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Η ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

'Ένας Γάλλος 'ιστορικός και συνθέτης χαρακτηρί
ζοντας τή συμβολή τής ’Αρχαίας Ελλάδας στήν εξέλιξη 
τής Μουσικής γράφει, ανάμεσα σ’ άλλα:

«'Όλοι οι καλλιτέχνες ύπήρξαν, είναι και θά είναι 
οφειλέτες τής Ελλάδας. Καμμιά τέχνη στον κόσμο δέν 
μπόρεσε νά φτάσει τήν τέχνη του μικρού αυτού προνο
μιούχου λαού, τής έκλεκτής αυτής γής, τής χώρας τής 
αιώνιας άνοιξης, που λούζεται στά γαλανά νερά τού 
Αιγαίου....

Κανένας δέ μπορεί νά ίσχυρισθεϊ, πώς δέν δέχτηκε 
τήν έπίδραση τής Ελλάδας».

Τέτιες εκφράσεις θαυμασμού αποτελούν, άπό αιώ
νες, ένα φαινόμενο συνηθισμένο· είναι μιά όφειλόμενη 
προσφορά τιμής και εύγνωμοσύνης. Παρόμοιες εκδηλώ
σεις προβάλλουν αυθόρμητα σέ κάθε επαφή μέ καλλιτέ
χνες καί πνευματικούς ανθρώπους τής Ευρώπης, άλλά 
πολύ συχνά συνοδεύονται μέ ώρισμένα ερωτήματα, πού 
σέ μερικούς φαίνεται δύσκολο νά άπαντηθούν:

«Πώς ή νέα Ελλάδα έχει δεχτεί τήν εύεργετικήν έ
πίδραση τής άρχαίας; ώς ποιο σημείο έχει άνταποκρι- 
θει στό ύψηλό δίδαγμά της; τί έχει προσφέρει στον το
μέα τής τέχνης, πού νά έλαφρύνει κάπως τό βάρος τής 
κολοσσιαίας κληρονομιάς;»

Μπροστά σέ τέτια έρωτήματα βρεθήκαμε άπειρες 
φορές καί καλοί μας φίλοι ζητούσαν πάντα μιάν άπάν- 
τηση, πού μ’ όλη τήν ψυχή τήν ήθελαν, ευνοϊκή.

Οι φυσικές συνθήκες, πού είχαν έμπνεύσει τούς άρ- 
χαίους, πολύ λίγο πιθανώτατα έχουν άλλάξει. Ό ίδιος 
γλαυκός ουρανός, πού άνοικτόκαρδα εύλογοΰσε τούς
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αρχαίους ’Αθηναίους, τά ίδια μυρωμένα βουνά μέ τις 
βαθειές χαράδρες, τά ορμητικά ποτάμια και τις δροσε
ρές βρυσούλες, μέ τά πεύκα καί τά έλατα.... μέ τά δάση 
όλα γεμάτα άπό τις σκιές τών αρχαίων Θεών, τά ϊδια 
ακρογιάλια, τά ϊδια γαλανά νερά καί τά νησιά του Αι
γαίου, όπως τά γνώρισε ό Όδυσσέας καί τά ύμνησε ό 
Βύρων.... όλα τά ϊδια.

Πάνω όμως σ’ αυτή τή χαρά του φωτός καί τών 
χρωμάτων πόσες φορές δέν έχει απλωθεί γιά χρόνους 
μακρούς βαρύς καί σκοτεινός ό πέπλος τής οδύνης καί 
του μαρτυρίου; Εϊν’ αύτό, πού, όχι μονάχα ξένοι μά καί 
δικοί μας, τόσο συχνά ξεχνούνε: τό ιστορικό στοιχείο, 
απαραίτητο σέ όρθή καί ακριβοδίκαιη αξιολόγηση τών 
εθνικών προσπαθειών. Ή νέα Ελλάδα είναι δημιούργη
μα μερικών μόλις δεκαετηρίδων, κι’ αυτών γεμάτων ά- 
γώνες γιά τήν έλευθερία καί τήν ολοκλήρωση τής έθνι- 
κής ενότητας. Κι’ όμως παρ’ όλα αύτά ό νεοελληνικός 
πολιτισμός, πού αρχίζει μέ τον Σολωμό, είναι μιά πραγ
ματικότητα ζωντανή, πού δείχνει καθαρά, πώς ή νέα 
Ελλάδα, μ’ όσα έχει υποφέρει, βαδίζει μέ μεγάλα βή
ματα στή λεωφόρο του πολιτισμού. "Οσο γιά τήν Μου
σική, ιδιαίτερα, μπορεί νά λεχθεί αδίσταχτα, πώς βρι
σκόμαστε μπροστά σέ μιά αληθινή άνθιση, πού οι καρ
ποί της Θά φανούν πιο λαμπροί, όταν περάσουν οι σημε
ρινοί σκοτεινοί καιροί.

Πολλοί διερωτώνται, άν ή Ελλάδα μέ τούς συνθέ
τες της, τούς έκτελεστές της καί γενικά μέ τή σημερινή 
της μουσική ζωή μπορεί νά άξιώσει κάποια θέση ανά
μεσα στά μουσικά ’Έθνη. ’Όχι κάποια, μά εκλεκτή, άν 
ύπάρξει κατανόηση καί ενίσχυση, ένδιαφέρον καί στορ
γή. "Οταν πιά κατανοηθεί βαθειά καί πλατειά, πώς δέν 
είναι απαραίτητο νάχει ξενικό όνομα ένας καλλιτέχνης 
γιά νάναι άξια καί όταν τό έργο τών Ελλήνων καλλι
τεχνών περιβληθεϊ μέ τήν αγάπη, πού όχι μόνο τού αξί
ζει, μά πού επιβάλλει ή έθνική σημασία του: κι’ όταν έ- 
νισχυθει γιά νά δώσει στό μέλλον πλουσιώτερους καρ
πούς.

Μιά γρήγορη ματιά στήν ιστορική πορεία τής μου
σικής άπό τήν απελευθέρωση ώς σήμερα μάς πείθει πό- 
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σο ραγδαία έχει έπέλθει ή έξέλιξη τής μουσικής στήν 
Ελλάδα.

Μουσική ζωή, μέ τή σημασία του όρου, ήταν άγνωστη 
στήν Ελλάδα ώς τά τέλη σχεδόν του περασμένου αιώ
να. Φυσικά ήταν αδύνατο νά υπάρξει καλλιτεχνική κί
νηση σέ μιά χώρα βυθισμένη γιά πάνω άπό τρεις αιώ
νες στήν πιο μαύρη σκλαβιά καί που μόλις άνέκυψε αι
ματοβαμμένη, έρειπωμένη καί εξαθλιωμένη άπό έννιά- 
χρονο απελευθερωτικό αγώνα. Τό τραχύ χέρι του πολε
μιστή ήξερε νά δουλεύει τό γιαταγάνι, μά ήταν ακόμα 
ανέτοιμο, σκληρό κι’ αδέξιο γιά νά τονίσει άπαλά τις 
χορδές τής λύρας. Τό φώς όμως τής λευτεριάς σκόρπι
σε χαρούμενα τό μήνυμα τής καινούργιας ζωής, τά 
τρομαγμένα πουλιά ξαναγύρισαν στις φωληές τους, οί 
νύμφες ξεπρόβαλαν πάλι ανάλαφρα στά έρημα δάση, 
οί Μούσες γύρισαν στήν πατρίδα τους κι’ οί φλογέρες 
τονίστηκαν ξανά στό σκοπό τής ειρηνικής ζωής. ’Αργά— 
άργά άρχισε νά διαμορφώνεται κάπως ή ζωή.

Κάποια υποτυπώδης μουσική κίνηση άρχισε στό 
Παύπλιο, τήν πρώτη πρωτεύουσα, ένθαρρυμένη από τον 
Καποδίστρια, πού προσπάθησε νά δημιουργήσει κάποιο 
ένδιαφέρον γιά τή μουσική σχηματίζοντας τήν πρώτη 
στρατιωτική φιλαρμονική (τον πρώτο «μουσικόν θία
σον» καθώς τήν είχαν ονομάσει) υπό τή διεύθυνση τού 
Γερμανού μουσικού Μιχαήλ Μάγκελ.

Μέ τή μεταφορά τής πρωτεύουσας στις Άθήνες (15 
Δεκ. 1834) ή κίνηση αυτή μεταφέρεται στήν αρχαία πό
λη. Ό ’Όθων, φίλος άπό παράδοση τής μουσικής, ένθάρ- 
ρυνε πολύ τήν ανάπτυξή της. Στό φημισμένο άστυ, πού 
δέν ήταν τότε παρά μιά μικρή πολίχνη «μαύρη άπό τούς 
καπνούς, σιωπηλή σάν φύλακας υνημείων, μέ στενούς 
καί ασύμμετρους δρομίσκους»—κατά τήν περιγραφή 
Γάλλου έπσκέπτη—οί συναυλίες τής φιλαρμονικής τών 
Βαυαρών αποτελούσαν τήν πρώτη μουσική ψυχαγωγία 
τών ’Αθηναίων.

Μιά προσπάθεια προς μουσική ανάπτυξη ήταν ή α
πόφαση τής Ελληνικής Κυβερνήσεως (26 Δεκ. 1837) νά 
ιδρύσει μιά σχολή ψαλτικής μέ σκοπό, κατά τήν έκφρα
ση τής άποφάσεως, «τού καταστήσαι γενικάς τάς μου- 
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σικάς γνώσεις και τελειοποιήσαι βαθμηδόν τήν ψαλτι
κήν, ήτις ούσιωδώς συνεργεί εις τόν ηθικόν έξευγενι- 
σμόν τών ανθρώπων και εις τόν καλλωπισμόν του βί
ου». Τίποτε δεν είναι γνωστό γιά τήν εργασία τής Σχο
λής αυτής. 'Ένα νέο βήμα έγινε μέ τήν ίδρυση του πρώ
του θεάτρου, πού κτίστηκε μέ τή βοήθεια τής Κυβερνή- 
σεως καί άρχισε στά 1840 νά δίδει παραστάσεις μέ ’Ι
ταλικό μελοδραματικό θίασο.

’Έκτοτε συχνά ’Ιταλικοί θίασοι επισκέπτονταν τήν 
πρωτεύουσα καί οί άριες τών ’Ιταλικών μελοδραμάτων 
άποτέλεσαν τό πρώτο μέσο έπαψής μέ τήν Ευρωπαϊκή 
μουσική. Ή κυβέρνηση προχώρησε άκόμη ένα βήμα, ι
δρύοντας στά 1843 στις Άθήνες καί σ’ άλλες πόλεις μου
σικές στρατιωτικές σχολές γιά τή δημιουργία κυρίως 
στρατιωτικών φιλαρμονικών.

Στά Επτάνησα χάρη στή γειτνίαση μέ τήν ’Ιταλία 
ή μουσική άργισε νά καλλιεργείται νωρίτερα παρά στήν 
ήπειρωτική Ελλάδα.

Γιά μισό σχεδόν αιώνα ή μουσική βάδιζε στήν Ελ
λάδα μέσα στό σκοτάδι προσπαθώντας ν’ ανοίξει κά
ποιο δρόμο, νά βρει ένα φωτεινό σημάδι....

"Ηταν μιά περίοδος πού, ενώ δέν δείχνει φανερά 
κάποιες κατακτήσεις, ωστόσο βοήθησε νά προετοιμάσει 
τό έδαφος γιά ανώτερες επιδιώξεις.

Ό πρώτος σταθμός στήν πορείαν αυτή, πού άποτέ- 
λεσε τό πρώτο ούσιαστικό βήμα στή διαμόρφωση τής 
μουσικής ζωής στις Άθήνες, ήταν ή ίδρυση του Ωδείου 
’Αθηνών στά 1871 μέ τό όνομα «Μουσικός Δραματικός 
Σύλλογος».

Τό ειδικό Βασιλικό διάταγμα, πού ύπεγράφη στις 
2 ’Οκτωβρίου 1871, δείχνει τό ενδιαφέρον τής Πολιτείας 
γιά τόν υψηλό αυτό σκοπό. Τό διάταγμα, υπογραμμένο 
άπό τόν Βασιλέα Γεώργιον καί τόν πρωθυπουργό ’Αλέ
ξανδρον Κουμουνδουρο, πού πήρε ενεργό μέρος στήν 
ίδρυση του Ωδείου, παραχωρούσε δωρεάν τό οίκημα, 
όπου άκόμη στεγάζεται τό Ώδείον ’Αθηνών. (1)

(1) Τό Ώδεϊο ’Αθηνών διευθύνεται σήμερα άπό τόν κ. Σ πΰρο Φαραντάτο.

’Άλλα Ωδεία ίδρύθησαν αργότερα: στις Άθήνες 

τό «Ώδείον Αόττνερ» (1899), τό «Ελληνικό Ωδείο» 
(1919) καί κατόπι τό «Εθνικό ’Ωδείο» στά 1926. Στή Θεσ
σαλονίκη ιδρύθηκε στά 1914 τό «’Ωδείο Θεσσαλονίκης»— 
τό μόνο Κρατικό ’Ωδείο—καί σιγά-σιγά πολλές άλλες 
σχολές στις κυριώτερες έπαρχιακές πόλεις καί στά 
νησιά.

’Εξαίρετη μουσική έργασία έκαναν στά τέλη του 
19ου αιώνα διάφορες μουσικές έταιρείες, όπως ή Φιλαρ
μονική Εταιρεία «Ευτέρπη» (1871—75), ή «Φιλαρμονι
κή Εταιρεία Αθηνών» (1885—1893) καί ό «'Όμιλος τών 
Φιλομούσων» (1893—1900).

Σημαντικώτατη έργασία έγινε κυρίως μέ τή Συμ
φωνική ’Ορχήστρα τού ’Ωδείου Αθηνών, πού σχηματί
στηκε στά 1893 κι’ άρχισε τις συναυλίες της τόν έπόμε- 
νο χρόνο (19 Μαρτίου). Στήν περίοδο 1925—1927 ή ’Ορ
χήστρα ανήκε στον «Σύλλογο Συναυλιών», πού ιδρύθη
κε άπό τό ’Ωδείο Αθηνών καί τό Ελληνικόν ’Ωδείο μέ 
τακτικούς μαέστρους τόν Μπούτνικωφ καί τόν Μητρό- 
πουλο. Κατόπιν ή ’Ορχήστρα συνέχισε μέ τό ’Ωδείο Α
θηνών μέ τόν Μητρόπουλο ώς κύριο μαέστρο καί στά 
1943 μετετράπη σέ Κρατική ’Ορχήστρα καί διευθύνεται 
σήμερα άπό τρεις τακτικούς μαέστρους τόν Φιλ. Οίκονο- 
μίδη, γενικό διευθυντή, τόν Βαβαγιάννη καί τόν Παρίδη.

Παράλληλα, αξιόλογη έργασία έγινε στον τομέα 
τής μελοδραματικής μουσικής μέ έπί κεφαλής τόν πιο 
άφοσιωμένο προπαγανδιστή αύτής τής ιδέας, τόν Διονύ
σιο Ααυράγκα, πού ανάλωσε γι’ αυτό τό σκοπό όλη του 
τή ζωή.

Ο'ι προσπάθειες αύτές βρήκαν έπί τέλους τή φυσι
κή τους συνέπεια στήν ίδρυση τής «’Εθνικής Λυρικής 
Σκηνής» στά 1940. ’Έτσι, υστέρα άπό τά πρώτα χρόνια 
δοκιμασίας σ’ ενα δρόμο άγνωστο, γιά τόν όποιο δέν ύ- 
πήρχε άμεση παράδοση καί προκαλλιέργεια, τό κίνημα 
φούντωσε καί μέσα σέ λίγα χρόνια έκανε πραγματικά 
θαύματα.

Μέσα σέ 35—40 χρόνια—ύστερα άπό τούς βαλκανι
κούς πολέμους, τόν πρώτο παγκόσμιό, τή μικρασιατική 
καταστροφή καί μέσα άπό δεινές οικονομικές συνθήκες 
—μπόρεσε ή Αθήνα νά γίνει ένα αξιόλογο μουσικό κέν
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τρο στά Βαλκάνια. ’Αληθινά, αξιοθαύμαστη αναγέννη
ση, πουγινε μέ ρυθμό ασυνήθιστο σ’ άλλους λαούς. ’Άλ
λοι χρειάστηκαν αιώνες γιά νά δημιουργήσουν δ,τι οι 
"Ελληνες κατόρθωσαν σέ λίγες δεκαετηρίδες. Φυσικά 
λέγοντας μουσικό κέντρο συχνά εννοούμε’μουσική κίνη
ση—συναυλίες, εκτελεστές... Μά ή μουσική κίνηση μόνη 
της δέν αποτελεί μουσικό πολιτισμό. Κανονικά δέν είναι 
παρά μιά έκδήλωση τής μουσικής ζωής, μιά όψη μονάχα 
του μουσικού πολιτισμού μιας χώρας. Ή πραγματική ό
μως έκφραση ενός πολιτισμού είναι τά έργα τέχνης. Μέ
σα άπ’ αυτά δείχνεται ή ψυχική καί πνευματική δύναμη 
ενός λαού, ή αισθητική του καλλιέργεια, ή 'ικανότητά 
του νά μετουσιώνει σέ τέχνη τους στοχασμούς και τά 
συναισθήματά του. Οί εκτελεστές—πολύτιμοι αναμφίβο
λα συνεργάτες—ζούν, γνωρίζουν ίσως τή δόξα, μά πεθαί
νουν, οι δημιουργοί όμως ζούνε μέσα άπό τά έργα τους 
και μέσον τους μιλάνε προφητικά στις κατοπινές γενεές. 
Νά, γιατί πρέπει νά προσέξουμε ιδιαίτερα τούς κύριους 
φορείς τού νεοελληνικού πολιτισμού στόν τομέα τής μου
σικής, τούς συνθέτες.

Κ’ είναι αύτούς, πού αγνοούμε πρώτα εμείς καί μα
ζί μας οί ξένοι, πού δέν είδαν ποτέ ούτε ένα τυπωμένο 
φυλλάδιο σέ ξένη γλώσσα γιά τή νεοελληνική μουσική 
δημιουργία.

Οί πρώτοι "Ελληνες συνθέτες, οί έλπιδοφόροι προ- 
άγγελοι τής σημερινής άνθήσεως, ήρθαν άπό τά Επτά
νησα. ’Αξίζει ν’ άρχίσουμε μέ τον Νικόλαο Μάν- 
τζαρο (Κέρκυρα 1795—1875), τον συνθέτη τού Ε
θνικού μας "Υμνου.

Υπήρξε λαμπρός θεωρητικός, φλογερός ίδεολόγος 
καί καλός συνθέτης. "Ιδρυσε στήν Κέρκυρα τήν «Φιλαρ
μονική Εταιρεία Κερκύρας», όπου δίδασκε δωρεάν καί 
μέ τή διδασκαλία του δημιούργησε μερικούς νεώτερους 
συνθέτες, όπως ό Ξύνδας. Υπήρξε στενός φίλος τού Σο- 
λωμού καί έμελοποίησε, άνάμεσα στ’ άλλα, ολόκληρο 
τον «"Υμνο στήν Ελευθερία» στά 1828.

Οί δυο πρώτες στροφές του καθιερώθησαν στά

1864, μέ τήν "Ενωση τών Επτανήσων, ώς Εθνικός "Υ
μνος. (1)

(1) ’Εθνικός ύμνος έπΐ Καποδίστρια δέν υπήρχε’ ώς τέτιος έχρησιμο- 
ποιείτο όποιοδήποτε δηιιοτικό τραγούδι. ’Επί ’Όθωνος επίσημα καθιερώθηκε 
ή μουσική του άγγλικοΰ υμνου μέ άνάλογο έλλληνικό κείμενο («Τόν Βασιλέα 
μας Οθωνα τόν πρώτο, οώσον θεέ...»), άλλα καταργήθηκε μέ τήν εξορία 
του ’Όθωνος. 1

Ή πρώτη έκδοση του ϋμνου έγινε στό Λονδίνο στά 1873 γιά χορωδία 
και πιάνο «τή φιλομοΰσω δαπάνη τών έν Αγγλία ομογενών», καθώς άναφέ- 
ρεται σ’ αυτή. Ή άρχική αυτή έκδοση παοουσιάζει άοκετές διαφορές στή 
μελωδία, ποόναι στόν ’Εθνικό "Υμνο πιό άπλή κι’ άπαλλαγμένη άπό τις ποί
κιλες διακοσμητικές νότες τής πρώτης.

Στό έργο τού Μάντζαρου είναι διάχυτη ή ιταλική 
επίδραση· αυτό δέν ήταν παρά ή φυσική συνέπεια τών 
συνθηκών τής εποχής του καί τής αισθητικής του καλ- 
λιέργειας. Σχετικά μέ τον Εθνικό "Υμνο θά μπορούσε 
νά πει κανείς, πώς ό Μάντζαρος δέν κατώρθωσε νά δώ
σει παρά πενιχρή μουσική έκφραση τού μεγαλειώδους 
ϋψου,ς, τής άρρενωπής ομορφιάς καί τής έλληνικής πνο
ής τού ύμνου τού Σολωμοΰ.

’Άλλοι Έπτανήσιοι συνθέτες είναι οί Κερκυραίοι 
Σπύρος η ύ ν δ α ς (1814—1896), μαθητής τού Μάν
τζαρου, πού έγραψε τό πρώτο ελληνικό μελόδραμα 
«Ό ύποψήφιος βουλευτής» (πρώτη εκτέλεση στις Άθή- 
νες υπό τον Ναπολέοντα Ααμπελέτ, 1888) μ’ έλληνικό 
κείμενο καί πού πέθανε τυφλός στήν Αθήνα, καί Έ- 
δουάρδος Ααμπελέτ (1820—1903), οί Κεφα- 
λωνίτες Νικόλαος Τζανής Μετά ξας 
καί Γεώργιος Ααμπίρης (1835—1880) καί ό 
Ζακυνθινός Παύλος Καρρέρ (1829—1896) που- 
γραψε ανάμεσα σ άλλα τήν όπερα «Μάρκος Μπότσα- 
ρης» (1861), όπου παρουσιάζεται τό γνωστό δημοτικο- 
φανές « Ο Γέρω Δήμος». Άπό τούς συνθέτες αύτούς ό 
Καρρέρ ξεχωρίζει μέ κάποια πιο συνειδητή προσπάθεια 
προς δημιουργία έλληνικής μουσικής. Ό άξιολογώτε- 
ρος συνθέτης τής περιόδου αύτής είναι ό Σπύρος 
Σ α μ ά ρ α ς.

Ό Σαμάρας γεννήθηκε στήν Κέρκυρα στά 1863 ά
πό πατέρα "Ελληνα καί μητέρα Άγγλίδα. ’Έδειξε πο
λύ ^νωρίς εξαιρετικά μουσικά χαρίσματα καί έκαμε τις 
πρώτες μουσικές του σπουδές στό ’Ωδείο Αθηνών μέ 
τόν Σταγκαπιάνο.
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Μαθητής ακόμη έσύνθεσε διάφορα έργα, ανάμε
σα στά όποια μιά τετράπρακτη όπερα (μέ τόν τίτλο 
«Όλάς») σέ συνεργασία μέ τόν καθηγητή του. Έσυμ- 
πλήρωσε κατόπι τις σπουδές του στό Κονσερβατουάρ 
των Παρισίων μέ τόν Γάλλο συνθέτη Léo Délibes.

e Ή πραγματική του σταδιοδρομία ώς συνθέτη αρχί
ζει μέ τήν περίφημή του όπερα «Φλώρα Μιράμπιλις», πού 
δόθηκε σέ πρώτη παράσταση στο θέατρο Carcano του Μι
λάνου στά 1886 μέ μεγάλη έπιτυχία. Δυό χρόνια κατόπι 
έδωσε στή Ρώμη τήν τρίπρακτη του όπερα «Medgè»*(Ma- 
τζέ). Οί επιτυχίες αυτές του νεαρού συνθέτη, που ήταν οι 
πρώτες επιτυχίες 'Έλληνα συνθέτη σέ διεθνές πλαίσιο, 
ακούστηκαν στήν Ελλάδα μέ μεγάλη συγκίνηση και έν- 
θουσιασμό, πού βρήκαν τήν εύκαιρία νά εκδηλωθούν πα
νηγυρικά, όταν ό συνθέτης ξαναγύρισε γιά λίγο στήλ/ 
Ελλάδα στά 1889. Στήν Κέρκυρα και στήν ’Αθήνα έδόθη 
σέ σειρά παραστάσεων και υπό τήν διεύθυνση τού συνθέ
τη ή όπερά του «Φλώρα» μέσα σέ ατμόσφαιρα έξαλλου 
ενθουσιασμού και μέ πρωτοφανείς έκδηλώσεις αγάπης 
και έθνικής περηφάνειας άπό μέρους τού κοινού.

Στήν Ιταλία έδωσε αργότερα άλλες του όπερες, τή 
«Λιονέλλα» στή Σκάλα τού Μιλάνου (1891) κα'ι,τή «Δα
μασμένη Στρίγγλα» (Μιλάνο, 1895) χωρίς όμως επιτυχία. 
Έπίσης τις όπερες «Ή Μάρτυς» (Νεάπολη, 1894), ή «Ι
στορία ’Έρωτος» (Μιλάνο, 1903), ή «Mademoiselle Belle 
—Isle» (Γένοβα, 1905), όλες μέ σημαντική έπιτυχία. Το 
τελευταίο του έργο «Ρέα», πού θεωρείται σάν ένα από τά 
καλύτερά του, δόθηκε αρχικά στή Φλωρεντία (1908) και 
κατόπι στή Ρώμη, Μιλάνο, Κάϊρο καί Άθήνες μέ θριαμ
βευτική έπιτυχία παντού.

Στά 1896, μέ τήν εύκαιρία των πρώτων ’Ολυμπιακών 
αγώνων στις Άθήνες, ό Σαμάρας έσύνθεσε τόν ’Ολυμπια
κόν "Υμνο και διηύθυνε τήν πρώτη του εκτέλεση μέσα στό 
Στάδιο. Σέ ήλικία 48 χρονών (στά 1911) εγκαταστάθηκε 
στήν ’Αθήνα, όπου πέθανε στά 1917. Τά τελευταία αυτά 
χρόνια ήταν ή περίοδος τής παρακμής’ό συνθέτης στρά
φηκε προς ελαφρότερα έργα, άπό τά όποια ή όπερέττα 
του «Κρητικοπούλα» (1916) είναι τό καλύτερο.

Ό Σαμάρας τιμήθηκε μέ τό Εθνικό ’Αριστείο Γραμ
μάτων καί Τεχνών.
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Τό στύλ τού Σαμάρα είναι επηρεασμένο άπό τή Γαλ
λική και κυρίως τήν ’Ιταλική Σχολή. Μέ τή ρεαλιστικήν 
απόδοση ώρισμένων σκηνών τής ζωής ό Σαμάρας ανήκει 
στή σχολή τού «Βερισμού». Σέ μερικά άπό τά τελευταία 
έργα του χρησιμοποιεί έλληνικά λαϊκά τραγούδια καί 
βυζαντινές μελωδίες, χωρίς όμως βαθειά συνείδηση τής 
αξίας τής λαϊκής τέχνης ώς πηγής έυπνεύσεως. "Αν δμως 
ή τέχνη τού Σαμάρα δέν είναι Ελληνική, δ μεγάλος αυ
τός πρωτοπόρος εξύψωσε τό γόητρο τής Ελληνικής μου
σικής, τής έδωσε φτερά καί τής πλούτισε τή δύναμη γιά 
νέες εξορμήσεις.

Μέ τό Σαμάρα ή Ελληνική μουσική άρχίζει σιγά-σι- 
γά ν’ άνασταίνεται, νά ξυπνάει, λές, άπό βαθύ λήθαργο. 
Ή μακραίωνη σκλαβιά άφήκε στήν ψυχή τού ’Έθνους βα- 
θειά τά ίχνη της. "Ενα άπό τά σημαντικώτερα ’ίσως χα
ρακτηριστικά ήταν ή έλλειψη αυτοπεποίθησης, ή υποτίμη
ση τών δικών του δυνάμεων.

Γι’ αυτό στράφηκε αλλού, άντλησε δύναμη άπό κεί
νους, πού άλλοτε δεχτήκαν τό δικό του φώς, προσπάθη
σε ακόμα νά γνωρίσει τόν έαυτό του μέσα άπό τό μακρυ- 
νό παρελθόν. Τό ξύπνημα ήταν άργό, όμως κατόπι γί
νεται μέ ραγδαίο καί γοργό ρυθμό, ή φλόγα άνάβει πά
λι στήν ψυχή τού ’Έθνους, κι’ έτσι βρισκόμαστε σήμερα 
μπροστά σέ πραγματική άναγέννηση.

'Η νέα γενεά τών άληθινών πρωτοπόρων βρίσκει τό 
έδαφος προετοιμασμένο, όγι τόσο στό μουσικό, όσο στό 
πνευματικό γενικά πεδίο. Ό άγώνας γιά τή δημοτική 
δέν ήταν ένας απλός γλωσσικός άγώνας. "Ηταν ένας ά
γώνας έθνικός σ’ όλη του τή γραμμή, πού έχει, μέ τή νί
κη τής δημοτικής, συντελέσει στο ξύπνημα τής Φυλής καί 
στή δημιουργία πεποίθησης στις νέες πνευματικές δυνά
μεις τού ’Έθνους. Ή μουσική δημιουργία δέχεται τό σύν
θημα τής άγάπης προς τή γλώσσα τού λαού, τό άγκαλιά-* 
ζει καί ενισχύει τήν εθνική αυτή σταυροφορία μέ τόν α
γνό ενθουσιασμό τών καλλιτεχνών.ΟΙ συνθέτες, λίγοι φω
τισμένοι στήν άρχή, πιο πολλοί άργότεοα, είδαν τό βαθύ
τερο νόημα πού ύπήρχε, τουλάχιστο γιά τήν εθνική τέχνη, 
μέσα σ’ αυτό τό κίνημα. Μέσα άπό τή γλώσσα τού λαού 
είδαν μέ στοργή, γνώρισαν καλύτερα καί χάρηκαν τήν 
τέχνη τού λαού.
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Τό δημοτικό τραγούδι, έτσι, αρχίζει νά βρίσκει όπως 
είχε γίνει κι’ δλας στις περισσότερες χώρες τής Ευρώπης, 
σιγά-σιγά τή θέση του στήν έλεύθερη δημιουργία. Άπό 
τή στιγμή, πού αναγνωρίστηκε ή άξια τής δημοτικής μου
σικής ώς πηγής έμπνεύσεως, ή έλληνική σχολή άποκτάει 
αυτοτέλεια, δύναμη έλληνική και χαρακτήρα δικό της 
εθνικό. Ό 'Έλληνας συνθέτης βρίσκεται, έτσι, σέ μιά έ- 
ξαιρετικά προνομιακή θέση, γιατί μπορεί ν’ αντλήσει ά
πό δύο πηγές: τό δημοτικό τραγούδι και τή βυζαντινή υ
μνωδία, και τις δυο κατ’ έξοχήν έθνικές πηγές. Έμνεόμε- 
νος, είτε άμεσα, είτε έμμεσα, άπ’ αυτές δέν κάνει τίποτε 
άλλο παρά νά εξακολουθεί τήν φωτεινή υπόδειξη του 
δελφικού μαντείου, τό σωκρατικό «γνώθι σαυτόν». Και 
γνωρίζοντας καλύτερα τόν βαθύτερο έαυτό του γίνεται 
ειλικρινέστερος και διαυγέστερος απόστολος των εθνι
κών ’ιδεωδών και εκφραστής τής εθνικής ψυχής. Τό έλλη- 
νικό δημοτικό τραγούδι υπήρξε ό ζωντανός παραστάτης 
του ’Έθνους στήν Ιστορική του ζωή, ό καθρέφτης και ή 
ζωντανή έκφραση τών αισθημάτων, τών σκέψεων και τών 
ποικίλων μαρτυρίων, πού ό πολύτροπος και πολύπαθος 
ελληνικός λαός γνώρισε στή μακραίωνη ιστορία του.

Δέν είναι δμως ένα άπλό μέσον έκφράσεως, είναι 
αύτή ή ιστορία του λαού, αυτός ό ίδιος ό λαός μέ τό φλο
γερό του πάθος γιά τήν ελευθερία—τό πρώτιστο αγαθό 
που ύμνεϊ ό 'Έλληνας—μέ τόν πόνο καί τήν αγάπη, μέ τήν 
παλληκαριά και τή λεβεντιά, μέ τήν εύρωπαϊκή λεπτότη
τα και τήν ανατολική θέρμη, ό λαός μέ τήν βαρειά κλη
ρονομιά ένός αρχαίου πολιτισμού, πού τή σπίθα του ξέ
ρει νά κρατάει αναμμένη.

Οί 'Έλληνες συνθέτες έμπνέονται άπό τό ελληνικό 
δημοτικό τραγούδι, όπως θά μπορούσαν νά έμπνευσθούν 
άπό τήν έλληνική φύση, άπό τόν λαμπρό της ούρανό, τό 
■μυρΰ^μένο βουνό, τόν ανοικτόκαρδο κάμπο, τά κεντητά 
άκρογιάλια, τήν πολυύμνητη θάλασσα τής πατρίδας 
τους. Ό ‘Έλληνας δυως έχει και màv άλλη πηγή: τή 
βυζαντινή μουσική. Είναι άνάγκη νά τό λέμε και πρέπει 
νά τό άναγνωρίζουμε χωρίς ντροπή ή προκατάληψη, άλ- 
λά μάλλον άπό ύποχρέωση εθνική μά καί προς τήν άλή- 
θεια, πώς ή βυζαντινή περικλείει άληθινους μελωδικούς 
θησαυρούς. Πολλοί εκκλησιαστικοί ύμνοι—τροπάρια, 

κοντάκια καί άλλα σύντομα μέλη—μέ τή μετρημένη καί 
σεμνή, άλλά βαθύτατα έκφραστική τους γραμμή είναι 
πραγματικά διαμάντια. Ή βυζαντινή είναι βέβαια μου
σική μονοφωνική., άλλά γι’ αύτό έχει πιο πολύ άναπτύξει 
τή μελωδική πλοκή καί συχνά τό βυζαντινό μέλος παρου
σιάζει ευστροφία καί εύλυγισία αξιοθαύμαστη. Βέβαια 
πολλά είναι τά προβλήματα, πού χρειάζονται μελέτη 
καί λύση στή βυζαντινή μουσική καί που ή έξέτασή τους 
δέν έχει τή θέση της έδώ.

Ή δημιουργία νέων ψαλτών μορφωμένων—ειδικά καί 
γενικά—καί ή συστηματική μετεκπαίδευση τών παλαιών, 
ή μελέτη τής ορθής έκφώνησης καί φωνητικής έκτέλεσης, 
ή προσεκτική έκλογή καλλιφώνων κληρικών καί ή ύπο- 
χρεωτική τους μουσική μόρφωση, τό διόρθωμα τού πλή
θους τών παρατονισμών, ή «άποκρυπτογράφηση» τών 
παλαιών χειρογράφων, στά όποια, πιστεύουν μερικοί, ύ- 
πάρχουν άξιόλογοι θησαυροί καί τό νευραλγικώτερο 
άπ’ δλα ή εναρμόνιση ή όχι τής βυζαντινής, είναι προβλή
ματα πού συζητουνται άπό καιρό σέ καιρό, χωρίς νά 
βρίσκεται ή λύση. Κείνο δμως, πού μας ένδιαφερει αύτή 
τή στιγμή, είναι τό πλούτισμα τής έλληνικής μουσικής, 
πού φέρει ή χρησιμοποίηση βυζαντινών μελωδιών στήν έ
λεύθερη σύνθεση.

Ό 'Έλληνας λοιπόν συνθέτης έχει τις δυο αυτές πο
λύτιμες πηγές, άπό τις οποίες μπορεί νά άντλήσει. Κ’ οί 
δυό. περιέχουν θησαυρούς, πού έθνικό καθήκον επιβάλλει 
τή στοργική μελέτη καί τή λογική εκμετάλλευσή τους, 
χωρίς αύτό νά σημαίνει άποκλειστική καί τυφλή προσή
λωση σ’ αύτές τις πηγές έμπνεύσεως καί παραγνώριση 
τής παγκόσμιας πραγματικότητας.

Είναι δμως μοναδική τύχη ν’ άντλεί κανείς άπό τόσο 
πλούσιες πηγές. Έκτος άπό τή χρήση αύτούσιων μελωδι
ών στήν έλεύθερη σύνθεση, ίση σημασία έχει ή χρησιμο
ποίηση τών έθνικών ρυθμών καί τρόπων (κλιμάκων). 
Καί θάθελα νά τονίσω ιδιαίτερα τήν ξεχωριστή άξία γιά 
μάς τούς 'Έλληνες τών λεγάμενων διατονικών έλλληνι- 
κών τρόπων, πού ενώ λέγονται συνήθως άρχαίοι, ζουνε 
πάντα στήν ψυχή καί τήν αισθητική του έθνους καί μάλι
στα σέ καταπληκτική υπεροχή πάνω στούς άλλους τρό
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πους (χρωματικές κλίμακες κ.λ.). Προς αύτό τό δρόμο 
πιστεύω, πώς έχει άπό καιρό προσανατολισθεί ή Νεοελ
ληνική μουσική. Υπάρχει όμως γιά κάθε εθνική σχολή 
ένας βασικός κίνδυνος: μέ αποκλειστική και στενή χρή
ση τών εθνικών μέσων μπορεί νά οδηγηθούμε πρός τή 
δημιουργία μιας μουσικής τοπολαλιάς απρόσιτης καί α
κατανόητης στ’ άλλα έθνη, πράγμα που θάταν αντίθετο 
προς τόν καθολικό χαρακτήρα τής μουσικής. ’Ενώ σκο
πός πρέπει νά είναι ή δημιουργία μιας τέχνης, πού νάναι 
ή ζωντανή εκδήλωση μιας εθνικής οντότητας μέσα άπό 
ένα αληθινά παγκόσμιο όργανο, όπως ή μουσική γλώσ
σα.

’Έτσι, άπό τή μιά ή τέχνη πρέπει νά διατηρεί τόν έ- 
θνικό της χαρακτήρα και άπό τήν άλλη μέ λογική και με
τρημένη χρήση τών σύγχρονων μέσων (άρμονικών, όρχη- 
στρικών κ.λ.) νά άπλώνεται σέ ευρύτερο πλαίσιο. Ή 
μουσική, παρά τό άναμφισβήτητο γεγονος τής ύπαρξης 
διαφόρων σχολών μέ ιδιαίτερα φυλετικά γνωρίσματα, 
παραμένει ή πιό ζωντανή τέχνη, τό κυριώτερο παγκό
σμιο έκφραστικό όργανο, ό πιό αγνός και ό πιό ισχυ
ρός δεσμός άγάπης και συνεννόησης άνάμεσα στά έθνη.

Πιστεύω, πώς τό επικίνδυνο στάδιο δημιουργίας μι
ας άποκλειστικά εθνικιστικής τέχνης, όπως τό διαγρά
φουμε πιό πάνω, έχει ξεπεραστει στήν Ελλάδα. Άνάμε
σα στούς συνθέτες μας συναντάει κανείς πολλούς μέ ευ
ρύτερα ενδιαφέροντα καί τό έργο τους, χωρίς νά χάνει 
τήν έλληνική του χροιά, έχει ευρωπαϊκό (σέ διάκριση 
μέ τόν «άνατολικό») χαρακτήρα. Γιά νά φτάσουμε όμως 
σ’ αύτό τό σημείο χρειάστηκαν οι άγώνες καί το έργο 
πολλών άπό τούς παλαιότερους συνθέτες.

Άνάμεσα στούς πρώτους ξεχωρίζουν ό Διονύ
σιος Λαυράγκας καί ό ΓεώργιοςΛαμ- 
π ε λ έ τ. Ό Λαυράγκας άνάλωσε όλη τή ζωή του στήν 
ιδέα τού εθνικού μελοδράματος' γεννήθηκε στό Αργο
στόλι (18641 καί πέθανε στή Ραζάτα τής Κεψαλο^νιάς (18 
’Ιουλίου, 1941). Αφού πήρε τά πρώτα μαθήματα στήν 
πατρίδα του, συνέχισε τις σπουδές του στή Νεάπολη γιά 
τρία χρόνια καί κατόπι στό Κονσερβατουάρ τών Παρισί- 
ων γιά λίγο στήν τάξη τού Délibes καί κατόπι γιά τέσσε
ρα χρόνια μέ τόν Massenet. Ό Λαυράγκας άρχισε ώς μα

έστρος μέ ένα γαλλικό μελοδραματικό θίασο κάνοντας 
(στά 1889) ένα τουρνέ στή Γαλλία. Αργότερα (1890) 
στή Νεάπολη έδωσε τήν πρώτη του όπερα «Elda di Vorn»

Αφού διηύθυνε σέ διάφορα θέατρα τής ’Ιταλίας 
(Τουρίνο, Βενετία κ.λ.) στά 1894 έγκαταστάθηκε στήν 
Ελλάδα, άρχικά ώς καλλιτεχνικός διευθυντής τής «Φι
λαρμονικής Εταιρείας Αθηνών». Στά 1898 'ίδρυσε μέ μιά 
ομάδα έρασιτεχνών τό «Ελληνικό μελόδραμα», γιά τό 
όποιο εργάστηκε όλη του τή ζωή. Ή πρώτη παράστασή 
τους δόθηκε μέ τήν «Μποέμ» στις 20 του Απρίλη 1900.

Τό «Ελληνικό Μελόδραμα» συνέχισε τό έργο του 
μέ άπειρες δυσκολίες καί περιοδικές διακοπές δίνοντας 
παραστάσεις στις κυριώτερες πόλεις τής Ελλάδος, κα
θώς καί στις γειτονικές χώρες, Αίγυπτο, Τουρκία, Ρου
μανία ώς τή Ρωσσία. Ό Λαυράγκας διηγείται στά «Απο
μνημονεύματά» του τήν ιστορία αύτών τών προσπαθειών, 
πού κατέληξαν επί τέλους στήν 'ίδρυση τής «’Εθνικής 
Λυρικής Σκηνής» στά 1940.

Ό Λαυράγκας τιμήθηκε, μαζί μέ τόν Σαμάρα καί 
τόν Ναπολέοντα Λαμπελέτ, μέ τό Εθνικό Αριστείο 
Γραμμάτων καί Τεχνών. Αύτή ήταν ή μοναδική τιμή, πού 
τό Ελληνικό Κράτος άπένειμε στον άκάματο αύτό έρ- 
γάτη τής τέχνης.

Τά πρώτα έργα τού Λαυράγκα έχουν επίδραση ιτα
λική, άλλά ό συνθέτης κατορθώνει σιγά-σιγά νά άπολυ- 
τρωθεΐ καί δημιουργεί προσωπική τέχνη μέσα σέ εθνικά 
πλαίσια. "Έχει γράψει άρκετά μελοδράματα: Ή «Διδώ», 
«Ή ζωή είναι ένα όνειρο», «Τά δυό άδέλφια», «ή Μάγισ
σα», «ή Μαύρη πεταλούδα», «ό Λυτρωτής», καί «ό Φακα- 
νάπας», κωμική όπερα πού δόθηκε μετά τόν θάνατο 
τού συνθέτη άπό τήν Εθνική Λυρική Σκηνή στις 8 Δεκεμ
βρίου 1950.

Άπό τά συμφωνικά του άναφέρου^ιε τις «δυό Ελλη
νικές Σουίτες», δυό «Λυρικά Ίντερμεδια», «Εισαγωγή 
καί Φούγκα» καί τήν Ρωμανέσκα. ’Έγραψε επίσης δυό 
Λειτουργίες (τήν μιά γιά τήν έκκλησία μας), πολλά 
τραγούδια, μερικές όπερέττες καί μερικά θεωρητικά 
βιβλία.

Ό Γεώργιος Λαμπελέτ ύπήρξε ίσως ό πρώτος 'Έλ-
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λην μουσικός, πού είχε κατανοήσει τή μεγάλη αξία του 
έλληνικού δημοτικού τραγουδιού και των μεγάλων δυνα
τοτήτων, πού έπρόσφερε στη δημιουργία έθνικής τέχνης.

Ό Λαμπελέτ κατάγεται άπό μουσική οικογένεια, 
γεννήθηκε στήν Κέρκυρα στα 1875 (ιτέθανε στην ’Αθήνα 
στά 1945) και σπούδασε και αυτός στη Νεάπολη.

Ώς μουσικολόγος έκαμε αξιόλογη έθνική εργασία 
μέ ποικίλες μελέτες και άρθρα του πάνω στο δημοτικό 
τραγούδι. Ή σημαντικώτερή του έργασία είναι τό βιβλίο 
του «Ή Ελληνική Λαϊκή Μουσική» μέ 60 έλληνικούς χο
ρούς και τραγούδια εναρμονισμένα, μέ μια έξαίρετη κρι
τική μελέτη πάνω στις ελληνικές κλίμακες καί τήν ε
ναρμόνιση τής ελληνικής μουσικής.

Τό βιβλίο έξεδόθη στά 1934 στή γαλλική και έλλη- 
νική γλώσσα άπό τό Ελληνικό Ύπουργείον Εξωτερι
κών και βραβεύθηκε άπό τήν ’Ακαδημίαν Άθηνώ>ν στά 
1940. Τύπωσε άκόμα τις μελέτες «Μουσική και Ποίησις» 
(1926) καί ό «Εθνικισμός εις τήν Τέχνην καί ή Ελληνική 
Δημώδης Μουσική» (1928).

Υπήρξε επίσης γιά χρόνια διευθυντής του μουσικού 
περιοδικού «Μουσικά Χρονικά».

Ώς συνθέτης ό Λαμπελέτ είναι συνεπής στις άρχές, 
πού διακηρύττει ώς μουσικολόγος. Τό έργο του δεν εί
ναι πλούσιο σέ όγκο, είναι όμως σέ λεπτότητα καί αίσθη
μα, καθώς καί σέ χαρακτήρα εθνικό. Ό Λαμπελέτ είναι 
κυρίως ένας τραγουδιστής' έχει δώσει, άληθινά, μερικά 
ώραια τραγούδια, όπως ή «’Ανθοστεφάνωτη», τό «’Όνει
ρο», τό «Lacrymae Rerum», ή «Μπαλάντα» καί άλλα.

Μερικά χορωδιακά, όπως «ό "Υμνος στήν Ειρήνη» 
καί ό «Βαλκανικός "Υμνος», πού είχαν έκτελεσθεί μαζί 
μέ τό συμφωνικό του ποίημα «ή Γιορτή» ύπό τήν διεύθυν
ση τού Μητροπούλου στά 1930 μέ τήν ευκαιρία τής πρώ
της Βαλκανικής Συνδιασκέψεως στήν ’Αθήνα. Συμφωνικά 
έγραφε τή «Γιορτή», τό «Ελεγείο», τήν «Ποιμενική Φούγ
κα». ’Έγραψε άκόμη μια πολύ συμπαθητική συλλογή 
παιδικών τραγουδιών τά «Χελιδόνια» σέ στίχους τού Πα- 
παντωνίου καί έξέδωσε δυο ποιητικές συλλογές «Στίχοι» 
(1909) καί «Παληοί καί Νέοι Ρυθμοί» (1930).

Ό Λαμπελέτ τιμήθηκε μέ τό Εθνικό ’Αριστείο Γραμ- 
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μάτων καί Τεχνών. Ό μεγαλύτερος άδελφός του Ν α- 
πολέων Λαμπελέτ (Κέρκυρα 1864—Λονδίνο 
1932) έξάσκησε κάποια επίδραση στήν Ελλάδα προς τά 
τέλη του 19ου αιώνα. ’Εργάστηκε γιά λίγο στό Ωδείο 
’Αθηνών, κατόπι στήν Αίγυπτο καί τελικά στό Λονδίνο, 
όπου ήταν διευθυντής τής εκκλησιαστικής χορωδίας τής 
'Αγίας Σοφίας. ’Έγραψε συμφωνικά καί μελοδραματικά 
έργα, μιά λειτουργία τού 'Αγίου ’ίωάννου τού Χρυσο
στόμου καί πολλά τραγούδια κάπως ελαφρότερης μορ- 
φής.

Μέσα άπό τό έργο τών πρωτοπόρων αύτών βλέπομε 
νά προσανατολίζεται ή Ελληνική Σχολή προς τήν ιδεο
λογική κατεύθυνση τής δημιουργίας έθνικής καθαρά τέ
χνης, πού νά άντλεί τήν έμπνευσή της άπό εθνικές πηγές, 
άπό τούς θρύλους καί τις παραδόσεις τής φυλής, άπό τήν 
νεοελληνική ποίηση καί τό δημοτικό τραγούδι. Ή προ
σπάθεια όμως αύτή συνειδητοποιείται καί συστηματο
ποιείται μέ τον ερχομό στήν Ελλάδα τού Μανώλη 
Καλομοίρη. "Ολο τό έργο του άντικαθρεφτίζει μέ 
τον πιο τρανό τρόπο τήν έθνική αυτή προσπάθεια, τής δί
νει κατεύθυνση καί περιεχόμενο καί τή μετουσιώνει σε 
ζωντανή τέχνη.

Ό Καλομοίρης γεννήθηκε στή Σμύρνη (1883) , καί 
άρχισε μαθήματα πιάνου σέ ήλικία 7 χρονών τά συνέχισε 
άργότερα μέ τον Ξανθόπουλο στήν ’Αθήνα καί μέ τήν Σο
φία (Ίωαννίδη) Σπανούδη στήν Κωνσταντινούπολη.

Στά 1901 πήγε στή Βιέννη, όπου συμπλήρωσε τις 
σπουδές του (πιάνο, θεωρητικά καί σύνθεση) στό Ωδείο 
γιά 5 χρόνια. Στό μεταξύ έμφανίστηκαν οί πρώτες του 
συνθέσεις: Τρία τραγούδια, μιά «’Ανατολίτικη εικόνα» 
καί λιγάκι άργότερα ή πρώτη Μπαλάντα γιά πιάνο. Στά 
1906 διορίστηκε καί έργάστηκε γιά 4 χρόνια στό Ωδείο 
Όμπολένσκι τού Χαρκόβου στή Ρωσσία. Γιά πρώτη φορά 
έμφανίστηκε ώς συνθέτης στήν ’Αθήνα στά 1908, ξαναγυ- 
ρίζει όμως στά 1910 γιά νά έγκατασταθεί οριστικά. ’Από 
τότε ή ζωή καί τό έργο του άφιερώνονται άποκλειστικά 
σ’ αύτό τό μοναδικό σκοπό: τή δημιουργία έλληνικής 
τέχνης καί άπό τήν πλευράν αυτή τό 1910 άποτελεί στα
θμό στήν έξέλιξη τής νεοελληνικής μουσικής.

Τό πρώτο του έργο μέ μεγαλύτερες καλλιτεχνικές 
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αξιώσεις και σέ καθαρή ελληνική γραμμή, μέ άφθονη 
χρήση λαϊκού ύλικου, είναι ή όπερά του «Πρωτομάστο
ρας» πάνω στήν ομώνυμη τραγωδία του Νίκου Καζαντζά- 
κη (Δημοτικό θέατρο ’Αθηνών, 1915). Λίγο αργότερα έ
δωσε τήν δεύτερη του όπερα «Δακτυλίδι τής μάνας» πά
νω στήν τραγωδία τού 1. Καμπύση (πρώτη έκτέλεση 
1917), πού δόθηκε και στο Βερολίνο στήν Volksoper στά 
1940. Ή τρίτη του όπερα «’Ανατολή» δόθηκε άπό τήν ’Ε
θνική Λυρική Σκηνή τό Δεκέμβρη 1945 και ή τελευταία 
του μονόπρακτη «Τά Ξωτικά νερά» πάνω στου Butler 
Yeats «The shadowy waters» τον ’Ιανουάριο τού 1951. 
Πλεϊστα έργα του Καλομοίρη έχουν έκτελεσθεί σέ διάφο
ρες ευρωπαϊκές χώρες. ’Αναφέρουμε άπό τά συμφωνικά 
του: τήν «Ελληνική Σουίτα» (1936), τό συμφωνικό ποίη
μα μέ τραγούδι «Ό πραματευτής» (1921), τή «Ραψωδία» 
ένορχηστρωμένη άπό τον Πιερνέ (1922), τις δυο συμφω
νίες του («Συμφωνία τής λεβεντιάς» και «Συμφωνία τών 
άνίδεων και τών καλών άνθρώπων»), τό συμφωνικό κον- 
τσέρτο γιά πιάνο καί ορχήστρα, τό μπαλέττο ό «θάνα
τος τής Άντρειωμένης». ’Από τά άλλα του έργα: Τρίο, 
Κουαρτέττο, Κουϊντέττο, Σονάτα γιά βιολί, Μπαλλάντες, 
Ραψωδίες καί άλλα έργα γιά πιάνο καί πολλά τραγού
δια πάνω σέ ποιήματα τού Πάλλη, Σικελιανου καί προ 
πάντων του Παλαμά («’Ίαμβοι καί άνάπαιστοι» κ.ά.). 
Ό Καλομοίρης έξάσκησε μεγάλη έπίδραση καί μέ τή δι
δασκαλία του, στήν άρχή στο «Ώδειο ’Αθηνών» (1910— 
19), κατόπι στο «Ελληνικό» (1919—1926) καί τέλος στο 
«’Εθνικό», πού ίδρυσε καί διευθύνει άπό τό 1926. ’Έχει 
έκδώσει έπίσης διάφορα θεωρητικά βιβλία καί μουσικές 
μελέτες.

Στή «Νέα Εστία» (Ίαν. 1944—’Ιούνιος 1945) δημο
σίευσε τά «’Απομνημονεύματά» του, πού φτάνουν ώς τήν 
εποχή πού φεύγει άπό τό Χάρκοβο.

Ό Καλομοίρης τιμήθηκε μέ τό Εθνικό ’Αριστείο 
Γραμμάτων καί Τεχνών (1919) καί έξελέγη ’Ακαδημαϊ
κός τον Μάη του 1945. Είναι άπό χρόνια Πρόεδρος τής 
Ένώσεως Ελλήνων Μουσουργών.

Στήν ομάδα τών πρωτοπόρων άνήκει καί μιά ολό
κληρη γενεά έκλεκτών καί άξιων συνθετών' μερικούς 
άπ’ αυτούς θά σεμνυνόταν όποιαδήποτε χώρα τής Εύρώ- 

πης να τούς έχει δικούς της. Μιά ξεχωριστή θέση έχει ό 
λεπτός συνθέτης του «’Απογεύματος τής ’Αγάπης» Μ ά- 
ριος Βάρβογλης, συνδιευθυντής τώρα του «Ελ
ληνικού Ωδείου ’Αθηνών». Ό Βάρβογλης γεννήθηκε στήν 
’Αθήνα στά 1885 καί κατάγεται άπό οικογένεια γνωστών 
πολεμιστών τού 21. ’Άρχισε στήν άρχή σπουδές ζωγραφι
κής καί κατόπι άφοσιώθηκε στή μουσική κάνοντας τις 
σπουδές του στο Παρίσι στο Κονσερβατουάρ καί τή Σκά
λα Καντόρουμ. Στά Παρίσι εμφανίστηκαν τά πρώτα του 
έργα, όπως ή «Ποιμενική Σουίτα» (πρώτη έκτέλεση 
1912) καί τό «Ελληνικό καπρίτσιο» γιά βιολοντσέλλο καί 
ορχήστρα (1914). Ό Βάρβογλης δέν χρησιμοποιεί αύτού- 
σια δημοτικά τραγούδια, άλλά δημιουργεί τήν άτμόσφαι- 
ρα του μέ τήν χρήση κλιμάκων καί μέ εντελώς προσωπι
κό τρόπο. ’Έχει γράψει, έκτος άπό τό μονόπρακτο του 
μουσικό δράμα «Τό ’Απόγευμα τής άγάπης», τό συμφωνι
κό πρελούντιο «Αγία Βαρβάρα», τό συμφωνικό ποίημα 
«Πανηγύρι», έργα μουσικής δωματίου «Σονατίνα γιά πιά
νο), μουσική ύπόκρουση γιά τον «‘Όρκο του Πεθαμέ
νου» (1938) του Ζαχ. Παπαντωνίου, γιά τον «Άγαμέμνο- 
να» (1932) καί τούς «Πέρσες» (1934) τού Αισχύλου, γιά 
τή «Μήδεια» τού Ευριπίδη (1942) καί τις «’Όρνιθες» του 
’Αριστοφάνη, τό συμφωνικό ποίημα «Πίσω άπό τό συρμα
τόπλεγμα» (1945) κ.λ.

Κι’ ό Βάρβογλης τιμήθηκε μέ τό Εθνικό ’Αριστείο 
Γραμμάτων καί Τεχνών (1923) καί μέ ένα βραβείο συν- 
θέσεως άπό τήν ’Ακαδημία ’Αθηνών (1937). Τά έργα του 
είναι λίγα σ’ άριθμό, άλλά ή τέχνη του είναι έκλεπτυ- 
σμένη καί ή μουσική του εχει τήν σφραγίδα μιάς ευγένει
ας καί λεπτότητας έλληνογαλλικής.

’Άλλοι σύγχρονοί του Αθηναίοι συνθέτες είναι δ 
Δημήτριος Λεβίδης καί ό Θεόδωρος 
Σπάθης. Ό Λεβίδης (1886—1951 ), άφοΰ πήρε τά πρώ
τα μαθήματα μουσικής στό Ωδείο ’Αθηνών, συμπλήρωσε 
τις σπουδές του στή Λωζάνη· καί στό Μόναχο μέ τον Φέ- 
λιξ Μόττλ καί τον Ριχάρδο Στράους. Στά *1910 εγκατα
στάθηκε στό Παρίσι, δπου έμεινε 22 χρόνια. Μετά τήν επι
στροφή του στήν Ελλάδα υπήρξε γιά λίγο καιρό πρόε
δρος τής Ένώσεως Ελλήνων μουσουργών. Ή μουσική 
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του Λεβίδη έχει άφθονο ανατολικό χρώμα με έντονα χα
ρακτηριστικά τής γαλλικής Σχολής.

Τό μονόπρακτο του χορόδραμα «Ό Βοσκός καί ή 
Νεράιδα» παίκτηκε μέ έπιτυχία στο Παρίσι (1924), δπου 
έδωσε κι’ άλλα του έργα, τό συμφωνικό ποίημα «Ή Σει
ρήνα» (1926) καί τό «Ποίημα» γιά βιολί καί ορχήστρα 
(1927).

Ένδιαφέρτηκε ιδιαίτερα γιά τό ραδιοηλεκτρικό όρ
γανο «Μουσικά Κύματα Martenot» καί υπήρξε ένας άπό 
τούς πρώτους συνθέτες, πού έγραψαν έργα γι’ αυτό (ένα 
συμφωνικό ποίημα καί «De Profundis» γιά δυό τέτια όρ
γανα, τενόρο καί ορχήστρα). Ό Λεβίδης έγραψε επίσης 
τό ’Ορατόριο «Ίλιάδα», μιά «Νεκρική πομπή» στή μνήμη 
των ήρώων τού τελευταίου πολέμου, τά «Περσικά Ρουμ
παγιάτ» (τραγούδι καί ορχήστρα) καί ενα ανέκδοτο βι
βλίο πάνω στήν τεχνική τής μουσικής βασισμένο στούς 
φυσικούς νόμους, πού κυβερνούν τούς ήχους καί τά χρώ
ματα. Ό Σ π ά θ η ς (1886) σπούδασε σύνθεση (μέ τον 
Φωρέ) καί βιολί στο Παρίσι καί έζησε εκεί πολλά χρό
νια. ’Έγραψε αρκετά τραγούδια, τό μελόδραμα «Κυρά 
Φροσύνη» καί τά συμφωνικά «Λυκόφως στό Παλαιό Φά
ληρο» καί «Χορός του Ζαλόγγου».

'Ένας άπό τούς έξοχώτερους έκπροσώπους τής νε
οελληνικής μουσικής είναι ό Αιμίλιος Ριάδης 
(Θεσσαλονίκη 1890—1935). Τό πραγματικό του όνομα 
ήταν Κοΰ, γιατί ή καταγωγή του άπό τον πατέρα του ή
ταν Πολωνική. Τό Ριάδης είναι παρμένο άπό τό οικογε
νειακό όνομα τής μητέρας του Έλευθε ριάδης.

Σπούδασε στή Θεσσαλονίκη, στό Μόναχο μέ τον 
Μόττλ καί κατόπι στό Παρίσι μέ τον Ραβέλ. Στό Παρίσι 
πρωτοπαρουσιάσθηκαν μερικά άπό τά τραγούδια του 
(τά «Μακεδονίτικα», 1913). Μετά τήν επιστροφή του στήν 
Ελλάδα εργάστηκε ώς καθηγητής (άπό τό 1915) καί ύ- 
ποδιευθυντής (άπό τό 1918) τού ’Ωδείου Θεσσαλονίκης. 
Ό Ριάδης είναι ό κατ’ εξοχήν τραγουδιστής τής έλληνι- 
κής μουσικής οικογένειας, ό Σιουμπερτ τής Ελλάδας. 
’Έγραψε κάπου 200 τραγούδια γεμάτα πλούσιο καί βαθύ 
λυρισμό. Ή τέχνη του είναι ενα κράμα άνατολικου αισθή
ματος καί δυτικοευρωπαϊκού πνεύματος. ’Έγραψε μιά 

«Βυζαντινή Λειτουργία τού 'Αγίου Ίωάννου Χρυσοστό
μου», μουσική γιά τήν «Εκάβη», τά συμφωνικά «Βιβλικοί 
Χοροί» και «1 ίένθιμη Συμφωνία», δυό κουαρτέττα, έργα 
γιά πιάνο κ.λ. καί έναρμόνισε 100 δημοτικά τραγούδια. 
Στά χειρόγραφά του βρέθηκαν διάφοροι ύμνοι καί σκί
τσα γιά ένα ρεκβιεμ καί μιά δοξολογία γιά τήν έκκλη- 
σία μας. Ό Ριάδης τιμήθηκε μέ τό Εθνικό ’Αριστείο 
(1923).

Πρέπει νά σταματήσουμε τώρα σ’ ένα ξεχωριστό 
συνθέτη μέ ευρωπαϊκή φήμη : Τόν Πέτρο Πετρίδη. 
Ό Πετρίδης είναι ένας συνθέτης μέ πανίσχυρη τεχνική 
πανοπλία καί τό έργο του έχει τή σφραγίδα ανώτερου 
έλληνοευρωπαϊκού πνεύματος. Γεννήθηκε στή Νίγδη τής 
Καππαδοκίας στά 1892. Πήρε τά πρώτα μαθήματα, γενι
κά καί μουσικά, στήν Πόλη καί στά 1911 έστάλη στό Πα
ρίσι νά σπουδάσει πολιτικές έπιστήμες. Τελικά δόθηκε 
ολόψυχα στή μουσική έγκαταλείποντας τις άλλες του 
σπουδές χωρίς τή συγκατάθεση τών δικών του, πράγμα 
πού τού στοίχισε μεγάλες στερήσεις καί ταλαιπωρίες. 
Ό Πετρίδης εργάστηκε σκληρά γιά νά ζήσει, ένώ στό 
μεταξύ έπαιρνε μαθήματα από τόν Άλμπέρ Βόλφ καί 
κατόπι άπό τόν Ρουσέλ. Αυτή τήν εποχή εμφανίζονται τά 
πρώτα του τραγούδια, το «Νανούρισμα» καί ή δημοφιλέ
στατη του «Άχτίδα».Στά 1918 διορίζεται Γραμματεύς στό 
Γραφείο Τύπου τής Ελληνικής Πρεσβείας τού Λονδίνου, 
άλλά τόν επόμενο χρόνο ξαναγυρίζει στό Παρίσι ώς 
Lecteur τών Νέων Ελληνικών στό ’Ινστιτούτο τού Περ
νώ. Μετά τήν εποχή αυτή ό Πετρίδης καταπιάνεται μέ 
μεγάλα συμφωνικά έργα, πολ?<ά άπό τά όποια έκτελουν- 
ται στή Γαλλία, στή Γερμανία καί σ’ άλλες χώρες. Τά κυ- 
ριώτερά του έργα είναι : 5 συμφωνίες (1928, 1940, 1945, 
1941—1943, 1951), δυό Σουίτες ('Ελληνική καί ’Ιωνική), 
δυό κονσέρτα γιά πιάνο (1934, 1936), Βυζαντινή 
προσφορά, ή κο?^οσσιαία δραματική συμφωνία «Διγε- 
νής ’Ακρίτας» (1937—1938) κ.ά. ’Άλλα του μεγάλα έρ
γα: Τό ’Ορατόριο «'Άγιος Παύλος», πού έκτελέστηκε 
στις 29 ’Ιουνίου 1951 στις γιορτές πού ώργανώθηκαν γιά 
τή 1900ή έπέτειο τής έπισκέψεως του Αγίου Παύλου στις 
Άθήνες. Επίσης ή όπερά του «Ζεφύρα», τό μπαλέττο ό 
«Πραματευτής», τό «Clavier modal» γιά πιάνο (ένα ση
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μαντικό έργο πού περιέχει 12 σουίτες στο πρώτο μέρος 
καί 12 πρελούντια καί φούγκες στο δεύτερο καί τό όποιο 
αποτελεί, για τό συνθέτη, μια κωδικοποίηση των πολυ- 
φωνικών καί αρμονικών δυνατοτήτων τών «τρόπων»), έ
να τρίο, ένα κουαρτέττο έγχορδων κ.λ.

Στην ίδια έκλεκτή γενεά ανήκει καί ό Γε ώ ρ γ ι
ός Πονηρίδης (Κωνσταντινούπολη, 1892). Σπού
δασε βιολί στο Ωδείο τών Βρυξελλών, δπου έτελείωσε 
μέ πρώτο βραβείο (1912)' πήρε επίσης μαθήματα αρμο
νίας καί αντίστιξης από τον Γ κίλσον. Συνέχισε κατόπι τις 
σπουδές του στο Παρίσι στή Σκόλα Καντόρουμ μέ τον 
d’ Indy καί τον Ρουσέλ, μελετώντας μαζί καί «γρηγορια- 
νό μέλος» μέ τον περίφημο Γκαστουέ.

Ό Πονηρίδης έμεινε 20 χρόνια στή Δυτική Ευρώπη 
παίρνοντας ένεργο μέρος στή μουσική κίνησή της ώς συν
θέτης, ώς μαέστρος καί βιολιστής. Κατόπι γύρισε στην 
Ελλάδα καί είναι τώρα μέλος τού Διοικητικού Συμβου
λίου Μουσικής (ΔΑΣΜ). Πολλά του έργα έχουν έκτελε- 
σθεί στο έξωτερικό. ’Αναφέρουμε μερικά άπό τά κυριώ- 
τερα του : Δυο συμφωνίες, τρία συμφωνικά πρελούντια, 
συμφωνικό τρίπτυχο, συμφωνικό ποίημα, δυο σειρές «Βυ
ζαντινών μελών» γιά μονωδούς, χορωδία καί ορχήστρα, 
τήν καντάτα «Κασσιανή», μουσική γιά τήν «’Αντιγόνη» 
καί σέ δράματα τού Σαίξπηρ, Μολιέρου κ.ά., επίσης έρ
γα μουσικής δωματίου κ.λ. Ό Πονηρίδης ανήκει σέ μιά 
ομάδα έλλήνων συνθετών, όπως ό Πετρίδης, ό Βάρ&ο- 
γλης, ό Ριάδης, ό Αεβίδης καί ό Σπάθης, πού καλλιέργη
σαν στενούς δεσμούς μέ τήν γαλλική σχολή, αλλά ή μου
σική του έχει τήν σφραγίδα τής δικής του προσωπικότη
τας. Μελέτησε ιδιαίτερα τό βυζαντινό μέλος καί ή τέχνη 
του παρουσιάζει μιάν ελεύθερη εκμετάλλευση, αρμονική 
καί πολυφωνική, τών δυνατοτήτων τής Ελληνικής καί 
Βυζαντινής τέχνης.

’Άλλοι συνθέτες αυτής τής γενεάς είναι ό Γεώρ
γιος Σκλάβος, ό Κ. Σφακιανάκης καί 
ό Λώρης Μαργαρίτης. Ό Σκλάβος γεννήθη
κε στή Βραΐλα τής Ρουμανίας στά 1888 καί είναι καθη
γητής τών θεωρητικών στο Ωδείο ’Αθηνών, όπου καί 
σπούδασε μέ τον Άρμάν Μαρσίκ. Υπήρξε Διευθυντής 

τής Εθνικής Λυρικής Σκηνής, συνεργάστηκε στην Ελλη
νική Εγκυκλοπαίδεια καί μετάφρασε στά έλληνικά τήν 
ιστορία τού Riemann, κείμενα μελοδραμάτων, όρατορίων 
κ.λ. ’Έργα του γιά ορχήστρα: «Κρητική φαντασία», 
«’Αρκαδική σουίτα» (1922), τό συμφωνικό ποίημα ό «’Α
ετός» (1922), δυό ειδύλλια τού Θεόκριτου (1929), «Νη- 
σιώτικος Γάμος» (1937).

’Επίσης τά λυρικά δράματα «Λεστενίτσα» (1924), 
«Κασσιανή» (1925—1936), τήν μουσική κωμωδία «Νιό
βη» (1918) καί άλλα.

Ό Σφακιανάκης (Ηράκλειο, 1890) υπήρξε εξαίρετος 
μουσικολόγος. 'Ώς συνθέτης έγραψε λίγα έργα: μιά σο
νάτα καί Κρητικούς χορούς καί μερικά γιά ορχήστρα. 
Ό Μαργαρίτης (Πάτρα, 1895) είναι πιο γνωστός διε
θνώς ώς πιανίστας. Παρουσιάστηκε σάν ένα παιδί-θαύμα 
αναστατώνοντας τήν Ελλάδα στά 1901, σέ ήλικία δηλα
δή 6 χρονών. Σπούδασε στό Μόναχο καί στή Βιέννη καί 
είναι σήμερα καθηγητής στό Μοζαρτέουμ στό Σάλτζ- 
μπουργκ καί μέλος του Διοικητικού Άνωτάτου Συμβου
λίου Μουσικής τής Ελλάδος. ’Έγραψε γιά χορωδία καί 
ορχήστρα ένα σημαντικό έργο «Όδυσσευς καί Ναυσι- 
κά», διάφορα έργα γιά πιάνο (Σονατίνα, Έλληνικά Βου
κολικά) καί τραγούδια.

Όλότελα ξεχωριστή θέση έχει ό μεγάλος μας μαέ
στρος Δημήτρης Μητρόπουλος. Γ εννήθηκε 
στην ’Αθήνα (1896) καί σπούδασε πρώτα στό ’Ωδείο ’Α
θηνών μέ τον Μαρσίκ. κατόπι στις Βρυξέλλες μέ τον 
Γκίλσον καί τελικά στό Βερολίνο μέ τον Μπουζόνι. Ό 
Μητρόπουλος έδειξε εξαιρετικά χαρίσματα στή σύνθεση 
άπό τά πρώτα νρόνια τών σπουδών του’ στήν ’Αθήνα κι’ 
δλας είχε συνθέσει τό συμφωνικό του ποίημα «Ή ταφή», 
πού έκτελέστηκε ύπό τή διεύθυνση του στά 1916.

Στό Βερολίνο εργάστηκε ώς βοηθός μαέστρος στήν 
Κρατική ’Όπερα. "Οταν ό Μητρόπουλος γύρισε στήν ’Α
θήνα (1924) διορίστηκε μαέστρος τής ’Ορχήστρας τού 
Ελληνικού ’Ωδείου (1924—25), κατόπι τής ορχήστρας 
τού Συλλόγου Συναυλιών (1925—1927) καί έπειτα τού 
Ωδείου ’Αθηνών, δπου καί διορίστηκε (στά 1930) καθη
γητής τής συνθέσεως. Τό 1930 αποτελεί τό μεγάλο στα
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θμό στη σταδιοδρομία του Μητροπούλου ώς μαέστρου. 
Στις 27 Φεβρουάριου διευθύνει μέ μεγάλη επιτυχία τη 
Φιλαρμονική ’Ορχήστρα του Βερολίνου. ’Έκτοτε σημειώ
νει καταπληκτική άνοδο και ξεχωρίζει σαν ένας άπό 
τούς μεγαλύτερους μαέστρους του κόσμου. Στα 1934 έ
κανε θριαμβευτική τουρνέ διευθύνοντας 24 κονσέρτα 
στήν ’Ιταλία, Γαλλία, Βέλγιο, Πολωνία και Ρωσσία. Στα 
1936 διευθύνει στις Ενωμένες Πολιτείες για πρώτη φορά 
στή Βοστώνη και στα 1937 διορίζεται μόνιμος μαέστρος 
τής συμφωνικής τής Μιννεαπόλεως, δπου μένει ώς τά 
1949.

Στά 1949 διορίζεται μέ τον Στοκόφσκι ώς διευθυντής 
τής Φιλαρμονικής ’Ορχήστρας τής Νέας Ύόρκης καί με
τά τήν αποχώρηση του Στοκόφσκι (Δεκ. 1949) μόνος γε
νικός διευθυντής της. Ή θέση αύτή, πούναι μιά άπό τις 
σημαντικώτερες στον κόσμο τής μουσικής, δείχνει πόσο 
ψηλά βρίσκεται τό γόητρο τού Μητροπούλου ώς μαέ
στρου. Είναι ένα άπό τά μεγάλα παιδιά, πού άνέδειξε ή 
Νέα Ελλάδα καί πού κατακυρώνει μέ τόν πιο έξοχο τρό
πο, πώς τά θαύματα εξακολουθούν άκόμα νά λαμπρύνουν 
τήν ιερή γή τής Ελλάδας. Αυτή ήταν ή άπάντηση, πού 
μούρθε νά δώσω σ’ ένα φίλο μου, δταν υστέρα άπό ένα 
κονσέρτο τού Μητρόπουλου στο Παρίσι στά 1933 μοϋλε- 
γε μέ άπορία καί θαυμασμό : Πώς μπορεί μιά τόσο μι
κρή χώρα νά βγάζει τόσο μεγάλα παιδιά; Είναι άλήθεια 
άξιοθαύμαστο, μά γιατί τάχα ή χώρα, πού μπόρεσε νά 
γεννήσει "Ομηρους καί Αίσχύλους, Φειδίες καί Πραξι- 
τέληδες, δέ θά μπορούσε νά γεννήσει κ’ένα Μητρόπουλο ;

"Οταν ό Μητρόπουλος ήταν στήν ’Αθήνα είχε εκλε
γεί στά 1933 Πρόσεδρον Μέλος τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών 
καί στήν ’Αμερική πήρε τόν επίτιμο τίτλο του διδάκτορος 
τής Φιλοσοφίας άπό τό Πανεπιστήμιο του Harvard.

Ώς συνθέτης ό Μητρόπουλος δέν έγραψε πολλά έρ
γα· άναφέρουμε, εκτός άπό τήν «Ταφή», τήν όπερα «Βε
ατρίκη» (1920) τό «Concerto Grosso» (1929), μουσική γιά 
τήν «Ήλέκτρα» καί τόν «'Ιππόλυτο» τού Εύριπίδη, ένα 
κοντσέρτο εγχόρδων, μιά σονάτα γιά πιάνο, μιά άλλη 
γιά βιολί, τά «Ηδονικά» καί άλλα τραγούδια, καθώς καί 
μερικά έργα γιά πιάνο, άνάμεσα στά όποια τήν «Κρητι
κή Γιορτή» (1919) καί «Τρεις Κυθηραϊκούς Χορούς».

Ή τεχνοτροπία του Μητροπούλου άκολουθει τις πιο 
ζωηρές νεωτεριστικές τάσεις τής σύγχρονης μουσικής.

Μετά τήν πρώτη αυτή γενεά άκολουθει μιά νέα, πού 
συνεχίζει τό έργο τών πρωτοπόρων μέ ίση τέχνη κι’ άξι- 
ωσύνη. Τό κίνημα φουντώνει καί ή συγκομιδή γίνεται ο
λοένα πλουσιώτερη. Νέοι συνθέτες μέ έξαιρετικά χαρί
σματα, μέ στερεό τεχνικό εξοπλισμό κι’ ευγενικό ένθου- 
σιασμό έχουν κατεβεί στον καλλιτεχνικό στίβο καί έχουν 
κι’ δλας πλουτίσει τήν έλληνική σχολή μ’ άξιόλογα έργα.

Είναι πολλοί κι’ είναι δύοσκολο νά μιλήσουμε γιά ό
λους- θά άναφερθούμε ιδιαίτερα σέ κείνους, πού τό έργο 
τους έχει αποκτήσει πανελλήνιο κύρος.

"Ενας άπό τούς έξέχοντες τής γενεάς αυτής είναι ό 
Άντίοχος Εύαγγελάτος (Ληξούρι, 1904).

Ό Εύαγγελάτος μπήκε στον κόσμο τής μουσικής ά
πό μικρός ώς μαθητής τού βιολιού του Τ. Σούλτσε, άλλά 
στήν άρχή, φαίνεται, κάπως ερασιτεχνικά. ’Ακολούθησε 
στο Πανεπιστήμιο ’Αθηνών ιατρική καί κατόπι Νομικά 
γιά λίγο καιρό, καί είναι στά 1921, δταν έστάλη στή Λει
ψία νά συνεχίσει τις νομικές του σπουδές, πού άποφάσισε 
οριστικά νά δοθεί ολόψυχα στή μουσική. Ευτυχώς, γιατί 
έτσι ή έλληνική μουσική κέρδισε ένα λαμπρό συντελε
στή του μουσικού μας πολιτισμού. Ό Εύαγγελάτος, ά- 
φού συμπλήρωσε στή Λειψία, στή Βιέννη καί στή Βασι
λεία μέ τόν Βαϊνγκάρτνερ τις σπουδές του γύρισε στήν 
Ελλάδα.

Στά 1933 διορίστηκε καθηγητής τών θεωρητικών καί 
τής συνθέσεως στο 'Ελληνικό Ωδείο κ’ είναι σήμερα άπό 
τό 1937 καλλιτεχνικός διευθυντής μαζί μέ τόν Βάρβογλη. 
Άπό τό 1941, οπότε ιδρύθηκε ή Εθνική Λυρική Σκηνή, 
είναι τακτικός μαέστρος εκεί. Τόσο στή Λυρική Σκηνή, 
όσο καί στο Ραδιοφωνικό Σταθμό έχει έπιδείξει άνώτερο 
πνεύμα διευθύνοντας μέ άδελφική στοργή καί κατανόη
ση έργα έλλήνων συναδέλφων του.

Πολλά του έργα έχουν έκτελεσθεί στις Άθήνες καί 
σέ διάφορα μουσικά κέντρα τής Ευρώπης. ’Αναφέρουμε 
τά κυριώτερα του: Συμφωνία (1930)·, «’Επιτύμβιο» 
(1931), Σουίτα εις re (βραβείο τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών, 
1934), «Εισαγωγή σ’ ένα δράμα» καί τό σημαντικώτερο 
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του συμφωνικό «Παραλλαγές και Φούγκα πάνω σ’ ένα 
δημοτικό τραγούδι» (1949). Μουσική για τούς «Πέρσες», 
την «Ήλέκτρα» και την «Εκάβη». Επίσης ένα κουαρτέτ- 
το καί σεξτέττο γιά έγχορδα και πολλά τραγούδια. Ό 
Εύαγγελάτος έχει έπίσης έκδώσει μιά συλλογή ποιημά
των με τον τίτλο «Εντυπώσεις» (1925).

’Άλλος έκλεκτός συνθέτης είναι ό’Αντρέας 
Γίεζερίτης (Πάτρα, 1897). Σπούδασε στο Ωδείο 
’Αθηνών πιάνο με τήν Ευλαμπίου, Βασενχόβεν και τόν 
Σπυρο Φαραντάτο και αρμονία με τόν Οίκονομίδη.

Ό κύριος του δάσκαλος δμως στή σύνθεση ήταν ό 
Διονύσιος Ααυράγκας. Εργάστηκε γιά λίγο ως καθηγη
τής τού πιάνου στο Ώδεΐο ’Αθηνών. Πολλά του έργα έ
χουν έκτελεσθεΐ στις Άθήνες και στο εξωτερικό. Ή όπε
ρά του «Βασιληάς ’Ανήλιαγος» δόθηκε μ’ έπιτυχία στή 
Λυρική Σκηνή τόν ’Απρίλη του 1948.

’Άλλα του έργα: ή μουσική τραγωδία «Ήρώ και 
Λέανδρος», ένα κοντσέρτο γιά βιολί, «Ελληνική χορευτι
κή σουίτα πάνω σέ Κυπριακά θέματα», δυο Ελληνικές 
Ραψωδίες γιά ορχήστρα (1938, 1939), Μουσική μπαλέτ- 
του γιά έγχορδα, κοντσερτίνο γιά πιάνο, ένα κουαρτέτ- 
το έγχορδων, ένα μεγάλο θρησκευτικό έργο «Πέντε ψαλ- 
μο'ι του Δαυίδ» γιά μονωδούς, μικτή χορωδία και ορχή
στρα και πολλά τραγούδια.

"Ενας εξαιρετικός συνθέτης, πού τόν πρόωρο θάνα
τό του θρήνησε ή Ελληνική μουσική, είναι ό N ΐ κ ο ς 
Σκαλκώτας (Χαλκίδα, 1904-Άθήνα, 1949). Τά πρώ
τα μαθήματα μουσικής πήρε άπό τόν πατέρα του, πού 
ήταν φλαουτίστας. Σέ ήλικία 9 χρονών μπήκε στο Ώδεΐο 
στήν τάξη του βιολιού τού Σουλτσε και άποφοίτησε μέ 
χρυσό μετάλλιο στά 1920. Κατόπι πήγε στό Βερολίνο, ό
που μελέτησε σύνθεση μέ τόν περίφημο αρχηγό τού άν- 
τοναλισμου Άρνολντ Σέμπεργκ γιά 5 χρόνια.

Ό Σκαλκώτας, άπό τούς πιο προικισμένους συνθέ
τες τής νέας γενεάς, έγραψε σημαντικόν άριθμό συμφω
νικών κυρίως έργων, πολλά άπό τά όποια είναι έπηρεα- 
σμένα άπό τήν τεχνοτροπία τού δασκάλου του. Αναφέ
ρουμε μερικά άπ’ αύτά: Κοντσέρτο γιά πνευστά (1930), 

συμφωνία γιά πνευστά (1947), δυό κοντσέρτα γιά πιάνο, 
ένα γιά βιολί, ένα γιά βιολοντσέλλο κ.ά.

Ή κυριώτερη ’ίσως συμβολή τού Σκαλκώτα είναι οί 
36 έλληνικοί χοροί γιά ορχήστρα, άπ’ τούς οποίους 4 ε- 
χει έκδώσει σέ παρτιτούρα τό Γαλλικό Ινστιτούτο Αθη
νών στά 1948. Ό Σκαλκώτας έγραψε έπίσης αρκετά έργα 
μουσικής δωματίου, δυό μπαλέττα («Ή Λυγερή καί ό 
Χάρος» κ’ ή «θάλασσα»), πολλά τραγούδια καί 32 κομ
μάτια γιά πιάνο.

Ό Θεόδωρος Καρυωτάκης (’Άργος, 
1903) σπούδασε πρώτα μέ τόν Μητρόπουλο (άρμονία καί 
σύνθεση) καί κατόπι μέ τόν Βάρβογλη (αντίστιξη καί έ- 
νορχήστρωση). Τά πρώτα του έργα ήταν κομμάτια γιά 
πιάνο καί τραγούδια, γρήγορα δμως άκολούθησαν πιο 
σημαντικά έργα. Ή πρώτη του τεχνοτροπία χαρακτηρί
ζεται μέ κάποια δηκτικότητα, στά κατοπινά του έργα 
δμως βρίσκει ένα τρόπο έκφράσεως γαλήνιο καί γεμάτο 
λυρικότητα. ’Έγραψε γιά ορχήστρα: συμφωνική σπουδή 
πάνω σ’ ένα δημοτικό τραγούδι (1938), μιά μπαλλάντα 
γιά πιάνο καί έγχορδα (1939), ραψωδία γιά βιολί καί 
ορχήστρα (1940), Μικρή συμφωνία γιά έγχορδα (1942), 
’Επικό τραγούδι (1944), Μικρή σουίτα (1946), μουσική 
γιά τόν «’Ίωνα» (1937), ένα άρχαϊκό μπαλέττο «Προμη
θέας» (1943), ένα τρίο καί ένα κουαρτέττο έγχορδων, 
μιά σονάτα γιά βιολί (1946), διάφορα έργα γιά πιάνο 
καί μεγάλον άριθμό τραγουδιών.

Ό Λεωνίδας Ζώρας (Σπάρτη, 1905) σπού
δασε στήν Αθήνα μέ τόν Καλομοίρη καί στό Βερολίνο 
(σύνθεση καί διεύθυνση ορχήστρας). Άπό τό 1941 είναι 
τακτικός μαέστρος στήν Εθνική Λυρική Σκηνή. Ή μου
σική του είναι πηγαία έλληνική. ’Έγραψε γιά ορχή
στρα: «Κλέφτικο χορό» (1934), «θρύλο» (1936), μιά 
σουίτα (1947), μιά συμφωνία (1947), κοντσέρτο γιά βιο
λί καί ορχήστρα (1950y Έπίσης τό μπαλέττο «Τό παρα
μύθι τής Βιολαντώς» (1931), μιά σονάτα βιολιού (1950), 
πολλά κομμάτια γιά πιάνο («Παιδιάστικα», «Ελληνικός 
Χορός») καί τραγούδια («Σκίτσα»).

Ό Γιάννης Π α π αϊ ω ά ν ν ο υ (Καβάλλα, 
1909) σπούδασε πιάνο μέ τήν Λασποπούλου καί σύνθεση 
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μέ τον Ριάδη. Οι πρώτες του συνθέσεις ήταν τραγούδια 
και κομμάτια του πιάνου. Άπό τό 1939 στράφηκε προς 
τή συμφωνική μουσική και έδωσε αξιόλογα έργα, που έ
χουν έκτελεσθεΐ άπό την Κρατική και την ’Ορχήστρα του 
Ραδιοφωνικού Σταθμού ’Αθηνών. Ό Παπαϊωάννου έμπνέ- 
εται άπό τό βυζαντινό μέλος και κτίζει συχνά πάνω στους 
έλληνικούς και βυζαντινούς «τρόπους» («Συμφωνία»). 
'Η μουσική του έχει ξεχωριστή ευγένεια και λεπτότητα. 
’Έγραψε γιά ορχήστρα: Τρεις εικόνες (1939), χορογρα
φικό πρελούντιο (1939), τον «Κουρσάρο» (1940), Ιΐοίημα 
τού Δάσους (1942), τον Βασίλη ’Αρβανίτη — συμφωνικό 
θρύλο σε 11 εικόνες πάνω στο ομώνυμο έργο τού Μυρι- 
βήλη (1945), Συμφωνία (1946), κοντσέρτο γιά πιάνο 
(1940), Τρίπτυχο γιά έγχορδα (1947) κ.ά. Επίσης σο
νάτα γιά βιολί (1946), 24 Πρελούντια γιά πιάνο, τραγού
δια κ.λ.

Ό Γεώργιος Καζάσογλου, (’Αθήνα, 
1910). Σπούδασε μέ τον Ααυράγκα, τόν Καλομοίρη και 
τον Βάρβογλη. ’Έγραψε σημαντικόν άριθμό έργων γιά 
δράματα τού Σαιξπήρου, του ’Ίψεν, τού Σέλεϋ και άλλων 
πού δόθησαν στο Βασιλικό θέατρο. Επίσης μουσική γιά 
τήν ’Ανδρομάχη, τή Μήδεια και τόν Όρέστη τού Εύρι- 
πίδη, τόν Αϊαντα καί τήν ’Αντιγόνη τού Σοφοκλή καί τις 
Νεφέλες τού ’Αριστοφάνη. Μουσική μπαλέττου : ’Αρχα
ϊκό τρίπτυχο (1948), Χορογραφικό τρίπτυχο (1949), Δει
λινό στήν ’Αρχαία Τανάγρα (1949). Γιά ορχήστρα «Τέσ
σερα πρελούντια τής ’Επιστροφής άπ’ τό Μέτωπο» (1941 ), 
εμπνευσμένα άπό τό ’Αλβανικό, ’Ελεγείο (1945), Πρε
λούντιο καί μοιρολόγι (1946), Συμφωνία (1946), ’Αρχαϊ
κό πρελούντιο (1950).

’Ακόμα μιά σονάτα βιολιού (1946) καί μεγάλον ά
ριθμό τραγουδιών. Ή μουσική του γεμάτη πηγαίο λυρι
σμό έχει τή σφραγίδα μιας ευγενικής προσωπικότητας.

Ό Μενέλαος Παλλάντιος (Πειραιάς, 
1914), ό νεώτερος αυτής τής γενεάς, σπούδασε στά ’Ω
δεία Πειραιώς καί ’Αθηνών, κυρίως μέ τόν Οίκονομίδη* 
πήρε άκόμη μαθήματα άπό τόν Καζέλα στή Ρώμη. Είναι 
άπό καιρό καθηγητής στά δυο ’Ωδεία, όπου σπούδασε, 
καί στή Γυμναστική ’Ακαδημία. "Εχει δώσει άξιόλογα 

έργα, μέ τά όποια κέρδισε μιά σημαντική θέση στή νεο
ελληνική μουσική οικογένεια. Άπό τά έργα γιά ορχή
στρα άναφέρουμε τήν Μικρή Σουίτα (1940), δυο συμφω
νικά ποιήματα «Προσευχή στήν ’Ακρόπολη» (1942) καί 
«Νάρκισσος» (1942), 'Έξη κομμάτια γιά ορχήστρα 
(1945), μιά Ελληνική Κλασσική Εισαγωγή (1946), μιά 
συμφωνία (1948). Επίσης τό ’Ορατόριο «’Έτσι μιλήσαλ, 
οί Προφήτες» (1947), μουσική γιά τήν Ήλέκτρα καί τήν 
Όρέστεια, μιά σονάτα βιολιού, κομμάτια γιά πιάνο 
καί τραγούδια.

Ό κατάλογος τών άξιων δημιουργών τού νεοελλη
νικού μουσικού πολιτισμού είναι μακρός. Ό χρόνος δέ 
μάς επιτρέπει δυστυχώς νά σταματήσουμε σ’ όλους καί 
στον καθένα χωριστά. Πολλοί άξίζει νά άναφερθούνε ά
κόμη· άλλοι έχουν κι’ δλας προσφέρει άξιόλογη συμβο
λή, άλλοι βρίσκονται άκόμη σ’ εξέλιξη.

Ό Χαρίλαος Περπέσσας έχει δώσει 
σημαντικά συμφωνικά έργα, επίσης ό ΆλέκοςΚόν- 
της, ό Σταύρος Προκοπίου, ό Μιχαήλ 
Βούρτσης, δ Γεώργιος Γεωργιάδης, 
ό Σταμάτης Παπαδοπούλας, ό ’Ιωσήφ 
Παπαδόπουλος, ό Μάνας Χατζηδάκης, 
ό Γεώργιος Πλάτων, ό Μιλτιάδης 
Κουτούγκος, ό Γιάγκος Μιχαηλίδης, 
ό Γ. Βώκος, ή Λ. Ααλαούνη, ή Ρ. Κυ
ριάκού.

Σ’ αυτούς μπορούν νά προστεθούν μερικοί δημοφι
λείς συνθέτες, πού ή μουσική τους έχει λαϊκώτερο χαρα
κτήρα, ό Δημήτριος Ρόδιος (’Αθήνα, 1862), ό 
Νικόλαος Κόκκινος (1863—1920) καί ό Τ ι- 
μόθεος Ξανθόπουλος.

Πολλοί άπό τούς συνθέτες, πού έχουμε άναφέρει, έ
χουν συντελέσει στήν ανάπτυξη καί τήν πρόοδο τής μου
σικής στήν Ελλάδα καί μέ τή διδασκαλία τους καί μέ 
ποικίλες μουσικολογικές μελέτες. Σ’ αύτούς, άπό τήν 
άποψη αυτή, πρέπει νά προσθέσουμε καί μερικούς μου- 
σικολόγους, καί πρώτα τόν Μιχαήλ Δ. Καλβο- 
κ ο ρ έ σ η (Μασσαλία, 1877).

Ό Καλβοκορέσης υπήρξε κριτικός καί μουσικολό-
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γος μέ διεθνές κύρος. Υπήρξε συνεργάτης των μεγαλυ- 
τέρων μουσικών περιοδικών καί έγκυκλοπαιδειών 
(Grove’s Dictionary of Music and Musicians, Lavignac: 
«Μουσική ’Εγκυκλοπαίδεια»).

Έξέδωσε έπίσης διάφορα βιβλία, «Λίστ», «Μουσόρ- 
γκσκυ», «Γκλίνκα», «Σούμαν» κ.ά. ’Επίσης τις κυρίες Σ ο- 
φ ία Σπανό ύδη (Πόλη, 1878-’Αθήνα, 1952) και A υ- 
ρα θεοδωροπούλου (Άδριανούπολη, 1880), 
πού έξέδωσαν διάφορες μελέτης καί Ιστορίες τής μουσι
κής, τον θρ. Γεωργιάδη καί τον Σ π υ ρ ο 
Σκιαδαρέση.

Παράλληλα μέ τούς συνθέτες σημαντικός αριθμός 
εκτελεστών καί μουσικοπαιδαγωγών προσπαθούνε μέ 
ζήλο καί αφοσίωση ν’ ανεβάσουν τό γόητρο τής έλληνι- 
κής μουσικής. Πολλοί εκτελεστές—πιανίστες καί τραγου
διστές—έχουν διαπρέψει καί άλλοι διαπρέπουν στά με
γάλα μουσικά κέντρα τής Ευρώπης καί τής ’Αμερικής.

Μετά τη σύντομη αυτή έξέταση μπορούμε—νομίζω— 
μέ εθνική ύπερηφάνεια νά συμπεράνουμε, πώς βρισκό
μαστε, όπως είπα καί στήν άρχή, μπροστά σέ μιάν αλη
θινή μουσική άνθιση, μπροστά σέ μιά καλλιτεχνική ανα
γέννηση, πού προσφέρει τις πιο ώραιες καί τις πιο λαμ
πρές ελπίδες γιά τό μέλλον τής Ελληνικής Μουσικής.
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