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ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
Αγώνες επιχειρηματολογίας

ΝΙΚΟΣ ΣΚΑΛΚΩΤΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
Δυο προσωπικότητες από την Εύβοια με υπερεθνική 

ακτινοβολία
ΤΑΞΗ Α - ΤΜΗΜΑ 4ο – Μαρία Αυγέρη



Ο Νίκος Σκαλκώτας γεννήθηκε στη Χαλκίδα στις 8 (ή κατ’ άλλους 21) Μαρτίου 
1904. Καταγόταν από την Τήνο και προερχόταν από οικογένεια μουσικών με το 
επίθετο Σκαλκώτος. O προπάππος του, Αλέξανδρος Σκαλκώτας ήταν γνωστός 
τραγουδιστής, βιολιστής και συνθέτης δημοτικής μουσικής. Ο πατέρας του, Αλέκος 
Σκαλκώτας, ήταν αυτοδίδακτος φλαουτίστας στη Φιλαρμονική της Χαλκίδας. 

Από την ηλικία των πέντε ετών άρχισε να μαθαίνει βιολί με τον θείο του Κώστα και 
το 1910 η οικογένειά του μετακόμισε στην Αθήνα για να του προσφέρει την 
ευκαιρία πληρέστερης μουσικής μόρφωσης. Γράφτηκε στο Ωδείο Αθηνών και το 
1918 αποφοίτησε με την ανώτατη διάκριση («Χρυσό Μετάλλιο») για την ερμηνεία 
του στο «Κοντσέρτο για βιολί» του Μπετόβεν. Τα επόμενα χρόνια έπαιζε βιολί σε 
διάφορες εκδηλώσεις, ενώ ποιήματά του δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό «Νουμάς». 

Το 1921 έλαβε υποτροφία από το Ίδρυμα Αβέρωφ για ανώτερες σπουδές βιολιού 
στο Βερολίνο. Γρήγορα, όμως, προσανατολίστηκε στη σύνθεση, με δασκάλους τον 
Κουρτ Βάιλ και ειδικά τον Άρνολντ Σένμπεργκ, ο οποίος τον εκτιμούσε ιδιαίτερα. 
Μαζί του έμεινε ως το 1931, χάρη σε νέα υποτροφία που του προσέφερε ο 
Εμμανουήλ Μπενάκης. Παράλληλα, έπαιζε βιολί σε ελαφρές ορχήστρες για να 
συμπληρώνει το εισόδημά του. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο Βερολίνο 
έγραψε πάνω από 70 έργα, τα περισσότερα από τα οποία χάθηκαν. Παρά την 
εκτίμηση που έτρεφε στον Σένμπεργκ, δεν ακολούθησε τυφλά το δωδεκαφθογγικό 
σύστημα του δασκάλου του, αλλά ανέπτυξε μια δική του απόλυτα πρωτότυπη 
παραλλαγή. Το 1931, λόγω μιας έντονης συναισθηματικής κρίσης που προκάλεσε τη
διακοπή της σχέσης του με τη Γερμανίδα σύντροφό του, τη βιολονίστρια Ματίλντε 
Τέμκο, δεν συνέθεσε κανένα έργο μέχρι το 1935. 

Τον Μάιο του 1933 επέστρεψε στην Ελλάδα. Στα μουσικά πράγματα της χώρας 
κυριαρχούσαν άνθρωποι συντηρητικών αντιλήψεων, που σχετίζονταν με τη λεγόμενη
«Εθνική Σχολή» και δεν μπορούσαν ή δεν ήθελαν να κατανοήσουν τις νέες μουσικές 
προτάσεις του Σκαλκώτα. Ισχυρίζονταν ότι η μουσική του ήταν ακαταλαβίστικη, 
αντίθετη με τους κανόνες που διδάσκονταν στα ωδεία. Για να ζήσει εργάστηκε ως 
βιολονίστας σε ένα από τα τελευταία αναλόγια της Κρατικής Ορχήστρας και 
αργότερα στις Ορχήστρες της Λυρικής και της Ραδιοφωνίας. Παράλληλα, άρχισε να 
συνθέτει πυρετωδώς: Από το 1935 και ως το 1945 είχε γράψει πάνω 100 έργα. 
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ΟΜΑΔΑ Α - ΝΙΚΟΣ ΣΚΑΛΚΩΤΑΣ 
Δυο προσωπικότητες από την Εύβοια με υπερεθνική ακτινοβολία



Κλεισμένος στον δικό του κόσμο και αποκομμένος εντελώς από τις ευρωπαϊκές 
τάσεις ανέπτυξε ένα δικό του, εντελώς προσωπικό ύφος. 

Το 1946 παντρεύτηκε την πιανίστρια Μαρία Παγκαλή κι ένα χρόνο αργότερα ήρθε 
στη ζωή ο γιος τους Αλέκος, που διακρίθηκε ως ζωγράφος. Ο Σκαλκώτας πέθανε στις
20 Σεπτεμβρίου 1949, δύο ημέρες πριν τη γέννηση του δεύτερου γιου του, Νίκου, 
γνωστού ως πρωταθλητή Ελλάδας στο σκάκι. 

Ο Σκαλκώτας πέθανε τελείως άγνωστος και όσο ζούσε δεν άκουσε σχεδόν κανένα 
από τα έργα του να παίζεται. Ως συνθέτης ανακαλύφθηκε μετά το θάνατό του, χάρη 
στην πρωτοβουλία φίλων και θαυμαστών του, που ίδρυσαν την «Εταιρεία Φίλων 
Σκαλκώτα» για να διαφυλάξουν και να διαδώσουν το έργο του, που περιλαμβάνει 
πάνω από 170 έργα (κοντσέρτα, συμφωνικές σουίτες, μουσική δωματίου, χορούς και 
τραγούδια). Ο Σκαλκώτας γρήγορα διαμόρφωσε το προσωπικό του στυλ μουσικής 
γραφής έτσι ώστε κάθε επιρροή από τους δασκάλους του σύντομα αφομοιώθηκε 
δημιουργικά σε ένα τρόπο σύνθεσης που είναι απολύτως προσωπικός και 
αναγνωρίσιμος. 

Η προτομή του Νίκου Σκαλκώτα, ύστερα από την προτροπή του Ροταριανού Ομίλου 
με τη δωρεά του κ. Ταγαρόπουλου, βρίσκεται στην πλατεία Αθανάτων στη Χαλκίδα 
και φιλοτεχνήθηκε από το γλύπτη Αντώνη Καραχάλιο. Το 1957 γίνεται εκδήλωση 
προς τιμήν του Νίκου Σκαλκώτα, όπου και πραγματοποιούνται τα αποκαλυπτήρια 
της προτομής του.

Ο Ιωάννης Ψαρούδας γράφει στο " Ελεύθερον Βήμα":
  " Η αμηχανία μου είναι μεγάλη προκειμένου να γράψω για ό,τι ακούσαμε και πώς το
ακούσαμε στη χθεσινή πρώτη λαϊκή συναυλία της [...] ορχήστρας του Ωδείου Αθηνών".
"Περιμέναμε με μεγάλη περιέργεια και με διάθεση να χειροκροτήσωμεν τον νεαρό κ.
Σκαλκώτα, αριστούχο του Ωδείου Αθηνών [...].  Ως συνθέτης θα ήταν τολμηρόν να
κρίνωμεν τον συμπαθή μουσικόν από ό,τι δικό του ακούσαμε χθες. Το κονσέρτο, μια
ορχήστρα πνευστών οργάνων αποτελεί κατόπιν μιας πρώτης ακροάσεως ένα γρίφο,
μίαν  πρόκλησιν  προς  την  αντίληψιν  του  κοινού και  προς  πάσαν καλαισθησίαν  και
πάντα ορθολογισμόν. Μου φαίνεται ότι είναι δύσκολο να ακούσει κανείς ασχημότερο
πράγμα [...]. Να φανταστώ πως ο Ν. Σκαλκώτας είναι πεπεισμένος πως έγραψε ένα
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όχι αριστούργημα, αλλά απλώς ένα καλό έργο, μου φαίνεται δύσκολο. Θα προτιμούσα
άλλωστε να ήμουν βέβαιος πως ο νεαρός συνθέτης ηθέλησε να διασκεδάσει εις βάρος
του κοινού και να εκπλήξει μερικούς αδιόρθωτους σνομπς". (1928)

Πηγή: http://nikosskalkottas.blogspot.com/p/blog-page_5.html

Μουσική Βιβλιοθήκη «Λίλιαν Βουδούρη» - Σύλλογος οι Φίλοι της Μουσικής 
(2019 ΕΤΟΣ ΣΚΑΛΚΩΤΑ) 

Τεκμήρια:

https://mmb.org.gr/el/2019-etos-skalkota

Μουσικά κομμάτια:

Κλέφτικος χορός

https://www.youtube.com/watch?v=SjaDF9gugVc

Πέντε Ελληνικοί Χοροί

https://www.youtube.com/watch?v=21-6ZgK4XwQ

Ντοκιμαντέρ:

ΜΝΗΜΗ ΝΙΚΟΥ ΣΚΑΛΚΩΤΑ - 30 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ (19-9-
1949) (μαρτυρία αδελφής Σκαλκώτα)

https://www.ert.gr/ert-arxeio/nikos-skalkotas-19-septemvrioy-1949/

ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ  Απρίλιος  2021,   Μόνοι, στους 15+1 δρόμους της Ιστορίας  4

http://nikosskalkottas.blogspot.com/p/blog-page_5.html
https://www.ert.gr/ert-arxeio/nikos-skalkotas-19-septemvrioy-1949/
https://www.youtube.com/watch?v=21-6ZgK4XwQ
https://www.youtube.com/watch?v=SjaDF9gugVc
https://mmb.org.gr/el/2019-etos-skalkota


Εικόνες: 

1. Ο Νίκος Σκαλκώτας κατά την περίοδο παραμονής του στη Γερμανία

2. Ο Νίκος Σκαλκώτας παίζει βιολί
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3. Προτομή του Νίκου Σκαλκώτα στην Πλατεία Αθανάτων στη Χαλκίδα

Το χειρόγραφο του συνθέτη, το εξώφυλλο ενός  πρόσφατου βιβλίο  του 
Κωστή Δεμερτζή και το Μουσικό Γυμνάσιο Χαλκίδας με το όνομά του 
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Γεώργιος Παπανικολάου γεννήθηκε στις 13 Μαΐου του 1883 στην Κύμη Ευβοίας. 
Ήταν γιος του γιατρού και πολιτικού Νικόλαου Παπανικολάου, που διετέλεσε 
δήμαρχος Κύμης και βουλευτής Ευβοίας. Πέρασε τα παιδικά του χρόνια στην Κύμη, 
όπου και τελείωσε το Δημοτικό Σχολείο και κατόπιν οι γονείς του τον έστειλαν στην 
Αθήνα για να ολοκληρώσει τις εγκύκλιες σπουδές του. Το 1898, σε ηλικία 15 ετών, 
γράφτηκε στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, από την οποία 
αποφοίτησε το 1904 με άριστα. 

Το 1907 μετέβη στη Γερμανία για μετεκπαίδευση και τρία χρόνια αργότερα 
ανακηρύχθηκε διδάκτωρ Φυσικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου. 
Αμέσως μετά επέστρεψε στην Ελλάδα, όπου νυμφεύτηκε τη Μυκονιάτισσα Μαρία-
Ανδρομάχη Μαυρογένους, απόγονο της ηρωίδας του '21 Μαντούς Μαυρογένους 
και συμμετείχε ως γιατρός στους Βαλκανικούς Πολέμους του 1912-1913.

Το 1913 μετανάστευσε στις Ηνωμένες Πολιτείες και αρχικά ασχολήθηκε με 
εξωιατρικές εργασίες μαζί με τη σύζυγό του για τα προς το ζην. Εκεί τον ανακάλυψε 
ο διάσημος εκείνη την εποχή γενετιστής Τ. Μόργκαν, ο οποίος μεσολάβησε για την 
πρόσληψή του στο παθολογοανατομικό εργαστήριο του Νοσοκομείου της Νέας 
Υόρκης. Από εκεί βρέθηκε στο ανατομικό εργαστήριο του ονομαστού 
πανεπιστημίου Κορνέλ και επιδόθηκε απερίσπαστος στο ερευνητικό του έργο.

Το 1917 μελέτησε το κολπικό επίχρισμα των κατώτερων θηλαστικών και συσχέτισε 
τη μορφολογία του με τον ορμονικό κύκλο και τις ανάλογες μεταβολές στη μήτρα 
και τις ωοθήκες των ζώων. Στη συνέχεια πραγματοποίησε κλινικές και 
εργαστηριακές μελέτες για τη διαγνωστική αξία της εξέτασης των κυττάρων του 
κολπικού επιχρίσματος στον άνθρωπο, με πρώτο «πειραματόζωο» τη γυναίκα του. 
Η έρευνά του επεκτάθηκε αργότερα σε γυναίκες του «Women’s Hospital» της Νέας 
Υόρκης και αποτέλεσε τη βάση για τη θεμελίωση της μεθόδου του για την έγκαιρη 
διάγνωση του καρκίνου. Το 1928 έκανε την πρώτη του ανακοίνωση με τίτλο «Νέα 
διάγνωση του καρκίνου», η οποία αρχικά αντιμετώπισε τη δυσπιστία του ιατρικού 
κόσμου των ΗΠΑ. Ο ίδιος, όμως, ήταν απολύτως βέβαιος για την αξία της μεθόδου 
του για την κυτταρολογική διάγνωση του καρκίνου της μήτρας και συνέχισε με 
μεγαλύτερο ζήλο τις έρευνές του.
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ΟΜΑΔΑ Β -  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
Δυο προσωπικότητες από την Εύβοια με υπερεθνική ακτινοβολία

https://www.sansimera.gr/biographies/1015


Στη μακρόχρονη επιστημονική του σταδιοδρομία ανήλθε όλες τις βαθμίδες της 
ιεραρχίας στο Πανεπιστήμιο Κορνέλ, με αποκορύφωμα τον τίτλο του καθηγητή της 
Κλινικής Ανατομικής. Το 1961 εγκαταστάθηκε στο Μαϊάμι, όπου ανέλαβε την 
οργάνωση του Καρκινολογικού Ινστιτούτου, το οποίο μετά τον θάνατό του στις 19 
Φεβρουαρίου του 1962, μετονομάσθηκε σε Καρκινολογικό Ινστιτούτο «Γεώργιος 
Παπανικολάου». Παρότι δεν τιμήθηκε με βραβείο Νόμπελ, για το οποίο είχε 
προταθεί δύο φορές, του απονεμήθηκαν πολλά αμερικάνικα ιατρικά βραβεία και 
μεταθανατίως το Βραβείο του ΟΗΕ. Το 1932 έγινε το πρώτο επίτιμο μέλος της 
Ακαδημίας Αθηνών και το 1949 η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών τον 
ονόμασε επίτιμο διδάκτορα. 

Σήμερα το «Τεστ Παπ» χρησιμοποιείται παγκοσμίως για τη διάγνωση του καρκίνου 
του τραχήλου της μήτρας.

Ντοκιμαντέρ: 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: ΕΝΑΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ (“20ος ΑΙΩΝΑΣ-ΕΠΙΛΟΓΕΣ” – 
ΝΕΤ) ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ)
https://www.gnpapanikolaou.gr/multimedia/

Εικόνες:
 1. Ο Γεώργιος Παπανικολάου και η σύζυγός του Μάχη σε ελαιογραφία του Γιώργου
Βαρλάμου (Συλλογή Ακαδημίας Αθηνών).
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2. Ο Γεώργιος Παπανικολάου στο χαρτονόμισμα των δέκα χιλιάδων δραχμών

3. Άγαλμα του Γεώργιου Παπανικολάου στην Υψηλή γέφυρα Χαλκίδας

4. Ο Γεώργιος Παπανικολάου σε αφιέρωμα της Google
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