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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Η παρούσα πτυχιακή ερευνητική εργασία γίνεται στο πλαίσιο της έρευνας και 

καταγραφής των κοινών στοιχείων που παρατηρούνται στο αρχαίο ελληνικό δράμα και 

την όπερα, όπως αυτή διαμορφώθηκε από το 16ο αιώνα και μετά, με απώτερο στόχο 

μια πιο εξειδικευμένη σύγκριση ανάμεσα στο ρόλο, το κείμενο και άλλα στοιχεία που 

αφορούν το χορό και τους υποκριτές της τραγωδίας και τα χορωδιακά και τις άριες της 

όπερας. Θα ερευνηθούν ειδικότερα, τυχόν παραλληλισμοί, ομοιότητες και διαφορές 

ανάμεσα στην δομή του αρχαίου δράματος και της όπερας, την υπόθεση του πρώτου 

και το λιμπρέτο της δεύτερης, στο γενικότερο ρόλο των υποκριτών του αρχαίου 

δράματος και των σολιστών της όπερας, στο ρόλο του χορού και της χορωδίας, 

αντίστοιχα. 

Η εργασία συνοδεύεται από ερευνητικό ρεσιτάλ, στο οποίο θα παρουσιαστούν 

3 αντιπροσωπευτικές άριες της εποχής του Μπαρόκ και του Κλασικισμού, όπου η 

ερευνήτρια θεωρεί ότι φέρουν κοινά και διαφορετικά στοιχεία με το αρχαίο ελληνικό 

δράμα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1  

Η ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΩΣ ΜΕΣΟ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΙΗΤΙΚΗΣ 

ΕΚΦΡΑΣΗ 

 

1.1 Οι κοινωνικό-θρησκευτικοί παράγοντες που συντέλεσαν στη δημιουργία 

του  αρχαίου ελληνικού δράματος 

Το αρχαίο ελληνικό δράμα γεννήθηκε στην Αρχαία Ελλάδα στα μέσα του 6ου 

αιώνα π.Χ. και τοποθετείται χρονικά έως και τα μέσα του 3ου αιώνα π.Χ. Εξαιτίας 

πολλών συγκυριών, στην πόλη-κράτος της Αθήνας κατά τον 5ο αιώνα, όπως η 

οικονομική ανάπτυξη, η στρατιωτική ενίσχυση των Αθηναίων, η εγκαθίδρυση της 

δημοκρατίας, η άνθιση πολλών τεχνών κ.ά. στον ελλαδικό χώρο, ο αιώνας αυτός 

ονομάστηκε από τους ιστορικούς «χρυσός αιώνας». Είναι ο αιώνας που εκτός των 

παραπάνω εξελίχθηκε και η δραματική τέχνη, με κύριο είδος την αρχαία ελληνική 

τραγωδία και σημαντικότερους εκπροσώπους τους: Αισχύλο (525- 456 π.Χ.), Ευριπίδη 

(480-406 π.Χ.) και Σοφοκλή (496-406 π.Χ.). 

Το πρώτο -χρονικά- διασωζόμενο δράμα είναι οι Πέρσες του Αισχύλου, το 472 

π.Χ. Βασίζεται σε ιστορικό γεγονός, καθώς περιγράφει την πληροφόρηση των Περσών 

για την συντριπτική τους ήττα από τους Έλληνες στη ναυμαχία της Σαλαμίνας. Από τις 

πολλές τραγωδίες που έχουν γραφτεί, σήμερα σώζονται σε ολοκληρωμένη μορφή 32 

τραγωδίες, από τρεις δραματικούς ποιητές: 7 του Αισχύλου, 7 του Σοφοκλή και 18 του 

Ευριπίδη. 

Είναι σημαντικό να διερευνηθούν οι συνθήκες γένεσης, ανάπτυξης και 

ευδοκίμησης της δραματικής τέχνης με αναφορά και στους πολιτικούς και κοινωνικούς 

παράγοντες που συντέλεσαν στην περεταίρω διάδοσή της στον πανελλήνιο χάρτη της 

αρχαίας Ελλάδας. Το αρχαίο δράμα καθώς δημιουργήθηκε στην Αθήνα, 

παρουσιάστηκε πρώτα στην πόλη των δημιουργών του. Παρόλα αυτά, η ύπαρξη 

αρχαίων θεάτρων της ίδιας εποχής σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, συνηγορεί στην 

υπόθεση ότι είχε πανελλήνια εμβέλεια στην παρουσίασή του ενώπιον κοινού1. 

Η διερεύνηση της τέχνης του αρχαίου ελληνικού δράματος, γίνεται μέσα από 

τις διαθέσιμες πηγές, οι οποίες είναι: i) τα γραπτά κείμενα της εποχής, ii) οι θεατρικές 

απεικονίσεις σε αγγεία και γλυπτά και iii) τα διασωζόμενα αρχαία ελληνικά θέατρα, τα 

οποία δίνουν μία ρεαλιστική εικόνα για το χώρο παρουσίασής του. Είναι απαραίτητο 

να τονιστεί ότι πολλά από τα στοιχεία που αναφέρουν οι ιστορικοί ερευνητές είναι 

                                                           
1 Storey & Allan (2005), 5-12 
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εικασίες και υποθέσεις, καθώς ο πολιτισμός που εξετάζεται είναι χρονικά ιδιαίτερα 

μακριά και οι πληροφορίες που διασώζονται είναι λίγες ή ελλιπείς. 

1.2 Η εξελικτική πορεία του αρχαίου ελληνικού δράματος (8ος – 5ος αιώνας 

π.Χ.) 

Οι τέχνες της ποίησης και του αρχαίου ελληνικού δράματος, διάνυσαν ένα 

μακρύ δρόμο εξέλιξης και μετάλλαξης, μέχρι να λάβουν την «κλασική» τους μορφή 

κατά τον «χρυσό 5ο αιώνα». Είναι ιδιαίτερα σημαντική η σταδιακή καταγραφή και η 

μορφολογική διερεύνηση της πορείας της έντεχνης ποίησης, με αφετηρία τον 8ο αιώνα 

που ανάγεται στη δημιουργία του έπους έως τη γένεση της τραγωδίας. Πατέρας της 

ελληνικής ποίησης θεωρείται από τους ιστορικούς ο Όμηρος (8ος αι. π.Χ.), ο οποίος 

άφησε ποίηση με τη μορφή του έπους2, σε δύο ηρωικά έπη, την Ιλιάδα και την 

Οδύσσεια. Στα έπη αυτά εμπεριέχονται τα σπέρματα της δημιουργίας του δράματος, τα 

οποία λειτουργούν για τους αρχαίους ως η κοινή τους ιστορική – λογοτεχνική 

παράδοση. Το δράμα αργότερα, λειτούργησε κατά αντίστοιχο τρόπο ως βάση και ως 

σημείο αναφοράς, για την εξέλιξη περισσότερων δραματικών τεχνών, όπως η όπερα 

του 16ου αιώνα. 

Ωστόσο, ανάμεσα στην επική ποίηση του Ομήρου και του αρχαίου δράματος, 

μεσολαβεί ένα μεταβατικό διάστημα δύο αιώνων, κατά το οποίο κυριαρχεί ένα είδος 

ποίησης που ονομάζεται χορική ποίηση ή αλλιώς χορική ωδή3. Οι Storey & Allan4 

αναφέρουν ότι οι χορικές ωδές ήταν γραμμένες στη Δωρική διάλεκτο και 

παρουσιαζόταν με απαγγελία, συνοδευόμενη από μουσική. 

Οι χορικές ωδές αναφέρονται ειδικότερα στην ομαδική απαγγελία ολόκληρων 

ποιημάτων ή στίχων τους, από ένα σύνολο αναγνωστών (δώδεκα έως δεκαπέντε 

άτομα), με τη συνοδεία μουσικού οργάνου, συνήθως λύρας. Συνεπώς, η πρακτική αυτή 

θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως μια πρόδρομη μορφή του «χορού» που απαντάται 

στο δράμα, καθώς προσομοιάζει στα στοιχεία της «ομάδας» που απαγγέλλει και της 

οργανικής μουσικής συνοδείας. Οι χορικές ωδές, αντλούν τη θεματολογία τους από την 

ελληνική μυθολογία, κάτι που αποτελεί ένα ακόμη κοινό στοιχείο με το θεματικό 

περιεχόμενο της τραγωδίας. Εκπρόσωποι αυτού του είδους αρχαίας ελληνικής λυρικής 

                                                           
2 Έπος: Το έπος σε σχέση με την αρχαία ελληνική λογοτεχνία, αναφέρεται σε ένα σύμπλεγμα κειμένων 

όπου μπορούν να χαρακτηριστούν ως ένα αφηγηματικό είδος ποίησης που σχετίζεται με τις ενέργειες 

των θεών και των ηρώων (Haubold Johannes, The Oxford Handbook of Hellenic Studies, 2009). 

https://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199286140.001.0001/oxfordhb-

9780199286140-e-39?result=3&rskey=iygdzY  
3 Storey & Allan (2005), 1-5. 
4 Storey & Allan (2005), 79. 

https://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199286140.001.0001/oxfordhb-9780199286140-e-39?result=3&rskey=iygdzY
https://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199286140.001.0001/oxfordhb-9780199286140-e-39?result=3&rskey=iygdzY
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ποίησης5 και πρώιμοι των τραγικών είναι ο Στησίχορος6, ο Πίνδαρος7, ο Βακχυλίδης8 

κ.ά. 

Ο Διθύραμβος9 από την άλλη, αποτελεί έναν ιδιαίτερο λατρευτικό ύμνο προς 

το θεό Διόνυσο, ο οποίος απαγγελλόταν κατά τον 7ο και 6ο αιώνα από ένα μεγάλο χορό 

(πενήντα - εξήντα ατόμων), με τη συνοδεία μουσικής ενός αυλητή10. Και σε αυτή την 

περίπτωση η ύπαρξη χορού και η μουσική συνοδεία αποτελούν δύο κοινά στοιχεία που 

απαντώνται και στο χορό του αρχαίου δράματος, με τη διαφορά ότι στο δράμα 

απαντάται μικρότερο σώμα χορού. Το αρχαίο δράμα είναι συνδεδεμένο με τη 

Διονυσιακή λατρεία, καθώς τα πρώτα δράματα δημιουργήθηκαν για να παρουσιαστούν 

στις εορταστικές εκδηλώσεις11 προς τιμήν του Διονύσου. 

1.3 Ο Αριστοτέλης ως ιστορική πηγή του αρχαίου ελληνικού δράματος 

Ο Αριστοτέλης περιέχει στα γραπτά του κείμενα σημαντικές πληροφορίες για 

το αρχαίο δράμα. Στο σύγγραμμά του Περί ποιητικής, αναφορικά με τη μορφή της τραγωδίας («ἐπεὶ ἔσχε 

τὴν αὑτῆς φύσιν»)12, αναγνωρίζει την επική ποίηση και τον Όμηρο ως πρόδρομο του 

δράματος, ενώ δεν παραλείπει την αναφορά στο διθύραμβο, ως την αιτία που οδήγησε 

στη δημιουργία του αρχαίου δράματος. Καταχωρίζει τον ορισμό της τραγωδίας, ως την 

«μίμηση», την «αναπαράσταση», ως «αυτό που λαμβάνει δράση» στο θέατρο, εξού και 

η ετυμολογία της λέξης δρᾶμα < δρῶ. 

[…ἔστιν οὖν τραγῳδία μίμησις πράξεως σπουδαίας καὶ τελείας μέγεθος ἐχούσης, 

ἡδυσμένῳ λόγῳ χωρὶς ἑκάστου τῶν εἰδῶν ἐν τοῖς μορίοις, δρώντων καὶ οὐ δι᾽ ἀπαγγελίας, δι᾽ 

ἐλέου καὶ φόβου περαίνουσα τὴν τῶν τοιούτων παθημάτων κάθαρσιν. λέγω δὲ ἡδυσμένον μὲν 

λόγον τὸν ἔχοντα ῥυθμὸν καὶ ἁρμονίαν [καὶ μέλος], τὸ δὲ χωρὶς τοῖς εἴδεσι τὸ διὰ μέτρων ἔνια 

μόνον περαίνεσθαι καὶ πάλιν ἕτερα διὰ μέλους13…] 

                                                           
5 Burnett (1981), 283-293.  
6 Στησίχορος (630-555 π.Χ.), αρχαίος λυρικός ποιητής με καταγωγή από την Σικελία.  
7 Πίνδαρος (517-437 π.Χ.), λυρικός ποιητής και μυθογράφος της Αρχαίας Ελλάδας.  
8 Βακχυλίδης (516-451 π.Χ.), συγγραφέας και λυρικός ποιητής της Αρχαίας Ελλάδας.  
9 Wellenbach (2009), 27-75 & Storey & Allan (2005), 74 -76.  
10 Αυλητής: Ο μουσικός που έπαιζε αυλό, αρχαίο ελληνικό όργανο από καλάμι που προσομοιάζει με το 

φλάουτο. 
11 Fischer – Lichte (2012), 27-33. 
12 Αρ. Ποιητική ( 1448b – 1449a). 
13 Αρ. Ποιητική (1449b – 1450b): μετάφραση (Δ. Λυπουρλής): Η τραγωδία λοιπόν είναι μίμηση πράξεως 

σοβαρής και αξιόλογης, πράξεως ολοκληρωμένης, που έχει και κάποιο μέγεθος. Ο λόγος της τραγωδίας 

είναι λόγος εμπλουτισμένος με διάφορα «καρυκεύματα που τον νοστιμίζουν»· το κάθε, πάντως, είδος 

αυτών των «καρυκευμάτων» χρησιμοποιείται χωριστά στα διάφορα μέρη της. Η μίμηση δεν γίνεται στην 

τραγωδία με απαγγελία, αλλά με το να παρουσιάζονται οι άνθρωποι που είναι το αντικείμενο της 

μίμησης σαν να δρουν οι ίδιοι. Διεγείροντας τα ψυχικά πάθη της συμπόνιας και του φόβου η τραγωδία 

φέρει εις πέρας την κάθαρση των τάδε συγκεκριμένων πράξεων-παθημάτων. Όταν λέω «λόγος 

εμπλουτισμένος με διάφορα καρυκεύματα που τον νοστιμίζουν», εννοώ τον λόγο που έχει ρυθμό, 

αρμονία και μέλος. Και όταν, πάλι, λέω «με τα διάφορα  είδη καρυκευμάτων να χρησιμοποιούνται 

χωριστά», εννοώ ότι κάποια μέρη της διεκπεραιώνονται μόνο με έμμετρους στίχους, ενώ κάποια άλλα 

με λόγο συνοδευμένο από μουσική. 

https://el.wiktionary.org/wiki/δρᾶμα#_blank
https://el.wiktionary.org/wiki/δρω#_blank
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Ο Αριστοτέλης διαχωρίζει τα μέρη της τραγωδίας, σε «κατά ποιόν» και «κατά 

ποσόν». Τα «κατά ποιόν μέρη»14, αναφέρονται στα επιμέρους ειδικότερα ποιοτικά 

στοιχεία της κάθε τραγωδίας, που τη διαχωρίζουν από τις υπόλοιπες, όπως: i) Ο μύθος, 

ο οποίος αναφέρεται στην πλοκή της. ii) Το ήθος, το οποίο αναφέρεται στους 

χαρακτήρες του έργου, στο ποιοι ακριβώς είναι. iii) Η λέξις, δηλαδή το ύφος, το οποίο 

αναφέρεται στο λόγο, τη συγκεκριμένη επιλογή των λέξεων της δραματικής ποίησης. 

iv) Η διάνοια, η οποία σχετίζεται με τον τρόπο σκέψης των χαρακτήρων του έργου και 

της λήψεως των αποφάσεων τους. v) Το μέλος, δηλαδή η μουσική, η οποία της 

προσδίδει λυρική μορφή και οδηγεί με εναργή τρόπο τους θεατές στην ηδονή και την 

τέρψη. vi) Η όψις, η οποία αναφέρεται στη σκηνοθεσία, τα σκηνογραφικά στοιχεία, 

κοστούμια κ.λπ. 

Τα «κατά ποσόν μέρη» αφορούν τη δομική διάρθρωση15 της τραγωδίας: i) Τα 

διαλογικά μέρη, δηλαδή η αφήγηση και η απαγγελία: Πρόκειται για τον πρόλογο που 

εισάγει τον ακροατή στην υπόθεση, τα επεισόδια, μέσω των οποίων προωθείται η 

εξέλιξη της υπόθεσης και η έξοδος, που σηματοδοτεί το πέρας της τραγωδίας. ii) Τα 

λυρικά μέρη: τα σημεία της τραγωδίας που έχουν συνοδεία μουσικής και συγκεκριμένα 

ενός αυλητή. Αυτά είναι: 1) Η πάροδος, το πρώτο «τραγούδι» που απαγγέλει ο χορός 

κατά την είσοδο στη σκηνή με ρυθμικό βηματισμό, 2) Tα στάσιμα ή χορικά, πολύστιχα 

άσματα που συγκροτούνται από ζεύγη στροφών και αντιστροφών, τα οποία τραγουδά 

ο χορός σε συνδυασμό με σκηνική κίνηση. Τα στάσιμα δεν προωθούν την δράση, 

καθώς σχετίζονται με το επεισόδιο που έχει προηγηθεί. 3) Μονωδίες ή διωδίες, λυρικά 

μέρη, που τραγουδιούνται είτε από έναν, είτε από δύο υποκριτές. Σε σχέση με τον 

αριθμό αυτών των υποκριτών, ο Ewans16 εντοπίζει πως το αρχαίο δράμα ήταν φειδωλό 

ως προς την ποσοτική επιλογή των πρωταγωνιστών, φτάνει να αναλογιστεί κανείς ότι 

οι ηθοποιοί ήταν τρεις και άλλαζαν συνεχώς κοστούμια για να ανταποκριθούν στις 

ανάγκες του έργου. 4) Συχνά, απαντάται και ο κόμμος, ένα ξεχωριστό τραγούδι από 

τους πρωταγωνιστές, αλλά και από το χορό σε σκηνές θρήνου. Οι ποιητές οργανώνουν 

τη δομή της τραγωδίας τους διατηρώντας μια ισορροπία ανάμεσα στους υποκριτικούς 

ρόλους και το χορό, ανάμεσα στα διαλεκτικά και λυρικά μέρη κ.λπ. 

Ο Αριστοτέλης, διαφοροποιεί το αρχαίο δράμα από τα υπόλοιπα είδη έμμετρου 

λόγου, διότι έχει το στοιχείο της αναπαράστασης. Ο θεατής παρακολουθεί το δρώμενο, 

όπως αυτό εκτυλίσσεται ζωντανά στη σκηνή. Ο χορός αποτελεί τη συνδετική 

                                                           
14 Αρ, Ποιητική (1450a-1462b). 
15 Storey & Allan (2006), 88-91. 
16 Ewans (2007), 2. 
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«γέφυρα»17 με τον ακροατή, καθώς εκφράζει μεταξύ άλλων και τα συναισθήματα, τις 

απορίες του αλλά και την ψυχική του κάθαρση στο τέλος του δρώμενου. 

1.4 Η μορφή και ο ρόλος του χορού στην αρχαία ελληνική τραγωδία 

Ο χορός18 απαρτιζόταν από δώδεκα εώς δεκαπέντε μέλη, με ειδική ενδυμασία 

(προσωπεία και κοστούμια), που άρμοζε στην υπόθεση του δράματος. Στο σώμα του 

χορού, υπήρχε ο «κορυφαίος», που καθοδηγούσε τα υπόλοιπα μέλη και διαλεγόταν εκ 

μέρους τους με τους υποκριτές. Η επιλογή του σώματος του χορού γινόταν ανάλογα με 

τη βούληση του ποιητή και την υπόθεση του έργου. Υπήρχαν χοροί με ηλικιακό 

κριτήριο, για παράδειγμα γεροντότεροι ή νεότεροι άνδρες ή με βάση το φύλο, (άνδρες 

ή γυναίκες) κ.ο.κ. Υπήρχαν επίσης, δράματα με αμιγώς γυναικείο χορό ή ο χορός είχε 

μια συγκεκριμένη ιδιότητα π.χ. ξένοι άνδρες, δούλοι, στρατιώτες, κ.λπ. Ο κύριος ρόλος 

του χορού19 ήταν να σχολιάζει τα γεγονότα που διαδραματίζονται μεταξύ των 

υποκριτών. 

Όπως υποστηρίζει ο Kitto20, η αναπαράσταση του χορού αποτελούνταν από ένα 

συνονθύλευμα τριών μορφών τέχνης, της ποίησης, του χορευτικού μέρους –με την 

έννοια μίας απλής διατεταγμένης κίνησης- και του λυρικού μέρους, δηλαδή του 

τραγουδιού. 

Τέλος, αναφορικά με τη μουσική συνοδεία του χορού, υπάρχουν ευρήματα που 

υποστηρίζουν την ύπαρξή της με τη μορφή οργανικής συνοδείας. Σημαντική πηγή 

αποτελούν απεικονίσεις σκηνών τραγωδίας σε αγγεία, που τεκμηριώνουν την ύπαρξη 

του αυλητή που κινείται με το χορό και φέρει όμοια ενδυμασία, σα να αποτελεί μέλος 

του21. 

1.5 Οι θρησκευτικές και κοινωνικές εκφάνσεις του αρχαίου δράματος 

Το αρχαίο ελληνικό δράμα έχει θρησκευτικές και κοινωνικές εκφάνσεις: i) Οι 

θρησκευτικές είναι συνυφασμένες με το γεγονός ότι το παρουσιάζεται στο πλαίσιο 

μεγάλων θρησκευτικών εορτών όπως τα Παναθήναια και τα Εν Άστει Διονύσια22 ii) Οι 

κοινωνικές αναφέρονται στη συνολική διαδικασία της οργάνωσης, δημιουργίας και 

πραγματοποίησής του: Οι ποιητές συμμετέχουν σε δραματικούς αγώνες23 που 

διοργανώνονται στο πλαίσιο των εορτασμών. Μάλιστα υπάρχει ένα σύστημα 

υποστήριξης του θεσμού από την πόλη της Αθήνας και την εκκλησία του Δήμου, οι 

«χορηγίες», για την οικονομική υποστήριξη των δραματικών αγώνων και την αμοιβή 

                                                           
17 Else (1975), 41. 
18 Weiner (1980), 205-212. 
19 Encyclopedia Britannica (2020). https://www.britannica.com/art/chorus-theatre/additional-

info#history  
20 Kitto (1956), 1.  
21 Ιατρίδου (2016), 30-61. 
22 Storey & Allan (2005), 14-50. 
23 Fischer – Lichte (2012), 27-33. 

https://www.britannica.com/art/chorus-theatre/additional-info#history
https://www.britannica.com/art/chorus-theatre/additional-info#history
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των ποιητών και των συμμετεχόντων καλλιτεχνών. Οι υποκριτές, επιλέγονται από το 

χορηγό ή τον ποιητή. Τα φεστιβάλ επισφραγίζονται με έπαθλα, κοινωνική καταξίωση, 

τιμές και δόξα στον ποιητή, τους χορηγούς, αλλά και το σύνολο των υποκριτών και του 

χορού της κάθε παραγωγής. Οι ποιητές δε στοχεύουν μόνο στην ηδονή και στην 

συγκίνηση των ακροατών, αλλά και στη δημιουργία προβληματισμού, μέσω των 

θεμάτων που επιλέγουν να σχολιάσουν. 

Ο Vickers24 σχολιάζοντας το παραπάνω δίπτυχο, αναφέρει ότι το μυθολογικό 

πλαίσιο του δράματος έχει ενσωματωμένα στοιχεία κοινωνικών και θρησκευτικών 

αξιών, στα οποία οι ποιητές ασκούν κριτική ή τα αναπαράγουν. Οι τραγικοί επιλέγουν 

συνειδητά τα μυθολογικά τους θέματα, καθώς έχουν τη δυνατότητα να επεξεργαστούν 

το «μύθο» ελεύθερα και να κατασκευάσουν τη δική τους, προσωπική εκδοχή, μέσα 

από την προσωπική τους ηθική και ιδεολογική προσέγγιση του προϋπάρχοντος μύθου. 

Κατά το Segal,25 ο τραγικός ήρωας είναι ένας χαρακτήρας παγιδευμένος σε μία 

προσωπική ηθική σύγκρουση και ταυτόχρονα αποτελεί μέσα από τον τρόπο που 

εκφράζει τα συναισθήματα, τις σκέψεις και τις αποφάσεις του, ένα σύμβολο της 

κοινωνικό – θρησκευτικής δομής της εποχής του. 

1.6 Το αρχαίο δράμα ως μέσο διαπαιδαγώγησης 

Αναζητώντας κανείς το ρόλο του αρχαίου δράματος στην τυχούσα ηθική 

διαπαιδαγώγηση του ακροατή, θα επιστρέψει και πάλι στον Αριστοτέλη, ο οποίος  

επεξηγεί τον όρο καθάρσις, ως την απαλλαγή του ακροατή από τα βίαια συναισθήματα 

που του προκαλεί η πλοκή του έργου, ο πνευματικός εξαγνισμός του κατά τη λύση της 

υπόθεσης και η ψυχική ανάταση που αισθάνεται κατά το πέρας της αναπαράστασης26. 

Η κάθαρση27 έχει αναμφισβήτητα διαπαιδαγωγικό χαρακτήρα, διότι απευθύνεται στο 

πνεύμα, την κριτική σκέψη και τη διανόηση του ακροατή, συντελώντας με κάποιο 

τρόπο στον εμπλουτισμό των ηθικών του αξιών και την ανατροφοδότηση του 

προβληματισμού του απέναντι σε θέματα που σχετίζονται με αυτές. 

Όπως παρουσιάζεται στο επόμενο κεφάλαιο, η όπερα ακολουθεί μια 

παράλληλη πορεία γενέσεως, εξέλιξης και διάδοσης, η οποία φέρει σημαντικές 

ομοιότητες αλλά και κάποιες ενδιαφέρουσες διαφορές με το αρχαίο δράμα, όπως  

αναλυτικά παρουσιάζονται στα δύο επόμενα κεφάλαια. 

                                                           
24 Vickers (1976), 343. 
25 Segal (1986), 29. 
26 Segal (1986), 41 
27 Else (1975), 39-53. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

Η ΓΕΝΕΣΗ ΤΗΣ OPERA SERIA 

 

2.1 Η δημιουργία της όπερας- Φλωρεντινή Καμεράτα 

H όπερα αποτελεί ένα είδος δραματικής τέχνης, που δημιουργήθηκε μέσα από 

τις αλληλεπιδράσεις του κοινωνικό-θρησκευτικού γίγνεσθαι, που επικρατούσε στα 

τέλη του 16ου αιώνα. Οι δύο κύριοι εκπρόσωποι της Φλωρεντιανής Σχολής είναι ο 

Jacopo Peri28 και ο Giulio Caccini29. Η πρώτη γνωστή όπερα από την οποία διασώζεται 

μόνο ένα μικρό απόσπασμα μουσικής, είναι η Dafne, γραμμένη το 1598 από το 

λιμπρετίστα Rinuccini και μουσική του Peri. Ακολουθεί το 1600 η όπερα Euridice του 

Peri του Caccini, προς τιμήν των γάμων των Μεδίκων, γνωστής αριστοκρατικής 

οικογένειας της εποχής στη Φλωρεντία.  

Η Camerata de’ Bardi30, μια ομάδα λογίων, ακαδημαϊκών, φιλοσόφων και 

μουσικών από τη Φλωρεντία, με κύριους εκπροσώπους τους: Vincenzo Galilei31 και 

Giulio Caccini, υπό την αιγίδα του κόμη Giovanni de’ Bardi32, κάνει προσπάθειες 

αναγέννησης του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. Συγκεκριμένα, στρέφουν το 

ενδιαφέρον τους στην αναβίωση του αρχαίου ελληνικού δράματος33 και προσπαθούν 

να αναζωπυρώσουν την αρχαία ελληνική μονωδία34. 

Tην περίοδο αυτή οι γνώσεις σχετικά με τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό 

απασχολούν ιδιαίτερα του λόγιους. Μάλιστα, η Φλωρεντία προς τα τέλη του 15ου 

αιώνα σύμφωνα με τον Carlton, μετονομάζεται σε «Νέα Αθήνα»35, εξαιτίας της 

ιδιαίτερης διάδοσης της αρχαίας ελληνικής γραμματείας στην ευρύτερη περιοχή της. 

Η αρχαία ελληνική γλώσσα διδάσκεται στο Πανεπιστήμιο της Φλωρεντίας36. Τα 

θέματα της τραγωδίας του Ευριπίδη, του Αισχύλου, ο Τρωικός Πόλεμος και άλλα 

κείμενα που ανάγονται σε αρχαιοελληνικούς μύθους, καθίστανται ιδιαίτερα προσφιλή 

στο ευρύ κοινό και αποτελούν το θεματικό υλικό των λιμπρέτων της πρώιμης Μπαρόκ 

όπερας. 

                                                           
28 Jacopo Peri (1561-1633), Ιταλός συνθέτης και τραγουδιστής μεταξύ της Αναγεννησιακής και Μπαρόκ 

περιόδου. 
29 Giulio Caccini (1551-1618), Ιταλός συνθέτης, τραγουδιστής, συγγραφέας και οργανοπαίκτης μεταξύ 

της Αναγεννησιακής και της Μπαρόκ περιόδου. 
30 Καμεράτα Ντε Μπάρντι, γνωστή ως Φλωρεντινή Καμεράτα. 
31 Vincenzo Galilei (1520-1591), συνθέτης, θεωρητικός, πατέρας του αστρονόμου Galileo Galilei. 
32 Giovanni de’ Bardi (1534-1612), κόμης του Βέρνιο, Ιταλός κριτικός λογοτεχνίας, συγγραφέας και 

συνθέτης. 
33 Carlton (2000), 70. 
34 Αρχαία ελληνική μονωδία: το τραγούδι του πρωταγωνιστή σε μία αρχαία ελληνική τραγωδία που 

παρουσιαζόταν με την συνοδεία μουσικής. Michels (1995), 309.  
35 Carlton (2000), 69. 
36 Calrton (2000), 69. 
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2.2 Το κίνημα του ουμανισμού και ο ρόλος του στη δημιουργία της όπερας 

Μπορεί να αναρωτηθεί κανείς ποιοι ήταν οι άνθρωποι που υποκινούσαν αυτό 

το έντονο ενδιαφέρον για τον κλασικό πολιτισμό και ποιο ήταν το βαθύτερο νόημα των 

επαναστατικών αυτών καινοτομιών, σε σχέση με το μεσαιωνικό σκοταδισμό. 

Πρόκειται για το κίνημα του Ανθρωπισμού37, αναμφίβολα συντέλεσε στην εξύψωση 

της ανθρώπινης διανόησης και των ανθρώπινων αξιών, και έφερε στο προσκήνιο την 

αρχαία ελληνική διανόηση. 

Σύμφωνα με τον Carlton38 οι ανθρωπιστές εντρύφησαν στη λογοτεχνία, την 

ποίηση, τη φιλολογία και σε οποιαδήποτε μορφή τέχνης εκφραζόταν μέσω του λόγου, 

δημιουργώντας μια μεγάλη τράπεζα γραπτού λόγου που συντέλεσε στην εξέλιξη της 

δραματικής τέχνης και τη γενικότερη αναβίωση των ανθρώπινων αξιών της 

αρχαιότητας. Οι δράσεις των ανθρωπιστών είναι ποικίλες: Αναζήτηση και ταξινόμηση 

παλαιότερων χειρόγραφων, χρήση όρων που αναφέρονται στην ανθρώπινη ηθική αλλά 

και διάδοση ορθολογιστικών ιδεών που έρχονται σε αναπόφευκτη ρήξη με τις 

σκοταδιστικές ιδέες του Μεσαίωνα κ.α.39 

Όλη αυτή η στροφή προς την αρχαία ελληνική γραμματεία, καθώς και η 

συνακόλουθη αναβίωση του αρχαίου δράματος επιφέρουν μια σημαντική εξύψωση 

των ανθρώπινων αξιών. Η εμφάνιση της όπερας μέσα σε αυτό το φιλοσοφικό πλαίσιο 

αποτελεί ένα είδος ρητορικής των αξιών του ανθρωπισμού. Αυτό γίνεται μέσα από την 

έμφαση που δίνεται στις ηθικές αρετές των ηρώων της, οι οποίοι τις περισσότερες 

φορές έχουν υπερφυσικές ιδιότητες και η δράση τους έχει ηθοπλαστικό χαρακτήρα40. 

Ο Carlton στο άρθρο του Florentine Humanism and the Birth of Opera: the roots of 

operatic conventions, καταγράφει μερικά στοιχεία της πρώιμης Μπαρόκ όπερας που 

συνδέονται άμεσα με το ανθρωπιστικό κίνημα του 17ου αιώνα: 

[… η συνεχής συζήτηση των δημιουργών (της όπερας) σε σχέση με την προτεραιότητα 

του κειμένου ή της μουσικής, η κυριαρχία του μονωδιακού τραγουδιού, η φθίνουσα, αλλά 

επίμονη παρατήρηση της κλασικής ιστορίας και των μύθων (από τους ανθρωπιστές και τους 

δημιουργούς), η απεικόνιση της ηθικής επιλογής και των κινήτρων -τόσο σε συλλογικό όσο 

και σε ατομικό επίπεδο- (των χαρακτήρων της όπερας), η κυρίαρχη απόδοση του 

συναισθήματος παρά της κατάστασης (όσο αφορά τις άριες) και η  κεντρικότητα στην 

ενσάρκωση του δράματος (δηλαδή στην συνολική προσπάθεια ύπαρξης δραματουργίας και 

                                                           
37Humanismo: ουμανισμός – ανθρωπισμός: ένα σύστημα σκέψης και συλλογισμών σε σχέση με τα 

ενδιαφέροντα και τις αξίες του ανθρώπου, συχνά χωρίς την αποδοχή των πεποιθήσεων της θρησκείας 

(Cambridge Academic Content Dictionary). 
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/humanism  
38 Carlton (2000), 69. 
39 Kristeller (1980), 20. 
40 Carlton (2000), 70-77. 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/humanism
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σκηνοθετικής προσέγγισης της όπερας), εν αντιθέσει με κάτι αμιγώς εντυπωσιακό ή χορευτικό 

(δηλαδή, τα ήδη υπάρχοντα είδη μουσικής)…]41 

2.3 Μουσικά δραματικά είδη πριν την εμφάνιση της όπερας 

Προτού ερευνηθεί όμως σε βάθος η μορφολογική δομή της πρώιμης Μπαρόκ 

όπερας, κρίνεται αναγκαίο να γίνει αναφορά σε κάποια προϋπάρχοντα είδη μουσικής, 

τα οποία συνδυάζουν τα δομικά στοιχεία της όπερας: τραγούδι, χορό και σκηνική 

δράση κατά τον αντίστοιχο τρόπο που ερευνήθηκε η διαδρομή από το έπος μέχρι τη 

δημιουργία του αρχαίο δράματος. Μερικά από αυτά είναι: το λειτουργικό δράμα42, τα 

θεατρικά έργα με σκηνική μουσική, τα ποιμενικά δράματα43, οι μαδριγαλο-κωμωδίες44 

και τα intermezzi45, τα οποία αποτελούσαν σημαντικό ψυχαγωγικό μέσο κατά τον 16ο 

αιώνα46. 

Υπάρχει σύγχυση αναφορικά με την διαμόρφωση της δομής της όπερας, σε 

σχέση με πιθανές επιρροές από τα παραπάνω είδη σκηνικής μουσικής, αλλά και από 

αρχαία κείμενα που ενδεχομένως έπαιξαν κάποιο ρόλο στη διάρθρωσή της κατά το 

πρότυπου του αρχαίου δράματος και εξηγούνται περαιτέρω, παρακάτω. 

2.4 Η αναγεννησιακή φιλοσοφία σχετικά με την ερμηνεία του αρχαίου 

ελληνικού δράματος 

Είναι σημαντικό να αποσαφηνιστεί το πως αντιλαμβανόταν οι αναγεννησιακοί 

συνθέτες το αρχαίο δράμα. Ένα εύλογο ερώτημα το οποίο θέτει η Haugen47, είναι με 

ποιο τρόπο  χρησιμοποιούσαν οι αρχαίοι τη μουσική κατά την εκτέλεση του αρχαίου 

δράματος και αντίστοιχα τι εικόνα είχαν σε σχέση με το ζήτημα αυτό κατά την 

Αναγέννηση. Υποστηρίζει ότι κατά το 16ο αιώνα ήταν γνωστή η θέση του Αριστοτέλη, 

ο οποίος αναφέρεται στο μέλος ως συστατικό στοιχείο του δράματος, χωρίς όμως να 

επεξηγεί περεταίρω τον τρόπο απόδοσης του. Οι φιλόσοφοι αυτής της περιόδου, 

υπέθεταν, χωρίς επαρκή τεκμηρίωση από γραπτές πηγές, ότι το αρχαίο δράμα 

                                                           
41 Carlton (2000), 67. 
42 Λειτουργικό δράμα: τα προλειτουργικά δρώμενα που αναπαριστούν σκηνές από την Αγία Γραφή ή 

την Ιερά Παράδοση και ήσαν αρχικά δεμένα με διάφορα μέρη της λειτουργίας (Γιάννου, 1995, 163). 
43 Ποιμενικά δράματα: μορφή δράματος που εξελίχθηκε μέσω της ποίησης, ιδίως από τα ειδυλλιακά 

και τα βουκολικά ποιήματα που εξιδανικεύουν τη ζωή της υπαίθρου. Φαινομενικά αφηγούνται 

ιστορίες ποιμένων (The Oxford Companion to Theatre and Performance, 2010). 
https://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780198601746.001.0001/acref-

9780198601746-e-3022?rskey=AxrMYJ&result=8  
44Μαδριγαλο-κωμωδίες: υπόθεση που εξελίσσεται σε μία σειρά από μαδριγάλια, με μορφές δανεισμένες 

από την comedia dell’arte (Michels, 1995, 309). 
45 Intermezzo: Σύντομο και αυτόνομο έργο με μουσική και θέατρο. Παιζόταν στο διάλειμμα ανάμεσα 

στις πράξεις μία θεατρικής παράστασης. Είχε ελαφρύ ύφος και κωμικό χαρακτήρα, με θεματολογία 

εμπνευσμένη από την καθημερινότητα (Michels, 1995, 309).  
46 Haugen (2011), 356. 
47 Haugen (2011), 368. 

https://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780198601746.001.0001/acref-9780198601746-e-3022?rskey=AxrMYJ&result=8
https://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780198601746.001.0001/acref-9780198601746-e-3022?rskey=AxrMYJ&result=8
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«τραγουδιόταν», τόσο από τους πρωταγωνιστές όσο και από το χορό, με έναν τρόπο 

σαν μουσική απαγγελία48 (παρόμοια με το stile recitativo που δημιούργησε ο Peri). 

Το αρχαία ελληνικό δράμα, παρόλα αυτά, είναι γνωστό πως δεν αποτελούνταν 

εξολοκλήρου από λυρικά μέρη αλλά και από διαλογικά. Ο Ringer αναφέρει σχετικά: 

  […Οι Ιταλοί ερευνητές, εσφαλμένα θεώρησαν πως η ελληνική τραγωδία, 

τραγουδιόταν από την αρχή ως το τέλος. Στην πραγματικότητα, ο τραγικός διάλογος σε ιαμβικό 

μέτρο αποδίδονταν πιθανότερα μέσω μίας ρητορικής απαγγελίας. Τα προφορικά αποσπάσματα 

ερχόταν σε αντιπαράθεση με τα αυτοτελή μονωδιακά μέρη, τα οποία απέδιδαν με λυρική 

έκφραση συναισθηματικές στιγμές στα έργα, σε συνδυασμό με τους ρυθμικά σύνθετους χορούς 

που τραγουδούσαν και χόρευαν στην ορχήστρα…]49  

Ο αναγεννησιακός φιλόσοφος Patrizi50 όπως αναφέρεται από την Haugen51, 

υιοθετώντας τους χαρακτηρισμούς που δίνει ο Αριστοτέλης για τη γλώσσα που 

γραφόταν το δράμα, δηλαδή τον ρυθμό, την αρμονία και τη μελωδία -ἡδυσμένον μὲν λόγον τὸν 

ἔχοντα ῥυθμὸν καὶ ἁρμονίαν [καὶ μέλος]52-, ερμηνεύει αυτή τη μελωδία –το μέλος- ως το μονωδιακό 

τραγούδι.  Σχετικά με τον τρόπο που αντιλαμβανόταν οι αναγεννησιακοί φιλόσοφοι 

την αρχαία τραγωδία, η Haugen αναφέρει τα εξής: 

[… από τον Poliziano53 έως τον Patrizi54, οι υποστηρικτές του ανθρωπισμού 

συνέλαβαν το δράμα ως δραματοποιημένη ποίηση, που απαγγέλλεται ενώπιο κοινού και όχι 

ως ένα στατικό κείμενο, περιορισμένο σε μία σελίδα χαρτί ...] 55 

Η Katz56 επίσης σχολιάζει την τάση που επικρατεί από τους συνθέτες της 

εποχής να απορρίπτουν την πολυφωνική γραφή και να στρέφονται σε μία πιο 

εκφραστική μουσική με μονωδιακό χαρακτήρα, η οποία εξέφραζε τα συναισθήματα 

της ποίησης που μελοποιούσαν. Αυτή η τάση φέρει κάποιες ομοιότητες με την αρχαία 

ελληνική μονωδία ως προς το ότι είναι μονωδιακή και ως προς την απόδοση των 

συναισθημάτων του κειμένου μέσω της μουσικής. 

2.5 Ο ρόλος του Monteverdi στη γένεση της άριας και της όπερας 

Όπως οι πηγές που προέρχονται για την γένεση του αρχαίου δράματος  από τον 

Αριστοτέλη, κατά αντίστοιχο τρόπο ο Claudio Monteverdi57 είναι ο συνθέτης που δίνει 

τις πιο σημαντικές πληροφορίες για την γένεση της Μπαρόκ όπερας, μέσα από τα ίδια 

του τα έργα, τα οποία αποτελούν το σημαντικότερο δείγμα της μορφής που έλαβε η 

                                                           
48 Hoxby (2005), 253. 
49 Ringer (2000), 12. 
50 Francesco Patrizi (1529-1597), σημαντικός πλατωνικός φιλόσοφος κατά την ιταλική αναγέννηση. 
51 Haugen (2011), 368. 
52 Αρ. Ποιητική 1449b-1450b. 
53 Angelo Poliziano (1454-1494), λόγιος της ιταλικής αναγέννησης, ο οποίος δίδαξε στο Πανεπιστήμιο 

της Φλωρεντίας. 
54 Francesco Patrizi (1529-1597), σημαντικός πλατωνικός φιλόσοφος κατά την ιταλική αναγέννηση. 
55 Haugen (2011), 369. 
56 Katz (1984), 370-371. 
57 Claudio Giovanni Antonio Monteverdi (1567-1643). 
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όπερα κατά τους χρόνους της δημιουργίας της. Θεωρείται από τους σύγχρονους 

ιστορικούς ως ο πατέρας της όπερας, της άριας και του basso continuo. Οι 

πρωτοποριακές του συνθετικές τεχνικές (stile modernο)58 οδήγησαν στην ουσιαστική 

μετάβαση από την αναγεννησιακή πολυφωνία στην εποχή του Μπαρόκ. Το 1607, 

συνθέτει την πρώτη του όπερα, με τίτλο Orfeo59 και λιμπρέτο του Striggio60, βασισμένο 

στον ομώνυμο αρχαίο ελληνικό μύθο. Το 1608, διοργανώνεται ένα φεστιβάλ61 όπερας 

προς τιμήν του γάμου του Gonzaga62, στο οποίο παρουσιάζονται αρκετά έργα με 

αρχαία ελληνική θεματολογία, όπως οι όπερες, L’ Arianna63 των Rinuccini & 

Monteverdi, και Ιl sacrificio d’Ifigenia64 των Striggio & Gagliano. Η καθιέρωση της 

όπερας ως ένα ξεχωριστό είδος δραματικής τέχνης συνδέεται όπως υποστηρίζει ο 

Michels65, με την μετακόμιση του Monteverdi στην Βενετία το 1613, όπου γίνεται 

διευθυντής της χορωδίας του Αγίου Μάρκου και συνθέτει παράλληλα με την 

εκκλησιαστική, κοσμική μουσική και όπερες. Το 1637 δημιουργείται το πρώτο 

δημόσιο θέατρο όπερας στη Βενετία (Teatro S. Cassiano), καθιστώντας την όπερα 

προσιτή το ευρύ κοινό66. 

Οι όπερες του Monteverdi θεωρούνται από τους ιστορικούς μουσικολόγους οι 

σημαντικότερες της εποχής του. Έχουν διασωθεί ολόκληρες τρεις όπερες του: 

L’Orfeo67 (Μάντοβα, 1607), Il ritorno d’Ulisse in patria68 (Βενετία, 1640), 

L’incoronazione di Poppea69 (Βενετία, 1643). Ο Ringer70 αναφέρει ότι η όπερα έχει 

δύο ιστορικά σημεία γενέσεως και ο Monteverdi εμπλέκεται και στα δύο: ένα κατά την 

εποχή των δοκιμών και παραστάσεων που περιλάμβαναν δράμα και μουσική το 1600, 

στην Φλωρεντία και ένα με την δημιουργία μίας πλήρους επαγγελματικής όπερας στη 

Βενετία μεταξύ της περιόδου 1630 και 1640, όπου συνέθεσε και τα δύο του τελευταία 

και σημαντικότερα έργα όπερας. 

                                                           
58 Stile modern (secunda pratitica): όρος που χρησιμοποιείται συχνά σε αντίθεση του όρου stile antico 

και αναφέρεται στην εκκλησιαστική μουσική που γράφτηκε μετά τα 1600 σε σύγχρονο στυλ (Grove 

Dictionary Online, 2001). 
https://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/view/10.1093/gmo/9781561592630.001.0001/omo-

9781561592630-e-0000018838.  
59 Michels (1995), 307-311. 
60 Alessandro Striggio (1540-1597), Ιταλός συνθέτης, οργανοπαίκτης και λιμπρεττίστας της πρώτης 

όπερας του Monteverdi, L’Orfeo (1607). 
61 Michels (1995), 309-315. 
62 Conzaga: Μεγάλη ηγεμονική οικογένεια της Βόρειας Ιταλίας.  
63 Αριάδνη. 
64 Η θυσία της Ιφιγένειας. 
65 Michels (1995), 311-315. 
66 Michels (1995), 313. 
67 Ορφέας. 
68 Η επιστροφή του Οδυσσέα στην πατρίδα. 
69 Η στέψη της Ποππαίας. 
70 Ringer (2000), x-xi. 

https://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/view/10.1093/gmo/9781561592630.001.0001/omo-9781561592630-e-0000018838
https://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/view/10.1093/gmo/9781561592630.001.0001/omo-9781561592630-e-0000018838
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2.6 Η μορφολογική δομή της Μπαρόκ όπερας 

Αυτά τα έργα που προαναφέρονται μεταξύ της εποχής του 1600-1645 και με 

κύριο εκπρόσωπο τον Monteverdi, ήταν εκείνα που καθόρισαν την όψη της πρώιμης 

Μπαρόκ όπερας. Όπως αναφέρεται από τον Ewans71: 

[…Ο Monteverdi καθιέρωσε ένα διάλογο μεταξύ διαφορετικών μουσικών μορφών, 

που αποτέλεσε μία πραγματική αναδημιουργία των δομικών αρχών μίας αρχαίας ελληνικής 

τραγωδίας, πάνω σε μία βάση από αναγεννησιακούς όρους…] 

Στο χρονικό πλαίσιο αυτών των ετών και μέσω αυτών των συνθετικών 

πειραματισμών, άρχισε να διακρίνεται72 ευκρινώς το μέρος της aria από το μέρος του 

recitativo και δόθηκε σημαντική βαρύτητα στη δραματουργία. Υπάρχουν τρεις μορφές 

μονωδιακής μουσικής73 που εντοπίζονται στην πρώιμη όπερα του 17ου αιώνα: i) η aria, 

ii) το recitativo και iii) το ariosο. Η Μπαρόκ aria συνοδεύεται το basso continuo74, το 

οποίο εκτελείται από τα βαθύφωνα όργανα της ορχήστρας (τσέλο, κοντραμπάσο και 

τσέμπαλο), τα οποία εκτελούν μια συνεχή μελωδική γραμμή ενώ το τσέμπαλο 

αυτοσχεδιάζει επάνω στις αρμονικές βαθμίδες του έργου. Η πρακτική αυτή αποτελεί 

μια σημαντική καινοτομία, η οποία δίνει για πρώτη φορά αυτόνομη μελωδική γραμμή 

στο σολιστικό κοσμικό τραγούδι και αποτελεί σημαντικό στοιχείο της όπερας. Ο όρος 

aria, χρησιμοποιείται συχνά τον 16ο και τον 17ο αιώνα, ως το «όμορφο τραγούδισμα 

που συγκινεί το ακροατήριο»75. Αναφορικά με το recitativo είναι ένα είδος μελωδικής 

αφήγησης, σαν μουσική απαγγελία και διαχωρίζεται σε δύο είδη, το recitativo secco, 

το οποίο συνοδεύεται μόνο από basso continuo και το recitativo accompagnato, που 

συνοδεύεται από ολόκληρη ορχήστρα. Το arioso76, επίσης συνοδεύεται από basso 

continuo, ο χαρακτήρας του είναι περισσότερο λυρικός από το recitativo αλλά όχι τόσο 

περίτεχνος όσο μία άρια.  Στη Μπαρόκ όπερα συναντώνται επιπλέον αρκετά 

ορχηστρικά μέρη77, ritornelli78, ντουέτα των τραγουδιστών και σπανίως μικρά 

χορωδιακά μέρη79, τα οποία αποφευγόταν λόγω οικονομικού κόστους. 

                                                           
71 Ewans (2018), 1, Oxford Classical Dictionary. 
https://oxfordre.com/classics/view/10.1093/acrefore/9780199381135.001.0001/acrefore-

9780199381135-e-7004.  
72 A Brief History of Opera, Opera North. https://www.operanorth.co.uk/explore-opera/a-brief-history-

of-opera/.  
73 Ringer (2000), 24. 
74 Basso Continuo: το συνεχές βάσιμο, είναι μία αδιάκοπη μελωδική γραμμή στο μπάσο που 

προσφέρει μία αρμονική βάση για τους σολίστες τραγουδιστές ή άλλους οργανοπαίκτες. Γραφόταν 

κυρίως για έγχορδα όργανα όπως τσέμπαλο, θεόρβη, λαούτο, άρπα, viola da gamba κ.λπ. (Ringer, 

2000, 9). 
75 Katz (1994), 371. 
76 Daniel, Britannica (2017). https://www.britannica.com/art/Western-music  
77 Ringer (2000), 27. 
78 Ritornelli: μικρά ορχηστρικά μέρη που επαναλαμβάνονται σαν πρελούδια. (Ringer, 2000, 27). 
79 Michels (1995), 311. 

https://oxfordre.com/classics/view/10.1093/acrefore/9780199381135.001.0001/acrefore-9780199381135-e-7004
https://oxfordre.com/classics/view/10.1093/acrefore/9780199381135.001.0001/acrefore-9780199381135-e-7004
https://www.operanorth.co.uk/explore-opera/a-brief-history-of-opera/
https://www.operanorth.co.uk/explore-opera/a-brief-history-of-opera/
https://www.britannica.com/art/Western-music
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O Carlton80, αναφέρεται στην έννοια της aria, σαν μια «μηχανή» της όπερας η 

οποία αποδίδει το συναίσθημα, τις ηθικές αξίες και το χαρακτήρα του πρωταγωνιστή. 

Ο ρόλος της aria, λοιπόν, του arioso και των χορωδιακών –όταν υπάρχουν-, δηλαδή 

των μερών με τον αμιγώς  λυρικό χαρακτήρα, είναι να εκφράζουν το συναίσθημα των 

χαρακτήρων, ενώ τα recitativi (είτε secci, είτε accompagnati), είναι εκείνα που 

προωθούν την δράση και εξελίσσεται η υπόθεση του έργου. 

Η όπερα ανάλογα με το ύφος της, διακρίνεται  από τις απαρχές της σε δύο είδη: 

i) opera seria, στην οποία πρώτη κυριαρχεί ο σοβαρός χαρακτήρας και το τραγικό 

στοιχείο, και ii) opera buffa, η οποία έχει κωμικό χαρακτήρα, αντλεί τα θέματά της από 

την καθημερινότητα και στην πρώιμη μορφή της δεν είναι αυτοτελής αλλά αποτελεί 

intermezzo της opera seria. 

Ο Michels χαρακτηρίζει την opera seria πλούσια σε σκέψεις και φανταστικές 

εικόνες, αλληγορική και ηρωική. Το θεματολογικό περιεχόμενο της Μπαρόκ όπερας, 

αντλείται κυρίως από την ελληνική μυθολογία. Υπήρχαν λιμπρετίστες που έγραφαν το 

libretto81 της όπερας, με πρώτο γνωστό λιμπρεττίστα τον Rinuccini82 (Δάφνη, 1597). 

Στην opera seria, οι σολίστες είναι συνήθως έως έξι ή επτά και επιλέγονται από κοινού 

από το συνθέτη και το λιμπρετίστα. Η σκηνοθεσία και η ενδυμασία, επίσης, έχουν 

ιδιαίτερη σημασία στην πρώιμη Μπαρόκ σκηνή. 

2.7 Η ιστορική εξέλιξη της όπερας μέχρι σήμερα 

Η Βενετσιάνικη όπερα83 με κύριο εκπρόσωπό το Monteverdi, προωθεί την 

οπερατική τέχνη κατά το 17ο και 18ο αιώνα σε όλη την Ιταλία (Ναπολιτάνικη και 

Ρωμαϊκή όπερα), αλλά και στις μεγαλύτερες πόλεις της Ευρώπης. Στη Γαλλία στα 1645 

που όπως αναφέρεται, η ιταλική όπερα ήταν γνωστή αλλά το ύφος της δεν είχε μεγάλη 

απήχηση με αποτέλεσμα, η γαλλική σχολή να δημιουργήσει ένα ξεχωριστό είδος 

όπερας. Με προκάτοχο τον Lully84, δημιουργείται το είδος σοβαρής όπερας που 

αναπτύχθηκε στην Γαλλία, η tragédie lyrique, η οποία φέρει σημαντικές ομοιότητες με 

το αρχαίο δράμα: 

[…  Η tragédie lyrique είναι η όπερα που ακολουθεί το πρότυπο της αρχαίας ελληνικής 

τραγωδίας, έχει πέντε πράξεις, σε αλεξανδρινούς και ιαμβικούς πεντάγραμμους στίχους˙ τα 

θέματα προέρχονται από την ελληνική μυθολογία, την παράδοση και τους ήρωες της ιστορίας 

ενώ κεντρική θέση κατέχει το δραματικό recitativo…]85 

                                                           
80 Carlton (2000), 73. 
81 Libretto: η ακριβής μετάφραση από τα ιταλικά είναι «βιβλιαράκι». Πρόκειται για το κείμενο της 

όπερας, το οποίο είναι προσαρμοσμένο στη μουσική του συνθέτη. 
82 Ottavio Rinuccini (1562-1621), Ιταλός ποιητής της Αναγέννησης και λιμπρεττίστας. 
83 Michels (1995), 313. 
84 Jean Baptiste Lully (1632-1687). 
85 Michels (1995), 317. 
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Ο τύπος της Μπαρόκ άριας, έτσι όπως διαμορφώθηκε στα τέλη του 17ου και 

στην αρχή του 18ου αιώνα είναι η aria da capo86 μέσω της οποίας οι τραγουδιστές 

επεδείκνυαν τις φωνητικές τους δεξιότητες, αυτοσχεδιάζοντας στο τελευταίο μέρος της 

άριας. Στην Ιταλική σκηνή87 συνέχιζε και τα επόμενα χρόνια να απουσιάζει η χορωδία 

και μπαλέτο, κάτι που λειτουργεί ακριβώς αντίθετα στη Γαλλία, όπου ακολουθείται το 

πρότυπο του Lully, και η σοβαρή όπερα συμπληρώνεται τόσο από χορωδιακά όσο και 

χορευτικά μέρη. 

Οι πρώτες σημαντικές προσπάθειες δημιουργίας όπερας στη Γερμανία88 

γίνονται μέσω του Handel89. Οι όπερές του κατά κύριο λόγο βασίζονται πάνω στο 

πρότυπο της ιταλικής σοβαρής όπερας ενώ στα έργα του κυριαρχεί η χρήση της 

Μπαρόκ aria da capo.  

Στις αρχές του 18ου αιώνα, με αρωγό το κίνημα του Διαφωτισμού που καλπάζει 

στις χώρες της Ευρώπης, η όπερα συνεχίζει μια ανοδική πορεία εξέλιξης με επίκεντρο 

της την ιταλική τραγουδιστική τεχνική90 του bel canto91. Ο Γερμανός συνθέτης Gluck92 

είναι γνωστός για τις σημαντικές του καινοτομίες93 στην όπερα, οι οποίες είχαν 

απώτερο στόχο την δημιουργία μιας φυσικότητας στη δραματική πλοκή, όπως 

συνέβαινε και με το αρχαίο δράμα. Δημιουργεί μία όπερα που συνδυάζει την ιταλική 

με τη γαλλική σχολή94 και στην οποία η μουσική υπηρετεί την ποίηση95 και όχι το 

αντίστροφο. Ο Lindenberger96 αναφέρει ότι τα επιτεύγματα του Gluck, αποτελούν τα 

πρώτα μεγάλα βήματα μίας εξελικτικής πορείας που κορυφώνεται στα έργα του 

Wagner και του Verdi. Οι  αρχαίοι κλασικοί μύθοι ακόμη και έναν αιώνα μετά, 

συνεχίζουν να αποτελούν πηγή έμπνευσης και δημιουργίας για τους συνθέτες. 

Από τα μέσα του 18ου αιώνα και έπειτα, ενώ οι συνθέτες κρατούν το πρότυπο 

της opera seria, δεν υπάρχει μεγάλος αριθμός έργων που βασίζονται σε αρχαίους 

ελληνικούς μύθους, οι ήρωες αρχίζουν να έρχονται σιγά σιγά πιο κοντά στην 

καθημερινότητα. Αρχές 19ου αιώνα, εμφανίζονται δύο μεγάλα μουσικά ρεύματα, ένα 

στην Ιταλία και ένα στη Γερμανία. Ο Verdi97 θεωρείται ο πατέρας της ιταλικής 

ρομαντικής όπερας, διατηρεί την παράδοση της opera seria και του bel cantο, ενώ οι 

                                                           
86 Aria da capo: άριας με τη φόρμα: ΑΒΑ’. Στο Α’ ο τραγουδιστής μπορούσε να αυτοσχεδιάζει.  
87 The Billboard Illustrated Encyclopedia of Opera (2004), 54-55. 
88 The Bilboard Illustrated Encyclopedia of Opera (2004), 54-67. 
89 George Frideric Handel (1685-1759). 
90 Michels (1995), 373. 
91Bel Canto: μετάφραση «το όμορφο τραγούδισμα», η ιταλική τραγουδιστική παράδοση. 
92 Christoph Willibald Gluck (1714-1787). 
93 Michels (1995), 381. 
94 Michels (1995), 381. 
95 The Billboard Illustrated Encyclopedia of Opera (2004), 82-83. 
96 Lindenberger (1998), 52. 
97 Giuseppe Verdi (1813-1901). 
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ήρωες των έργων πλέον σταματούν να έχουν υπερφυσική διάσταση όπως είχαν στα 

έργα που αφορούσαν μυθολογικό περιεχόμενο, διαπνέονται από το πνεύμα της 

βιομηχανικής επανάστασης και από ορθολογισμό. Ταυτόχρονα δρα, ο Wagner98, 

εκπρόσωπος του γερμανικού ρομαντισμού99, ο οποίος  μεταμορφώνει την όπερα σε 

musikdrama100 και αντίθετα με την Ιταλία, οι δικές του όπερες χαρακτηρίζονται από το 

έντονα επικό, ηρωικό και φανταστικό θεματολογικό περιεχόμενο τους, με μύθους όμως 

που προκύπτουν κυρίως από την γερμανική και σκανδιναβική μυθολογία. Σημαντική 

είναι η παρουσία του καλλιτεχνικού κινήματος του Ιταλικού βερισμού την τελευταία 

δεκαετία του 19ου αιώνα, όπου οι σκηνές της όπερας χαρακτηρίζονται από βιαιότητα 

και αντικατοπτρίζουν μία εντελώς ωμή πραγματικότητα με κύριο εκπρόσωπο τον 

Puccini101. Στην πιο σύγχρονη εποχή, από τον 20ο αιώνα εώς και σήμερα, υπάρχουν 

συνθέτες που ακολούθησαν νέα ρεύματα στη μουσική ενώ συναντάται μία τάση 

επιστροφής στην αναβίωση των αρχαίων ελληνικών μύθων. Παρόλα αυτά, η σύνδεση 

της όπερας του 20ου αιώνα  με το αρχαίο ελληνικό δράμα, πέραν του ίδιου του θέματος, 

δε φέρει καμία άλλη δομική ομοιότητα. 

Ενδεικτικά, κάποια σημαντικά έργα που γράφτηκαν από τα μέσα του 18ου 

αιώνα και έπειτα, με αναφορές στην αρχαία ελληνική μυθολογία και στα έργα των 

Ελλήνων τραγικών είναι:  Idomeneo – W.A. Mozart (1781), Médée – L. Cherubini 

(1797), Sapho – C. Gounod (1851), Les Troyens – H. Berlioz (1858), Elektra – R. 

Strauss (1909), Déjanire – C. Saint – Saëns (1911), Ariadne Auf Naxos – R. Strauss 

(1916), Antigonae – C. Orff (1949), Oedipus Tyrann – C. Orff (1959), Μήδεια – Μ. 

Θεοδωράκης (1988), Αντιγόνη – Μ. Θεοδωράκης (1999). 

                                                           
98 Richard Wagner (1813-1883). 
99 Billboard Illustrated Encyclopedia of Opera (2004), 178-189 & Michels (1995), 453. 
100 Musikdrama: είδος σοβαρού μουσικού θεάτρου. Ο Wagner δημιούργησε ένα νέο επαναστατικό 

μουσικό είδος, το συνολικό έργο τέχνης (gesamtkunstwerk), το οποίο συνδύαζε όλες τις διαστάσεις 

των τεχνών και έγινε ευρέως γνωστό ως μουσικό δράμα. (English National Opera, 2020). 
https://eno.org/composers/richard-wagner/  
101 Giacomo Puccini (1858-1924). 

https://eno.org/composers/richard-wagner/
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΡΑΜΑ 

ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΠΕΡΑ 

 

3.1 Κοινά χαρακτηριστικά ανάμεσα στις περιόδους ανάπτυξης των δύο 

δραματικών ειδών 

Στο παρόν κεφάλαιο ερευνώνται ορισμένα κοινά στοιχεία που παρατηρούνται 

ανάμεσα στην ιστορική εξέλιξη του αρχαίου ελληνικού δράματος και της όπερας, με 

απώτερο σκοπό να εντοπιστούν πιθανές μεταξύ τους σχέσεις. 

Οι περίοδοι ανάπτυξης των δύο δραματικών ειδών από τη μία ο χρυσός 5ος  

αιώνας π.Χ. για το ελληνικό δράμα από την άλλη και ο 16ος αιώνας της Αναγέννησης 

για την όπερα, συνοδεύονται αμφότεροι από σημαντικές κοινωνικοπολιτικές 

αναμορφώσεις και έντονη άνθιση των καλών τεχνών. 

Όπως αναφέρθηκε στο πρώτο κεφάλαιο, το αρχαίο δράμα άκμασε σε μία 

χρονική περίοδο κατά την οποία σημειώθηκαν σημαντικές πολιτικές εξελίξεις (με την 

εγκαθίδρυση της δημοκρατίας και την πτώση του τυραννικού καθεστώτος), κάτι που 

φυσικά είχε άμεσες προεκτάσεις και στην κοινωνία και τις τέχνες. Τόσο οι απλοί 

πολίτες όσο και οι άνθρωποι των τεχνών και οι πολιτικοί, έδειξαν έντονο ενδιαφέρον 

για τις ανθρώπινες αξίες. 

Κατά το 16ο αιώνα, το πέρασμα από την σκοτεινή εποχή του Μεσαίωνα στην 

προοδευτική Αναγέννηση, συνοδεύτηκε από σημαντικές αλλαγές σε κοινωνικό και 

πολιτικό επίπεδο. Πρόκειται για μία εποχή που «χαρακτηρίστηκε από μία αύξηση του 

ενδιαφέροντος των ανθρώπων για τη γνώση και τις αξίες της κλασσικής εποχής»102. 

Η όπερα, όπως προ αναφέρθηκε φέρει στοιχεία του αρχαίου ελληνικού 

δράματος, τα οποία εντοπίζονται τόσο στη δομική της διάρθρωση, όσο και στο 

λιμπρέτο της. Σύμφωνα με τους πρώτους δημιουργούς της, στους κύριους λόγους της 

δημιουργίας της περιλαμβάνεται η πνευματική καλλιέργεια του ανθρώπου και οι 

ανθρώπινες αξίες. 

3.2 Η δραματουργία ως κοινός παράγοντας των δύο δραματικών τεχνών 

Το αρχαίο δράμα διακρίνεται από άλλα είδη δραματικής ποίησης της 

αρχαιότητας, στο ότι χαρακτηρίζεται από σκηνική δράση103. Το ίδιο στοιχείο της 

σκηνικής δράσης αποτελεί κύριο χαρακτηριστικό και της όπερας. Η ίδια η λέξη 

                                                           
102 Encyclopedia Britannica (2020). https://www.britannica.com/event/Renaissance  
103 Αρ. Ποιητική (1449b-1450b): «δρώντων καὶ οὐ δι᾽ ἀπαγγελίας»: Η μίμηση δεν γίνεται στην τραγωδία 

με απαγγελία, αλλά με το να παρουσιάζονται οι άνθρωποι που είναι το αντικείμενο της μίμησης σαν να 

δρουν οι ίδιοι (μτφ Δ. Λυπουρλής). 

https://www.britannica.com/event/Renaissance
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opera104 σημαίνει «έργο», δηλαδή κάτι που συμβαίνει. Η όπερα συνδυάζει διαλόγους 

και μονολόγους πάντοτε με τη συνοδεία μουσικής και με τους πρωταγωνιστές να 

τραγουδούν. Η σκηνική δράση –όπως ισχύει και για το αρχαίο δράμα- είναι 

αναπόσπαστο στοιχείο της. 

3.3 Ο μύθος ως κοινό στοιχείο του αρχαίου δράματος και της opera seria 

Οι ποιητές της αρχαιότητας επέλεγαν μία μακρινή ηρωική εποχή ως πλαίσιο 

εξέλιξης της πλοκής των έργων τους, επενδυμένη με αντίστοιχα σκηνικά και 

κουστούμια. Σε σχέση με την επιλογή αυτή ο Ewans105 υποστηρίζει πως «αυτή η 

ιστορική διάσταση του σκηνικού που διαδραματίζονταν το αρχαίο δράμα, τα εξωτικά 

κοστούμια και προβολή της ποιητικής γλώσσας σε αντίθεση με τον απλό, καθημερινό 

λόγο, έδινε την δυνατότητα στο ακροατήριο να ταυτιστεί με τις συμφορές και τα 

βάσανα των χαρακτήρων του έργου». Παρατηρείται ότι πως πολλοί από τους 

δημιουργούς της opera seria (ιδιαίτερα κατά την Μπαρόκ εποχή), είτε ορμώμενοι από 

τα ίδια θέματα (δηλαδή αρχαιοελληνικά δράματα και τους μύθους), είτε από άλλα 

θέματα που εμπεριέχουν ηρωικό και μεταφυσικό περιεχόμενο (βλ. αργότερα Wagner), 

επιζητούν αυτήν την απόσταση από την καθημερινότητα, τόσο μέσω του ίδιου του 

μύθου, όπως και μέσω της σκηνοθεσίας και του λιμπρέττου. 

Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο γεγονός το ότι η αρχαία ελληνική μυθολογία, τα 

ομηρικά έπη, τα δράματα του Ευριπίδη, του Αισχύλου και του Σοφοκλή, είναι ιδιαίτερα 

προσφιλή θέματα λιμπρέτων για πολλούς συνθέτες από την εποχή του Μπαρόκ μέχρι 

σήμερα. 

3.4 Τα κοινά «κατά το ποιόν» στοιχεία ανάμεσα στο αρχαίο δράμα και την 

opera seria. 

Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, το δράμα χαρακτηρίζεται από συγκεκριμένα 

«κατά το ποιον στοιχεία», στα οποία γίνεται διεξοδική αναφορά στην ενότητα 1.3. Η 

όπερα, η οποία δημιουργείται 21 αιώνες αργότερα, διαθέτει επίσης «κατά το ποιον 

στοιχεία», ορισμένα από τα οποία είναι κοινά με αυτά του αρχαίου δράματος: 

i) Ως προς το μύθο: ο μύθος αφορά την πλοκή του έργου, την υπόθεση. Οι 

δημιουργοί του αρχαίου δράματος αντλούν την θεματολογία των έργων τους 

από την ελληνική μυθολογία και την επική ποίηση. Κατά αντιστοιχία, 

παρατηρούμε ότι παρομοίως πράττουν και οι δημιουργοί της όπερας, οι οποίοι 

πραγματεύονται είτε αυτούσια δραματικά έργα του Αισχύλου, του Ευριπίδη και 

                                                           
104 Opus: ο ενικός αριθμός της ιταλικής λέξης με λατινική προέλευση που σημαίνει «έργο» (για αυτό 

και οι συνθέτες ονομάζουν τα έργα τους ως opus). 
105 Ewans (2007), 3. 
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του Σοφοκλή, είτε λαμβάνουν την έμπνευσή τους παραλλάσσοντας γνωστούς 

αρχαίους ελληνικούς μύθους. 

ii) Ως προς το ήθος: Το ήθος αναφέρεται στους χαρακτήρες ενός έργου και στις 

προθέσεις αυτών, στα χαρακτηριστικά της συμπεριφοράς τους. Πρόκειται για 

ένα ακόμη κοινό στοιχείο του αρχαίου δράματος και της όπερας. Οι ήρωες που 

εμφανίζονται στα αρχαία δράματα είναι συνήθως αριστοκρατικής καταγωγής 

(βασιλιάδες, πρίγκιπες, έχουν θεϊκή καταγωγή κλπ.), οι οποίοι υποκύπτουν στα 

προσωπικά τους πάθη, διαπράττουν ύβρεις106, τιμωρούνται για τα λάθη τους 

και έπειτα λυτρώνονται. Κατά αντίστοιχο τρόπο, οι πρωταγωνιστές στην όπερα, 

εμφανίζουν κοινά γνωρίσματα με τους τραγικούς ήρωες του δράματος. Κυρίως 

στα πρώτα χρόνια της δημιουργίας της, οι πρωταγωνιστές της opera seria είναι 

μυθικοί ήρωες, με ευγενική καταγωγή, που καλούνται πολλές φορές να 

αντιμετωπίσουν τις θεϊκές δυνάμεις κ.ο.κ., κάτι που αλλάζει από την εποχή του 

κλασικισμού και έπειτα, καθώς οι χαρακτήρες αρχίζουν να έρχονται πιο κοντά 

στον καθημερινό άνθρωπο, χωρίς όμως να χάνουν τα τραγικά στοιχεία του 

χαρακτήρα τους, τα οποία προσδίδουν και συνολικά το δραματικό και σοβαρό 

στοιχείο, τόσο στο ένα όσο και στο άλλο είδος δραματικής τέχνης. 

iii) Ως προς την διάνοια: Η διάνοια στο αρχαίο δράμα, χαρακτηρίζει το ποιόν των 

χαρακτήρων των πρωταγωνιστών: ο τρόπος σκέψης τους, ο τρόπος λήψης 

αποφάσεων τους και η συνολική τους δράσης. Οι ήρωες ενός αρχαίου 

δράματος, μέσα από την προσωπική τους πλάνη και τον τρόπο που 

αντιμετωπίζουν τα αδιέξοδα στα οποία βρίσκονται, καταφέρνουν να 

προβληματίσουν τον ακροατή. Με αντίστοιχο τρόπο, ο πρωταγωνιστής στην 

opera seria, χαρακτηρίζεται ως προς το ποιόν του, από τον τρόπο που 

αντιμετωπίζει τα γεγονότα που συμβαίνουν γύρω του. Πρόκειται για 

ανθρώπους που αντιμετωπίζουν προβλήματα, έρχονται αντιμέτωποι με τα 

ανθρώπινα πάθη, τη μοίρα, την προδοσία κ.ο.κ., Ο τρόπος που σκέφτονται και 

πράττουν οι χαρακτήρες τόσο στο αρχαίο δράμα όσο και στην opera seria, έχει 

έναν κοινό σοβαρό και δραματικό χαρακτήρα. 

iv) Ως προς την λέξις: Πρόκειται για το χαρακτηριστικό ύφος, δηλαδή την ποιητική 

γλώσσα και τη συγκεκριμένη επιλογή των λέξεων του δημιουργού. Ο 

δημιουργοί των αρχαίων δραμάτων χρησιμοποιούν έμμετρο στίχο (σε ποικίλα 

                                                           
106 Στην αρχαία ελληνική τραγωδία, η ύβρις ήταν ένα θανατηφόρο αμάρτημα και μπορούσε να 

προκαλέσει την πτώση  του τραγικού ήρωα. Ο ήρωας χαρακτηρίζεται από υπερβολική αυτοπεποίθηση 

και θεωρεί πως μπορεί να υπερβεί τα ανθρώπινα όρια και να λειτουργήσει σαν Θεός. Οι Θεοί, 

αναπόφευκτα τιμωρούν τον παραβάτη με τιμωρία που υπενθυμίζει την θνησιμότητα του. (Merriam - 

Webster: https://www.merriam-webster.com/dictionary/hubris). 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/hubris
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μέτρα, αλλά κυρίως ιαμβικό τρίμετρο). Η λέξις αφορά επίσης τους επιθετικούς 

προσδιορισμούς του ποιητή, όπως και το γλωσσικό ύφος, το οποίο είναι πιο 

λόγιο από αυτό της καθημερινής ομιλούμενης γλώσσας, προσδίδοντας στο 

λόγο μια σοβαρότητα, αλλά και μια «απόσταση» από την καθημερινότητα. 

Αντίστοιχα και το λιμπρέτο της όπερα seria διακρίνεται για την λόγια γλώσσα 

του. Το λιμπρέτο κατά κύριο λόγο είναι πιο σύντομο, καθώς οι μελισματικές 

γραμμές και τα recitativi λειτουργούν ως επιμηκυντές του κειμένου. 

v) Ως προς το μέλος: Το μέλος κατά τον Αριστοτέλη, αναφέρεται στη μουσική 

συνοδεία, στα λυρικά μέρη δηλαδή, που πλαισιώνουν το αρχαίο ελληνικό 

δράμα. Δεν είναι γνωστή η ακριβής απόδοση αυτής της μουσικής λόγω της 

απουσίας ηχητικών ντοκουμέντων, επομένως, δε μπορούν να εξαχθούν με 

ασφάλεια συμπεράσματα για την πιθανή σχέση που θα μπορούσε να έχει  με τη 

μουσική που πλαισιώνει το λιμπρέτο της όπερας seria. Οι αναγεννησιακοί 

δημιουργοί της όπερας χρησιμοποίησαν στη θέση του το μέλους το recitativo 

και την aria. 

vi) Ως προς την όψις: Η όψις στο αρχαίο δράμα, αναφέρεται στη σκηνοθεσία και 

τη χρήση σκηνογραφικών μέσων (κοστούμια, προσωπεία, σκηνοθετικές 

μηχανές κ.λπ.), στοιχεία τα οποία υιοθετούνται με αρκετά ταυτόσημο τρόπο και 

στην όπερα, προσαρμοσμένα στα τεχνικά μέσα και τα ενδυματολογικά είδη της 

εποχής. Παρατηρείται τόσο στο δράμα, όσο και την όπερα, η ιδιαίτερη σημασία 

που δίνεται στη σκηνοθεσία, τη σκηνογραφία, και τα κουστούμια, ως 

υποστηρικτικό μέσο της σκηνικής εξέλιξης της υπόθεσης. 

3.5 Τα κοινά «κατά το ποσόν» στοιχεία ανάμεσα στο αρχαίο δράμα και την 

opera seria. 

Η σχέση ανάμεσα στη μορφολογική διάρθρωση του αρχαίου δράματος και της 

όπερας, διακρίνεται με τη σύγκριση των «κατά ποσόν» μερών (ενότητα 1.3.), όπως τα 

ορίζει ο Αριστοτέλης: 

i) Πρόλογος: Το αρχαίο δράμα ξεκινά με τον πρόλογο που σηματοδοτεί την 

έναρξη του έργου και συνήθως αποτελείται από το μονόλογο ενός υποκριτή. 

Κατ’ αντιστοιχία, του Peri στην όπερά του Euridice (1600), θέτει στο μέρος του 

προλόγου τον ρόλο la tragedia (prologue), που αποτελεί την πρώτη άρια και 

λειτουργεί ως εισαγωγή της όπερας. Ο Monteverdi κατά τον ίδιο τρόπο, στην 

όπερά του L’Orfeo (1607), περιλαμβάνει στην εισαγωγή της όπερας μία πρώτη 

άρια από τον χαρακτήρα la musica (prologue).  

 Τόσο στη μία, όσο και στην άλλη περίπτωση, ακολουθείται το δομικό πρότυπο 

του «προλόγου», όπου οι χαρακτήρες, ενημερώνουν τον ακροατή για την 
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υπόθεση που πρόκειται να εξελιχθεί και κατόπιν, καλούν το χορό και τους 

πρωταγωνιστές στη σκηνή. H όπερα L’ Orfeo του Monteverdi, διαθέτει χορό 

από ποιμένες και νύμφες της αρχαιότητας, σύμφωνα με τη θεματολογία του 

έργου, όπως διαθέτει και η όπερα Euridice του Peri, ο οποίος εισέρχεται στη 

σκηνή μαζί με τους πρωταγωνιστές του έργου, μετά την άρια-πρόλογο.  

Συνεπώς, στις πρώτες Μπαρόκ όπερες εντοπίζεται ένα πρώτο μικρό 

τραγουδιστικό μέρος το οποίο λειτουργεί ως πρόλογος. Στην πορεία των ετών 

το εισαγωγικό μέρος μίας όπερας αλλάζει μορφή, και μετατρέπεται σε ένα 

αυτοτελές ορχηστρικό μέρος που ονομάζεται overture107. Η πρώτη σημαντική 

εμφάνιση ολοκληρωμένης overture108 γίνεται στη Γαλλία από τον Jean Baptiste 

Lully, σε έργα όπως η όπερά του Thésée109. 

ii)  Πάροδος : Στο αρχαίο δράμα μετά τον πρόλογο ακολουθεί η πάροδος110, που 

αποτελεί το πρώτο χορικό111 κατά το οποίο ο χορός, εισέρχεται τραγουδιστά 

και με ρυθμικό βηματισμό σκηνή. Στην όπερα παρατηρείται κάποια αντιστοιχία 

του χορού με τη χορωδία ή το μπαλέτο, τα οποία όπως και ο χορός έχουν το 

ρόλο της έκφρασης των συναισθημάτων ή του πιθανού σχολιασμού των 

γεγονότων που διαδραματίζονται στην υπόθεση. Παρόλα αυτά, η παρουσία της 

χορωδίας ή του μπαλέτου στην όπερα seria δεν είναι συστηματική (υπάρχουν 

όπερες  που δεν περιλαμβάνουν κανένα ή μόνο ένα από τα δυο), αλλά και η 

θέση της στην δομική αλληλουχία της όπερας δεν είναι σταθερή, όπως 

συμβαίνει με το πρώτο χορικό του δράματος το οποίο σχεδόν πάντοτε έπεται 

του προλόγου. 

iii) Επεισόδια : Στο δράμα παρατηρούνται τόσο λυρικά όσο και απαγγελτικά μέρη. 

Τα επεισόδια ανήκουν στα απαγγελτικά μέρη, αποτελούν το κύριο μέρος του 

δράματος και απαρτίζονται από μονολόγους και διαλόγους μεταξύ των 

υποκριτών, οι οποίοι προωθούν την υπόθεση. Αντίστοιχα, στην όπερα το 

recitativo, έχει απαγγελτικό και αφηγηματικό χαρακτήρα, πλησιάζοντας 

οργανικά στο μονόλογο του δράματος (Storey και Allan)112. 

                                                           
107 Overture: Αποτελεί ανεξάρτητη μουσική σύνθεση, η οποία λειτουργεί και σαν την ορχηστρική 

εισαγωγή σε ένα δραματικό μουσικό έργο (Encyclopedia Britannica, 2008). 

https://www.britannica.com/art/overture-music.  
108 Overture: στην γαλλική γλώσσα μεταφράζεται ως το «άνοιγμα» 
109 Encyclopedia Britannica (2008), Βλ. σύνδεσμο παραπάνω. 
110 Πάροδος: Σηματοδοτεί το πρώτο τραγούδι του χορού στην αρχαία ελληνική τραγωδία καθώς 

εισέρχεται με ρυθμικό βηματισμό στη σκηνή. Η πάροδος εκτός από τμήμα στα κατά ποσών μέρη του 

Αριστοτέλη, είναι και κυριολεκτικά η πλάγια είσοδος από την οποία περνούσαν οι υποκριτές για να 

βρεθούν στο μέρος της ορχήστρας και να ξεκινήσει η τραγωδία 
111 Λυρικό μέρος του χορού στην αρχαία ελληνική τραγωδία. 
112 Storey & Allan (2005), 89 

https://www.britannica.com/art/overture-music
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iv) Στάσιμον : Τα στάσιμα ή χορικά είναι τα αμιγώς λυρικά μέρη του χορού, τα 

οποία παρεμβάλλονται ανάμεσα σε κάθε επεισόδιο. Στα στάσιμα, ο χορός 

τραγουδά (σε ορισμένες περιπτώσεις μαζί με τους υποκριτές), ενισχύοντας το 

μυθολογικό πλαίσιο που έχει παρουσιαστεί στο προηγούμενο επεισόδιο, με 

απώτερο στόχο την διέγερση των συναισθημάτων του ακροατή. Τα στάσιμα 

έχουν στροφικό χαρακτήρα (αποτελούνται από ζευγάρια στροφών και 

αντιστροφών113). Στην όπερα seria δε συναντάται τόσο συχνά το μπαλέτο ως 

βασικό δομικό της στοιχείο (με εξαίρεση τη γαλλική σχολή), και τον κύριο ρόλο 

της έκφρασης των συναισθημάτων επωμίζονται οι λυρικοί τραγουδιστές μέσα 

από την άρια. Συνεπώς, θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι τα στάσιμα σχετίζονται 

ως προς τον οργανικό τους ρόλο στο δράμα με την aria  της όπερα seria. 

Σημαντικό στοιχείο επίσης, είναι ο ίδιος ο στροφικός χαρακτήρας του στίχου 

των στασίμων, ο οποίος πλησιάζει μετρικά τη μορφή του στίχου της Μπαρόκ 

aria da capo. 

v) Μονωδίες – Διωδίες: Στο αρχαίο δράμα απαντώνται και αμιγώς σολιστικά 

μέρη, οι μονωδίες και οι διωδίες των υποκριτών. Τα μέρη αυτά, έχουν λυρικό 

χαρακτήρα, δηλαδή παρουσιάζονται με συνοδεία μουσικής και μπορούν να 

συσχετιστούν με το μονωδιακό μέρος του λυρικού τραγουδιστή της όπερας. 

Απουσιάζει όμως, ο στροφικός χαρακτήρας (τα ζευγάρια των στροφών και των 

αντιστρόφων)114 που παρατηρείται στα χορικά και που έρχεται σε πιο ευθεία 

αντιστοιχία με τα μονωδιακά μέρη της όπερας. Η άρια φέρει ορισμένες 

ομοιότητες με το μέρος της μονωδίας του υποκριτή του δράματος, όπως είναι 

το «σολιστικό» στοιχείο και ως προς το ότι παρουσιάζεται με την συνοδεία 

μουσικής. Αντίστοιχα οι διωδίες, θα μπορούσαν να συσχετιστούν με τα 

σολιστικά duetti της όπερας. Τα λυρικά μέρη του δράματος και στις δύο 

περιπτώσεις, είτε ως χορικά είτε ως μονωδίες, ενισχύουν το συναισθηματικό 

υπόβαθρο και αποτυπώνουν τις σκέψεις των πρωταγωνιστών, κάτι που 

συμβαίνει με αντίστοιχο τρόπο με τις άριες και τα χορικά της όπερας, όπου 

εκφράζονται τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. 

vi) Κόμμος : Επιπρόσθετα, ο κόμμος είναι το θρηνητικό τραγούδι115 μεταξύ 

υποκριτή και χορού στο αρχαίο δράμα. Αντίστοιχα, στη Μπαρόκ όπερα 

                                                           
113 Στο ελληνικό δράμα, η στροφή ήταν το πρώτο μέρος μίας χορωδιακής ωδής με πιο ελεύθερο 

μετρικό και ρυθμικό χαρακτήρα, η οποία έπονταν μία αντιστροφής αντίστοιχου είδους. Στα χορικά 

κάθε ένα από τα δύο τμήματα συσχετίζονταν και με μία συγκεκριμένη κίνησή του χορού. Κατά τη 

διάρκεια της στροφής ο χορός κινούνταν από τα αριστερά προς τα δεξιά, ενώ κατά τη διάρκεια της 

αντιστροφής αντίθετα, δηλαδή από τα δεξιά προς τα αριστερά (Encyclopedia Britannica). 

https://www.britannica.com/art/antistrophe (2016) & https://www.britannica.com/art/strophe (1999).   
114 Storey & Allan (2005), 90. 
115 Hoxby (2005), 259-261. 

https://www.britannica.com/art/antistrophe
https://www.britannica.com/art/strophe
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εντοπίζεται ένας ξεχωριστός τύπος άριας, το lamento116, το οποίο έχει  

θρηνητικό χαρακτήρα και εξελίσσεται πάνω σε ένα ostinato117 (π.χ. Lamento 

D’Arianna, L’Arianna, Monteverdi, 1609) ή αποδίδεται από τη χορωδία (π.χ. 

Purcell, Dido & Aeneas). Ο ρόλος και στις δύο περιπτώσεις είναι η έκφραση 

της δραματικής έντασης, η οποία διεγείρει αντίστοιχα συναισθήματα στον 

ακροατή. 

vii) Έξοδος: Το δράμα δομικά ολοκληρώνεται με την έξοδο, κατά την οποία οι 

υποκριτές και ο χορός αποσύρονται από τη σκηνή, καθώς έχει ολοκληρωθεί η 

πλοκή της υπόθεσης. Αντίστοιχα και στην opera seria, το finale118 

περιλαμβάνει ένα τελικό μουσικό μέρος, για το οποίο δεν υπάρχει 

συγκεκριμένος τύπος (μπορεί να είναι είτε ένα ensemble από όλους τους 

συντελεστές και το χορό (εάν υπάρχει), είτε μία άρια κ.ο.κ.), που οδηγεί στην 

ολοκλήρωση της εξέλιξης της υπόθεσης. 

3.6 Ο τραγικός ήρωας του αρχαίου δράματος και της opera seria ως μέσο 

διαπαιδαγώγησης. 

Τόσο στο αρχαίο δράμα, όσο και στην όπερα seria, κυρίως της Μπαρόκ 

περιόδου, οι δημιουργοί τους ανατρέχουν σε μύθους που οδηγούν στην πνευματική και 

ηθική ανάταση του ακροατή. Οι ήρωες είναι κατά κύριο λόγο τραγικοί. Πρόκειται για 

χαρακτήρες που βρίσκονται σε κάποιο ηθικό αδιέξοδο και μέσω της προσωπικής τους 

προσπάθειας για λύτρωση, καταφέρνουν αρχικά να προβληματίσουν τον ακροατή και 

κατόπιν να του επιφέρουν εξιλέωση με τη λύση της υπόθεσης, ακόμη και αν αυτή είναι 

ο θάνατος, η θυσία ή η αυτοθυσία. Ο Hoxby119 τονίζοντας την ομοιότητα των 

συναισθημάτων που επιφέρει στην ψυχή και τη σκέψη του ακροατή τόσο το αρχαίο 

δράμα, όσο και η Μπαρόκ opera seria αναφέρει: 

[…η συνεισφορά του Ευριπίδη στην Μπαρόκ όπερα δεν θα πρέπει να υπολογίζεται 

από τον αριθμό των οπερών που βασίζονται άμεσα στις τραγωδίες του. Μία Αριάδνη…μπορεί 

να θρηνεί όπως μία Ευριπίδεια ηρωίδα, ενώ αντιθέτως, μία όπερα που μπορεί να βασίζεται 

συγκεκριμένα σε κάποια τραγωδία του, μπορεί να μη φέρει σημαντική ομοιότητα με την 

ίδια…] 

                                                           
116 Rosand (2002), Oxford Music Online. 

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

9781561592630-e-0000015904?_start=1&pos=1&q=lamento&search=quick  
117 Ostinato: μία μουσική φράση (ένα σύμπλεγμα από νότες) ή ένα ρυθμικό μέρος, που 

επαναλαμβάνεται πολλές φορές κατά τη διάρκεια μίας μεγαλύτερης φράσης (Cambridge Dictionary).  
118 McClymonds, Cook & Budden (2007), Grove Music Online. 

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

9781561592630-e-5000901622  
119 Hoxby (2005), 261. 

https://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/view/10.1093/gmo/9781561592630.001.0001/omo-9781561592630-e-0000015904?_start=1&pos=1&q=lamento&search=quick
https://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/view/10.1093/gmo/9781561592630.001.0001/omo-9781561592630-e-0000015904?_start=1&pos=1&q=lamento&search=quick
https://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/view/10.1093/gmo/9781561592630.001.0001/omo-9781561592630-e-5000901622
https://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/view/10.1093/gmo/9781561592630.001.0001/omo-9781561592630-e-5000901622
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Ο ίδιος υποστηρίζει επιπλέον, ότι οι αναγεννησιακοί συνθέτες γνώριζαν την 

λειτουργική θέση της καθάρσεως του Αριστοτέλη στο αρχαίο δράμα και επιδίωξαν η 

δημιουργία όπερας να υπηρετεί την ίδια συνθήκη120. Μια συνθήκη που οδηγεί τους 

ακροατές μέσω της συγκινησιακής φόρτισης και της ψυχικής οδύνης από τα τραγικά 

συμβάντα που πραγματεύονται τα έργα, σε ηθική απελευθέρωση, στην «κάθαρση» του 

εσωτερικού τους κόσμου. Συνεπώς, ένα ακόμη σημαντικό συνδετικό στοιχείο ανάμεσα 

στο δράμα και την όπερα είναι το περιεχόμενο του στίχου (ή του λιμπρέτου, 

αντίστοιχα), το οποίο δεν είναι απλά δραματικό, αλλά στοχεύει στον πνευματικό 

προβληματισμό και την ψυχική ανάταση του ακροατή, στην καλλιέργεια των ηθικών 

αξιών και την πνευματική αφύπνιση σε σχέση με ζητήματα ηθικής και αξίας της 

ανθρώπινης ζωής. 

  

                                                           
120 Hoxby (2005), 264. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

Μέσα από τη συγκριτική θεώρηση ανάμεσα  στο αρχαίο ελληνικό δράμα και 

την όπερα της Μπαρόκ εποχής, συνάγονται τα εξής συμπεράσματα: 

i) Τόσο το αρχαίο δράμα, όσο και η opera seria, έχουν κοινά στοιχεία στη 

θεματολογία τους, αλλά και στη δομική τους διάρθρωση. Κυριαρχούν οι 

υπερφυσικοί ήρωες και υπάρχει επιμύθιο. Δομικά παρατηρούνται ομοιότητες 

που αναφέρονται ειδικότερα στις υποενότητες 3.4 και 3.5. 

ii) Ο πρόλογος, ο μονόλογος, ο κόμμος και η έξοδος του δράματος, έχουν 

αντίστοιχη λειτουργική θέση με την ουβερτούρα, το ρετσιτατίβο, το lament και 

το finale της όπερας.  

iii) Και τα δύο είδη δραματικής τέχνης εξελίχθηκαν σε ιστορικές περιόδους οι 

οποίες συνοδεύτηκαν από πολιτικές και κοινωνικές αλλαγές  με κεντρικό άξονα 

τη δημοκρατία και τις ανθρωπιστικές αξίες (Χρυσός αιώνας – Αναγέννηση). 

iv) Παρατηρείται μια σημαντική διαφοροποίηση στη χρήση του μέλους. Ενώ στην 

opera seria το μουσικό στοιχείο αποτελεί το κύριο συστατικό της στοιχείο, στο 

αρχαίο δράμα απαντάται τόσο το μελωδικό όσο και το απαγγελτικό στοιχείο. 

v) Τέλος, ανάμεσα στις διαφορές που παρατηρούνται στα δύο υπό έρευνα είδη 

δραματικής έκφρασης, είναι ο ρόλος του χορού του αρχαίου δράματος, σε 

σχέση με το χορό ή τη χορωδία της όπερας. Το μέρος του χορού είναι ιδιαίτερης 

σημασίας για το αρχαίο δράμα, καθώς εμφανίζεται σε μεγάλο βαθμό, εκφράζει 

τα συναισθήματα και ενίοτε σχολιάζει τα γεγονότα που διαδραματίζονται στην 

υπόθεση. Στην όπερα τόσο τα χορευτικά, όσο και τα χορωδιακά μέρη δεν 

εμφανίζονται συστηματικά και δεν προωθούν σημαντικά την υπόθεση, η οποία 

στη Μπαρόκ όπερα εξελίσσεται κυρίως μέσα από τις άριες των σολιστών – 

πρωταγωνιστών. 
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΡΕΣΙΤΑΛ: 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

1. Amarti si vorrei – G.F. Handel (1685-1759), Teseo. 

2. O toi qui prolongeas mes jours – C.W. Gluck (1714-1787), Iphigénie en Tauride. 

3. Padre, germani, addio – W.A. Mozart (1756-1791), Idomeneo.  

 

Amarti si vorrei, άρια από την όπερα Teseo του Handel, αποτελεί ένα 

αντιπροσωπευτικό παράδειγμα πρώιμου Μπαρόκ μελοδράματος που φέρει κοινά 

στοιχεία με την αρχαία ελληνική μονωδία. Επιπλέον, μορφολογικά η συγκεκριμένη 

άρια η οποία έχει στροφική δομή (ΑΒΆ) μπορεί να έχει αντιστοιχία με την στροφική 

δομή των στάσιμων σε ένα αρχαίο δράμα. Η θεματολογία του έργου που πραγματεύεται 

τον μύθο του Θησέα, έχει αντληθεί από τον Πλούταρχο.  

 O toi qui prolongeas mes jours, του C.W. Gluck από το έργο Iphigénie en 

Tauride, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα άριας με λιμπρέττο από το ομώνυμο 

δράμα του Ευριπίδη, Ιφιγένεια Εν Ταύροις. Ο μονόλογος της Ιφιγένειας στο Ναό της 

Αρτέμιδος, στον πρόλογο του δράματος, περιγράφει το εφιαλτικό όνειρο που είδε, ότι 

σκότωσε τον αδερφό της Ορέστη. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο λειτουργεί και η άρια 

στο μελόδραμα του Gluck, στην έναρξη της πρώτης πράξης.  

Η άρια Padre, germani, addio είναι μια ιδιαίτερα εκφραστική άρια, στην οποία 

ο χαρακτήρας της Ilia εξωτερικεύει τα συναισθήματά του, με ένα δραματικό τρόπο που 

μπορεί να συγκριθεί με τον εκφραστικό τρόπο που εκφραζόταν οι υποκριτές στα 

λυρικά μέρη στο αρχαίο ελληνικό δράμα. Ο τραγικός ήρωας του αρχαίου δράματος 

είναι  εγκλωβισμένος σε ένα προσωπικό, συναισθηματικό και ηθικό αδιέξοδο. Με 

παρόμοιο τρόπο λειτουργούν και οι χαρακτήρες της όπερας, Idomeneo, η οποία 

διαδραματίζεται στην εποχή του Τρωικού πολέμου. 
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