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Η ερευνητική μας εργασία έχει ως 
θέμα: «Ο δρόμος έχει τη δική του 
ιστορία: οδός Σπύρου Ξύνδα», 
θέλοντας να αναδείξουμε την 
σπουδαιότητα αυτής της 
προσωπικότητας, δεδομένου του 
γεγονότος ότι η οδός που είναι 
αφιερωμένη στο Σπύρο Ξύνδα 
διέρχεται μπροστά από το σχολείο 
μας. 

   Ο Σπύρος Ξύνδας ήταν ένας από 
τους πρωτεργάτες της Επτανησιακής 
Μουσικής Σχολής και συνεισέφερε 
σημαντικά στην καλλιέργεια της 

έντεχνης νεοελληνικής μουσικής και στην εδραίωση της μουσικής παιδείας στην Κέρκυρα και 
την Αθήνα. Αποτελεί μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της μουσικής ζωής της 
Κέρκυρας.   
Σκοπός μας, λοιπόν, είναι να ενημερωθούν περισσότεροι άνθρωποι γι’ αυτόν τον σπουδαίο  
κιθαρίστα και συνθέτη,  να κατανοήσουν το πολιτιστικό κλίμα της Ελλάδας και κυρίως των 
Επτανήσων κατά τον 19ο αιώνα αλλά και την επίδραση του μέχρι και σήμερα. 
  

 

 

 
Το πρώτο τετράμηνο της φετινής σχολικής χρονιάς ασχοληθήκαμε με τη βιογραφία και το 
έργο του Σπύρου Ξύνδα ,  την επτανησιακή σχολή και τη φιλαρμονική εταιρεία Κέρκυρας. 
Στο δεύτερο τετράμηνο ,  ασχοληθήκαμε με την όπερα στην Κέρκυρα και το ρόλο που έπαιξε 
στον πολιτισμό.  
Ο Σπύρος Ξύνδας γεννήθηκε στην πόλη της Κέρκυρας το 1814. Έμαθε τις πρώτες νότες 
κοντά στον συνθέτη του Εθνικού Ύμνου, Νικόλαο Χαλκιόπουλο - Μάντζαρο και συνέχισε τις 
σπουδές του στη Νάπολη και το Μιλάνο. Επιστρέφοντας στην Κέρκυρα το 1840 δίδαξε για 
περίπου 20 χρόνια στο Κερκυραϊκό Ωδείο (1841-1859) και μαζί με τον Αντώνιο Λιβεράλη 
ίδρυσε τη Φιλαρμονική Εταιρεία Κερκύρας (12 Σεπτεμβρίου 1840). Ο πιο σπουδαίος από 
τους μαθητές του υπήρξε ο Σπύρος Σαμάρας, ο συνθέτης του Ολυμπιακού Ύμνου. Ο Ξύνδας 
ήταν και εξαίρετος κιθαριστής. Έδωσε ρεσιτάλ στα μεγαλύτερα πνευματικά κέντρα του 
ελληνισμού (Αθήνα, Κωνσταντινούπολη, Αλεξάνδρεια, Σμύρνη κ.α.), καθώς και στην Ιταλία.  
Ο Σπύρος Ξύνδας συνέθεσε κυρίως σκηνικά έργα και τραγούδια, με εμφανείς τις επιρροές 
από τη μελωδικότητα του ιταλικού μελοδράματος της εποχής του. Η πιο γνωστή του όπερα 
είναι ο Υποψήφιος Βουλευτής, που έκανε πρεμιέρα το 1867 στο Θέατρο Σαν Τζιάκομο της 
Κέρκυρας. Είναι η πρώτη όπερα από έλληνα συνθέτη πάνω σε αποκλειστικά ελληνικό 
λιμπρέτο, που έγραψε ο Ιωάννης Ρινόπουλος. Το έργο, που είναι διανθισμένο με φολκλορικά 
στοιχεία από την επτανησιακή (και όχι μόνο) παράδοση, εκτυλίσσεται στο εξωαστικό 
περιβάλλον της Κέρκυρας, κατά τη διάρκεια της Αγγλοκρατίας και θίγει τα προβλήματα του 
αγροτικού πληθυσμού και την ηθική υπόσταση των ντόπιων πολιτικών. Στην Αθήνα παίχτηκε 
με μεγάλη επιτυχία το 1888 στο Θέατρο του Μπούκουρα, με αρχιμουσικό τον Ναπολέοντα 

~Editorial 
Εισαγωγικό Σημείωμα 

Περίληψη 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE_%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%AE_(%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE_%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%AE_(%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE)
https://www.sansimera.gr/biographies/1048
https://www.sansimera.gr/almanac/1209
https://www.sansimera.gr/biographies/20
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Λαμπελέτ και πρωταγωνιστές τους Βασίλη Λαλαούνη, Χρήστο Στρουμπούλη και την 
Αικατερίνη Μποταρέλι. 
Άλλες γνωστές όπερες του συνθέτη είναι οι: Άννα Γουίντερ (1855), βασισμένη στο έργο του 
Αλέξανδρου Δουμά , Οι τρεις σωματοφύλακες, ο Κόμης Τζουλιάνο (1857), Οι δύο 
μνηστήρες (1877) και η ημιτελής Γαλάτεια (1895). Έγραψε πολλά τραγούδια σε ποίηση 
Σολωμού, Παράσχου και Βαλαωρίτη. 
Ο Σπύρος Ξύνδας πέθανε πάμπτωχος και τυφλός στην Αθήνα στις 12 Νοεμβρίου 1896. 
Πολλά από τα έργα του πιστεύεται ότι χάθηκαν στο βομβαρδισμό της Κέρκυρας κατά τον Β' 
Παγκόσμιο Πόλεμο. 

 

 

 

 

Η ομάδα μας αποτελείται από τους μαθητές του Α3 τμήματος του 2ου Γενικού Λυκείου 
Κέρκυρας και την υπεύθυνη καθηγήτρια Ελεονώρα Γαβριηλίδου για το μάθημα “Ερευνητική 
Εργασία” που διδάσκεται στο σχολείο μας. Ακολουθούν τα στοιχεία των συμμετεχόντων, τα 
περιεχόμενα και μια μικρή εισαγωγή σχετικά με τους σκοπούς της εργασίας μας. 

 
Οι μαθητές που συμμετείχαν στην ερευνητική ομάδα (project), προγράμματος που 
εφαρμόστηκε κατά το σχολικό έτος 2018-2019 από το Α3 τμήμα του 2ου Γενικού Λυκείου 
Κερκύρας: 

Δρόσου Αρετή                               
Λαμπίρη Μαρία Νίκη 
Κάσσαρη Νικολέττα Ελπίδα 
Μαντζούκη Χριστίνα 
Θεοφύλακτου Αικατερίνη 
Κοτρώτσιου Αναστασία 
Δημητρά Ευγενία Σπυριδούλα 
Χονδρογιάννη Ελένη 
Τσώνου Αλεξάνδρα 
Τόμπρου Μαρία 
Πρέπη Άννα 
Ντούκο Λέανδρος 
Παρίσης Μιχαήλ  Άγγελος 
Καπάι Ανδρέας 
Νικομάνη Αγάθη Ιωάννα 
Καββαδίας Σωτήριος 
Μπόικος Γεώργιος Εμμανουήλ 
Λέσι Κριστίνα 
Μήτρου Βασιλική 
Προβατά Σπυριδούλα 
Τζίμα Ευθυμία 
Σαμοΐλης Δημήτριος Ιωάννης 
Σκούτας Δημήτριος 
Σπίγγος Σπυρίδων 
Μπατσομίτης Χριστόδουλος 
Χρήστου Χριστόφορος 
Σκουρτάι Ιωάννης 

 

Πρόλογος 

https://www.sansimera.gr/almanac/1211
https://www.sansimera.gr/articles/820
https://www.sansimera.gr/articles/820
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Μετά την παρουσίαση του θέματος από την καθηγήτριά μας, χωριστήκαμε σε ομάδες και 
επιλέξαμε τις θεματικές ενότητες που θέλαμε να ασχοληθούμε. Σε κάθε μέλος ανατέθηκε μία 
συγκεκριμένη ερευνητική δραστηριότητα. Έπειτα, διατυπώσαμε τα ερευνητικά ερωτήματα και 
προχωρήσαμε στη συλλογή των δεδομένων από διάφορες πηγές. Σημαντικές πηγές για την 
έρευνά μας υπήρξαν το διαδίκτυο και η Παλαιά φιλαρμονική εταιρεία Κέρκυρας, από τις 
οποίας αντλήσαμε μεγάλο αριθμό πληροφοριών. Επίσης στα πλαίσια της παρουσίασης της 
εργασίας δημιουργήσαμε power point.  
Η εργασία μας διεξάγεται στα πλαίσια του μαθήματος ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ στην Α’ 
Λυκείου του 2ου ΓΕΛ Κέρκυρας. Μελετώντας τη ζωή του Σπύρου Ξύνδα μαθαίνουμε τη 
συνεισφορά του στην Επτανησιακή Μουσική Σχολή, το εν γένει έργο του καθώς και πολλά 
στοιχεία για την ιστορία του τόπου μας ακόμα και για την πρώτη όπερα με ελληνικό λιμπρέτο, 
τον ‘’Υποψήφιο’’. Επίσης το έργο του μπορεί να εμπνεύσει νέους καλλιτέχνες. 

Ποιες πληροφορίες αποκομίζουμε μελετώντας την ζωή του Ξύνδα; Πώς μπορεί η ζωή και το 
έργο του μουσικοσυνθέτη να βοηθήσει καλλιτέχνες της σύγχρονης εποχής; 

 

 

 

 

Ο Σπυρίδων Ξύνδας γεννήθηκε στην Κέρκυρα, 8 Ιουνίου 1812  και απεβίωσε στην Αθήνα, 25 
Νοεμβρίου 1896. Ήταν ένας από τους πρωτεργάτες της Επτανησιακής Μουσικής Σχολής και 
συνεισέφερε σημαντικά στην καλλιέργεια της έντεχνης νεοελληνικής μουσικής και στην 
εδραίωση της μουσικής παιδείας στην Κέρκυρα και την Αθήνα. Σπούδασε μουσική 
στη Νάπολη από το 1833 έως το 1837, παρά τον Niccolò Antonio Zingarelli.  Επιστρέφοντας 
το 1837 στην Κέρκυρα, μαθήτευσε κοντά στον Νικόλαο Χαλικιόπουλο Μάντζαρο, ενώ στη 
συνέχεια μαζί με άλλους σπουδαίους μουσικούς της εποχής ίδρυσε τη Φιλαρμονική Εταιρεία 
Κερκύρας, όπου για πολλά χρόνια δίδαξε θεωρητικά και εκκλησιαστική μουσική.  

 
Παράλληλα φαίνεται ότι δίδαξε στο Αρσάκειο της Κερκύρας από το 1875 έως το 1883 και 
ξεκίνησε να γράφει σε ηλικία 23 ετών. Μαθητής του υπήρξε ο Σπυρίδων Φιλίσκος Σαμάρας . 
Συχνά ο Ξύνδας περιόδευε στην Ελλάδα παίζοντας κιθάρα σε συναυλίες, ενώ τον συνόδευε 
στο τραγούδι η κόρη του. Το 1886 εγκαθίσταται στην Αθήνα, όπου εκεί και θα πεθάνει . 

 

Ο Ξύνδας έγραψε πολλά έργα για κιθάρα, αλλά και τραγούδια, καντάδες, όπερες σε ιταλικά 
και ελληνικά λιμπρέτα κ.ά. και καταπιάστηκε συστηματικά με τη φωνητική μουσική. 
Μελοποίησε την πρώτη όπερα στα ελληνικά, ενώ πριν από αυτήν είχε γράψει ήδη δύο 
όπερες.  Η όπερά του Ο Yποψήφιος Βουλευτής (πρεμιέρα τον Σεπτέμβριο του 1867 στο 
θέατρο San Giacomo της Κέρκυρας), διανθισμένη με φολκλορικά στοιχεία από την 
επτανησιακή (και όχι μόνο) παράδοση, αλλά και γεμάτη με έντονη κοινωνική κριτική, είναι το 
πρώτο μελόδραμα που γράφτηκε από Έλληνα συνθέτη σε ελληνικό λιμπρέτο, το κείμενο του 
οποίου υπογράφει ο Ιωάννης Ρινόπουλος.  

Στην Αθήνα παίχτηκε στις 14 Μαρτίου 1888 στο Χειμερινό Θέατρο Αθηνών - Μπούκουρα από 
τον Ελληνικό Μελοδραματικό Θίασο του Αντωνίου Λάνδη.  Το 2017 και μετά από 150 χρόνια 

Βιογραφία 

Πλαίσιο, Στόχοι, Ερευνητικά 
ερωτήματα , Μεθοδολογία 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE_%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%AE_(%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AC%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7
https://en.wikipedia.org/wiki/Niccol%C3%B2_Antonio_Zingarelli
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CE%BF%CF%82_%CE%9C%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B6%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%82
https://www.fek.gr/
https://www.fek.gr/
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BA%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%83%CE%AC%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%B1_-_%CE%A4%CE%BF%CF%83%CE%AF%CF%84%CF%83%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%80%CF%8D%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%A3%CE%B1%CE%BC%CE%AC%CF%81%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B9%CE%B8%CE%AC%CF%81%CE%B1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B9%CE%BC%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%84%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%AD%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF_%CE%A3%CE%B1%CE%BD_%CE%A4%CE%B6%CE%AC%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CE%BF_(%CE%9A%CE%AD%CF%81%CE%BA%CF%85%CF%81%CE%B1)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CF%8C%CE%B4%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B9%CE%BC%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%84%CE%BF
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%99%CF%89%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%A1%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/1888
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%AD%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CF%8C%CE%B4%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%B1
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από την κερκυραϊκή πρεμιέρα του, το ξεχασμένο αυτό έργο ανέβηκε σε πανηγυρική 
παράσταση στο Δημοτικό Θέατρο Κερκύρας, ενώ το λιμπρέτο του αποκαταστάθηκε και 
εκδόθηκε σε συλλεκτική επετειακή έκδοση από τη Φιλαρμονική Εταιρεία Κερκύρας. Η 
υπόθεση του έργου εκτυλίσσεται στο εξωαστικό περιβάλλον της Κέρκυρας το 1857 και θίγει 
τα προβλήματα του αγροτικού πληθυσμού, καθώς και την ανεντιμότητα των πολιτικών. 

Ο Ξύνδας μετά τον Υποψήφιο συνέχισε να διδάσκει στην φιλαρμονική και έπειτα περιόδεψε 
στην Ελλάδα ως κιθαρίστας.Ο Σπυρίδων Ξύνδας πέθανε πάμπτωχος και τυφλός στην Αθήνα 
στις 12 Νοεμβρίου 1896. Πολλά από τα έργα του πιστεύεται ότι χάθηκαν στο βομβαρδισμό 
της Κέρκυρας κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. 

 

 

 

 

 Η Επτανησιακή μουσική Σχολή, η οποία διήρκεσε από τον 19ο έως τις αρχές του 20ού 
αιώνα, είναι η πρώτη μουσική «σχολή» στην Ελλάδα που επηρεάστηκε από τον δυτικό τρόπο 
μουσικής, την κλασική μουσική. Πατριάρχης της Επτανησιακής Σχολής θεωρείται ο Νικόλαος 
Χαλκιόπουλος Μάντζαρος, ο μελοποιός του έργου του Δ. Σολωμού “Ύμνος εις την 
Ελευθερίαν”, οι δύο πρώτες στροφές του οποίου αποτελούν τον Ελληνικό Εθνικό Ύμνο. 

 

 

Ιστορικές επιρροές και εξέλιξη της Επτανησιακής Μουσικής 

Πριν την Επτανησιακή Σχολή (1386 - 1797) 

Στην  Ελλάδα, καθοριστικό ανασταλτικό παράγοντα για τη μο-

υσική εξέλιξη αποτέλεσε η μακραίωνη Οθωμανική κατοχή που 

δε δημιούργησε συνθήκες κατάλληλες για πολιτιστική ανάπτυξη  

και κράτησε αυτές τις χώρες σχεδόν ολοκληρωτικά 

αποκομμένες από τη Δυτική Ευρώπη και τις μουσικές εξελίξεις. 

Η μουσική εικόνα στην Ελλάδα αμέσως μετά την Επανάσταση 

του 1821 διαπιστώνεται να μη διαφέρει και πολύ από εκείνη της 

περιόδου της Τουρκοκρατίας με κυρίαρχη την παρουσία του 

δημοτικού τραγουδιού σ΄ όλα τα είδη του, κατά ύφος και 

έκφραση από περιοχή σε περιοχή. Απαντάται επίσης η εκκλησιαστική μουσική σε βραδεία εξέλιξη καθώς 

και κατάλοιπα της τουρκικής και αραβοπερσικής μουσικής.  

Τα Επτάνησα για τέσσερις αιώνες (1386-1797) ήταν κάτω από την Ενετική κυριαρχία, ενώ όλoς ο 

Ελλαδικός χώρος βρίσκεται υπό κατοχή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Τα νησιά πέρασαν στη συνέχεια 

στην κατοχή των Ρώσων, των Γάλλων, των Άγγλων μέχρι την παραχώρησή τους στην Ελλάδα τον Μάιο 

του 1864. Έτσι τα Επτάνησα ήταν εκείνα που ήρθαν πρώτα σε μουσική επαφή με τη Δύση δια των 

"καλλιεργημένων" Βενετσιάνων και ειδικότερα με το Ιταλικό μελόδραμα. Μάλιστα, το θέατρο Σαν Τζιάκομο 

Επτανησιακή Μουσική Σχολή 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AD%CF%81%CE%BA%CF%85%CF%81%CE%B1
https://www.sansimera.gr/almanac/1211
https://www.sansimera.gr/articles/820
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BB%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CE%BF%CF%82_%CE%9C%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B6%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CE%BF%CF%82_%CE%9C%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B6%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/1386
https://el.wikipedia.org/wiki/1797
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_1821
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_1821
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%8D%CE%B4%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BA%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B8%CF%89%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CF%84%CE%AC%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CF%8C%CE%B4%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%B1
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της Κέρκυρας (το κτήριο έγινε θέατρο το 1720) δεν είχε τίποτα να ζηλέψει από τα μεγάλα θέατρα της 

Ιταλίας, καθώς την περίοδο 1771 - 1798 ανέβηκαν εκεί 45 όπερες. Είναι γεγονός ότι τα Επτάνησα υπήρξαν 

μία από τις σημαντικότερες διόδους εισαγωγής των Ευρωπαϊκών ιδεών του Διαφωτισμού και της Δυτικής 

μουσικής στους Ελληνικούς πληθυσμούς. Η αποστροφή από την Ανατολή συνοδεύτηκε με στροφή προς 

την Δύση, τους λαούς της και τους πολιτισμούς της, και έτσι το αντιοθωμανικό πνεύμα μεταφράστηκε σε 

φιλοδυτικισμό, τήρηση δυτικοευρωπαϊκών πολιτισμικών και μουσικών-μουσικολογικών προσανατολισμών. 

Η μουσική των Επτανήσων παρουσιάζει τα πρώτα σημεία μείξης δυτικών μουσικών στοιχείων με την 

εγχώρια παράδοση, αρχής γενομένης από λόγιους συνθέτες που είχαν μαθητεύσει σε ευρωπαϊκά και 

κυρίως ιταλικά ωδεία και σε ευρωπαϊκά ρεπερτόρια. Η επικοινωνία των νησιών με την Ιταλία, η ανάπτυξη 

του εμπορίου, οι μελοδραματικοί θίασοι που συχνά επισκέπτονταν τα νησιά συνετέλεσαν στο να 

αναπτυχθεί σε αυτά μια αξιόλογη μουσική κίνηση.  Η θητεία στην ευρωπαϊκή κουλτούρα προσέφερε τα 

πρότυπα στα οποία ήταν βασισμένη η πρώτη κίνηση έντεχνης μουσικής στην Ελλάδα, η Επτανησιακή 
Μουσική Σχολή που μπορεί να δέχτηκε τις επιδράσεις της Ιταλικής μουσικής, όμως αφού τις αφομοίωσε 

τις ανάπλασε μέσα στα δικά της  πλαίσια. 

Η Επτανησιακή Σχολή μπορεί να χωριστεί σε δύο περιόδους ανάλογα με τις γενιές των συνθετών: 
την 1η και την 2η Γενιά.     

Η πρώτη Γενιά (1815 – 1870)             
Η πρώτη γνωστή επτανησιακή σύνθεση είναι το (χαμένο) Gliamanti confusi i του Στέφανου Πογιάγου και 

παρουσιάστηκε στο Σαν Τζιάκομο το 1791. Ο Στέφανος Πογιάγος δημιούργησε επίσης την Παρά Φαιάξοιν 

άφιξις του Οδυσσέα, επίσης χαμένο έργο.  Ο Νικόλαος Μάντζαρος (1795 – 1872) επάξια θεωρείται όμως 

ιδρυτής της Επτανησιακής Σχολής, πρωτομάστορας γενικότερα της Λόγιας Ελληνικής Μουσικής και 

θεμελιωτής της δυτικότροπης μουσικής στη μεταγενέστερη Ελλάδα, αφού μερικά από τα έργα του όπως τα 

κουαρτέτα εγχόρδων «Partimenti», το έργο για φωνή και ορχήστρα με τίτλο «Aria Greca», η αρχαιότερη 

σωζόμενη ελληνική όπερα «Don Crepuscolo» καθώς και σειρά δοκιμίων μεταξύ των οποίων το «Rapporto» 

αποτελούν έργα άνευ αντίστοιχου προηγούμενου στην Ελληνική μουσική. Πέρα από τη συνθετική του 

δραστηριότητα κατέγραψε πλήθος παραδοσιακών τραγουδιών της 

γενέτειράς του καθώς και της γειτονικής Ηπείρου, δραστηριότητα την 

οποία ελάχιστοι είχαν πράξει ως τότε ανά τον κόσμο, ωστόσο απολύτως 

διαδεδομένη στον 20ο αι, κυρίως από την πολύ σύγχρονη επιστήμη της 

εθνομουσικολογίας. Υπήρξε με τον Ξύνδα ένας από τους πρωτεργάτες 

της Φιλαρμονικής Εταιρίας Κερκύρας που ιδρύθηκε το 1840, της οποίας 

διετέλεσε ισόβιος καλλιτεχνικός διευθυντής. Αξίζει να αναφερθεί ότι από 

το 1837 η Βασίλισσα Βικτωρία σταμάτησε να στέλνει στρατιωτικές 

μουσικές στις τελετές των ορθοδόξων, ωθώντας έτσι άθελά της τους 

Επτανήσιους να δημιουργήσουν τις δικές τους μπάντες. Ο Μάντζαρος ήταν Κερκυραίος αριστοκράτης και 

παρότι είχε μεγάλη επιρροή στη Νάπολη όπου και σπούδασε, προτίμησε να επιστρέψει στην Κέρκυρα και 

να διδάξει στον τόπο του. Έκανε δωρεάν μαθήματα μουσικής (καθώς, παρότι είχε κάνει μουσικές σπουδές, 

δε θεωρούσε τον εαυτό του πραγματικό μουσικό και δε ζητούσε λεφτά για τις υπηρεσίες του) με 

https://el.wikipedia.org/wiki/1771
https://el.wikipedia.org/wiki/1798
https://el.wikipedia.org/wiki/1815
https://el.wikipedia.org/wiki/1870
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%84%CE%AD%CF%86%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%AC%CE%B3%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CE%BF%CF%82_%CE%9C%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B6%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/1795
https://el.wikipedia.org/wiki/1872
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AC%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7
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αποτέλεσμα να εκπαιδεύσει πολλούς Επτανήσιους και να σπείρει 

του σπόρους για την πρώτη Γενιά Επτανήσιων, αλλά και ταυτόχρονα 

Ελλήνων συνθετών. Οι μαθητές του Μάντζαρου εξελίχθηκαν σε 

σπουδαία ονόματα της μουσικής των Επτανήσων, όπως ο Παύλος 

Καρρέρ, ο Σπυρίδων Ξύνδας, ο Δομένικος Παδοβάς, ο Ιωσήφ 

Λιβεράλης και ο Διονύσιος Ροδοθεάτος. Oι περισσότεροι από αυτούς 

συνέχισαν τις μουσικές τους σπουδές στην Ιταλία, έτσι η 

επτανησιακή τεχνοτροπία έμοιαζε πολύ στην ιταλική και οι 

Επτανήσιοι συνθέτες ακολουθούσαν πάντα τα ιταλικά μουσικά 

ρεύματα. Για κακή τύχη, πολλά από τα έργα αυτών των συνθετών 

έχουν χαθεί. 

Τα έργα της πρώτης Γενιάς, είναι κυρίως μελοδράματα και 

όπερες, στην αρχή μόνο στα ιταλικά ενώ αργότερα και στα ελληνικά, 

αλλά και μικρές συμφωνίες (όχι με τον όρο της μεγάλης συμφωνίας 

που είχε καθιερωθεί στη Δύση, αλλά με τον ιταλικό όρο sinfonia), πιανιστικά έργα, μελοποιήσεις ποιημάτων 

της Επτανησιακής ποιητικής σχολής, καντάδες και άλλα πολλά είδη έργων. Το μουσικό στυλ τους έχει 

μεγάλη επιρροή από την Ιταλική μουσική, και ιδιαίτερα την Ναπολιτάνικη σχολή, αλλά πάντα έχει μια δική 

του ιδιαιτερότητα. Αυτό συχνά παρεξηγήθηκε από τους νεότερους μελετητές και μουσικούς, που 

κατηγόρησαν την Επτανησιακή σχολή για "ιταλισμό". Σπουδαία έργα της πρώτης Γενιάς είναι η μελοποίηση 

του Ύμνου προς την Ελευθέρια (1828), η πρώτη σωζόμενη ελληνική όπερα Don Crepuscolo (1815), το 1ο 

έργο για φωνή στα ελληνικά Aria Greca (1827), όλα έργα του Μάντζαρου, η πρώτη  όπερα σε ελληνικό 

λιμπρέτο Ο Υποψήφιος Βουλευτής (1867) του Ξύνδα, η όπερα Μάρκος Βότζαρης με τη φημισμένη άρια 

«Εγέρασα, μωρές παιδιά» γνωστή και ως "Γέρο-Δήμος" (1858-1860) του Καρρέρ και το πρώτο 

επτανησιακό έργο που βασίζεται σε ελληνικό θέμα Το Ξύπνημα του Κλέφτη (1847) του Λιβεράλη. Πρέπει 

επίσης να αναφερθεί ότι ο Ζακύνθιος Παύλος Καρρέρης ή Καρρέρ, ήταν ένας από τους στυλοβάτες της 

επτανησιακής μουσικής, και ουσιαστικά ο πρώτος Έλληνας μουσουργός ο οποίος καταθέτει μία 

ολοκληρωμένη συλλογή από φωνητικά έργα με εθνικά θέματα, ελληνόγλωσσα λιμπρέτα και στίχους, καθώς 

και μελωδίες εμπνευσμένες από τη δημοτική παράδοση, αλλά και τη νεώτερη αστικολαϊκή δημιουργία της 

Ελλάδας. Να αναφέρουμε ότι η εποχή αυτή του 19ου αιώνα, είναι σε όλη τη διάρκεια της, η σπουδαιότερη 

περίοδος ακμής της Ιταλικής όπερας. Στο πρώτο μισό του αιώνα έχουμε την αποκορύφωση της τεχνικής 

του Ιταλικού bel canto, της πανέμορφης μελωδικής γραμμής που όμως δεν στερείται υψηλής μουσικής 

ποιότητας. Συνθέτες είναι ο Rossini, Bellini, Donizzetti. Στο δεύτερο μισό του αιώνα έχουμε την κυρίαρχη 

μορφή του Verdi, που δημιουργεί μια πανευρωπαϊκή μουσική σχολή όπερας.    

        

Η  δεύτερη Γενιά (1870 – 20ος αιώνας) 
Η δεύτερη Γενιά θεωρητικά ξεκίνησε κατά το 1870 και σε αυτήν ανήκουν σπουδαίοι εκπρόσωποι της 

Επτανησιακής Σχολής και όχι μόνο, όπως ο Σπυρίδων Σαμάρας, ο Ιωσήφ, ο Σπυρίδων Καίσαρης και άλλοι 

πολλοί. Οι εκπρόσωποί της εκπαιδεύτηκαν μουσικά από τους συνθέτες της πρώτης Γενιάς. Μετά την 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CE%B1%CF%81%CF%81%CE%AD%CF%81
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CE%B1%CF%81%CF%81%CE%AD%CF%81
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%80%CF%85%CF%81%CE%AF%CE%B4%CF%89%CE%BD_%CE%9E%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CE%B2%CE%AC%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%89%CF%83%CE%AE%CF%86_%CE%9B%CE%B9%CE%BC%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AC%CE%BB%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%89%CF%83%CE%AE%CF%86_%CE%9B%CE%B9%CE%BC%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AC%CE%BB%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CF%8D%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A1%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CE%AC%CF%84%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CF%8C%CE%B4%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE_%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%AE_%28%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B1%29
https://el.wikipedia.org/wiki/1828
https://el.wikipedia.org/wiki/1815
https://el.wikipedia.org/wiki/1827
https://el.wikipedia.org/wiki/1867
https://el.wikipedia.org/wiki/1858
https://el.wikipedia.org/wiki/1860
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CE%B1%CF%81%CF%81%CE%AD%CF%81
https://el.wikipedia.org/wiki/1847
https://el.wikipedia.org/wiki/1870
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%80%CF%85%CF%81%CE%AF%CE%B4%CF%89%CE%BD_%CE%A3%CE%B1%CE%BC%CE%AC%CF%81%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%89%CF%83%CE%AE%CF%86_%CE%9A%CE%B1%CE%AF%CF%83%CE%B1%CF%81%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%80%CF%85%CF%81%CE%AF%CE%B4%CF%89%CE%BD_%CE%9A%CE%B1%CE%AF%CF%83%CE%B1%CF%81%CE%B7%CF%82
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προσάρτηση των Επτανήσων στην Ελλάδα, πολλοί συνθέτες της νέας γενιάς εγκαταστάθηκαν στην 

ηπειρωτική Ελλάδα με σκοπό να διδάξουν την μουσική τους στους ηπειρωτικούς Έλληνες. Έτσι, οι Έλληνες 

που είχαν συνηθίσει τη δημοτική και βυζαντινή μουσική, γνώρισαν την δυτική τεχνοτροπία μουσικής μέσω 

των Επτανήσιων. Με την δημιουργία του Ωδείου Αθηνών το 1871, πολλοί Επτανήσιοι πήγαν και δίδαξαν 

εκεί. Κάποιοι άλλοι Επτανήσιοι συνθέτες αποφάσισαν να κάνουν διεθνή καριέρα, όπως ο Ναπολέων 

Λαμπελέτ και ο Σπυρίδων Σαμάρας με αποτέλεσμα να γίνουν διάσημοι στο εξωτερικό. Κατά τα τέλη του 

19ου αιώνα και στις αρχές του 20ού, εμφανίστηκε μια νέα μουσική τάση, η δημιουργία "ελληνικής μουσικής" 

βασισμένη στα κλασικά πρότυπα σε συνδυασμό με ελληνικά μοτίβα. Μερικοί από τους Επτανήσιους 

υποστηρικτές της ιδέας αυτής ήταν ο Διονύσιος Λαυράγκας και ο Γεώργιος Λαμπελέτ. Ο Λαμπελέτ, ειδικά, 

οραματίζεται πρώτος την Εθνική Σχολή ήδη από το 1901, όπου δημοσιεύει το άρθρο "Εθνική Μουσική" στο 

περιοδικό Παναθήναια και μέσα από αυτό (το "Μανιφέστο του Λαμπελέτ" όπως μερικοί το αποκαλούν) 

εκφράζει τις ιδέες που είχε εκείνος για την Εθνική Σχολή.                   

   Τα έργα της δεύτερης  Γενιάς έχουν μία μεγαλύτερη ποικιλία σε στυλ, καθ’ ότι ακολουθούν το 

"επτανησιακό" στυλ της πρώτης  Γενιάς συνδυασμένο και με άλλες μουσικές γλώσσες, όπως η γαλλική. Τα 

έργα εκείνης της γενιάς απαρτίζονται και πάλι από πολλές όπερες στα ελληνικά και τα ιταλικά (οι 

περισσότερες του Σπυρίδωνα Σαμάρα) και μελοδράματα (πολλά είναι του Διονυσίου Λαυράγκα, ο οποίος 

θεωρείται και θεμελιωτής του Ελληνικού Μελοδράματος), αλλά και από έργα συμφωνικά, για βιολί, 

πιανιστικά, τραγούδια, καντάδες αλλά και εμβατήρια (κυρίως του Δ. Βισβάρδη και του Σ. Καίσαρη). 

Χαρακτηριστικά είναι και τα βαλς και οι πόλκες του Ιωσήφ Καίσαρη, ο οποίος γι’ αυτό απέκτησε το 

προσωνύμιο "Έλλην Γιόχαν Στράους". Σημαντικά είναι, επίσης, τα έργα της δεύτερης Γενιάς όπως το 

συμφωνικό ποίημα Γιορτή (1907) του Γ. Λαμπελέτ, η Ελληνική Σουίτα (1903) του Λαυράγκα, η όπερα Ρέα 

(1908) και ο Ολυμπιακός Ύμνος (1896) του Σαμάρα, το γνωστό βαλς Μη μου άπτου (τέλη 19ου αιώνα) του 

Ι. Καίσαρη και το εμβατήριο Περνάει ο Στρατός (1935) του Δ. Βισβάρδη. Στα χρόνια αυτά αξίζει να 

αναφερθούν η ίδρυση της Φιλαρμονικής Εταιρείας «Μάντζαρος» (ετ. ιδρ. 1890) και του Ωδείου Κερκύρας 

(ετ. ίδρ. 1894).  

Ο μουσικός "εμφύλιος πόλεμος"           

 Η μουσική εκπαίδευση στην Ελλάδα, ύστερα από την ένωση των Επτανήσων με το Ελληνικό κράτος, είχε 

ανατεθεί κυρίως σε Επτανήσιους μουσικούς. Όμως, σταδιακά από τα τέλη του 19ου αιώνα, η γερμανική 

μουσική η οποία είχε ήδη κατακτήσει τα μεγάλα σαλόνια της Ευρώπης, αρχίζει να εισχωρεί και στην 

Ελλάδα, με αποτέλεσμα οι πιο "ιταλοπρεπείς" Επτανήσιοι να παραγκωνίζονται. Έτσι δημιουργήθηκε μια 

διαμάχη ανάμεσα στους μουσικούς από τα Επτάνησα και τους "γερμανόφρονες" συνθέτες που κράτησε για 

δεκαετίες. Στην Αθήνα γίνεται πιο γρήγορα η εξάπλωση της γερμανικής μουσικής καθώς δέχεται και την 

υποστήριξη της τότε ανερχόμενης αριστοκρατικής τάξης της πρωτεύουσας. Έτσι, το 1899 ιδρύεται το Ωδείο 

Λόττνερ από την γερμανίδα Λίνα φον Λόττνερ, ενώ το 1891 τη διεύθυνση του Ωδείου Αθηνών αναλαμβάνει 

ο Γεώργιος Νάζος. Ο Νάζος, μουσικός με (ανολοκλήρωτες) σπουδές στο Μόναχο, έκανε πολλές θετικές 

καινοτομίες στο Ωδείο έχοντας ως πρότυπο τη γερμανική μουσική, διώχνοντας όμως έτσι πολλούς 

Επτανήσιους μουσικούς που δούλευαν εκεί και αντικαθιστώντας τους με ξένους. Οι Επτανήσιοι 

δυσαρεστήθηκαν με τον Νάζο, γι’ αυτό και δέχθηκε σκληρές κριτικές από τους Γεώργιο Λαμπελέτ και 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CF%84%CE%AC%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/1871
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%AD%CF%89%CE%BD_%CE%9B%CE%B1%CE%BC%CF%80%CE%B5%CE%BB%CE%AD%CF%84
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%AD%CF%89%CE%BD_%CE%9B%CE%B1%CE%BC%CF%80%CE%B5%CE%BB%CE%AD%CF%84
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%80%CF%85%CF%81%CE%AF%CE%B4%CF%89%CE%BD_%CE%A3%CE%B1%CE%BC%CE%AC%CF%81%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CF%8D%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%9B%CE%B1%CF%85%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%9B%CE%B1%CE%BC%CF%80%CE%B5%CE%BB%CE%AD%CF%84
https://el.wikipedia.org/wiki/1901
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1%CE%B9%CE%B1_%28%CE%AD%CE%BD%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%29
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%80%CF%85%CF%81%CE%AF%CE%B4%CF%89%CE%BD_%CE%A3%CE%B1%CE%BC%CE%AC%CF%81%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CF%8C%CE%B4%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CF%8D%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%9B%CE%B1%CF%85%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CF%8D%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%92%CE%B9%CF%83%CE%B2%CE%AC%CF%81%CE%B4%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%80%CF%85%CF%81%CE%AF%CE%B4%CF%89%CE%BD_%CE%9A%CE%B1%CE%AF%CF%83%CE%B1%CF%81%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%89%CF%83%CE%AE%CF%86_%CE%9A%CE%B1%CE%AF%CF%83%CE%B1%CF%81%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/1907
https://el.wikipedia.org/wiki/1903
https://el.wikipedia.org/wiki/1908
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%8E%CE%BC%CE%BD%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/1896
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%BD%CE%AC%CE%B5%CE%B9_%CE%BF_%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/1935
https://el.wikipedia.org/wiki/1899
https://el.wikipedia.org/wiki/1891
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%93%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%9D%CE%AC%CE%B6%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%9B%CE%B1%CE%BC%CF%80%CE%B5%CE%BB%CE%AD%CF%84
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Γεώργιο Αξιώτη. Η διαμάχη έγινε εντονότερη με τη συμπλοκή του Μανώλη Καλομοίρη στο ζήτημα. Ο 

Καλομοίρης, που ήταν κι εκείνος μουσικά «γερμανόφρονας», υποστήριξε τον Νάζο λέγοντας πως η 

προσπάθεια του για μουσική μόρφωση των Ελλήνων είναι η σημαντικότερη που έχει γίνει στην Ελλάδα και 

παράλληλα επιτίθεται στους Επτανήσιους και ειδικά στον Σπύρο Σαμάρα που εκείνη την εποχή είχε μεγάλη 

φήμη στο εξωτερικό, καθώς λέει πως η μουσική τους είναι ιταλική και πως δεν ενδιαφέρονται για την ιδέα 

δημιουργίας εθνικής ελληνικής μουσικής. Η άποψη αυτή για την επτανησιακή μουσική ήταν λανθασμένη, 

καθώς χρησιμοποιεί και ελληνικά στοιχεία και δύο από τους πατέρες της Εθνικής Σχολής ήταν Επτανήσιοι 

(ο Γεώργιος Λαμπελέτ και ο Διονύσιος Λαυράγκας). Έτσι μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι η 

Επτανησιακή Μουσική Σχολή υπήρξε πιο πρωτοπόρος από τις Εθνικές Σχολές και οπωσδήποτε από αυτή 

της Ελλάδας. Γι αυτό υποστηρίζεται ότι όφειλε η εμβληματική προσωπικότητα του Μανώλη Καλομοίρη να 

εξετάσει προσεκτικά το μουσικό παρελθόν πριν χτίσει το μουσικό παρόν και μέλλον της Ελλάδας, κάτι που 

δεν έγινε.  

Τα ελληνικά έργα όπερας (μελοδράματα) διακρίνονται συνεπώς σε δύο ευδιάκριτες κατηγορίες: Στα 

επτανησιακά τα οποία προηγήθηκαν χρονικά, που ακολουθούν τη μελωδική γραμμή και τις βασικές αρχές 

της ιταλικής όπερας, με πολλά από τα έργα να είναι γραμμένα στην ιταλική γλώσσα. Δεύτερον, στα έργα 

της εθνικής σχολής, την οποία εισήγαγε ο Μανώλης Καλομοίρης. Χαρακτηριστικά της, η ελληνική 

θεματολογία και γλώσσα και οι επιρροές από τη δημοτική και τη βυζαντινή μουσική, αλλά και από το 

μουσικό ύφος της γερμανικής εθνικής σχολής. 

Η διαμάχη μεταξύ Επτανησιακής και Εθνικής Σχολής συνεχίστηκε μέχρι και την δεύτερη δεκαετία του 20ου 

αιώνα και απέκτησε μεγάλη έκταση. Τελικά, οι απόψεις του Καλομοίρη είναι εκείνες που υπερίσχυσαν και οι 

Επτανήσιοι συνθέτες έμειναν παραγκωνισμένοι για αρκετές ακόμη δεκαετίες.  

Το τέλος της Επτανησιακής Σχολής          

  Η Επτανησιακή Σχολή "τελειώνει" στις αρχές του 20ου αιώνα, με την επικράτηση της Εθνικής Σχολής στο 

προσκήνιο και την απώθηση της επτανησιακής μουσικής. Οι Επτανήσιοι συνθέτες όμως συνεχίζουν να 

παίζουν σημαντικό ρόλο στο μουσικό κόσμο της Ελλάδας και μέχρι τα μέσα του 20ου αιώνα. Συνθέτες 

όπως ο Γεώργιος Σκλάβος, ο Αντίοχος Ευαγγελάτος και ο Σπυρίδων Σπάθης συνδύασαν το επτανησιακό 

στυλ με εκείνο των Εθνικών και χαρακτηρίστηκαν ως μέλη της Εθνικής σχολής. Ακόμη, η επτανησιακή 

μουσική παράδοση δεν σβήνει και επιβιώνει μέχρι σήμερα μέσω των φιλαρμονικών εταιριών και των 

τοπικών μουσικών και μαέστρων στα Επτάνησα.         

Μουσικολογικές έρευνες          
  Οι πρώτοι μουσικολόγοι και ιστορικοί που ασχολήθηκαν με το έργο της Επτανησιακής Σχολής 

βασιζόντουσαν κυρίως στις απόψεις της Εθνικής Σχολής που κυρίως την κατηγορούσε. Ακόμη και το βιβλίο 

του Θεόδωρου Συναδινού "Ιστορία της Νεοελληνικής Μουσικής: 1824-1919" (1919) το οποίο, παρ' ότι 

θεωρείται σημαντικό και θεμελιώδες μέχρι σήμερα, δεν δίνει έμφαση στην επτανησιακή μουσική και την 

θεωρεί και αυτό ιταλική. Έτσι, πολλοί την θεώρησαν απομίμηση της ιταλικής μουσικής χωρίς όμως να 

αμφισβητούν την σημασία της και δεν έκαναν ιδιαίτερα σημαντικές έρευνες πάνω σε αυτήν. Γι’ αυτό και η 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%91%CE%BE%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%BD%CF%8E%CE%BB%CE%B7%CF%82_%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%AF%CF%81%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%80%CF%8D%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%A3%CE%B1%CE%BC%CE%AC%CF%81%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%9B%CE%B1%CE%BC%CF%80%CE%B5%CE%BB%CE%AD%CF%84
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CF%8D%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%9B%CE%B1%CF%85%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A3%CE%BA%CE%BB%CE%AC%CE%B2%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%87%CE%BF%CF%82_%CE%95%CF%85%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%AC%CF%84%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%80%CF%85%CF%81%CE%AF%CE%B4%CF%89%CE%BD_%CE%A3%CF%80%CE%AC%CE%B8%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%8C%CE%B4%CF%89%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CF%82
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Επτανησιακή Σχολή ονομάζεται και η «αδικημένη» της ελληνικής μουσικής. Το πρώτο βιβλίο που δικαιώνει 

τους Επτανήσιους μουσικούς είναι η "Νεοελληνική Μουσική" (1958), γραμμένο από τον σπουδαίο 

Κερκυραίο μουσικολόγο Σπύρο Μοτσενίγο. Το βιβλίο αυτό έθεσε τις βάσεις για τις έρευνες που έγιναν από 

την δεκαετία του 1980 και μετά (κυρίως εκείνες το Γιώργου Λεωτσάκου) που έριξαν φως στις άγνωστες 

πλευρές της Επτανησιακής μουσικής και διέψευσαν τις προκαταλήψεις των παλαιότερων μελετητών.  

Λίστα συνθετών 

• Νικόλαος Χαλκιόπουλος Μάντζαρος (1795–1872) 

• Δομένικος Παδοβάς (1817-1892) 

• Σπυρίδων Ξύνδας (1814-1896) 

• Διονύσιος Ροδοθεάτος (1849-1892) 

• Ιωσήφ Λιβεράλης (1820-1899) 

• Παύλος Καρρέρ (1829-1896) 

• Αντώνιος Καπνίσης (1813-1885) 

• Γιώργος Λαμπίρης (1833-1889) 

• Φραγκίσκος Δομενιγίνης 

• Σουζάνα Νεράντζη (19ος - 20ος αιώνας) 

• Λαυρέντιος Καμηλιέρης (1874 ή 1878-1956) 

• Γεώργιος Λαμπίρης (1833-1889) 

• Γεώργιος Αξιώτης (1875-1924) 

• Λεωνίδας Αλβάνας (1823-1881) 

• Ιωσήφ Καίσαρης (1845-1923) 

• Σπυρίδων Καίσαρης (1859-1946) 

• Σπυρίδων Σαμάρας (1861-1917) 

• Εδουάρδος Λαμπελέτ (1820-1903) 

• Λουδοβικός Λαμπελέτ (1868-1928) 

• Γεώργιος Λαμπελέτ (1875-1945) 

• Ναπολέων Λαμπελέτ (1864-1932) 

• Διονύσιος Λαυράγκας (1860 ή 1864-1941) 

• Δημήτριος Ανδρώνης (1866-1918) 

• Σωτήριος Κρητικός (1888-1945) 

• Αντίοχος Ευαγγελάτος (1903-1981) 

• Γεώργιος Σκλάβος (1886-1976) 

• Σπυρίδων Σπάθης (1852-1941) 

• Διονύσιος Βισβάρδης (1910-1999) 

• Αλέξανδρος Γκρεκ (1876-1959) 

Από πρόσφατες έρευνες Επτανήσιοι συνθέτες που είχαν αναδειχθεί στη περίοδο της Ενετοκρατίας των 

Επτανήσων και που μαθήτευσαν στα ιδιώματα της δυτικής μουσικής με πλούσιο συνθετικό έργο ήταν 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%80%CF%8D%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%9C%CE%BF%CF%84%CF%83%CE%B5%CE%BD%CE%AF%CE%B3%CE%BF%CF%82_%28%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CF%82%29&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%93%CE%B9%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%82_%CE%9B%CE%B5%CF%89%CF%84%CF%83%CE%AC%CE%BA%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CE%BF%CF%82_%CE%9C%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B6%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/1795
https://el.wikipedia.org/wiki/1872
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CE%B2%CE%AC%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/1817
https://el.wikipedia.org/wiki/1892
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%80%CF%85%CF%81%CE%AF%CE%B4%CF%89%CE%BD_%CE%9E%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/1814
https://el.wikipedia.org/wiki/1896
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CF%8D%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A1%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CE%AC%CF%84%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/1849
https://el.wikipedia.org/wiki/1892
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%89%CF%83%CE%AE%CF%86_%CE%9B%CE%B9%CE%BC%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AC%CE%BB%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/1820
https://el.wikipedia.org/wiki/1899
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CE%B1%CF%81%CF%81%CE%AD%CF%81
https://el.wikipedia.org/wiki/1829
https://el.wikipedia.org/wiki/1896
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%BD%CF%84%CF%8E%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CE%B1%CF%80%CE%BD%CE%AF%CF%83%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/1813
https://el.wikipedia.org/wiki/1885
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%93%CE%B9%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%82_%CE%9B%CE%B1%CE%BC%CF%80%CE%AF%CF%81%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/1833
https://el.wikipedia.org/wiki/1889
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A6%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CE%AF%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CE%94%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%B3%CE%AF%CE%BD%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CE%BF%CF%85%CE%B6%CE%AC%CE%BD%CE%B1_%CE%9D%CE%B5%CF%81%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B6%CE%B7&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9B%CE%B1%CF%85%CF%81%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CE%B1%CE%BC%CE%B7%CE%BB%CE%B9%CE%AD%CF%81%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/1874
https://el.wikipedia.org/wiki/1878
https://el.wikipedia.org/wiki/1956
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%9B%CE%B1%CE%BC%CF%80%CE%AF%CF%81%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/1833
https://el.wikipedia.org/wiki/1889
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%91%CE%BE%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/1875
https://el.wikipedia.org/wiki/1924
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B5%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B4%CE%B1%CF%82_%CE%91%CE%BB%CE%B2%CE%AC%CE%BD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/1823
https://el.wikipedia.org/wiki/1881
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%89%CF%83%CE%AE%CF%86_%CE%9A%CE%B1%CE%AF%CF%83%CE%B1%CF%81%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/1845
https://el.wikipedia.org/wiki/1923
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%80%CF%85%CF%81%CE%AF%CE%B4%CF%89%CE%BD_%CE%9A%CE%B1%CE%AF%CF%83%CE%B1%CF%81%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/1859
https://el.wikipedia.org/wiki/1946
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%80%CF%85%CF%81%CE%AF%CE%B4%CF%89%CE%BD_%CE%A3%CE%B1%CE%BC%CE%AC%CF%81%CE%B1%CF%82
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μεταξύ άλλων ο Αγάπιος Παλέρμιος, ο Άνθιμος Νικολαΐδης, ο Μανουήλ Γαζής, ο Ιερώνυμος ο 

τραγουδιστής, ο Φραγκίσκος Λεονταρίτης κ.ά.  

 

Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας για την Επτανησιακή Μουσική Σχολή αξίζει να αναφερθούν και 
τα κάτωθι ειδικότερα θέματα που σχετίζονται με αυτήν: 
 
Συνθέτες της Επτανησιακής Μουσικής σχολής και Εθνικά θέματα      

Σε πολλά από τα έργα τους οι Επτανήσιοι συνθέτες χρησιμοποιούν ελληνότροπες μελωδίες ή μεμονωμένα 

στοιχεία από την ελληνική παραδοσιακή μουσική. Τέτοια ψήγματα υπάρχουν σε πολλά έργα συνθετών και 

έχουν γραφτεί συνειδητά για να τονίσουν την ελληνική καταγωγή. Όμως τα αποσπάσματα είναι μικρά, και η 

υπόλοιπη μουσική είναι έντονα δυτικότροπη. Υπάρχουν επίσης και πολλά τραγούδια σε πατριωτικούς 

στίχους. Έχουν γραφεί επίσης από τους επτανήσιους και ολόκληρα έργα (όπερες) με θέματα εθνικά, κυρίως 

βέβαια παρμένα από τον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα του 1821, που ενέπνευσε πολύ τους μόλις το 1862 

συνδεδεμένους με το Ελληνικό κράτος επτανήσιους συνθέτες. Τέτοια έργα έχουν θέμα π.χ. τον Μάρκο 

Μπότσαρη (4 συνθέτες), την Δέσπω (2), την Κυρά Φροσύνη, τον Κανάρη κλπ. Μια άλλη ασχολία των 

επτανησίων είναι η εναρμόνιση βυζαντινής μουσικής, μια πρακτική που θα διαδοθεί και εκτός της 

Επτανήσου. Μεγάλη ώθηση σε αυτό έδωσαν οι ελληνορθόδοξες εκκλησίες του εξωτερικού, και κυρίως αυτή 

της Βιέννης, Παρισίων και Λονδίνου. Αυτό βέβαια δεν είναι τίποτε άλλο, από μια προσπάθεια ένταξης της 

παραδοσιακής ελληνικής μουσικής στη δυτική τεχνική, και παντρέματος του ανατολίτικου μουσικού 

ιδιώματος με τα "επιτεύγματα" της δύσης.  
 
Το θέατρο στην Επτανησιακή Μουσική Σχολή                                                   
 Τα θέατρα της Επτανήσου υπήρξαν φορείς καλλιέργειας  του πνεύματος και «σμίλευσης» των ιδεωδών 

εκείνων τα οποία άρχισαν να χτίζουν στο υποσυνείδητο των Επτανησίων την ανάγκη για μια Εθνική 

Ταυτότητα. Μια ταυτότητα Ελληνική. Ενδεικτικό γεγονός που αντανακλά τη σπουδαιότητα που έπαιζαν τα 

θέατρα της Επτανήσου στη διαμόρφωση ενός Ελληνικού γίγνεσθαι είναι και το παρακάτω ενδεικτικό 

περιστατικό: Βρισκόμαστε στο έτος 1833.  Ο Όθων διασχίζει το Ιόνιο με προορισμό το Ναύπλιο 

προκειμένου να ενθρονιστεί ως Βασιλέας των Ελλήνων. Το πλοίο σταματάει στην Κέρκυρα για 

ανεφοδιασμό. Η σπουδαιότητα και η «Ελληνικότητα» του γεγονότος αυτού, το οποίο αποτιμάται ως 

χαρμόσυνο από τους κατοίκους της Κέρκυρας αφού ο βασιλιάς της Ελλάδας βρίσκεται κοντά τους, και 

αντικατοπτρίζεται πλήρως στο γεγονός ότι ο Εθνικός Ποιητής Διονύσιος Σολωμός μοιράζεται τη χαρά του 

με τους Κερκυραίους μέσα από τον εξαίσιο στίχο: Μεσ’ στο γιαλό της Κέρκυρας μαύρ’ είμαι πέτρα κι έρμη, κι 

είναι δικό Σου δόξασμα, δικός Σου πλούτος είναι πνεύμα καλό που σ’άρεσε φωνή να μου χαρίσης. Κι αν με 

πατήσεις, Βασιλιά, βγαίνω βαγί και δάφνη. Όπως αναφέρει ο έγκριτος ιστορικός Νίκιας Λούντζης: «Το 

ιστορικό λοιπόν εκείνο βράδυ, η επαφή του  λαού και του ενσαρκωτή των ονείρων του, πραγματοποιείται 

στην όπερα! Ο Άγγλος High Commissioner λόρδος Nugent συνοδεύει τον Όθωνα στο θέατρο μετά πλήθους 

απλού κόσμου. Η μουσική, και εν προκειμένω ο ναός της ονόματι San Giacomo, έγινε το όχημα της 

αμφίδρομης επικοινωνίας λαού και Βασιλέα με κοινό στόχο την ανάταση του Ελληνισμού». Το θέατρο δεν 

λειτουργούσε σαν απλό όχημα διασκέδασης αλλά σαν θεσμός προσανατολισμένος στα Εθνικά Ιδεώδη. 

Ένα ακόμα ενδεικτικό γεγονός που τεκμηριώνει την παραπάνω θέση αναφέρεται στη Ζάκυνθο του 1858. 
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Σύμφωνα με τα απομνημονεύματα του Παύλου Καρρέρ, όλα τα Επτάνησα «βράζουν» για Ένωση με την 

Ελλάδα. Το Λονδίνο σε μια ύστατη προσπάθεια ελέγχου της κατάστασης στέλνει τον πολύπειρο φιλέλληνα 

Gladstone. Σύμφωνα λοιπόν με το ημερολόγιο του Καρρέρ, ο Gladstone επισκέφτηκε ένα απόγευμα το 

θέατρο και παρακολούθησε Rigoletto. Το θέατρο στολίστηκε κατάλληλα, ο κόσμος το γέμισε ασφυκτικά, 

καλοδεχούμενος τον Gladstone, και όλοι στο τέλος αποθέωσαν την πρωταγωνίστρια Ισαβέλλα Γιατρά και 

μετέπειτα σύζυγο του Παύλου Καρρέρ. Ο 20ος αιώνας ξεκίνησε για τη μουσική Κέρκυρα με τα εγκαίνια του 

Δημοτικού Θεάτρου το 1902, που αντικατέστησε το San Giacomo. Η ανέγερσή του που άρχισε το 1893 

αλλά λόγω του μεγάλου κόστους ολοκληρώθηκε το 1902, είχε πρότυπο το κτίριο της «Σκάλας του 

Μιλάνου». Η έναρξη των παραστάσεών του έγινε στις 7 Δεκεμβρίου 1902 με τον "Lohengrin" του R. 

Wagner. Δυστυχώς το Δημοτικό θέατρο κάηκε την 13η προς 14η Σεπτεμβρίου 1943, αποφράδα νύχτα 

εμπρησμού της πόλεως της Κέρκυρας από τους Γερμανούς. 

Παιδεία και Επτανησιακή Μουσική Σχολή  
Μεγάλη υπήρξε η συμβολή της Επτανήσου και στον παιδαγωγικό τομέα. Τα πρώτα ιδρύματα για την 

κοινωνική πρόοδο και παιδεία του Λαού κατά την Επτανησιακή Μουσική Σχολή είχαν μεν βενετικά πρότυπα 

ως προς την οργάνωση και τη δομή τους, στόχευαν ωστόσο και στην προαγωγή της ελληνικής γλώσσας. 

Το 1824, ιδρύεται στην Κέρκυρα το πρώτο Ελληνικό πανεπιστήμιο μετά την πτώση της 

Κωνσταντινούπολης, η «Ιόνιος Ακαδημία» (Κέρκυρα, 1824). Από το 1828, λειτούργησε και τμήμα μουσικής 

στην Ιόνιο Ακαδημία, με πρώτο διδάσκαλο τον Ιωάννη Αριστείδη (1786 – 1828).  

Επίσης οι επτανησιακές φιλαρμονικές εταιρίες παρείχαν σαν κονσερβατόρια δωρεάν παιδεία στα 

ελληνόπουλα. Ήταν τόποι συναναστροφής και διαλόγου των διανοουμένων. Οι μπάντες ήταν κήρυκες της 

εθνικής ιδεολογίας και η πηγή από την οποία επανδρώθηκαν οι στρατιωτικές μπάντες της Ελλάδας. 

Μουσικά σύνολα και σχολεία ονομάστηκαν «Φιλαρμονικές» και ιδρύθηκαν από τις αρχές του 19ου αιώνα σε 

Ζάκυνθο (1816), Ληξούρι (1837), Αργοστόλι (1838), Κέρκυρα (1840) και Λευκάδα (1850). Μεταξύ αυτών, η 

μόνη που συνεχίζει απρόσκοπτα το έργο της μέχρι σήμερα είναι η Φιλαρμονική Εταιρία της Κέρκυρας. Η 

συμβολή της συγκεκριμένης φιλαρμονικής εταιρίας είναι μεγάλη, αφού παιάνισε τον Ύμνο εις την Ελευθερία 

του Μάντζαρου στην Αθήνα, στις επίσημες εορτές της Ένωσης της Επτανήσου με την Ελλάδα με 

αποτέλεσμα της εκτέλεσης αυτής να καθιερωθεί αρχικά το κομμάτι σαν το «εθνικόν άσμα» του βασιλικού 

ναυτικού. Μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί το επίσημο έγγραφο καθιέρωσης του έργου ως εθνικού ύμνου της 

χώρας. 

Η απήχηση της Επτανησιακής Μουσικής Σχολής ήταν και είναι μεγάλη και για τους Επτανήσιους η μουσική 

αποτελεί ένα πάθος που έχει μακρινές ρίζες. Στα Επτάνησα υπάρχουν και σήμερα πάρα πολλά πολιτιστικά 

και μουσικά ιδρύματα που λειτουργούν και προσφέρουν μουσική παιδεία στους νέους και νέες του τόπου, 

κοινωνικοποίηση, μορφωτικό και καλλιτεχνικό επίπεδο, ψυχαγωγία.  

Συμπερασματικά 

Η Επτανησιακή Μουσική Σχολή δεν αντιμετωπίστηκε ποτέ μέχρι σήμερα σαν ένα μοναδικό ιστορικό-

κοινωνικό φαινόμενο, στον Ευρωπαϊκό χώρο. Κι όμως, υπήρξε μοναδικό. Αντιμετωπίστηκε άδικα και 

άκομψα από τους Αθηναίους συνθέτες των αρχών του 20ού αιώνα σαν ένα Ιταλικό κακέκτυπο, θέση 

λανθασμένη, όπως προκύπτει από τα παραπάνω γεγονότα που παρατέθηκαν και τεκμηριώθηκαν. Οι 



  Σελίδα 
14 

 
  

Επτανήσιοι μουσουργοί του 19ου αιώνα, έχοντας ευρωπαϊκή κουλτούρα, ιόνια ιδιοσυγκρασία και ελληνική 

ψυχή και νοοτροπία, χάρισαν στην ιστορία της τέχνης σελίδες πολύ υψηλού συνθετικού επιπέδου. Συνεπώς 

ύστερα από όλα τα παραπάνω, πραγματοποιώντας μια ριζική επανεκτίμηση του μουσικού παρελθόντος και 

της συμβολής της Επτανησιακής Μουσικής Σχολής στον ελληνικό μουσικό πολιτισμό, μπορεί να 

τεκμηριωθεί η θέση πως η Επτανησιακή Μουσική Σχολή υπήρξε η πρώτη Εθνική Σχολή της Ελλάδας και 

μάλιστα επί Ελληνικού εδάφους από το 1864 και μετά.  

Εμείς ζώντας στα Επτάνησα πρέπει να νιώθουμε περήφανοι που κληροδοτήσαμε αυτή την τεράστια 

πολιτισμική κληρονομιά της Επτανησιακής Μουσικής Σχολής από τους προγόνους μας. Χρέος μας είναι να 

τη γνωρίζουμε, να την αναδεικνύουμε και να την τιμούμε. 

 

 

 

 

 

Η Φιλαρμονική Εταιρεία Κερκύρας, μετά την εξαιρετική επιτυχία της αναβίωσης της όπερας «Ο 

Υποψήφιος» τον Νοέμβριο του 2017 παρουσίασε  εκ νέου την πρώτη ελληνική όπερα στις 4 και 5 

Noεμβρίου 2017 στο Δημοτικό Θέατρο Κερκύρας. 

Τη μουσική διεύθυνση και επιμέλεια των 

παραστάσεων ανέλαβε ο αρχιμουσικός 

Άλκης Μπαλτάς, ο οποίος  διεύθυνε τη 

Συμφωνική Ορχήστρα της Παλαιάς 

Φιλαρμονικής. Πρωταγωνιστές του έργου 

είναι η Ρόζα Πουλημένου (Χριστίνα), ο Αντώνης Κορωναίος (Γιώργης), ο Παντελής Κοντός (Γέρο-

Γιάγκος), ο Σωτήρης Τριάντης (Υποψήφιος), ο Πέτρος Καρύδης (Προεστός) και ο Άρης 

Προσπαθόπουλος (Κλητήρας). Τα χορωδιακά μέρη  απέδωσε η Χορωδία Κέρκυρας (προετοιμασία: 

Χριστίνα Καλλιαρίδου) και το Φωνητικό Σύνολο του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου 

Πανεπιστημίου (προετοιμασία: Μιράντα Καλδή). 

Τη μουσική προετοιμασία είχαν η Βίκυ Στυλιανού και η Μαριλένα Ελούλ. Τη σκηνοθεσία, την κίνηση 

και τους φωτισμούς υπέγραψε ο Πέτρος Γάλλιας, τα κουστούμια η Πένυ Μάμαλου και τα σκηνικά ο 

Άκης Χειρδάρης. 

Θερμή ήταν η ανταπόκριση του κοινού που πλημμύρισε το Δημοτικό Θέατρο της Κέρκυρας, όχι μόνο 

το Σάββατο και την Κυριακή αλλά και την Παρασκευή κατά την πρόβα generale της όπερας «Ο 

Υποψήφιος Βουλευτής».Η πρώτη ελληνική όπερα που αναβίωσε η Φιλαρμονική Εταιρεία Κερκύρας 

του αρχικού ιδρυτή της Σπυρίδωνος Ξύνδα υπό τη μουσική διεύθυνση και επιμέλεια του Άλκη 

Μπαλτά με τη σύμπραξη της Συμφωνικής Ορχήστρας της Παλαιάς Φιλαρμονικής, του Ιονίου 

Πανεπιστημίου και της Χορωδίας Κέρκυρας, αποτέλεσε μια πραγματική αποκάλυψη την οποία 

χάρηκαν πραγματικά όλοι όσοι είχαν την τύχη να παρακολουθήσουν τις παραστάσεις αυτές που για 

Εκδηλώσεις 
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πρώτη φορά παρουσιάστηκαν στο κοινό χωρίς τη λογοκρισία του 1867. Στην επιτυχία συνετέλεσε 

προφανώς η έξοχη μουσική του Σπ. Ξύνδα και το αντάξιο λιμπρέτο του Ιωάννη Ρινόπουλου. 

 

 

 

H Φιλαρμονική Εταιρεία Κέρκυρας (γνωστή και ως «Παλαιά Φιλαρμονική»)   ιδρύθηκε στις 12 

Σεπτεμβρίου 1840 και 

είναι ο παλαιότερος 

μουσικοεκπαιδευτικός 

οργανισμός στην 

Ελλάδα. Ο αρχικός σκοπός των ιδρυτών του ήταν η δημιουργία μιας πλήρους μουσικής ακαδημίας, 

παρόμοιας με εκείνες της γειτονικής Ιταλίας.   

Ιδρυτές της  Φιλαρμονικής Εταιρείας Κέρκυρας:  

Πέτρος Κουαρτάνος 
Φραγκίσκος Ριβέλλης 
Γουλιέλμος Μέξας 
 Ιωάννης Καλλονάς 
Νικόλαος Μακρής 
Αντώνιος Λιμπεράλης 
 Ιωάννης Φραγκούλης 
Σπυρίδων Ξύνδας 
 Νικόλαος Καβάσιλας 

 

Με τον τρόπο αυτό επιχειρήθηκε να δοθεί βιώσιμη λύση σε ένα χρονίζον πρόβλημα, δηλαδή την 

απουσία μιας παιδαγωγικά πλήρους μουσικής σχολής, η οποία θα προσέφερε στους Κερκυραίους 

μουσική εκπαίδευση, ανεξαρτήτως κοινωνικής τάξης, ηλικίας, φύλου και γενικής παιδείας. Πριν το 

1840 στην Κέρκυρα πρόσβαση στη μουσική εκπαίδευση είχαν είτε άτομα που μπορούσαν να 

ανταπεξέλθουν στο οικονομικό έξοδο της πρόσληψης ενός ιδιώτη μουσικοδιδασκάλου. Κατά τον 19ο 

αιώνα και μέχρι τα χρόνια του Μεσοπολέμου την καλλιτεχνική ηγεσία του ιδρύματος είχαν κατά 

καιρούς  αναλάβει  μερικές από τις σημαντικότερες μορφές της μουσικής της νεώτερης Ελλάδας, 

όπως για παράδειγμα ο Νικόλαος Μάντζαρος ,ο Δομένικος Παδοβάνης , ο Διονύσιος Ροδοθεάτος, ο 

Δημήτριος Ανδρώνης και ο Σπυρίδων Δουκάκης .  Όλοι οι παραπάνω κατάγονταν από την Κέρκυρα 

και είχαν σημαντικές σπουδές στην Ιταλία ή στη Γερμανία. Πολλοί από τους μουσικούς της 

Φιλαρμονικής σταδιοδρόμησαν (και σταδιοδρομούν) ως συνθέτες, σολίστες, μουσικοί ορχηστρών και 

στρατιωτικών μουσικών σωμάτων και αρχιμουσικοί, και συνεισέφεραν με τον τρόπο τους στη 

Παλαιά φιλαρμονική εταιρία Κέρκυρας 
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διαμόρφωση της έντεχνης μουσικής στην Ελλάδα του 19ου και του 20ού αιώνα. 

 

 

Κατά την επίσκεψη μας στην Παλαιά Φιλαρμονική Εταιρία Κέρκυρας είχαμε την ευκαιρία να 

συζητήσουμε και να μάθουμε για ένα σημαντικό μέρος της ιστορίας της μουσικής του τόπου μας 

καθώς και να δούμε από κοντά τις παρτιτούρες του Ξύνδα. Ο Ξύνδας αποτέλεσε σημαντικό μέρος της 

ιστορίας της Επτανησιακής μουσικής και έφερε καινούριες και πρωτοποριακές ιδέες από την Ιταλία, 

σε μια εποχή που το διαφορετικό δεν ήταν κοινωνικά αποδεκτό. Τα έργα του είναι γνωστά μέχρι και 

σήμερα αποδεικνύοντας τη μοναδικότητα τους, με πιο γνωστό την πρώτη όπερα με ελληνικό 

λιμπρέτο, «Ο Υποψήφιος». Οι όπερες του Ξύνδα αποτελούν σημαντικές πηγές για τη γλώσσα της 

υπαίθρου της Κέρκυρας, δεδομένου ότι οι συγγραφείς της εποχής έγραφαν σε λόγια γλώσσα, η οποία 

έχει βαθύτατα επηρεάσει την χαρακτηριστική σύγχρονη Κερκυραϊκή διάλεκτο. 

 

 

 

 

O Σπύρος Ξύνδας υπήρξε σπουδαίος κιθαριστής 

και περιόδευε με τη κιθάρα του δίνοντας ρεσιτάλ 

στην Ιταλία, την Αλεξάνδρεια, την Αλγερία, την Σμύρνη και την Αθήνα. Εγκαθίσταται στην Αθήνα το 

1888 και πεθαίνει στις 11/23 Νοεμβρίου 1896 αφήνοντας σπουδαία παρακαταθήκη στη μουσική 

παιδεία της Ελλάδας. 

«Η Αυγούλα πού να 'ναι; κοντεύει το βράδυ και μαύρο σκοτάδι πλακώνει τη γη.   Πηγαίνει εκεί που ' 

ναι μακρύ κυπαρίσσι, πηγαίνει στη βρύση· Δεν είναι ουδέ' εκεί.   Στ' αλώνι, στ' αμπέλι στο δρόμο 

κοιτάζει και τέλος φωνάζει"Αυγούλα μου, Αυγή!" "Αυγή μου" συχνότατα του βγήκε απ' τα στήθη και 

"Αυγή μου" απεκρίθη μία άλλη φωνή.» 

Έργο 



 

 

 

Έγραψε πολλά τραγούδια δημοφιλέστερα των 

οποίων ήταν: 

• Νάνι-νάνι 
• Το φιλί 
• Το όνειρο

Ο Μάντζαρος έγινε ισόβιος καλλιτεχνικός διευθυντής της Φιλαρμονικής Εταιρείας Κερκύρας 
και συχνά έδινε στίχους για μελοποίηση στο φίλο και μαθητή του. Χάρη στην εκπαιδευτική 
ικανότητα και δουλειά του Μάντζαρου, πολλοί  Επτανήσιοι μορφώθηκαν μουσικά. Έτσι 
δημιουργήθηκε η πρώτη γενιά Επτανησίων συνθετών, μεταξύ αυτών  ο Σπυρίδων Ξύνδας,  
ο Παύλος Καρρέρ και ο Φραγκίσκος Δομενιγίνης. Ο μεγάλος σεβασμός που έτρεφε ο Ξύνδας 
 προς το πρόσωπο του Νικόλαου Μάντζαρου  φανερώνεται από  το γεγονός, πως το 1862, 
εκτέλεσε την παρακάτω ακροστιχίδα, προς τιμήν του διδασκάλου του, την ημέρα της γιορτής 
του, του Αγίου Νικολάου 

«Nome si caro e celere     
In tutto il mondo suona 
Coll’ amonia nell’ anima 
Ogni espressione risuona 
La terra, il ciel ripetono 
Orfeo l’ inspira e Amor. 
 

Ma d’ ogni parte un giulilo 
A scolto in questo giorno 
Nunzio del ciel adomo 
Zelante messaggieri  
Rendendoti immortale 
Ogni mortale elogio, sta parte non val.» 

 

 

 
 
"Ελληνικό Μελόδραμα″ είθισται να 
αποκαλούνται δύο ελληνικοί λυρικοί θίασοι, 
οι οποίοι έδρασαν διαδοχικά στην Ελλάδα και 
τις ελληνικές παροικίες του εξωτερικού από 
τα τέλη του 19ου αιώνα έως τα χρόνια της κατοχής. Ο πρώτος, με πλήρη επωνυμία 
"Ελληνικός Μελοδραματικός Θίασος", λειτούργησε υπό τη διεύθυνση του εμπόρου Ιωάννη 
Καραγιάννη και του βαθύφωνου Αντωνίου Λάνδη (1888-189). Ο δεύτερος, πιο γνωστός ως 
"Ελληνικό Μελόδραμα", ήταν δημιούργημα του αρχιμουσικού και συνθέτη Διονυσίου 
Λαυράγκα και του επίσης αρχιμουσικού Λουδοβίκου Σπινέλλη (1900-1943). Και τα δύο 
καλλιτεχνικά σχήματα απετέλεσαν εξαιρετικά σημαντικό παράγοντα εξέλιξης της μουσικής 
στην Ελλάδα, καθώς υπήρξαν προπομποί της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. 

Πριν από την επίσημη ίδρυση του πρώτου Ελληνικού Μελοδραματικού Θιάσου, στις αρχές 
του 1888, συγκροτήθηκε ένα πρώτο σχήμα, υπό τον Αντώνιο Λάνδη, το οποίο παρουσίασε 
την κωμική όπερα Ὁ Ὑποψήφιος του κερκυραίου πρωτεργάτη της Επτανησιακής Μουσικής 
Σχολής, Σπυρίδωνος Ξύνδα, στο Χειμερινό Θέατρο Αθηνών "Μπούκουρα". Το εγχείρημα 
γνώρισε μεγάλη επιτυχία, χάρη στην οποία ο Λάνδης προχώρησε τον Σεπτέμβριο του 1888 

Όπερα 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%B1_%CE%9A%CE%B5%CF%81%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%B1_%CE%9A%CE%B5%CF%81%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CE%B1%CF%81%CF%81%CE%AD%CF%81
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A6%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CE%AF%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CE%94%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%B3%CE%AF%CE%BD%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CE%B8%CF%8D%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CF%8D%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%9B%CE%B1%CF%85%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CF%8D%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%9B%CE%B1%CF%85%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%9B%CF%85%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A3%CE%BA%CE%B7%CE%BD%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%80%CF%85%CF%81%CE%AF%CE%B4%CF%89%CE%BD_%CE%9E%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B1%CF%82
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στην ίδρυση του Ελληνικού Μελοδραματικού 
Θιάσου, σε συνεργασία με τον αρχιμουσικό 
Σπυρίδωνα Μπεκατώρο και τον Ιωάννη 
Καραγιάννη, πρόσωπο που στάθηκε 
βασικός χρηματοδότης και παραγωγός. Ο 
θίασος ανέβασε με υποδειγματικό τρόπο γνωστά έργα του λυρικού ρεπερτορίου 
(Rossini, Verdi, Donizetti, Mozart), ανάμεσα στα οποία και ελληνικές όπερες 
(Ξύνδας, Καρρέρ) και απέσπασε εγκωμιαστικές κριτικές στους τόπους και τα θέατρα όπου 
εμφανίστηκε (Αθήνα, Αλεξάνδρεια, Κάιρο, Σμύρνη, Κωνσταντινούπολη, Βράιλα, Γαλάζιο, 
Βουκουρέστι, Οδησσός, Μασσαλία, Τεργέστη). Από το σχήμα αυτό αναδείχθηκε ο διεθνούς 
φήμης οξύφωνος Ιωάννης Αποστόλου, καθώς και η πρώτη Ελληνίδα αρχιμουσικός, Ελπίς 
Καούκη-Λαμπελέτ.  

Το σημαντικότερο σχήμα, το οποίο θα θεραπεύσει τη λυρική τέχνη έως την ίδρυση 
της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, είναι το περίφημο «Ελληνικό Μελόδραμα», ο θίασος που 
ιδρύθηκε από τον Διονύσιο Λαυράγκα και τον Λουδοβίκο Σπινέλλη στην αυγή του 
20ού αιώνα. Η πρώτη παράσταση του Ελληνικού Μελοδράματος δόθηκε στο Δημοτικό Θέατρο 
Αθηνών, στις 14 Απριλίου του 1900, με την όπερα του Puccini Μποέμ. Μετά απ΄αυτό, πλήθος 
έργων Ελλήνων και ξένων συνθετών παρουσιάστηκαν από το Ελληνικό Μελόδραμα εντός και 
εκτός Ελλάδος (ελληνικές παροικίες της Ευρώπης και της καθ' ημάς Ανατολής). Μάλιστα, ο 
θίασος αυτός είναι ο πρώτος που θα περιοδεύσει στις Η.Π.Α. Και αυτό το σχήμα ανέδειξε 
έναν περίφημο, διεθνούς ακτινοβολίας, οξύφωνο, τον Νίκο Μωραΐτη.  

Οι μελοδραματικοί θίασοι των Λάνδη-Καραγιάννη και Σπινέλλη-Λαυράγκα συνέβαλαν 
καθοριστικά στην εδραίωση της λυρικής τέχνης, δηλαδή της όπερας και του ελαφρού 
μουσικού θεάτρου στον ευρύτερο ελληνικό χώρο και στην ανάπτυξή της εντός και εκτός των 
συνόρων του ελληνικού κράτους. Υπήρξαν προπομποί –και εύφορο φυτώριο καλλιτεχνικών 
στελεχών– της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Στη φιλοσοφία και τους κοινούς τους οραματισμούς 
προείχε ένα «μελόδραμα» –εννοώντας με αυτόν τον όρο εποχής τόσο το γένος του λυρικού 
θεάτρου όσο και τον λυρικό οργανισμό– με ελληνικό πρόσημο. Θεμέλιο της θεώρησης αυτής 
ήταν η κατά πλειονότητα συγκρότηση των δύο θιάσων από Έλληνες συντελεστές και η από 
σκηνής προαγωγή της ελληνικής γλώσσας.  

Στο παραπάνω πλαίσιο, οι διευθυντές τους επεδίωξαν από τις απαρχές της ίδρυσης των δύο 
σχημάτων να εξασφαλίσουν τη μετάφραση των λιμπρέτων που παρουσίαζαν στην ελληνική 
γλώσσα, στοχεύοντας στην απρόσκοπτη κατανόηση και αφομοίωση του μουσικοθεατρικού 
ρεπερτορίου από το ελληνόφωνο κοινό. Παράλληλα, στις πολυάριθμες περιοδείες τους στις 
ελληνικές πόλεις και παροικίες της Ευρώπης, της Ανατολής και της Δύσης, προέκριναν την 
προώθηση της ελληνικής λυρικής δημιουργίας, ενθαρρύνοντας την παραγωγή νέων λυρικών 
συνθέσεων αλλά και επανατοποθετώντας στο προσκήνιο παλαιότερα έργα προερχόμενα από 
την επτανησιακή οπερατική παρακαταθήκη.  

 Ο Σπύρος Ξύνδας, συνέθεσε κυρίως σκηνικά έργα και τραγούδια με εμφανείς επιρροές από 
το ιταλικό μελόδραμα. Η πιο γνωστή του όπερα είναι  «Ο υποψήφιος βουλευτής» που έκανε 
πρεμιέρα το 1867 στο θέατρο Σαν Τζιάκομο στην Κέρκυρα . Είναι η πρώτη όπερα από 
Έλληνα συνθέτη πάνω σε αποκλειστικά ελληνικό λιμπρέτο , που έγραψε ο Ιωάννης 
Ρινόπουλος.  Το έργο είναι διαδραματίζεται στο εξωαστικό περιβάλλον της Κέρκυρας ,κατά 
την Αγγλοκρατια και θίγει  τα προβλήματα του αγροτικού πληθυσμού και την ηθική υπόσταση 
των ντόπιων πολιτικών . Στην Αθήνα παίχτηκε με μεγάλη επιτυχία στις 14/3/1888 στο θέατρο 
Μπούκουρα με πρωταγωνιστές τους :  Βασίλη Λαλαούνη , Χρήστο Στρουμπούλη και την 
Αικατερίνη Μποταρέλι.  
Άλλες γνωστές όπερες του συνθέτη είναι: 
-Άννα Γουίντερ (1855)  
-Οι 3 σωματοφύλακες  
-Ο κόμης Τζουλιάνο  (1857) 
-Οι δύο μνηστήρες (1878) 
-Η ημιτελής Γαλάτεια (1895) 

 

Ο Υποψήφιος 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%B1%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%BF_%CE%A1%CE%BF%CF%83%CF%83%CE%AF%CE%BD%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CF%85%CE%B6%CE%AD%CF%80%CE%B5_%CE%92%CE%AD%CF%81%CE%BD%CF%84%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%8C%CE%BB%CF%86%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%B3%CE%BA_%CE%91%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AD%CE%BF%CF%85%CF%82_%CE%9C%CF%8C%CF%84%CF%83%CE%B1%CF%81%CF%84
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%80%CF%85%CF%81%CE%AF%CE%B4%CF%89%CE%BD_%CE%9E%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CE%B1%CF%81%CF%81%CE%AD%CF%81
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%89%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%91%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CF%8C%CE%BB%CE%BF%CF%85_(%CF%84%CE%B5%CE%BD%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%9B%CF%85%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A3%CE%BA%CE%B7%CE%BD%CE%AE
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%98%CE%AD%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF_%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%98%CE%AD%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF_%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B6%CE%AC%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CE%BF_%CE%A0%CE%BF%CF%85%CF%84%CF%83%CE%AF%CE%BD%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CE%BF%CE%AD%CE%BC_(%CE%A0%CE%BF%CF%85%CF%84%CF%83%CE%AF%CE%BD%CE%B9)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CE%9C%CF%89%CF%81%CE%B1%CE%90%CF%84%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%9B%CF%85%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A3%CE%BA%CE%B7%CE%BD%CE%AE
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Τα πρόσωπα και η σύνοψη του έργου 
 
Πρόσωπα 
Κυρ-Πολυλογάς, υποψήφιος βουλευτής 
(βαρύτονος)  
Γέρο-Γιάγκος, Προύχων του χωριού 
(μπάσος) 
Χριστίνα, κόρη του Γέρο-Γιάγκου 
(σοπράνο) 
Γιώργης, χωρικός και αγαπημένος της 
Χριστίνας (τενόρος) 
Κυρ-Δήμος, προεστός του χωριού 
(βαρύτονος) 
Αστυνομικός Κλητήρας(τενόρος) 
Χωρικοί (μικτή χορωδία) 
Πέντε Δέκαρχοι, Δύο μουσικοί του χωριού, 
ο υπηρέτης του Κυρ-πολυλογά (άφωνα 
πρόσωπα)

 
Σύνοψη 
Η υπόθεση της όπερας λαμβάνει χώρα στη διάρκεια μιας ημέρας του 1857 σε χωριό της 
Κέρκυρας. 
Η πράξη Α’ ξεκινά με το χορωδιακό των γεμάτων προβλήματα χωρικών, οι οποίοι ξεκινούν 
για τις αγροτικές εργασίες τους. Ο Γιώργης, νεαρός και φτωχός αγρότης, είναι ερωτευμένος 
με τη Χριστίνα , κόρη του Γέρο-Γιάγκου, προύχοντα του χωριού που φιλοδοξεί να καταλάβει 
τη θέση του προεστού. Η Χριστίνα, όμως διστάζει να μιλήσει στον πατέρα της αφού γνωρίζει 
εκ των προτέρων τις αντιρρήσεις του εξαιτίας της οικονομικής κατάστασης του Γιώργη. Όταν 
τελικά το επιχειρεί εισπράττει την οργή του Γιάγκου. Η είδηση ότι ένας αριστοκράτης 
Υποψήφιος βουλευτής θα επισκεφτεί το χωριό δίνει το έναυσμα για ιδιαίτερη κινητικότητα από 
την πλευρά των χωρικών. 
Στην πράξη Β’, πράγματι, εμφανίζεται ο Υποψήφιος, ο «Κυρ-Πολυλογάς», ο οποίος στην 
άριά του αυτοψυχογραφείται ως υπερόπτης και ψηφοθήρας με ελάχιστους ηθικούς 
ενδοιασμούς προκειμένου να εξασφαλίσει την εκλογή του. Ο Γιώργης υπόσχεται στον 
αριστοκράτη πολλές ψήφους, αν αυτός βοηθήσει στην ευόδωση του ειδυλλίου του με τη 
Χριστίνα και ο υποψήφιος συμφωνεί. Ο Γιώργης ανακοινώνει στη Χριστίνα το σχέδιο του. 
Εμφανίζεται, όμως, ένας διεφθαρμένος αστυνομικός κλητήρας, ο οποίος επιδεικνύει  στο 
Γιώργη πλαστό ένταλμα σύλληψης ζητώντας να δωροδοκηθεί για να μην τον εκτελέσει. Η 
πράξη ολοκληρώνεται με τον επιπόλαιο τραυματισμό του γερο-Γιάγκου στην προσπάθεια του 
να χτυπήσει τον Γιώργη. 
Στην πράξη Γ’ ο πολιτευτής κολακεύοντας τον προεστό του χωριού και εκμεταλλευόμενος τη 
φιλοδοξία του Γιάγκου να γίνει εκείνος προεστός βάζει σε εφαρμογή το σχέδιο του, το οποίο 
μέσα από χειρισμούς και απρόοπτα (με κορυφαία τη σωτηρία του Γιώργη από την πλεκτάνη 
του επίορκου αστυνομικού κλητήρα με παρέμβαση του Υποψηφίου) οδηγεί στο γάμο των δύο 
ερωτευμένων. Ο Υποψήφιος φεύγει από το χωριό υποσχόμενος για ακόμη μία φορά, ότι θα 
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πράξει τα καλύτερα για του ψηφοφόρους του οι οποίοι με τη σειρά τους τον διαβεβαιώνουν 
για τη θετική τους ψήφο. 

Μέρη  

1. Εισαγωγή 
 
 Πράξη Α’ 

2. Χορωδιακό αγροτών (ανδρική χορωδία) 
3. Σκηνή και Καβαντίνα Γιώργη (τενόρος, ανδρική χορωδία) 
4. Σκηνή και Καβαντίνα Χριστίνας  (σοπράνο) 
5. Ντουέτο Χριστίνας και Γιώργη (σοπράνο, τενόρος) 
6. Άρια Γερο-Γιάγκου (μπάσος) 
7. Σκηνή και Ντουέτο Χριστίνας και Γερο-Γιάγκου (σοπράνο, μπάσος) 
8. Φινάλε Α’ Πράξης (Γερο-Γιάγκος, Προεστός, Χριστίνα, Γιώργης, χωρικοί) 

 
Πράξη Β’ 

9. Εισαγωγική Σκηνή, Γερο-Γιάγκος και χωρικοί (μπάσος και μικτή χορωδία) 
10.  Σκηνή και Άρια Υποψήφιου (βαρύτονος και μικτή χορωδία) 
11. Σκηνή και Χορωδιακό: Γιώργης και οι προηγούμενοι (βαρύτονος, τενόρος, μπάσος, 

μικτή χορωδία) 
12. Σκηνή και Ντουέτο Χριστίνας και Γιώργη (σοπράνο, τενόρος) 
13.  Κουαρτέτο και Φινάλε: Κλητήρας, Γιώργης, Γερο-Γιάγκος, Χριστίνα, Προεστός 

(τενόροι, μπάσος, σοπράνο, βαρύτονος)  
 
Πράξη Γ’ 

14.  Σκηνή και Τερτσέτο: Υποψήφιος, Προεστός, Γερο-Γιάγκος (βαρύτονοι, μπάσος) 
15. Σκηνή και Τερτσέτο: Υποψήφιος, Γερο-Γιάγκος, Χριστίνα (βαρύτονος, μπάσος, 

σοπράνο) 
16. Χορωδιακό χωρικών (ανδρική χορωδία) 
17. Σκηνή και Άρια Προεστού (βαρύτονος, τενόρος, ανδρική χορωδία) 
18. Σκηνή: Προεστός Γιώργης, Υποψήφιος, Γερο-Γιάγκος, Κλητήρας, χορωδία (τενόρος, 

βαρύτονος, μπάσος, ανδρική χορωδία) 
19. Τελική Σκηνή (άπαντες) 

 
 

1867-2017 ‘Ένας <<Υποψήφιος Βουλευτής>>ακτινογραφεί την 
ελλαδική κοινωνία 

 Η κωμική όπερα <<Ο Υποψήφιος Βουλευτής>> σε μουσική του εκ των αρχικών ιδρυτών 
της Παλαιάς Φιλαρμονικής Σπυρίδωνος Ξύνδα (1817-1896) και λιμπρέτο του μέλους της 
Φιλαρμονικής Ιωάννη Ρινόπουλου (1831-1915)  έχει περάσει στην ιστορία ως η πρώτη όπερα 
η οποία βασίστηκε σε ελληνικό λιμπρέτο και παρουσιάστηκε από ελληνικό θίασο . Το έργο 
αποτελούσε ουσιαστικά παραγγελία της Φιλαρμονικής .Κατά  τη θεατρική περίοδο 1867-1868  
η Παλαιά Φιλαρμονική είχε αναλάβει την θεατρώνηση του κερκυραϊκού θεάτρου San Giacomo 
και η πρεμιέρα του έργου στην Κέρκυρα το φθινόπωρο του 1867 υπήρξε μέρος της άγνωστης 
έως πρόσφατα θεατρικής δραστηριοποίησης του ιδρύματος. Ο Υποψήφιος πρωτοπόρησε 
εξαιτίας της χρήσης αφενός της δημοτικής γλώσσας στο λιμπρέτο και αφετέρου μελωδικών 
στοιχείων της επτανησιακής και ηπειρωτικής υπαίθρου στη μουσική, συνδυάζοντας τα 
επιπλέον αρμονικά με τις συμβάσης του ευρωπαϊκού μελοδράματος των μέσων του 19ου  
αιώνα. Επίσης, η πρεμιέρα του έργου στην Αθήνα την άνοιξη του 1888 έδωσε το έναυσμα για 
την δημιουργία του πρώτου ελληνόφωνου επαγγελματικού οπερατικού θιάσου ,ο οποίος 
αποτέλεσε τον <<πρόγονο>> της σημερινής Εθνικής Λυρικής Σκηνής. 
 Περισσότερο απ’ όλα αυτά, όμως ,Ο Υποψήφιος πρωτοπόρησε και από πλευράς 
μηνυμάτων. Είναι η πρώτη όπερα σε ελληνική γλώσσα η οποία δεν αναφερόταν στη δόξα του 
αρχαίου ή του πρόσφατου παρελθόντος , αλλά αντιθέτως παρουσίαζε ρεαλιστικά, καίτοι με 
κωμικό τρόπο , τις δυσκολίες της κερκυραϊκής αγροτιάς και τους ανερμάτιστους και 
διαπλεκόμενους πολιτικούς, οι οποίοι μαζί με τους πρόθυμους ακολούθους τους 
εκμεταλλεύονταν τους αμόρφωτους και πάμπτωχους αγροτικούς πληθυσμούς του νησιού με 
μόνο στόχο την νομή και διατήρηση της εξουσίας.  
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 Η ανάληψη της ευθύνης του  κερκυραϊκού θεάτρου το καλοκαίρι του 1867 από τη 
Φιλαρμονική Εταιρία Κέρκυρας δίχως άλλο έπαιξε πολλαπλό ρόλο στις συνθήκες 
διαμόρφωσης του έργου και σε όλες τις προαναφερθείσες πρωτιές. Ο ελάχιστος χρόνος 
προετοιμασίας μιας πλήρους θεατρικής περιόδου ενδεχομένως να ήταν ο καταλύτης εκείνος 
που ώθησε τους εμπλεκόμενους στα θεατρικά να παρουσιάσουν ολοκληρωμένο ένα έργο το 
οποίο ως ιδέα απασχολούσε από καιρό τους δημιουργούς του. Πράγματι, η δημιουργία του 
Υποψήφιου ουσιαστικά είχε ξεκινήσει δέκα χρόνια νωρίτερα στην υπό βρετανική διοίκηση 
Κέρκυρα και ενώ ο Ξύνδας  είχε συνθέσει τις ιταλόγλωσσες όπερες Anna Winter(1855, 
λιμπρέτο Σπυρίδωνος Κάλλου) και Conte Giuliano (1856, λιμπρέτο Γεράσιμου Μαρκορά). Το 
Φεβρουάριο του 1857 παρουσιάστηκαν δύο κωμικές σκηνές αμφότερες σε μουσική Ξύνδα, οι 
οποίες το 1867 αποτέλεσαν κεντρικές δομικές ενότητες του Υποψήφιου. Πρόκειται για τον 
<<Οδυρμό του Κερκυραίου χωρικού>> (σε στίχους του ίδιου του Ξύνδα ) και τον 
<<Υποψήφιο>> (σε στίχους του επίσης εκ των αρχικών ιδρυτών της Φιλαρμονικής Νικολάου 
Μακρή). Ο Ιωάννης Ρινόπουλος , πρωτεργάτης της δημιουργίας θεατρικού θιάσου στη 
Φιλαρμονική και αργότερα δάσκαλος ηθοποιίας στον κερκυραϊκό Δραματικό Σύλλογο 
<<Φοίνιξ>>, βασίστηκε στις παραπάνω σκηνές για να δημιουργήσει το λιμπρέτο της όπερας 
Ο Υποψήφιος .Μάλιστα συμπεριέλαβε στο έργο αυτούσιες τις σκηνές αυτές ,τη μεν πρώτη 
στην Α΄Πράξη (Άρια του Γέρο-Γίαγκου), τη δε άλλη στην Β΄ Πράξη (Σκηνή και Άρια του 
Υποψηφίου ). 

 Κοινό σημείο των κεντρικών ιδεών της όπερας είναι η διαφοροποίηση του αστικού κέντρου 
με την ύπαιθρο και η σχέση της αλληλεξάρτησης τους τόσο σε οικονομικό όσο και σε πολιτικό 
επίπεδο. Ωστόσο η δράση του έργου σκόπιμα παρέμεινε χρονικά στο  παλαιοκαθεστωτικό 
πλέον,1857, παρότι οι αφενός ανήθικοι πολιτικοί δεν εξέλειπαν ποτέ και αφετέρου ήδη από 
την επαύριον της Ένωσης , με αποκορύφωμα ακριβώς την περίοδο 1867-68, το αγροτικό 
πρόβλημα της Κέρκυρας εξελίχθηκε σε φλέγον ζήτημα κοινωνικό και κοινοβουλευτικό ζήτημα. 
Με το δεδομένο αυτό, μάλιστα, η συγκεκριμένη όπερα αποκτούσε τότε ιδιαιτέρως επίκαιρο 
χαρακτήρα. Γίνεται , λοιπόν, σαφές ,ότι ο Υποψήφιος δεν είναι η ρηχή, απλοϊκή και μάλλον 
καρικατουρίστικη όπερα, όπως συχνά πιστεύεται. Αντιθέτως, πρόκειται για ένα επίκαιρο έργο  
το οποίο κάτω από τη φαινομενική απλοϊκότητα του παρουσίασε μέσα στο εμβληματικό για 
την κερκυραϊκή ιθύνουσα τάξη θέατρο San Giacomo καταστάσεις που έπαιρναν αποστάσεις 
από τη ρομαντική εξιδανίκευση προσώπων και συνθηκών, και έφεραν το κοινό κάτω από το 
μανδύα της κωμικής πλοκής εμπρός στη βασανιστική πραγματικότητα. 

 Το, ακόμη και σήμερα, επίκαιρο των κοινωνικών μηνυμάτων και των ανθρώπινων 
συμπεριφορών που περιγράφονται στον Υποψήφιο, φαίνεται ότι εξηγεί και τις παρεμβάσεις 
που επιβλήθηκαν στο έργο σε μετέπειτα περιόδους, αλλοιώνοντας καίρια τη στόχευση του. 
Πράγματι, πέρα από τις όποιες εν πολλοίς εύλογες μικροδιαφοροποιήσεις στα μεταγενέστερα 
αντίγραφα του έργου εντοπίζονται σημαντικές αποκλίσεις στη δομή και στο περιεχόμενο σε 
σχέση με την αρχική μορφή του. Οι σημαντικές αυτές διαφοροποιήσεις από το πρωτότυπο 
του Ξύνδα φαίνεται να αντανακλούν παρεμβάσεις , οι οποίες, είτε με τη συγκατάθεση του 
συνθέτη είτε άνευ αυτής , επιβλήθηκαν για λόγους άλλοτε πρακτικούς και άλλοτε <<πολιτικής 
ορθότητας>>. Το χρονικό σημείο έναρξης των παρεμβάσεων αυτών πρέπει να τοποθετηθεί, 
αν όχι στη, σίγουρα αμέσως μετά την αθηναϊκή πρεμιέρα του έργου (14/26.3.1888, Θέατρο 
Αθηνών, παρόντων του Ξύνδα και του Ρινόπουλου), το πιθανότερο από τη στιγμή, κατά την 
οποία ο Υποψήφιος αποτέλεσε αναπόσπαστο μέρος του ρεπερτορίου του Ελληνικού 
Μελοδραματικού Θιάσου (1889 και εξής).  

  Ωστόσο, αυτές οι μεταγενέστερες παρεμβάσεις είχαν ως αποτέλεσμα την παντελή 
αποδυνάμωση της όπερας τόσο από μουσικοδραματικής άποψης όσο και σε σχέση με τα 
κοινωνικά μηνύματα της. Η υπερβολή της ευτυχούς κατάληξης του ειδυλλίου των δύο 
εραστών, η μεταμόρφωση του Υποψήφιου σε έναν δευτεραγωνιστή μιας απλοϊκής ερωτικής 
πλεκτάνης, η απαλοιφή της αναχώρησης του με τον χαρακτηριστικό <<ξύλινο>> πολιτικό 
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λόγο του ( υπογραμμισμένο και από τη μουσική συνοδεία), το αμήχανο <<κόψιμο>> της  
σκηνής της αποκάλυψης του επίορκου αστυνομικού κλητήρα και η παράληψη όσων 
στοιχείων του λιμπρέτου αφορούσαν στις πολιτικές διαπλοκές είχαν μεταμορφώσει ήδη στις 
αρχές του 20ου αιώνα το έργο των Ξύνδα/Ρινόπουλου από τη στοχευμένη  κοινωνικοπολιτική 
κριτική του 1867 σε μια αφελή ιστορία αγάπης. Η σημαντική αυτή αλλοίωση στη στόχευση του 
έργου σε σχέση με την αρχική μορφή του διαμόρφωσε την πορεία και την πρόσληψη της 
όπερας στις επόμενες δεκαετίες , μιας και σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα αυτή η 
μεταγενέστερη και εξαιρετικά τροποποιημένη εκδοχή διαδόθηκε και εδραιώθηκε μετά από την 
παρουσίαση του έργου εντός Ελλάδος, καθώς και τις κυριότερες κοιτίδες του ελληνικού 
παροικιακού ελληνισμού. 

 Το πλήρωμα του χρόνου για την αποκατάσταση της αρχικής μορφής του έργου ήρθε το 
καλοκαίρι του 2016, όταν ήρθε στο φως  το κείμενο. Τα τεκμήρια αυτά προσέφεραν, εκτός 
από την άνευ περικοπών μορφή αυτής της πρώτης ελληνόγλωσσης όπερας, τη μέχρι τότε 
άγνωστη ορχηστική εισαγωγή της και τη δυνατότητα πλήρους αποκατάστασης της αρχικής 
ενορχήστρωσης της. Η Φιλαρμονική Εταιρίας Κέρκυρας και ο αρχιμουσικός της Συμφωνικής 
Ορχήστρας της, Άλκης Μπαλτάς, δέχθηκαν την πρόκληση και έτσι στις 4 Νοεμβρίου 2017, 
150 έτη μετά την πρεμιέρα του Υποψηφίου, το πρώτο οπερατικό έργο σε ελληνική γλώσσα 
παρουσιάστηκε και πάλι ολοκληρωμένο, υπενθυμίζοντας  βασανιστικά ότι εν τέλη ελάχιστα 
πράγματα έχουν αλλάξει στο ενδιάμεσο στην ελλαδική κοινωνία. 

                                                                                                                   

Συντελεστές 
Κυρ-Πολυλογάς, υποψήφιος βουλευτής: Σωτήρης Τριάντης 
Γέρο-Γιάγκος, Προύχων του χωριού: Παντελής Κοντός 
Χριστίνα, κόρη του Γερο-Γιάγκου: Ρόζα Πουλημένου 
Γιώργης, χωρικός και αγαπημένος της Χριστίνας: Αντώνης Κορωναίος 
Κυρ-Δήμος, Προεστός του χωριού: Πέτρος Καρύδης 
Αστυνομικός Κλητήρας: Άρης Προσπαθόπουλος 
 
ΣΥΜΦΩΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ Της ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  ΚΕΡΚΥΡΑΣ  
ΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Τ.Μ.Σ. ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ  
ΧΟΡΩΔΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

Μουσική Διεύθυνση:  Άλκης Μπαλτάς 
Σκηνοθεσία: Πέτρος Γάλλιας 
Σκηνικά: ‘Άκης Χειρδάρης 
Κοστούμια: Πηνελόπη Μάμαλου  
Διδασκαλία Φωνητικού Συνόλου ΤΜΣ/ΙΠ: Μιράντα Καλδή 
Διδασκαλία Χορωδίας Κέρκυρας: Χριστίνα Καλλιαρίδου 
Βοηθοί διδασκαλίας χορωδίας ΤΜΣ/ΙΠ: Αλέξανδρος  Κομνάς, Σοφία Κετεντζιάν (κατεύθυνση 
Διεύθυνση Χορωδίας), Ευαγγελία Νικολαΐδου (πιανιστική συνοδεία, κατ. Παιδαγωγική του 
πιάνου) 
Μουσική Προετοιμασία: Βίκυ Στυλιανού, Μαριλένα Ελούλ 
Βοηθός μαέστρου: Φωτεινή Αγγέλη 
Επιμέλεια μουσική υλικού: Άλκης Μπαλτάς, Βίκυ Στυλιανού 
Κατασκευή σκηνικών: Χρήστος Μπογδάνος 
Τεχνική υποστήριξη: Vironis Audio Visual 
Χειριστής φωτισμών και ήχου: Κώστας Βλάχος 
Υποβολείο: Ήρα Ζέρβα 
Αναπαραγωγή υπέρτιτλων: Γιάννης Τρύφωνας  
Μουσικός οδηγός βιντεοσκόπησης: Σπύρος Θύμης 
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Κομμώσεις: Χριστίνα Κουλούρη 
Οργάνωση παραγωγής: Μαρία Σουρβίνου, Σπύρος Κακαρούγκας 
Γραφιστική επιμέλεια αφίσας – προγράμματος: Δημήτρης Βλάχος 
Εκτύπωση: Print Shop Corfu 

 

 

 

 

 

 

   Οι μαθητές εντυπωσιάστηκαν αρκετά κατά 
την παρακολούθηση της ελληνικής όπερας «Ο Υποψήφιος βουλευτής». Η παραγωγή ήταν 
υπέροχη, όμως οι μαθητές εντυπωσιάστηκαν κυρίως από τον συγχρονισμό των ηθοποιών. Οι 
ερμηνευτές φάνηκε πως είχαν αφιερώσει πολλές ώρες πρόβας έτσι ώστε να μην υπάρχει 
κανένα πρόβλημα την ώρα της παράστασης. Επίσης εξαιρετική ήταν η ορχήστρα, η οποία 
βρισκόταν κάτω από την σκηνή του θεάτρου. 

    Όμως εκτός από τη σκηνική παρουσία, στην οποία δεν υπήρχε καμία αστοχία, το έργο 
ήταν μια πολύ ρεαλιστική απεικόνιση της κερκυραϊκής κοινωνίας του 19ο αιώνα. Οι μαθητές 
έμειναν άναυδοι από τα κοστούμια των ηθοποιών που αντιπροσώπευαν την εποχή. Επίσης 
εντυπωσιακή ήταν η χρήση κερκυραϊκής διαλέκτου, που έδινε μια εύθυμη νότα στην πλοκή 
του έργου. Η επιλογή των ηθοποιών ήταν αρκετά πετυχημένη, διότι όλοι τους είχαν πολύ 
ωραίες φωνές και ανταποκρίθηκαν  πλήρως στις απαιτήσεις του ρόλου τους. 

 

Οι εντυπώσεις μας 
σχετικά με τον Υποψήφιο 
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Η δική μας συνεισφορά για την εργασία «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία: Οδός Σπύρου Ξύνδα» 
Ένα έργο της Σπυριδούλας Προβατά 
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Η μουσική είναι ανάγκη που μπορεί να ταξιδέψει το νου σε μέρη ονειρικά, ενώ εξάπτει τη 
φαντασία μέσα από τα συναισθήματα που βιώνουμε στο άκουσμα του ήχου της κάθε νότας 
ξεχωριστά. Η ανάγκη του ανθρώπου να εκφραστεί μέσα από τη μουσική τον οδήγησε να 
μεγαλουργήσει με μεγάλα μουσικά έργα που ακόμα και σήμερα θαυμάζουμε, ενώ αποτελούν 
εξαιρετικό δάνειο και έχουν εμπνεύσει πολλούς νέους καλλιτέχνες, οι οποίοι έχουν τη 
δυνατότητα  να εξελίξουν τα κλασικά μοτίβα, χαρίζοντας καινούργιες μελωδίες και ακούσματα 
στην κάθε εποχή.  

Ο Σπύρος Ξύνδας  συνεισέφερε σημαντικά σε ένα μεγάλο κομμάτι της μουσικής ιστορίας, την 
Επτανησιακή μουσική. Τα έργα του αποτελούν μέχρι και σήμερα πηγή έμπνευσης για άλλους 
καλλιτέχνες καθώς και πηγή πληροφοριών για τον τρόπο ζωής της εποχής. Ο Ξύνδας υπήρξε 
πρωτεργάτης της Επτανησιακής Μουσικής Σχολής , η οποία αποτέλεσε καθοριστικό 
παράγοντα για τη μουσική εξέλιξη, λόγω της τεράστιας συμβολής της στον πολιτισμό.  
 
Ο μουσικοσυνθέτης υπήρξε επίσης βασικός παράγοντας  της Παλαιάς Φιλαρμονικής Εταιρίας 
Κέρκυρας , η οποία προσέφερε δωρεάν μουσική εκπαίδευση σε πολλούς κατοίκους της 
Κέρκυρας. Ακόμα συνέθεσε την πρώτη όπερα με αποκλειστικά ελληνικό λιμπρέτο , πράγμα 
άκρως πρωτοπόρο και ριζοσπαστικό για την εποχή και που επηρεάζει τη μουσική εξέλιξη 
μέχρι και σήμερα.   
 
Οι γενιές των νέων χαρακτηρίζονται από τη μουσική και τα ιστορικά και κοινωνικά γεγονότα 
που διαδραματίζονται κάθε φορά στην εποχή τους. Γι’ αυτό και πάρα πολλά μουσικά έργα 
είναι άμεσα συνδεδεμένα  και οφείλουν μάλιστα και την ονομασία τους σε αυτά τα γεγονότα, 
πράγμα που αντικατοπτρίζεται και στο στίχο. Το αντάρτικο τραγούδι, το παραδοσιακό, τα 
εμβατήρια, η όπερα, η κλασική μουσική και πολλά άλλα μας θυμίζουν κάθε φορά την Ιστορία 
και το παρελθόν μας. Η μουσική του τόπου μας είναι εκείνη που κουβαλάμε και 
μεταλαμπαδεύουμε στις επόμενες γενιές. 
 
Αν και η μουσική  εξελίσσεται και τα ακούσματα αλλάζουν κάθε φορά που κάτι καινούργιο 
εμφανίζεται, είναι πάντα εκείνη που η ανθρώπινη φύση θα έχει ανάγκη. Μέσα από τη μουσική 
δημιουργούνται εικόνες και όνειρα για ένα καλύτερο αύριο. Με τη μουσική ταξιδεύουμε στο 
παρελθόν, ενώ αποτελεί και την πυξίδα μας για το μέλλον. Στις μέρες μας χάρη στις νέες 
τεχνολογίες υπάρχει η δυνατότητα να ερχόμαστε σε επαφή με διαφορετικές κουλτούρες και 
να δημιουργούμε νέα είδη μουσικής. Αυτή είναι και η μαγεία της μουσικής 

 

 

• Η Αυγούλα- Σπύρος Ξύνδας: https://www.youtube.com/watch?v=_dd54LdMi00 
• ΦΕΚ Συναυλία συμφωνικής ορχήστρας,Υποψήφιος Βουλευτής, εισαγωγή: 

https://www.youtube.com/watch?v=PxxVt9Om1D0 

Αντί επιλόγου 

https://www.youtube.com/watch?v=_dd54LdMi00
https://www.youtube.com/watch?v=PxxVt9Om1D0
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https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%80%CF%85%CF%81%CE%AF%CE%B4%CF%89%CE

%BD_%CE%9E%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B1%CF%82 

https://www.sansimera.gr/biographies/306 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE

%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE_%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%AE_(%CE%BC%

CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE) 

 

https://eclass.uoa.gr/modules/document/file.php/MUSIC195/%CE%95%CF%80%CF%84%CE%B1%

CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE%20%CE%A3%CF%87%CE%B

F%CE%BB%CE%AE.pdf 

http://io.teiion.gr:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/1565/thesis.pdf?sequence=1 

https://fagottobooks.gr/blog/eptanisiaki-sxoli-2/- Επτανησιακή Σχολή 

http://www.infokerkyra.gr/corfu/culture/eptanisiaki-sxoli/213-mousiki.html 

www.wikipedia  

https://www.fek.gr/history/idrites?lang=el 

http://www.soundmaker.gr/%CE%B7-

%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-

%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82/ 

Κώστας Καρδάμης, Συνοδευτικό σημείωμα του Υποψήφιου (Κέρκυρα 2017) 

  

 

 

Δικτυογραφία/ 
Βιβλιογραφία 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%80%CF%85%CF%81%CE%AF%CE%B4%CF%89%CE%BD_%CE%9E%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%80%CF%85%CF%81%CE%AF%CE%B4%CF%89%CE%BD_%CE%9E%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B1%CF%82
https://www.sansimera.gr/biographies/306
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE_%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%AE_(%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE_%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%AE_(%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE_%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%AE_(%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE)
https://eclass.uoa.gr/modules/document/file.php/MUSIC195/%CE%95%CF%80%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE%20%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%AE.pdf
https://eclass.uoa.gr/modules/document/file.php/MUSIC195/%CE%95%CF%80%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE%20%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%AE.pdf
https://eclass.uoa.gr/modules/document/file.php/MUSIC195/%CE%95%CF%80%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE%20%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%AE.pdf
http://io.teiion.gr:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/1565/thesis.pdf?sequence=1
https://fagottobooks.gr/blog/eptanisiaki-sxoli-2/-
http://www.infokerkyra.gr/corfu/culture/eptanisiaki-sxoli/213-mousiki.html
http://www.wikipedia/
https://www.fek.gr/history/idrites?lang=el
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