Κατά τον 18ο αιώνα αναπτύχθηκε ένα είδος γερμανικής κωμικής όπερας (opera 

buffa), το αποκαλούμενο Singspiel, το οποίο περιείχε τόσο τραγούδι όσο και ομιλία. Δείγμα 

αυτού του είδους αποτελεί η όπερα του Mozart Μαγικός Αυλός (1791). Όπερες του 19ου 

αιώνα, όπως αυτές του Carl Maria von Weber και η μοναδική όπερα του Beethoven, Fidelio 

περιέχουν επίσης στοιχεία τού γερμανικού Singspiel. Τα παραπάνω έργα αποτελούν 

σημαντικές επιρροές στις όπερες του Richard Wagner, οι οποίες στιγμάτισαν το είδος με το 

μεγαλειώδες ήθος τους και καινοτόμησαν ως προς την ανάμιξη του rezitativo και της άριας 

(Brown et al 2001, Ρωμανού 2000).  

Τον 17ο  και 18ο αιώνα η πλοκή στις περισσότερες όπερες βασιζόταν σε μυθολογικά και 

ιστορικά γεγονότα. Αντίθετα, κατά 19ο αιώνα, όπως ήδη αναφέρθηκε, κυριαρχούσαν στη 

θεματολογία της όπερας οι λαϊκές παραδόσεις, τα παραμύθια, η φύση και το υπερφυσικό 

(Σιώψη 2005). Η τάση αυτή αναπτύχθηκε στα πλαίσια του Ρομαντικού κινήματος, για το 

οποίο γίνεται λόγος παρακάτω. 

                                                           
2 Ο όρος bel canto αναφέρεται γενικά στο ιταλικό φωνητικό στυλ του 18ου και πρώιμου 19ου αιώνα, 
έχοντας ως χαρακτηριστικά του, μεταξύ άλλων, άψογο legato, ανάλαφρο τόνο στις υψηλές 
φωνητικές περιοχές, ελαστικότητα και ευκινησία στη χρήση της φωνής. Πιο ειδικά, ο ίδιος όρος 
χρησιμοποιείται για να ορίσει το φωνητικό στυλ που αντιστοιχεί στις όπερες των Rossini, Bellini και 
Donizetti. Σε κάθε περίπτωση, το ‘bel canto’ συνήθως εννοείται σε αντιπαραβολή με ένα πιο βαρύ 
φωνητικό στυλ, που ομοιάζει περισσότερο με την παραγωγή ομιλίας, και το οποίο συνήθως 
συνδέεται με την γερμανική όπερα και ιδιαιτέρως τον Wagner (Jander & Harris 2001). 
3 Βλ. Hayes, J., Brown, B., Loppert, M., & Dean, W.  (2002, January 01). Gluck, Christoph Willibald 
Ritter von. Grove Music Online. Ed. Ανακτήθηκε 22/1/2019, από: 
http://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/view/10.1093/gmo/9781561592630.001.0001/omo-
9781561592630-e-5000007318. 
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ΡΟΜΑΝΤΙΣΜΟΣ 

Το πρώτο ήμιση του 19ου αιώνα άρχισε να ανθίζει αυτό που μπορεί να θεωρηθεί ως το πιό 

ισχυρό, επιβλητικό και γόνιμο πνευματικό κίνημα που εμφανίστηκε στην Ευρώπη μετά την 

Αναγέννηση: ο Ρομαντισμός. Ήδη από τα μέσα του 18ου αιώνα ο νεοκλασικισμός 

βρισκόταν σε παρακμή. Το Ρομαντικό κίνημα (περ.1815 – 1850; ή, 1827-1900;), θυελλώδης 

αντίδραση ενάντια στην κλασική αισθητική, κατακτά τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες 

και φέρνει νέες τάσεις στη λογοτεχνία και στην τέχνη γενικότερα. Τα έργα του Ρομαντισμού 

δεν ακολουθούν πλέον τον ορθολογικό τρόπο σκέψης αλλά τείνουν προς το συναίσθημα, 

τη φαντασία, την ονειροπόληση και το μυστήριο. Οι περισσότεροι συνθέτες όπερας του 

19ου αιώνα στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων και των Ελλήνων, δέχθηκαν εμφανείς 

επιρροές απο το κίνημα του Ρομαντισμού (Ρωμανού 2000). 

Ουσιαστικό στοιχείο της Ρομαντικής μουσικής είναι η έκφραση έντονων προσωπικών 

συναισθημάτων. Το στοιχείο αυτό κυριαρχεί και στους Ιταλούς συνθέτες όπερας της 

εποχής: Gioachino Rossini (1792-1868), Gaetano Donizetti (1797-1848), Vincenzo Bellini 

(1801-1835) και Giuseppe Verdi (1813-1901). Ο Κουρέας της Σεβίλλης του Rossini, η Traviata 

του Verdi και η όπερα L'elisir d'amore του Donizetti είναι μόνο λίγες από τις σημαντικότερες 

ιταλικές όπερες της εποχής αυτής (Ρωμανού  2000). Ο πιο φημισμένος συνθέτης αυτής της 

περιόδου είναι μέχρι σήμερα ο Giuseppe Verdi, ο οποίος ήρθε να συμπληρώσει την 

οπερατική παράδοση του Rossini, δηλαδή εκείνην «μιας οπερατικής δομής και ενός ύφους 

πιο σοβαρού σε περιεχόμενο, αλλά πολύ λιγότερο αριστοκρατικού σε τόνο και ύφος, με 

μεγαλύτερο δυναμισμό στην έκφραση και στις αντιθέσεις» (Μαλιάρας 2012, σελ.92, 

Ρωμανού 2000, Σιώψη 2005). 

Τα χρονικά όρια της ιστορίας της γερμανικής Ρομαντικής όπερας εκτείνονται σε τρεις 

δεκαετίες: Η αρχή του γερμανικού Ρομαντισμού σηματοδοτείται από τις όπερες Undine 

(1816) του Hoffmann και Faust (1816) του Spohr,  και το τέλος του από την όπερα Lohengrin 

(1848) του Wagner.Την ίδια εποχή που στην Ιταλία μεσουρανεί ο Verdi, στη Γερμανία ο 

Wagner ανατρέχει για μια ακόμα φορά στα ιδεώδη της αρχαίας Ελλάδας, και επιχειρεί 

ακόμα πιο στενό πάντρεμα του λόγου με τη μουσική και το θέαμα. Πέρα από τη χρήση 

στοιχείων από την αρχαιοελληνική μυθολογία, ο Wagner εμπνέεται κυρίως από παραμύθια 

και θέματα της γερμανικής μυθολογίας (Σιώψη 2005). 

Σύμφωνα με τη Σιώψη (2005), μια βασική διαφορά της γερμανικής Ρομαντικής όπερας με 

την ιταλική της ίδιας εποχής είναι ότι η πρώτη θυσιάζει πολλές φορές την επιφανειακή 

μελωδική συνέχεια που κυριαρχεί στην ιταλική όπερα, για να δώσει έμφαση στο ρυθμό, ως 

μουσικό στοιχείο που παρακολουθεί τα γεγονότα που διαδραματίζονται στην σκηνή. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η όπερα Ευρυάνθη του Carl Maria von Weber. Σε 

αυτήν, «τα κύρια θέματα ενοποιούν ολόκληρο το έργο μέσω της επανάληψης, του 

αλληλοσυσχετισμού και των παραλλαγών τους» (op. cit, σελ. 174). Το στοιχείο αυτό 

αποτελεί αφετηρία για την εξέλιξη του Leitmotiv απο τον  Wagner.  

Βασικό στοιχείο του Ρομαντισμού ήταν η δημιουργία και η ενδυνάμωση εθνικών κρατών, 

μέσα από την ανάδειξη της παράδοσης και της γλώσσας κάθε λαού. Όπως θα δούμε 

παρακάτω, η τάση αυτή αποτέλεσε αφετηρία για τη δημιουργία εθνικών μουσικών σχολών 

σε όλη σχεδόν την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας (Σιώψη 2005).  
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 Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΟΠΕΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Κατά τον 19ο αιώνα αναπτύχθηκε σταδιακά στην Ελλάδα μια οπερατική παράδοση, αρχικά 

στο πλαίσιο της Επτανησιακής Μουσικής Σχολής, και αργότερα της Εθνικής Μουσικής 

Σχολής. Ιδρυτής της πρώτης υπήρξε ο Κερκυραίος Νικόλαος Μάντζαρος, ενώ σημαντικοί 

εκπρόσωποί της υπήρξαν μεταξύ άλλων συνθέτες σαν τον Ζακυνθινό Παύλο Καρρέρ, τους 

Κερκυραίους Σπυρίδωνα Ξύνδα και Σπυρίδωνα Σαμάρα, και τον Κεφαλονίτη Διονύσιο 

Λαυράγκα4. Ως ιδρυτής της Εθνικής Μουσικής Σχολής, ή τουλάχιστον ως εμβληματική 

φιγούρα σε αυτήν θεωρείται ο Σάμιος Μανώλης Καλομοίρης, ενώ σημαντικοί εκπρόσωποί 

της υπήρξαν μεταξύ άλλων ο Γεώργιος Λαμπελέτ, ο Μάριος Βάρβογλης, ο Αιμίλιος Ριάδης 

και ο Γιάννης Κωνσταντινίδης. Από το σημείο αυτό, η εργασία θα διερευνήσει την εξέλιξη 

των χαρακτηριστικών της όπερας και του μελοδράματος στην Ελλάδα, στα πλαίσια των δύο 

αυτών σχολών: της Επτανησιακής, και της Εθνικής Μουσικής Σχολής. 

 

ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 

Τα Επτάνησα υπήρξαν η μοναδική ελληνική περιοχή που δεν γνώρισε ποτέ την Οθωμανική 

κατοχή. Βρέθηκαν διαδοχικά υπό ενετική, γαλλική και αγγλική κυριαρχία, ενώ δέχτηκαν 

εντονότατη πολιτιστική επίδραση από την Ιταλία (Μαλιάρας 2012). Την περίοδο που τα 

Επτάνησα ήταν κάτω από βενετσιάνικη κυριαρχία, ήρθαν σε επαφή με τη μουσική τής 

Δύσης, και ειδικότερα με το ιταλικό μελόδραμα, μέσα από τους καλλιεργημένους 

Βενετσιάνους που λειτουργούσαν ως φορείς της μουσικής αυτής. Ενθουσιώδεις θεατές των 

ιταλικών θιάσων που τότε περιόδευαν στα μεγαλύτερα νησιά των Επτανήσων δίνοντας 

παραστάσεις, οι κάτοικοι του Ιονίου «ζυμώθηκαν» με τους ήχους του ιταλικού 

μελοδράματος. Οι Έλληνες Επτανήσιοι μουσικοί και μελλοντικοί συνθέτες ξεκινούσαν τη 

μουσική τους μαθητεία στην πατρίδα τους,  για να φοιτήσουν στη συνέχεια σε μουσικές 

σχολές της Ιταλίας. Έτσι, η μουσική τους επηρεάστηκε κυρίως από ιταλικά μουσικά 

πρότυπα. Ήταν φυσικό λοιπόν το ύφος και η τεχνοτροπία των μουσικών συνθέσεων της 

Επτανησιακής σχολής να διαφέρει έντονα από την ελληνική μουσική παράδοση της ίδιας 

εποχής, μια και στην Ελλάδα κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας έως και το τέλος της 

επανάστασης του 1821, κυριαρχούσε μουσικά το δημοτικό τραγούδι και η βυζαντινή 

μουσική (Ρωμανού 2000, 2006). 

Η Επτανησιακή Μουσική Σχολή θεωρείται επίσημα ότι διήρκησε από τον 19ο έως τις αρχές 

του 20ού αιώνα, παρ’όλο που η πρώτη γνωστή επτανησιακή σύνθεση, η κωμική όπερα Gli 

amanti confusi του Στέφανου Πογιάγου5, παρουσιάστηκε στο θέατρο San Giacomo (βλ. 

παρακάτω) ήδη το 1791. Η Επτανησιακή Μουσική Σχολή μπορεί να διαχωριστεί σε δύο 

περιόδους, που αντιστοιχούν στην «πρώτη» και «δεύτερη γενιά» συνθετών της.  

ΠΡΩΤΗ ΓΕΝΙΑ  
 
Η πρώτη γενιά διήρκησε περίπου από το 1815 ως το 1870. Τα έργα της γενιάς αυτής είναι 
κυρίως μελοδράματα και όπερες, που γράφονταν αρχικά στην ιταλική γλώσσα, αργότερα 
και στην ελληνική.  
 

                                                           
4 Αν και Επτανήσιος, ο Διονύριος Λαυράγκας κατατάσσεται από κάποιους μελετητές στους συνθέτες 
της Εθνικής Μουσικής Σχολής (βλ. Ρεντζεπέρη 2002). 
5 Το έργο αυτό, όπως δυστυχώς και πολλά έργα των Επτανησίων συνθετών γενικότερα, έχει χαθεί. 
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Εμβληματική μορφή της πρώτης γενιάς, και ιδρυτής της Επτανησιακής Σχολής, όπως ήδη 
αναφέρθηκε, υπήρξε ο Νικόλαος Χαλικιόπουλος Μάντζαρος. Ο Μάντζαρος ήταν Κερκυραίος 
αριστοκράτης στην καταγωγή. Παρότι είχε μεγάλ\η επιρροή στην Νάπολη όπου και 
σπούδασε, προτίμησε να επιστρέψει στην Κέρκυρα και να μεταδώσει στους μαθητές του τις 
μουσικές γνώσεις και εμπειρίες του, μεταφέροντας στοιχεία από την ιταλική μουσική 
παράδοση (Ρωμανού 2000). Ο Μάντζαρος παρέδιδε δωρεάν μαθήματα μουσικής, καθώς 
παρ’όλες τις σπουδές του στην Ιταλία θεωρούσε τον εαυτό του ερασιτέχνη, και όχι 
επαγγελματία μουσικό. Η διδασκαλία του έπαιξε σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της 
πρώτης γενιάς Επτανησίων, αλλα και γενικότερα Ελλήνων συνθετών. Πολλοί μαθητές του 
Μάντζαρου έγιναν επίσης γνωστοί συνθέτες, όπως ήταν ο Παύλος Καρρέρ, ο Σπυρίδων 
Ξύνδας, ο Δομένικος Παδοβάς, ο Ιωσήφ Λιμπεράλης και ο Διονύσιος Ροδοθεάτος (Ρωμανού 
2006). 
 
Σπουδαία έργα της πρώτης περιόδου είναι η μελοποίηση του Ύμνου προς την Ελευθερία 
του Διονύσιου Σολωμού (1828), η πρώτη σωζόμενη όπερα, Don Crepuscolo (1815), και το 
πρώτο έργο για φωνή στα ελληνικά, Aria Greca (1827), όλα έργα του Μάντζαρου. Στο 
πλαίσιο της ίδιας περιόδου γράφτηκε αργότερα η πρώτη όπερα σε ελληνικό λιμπρέτο, Ο 
υποψήφιος βουλευτής (1867) του Σπύρου Ξύνδα, καθώς και η όπερα Μάρκος Μπότσαρης 
(1858) του Παύλου Καρρέρ. Η τελευταία αποτελεί την πρώτη επτανησιακή όπερα που η 
υπόθεσή της βασίζεται σε θέμα από την Ελληνική ιστορία, και περιέχει τη φημισμένη άρια 
Εγέρασα μωρέ παιδιά, γνωστή και ως Ο Γεροδήμος. Τέλος, το πιανιστικό έργο Το ξύπνημα 
του κλέφτη (1849) του Ιωσήφ Λιβεράλη είναι επίσης ένα απο τα γνωστά έργα της εποχής 
αυτής (Ρωμανού 2006). 
 
ΔΕΥΤΕΡΗ ΓΕΝΙΑ  
 
Η δεύτερη γενιά διήρκησε περίπου από το 1870 έως τις αρχές του 20ού αιώνα. Αποτελεί και 
αυτή μια σπουδαία περίοδο σημαντικών έργων της Επτανησιακής σχολής και μεγάλων 
συνθετών όπως ήταν ο Σπυρίδων Σαμάρας, ο Διονύσιος Λαυράγκας, ο Γεώργιος Λαμπελέτ, 
ο Ιωσήφ Λιβεράλης, οι Ιωσήφ και Σπυρίδων Καίσαρης (ο πρώτος ονομάστηκε «ο Στράους 
της Ελλάδας για τα πολλά βαλς που συνέθεσε), και άλλοι. Οι εκπρόσωποί της 
εκπαιδεύτηκαν μουσικά απο τούς συνθέτες της πρώτης γενιάς. Σημαντική φιγούρα της 
περιόδου υπήρξε και ο Κεφαλονίτης Νικόλαος Μεταξάς Τζανής. Υπήρξε δάσκαλος των 
περισσότερων συνθετών από την Κεφαλονιά, παραδίδοντας μαθήματα πιάνου, τραγουδιού 
και θεωρητικών σχεδόν ανιδιοτελώς (Λαυράγκας 2009)6- όπως και ο Μάντζαρος πριν από 
αυτόν. Παράλληλα, διηύθυνε τους περιοδεύοντες ιταλικούς θιάσους που παρουσίαζαν 
ιταλικές όπερες στο θέατρο Κέφαλος, το οποίο άρχισε να λειτουργεί το 1858 (Ρωμανού 
2000). Σημαντικά έργα της δεύτερης περιόδου είναι η όπερα Ρέα (1908) του Σαμάρα, η 
πρώτη Ελληνική Σουίτα (1903) του Λαυράγκα, καθώς και το συμφωνικό ποίημα Η Γιορτή 
(1907) του Γεωργίου Λαμπελέτ. Μετά την προσάρτηση των Επτανήσων στην Ελλάδα, πολλοί 
συνθέτες της δεύτερης γενιάς εγκαταστάθηκαν στην ηπειρωτική Ελλάδα, με σκοπό να 
διδάξουν μουσική. Έτσι, οι Έλληνες που γνώριζαν σχεδόν αποκλειστικά την βυζαντινή και 
δημοτική μουσική, γνώρισαν την δυτική μουσική τεχνοτροπία, μέσω των Επτανησίων 
δασκάλων. Με την δημιουργία του Ωδείου Αθηνών το 1871, πολλοί από αυτούς δίδαξαν 
εκεί (Ρωμανού 2006). 
 
Είναι γεγονός ότι πολλά έργα Επτανησίων συνθετών έχουν χαθεί, η δεν έχουν ανακαλυφθεί 
ακόμα. Η πρώτη σωζόμενη όπερα Έλληνα συνθέτη, Don Crepuscolo (1815) του Μάντζαρου, 
επανήλθε στο προσκήνιο από τον μουσικοκριτικό και μουσικολόγο Γιώργο Λεωτσάκο μόλις 
το 1987. Το έργο αυτό, μαζί με άλλες «πιο πρόσφατες ανακαλύψεις και αποκαταστάσεις 

                                                           
6  Λαυράγκας, Διονύσιος (2009). Τ’ απομνημονεύματά μου. Αθήνα: Γκοβόστης, σελ. 28-30. 
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έργων του Μάντζαρου, όπως και η συνεχής μουσικολογική έρευνα της έντεχνης μουσικής 
των Επτανησίων, συνεχίζουν να ξεδιπλώνουν την πλούσια μουσική παραγωγή τους κατά τον 
19ο αιώνα» (Σιώψη 2005, σελ.295). 
 
Η όπερα Don Crepuscolo του Μάντζαρου παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το Καρναβάλι του 
1815 στο θέατρο San Giacomo της Κέρκυρας. Νωρίτερα, ήδη κατά το δεύτερο μισό του 18ου 
αιώνα (1771-1798), είχαν ανεβεί στο ίδιο θέατρο 45 παραστάσεις όπερας, παρόμοια με τα 
μεγάλα θέατρα τής Ιταλίας την ίδια περίοδο (Ρωμανού 2006). Αξίζει να γίνει μια 
εκτενέστερη αναφορά στο θέατρο αυτό, το οποίο διαδραμάτισε ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο 
στο μουσικό πολιτισμό των Επτανήσων από τον 18ο έως και τον 20ό αιώνα. 
 
ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ SAN GIACOMO  
 

Στην Κέρκυρα, περισσότερο από ότι στα υπόλοιπα Ιόνια νησιά, εφαρμόστηκε ως κοινωνικό 

σύστημα η Δυτική φεουδαρχία. Το νησί αυτό, που υπήρξε για αιώνες έδρα της διοικητικής 

και ναυτικής εκπροσώπησης της κυρίαρχης Βενετίας, λειτούργησε και ως ο πυρήνας μέσα 

απο τον οποίο η δυτική κουλτούρα μεταδόθηκε στα υπόλοιπα Ιόνια νησιά, για να 

εξαπλωθεί αργότερα μετά την εποχή της Τουρκοκρατίας σε όλη την Ελλάδα. Η κοινωνική 

συνήθεια της ψυχαγωγίας μέσω της όπερας μεταδόθηκε από τους περιοδεύοντες ιταλικούς 

θιάσους τόσο στην Κέρκυρα, όσο και στα υπόλοιπα νησιά του Ιονίου. Αυτό που συνέπαιρνε 

τους Κερκυραίους κατά κύριο λόγο δεν ήταν τόσο τα φανταχτερά κουστούμια των 

συντελεστών όπερας, ούτε τα εντυπωσιακά σκηνικά των παραστάσεων, όσο η μελωδία, την 

οποία οι θεατές θεωρούσαν ως το πιο σημαντικό στοιχείο μιας τέλειας όπερας (Χυτήρης 

1994). Πριν από το χτίσιμο του θεάτρου San Giacomo στην Κέρκυρα, πηγές μας αναφέρουν 

πως οι παραστάσεις όπερας γίνονταν με αρκετά ανοργάνωτο τρόπο, πράγμα που 

προκαλούσε την δυσαρέσκεια των ακροατών. Έτσι, θα μπορούσαμε να πούμε πως το San 

Giacomo ήταν το θεμέλιο πάνω στο οποίο χτίστηκε η ανάπτυξη της όπερας στην Ελλάδα. Το 

αρχιτεκτονικό αυτό κομψοτέχνημα κτίστηκε τον 17ο αιώνα, όταν η τάξη των ευγενών του 

νησιού αποφάσισε την ίδρυση ενός χώρου που θα μπορούσε να λειτουργεί ως 

«Εντευκτήριο» για τους ίδιους, όπου θα μπορούσαν να συγκεντρώνονται, να ανταλλάσσουν 

απόψεις και να ψυχαγωγούνται. Το χτίσιμό του τελείωσε το 1690, και το 1720 μετατράπηκε 

σε θέατρο (Χυτήρης 1994, σελ.10). 

Η οπερατική μουσική εκπαίδευση των Επτανήσων άρχισε το 1733, υπό την επίδραση της 

βενετικής μητρόπολης, με το ανέβασμα στο San Giacomo της όπερας Hierone Tiranno di 

Siracusa του Bernardo Sabadini. Υπάρχουν μαρτυρίες ότι μέχρι το τέλος του 18ου αιώνα 

ανέβηκαν έργα των Galuppi, Robuschi, Anfossi, Cimarosa κ.α7. Η στενή σχέση της Κέρκυρας 

με την κουλτούρα των Βενετσιάνων συνετέλεσε ώστε το San Giacomo να λειτουργήσει με 

Ευρωπαϊκές μεθόδους και προδιαγραφές. Αρχικά οι παραστάσεις που παίζονταν στο 

θέατρο είχαν πολύ επίσημο χαρακτήρα, με την παρουσία στο ακροατήριο των 

αξιωματούχων της Βενετίας και τον Κερκυραϊκών αρχών. Από τα πρώτα χρόνια του 

θεάτρου, η επιλογή του ρεπερτορίου των παραστάσεων είχε ως γνώμονα την ανάγκη για 

ψυχαγωγία, αλλά και την ανάγκη δημιουργίας ενός χώρου κοινωνικής συναναστροφής και 

επιβεβαίωσης της κοινωνικής θέσης του μελών του κοινού (Χυτήρης 1994).  

 

Στα χρόνια της αγγλοκρατίας η αρμοδιότητα του θεάτρου ανατέθηκε σε τριμελή επιτροπή, 

την εποπτεία της οποίας ασκούσε ο έπαρχος (δήμαρχος), ενώ σε αυτή λογοδοτούσε ο 

                                                           
7 https://www.corfuhistory.eu/?p=1506, ανακτήθηκε 18/1/2019. 

https://www.corfuhistory.eu/?p=1506
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«θεατρώνης». Είναι γεγονός πως οι γηγενείς Κερκυραίοι ήταν μουσικολάτρεις, και γέμιζαν 

όλο το θέατρο του San Giacomo ακόμα και όταν η τιμή του εισιτηρίου ήταν αυξημένη. 

Απόδειξη για την μεγάλη αγάπη των Κερκυραίων για την όπερα αποτελεί η απόφαση του 

Δημοτικού συμβουλίου του 1885 να οικοδομηθεί νέο κι ευρύτερο θέατρο, το οποίο 

τελείωσε το 1891. Η πλατεία του νέου θεάτρου περιείχε 12 σειρές καθισμάτων, ενώ πάνω 

από αυτήν βρίσκονταν τρεις σειρές θεωρειών. Τα θεωρεία αυτά μπορούσαν να 

ενοικιαστούν για ολόκληρη τη σεζόν, αρχικά μόνο στους ευγενείς αλλά αργότερα και στους 

εύπορους πολίτες. Πάνω από τα θεωρεία υπήρχε το υπερώο, το οποίο γέμιζε αρχικά με 

εύπορους πολίτες, αργότερα όμως ήταν ανοιχτό για όλους (Χυτήρης 1994). 

Μετά την ανακαίνιση του εσωτερικού του θεάτρου ώστε να αυξηθεί η χωρητικότητά του, η 

είσοδος έγινε επιτρεπτή και σε ανθρώπους του λαού μόνο αν υπήρχαν κενές θέσεις, και 

αυτό υπό διάφορες προϋποθέσεις. Ο κανονισμός του θεάτρου περιελάμβανε στο έκτο 

άρθρο του ότι: «Η επιτροπή επιμελείται όπως οι θυρωροί εμποδίζουσι την είσοδον εις το 

θεατρον εις τους μη κοσμίως ενδεδυμένους και είς τους μη νήφοντας»(!) (Χυτήρης 1994, 

σελ. 12).  

 

Κατά τον 19ο αιώνα στο San Giacomo παρουσιάστηκαν έργα των μεγαλύτερων Ευρωπαίων 

συνθετών της εποχής εκείνης, όπως των Rossini, Bellini, Donizetti, Meyerbeer, Verdi και 

πολλών άλλων μουσουργών που συνέβαλαν στον μουσικό πολιτισμό της όπερας σε 

ολόκληρη την Ευρώπη. Είναι γεγονός πως οι Κερκυραίοι ήταν λάτρεις του bel canto των 

Rossini, Bellini και Donizetti, ενώ αποδέχτηκαν αργότερα και τον Βέρντι. Έτσι, το bel canto 

έγινε στην Κέρκυρα μέρος της τοπικής μουσικής παράδοσης. Ακόμα περισσότερο από τις 

άριες του Verdi τους συνέπαιρναν άριες όπως οι: Una Furtiva lagrima (Donizetti, L’elisir 

d’amore), Casta Diva (Bellini, Norma), Una Voce Poco fa (Rossini, Il barbiere di siviglia), 

Madre, se ognor lontano (Donizetti, Lucrezia Borgia), La dona e mobile (Verdi, Rigoletto), και 

άλλες. Όπως σημειώνει ο Χυτήρης (1994, σελ. 17) «ό,τι ιδιαίτερα εκτιμήθηκε στην Κέρκυρα 

ήταν η μελωδία που τους προσέφερε η ιταλική όπερα».8 

Είναι αξιοσημείωτο ότι όχι μόνο οι εύποροι Κερκυραίοι, αλλά και άνθρωποι του απλού 

λαού αψηφούσαν ακόμα και τη βροχή και το κρύο του χειμώνα, για να ακούσουν και να 

νιώσουν τουλάχιστον απο έξω την ατμόσφαιρα μιας παράστασης. Άλλοι, όπως μας 

αναφέρουν πηγές, ήταν πρόθυμοι να κοιμηθούν ακόμα και νηστικοί για να δούνε έστω και 

μία όπερα, μια και τα εισιτήρια ήταν αρκετά ακριβά (Χυτήρης 1994). 

Αρχικά παρουσιάζονταν στο San Giacomo ιταλικές όπερες, ενώ πολύ σύντομα άρχισαν να 

παρουσιάζονται και έργα Ελλήνων συνθετών. Συγκεκριμένα, το 1815 ανέβηκε η 

μονόπρακτη κωμική όπερα Don Grepusculo, του Κερκυραίου συνθέτη Νικόλαου 

Χαλικιόπουλου Μάντζαρου, σε ιταλικό λιμπρέτο. Ακολούθησαν όπερες των Παύλου 

Καρρέρ, Δομένικου Παδοβάνη, Εδουάρδου Λαμπελέτ, Σπύρου Σαμάρα, Σπύρου Ξύνδα και 

πολλών άλλων συνθετών. Στις παραστάσεις αυτές, η ορχήστρα αποτελούνταν σχεδόν 

αποκλειστικά από Κερκυραίους μουσικούς, ειδικά μετὰ το 1840 οπότε και ιδρύθηκε η 

                                                           
8 Την ίδια γνώμη για την μελωδία του bel canto είχε και η Μαρία Κάλλας. Ο Μινωτής (1981) 
σημειώνει πως για την Κάλλας, «δεν υπήρχε τίποτε άλλο στον κόσμο από το bel canto». Παρακάτω 
αφηγείται: «Της πρότεινα να ανεβάσουμε την Ηλέκτρα του Strauss, ή την Αντιγόνη του Orff. Μου 
απάντησε πως αυτά τα έργα δεν έχουν μελωδία, και μουσική χωρίς μελωδία είναι άψυχη». 
(Αναφορά από το βιβλίο του Α. Μινωτή (1981): Μακρινές φιλίες. Αθήνα, Εκδόσεις Κάκτος, σελ. 118. 
Πηγή: Χυτήρης 1994, σελ.17). 
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Φιλαρμονική Εταιρία Κέρκυρας9. Το 1887 έκανε πρεμιέρα στο San Giacomo η πρώτη όπερα 

σε ελληνική γλώσσα, Ο υποψήφιος βουλευτής του Σπυρίδωνος Ξύνδα. Λόγω της μουσικής 

καλλιέργειας των Κερκυραίων, το San Giacomo έγινε μια «μουσική πιάτσα», όπου 

δοκιμαζόταν η αξία κάθε νέου καλλιτέχνη (Χυτήρης 1994). 

Η μουσική ήταν για τους Επτανήσιους κάτι παραπάνω από ψυχαγωγία: ήταν πνευματική 

καλλιέργεια. Κυρίως η οπερατική μουσική ένωνε τα υψηλότερα και τα χαμηλότερα 

κοινωνικά στρώματα μεταξύ τους. Πέραν αυτού, το θέατρο του San Giacomo έγινε το 

«όχημα της αμφίδρομης επικοινωνίας λαού και βασιλέα, με κοινό στόχο την ανάταση του 

ελληνισμού». Πρόκειται για τον βασιλιά Όθωνα, ο οποίος το 1833 καθ’οδόν προς το 

Ναύπλιο για την ενθρόνισή του πέρασε απο την Κέρκυρα για ανεφοδιασμό, μην 

παραλείποντας να παρακολουθήσει μία παράσταση όπερας στο San Giacomo. Στην 

Κέρκυρα ο νέος βασιλιάς ήταν ιδιαίτερα ευπρόσδεκτος (Δεληγιαννόπουλος 2017β).  

Εν κατακλείδι, μπορούμε να πούμε ότι η συμβολή του θεάτρου San Giacomo στον νεότερο 

πολιτισμό της Ελλάδας υπήρξε υψηλής σημασίας. Το San Giacomo μπορεί να θεωρηθεί ως 

το λίκνο του Επτανησιακού μουσικού πολιτισμού, ο χώρος στον οποίο συντελέστηκε η 

εθνική ευαισθητοποίηση των Επτανήσων, αστείρευτη πηγή πλούτου καλλιτεχνικών 

εκδηλώσεων, της οποίας η λειτουργία δε σταμάτησε ακόμα και σε δύσκολες εποχές, όπως 

αυτή του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου10 (Χυτήρης 1994).  

Εκτός από το San Giacomo υπήρχαν και άλλα θέατρα στα Επτάνησα, όπως το θέατρο 

Κέφαλος στο Αργοστόλι της Κεφαλονιάς, και το θέατρο Φώσκολος στη Ζάκυνθο. Και τα δύο 

αυτά θέατρα, εκτός από κέντρα ψυχαγωγίας, λειτουργούσαν και ως «θεσμοί 

προσανατολισμένοι στα εθνικά ιδεώδη» (Δεληγιαννόπουλος 2017β).  

 

ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ & ΕΘΝΙΚΗ ΙΔΕΑ   
 

Όπως ήδη αναφέρθηκε, η μουσική παράδοση στα Ιόνια νησιά κατά τον 19ο αιώνα είχε 

επηρεαστεί εξ’ ολοκλήρου από τα μουσικά ρεύματα της Ιταλίας. Ακόμα και η εκκλησιαστική 

μουσική ήταν πλέον πολυφωνική. Παρά το γεγονός αυτό, καθώς και το ότι η πλειοψηφία 

των Επτανησίων συνθετών, όπως ήδη αναφέρθηκε, είχαν σπουδάσει στο εξωτερικό, σε 

πολλές όπερες των Επτανησίων συνθετών επικρατούσε το εθνικό στοιχείο ως προς την 

θεματολογία τους (Λεωτσάκος 2013). Όπερες εθνικού περιεχομένου γράφτηκαν πρωτίστως 

από Επτανησίους συνθέτες, όπως ήταν ο Ιωσήφ Λιβεράλης και ο Παύλος Καρρέρ. Έτσι, οι 

Επτανήσιοι συνθέτες του 19ου αιώνα αγκάλιασαν «ένα στοιχείο που διέπει ως επί το 

πλείστον τις εθνικές σχολές, τον μουσικό εθνικισμό». Το στοιχείο αυτό υπήρχε όχι μόνο στις 

τις όπερες, αλλά και σε τραγούδια γραμμένα για φωνή και πιάνο, όπως ήταν τα: Η Ελληνίς 

(Ν.Χ. Μάντζαρος), Το τραγούδι των Αθηνών (Ν. Λαμπελέτ), Ζεστό είναι το μνήμα σου (Σ. 

Ξύνδας), Τα τραγούδια του στρατού (Γ. Λαυράγκας), και άλλα. 

                                                           
9 Για τον σπουδαίο ρόλο που έπαιξαν οι φιλαρμονικές εταιρίες και οι μπάντες τους στη μουσική ζωή 
των Επτανήσων, βλ. Δεληγιαννόπουλο 2017(β), και: Καταβατή, Α.Ε. (2015). Ιόνιο Μουσικό Αρχείο: 
Ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο προβολής και εμπλουτισμού. Πτυχιακή εργασία, Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων, 
Σχολή Μουσικής Τεχνολογίας, Τμήμα Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων.   
10 Σήμερα το San Giacomo έχει μετατραπεί σε Δημαρχείο, ενώ έχει χτιστεί νέο Δημοτικό Θέατρο στην 
πόλη της Κέρκυρας. 
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Πέρα από τη θεματολογία της όπερας, ελληνικά στοιχεία χρησιμοποίησαν οι Επτανήσιοι 

συνθέτες και στο μουσικό επίπεδο. Στα Επτάνησα εκείνη την εποχή η παραδοσιακή 

μουσική δεν ήταν ιδιαίτερα διαδεδομένη. Η ελληνική δημοτική μουσική περιοριζόταν 

περισσότερο στις αγροτικές περιοχές, ενώ στις αστικές τάξεις κυριαρχούσε η πολυφωνική 

τεχνοτροπία. Παρ’ όλ’ αυτά, υπήρξαν αρκετοί Επτανήσιοι συνθέτες, που χρησιμοποίησαν 

«ελληνότροπες μελωδίες» και μεμονωμένα στοιχεία της δημοτικής μουσικής. Ένας από 

αυτούς ήταν ο Παύλος Καρρέρ, ο οποίος θεωρείται από τους κυριότερους εκπροσώπους 

αυτής της τάσης. Κατά συνέπεια, όπως σημειώνει ο Μαλιάρας (2012), ο Καρρέρ είναι 

εκείνος που πρέπει να θεωρηθεί πρόδρομος της ελληνικής εθνικής σχολής. Οι συνθέτες 

που χρησιμοποίησαν στοιχεία της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής αποσκοπούσαν με 

αυτό τον τροπο στο να τονίσουν την ελληνική τους καταγωγή. Γενικότερα, από τα μέσα του 

19ου έως τον 20ό αιώνα παρατηρούμε στα Επτάνησα μία στροφή στο λαϊκό δημοτικό 

τραγούδι. Η χρήση μουσικού υλικού από την ελληνική παράδοση, και θεμάτων από την 

ελληνική ιστορία, ως μέσα δημιουργίας μιας μουσικής με ελληνικό χαρακτήρα, υπήρξε 

κοινός άξονας ανάμεσα στην Επτανησιακή και στην Εθνική Μουσική Σχολή, για την οποία 

θα γίνει λόγος παρακάτω (op. cit.).   

 

Η ΟΠΕΡΑ ΣΤΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΟΥ 19ΟΥ ΑΙΩΝΑ  
 

Το 1875 πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα οι πρώτες παραστάσεις Επτανησιακής όπερας. 

Ανάμεσα στα έργα που ανέβηκαν ήταν ο Μάρκος Μπότσαρης (1858) και η κυρα-Φροσύνη 

(1868) του Καρρέρ. Θα μπορούσαμε να πούμε η χρονιά αυτή σηματοδότησε «τις απαρχές 

της ίδρυσης ενός είδους όπερας σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τα αιτήματα μίας 

ανερχόμενης αστικής τάξης στην Αθήνα» (Σιώψη 2005, σελ.291-2). Στη συνέχεια, καθ’ όλη 

τη διάρκεια του 19ου αιώνα, η αριστοκρατία ήταν εκείνη η οποία προήγε την όπερα στην 

πόλη. Όπως και στα Επτάνησα, αρχικά οι όπερες στην πρωτεύουσα παίζονταν εξ’ 

ολοκλήρου στα ιταλικά, από περιοδεύοντες ιταλικούς θιάσους. Το 1888 ιδρύθηκε ο 

Ελληνικός Μελοδραματικός Θίασος (1888-1892), ο οποίος ονομάζεται αυθαίρετα και 

«Πρώτο ή Δεύτερο Ελληνικό Μελόδραμα» (Ξεπαπαδάκου 2011), και που λειτούργησε υπό 

τη διεύθυνση του εμπόρου Ιωάννη Καραγιάννη και του βαθύφωνου Αντώνιου Λάνδη. Ο 

θίασος αυτός μπορεί να θεωρηθεί ως πρόδρομος του μεταγενέστερου Ελληνικού 

Μελοδραματικού Θιάσου, που λειτούργησε υπό τη διεύθυνση του γνωστού Έλληνα 

συνθέτη Διονύσιου Λαυράγκα και του αρχιμουσικού Λουδοβίκου Σπινέλλη. Οι δύο αυτοί 

θίασοι έδρασαν διαδοχικά στην Ελλάδα και στις ελληνικές παροικίες του εξωτερικού από 

τον 19ο αιώνα έως τα χρόνια της κατοχής, ανεβάζοντας με υποδειγματικό τρόπο πολλά 

ελληνικά και ξένα έργα. Οι μελοδραματικοί θίασοι του Καραγιάννη και του Λαυράγκα 

συνέβαλαν καθοριστικά στην εδραίωση της όπερας και του ελαφρού μουσικού θεάτρου και 

στην ανάπτυξη της λυρικής τέχνης εντός και εκτός των συνόρων της Ελλάδας (Μαλιάρας 

2012, Σιώψη 2005).  

Την εποχή της ίδρυσης του πρώτου Ελληνικού Μελοδραματικού Θιάσου δημιουργήθηκε 

μία στροφή στον ελληνικό πολιτισμό.  Στο πλαίσιο της στροφής αυτής, έγιναν 

«συστηματικές προσπάθειες αναβίωσης της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας ως όπερα». Η 

τάση αυτή οδήγησε στη δημιουργία το 1895 της Ἑταιρείας πρὸς διδασκαλίαν τῶν Ἀρχαίων 

Ἑλληνικῶν Δραμάτων, ιδρυτής της οποίας ήταν ο Γεώργιος Μιστριώτης. Ο Μιστριώτης 

1840-1916) ήταν Καθηγητής της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και 

«αδιάλλακτος οπαδός της αρχαίας ελληνικής γλώσσας» (Σιώψη 2005, σελ. 32). Η 
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γενικότερη στροφή προς τον αρχαιοελληνικό αλλά και τον λαϊκό πολιτισμό αποτέλεσε το 

πλαίσιο ανάπτυξης της Εθνικής Μουσικής Σχολής, για την οποία θα γίνει λόγος παρακάτω. 

 

 

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 

Στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ού αιώνα παρατηρείται γενικότερα μία τάση 

«αρχαιολατρίας, μέσω της οποίας ο κόσμος της πνευματικής Ελλάδας ζητούσε να 

αποκαλύψει και να υπογραμμίσει την απευθείας σύνδεση των Νεοελλήνων με την ένδοξη 

αρχαιότητα» (Μαλιάρας 2012, σελ. 95). Παράλληλα, από το 1880 περίπου και μετά, 

επικρατεί η στροφή προς την δημοτική γλώσσα. Έτσι, η Ελληνική Εθνική Σχολή, που 

αναπτύχθηκε την ίδια εποχή, χαρακτηρίζεται από την στροφή τόσο προς τον αρχαίο 

ελληνικό πολιτισμό, όσο και προς το λαϊκό και δημοτικό τραγούδι. Το γενικότερο υπόβαθρο 

πάνω στο οποίο θεμελιώθηκε η Εθνική σχολή διαμορφώθηκε από σημαντικά ιστορικά 

γεγονότα, όπως ήταν «η απελευθέρωση της Κρήτης, το στρατιωτικό κίνημα ανατροπής της 

παλαιάς τάξης πραγμάτων, η ανάληψη της εξουσίας από τον Ελευθέριο Βενιζέλο, οι 

Βαλκανικοί πόλεμοι, η απελευθέρωση της Μακεδονίας, της Θράκης και της Ηπείρου, η 

κατάληψη της Ανατολικής Θράκης και της Σμύρνης, και τέλος η στρατοπέδευση του 

ελληνικού στρατού στα προάστια της Κωνσταντινούπολης» (op. cit., σελ.94). Τα γεγονότα 

αυτά συνετέλεσαν σε έναν έντονο πατριωτικό ενθουσιασμό, που ενέπνευσε πολλούς 

συνθέτες της Ελληνικής Εθνικής Σχολής να γράψουν έργα με εθνικό περιεχόμενο, 

χρησιμοποιώντας στοιχεία της ελληνικής μουσικής παράδοσης. Τέτοιοι ήταν μεταξύ άλλων 

οι Μανώλης Καλομοίρης, Μάριος Βάρβογλης, Αιμίλιος Ριάδης, Γεώργιος Σκλάβος και 

Αντίοχος Ευαγγελάτος, των οποίων τα έργα παίζονται μέχρι σήμερα με μεγάλη επιτυχία 

(op. cit.). Πολλά έργα σπουδαίων συνθετών της εποχής εκείνης βασίζονται πάνω σε 

αρχαιοελληνικές τραγωδίες, αλλά και σε λογοτεχνικά έργα Επτανησίων κυρίως ποιητών, 

όπως ήταν ο Διονύσιος Σολωμός και ο Αριστοτέλης Βαλαωρίτης. Έτσι, τα πράγματα κατά το 

δεύτερο μισό του 19ου, και τις αρχές του 20ού αιώνα, απέδειξαν ότι η ευρωπαΐκή μουσική 

μπορούσε να συνδυαστεί πολύ καλά με την ελληνική παραδοσιακή μουσική: Το δημοτικό 

τραγούδι λειτουργούσε ως «πηγή έμπνευσης για την έντεχνη μουσική και για τη 

δημιουργία εθνικής σχολής στην Ελλάδα», καθώς ενσωματωνόταν συνειδητά στο έργο 

συνθετών που ήταν εμποτισμένοι με τα επιτεύγματα της ευρωπαϊκής μουσικής. (Μαλιάρας 

2012, σελ. 96). 

Παρότι θα μπορούσαμε να πούμε πως η Εθνική Μουσική Σχολή ουσιαστικά πήγασε από την 

Επτανησιακή σχολή, καθώς στους «πατέρες» της πρώτης κατατάσσονται και οι Επτανήσιοι 

Γεώργιος Λαμπελέτ (1875-1945) και Διονύσιος Λαυράγκας (1860-1941), η σχέση μεταξύ των 

δύο σχολών δεν ήταν αρμονική. Εν μέρει, αυτό οφειλόταν στην εισχώρηση της γερμανικής 

μουσικής στην Ελλάδα από τα τέλη του 19ου αιώνα, και κατά συνέπεια στην παραγκώνιση 

των ‘ιταλοπρεπών’ Επτανησίων από «γερμανόφρονες» μουσικούς της Εθνικής Σχολής, όπως 

ήταν για παράδειγμα ο Καλομοίρης (βλ. Ρωμανού 2006)11. Το ζήτημα αυτό θα αναλυθεί 

εκτενέστερα στο τέλος της εργασίας.  

                                                           
11 Παρόμοια στάση περιθωριοποίησης των Επτανησίων συνθετών φαίνεται πως υιοθέτησε και ο 
διευθυντής του Ωδείου Αθηνών Γεώργιος Νάζος, ο οποίος δέχθηκε σκληρή κριτική για τη στάση του 
αυτή, από συνθέτες όπως ο Γεώργιος Λαμπελέτ και ο Γεώργιος Αξιώτης. Γράφει ο Αξιώτης το 1903 
στο περιοδικό Κριτική (5ο τεύχος), που δημιούργησε μαζί με τον Λαμπελέτ: Και εννοεί ο κ. 
Διευθυντής του Ωδείου Αθηνών, όταν με το δηλητήριον του Γερμανισμού ποτίζη την ψυχήν του 
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Στη συνέχεια θα γίνει μια πολύ συνοπτική προσέγγιση σε στοιχεία τεχνοτροπίας δύο 

σημαντικών Ελλήνων συνθετών που αντιπροσωπεύουν τις δύο σχολές, μέσα από δύο 

όπερες: τη Ρέα του Σπύρου Σαμάρα, και τον Πρωτομάστορα του Μανώλη Καλομοίρη.  

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΙΑΣ ΣΕ ΔΥΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΕΣ ΟΠΕΡΕΣ ΤΗΣ 

ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 

1.ΣΠΥΡΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ: ΡΕΑ 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΤΥΛ 

Ένας από τους σημαντικότερους συνθέτες που εμπλούτισαν το έντεχνο ελληνικό τραγούδι 

και την ελληνική όπερα στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ού αιώνα ήταν ο Σπυρίδων 

Φιλίσκος Σαμάρας (1861-1917). Θεωρείται ως ένας από τους κορυφαίους συνθέτες της 

Επτανησιακής μουσικής σχολής στο χώρο της όπερας, ενώ υπήρξε διεθνώς ο πιο γνωστός 

Έλληνας δημιουργός και ο πρώτος που έκανε σημαντική καριέρα στο εξωτερικό. Όπως 

σημειώνει ο Γιώργος Λεωτσάκος (2013, σελ.54), κατά την εποχή που γεννήθηκε ο Σαμάρας, 

«τα Επτάνησα και κυρίως η Κέρκυρα είχαν ήδη πίσω τους τη λυρική παράδοση, αναγόμενη 

στο 1733 όταν στο θέατρο San Giacomo της Κέρκυρας διδάχτηκε η όπερα». Πρώτος του 

δάσκαλος ήταν ο επίσης γνωστός Κερκυραίος μουσουργός Σπυρίδων Ξύνδας, ο οποίος τον 

παρότρυνε να συνεχίσει στο Ωδείο Αθηνών, όπου και τελικά ενεγράφη το 1874. Το 1882 

ξεκίνησε τις μουσικές του σπουδές στο Ωδείο των Παρισίων, ενώ τρία χρόνια αργότερα 

μετατόπισε το κέντρο της σταδιοδρομίας του στην Ιταλία, λειτουργώντας κατά την πορεία 

του αυτήν ως «έμμεσος κομιστής» της μουσικής παράδοσης της Κέρκυρας και του θεάτρου 

San Giacomo (op. cit., σελ. 81). 

Το έτος 1887 ο Σαμάρας θριάμβευσε στη Σκάλα του Μιλάνου η όπερα σε τρεις πράξεις του 

Σαμάρα, Flora Mirabilis. Η ίδια όπερα παρουσιάστηκε δύο χρόνια αργότερα στην Κέρκυρα 

και έπειτα στην Αθήνα, καθώς η φιλόμουση κοινότητα παρακολουθούσε με θαυμασμό την 

πορεία του Κερκυραίου συμπατριώτη τους. Ο Σαμάρας θεωρείται ως ένας από τους 

πρωτεργάτες της σχολής του βερισμού12, κάτι που τον κατατάσσει δίπλα στους Ιταλούς 

συνθέτες Leoncavallo, Mascagni και Puccini. Το 1895 τού ανατέθηκε από την Διεθνή 

Ολυμπιακή Επιτροπή η σύνθεση ενός ολυμπιακού ύμνου με την ευκαιρία της 

πραγματοποίησης στην Αθήνα, τον Απρίλιο του 1896, των πρώτων σύγχρονων Ολυμπιακών 

Αγώνων. Για το σκοπό αυτό ο συνθέτης μελοποίησε το ομότιτλο ποίημα του Κωστή Παλαμά 

(Ολυμπιακός Ύμνος). Αργότερα, το 1958,ο ύμνος αυτός καθιερώθηκε ως ο επίσημος 

Ολυμπιακός Ύμνος (Λεωτσάκος 2013). 

Ο Σαμάρας έγραψε, μεταξύ άλλων έργων, δεκατρείς όπερες και οπερέτες. Ως το 

αποκορύφωμα της μουσικής συνθετικής του καριέρας μπορεί να θεωρηθεί η παρουσίαση 

                                                           
αφελούς αυτού κόσμου, ο οποίος από το ίδρυμα του περιμένει μίαν ημέραν να ακούση το πολύφωνο 
της ψυχής του Τραγούδι που δεν ειπώθη ακόμη, εννοεί το μεγάλο του έγκλημα; (στην Ρωμανού 
2006). 
12 Βερισμός ονομάζεται ένα κίνημα της ιταλικής λογοτεχνίας αρχικά, και αργότερα της όπερας, που 
ξεκίνησε στη δεκαετία του 1870, και αφορούσε σε μία πραγματιστική και αντικειμενική (σε 
αντιπαραβολή με μια ιδεαλιστική ή ωραιοποιημένη) απεικόνιση προσώπων και καταστάσεων (βλ. 
Sansone, M.  (2002, January 01). Verismo (opera). Grove Music Online. Ed. Ανάκτηση 22/1/2019, από: 
http://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/view/10.1093/gmo/9781561592630.001.0001/omo-
9781561592630-e-5000006265). 
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της τρίπρακτης όπερας Ρέα στη Φλωρεντία, το 1908. Το έργο ανεβάσθηκε επίσης στη Ρώμη 

και στη Σκάλα του Μιλάνου, ενώ το 1911 παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην Αθήνα. 

Κριτικές της Ρέας πορούν να μας δώσουν μια ιδέα για το μουσικό του ύφος γενικότερα. 

Χαρακτηρίζουν τον συνθέτη ως «ιδιοφυέστατο», και ως «έναν εκλεκτικό μάλλον παρά ένα 

ανανεωτή» (βλ. Λεωτσάκο 2013 σελ.474, 476). Η μουσική του ιδιοσυγκρασία περιγράφεται 

ως «άκρως ισορροπημένη: η μουσική του ή καλύτερα η τεχνική, η κατασκευή της μουσικής 

του είναι γαλήνια. Η τέχνη του(… )είναι τέχνη υγιής, δίχως προσποιήσεις, γεμάτη πάθος 

αλλά με εκφραστική λεπτότητα (…) Χρησιμοποιεί το συμφωνικό στοιχείο αλλά δεν θέλει να 

θυσιάσει το ωραιότερο, το εκφραστικότερο των οργάνων: την ανθρώπινη φωνή» (op.cit., 

σελ.475). Παρατηρείται ότι ο Σαμάρας «από τους Ιταλούς πήρε την παραγωγικότητα, την 

ευφυΐα, τη χαρούμενη ορμή και τη φλόγα στην έκφραση των μουσικών εμπνεύσεων» ενώ 

«παραμένει πάντα κομψός στις μελωδίες, στην αρμονία, στην ενορχήστρωση (…) υπάρχει 

πάντα κάτι που μας αγγίζει κατευθείαν στην καρδιά, μια γλυκειά συγκίνηση» (op.cit., 

σελ.475). Οι κριτικοί δεν παραλείπουν να σχολιάσουν το ιδιαίτερο χρώμα της μουσικής 

μέσα από τις «υπομνήσεις των ελληνικών τρόπων», καθώς και την «ποικιλία ρυθμών και 

σχεδιασμών», τη «μελωδική ιδιοφυΐα», την «ισορροπημένη αντιστικτική επιστήμη», ή το 

γεγονός ότι ακόμα και στις πιο δραματικές στιγμές του έργου, υπερισχύει μετρημένη 

έκφραση, «η ποιητική φλέβα και η γλυκύτητα του συνθέτη» (op.cit., σελ.478-493). 

Δηλώνεται θριαμβευτικά ότι ο Σαμάρας «γνωρίζει ότι ο μουσικός πρέπει να είναι ένας 

στοχαστής και ένας ποιητής της ορχηστρικής και αρμονικής παλέτας, ποιητής της γλυκιάς 

νοσταλγίας του απείρου» (op.cit., σελ.477).  

Το 1911 ο συνθέτης εγκαταστάθηκε οριστικά στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τον Γιώργο 

Λεωτσάκο (2013), ο επαναπατρισμός του πιθανώς συνδέεται με την πρόθεση του Βασιλιά 

Γεωργίου Α΄ να τον κάνει διευθυντή του Ωδείου Αθηνών – κάτι που τελικά δεν έγινε. Η 

εποχή από το 1911 έως το 1917 ήταν πολύ δύσκολη για το συνθέτη, καθώς γενικότερα οι 

συνθήκες για τους Έλληνες καλλιτέχνες αυτής της περιόδου ήταν αντίξοες. Κυρίως το 

ξεκίνημα του πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου το 1914 φαίνεται να εγκλώβισε το συνθέτη 

οριστικά στην Ελλάδα. Προκειμένου να επιβιώσει, ο Σαμάρας αναγκάστηκε να στραφεί σε 

ελαφρότερα μουσικά είδη, όπως αυτά της οπερέτας και του ελληνικού έντεχνου 

τραγουδιού, το οποίο εμπλούτισε. Ένα από τα πιο γνωστά ελαφριά τραγούδια του είναι το 

Νανούρισμα. Πέθανε το 1917, σε ηλικία 56 ετών, αφήνοντας την προσωπική του μουσική 

σφραγίδα μέσα από ένα πλούσιο, αξιόλογο και σημαντικό συνθετικό έργο. 

Η ΟΠΕΡΑ ΡΕΑ 

Η Ρέα (1908) είναι ίσως το σπουδαιότερο έργο στο χώρο του ελληνικού μελοδραματικού 

ρεπερτορίου. Ο Βύρων Φιδετζής βλέπει το έργο αυτό ως μια έκφραση της αγωνίας του 

σπουδαίου Σαμάρα να διαμορφώσει ένα ιδεολογικό και αισθητικό πρότυπο για τη μουσική 

πορεία της χώρας μας, σε μια εποχή που η Ελλάδα ήταν διεθνώς ουσιαστικά ανύπαρκτη, σε 

ό,τι αφορά τον τομέα της όπερας13.  

Η όπερα μεταφέρει τον ακροατή στη Χίο των αρχών του 15ου αιώνα, όπου ολόκληρη η 

δράση εξελίσσεται μέσα σε τρεις ημέρες. Τα πρόσωπα του έργου είναι η Ρέα, ο Γενοβέζος 

σύζυγός της και κυβερνήτης του νησιού Σπίνολα, ο Έλληνας αθλητής και εραστής της 

Λυσίας, ο Βενετσιάνος ταξίαρχος Γουάρχης που διεκδικεί την αγάπη της Ρέας, και η νεαρή 

Δάφνη, κόρη του Σπίνολα. Είναι μια ιστορία αγάπης, ωστόσο το στοιχείο αυτό λειτουργεί 

                                                           
13 https://www.tovima.gr/2008/11/24/archive/rea-tis-doloplokias-kai-toy-erwta/. Ανακτήθηκε στις 
22/1/2018. 

https://www.tovima.gr/2008/11/24/archive/rea-tis-doloplokias-kai-toy-erwta/
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περισσότερο ως πρόσχημα. Ο ίδιος ο συνθέτης ήθελε το έργο να είναι απ'ακρη ως άκρη 

ελληνικό, και γι' αυτό υπαγόρευσε ο ίδιος στο λιμπρετίστα του την υπόθεση του έργου. 

Όπως παρατηρεί η υψίφωνος Ιουλία Τρούσσα, μέσα από το ιστορικό και κοινωνικό 

υπόβαθρο του έργου, συνοψίζονται με αριστοτεχνικό τρόπο τα ιδεώδη του ελληνισμού14. 

Κατά τον Βύρωνα Φιδετζή, «ολόκληρη η όπερα αποτυπώνει μια πορεία απο το σκοτάδι στο 

φως, που εκφράζει ίσως την πίστη ενός σπουδαίου Έλληνα των αρχών του αιώνα, για την 

επανεμφάνιση του ελληνισμού στο προσκήνιο του παγκόσμιου πολιτισμού»15.  

Μέσα στην όπερα συναντώνται καταστάσεις αρκετά δραματικές, οι οποίες συνοδεύονται 

αριστοτεχνικά με την ανάλογη μουσική. Παρ’όλο τον δραματικό χαρακτήρα του έργου, 

συνυπάρχει με αυτόν ο ανάλαφρος χαρακτήρας της ιταλικής μουσικής παράδοσης. Στο 

τέλος του έργου, η Ρέα αρνείται να ανταποκριθεί στον έρωτα του Γουάρχη, και τελικά 

οδηγείται στον θάνατο. Η Σπανούδη (1950) επισημαίνει πως το παραλήρημα του θανάτου 

της Ρέας παρουσιάζεται διαφορετικό από το αντίστοιχο παραλήρημα της Ισόλδης στην 

όπερα του Wagner Τριστάνος και Ιζόλδη, με την οποία η Ρέα συνολικά έχει κάποιες 

ομοιότητες. «Η θριαμβευτική φύση του ελληνικού νησιού ορθώνεται νικητήρια αντιμέτωπη 

στο θάνατο», ενώ ο θάνατος της Ισόλδης φαίνεται «πνιγμένος στα σκοτάδια του 

ψυχοκτόνου μηδενισμού» (op.cit., σελ.146). Παρόμοια άποψη διατυπώνει η υψίφωνος 

Τζούλια Σουγλάκου: «Ο τρόπος όμως που ο συνθέτης τοποθετεί τον θάνατο σε μια 

κατάσταση συμπαντική, σε μια αποθέωση που δηλώνει την ανατολή του ήλιου στους 

ελληνικούς τόπους, μαρτυρά τον συμβολικό χαρακτήρα που είναι διάχυτος σε ολόκληρο το 

έργο»16.   

Αν και γραμμένη στην ιταλική γλώσσα, η Ρέα, με το «βαγκνερικό» συμφωνικό της πλούτο, 

με την υπόθεσή της η οποία διαδραματίζεται συμβολικά στην υπό Γενοβέζικης κατοχής Χίο 

του 15ου αιώνα, αλλά και από πλευράς μουσικής δομής, με τη χρήση δημοτικών 

τραγουδιών ή ακόμα και του θέματος του περίφημου Ολυμπιακού Ύμνου, συνέβαλε 

οπωσδήποτε στην πορεία προς τη διαμόρφωση της Ελληνικής Εθνικής Μουσικής Σχολής.  

Σε ό,τι αφορά τα τεχνικά της χαρακτηριστικά, η όπερα Ρέα είναι επηρεασμένη, όπως ήδη 

αναφέρθηκε, από την όπερα του Wagner Τριστάνος και Ιζόλδη. Και τα δύο έργα 

παρουσιάζουν μια συνεχή ροή, όπου τα τμήματα δεν χωρίζονται σε ξεχωριστές σκηνές, 

αλλά διεισδύουν το ένα μέσα στο άλλο. Επίσης, οι φωνητικές γραμμές είναι στενά δεμένες 

με την ορχηστρική συνοδεία, και χαρακτηρίζονται από μελωδικό πλούτο. Το σύνολο του 

έργου της Ρέας παρομοιάζεται από τον Φιστουρή (2014, σελ.526) με «ένα άρτιο δομημένο 

ψηφιδωτό από καθοδηγητικά (εξαγγελτικά) μοτίβα (leitmotif), μελωδικά θέματα-κλειδιά 

και επιμέρους χαρακτηριστικά μοτίβα και θέματα». Τα εξαγγελτικά μοτίβα διέπονται από 

μελωδικά, αρμονικά, ρυθμικά και ηχοχρωματικά χαρακτηριστικά τέτοια, ώστε να 

υπογραμμίζουν και να χρωματίζουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά προσώπων, ιδεών, 

σχέσεων και καταστάσεων17.  

                                                           
14 Βλ. υποσημείωση 13. 
15 Βλ. υποσημείωση 13. 
16 Βλ. υποσημείωση 13. 
17 Συνοπτικά, το μοτίβο του ισχυρού τοπάρχη Σπίνολα αποδίδεται από χάλκινα πνευστά, της έφηβης 
Δάφνης από ξύλινα πνευστά με γρήγορες χρωματικές staccato νότες, ενώ του Γουάρχη από έγχορδα 
και αγγλικό κόρνο, που παίζουν μια αυξημένη συγχορδία με την πρόσθετη διαφωνία μιας ενάτης. Το 
μοτίβο του Λυσία ακούγεται από τα βιολοντσέλα, με μείζονες συγχορδίες σε 2η αναστροφή που 
ανεβαίνουν χρωματικά, ενώ στη συνέχεια στην ηχητική παλέτα μπαίνει και ο μελαγχολικός ήχος του 
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Η μουσικής της Ρέας περιέχει τροπικά αλλά και φολκλορικά στοιχεία, καθώς 

χρησιμοποιούνται είτε αυτούσιες είτε επεξεργασμένες μελωδίες από δημοτικά τραγούδια, 

όπως είναι το Ένα καράβι από τη Χιό, Απόψε με σκοτώσανε, Ήθελα να σε φιλάω, κ.ά. 

Υπάρχουν επίσης δημοτικοφανείς μελωδίες, όπως η παρακάτω τροπική μελωδία που ο 

συνθέτης βάζει στο στόμα ενός ναύτη: 

 

Φιστουρής (2014), σελ.536, Εικόνα 24: «Φινετσάτο ισοκράτημα στη συνοδεία του τροπικού 

τραγουδιού του ναύτη (μμ. 38-41)». 

 

Στο ερώτημα αν παρόμοια στοιχεία (τροπικές μελωδίες, δημοτικά και δημοτικοφανή 

τραγούδια) συνιστούν εξωτισμό ή συνειδητή εθνική έκφραση, ο Φιστουρής (2014) απαντά 

ότι μπορεί να ισχύουν και τα δύο. Ανάλογα με το πρίσμα υπό το οποίο εξετάζουμε την 

όπερα, μπορούμε να τη δούμε από την μια πλευρά ως ένα έργο φτιαγμένο από έναν Γάλλο 

λιμπρετίστα (τον Paul Millet) κι έναν κοσμοπολίτη Έλληνα μουσικό (τον Σαμάρα), με 

υπόθεση εκτυλισσόμενη σε μια Ελλάδα ως μέρους της ευρύτερης περιοχής της Ανατολής. 

Τα χαρακτηριστικά αυτά συνθέτουν μια «κοσμοπολίτικη ιταλική μελοδραματική 

δημιουργία» (op.cit., σελ. 537), οπότε τα φολκορικά στοιχεία του έργου συνιστούν 

έκφραση εξωτισμού. Από την άλλη πλευρά, η όπερα μπορεί να ιδωθεί ως δημιουργία ενός 

Έλληνα συνθέτη που έχει βιωματικές ηχητικές εμπειρίες από τη βυζαντινή και την ελληνική 

παραδοσιακή μουσική, καθιστώντας τα παραπάνω στοιχεία έκφραση εθνικής μουσικής, 

«έστω και με το πρόσχημα του εξωτισμού» (ibid). Όπως σημειώνει ο Φιστουρής (op.cit.): 

Χάρη στις δεξιότητες που είχε αποκτήσει πάνω στη χρήση της τροπικότητας κατά τη 

διάρκεια των σπουδών του στο Κονσερβατουάρ του Παρισιού και στις διαρκείς 

ενασχολήσεις του με το θέμα της εναρμόνισης των δημοτικών τραγουδιών, ο Σαμάρας με 

συνείδηση ελληνικότητας, διοχέτευσε το απόσταγμα της βιωματικής του εμπειρίας από 

τους εθνικούς ήχους της Ελλάδας στη Ρέα, εξωραΐζοντάς το μέσα σε μια μοναδική σύνθεση 

ολότητας. (Φιστουρής 2014, σελ.536) 

Πέραν των φολκλορικών στοιχείων, ο Σαμάρας χρησιμοποίησε ιμπρεσιονιστικά στοιχεία. 

Τέτοια είναι οι ολοτονικές και πεντατονικές κλίμακες και  παράλληλη κίνηση συγχορδιών, 

συνδυασμένα με διακριτικά οργανικά ηχοχρώματα, που δηλώνουν άλλοτε μια 

ατμοσφαιρική σκηνή, άλλοτε μια συναισθηματική κατάσταση, και άλλοτε ένα δραματικό 

γεγονός. Έτσι, στη μουσική που συνοδεύει τον φόνο του Λυσία από τον Γουάρχη, το μοτίβο 

του δεύτερου ακούγεται παραλλαγμένο: οι χαρακτηριστικές του οκτάβες «γεμίζουν» με την 

ολοτονική κλίμακα μέσα από αυξημένες συγχορδίες, ενώ σημειώνεται ελεύθερη χρωματική 

μετατόπιση (από ντο σε ντοb, από μι-φα# σε μιb-φα), εναλλάσσοντας το ηχόχρωμα 

ανάμεσα στα ξύλινα, και στα χάλκινα πνευστά. 

                                                           
όμποε. Τέλος, για το μοτίβο της Ρέας, χρησιμοποιούνται οι αρμονικές που παράγουν τα έγχορδα, σε 
μια «απλωμένη» μελωδία σε μείζονα τονικότητα. 
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Φιστουρής (2014), σελ.539, Εικόνα 56: «Η χαιρεκακία του Guarca (3η Πράξη, μμ. 415-6)». 

 

Τέλος, η έντονη χρωματικότητα, εμφανής επίδραση από τη  μουσική του Τριστάνου και 

Ιζόλδης του Wagner, είναι ένα ακόμα χαρακτηριστικό στοιχείο του έργου. Ιδιαίτερα τα 

μοτίβα που αφορούν στη σχέση της Ρέας με τον Λυσία, παρουσιάζουν έντονο χρωματικό 

χαρακτήρα: 

 

 

Φιστουρής (2014), σελ.529, Εικόνα 7: «Το εξαγγελτικό μοτίβο του Lysia (1η Πράξη, μμ.305-306)». 

 

 

 

Φιστουρής (2014), σελ.531, Εικόνα 12: «Τα μοτίβα της Rhea και του Lysia σε κατακερματισμένη-

παραλλαγμένη μορφή (3η Πράξη, μμ. 446 -449)». 
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Φιστουρής (2014), σελ.53, Εικόνα 17: «Το βασικό ερωτικό θέμα που διατρέχει σε διάφορα 

παραλλάγματα όλο το έργο. Εδώ σε πλήρη ανάπτυξη από το πρελούδιο της 1ης Πράξης (μμ.93-

101)». 

Όπως σημειώνει ο Φιστουρής (op.cit., σελ.539), τα στοιχεία της χρωματικότητας, της 

τροπικότητας και του ιμπρεσιονισμού «περνούν το ένα μέσα στο άλλο χωρίς αισθητά 

ρήγματα, διαμορφώνοντας ένα ρέοντα ιστό μουσικής σύνθεσης που κατά βάση διατηρεί το 

ρομαντικό του ύφος». Μέσα από παρόμοια μουσικά μέσα δείχνεται ο Σαμάρας, σύμφωνα 

με τον κριτικό του, ένας «στοχαστής και ποιητής της ορχηστρικής και αρμονικής παλέτας», 

που, συνδυάζοντας αριστοτεχνικά τη δυτική μουσική τεχνοτροπία με στοιχεία της ελληνικής 

μουσικής παράδοσης, εκφράζει μουσικά τη «γλυκιά νοσταλγία του απείρου» (βλ. 

Λεωτσάκο 2013, σελ.477).  

 

2.ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ: Ο ΠΡΩΤΟΜΑΣΤΟΡΑΣ 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ18 ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΤΥΛ 

Ο Μανώλης Καλομοίρης γεννήθηκε στη Σμύρνη το 1883, από οικογένεια Σαμίων. Ξεκίνησε 

τις μουσικές του σπουδές στην Αθήνα και σε νεαρή ηλικία, μαθαίνοντας πιάνο. Το 1899 

τελείωσε το γυμνάσιο στην Κωσταντινούπολη και στη συνέχεια αναχώρησε για τη Βιέννη, 

όπου ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο πιάνο και στα ανώτερα θεωρητικά – αντίθετα με την 

επιθυμία της οικογένειας και κυρίως της μητέρας του, να ακολουθήσει επαγγελματικά τον 

ιατρικό κλάδο. Ακολούθησε μια τετραετής περίοδος διαμονής και διδασκαλίας πιάνου στο 

Χάρκοβο της Ρωσίας, για να επιστρέψει στη συνέχεια και να εγκατασταθεί στην Αθήνα. Εκεί 

ξεκίνησε να διδάσκει πιάνο και ανώτερα θεωρητικά στο Ωδείο Αθηνών, ενώ η πρώτη 

συναυλία έργων του στην πρωτεύουσα δόθηκε τον Ιούνιο του 1908. Στο πρόγραμμα της 

                                                           
18 Για τα βιογραφικά στοιχεία του Καλομοίρη, όπου δεν αναφέρεται άλλη πηγή, βλ. Καλομοίρης, Μ. 
(1988). Η ζωή μου και η τέχνη μου. Απομνημονεύματα 1883-1908. Αθήνα: Νεφέλη. 



19 
 

συναυλίας αυτής, που έκτοτε ονομάζεται «μανιφέστο της Εθνικής σχολής», ο Καλομοίρης 

εξέθεσε ήδη τους στόχους και τις ιδέες του για τη δημιουργία Εθνικής Μουσικής Σχολής. 

Πίστευε ότι η μουσική της θα έπρεπε να βασιστεί πάνω στο γνήσιο δημοτικό τραγούδι, σε 

συνδυασμό με όλες τις τεχνικές που προσέφερε η δυτική μουσική τεχνοτροπία. Όπως 

σημειώνει χαρακτηριστικά ο Μαλιάρας (op.cit., σελ. 97), ο Καλομοίρης «είναι έτοιμος 

συνειδητά να θυσιάσει την απόλυτη γνησιότητα και τις λεπτές μελωδικές αποχρώσεις του 

δημοτικού τραγουδιού, προκειμένου να δημιουργηθεί εθνική σχολή και να καταλάβει η 

Ελλάδα τη θέση που της αξίζει ανάμεσα στα μουσικά πολιτισμένα έθνη της Ευρώπης».  

Ο συνθέτης ήθελε να συνδυάσει το γερμανικό Ρομαντισμό με ελληνικά μοτίβα19, ενώ 

θεωρούσε πως η Επτανησιακή Μουσική Σχολή δε χρησιμοποιούσε μουσικά ελληνικά 

θέματα και επομένως ήταν περισσότερο ιταλική παρά ελληνική20. Ο ίδιος συνέθεσε πλήθος 

μουσικών έργων (222 συνολικά), ανάμεσα στα οποία έργα για φωνή και ορχήστρα, 

συμφωνικά έργα, πιανιστικά έργα και έργα μουσικής δωματίου, καθώς και όπερες (πέντε 

συνολικά), μελοποιώντας για κάποια από αυτά έργα Ελλήνων συγγραφέων και ποιητών, 

όπως του Παλαμά, του Σικελιανού, του Μαλακάση, του Γρυπάρη και του Καζαντζάκη. Το 

1919 ίδρυσε το Ελληνικό Ωδείο, το οποίο και διηύθυνε έως το 1926, οπότε ίδρυσε το Εθνικό 

Ωδείο, το οποίο διηύθυνε έως το 1948. Τραγουδιστές της Λυρικής Σκηνής και μουσικοί με 

διεθνή καριέρα, όπως η Μαρία Κάλλας, ο Φίλιππος Τσαλαχούρης και ο Μιλτιάδης Καρύδης, 

υπήρξαν σπουδαστές του Εθνικού Ωδείου. Από το το 1919 ο Καλομοίρης ορίστηκε Γενικός 

Επιθεωρητής για τη Μουσική, και αρχιμουσικός σε όλες τις στρατιωτικές μπάντες της 

Αθήνας, ενώ διετέλεσε πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών, στην ίδρυση της 

οποίας έπαιξε καταλυτικό ρόλο. Τιμήθηκε με πολλούς τρόπους, όπως με το Εθνικό Αριστείο 

Γραμμάτων και Τεχνών το 1919, και ως μέλους της Ακαδημίας Αθηνών το 1945. Έγραψε 

επίσης πολλά μουσικοπαιδαγωγικά έργα στη δημοτική γλώσσα, συμβάλλοντας 

ποικιλότροπα στην ελληνική μουσική εκπαίδευση21.  

Η βαρύνουσα σημασία του έργου του Μανώλη Καλομοίρη για τα ελληνικά μουσικά 

πράγματα αναγνωρίστηκε ήδη ενόσω ο συνθέτης ήταν ακόμη στη ζωή. Πράγματι, όπως 

σημειώνει ο Μαλιάρας (2012), ο ρόλος του για την ελληνική μουσική θα μπορούσε να 

παραλληλιστεί με εκείνον του Wagner ή του Verdi για τη Γερμανία και την Ιταλία 

αντίστοιχα. Όπως ο Wagner, χρησιμοποίησε εκτεταμένα θέματα από τη λαϊκή μουσική 

παράδοση σε όπερές του, με κορυφαία παραδείγματα τον Πρωτομάστορα, όπερα 

αφιερωμένη στο Βενιζέλο ως «πρωτομάστορα» της μεγάλης Ελλάδας, και Το Δαχτυλίδι της 

μάνας. Τα libretti στις όπερές του ήταν πάντοτε ελληνικά, ενώ η μουσική του, παρόμοια με 

                                                           
19 Η δραματική αντίθεση ανάμεσα στον θαυμασμό για τον γερμανικό μουσικό πολιτισμό, και τον 
αποτροπιασμό που οπωσδήποτε προκάλεσαν τα συμβάντα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, 
περιγράφεται εναργώς από την Ρωμανού (2006, σελ.174): «Οι ελπίδες που γέννησαν στον 
Καλομοίρη τα συμβάντα πριν τον Β’ Παγκόσμιο πόλεμο για την πραγματοποίηση των οραμάτων του, 
για μια οριστική νίκη της ελληνικής μουσικής, δίνουν το μέγεθος του δράματος που έζησε. Όταν στα 
επερχόμενα χρόνια εκδηλώθηκε το αποτρόπαιο πρόσωπο του γερμανικού εθνικισμού, όταν είδε να 
διασύρεται ο θαυμάσιος μουσικός πολιτισμός που τον είχε διαμορφώσει και που επάνω του 
μόχθησε να κτίσει το μουσικό πολιτισμό της πατρίδας του. Μια εμπειρία αδιεξόδου». 
20 Οι καλλιτεχνικές ενστάσεις του Καλομοίρη δεν αφορούσαν μόνο στο μουσικό στυλ της 
Επτανησιακής σχολής, αλλά και σε πιο «νεωτεριστικές» συνθετικές τεχνικές, όπως αυτές του Νίκου 
Σκαλκώτα, που ο ίδιος θεωρούσε ότι αντιτίθενται στους καλλιτεχνκούς στόχους του για τη 
θεμελίωση της Εθνικής Σχολής (βλ. Μαλιάρα 2012). 
21 Βλ. Πρέκας, Α. (2014). Το παιδαγωγικό όραμα του Μανώλη Καλομοίρη. Πτυχιακή εργασία, Τ.Ε.Ι. 
Ηπείρου, Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών, Τμήμα Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής. 
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εκείνην του Verdi, έγινε «φορέας και εκφραστής του λαού για δικαίωση και εθνική 

αποκατάσταση» (Μαλιάρας op.cit., σελ.97-8). Πέθανε στις 3 Απριλίου του 1962 στην 

Αθήνα, λίγο μετά την ολοκλήρωση της όπερας Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, 

σηματοδοτώντας με τον θάνατό του και το κλείσιμο της ζωής της Ελληνικής Εθνικής Σχολής 

ως επικέντρου της μουσικής δημιουργίας στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τον Μαλιάρα (op.cit., 

σελ.104), «χωρίς να παραγνωρίζεται η προδρομική προσφορά της Επτανησιακής Σχολής, η 

Εθνική Σχολή είναι εκείνη που δημιούργησε ένα ευρύ ελληνικό μουσικό ρεπερτόριο με 

αξιώσεις να σταθεί όρθιο μέσα στο διεθνή καλλιτεχνικό ανταγωνισμό». Τα θεμέλια της 

σχολής αυτής έβαλε ο «πρωτομάστορας» και  σπουδαιότερος πρωτοπόρος της, Μανώλης 

Καλομοίρης. 

Η ΟΠΕΡΑ Ο ΠΡΩΤΟΜΑΣΤΟΡΑΣ 

Η υπόθεση της όπερας Ο πρωτομάστορας βασίζεται σε εκείνην του δημοτικού τραγουδιού 

«Το γιοφύρι της Άρτας». Το 1910 ο Νίκος Καζαντζάκης εξέδωσε την ομώνυμη τραγωδία, την 

οποία στη συνέχεια μελοποίησε ο Καλομοίρης, αφιερώνοντας το έργο στον Ελευθέριο 

Βενιζέλο, «Πρωτομάστορα της Μεγάλης Ελλάδος». Η όπερα παρουσίαστηκε για πρώτη 

φορά στην Αθήνα το 1916 και χαρακτηρίστηκε ως «μουσικός σταθμός» για την Ελλάδα 

(Εφημερίδα Εστία, 12 Μαρτίου 1916). Ο Καλομοίρης στον πρόλογό του σημείωνε μεταξύ 

άλλων ότι είχε επιλέξει την συγκεκριμένη τραγωδία, επειδή πίστευε «πως ο θρύλος μονάχα, 

ο μύθος της αρχαίας τραγωδίας, καταδέχεται και τη ζητάει μάλιστα την επεξεργασία της 

μουσικής, τη μουσική ατμόσφαιρα. Σε τέτοια ατμόσφαιρα ίσα-ίσα ο κόσμος του θρύλου ο 

φανταστικός, ζει πιο άνετα και πιο έντονα την παραμυθένια του ζωή». Δεκατρία χρόνια 

αργότερα, και έχοντας επεξεργαστεί το έργο εκ νέου, ο συνθέτης θα έγραφε: «Ο 

πρωτομάστορας μού φαντάζει σαν σύμβολο της ζωής μου και της Μοίρας - της Μοίρας 

κάθε τεχνίτη του τόπου μας, την ορμή για τα μεγάλα, για τα ωραία, μα που δεν μπορεί ή 

δεν τον αφήνουνε να στήσει (…) μέσα στη μουσική του θρύλου του Γιοφυριού της Άρτας 

είχα κλείσει μαζί με αρκετές νεανικές απειρίες και αδεξιότητες ότι καλύτερο είχα από τη 

φλόγα της ζωής μου, από τα όνειρά μου, από την Ελλάδα μου...» (βλ. Φράγκου-Ψυχοπαίδη 

1990, σελ. 58). 

Το έργο ξεκινάει με μία εισαγωγή της ορχήστρας, προς το τέλος της οποίας ακούγονται μία 

αργή σόλο μελωδία από το κλαρινέτο, ακολουθούμενη από μια πιο γρήγορη σε χορευτικό 

αριθμό από τα έγχορδα, παραπέμποντας ήδη σε ακούσματα της ελληνικής δημοτικής 

μουσικής. Ακολουθούν τα χορωδιακά τραγούδια Το Γεφύρι της Άρτας, και Σίδερο το 

γιοφύρι.  

Μετά το τέλος του δεύτερου χορωδιακού μέρους, ο συνθέτης βάζει την ορχήστρα να παίζει 

τέσσερεις παλινδρομικές χρωματικές κλίμακες, περιγράφοντας μουσικά με τον τρόπο αυτό 

την αναστάτωση του ποταμού και την ετοιμασία του γεφυριού να γκρεμιστεί (Μαλιάρας 

2012). Τότε, ακούγοται τα λόγια ενός «Γέρου», μέλους του χορού των «θεριστάδων», ο 

οποίος κάνει μια δυσοίωνη προφητεία για το γκρέμισμα του γεφυριού. Την ίδια στιγμή, οι 

γυναίκες προσπαθούν να τον κάνουν να σωπάσει, ενώ οι άνδρες παρατηρούν την καταιγίδα 

που εν τω μεταξύ έρχεται. Ο διάλογός τους είναι ο ακόλουθος: 

Γέρος: Θ’αρχίσει πάλι, να ανατριχιάζει και να τρέμει και να σείεται συθέμελο, και τη 

νύχτα πάλι θα γκρεμιστεί. Σωρός από πέτρες και ξύλα και ασβέστες. Τρεις φορές 

τώρα, τη βραδυά που τελειώνει το γιοφύρι, και στήνουνε σαν και τώρα χορό και 

γλέντια οι γύφτοι, ο ποταμός ξεμανιασμένος φουσκώνει και πνίγει το χωριό μας. 
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Γυναίκες: Σώπα σώπα, μην ανιστορείς τις φριχτές εκείνες νύχτες. 

Άνδρες: Νέφη πάλι είδες από τις κορυφές; Με κακό και αντάρα φτάνουν… 

Γυναίκες: Σώπα σώπα, μη μελέτα πάντα το κακό. Γιατί θα μας ξανάρθει. 

Άνδρες: Τα νέφη φτάνουν… 

Γέρος: Θ’αρχίσει πάλι, να ανατριχιάζει και να τρέμει και να σείεται συθέμελο, και τη 

νύχτα πάλι θα γκρεμιστεί. Σωρός από πέτρες και ξύλα και ασβέστες. 

Γυναίκες (ταυτόχρονα με τον γέρο): Παρθένα Μεγαλόχαρη και σώσε μας. 

Η μελωδία του Γέρου, στη σι ελάσσονα τονικότητα, ξεκινά από το φα# (5η βαθμίδα), για να 

κατεβεί διατονικά ως το σι και να ξανανεβεί, διατονικά και πάλι, ως το μι, στη λέξη «ν’ 

ανατριχιάζει». Στη συνέχεια, συνοδεύοντας τις φράσεις «και να τρέμει και να σειέται 

συθέμελο,», ο ρυθμός γίνεται πιο έντονος, η κλίμακα αλλάζει και από διατονική γίνεται 

χρωματική, ενώ έμφαση δίνεται στο διάστημα τριτόνου μι-λα#, στην αρχή των μέτρων 4 και 

5. Στην επόμενη φράση, «και τη νύχτα πάλι θα γκρεμιστεί» (μμ8-10), η διατονική κάθοδος 

από την 5η (φα#) στην 1η (σι) βαθμίδα χρωματίζεται από την αλλαγή του ντο# σε ντο φυσικό 

(μ.8), δίνοντας έναν ιδιαίτερα απαισόδοξο τόνο στη μελωδία: 

 

 

 

Μαλιάρας (2012), σελ.131, Μουσικό παράδειγμα 1: «Πρωτομάστορας, η σκηνή του Γέρου», μμ.1-10  
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Στη συνέχεια της προφητείας, «σορός από πέτρες και ξύλα και ασβέστες», η  μελωδία του 

Γέρου ξεκινάει από το φα δίεση και ανεβαίνει χρωματικά μέχρι το ντο δίεση. Αυτή την ψηλή 

νότα την θέλει ο Καλομοίρης κρατημένη, ώστε να ακούγεται σαν κραυγή, πριν πέσει με 

κατιόν άλμα ξανά στο φα δίεση (μμ.10-13) (Μαλιάρας 2012): 

 

 

 

Μαλιάρας (2012), σελ.131-2, Μουσ. παρ. 1: «Πρωτομάστορας, η σκηνή του Γέρου», μμ.10-13 

 

Στη συνέχεια του αποσπάσματος, ο Γέρος αφηγείται τις προηγούμενες καταστροφές (μμ. 

16-26), ξεκινώντας τη μελωδία του τώρα κατευθείαν με ένα τρίτονο ανάμεσα στις ακραίες 

νότες του πρώτου μοτίβου (μμ16-7). Το τμήμα αυτό χαρακτηρίζεται από επανειλημμένα 

τρίτονα (σι-φα στα μμ.16-7, ρε-λαb στο μ.17, φα-σι στο μ.21), αυξημένες συγχορδίες (λαb-

ντο-μι στα μμ.17-8, και 23-24), καθώς και το άκουσμα του τριημιτονίου (σι-λαb, στο μ.21):  
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Μαλιάρας (2012), σελ.132-3, Μουσ. παρ. 1: «Πρωτομάστορας, η σκηνή του Γέρου», μμ.16-24 

 

Στην απάντηση του γυναικείου και ανδρικού χορού, ελαττωμένες συγχορδίες (π.χ. στα 

μμ.26-7), το διάστημα του τριημιτονίου (π.χ. στο μ.31) και η χρωματική κίνηση (π.χ. στα 

μμ.36-8) εντείνουν την έκφραση αγωνίας και ανασφάλειας: 
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Μαλιάρας (2012), σελ.134, Μουσ. παρ. 1: «Πρωτομάστορας, η σκηνή του Γέρου», μμ.26-27 

 

 

Μαλιάρας (2012), σελ.134, Μουσ. παρ. 1: «Πρωτομάστορας, η σκηνή του Γέρου», μμ.30-31 

 

 

Μαλιάρας (2012), σελ.131, Μουσ. παρ. 1: «Πρωτομάστορας, η σκηνή του Γέρου», μμ.36-38 
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Στο τρίτο και τελευταίο τμήμα του αποσπάσματος, ο Γέρος επαναλαμβάνει σχεδόν 

πανομοιότυπη τη μελωδία του, δίνοντας έτσι έμφαση στο μήνυμά του, και δημιουργώντας 

τριμερή μορφή Α-Β-Α’. Τον συνοδεύει τώρα ο χορός των ανδρών δίνοντας επιπλέον έμφαση 

στα λόγια του μέσα από αντιχρονισμούς και συγκοπές (π.χ. μμ.44-45), ενώ ταυτόχρονα 

ακούγονται δύο επικλήσεις στην Παναγία από τον χορό των γυναικών, που ξεκινούν τη 

μελωδία τους και αυτές με ένα τρίτονο (σολ-ντο#, στο μ.43):

  

Μαλιάρας (2012), σελ.131, Μουσ. παρ. 1: «Πρωτομάστορας, η σκηνή του Γέρου», μμ.43-45 

 

Η δεύτερη επίκληση (μμ.49-51) ακούγεται λίγο ψηλότερα από την πρώτη (μμ.43-5), κατά 

μία δευτέρα άλλοτε μικρή και άλλοτε μεγάλη, υποδηλώνοντας την αύξηση της αγωνίας και 

της έντασης της επίκλησης:  

  

Μαλιάρας (2012), σελ.131, Μουσ. παρ. 1: «Πρωτομάστορας, η σκηνή του Γέρου», μμ.49-51 

 

Μέσα από τις προηγούμενες μετατοπίσεις, ως τελική συγχορδία του αποσπάσματος 

προκύπτει η σι μείζονα, που όμως αμέσως μετατοπίζεται χρωματικά από την ορχήστρα (μμ. 

52-3), μη επιτρέποντας στον ακροατή την αίσθηση της ψυχολογικής «ανάπαυσης»: 
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Μαλιάρας (2012), σελ.139, Μουσ. παρ. 1: «Πρωτομάστορας, η σκηνή του Γέρου», μμ.52-53 

  

Η ορχηστρική συνοδεία χαρακτηρίζεται εν γένει από χαμηλή ένταση που εντείνει την 

αίσθηση μιας υπόκωφης απειλής, από γρήγορα και ανήσυχα tempi, από tremoli, και από 

έντονο το στοιχείο του μελωδικού κυματισμού, που απεικονίζει με χαρακτηριστικό τρόπο 

την αναστάτωση του ποταμού.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι το κείμενο του Καζαντζάκη είναι σε ορισμένα σημεία 

τροποποιημένο, όπως συμβαίνει ήδη στην πρώτη σκηνή, στη συνομιλία του Γέρου με την 

χορωδία, δηλαδή τις γυναίκες και τους άντρες του χωριού. Σε αντίθεση με το λιμπρέτο, στο 

πρωτότυπο κείμενο του Καζαντζάκη παρουσιάζονται σε αυτό το σημείο να μιλούν μόνο 

τρομαγμένες γυναίκες. Στις φράσεις που περιγράφουν τον ερχομό των σύννεφων («Νέφη 

πάλι είδες απ'τις κορφές; Με κακό και αντάρα φτάνουν», «Τα νέφη φτάνουν»), ο 

Καλομοίρης αντικαθιστά τη γυναίκα η οποία μιλάει στο πρωτότυπο με τους άνδρες. Μέσα 

από την αλλαγή αυτή , «ο Καλομοίρης πετυχαίνει μια δραματική σύγκρουση μεταξύ των 

γυναικών και των ανδρών της χορωδίας, που δεν υπάρχει στο κείμενο της καζαντζακικής 

τραγωδίας» (Μαλιάρας 2012, σελ.128).  

Συνοψίζοντας, πρέπει να τονίσουμε ότι ένα σημαντικό χαρακτηριστικό της όπερας 

Πρωτομάστορας είναι η θεατρικότητα της μουσικής του Καλομοίρη, που στο απόσπασμα 

που περιγράψαμε φαίνεται μέσα από τους ποικίλους τρόπους που τα μουσικά στοιχεία 

υπογραμμίζουν τα συναισθήματα και τις καταστάσεις (Μαλιάρας, op. cit.). Σε άλλα σημεία 

του έργου, ακούγονται δημοτικές ή δημοτικοφανείς μελωδίες, όπως τα Σαράντα 

μαστορόπουλα που τραγουδά ο γυναικείος χορός, σε δύο εκδοχές: η μία βασίζεται σε 

παραδοσιακή μελωδία της Σκιάθου, ενώ η άλλη σε αντίστοιχη της Ηπείρου. Συνολικά στο 

έργο συμπεριλαμβάνονται πέντε μελωδίες από δημοτικά τραγούδια (Μαλιάρας 2001). Έτσι, 

στην όπερα του Πρωτομάστορα, όπως και σε πολλά άλλα έργα του Καλομοίρη, στοιχεία της 

ελληνικής δημοτικής μουσικής συνδυάζονται με δυτικά μουσικά πρότυπα όσον αφορά την 

αντίστιξη και την επεξεργασία των μουσικών θεμάτων, καθώς και την «ογκώδη» 

ενορχήστρωση.  

 

ΑΝΤΙΠΑΡΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 

Έχοντας εξετάσει συνοπτικά κάποια από τα γενικά χαρακτηριστικά των δύο ελληνικών 

μουσικών σχολών, αξίζει να κάνουμε μια σύντομη αντιπαραβολή των δύο, μέσα από 

σχετική βιβλιογραφία. Η Επτανησιακή Μουσική Σχολή υπήρξε η πρώτη μουσική σχολή στην 

Ελλάδα. Όντας επηρεασμένη από τον δυτικό τρόπο μουσικής σύνθεσης, την Ευρωπαϊκή 

κλασική μουσική, «κατηγορήθηκε» από κάποιους συνθέτες, μουσικολόγους και 

μουσικοκριτικούς ως μη-ελληνική. Για παράδειγμα ο θεατρικός συγγραφέας Θεόδωρος 

Συναδινός (1880-1959), στο βιβλίο του Ιστορία της νεοελληνικής μουσικής 1824-1919 

(1919), εκφράζει την άποψη ότι η μουσική που συνέθεταν οι Επτανήσιοι δημιουργοί ήταν 
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Ιταλική και δεν είχε ελληνικό χαρακτήρα. Ο Συναδινός, όπως και άλλοι ερευνητές, δεν 

αμφισβητούσαν τη σημασία της Επτανησιακής μουσικής, θεωρούσαν όμως ότι οι συνθέτες 

της μιμούνταν σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο σύνθεσης των Ιταλών μουσουργών.  

Ίσως ως απόρροια της παραπάνω άποψης, για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα τα έργα της 

Επτανησιακής Μουσικής Σχολής φαίνεται ότι παίζονταν στην Ελλάδα πολύ λιγότερο από 

εκείνα της Εθνικής Μουσικής Σχολής, καθιστώντας την πρώτη την «αδικημένη» της 

ελληνικής μουσικής. Αναμφισβήτητα, οι μουσικοί των Ιονίων νησιών δέχτηκαν ιταλικές 

επιρροές, καθώς τα Επτάνησα βρίσκονταν απο τον 14ο μέχρι και τον 18ο αιώνα υπό την 

κυριαρχία των Βενετσιάνων. Όμως ο συνδυασμός δυτικότροπων μουσικών ρευμάτων με 

ελληνικά μελωδικά και ρυθμικά στοιχεία, καθώς και η ανάδειξη της εθνικής ιδέας κυρίως 

μέσα από την όπερα, είναι στοιχεία που, θα μπορούσαμε να πούμε, αναδεικνύουν την 

Επτανησιακή μουσική ως αναμφισβήτητο μέρος του ελληνικού πολιτισμού. Εξάλλου, ο 

συνδυασμός ελληνικότροπων και δυτικότροπων μουσικών χαρακτηριστικών, και η χρήση 

θεματολογίας που χρησιμοποιεί στοιχεία της ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού, είναι 

κοινά στοιχεία τόσο στην Επτανησιακή όσο και στην Εθνική Μουσική Σχολή. Πράγματι, τα 

χαρακτηριστικά αυτά τα είδαμε στην παρούσα εργασία τόσο στην περίπτωση της Ρέας του 

Σαμάρα, όσο και στον Πρωτομάστορα του Καλομοίρη. 

Πάντως, οι αντιπαραθέσεις μεταξύ υποστηρικτών της Επτανησιακής μουσικής σχολής ως 

μέρους του ελληνικού πολιτισμού και αυτών που τη θεωρούσαν μη-ελληνική υπήρξαν 

αρκετά έντονες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ένα γράμμα που έστειλε ο 

Ζακυνθινός συγγραφέας Γρηγόριος Ξενόπουλος στο Θεόδωρο Συναδινό, και στο οποίο 

διαμαρτύρεται για την κατάταξη της Επτανησιακής μουσικής ως ιταλικής, γράφοντας:  

Ούτε μία στιγμήν είς διάστημα πέντε αιώνων δεν υπήρξαμεν Ιταλοί. Πάντοτε Έλληνες! Είς 

όλα! Και είς την μουσική μας ακόμη. (Παπαδημητρίου 1960, σελ.368)22  

Ενδεικτικές είναι επίσης και οι αποκλίσεις των απόψεων γύρω από το έργο του Νικολάου 

Χαλικιόπουλου Μάντζαρου (1795-1872). Με το έργο του Μάντζαρου ασχολήθηκαν αρκετοί 

ερευνητές, ανάμεσά τους ο Φοίβος Ανωγειανάκης23, ο Γιώργος Λεωτσάκος24 και ο Σπυρίδων 

Δε Βιάζης25, ο οποίος μάλιστα υπήρξε μαθητής του Μάντζαρου. Σύμφωνα με τον τελευταίο, 

ο δάσκαλός του θεωρούσε την ποίηση στη δημοτική γλώσσα ως ιδιαίτερα κατάλληλη για 

μελοποίηση, γι’αυτό ίσως και ασχολήθηκε μουσικά κατ’εξοχήν με την ποίηση του 

Διονυσίου Σολωμού. Παρ’ όλ’αυτά, ο Δε Βιάζης δεν θεωρούσε πως ο Μάντζαρος έχει 

γράψει έργο εθνικό, συμφωνώντας στο σημείο αυτό με την άποψη του Ανωγειανάκη. 

Αντίθετα, κατά την άποψη του Λεωτσάκου, το συνθετικό έργο του Μάντζαρου εντάσσεται 

και συμβάλλει πολύ σημαντικά στον μουσικό πολιτισμό της Ελλάδας, μέσα από την 

προσπάθεια του συνθέτη να επικοινωνήσει μουσικά με τον ελληνικό λαό, και μέσα από τη 

σύνδεση της μουσικής του με τη Νεοελληνική ποίηση. Είναι γεγονός ότι ο Μάντζαρος, ο 

πρώτος Επτανήσιος συνθέτης, συνδυάζει στα έργα του την πιστή εφαρμογή των αρμονικών 

                                                           
22 Παπαδημητρίου, Β. (1960). Η Μουσική στα Επτάνησα. Στο βιβλίο Το θαύμα της καλλιτεχνικής 
δημιουργίας. Αθήνα: Εκδόσεις Ρώντας. 
23 Ανωγειανάκης Φ. (1985). Η μουσική στη νεώτερη Ελλάδα (προσθήκη στην ελληνική μετάφραση της 
Ιστορίας της μουσικής του Κ. Nef). Αθήνα: Εκδόσεις Ν. Βότσης. Στη Ρεντζεπέρη 2002, σελ. 26-7. 
24 Λεωτσάκος Γ. (1987). Νικόλαος Χαλικιόπουλος Μάντζαρος (1795 - 1872), Για ένα μικρό του 
εγκόλπιο… Μουσικολογία, 5 - 6/1987, σελ. 228 – 271. Στη Ρεντζεπέρη 2002, σελ. 26-7. 
25 Δε Βιάζης Σ. (1905). Ο Μάντζαρος. Παναθήναια, έτος Ε’, 15 - 30 Ιουνίου 1905, σελ. 129 – 136. Στη 
Ρεντζεπέρη 2002, σελ. 26-7. 
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και αντιστικτικών κανόνων της ιταλικής μουσικής του 18ου αιώνα, με το ιταλικό bel canto, 

και με τις επτανησιακές λαϊκές μελωδίες (Ρεντζεπέρη 2002). 

Παρ’ όλες τις έντονες διαφωνίες σχετικά με τις δύο σχολές αλλά και μεταξύ τους, ο 

διαχωρισμός μεταξύ των δύο και η κατηγοριοποίηση των συνθετών τους δεν υπήρξε 

πάντοτε εύκολη ή σαφής. Στο κείμενό του Η τέχνη μου και οι πόθοι μου (1910), ο Μανώλης 

Καλομοίρης είχε υποστηρίξει ότι ο Σπύρος Σαμάρας δεν έγραφε ελληνική, αλλά ιταλική 

μουσική, η οποία δε σχετίζεται με τον ελληνικό μουσικό πολιτισμό. Αργότερα, ο ίδιος ο 

Καλομοίρης, σε ομιλία του στην Ακαδημία Αθηνών με τίτλο Ο άγνωστος μουσουργός του 

δημοτικού μας τραγουδιού και οι πρόδρομοι της ελληνικής μουσικής (1946),  κατέταξε τους 

συνθέτες Παύλο Καρρέρ, Γεώργιο Λαμπελέτ, Διονύσιο Λαυράγκα, Σπύρο Ξύνδα και Σπύρο 

Σαμάρα στους προδρόμους της μουσικής της Ελλάδος. Κατά τον ομιλητή, ο Λαυράγκας 

κυρίως στην τελευταία του συνθετική περίοδο αξιοποίησε κάποια ελληνικά μουσικά 

στοιχεία στις συνθέσεις του, οι οποίες ήταν εν γένει – όπως και οι συνθέσεις των 

υπολοίπων Επτανησίων συνθετών – εμπνευσμένες απο το ιταλικό bel canto. Αντίθετα, ο 

Λαμπελέτ χαρακτηρίζεται ως «ο πιο συνειδητός πρόδρομος της εθνικής μουσικής».  

Σε παρόμοιες με τον Καλομοίρη γραμμές κινήθηκε ο μουσικοκριτικός Φοίβος 

Ανωγειανάκης. Στη μελέτη του Η μουσική στη νεότερη Ελλάδα (1956) υποστήριξε πως οι 

Επτανήσιοι συνθέτες, εμπνευσμένοι από το κίνημα του Ρομαντισμού και αφοσιωμένοι στον 

τρόπο σύνθεσης των Ιταλών δημιουργών του 19ου αιώνα, δεν κατάφεραν να θεμελιώσουν 

στη μουσική τους εθνικό ιδεώδες. Ως οι πιο σημαντικοί  θεμελιωτές της Νεοελληνικής 

εθνικής μουσικής σχολής στις αρχές του 20ού αιώνα αναφέρονται από τον Ανωγειανάκη ο 

Μανώλης Καλομοίρης, ο Διονύσιος Λαυράγκας, ο Γεώργιος Λαμπελέτ, ο Αιμίλιος Ριάδης και 

ο Μάριος Βάρβογλης. Είναι αξιοσημείωτο πάντως ότι δύο από αυτούς, ο Λαυράγκας και ο 

Λαμπελέτ, ήταν Επτανήσιοι.  

Ως «αντίπαλον δέος» στις παραπάνω απόψεις, αρκετοί μουσικολόγοι και ερευνητές εξήραν 

την σημασία του μουσικού πολιτισμού των Επτανήσων για τα ελληνικά πράγματα. Ανάμεσά 

τους ήταν ο Κερκυραίος Σπύρος Μοτσενίγος, του οποίου το βιβλίο Η νεοελληνική μουσική 

(1958) έθεσε τα θεμέλια για τις έρευνες που άρχισαν να γίνονται από την δεκαετία του 

1980 και μετά. Επίσης, ένας από τους πιο γνωστούς ερευνητές της Επτανησιακής μουσικής 

υπήρξε ο Γιώργος Λεωτσάκος, του οποίου οι μελέτες έριξαν φως σε άγνωστες πλευρές της 

Επτανησιακής μουσικής παράδοσης και διέψευσαν προκαταλήψεις παλαιότερων 

μελετητών. Σε κάποιες περιπτώσεις, οι ίδιοι οι Επτανήσιοι συνθέτες περιέγραψαν τον 

μουσικό τους πολιτισμό και τις ιδέες τους για την ελληνική μουσική σε δημοσιευμένα 

κείμενά τους, όπως ο Γεώργιος Λαμπελέτ, στο άρθρο του Η εθνική μουσική (Περιοδικό 

Παναθήναια, 1901).  

Σημαντικές μελέτες για την Επτανησιακή Μουσική Σχολή πραγματοποίησαν επίσης οι 

συγγραφείς Ολυμπία Φράγκου Ψυχοπαίδη και Καίτη Ρωμανού. Η Ψυχοπαίδη (1990) 

θεωρεί τους Γεώργιο Λαμπελέτ και Διονύσιο Λαυράγκα ως συνθέτες οι οποίοι συνδυάζουν 

άψογα την εθνική μουσική ιδέα και τη νοσταλγία των ιταλικών μελωδιών. Παρ’ όλη τη 

διαφορετικότητα των απόψεών της από εκείνες του Ανωγειανάκη σχετικά με τον ελληνικό ή 

όχι χαρακτήρα της μουσικής των Επτανήσων, και οι δύο αυτοί συγγραφείς κατατάσσουν 

τον Λαμπελέτ και τον Λαυράγκα στους πέντε σημαντικότερους συνθέτες του Νεοελληνικού 

μουσικού πολιτισμού. Η δε Καίτη Ρωμανού, στο βιβλίο της Εθνικής Μουσικής Περιήγησις, 

1901-1912,  αναφέρει πως η Επτανησιακή μουσική παράδοση υποτιμήθηκε για μια αρκετά 

μεγάλη περίοδο, λόγω της επιρροής του Μανώλη Καλομοίρη. Γράφει χαρακτηριστικά: 

«Γεγονός είναι πάντως ότι η παράδοση που δημιούργησαν στην Αθήνα οι Επτανήσιοι 
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μουσικοί δέχεται «αφ’ υψηλού» βλέμματα ωσάν να αφορά μουσική ευτελή και εμπορική. 

Και ο επτανησιακός πολιτισμός για μια μεγάλη περίοδο, που περιλαμβάνει και τη 

δωδεκαετία αυτής της έρευνας, θα θεωρείται, από κύκλους ηγετικούς στη μουσική ζωή, 

ακατάλληλος να επηρεάσει σωστά τον εξευρωπαϊσμό της υπόλοιπης Ελλάδας, και, για μια 

ακόμη μεγαλύτερη περίοδο, με την επιρροή του Μανώλη Καλομοίρη, θα θεωρείται μη 

ελληνικός!»26.  

 

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι ένας Επτανήσιος, ο Διονύσιος Λαυράγκας, σε συνεργασία με 

τον Λουδοβίκο Σπινέλη (1871-1904), θεμελίωσε το ελληνικό μελόδραμα, και βοήθησαν, 

μέσω του ελληνικού θιάσου του Ι. Καραγιάννη, ώστε να μεταδοθεί η παράδοση του είδους 

αυτού σε όλη την Ελλάδα. Ο θίασος αυτός του Καραγιάννη, για του οποίου την συντήρηση 

και την προώθηση αγωνίστηκε για πολλά χρόνια ο Λαυράγκας,  ανέβασε συνολικά 51 έργα, 

13 ελληνικά και 38 ξένα -κυρίως ιταλικά. Περιόδευσε σε πολλές πόλεις της Ελλάδος, αλλά 

και στο εξωτερικό, σε μέρη όπως η Κωνσταντινούπολη, η Σμύρνη, το Γαλάτσι, η Κωστάντζα, 

το Βουκουρέστι, η Αλεξάνδρεια, και αλλού. Λίγα χρόνια μετά τη διάλυσή του το 1935 

ιδρύθηκε η Εθνική Λυρική Σκηνή (1939) (Ρεντζεπέρη 2002). 

 
ΕΠΙΛΟΓΟΣ  
 
Η κλασική μουσική και ειδικότερα η όπερα αποτελούν μέχρι σήμερα σημαντικούς τομείς 
του Ευρωπαϊκού μουσικού μας πολιτισμού. Φαίνεται όμως ότι στην Ελλάδα, η προώθηση 
και  παρουσίαση έργων των συνθετών της Επτανησιακής και της Εθνικής Μουσικής Σχολής 
ήταν και είναι ακόμα αρκετά παραμελημένη. Θα ήταν «ευχής έργον» να ακολουθήσουμε το 
παράδειγμα του θιάσου στην εποχή του Διονυσίου Λαυράγκα, ο οποίος μαζί με τον 
Ελληνικό Μελοδραματικό Θίασο περιόδευσε με ξένα, αλλά και με πολλά ελληνικά έργα ανά 
την Ελλάδα και την Ευρώπη, με στόχο να γίνουν παγκοσμίως γνωστές οι συνθέσεις και των 
Ελλήνων μουσουργών. Πραγματικά πιστεύω πως αξίζει τον κόπο να γίνουν γνωστά τα έργα 
των συνθετών μας, μια και συνθέσεις όπως αυτές του Καρρέρ, του Σαμάρα, του Καλομοίρη 
ή του Μάντζαρου, μπορούν αναμφίβολα να σταθούν πλάι σε μεγάλα, παγκοσμίως 
φημισμένα έργα Ευρωπαίων συνθετών. Όπως είναι γνωστές πολυάριθμες χαρακτηριστικές 
μελωδίες από όπερες του Verdi, του Bizet, του Mussorgsky, και τόσων άλλων, θα μπορούσε 
για παράδειγμα να γίνει διεθνώς γνωστός ο Χορός των Λουλουδιών από την όπερα Flora 
Mirabilis, ή το Καράβι εν από τη Χιο από την Ρέα του Σαμάρα, τα Σαράντα Μαστορόπουλα 
από τον Πρωτομάστορα του Καλομοίρη, ή το τραγούδι του Γερο-Δήμου από την όπερα 
Μάρκος Μπότσαρης του Παύλου Καρρέρ27.  
 
Κατά την προσωπική μου άποψη, η συμβολή των Επτανησίων συνθετών στον ελληνικό 

μουσικό πολιτισμό είναι αναμφίβολη. Η δημιουργία του εθνικού μας ύμνου από τον 

Νικόλαο Μάντζαρο, η ίδρυση και θεμελίωση του ελληνικού μελοδράματος από τον 

Διονύσιο Λαυράγκα, η ενσωμάτωση μελωδικού και ρυθμικού υλικού από την ελληνική 

μουσική παράδοση σε ελληνικά έργα όπερας, είναι λίγα μόνο από τα στοιχεία που 

καταδεικνύουν τη σημασία του έργου της Επτανησιακής Μουσικής Σχολής. 

Όπως ήδη αναφέρθηκε, δυστυχώς αρκετά έργα Ελλήνων συνθετών έχουν χαθεί. Σίγουρα θα 

                                                           
26 Ρωμανού, Κ. (1996). Εθνικής Μουσικής Περιήγησις, 1901-1912. Αθήνα: Εκδόσεις Κουλτούρα, στην 
Ρεντζεπέρη 2002, σελ. 25. 
27 Η παρούσα εργασία ασχολήθηκε με τον τομέα της ελληνικής όπερας. Για το πλούσιο ρεπερτόριο 
της ελληνικής οπερέτας, βλ. Ορφανού Ε. (2014). Η ελληνική οπερέτα και η προσφιλής της 
θεματολογία. Πτυχιακή εργασία, Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, Παν/μιο Μακεδονίας. 
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ήταν σημαντικό για τη μουσική μας ιστορία αν τα έργα αυτά μπορούσαν έστω εν μέρει να 
αναζητηθούν και να ανακαλυφθούν. Εν τω μεταξύ, η συλλογή, αρχειοθέτηση, και 
αξιοποίηση του ήδη υπαρκτού υλικού προβάλλει ως επιτακτική ανάγκη, ώστε να παραμένει 
ζωντανό το σπουδαίο έργο της Επτανησιακής και της Εθνικής Μουσικής Σχολής. Οι δύο 
σημαντικές μουσικές μας σχολές και η ιστορία της εξέλιξής τους αξίζει να αντιμετωπιστούν 
με σεβασμό, δηλαδή ως ένας σημαντικός κλάδος του ελληνικού μας πολιτισμού. Όπως 
υπογραμμίζει ο Βύρων Φιδετζής: 
 

Αναμφίβολα η Λυρική Σκηνή οφείλει να κάνει γνωστή την μουσική ιστορία της χώρας μας 
τουλάχιστον στους συνεχιστές της, τους νεώτερους συνθέτες, οι οποίοι ακόμη και για να 
αντιπαρατεθούν στο παρελθόν αυτό, πρέπει πρώτα να το κατέχουν. Από εκεί και πέρα για 
διάφορους λόγους, κυρίως ιστορικοκοινωνικούς, για πολλά χρόνια, έργα της Επτανησιακής 
αλλά και της Εθνικής ακόμη Σχολής αντιμετωπίστηκαν είτε απαξιωτικά, είτε συγκαταβατικά. 
Καθώς μια τέτοια άποψη ήταν σαφώς άδικη, είναι νομίζω καιρός να δούμε τί υλικό έχουμε 
και πώς να το αξιοποιήσουμε28.  

  

                                                           
28 https://www.tovima.gr/2008/11/24/archive/rea-tis-doloplokias-kai-toy-erwta/. Ανακτήθηκε στις 
22/1/2018. 

https://www.tovima.gr/2008/11/24/archive/rea-tis-doloplokias-kai-toy-erwta/
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