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ΤΝΟΦΗ 

Η παξνύζα εξγαζία απνηειεί κία ζπγθξηηηθή κειέηε αληηπξνζσπεπηηθώλ έξγσλ ησλ 

δύν θπξηόηεξσλ ζπλζεηώλ Διιεληθήο Οπεξέηαο, ησλ Θεόθξαζηνπ αθειιαξίδε θαη 

Νίθνπ Υαηδεαπνζηόινπ. Οη ελ ιόγσ ζπλζέηεο αλέπηπμαλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

κνπζηθνζεαηξηθνύ είδνπο πνπ επηθξάηεζε σο Αζελατθή Οπεξέηα θαη κε ηα έξγα ηνπο 

θαηάθεξαλ λα απνδώζνπλ ηελ αηκόζθαηξα ηεο επνρήο ηνπο. Η κειέηε εζηηάδεη ζηηο 

πξώηεο νπεξεηηθέο δεκηνπξγίεο ησλ ζπλζεηώλ πνπ ρξνληθά θαιύπηνπλ ηε δεύηεξε 

δεθαεηία ηνπ 20νύ αηώλα. Αξρηθά δηεξεπλάηαη ζε ζεσξεηηθό επίπεδν ην ηζηνξηθό θαη 

θνηλσληθό πιαίζην, ζην νπνίν αλαπηύρζεθε ην είδνο ηεο Οπεξέηαο από ηε γέλλεζε 

κέρξη ηελ παξαθκή ηνπ αλά δεθαεηία, ελώ ζπλάκα ζθηαγξάθνληαη ηα βαζηθά 

γλσξίζκαηά ηνπ πνπ ην ζεκειίσζαλ ζηελ Διιάδα θαη ηνλ θόζκν. Η αλαιπηηθή κειέηε 

ηξαγνπδηώλ από έμη έξγα κε ηελ ηαπηόρξνλε παξαηήξεζε ηεο παξηηηνύξαο 

απνθαιύπηεη ην ζπλζεηηθό ύθνο, ηηο ηάζεηο πνπ ελζσκάησζαλ ακθόηεξνη ζηηο 

νπεξέηεο ηνπο θαη ζπλδξάκεη ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηεο δεκηνπξγηθήο 

ηδηνζπγθξαζίαο ηνπο. Όια ηα πξναλαθεξζέληα δεηήκαηα ζπληζηνύλ ην βαζηθό πιηθό 

ηόζν ηνπ ζεσξεηηθνύ πεξηερνκέλνπ ηεο εξγαζίαο όζν θαη ηεο ζπγθξηηηθήο κειέηεο 

από ηελ νπνία πξνθύπηνπλ νξηζκέλα ρξήζηκα θαη ελδηαθέξνληα ζπκπεξάζκαηα.  

 

Λέμεηο θιεηδηά: νπεξέηα, Αζελατθή Οπεξέηα, Θεόθξαζηνο αθειιαξίδεο, Νίθνο 

Υαηδεαπνζηόινπ, ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα 
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ABSTRACT 

This thesis concerns the comparative study of representative works of the two main 

Greek Operetta composers of Theophrastus Sakellaridis and Nikos Hatziapostolou. 

These composers developed the characteristics of musical-theatrical kind that 

prevailed as Athenian Operetta and with their works were able to convey the 

atmosphere of their time. The study focuses on the first operetta creations of 

composers that covering the second decade of the 20th century and investigates the 

historical and social context in which the Operetta developed from birth until its 

decline per decade, while at the same time outlines the key attributes that she was 

founded on in Greece and the rest of the world. The analytical study of songs from six 

Operetta works by the simultaneous observation of the score reveals the synthetic 

style, trends that incorporated both in their operettas and contributes to a better 

understanding of their creative temperament. Comparative study leads to some very 

useful and interesting conclusions regarding the musical style of these two operetta 

composers.  

 

Key words: operetta, Athenian Operetta, Theophrastus Sakellaridis, Nikos 

Hatziapostolou, characteristics 
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ΠΡΟΛΟΓΟ  

Αθνξκή γηα ηελ επηινγή ηνπ ζέκαηνο ηεο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο ζηάζεθε ην 

πξνζσπηθό κνπ ελδηαθέξνλ γηα ην κνπζηθνζεαηξηθό είδνο ηεο Οπεξέηαο ζηελ Διιάδα 

κέζα από ηηο εκπεηξίεο πνπ απέθηεζα ζηε δηάξθεηα ησλ κεινδξακαηηθώλ θαη ιπξηθώλ 

κνπ ζπνπδώλ. Σν ελδηαθέξνλ απηό πξνέθπςε αθελόο από ηελ αίγιε πνπ αζθεί ε 

ηζηνξηθή εμέιημε ησλ πξαγκάησλ ζηελ πνξεία ηνπ ρξόλνπ πνπ ζε ζπλέξγεηα κε όινπο 

ηνπο εμσκνπζηθνύο παξάγνληεο δηακνξθώλεη ηα κνπζηθά είδε, θαη αθεηέξνπ από ηελ 

γνεηεία πνπ κνπ άζθεζαλ θαηά θαηξνύο ηα έξγα δύν θνξπθαίσλ εθπξνζώπσλ ηεο 

ειιεληθήο Οπεξέηαο, ηνπ Θεόθξαζηνπ αθειιαξίδε θαη ηνπ Νίθνπ Υαηδεαπνζηόινπ.  

Έρνληαο έξζεη ζε επαθή κε θάπνηα από ηα πνιιά ηξαγνύδηα ησλ δύν απηώλ ζπλζεηώλ 

πξόβαιε ε αλάγθε πεξαηηέξσ θαη ζε βάζνο κειέηεο κηαο επνρήο θαη ζπλάκα κηαο 

θνηλσλίαο, ησλ νπνίσλ όιεο νη πηπρέο βξίζθνληαλ ππό δηαξθή ζπγθξόηεζε. Η 

πξνζπάζεηα ζπκπόξεπζεο κε ηα επξσπατθά δεδνκέλα ζε ρξόληα πνιηηηθήο, 

θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο αζάθεηαο πνπ επηπιένλ ηαιάληδε ζπρλά ε πνιεκηθή 

εκπινθή ηεο ρώξαο, είλαη νη ζπλζήθεο πνπ γέλλεζαλ ηελ Οπεξέηα ζηε ρώξα, ηελ 

θαηέζηεζαλ έλα δεκνθηιέο ειαθξό κνπζηθνζεαηξηθό είδνο, ηελ νδήγεζαλ ζηελ αθκή 

θαη κεηέπεηηα ζηελ παξαθκή ηεο. Μέζα ζ’ έλα ηέηνην θιίκα, απόιπηεο αβεβαηόηεηαο, 

ε Οπεξέηα ππήξμε θάξνο δηαζθέδαζεο ζηελ αζελατθή πξσηεύνπζα, ηα έξγα ηεο 

αλαθινύλ κε θάζε δσληάληα «εηθόλεο» από ηελ αηκόζθαηξα ηεο δσήο ηεο παιαηάο 

Αζήλαο θαη ε κνπζηθή ηεο εθθξάδεη κία επνρή αιεζκόλεηεο μεγλνηαζηάο. Η έξεπλα 

δελ ζα κπνξνύζε λα ζεσξεζεί νινθιεξσκέλε ρσξίο ηε κειέηε θαη αλάιπζε θάπνησλ 

αληηπξνζσπεπηηθώλ απηνύ ηνπ θιίκαηνο έξγσλ ησλ δύν δεκηνπξγώλ πνπ 

αληηθαηνπηξίδνπλ ηόζν ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθήο ηνπο γξαθήο όζν θαη ηεο 

πεξηόδνπ.  

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνπο δαζθάινπο κνπ πνπ κνπ εκθύζεζαλ ηελ αγάπε γηα 

ηελ Οπεξέηα κέζα από ην δηθό ηνπο πξνζσπηθό ελδηαθέξνλ γηα απηήλ θαη εηδηθόηεξα 

ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ θύξην Κίηζην γηα ηε ζπκβνιή ηνπ ζηελ έξεπλα, ηελ 

θαζνδήγεζή ηνπ, θαζώο θαη ηα όζα κνπ δίδαμε θαζ’ όιε ηε δηαδηθαζία πινπνίεζεο 

θαη ζπγγξαθήο ηεο εξγαζίαο. 
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ΓΙΑΡΘΡΧΗ ΣΗ ΔΡΓΑΙΑ 

Σν ζέκα ηεο παξνύζαο εξγαζίαο πξαγκαηεύεηαη ην κνπζηθνζεαηξηθό είδνο ηεο 

Οπεξέηαο ζηελ Διιάδα, θαη πην ζπγθεθξηκέλα απηό πνπ επηθξάηεζε σο Αζελατθή 

Οπεξέηα, κέζα από κία ζπγθξηηηθή κειέηε έξγσλ δύν θνξπθαίσλ εθπξνζώπσλ ηεο,  

ηνπ Θεόθξαζηνπ αθειιαξίδε θαη ηνπ Νίθνπ Υαηδεαπνζηόινπ.  

Σν πόλεκα δηαξζξώλεηαη ζε ηξία κέξε: ην εηζαγσγηθό, ην ηκήκα ηεο αλάιπζεο θαη ηα 

ζπκπεξάζκαηα. Κάζε έλα κέξνο απνηειεί κία αλεμάξηεηε ελόηεηα πνπ ζε ζπλδπαζκό 

κε ηηο ππόινηπεο ζπληζηά ην ζπλνιηθό πεξηερόκελν ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. 

Δηδηθόηεξα, ην εηζαγσγηθό κέξνο αθνξά ζην ηζηνξηθό θαη θνηλσληθό πιαίζην ηεο 

επνρήο αλάπηπμεο, αθκήο θαη παξαθκήο ηεο Οπεξέηαο. Η κειέηε επηθεληξώλεηαη 

θπξίσο ζηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηεο Οπεξέηαο ελ γέλεη, ζηε γέλλεζε θαη 

εμέιημε ηνπ είδνπο ζηελ Αζήλα ηνπ 20νύ αηώλα, αλά δεθαεηία, ζηνπο ιόγνπο πνπ 

νδήγεζαλ ζηελ παξαθκή ηεο, ζηηο ζπλζεηηθέο ηάζεηο πνπ αλαπηύρζεθαλ θαζώο θαη ζε 

ζπγθεθξηκέλα πθνινγηθά ζηνηρεία πνπ επηθξάηεζαλ θαη ηε δηακόξθσζαλ. 

Πξνζζεηηθά ζηα παξαπάλσ ιεηηνπξγεί κία ζύληνκε ηζηνξηθή επηζθόπεζε ηεο 

Οπεξέηαο ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηνπ θόζκνπ πνπ κε ηε ζεηξά ηεο ζπκβάιεη ζε κία 

ζθαηξηθόηεξε αληίιεςε ηνπ κνπζηθνζεαηξηθνύ απηνύ είδνπο.  

Από ην πεξηερόκελν ηεο εξγαζίαο δελ ζα κπνξνύζε λα απνπζηάδεη κία πξώηε 

πξνζέγγηζε αλαθνξηθά κε ην πεξηερόκελν ησλ ζπγθεθξηκέλσλ έξγσλ πνπ έρνπλ 

επηιεγεί θαη ηηο ζρέζεηο πνπ αλαπηύζζνληαη κεηαμύ ηνπο - ζρέζεηο πνπ ηίζεληαη 

παξαθάησ πξνο δηεξεύλεζε. Δπηπιένλ, κε γλώκνλα όηη όιν ην πιηθό πνπ 

ζπγθεληξώζεθε γηα ηελ εξγαζία ππήξμε απνηέιεζκα ζπζηεκαηηθήο έξεπλαο 

αλαθέξνληαη μερσξηζηά ε πνξεία, νη δπζθνιίεο θαη νη πεξηνξηζκνί απηήο.  

Ακέζσο κεηά παξνπζηάδνληαη ηα βηνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ δύν ζεκειησηώλ ηεο 

Αζελατθήο Οπεξέηαο, ησλ νπνίσλ ηα έξγα απνηεινύλ αληηθείκελν ηεο ζπγθξηηηθήο 

κειέηεο πνπ επηρεηξείηαη, ησλ Θεόθξαζηνπ αθειιαξίδε θαη Νίθνπ 

Υαηδεαπνζηόινπ. Σα ζηνηρεία απηά ζπλδξάκνπλ ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηεο 

πνξείαο πνπ δηέγξαςαλ σο ζπλζέηεο ειαθξνύ κνπζηθνύ ζεάηξνπ θαη επηπξόζζεηα 

ζθηαγξαθνύλ ηελ πξνζσπηθόηεηα θαη κνπζηθή ηνπο ηαπηόηεηα. Σν εηζαγσγηθό απηό 

ηκήκα νινθιεξώλεηαη κε αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο έληππεο εθδόζεηο 

ησλ ηξαγνπδηώλ, όπσο απηέο πξνέθπςαλ από ηελ κειέηε ηνπο.  



 ix 

Η ελόηεηα πνπ έπεηαη, ην θπξίσο κέξνο, πεξηιακβάλεη ην πην πξσηόηππν κέξνο ηεο 

εξγαζίαο, απηό ηεο αλάιπζεο ησλ ηξαγνπδηώλ ησλ 6 έξγσλ νπεξέηαο, ζηα νπνία 

εζηηάδεηαη ην ελδηαθέξνλ. Αξρηθά παξαηίζεηαη ε κεζνδνινγία, βάζεη ηεο νπνίαο έγηλε 

ε αλάιπζε 36 ηξαγνπδηώλ πνπ απαξηίδνπλ ηηο νπεξέηεο πνπ δηεξεπλώληαη, θαη 

ηαπηόρξνλα παξνπζηάδνληαη νη ζεκαηηθέο πνπ ζπληζηνύλ ηελ αλαιπηηθή παξνπζίαζή 

ηνπο. Αθνινπζεί ε θάζε νπεξέηα κε ηα ηξαγνύδηα ηεο μερσξηζηά. Πξώηα νη ηξεηο ηνπ 

Θ. αθειιαξίδε θαη ακέζσο κεηά νη ηξεηο ηνπ Ν. Υαηδεαπνζηόινπ ζπλνδεπόκελεο 

από ηηο έληππεο εθδόζεηο ησλ ηξαγνπδηώλ, ηηο παξηηηνύξεο, πνπ ζπγθεληξώζεθαλ θαη 

κειεηήζεθαλ κε ζθνπό κία, όζν ην δπλαηόλ, πην αλαιπηηθή πξνζέγγηζε ησλ έξγσλ.     

Από ηε κειέηε θαη αλάιπζε ησλ θνκκαηηώλ πξνέθπςαλ νξηζκέλα ζηνηρεία 

αλαθνξηθά κε ηα ζπλζεηηθά γλσξίζκαηα, ηηο ηάζεηο, ην ύθνο θαη ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ 

θαζέλα από ηνπο δύν δεκηνπξγνύο, ζηνηρεία πνπ παξνπζηάδνληαη ζε πίλαθεο θαη 

ζρνιηάδνληαη ζπλνιηθά θαη ζπγθξηηηθά ζην ακέζσο επόκελν θεθάιαην. ηα 

ζπκπεξάζκαηα αιιά θαη ζηελ αλάιπζε απηώλ, πνπ επηρεηξείηαη ζην κέξνο απηό ηεο 

εξγαζίαο, επηβεβαηώλεηαη κεηαμύ άιισλ, ην πην ζεσξεηηθό κέξνο ηεο πνπ 

πξνεγήζεθε θαη ζηεξίρζεθε ζε βηβιηνγξαθηθέο πήγεο θαζώο θαη νη ιόγνη πνπ 

ζπλέβαιαλ ζηελ επηινγή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ έξγσλ νπεξέηαο.  

Η εξγαζία νινθιεξώλεηαη κε έλα παξάξηεκα πηλάθσλ πνπ ζπγθεληξώλεη θάπνηα 

βαζηθά ζηνηρεία ησλ ηξαγνπδηώλ πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζε κία πξνζπάζεηα 

θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ πιεξνθνξηώλ, ώζηε λα θαηαζηνύλ πην θαηαλνεηέο θαζώο θαη 

κε ελδεηθηηθό θσηνγξαθηθό πιηθό πνπ ζπκπιεξώλεη ην πεξηερόκελν ηεο εξγαζίαο. 

Σέινο, ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί όηη ζπλνιηθά ζηελ εξγαζία δηαηεξείηαη ε νξζνγξαθία 

ζηνπο ηίηινπο θαη ζηα θείκελα ησλ ηξαγνπδηώλ, όπσο απηή πξνθύπηεη από ηελ έληππε 

έθδνζή ηνπο.  
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1. ΗΣΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ  

1.1. Ζ ΟΠΔΡΔΣΑ  

Ζ νπεξέηα ή κεινδξακάηηνλ είλαη έλα είδνο κνπζηθνχ ζεάηξνπ κε θσκηθφ πεξηερφκελν 

πνπ δηακνξθψλεηαη απφ ηελ αιιεινδηαδνρή ζθελψλ θαη πξάμεσλ κε νκηινχκελνπο 

δηαιφγνπο, άξηεο θαη ηξαγνχδηα, ελφξγαλα κέξε, ζθελέο κπαιέηνπ θαη ρνξσδηαθά 

κέξε. Πξφδξνκνη ηνπ είδνπο ζεσξνχληαη παξαζηάζεηο κνπζηθήο θσκσδίαο, φπσο νη 

θσκηθέο φπεξεο (ε γαιιηθή opera comique), κεινδξακαηηθέο παξσδίεο, ην γαιιηθφ 

βσληβίι, ε αγγιηθή ballad opera θαζψο θαη ηα απζηξηαθά θαη γεξκαληθά Singspiel. 

Υαξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηεο δξακαηνπξγίαο ηεο νπεξέηαο είλαη ε κνπζηθή θαη ν 

ρνξφο πνπ ζπρλά έρνπλ κία ζαηπξηθή απφρξσζε (ακςψλ 2007: 151) ελψ ηα ζηνηρεία 

ζεάκαηνο πνπ ελζσκαηψλεη παξαπέκπνπλ ζην παξηζηλφ Varieté ηνπ Philippe Musard 

(1792-1859) (Ράπηεο 1989: 91). Χο φξνο ζπλαληάηαη γηα πξψηε θνξά ζηε 

Γξακαηνπξγία (1666) ηνπ Leone Allacci, ν νπνίνο ηνλ ρξεζηκνπνίεζε γηα λα 

απνδψζεη ηα ζθεληθά έξγα κε ζχληνκε δηάξθεηα, δηαθξίλνληάο ηα αλάινγα ην 

πεξηερφκελφ ηνπο ζε operetta spirituale, morale θαη drammatica (ακςψλ 2007: 151). 

Ζ ζχγρξνλε εθδνρή ηνπ φξνπ νπεξέηα είλαη δηαθνξεηηθή απφ ηελ αξρηθή ζεκαζία 

πνπ ηεο απνδίδνληαλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, κέρξη ηα κέζα ηνπ 19νπ αηψλα ε έλλνηα 

αληηπξνζψπεπε ηηο ζχληνκεο ζε δηάξθεηα φπεξεο, κε δχν ή ηξία ην πνιχ πξφζσπα, γη’ 

απηφ θαινχληαλ θαη κεινδξακάηηνλ - φξνο πνπ ηειηθά δελ θαζηεξψζεθε (Παηέξαο 

2009: 5). Σαπηφρξνλα, ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα ραξαθηεξίζεη επεμεξγαζίεο-παξσδίεο 

γλσζηψλ γαιιηθψλ θαη γεξκαληθψλ έξγσλ, ηα νπνία ζπλέβαιιαλ ζηε δηακφξθσζε 

ηνπ θσκηθνχ ή εχζπκνπ ραξαθηήξα ηεο (ακςψλ 2007: 151). Αξγφηεξα, ηνλ 20φ 

αηψλα, φηαλ νη ζπλζέηεο άξρηζαλ πηα λα γξάθνπλ κεγαιχηεξα έξγα, Οπεξέηα 

νλνκάζηεθε ε ιπξηθή θάξζα (Vaudeville lyrique) ελψ ζήκεξα ν φξνο 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ραξαθηεξίζεη ην ζεαηξηθφ έξγν κε ειαθξά κνπζηθή θαη ιατθφ 

ραξαθηήξα (Παηέξαο 2009: 5).   

ηελ Διιάδα ε Οπεξέηα, απφ θνηλνχ κε ηελ Δπηζεψξεζε, αλήθεη ζην είδνο ηνπ 

ειαθξνύ κνπζηθνχ ζεάηξνπ, ραξαθηεξηζκφο πνπ, ζχκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία, 

απνδίδεηαη ζηα δηαλζηζκέλα κε ηξαγνχδηα θαη ρνξφ ζεαηξηθά έξγα, ζηα νπνία 

θπξηαξρεί ην κνπζηθφ έλαληη ηνπ δξακαηηθνχ ζηνηρείνπ (θαλδάιε 2011: 113). Σν 
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κνπζηθφ ζέαηξν ελ γέλεη ππήξμε ν θχξηνο θνξέαο ηεο αλέκειεο δηαζθέδαζεο ζηελ 

Διιάδα αμηψλνληαο ζεκαληηθφ ξφιν ζηα ζεαηξηθά δξψκελα ηεο ρψξαο θαη 

γλσξίδνληαο κεγάιε απήρεζε ζην επξχ θνηλφ παξά ην γεγνλφο φηη ζεσξήζεθε έλα 

ππνδεέζηεξν ζεαηξηθφ είδνο θαη ζηηγκαηίζηεθε απφ ηελ έλλνηα ηεο εκπνξηθφηεηαο θαη 

ηεο ειαθξφηεηαο πνπ ηεο απνδφζεθε σο πξνο ην χθνο θαη πεξηερφκελφ ηεο (Βέξγαδνπ 

1999: 33). Ζ άκεζε θαη ζηελφηαηε ζρέζε πνπ αλέπηπμαλ ακθφηεξα, Οπεξέηα θαη 

Δπηζεψξεζε, κε ην θνηλφ θαη ε αληαπφθξηζε ζηηο πξνηηκήζεηο θαη ζηηο αληηιήςεηο 

ηνπ, ρσξίο ην άιινζη ηεο δηαρξνληθφηεηαο ησλ ηδεψλ, είρε σο ζπλέπεηα ηνλ άκεζν 

αληηθαηξνπηηζκφ ηεο ζχγρξνλεο πξαγκαηηθφηεηαο θαζηζηψληαο έηζη ηα δχν απηά ηα 

πην αληηπξνζσπεπηηθά ηεο επνρήο ηνπο ζεαηξηθά είδε πνπ, παξά ηηο δηαθνξνπνηήζεηο 

ζην χθνο θαη ζηε δηαδξνκή ηνπο, είραλ επίζεο θαη πνιιά θνηλά ραξαθηεξηζηηθά 

(ζπλζέηεο, ζίαζνη, ζπληειεζηέο) (εηξαγάθεο, η. Α΄, 2009: 11-12). 

Ζ Οπεξέηα γνήηεπζε ην θνηλφ απφ ηελ πξψηε ζηηγκή ηεο εκθάληζήο ηεο ζηελ 

αζελατθή πξσηεχνπζα θαζψο θαηφξζσλε λα εμηζψλεη ηνπο Αζελαίνπο ζηα δηθά ηνπο 

κάηηα κε ηνπο ππφινηπνπο Δπξσπαίνπο ελψ ηαπηφρξνλα πξφζθεξε ηε δπλαηφηεηα 

«θπγήο» ζε νλεηξηθνχο θφζκνπο (Λνχληδεο 1999: 13). Απηφο ήηαλ θαη πην 

ζεκαληηθφο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ε Οπεξέηα δηαηήξεζε γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα 

ηνλ ακηγψο επξσπατθφ ηεο ραξαθηήξα κέζα απφ παξαζηάζεηο μέλσλ κεινδξακαηηθψλ 

ζηάζσλ, ηελ ειιεληθή αλαπαξαγσγή ηνπ μέλνπ ξεπεξηνξίνπ αιιά θαη ηελ πηζηή 

κίκεζε αλάινγσλ πξνηχπσλ κε πξσηφηππε ειιεληθή κνπζηθή ζχλζεζε. Ζ ζηελή 

ζρέζε κε ην αληίζηνηρν επξσπατθφ πξφηππν δελ δηαθξίλεηαη απνθιεηζηηθά ζηνλ 

εμειιεληζκφ ηνπ νλφκαηνο Οπεξέηα αιιά πξνδηαγξάθεη θαη ηελ παξαθκή ηνπ είδνπο 

ζηελ Διιάδα κεηά ηνλ Β΄ Παγθφζκην Πφιεκν πνπ ζα πάςεη λα πθίζηαηαη θαη ζηελ 

Δπξψπε (εηξαγάθεο, η. Α΄, 2009: 13-14). 

Σν ζηνηρείν ηνπ ρνξνχ είλαη εθείλν πνπ ζηε πιεηνλφηεηα ησλ πεξηπηψζεσλ θαζνξίδεη 

φιε ηελ αηκφζθαηξα κηαο κνπζηθήο παξάζηαζεο. Ο πιεζπζκφο ζηα αζηηθά θέληξα 

επηζπκνχζε ηε ζπκκεηνρή ζηελ θνηλσληθή δσή θαη ε αγάπε πνπ έδεηρλε γηα ηε 

κνπζηθή αιιά θαη ηνλ ρνξφ είρε σο απνηέιεζκα ηελ εηζαγσγή ησλ ρνξεπηηθψλ εηδψλ 

ζηηο Οπεξέηεο (εηξαγάθεο, η. Α΄, 2009: 30). Καηά θαλφλα, θάζε ζθελή θνξπθψλεηαη 

κε έλα δεκνθηιή ρνξφ πνπ δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα ηελ επνρή θαη ηε ρψξα θαη 

νδεγεί ζηελ έθζηαζε (Lamb 1992: 490). Γηα παξάδεηγκα, νη ρνξνί θαλ-θαλ θαη 

γθαιφπ ζπλαληψληαη ζηηο νπεξέηεο ηνπ Εαθ θελκπαρ (1819-1880), ην βαιο, ε πφιθα 

θαη ε καδνχξθα ζ’ απηέο ηνπ Γηφραλ ηξάνπο, ηνπ πηνχ (1825-1899), θαη ηζάξληαο 
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ζηηο νπεξέηεο ηνπ Έκεξηρ (Ίκξε) Κάικαλ (1882-1953). Με απηφ σο θξηηήξην κία 

θνηλσλία πξνζαλαηνιηζκέλε ζηνλ πιηζκφ θαη ηελ νηθνλνκία θαηάθεξλε κέζσ ηνπ 

ζεάκαηνο λα απνπξνζαλαηνιίζεη απφ ηελ αλεζπρία θαη ηε κνλνηνλία (Michels, II, 

1995: 449).    

ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα, ε εηζαγσγή ηνπ ρνξνχ ζπληειέζηεθε κέζσ ησλ 

επξσπατθψλ ζηάζσλ (κεινδξακαηηθψλ θαη νπεξεηηθψλ) πνπ επηζθέπηνληαλ ηελ 

Αζήλα ήδε απφ ην 1873 (Μπαξνχηαο 1992: 24) θαη ησλ κειψλ ηνπο (εζνπνηνί θαη 

ρνξεπηέο) πνπ απνθάζηδαλ λα παξακείλνπλ ζηε ρψξα θαη εμειίζζνληαλ ζε θνξείο 

κεηαιακπάδεπζεο ησλ ρνξεπηηθψλ ηάζεσλ θαη βεκαηηζκψλ πνπ επηθξαηνχζαλ ζηελ 

Δπξψπε. Χο ηε δεθαεηία ηνπ 1920 θπξηαξρνχζαλ νη επξσπατθήο πξνέιεπζεο ρνξνί, 

φπσο ε πφιθα, ε καδνχξθα θαη ην βαιο, ελψ αξγφηεξα θαη κέρξη ην 1930, νη 

πξνηηκήζεηο πξνζαλαηνιίζηεθαλ ζηα λέα ρνξεπηηθά είδε, φπσο ην θνμηξφη, ην 

ηζάξιεζηνλ θαη ην one step απφ ηελ Ακεξηθή (εηξαγάθεο 2004: 118).  

Απφ κνπζηθήο άπνςεο ζηελ Οπεξέηα ρξεζηκνπνηνχληαη ηα ζηνηρεία ηεο θσλεηηθήο 

θαη νξρεζηξηθήο κνπζηθήο: άξηεο, ληνπέηα, κνπζηθά ζχλνια (αλζάκπι) θαη ρνξσδία 

ζε απινχζηεξε, σζηφζν, κνξθή αθνινπζψληαο ηε δνκή ηξαγνχδη-ρνξφο πνπ ζπλζέηεη 

έλα νινθιεξσκέλν ζχλνιν θαη ζπκβάιιεη ζηελ αλάδεημε ηεο πινθήο θαη ηελ 

έθθξαζε  ησλ ηδεψλ ηνπ εθάζηνηε έξγνπ πξνζδίδνληάο έηζη ηελ αίγιε ηεο ζπγγέλεηαο 

κε ην είδνο ηεο πεξαο (Lamb 2016). Ζ κνπζηθή θαη ν ρνξφο ζπληζηνχλ έλα ζχλνιν 

ζην είδνο ηεο Οπεξέηαο πνπ ην δηαθνξνπνηεί απφ άιινπο ηχπνπο κνπζηθήο θσκσδίαο 

θαη δξάκαηνο, φπσο ην Vaudeville (αζηηθέο θσκσδίεο, ηξαγνχδηα κε εχζπκν 

ραξαθηήξα), φπνπ ν ξφινο ηεο κνπζηθήο έρεη πεξηζζφηεξν ζπκπιεξσκαηηθφ, 

δηαθνζκεηηθφ ξφιν, ςπραγσγηθνχ ραξαθηήξα (Ράπηεο 1989: 91).  

Σν θνηλφ έζπεπδε λα παξαθνινπζήζεη ηηο παξαζηάζεηο ηνπ ειαθξνχ κνπζηθνχ 

ζεάηξνπ γηα λα έξζεη ζε επαθή κε ηνπο λένπο ρνξνχο θαη ηξαγνχδηα, λα γειάζεη θαη 

λα ζπγθηλεζεί ζηελ Οπεξέηα κε ηνπο θσκηθνχο ραξαθηήξεο θαη ηελ πινθή θαη ζηελ 

Δπηζεψξεζε κε ηε ζάηηξα ηεο θνηλσληθνπνιηηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο (Υαηδεπαληαδήο 

θαη Μαξάθα 1977: 34). Σν ζεκαληηθφηεξν, σζηφζν, ήηαλ φηη κε ηελ είζνδν ηεο 

Οπεξέηαο ζηε ζθελή ηνπ ειιεληθνχ ζεάηξνπ απηφ άξρηζε λα απνδεζκεχεηαη απφ ηνλ 

κέρξη ηφηε παηδεπηηθφ ηνπ ραξαθηήξα θαη λα εδξαηψλεηαη σο ςπραγσγηθφ ζέακα 

κέζσ ηεο κνπζηθήο, ησλ ρνξψλ θαη ησλ ηξαγνπδηψλ. Έηζη, σο είδνο θπξηάξρεζε κέρξη 

ηε δεθαεηία ηνπ 1940, ζηηγκαηίδνληαο ην ειιεληθφ ζέαηξν ηεο επνρήο, θπξίσο ιφγσ 

3



 

ηεο αγάπεο πνπ αλέπηπμε ην θνηλφ γηα ηνλ ζεακαηηθφ ζπλδπαζκφ κνπζηθήο θαη 

πξφδαο επί ζθελήο (εηξαγάθεο, η. Α΄, 2009: 64). 

Σν δξακαηνιφγην πνπ θαιιηεξγήζεθε ήηαλ πξνζαλαηνιηζκέλν ζηηο αλάγθεο ηνπ 

αζηηθνχ θφζκνπ γηα εθζπγρξνληζκφ θαηά ηα επξσπατθά αζηηθά πξφηππα. Τπφ απηφ 

ην πξίζκα αθνχ αξρηθά ελζηεξλίζηεθε ην κεηαθξαζκέλν παξηδηάληθν βνπιεβάξην σο 

ηελ πην πξσηνπνξηαθή επηινγή κε ηηο ηππνπνηεκέλεο θαηαζθεπέο εζνγξαθηθήο 

αζηηθήο θσκσδίαο, ζηαδηαθά άξρηζε λα παγηψλεηαη κε ηχπνπο κηαο ζεζκηθά θαη 

νηθνλνκηθά ηζρπξήο αζηηθήο ηάμεο (Υαηδεπαληαδήο θαη Μαξάθα 1977: 23). Μηα 

ζεηξά παλνκνηφηππσλ θσκσδηψλ απνηέιεζε ηνλ ππξήλα άληιεζεο ηεο ζεκαηνινγίαο. 

’ απηέο ε πινθή θαη ν δηάινγνο ζηεξίδνληαη γχξσ απφ έλα εθθνιαπηφκελν 

ζθάλδαιν πνπ απεηιεί ηηο εχζξαπζηεο ηζνξξνπίεο ηεο θνκθνξκηζηηθήο θνηλσλίαο θαη 

απνηειεί ην έλαπζκα γηα λα αξρίζεη λα μεηπιίγεηαη ε πινθή, ε νπνία πξννδεπηηθά 

εκπινπηίδεηαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν κε ζθαλδαιηζηηθέο πξνεθηάζεηο θαη 

αηκφζθαηξα εζηθήο ειεπζεξηφηεηαο. Σν αίζην ηέινο ηεο πεξηπέηεηαο γηα ηνπο ήξσεο 

θαη ηνπο ζεαηέο ζπληζηά κνλφδξνκν θαη ζπληειείηαη κεηά απφ πιήζνο θσκηθψλ 

αλαηξνπψλ θαη ηερλαζκάησλ πνπ, ιίγν πξηλ ην ηέινο, απνηξέπνπλ ηελ φπνηα 

θαηαζηξνθηθή εμέιημε (Υαηδεπαληαδήο 2014: 347-348).  

 

 

1.2. Ζ ΟΠΔΡΔΣΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 

Ζ Οπεξέηα σο κνπζηθνζεαηξηθφ είδνο έγηλε γλσζηή ζηνπο Αζελαίνπο θαηά ηε 

ζεαηξηθή πεξίνδν 1868-1869 φηαλ πεξαζηηθφο γαιιηθφο ζίαζνο έδσζε κεξηθέο 

παξαζηάζεηο (Μπαξνχηαο 1992: 24). Αξγφηεξα, ην 1873, γαιιηθφο κεινδξακαηηθφο 

ζίαζνο παξνπζίαζε ζχκθσλα κε ηνλ Σχπν ηεο επνρήο «κειφδξακα, δξάκα, 

θσκσδίαλ, σδφδξακα (vaudeville), θσκηθφλ κειφδξακα θαη κεινθσκσδίαλ (opera 

bouffe)» (Δθεκεξίο, 20.10.1873: 1). χληνκα νη νπεξέηεο ηνπ Εαθ θελκπαρ (1819-

1880) θαη ηνπ αξι Λεθφθ (1832-1918) θαηέθηεζαλ ην κνπζηθφθηιν θνηλφ ηεο 

πξσηεχνπζαο θαη παξά ηελ πνιεκηθή πνπ δέρηεθε ε Οπεξέηα σο «ειεπζεξηάδνπζα», 

πνπ δελ θεκηδφηαλ «επί απζηεξά ζεκλφηη εζψλ» θαη ραξαθηεξίζηεθε εθήκεξε, κε 

ειαθξά κνπζηθή ρσξίο θαλέλα άιιν ζηφρν παξά ηελ εμαρξείσζε ηεο θνηλσλίαο θαη 
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ηελ πξφζθαηξε δηαζθέδαζε ηνπ πιήζνπο κέζσ ηεο δηαθζνξάο ζην αζηηθφ θέληξν ηεο 

Αζήλαο, έγηλε ηδηαίηεξα αγαπεηή ζην επξχ θνηλφ (Μπαθνπλάθεο 1991: 108-109). 

ηηο αξρέο ηνπ 20νχ αηψλα αθξηβψο κεηά ηνλ βξαρχβην βίν ηεο "Νέαο θελήο" (1901-

1905) θαη ηνπ "Βαζηιηθνχ Θεάηξνπ" (1901-1908) έθαλε ηελ εκθάληζή ηεο ε ειιεληθή 

νπεξέηα. Σν θνηλφ ησλ ζεαηξηθψλ απηψλ ζθελψλ, «εθπαηδεπκέλν» ζηνπο 

εηζαγφκελνπο λενηεξηζκνχο θαη ζηα δπηηθά πξφηππα δηαζθέδαζεο, ππνδέρηεθε κε 

ζέξκε ην λέν είδνο πνπ ην γλψξηδε απφ πεξηνδείεο, θπξίσο ησλ γαιιηθψλ ζηάζσλ 

αιιά θαη απφ ηα ηαμίδηα ηνπ ζην εμσηεξηθφ (Γειβεξνχδε 1988: 303). Ζ κφλε ηνπ 

δπζπηζηία ήηαλ φηη ζα παηδφηαλε απφ Έιιελεο αθνχ κέρξη ηφηε ην εμαηξεηηθά 

δεκνθηιέο ξεπεξηφξην ηεο γαιιηθήο θαη βηελλέδηθεο νπεξέηαο παξνπζηαδφηαλ 

απνθιεηζηηθά απφ μέλνπο ζηάζνπο (ηδέξεο 2007: 35).  

Σν 1908 είλαη ε ρξνληά πνπ αθνχζηεθαλ ζηελ Αζήλα νη πξψηεο ειιεληθέο νπεξέηεο. 

πγθεθξηκέλα, ζηηο 17 Απγνχζηνπ ν ζίαζνο ηεο Κπβέιεο πνπ είρε πξνθχςεη κεηά ην 

θιείζηκν ηεο "Νέαο θελήο" ηνπ Υξεζηνκάλνπ, παξνπζίαζε ην Γάκν από ην 

παξάζπξν ηνπ θελκπαρ ζηα ειιεληθά ζε κεηάθξαζε Α. Αξαβαληηλνχ. Ζ 

πξνζπάζεηα, σζηφζν, δελ θαξπνθφξεζε (Ληάβαο 2009: 101). Ληγφηεξν απφ έλα κήλα 

κεηά, ν ζεαηξηθφο επηρεηξεκαηίαο Αληψληνο Νίθαο απνθαζίδεη ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ 

ζηαζάξρε Δδκφλδν Φπξζη (πνπ ηνλ είραλε πκλήζεη νη θξηηηθνί γηα ηνλ ξφιν ηνπ σο 

Οηδίπνδα) λα παξνπζηάζεη ζην "Θέαηξν πληάγκαηνο" ηε δεκνθηιή γαιιηθή νπεξέηα 

Μακδέι Νηηνύο ηνπ Φινξηκφλ Δξβέ, κε ηε γπλαίθα ηνπ Ρνδαιία Νίθα, ζηνλ 

πξσηαγσληζηηθφ ξφιν θαη κεηάθξαζε ηνπ θεηκέλνπ απφ ηνλ ίδην (Γειβεξνχδε 1999: 

376). Σε δηδαζθαιία ηνπ ζηάζνπ πνπ ήηαλ δξακαηηθφο θαη ηε δηεχζπλζε ηεο 

νξρήζηξαο αλέιαβε ν Θεφθξαζηνο αθειιαξίδεο, γλσζηφο κέρξη ηφηε γηα ηα 

επηζεσξεζηαθά ηνπ έξγα. Οη εζνπνηνί κέρξη πξηλ ιίγν ππεξεηνχζαλ ηελ πςειή 

πνίεζε απφ ζθελήο ζηα ζέαηξα ηνπ Οηθνλφκνπ θαη ηνπ Υξεζηνκάλνπ. Αλάκεζά ηνπο 

ν Άγγεινο Υξπζνκάιιεο, ε Μειπνκέλε Κνιπβά ε Οιπκπία Καληηψηε θαη ν Γηάλλεο 

Παπατσάλλνπ, νη νπνίνη δελ δηέζεηαλ αμηφινγε κνπζηθή θαιιηέξγεηα (Μπισλάο, η. 1, 

1984: 89). Ζ είδεζε πξνθάιεζε ζχειια αξλεηηθψλ αληηδξάζεσλ ζην Σχπν θαη 

αληηκεησπίζηεθε κε κεγάιν ζθεπηηθηζκφ θαη ζπλάκα πξνζκνλή γηα ην 

«αλνζηνχξγεκα» κε κεγάιε πηζαλφηεηα «καμηιαξψκαηνο» (Πεηξάο 1960: 53-55). 

Ζ πνιπζπδεηεκέλε νπεξέηα αλέβεθε ηειηθά ζηηο 12 επηεκβξίνπ (ήηαλ 

πξνγξακκαηηζκέλε γηα ηηο 10) ζεκεηψλνληαο αλέιπηζηε επηηπρία κε ην θνηλφ 
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ελζνπζηαζκέλν λα μεζπά ζε θξελήξε ρεηξνθξνηήκαηα θαη ηνλ Σχπν λα δεκνζηεχεη 

ζηηο 15 ηνπ κήλα: «Οπσζδήπνηε επξηζθφκεζα πξν κηαο επαλαζηάζεσο. Ζ 

αλακθηζβήηεηνο επηηπρία ηεο "Νηηνχο" ζεκεηψλεη ζηαζκφλ εηο ην ειιεληθφλ ζέαηξν 

ην αιεζηλφλ ελδηαθέξνλ πνπ ζα καο θέξε εηο ηελ αιεζηλήλ ηέρλελ» (Σζνθφπνπινο Γ. 

Αζήλαη 1908). Καη πξάγκαηη, ε επηηπρία ηεο Μακδέι Νηηνύο ζηηο αξρέο ηνπ λένπ 

αηψλα άλνημε ην δξφκν γηα ηελ αλάπηπμε ελφο λένπ είδνπο κνπζηθνχ ζεάηξνπ ζηελ 

Διιάδα, κε ειιεληθά ραξαθηεξηζηηθά, ηελ Διιεληθή Οπεξέηα, θαη ηαπηφρξνλα ηελ 

θαζηέξσζε ειιεληθψλ ζηάζσλ ηνπ είδνπο (Μπισλάο, η. 1, 1984: 90).   

Ζ ηεξάζηηα επηηπρία ηεο Μακδέι Νηηνύο απφ ειιεληθφ ζίαζν ιεηηνχξγεζε σο 

θαηαιχηεο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο Διιεληθήο Οπεξέηαο. Σν πξψην πνπ πξέπεη λα 

ζεκεησζεί είλαη φηη ελέζθεςε «επηδεκία» νπεξέηαο, ε Νηηνύο ιεηηνχξγεζε ζαλ 

«κηθξφβην» πνπ εμαπιψζεθε παληνχ (Ληάβαο 2009: 121). ηε ζπλέρεηα, ν Γηάλλεο 

Παπατσάλλνπ «αλέβαζε» ηε Νπρηεξίδα ηνπ Γ. ηξάνπο, ηνπ πηνχ θαη έλα ρξφλν κεηά 

(1909) ίδξπζε καδί κε ηνλ ζθελνζέηε Θσκά Οηθνλφκνπ (ηνπ "Βαζηιηθνχ Θεάηξνπ") 

κε ηελ ρξεκαηηθή ελίζρπζε ηνπ Φψηε ακαξηδή, Παηξηλνχ δεξκαηεκπφξνπ, ηνλ 

πξψην απνθιεηζηηθά νπεξεηηθφ ζίαζν κε ηελ επσλπκία «Διιεληθή Οπεξέηα» θαη έδξα 

ην ζέαηξφ ηνπ ζηελ νδφ Παηεζίσλ θαη Καπνδηζηξίνπ (Μπισλάο, η. 1, 1984: 90). 

χληνκα, θαη ιφγσ ηεο «νπεξεηνκαλίαο» πνπ είρε θαηαιάβεη ηνλ θφζκν, 

αθνινχζεζαλ θαη άιιεο ζεαηξηθέο νκάδεο πνπ ηα επφκελα ρξφληα ζπζηεκαηνπνίεζαλ 

ην είδνο θαη παξνπζίαζαλ ηα πην αληηπξνζσπεπηηθά θαη δεκνθηιή έξγα ηνπ γαιιηθνχ 

θαη βηελλέδηθνπ ξεπεξηνξίνπ: ν ζίαζνο Φψηε ακαξηδή, ν ζίαζνο Αθεληάθε, ν ζίαζνο 

Γεσξγίνπ Λαγθαδά, Αζελατθή Οπεξέηα, ν ζίαζνο Έιζαο Έλθει-Απφζηνινπ 

Κνληαξάηνπ, ν ζίαζνο Νίθα θ.ά. (Ληάβαο 2009: 101). Παξάιιεια, είρε δεκηνπξγεζεί 

ηεξάζηηα δήηεζε γηα δπλακηθφ πνπ ζα επάλδξσλε ηνπο ζηάζνπο. πσο θαηέγξαςε ν 

ίδηνο ν Θ. αθειιαξίδεο: «δελ έκεηλε ςάιηεο, δελ έκεηλε θαληαδφξνο, δελ έκεηλε 

θαθεζαληαλίζηξηα, ηφζν εδψ, φζν θαη ζε φιε ηελ Αλαηνιή, αθφκα θαη μελφγισζζε, 

πνπ λα κελ πξνζιεθζή ζηνπο ηφηε ζηάζνπο» (Πεηξάο 1960: 71).  

Δλδεηθηηθφ ηεο θπξίαξρεο ηάζεο, επίζεο, ήηαλ ην γεγνλφο φηη ν θαζέλαο ζεσξνχζε φηη 

ήηαλ ζε ζέζε λα αλακεηρζεί κε ηελ νπεξέηα. Πην ζπγθεθξηκέλα: 

πιεκκχξηζαλ ινηπφλ ηα ζέαηξα απφ ειιεληθέο νπεξέηηεο. Τπήξραλ 
απηνζρέδηνη ζπλζέηαη νη νπνίνη έγξαθαλ ηφηε κία, αο πνχκε, νπεξέηηαλ θαη νη 
νπνίνη εμεθαλίδνλην θαη πάιηλ εηο ηελ αθάλεηαλ θαη ηελ αλππαξμίαλ. Γηφηη, σο 
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είλαη επλφεηνλ, ηα πξφρεηξα εθείλα θαηαζθεπάζκαηα δελ ήηαλ πνηέ δπλαηφλ 
λα «ζηαζνχλ». Έηζη παξέκεηλαλ κφλνη εηο ην ζέαηξνλ νη αιεζηλνί εξγάηαη ηεο 
νπεξεηηηθήο γξαθίδνο. […] Οη ειιεληθέο νπεξέηηεο είραλ, αζθαιψο, κεγάιελ 
επίδξαζηλ εηο ηελ θαζφινπ θνηλσληθήλ δσήλ καο. κσο, δελ είραλ κφλνλ 
ζαπκαζηάο, αιιά θαη ζχκαηα. Πνιινί έραζαλ πεξηνπζίαο, ηαο νπνίαο δηέζεζαλ 
πξνο ίδξπζηλ νπεξεηηηθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ δελ ήμεξαλ φκσο λα δηεπζχλνπλ. 
Άιινη πάιηλ, δηα λα θαλνχλ επράξηζηνη εηο κίαλ εζνπνηφλ πνπ ζπκπαζνχζαλ, 
ηεο ίδξπαλ ζίαζνλ ππφ ηελ πξνζσλπκίαλ ηεο. Άιινη, επίζεο, 
εμεπαξαδηάζζεζαλ κε ην λα παξαθνινπζνχλ θάζε βξάδπ νπεξεηηηθέο 
παξαζηάζεηο (Πεηξάο 1960: 71). 

 

Ο ζίαζνο ηνπ Παπατσάλλνπ αλέβαζε κε επηηπρία πνιιέο γαιιηθέο θαη βηελλέδηθεο 

νπεξέηεο. Ζ πξψηε ειιεληθή νπεξέηα πνπ «αλέβεθε» απφ ην ζίαζν είλαη ην ία θη 

αξάμακε ηνπ Θ. αθειιαξίδε ζε θείκελν Πνιχβηνπ Γεκεηξαθφπνπινπ πνπ 

παξνπζηάζηεθε γηα πξψηε θνξά ζηηο 8 Μαΐνπ ηνπ 1909 ζην ζέαηξν "πληάγκαηνο" 

αλ θαη ζπρλά, ιαλζαζκέλα, ζεσξείηαη σο πξψηε ην Πόιεκνο ελ πνιέκω (1914) ηνπ 

ζπλζέηε π. ακάξα (Υαηξφπνπινο, Διεπζεξία 1960: 3). Ζ λαπηηθή ππφζεζε ηνπ 

έξγνπ, κε μεθάζαξα θνηλσληθνπνιηηηθά κελχκαηα, ιίγνπο κήλεο πξηλ ην θίλεκα ζην 

Γνπδί (Αχγνπζηνο 1909), ζεσξήζεθε φηη έζηγε ην ηφιν ηνπ Πνιεκηθνχ Ναπηηθνχ κε 

ην ζαηπξηθφ ηνπ πεξηερφκελν θαη ινγνθξίζεθε απφ ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ 

(Γειβεξνχδε 1999: 377). Ακέζσο κεηά ηελ πξεκηέξα ε αζηπλνκία απαγφξεπζε ηελ 

πεξαηηέξσ παξάζηαζή ηεο θαη κε πξσζππνπξγηθή παξέκβαζε ππνρξέσζε ηνπο 

ζπληειεζηέο ηεο λα αιιάμνπλ ηνλ ηίηιν, πιήζνο ζθελψλ θαη λα μαλαγξάςνπλ 

νιφθιεξε ηελ Γ΄ πξάμε. ηα κέζα ηνπ κήλα ε νπεξέηα μαλαπαξνπζηάζηεθε κε ηνλ 

ηίηιν Θάιαζζα Θάιαζζα (1909) πξνθαιψληαο ζαπκαζκφ θαη απνζπψληαο 

θνιαθεπηηθά ζρφιηα απφ ηνλ Σχπν. Απφ ηε ζηηγκή εθείλε θη έπεηηα ε Οπεξέηα ζηελ 

Διιάδα θξφληηζε, ζε αληίζεζε κε ηελ Δπηζεψξεζε, λα θξαηήζεη απνζηάζεηο απφ 

αλαθνξέο ζηελ πνιηηηθή πξαγκαηηθφηεηα (Παηέξαο 2009: 40-14).  

Σν 1910 ν Παπατσάλλνπ πξνζέιαβε σο δηεπζπληή νξρήζηξαο ηνλ Νίθν 

Υαηδεαπνζηφινπ (1884;-1941), ν νπνίνο παξέκεηλε ζην ζίαζν κέρξη ην 1922. Μαδί 

πεξηφδεπζαλ ζηηο ειιεληθέο κεηξνπφιεηο ηνπ εμσηεξηθνχ, ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε,  

ζηε κχξλε, ζηε Βξάηια θαη αιινχ. Με ηνλ ζίαζν ηνπ Παπατσάλλνπ, φπσο επίζεο 

θαη κε ηνλ ζίαζν ηνπ Θ. Οηθνλφκνπ ζπλεξγάζηεθε θαη ν Θ. αθειιαξίδεο σο 

αξρηκνπζηθφο έσο ην 1921 (Καινγεξφπνπινο, η. 6, 1998: 492). 
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Σνλ Μάην ηνπ 1914 παξνπζηάζηεθε, κε επηηπρία αλάινγε ησλ ζπγρξφλσλ ηνπ 

Δπηζεσξήζεσλ, ε νπεξέηα ηνπ Θ. αθειιαξίδε ηα Παξαπήγκαηα θαη ην θαινθαίξη 

ηεο επφκελεο ρξνληάο (1915) ε νπεξέηα Πηθ-Νηθ. Καη ηα δχν έξγα απνηεινχζαλ 

δηαζθεπέο παιαηφηεξσλ θσκηθψλ έξγσλ ηνπ  Νηθνιάνπ Λάζθαξε (Μπισλάο, η.1, 

1984: 91). Οη παξαζηάζεηο γλψξηζαλ ζξηακβεπηηθή επηηπρία, ζεκεηψλνληαο 

εηζπξαθηηθφ ξεθφξ πνπ επέηξεςε ζηνλ Γηάλλε Παπατσάλλνπ, λα ρηίζεη απφ ηα έζνδα 

καδί κε ηε γελλαία ρνξεγία ελφο έιιελα εκπφξνπ πνπ δνχζε ζηε Ρνπκαλία θαη άιια 

έζνδα πνπ είρε απνθνκίζεη απφ ηελ πνιπεηή πεξηνδεία ζηηο ειιεληθέο θνηλφηεηεο ηνπ 

εμσηεξηθνχ, ην νκψλπκν "Θέαηξν Παπατσάλλνπ" πνπ εγθαηληάζηεθε ην 1916 

(Παηέξαο 2009: 120). 

Με ηελ νπεξέηα Μνληέξλα θακαξηέξα, ην 1916, ζπζηήζεθε ν Νίθνο Υαηδεαπνζηφινπ 

ζην αζελατθφ θνηλφ σο ζπλζέηεο νπεξέηαο δίλνληαο λέα ψζεζε ζην είδνο θαη 

εγθαηληάδνληαο κία καθξφρξνλε άκηιια κε ηνλ Θ. αθειιαξίδε γηα ηελ επηθξάηεζε 

ζηηο πξνηηκήζεηο ηνπ θνηλνχ. πγρξφλσο, φκσο, θαιιηεξγήζεθε θαη έλα θιίκα 

αληαγσληζκνχ κεηαμχ ηνπο αθνχ νη ζεαηέο ησλ έξγσλ ηνπο «ελζαξξχλζεθαλ λα 

ρσξηζηνχλ ζε ζαπκαζηέο ηνπ ελφο ή ηνπ άιινπ», κε ηνλ Θ. αθειιαξίδε λα 

εθπξνζσπεί ηηο θνζκνπνιίηηθεο πξνηηκήζεηο θαη ηνλ Ν. Υαηδεαπνζηφινπ λα 

πξνβάιιεηαη σο πεξηζζφηεξν παξαδνζηαθφο (Υαηδεπαληαδήο 2014: 365).   

Καη νη δπν ζπλζέηεο, πάλησο, γλψξηζαλ κεγάιε επηηπρία κε ηα έξγα ηνπο πνπ 

κνλνπσινχζαλ ηηο ζεαηξηθέο ζθελέο θαζηζηψληαο ηνπο απφιπηνπο θπξίαξρνπο ηνπ 

είδνπο (Μπισλάο, η.1, 1984: 90-91) θαη ζεκειησηέο απηνχ πνπ νλνκάζηεθε Αζελατθή 

Οπεξέηα, ηνπ κνπζηθνζεαηξηθνχ είδνπο πνπ γελλήζεθε θαη κεγαινχξγεζε ζηελ 

Αζήλα, πεξηγξάθνληαο φζν πην «δσληαλά» γηλφηαλ θαη απνδίδνληαο κε ηε κνπζηθή 

ηνπο εηθφλεο απφ ηε δσή ηεο παιαηάο Αζήλαο (Παηέξαο 2009: 8). Καηφξζσζαλ κε ηα 

έξγα ηνπο λα πξνζδψζνπλ ζηελ Οπεξέηα έλαλ ειιεληθφ ραξαθηήξα παξά ηηο 

επξσπατθέο επηδξάζεηο πνπ δερφηαλ ην είδνο (Ληάβαο 2009: 102). 

Ζ επηηπρία πνπ ζεκείσλαλ ακθφηεξνη νη ζπλζέηεο ήηαλ κεγαιεηψδεο. Ζ ζπλζεηηθή 

παξαγσγή ηνπο, φκσο – κία κε δχν θαηλνχξγηεο νπεξέηεο ην ρξφλν – δελ ήηαλ ηθαλή 

λα ηξνθνδνηήζεη ηελ ειιεληθή νπεξεηηθή ζθελή θαη’ απνθιεηζηηθφηεηα. Γηα ην ιφγν 

απηφ, νη δχν βαζηθφηεξνη ζίαζνη ησλ 10 πξψησλ ρξφλσλ δσήο ηεο ειιεληθήο 

νπεξέηαο, νη ζίαζνη ηεο Έιζαο Έλθει θαη ηνπ Γηάλλε Παπατσάλλνπ ππεξεηνχζαλ 

ζπγρξφλσο ηελ μέλε θαη ηελ ειιεληθή νπεξέηα (Γιπηδνπξήο 1999: 37). 
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Ζ Έιζα Έλθει (1890-1933) δηαθεθξηκέλε θαιιηηέρληδα ηνπ κνπζηθνχ ζεάηξνπ 

ζπνχδαζε ζην Χδείν ηνπ Βεξνιίλνπ θαη πξσηνεκθαλίζηεθε ζηε Βηέλλε ην 1908. ηελ 

Διιάδα έγηλε γλσζηή απφ ην 1913, αξρηθά σο κέινο ηνπ δηεξρφκελνπ ζηάζνπ ηνπ 

Γθνχληκαλ. Παξέκεηλε ζηελ Διιάδα, θαζψο παληξεχηεθε ηνλ ζεαηξηθφ επηρεηξεκαηία 

Απφζηνιν Κνληαξάην, θαη έθηνηε αθηέξσζε ηε δσή ηεο ζηελ ειιεληθή κνπζηθή 

ζθελή. Θεσξείηαη φηη ήηαλ ε πξψηε πνπ δίδαμε ζηνπο έιιελεο ζπλαδέιθνπο ηεο 

βαζηθά ζηνηρεία ηεο νπεξέηαο θαη θπξίσο ρνξφ πνπ είρε κάζεη θαηά ηε ζεηεία ηεο 

ζηνπο γεξκαληθνχο θαη βηελλέδηθνπο ζηάζνπο θαη παξάιιεια ε πξψηε ρνξνγξάθνο πνπ 

πξνζιήθζεθε απφ επηζεσξεζηαθφ ζίαζν. Γηα κεγάιν δηάζηεκα ν ζίαζφο ηεο - πνπ 

ηδξχζεθε κε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ζπδχγνπ ηεο θαη δηαηήξεζε κέρξη ην 1924 - 

επηρνξεγείην απφ ην Παιάηη ζε αλαγλψξηζε ησλ πςειψλ ηνπ πξνδηαγξαθψλ θαη 

έπαηδε ελαιιάμ νπεξέηα, φπεξα θαη ζπαληφηεξα επηζεψξεζε (ηδέξεο 2000: 90-91). Ζ 

ίδηα έιαβε κέξνο ζε πνιιά έξγα ηνπ ζηάζνπ. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη: ζηελ νπεξέηα 

Πόιεκνο ελ Πνιέκω, ζηελ φπεξα Μάξηπο θαη ζηελ νπεξέηα Κξεηηθνπνύια ηνπ π. 

ακάξα, ζηελ επηζεψξεζε Παλαζήλαηα ηνπ 1915 θαζψο θαη ζηελ επηζεψξεζε Ξηθίξ 

Φαιέξ ησλ η. Βαιηεηζηψηε (1887-1974) θαη π. Καίζαξε (1859-1946) (Ληάβαο 2009: 

401). 

Ο Γηάλλεο Παπατσάλλνπ (1875-1931), ηξαγνπδηζηήο θαη εζνπνηφο κε ζπνπδαίν 

ηαιέλην, φπσο παξαηεξνχλ νη βηβιηνγξαθηθέο πεγέο ζπιιήβδελ, είρε ππεξεηήζεη ην 

είδνο ηεο πξφδαο γηα 18 ρξφληα αλ θαη ηειηθά ηνλ θέξδηζε ε νπεξέηα, ζηελ νπνία θαη 

ζξηάκβεπζε.  Μέρξη ην 1911 ππεξεηνχζε ην είδνο ηνπ δξακαηηθνχ ζεάηξνπ. Σα πξψηα 

10 ρξφληα ηεο ζεαηξηθήο δσήο ηνπ ηα πέξαζε αλάκεζα ζηνπο παιαηφηεξνπο εζνπνηνχο 
σο κέινο ηνπ ζηάζνπ ηνπ Δπάγγεινπ Παληφπνπινπ (πνπ είρε ηαπηηζηεί κε ην 

Κωκεηδύιιην) πιάζνληαο ην παίμηκφ ηνπ θαηά ηηο αξρέο ηνπ θπξίαξρνπ ηφηε 

λαηνπξαιηζκνχ, αξλνχκελνο ηελ εζνγξαθία (Υαηδεπαληαδήο 2014: 364-365). 

«Δξγαηηθφο θαη ραιχβδηλνο» (ηδέξεο 2007: 36) κε παξαδεηγκαηηθή πεηζαξρία 

ζεσξείηαη ζεκειησηήο ηεο Διιεληθήο Οπεξέηαο, έλαο κεγάινο θαιιηηέρλεο θαη 

δάζθαινο πνπ ζηήξημε ηελ νπεξέηα ζηελ Διιάδα (Πεηξάο 1960: 69). Ο ζίαζνο ηνπ 

Παπατσάλλνπ ηξνθνδφηεζε ηελ ειιεληθή ζθελή κε πιήζνο πξσηαγσληζηψλ ζηα 25 

πεξίπνπ ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηνπ, αιιά ε απζηεξφηεηά ηνπ, σο ζηαζάξρε ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηε γξήγνξε εμέιημε ησλ καζεηψλ ηνπ (Γηψξγνο Γξάκαιεο, 

Παξαζθεπάο Οηθνλφκνπ, πχξνο Σξηράο, Νίθνο Μειηάδεο, Μαξίθα Κξεβαηηά θά.), 
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νδήγεζαλ ηνλ ζίαζν ζε δηάζπαζε θαη ζηε ζπλέρεηα πνιινχο απφ ηνπο εζνπνηνχο ηνπ 

λα ηδξχζνπλ ηνπο δηθνχο ηνπο ζηάζνπο (ηδέξεο 2000: 250). 

Γηα ηνπο πξψηνπο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ θαζηέξσζε ηεο ειιεληθήο νπεξέηαο, ε 

νπεξέηα αληηκεησπίζηεθε σο θάηη ηεξφ. Οη πξφβεο, νη παξαζηάζεηο, ην φιν εγρείξεκα 

ζπλνιηθά αλπςψζεθε ζε ιεηηνχξγεκα πνπ αληηκεησπηδφηαλ κε επιαβηθή 

επζπλεηδεζία θαζψο  αληηιακβάλνληαλ ηελ επζχλε πνπ έθεξαλ σο θνηλσλνί ηνπ λένπ 

είδνπο. Έηζη, 

δελ έβιεπαλ ηνπο εαπηνχο ηνπο ζαλ επαγγεικαηίεο, αιιά ζαλ εκπλεπζκέλνπο 
πηζηνχο ηεο. ηαλ πηα είρε μεπέζεη ην είδνο θαη θαηνξζψλαλε λα αλεβάζνπλ 
ζηελ επαξρία, σξαία, θακηά ηξαληαρηή παιηά επηηπρία, γπξίδαλε ζηελ Αζήλα 
θαη κηινχζαλ γη’ απηή κε ηξεκάκελε θαξδηά, γιπθηά ζπγθίλεζε θαη ζεκλφ 
θακάξη. ρη κε ζεαηξηλίζηηθε θαπρεζηνινγία (ηδέξεο 1975: 76).  

 

 

 

1.3. Ζ ΟΠΔΡΔΣΑ ΜΔΥΡΗ ΣΟ 1921 

1.3.1. Ζ ΑΘΖΝΑΨΚΖ ΟΠΔΡΔΣΑ 

Ζ Διιεληθή Οπεξέηα δηαηεξψληαο ηα εμσηεξηθά γλσξίζκαηα ηεο κνπζηθήο θφξκαο 

πνπ κεηαθπηεχηεθε απφ ηε γαιιηθή θαη βηελλέδηθή εθδνρή ηεο, δηακνξθψζεθε σο έλα 

απφιπηα εγρψξην είδνο. Δίραλ βέβαηα, πξνεγεζεί ην Κωκεηδύιιην θαη ην Γξακαηηθό 

εηδύιιην πνπ είραλ θαιιηεξγήζεη ην έδαθνο γηα ηελ αλάπηπμε ειιεληθνχ κνπζηθνχ 

ζεάηξνπ ελζνπζηάδνληαο ην θνηλφ ζηα ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα (Γνληάο 2008: 28). Πξνο 

απηή ηελ θαηεχζπλζε ιεηηνχξγεζε θαη ε παξάδνζε ηνπ αζελατθνχ ηξαγνπδηνχ πνπ 

ζπλδπαζηηθά κε ηε ζχλζεζε ιηκπξέηνπ, αληηπξνζσπεπηηθνχ ηεο δσήο θαη ηεο 

εζηκνηππίαο ηεο Αζήλαο ηεο επνρήο, έζεζε ηα ζεκέιηα γηα ηελ κεηέπεηηα εμειηθηηθή 

πνξεία ηεο Οπεξέηαο ζην αζηηθφ πεξηβάιινλ ηεο πξσηεχνπζαο (Αξθαδηλφο ρ.ρ.).  

Μέρξη ηε δεθαεηία ηνπ 1920, πνπ νξηνζεηεί ηελ πξψηε πεξίνδν γέλλεζεο θαη 

αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο Οπεξέηαο, αιιά θαη αξγφηεξα, ε κίκεζε ησλ γαιιηθψλ θαη 

βηελλέδηθσλ πξνηχπσλ ππήξμε θάηη παξαπάλσ απφ εκθαλήο. πλζέηεο θαη 

ιηκπξεηίζηεο, ακθφηεξνη, αθνινπζψληαο ηε κέζνδν ηεο δηαζθεπήο γλσζηψλ 

κεισδηθψλ κνηίβσλ θαη ιηκπξέησλ απφ ηνλ ρψξν ηεο θάξζαο θαη ηεο μέλεο 
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Οπεξέηαο, έγξαθαλ ηα έξγα ηνπο ζπκπιεξψλνληάο ηα ηαπηφρξνλα κε πξσηφηππα δηθά 

ηνπο ζέκαηα (Ληάβαο 2007: 28-29). Με ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ νη έιιελεο ζηαζάξρεο 

θαη ζεαηξηθνί επηρεηξεκαηίεο άξρηζαλ λα επελδχνπλ ζηε ζθελνγξαθία θαη ηε 

ζθελνζεζία θαζψο ε επξσπατθή αηκφζθαηξα πνπ απέπλεαλ ηα έξγα κε ηελ 

πνιπηέιεηα ησλ θνζηνπκηψλ θαη ηε θαληαζκαγνξία επί ζθελήο, φπσο αθξηβψο 

παξνπζηαδφηαλ ζηα ζέαηξα ηνπ εμσηεξηθνχ, απνηέιεζε ην βαζηθφηεξν πιενλέθηεκα 

ηεο Οπεξέηαο πνπ αθφκε δελ δηέζεηε ειιεληθή ηζαγέλεηα. Έηζη, ηα ζθεληθά 

απνηεινχζαλ αληηγξαθή ησλ επξσπατθψλ, ηα ρνξεπηηθά ζπγθξνηήκαηα έξρνληαλ ήδε 

έηνηκα απφ ην εμσηεξηθφ θαη νη ζηαζάξρεο έζηειλαλ ηνπο ζθελνγξάθνπο ζην Παξίζη 

θαη ζηε Βηέλλε, γηα λα δνπλ ηηο λέεο παξαγσγέο πνπ «αλέβαηλαλ» εθεί θαη λα 

κεηαθέξνπλ ζηελ Αζήλα καθέηεο, ζρεδηαγξάκκαηα ή θσηνγξαθίεο (εηξαγάθεο, η. 

Α΄, 2009: 83). 

Ζ κίκεζε ησλ επξσπατθψλ πξνηχπσλ θάζε άιιν παξά ελνρινχζε ηελ αζηηθή ηάμε 

ηεο Αζήλαο, αθνχ εθείλν πνπ είρε θπξίσο ζεκαζία ήηαλ ε επξσπατθή πξνέιεπζε ηνπ 

είδνπο πνπ παξείρε ηελ αίζζεζε ζπκπφξεπζεο κε ην αζηηθφ πεξηβάιινλ ηεο Δπξψπεο.  

Απηφ θαη κφλν ήηαλ αξθεηφ γηα λα εμπςψζεη νπνηνδήπνηε έξγν ζε «ζνβαξφ ζέαηξν» 

(θαλδάιε 2011: 127-128). Χο εθ ηνχηνπ, ε επηηαθηηθή αλάγθε λα ελδπζεί ε Οπεξέηα 

ειιεληθά ζηνηρεία πξνέθπςε εθ ησλ πξαγκάησλ απφ ηελ εκπνξηθή δηαρείξηζε ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ζεάκαηνο. Αλακθηζβήηεηα, νη πξαθηηθέο κίκεζεο ιεηηνπξγνχζαλ 

πεξηνξηζηηθά θξαηψληαο καθξηά απφ ηα ζέαηξα ηηο κεγάιεο κάδεο ησλ ιατθψλ 

θνηλσληθψλ ζηξσκάησλ θαη κε δεδνκέλε ηελ δπζβάζηαθηε θνξνινγία (ην 45% ησλ 

εηζπξάμεσλ) πνπ είρε επηβιεζεί απφ ην θξάηνο, ε επηβίσζε ησλ ζεαηξηθψλ ζηάζσλ 

γηλφηαλ πξννδεπηηθά πην δχζθνιε (εηξαγάθεο, η. Α΄, 2009: 84). 

Ζ αληαπφθξηζε ηνπ θνηλνχ ζηηο πιαηείεο ησλ ζεάηξσλ ηα πξψηα ρξφληα νθεηιφηαλ 

θπξίσο ζηνλ ελζνπζηαζκφ, σο απφξξνηα ησλ πξνζπαζεηψλ «ειιελνπνίεζεο» ηνπ 

κνπζηθνζεαηξηθνχ απηνχ είδνπο. Αξρηθά, κε ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ απφ Έιιελεο 

εζνπνηνχο θαη ζηε ζπλέρεηα κέζσ ηεο ζπγγξαθήο ειιεληθήο Οπεξέηαο. Σν γεληθφ 

θιίκα επηδνθηκαζίαο, αξγφηεξα, εληζρχζεθε απφ ηηο λίθεο ζηνπο Βαιθαληθνχο 

Πνιέκνπο (1912-1913). Ζ εκςχρσζε ηνπ παηξησηηθνχ ελζνπζηαζκνχ κε ηε 

κεζνιάβεζε ηνπ αηζζήκαηνο ηεο εζληθήο νκνςπρίαο θαη ππεξεθάλεηαο ήηαλ πιένλ 

γεγνλφο θαη ε Οπεξέηα «εθκεηαιιεπφκελε» ηελ πεξηξξένπζα αηκφζθαηξα κε έξγα 

αλάινγεο ζεκαηηθήο, θαηφξζσζε λα πξνζειθχζεη ην ελδηαθέξνλ κεγάιεο κεξίδαο ηνπ 

θφζκνπ ακβιχλνληαο ζπλάκα ηηο ηαμηθέο δηαθξίζεηο (Γειβεξνχδε 1988: 299). 
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ηα έξγα ηεο πεξηφδνπ, ραξαθηεξηζηηθφ δείγκα ησλ νπνίσλ απνηεινχλ Ο Βαθηηζηηθόο 

(1918) ηνπ Θ. αθειιαξίδε θαη ηα Δξωηηθά γπκλάζηα (1917) ηνπ Ν. 

Υαηδεαπνζηφινπ, εληνπίδνληαη ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ βαζκηαία δηακνξθψλνπλ ηνλ 

ειιεληθφ ραξαθηήξα ηεο Οπεξέηαο θαη ηελ θάλνπλ λα απεπζχλεηαη ζην επξχ (ιατθφ) 

θνηλφ. Οη πνιεκηθέο ζπλζήθεο παξνπζηάδνληαλ εμσξατζκέλεο θαη ηα ζηξαηησηηθά 

θαηνξζψκαηα σο εξσηθφ επίηεπγκα απνθιεηζηηθά ησλ ιατθφηεξσλ θνηλσληθψλ 

ζηξσκάησλ. πγρξφλσο, νη εθπξφζσπνη ησλ αλψηεξσλ ηάμεσλ παξνπζηάδνληαλ σο 

δεηινί πνπ, ρσξίο ίρλνο εζληθήο ππεξεθάλεηαο ή αμηνπξέπεηαο, εμαγφξαδαλ ηελ 

απαιιαγή απφ ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο (εηξαγάθεο 2008: 33).  Έηζη, 

κέζσ ηεο ππνδαχιηζεο ηνπ εζληθνχ ελζνπζηαζκνχ θαη ηεο ζαηηξηθήο δηαθσκψδεζεο 

ελφο πξαγκαηηθνχ πξνβιήκαηνο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο, ε Οπεξέηα ιεηηνχξγεζε σο 

έλαο κεραληζκφο εθηφλσζεο κηαο θνηλσληθήο αληζφηεηαο δηεπξχλνληαο παξάιιεια 

ηνλ θχθιν ηνπ θνηλνχ πξνο ην νπνίν απεπζπλφηαλ (Γειβεξνχδε 1988: 299). 

Οη νπεξέηεο ηεο πξψηεο πεξηφδνπ πνπ ζεκείσζαλ επηηπρία, ηα Παξαπήγκαηα (1914), 

ην Πηθ-Νηθ (1915), Ο Βαθηηζηηθόο (1918) θαη ηα Δξωηηθά Γπκλάζηα (1917) αλαθινχλ 

ην επξχηεξν θνηλσληθνπνιηηηθφ πιαίζην ησλ Βαιθαληθψλ Πνιέκσλ θαη βαζίδνληαη ζε 

κεγάιν βαζκφ ζηελ «αλαβάπηηζε ηνπ ιατθνχ παηδηνχ», ζηε ζεηηθή δειαδή κεηάιιαμε 

ηνπ ιατθνχ ηχπνπ, ν νπνίνο απεθδχεηαη ηα αξλεηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηνπ είραλ 

πξνζδψζεη νη παιαηφηεξνη ζπγγξαθείο ηεο Κσκσδίαο θαη κεηακνξθψλεηαη ζε εξσηθφ 

εχδσλα ζεκαηνδνηψληαο, αξγφηεξα, ηελ αιιαγή ζην χθνο θαη ηνλ ραξαθηήξα ηεο 

ειιεληθήο Οπεξέηαο πνπ ηε κεηέηξεςε απφ θνζκνπνιίηηθν ζε εζνγξαθηθφ είδνο  

(εηξαγάθεο 2008: 33). 

Αλακθηζβήηεηα, σο νη πιένλ αληηπξνζσπεπηηθνί ζπλζέηεο ηνπ είδνπο κέρξη ηα πξψηα 

ρξφληα ηνπ 1920, αιιά θαη αξγφηεξα, αλαδείρζεθαλ νη Θ. αθειιαξίδεο θαη Ν. 

Υαηδεαπνζηφινπ. Οη δχν δεκηνπξγνί ζεκειίσζαλ θαη ζπλάκα αλέπηπμαλ ήδε απφ ηηο 

πξψηεο νπεξεηηθέο ηνπο ζπλζέζεηο ηελ πεξίνδν απηή, ην είδνο ηεο Αζελατθήο 

νπεξέηαο, πνπ πήξε απηφ ην φλνκα, ιφγσ ησλ γλσξηζκάησλ ηεο αζελατθήο θνηλσλίαο 

πνπ ηεο πξνζέδσζαλ. ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηακνξθψλνπλ απηφ ην είδνο 

ζπκπεξηιακβάλνληαη νη ραξαθηεξηζηηθνί ηχπνη ηεο αζελατθήο θνηλσλίαο (Λνραγφο, 

πληαγκαηάξρεο θ.ά.), ζηνηρεία απφ ηελ παξάδνζε ηνπ αζελατθνχ ηξαγνπδηνχ θαη ηεο 

θαληάδαο θαη θαζψο ε αλάδεημε ζεκάησλ πνπ απνπλένπλ ζπιινγηθά ηελ αηκφζθαηξα 

ηεο αζελατθήο κπει-επφθ (Ληάβαο 2007: 28). 
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1.3.2. ΟΗ ΛΤΡΗΚΟΗ ΤΝΘΔΣΔ  

ε αληίζεζε κε ηελ Δπηζεψξεζε ε κνπζηθή γηα ηελ Οπεξέηα ήηαλ πξσηφηππε. Απηφο 

ππήξμε, ίζσο, ν πην ζεκαληηθφο ιφγνο πνπ ην λέν είδνο βξήθε ζπκκάρνπο αθφκα θαη 

εθεί πνπ πξνεγνπκέλσο ππήξραλ κφλν αληηδξάζεηο. Οη άλζξσπνη ηνπ πλεχκαηνο 

αληηηάζζνληαλ ζηηο ηερληθέο αληηγξαθήο ηεο Δπηζεψξεζεο θαη ηαπηφρξνλα ζηα 

αλαηνιίηηθα ηξαγνχδηα. Έηζη, κε ηελ Οπεξέηα ζεσξήζεθε φηη ν ρψξνο ηεο ειαθξάο 

κνπζηθήο αλπςσλφηαλ ζε έλα επίπεδν πνπ δηέζεηε ηελ επηζπκεηή εππξέπεηα θαη 

ζπλάκα ζπγθξνηνχζε ηελ ειιεληθή απάληεζε ζηα εηζαγφκελα ηφζν Γπηηθά θαη φζν 

θαη Αλαηνιίηηθα κνπζηθά είδε (θαλδάιε 2011: 116). Γελ είλαη κάιηζηα ηπραίν ην 

γεγνλφο φηη κε ηελ Οπεξέηα αζρνιήζεθαλ θαη νξηζκέλνη απφ ηνπο πην αμηφινγνπο 

Έιιελεο ζπλζέηεο κε ζεηεία ζηε ζπκθσληθή κνπζηθή θαη ηελ φπεξα. Δλδεηθηηθά 

αλαθέξνληαη νη: Γηνλχζηνο Λαπξάγθαο (1860-1940), ππξίδσλ ακάξαο (1861-1917) 

θαη αξγφηεξα ν Γηάλλεο Κσλζηαληηλίδεο (1903-1984), γηα ηνπο νπνίνπο ε νπεξέηα 

απνηέιεζε κία ελαιιαθηηθή ιχζε βηνπνξηζκνχ (Μπισλάο, η. 1, 1984: 114). 

ηα πξψηα έξγα νπεξέηαο ζπγθαηαιέγνληαη νη νπεξέηεο ηνπ π. ακάξα Πόιεκνο ελ 

πνιέκω (1914, ιηκπξέην Γ.Β. Σζνθφπνπινπ, Η. Γειεθαηεξίλε), Πξηγθίπηζζα ηεο 

αζζώλνο (1915) θαη Κξεηηθνπνύια (1916, ζε ιηκπξέην Ν. Λάζθαξε - Π. 

Γεκεηξαθφπνπινπ - ηα δχν ηειεπηαία έξγα) πνπ παξνπζηάζηεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ Α΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ ζην "Γεκνηηθφ Θέαηξν Αζελψλ" απφ ην ζίαζν ηεο 

Έιζαο Έλθει θαη Απφζηνινπ Κνληαξάηνπ (Γνληάο 2008: 28-29). ηαλ έλα ρξφλν 

κεηά «αλέβεθε» ε νπεξέηα ηνπ Γ. Λαπξάγθα ε Άζπξε ηξίρα (1917, ιηκπξέην Ν. 

Λάζθαξε) απφ ην ζίαζν ηνπ Παπατσάλλνπ (Παηέξαο 2009: 136) ζηνλ Σχπν έγξαθαλ: 

«Φαίλεηαη φηη ε Διιεληθή νπεξέηα ζ’ απνκαθξχλε ηειείσο ηελ μέλελ» (Δκπξόο, 

22.2.1917: 1). 

Ο Ναπνιένληαο Λακπειέη (1864-1932) πνπ ζηαδηνδξνκνχζε ζην Λνλδίλν ηελ 

πεξίνδν πνπ ε ειιεληθή νπεξέηα έζεηε ηα ζεκέιηα ηνπ είδνπο, είλαη έλαο απφ ηνπο 

ζπλζέηεο ηεο εγρψξηαο ιπξηθήο παξαγσγήο πνπ δνθίκαζαλ επίζεο λα γξάςνπλ 

νπεξέηα. Οη θσκηθέο ζπλζέζεηο ηνπ, σζηφζν, Σν γηαζκάθη (1897, ιηκπξέην Rholand 

Chars),  Σν πέξαζκα ηεο Αθξνδίηεο (1898, ιηκπξέην James Taner θαη Andrew Ross) 

θαη Βαιεληίλνο (1918, ιηκπξέην Arthur Davenport θαη Charles Wibrow), δελ  

θαηάθεξαλ λα ζπγθηλήζνπλ ην θνηλφ θαη λα ζπκβάιινπλ ζηε δηακφξθσζε ηεο 

νπεξέηαο ζηελ Διιάδα. Άιινη ζπλζέηεο είλαη ν Ξελνθψλ Αζηεξηάδεο κε ην έξγν 
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αηαλάδεο (1909, ιηκπξέην Γ. Αζπξέα) πνπ γξάθηεθε πξψην αιιά παξαζηάζεθε 

κεξηθέο εβδνκάδεο κεηά ηελ νπεξέηα ηα θη αξάμακε (1909) ηνπ Θ. αθειιαξίδε, ε 

Διέλε Λακπίξε (1888-;) κε ηελ νπεξέηα Απξηιηάηηθν Όλεηξν (1912, ιηκπξέην 

Γξεγνξίνπ Ξελφπνπινπ) θαη αξγφηεξα ν θεξθπξαίνο Ησζήθ Ρηηζηάξδεο (1897-1979) 
(Ληάβαο 2009: 116-117, εηξαγάθεο, η. Α΄, 2009: 71). 

Ο Ησζήθ Ρηηζηάξδεο δηαθξίζεθε ζην είδνο ηεο νπεξέηαο γξάθνληαο πεξίπνπ 50 

αληηπξνζσπεπηηθά έξγα, απφ ηα νπνία επηηπρία ζεκείσζαλ ε Βαζίιηζζα ηνπ θνμ-ηξνη 

(1922), Η Γνύθηζζα ηωλ Αζελώλ (1928, ιηκπξέην π. Πνηακηαλνχ), Η Πξηγθίπηζζα 

ηεο ηαβέξλαο (1928, ιηκπξέην Σ. Παπαγηαλλφπνπινπ) θαζψο θαη ην Απνθξηάηηθν 

όλεηξν (1924, ιηκπξέην Σ. Μσξατηίλε). Σαπηφρξνλα κε ηε ζπλζεηηθή ηνπ 

δξαζηεξηφηεηα, ππήξμε ν θπξηφηεξνο καέζηξνο ζηηο παξαζηάζεηο φισλ ησλ ζηάζσλ 

νπεξέηαο, ζπλεξγάζηεθε κε φινπο ηνπο ζπλζέηεο ηνπ ρψξνπ θαη πνιιέο θνξέο 

βειηίσλε ηηο ελνξρεζηξψζεηο ησλ έξγσλ ηνπο (Ράπηεο 1989: 103). Άιινη ζπλζέηεο 

ηνπ ιπξηθνχ ξεπεξηνξίνπ πνπ επίζεο ζηξάθεθαλ ζηελ νπεξέηα θαη θπξίσο κεηά ηελ 

πεξίνδν ηνπ 1920, ππήξμαλ νη: ηάζεο Μάζηνξαο (1893-1943) κε ηηο νπεξέηεο Η 

Ρηξίθα καο (1930) θαη Η Πηπίηζα καο (1934, ζε ιηκπξέην Γ. Πξηλέα θαη νη δχν), 

αθφκε ν Γηάλλεο Κνκλελφο κε ζεκαληηθφ νπεξεηηθφ έξγν (ε Κηθή-Κνθό, ην 1928, ζε 

ιηκπξέην π. Πνηακηαλνχ, έξγν πνπ αλήθεη ζην δεκνθηιέο ξεπεξηφξην ηεο ειιεληθήο 

νπεξέηαο), ν Μελέιανο Θενθαλίδεο (1913-1997) θαη πνιινί άιινη (Μπισλάο, η. 1, 

1984: 174-175). 

Απφ ην ρψξν ηεο νπεξέηαο, επίζεο μεθίλεζαλ θαη ηξεηο απφ ηνπο πην ζπνπδαίνπο 

ζπλζέηεο ειαθξνχ ηξαγνπδηνχ: ν Κιέσλ Σξηαληαθχιινπ - Αηηίθ (1885-1944) (Σν 

ηξειό ζρνιείν), ν Υξήζηνο Υαηξφπνπινο (1909-1992) [Νηόιιπ… αλ κ’ αγαπνύζεο 

(1930), Μνδηζηξνύιεο ηεο Αζήλαο (1932)] θαη ηέινο ν Κψζηαο Γηαλλίδεο (1903-1984) 

[Η Κνπκπάξα καο (1931), Η Κόθθηλε ηαβέξλα (1932), Κνξίηζηα ηεο παληξεηάο (1938)] 

(Ληάβαο 2009: 116-117). 
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1.4. Ζ ΟΠΔΡΔΣΑ ΣΖ ΓΔΚΑΔΣΗΑ ΣΟΤ 1920  

1.4.1. ΣΟ ΠΔΡΑΜΑ ΣΖΝ ΖΘΟΓΡΑΦΗΑ 

Ζ κεγάιε άλζηζε πνπ γλψξηζε ε Οπεξέηα, σο είδνο ειαθξνχ κνπζηθνχ ζεάηξνπ, 

απφκαθξνπ απφ ηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα είλαη ε άιιε φςε ηνπ λνκίζκαηνο 

κηαο θνηλσλίαο πνπ γχξσ ζηε ζεκαδηαθή ρξνληά ηνπ 1922 δηέξρεηαη θξίζε ζε φινπο 

ηνπο ηνκείο: ηδενινγηθφ, νηθνλνκηθφ, πνιηηηθφ. Πεξλά κηα πεξίνδν θφπσζεο απφ ηε 

καθξφρξνλε πνιεκηθή πξνζπάζεηα πνπ είρε μεθηλήζεη ζηα 1912 (Βαιθαληθνί, Α΄ 

Παγθφζκηνο Πφιεκνο, Οπθξαληθή θαη Μηθξαζηαηηθή εθζηξαηεία) πνπ δελ ζχκηδε ζε 

ηίπνηα ηελ αηζηνδνμία ησλ πξψησλ ρξφλσλ. Ο εζληθφο δηραζκφο είρε ιάβεη ηεξάζηηεο 

δηαζηάζεηο θαη ν ιαφο δελ δερφηαλ πηα λα αθνινπζήζεη ηα νξάκαηα ησλ εγεηψλ ηνπ, 

πξάγκα πνπ απνηππψζεθε κε ηνλ πην ραξαθηεξηζηηθφ ηξφπν ζηελ εθινγηθή ήηηα ηνπ 

Διεπζέξηνπ Βεληδέινπ ην 1920 (Γειβεξνχδε 1988: 303). Δληνχηνηο, παξά ηηο 

αξλεηηθέο θαη αλεζπρεηηθέο εμειίμεηο ζηελ πνιηηηθή, θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή 

πξαγκαηηθφηεηα, ε αηκφζθαηξα ζηελ αζελατθή πξσηεχνπζα εμαθνινπζνχζε λα 

ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα δηάζεζε αλέθειεο δηαζθέδαζεο θαη μέθξελνπ γιεληηνχ, κε 

θχξηα κνξθή έθθξαζεο ην ρνξφ θαη ηελ επξσπατθή κνπζηθή ηεο κφδαο, επνκέλσο θαη 

ηελ Οπεξέηα, νπνία πξνζέθεξε γελλαηφδσξα ηε θπγή απφ ηε δνθεξή πξαγκαηηθφηεηα 

(Λνχληδεο 1999: 13).  

Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, σζηφζν, ν πξψηνο ελζνπζηαζκφο γηα ηελ ειιεληθή 

νπεξέηα άξρηζε λα θνπάδεη, ζπλζήθε πνπ πξνθάιεζε ζνβαξά νηθνλνκηθά 

πξνβιήκαηα ζηνπο ζηάζνπο ελφο ζεάκαηνο πνπ βαζηδφηαλ ζην ππεξζέακα θαη ηε 

θαληαζκαγνξία. Οη ζίαζνη ήηαλ αλήκπνξνη λα ζπληεξνχλ ηα ζέαηξά ηνπο κφλν κε ηελ 

πξνζέιεπζε ηεο κηθξήο κεξίδαο ηεο αλψηεξεο αζελατθήο αζηηθήο ηάμεο πνπ πηζηά 

παξαθνινπζνχζε ηε ζεαηξηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο πφιεο. Δθ ησλ ζπλζεθψλ 

ζεσξήζεθε αλαγθαίν λα ραξαρζεί κία λέα θαηεχζπλζε πνπ ζα πξνζέιθπε ηα 

πνιπάξηζκα κηθξναζηηθά θαη ιατθά θνηλσληθά ζηξψκαηα. 

ηελ επξσπατθή ζθελή ε αληίζηνηρε ηάζε απνθξπζηαιιψζεθε κε ηελ παξνπζία ηνπ 

δεχγνπο ησλ θσκηθψλ ππεξεηψλ πνπ αληηπαξέζεηαλ ηελ εχζπκε αληηκεηψπηζε ηεο 

δσήο ζηε ζέζε ησλ θνηλσληθψλ θαη πνιηηηθψλ αμησκάησλ ηεο θιεξνδνηνχκελεο 

ριηδήο. Υσξίο ηε βνήζεηα ηνπ δεχγνπο νη θεληξηθνί ραξαθηήξεο δχζθνια 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο πεξηζηάζεηο.  Χζηφζν, ε κεηαθνξά αληίζηνηρσλ ραξαθηήξσλ 

ζηελ ειιεληθή νπεξεηηθή ζθελή δελ ζα είρε ηε δπλακηθή πνπ ρξεηαδφηαλ γηα ηελ 
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πξνζέιθπζε ηνπ ιατθνχ θνηλνχ ζηα ζέαηξα.  Γηα ην ιφγν απηφ επηζηξαηεχηεθε απφ 

ηνπο νπεξεηηθνχο ζηάζνπο ε «δεκαγσγηθή αμηνπνίεζε θαη ρξήζε ηνπ ιατθνχ 

ζηνηρείνπ» γεθπξψλνληαο ζπλάκα ηελ απφζηαζε απφ ηνλ θνζκνπνιηηηζκφ ζηελ 

εζνγξαθία (εηξαγάθεο, η. Α΄, 2009: 86). 

Καζνξηζηηθή ζεκαζία ζηελ εμέιημε ησλ πξαγκάησλ δηαδξακάηηζε ε νπεξέηα ηνπ Ν. 

Υαηδεαπνζηφινπ Οη Απάρεδεο ηωλ Αζελώλ (1921) ζε πνηεηηθφ θείκελν Γηάλλε 

Πξηλέα.  Σν έξγν ζεκείσζε ηε κεγαιχηεξε ζεαηξηθή επηηπρία ηνπ Μεζνπνιέκνπ κε 

600 ζπλερείο παξαζηάζεηο θαη ακχζεηεο εηζπξάμεηο πνπ ην θαηαηάζζνπλ ζηα 

δεκνθηιέζηεξα έξγα πνπ έρνπλ γξαθεί ζηελ Διιάδα, αλαηξνθνδνηψληαο παξάιιεια, 

ηελ άκηιια κεηαμχ ησλ δχν θπξίαξρσλ ζπλζεηψλ αλαθνξηθά κε ηελ θαιχηεξε 

ηθαλνπνίεζε ηεο πξνηίκεζεο ηνπ θνηλνχ (εηξαγάθεο 2008: 34).  

Με αθνξκή ηνπο Απάρεδεο ηωλ Αζελώλ ζηε κνπζηθή εηζάγνληαη ιατθά ηξαγνχδηα θαη 

ακαλέδεο, ζπγρξφλσο ε γιψζζα γίλεηαη πην ιατθή, ε ρξήζε ηεο θαζαξεχνπζαο 

θαπηεξηάδεηαη απφ ηνπο ιατθνχο ηχπνπο θαη ν ηξφπνο νκηιίαο ζπλάδεη κε ηελ 

θνηλσληθή ηάμε πξνζεγγίδνληαο ζε επίπεδν πινθήο ην Θέαηξν θηψλ. Απηφο ν 

ζπλδπαζκφο πςεινχ ζεάκαηνο κε ηνπο ιατθνχο ηχπνπο θαηφξζσζε λα ζπλελψζεη ηηο 

ιατθέο θαη κεζναζηηθέο ηάμεηο γλσξίδνληαο κεγάιε επηηπρία (εηξαγάθεο, η. Α΄, 

2009: 221). 

Σελ πεξίνδν απφ ην 1921 θαη έπεηηα ήηαλ ηφζν κεγάιε ε παξαγσγή νπεξεηηθψλ 

έξγσλ, ψζηε ζηελ Αζήλα δξαζηεξηνπνηνχληαλ ζπλνιηθά 4 ειιεληθνί ζίαζνη. Οη κηζνί 

(ζίαζνη Γ. Παπατσάλλνπ θαη Έιζαο Έλθει) «αλέβαδαλ» έξγα μέλεο Οπεξέηαο θαη νη 

άιινη κηζνί Αζελατθήο Οπεξέηαο αθφκα θαη ηελ πεξίνδν ηνπ ρεηκψλα (εηξαγάθεο, η. 

Α΄, 2009: 116). Μάιηζηα, νη ηειεπηαίνη απηνί ζίαζνη θαηφξζσζαλ λα ππνγξάςνπλ 

ζπκβφιαηα απνθιεηζηηθήο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο δπν αληαγσληζηέο ζπλζέηεο (ζίαζνο 

Νίθνπ Μειηάδε κε ηνλ Θεφθξαζην αθειιαξίδε, ζίαζνο Φψηε ακαξηδή κε ηνλ 

Νίθν Υαηδεαπνζηφινπ) ζε αληηδηαζηνιή κε ηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν θαηά ηελ 

νπνία νη έιιελεο ζπλζέηεο έπξεπε νη ίδηνη λα αλαδεηήζνπλ ζίαζν πνπ ζα δερηεί λ’ 

αλεβάζεη ηα έξγα ηνπο θαηλφκελν πνπ ζηε βηβιηνγξαθία ραξαθηεξίδεηαη κνλαδηθφ 

ζηελ Ηζηνξία ηνπ ειιεληθνχ ζεάηξνπ θαζψο πξφδηδε, αλάκεζα ζε άιια, ηελ απφιπηε 

βεβαηφηεηα γηα ηελ επηηπρία (εηξαγάθεο 2008: 34).   

Ζ παξαγσγηθή άκηιια κεηαμχ ησλ δχν κεγάισλ αληαγσληζηψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

εκθάληζε κηαο λέαο γεληάο ζπλζεηψλ, επηζθξαγίδνπλ ηε κεγάιε άλζηζε πνπ γλψξηζε ε 
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ειιεληθή Οπεξέηα ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1920. Σα ρξφληα κέρξη ην 1926 πνπ ε 

θπξηαξρία ησλ δχν ζπλζεηψλ ζηελ αζελατθή ζθελή ήηαλ απφιπηε 

απνθξπζηαιιψλνληαη θάπνηα βαζηθά πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαζελφο ζηα 

έξγα ηνπο. Έηζη, γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ν Νίθνο Υαηδεαπνζηφινπ πξνζπάζεζε λα 

πξνζδψζεη ην ζηνηρείν ηεο ειιεληθήο ηζαγέλεηαο ζηηο νπεξέηεο ηνπ κέζσ ηεο ρξήζεο 

κνηίβσλ ηεο δεκνηηθήο κνπζηθήο, ηνπ αζελατθνχ ηξαγνπδηνχ θαη ηεο θαληάδαο 

ζπλδπαζηηθά κε μελφθεξηνπο ξπζκνχο θαη κνηίβα (Ληάβαο 2007: 28). ηνλ αληίπνδα 

ν Θεφθξαζηνο αθειιαξίδεο, δηαηήξεζε ζηα έξγα ηνπ ην ζηνηρείν ηνπ 

θνζκνπνιηηηζκνχ, ελζσκαηψλνληαο ειεχζεξα ζέκαηα νπνηαζδήπνηε κνπζηθήο 

πξνέιεπζεο, φρη φκσο θαη’ αλάγθε ειιεληθήο. Σελ πεξίνδν κέρξη ην 1926, νη 

νπεξέηεο ηνπ εμνβειίδνπλ ηε ζηαηηθφηεηα θαη παγησκέλε κνξθή, ραξαθηεξηζηηθφ ησλ 

πξνεγνχκελσλ ρξφλσλ πξηλ ην 1920, θαη πξνζαλαηνιίδνληαη πεξηζζφηεξν πξνο ηε 

ηδαδ κνπζηθή θαη ηηο επηδξάζεηο ηνπ Μηνχδηθαι (εηξαγάθεο, η. Α΄, 2009: 223-224). 

Δθηφο απφ ηελ επηθξάηεζε ηεο εζνγξαθίαο έλα αθφκα ζηνηρείν πνπ ραξαθηεξίδεη 

απηή ηελ πεξίνδν απνηειεί ε εκθάληζε ηεο ξεβχ-νπεξέηαο. Με ηε λέα άλζηζή ηεο, 

θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1920, ε Δπηζεψξεζε είρε αξρίζεη λα πξνζεγγίδεη ηε γαιιηθή 

ξεβχ ζε κία απφπεηξα λα θαιχςεη ηελ έιιεηςε θαπζηηθήο πνιηηηθήο ζάηηξαο πνπ νη 

ζπλζήθεο πνιηηηθήο αζηάζεηαο πνπ επηθξαηνχζαλ ζηε ρψξα θαζηζηνχζαλ δχζθνιε 

ηελ αλάπηπμή ηεο. ηελ Οπεξέηα ν ίδηνο φξνο ρξεζηκνπνηήζεθε πξνθεηκέλνπ λα 

ζπγθαιχςεη ηελ έιιεηςε ζπλνρήο, ραξαθηεξηζηηθφ πνπ ηα πξνεγνχκελα ρξφληα 

δηάζεηε ζε ηέηνην βαζκφ ψζηε λα ζεσξείηαη ζηπιηδαξηζκέλν είδνο (εηξαγάθεο, η. Α΄, 

2009: 426).  

Ζ απψιεηα απηνχ ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ νθείιεηαη ζηελ απμεκέλε δεκνηηθφηεηα ηεο 

Δπηζεψξεζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηε θζίλνπζα πνξεία ηεο Οπεξέηαο ζηα κέζα ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1920 πνπ αλάγθαδε ηνπο δεκηνπξγνχο ηεο λα ελζσκαηψλνπλ 

επηζεσξεζηαθά λνχκεξα ζηε δνκή ηεο. Σα έξγα απηά γξήγνξα απμήζεθαλ ζε δήηεζε 

κε ηηο πξψηεο ξεβχ-νπεξέηεο λα γξάθνληαη απφ ηνλ Θ. αθειιαξίδε: αλαηεξί (1930) 

θαη Νηειίξην (1930) (εηξαγάθεο, η. Α΄, 2009: 428-429). Σαπηφρξνλα, νη ζπλζέηεο 

έρνληαο αθήζεη πίζσ ηνπο ηα ζηελά βηελλέδηθα θαη γαιιηθά πξφηππα ηνπ είδνπο 

άξρηζαλ λα αηζζάλνληαη πξννδεπηηθά πην ειεχζεξνη επηρεηξψληαο κεγαιχηεξεο 

επεκβάζεηο ζηα έξγα ηνπο. Έλα αθφκα ζηνηρείν ήηαλ ε επίδξαζε πνπ αζθνχζε ζηελ 

Οπεξέηα θαη ην πεξηερφκελφ ηεο ε απμαλφκελε δεκνηηθφηεηα ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ 

πνπ ζα θνξπθσζεί ηελ επφκελε δεθαεηία θαζψο θαη ην γεγνλφο φηη ε θαζηέξσζε ησλ 
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απηνζρεδηαζηψλ εζνπνηψλ θαη θπξίσο ησλ ιατθψλ θσκηθψλ ππνρξέσλε ηνπο 

ιηκπξεηίζηεο λα ζηεξίδνπλ ηε γξαθή ηνπο ζηνλ εθάζηνηε πξσηαγσληζηή ηνπ ζηάζνπ, 

πξαθηηθή πνπ ραξαθηεξίδεη ζπλνιηθά ην ζέαηξν ηεο πεξηφδνπ (Γιπηδνπξήο 1999: 36-

37). 

Ζ απφιπηε επηθξάηεζε ηνπ δηδχκνπ αθειιαξίδε - Υαηδεαπνζηφινπ, ζηελ ειιεληθή 

νπεξεηηθή ζθελή θηάλεη ζην ηέινο ηεο ηε δηεηία 1926-1927 ηαπηφρξνλα κε ηε ιήμε 

ηεο θπξηαξρίαο ηεο μέλεο νπεξέηαο έλαληη ηεο ειιεληθήο θαζψο «ηα έξγα ησλ 

Διιήλσλ ζπλζεηψλ θηινμελνχληαη ζηελ αζελατθή ζθελή πεξηζζφηεξεο βξαδηέο απφ 

ηα αληίζηνηρα μέλα» (εηξαγάθεο, η. Α΄, 2009: 99). χληνκα, ε λέα γεληά ζπλζεηψλ, 

φπσο ν Ησζήθ Ρηηζηάξδεο, ν Γηάλλεο Κνκλελφο, ν Υξήζηνο Υαηξφπνπινο, ν Κψζηαο 

Γηαλλίδεο, ν Μίκεο Καηξηβάλνο, ν Θεφδσξνο πάζεο, ν ηάζεο Μάζηνξαο, ν 

Άγγεινο Μαξηίλν, ν Αλδξέαο Μαζηξεθίλεο θ.ά., ζα δηαζπάζεη ηε κνλνπσιηαθή 

ζρέζε ησλ δπν παιαηφηεξσλ ζπλζεηψλ κε ηνπο ειιεληθνχο νπεξεηηθνχο ζηάζνπο απφ 

ην 1924 θαη έπεηηα (Ράπηεο 1989: 102). 

Οη ιφγνη ηεο αιιαγήο ζπλνςίδνληαη ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο έθηαζεο ηεο κνπζηθήο θαη 

ηνπ έξγνπ ζπλνιηθά πνπ ην απνκαθξχλεη ζπλεηδεηά πιένλ απφ ηελ θιαζηθή κνπζηθή, 

ζηελ απήρεζε ηεο ηδαδ κνπζηθήο αιιά θαη ζηε δεκνηηθφηεηα πνπ απέθηεζε ν 

θηλεκαηνγξάθνο κεηαβάιινληαο κε γξήγνξνπο ξπζκνχο ηα αηζζεηηθά δεηνχκελα ησλ 

ζεαηψλ. Ζ ηάζε θπγήο θαη νλεηξνπφιεζεο ηνπ πξνεγνχκελνπ δηαζηήκαηνο 

παξαρσξεί ηε ζέζε ηεο ζηελ απαίηεζε γηα πεηζηηθφηεξε αλαπαξάζηαζε ηεο δσήο 

(Υαηδεπαληαδήο θαη Μαξάθα 1977: 137). Σα έξγα απηήο ηεο πεξηφδνπ 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο λέεο απηέο ηάζεηο θαη πξνηηκήζεηο ζηε κνπζηθή θαη ζηνλ ρνξφ 

θαη παξνπζηάδνληαη κε κεγάιε επηηπρία απνκαθξχλνληαο νξηζηηθά ηελ Αζελατθή 

Οπεξέηα απφ ηα βηελέδηθα θαη γαιιηθά πξφηππα. Οη ζίαζνη ηεο Έιζαο Έλθει θαη ηνπ 

Γηάλλε Παπατσάλλνπ, ηαγκέλνη ζηελ ππεξεζία ηεο μέλεο Οπεξέηαο, έρνληαο ράζεη 

κεηά ην 1922 ηηο κεγάιεο κάδεο θνηλνχ πνπ αγαπνχζε απηφ ην είδνο, αιιά θαη ηελ 

αλαθηνξηθή επηρνξήγεζε,  βίσζαλ δχζθνιεο κέξεο θαη ηειηθά ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ 1920 ηεξκάηηζαλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο (Γιπηδνπξήο 1999: 37).   

ηε θζίλνπζα πνξεία ηεο Οπεξέηαο ζηελ Διιάδα πξνζηίζεηαη θαη ε άλζηζε ησλ 

δηζθνγξαθηθψλ εηαηξηψλ, ε εμάπισζε ηνπ ξαδηνθψλνπ, ηνπ θσλνγξάθνπ θαη ηνπ 

γξακκνθψλνπ. Μέρξη ηφηε ε Οπεξέηα δελ απνηεινχζε απιά έλα κνπζηθνζεαηξηθφ 

δξψκελν. Ήηαλ ε ίδηα ε κνπζηθή θαη ε δηαζθέδαζε ζηελ Αζήλα. Σελ αλάγθε ηνπ 
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θνηλνχ γηα κνπζηθή εμαζθάιηδαλ ην ειαθξφ κνπζηθφ ζέαηξν θαη ιηγφηεξν ηα θέληξα 

δηαζθέδαζεο, νη ιαηέξλεο θαη νη ππαίζξηεο νξρήζηξεο (Υαηδεπαληαδήο 2014: 367). Ζ 

κνλφδξνκε απηή ζρέζε ζηαδηαθά άξρηζε λα πεξηνξίδεηαη θαζψο ν Αζελαίνο δελ είρε 

πηα ηελ αλάγθε παξαθνινχζεζεο κηαο ηξίσξεο νπεξεηηθήο δξάζεο αθνχ είρε ηε 

δπλαηφηεηα λα δηαζθεδάζεη νπνπδήπνηε κε κηα ερνγξαθεκέλε κνπζηθή, 

ζεκεηψλνληαο έηζη πιήγκα ζηνπο ζηαζάξρεο πνπ αλαδεηνχζαλ ηξφπνπο πξνζέιεπζεο 

ηνπ θφζκνπ ζηα ζέαηξά ηνπο δίλνληαο ηελ επθαηξία θαη ζε λένπο ζπλζέηεο λα 

εκθαληζηνχλ ζηελ Αζελατθή ζθελή (Υαηδεπαληαδήο θαη Μαξάθα 1977: 137). 

Απφ ην 1925 νη δεκνθηιέζηεξεο νπεξέηεο ήηαλ απνθιεηζηηθά ειιεληθέο γεγνλφο πνπ 

δεκηνχξγεζε πξνζδνθίεο ζρεηηθά κε ηε δεκηνπξγία πξσηφηππεο ειιεληθήο ειαθξάο 

κνπζηθήο ζηακαηψληαο ην θαηλφκελν ηεο αληηγξαθήο ή δηαζθεπήο γλσζηψλ 

κεισδηψλ (Διιεληθή 23.12.1928: 1). ηνπο ζπλζέηεο πνπ ζεκεηψλνπλ επηηπρία ηα 

ηειεπηαία ρξφληα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1920 δελ ζπγθαηαιέγνληαη κφλν νη Θ. 

αθειιαξίδεο (Ρνδίηα ην 1925, Χαιηκά ην 1926 θαη Μηο Σζάξιεζηνλ ην 1928) θαη Ν. 

Υαηδεαπνζηφινπ (Πξώηε αγάπε ην 1929) αιιά θαη άιινη αμηφινγνη ζπλζέηεο, φπσο ν 

Γηάλλεο Κνκλελφο, ζπλζέηεο ηεο δεκνθηιέζηεξεο νπεξέηαο ηνπ 1928, Κηθή – Κνθό 

(εηξαγάθεο, η. Α΄, 2009: 231). 

Οδεχνληαο πξνο ηε δεθαεηία ηνπ 1930, ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο Οπεξέηαο κε ηελ 

πνιχηηκε εκπεηξία ρξφλσλ ζα κεηαπεδήζεη ζηελ Δπηζεψξεζε πνπ ζα γλσξίζεη κία 

λέα κεγάιε αλάθακςε θαζηζηψληαο ηα φξηα αλάκεζα ζε νπεξεηηθνχο θαη 

επηζεσξεζηαθνχο ζηάζνπο δπζδηάθξηηα (Υαηδεπαληαδήο 2014: 366). 

 

 

1.4.2. ΣΟ ΛΑΗΚΟ ΣΟΗΥΔΗΟ ΣΖΝ ΟΠΔΡΔΣΑ  

Παξά ην γεγνλφο φηη ε Οπεξέηα σο κνπζηθνζεαηξηθφ είδνο ζηελ ειιεληθή 

πξαγκαηηθφηεηα ζπλδέζεθε εμαξρήο κε ηηο θπξίαξρεο ηάζεηο εμεπξσπατζκνχ ππήξρε 

πάληα ην πεξηζψξην εηζξνήο εγρψξησλ ζηνηρείσλ αθελφο ζηε κνπζηθή κε ηελ επηινγή 

ιατθψλ ζθνπψλ θαη ξπζκψλ θαη αθεηέξνπ ζην πνηεηηθφ θείκελν ζε κηα πξνζπάζεηα 

πξνζέγγηζεο ησλ ρακειφηεξσλ θνηλσληθψλ ζηξσκάησλ.  
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Σν ηέινο ηνπ 19νπ αηψλα ζεκαηνδνηεί ζπλάκα ην ηέινο ηεο αθκήο ηνπ Κωκεηδπιιίνπ 

θαη ηνπ Γξακαηηθνύ εηδπιιίνπ πνπ κπνξεί λα μεθίλεζαλ απεπζπλφκελα ζην 

κεζναζηηθφ θνηλφ ηεο αζελατθήο πξσηεχνπζαο αιιά θαηέιεμαλ λα θεληξίδνπλ ην 

ελδηαθέξνλ ησλ πην ιατθψλ ζηξσκάησλ δίλνληαο ηε ζθπηάιε ζηελ Οπεξέηα θαη ηελ 

Δπηζεψξεζε θαη ζην πέξαζκα απφ ηελ εζνγξαθία ζηνλ θνζκνπνιηηηζκφ (εηξαγάθεο 

2008: 31). Ζ εηζαγσγή ησλ επξσπατθψλ ηάζεσλ ζηελ ειιεληθή θνηλσλία ζπλδέζεθε 

ζηελά κε ην ειαθξφ κνπζηθφ ζέαηξν θαη ην 1911 νη επξσπατζηέο δήισλαλ κε 

ππεξεθάλεηα φηη ε Οπεξέηα θαη ε Δπηζεψξεζε είραλ θαηνξζψζεη λα εμαθαλίζνπλ ηνλ 

ακαλέ απφ ηελ Αζήλα (Υαηδεπαληαδήο 1986: 105).  

Γηα ηελ επηβίσζή ηνπο φκσο νη ζίαζνη ήηαλ απαξαίηεην λα ζπδεχμνπλ θαη ηηο δχν 

ηάζεηο ελψλνληαο ζηελ πιαηεία ησλ ζεάηξσλ ηνπο ζεαηέο απφ θάζε θνηλσληθή ηάμε. 

Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα απνηεινχλ ε ζχλζεζε ελφο δετκπέθηθνπ ρνξνχ απφ 

ηνλ Θ. αθειιαξίδε ην 1904 φηαλ έγξαθε ηε κνπζηθή γηα ηεο Δθθιεζηάδνπζεο ηνπ 

Αξηζηνθάλε ζηε "Νέα θελή" ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υξεζηνκάλνπ (Αλσγεηαλάθεο 

1985: 605), ζχλζεζε πνπ πξνθάιεζε κεγάιν ζθάλδαιν ζηε ζεαηξηθή δσή ηεο πφιεο 

θαζψο θαη ε παξαδνρή ηνπ ίδηνπ ζπλζέηε φηη δηακνξθψλεη ηηο ζπλζέζεηο ηνπ βάζεη 

νπνηνπδήπνηε αθνχζκαηνο ζε ηφπνπο έκπλεπζεο φπσο ηα θαθέ-ζαληάλ θαη ηα ιατθά 

ζεάκαηα πνπ παξνπζηάδνληαλ ζηελ πεξηνρή ησλ Παηεζίσλ (Γνληάο 2007: 21).  

Οη ληθεθφξνη Βαιθαληθνί Πφιεκνη θαη ην θιίκα εζληθήο αλάηαζεο πνπ επηθξάηεζε 

ελέηεηλε ηελ πξνζπάζεηα εζληθήο (ή ηαμηθήο) ζπκθηιίσζεο πνπ επεθηάζεθε ζηα 

ζπλνηθηαθά ζέαηξα, φπνπ παξνπζηάδνληαλ θαη’ επαλάιεςε ιατθά ζεάκαηα θαη 

επηζεσξήζεηο κε εζνγξαθηθά ζηνηρεία θαη θνηλσληθνπνιηηηθή ζάηηξα (θνύπα ηνπ 

Μεηαμνπξγείνπ ηνπ Θάλνπ Εάρνπ θαη ΑΟΓΟ ηεο Θεψλεο Φαξέα) θαζψο επίζεο θαη 

ιατθέο νπεξέηεο (Αιάξγα απ’ ηα μαδέξθηα απφ ηνλ ζίαζν Γεκεηξαθφπνπινπ) πνπ 

ζπγθέληξσλαλ ηελ πξνηίκεζε ζεαηψλ απφ φιεο ηηο θνηλσληθέο ηάμεηο (Ληάβαο 2009: 

84-85). 

ηαλ ην 1917 παξαζηάζεθαλ ηα Δξωηηθά Γπκλάζηα ηνπ Ν. Υαηδεαπνζηφινπ θαη έλα 

ρξφλν αξγφηεξα, ην 1918, Ο Βαθηηζηηθόο ηνπ Θ. αθειιαξίδε ήηαλ ε ζεηξά ηεο 

Οπεξέηαο λα πξνζπαζήζεη λα ζπλελψζεη ηα θνηλσληθά ζηξψκαηα ζηηο πιαηείεο ησλ 

ζεάηξσλ ηεο αζελατθήο πξσηεχνπζαο. Έρνληαο σο θξηηήξην ηε ζηφρεπζε ζην επξχ 

θνηλφ νη πνιεκηθέο ζπλζήθεο άξρηζαλ λα εμσξαΐδνληαη, ν εξσηζκφο λα παξνπζηάδεηαη 

σο πξνλφκην ησλ ιατθψλ ηάμεσλ θαη επηπιένλ λα ριεπάδνληαη νη αζηνί πνπ 
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απνθεχγνπλ ηε ζηξάηεπζε. Απηή ε ηάζε επέθεξε ζηελ ειιεληθή Οπεξέηα κία κεγάιε 

αιιαγή ζην χθνο θαη ηνλ ραξαθηήξα ηεο κεηαηξέπνληάο ηελ απφ θνζκνπνιίηηθν ζε 

εζνγξαθηθφ κνπζηθνζεαηξηθφ είδνο (εηξαγάθεο 2008: 33). 

Σα πξάγκαηα άιιαμαλ ξηδηθά κε ηελ παξνπζίαζε ηνπ έξγνπ ηνπ Ν. Υαηδεαπνζηφινπ 

Οη Απάρεδεο ηωλ Αζελώλ ην 1921, έξγν ζηαζκφο πνπ ζεκαηνδφηεζε κε ηηο ηνικεξέο 

αιιαγέο ηνπ ηηο εμειίμεηο. Πξσηαγσληζηέο δελ είλαη πηα νη αζηνί αιιά δχν ιατθνί 

ηχπνη (Καξθαιέηζνο θαη Καξνχκπαο) πνπ κάιηζηα ηξαγνπδνχλ δχν ακαλέδεο θαζψο 

θαη έλα ηξαγνχδη πνπ πξννηθνλνκεί ην κέιινλ κε ηνπο ζηίρνπο ηνπ:  

Με βηνιηά θαη κε ιαηέξλεο, κε κπνπδνχθη, κπαγιακά  

κέζα ζ’ φιεο ηηο ηαβέξλεο ζα ηα θάλνπκε θηκά. 
  

Ζ θπξίαξρε παξνπζία ησλ απηψλ δχν θσκηθψλ ηχπσλ, ηνπ Καξθαιέηζνπ θαη ηνπ 

Καξνχκπα, πνπ αληαπνθξίλνληαλ ζην ζηφρν ηεο εμηδαληθεπκέλεο παξνπζίαζεο ηνπ 

ηχπνπ ηνπ ιατθνχ, αζελαίνπ Μάγθα θαη ηνπ απαξαίηεηνπ ζπληξφθνπ ηνπ, ζπλέβαιε 

απνθαζηζηηθά ζηελ επηηπρία πνπ γλψξηζε ε ζπγθεθξηκέλε νπεξέηα κεηαμχ άιισλ θαη 

ιφγσ ηνπ ζξηάκβνπ ηνπο επί ησλ πινπζίσλ (νηθνγέλεηα Παξαιή). Οη θεληξηθνί απηνί 

ραξαθηήξεο ήηαλ ήδε γλσζηνί απφ ηελ Δπηζεψξεζε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1910 θαζψο 

θαη ηνλ Καξαγθηφδε. Ζ εμέιημή ηνπο, εληνχηνηο, μεθίλεζε κε ηελ εηζαγσγή ηνπ ηχπνπ 

απηνχ, ζε κία παξαιιαγή ηνπ κε ζηξαηησηηθή ζηνιή (Σηκνιέσλ Μπειάο), ιίγν 

λσξίηεξα κε κία άιιε νπεξέηα ηνπ Ν. Υαηδεαπνζηφινπ, ηα Δξωηηθά Γπκλάζηα, ην 

1917, ζε ιηκπξέην ηνπ Νίθνπ Παξαζθεπφπνπινπ επηηξέπνληαο ηελ εζνγξαθηθή ηάζε 

λα ζπκπνξεπηεί ηελ πεξίνδν εθείλε κε ηελ θνζκνπνιίηηθε ζην είδνο ηεο Οπεξέηαο 

(εηξαγάθεο, η. Α΄, 2009: 48). 

Ο θφζκνο ηεο αξηζηνθξαηηθήο ηάμεο, ν νπνίνο παξνπζηαδφηαλ ζηελ Οπεξέηα κε κηα 

δηάζεζε ζαπκαζκνχ θαη κπζνπνίεζεο κέζα απφ ηε δξάζε ησλ δπν θσκηθψλ ηχπσλ, 

αξρίδεη λα ινηδνξείηαη. Οη Καξθαιέηζνο θαη Καξνχκπαο κε ηε ζπλδξνκή ηνπ ηξίηνπ 

ηεο παξέαο, ηνπ Πξίγθηπα, αθνχ πξψηα απηνζαξθάδνληαη, δηαθσκσδνχλ φινπο ηνπο 

εθπξνζψπνπο ηεο πςειήο θνηλσλίαο ζην έξγν, νιφθιεξν ηνλ ηξφπν δσήο ηνπο, ηηο 

ζπλήζεηέο ηνπο, ηνλ θψδηθα επηθνηλσλίαο ηνπο, ην γισζζηθφ ηνπο χθνο 

(θαζαξεχνπζα), ην ζχζηεκα ησλ αμηψλ ηνπο, ηνλ λενπινπηηζκφ ησλ Αζελαίσλ ζην 

ζχλνιφ ηνπ. ην ίδην πιαίζην ζαηηξίδεηαη ηαπηφρξνλα θαη ε μελνκαλία ησλ θαηνίθσλ 
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ηεο πξσηεχνπζαο, ε εκκνλή ηνπο ζε κία εηηνπαζή ζχγθξηζε νπνηαζδήπνηε έθθξαζεο 

ηεο θαζεκεξηλήο ηνπο δσήο κε ηηο αληίζηνηρεο επξσπατθέο. ε γεληθέο γξακκέο, 

ζπληζηά, ζα κπνξνχζε θαλείο λα παξαηεξήζεη, κηα έληνλε θξηηηθή, πνπ έρεη απνδέθηε 

ηελ πξφζθαηα δηακνξθσκέλε αζηηθή ηάμε θαη ηελ αξηζηνθξαηία, θξηηηθή πνπ ζηε 

βηελλέδηθε ή γαιιηθή Οπεξέηα ζα ήηαλ αδηαλφεηε (εηξαγάθεο 2008: 33).  

Ζ δεκνηηθφηεηα πνπ απέθηεζαλ νη δχν ραξαθηεξηζηηθνί ηχπνη (Καξθαιέηζνο θαη 

Καξνχκπαο) νδήγεζε ηνπο αλζξψπνπο ηνπ ζεάκαηνο ηεο επνρήο ζηελ αλαδήηεζε 

ηξφπσλ πεξαηηέξσ «εθκεηάιιεπζήο» ηνπο κέζσ λέσλ έξγσλ κε ηελ παξνπζίαζε επί 

ζθελήο δσληαλψλ εθπξνζψπσλ ηνπ ιανχ ρσξίο αξλεηηθά ραξαθηεξηζηηθά (βηαηφηεηα, 

ζξαζπδεηιία, πνιηηηθή αλεζηθφηεηα). Με απηφ σο θξηηήξην, κεηά ηνπο Απάρεδεο ηωλ 

Αζελώλ (1921), ν ηχπνο ηνπ Αζελαίνπ Μάγθα θαζίζηαηαη πιένλ θνηλφο ηφπνο φρη 

απνθιεηζηηθά ζηα ζεαηξηθά είδε ζπιιήβδελ (εθηφο απφ ην είδνο ηνπ ειαθξνχ 

κνπζηθνχ ζεάηξνπ θαη ζην είδνο ηνπ ζνβαξνύ ζεάηξνπ) αιιά επηπιένλ ζε θαζεκεξηλά 

αλαγλψζκαηα ζηηο εθεκεξίδεο ηεο πεξηφδνπ ζε κνξθή ρξνλνγξαθήκαηνο, ζηνλ 

θηλεκαηνγξάθν θαζψο θαη ζην ηνκέα ηεο δηαθήκηζεο αλάγνληάο ηνλ ζε ιατθή 

θηγνχξα αληίζηνηρε κε εθείλεο πνπ παξνπζηάδνληαλ ζηνλ Καξαγθηφδε (εηξαγάθεο, η. 

Α΄, 2009: 48-50). 

Ο πξνζαλαηνιηζκφο απηφο αλαδεηθλχεη επηπιένλ ην δίπνιν θηώρεηα – πινύηε ζηε 

ζεκαηνινγία ηεο Οπεξέηαο ζηελ Αζήλα θαηά ηε δεχηεξε δεθαεηία ηνπ 20νχ αηψλα. 

Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ζην έξγν γίλεηαη αλαθνξά ζηε θηώρεηα 21 θνξέο θαη 4 θνξέο 

ν Πξίγθηπαο αλαθέξεηαη σο «θησρφο, πιελ ηίκηνο» (εηξαγάθεο 2008: 36). Σν 

αληηζεηηθφ απηφ ζρήκα έξρεηαη λα αληηθαηαζηήζεη ηελ αληίζεζε ρωξηό – Αζήλα πνπ 

είρε εηζάγεη λσξίηεξα ην Κσκεηδχιιην, είρε δηαηεξήζεη ε Δπηζεψξεζε αιιά είρε πηα 

θζαξεί. Οη ιατθνί ήξσεο πνπ κέρξη πξηλ ιίγα ρξφληα ρξεζηκνπνηνχληαλ ζηα έξγα 

απιά γηα λα ηα εκπινπηίζνπλ κε θάπνηεο θσκηθέο ζθελέο, πεξλνχλ απφ δεχηεξν ζε 

πξψην πιάλν θαη γίλνληαη πξσηαγσληζηέο. Γελ είλαη πηα νη αζηνί πνπ θπξηαξρνχλ 

ζηελ πινθή αιιά νη ιατθνί ηχπνη (εηξαγάθεο, η. Α΄, 2009: 88). 

Αξγφηεξα, θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1930, φξγαλα θαη είδε κνπζηθήο, φπσο ν κπαγιακάο 

θαη ην κπνπδνχθη πνπ κέρξη ηφηε αληηκεησπίδνληαλ σο «ρπδαίν φξγαλν» καδί κε ην 

ξεκπέηηθν ηξαγνχδη άξρηζαλ λα αλαδχνληαη κέζα απφ ηελ απφιπηε θπξηαξρία ησλ 

δχν ζπλζεηψλ ειαθξνχ ηξαγνπδηνχ ησλ πξνεγνχκελσλ ρξφλσλ θπξίσο ιφγσ ησλ 

δηζθνγξαθηθψλ εηαηξηψλ πνπ άξρηζαλ λα επελδχνπλ ζην λέν είδνο. Σν θαινθαίξη ηνπ 
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1936 ν Ησάλλεο Μεηαμάο μεθίλεζε κηα δηθηαηνξία πνπ έπιεμε αλεμαηξέησο φινπο 

ηνπο ρψξνπο ιατθήο έθθξαζεο: ηελ Οπεξέηα θαη ηελ Δπηζεψξεζε, ην Θέαηξν θηψλ 

θαη ην Ρεκπέηηθν ηξαγνχδη. ζα ζεσξήζεθαλ αλεπηζχκεηα ζηνηρεία ιατθνχ 

πνιηηηζκνχ θαη φ, ηη δελ αληηκεησπίζηεθε σο απφιπηα γλήζην ειιεληθφ έπξεπε λα 

εμαιεηθζεί (Υαηδεπαληαδήο 2014: 452).  

Δληνχηνηο, θαη παξά ην γεγνλφο φηη ην δεηνχκελν ήηαλ ε δηαθνπή εηζξνήο μέλσλ 

έξγσλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο Σέρλεο πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηρζεί ην εγρψξην 

ζηνηρείν θαη δε ην ιατθφ, ζηελ ειιεληθή Οπεξέηα δελ ζπλέβε θάηη αλάινγν. Ζ ίδξπζε 

ηεο Δζληθήο Λπξηθήο θελήο (1939) ζεκαηνδφηεζε ηελ επηζηξνθή ζηα αθνχζκαηα 

ηεο βηελέδηθεο νπεξέηαο πνπ απφ ρξφληα ζεσξνχληαλ παξσρεκέλε. Σαπηφρξνλα, 

θξίζεθε απαξαίηεην λα πεξηνξηζηεί ην ιατθφ ζηνηρείν ζηελ πιαηεία ηεο Λπξηθήο πνπ 

άλνημε ηηο πφξηεο ηεο ζην θνηλφ κε ηε Νπρηεξίδα ηνπ Γ. ηξάνπο, ην κνλαδηθφ, ίζσο, 

μέλν έξγν ειιεληθνχ ζηάζνπ ζηε δηάξθεηα ηνπ Μεζνπνιέκνπ. Έηζη, απαγνξεχηεθαλ 

νη επηδνθηκαζίεο, ηα ρεηξνθξνηήκαηα κεηαμχ ησλ κνπζηθψλ κεξψλ, ηα κπηδαξίζκαηα, 

νη επαλαιήςεηο δειαδή κνπζηθψλ θνκκαηηψλ, ηα επηθσλήκαηα θαη ηα 

πνδνθξνηήκαηα ηεο γαιαξίαο, ζηεξψληαο, κε ηνλ ηξφπν απηφ, ην ζηνηρείν ηεο 

δσηηθφηεηαο ζην κνπζηθνζεαηξηθφ είδνο ηεο Οπεξέηαο (εηξαγάθεο 2008: 36). 

 

 

 

 

1.5. Ζ ΟΠΔΡΔΣΑ ΣΖ ΓΔΚΑΔΣΗΑ ΣΟΤ 1930  

Ζ δεθαεηία ηνπ 1930, ε δεχηεξε πεξίνδνο ηνπ Μεζνπνιέκνπ, ζεκαδεχηεθε απφ ηελ 

νηθνλνκηθή θξίζε ηνπ 1929, ε νπνία επεξέαζε ζεκαληηθά ην κνπζηθφ ζέαηξν πνπ 

παξφια απηά δηαηεξήζεθε αθκαίν θαη αθνινχζσο απφ ηελ επηβνιή ηεο δηθηαηνξίαο 

ηνπ Η. Μεηαμά πνπ, κεηαμχ άιισλ, επέθεξε έλαλ άθξσο ξπζκηζηηθφ θαη επεκβαηηθφ 

ραξαθηήξα ζηε ζεαηξηθή δσή ηεο Αζήλαο (Ράπηεο 1989: 261).  

ηελ Οπεξέηα, πνπ είρε απνιέζεη πηα ηελ θιαζηθή ηεο κνξθή, άξρηζαλ λα δεζπφδνπλ 

νινέλα θαη πεξηζζφηεξν εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ είραλ θάλεη ηελ εκθάληζή ηνπο ηελ 

πξνεγνχκελε δεθαεηία: νη επηδξάζεηο απφ ηνλ θηλεκαηνγξάθν βαζκηαία νδήγεζαλ 

κεηά ην 1930 ζηελ επηθξάηεζε ηνπ Μηνχδηθαι. Ζ λέα άλνδνο ηεο Δπηζεψξεζεο απφ 

ηε κηα θαη ν θηλεκαηνγξάθνο απφ ηελ άιιε πξνθάιεζαλ κεγάιε ζχγρπζε ζηελ 
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Οπεξέηα πνπ γηα λα επηβηψζεη φθεηιε λα πξνζαξκνζηεί κε φπνηνλ ηξφπν κπνξνχζε 

ζηα θαηλνχξγηα δεδνκέλα πνπ εηζήγαγαλ ηα λέα ζεάκαηα απνηηλάζζνληαο εθείλα ηα 

ζηνηρεία πνπ απνδεηθλχνληαλ πηα παξσρεκέλα: ηηο πξηκαληφλεο, ηνπο ηελφξνπο θαη ην 

κπαιέην ηεο πνπ ρξεηαδφηαλ λα απνηειέζεη κέξνο ηεο θχξηαο πινθήο θαη δξάζεο σο 

θπζηθή ζπλέρεηά ηεο θαη φρη σο θάηη εληειψο απηφλνκν (Υαηδεπαληαδήο 2014: 367).  

Σν πξφβιεκα δελ ήηαλ κφλν ειιεληθφ. ηε Βηέλλε πνπ ηα πξψηα ρξφληα αλάπηπμεο 

ηεο Οπεξέηαο ππήξμε ζπλψλπκν ηεο θαληαζκαγνξίαο, ηεο πνιπηέιεηαο θαη ηεο 

απφδξαζεο, γηλφηαλ ιφγνο γηα καξαζκφ ηνπ είδνπο θαζψο ην βηελλέδηθν πξφηππν, 

μεπεξαζκέλν, είρε απφ θαηξφ εγθαηαιεηθζεί. Οη πξνζπάζεηεο ηεο Οπεξέηαο λα 

αληαπεμέιζεη ζηηο λέεο ζπλζήθεο θαζίζηαληαη άθαξπεο αθνχ νπζηαζηηθά 

απνκπζνπνηνχζαλ ην ίδην ην είδνο αθπξψλνληαο ηελ νλεηξνπφια ιεηηνπξγία θαη ηελ 

αίγιε ηεο (εηξαγάθεο, η. Α΄, 2009: 442-443). 

Ο παληθφο πνπ δεκηνπξγήζεθε ζηελ Αζήλα ήηαλ ηέηνηνο, ψζηε δηαπηζηψλεηαη φηη κηα 

ζεηξά απφ ραξαθηεξηζκνχο, θάπνηνη εθ ησλ νπνίσλ είραλ εηζαρζεί ήδε ηελ 

πξνεγνχκελε δεθαεηία, φπσο κνπζηθή θσκσδία, ακεξηθαληθή νπεξέηα, ξεβχ-νπεξέηα, 

νπεξέηα-επηζεψξεζε, θαληαζκαγνξηθή νπεξέηα, άξρηζαλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη απφ 

ηνπο ζπλζέηεο ζε κηα πξνζπάζεηα λα πεξηγξάςνπλ ηα αλάκηθηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

λένπ είδνπο πνπ θηινδνμνχζε λα θέξεη ηαπηφρξνλα ηνλ αέξα ηνπ ακεξηθάληθνπ 

Μηνχδηθαι θαη ηεο αζελατθήο πξαγκαηηθφηεηαο θαζψο δελ κπνξνχζε λα κέλεη 

αλεπεξέαζην απφ ηε λέα άλζηζε ηεο Δπηζεψξεζεο. ηελ  Διιάδα ν φξνο Μηνχδηθαι, 

πξνθεηκέλνπ λα πεξηγξάςεη έξγα αλάινγνπ ραξαθηήξα, δελ ρξεζηκνπνηήζεθε πξηλ ην 

1950 παξφια απηά ζηελ αζελατθή πξσηεχνπζα παξνπζηάδνληαλ ηέηνηνπ είδνπο 

ζεάκαηα ήδε απφ ην 1928 [Ρνδκαξί (Rose Marie) θαη Νν λν Ναλέη (No, no Nanette)] 

θαη κάιηζηα απφ ειιεληθνχο ζηάζνπο ελψ θάπνηα, αθφκε θαη γλήζηα ακεξηθάληθα  

Μηνχδηθαι (Σδηκ ρξπζό κνπ, ην 1930), παξνπζηάδνληαλ ππφ ηνλ ηίηιν Οπεξέηα 

(εηξαγάθεο, η. Α΄, 2009: 442, 445). 

Αλάινγεο εμειίμεηο επέθεξε θαη ε θπξηαξρία ηεο ηδαδ κνπζηθήο. Απφ ηηο αξρέο αθφκα 

ηνπ 20νχ αηψλα ε αλάπηπμε ηνπ ξαδηνθψλνπ θαη ηνπ γξακκνθψλνπ αιιά θαη ε 

κεηαλάζηεπζε ζπλέβαιαλ ζηε δηάδνζε απηνχ ηνπ κνπζηθνχ είδνπο πνπ κε ηνλ 

απηνζρεδηαζηηθφ ηνπ ραξαθηήξα θαηφξζσζε γξήγνξα λα γίλεη αγαπεηφ ζηελ Δπξψπε. 

Ζ Οπεξέηα, είδνο δηαζθέδαζεο θαη ζπγρξφλσο θνξέαο ησλ λέσλ ηάζεσλ, ελέηαμε 

εχθνια ηε ηδαδ κνπζηθή θαη νξρήζηξα ζηα έξγα ηεο ζέινληαο λα πξνζδψζεη 
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ραξαθηεξηζηηθά αλαλέσζεο πνπ ζα ηελ απνκάθξπλαλ απφ ηνλ «βαξχ» ραξαθηήξα ηεο 

βηελλέδηθεο θαη ηνλ μεπεξαζκέλν ηεο γαιιηθήο νπεξέηαο (εηξαγάθεο 2005: 18-19).  

ηελ Διιάδα εηζεγεηήο ηεο λέαο ηάζεο ππήξμε ν Θ. αθειιαξίδεο κε ηελ νπεξέηα 

Μπαιαξίλα (1926) ρξεζηκνπνηψληαο ηδαδ νξρήζηξα γηα ηελ παξάζηαζή ηεο. 

Δπηπξφζζεηα, ζηα κέζα ηνπ 1930 ε νξρήζηξα ειαθξνχ κνπζηθνχ ζεάηξνπ 

κεηνλνκάζηεθε ζε ζπκθσληθή νξρήζηξα ηδαδ πνπ εθηφο απφ ηελ παξνπζία ηεο ζηηο 

ζεαηξηθέο ζθελέο εκθαληδφηαλ επίζεο θαη ζε θέληξα δηαζθέδαζεο ( ζλνο, 6.3.1934). 

Αθφκε, ηελ ίδηα πεξίνδν θάλνπλ ηελ εκθάληζή ηνπο ζηηο παξαζηάζεηο νπεξεηψλ 

δηπιέο νξρήζηξεο, κία ηδαδ θαη κηα ζπκθσληθή, ε ιεηηνπξγία ησλ νπνίσλ βαζίζηεθε 

ζε κνπζηθνχο πνπ κπνξνχζαλ λα παίδνπλ απφ δχν ή ηξία δηαθνξεηηθά φξγαλα 

«ππεξεηψληαο» πφηε ηε κία θαη πφηε ηελ άιιε νξρήζηξα. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη 

κεηαπνιεκηθά απφ ηηο ελνξρεζηξψζεηο νπεξέηαο αθαηξέζεθε απηφ ην ηδαδ ζηνηρείν 

ζηεξψληαο απφ ηα έξγα απηά ηελ αηκφζθαηξα ηεο επνρήο ηνπο (εηξαγάθεο 2005: 

19).  

Ζ εγθαζίδξπζε ηεο δηθηαηνξίαο ηνπ Η. Μεηαμά ην 1936 άιιαμε άξδελ ηηο ζπλζήθεο 

πνπ επηθξαηνχζαλ κέρξη ηφηε ζηα κνπζηθά ζεάκαηα ηεο ρψξαο. Γλσζηνπνηψληαο απφ 

ηελ αξρή ηηο πξνζέζεηο ηνπ πεξί ειιεληθφηεηαο αληηκεησπίζηεθε επλντθά κφλν ην, 

απφ ρξφληα, «λεθξφ» Κσκεηδχιιην σο γλήζηα έθθξαζε ειιεληζκνχ, εληζρχζεθε κε 

θάζε ηξφπν ην ζέαηξν πξφδαο κέζσ ζθιεξψλ δησγκψλ πνπ επηβιήζεθαλ ζην ειαθξφ 

κνπζηθφ ζέαηξν ζπλνιηθά (κπαιέην, ρνξσδία, θείκελα, μέλνη εζνπνηνί θαη 

ρνξνγξάθνη, θσκηθή ηππνινγία) κε κνριφ ηελ άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο ηνπ 

εζνπνηνχ πνπ άξρηζε λα εθαξκφδεηαη θαη έπιεμε αλεπαλφξζσηα ηελ Οπεξέηα θαη ηελ 

Δπηζεψξεζε. Αθφκε, κέζα ζε έλα θαζεζηψο πιήξνπο αδηαθάλεηαο ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

ηα ρξήκαηα ηνπ σκαηείνπ Διιήλσλ Ζζνπνηψλ γηα ηελ ίδξπζε ελφο θαηλνκεληθά 

εκηθξαηηθνχ Θηάζνπ Οπεξέηαο (Οπεξέηα Πξσηεπνχζεο, 1938), ζηνλ νπνίν φκσο ν 

δηθηάηνξαο είρε ζπκβάιεη απιά κε ππνζρέζεηο (Υαηδεπαληαδήο 2014: 367). 

πγρξφλσο, επεηξάπε ε εηζαγσγή μέλσλ ηαηληψλ κε ηαπηφρξνλε κείσζε ηνπ θφξνπ 

ζηνπο θηλεκαηνγξάθνπο ηε ζηηγκή πνπ ε θνξνινγία ηνπ ειαθξνχ κνπζηθνχ ζεάηξνπ, 

πνπ έθηαλε ζην 45% ησλ εηζπξάμεσλ, δηαηεξήζεθε αζθψληαο αζθπθηηθέο πηέζεηο 

ζηνπο ζηαζάξρεο, νη νπνίνη θαηφξζσζαλ λα δηαηεξήζνπλ ηηο ζεαηξηθέο ηνπο αίζνπζεο 

παξά ηηο παγθφζκηεο ηάζεηο κεηαηξνπήο απηψλ ζε θηλεκαηνγξάθνπο.  
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Τπφ απηέο ηηο ζπλζήθεο πνιινί κνπζηθνί ζίαζνη ζηξάθεθαλ αξρηθά πξνο ηηο κεγάιεο 

αίζνπζεο δηαζθέδαζεο (music hall), νη νπνίεο ελέηαμαλ ζην πξφγξακκά ηνπο βαξηεηέ 

πνπ παξνπζίαδαλ επηζεσξεζηαθά λνχκεξα, νπεξεηηθά ηξαγνχδηα θαη ρνξνχο ελψ 

κεγάιε κεξίδα ηνπ ειαθξνχ κνπζηθνχ ζεάηξνπ αλαγθάζηεθε λα αλαδεηήζεη δνπιεηά 

ζην εμσηεξηθφ ( ζλνο, 23.9.1924: 1).  

 

 

1.6. ΟΓΔΤΟΝΣΑ ΠΡΟ ΣΖΝ ΣΔΛΔΤΣΑΗΑ ΠΔΡΗΟΓΟ  

Μεηά ηελ θήξπμε ηνπ ειιελντηαιηθνχ πνιέκνπ ζηελ Διιάδα ην 1940, ε Οπεξέηα 

νδεχεη πξνο ηελ νξηζηηθή εμαθάληζή ηεο, πνξεία πνπ ζα θνξπθσζεί κε ην πέξαο ηνπ 

Β΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, θαζψο ε ειαθξά δηαζθέδαζε ζηελ Αζήλα πεξηνξίζηεθε 

ζην είδνο ηεο πνιεκηθήο Δπηζεψξεζεο (Υαηδεπαληαδήο 2014: 366). Φήγκαηα 

Οπεξέηαο ζπλαληψληαη πιένλ ζε άιια είδε πνπ δνθηκάδνληαη ζην ζέαηξν 

(θαξζνθσκσδίεο) θαη αξγφηεξα θηλεκαηνγξαθνχληαη ζπλνδεία κνπζηθήο απφ 

δεκηνπξγνχο πνπ είραλ ζεηεχζεη ηα πξνεγνχκελα ρξφληα ζηα δηάθνξα είδε ηνπ 

ειαθξνχ κνπζηθνχ ζεάηξνπ. Σα 500 πεξίπνπ πξσηφηππα ειιεληθά ειαθξά κνπζηθά 

έξγα, ηα νπνία αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαθνξέο πνπ εκθάληδαλ, νλνκάζηεθαλ 

ζπιιήβδελ νπεξέηεο θαη παξνπζηάζηεθαλ ζηα ρξφληα ηνπ Μεζνπνιέκνπ, 

απνηεινχζαλ γηα ηνπο ζπγγξαθείο θαη ηνπο ζπλζέηεο ηνπο κηα ηδαληθή πξνπαίδεπζε 

γηα ηε ζεηεία ηνπο ζηα λέα είδε δηαζθέδαζεο πξνο ηα νπνία είρε ζηξαθεί ην θνηλφ 

(εηξαγάθεο, η. Α΄, 2009: 218-219).  

Σν 1939 ηδξχζεθε ε Δζληθή Λπξηθή θελή πνπ κέρξη ζήκεξα ζπκβάιεη 

απνθαζηζηηθά ζηελ αλάδεημε ηεο ειιεληθήο νπεξέηαο (Ράπηεο 1989: 243) 

επηρεηξψληαο ηε δηεχξπλζε ηνπ ξεπεξηνξίνπ ηεο θαη πέξαλ ησλ δχν πνιππαηγκέλσλ 

έξγσλ ηνπ δηδχκνπ αθειιαξίδε – Υαηδεαπνζηφινπ (Βαθηηζηηθόο θαη Οη Απάρεδεο 

ηωλ Αζελώλ). Αξγφηεξα, ηελ πεξίνδν 1950-1960, έγηλε κία πξνζπάζεηα λα 

ερνγξαθεζνχλ νπεξέηεο, είηε νιφθιεξεο είηε απνζπάζκαηα απηψλ, θαη ζπρλά ζε 

δηαζθεπή θπξίσο ησλ δχν απηψλ ζπλζεηψλ, νη νπνίεο παξνπζηάδνληαλ ηαθηηθά απφ ην 

Δ.Η.Ρ. (Δζληθφ Ίδξπκα Ραδηνθσλίαο) κε ηε ζπκκεηνρή ιπξηθψλ ηξαγνπδηζηψλ ηεο  

Δζληθήο Λπξηθήο θελήο (Μπισλάο, η. 1, 1984: 306). ήκεξα, παξά ην γεγνλφο φηη 

δελ πθίζηαηαη πιένλ παξαγσγή θαηλνχξγησλ νπεξεηηθψλ έξγσλ, ην είδνο ηεο 
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Οπεξέηαο θαηνξζψλεη θαη δηαηεξεί ηελ αίγιε θαη ηε δσληάληα ηνπ, γλσξίζκαηα πνπ 

δηαρξνληθά αλαβηψλνπλ κε θάζε παξάζηαζε νπεξέηαο κέρξη ζήκεξα.  

 

 

1.7. Ζ ΟΠΔΡΔΣΑ ΣΟΝ ΚΟΜΟ  

εκείν αλαθνξάο ηεο αλάπηπμεο ηεο νπεξέηαο ζηελ Δπξψπε ζεσξείηαη 

αλακθηζβήηεηα ε Γαιιία, φπνπ κεηά ην 1850 εκθαλίζηεθε σο απηφλνκν κνπζηθφ 

είδνο. Απφ ην 1854 «αλέβαηλαλ» κνλφπξαθηεο φπεξεο, εχζπκνπ ραξαθηήξα κε ηελ 

νλνκαζία folies concertantes ηνπ Φινξηκφλ Ρνλδέ (1825-1892), γλσζηφο κε ην 

ςεπδψλπκν Δξβέ (ζπγγξαθέαο πεξίπνπ 100 έξγσλ, αλάκεζα ηνπο θαη ε δηάζεκε 

Μακδέι Νηηνύο) θαη απφ ην 1855 ηνπ Εαθ θελκπαρ σο bouffes parisiens 

(musiquettes, operéttes), έλα «genre primitive et gai» (είδνο πξσηφγλσξν θαη εχζπκν). 

Αξγφηεξα, φηαλ νη ζπλζέηεο άξρηζαλ λα γξάθνπλ κεγαιχηεξα έξγα, νπεξέηα 

νλνκάζηεθε ε ιπξηθή θάξζα (Lamb 1992: 650). Οη πνιχπξαθηεο πάλησο εχζπκεο 

φπεξεο, νη ζεκεξηλέο νπεξέηεο, ηελ επνρή εθείλε θαινχληαλ opéras bouffes θαη 

γλψξηζκά ηνπο ήηαλ ηα εχθνια, ζπρλά επίθαηξα, ηξαγνχδηα θαη νη ρνξνί ηεο κφδαο 

(Michels, II, 1995: 449). 

Ζ νπεξέηα ζεσξήζεθε αληίδξαζε απέλαληη ζηα ζνβαξά θαη θσκηθά είδε ηεο φπεξαο 

αιιά θαη ηα βσληβίι πνπ ιάκβαλαλ νινέλα θαη πην δξακαηηθφ ραξαθηήξα θαη 

βαζίζηεθε ζηα πξνυπάξρνληα ηηαιηθά θαη γαιιηθά θσκηθά είδε. Χο πξνο ην 

πεξηερφκελν θπξίαξρν ζηνηρείν είλαη αθελφο νη αηζζεκαηηθέο ηζηνξίεο πνπ ηνλίδνληαη 

κε «πνλεξέο» θαη «πηθάληηθεο» πηλειηέο θαη εληάζζνληαη ζην γεληθφηεξν πιαίζην κηαο 

παηγληψδνπο αηκφζθαηξαο ραξαθηεξηζηηθήο ηνπ γαιιηθνχ πλεχκαηνο θαη αθεηέξνπ ε 

ζάηηξα κε θνηλσληθέο, πνιηηηθέο θαη πνιηηηζκηθέο δηαζηάζεηο (Lamb 1992: 651). 

Γεκηνπξγνί θαη πξσηνπφξνη ηνπ είδνπο ππήξμαλ νη Φινξηκφλ Δξβέ, ν αξι Λεθφθ 

(1832-1918) (Η θόξε ηεο Μαληάκ Αλθγώ), Δληκφλ Χληξάλ (1842-1901) θαη θπξίσο ν 

Εαθ θελκπαρ. Ο θελκπαρ κε ηα έξγα ηνπ «ζπλέβαιε ζηε κνπζηθνδξακαηνπξγηθή 

δηακφξθσζε ηεο νπεξέηαο θαηνξζψλνληαο λα επηβάιεη ηηο λέεο ζπλζεηηθέο κνξθέο θαη 

επηπιένλ λα ζπκπξάμεη ζηε ζεκαηνινγηθή αλάπηπμε ησλ ιηκπξέησλ ηνπ»  (ακςψλ 

2007: 151) ελψ παξάιιεια, αλχςσζε ηε ζεαηξηθή παξσδία ζην επίπεδν ηεο 

θαπζηηθήο θνηλσληθήο ζάηηξαο (Ο Οξθέαο ζηνλ Άδε, 1858) επηθεληξψλνληαο ηελ 

27



 

θξηηηθή ηνπ ζηελ θπβέξλεζε θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ απηνθξάηνξα Ναπνιένληα Γ΄. 

Αμίδεη κάιηζηα λα ζεκεησζεί, φηη ε κεγάιε δεκνηηθφηεηα ησλ δεκηνπξγηθψλ 

ζπλζέζεσλ ηνπ θελκπαρ ζηηο ππφινηπεο επξσπατθέο ρψξεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

αθηηλνβφιν ιάκςε ηνπ θνζκηθνχ Παξηζηνχ ησλ δηεζλψλ εθζέζεσλ (1855, 1867) 

ζπλέβαιιε απνθαζηζηηθά ζηελ θαηά ηφπνπο αλάπηπμε ηεο νπεξέηαο (Ράπηεο 1989: 

91).  

Ζ βηελλέδηθε νπεξέηα ζπληζηά ηε δεχηεξε νπεξεηηθή ζρνιή πνπ, αλ θαη δηαζέηεη 

θνηλά ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα κε ηε γαιιηθή, εληνχηνηο δηαθνξνπνηείηαη ηφζν σο 

πξνο ην πεξηερφκελν φζν θαη σο πξνο ηε κνπζηθή ηεο γλσξίδνληαο ηδηαίηεξε άλζηζε 

απφ ην 1870 θαη έπεηηα. Ζ ππφζηαζή ηεο είλαη ζαθψο πην ιπξηθή, φπσο ηαηξηάδεη ζε 

έλαλ πςειφ κνπζηθφ πνιηηηζκφ, ζπληζηψληαο έλα είδνο δηαζθέδαζεο κάιινλ 

«αλψδπλν» πνπ δηαθαηέρεηαη απφ κία γεληθφηεξε αηζηφδνμε αηκφζθαηξα. Οη αηρκέο 

ηνπ θεηκέλνπ ακβιχλνληαη, ηα ζηνηρεία θξηηηθήο απνπζηάδνπλ εληειψο θαη θάζε 

ζπζηαηηθφ ηεο δξάζεο απνδίδεηαη πάληα κε θνκςφηεηα. Σα γλσξίζκαηα απηά 

αλαθινχλ ηε δηαθνξά αλάκεζα ζε κηα θνηλσλία κε εθιεγκέλν απφ ην ιαφ 

απηνθξάηνξα, ηνλ Ναπνιένληα Γ΄, θαη κηα θνηλσλία ηνπ «ειέσ Θενχ» ηνπ 

Φξαγθίζθνπ Ησζήθ ηεο Απζηξννπγγαξίαο (Γνληάο 2008: 26). Ζ κνπζηθή επέλδπζε 

απφ ηελ άιιε πιεπξά, πξνβάιινληαο ηα παξαδνζηαθά ζπλζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά 

(ηνπηθνί ξπζκνί θαη κεισδίεο), βαζίδεηαη ζε έλαλ ρνξφ: ζην βαιο. Ζ πιένλ 

ραξαθηεξηζηηθή ζχλζεζε είλαη ην δηαζεκφηεξν έξγν ηνπ Γηφραλ ηξάνπο ηνπ 

λεφηεξνπ (1825-1899) Η Νπρηεξίδα (1874), έξγν πνπ αληιεί ζηνηρεία απφ ην γαιιηθφ 

βσληβίι Σν ξεβεγηόλ (1872) ησλ ιηκπξεηηζηψλ Αλξί Μεγηάθ θαη Λπληνβίθ Αιεβί. 

Άιινη ζεκαληηθνί ζπλζέηεο βηελέδηθεο νπεξέηαο είλαη ν Φξαληο θνλ νππέ (1819-

1895) αιιά θαη ν Καξι Μηιαίθεξ (1842-1899), ν Ίκξε Κάικαλ (1882-1953) (Η 

πξηγθίπηζζα ηεο Σζάξληαο, 1915) θαη ν Φξαληο Λέραξ (1870-1948) πνπ θαζηεξψζεθε 

κε ην έξγν Η Δύζπκε Χήξα (1905). Ζ βηελλέδηθε ζρνιή ζηηο αξρέο ηνπ 20νχ αηψλα 

γλψξηζε κία πεξίνδν δεκηνπξγηθήο αλαβίσζεο ελζσκαηψλνληαο ζηνηρεία ηεο 

ζχγρξνλεο επνρήο θεξδίδνληαο έηζη δηεζλή αλαγλψξηζε δηάξθεηαο κέρξη ηνλ Α΄ 

Παγθφζκην Πφιεκν (Lamb 2016). 

Έρνληαο δερηεί ηηο επηδξάζεηο ηνπ ζπλζεηηθνχ έξγνπ ηνπ θελκπαρ θαηά ην 1860, ε 

νπεξέηα ζηε Μεγάιε Βξεηαλία αλαδείρζεθε ηε δεθαεηία ηνπ 1870 κε θχξηνπο 

εθπξνζψπνπο ηνπο ζπλζέηεο Γνπίιηακ Γθίικπεξη (1836-1911) θαη Άξζνπξ άιηβαλ 

(1842-1900) πνπ άθεζαλ σο παξαθαηαζήθε έξγα νπεξέηαο πνπ ζεκεηψλνπλ κεγάιε 
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επηηπρία ζηελ Αγγιία αθφκε θαη ζήκεξα. Σα έξγα ηνπο πξνζδηνξίζηεθαλ απφ ηελ 

αξρή σο «θσκηθέο φπεξεο» (comic operas) φξνο πνπ ζήκεξα γίλεηαη απνδεθηφ φηη 

αληηζηνηρεί ζηελ νπεξέηα (Γνληάο 2008: 26-27). Σν πεξηερφκελφ ηνπο πεξηιακβάλεη 

αλαηξνπέο θαη θαηαζηάζεηο αθξαίεο θαη παξάινγεο ραξαθηεξηζηηθά δείγκαηα ηεο 

βηθησξηαλήο αηζζεηηθήο θαη ηνπ βξεηαληθνχ ρηνχκνξ πνπ σζηφζν δελ θαηφξζσζε λα 

ζπγθηλήζεη ηηο ππφινηπεο επξσπατθέο ρψξεο θαη έηζη ην είδνο πεξηνξίζηεθε ζηα φξηα 

ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ ελψ πξνο ην ηέινο ηνπ αηψλα ε νπεξέηα ηαπηίζηεθε κε ην 

music hall (Lamb 1992: 651). 

ηελ Ηζπαλία ην αληίζηνηρν είδνο θαιείηαη ζαξζνπέια (zarzuela). Ζ ιέμε πξνέξρεηαη 

απφ ην Παιάηη ηεο Zarzuela, βαζηιηθή θαηνηθία θνληά ζηε Μαδξίηε, φπνπ 

πξσηνπαξνπζηάζηεθαλ παξαζηάζεηο ζαξζνπέιαο ηνλ 17ν αηψλα. Σελ πεξίνδν εθείλε 

ε ζαξζνπέια, κέζν δηαζθέδαζεο ησλ εγεκφλσλ θαη ησλ αξηζηνθξαηψλ, απνηεινχζε 

κία απφπεηξα δεκηνπξγίαο ελφο «ζνβαξνχ» ηνπηθνχ κνπζηθνχ ζεάκαηνο ζε 

αληηζηνηρία κε ηελ ηηαιηθή φπεξα κε θχξην εθπξφζσπν ηνλ Ηζπαλφ Πέδξν Καιληεξφλ 

δε ια Μπάξθα (1600-1681). Αξγφηεξα, ζηα κέζα ηνπ 18νπ αηψλα, θαη φηαλ πηα ε 

«ζνβαξή» φπεξα ζπγθξνηνχζε ηελ θπξίαξρε κνπζηθή έθθξαζε ζηελ Δπξψπε θαηά 

ηελ ψξηκε πεξίνδν ηνπ Μπαξφθ, νη ζπλζέηεο ζαξζνπέιαο ζηξάθεθαλ πξνο ηα θσκηθά 

θείκελα θαη κε ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ απψιεζαλ ηελ ηδέα πεξί ζεκειίσζεο ελφο 

κνπζηθνχ είδνπο κε εζληθά ραξαθηεξηζηηθά (Stein & Alier 2016). Έπεηηα, γηα πνιιά 

ρξφληα δελ παξνπζηάδνληαη ζαξζνπέιεο θαη φηαλ ην 1840 αλαβηψζεθε σο είδνο έθεξε 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο Αλδαινπζηαλήο ηνπηθήο κνπζηθήο παξάδνζεο (κεισδία θαη 

ξπζκφο) παξά ην γεγνλφο φηη πνιιά απφ ηα πνηεηηθά θείκελα ζπληζηνχζαλ 

κεηαγξαθέο γαιιηθψλ. Αξγφηεξα, ην 1868, αλαπηχρζεθε κία άιιε κνξθή (género 

chico=κηθξφ είδνο) πην ζχληνκε κε εθηελή δηαινγηθά θαη πεξηνξηζκέλα κνπζηθά κέξε, 

ηα νπνία πξνέξρνληαλ απφ παξαδνζηαθνχο ξπζκνχο θαη ηελ ππφζεζε σο επί ην 

πιείζηνλ λα δηαδξακαηίδεηαη ζηηο εξγαηηθέο ζπλνηθίεο ηεο Μαδξίηεο (Sage & Salter 

1992: 650). Ζ επηηπρία ηεο εθδνρήο απηήο ππήξμε ηφζν κεγάιε πνπ κεηά ην 1890 

γξάθηεθαλ πάλσ απφ 1.500 ζχληνκεο ζαξζνπέιεο ελψ κφλν ζηε Μαδξίηε ππήξραλ 11 

ζέαηξα πνπ παξνπζίαδαλ απνθιεηζηηθά ην ελ ιφγσ είδνο. Γηάζεκνη εθπξφζσπνη ηνπ 

δεκνθηινχο απηνχ ζχληνκνπ είδνπο ππήξμαλ νη Σνκάο Μπξεηφλ (1850-1923) θαη ν 

Ρνππέξην Σζαπί (1851-1909)  (Γνληάο 2008: 27). 

Μεηά ην ηέινο ηνπ Α΄ θαη κέρξη ηνλ Β΄ Παγθφζκην Πφιεκν ε νπεξέηα ππήξμε 

ηδηαίηεξα δεκνθηιήο θαη ζηελ Ακεξηθή θαη ζχληνκα κεηαζρεκαηίζηεθε ζε έλα λέν 
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είδνο κνπζηθνχ ζεάηξνπ, ην κηνχδηθαι πνπ πξαγκαηεχεηαη λέεο ζεκαηηθέο, φπσο ηνλ 

πφιεκν, ηνλ ξαηζηζκφ θαη επξχηεξα θνηλσληθά ζέκαηα κε επηξξνέο απφ ηε Jazz θαη 

Rock κνπζηθή (Lamb 2016). Ζ επηηπρία ηνπ είδνπο ζπλδέεηαη κε ην δεκηνπξγηθφ έξγν 

ησλ Jerome Kern (1885-1945), George Gershwin (1898-1937), Irving Berlin (1888-

1989), Richard Rodgers (1902-1979), Cole Porter (1891-1964) θαη Leonard Bernstein 

(1918-1990) (Michels, II, 1995: 545). 

ηε Ρσζία (πξψελ ΔΓ) νη βάζεηο ηεο νπεξέηαο ηέζεθαλ θαηά ηνλ 20φ αηψλα, ζηα 

κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1920, απφ ηνπο ζπλζέηεο Η.Ο. Νηνπλαέθζθη θαη Ν.Μ. 

ηξειλίθσθ θαζψο ηα θείκελα νπεξέηαο πνπ είρε γξάςεη ν Ηβάλ Σνπξγθέληεθ (1818-

1883) ηνλ 19ν αηψλα ήηαλ ζηα γαιιηθά θαη δελ κεινπνηήζεθαλ απφ Ρψζνπο ζπλζέηεο 

ιφγσ ηεο πεξηνξηζκέλεο ειεπζεξίαο πνπ γλψξηδε, κεηαμχ άιισλ, ν θφζκνο ησλ 

Σερλψλ ηελ πεξίνδν εθείλε. Αξγφηεξα, κεηά ηελ Οθησβξηαλή Δπαλάζηαζε (1917) 

ζπλζέηεο φπσο ν Γηνχξη Μηιηνχηηλ (1903-1968) θαη ν Νηκίηξη νζηαθφβηηο (1906-

1975) ζηξάθεθαλ πξνο ηελ νπεξέηα εληζρχνληαο ηε ζρέζε απηνχ ηνπ είδνπο κε ην 

ζνβηεηηθφ ιατθφ ηξαγνχδη. Με ζέκαηα παξκέλα απφ ηε ζχγρξνλε δσή νη ζνβηεηηθέο 

ζπλζέζεηο νπεξέηαο δηαθξίλνληαη γηα ηε ιπξηθή ξνκαληηθή ηνπο ηάζε ελψ δελ 

απνπζηάδνπλ επίζεο εξστθά θαη παηξησηηθά ζέκαηα. (Ράπηεο 1989: 93, Γνληάο 2008: 

27). 

Ζ παξαθκή ηεο νπεξέηαο ζηελ Δπξψπε ηνπνζεηείηαη ηηο δεθαεηίεο 1920-1930, ηελ 

πεξίνδν αλάκεζα ζηνπο δχν Παγθφζκηνπο πνιέκνπο, νπφηε, ηφζν ηδενινγηθά φζν θαη 

αηζζεηηθά, ε πνηφηεηα είρε ππνβαζκηζηεί ζεκαληηθά. Παξφια απηά δελ έπαςαλ πνηέ 

λα δηαηεξνχλ ην θνηλφ ηνπο κέρξη ζήκεξα (Michels, II, 1995: 449). 
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2. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΚΑΙ ΥΔΔΙ ΣΧΝ ΔΡΓΧΝ ΠΟΤ ΜΔΛΔΣΧΝΣΑΙ  

Γηα ηελ παξνχζα κειέηε έρνπλ επηιεγεί ηξαγνχδηα απφ 6 νπεξέηεο· ηξεηο ηνπ 

Θεφθξαζηνπ αθειιαξίδε θαη ηξεηο ηνπ Νίθνπ Υαηδεαπνζηφινπ. Η επηινγή ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ ζπλζεηψλ δελ είλαη ηπραία, κηαο νη δχν απηνί δεκηνπξγνί ζπληζηνχλ 

ηνπο θνξπθαίνπο θαη αληηπξνζσπεπηηθφηεξνπο εθπξνζψπνπο ηνπ ειαθξνχ 

κνπζηθνζεαηξηθνχ είδνπο ηεο Οπεξέηαο. Σν δίδπκν αθειιαξίδεο – Υαηδεαπνζηφινπ 

πξννδεπηηθά θαηέζηε ζπλψλπκν ηεο επηηπρίαο ζηε ζεαηξηθή δσή ηεο πξσηεχνπζαο 

θαζψο ηα έξγα ηνπο γέκηδαλ ζξηακβεπηηθά ηηο πιαηείεο ησλ ζεαηξηθψλ ζθελψλ ηεο 

επνρήο πξνθαιψληαο ζην θνηλφ θπξηνιεθηηθά … «νπεξεηνκαλία» (Πεηξάο 1960: 77).  

Οη νπεξέηεο πνπ ζπληζηνχλ κέξνο ηεο εξγαζίαο είλαη:  

 

Θεφθξαζηνπ αθειιαξίδε 

1. Σηα Παραπήγμαηα (1914) 

2. Πικ-νικ (1915) 

3. Ο Βαθηιζηικός (1918) 

  

Νίθνπ Υαηδεαπνζηφινπ 

1. Η Μονηέρνα καμαριέρα (1916) 

2. Τα Ερωηικά γσμνάζια (1917) 

3. Οι Απάτηδες ηων Αθηνών (1921) 

 

 

Σα έξγα θαιχπηνπλ ηε ρξνληθή πεξίνδν απφ ην 1914 κέρξη ην 1921, δειαδή πεξίπνπ 

ηε δεχηεξε δεθαεηία ηνπ 20νχ αηψλα θαη ζπληζηνχλ ηα πξψηα δείγκαηα νπεξεηηθήο 

ζχλζεζεο ησλ δχν δεκηνπξγψλ. Η πεξίνδνο απηή αθνξά θαηά θχξην ιφγν ηα ρξφληα 

γέλλεζεο θαη αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο νπεξέηαο, ηδηαίηεξα ην είδνο ηνπ ειαθξνχ 

κνπζηθνχ ζεάηξνπ, πνπ ζε κεγάιν βαζκφ νθείιεηαη ζηνπο δχν ζπλζέηεο πνπ 

κειεηψληαη. Σα ρξφληα απηά είλαη ηα ρξφληα αλνηθνδφκεζεο ηεο Αζήλαο, ηεο 

ξνκαληηθήο Μπει Δπφθ θαη ηεο αηζηνδνμίαο. πγρξφλσο, φκσο είλαη ηα ρξφληα ησλ 

Βαιθαληθψλ πνιέκσλ (1912-1913) θαη ηνπ Α΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ (1914). Δίλαη ε 

πεξίνδνο πνπ ε έκθαζε δίλεηαη ζηε κνπζηθή εκβαηεξηαθνχ ηχπνπ πνπ ελαξκνλίδεηαη 
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κε ηελ αηκφζθαηξα ηεο επνρήο θαη ε ζεκαηνινγία ζηξέθεηαη ζε θαηαζηάζεηο 

αηζζεκαηηθνχ πεξηερνκέλνπ (Γειβεξνχδε 1988: 299). Σα δχν απηά ζηνηρεία 

ζπλππάξρνπλ ζε έξγα πνπ κειεηψληαη: Σηα Παραπήγμαηα (1914) θαη ζην Βαθηιζηικό 

(1918) ηνπ Θ. αθειιαξίδε θαζψο θαη ζηα Ερωηικά γσμνάζια (1917) ηνπ Ν. 

Υαηδεαπνζηφινπ απνηειψληαο θνξπθαία δείγκαηα δεκηνπξγηθήο ζχγθιηζεο ηνπ 

«ειαθξνχ» θαη ιατθνχ ζηνηρείνπ ζηελ νπεξέηα θαη θαλεξψλνληαο επηπιένλ ηελ 

επαθή κε ηελ επηθαηξφηεηα πνπ θξφληηδαλ λα έρνπλ νη δχν ζπλζέηεο κέζα απφ ηα 

έξγα ηνπο, παξάγνληαο πνπ αλακθίβνια ζπλέβαιιε ζηε κεγάιε δεκνηηθφηεηά ηνπο 

(Ληάβαο 2007: 28). 

ηνπο ιφγνπο πνπ νη νπεξέηεο ηνπο έηπραλ απηήο ηεο απνδνρήο ζπγθαηαιέγεηαη θαη 

ην γεγνλφο φηη θαη νη δχν πξνζπάζεζαλ κε ηηο δεκηνπξγίεο ηνπο λα αθνπγθξαζηνχλ, ν 

θαζέλαο κε δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε, ηηο επηηαγέο ηεο επνρήο θαη ηεο θνηλσλίαο ηνπο, 

θαη αλεμάξηεηα απφ ηηο πξνθαλείο επηδξάζεηο πνπ επηδέρζεθε ε Οπεξέηα λα ηε 

κεηαπιάζζνπλ θαηά ηα ειιεληθά δεδνκέλα. Σν γεληθφηεξν θιίκα αζηάζεηαο ησλ 

αξρψλ ηνπ 20νχ αηψλα θαη φρη κφλν, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλάγθε ηεο θνηλσλίαο 

αιιά θαη ηεο ρψξαο ζπιιήβδελ λα αλήθεη θάπνπ θαη λα ζπκπνξεπηεί κε θνηλσληθά 

πξφηππα θαη πξαθηηθέο πνιχ δηαθνξεηηθέο απ’ φηη ίζρπε ζην παξειζφλ, νδήγεζε ηελ 

θνηλσλία ηεο επνρήο ζηελ πηνζέηεζε φισλ εθείλσλ ησλ έμεσλ πνπ ζα ηελ 

θαζηζηνχζαλ επξσπατθή (Ρσκαλνχ 2006: 109-110). Σαπηφρξνλα, νη δπζθνιίεο 

αληηκεησπίζηεθαλ κε κία ηάζε νλεηξνπφιεζεο θαη θπγήο απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα, 

θάηη πνπ ε Οπεξέηα κπνξνχζε θαη πξφζθεξε αθεηδψο. Σα έξγα ησλ αθειιαξίδε θαη 

Υαηδεαπνζηφινπ έρνπλ ζπλδεζεί εμ νξηζκνχ κε ηελ αηκφζθαηξα ηεο μέθξελεο θαη 

αλέκειεο δηαζθέδαζεο πνπ επηθξαηνχζε ζηελ Αζήλα θαη θαηαθέξλνπλ κε ηε 

δσληάληα πνπ ηα δηαθξίλεη λα ζθηαγξαθήζνπλ κηα νιφθιεξε επνρή (Υαηδεπαληαδήο 

θαη Μαξάθα 1977: 34).  

Χο είδνο ζεάηξνπ πνπ γελλήζεθε θαη κεζνπξάλεζε ζηελ Αζήλα, ε ειιεληθή Οπεξέηα 

έρεη επηθξαηήζεη θαη κε ηελ νλνκαζία Αθηναϊκή Οπερέηα. Η νλνκαζία αζθαιψο δελ 

είλαη ηπραία αθνχ ζηελ πξσηεχνπζα ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο ε θαξδηά ηεο νπεξεηηθήο 

δηαζθέδαζεο «ρηππνχζε» δπλαηφηεξα απφ ηα ππφινηπα αζηηθά θέληξα ηεο επνρήο 

(Πάηξα, χξνο) (Μπαθνπλάθεο 1991: 107-108). Οη δχν ζπλζέηεο πξσηνζηάηεζαλ κε 

ηηο νπεξέηεο ηνπο ζηελ αλάπηπμε εθείλσλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ δηακνξθψλνπλ 

ην ελ ιφγσ είδνο: ελζσκάησζε ησλ ηνπηθψλ εζψλ θαη εζίκσλ (γηα παξάδεηγκα ζηελ 
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νπεξέηα Πικ-νικ), αληηπξνζσπεπηηθνί ηχπνη ηεο αζελατθήο πξσηεχνπζαο 

(πληαγκαηάξρεο, Δλσκνηάξρεο, ππεξέηεο) γιαθπξή απνηχπσζε ησλ ηαξαγκέλσλ 

ρξφλσλ (ζηελ νπεξέηα Ο Βαθηιζηικός) ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζπλεηδεηή πξνζπάζεηα 

ειιελνπνίεζεο ηνπ είδνπο (εηξαγάθεο, η. Α΄, 2009: 223-224). 

Ο θνζκνπνιηηηζκφο πνπ απνπλένπλ νη νπεξέηεο ηεο ελ ιφγσ πεξηφδνπ είλαη έλαο 

ζπλδεηηθφο θξίθνο ησλ έξγσλ πνπ αλαιχνληαη. Η αλάδεημε απηνχ ηνπ 

ραξαθηεξηζηηθνχ ζπληειείηαη κέζσ ηεο αζηηθήο θνηλσληθήο ηάμεο θαη ηνπ ηξφπνπ 

δσήο ηεο πνπ πξσηαγσληζηεί ζηα έξγα πνπ έρνπλ επηιεγεί γηα ηελ παξνχζα εξγαζία, 

θαη εθθξάδεη ζπλάκα ηνπο επζεβείο πφζνπο γηα επξσπατθφ πξνζαλαηνιηζκφ, φρη 

απνθιεηζηηθά ζηε δηαζθέδαζε, αιιά ζπλνιηθά (Υαηδεπαληαδήο 2014: 348). Δθείλν 

πνπ είλαη εμαηξεηηθά ελδηαθέξνλ είλαη ην γεγνλφο φηη απηφ ην ζηνηρείν, φζν 

πιεζηάδνπκε πξνο ην 1921, έηνο ηεο ηειεπηαίαο νπεξέηαο πνπ παξνπζηάδεηαη, 

πξννδεπηηθά εμαζζελεί ζε δπλακηθή θαη παξαρσξεί ηε ζέζε ηνπ ζηελ εζνγξαθία. 

Αθφκα πην ελδηαθέξνπζα θαζίζηαηαη ε δηαπίζησζε φηη ην πέξαζκα ζηελ εζνγξαθία 

ζπληειείηαη θπξίσο κέζα απφ ηα έξγα ηνπ Ν. Υαηδεαπνζηφινπ (Ερωηικά Γσμνάζια 

θαη Οι Απάτηδες ηων Αθηνών), ηα νπνία θαίλεηαη φηη πξνεηνηκάδνπλ ηελ πξνζέγγηζε 

ηνπ ιατθνχ ζηνηρείνπ ζε αληηδηαζηνιή κε ηηο νπεξέηεο ηνπ Θ. αθειιαξίδε πνπ πην 

μεθάζαξα εζηηάδνπλ θαη εθηπιίζζνληαη γχξσ απφ πην θνζκηθά ζέκαηα. (εηξαγάθεο, 

η. Α΄, 2009: 223-224). 

Ο Βαθηιζηικός (1918) ηνπ Θ. αθειιαξίδε θαη Οι Απάτηδες ηων Αθηνών (1921) ηνπ 

Ν. Υαηδεαπνζηφινπ απνηεινχλ ηα πην δεκνθηιή έξγα ησλ δχν ζπλζεηψλ κέρξη θαη 

ζήκεξα θαη δελ ζα κπνξνχζαλ λα απνπζηάδνπλ απφ ηελ εξγαζία. Οη δχν απηέο 

θνζκναγάπεηεο νπεξέηεο πεξηθιείνπλ πνιιά απφ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

έξγνπ ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, απφ ηηο δεκηνπξγίεο ηνπ Θ. αθειιαξίδε κπνξεί θαλείο 

λα δηαπηζηψζεη κία αλακθηζβήηεηε πξνηίκεζε ζε θνζκνπνιίηηθα ζηνηρεία πνπ 

πιεζηάδνπλ ηα επξσπατθά ηδεψδε (θπξίσο ηε βηελλέδηθε νπεξέηα) κε ηε δξάζε λα 

ηνπνζεηείηαη ζηα αζηηθά ζαιφληα θαη ηε κνπζηθή λα πηνζεηεί ηα ξπζκηθά κνηίβα ησλ 

πην δεκνθηιψλ ρνξψλ ηεο πεξηφδνπ: βαιο, ηαγθφ, πφιθα. ηνλ αληίπνδα κε ηηο 

νπεξέηεο ηνπ ν Ν. Υαηδεαπνζηφινπ, πξνζπαζεί λα δψζεη κία ειιεληθή ηζαγέλεηα ζην 

είδνο ηεο Οπεξέηαο πηνζεηψληαο πεξηζζφηεξν κνηίβα ηεο δεκνηηθήο κνπζηθήο 

(ξπζκφο) θαη ζηνηρεία ηεο αζελατθήο θαληάδαο, ηελ νπνία είρε «ππεξεηήζεη» ν ίδηνο 
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σο ηξαγνπδηζηήο, ηάζε πνπ ζπκπιεξψλεηαη νινέλα πεξηζζφηεξν απφ κία ζηξνθή ηνπ 

πνηεηηθνχ θεηκέλνπ πξνο ην εζνγξαθηθφ/ιατθφ ζηνηρείν. 

 

Οη επηινγέο απηέο δελ απνηεινχλ κνλφδξνκν γηα ηνπο δχν ζπλζέηεο αιιά ζπληζηνχλ 

ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ έξγσλ ηνπο. Έηζη, ν Θ. αθειιαξίδεο δελ απνθιείεη 

απφ ηηο νπεξέηεο ηνπ ηε ρξήζε ειιεληθνχ ρξψκαηνο θάηη πνπ ν ίδηνο έρεη παξαδερηεί 

απξνθάιππηα ζρεηηθά κε ηελ πξνέιεπζε ησλ ζεκάησλ θαη ηνπο ρψξνπο έκπλεπζεο 

ησλ ζπλζέζεψλ ηνπ (θαθέ-ζαληάλ) (Αθήναι, 16.7.1911: 3). Σαπηφρξνλα, νχηε θαη ν Ν. 

Υαηδεαπνζηφινπ παξαιείπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ζπλζεηηθέο πξαθηηθέο πνπ 

πξνζηδηάδνπλ ζηα πξφηππα ηεο βηελλέδηθεο θπξίσο αιιά θαη γαιιηθήο νπεξέηαο 

επελδχνληαο κνπζηθά ηε δξάζε ησλ έξγσλ ηνπ κε βαιο, πφιθεο θαη θνμηξφη. 

 

Έλα αθφκα ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ησλ έξγσλ πνπ παξνπζηάδνληαη είλαη ν 

δηαζθεδαζηηθφο θαη εχζπκνο ραξαθηήξαο ηνπο πνπ «δηθαηνινγεί» ηνλ ζπκβαηηθφ φξν 

«ειαθξά» κνπζηθή πνπ ηνπο απνδίδεηαη (Βέξγαδνπ 1999: 32). Οη νπεξέηεο (κε 

εμαίξεζε ηνπο Απάτηδες ηων Αθηνών) ζπληζηνχλ κεηαγξαθέο ζεαηξηθψλ θεηκέλσλ 

θσκηθήο γαιιηθήο θαη ειιεληθήο (Σηα Παραπήγμαηα) θάξζαο, ε νπνία δηαθξίλεηαη γηα 

ηνπο θσκηθνχο ραξαθηήξεο θαη ηελ απξφβιεπηε θαη γεκάηε παξεμεγήζεηο πινθή ηεο 

(Υαηδεπαληαδήο 2014: 364). ηα ραξαθηεξηζηηθά απηά επηπιένλ πξνζηίζεηαη ε 

ζχλζεζε πξσηφηππσλ κεισδηψλ πνπ εχθνια κπνξνχζαλ λα ηξαγνπδεζνχλ απφ ηνλ 

θαζέλα θαη ξπζκνί απφ ηνπο δεκνθηιέζηεξνπο ρνξνχο ηεο επνρήο, πξνδηαγξαθέο πνπ 

θαηέζηεζαλ ηελ Οπεξέηα έλα θαηεμνρήλ εκπνξηθφ είδνο ειαθξνχ κνπζηθνχ ζεάηξνπ 

πνπ είρε ηελ ηθαλφηεηα λα απεπζχλεηαη ζην επξχ θνηλφ (Γνληάο 2007: 15).  Ίζσο 

κάιηζηα, απηνί λα είλαη θαη νη ιφγνη πνπ ηφζα ρξφληα αξγφηεξα εμαθνινπζνχλ ηα 

έξγα απηά λα απνηεινχλ ζηαζεξφ ξεπεξηφξην ησλ κνπζηθνζεαηξηθψλ ζθελψλ ζηελ 

Διιάδα θαη κάιηζηα κε ακείσηε επηηπρία. 

 

 

2.1. Η ΠΟΡΔΙΑ ΣΗ ΔΡΔΤΝΑ: ΓΤΚΟΛΙΔ - ΠΔΡΙΟΡΙΜΟΙ 

Η επηινγή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ έξγσλ ζρεηίδεηαη αξθεηά θαη κε ηε δπλαηφηεηα 

εχξεζεο κνπζηθνχ πιηθνχ (παξηηηνχξεο) θαζψο απφ ηα πξψηα βήκαηα ηεο έξεπλαο 

θαηέζηε ζαθέο φηη αθελφο είλαη πεξηνξηζκέλεο νη πεγέο πξνέιεπζεο δηαζσζκέλνπ 
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πιηθνχ ηφζσλ εηψλ θαη αθεηέξνπ ε πξφζβαζε δελ πξνυπνζέηεη αξηηφηεηα αθνχ ζε 

πνιιέο πεξηπηψζεηο έλα έξγν ζπγθξνηνχζαλ ειάρηζηα ηξαγνχδηα θαη ζε άιιεο 

έιεηπαλ ζειίδεο απφ ηηο ζσζκέλεο παξηηηνχξεο. Κξηηήξην, ινηπφλ, γηα ηελ επηινγή 

απνηέιεζε θαη ε εχξεζε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξσλ ηξαγνπδηψλ απφ κία νπεξέηα, 

αλ φρη φισλ, θαη ε θαιή, επαλάγλσζηε, θαηάζηαζε ηεο θάζε παξηηηνχξαο. 

Οη παξηηηνχξεο πνπ ζπγθξνηνχλ ηηο 6 νπεξέηεο πνπ κειεηψληαη ζηνηρεηνζεηνχλ 

ζπλνιηθά 36 ηξαγνχδηα. Πξφθεηηαη, ελδερνκέλσο, γηα ηα δεκνθηιέζηεξα ηξαγνχδηα 

απφ ηελ θάζε νπεξέηα πνπ είραλ εθδψζεη νη δηάθνξνη εθδνηηθνί νίθνη ηεο επνρήο 

εθείλεο. Οη έληππεο απηέο εθδφζεηο ζπγθεληξψζεθαλ θαηά ηελ θαινθαηξηλή πεξίνδν 

ηνπ 2015. ρεηηθά κε ηελ πξνέιεπζε ηνπ πιηθνχ απηνχ ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη 14 

ηξαγνχδηα πξνέξρνληαη απφ ην ςεθηνπνηεκέλν αξρείν ηνπ Διιεληθνχ Λνγνηερληθνχ 

θαη Ιζηνξηθνχ Αξρείνπ (Δ.Λ.Ι.Α.), 16 ηξαγνχδηα απφ ηε Βηβιηνζήθε ηνπ Κξαηηθνχ 

Χδείνπ Θεζζαινλίθεο θαη 6 ηξαγνχδηα απφ ηε Βηβιηνζήθε ηνπ Σκήκαηνο Μνπζηθψλ 

πνπδψλ ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο.  

Δπίζεο, κέξνο ηεο βηβιηνγξαθίαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ εξγαζία βξέζεθε ζηε 

Μεγάιε Μνπζηθή Βηβιηνζήθε ηεο Διιάδνο – Λίιηαλ Βνπδνχξε ζηελ Αζήλα, ζηε 

ςεθηαθή Βηβιηνζήθε ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ, ζηε Φεθηαθή πιινγή ηζηνξηθψλ 

Διιεληθψλ πεξηνδηθψλ ηεο Βηβιηνζήθεο θαη Κέληξνπ Πιεξνθφξεζεο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ (ΒΚΠ) (Πιεηάο), ζηε Βηβιηνζήθε ηνπ Κξαηηθνχ Χδείνπ 

Θεζζαινλίθεο θαζψο θαη ζηα ηκήκαηα Θεάηξνπ, Μνπζηθψλ, Μεζαησληθψλ θαη Νέσλ 

Διιεληθψλ πνπδψλ ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο. ηα 

παξαπάλσ ζα πξέπεη λα πξνζηεζεί θαη ε εμαηξεηηθά επγεληθή επηθνηλσλία κε ηνλ 

θχξην Βαζίιε Σελίδε, ν νπνίνο κε ηνλ ηξφπν ηνπ ζπλέβαιε ζηε ζεκαηνινγία ηεο 

εξγαζίαο. 

Δληνχηνηο, απφ ηε δηαδηθαζία αλαδήηεζεο, ζπγθέληξσζεο θαη κειέηεο ηνπ πιηθνχ 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ εξγαζία δηαπηζηψζεθε θαη ε χπαξμε νξηζκέλσλ 

πεξηνξηζκψλ.  

ε επίπεδν έξεπλαο θαη αλαδήηεζεο πιηθνχ ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί ην γεγνλφο φηη ηα 

ηξαγνχδηα ηεο θάζε νπεξέηαο πνπ έρνπλ ζπγθεληξσζεί θαη κειεηεζεί δελ ζπγθξνηνχλ 

κία νινθιεξσκέλε νπεξέηα θαζψο απηή ζπλήζσο πεξηιάκβαλε έσο 25 ηξαγνχδηα θαη 

αξθεηά ηκήκαηα πξφδαο. Η παξνχζα εξγαζία εζηηάδεη ζηα ηξαγνχδηα πνπ είραλ 

εθδψζεη νη εθδνηηθνί νίθνη ηεο πεξηφδνπ εθείλεο, πηζαλφλ ηα πην δεκνθηιή. Έηζη, ηα 
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ζπγθξηηηθά ζηνηρεία θαη ζπκπεξάζκαηα πξνθχπηνπλ βάζεη ησλ δηαζέζηκσλ ζηνηρείσλ 

κέξνπο ηνπ ζπλνιηθνχ έξγνπ θαη ζπληζηνχλ, ζα κπνξνχζε θαλείο λα πεη,  

κηθξνγξαθία απηνχ.  

Δπηπιένλ, απφ ηε κειέηε βηβιηνγξαθηθψλ πεγψλ ζρεηηθψλ αθελφο κε ην ηζηνξηθφ θαη 

θνηλσληθφ ππφβαζξν ησλ ρξφλσλ πνπ εξεπλψληαη θαη αθεηέξνπ κε ην κνπζηθφ 

ζέαηξν ζηελ Διιάδα ελ γέλεη θαη ηελ Οπεξέηα εηδηθφηεξα, έγηλε θαλεξφ φηη ε 

βηβιηνγξαθία θαιχπηεη ηνπο παξαπάλσ ηνκείο ζε αξθεηά κεγάιν βαζκφ θαηά ηελ 

πεξίνδν κέρξη ην 1920 αιιά απφ ηελ πεξίνδν ηνπ Μεζνπνιέκνπ (1923-1940) θαη 

έπεηηα, νη φπνηεο κειέηεο γηα ηελ πνξεία πνπ δηέγξαςε ε Οπεξέηα ζηελ Διιάδα 

πεξηνξίδνληαη, ηνπιάρηζηνλ απφ ηε κέρξη ηψξα έξεπλα πνπ αθνξά ζηελ εξγαζία, ζε 

ζπγγξάκκαηα θπξίσο ησλ θπξίσλ Μαλψιε εηξαγάθε θαη Θεφδσξνπ Υαηδεπαληαδή. 

Δληνχηνηο, ε έιιεηςε απηή δελ εληνπίζηεθε ζε άιια είδε κνπζηθνχ ζεάηξνπ φπσο ηελ 

Δπηζεψξεζε, είδνο πνπ θαίλεηαη φηη έρεη κειεηεζεί ζε πνιχ κεγαιχηεξν βαζκφ απφ 

ηελ Οπεξέηα θαη απφ πνιχ πεξηζζφηεξνπο εξεπλεηέο.  

Παξάιιεια, ε εζηίαζε ηεο εξγαζίαο ζηε κειέηε ηεο παξηηηνχξαο ζηεξεί απφ ηνλ 

αλαγλψζηε ην άθνπζκα απηήο. Μνινλφηη, ε εξγαζία κέρξη ην πέξαο ηεο βαζίζηεθε 

εμίζνπ ζην κνπζηθφ άθνπζκα θαη κάιηζηα ερνγξαθήζεσλ πνπ φζν ην δπλαηφλ  

εληνπίδνληαη αξθεηά πίζσ ζην ρξφλν, είλαη δχζθνιν λα αληηιεθζεί θάπνηνο ζηνηρεία 

πνπ δηαθξίλνπλ ηα έξγα, φπσο απηφ ηεο ιπξηθφηεηαο θαη ηεο ζρέζεο κε ηελ αζελατθή 

θαληάδα πνπ ραξαθηεξίδεη θπξίσο ηα ηξαγνχδηα ηνπ Νίθνπ Υαηδεαπνζηφινπ, ρσξίο 

ην άθνπζκά ηνπο.  

Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη απφ ην ηξαγνχδη «Πξφζθνπνη» ηεο νπεξέηαο 

Ερωηικά γσμνάζια ηνπ Ν. Υαηδεαπνζηφινπ απνπζηάδεη ην εμψθπιιν θαζψο θαη ην 

γεγνλφο φηη δελ ζηάζεθε δπλαηή ε απφθηεζε έγρξσκνπ αληηηχπνπ (ηδηαίηεξα 

εμσθχιινπ) γηα φια ηα ηξαγνχδηα πνπ ζπγθεληξψζεθαλ πξάγκα, πνπ θαη ζηηο δχν 

πεξηπηψζεηο, δελ επηηξέπεη ηελ εμαγσγή ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζα κπνξνχζαλ 

λα απνηειέζνπλ κέξνο ησλ ζηνηρείσλ πξνο ζχγθξηζε θαη αλάιπζε. 

Σέινο, αλαθνξηθά κε ηε ζπιινγή θαη αμηνπνίεζε πεξαηηέξσ θαη πην εμεηδηθεπκέλνπ 

πιηθνχ ζηάζεθε δπζρεξέο ην γεγνλφο φηη νη επαλεηιεκκέλεο πξνζπάζεηεο γηα επαθή 

κε ην Θεαηξηθφ Μνπζείν θαη Κέληξν Μειέηεο θαη Έξεπλαο Διιεληθνχ Θεάηξνπ αιιά 

θαη ηε Βηβιηνζήθε ηνπ Χδείνπ Αζελψλ δελ κπφξεζαλ λα θαξπνθνξήζνπλ.  
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3. ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΤΝΘΔΣΩΝ  

3.1. ΘΔΟΦΡΑΣΟ ΑΚΔΛΛΑΡΗΓΖ (1882/3-1950) 

Ο Θεόθξαζηνο αθειιαξίδεο γελλήζεθε ζηελ Αζήλα ζηηο 7 επηεκβξίνπ ηνπ 1882 ή, 

ζύκθσλα κε άιιεο πεγέο, ην 1883 (Καινγεξόπνπινο, η. 5, 1998: 314). Από ηνλ 

παηέξα ηνπ, Ησάλλε αθειιαξίδε, δηαθεθξηκέλν κνπζηθνδηδάζθαιν, ηεξνςάιηε, 

κεινπξγό θαη θηιόινγν θαίλεηαη όηη κπήζεθε ζηε Σέρλε ηεο κνπζηθήο. ύκθσλα κε 

δηθέο ηνπ παξαζέζεηο νη ζπνπδέο ηνπ ιακβάλνπλ ρώξα ζηελ Αζήλα, ζηε Γεξκαλία θαη 

ζηελ Ηηαιία. Σν θζηλόπσξν ηνπ 1903 πξαγκαηνπνίεζε καδί κε ηνλ παηέξα θαη ηνλ 

αδειθό ηνπ Αξηζηόμελν (Άξε) πνπ ήηαλ βαξύηνλνο, ζπλαπιίεο κε δηθά ηνπ έξγα, 

εθθιεζηαζηηθνύο ύκλνπο θαη – πηζαλώο – ελαξκνληζκέλα δεκνηηθά ηξαγνύδηα 

(Γνληάο 2007: 21) ζηελ αίζνπζα Μνπζηθήο Αθαδεκίαο ηνπ Μνλάρνπ θαη ζην κέγαξν 

ηεο βαξώλεο Ακειίαο θνλ Πέξθαι (θόξεο ηνπ Γνπζηαύνπ Κιάνπο), ελώπηνλ πιήζνπο 

πξηγθίπσλ θαη αξηζηνθξαηώλ, όπσο επηβεβαηώλεηαη από ηελ εθεκεξίδα Σθξηπ: 

Δθείλν ην νπνίνλ δένλ λα ηνληζζή εληαύζα, είλε ε εκθάληζηο ηνπ λεαξνύ, 
κόιηο εηθνζαεηνύο θαη ζπκπαζνύο πηνύ ηνπ θ. αθειιαξίδνπ, Θενθξάζηνπ 
αθειιαξίδνπ, όζηηο νκνινγνπκέλσο ηνπο πάληαο εμέπιεμε παξαζρώλ 
δείγκαηα ζπλζεηηθήο ηδηνθπΐαο, νπρί ηεο ηπρνύζεο θαη δηεπζύλαο νξρήζηξαλ 
εμ 60 νξγάλσλ κε ηθαλόηεηα θαη αθξίβεηαλ ήηηο ελεπνίεζελ εηο ηνπο θίινπο 
καο Γεξκαλνύο επράξηζηνλ εληύπσζηλ (1.12.1903: 3). 

 

Βηβιηνγξαθηθέο πεγέο αλαθέξνπλ όηη ην ηαμίδη έιαβε ηέινο θαη όηη θαηά ηελ 

επηζηξνθή ηνπ ζηελ Διιάδα έδσζε ζπλαπιίεο ζηελ Ηηαιία θαη ηελ Αίγππην.  

Καηά ηελ άθημή ηνπ ζηελ Διιάδα, ην 1903, ζπλέζεζε ηε ζθεληθή όξρεζε (κπαιέην) 

Υπό ηνλ νπξαλόλ ηεο Διιάδνο θαη ζπλεξγάζηεθε κε ηε "Νέα θελή" ηνπ 

Κσλζηαληίλνπ Υξηζηνκάλνπ ζπλζέηνληαο ηε κνπζηθή γηα ηηο Δθθιεζηάδνπζεο ηνπ 

Αξηζηνθάλε (ζε κεηάθξαζε ηνπ Πνιύβηνπ Γεκεηξαθόπνπινπ) πνπ παξνπζηάζηεθαλ 

ηνλ Αύγνπζην ηνπ 1904, πξνθαιώληαο ζθάλδαιν ζε κεγάιν κέξνο ηνπ ζεαηξόθηινπ 

θνηλνύ κε ηελ επηινγή ηνπ λα ζπλζέζεη γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ έλα ηξαγνύδη 

«ακαλεηδήδηθν» θαη έλα «δετκπέθηθν» ρνξό, δείρλνληαο από λσξίο όηη ήηαλ έλαο 

ζπλζέηεο κε θαληαζία θαη ηόικε (Ληάβαο 2009: 83, Μπισλάο, η. 1, 1984: 67-68). 
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Από 1907 έσο 1913, εξγάζηεθε γηα ηελ επηζεώξεζε, ηδηαίηεξα γηα  ηα Παλαζήλαηα 

πνπ παξνπζηάδνληαλ θάζε ρξόλν από ην 1907, δηαζθεπάδνληαο μέλε κνπζηθή θαηά ηηο 

ζπλήζεηεο ηεο επνρήο. «Ήηαλ δεηλόο θαη πνιπκήραλνο αληηγξαθέαο θη έβαιε ην 

ράξηζκά ηνπ απηό ζηελ ππεξεζία ησλ Παλαζελαίσλ κε ζαπκαζηά απνηειέζκαηα» 

(Ληάβαο 2009: 83) απνθηώληαο πνιύηηκε κνπζηθή θαη ζθεληθή εκπεηξία. Σν 1911 

όηαλ ξσηήζεθε από δεκνζηνγξάθνπο πώο γξάθεη ηε κνπζηθή ηεο ελ ιόγσ 

επηζεώξεζεο έδσζε, ρσξίο θαλέλα δηζηαγκό ηελ απάληεζε:  

Πεγαίλσ καδί κε ηνπο ζπγγξαθείο ηεο επηζεσξήζεο εηο ην θαθε-ζαληάλ θαη 
θξαηώ εηο ην κνπζηθό κνπ ηεηξάδηνλ εζηελνγξαθεκέλα κνπζηθά πξαθηηθά 
[…] πλήζσο είλαη λαπνιηηάληθα ηξαγνύδηα, δηόηη ην απηί ησλ Ναπνιηηάλσλ 
είλαη εηο ηελ απηήλ κνίξα κε ην απηί ησλ Αζελαίσλ. Δθέηνο όκσο, επεηδή ε 
λαπνιηηάληθε κνπζηθή ήην πνιύ θησρηθή θαη επεηδή είλαη ηεο κόδαο ε ησλ 
βηελλέδηθσλ νπεξεηηώλ, επξνηηκήζακελ ηελ δεπηέξαλ δηα ηα «Παλαζήλαηα». 
[…] Παίξλσ δεμηά-αξηζηεξά από νπεξέηηεο. Σελ «Πξηγθίπηζζα ησλ 
Γνιιαξίσλ» ηελ εηξύγεζα θέηνο. Άιια ζβήλσ, άιια αθήλσ. Από 2-3 
ηξαγνύδηα παίξλσ κεξηθέο παηνύηεο, εηο απηά θνιιώ μέλελ εηζαγσγή θαη 
θάλσ λέν ηξαγνύδη. Άιια ζπκπιεξώλσ κε δηθά κνπ ξεθξαίλ (Αζήλαη, 
16.7.1911: 3). 

 

Δθηόο όκσο από δεηλόο αληηγξαθέαο ήηαλ θαη έλαο δεμηνηέρλεο ζπλζέηεο πνπ ζηγά-

ζηγά άξρηζε λα γξάθεη θαη δηθά ηνπ ηξαγνύδηα, θαηά ηα ζπλζεηηθά πξόηππα ηεο 

Δπξώπεο, νινθιεξώλνληαο ηελ πξώηε ηνπ νπεξέηα Σία θαη αξάμακε ζε θείκελν 

Πνιύβηνπ Γεκεηξαθόπνπινπ θαη ηέθαλνπ Γξαλίηζα ην 1909. Ζ νπεξέηα 

παξνπζηάζηεθε ηελ ίδηα ρξνληά από ην ζίαζν ηνπ Αλησλίνπ Νίθα κεηά ην ηζηνξηθό 

αλέβαζκα ηεο νπεξέηαο Μακδέι Νηηνύο (1908) ζηελ νπνία ήηαλ αξρηκνπζηθόο, 

ζεκεηώλνληαο κεγάιε επηηπρία. Μέρξη ην 1917, ηαπηόρξνλα κε ηηο ζπλζέζεηο ειαθξάο 

κνπζηθήο, ν αθειιαξίδεο έγξαςε θαη δύν κεινδξάκαηα, «αμέραζηα δείγκαηα πνπ 

ραξαθηήξηζαλ κηα νιόθιεξε επνρή ηεο Παιαηάο Αζήλαο» (Ράπηεο 1989: 100), ηα 

νπνία γλώξηζαλ κεγάιε επηηπρία, ηελ Πεξνπδέ (1911) θαη ην Σηνηρεησκέλν Γεθύξη ή Η 

θόξε ηεο λεξάτδαο (1912) πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζην αζελατθό θνηλό από ηνπο ζηάζνπο 

ηνπ «Διιεληθνύ Μεινδξάκαηνο» θαη ηεο Έιζαο Έλθει-Κνληαξάηνπ ζην "Βαζηιηθό 

Θέαηξν" αληίζηνηρα (Γνληάο 2007: 19). ύκθσλα κε ηνλ ζπλζέηε Υξήζην 

Υαηξόπνπιν: 
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ν αθειιαξίδεο ράξηζε ζηελ παηξίδα ηνπ ηα κεισδηθόηεξα ηξαγνύδηα. Σν 
1911, ζπλεζηζκέλνο ν θόζκνο ζηηο ηηαιηθέο πηεληηγθξόηεο, δέρηεθε κε ραξά 
ηελ αζάλαηε κπαιάληα ηνπ, από ηελ Πεξνπδέ, Νεξάτδα ηνπ Γηαινύ πνπ κε ηε 
ζεξκή θσλή ηεο ηξαγνύδεζε ε αμέραζηε θαιιηηέρληο Ρεβέθθα Βαιηεηζηώηε. 
Οη κεισδίεο πνπ δηαδέρνληαη ε κία ηελ άιιε θαη αγθαιηάδνπλ ηελ ειιεληθή 
ςπρή […] Υξόληα νη κνπζηθνί εθηεινύζαλ κόλν αθειιαξίδε. Ήηαλ ν 
ζπλζέηεο πνπ ράξαμε πάλσ από ζαξάληα ρξόληα θσηεηλή ηξνρηά, πάληα 
αθνύξαζηνο, δηαξθώο αλαλενύκελνο (Ράπηεο 1989: 100). 

 

Άιιεο όπεξεο πνπ έγξαςε είλαη ν Υκέλαηνο (1903, ζε ιηκπξέην ηνπ Η. Φξαγθηά) πνπ 

αλήθεη ζηα λεαληθά ηνπ έξγα, ε όπεξα ν Πεηξαηήο (1907, ζε ιηκπξέην ηνπ Π. 

Γεκεηξαθόπνπινπ) θαη ν δξακαηηθόο ζξύινο Τν Καζηξν ηεο Ωξεάο (1917, ζε 

ιηκπξέην Γ.  Σζνθόπνπινπ) (Αλσγεηαλάθεο 1985: 606). 

Ζ απμαλόκελε θήκε ηνπ ζπλζέηε ηελ πεξίνδν πνπ εμεηάδεηαη νθείιεηαη θαηά θύξην 

ιόγν ζηηο νπεξέηεο ηνπ. Σν 1914 παξνπζηάδεηαη ε δεκνθηιήο νπεξέηα Σηα 

Παξαπήγκαηα «ζε ύθνο πνπ επέβαιε ν Α΄ Παγθόζκηνο πόιεκνο» θαη απνηέιεζε ηελ 

πξώηε ηνπ κεγάιε επηηπρία ζηνλ ηνκέα ηεο νπεξέηαο. Παξνπζηάζηεθε ζηηο 9 Μαΐνπ 

ζην "ζέαηξν ηεο πιαηείαο πληάγκαηνο" από ην ζίαζν ηεο Έλθει γλσξίδνληαο ηόζν 

κεγάιε επηηπρία, ώζηε μεπέξαζε ηηο εθαηό παξαζηάζεηο ζε έλα ρξόλν. Αθνινύζεζαλ 

δεθάδεο νπεξέηεο, ε επίζεο δεκνθηιήο νπεξέηα Πηθ-ληθ (1915), ν Υπνβάηεο (1917), ν 

Βαθηηζηηθόο (1918), ε Γαηκνληζκέλε  (1919), ν Αξιεθίλνο (1920) είλαη θάπνηεο από ηηο 

πεξίπνπ 80 νπεξέηεο πνπ έγξαςε κέρξη ην ζάλαηό ηνπ, πνιιέο ζε δηθό ηνπ ιηκπξέην 

θπξίσο ηξίπξαθηεο θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο δεκνθηιέζηεξνπο ζηάζνπο ηεο επνρήο 

πνπ αλέβαδαλ ηα έξγα ηνπ (Γνληάο 2007: 22).  

Με ηε ζηαδηαθή παξαθκή ηεο νπεξέηαο ζηελ Αζήλα ηε δεθαεηία ηνπ 1930 πνπ 

ζεκαηνδνηείηαη από ην ζάλαην ηνπ Γ. Παπατσάλλνπ ην 1931 θαη ηε δηάιπζε ηνπ 

ζηάζνπ ηεο ειιεληθήο νπεξέηαο, ν αθειιαξίδεο ζπλέρηζε λα ζπλζέηεη κνπζηθή 

θπξίσο όκσο γηα επηζεσξήζεηο θαη ηνλ θηλεκαηνγξάθν ελώ ηαπηόρξνλα έγξαςε θαη 

πνιιά δεκνηηθνθαλή ηξαγνύδηα. Οη επηζεσξήζεηο ηεο πεξηόδνπ ηνπ κεζνπνιέκνπ, 

ηνπ Πνιέκνπ θαη ησλ πξώησλ κεηαπνιεκηθώλ ρξόλσλ (ζε θείκελα Αι. αθειιάξηνπ, 

Θ. Ν. πλαδηλνύ θ.ά.) γλώξηζαλ επίζεο πνιύ κεγάιε επηηπρία. Οη Τξειιή ζπκθσλία 

(1937), Μπξάβν Κνινλέιιν (1940, πνιεκηθή επηζεώξεζε πνπ εξκήλεπζε ε νθία 
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Βέκπν), Φηλίηα ια κνύδηθα (1941), Κηβσηόο ηνπ Νώε (1943) ζπγθαηαιέγνληαη 

αλάκεζά ηνπο.  

Σα δεκνηηθνθαλή παηξησηηθά ηξαγνύδηα πνπ εξκήλεπζε ε νθία Βέκπν ην 1940 

Βάδεη ν Νηνύηζε ηε ζηνιή ηνπ (επίθαηξνη ζηίρνη πάλσ ζην ζθνπό ηνπ ηξαγνπδηνύ  

Πιέθεη ε Βάζσ ην πξνηθηό ηεο), Τν ηξαγνύδη ηνπ Μσξηά (ην ηειεπηαίν ηνπ ηξαγνύδη, 

ην νπνίν ζπλέζεζε ηελ πην δύζθνιε ζηηγκή ηνπ Δκθπιίνπ ηνικώληαο λα ζέζεη ην 

δήηεκα ηεο εζληθήο ζπκθηιίσζεο), ε Φσξηάηα (γξάθηεθε ζηε θαηνρή σο κήλπκα 

αληίζηαζεο θαη αηζηνδνμίαο) όπσο θαη ην Νηνύηζε-Νηνύηζε (ζηίρνη επίθαηξνη 

γξακκέλνη πάλσ ζην ζθνπό ηνπ ηξαγνπδηνύ ηνπ Μάξσ-Μάξσ κηα θνξά είλ' ηα ληάηα) 

απνηεινύλ δηθέο ηνπ ζπλζέζεηο. Παξάιιεια, ελαξκόληζε θαη εμέδσζε πεξίπνπ 10 

δεκνηηθά ηξαγνύδηα (Ληάβαο 2009: 404). 

Τπήξμε από ηνπο ηδξπηέο θαη ηαπηόρξνλα δηεηέιεζε γηα πνιιά ρξόληα κέινο ηνπ 

δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ ηεο «Δηαηξείαο Διιήλσλ Θεαηξηθώλ πγγξαθέσλ», ελώ 

ηαπηόρξνλα αζρνιήζεθε θαη κε ηελ παηδηθή κνπζηθή ζπλζέηνληαο παηδηθά ηξαγνύδηα. 

Σν 1926 ππήξμε ζπγρξεκαηνδόηεο (καδί κε ηνλ αδειθό ηνπ Άξε αθειιαξίδε) ηνπ 

κνπζηθνύ εθδόηε Εαραξία Μαθξή ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα ηδξύζεη δηθή ηνπ 

δηζθνγξαθηθή εηαηξεία, ην 1954 κάιηζηα θπθινθόξεζε ν πξώηνο ειιεληθόο LP 

δίζθνο πνπ πεξηείρε δηθέο ηνπ νπεξέηεο (Καινγεξόπνπινο, η. 5, 1998: 316) 

Σα ηειεπηαία ρξόληα ηεο δσήο ηνπ δελ έγξαθε πηα παξαγθσληζκέλνο από ηηο λεόηεξεο 

κνπζηθέο ηάζεηο (ηδαδ). Παξά ηελ ηεξάζηηα επηηπρία πνπ γλώξηζε θαη ηεο δεκνθηιίαο 

ησλ έξγσλ ηνπ έπαηδε πηάλν γηα βηνπνξηζηηθνύο ιόγνπο ζε ζπλνηθηαθνύο ή 

πεξηνδεύνληεο ζηάζνπο (Υαηξόπνπινο, 1960: 4) θεύγνληαο από ηε δσή πηθξακέλνο 

θαη πάκθησρνο από θαξθίλν ηνπ ήπαηνο ζηηο 2 Ηαλνπαξίνπ 1950 (Γνληάο 2007: 23). 

Με ηνλ ζάλαηό ηνπ επηζθξαγίδεηαη  κηα νιόθιεξε επνρή πνπ «αληηπξνζσπεύεη κηα 

από ηηο πιένλ ελδηαθέξνπζεο θαη παξαγσγηθέο πεξηόδνπο ζηελ ηζηνξία ηεο ειιεληθήο 

κνπζηθήο» (Ληάβαο 2009: 404-405). 
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3.2. ΝΗΚΟΛΑΟ ΥΑΣΕΖΑΠΟΣΟΛΟΤ (1884;-1941) 

Ο Νίθνο Υαηδεαπνζηόινπ γελλήζεθε ζηελ Αζήλα θαηά πνιινύο ην 1879 

(Αλσγεηαλάθεο 1985: 607) ελώ θαη’ άιινπο ην 1884 (άπνςε πνπ ππνζηεξίδεη ν Α. 

Υαηδεαπνζηόινπ, πηόο ηνπ) θαη ππήξμε έλαο από ηνπο πην ζεκαληηθνύο θαη 

δεκνθηιείο έιιελεο ζπλζέηεο ηεο αζελατθήο νπεξέηαο, αξρηκνπζηθόο θαη ηαπηόρξνλα 

βαζύθσλνο, ηνπ νπνίνπ πνιιέο πηπρέο ηεο δσήο παξακέλνπλ ηζηνξηθά άγλσζηεο 

θαζώο ηα ζηνηρεία πνπ ππάξρνπλ είλαη είηε ειιηπή είηε, ζε αξθεηέο πεξηπηώζεηο, 

αληηθξνπόκελα (Γνληάο 2008: 13). 

ύκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία παηέξαο ηνπ ήηαλ ν Αλδξέαο Υαηδεαπνζηόινπ θαη 

αδειθόο ηνπ ν Αληώλεο Υαηδεαπνζηόινπ, ζπγγξαθέαο ηεο Ιζηνξίαο ηνπ Διιεληθνύ 

κεινδξάκαηνο πνπ εθδόζεθε ζηελ Αζήλα ην 1949. Ζ νηθνλνκηθή έλδεηα ηεο 

νηθνγέλεηαο ηνλ αλάγθαζε λα δνπιέςεη από λσξίο γηα βηνπνξηζηηθνύο ιόγνπο 

γπξλώληαο ζηνπο δξόκνπο ηεο Αζήλαο κε κηα θηζάξα ηξαγνπδώληαο θαληάδεο κε ηνλ 

θίιν ηνπ Γηάλλε Αγγειόπνπιν (Ράπηεο 1989: 101).  

Οη κνπζηθέο ζπνπδέο ηνπ, δηάξθεηαο νθηώ ρξόλσλ, μεθίλεζαλ όηαλ ν πνηεηήο 

Γεώξγηνο νπξήο ηνλ άθνπζε λα ηξαγνπδά ζηνπο δξόκνπο θαη ηνλ πξνέηξεςε λα 

αζρνιεζεί ζνβαξά κε ηε κνπζηθή πξνηείλνληάο ηνλ ζην Ωδείν ηεο Λίλαο θνλ 

Λόηηλεξ. Μέρξη ηόηε καζήηεπε θνληά ζηνλ Νηθόιαν Κόθθηλν, παιηνύ ζπλζέηε 

αζελατθήο θαληάδαο θαη θαληζνλέηαο (Καινγεξόπνπινο, η. 6, 1998: 492). ην σδείν 

ηεο πηαλίζηξηαο Λίλαο θνλ Λόηλεξ, ην ζεκεξηλό Διιεληθό Ωδείν, ζπνύδαζε Ηζηνξία 

ηεο κνπζηθήο, Αξκνλία, Αληίζηημε, Μνλσδία θαζώο θαη Γηεύζπλζε ρνξσδίαο κε 

δάζθαιν ηνλ βηνινληζειίζηα, δηεπζπληή ρνξσδίαο θαη αξρηκνπζηθό Καξι Μπαίκεξ 

ιακβάλνληαο ην Γίπισκά ηνπ, πηζαλώο, ην 1905 κε ηε δπλαηόηεηα λα δηεπζύλεη 

νξρήζηξεο ζηε Γεξκαλία θαη Απζηξία δεδνκέλνπ όηη ην σδείν ήηαλ αλαγλσξηζκέλν 

από ην γεξκαληθό θξάηνο. Απηό ην δηθαίσκα ηνπ θάλεθε ρξήζηκν θάπνηα ρξόληα 

αξγόηεξα, ην 1928, όηαλ σο δηεπζπληήο ηνπ κνπζηθνύ ηκήκαηνο ηεο δηζθνγξαθηθήο 

εηαηξίαο His Master’s Voice δηεύζπλε ηελ νξρήζηξα ηεο ελ ιόγσ εηαηξίαο ζηε Βηέλλε 

γηα ηε θσλνγξαθηθή εγγξαθή ειιεληθώλ ζπλζέζεσλ (Γνληάο 2008: 14). 

Ο Νίθνο Υαηδεαπνζηόινπ ππήξμε πξαγκαηηθά έλαο πνιππξάγκνλαο. Παξάιιεια κε 

ηε κνπζηθή εμάζθεζε θαη ηελ άιιε ηνπ αγάπε, ηε γπκλαζηηθή. Γηα πνιιά ρξόληα 

ππήξμε πξσηαζιεηήο ζην κνλόδπγν ζηνλ Παλειιήλην θαη ζηνλ Δζληθό Γπκλαζηηθό 

ύιινγν. Δθεί γλώξηζε ηνλ θίιν ηνπ θαη κεηέπεηηα δηάζεκν βαξύηνλν Γηάλλε 
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Αγγειόπνπιν, κε ηνλ νπνίν από κηθξή ειηθία ηξαγνπδνύζε θαληάδεο ζηνπο δξόκνπο 

ηεο παιαηάο Αζήλαο, ηνλ ηελόξν Νίθν Αθεληάθε θαζώο θαη ηνλ κπαζνβαξύηνλν 

Βαζίιε Βόιηζε (Γνληάο 2008: 13). 

Αξρηθά εξγάζηεθε σο ρνξσδόο. Σν 1905 πξνζιήθζεθε καδί κε ηνλ ζηελό ηνπ θίιν Γ. 

Αγγειόπνπιν ζην Γ΄ Διιεληθό Μειόδξακα ηνπ Γηνλπζίνπ Λαπξάγθα (1860/1864; - 

1941), κε ηνλ νπνίν ζπλεξγάζηεθε γηα 10 πεξίπνπ ρξόληα, κέρξη ην 1915 

ζπκκεηέρνληαο, αλάκεζα ζε άιια, ζηηο πξώηεο παξαζηάζεηο ηεο όπεξαο Γηδώ (1909) 

ηνπ Γ. Λαπξάγθα (Αλσγεηαλάθεο 1985: 607). Σαπηόρξνλα κε ηελ εκθάληζή ηνπ σο 

ρνξσδνύ ζπλέζεηε θαη ηξαγνύδηα. Σα δύν ηξαγνύδηα ηνπ κε ηα νπνία ζπζηήζεθε ζην 

αζελατθό θνηλό σο ζπλζέηεο ήηαλ ν Μεηαλάζηεο πνπ ηξαγνπδνύζε ν ίδηνο θαη ην 

Κσζώλη πνπ ηξαγνπδνύζε καδί κε ηε κεζόθσλν σζώ Καλδύιε. Σα ηξαγνύδηα απηά 

γξάθηεθαλ γηα ηελ επηζεώξεζε Από Πεηξαηά-Φάιεξνλ εηο Αζήλαο ηνπ Λεσλίδα 

Αξληώηε θαη παξνπζηάζηεθαλ ην 1908 ζην ζέαηξν "Αξληώηε" (ζεκεξηλή ζηέγε ηεο 

Δζληθήο Λπξηθήο θελήο) (Γνληάο 2008: 13-14). 

Από ην 1910 κέρξη ην 1912 δηεηέιεζε δηεπζπληήο νξρήζηξαο ζην ζίαζν ηεο νπεξέηαο 

ηνπ Γ. Παπατσάλλνπ, κε ηελ νπνία πξαγκαηνπνίεζε πεξηνδείεο ζε πξσηεύνπζεο ηεο 

ειιεληθήο δηαζπνξάο όπσο ηελ Κσλζηαληηλνύπνιε, ηε κύξλε, ηε Βξάηια θαη ηελ 

Κσζηάληδα. Βηβιηνγξαθηθέο πεγέο κάιηζηα αλαθέξνπλ όηη δηεύζπλε ηελ νξρήζηξα 

γηα πξώηε θνξά ην 1911 ζηελ πόιε Βξάηια ηεο Ρνπκαλίαο. Σε δεθαεηία 1912-1922 

δηεύζπλε ηε ρνξσδία ηνπ λανύ ηεο Αγίαο Δηξήλεο ζηελ νδό Αηόινπ ζπλζέηνληαο 

ζπλάκα όια απηά ηα ρξόληα δηάθνξεο ηεηξάθσλεο Λεηηνπξγίεο, Υεξνπβηθά, 

Κνηλσληθά, Μεγαιπλάξηα, Αθάζηζηνπο Ύκλνπο, έλα «Άμηνλ Δζηί» γηα ηελ Μεγάιε 

Παξαζθεπή, αθνινπζίεο γάκνπ, βάπηηζεο θαη λεθξώζηκεο ελώ από λσξίο είρε 

επηδνζεί θαη ζηελ απόδνζε εθθιεζηαζηηθήο κνπζηθήο θαλνλαξρώληαο ζηνλ Άγην 

Γεώξγην Καξύηζε (Καινγεξόπνπινο, η. 6, 1998: 492). 

Από ην 1916 μεθηλά ηε κεγάιε ηνπ θαξηέξα σο ζπλζέηεο νπεξέηαο ζεκαηνδνηώληαο, 

καδί κε ηνλ Θεόθξαζην αθειιαξίδε, ην είδνο ηνπ ειαθξνύ κνπζηθνύ ζεάηξνπ ζηελ 

Αζήλα θαη ζπκβάιινληαο εμίζνπ ζηελ αλάπηπμε θαη ηελ αθκή ηνπ. Ζ πξώηε ηνπ 

κεγάιε ζύλζεζε πνπ ηνλ θαζηέξσζε νξηζηηθά σο ζπλζέηε νπεξέηαο ήηαλ ε Μνληέξλα 

Κακαξηέξα πνπ αλέβεθε ζην ζέαηξν ηνπ Γ. Παπατσάλλνπ ην 1916. Ζ επηηπρία ηνπ 

έξγνπ μεπέξαζε ηηο όπνηεο πξνζδνθίεο θαη ηα ηξαγνύδηα ηνπ αληερνύζαλ ζηνπο 

δξόκνπο ηεο Αζήλαο κέξα-λύρηα (Ράπηεο 1989: 101). Αθνινύζεζαλ ηα Δξσηηθά 
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Γπκλάζηα (1917), ε Μπεκπέθα (1918), Οη εξσηεπκέλνη (1919) θαη ηόζεο άιιεο από ηηο 

ζπλνιηθά ηνπιάρηζηνλ 40 νπεξέηεο πνπ ζπλέζεζε πνιιέο εθ ησλ νπνίσλ απνηεινύλ 

ζηαζεξό ξεπεξηόξην ησλ κνπζηθνζεαηξηθώλ ζθελώλ κέρξη θαη ζήκεξα. Οη Απάρεδεο 

ησλ Αζελώλ σζηόζν ππήξμε ε πιένλ δεκνθηιήο νπεξέηα ηνπ πνπ 

πξσηνπαξνπζηάζηεθε ζην ζέαηξν "Αιάκπξα" ην 1921 θαη παηδόηαλ επί ηξία ζπλαπηά 

έηε γλσξίδνληαο ηεξάζηηα επηηπρία. 

Σα ρξόληα 1922-1923 θαίλεηαη όηη πεξηόδεπζε ζηελ Αίγππην θαη ην 1928, όπσο 

αλαθέξζεθε λσξίηεξα, καδί κε ηελ πςίθσλν Αιίθε Βίηζνπ, ηνλ ηελόξν Πέηξν 

Δπηηξνπάθε θαη ηνλ βαξύηνλν Κώζηα Ηνξδάλνπ κεηά από πξόζθιεζε ηεο εηαηξίαο 

γξακκνθώλσλ His Master’s Voice πήγε ζηε Βηέλλε, όπνπ δηεύζπλε ερνγξαθήζεηο 

ειιεληθήο κνπζηθήο γηα ηελ ελ ιόγσ δηζθνγξαθηθή εηαηξία.  

Πνιπγξαθόηαηνο εθηόο από νπεξεηηθή θαη ζεαηξηθή κνπζηθή μεδίπισζε ην 

δεκηνπξγηθό ηνπ ηαιέλην ζπλζέηνληαο θαληάδεο, ρνξσδηαθά έξγα θαη έλα πιήζνο 

ηξαγνπδηώλ ν αξηζκόο ησλ νπνίσλ εθηηκάηαη γύξσ ζηα 570, πνιιά πεξηζζόηεξα από 

νπνηνλδήπνηε άιιν ζύγρξνλό ηνπ ζπλζέηε. Κάπνηα ελδεηθηηθά είλαη Τα θνξαιιέληα 

ρείιε ζνπ θαη ην Θα θόςσ ξόδα κπξσκέλα πνπ έηπραλ πνιύ κεγάιεο απνδνρήο θαη 

γλώξηζαλ θαζνιηθή επηηπρία, Τα καύξα κάηηα ζνπ, Σαλ παξακύζη, Τν λεξσκέλν θξαζί 

θαη πνιιά άιια (Καινγεξόπνπινο, η. 6, 1998: 492-493). 

Ο ρώξνο ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ απνηέιεζε επίζεο έλα δεκηνπξγηθό πεδίν δξάζεο γηα 

ηνλ ζπλζέηε, ν νπνίνο ζπκκεηείρε ζε ηξεηο από ηηο πξώηεο απόπεηξεο ηνπ ειιεληθνύ 

θηλεκαηνγξάθνπ λα εγθαηαιείςεη ηνλ βσβό θαη λα πεξάζεη ζηνλ νκηινύληα. Ζ 

απόπεηξα απηή ζηεξίρζεθε ζηελ εθεύξεζε ηνπ Ενδέθ Υεπ, ην «βηηαθόλ», πνπ 

πξνέβιεπε παξάιιεια κε ηελ πξνβνιή ηεο ηαηλίαο ρσξίο ήρν λα παίδνληαη δίζθνη 

γξακκνθώλνπ. Οη ηαηλίεο απηέο ήηαλ Ο Καηάδηθνο (1929-1930), Οη Απάρεδεο ησλ 

Αζελώλ (1930) θαη Φίιεζέ κε, Μαξίηζα (1930), ππό ηελ ζθελνζεηηθή καηηά ηνπ 

Γεκήηξε Γαδηάδε γηα ηελ πξώηε νξγαλσκέλε ειιεληθή θηλεκαηνγξαθηθή εηαηξία 

Νηαγθ Φηικ (Γνληάο 2008: 15). 

Ο Νίθνο Υαηδεαπνζηόινπ «έλαο θαιιηηέρλεο κνπζηθό θαηλόκελν από ηα ζπάληα θαη 

κία πξνζσπηθόηεηα ηίκηα, θαινζπλάηε ηεο νπνίαο ε αθηηλνβνιία ζθιάβσλε ηνλ 

θαζέλα» πέζαλε μαθληθά ζηα ρξόληα ηεο θαηνρήο, ην 1941, ζηελ Αζήλα κεηά από 

εγρείξεζε έιθνπο ζηνκάρνπ ζε ειηθία 57 ρξόλσλ (Ράπηεο 1989: 102). 
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4. ΟΙ ΔΚΓΟΣΔΙΣ  

Αλαπόζπαζην θνκκάηη ηεο ηζηνξίαο ησλ ηξαγνπδηώλ ηεο θάζε νπεξέηαο απνηειεί ε 

έληππε έθδνζή ηνπο. Η εθδνηηθή δξαζηεξηόηεηα ζηελ Αζήλα θηλήζεθε παξάιιεια κε 

ηελ εμέιημε ησλ κνπζηθώλ ζεαηξηθώλ εηδώλ πνπ γλώξηζαλ πξσηνθαλή επηηπρία 

θπξίσο ηελ πξώηε εηθνζαεηία ηνπ 20νύ αηώλα. Σε κηα επνρή πνπ αθόκα δελ ππήξρε 

ην ξαδηόθσλν θαη ζπλάκα ην γξακκόθσλν απνηεινύζε είδνο πνιπηειείαο, ε 

δεκνζίεπζε ησλ ζηίρσλ από ηα πην δεκνθηιή θνκκάηηα ζε θπιιάδηα θαη κνπζηθά 

πεξηνδηθά ππήξμε πξαθηηθή πνπ αλακθίβνια ζπλέβαιε απνθαζηζηηθά ζηε δηάδνζε 

ησλ ηξαγνπδηώλ ηεο Διιεληθήο Οπεξέηαο (Ληάβαο 2009: 102). Ταπηόρξνλα, ε 

κνπζηθή παηδεία ηεο αζηηθήο ηάμεο θαη ε εηζαγσγή ηνπ πηάλνπ ζηα ζπίηηα ηεο 

αζελατθήο θνηλσλίαο δηαδξακάηηζαλ εμίζνπ ζεκαληηθό ξόιν ζηελ αύμεζε ηεο 

εθδνηηθήο παξαγσγήο ελ γέλεη θαζώο ε εθηέιεζε ηξαγνπδηώλ ζην πηάλν πνπ 

ζπληζηνύζε βαζηθό κέζν ςπραγσγίαο ηεο ειιεληθήο αζηηθήο νηθνγέλεηαο, είρε σο 

απνηέιεζκα ηελ έθδνζε κνπζηθνύ πιηθνύ (παξηηηνύξεο) γηα πηάλν κε ηα πνιύ 

ραξαθηεξηζηηθά εμώθπιια, όπνπ γξαθίζηεο - θαιιηηέρλεο ηεο επνρήο απνηύπσζαλ 

ζπλνιηθά ηελ αηζζεηηθή ηνπ είδνπο θαη ηεο πεξηόδνπ (Βέξγαδνπ 2015). 

Οη εθδνηηθνί νίθνη εμέδηδαλ κεκνλσκέλα ηα ηξαγνύδηα ηεο θάζε νπεξέηαο. Κάζε 

ηξαγνύδη εθηείλεηαη θαηά κέζν όξν ζε 4 κε 5 αξηζκεκέλεο ζειίδεο κε ηππνπνηεκέλν 

ύςνο ηα 32 εθαηνζηά θαη πιάηνο ηα 23,5 εθαηνζηά δηαζηάζεηο πνπ δηακνξθώλνπλ έλα 

θύιιν ραξηί πνπ ζήκεξα είλαη θνηλά αλαγλσξηζκέλν κε ηελ νλνκαζία Α3.  

Από ην ζύλνιν ησλ ζειίδσλ ην πξώην θύιιν είλαη απηό πνπ θαηά θύξην ιόγν 

μερσξίδεη. Τα πεξίηερλα εμώθπιια θέξνπλ πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηνλ ζπλζέηε, 

ηνλ ιηκπξεηίζηα, ηνλ ηίηιν ηνπ ηξαγνπδηνύ, ηελ νπεξέηα ηεο νπνίαο απνηεινύλ κέξνο 

θαζώο θαη ηνλ αξηζκό ησλ πξάμεσλ ηνπ έξγνπ. Δπηπιένλ, αλαγξάθνληαη νη ηίηινη 

όισλ ησλ ηξαγνπδηώλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο νπεξέηαο πνπ έρεη εθδώζεη ν θάζε νίθνο ζε 

κνξθή ιίζηαο, ην αλαγλσξηζηηθό ζεκάδη ηνπ εθδνηηθνύ νίθνπ, ν ηόπνο έθδνζεο, ν 

αξηζκόο έθδνζεο ηεο θάζε παξηηηνύξαο, ελδεηθηηθόο ηεο δήηεζεο νξηζκέλσλ 

ηξαγνπδηώλ, αιιά θαη ην είδνο ηνπ θνκκαηηνύ, αλ πξόθεηηαη δειαδή γηα κνλσδία ή 

δπσδία, κε ηα νλόκαηα ησλ ραξαθηήξσλ λα αλαγξάθνληαη από δίπια θαζώο θαη ην 

είδνο ηνπ ρνξνύ, αλ πξόθεηηαη δειαδή γηα  βαιο, πόιθα, ηαγθό θ.ά.  
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Αθόκε, ζηηο πεξηζζόηεξεο ησλ πεξηπηώζεσλ ζηε ιίζηα κε ηα εθδνζέληα ηξαγνύδηα 

ππνγξακκίδεηαη πνην θνκκάηη ηνπ έξγνπ αθνξά ηελ ελ ιόγσ παξηηηνύξα θαζώο θαη ε 

ηηκή ηεο πνπ θπκαίλεηαη από 1.20 έσο 1.60 δξαρκέο γηα ηα έξγα πνπ απνηεινύλ ην 

αληηθείκελν κειέηεο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο. Θα πξέπεη επίζεο λα αλαθεξζεί όηη 

ζπιιήβδελ απνπζηάδεη ε εκεξνκελία έθδνζεο ησλ ηξαγνπδηώλ. Σην νπηζζόθπιιν 

πνιιέο θνξέο ζπλαληώληαη όιεο νη εθδόζεηο κνπζηθώλ θνκκαηηώλ ηνπ θάζε 

εθδνηηθνύ νίθνπ αλά θαηεγνξία (πόιθεο, καδνύξθεο, εκβαηήξηα θ.η.ι.) κε ην όλνκα 

ηνπ ζπλζέηε λα αλαγξάθεηαη ζηα αξηζηεξά θαη ηελ ηηκή ηεο έθδνζεο ζηα δεμηά 

ακέζσο κεηά ηνλ θάζε ηίηιν. 

Σην εζσηεξηθό ηκήκα, ζηελ πξώηε ζειίδα ηηο παξηηηνύξαο ζεκεηώλνληαη ζπλήζσο ν 

ζπλζέηεο, ν ηίηινο ηεο νπεξέηαο, ν ηίηινο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηξαγνπδηνύ θαη ν 

ραξαθηήξαο ή νη ραξαθηήξεο πνπ εξκελεύνπλ ην ηξαγνύδη ζηε ξνή ηνπ έξγνπ. 

Αθνινπζεί ε έλδεημε ηνπ ξπζκνύ (tempo) πνπ ζηελ πιεηνλόηεηα ησλ πεξηπηώζεσλ 

είλαη ρνξεπηηθόο θαζώο θαη ε ρξνληθή αθνινπζία θαη νη αιινηώζεηο πνπ θαζνξίδνπλ 

ηελ ηνληθόηεηα. Οη εθδόζεηο αθνξνύλ κεηαγξαθέο ηνπ εθάζηνηε ηξαγνπδηνύ γηα 

πηάλν, ζπγθεθξηκέλα θιεηδνθύκβαινλ, ρσξίο, σζηόζν, λα αλαθέξεηαη ν κεηαγξαθέαο.  

θαη θσλή ή θσλέο αλ πξόθεηηαη γηα δπσδία (duetto) ή ρνξσδία (coro) κε ηηο 

ελαιιαγέο λα ζεκεηώλνληαη κε επηκέιεηα αθξηβώο από πάλσ ή πξηλ ην θείκελν.  

Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ν όξνο νηοσέηο αληηκεησπίδεηαη δηαθνξεηηθά αλάινγα ηνλ 

εθδνηηθό νίθν ή θαη ηελ ρξνλνινγία παξάζηαζεο ηεο θάζε νπεξέηαο θαη ελ ζπλερεία 

έθδνζεο ησλ ηξαγνπδηώλ ηεο. Έηζη, παξαηεξείηαη όηη ηα ηξαγνύδηα πνπ έρνπλ εθδνζεί 

από ηνπο νίθνπο «Μπζηαθίδεο, Δπζηαζηάδεο θαη Μαθξήο» θαη «ʺΜνπζηθήʺ, 

Μπζηαθίδνπ θαη Μαθξή» θάλνπλ ρξήζε ηεο ειιεληθήο απόδνζεο ηνπ όξνπ νηοσέηο, 

δειαδή δσωδία. Απηή ε πεξίπησζε αθνξά θπξίσο ηα πξώηα έξγα ηνπ Θ. 

Σαθειιαξίδε, ην Πικ-Νικ (1914) θαη ην Σηα Παραπήγμαηα (1915). Οη εθδνηηθνί νίθνη 

«κνπζηθόο θαη εθδνηηθόο νίθνο Γατηάλνπ», «εθδόζεηο Γατηάλνπ», «Γεώξγηνο Γ. 

Φέμεο» αιιά θαη ν νίθνο «ʺΜνπζηθήʺ Μπζηαθίδνπ & Μαθξή» (ζε έθδνζε 

ηξαγνπδηνύ από ηνλ Βαθηιζηικό) ρξεζηκνπνηνύλ ζηηο εθδόζεηο ηνπο ηνλ αγγιηθό όξν 

duetto. Ο όξνο εληνπίδεηαη ζηελ έθδνζε ηεο νπεξέηαο Ο Βαθηιζηικός (1918) θαη ζηελ 

έθδνζε ησλ ηξαγνπδηώλ ηεο νπεξέηαο ηνπ Ν. Φαηδεαπνζηόινπ Οι Απάτηδες ηων 

Αθηνών (1921). Τέινο, νη εθδνηηθνί νίθνη «Γεώξγηνο Γ. Φέμεο» θαη ε Έιζα Έλθει σο 

εθδόηξηα ρξεζηκνπνηνύλ ηνλ όξν νηοσέηο ζηηο νπεξέηεο Μονηέρνα καμαριέρα (1916) 

θαη Τα Ερωηικά γσμνάζια (1917).  
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Δπηπιένλ, αμηνπξόζεθην είλαη ην γεγνλόο όηη θάπνηεο θνξέο ζηηο εθδόζεηο ππάξρνπλ 

θαη αθηεξώζεηο, νη νπνίεο ζεκεηώλνληαη καδί κε ηηο παξαπάλσ πιεξνθνξίεο ζην 

εζσηεξηθό ηνπ πξώηνπ θύιινπ ηεο παξηηηνύξαο. Απηό ζπλαληάηαη απνθιεηζηηθά ζε 

ηξαγνύδηα έξγσλ ηνπ Θ. Σαθειιαξίδε. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην ηξαγνύδη «Δίλε 

πεηαρηή» από ηελ νπεξέηα Σηα Παραπήγμαηα (1914) ν ζπλζέηεο ην αθηεξώλεη ζηε 

«δεζπνηλίδα Διέλε Ν. Λάζθαξε». Τν ηξαγνύδη «Δγώ κνλάρα μέξσ» ηεο νπεξέηαο 

Πικ-Νικ (1915) αθηεξώλεηαη ζηνλ «πξώην Φξακπαιά θ. Παπατσάλλνπ» θαη από ηελ 

ίδηα νπεξέηα ην «Τξαγνύδη ηεο θνύληαο» αθηεξώλεηαη «εηο ηελ πξώηελ θαη 

απαξάκηιινλ Νίλαλ θαλ Έιιελ Αθεληάθε». 

Παξάιιεια, κε ηηο εθδόζεηο κνπζηθνύ πιηθνύ θηλείηαη θαη ε ηζηνξία ησλ κνπζηθώλ 

ραξαθηώλ ζηελ Διιάδα, ησλ ηππνιηζνγξαθείσλ θαη ησλ εηθνλνγξάθσλ. Η εηθαζηηθή 

αηζζεηηθή ηεο θάζε παξηηηνύξαο θαίλεηαη όηη απνηεινύζε ζεκαληηθό παξάγνληα ηεο 

έθδνζεο θαη ζπρλά ππνδήισλε θαη ηελ ίδηα ηε κνπζηθή αηζζεηηθή πνπ 

ππνγξακκηδόηαλ από ην δηαθνξεηηθό ύθνο ζηελ εηθνλνγξάθεζε. Έηζη, άιιν ύθνο 

παξαηεξείηαη ζηηο εηθνλνγξαθήζεηο παξηηηνύξαο ηεο Δπηζεώξεζεο θαη εληειώο 

δηαθνξεηηθό ζηα ηξαγνύδηα ηεο Οπεξέηαο (Βέξγαδνπ 2015). 

Οη εθδόζεηο ζηελ πιεηνλόηεηά ηνπο είλαη έγρξσκεο θαη ελζσκαηώλνπλ ραξάμεηο θαη 

εηθνλνγξαθήζεηο ζπλήζσο ζρεηηθνύ πεξηερνκέλνπ κε ην ζέκα ηεο θάζε νπεξέηαο. 

Λεπηνκέξεηεο αλαθνξηθά κε ηνλ ραξάθηε, ηνλ εηθνλνγξάθν ηεο παξηηηνύξαο ή ην 

ιηζνγξαθείν ζην νπνίν έγηλε ε εθηύπσζε εληνπίδνληαη κόλν ζε κία πεξίπησζε ζηελ 

παξνύζα κειέηε, ζηελ έθδνζε ηξαγνπδηώλ ηεο νπεξέηαο Ερωηικά Γσμνάζια (1917) 

ηνπ Ν. Φαηδεαπνζηόινπ. Σπγθεθξηκέλα, ε ζρεδηαγξάθεζε ηεο έθδνζεο ηνπ 

ηξαγνπδηνύ «Αρ, έια» απνδίδεηαη ζην Μηραήι Κσλζηαληηλίδε ηνπ εθδνηηθνύ νίθνπ Γ. 

Φέμε θαη ηνπ ηξαγνπδηνύ «Νηνπκ-Νηνπκ» ζηνλ Γ. Φαηδεζάββα κε εθδόηξηα ηελ 

Έιζα Έλθει.  

Η εηθνλνγξάθεζε, ζπλήζσο ζε όιεο ηηο εθδνζείζεο παξηηηνύξεο ελόο έξγνπ είλαη ίδηεο 

γηα έλαλ εθδνηηθό νίθν. Υπάξρεη δειαδή κία αλαγλσξηζηηθή ιηζνγξαθία γηα θάζε 

νπεξέηα. Σε κία κόλν πεξίπησζε, ζηε δεκνθηιή νπεξέηα Ο Βαθηιζηικός (1918) ηνπ 

Θ. Σαθειιαξίδε εληνπίδνληαη δύν δηαθνξεηηθέο εηθνλνγξαθήζεηο ηνπ ίδηνπ εθδνηηθνύ 

νίθνπ, ηνπ «νίθνπ Γατηάλνπ». Κξίλεηαη, επίζεο, απαξαίηεην λα αλαθεξζεί όηη ηα 

ηξαγνύδηα ηεο νπεξέηαο Ερωηικά Γσμνάζια (1917) ηνπ Ν. Φαηδεαπνζηόινπ 

δηαηεξνύλ ηελ ίδηα ιηζνγξαθία ζε θάζε εθδνηηθό νίθν («Edition J.D’ Andria», 
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«Γεσξγίνπ Γ. Φέμε», θαη «Έιζαο Έλθει») θαη ε κνλαδηθή παξαιιαγή πνπ 

εληνπίδεηαη αθνξά ζηα ρξώκαηα. Γηαθνξεηηθά ρξώκαηα επίζεο, ρξεζηκνπνηνύληαη 

ζηηο ιηζνγξαθίεο ηεο έθδνζεο ησλ ηξαγνπδηώλ ηεο νπεξέηαο επίζεο ηνπ Ν. 

Φαηδεαπνζηόινπ Οι Απάτηδες ηων Αθηνών (1921) από ηνλ ίδην όκσο εθδνηηθό νίθν 

ηνπ «Γεσξγίνπ Γ. Φέμε». 

Τέινο, ζηνπο εθδνηηθνύο νίθνπο πνπ έρνπλ εθδώζεη ηηο παξηηηνύξεο ηεο παξνύζαο 

έξεπλαο ζπγθαηαιέγνληαη νη «Μπζηαθίδεο-Δπζηαζηάδεο-Μαθξήο» (θάπνηεο θνξέο 

ζπλαληάηαη σο «Μπζηαθίδεο-Μαθξήο» αιιά θαη σο «Δθδνηηθόο νίθνο "Μνπζηθή" 

Μπζηαθίδνπ & Μαθξή»), ν «κνπζηθόο θαη εθδνηηθόο νίθνο Γατηάλνπ», ν «εθδνηηθόο 

νίθνο ηνπ Γεσξγίνπ Γ. Φέμε», ν νίθνο «Edition J.D’ Andria» πνπ έδξεπε ζηελ 

Κσλζηαληηλνύπνιε, ν «κνπζηθόο εθδνηηθόο νίθνο Μηραήι Κσλζηαληηλίδνπ» θαη ε 

ζηαζάξρεο Έιζα Έλθει σο εθδόηξηα θαζώο αξθεηνί ήηαλ νη ζπλζέηεο, ιηκπξεηίζηεο 

θαη ζηαζάξρεο πνπ εμέδηδαλ νη ίδηνη ηα έξγα ηνπο (Βέξγαδνπ 2015). 
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ΑΝΑΛΤΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ 
ΠΑΡΣΙΣΟΤΡΩΝ 



1. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΛΤΗ  ΣΧΝ ΣΡΑΓΟΤΓΙΧΝ  

1.1. ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΔ ΣΟΝ ΣΡΟΠΟ 
ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΧΝ ΣΡΑΓΟΤΓΙΧΝ 

ην θεθάιαην πνπ έπεηαη παξνπζηάδνληαη ηα ηξαγνύδηα πνπ απαξηίδνπλ ηηο νπεξέηεο 

πνπ κειεηώληαη θαη δίλνληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε απηέο θαζώο θαη ιεπηνκέξεηεο 

πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο έληππεο εθδόζεηο (παξηηηνύξεο). Πην ζπγθεθξηκέλα, αξρηθά 

παξαζέηνληαη νη ηξεηο νπεξέηεο ηνπ Θεόθξαζηνπ αθειιαξίδε θαη ελ ζπλερεία νη 

ηξεηο ηνπ Νίθνπ Υαηδεαπνζηόινπ κε ρξνλνινγηθή ζεηξά. Η παξνπζίαζε θάζε 

νπεξέηαο ζπλνδεύεηαη από ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζην ιηκπξέην (πνηεηηθό 

θείκελν), ζηελ πξώηε παξάζηαζε ηνπ έξγνπ, ζηνπο ζπληειεζηέο ηνπ θαζώο θαη 

ζρόιηα ηνπ Σύπνπ ηεο επνρήο. ηε ζπλέρεηα, αλαθέξνληαη ηα πξόζσπα-ήξσεο ηεο 

θάζε νπεξέηαο, ε ζύλνςή ηεο θαζώο θαη ηα ηξαγνύδηα ηνπ θάζε έξγνπ κε ηνλ 

ραξαθηεξηζκό ηνπο σο είδνο (δπσδία/ληνπέην, κνλσδία) – (όπνπ πθίζηαηαη) αιιά θαη 

κε ηνπο ραξαθηήξεο πνπ ηα εξκελεύνπλ (όπνπ επηζεκαίλνληαη).   

Αθνινπζεί ε παξνπζίαζε ηνπ θάζε ηξαγνπδηνύ μερσξηζηά. Πξώηα αλαγξάθεηαη ν 

ηίηινο ηνπ θαη αθξηβώο από δίπια ην είδνο ηνπ ηξαγνπδηνύ όηαλ πξόθεηηαη γηα δπσδία 

(ληνπέην) ή όηαλ ππάξρεη ζπγθεθξηκέλνο ραξαθηεξηζκόο ζηελ ίδηα ηελ έθδνζε. Ο 

πξνζδηνξηζκόο ηνπ είδνπο θαη ε επηινγή ηεο ιέμεο (δπσδία, ληνπέην, duetto) ζπλάδεη 

απόιπηα κε ηελ έληππε έθδνζε ηνπ ηξαγνπδηνύ. Όηαλ δελ αλαγξάθεηαη θάηη δίπια 

από ηνλ ηίηιν αληηκεησπίδεηαη σο κνλσδία.  

 

1.2. Ο ΡΤΘΜΟ  

Πξνρσξώληαο, δίλνληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ ξπζκό, ην ξπζκηθό ζρήκα, ηελ 

ηνληθόηεηα θαη ηελ κνξθή (θόξκα) ηνπ θάζε ηξαγνπδηνύ ελώ ηαπηόρξνλα, 

ζεκεηώλνληαη ηπρόλ κεηαβνιέο πνπ πξνθύπηνπλ θαηά ηελ εμέιημε ηνπ ηξαγνπδηνύ 

ζηνπο ηνκείο απηνύο. Σν tempo πνπ θαζνξίδεη ηε ξπζκηθή νξρεζηηθή αγσγή ηνπ 

ηξαγνπδηνύ, αιιά θαη ζπλνιηθά όιεο νη ιεπηνκέξεηεο, αλαγξάθνληαη αθξηβώο όπσο 

ζπλαληώληαη ζηελ θάζε παξηηηνύξα (γηα παξάδεηγκα ην βαιο άιινηε αλαγξάθεηαη σο 

Valse θαη άιινηε σο Valzer). Όζνλ αθνξά ζηηο ηνληθόηεηεο, ε Μείδνλα θιίκαθα 
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γξάθεηαη κε ην αξρηθό γξάκκα θεθαιαίν ελώ ε Διάζζνλα κε κηθξό. Οξηζκέλεο θνξέο 

ηα ζεκάδηα επαλάιεςεο απνπζηάδνπλ από ηελ παξηηηνύξα ή ζεκεηώλνληαη κε ηέηνην 

ηξόπν, πνπ δελ θαζηζηνύλ δπλαηό ηνλ αθξηβή πξνζδηνξηζκό ηεο θόξκαο κέζσ ησλ 

επαλαιήςεσλ. Όπνπ ζπκβαίλεη απηό, επηζεκαίλεηαη. Χζηόζν, ζε όιεο απηέο ηηο 

πεξηπηώζεηο ε ύπαξμε δεύηεξεο ζηξνθήο (πνηεηηθνύ θεηκέλνπ) (Α) θαηά θάπνην 

ηξόπν «ππνδεηθλύεη» ηελ πηζαλή δνκή ηνπ ηξαγνπδηνύ. Δπηπξόζζεηα, αλαθέξνληαη ν 

εθδνηηθόο νίθνο θαη ν αξηζκόο έθδνζεο, όπνπ απηόο ππάξρεη. 

 

 

1.3. Η ΜΔΣΡΙΚΗ ΣΟΤ ΣΙΥΟΤ 

Πξηλ ην πνηεηηθό θείκελν παξνπζηάδεηαη ε κεηξηθή ηνπ ζηίρνπ. Η παξνπζίαζε αθνξά 

ην πξώην Α, ην πξώην Β θαη, όπνπ πθίζηαηαη, ην Γ κέξνο ηεο θόξκαο ηνπ εθάζηνηε 

ηξαγνπδηνύ θαη θάζε ζηίρνπ μερσξηζηά, ν πξνζδηνξηζκόο ησλ νπνίσλ βαζίζηεθε ζην 

βηβιίν Νενειιεληθή Μεηξηθή ηνπ Θξαζύβνπινπ ηαύξνπ (Θεζζαινλίθε, 1992).  Πην 

ζπγθεθξηκέλα, γίλεηαη ιόγνο γηα ην είδνο (ξπζκόο) ηνπ ζηίρνπ, ηνλ αξηζκό ησλ 

ζπιιαβώλ θαη ηνλ ηνληζκό πνπ ζε ζπλέξγεηα κε ηα παξαπάλσ θαζνξίδεη ην 

ζηηρνπξγηθό κέηξν ζπλνιηθά ελώ επηπιένλ αλαγξάθεηαη, όπνπ ππάξρεη, ην είδνο ηεο 

νκνηνθαηαιεμίαο.  

Αλαιπηηθόηεξα, ην είδνο (ξπζκόο) ελόο ζηίρνπ θαζνξίδεηαη από ην είδνο ησλ κέηξσλ 

ηνπ, ην νπνίν ζπλάδεη κε ηελ ξπζκηθή αγσγή θάζε ηξαγνπδηνύ. Έηζη, θάζε ηξαγνύδη 

πνπ θέξεη ξπζκηθή ππνδηαίξεζε ηνπ 2 (2/4 θαη 4/4) έρεη είηε ηξνραϊθό (ζπληαίξηαζκα 

ηνληζκέλεο θαη άηνλεο ζπιιαβήο, - π) είηε ηακβηθό ζηηρνπξγηθό κέηξν (ζπληαίξηαζκα 

άηνλεο θαη ηνληζκέλεο ζπιιαβήο, π  -). Δληνύηνηο, επηζεκαίλεηαη όηη ν ηνληζκόο κίαο 

ζπιιαβήο δελ ηαπηίδεηαη θαη’ αλάγθε κε ηνλ γξακκαηηθό ηόλν θαζώο ν ηνληζκόο 

(ζπληαίξηαζκα ζπιιαβώλ)  δύλαηαη λα πξνθύςεη ελαιιαθηηθά από ηελ απαγγειία ηνπ 

ζηίρνπ. Παξαδείγκαηα ηξνραϊθνύ θαη ηακβηθνύ κέηξνπ: 

Τξνραϊθό κέηξν: 

-  π   |  -   π |  -   π    |   -   π    |    -  

Τον θαη-| ρό ε-| κεί-λν | τον πα-| ληό 
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Ιακβηθό κέηξν: 

π      -   |  π   -    |  π    -     |  π    -    |  π    -    |  π    - 

Μα για | ζπ-μή-| ζνπ πό- | ζα μοσ | ‘ιε-γες | θαη σσ 

 

Από ηελ άιιε πιεπξά, θάζε ηξαγνύδη κε ξπζκηθή ππνδηαίξεζε 3 (3/4 θαη 6/8) κπνξεί 

λα έρεη αλαπαηζηηθό (π π -), δαθηπιηθό (- π π) ή κεζνηνληθό (αιιηώο θαη ακθηβξαρηθό) 

(π - π) ζηηρνπξγηθό κέηξν. Γηα παξάδεηγκα:  

 

Αλαπαηζηηθό κέηξν: 

π     π     -   |  π  π   -   | π 

Πσ πσ πφ  | ηη ζα κά-| λσ 

 

Δαθηπιηθό κέηξν:  

-   π    π     |  -    π   π   |  -  π  

Έ-λα βαιο | είν’ ε δσ-| ή καο 

 

Μεζνηνληθό κέηξν: 

-  π    -    |  -    π   - 

Μαλ-τώ ζα | πε-θά-λσ 

 

Από ηελ παξνπζίαζε ησλ ζηίρσλ κε ηνλ παξαπάλσ ηξόπν παξεθθιίλνπλ 2 ηξαγνύδηα 

θαη ηα 2 από νπεξέηεο ηνπ Νίθνπ Υαηδεαπνζηόινπ: ην «Σξαγνύδη ηεο Λαληέξλαο» 

από ηελ νπεξέηα Εξωηηθά Γπκλάζηα θαη «Ρεηζίλα» από ηελ νπεξέηα Οη Απάρεδεο ηωλ 

Αζελώλ. Απηό ζπκβαίλεη γηαηί ηα θνκκάηηα απηά είλαη γξακκέλα ζην ζύλζεην κέηξν 

ησλ 7/8 (ην Α ηκήκα γηα ην πξώην ηξαγνύδη θαη ηα Α θαη Β γηα ην δεύηεξν) γεγνλόο 

πνπ δελ επηηξέπεη ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ ζηηρνπξγηθνύ κέηξνπ αθνύ θάζε ζηίρνο 

ζπγθξνηείηαη από ζύλζεην ξπζκηθό ηνληζκό/ππνδηαίξεζε (3+2+2) θαη όρη εληαίν.  
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πλερίδνληαο, θάζε ζηίρνο απνηειείηαη από νξηζκέλν αξηζκό ζπιιαβώλ. ηα 

ηξαγνύδηα πνπ κειεηώληαη νη ζηίρνη πεξηιακβάλνπλ από 2 κέρξη 18 ζπιιαβέο κε ηνπο 

άλσ ησλ 13 ζπιιαβώλ ζηίρνπο λα ζπληζηνύλ ζύλζεηα ζπιιαβηθά κέηξα. Δλδεηθηηθά 

παξνπζηάδνληαη θάπνηνη ζηίρνη:  

 

1   2   3    4   5 

Δί-λε πε-ηαρ-ηή  

 

 1     2    3   4   5   6   7   8     9 

Θπ-κε-ζνπ ε-θεί-λα ηα ρξό-ληα 

  

 

1     2    3   4  5   6    7   8    9     10  11   12 

Καη δε-ηώ ζε άι-ιε  λα  βξε-ζώ  αγ-θά-ιε 

 

1  2  3     4       5    6     7    8   9   10  11  12  13  14   15 

Ο έ-ξσο κνηά-δεη ζαλ κηθ-ξό θαη ηξπ-θε-ξό ινπ-ινύ-δη 

 

 

Δμαηξεηηθά ζεκαληηθόο ζηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ ζηηρνπξγηθνύ κέηξνπ είλαη ν 

ηνληζκόο. Ο γξακκαηηθόο ηόλνο ζηηο ηειεπηαίεο ζπιιαβέο ηνπ ζηίρνπ, αλ δειαδή 

ππάξρεη ηνληζκόο ζηε ιήγνπζα (ηειεπηαία ζπιιαβή) (νμύηνλνο ζηίρνο), παξαιήγνπζα 
(πξνηειεπηαία ζπιιαβή) (παξνμύηνλνο ζηίρνο) ή πξνπαξαιήγνπζα (ηνληζκόο ζηελ 

ηξίηε ζπιιαβή από ην ηέινο) (πξνπαξνμύηνλνο ζηίρνο), θαζνξίδεη ζε κεγάιν βαζκό 

ην ξπζκηθό είδνο ηνπ ζηίρνπ θαζώο ν ηνληζκόο ζπγθεθξηκέλσλ ζπιιαβώλ (ησλ κνλώλ 

ή δπγώλ) είλαη απηόο πνπ νξίδεη ην ζηηρνπξγηθό ηνπ κέηξν.  

Παξαδείγκαηα γξακκαηηθνύ ηνληζκνύ: 

Τνληζκόο νμύηνλεο ζπιιαβήο 

Σνλ θαηξό εθείλν ηνλ πα-ληό 

θαη νη δπν θιεηζκέλεο ζην ζρν-λειό 
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Τνληζκόο παξνμύηνλεο ζπιιαβήο 

Φειά ζην κέησπν πεξλνύκε ηνλ θαη-ρό καο  

Σνλ πξναηώλην λα δηώμνπκε ερ-θρό καο 

Τνληζκόο πξνπαξνμύηνλεο ζπιιαβήο 

Ξύπλα λα ζε ηδώ αθξόπιαζηε Νε-ρά-τ-δα  

π’ άιιε ζαλ θαη ζε πνηέ κνπ δελ μα-νά-εη-δα 

 

  

Σέινο, θαηαγξάθεηαη ην είδνο ηεο νκνηνθαηαιεμίαο, όπνπ εληνπίδεηαη. Η 

νκνηνθαηαιεμία κπνξεί λα είλαη δεπγαξωηή, πιεθηή, ζηαπξωηή ή κηθηή (ζπλδπαζκόο 

νκνηνθαηαιεμίαο). Κάπνηεο θνξέο ε νκνηνθαηαιεμία δελ είλαη ζε δεύγε. Όπνπ 

ζπκβαίλεη θάηη ηέηνην, επηζεκαίλεηαη.  

Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα νκνηνθαηαιεμίαο: 

Ζεπγαξωηή (ίδηα ξίκα α θαη β ζηίρνπ) 

Πσ πσ πσ ηη ζα κάνφ 

Μαληώ ζα πεθάνφ 

 

Πιεθηή (ίδηα ξίκα α θαη γ ζηίρνπ) 

Δίλε πεταττή  

Δίκαη très charmante, είκαη très jolie.  

Ώκνξθε κομυή  

Toujours à la mode θαη κε chic πολύ. 

 

Σηαπξωηή (ίδηα ξίκα α θαη δ ζηίρνπ, εδώ 3νπ – 6νπ ζηίρνπ) 

Μελ αγξηεύεηο δα θαη ηόζν  

θαη κε κνπ θάλεηο ην θακπόζν. 

Με κε θπηηάδεηο κε απηά ηα κάηηα ηα απειλητικά.  

Έια, Βηβίθα ζηα θαιά ζνπ,  

έια γπλαίθα ζηα κπαιά ζνπ,  

ζπκήζνπ ιίγν ηα παιεά καο π’ αγαπηώκαζηε γλσκά. 
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ε θάζε πεξίπησζε, ε αξίζκεζε ησλ ζηίρσλ μεθηλάεη από ηνλ αξηζκό «1» θαη γηα ην 

Α, ην Β θαη ην Γ, πξνθεηκέλνπ λα θαζίζηαηαη εύθνιε ε παξαηήξεζή ηνπο. 

 

 

1.4. ΣΟ ΠΟΙΗΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ 

Η παξάζεζε ηνπ πνηεηηθνύ θεηκέλνπ πνπ αθνινπζεί ζηεξίδεηαη ζην κνλνηνληθό 

ζύζηεκα θαη ηόζν ε νξζνγξαθία, όζν θαη ηα ζεκεία ζηίμεο, θαη ζ’ απηή ηελ 

πεξίπησζε, αθνινπζνύλ πηζηά εθείλα ηεο έληππεο έθδνζεο ηνπ θάζε ηξαγνπδηνύ, 

όπσο έρεη αλαθεξζεί θαη λσξίηεξα. Ο δηαρσξηζκόο ησλ ζηίρσλ βαζίδεηαη  ζην 

ζηηρνπξγηθό κέηξν ελώ θαηά ηελ παξάζεζε ηνπ θεηκέλνπ επηζεκαίλεηαη θάζε θνξά ην 

ηκήκα ηεο κνπζηθήο θόξκαο πνπ παξνπζηάδεηαη (Α, Β, Γ) θαη όηαλ πξόθεηηαη γηα 

δπσδία, ε ελαιιαγή ησλ πξνζώπσλ. Παξάιιεια, επηζεκαίλνληαη πιεξνθνξίεο πνπ 

κπνξεί λα εληνπίδνληαη ζηηο εθδόζεηο όπσο γηα παξάδεηγκα, αθηεξώζεηο ή ηκήκα ηνπ 

πνηεηηθνύ θεηκέλνπ πνπ πξέπεη λα απνδνζεί κε ζπγθεθξηκέλν ηξόπν θ.ά.  

 

 

1.5. ΟΙ ΠΑΡΣΙΣΟΤΡΔ  

Σέινο, νη έληππεο εθδόζεηο (παξηηηνύξεο) πνπ ελζσκαηώλνληαη απνηεινύλ 

αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο εξγαζίαο θαη γη’ απηό ην ιόγν, κεηά από ηελ, αλά ηξαγνύδη, 

παξνπζίαζε παξαηίζεηαη ε παξηηηνύξα, ε νπνία ζπλδξάκεη ζηελ άκεζε παξαηήξεζε 

ησλ πξναλαθεξζέλησλ ζηνηρείσλ. Από όπνηεο εθδόζεηο ήηαλ δπλαηόλ λα ππάξμεη 

έγρξσκε απνηύπσζε ηνπ εμσθύιινπ, απηό παξαηίζεηαη. Σαπηόρξνλα, νη παξηηηνύξεο 

έρνπλ επεμεξγαζηεί ςεθηαθά ώζηε λα θέξνπλ δηαθξηηά ζεκάδηα πνπ ππνδεηθλύνπλ κε 

εληαίν ηξόπν ηελ ηνληθόηεηα, ηε κνξθνινγηθή δηάξζξσζε θαζώο θαη θάπνηεο βαζηθέο 

ηνληθέο κεηαβνιέο δηεπθνιύλνληαο έηζη, ηε κειέηε αιιά θαη ηε ζπζρέηηζή ηνπο κε 

όζα ζπλνιηθά παξνπζηάδνληαη.  
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2. ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΧΝ ΣΡΑΓΟΤΓΗΧΝ  
 

2.1. ΟΠΔΡΔΣΔ ΘΔΟΦΡΑΣΟΤ ΑΚΔΛΛΑΡΗΓΖ (1882/3 -1950) 

 

2.1.1. ΣΑ ΠΑΡΑΠΗΓΜΑΣΑ  (1914) 

Πξφθεηηαη γηα ηξίπξαθηε νπεξέηα πνιεκηθνχ πεξηερνκέλνπ ησλ Θεφθξαζηνπ 

αθειιαξίδε θαη Νηθφιανπ Λάζθαξε. Ζ νπεξέηα «αλέβεθε» ζην "Θέαηξν ηεο 

πιαηείαο πληάγκαηνο" ζηηο 9 Μαΐνπ 1914 απφ ην ζίαζν ηεο Έιζαο Έλθει ζε 

κνπζηθή δηεχζπλζε ηέθαλνπ Βαιηεηζηψηε (1877/1878;-1975), ζθεληθά ηνπ Ενιχ 

θαη πξσηαγσληζηέο ηνπο: πχξν Μειηάδε, Οπκπέξην Μπεληηβφιην, Μάλν Φηιηππίδε, 

σζψ Καλδχιε, Μαξίθα Αλζνπνχινπ-Μειηάδε, Άγγειν Υξπζνκάιιε, θ.ά. 

(Πινακοθήκη, η. 160-161, 1914: 61, ηδέξεο 2000: 96). Ζ παξάζηαζε ζεκείσζε ηφζν 

κεγάιε επηηπρία, ψζηε μεπέξαζε ηηο 75 παξαζηάζεηο ηελ πξψηε πεξίνδν θαη ζπλνιηθά 

ηηο 100 ζε δηάζηεκα ελφο ρξφλνπ ελψ παξάιιεια επηδνθηκάζηεθε ζπιιήβδελ απφ 

ηνπο θξηηηθνχο (Γνληάο 2007: 22)  

Σν έξγν ζπληζηά ηελ πξψηε κεγάιε νπεξεηηθή επηηπρία ηνπ Θεφθξαζηνπ 

αθειιαξίδε θαζψο ε πξνεγνχκελε νπεξέηα ην ία κι απάξαμε (1909) δελ έθεξε φια 

ηα ζηνηρεία ηεο νπεξέηαο, θαη ζπλάκα ηε δεχηεξε ακηγψο ειιεληθή νπεξέηα κεηά ην 

Πόλεμορ εν πολέμω ηνπ ππξίδσλα ακάξα (1861-1917) πνπ παξνπζηάζηεθε ηελ ίδηα 

ρξνληά, έλα κήλα λσξίηεξα (Υαηξφπνπινο, Δλεςθεπία 1960: 3). Αμίδεη λα ζεκεησζεί 

φηη απνηειεί δηαζθεπή κηαο ζηξαηησηηθήο θάξζαο πνπ είρε γξαθεί θάπνηα ρξφληα 

λσξίηεξα απφ ηνπο Ν. Λάζθαξε θαη Γ. Γηαλλνπθάθε, ε νπνία είρε παξαζηαζεί δχν ή 

ηξεηο θνξέο ζηε "Νέα θελή" ηνπ Υξεζηνκάλνπ ρσξίο λα μερσξίζεη. Ο Θ. 

αθειιαξίδεο ηε δηαζθεχαζε, κεηαηξέπνληάο ηελ ζε νπεξέηα, γξάθνληαο κνπζηθή 

θαη ζηίρνπο ν ίδηνο (Παηέξαο 2009: 100).   

Ο Σχπνο παξαηεξεί φηη ην έξγν ήηαλ «επράξηζην θαη αλέθειν», φπσο ηαίξηαδε ζην 

θαινθαίξη πξηλ ηνλ ηξαγηθφ Αχγνπζην θαη ην μέζπαζκα ηνπ Α΄ Παγθνζκίνπ 

Πνιέκνπ. Γηέζεηε έμππλνπο δηαιφγνπο, ζπρλέο παξεμεγήζεηο, γνξγφ ξπζκφ, ζαηηξηθφ 

πεξηερφκελν πνπ αθνξνχζε ακίκεηεο κνξθέο ηεο επνρήο (ηνλ πνιεκνραξή 
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ζπληαγκαηάξρε, ηνλ αγξνίθν ελσκνηάξρε, ηνλ αδηόξζσην λενζύιιεθην, ηνλ 

ξνπζθεηνιόγν βνπιεπηή θαη αλάκεζα ζ’ απηνύο έλαλ θαληειαλάθηε-ππνςήθην 

ηεξσκέλν) θαη αλάιαθξεο κεισδίεο. Δπηπιένλ, ηνλίδνληαη νη βηελλέδηθεο επηξξνέο ηνπ 

ζπλζέηε ιόγσ ησλ επαλαιακβαλόκελσλ βαιο (Γνύληαο 1951: 3). 

Μεηά ην μέζπαζκα ηνπ πνιέκνπ ην έξγν ζπλέρηδε ηελ πνξεία ηνπ ζηα ζέαηξα ηόζν 

ηεο Αζήλαο όζν θαη ηεο πεξηθέξεηαο θαζώο δελ έιεηπαλ νη πεξηνδείεο. Δπηζεκαίλεηαη 

σζηόζν, όηη  

θαηόπηλ ησλ πνιέκσλ έθξηλελ ν ζπγγξαθεύο όηη δελ επεηξέπεην ζάηπξα. Αιιά 
δελ πξόθεηηαη πεξί πνιεκηθήο νπεξέηηαο, απιώο πεξί εηξεληθώλ 
παξαπεγκάησλ, όπνπ σο εηο πάληα ζηξαηόλ, ππάξρνπλ νη θσκηθνί ηύπνη θαη 
ελδείθλπληαη αη αζώαη ζάηπξαη ππεξβνιώλ ππεξεζηαθώλ (Πινακοθήκη, η. 160-
161, 1914: 61).  

 

Πξόζσπα ηνπ έξγνπ: Άληα, Πίπεο Μαξδόρεο, Κιεηώ, Κόληε Μπνδέγαο, Μαληώ,  

Θεόδνπινο Μνλαρνγέλεο, Κόληε Μνιηλάξεο, Παηαηξνύθαο, Μπαιαλζέ, Μαηίθα, 

Υξπζνθηέξεο, Δλσκνηάξρεο θαη πληαγκαηάξρεο (Καξαθαληάο 1980: 687). 

 

ύλνςε 

Α΄ Πξάμε 

ην αξρνληηθό ηνπ βνπιεπηή Κόληε Μπνδέγα, ζηελ Κέξθπξα, ζύζζσκν ην ππεξεηηθό 

πξνζσπηθό θαη καδί κ’ απηνύο ν ρνξνδηδάζθαινο ηεο νηθνγέλεηαο Μπαιαλζέ, ε 

νηθνλόκνο Μαληώ, ν θαιόγεξνο Θεόδνπινο Μνλαρνγέλεο θαη ε δαζθάια Μαηίθα, 

πεξηκέλνπλ από ην εμσηεξηθό ηα αθεληηθά ηνπο: ηνλ Κόληε Μπνδέγα, ηνλ αληςηό ηνπ 

Κόληε Μνιηλάξε, ηνλ εληνκνιόγν θύξην Δπιάκπην Υξπζνθηέξε θαη ηελ αληςηά ηνπ 

Άληα, αξξαβσληαζηηθηά ηνπ Κόληε Μνιηλάξε. Όκσο, ε επηθείκελε επηζηξάηεπζε 

θέξλεη αλαηαξαρή, γηαηί νη πεξηζζόηεξνη από ηνπο παξηζηακέλνπο είλαη αλππόηαθηνη 

ηνπ 1911. Ο Κόληε Μνιηλάξεο πείζεη ηνλ πξνζσπηθό ηνπ θακαξηέξε, ηνλ Πίπε 

Μαξδόρε (πνπ είλαη αξξαβσληαζκέλνο κε ηε Μαληώ), λα παξνπζηαζηεί απηόο γηα 

Κόληεο, ώζηε λα κπνξέζεη ν Μνιηλάξεο λα παληξεπηεί ηελ Άληα. Ο ζείνο ηεο Άληαο, 

Υξπζνθηέξεο, θαηαηάζζεηαη εζεινληηθά γηα λα κειεηήζεη από θνληά ηε ζπλνκνηαμία 
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ησλ εληόκσλ ηνπ ζηξαηνύ. Σειεπηαία ζηηγκή θαηαηάζζεηαη θαη ν ίδηνο ν Κόληε 

Μνιηλάξεο κε άιιν, όκσο όλνκα. 

Β΄ Πξάμε 

Όινη νη παξαπάλσ βξίζθνληαη θαληάξνη ζηα Παξαπήγκαηα ησλ Αζελώλ. Μαδί ηνπο 

θαη ν θαιόγεξνο Μνλαρνγέλεο. Αθνινπζνύλ θσκηθέο ζθελέο θαη παξεμεγήζεηο 

πιαζηνπξνζσπίαο. Ξαθληθά εκθαλίδεηαη ε Άληα θξαηώληαο έλα γξάκκα από κηα 

δεζπνηλίδα Κιεηώ, αληςηά ηνπ πληαγκαηάξρε Γεληαγξνύ θαη πξώελ θηιελάδα ηνπ 

αξξαβσληαζηηθνύ ηεο. Εεηάεη από απηόλ εμεγήζεηο θαη ηνλ απεηιεί όηη δελ πξόθεηηαη 

λα θύγεη από ηα Παξαπήγκαηα αλ δελ γλσξίζεη πξώηα ηε θηιελάδα ηνπ θαη δελ 

μεδηαιύλεη ηε ζρέζε ηνπο. Πξαγκαηνπνηεί ηελ απεηιή ηεο κε ηε βνήζεηα ηνπ 

Μπαιαλζέ πνπ είλαη θη απηόο θαληάξνο, ν νπνίνο ηε κεηακθηέδεη ζε θαληάξν κε ην 

όλνκα Μπαξδαιηάο. ε ιίγν θαηαθηάλνπλ ν πληαγκαηάξρεο Γεληαγξόο θαη ε αληςηά 

ηνπ Κιεηώ γηα λα ππνρξεώζνπλ ηνλ Κόληε Μνιηλάξε λα ηελ παληξεπηεί. Ζ Άληα σο 

«θαληάξνο» θάλεη ό,ηη κπνξεί γηα λα απνγνεηεύζεη ηελ Κιεηώ, ώζηε λα κελ ηνλ 

παληξεπηεί. ηηο ζθελέο πνπ αθνινπζνύλ ν πληαγκαηάξρεο λνκίδνληαο γηα 

Μνιηλάξε, πόηε ηνλ ππεξέηε Μαξδόρε πόηε ηνλ Θεόδνπιν θαη πόηε ηνλ 

Υξπζνθηέξε, δηαηάδεη ηνλ έλαλ κεηά ηνλ άιιν λα αγθαιηάζνπλ θαη λα θηιήζνπλ ηελ 

Κιεηώ. Ο Μνιηλάξεο μαθληθά βξίζθεηαη κπξνζηά ηεο θαη πξνζπαζεί λα ηελ 

θαινπηάζεη. ην ηέινο ηεο πξάμεο έξρνληαη θαη ηνπο επηζθέπηνληαη νη θίινη θαη νη 

ζπγγελείο ηνπο. Μαδί κε απηνύο εκθαλίδεηαη θαη ε Άληα κε γπλαηθεία ξνύρα θαη όινη 
ηξαγνπδνύλ θαη ρνξεύνπλ επηπρηζκέλνη. 

 

Γ΄ Πξάμε 

Ο Κόληε Μπνδέγαο έξρεηαη ζηα Παξαπήγκαηα, γλσξίδεηαη κε ηνλ πληαγκαηάξρε 

Γεληαγξό θαη απνθαιύπηεη όηη ν αληςηόο ηνπ είλαη δεζκεπκέλνο θαη κε ηελ Κιεηώ θαη 

κε ηελ Άληα. Μεηά από έληνλε ζθελή ν πληαγκαηάξρεο, κε ηελ αθέιεηα πνπ ηνλ 

δηαθξίλεη, θιείλεη ζην πεηζαξρείν ηνλ ίδην ηνλ Κόληε Μπνδέγα σο αλππόηαθην. 

Σειηθά, κέζα από αιιεπάιιειεο θσκηθέο ζθελέο νη παξεμεγήζεηο δηαιύνληαη: ν 

Μπνδέγαο ειεπζεξώλεηαη, ε Άληα παληξεύεηαη ηνλ Κόληε Μνιηλάξε, ε Κιεηώ πέθηεη 

ζηελ αγθαιηά ηνπ εληνκνιόγνπ Υξπζνθηέξε θαη ε Μαληώ ζηελ αγθαιηά ηνπ Πίπε 

Μαξδόρε (Καξαθαληάο 1980: 687-688). 
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Σα ηξαγνχδηα ηεο νπεξέηαο: 

1. Πσ! Πσ! Ση λα θάλσ (δπσδία Μαληψ-Μαξδφρεο) 

2. Σεο θαξδηάο κνπ ηψξα νη ζηελαγκνί (δπσδία Μνιηλάξεο-Άληα) 

3. Δίλε πεηαρηή (δπσδία Γεληαγξφο-Κιεηψ) 

4. Σξειιαίλνκαη γηα θφξηε (δπσδία Κιεηψ-Υξπζνθηέξεο) 

5. Καδξίιιηεο παξαπεγκάησλ (κνπζηθή κφλν γηα πηάλν) 

 

 

 

2.1.1.1. ΠΧ!ΠΧ! ΣΗ ΝΑ ΚΑΝΧ (ΓΤΧΓΗΑ) 

Ρσθμός: 3/4 Tempo di valzer  

Τονικόηηηα: Φα+ 

Μορθή: Α Β Α Β   

Θα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ζηελ έληππε έθδνζε δελ είλαη ζαθείο νη επαλαιήςεηο 

γηα ηε δεχηεξε ζηξνθή. Βάζεη παξηηηνχξαο ε δνκή είλαη Α Β. Όκσο ππάξρνπλ ζηίρνη 

πνπ ππνλννχλ ηελ χπαξμε δεχηεξεο ζηξνθήο (Α) νπφηε ελδερνκέλσο ε πην πάλσ 

κνξθή είλαη ε ελδεδεηγκέλε. 

 
Η έκδοζη: πξφθεηηαη γηα ηελ 6ε έθδνζε ηνπ ηξαγνπδηνχ απφ ηνλ εθδνηηθφ νίθν 

«Μπζηαθίδεο, Δπζηαζηάδεο θαη Μαθξήο» 

 

Μεηρική ζηίτοσ:   

ζην Α  

ζηίρνη 1, 4, 7, 10, 14, 17: αλαπαηζηηθνί 7ζχιιαβνη παξνμχηνλνη 

ζηίρνη 2, 5, 8, 11, 13, 16: κεζνηνληθνί 6ζχιιαβνη παξνμχηνλνη 

ζηίρνη 3, 6, 9, 12, 15, 18: κεζνηνληθνί 8ζχιιαβνη νμχηνλνη  

κε κηθηή νκνηνθαηαιεμία: δεπγαξσηή (ίδηα ξίκα 1νπ –  2νπ, 4νπ –  5νπ, 7νπ –  8νπ θαη 

10νπ – 11νπ ζηίρνπ) θαη ζηαπξσηή (ίδηα ξίκα 3νπ – 6νπ θαη 9νπ – 12νπ ζηίρνπ) 
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ζην Β 

ζηίρνη 1, 2, 5, 8: αλαπαηζηηθνί 9ζχιιαβνη νμχηνλνη  

ζηίρνη: 3, 4, 6, 7: αλαπαηζηηθνί 6ζχιιαβνη νμχηνλνη  

κε δεπγαξσηή νκνηνθαηαιεμία (ίδηα ξίκα 1νπ – 2νπ, 3νπ – 4νπ, 5νπ – 6νπ, 7νπ – 8νπ 

ζηίρνπ) 

 

Κείκελν:  

Α  
(Μαξδφρεο) Πσ, πσ, πσ, ηη ζα θάλσ  

Μαληψ ζα πεζάλσ  

αλ θχγσ γηα πάληα απφ ‘δψ. 

(Μαληψ) Πσ, πσ,  πσ,  κε ηξνκάδεηο, 

κε θαηο θαη κε ζθάδεηο,  

εγψ δίρσο ζέλα δε δσ.   

(Μαξδφρεο) Πσ, πσ, πσ ζα κε θάςνπλ, 

Μαληψ κνπ αλ κε πάςνπλ,  

γηα ζθέςνπ ην ηη ζα γηλψ.  

(Μαληψ) Πσ, πσ, πσ  ζπιινγίζνπ  

θη ζπ ζηε δσή ζνπ  

ην πνζφ θ’ εγψ ζα πνλψ.  

(Μαξδφρεο) Αρ αιινίκνλφ κνπ,  

πσο εγψ δίρσο ζέλα  

ζηνλ θφζκν λα δήζσ κπνξψ!  

(Μαληψ) Αρ  αιινίκνλφ κνπ  

πσο θη εγψ δίρσο ζέλα  

λα κείλσ ‘δψ πέξα κπνξψ.  

 

Β 

(Οκνχ) Πάλε πηα ηα ζεξκά ζνπ θηιηά, 

παχεη πηα ε γιπθεηά ζνπ κηιηά 

παχνπλ ηψξα ε ραξέο,  

θαη αξρίδνπλ ζθιεξέο  

θαη κεγάιεο γηα καο ζπκθνξέο. 
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Παχνπλ ηψξα ε ραξέο,  

θαη αξρίδνπλ ζθιεξέο  

θαη κεγάιεο γηα καο ζπκθνξέο. 

 

Α 

(Μαξδφρεο) Πσ, πσ, πσ, πσο ζα δήζσ  

κε ζέλ’ αλ ρσξίζσ  

γηα ζθέςνπ ιηγάθη θη απηφ. 

(Μαληψ) Ση λα θάλσ, Μαξδφρε,  

ε κνίξα καο ησ ‘ρεη, 

αρ έηζη καο ήηαλ γξαθηφ. 

(Μαξδφρεο) Πσ, πσ, πσ ζα ζε ράζσ  

θαη πσο ζα μεράζσ  

ηνλ έξσηα πνπ ‘ρσ γηα ζε. 

(Μαληψ) Με ιππάζ’  άγγειε κνπ  

κελ ηξέκεηο θαιέ κνπ  

θ’ εγψ ζα ‘ξζσ πάληα κε ζε 

(Μαξδφρεο) Αρ αιινίκνλφ κνπ,  

αρ ε άζπιαρλε κνίξα   

ηνπο δπν καο ρσξίδεη ζθιεξά 

Αρ αιινίκνλφ κνπ  

δελ βαζηψ ε θαθνκνίξα  

ζ᾽ απηή ηε θξηθηή ζπκθνξά. 

 

Β 

(Οκνχ) Πάλε πηα ηα ζεξκά ζνπ θηιηά, 

παχεη πηα ε γιπθεηά ζνπ κηιηά 

παχνπλ ηψξα ε ραξέο,  

θαη αξρίδνπλ ζθιεξέο   

θαη κεγάιεο γηα καο ζπκθνξέο. 

Παχνπλ ηψξα ε ραξέο,  

θαη αξρίδνπλ ζθιεξέο  

θαη κεγάιεο γηα καο ζπκθνξέο. 
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Φα+

A
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B
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2.1.1.2. ΣΖ ΚΑΡΓΗΑ ΜΟΤ ΣΧΡΑ  ΟΗ ΣΔΝΑΓΜΟΗ (ΓΤΧΓΗΑ)  

Ρσθμός: 3/4  

Τονικόηηηα: Μη+ (Α, Β, coda) θαη Φα#- (ε εηζαγσγή μεθηλά κε ηελ V βαζκίδα ηεο 

θιίκαθαο, ηελ η+)  

Μορθή: εηζαγσγή Α Β coda   

Η έκδοζη: πξφθεηηαη γηα ηελ 10ε έθδνζε ηνπ ηξαγνπδηνχ απφ ηνλ εθδνηηθφ νίθν 

«ʺΜνπζηθήʺ, Μπζηαθίδνπ θαη Μαθξή» 

Μεηρική ζηίτοσ:  

ζην Α 

ζηίρνη 1, 2: αλαπαηζηηθνί 9ζχιιαβνη νμχηνλνη 

ζηίρνο 3: αλαπαηζηηθφο 10ζχιιαβνο παξνμχηνλνο 

ζηίρνο 4: κεζνηνληθφο 12ζχιιαβνο παξνμχηνλνο 

κε έλα δεχγνο δεπγαξσηήο νκνηνθαηαιεμίαο (ίδηα ξίκα 1νπ – 2νπ ζηίρνπ)  

 

ζην Β  

ζηίρνη 1, 3, 4, 7: αλαπαηζηηθνί 10ζχιιαβνη παξνμχηνλνη  

ζηίρνη 2, 5, 6: αλαπαηζηηθνί 9ζχιιαβνη νμχηνλνη  

ζηίρνο 8: αλαπαηζηηθφο 12ζχιιαβνο νμχηνλνο  

κε δεπγαξσηή νκνηνθαηαιεμία (ίδηα ξίκα 3νπ – 4νπ, 5νπ – 6νπ θαη 7νπ – 8νπ ζηίρνπ) 

 

Κείκελν:  

Α 

Σεο θαξδηάο κνπ ηψξα νη ζηελαγκνί  

παχνπλ πεηα ζηε ζεία απηή ζηηγκή   

πνπ κε πφλν αδηάθνπα πνζνχζα  

θη φιν θαξηεξνχζα ζηα μέλα κνλάρε.   

 

Β 

Έια ζθίμε κε ζηελ αγθαιηά ζνπ   

δνο κνπ ακέηξεηα γιπθά θηιηά   

δνο κνπ ηψξα φιε ηελ ςπρή ζνπ   
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λα ηελ λνηψζσ κέζα ζηελ πλνή ζνπ   

ε θαξδηά κνπ ηψξα ιαρηαξά  

απφ κηαλ αηέιεησηε ραξά   

πνπ κνλάρε θ’ έξεκε ζηα μέλα 

εζηέλαδε γηα ‘ζέλα, γηα ‘ζέλα βαζεηά.  
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Μι+

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

V

A

η εισαγωγή είναι στην Φα#-

I

V Φα#-
I Mι +
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B
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CODA
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 2.1.1.3. ΔΗΝΔ ΠΔΣΑΥΣΖ (ΓΤΧΓΗΑ)   

Ρσθμός: 2/4 Tempo di polka 

Τονικόηηηα: Φα+ 

Μορθή: εηζαγσγή Α Β εηζαγσγή Α Β ρνξφο 

Η έκδοζη: πξφθεηηαη γηα ηελ 10ε έθδνζε ηνπ ηξαγνπδηνχ απφ ηνλ εθδνηηθφ νίθν 

«ʺΜνπζηθήʺ, Μπζηαθίδνπ θαη Μαθξή». Δπηπιένλ, ζην 2ν θχιιν ηεο έθδνζεο ζην 

πάλσ κέξνο ηεο παξηηηνχξαο ππάξρεη αθηέξσζε απφ ηνλ ζπλζέηε. πγθεθξηκέλα: 

Διρ την Γα Δλένην Ν. Λάσκαπη. 

 

Μεηρική ζηίτοσ:  

ζην Α  

ζηίρνη 1, 3: ηξνρατθνί 5ζχιιαβνη νμχηνλνη 

ζηίρνη 2, 4: ηακβηθνί 10ζχιιαβνη νμχηνλνη 

ζηίρνη 5, 7: ηακβηθνί 9ζχιιαβνη παξνμχηνλνη 

ζηίρνο 6: ηξνρατθφο 8ζχιιαβνο παξνμχηνλνο  

ζηίρνο 8: ηξνρατθφο 7ζχιιαβνο νμχηνλνο 

κε πιεθηή νκνηνθαηαιεμία (ίδηα ξίκα 1νπ – 3νπ, 2νπ – 4νπ θαη 5νπ – 7νπ ζηίρνπ) 

 

ζην Β 

ζηίρνη 1, 2, 6, 7: ηξνρατθνί 10ζχιιαβνη παξνμχηνλνη 

ζηίρνη 3, 4, 8, 9: ηξνρατθνί 6ζχιιαβνη παξνμχηνλνη 

ζηίρνη 5, 10: ηξνρατθνί 7ζχιιαβνη νμχηνλνη 

κε κηθηή νκνηνθαηαιεμία: δεπγαξσηή (ίδηα ξίκα 1νπ – 2νπ, 3νπ – 4νπ, 6νπ – 7νπ θαη 8νπ – 

9νπ ζηίρνπ) θαη νκνηνθαηαιεμία 5νπ – 10νπ ζηίρνπ 

 

Κείκελν: 

Α 

(Γεληαγξφο) Δίλε πεηαρηή  

(Κιεηψ) Δίκαη très charmante, είκαη très jolie.  

(Γεληαγξφο) Ώκνξθε θνκςή  

(Κιεηψ) Toujours à la mode θαη κε chic πνιχ. 
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η’ απξεκηληί ζηα κπξηηδ ηα βξάδπα  

ζέισ πάληα λα πεγαίλσ  

κ᾽ αξέζεη λα κνηξάδσ ράδηα  

(Γεληαγξφο) θαη καηηέο εξσηηθέο.  

 

Β 

(Κιεηψ) Όινη κ᾽ αγαπνχλ γηα ηελ θαξδηά κνπ   

φινη ιαρηαξνχλ ηε ζπληξνθηά κνπ, 

φζνη κε θπηάδνπλ  

φινη κε ζαπκάδνπλ  

θη φινη ζηέθνπλ ζαλ ραδνί. 

Δίκαζηε θ’ νη δπν καο ηαηξηαζκέλνη  

ζείνο θη αλεςηά ραξηησκέλνη 

θη φπνπ θη αλ βξεζνχκε 

ζα ρνξνπεδνχκε  

λχρηα κέξα ζαλ δνπξινί. 

 

Α 

(Γεληαγξφο) Όιν ηνλ θαηξφ     

(Κιεηψ) ηνλ πεξλψ κε γέινηα ραξέο θαη γιέληηα. 

(Γεληαγξφο) Μα θαη ζην ρνξφ 

(Κιεηψ) Δίκαη πξψηε πάληνηε θαη θνκςή. 

Υνξεχσ ην ηαλγθφ κε ράξη  

πνπ δελ ζα ηελ βξήηε ζ᾽ άιιε  

θη φπνηνο ζειήζε λα κε πάξε  

(Γεληαγξφο) ζα ρνξέςε ζην ηαςί. 

 

Β 

(Κιεηψ) Όινη κ᾽ αγαπνχλ γηα ηελ θαξδηά κνπ  

φινη ιαρηαξνχλ ηε ζπληξνθηά κνπ, 

φζνη κε θπηάδνπλ 

φινη κε ζαπκάδνπλ  

θη φινη ζηέθνπλ ζαλ ραδνί. 

Δίκαζηε θ’ νη δπν καο ηαηξηαζκέλνη  
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ζείνο θη αλεςηά ραξηησκέλνη 

θη φπνπ θη αλ βξεζνχκε  

ζα ρνξνπεδνχκε  

λχρηα κέξα ζαλ δνπξινί. 
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Φα+

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
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A
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B
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ΧΟΡΟΣ
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2.1.1.4. ΣΡΔΛΛΑΗΝΟΜΑΗ ΓΗΑ ΚΟΡΣΔ (ΓΤΧΓΗΑ)  

Ρσθμός: 2/4  

Τονικόηηηα: νι+ 

Μορθή: εηζαγσγή Α Β ρνξφο Α Β ρνξφο  

Η έκδοζη: πξφθεηηαη γηα ηελ 10ε έθδνζε ηνπ ηξαγνπδηνχ απφ ηνλ εθδνηηθφ νίθν 

«ʺΜνπζηθήʺ, Μπζηαθίδνπ θαη Μαθξή» 

Μεηρική ζηίτοσ:  

ζην Α 

ζηίρνη 1, 5, 8, 10: ηακβηθνί 7ζχιιαβνη παξνμχηνλνη 

ζηίρνη 2, 6: ηξνρατθνί 8ζχιιαβνη παξνμχηνλνη 

ζηίρνο 3: ηξνρατθφο 7ζχιιαβνο νμχηνλνο 

ζηίρνο 4: ηακβηθφο 6ζχιιαβνο νμχηνλνο 

ζηίρνο 7: ηξνρατθφο 11ζχιιαβνο νμχηνλνο  

ζηίρνο 9: ηξνρατθφο 9ζχιιαβνο νμχηνλνο 

ζηίρνο 11: ηακβηθφο 12ζχιιαβνο νμχηνλνο 

κε κηθηή νκνηνθαηαιεμία: δεπγαξσηή (ίδηα ξίκα 1νπ – 2νπ, 3νπ – 4νπ θαη 5νπ – 6νπ 

ζηίρνπ) θαη πιεθηή (ίδηα ξίκα 8νπ – 10νπ θαη 9νπ – 11νπ  ζηίρνπ) 

 

ζην Β 

ζηίρνο 1, 3, 4: ηακβηθνί 5ζχιιαβνη παξνμχηνλνη 

ζηίρνο 2: ηακβηθφο 6ζχιιαβνο νμχηνλνο 

ζηίρνο 5: ηξνρατθφο 5ζχιιαβνο νμχηνλνο 

ζηίρνο 6: ηακβηθφο 8ζχιιαβνο νμχηνλνο 

ζηίρνο 7: ηξνρατθφο 9ζχιιαβνο νμχηνλνο 

κε κηθηή νκνηνθαηαιεμία: νκνηνθαηαιεμία 2νπ – 6νπ ζηίρνπ θαη έλα δεχγνο πιεθηήο 

νκνηνθαηαιεμίαο (ίδηα ξίκα 5νπ – 7νπ ζηίρνπ)  

 

Κείκελν: 
 
Α 
(Κιεηψ) Σξειιαίλνκαη γηα θφξηε   

αρ κνπ είλε δα ην θφξηε   
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λα θιεξηάξσ κ’ φπνηνλ βξσ  

ζε γιέληηα, ζε ρνξφ.  

(Υξπζνθηέξεο) Κ’ εκέλα κε ηξειιαίλνπλ,  

κε ιηγψλνπλ, κε παηδεχνπλ   

ηα θνξίηζηα πνπ δελ ράλνπλ ηνλ θαηξφ.  

(Κιεηψ) Όπνηνο κπξνζηά κνπ πέζε  

ηνπ αλάβσ θιφγα κε κηα καηηά.  

(Υξπζνθηέξεο) Κ’ εκέλ’ απηφ κ’ αξέζεη  

αρ πσο ν έξσο μαλαληψλεη ηελ θαξδηά. 

 

Β 

(Οκνχ) Αρ είλε ηξέιια   

λα θιεξηάξεο πνιχ  

καηηέο λα δίλεο 

καηηέο λα πέξλεο 

απφ καθξπά   

Όκσο θαη θαλέλα θηιί  

ζε θακηάλ απφθξπθε κεξηά.   

 

Α 

(Κιεηψ) Παληνχ, παληνχ γπξίδσ  

θαη καηηέο γιπθέο ζθνξπίδσ  

πνπ κηινχλ εξσηηθά,  

γιπθά θαη κπζηηθά. 

(Υξπζνθηέξεο) Μ’ αξέζνπλ ηα θνξίηζηα  

φπνπ λα ‘ρνπλε θαπξίηζηα  

θη φπνπ λα ‘λε ηνπ δηαβφινπ ζειπθά. 

(Κιεηψ) Σν θιεξη είλ’ ε δσή κνπ  

ρσξίο αγάπε εγψ δελ δσ. 

(Υξπζνθηέξεο) Κ’ εκέλα ε δηθή κνπ  

ρσξίο απηή θ’ εγψ λα δήζσ δελ κπνξψ. 
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Β 

(Οκνχ) Αρ είλε ηξέιια  

λα θιεξηάξεο πνιχ 

καηηέο λα δίλεο  

καηηέο λα πέξλεο  

απφ καθξπά 

Όκσο θαη θαλέλα θηιί  

ζε θακηάλ απφθξπθε κεξηά. 
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Σολ+

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

A
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2.1.1.5. ΚΑΓΡΗΛΛΗΔ ΠΑΡΑΠΖΓΜΑΣΧΝ 

 
Κνκκάηη γηα πηάλν πνπ απνηειείηαη απφ 5 κέξε ζε δηαζθεπή Ησζήθ Καίζαξε (1845 – 

1923) φπσο αλαγξάθεηαη ζηελ παξηηηνχξα ησλ εθδφζεσλ «Μπζηαθίδεο, Δπζηαζηάδεο 

& Μαθξήο» 

 
Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη ηα 5 κέξε παξαπέκπνπλ ζηνπο 5 δηαθνξεηηθνχο 

ρνξνχο πνπ ζπγθξνηνχλ ηνλ ρνξφ ησλ Δπηαλήζσλ Καντπίλλιερ, θάζε έλα απφ ηα 

νπνία είλαη γξακκέλν ζε ζπγθεθξηκέλν ξπζκφ (Lamb, η. 15, 1992: 490). 

 

Ρσθμός:  1ν 2/4 

                2ν 2/4 

                3ν 6/8 

                4ν 2/4 

                5ν 2/4 

 

Τονικόηηηα: 1ν Φα+ 

                       2ν Φα + 

                       3ν αξρίδεη κε ηb+ θαη ηειεηψλεη κε Φα+ 

                       4ν αξρίδεη κε ξε- θαη ηειεηψλεη κε Ρε+ 

                       5ν  Φα+  
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Φα+

Φα+
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93

Σιb+

V Σιb+
I Φα +



94

ρε-

V ρε-
 V Ρε+



95

Φα+



96
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2.1.2. ΠΙΚ-ΝΙΚ  (1915) 

Σν Πικ-Νικ ηνπ Θ. αθειιαξίδε παξνπζηάζηεθε ην θαινθαίξη ηνπ 1915, ζηηο 7 

Ηνπιίνπ, κεηά ηελ επηηπρία πνπ είραλ ζεκεηψζεη ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά ηα 

Παπαπήγματα, απνζπψληαο ην ζεξκφ ρεηξνθξφηεκα ηνπ θνηλνχ θαη σο επί ην 

πιείζηνλ ζξηακβεπηηθέο θξηηηθέο (Δμππόρ, 8.7.1915: 2). Σν έξγν «αλέβεθε» ζην 

ζέαηξν ηνπ "Παλειιελίνπ" απφ ηνλ ζίαζν «Διιεληθή Οπεξέηα» ηνπ Γ. Παπατσάλλνπ. 

Απνηειεί ηξίπξαθηε νπεξέηα, ηεο νπνίαο ην ιηκπξέην πξνέθπςε δηαζθεπάδνληαο ηελ 

νκψλπκε, γαιιηθήο εκπλεχζεσο, θάξζα ησλ Νηθνιάνπ Λάζθαξε θαη Γεσξγίνπ Πσπ 

πνπ είρε γξαθεί θαηά ην 1895 (Πινακοθήκη, η.172-173, 1915: 66). Ο 

κεηαζρεκαηηζκφο ζε νπεξέηα πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνλ ιηκπξεηίζηα Ν. Λάζθαξε, ν 

νπνίνο θαηφξζσζε, απφ θνηλνχ κε ηνλ ζπλζέηε, λα απνδψζεη ηελ αηκφζθαηξα ηεο 

θνηλσλίαο ηεο αζελατθήο Μπει-επφθ παξνπζηάδνληαο κε γιαθπξφηεηα ηα ήζε ηεο 

επνρήο (Καινγεξφπνπινο, η. 5, 1998: 88). 

χκθσλα κε ηνλ Σχπν ηεο επνρήο ε νπεξέηα:  

έρεη ηεξπλνηάηελ, δσεξνηάηελ, φρη νιίγνλ ηερληθήλ θαη επαξθψο 
αηζζεκαηηθήλ κνπζηθήλ [...] ε εθηέιεζεο ππήξμελ αληάμηα ηνπ έξγνπ. Όινο δε 
ν ζίαζνο παξνπζηάζζε εππξνζσπφηαηνο εηο ακθηέζεηο θαη ε λέα νπεξέηηα 
έζρελ σο πιαίζηνλ λένπο θαη σξαηνηάηνπο ζθεληθνχο δηαθφζκνπο (Δμππόρ, 
8.7.1915: 2).  

 

Σν έξγν φκσο, δελ έηπρε κφλνλ απνδνρήο θαζψο δελ έιεηςαλ θαη νη επηθξίζεηο. 

πγθεθξηκέλα: 

ε κνπζηθή δελ έρεη πξσηνηππίαλ. Μία ηάζηο παξαηεξείηαη πξνο κίκεζηλ ηεο 
Βηελλέδηθεο νπεξέηηαο. Δίλαη φκσο κνπζηθή επράξηζηνο θαη εχθνινο. Δθείλν 
ην νπνίν θάκλεη εληχπσζηλ είλαη φηη ηίπνηε ην ειιεληθφλ δελ ππάξρεη θαη σο 
πξνο ηελ εκθάληζηλ ησλ εζνπνηψλ θαη σο πξνο ην κνπζηθφλ χθνο. Δθ ηεο 
πξψηεο πξάμεσο ήξεζε πνιχ ε ζθελή ηεο βαξθαξφιαο. Ζ δεπηέξα πξάμηο είλαη 
ε παζψλ αλσηέξα. Ζ ηξίηε παξέιθεη ζρεδφλ. Τπάξρεη ελ ηνχηνηο κία ζεξελάηα 
ε νπνία είλαη κνπζηθψο πνιχ θαιή αλ θαη ζηεξείηαη γιπθχηεηνο (Πινακοθήκη, 
η. 172-173, 1915: 66). 

 

Παξφια απηά ε ηξίηε, απηή νπεξέηα ηνπ Θ. αθειιαξίδε έγηλε πνιχ αγαπεηή ζην 

θνηλφ θαη ζπληζηνχζε ηνλ νπεξεηηθφ ζξίακβν ηεο ρξνληάο, κε πνιιέο παξαζηάζεηο θαη 
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εηζπξαθηηθή επηηπρία απνηειψληαο κέξνο ηνπ νπεξεηηθνχ ξεπεξηνξίνπ κέρξη θαη 

ζήκεξα (Παηέξαο 2009: 115). Δηδηθφηεξα ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ην βαιο υίξε με 

(Θςμήσος εκείνα τα σπόνια) γλψξηζε ηφζν κεγάιε επηηπρία, ψζηε ην 1916 

ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηε Θεψλε Φαξέα σο ηίηινο γηα κία ιατθή επηζεψξεζή ηεο πνπ 

παξαζηάζεθε ζην ζεαηξάθη πνπ δηαηεξνχζε ν παηέξαο ηεο ζηε πιαηεία ηνπ Θεζείνπ 

(Υαηδεπαληαδήο θαη Μαξάθα 1977: 166). 

 

Πξφζσπα ηνπ έξγνπ: Φξακπαιάο, Παληζαρξνχια (γπλαίθα ηνπ), Λφια (θφξε ηνπ), 

Νίθνο Βεξδειήο (γακπξφο ηνπ), Γηάλλεο Αξγχξεο (θίινο ηνπ), θπξία Μπεξιηλαξή, 

Πινχηαξρνο (πηφο ηεο), Δπαλζία (θφξε ηεο), Μίζηεξ Μπξάνπλ, Νίλα, Όιηα, Φίθε, 

Παλαγήο, Πεξηβνιάξεο, Μάγθαο, δηάθνξνη πξνζθεθιεκέλνη (Καξαθαληάο 1980: 

691). 

 

χλνςε 

Ο Γεξάζηκνο Φξακπαιάο, πνπ κφιηο θέξδηζε ηνλ πξψην αξηζκφ ηνπ ιαρείνπ, 

δηνξγαλψλεη έλα Πηθ-Νηθ γηα ηνπο αξξαβψλεο ηεο θφξεο ηνπ Λφιαο κε ηνλ Νηθφιαν 

Βεξδειή. Σν πηθ-ληθ ζα γίλεη ζην πεξηβφιη πνπ δαλείδεηαη ν Βεξδειήο απφ ηνλ θίιν 

ηνπ Ησάλλε Αξγπξφ, κε ζθνπφ λα θαλεί γελλαηφδσξνο ζηα κάηηα ηνπ πεζεξνχ ηνπ θαη 

κάιηζηα αθήλεη λα δηαξξεχζεη φηη πξφθεηηαη λα ην αγνξάζεη. Δμαηηίαο κηαο 

παξεμήγεζεο σο πξνο ηε κέξα δηνξγάλσζεο ηνπ πηθ-ληθ, φηαλ ε νηθνγέλεηα 

Φξακπαιά θαηαθζάλεη κε ζπγγελείο θαη θίινπο ζην πεξηβφιη, ζα βξνπλ εθεί ηελ 

πξψελ αγαπεκέλε ηνπ Αξγπξνχ, ηε Νίλα, καδί κε ηηο θίιεο ηεο. Ζ Νίλα γηα ηνλ 

εθδηθεζεί γηα ηνπο αξξαβψλεο, νκνινγεί ηε ζρέζε ζηνλ Φξακπαιά, ν νπνίνο φρη κφλν 

δελ ζπκψλεη αιιά ην δηαζθεδάδεη θηφιαο. Σφηε εθείλε ζηξέθεηαη ζηε γπλαίθα ηνπ, 

Παληζαρξνχια, ε νπνία ζπκψλεη αξρηθά αιιά κεηά απφ κηα ζεηξά θσκηθψλ 

επεηζνδίσλ πιεξνθνξείηαη φηη δελ πξφθεηηαη πεξί ζνβαξνχ δεζκνχ. Έηζη, νη 

πξνζπάζεηεο ηεο Νίλαο λα ραιάζεη ηνπο αξξαβψλεο απνδεηθλχνληαη άθαξπεο. Σν 

γιέληη ζπλερίδεηαη θαη ν θφζκνο δηαζθεδάδεη επηπρηζκέλνο (Καξαθαληάο 1980: 691). 
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Σα ηξαγνχδηα ηεο νπεξέηαο: 

1. Θπκήζνπ εθείλα ηα ρξφληα (θίμε κε) - (δπσδία Νίλαο-Νίθνπ) 

2. Βαξθαξφια 

3. Σν ηξαγνχδη ηεο θνχληαο 

4. Δγψ κνλάρα μέξσ (δπσδία Νίλαο-Φξακπαιά) 

5. εξελάηα Νίλαο 

6. Χ, λχρηα (κνλσδία Νίθνπ) (ηελφξνπ) 

 

 

2.1.2.1. ΘΤΜΖΟΤ ΔΚΔΗΝΑ ΣΑ ΥΡΟΝΗΑ (ΓΤΧΓΗΑ)  

Ρσθμός: 3/4 Tempo di Valse 

Τονικόηηηα: Ρε+ 

Μορθή: Α  B  A B ρνξφο 

Θα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ζηελ έληππε έθδνζε ηνπ ηξαγνπδηνχ δελ ππάξρεη 

ζαθήλεηα σο πξνο ηηο επαλαιήςεηο θαη ην ζπκπέξαζκα ηεο άλσζελ κνξθήο εμάγεηαη 

βάζεη ησλ ζηξνθψλ (ζηίρσλ). 

Η έκδοζη: πξφθεηηαη γηα ηελ 10ε έθδνζε ηνπ ηξαγνπδηνχ απφ ηνλ εθδνηηθφ νίθν 

«ʺΜνπζηθήʺ, Μπζηαθίδνπ θαη Μαθξή» 

Μεηρική ζηίτοσ:  

ζην Α 

ζηίρνη 1, 3, 5, 7: κεζνηνληθνί 9ζχιιαβνη παξνμχηνλνη  

ζηίρνη 2, 4, 6, 8: αλαπαηζηηθνί 9ζχιιαβνη νμχηνλνη   

κε πιεθηή νκνηνθαηαιεμία (ίδηα ξίκα 1νπ – 3νπ , 5νπ – 7νπ  θαη 2νπ – 4νπ, 6νπ – 8νπ 

ζηίρνπ) 

 

ζην Β 

ζηίρνη 1, 3, 5: δαθηπιηθνί 3ζχιιαβνη παξνμχηνλνη  

ζηίρνη 2, 4, 6, 7: αλαπαηζηηθνί 10ζχιιαβνη παξνμχηνλνο  
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ζηίρνο 8: αλαπαηζηηθφο 12ζχιιαβνο νμχηνλνο   

κε κηθηή νκνηνθαηαιεμία: έλα δεχγνο πιεθηήο (ίδηα ξίκα 2νπ – 4νπ ζηίρνπ) θαη έλα 

δεχγνο δεπγαξσηήο νκνηνθαηαιεμίαο (ίδηα ξίκα 6νπ  – 7νπ ζηίρνπ) 

 

Κείκελν: 

Α 

(Νίλα) Θπκήζνπ εθείλα ηα ρξφληα  

θ’ έια δνο κνπ θαη άιια θηιηά 

(Νίθνο) Μ’ αξέζεη λα δνχκε αηψληα  

ζε ζεξκή θαη γιπθεηά αγθαιηά 

(Νίλα) Φηιηά ζα ζνπ δίλσ κε λάδη  

ζα κνπ δίλεο θαη ζπ πεξηζζά 

(Νίθνο)  Σν κέιη ζηα ρείιηα λα ζηάδε 

πξηλ ηα λεηάηα δηαβνχλ ηα ρξπζά. 

  

Β 

(Οκνχ) θίμε κε!  

θ’ ελσκέλα ηα ρείιε αο κέλνπλ  

Φίια κε  

ηα θηιηά θαη λεθξνχο αλαζηέλνπλ 

θίμε κε!  

δνο κνπ θη άιια θηιηά θη αο πεζάλσ 

ζηε ζεξκή αγθαιηά ζνπ επάλσ 

κ’ έλαλ πφζν πνπ λνηψζσ βαζεηά ζηελ θαξδηά.  

 

Α 

(Νίλα) Θπκήζνπ πσο θεχγνπλ ηα λεηάηα  

θαη πσο ρηφληα ζαξζνχλ ζηα καιιηά 

(Νίθνο) Πσο κφλν ινπινχδηα δξνζάηα  

έρνπλ πάληα ηε κνζρνβνιηά 

(Νίλα) Γη’ απηφ θη εγψ ζα ‘ξζσ θνληά ζνπ  

λαχξσ ράδηα πνιιά θαη θηιηά 
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(Νίθνο) Κη εγψ ζα ‘ξζσ ζηελ αγθαιηά ζνπ  

γηα λα ζηήζσ κ’ αγάπεο θηιηά. 

 

Β 

(Οκνχ) θίμε κε!  

θ’ ελσκέλα ηα ρείιε αο κέλνπλ 

Φίια κε  

ηα θηιηά θαη λεθξνχο αλαζηέλνπλ 

θίμε κε!  

δνο κνπ θη άιια θηιηά θη αο πεζάλσ 

ζηε ζεξκή αγθαιηά ζνπ επάλσ 

κ’ έλαλ πφζν πνπ λνηψζσ βαζεηά ζηελ θαξδηά. 
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Ρε+

A
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B
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2.1.2.2. ΒΑΡΚΑΡΟΛΑ 

Ρσθμός: 4/4 

Τονικόηηηα: ηb+ [ε εηζαγσγή (αξρίδεη κε V βαζκίδα) θαη ην Α] θαη  Μηb+ (ην Β) 

Μορθή: εηζαγσγή Α Β  

Η έκδοζη: πξφθεηηαη γηα ηελ 10ε έθδνζε ηνπ ηξαγνπδηνχ απφ ηνλ εθδνηηθφ νίθν 

«ʺΜνπζηθήʺ, Μπζηαθίδνπ θαη Μαθξή» 

Μεηρική ζηίτοσ:  

ζην Α 

ζηίρνο 1: ηξνρατθφο 10ζχιιαβνο παξνμχηνλνο 

ζηίρνη 2, 4, 6, 8: ηξνρατθνί 9ζχιιαβνη νμχηνλνη 

ζηίρνη 3, 5, 7: ηακβηθνί 11ζχιιαβνη παξνμχηνλνη 

κε πιεθηή νκνηνθαηαιεμία (ίδηα ξίκα 1νπ – 3νπ, 5νπ – 7νπ ζηίρνπ θαζψο θαη 2νπ – 4νπ, 

6νπ – 8νπ ζηίρνπ) 

 

ζην Β 

ζηίρνη 1, 3, 5: ηξνρατθφο 15ζχιιαβνο νμχηνλνο  

ζηίρνη 2, 6: ηακβηθνί 14ζχιιαβνη νμχηνλνη 

ζηίρνο 4: ηξνρατθφο 17ζχιιαβνο νμχηνλνο  

ζηίρνο 7: ηακβηθφο 13ζχιιαβνο παξνμχηνλνο 

ζηίρνο 8: ηακβηθφο 12ζχιιαβνο νμχηνλνο  

κε πιεθηή νκνηνθαηαιεμία (ίδηα ξίκα 1νπ – 3νπ, 2νπ – 4νπ θαη 6νπ – 8νπ ζηίρνπ) 

 

Κείκελν: 

Α 

(Δτ) είκαζηε ηεο ζάιαζζαο μεθηέξηα 

δνχκε λχρηα κέξα ζην γηαιφ  

θαη φιεο καο κε ηα θνππηά ζηα ρέξηα  

ζρίδνπκε ην θχκα η᾽ απαιφ.  

Δκάο δε καο μηππάδνπλ ηα παιάηηα  

δνχκε πάληα κέζα ζηα λεξά 
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θαη ζπίηη καο είλ’ ηνπ γηαινχ ηα πιάρηα  

θαη ην θχκα κφλε καο ραξά. 

 

Β 

Έξδε θαη άπσζνλ κε δχλακη θη εκπξφο κε θαξδηά.  

Πξφζσ! Ν’ αθίζνπκε μνπίζσ θάζε ακκνπδηά  

Έα! θαη γξήγνξα ζηα μάξηηα καο εκπξφο ζηα παληά.   

Φηάλεη λνηηά γεκάηε θαη καο πιάθσζε βαξεηά ζθνηεηληά    

πάκε ην θχκα δεο πσο θνπζθψλεη θαη δπλακψλεη   

πάεη γπξίδεη ιπζζάεη αθξίδεη θη φιν μεζπά.   

Καη φηαλ ζην ιηκάλη θαζέλαο γπξίζε,  

αο ηξέμε κάλη κάλη ζ’ απηήλ π᾽ αγαπά. 

Καη φηαλ ζην ιηκάλη θαζέλαο γπξίζε,                

αο ηξέμε κάλη κάλη ζ’ απηήλ π᾽ αγαπά. 

 

Γηα ηνπο 2 ηειεπηαίνπο ζηίρνπο ππάξρεη επηζήκαλζε ζηελ παξηηηνχξα γηα ρνξσδία 

(coro) 
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A



112

B

I Σιb+
V Μιb+

Ι



113



114



115



2.1.2.3. ΣΟ ΣΡΑΓΟΤΓΗ ΣΖ ΚΟΤΝΗΑ  

Ρσθμός: 6/8  

Τονικόηηηα: Ρε+ 

Μορθή: Α B A B 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη δελ ππάξρεη ζαθήλεηα σο πξνο ηηο επαλαιήςεηο θαζψο απφ ηελ 

έληππε έθδνζε ηνπ ηξαγνπδηνχ απνπζηάδνπλ ηα ζεκάδηα επαλάιεςεο, σζηφζν ιφγσ 

χπαξμεο δεχηεξεο ζηξνθήο (ζηίρσλ) (Α) κπνξεί θαλείο λα θαηαιήμεη ζην 

ζπκπέξαζκα ηεο παξαπάλσ δηάξζξσζεο.  

Η έκδοζη: απνηειεί ηελ 10ε έθδνζε ηνπ ηξαγνπδηνχ απφ ηνλ εθδνηηθφ νίθν 

«ʺΜνπζηθήʺ, Μπζηαθίδνπ θαη Μαθξή». Δπίζεο, ε έθδνζε ζην 2ν θχιιν, ζην πάλσ 

κέξνο ηεο παξηηηνχξαο, θέξεη αθηέξσζε ηνπ ζπλζέηε, ε νπνία αλαθέξεη ηα εμήο: 

Διρ την ππώτην και απαπάμιλλον ΝΙΝΑΝ Καν ΈΛΛΗΝ ΑΦΔΝΣΑΚΗ 

 

Μεηρική ζηίτοσ:  

ζην Α 

ζηίρνη 1, 3:  κεζνηνληθνί 11ζχιιαβνη παξνμχηνλνη 

ζηίρνη: 2, 4: αλαπαηζηηθφο 13ζχιιαβνη νμχηνλνη 

ζηίρνη: 5, 7, 9: κεζνηνληθνί 10ζχιιαβνη παξνμχηνλνη 

ζηίρνη 6, 8: κεζνηνληθνί 12ζχιιαβνη παξνμχηνλνη 

ζηίρνο 10: αλάπαηζηνο 11ζχιιαβνο νμχηνλνο 

κε κηθηή νκνηνθαηαιεμία: πιεθηή (ίδηα ξίκα 2νπ – 4νπ θαη 7νπ – 9νπ ζηίρνπ) θαη έλα 

δεχγνο δεπγαξσηήο νκνηνθαηαιεμίαο (ίδηα ξίκα 5νπ – 6νπ ζηίρνπ) 

 

ζην Β ιφγσ απνπζίαο ιέμεσλ πνπ λα ζπγθξνηνχλ ηνπο ζηίρνπο κπνξνχλ λα 

θαηακεηξεζνχλ κφλνλ νη ζπιιαβέο κε βάζε ηελ παξηηηνχξα θαη ηε κεισδηθή γξακκή 

 

ζηίρνη 1, 2, 3, 5, 6, 7: 13ζχιιαβνη 

ζηίρνο 4: 10ζχιιαβνο 

ζηίρνο 8: 11ζχιιαβνο 
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Κείκελν: 

Α 

Σελ θαξδηά κνπ πνηέ δελ ηελ ζπαξάδεη  

ηεο πίθξαο ζην καξάδη θη νη καχξνη ζηελαγκνί  

ζέιεη πάληα λα δε κέζ’ ζηα ινπινχδηα  

λ’ αθνχε θαη ηξαγνχδηα ζε θάζε κηα ζηηγκή  

ηελ αγάπε ηε ηξειιή ιαηξεχσ  

θαη άκα ηελ επξψ εθεί πνπ ηελ γπξεχσ 

Σελ ρνξηαίλσ θη επζχο ηελ αθίλσ  

θαη δεηψ ζε άιιε λα βξεζψ αγθάιε 

κα θη απηήλ ζαλ ρνξηάζσ ηνπ δίλσ  

θη έηζη ηελ αγάπε πάληα θπλεγψ.  

 

Β 

Σξα ια ια ιαιαιαια ια ιαιαιαια ια  

ηξα ια ια ιαιαιαια ια ιαιαιαια ια 

ηξα ια ια ιαιαιαια ια ιαιαιαια ια 

ηξα ιαιαιαια ηξαιαιαιαια  

ηξα ια ια ιαιαιαια ια ιαιαιαια ια  

ηξα ια ια ιαιαιαια ια ιαιαιαια ια  

ηξα ια ια ιαιαιαια ια ιαιαιαια ια 

ηξα ιαιαια ια ια  ια ια ια ια ια  

 

Α 

Καη ε ηξεηο  καο γηα έλα κφλν δνχκε  

ηα γιέληηα λ’ αγαπνχκε ζαλ βξίζθνπκε θνπηνχο 

ιχπεο πφλνη πνηέ δελ καο ζθνηίδνπλ  

αξθεί λα καο γεκίδνπλ παξάδεο ηξαληαρηνχο 

κε ραξά πεξλνχκε ηε δσή καο  

θαη ηα ηξειιά θηιηά ζθιαβψλνπλ ηε ςπρή καο 

ιαρηαξνχκε ζηνπ βαιο ην κεζχζη   

ζαλ πνπιηά πεηνχκε θη φιν ηξαγνπδνχκε  

θηάλεη κφλν παξάο λα θπιήζε  
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θαη λα καο θνπξληίζε γη’ απηή ηε δνπιεηά. 

 

Β 

Σξα ια ια ιαιαιαια ια ιαιαιαια ια  

ηξα ια ια ιαιαιαια ια ιαιαιαια ια 

ηξα ια ια ιαιαιαια ια ιαιαιαια ια 

ηξα ιαιαιαια ηξαιαιαιαια  

ηξα ια ια ιαιαιαια ια ιαιαιαια ια  

ηξα ια ια ιαιαιαια ια ιαιαιαια ια  

ηξα ια ια ιαιαιαια ια ιαιαιαια ια 

ηξα ιαιαια ια ια  ια ια ια ια ια  
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Ρε+

A
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B
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2.1.2.4.  ΔΓΧ ΜΟΝΑΥΑ ΞΔΡΧ (ΓΤΧΓΗΑ) 

Ρσθμός: 2/4 Tempo di Polka  

Τονικόηηηα: Φα+ (αξρίδεη κε ηελ V βαζκίδα) 

Μορθή: εηζαγσγή Α B εηζαγσγή A B εηζαγσγή 

Η έκδοζη: απνηειεί ηελ 6ε έθδνζε ηνπ ηξαγνπδηνχ απφ ηνλ εθδνηηθφ νίθν 

«ʺΜνπζηθήʺ, Μπζηαθίδνπ & Μαθξή». Δπηπξφζζεηα, ζην 2ν θχιιν ηεο έθδνζεο θαη 

ζηελ αξρή ηεο παξηηηνχξαο εληνπίδεηαη αθηέξσζε ηνπ ζπλζέηε ζηνλ Γ. 

Παπατσάλλνπ. πγθεθξηκέλα: 

Αυιεπούται ειρ τον ππώτον Φπαμπαλάν κ. Ι. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΤ. 

 

Μεηρική ζηίτοσ:  

ζην Α 

ζηίρνη 1, 3: ηακβηθνί 11ζχιιαβνη παξνμχηνλνη 

ζηίρνη 2, 4: ηξνρατθνί 13ζχιιαβνη νμχηνλνη 

ζηίρνη 5, 7: ηξνρατθνί 10ζχιιαβνη παξνμχηνλνη 

ζηίρνο 6: ηξνρατθφο 11ζχιιαβνο νμχηνλνο 

ζηίρνο 8: ηακβηθφο 12ζχιιαβφο νμχηνλνο 

κε πιεθηή νκνηνθαηαιεμία (ίδηα ξίκα 1νπ – 3νπ, 2νπ – 4νπ, 5νπ  – 7νπ θαη 6νπ – 8νπ 

ζηίρνπ) 

 

ζην Β 

ζηίρνη 1, 4: ηακβηθνί 14ζχιιαβνη νμχηνλνη 

ζηίρνη 2, 3: ηξνρατθνί 9ζχιιαβνη νμχηνλνη 

ζηίρνο 5: ηξνρατθφο 13ζχιιαβνο νμχηνλνο 

θαη νη 5 ζηίρνη νκνηνθαηαιεθηνχλ κεηαμχ ηνπο δεπγαξσηά 

 

Κείκελν: 

Α 

(Φξακπαιάο) Δγψ κνλάρα μέξσ λα ζνπ ζβχζσ 
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ηεο θησρήο θαξδηάο ζνπ ηε θξηθηή ηε ζπκθνξά.  

(Νίλα) Κ’ εγψ θνληά ζνπ ηψξα ζα δεηήζσ  

λα μαλαχξσ πάιη ηελ ρακέλε κνπ ραξά 

(Φξακπαιάο)  Έια θσο κνπ λα γχξεο ιηγάθη  

λα ζε θξαηήζσ ζηε ζέξκε κνπ αγθαιηά. 

(Νίλα) Θα ‘ξζσ ζα ‘ξζσ ρξπζφ γεξνληάθη  

λα ιηγσζψ ζηα παηξηθά ζνπ ηα θηιηά. 

 

Β 

(Οκνχ) Αρ έια πάκε πάκε λα βξνχκε θακηά θσιεά 

γηα λα πνχκ’ νη δχν καο κπζηηθά 

ιφγηα ηξπθεξά θ’ εξσηηθά 

εζχ θη εγψ ζα κνηάζνπκε ζαλ δπν κηθξά πνπιηά  

θη φιν ηνλ θαηξφ καο ζα πεξλνχκε κε θηιηά.  

 

Α 

(Νίλα) Μα πεο κνπ αλ ζα κ’ αγαπάο αηψληα  

θη αλ εκέλα ζα ‘ρεο πάληα κεο ηελ αγθαιηά. 

(Φξακπαιάο)  Σ’ νξθίδνκαη ζηα ζεβαζηά κνπ ρξφληα   

θαη ζε ηνχηα δσ ηα θάηαζπξα κνπ ηα καιιηά.  

(Νίλα) Μα ν δηθφο κνπ ν θαιφο πξέπεη λα ‘ρε 

θαξδηά κε  λεηάηα θαη λ’ αλάβε φηαλ κε ’δε. 

(Φξακπαιάο)  αλ ζα κείλνπκ’ νη δπν καο κνλάρνη 

ηφηε ζα δεο αλ είκαη  γέξνο ή παηδί. 

 

Β 

(Οκνχ) Αρ έια πάκε πάκε λα βξνχκε θακηά θσιεά 

γηα λα πνχκ’ νη δχν καο κπζηηθά 

ιφγηα ηξπθεξά θ’ εξσηηθά 

εζχ θη εγψ ζα κνηάζνπκε ζαλ δπν κηθξά πνπιηά  

θη φιν ηνλ θαηξφ καο ζα πεξλνχκε κε θηιηά. 
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V

I

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
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A
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B



2.1.2.5. ΔΡΔΝΑΣΑ ΝΗΝΑ  

Ρσθμός: 3/8   

Τονικόηηηα: Μη+ (αξρίδεη κε V βαζκίδα) 

Μορθή: εηζαγσγή Α B Α 

Η έκδοζη: απνηειεί ηελ 4ε έθδνζε ηνπ ηξαγνπδηνχ απφ ηνλ εθδνηηθφ νίθν 

«Μπζηαθίδεο-Δπζηαζηάδεο & Μαθξήο» 

Μεηρική ζηίτοσ:  

ζην Α 

ζηίρνη 1, 2, 3, 4, 8, 9: κεζνηνληθνί 12ζχιιαβνη παξνμχηνλνη 

ζηίρνο 5: κεζνηνληθφο 11ζχιιαβνο νμχηνλνο 

ζηίρνη 6, 7: κεζνηνληθνί 13ζχιιαβνη πξφπαξνμπηνλνη 

ζηίρνο 10: δαθηπιηθφο 13ζχιιαβνο νμχηνλνο 

κε δεπγαξσηή νκνηνθαηαιεμία (ίδηα ξίκα 1νπ – 2νπ θαη 6νπ – 7νπ ζηίρνπ) 

 

ζην Β  

ζηίρνη 1, 3: δαθηπιηθνί 7ζχιιαβνη νμχηνλνη 

ζηίρνο 2: δαθηπιηθφο 8ζχιιαβνο παξνμχηνλνο 

ζηίρνο 4: δαθηπιηθφο 11ζχιιαβνο παξνμχηνλνο 

ζηίρνο 5: αλαπαηζηηθφο 9ζχιιαβνο νμχηνλνο 

κε πιεθηή νκνηνθαηαιεμία (ίδηα ξίκα 1νπ – 3νπ θαη 3νπ – 5νπ ζηίρνπ)  

 

Κείκελν: 

Α 

Άθνπ ην ηξαγνχδη ιαηξεπηφ κνπ ηαίξη  

θάπνηνπ π’ αγξππλά γηα ζέλα θ’ ππνθέξεη  

πνπ γηα ζε ζπαξάδεη θαη βαξεηζηελάδεη 

ην παξάπνλφ κνπ άθνπ ην θξπθφ κνπ 

πνπ γηα ζε ρξπζφ κνπ ηφληζα γιπθά.  

Ξχπλα λα ζε ηδψ αθξφπιαζηε Νεξάτδα  

π’ άιιε ζαλ θαη ζε πνηέ κνπ δελ μαλάεηδα  
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μχπλα γηα λα ιάκςνπλ ηα γιπθά ζνπ κάηηα  

δνο κνπ ηε ιαιηά ζνπ ξίμε ηα καιιηά ζνπ  

λα ηα θάλσ ζθάια κεηαμέληα λ’ αλεβψ.  

 

Β 

Έβγα έβγα λα κε δεο 

πσο γηα ζε ζξελψ θαη θιαίσ   

έβγα λα κε ιππεζήο 

ζηνλ πφλν κνπ παξεγνξηά λα δψζεο   

άπνλε ζθιεξή κελ αξλεζήο. 

 

Α 

Ξχπλα γηα λ’ αθνχζεο ην ζηελαγκφ κνπ  

μχπλα λα γηαηξέςεο 

θαη ηνλ αηψλην ηνλ θαπκφ κνπ   

πνπ γηα ζε βαζεηά  

ηνλ θξχβσ ζηελ θαξδηά.      
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Μι+

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

A

V
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  2.1.2.6. Χ, ΝΤΥΣΑ (ΜΟΝΧΓΗΑ ΣΔΝΟΡΟΤ)  

Ρσθμός: 3/4 

Τονικόηηηα: Μη+ 

Μορθή: εηζαγσγή Α Β  

Η έκδοζη: απνηειεί ηελ 4ε έθδνζε ηνπ ηξαγνπδηνχ απφ ηνλ εθδνηηθφ νίθν 

«Μπζηαθίδεο – Δπζηαζηάδεο»  

Μεηρική ζηίτοσ:  

ζην Α 

ζηίρνη 1, 2, 3, 6, 7, 8: αλαπαηζηηθνί 9ζχιιαβνη νμχηνλνη 

ζηίρνη 4, 5, 11, 12: αλαπαηζηηθνί 6ζχιιαβνη νμχηνλνη 

ζηίρνο 9: δαθηπιηθφο 10ζχιιαβνο νμχηνλνο 

ζηίρνο 10: αλαπαηζηηθφο 10ζχιιαβνο παξνμχηνλνο 

ζηίρνο 13: κεζνηνληθφο 9ζχιιαβνο παξνμχηνλνο 

ζηίρνο 14: δαθηπιηθφο 11ζχιιαβνο παξνμχηνλνο 

ζηίρνη 15, 16, 17, 18, 19: δαθηπιηθνί 7ζχιιαβνη νμχηνλνη 

ζηίρνο 20: κεζνηνληθφο 11ζχιιαβνο νμχηνλνο 

ζηίρνο 21: αλαπαηζηηθφο 12ζχιιαβνο νμχηνλνο 

κε κηθηή νκνηνθαηαιεμία: δεπγαξσηή (ίδηα ξίκα 1νπ – 2νπ, 3νπ – 4νπ, 5νπ – 6νπ, 7νπ – 8νπ 

11νπ – 12νπ, 16νπ – 17νπ, 18νπ – 19νπ θαη 20νπ – 21νπ ζηίρνπ) θαη έλα δεχγνο πιεθηήο 

νκνηνθαηαιεμίαο (ίδηα ξίκα 10νπ – 13νπ ζηίρνπ) 

 

ζην Β 

ζηίρνη 1: κεζνηνληθφο 9ζχιιαβνο παξνμχηνλνο 

ζηίρνο 2: κεζνηνληθφο 5ζχιιαβνο νμχηνλνο 

ζηίρνο 3: δαθηπιηθφο 8ζχιιαβνο παξνμχηνλνο 

ζηίρνο 4: αλαπαηζηηθφο 10ζχιιαβνο παξνμχηνλνο 

ζηίρνο 5: αλαπαζηηθφο 7ζχιιαβνο παξνμχηνλνο 

ζηίρνο 6: κεζνηνληθφο 8ζχιιαβνο νμχηνλνο 

ζηίρνο 7: αλαπαηζηηθφο 6ζχιιαβνο νμχηνλνο  

ζηίρνο 8: αλαπαηζηηθφο 9ζχιιαβνο νμχηνλνο 
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κε έλα δεχγνο δεπγαξσηήο νκνηνθαηαιεμίαο (ίδηα ξίκα 3νπ – 4νπ ζηίρνπ) 

 

 

Κείκελν: 

Α 

Χ  λχρηα πνπ ζθνξπίδεηο δξνζηά  

θαη ζηεθαλψλεηο ηε κνλαμηά 

έια λα κνπ θνηκίζεο γιπθά 

ηελ άζβπζηε θσηηά  

πνπ θαίεη ζηελ θαξδηά.  

σ λχρηα πνπ ζθνξπίδεηο δξνζηά  

θαη ζηεθαλψλεηο ηε κνλαμηά  

έια λα κνπ θνηκίζεο γιπθά   

ηε θιφγα πνπ κνπ θαίεη ηα ζσζηθά.  

Μαθξπά ζηελάδεη ‘θεη η’ αεδφλη 

θη αλνίγεη ηε θαξδηά  

θξπκκέλν ζηα θιαδηά   

γηαηί θη απηφ ην δέξλνπλ πφλνη 

γηαηί θη απηφ ζηελάδεη θαη ζπαξάδεη  

θαη ζιηκκέλν αγξππλά  

φπσο θη εγψ αγξππλψ 

γηαηί ‘δσ κέζα πνλψ  

θαη ηψξα κφλνο εγψ  

ηνλίδσ θαη ηξαγνπδψ  

ην ζηελαγκφ πνπ θξχβσ κεο ζηελ θαξδηά  

ζηε καγεκκέλε θαη ζηε δξνζάηε βξαδπά.  

 

Υνξφο έζσζελ (Κιεηζηφλ ζηφκα)    

 

Β  

Όκσο καθξπά ζνπ θη αλ είκαη  

Λφια ζα ζνπ πσ  
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ζαλ λα ζε βιέπσ θνληά κνπ  

πσο εζέ κνλάρα εζέ γιπθεηά κνπ  

πάληα ζα ζε ιαηξεχσ  

πάληα εγψ ζα ζ’ αγαπψ  

εζέλα ζ’ αγαπψ  

εζέλα ζ’ αγαπψ, ζ’ αγαπψ. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
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2.1.3. Ο ΒΑΦΣΙΣΙΚΟ  (1918) 

Ζ ηξίπξαθηε νπεξέηα ηνπ Θ. αθειιαξίδε Ο Βαυτιστικόρ παξνπζηάζηεθε γηα πξψηε 

θνξά ζηηο 18 Ηνπιίνπ ηνπ 1918 απφ ην ζίαζν Η. Παπατσάλλνπ. Χο ηδέα θαη 

πεξηερφκελν βαζίζηεθε ζηε γαιιηθή θάξζα ηνπ 1917 ησλ Μσξίο Δλεθέλ, Πηέξ 

Βεκπέξ θαη Νηε Γθνξο κε ηνλ ηίηιν Ο Βαυτιστικόρ τηρ Κςπίαρ πνπ απνηεινχζε 

ζεαηξηθή επηηπρία ηνπ ζηάζνπ ηεο Κπβέιεο (Παηέξαο 2009: 147). Ο αθειιαξίδεο 

γξάθνληαο ηε κνπζηθή θαη ην ιηκπξέην ηε κεηέηξεςε ζε νπεξέηα πξνζαξκφδνληαο 

ηελ ππφζεζε ζηελ ειιεληθή πνιεκηθή επηθαηξφηεηα ηεο πεξηφδνπ, ηεο επηζηξάηεπζεο 

ηνπ 1918, νινθιεξψλνληάο ηε, βάζεη βηβιηνγξαθηθψλ πεγψλ, ζε δηάζηεκα 40 εκεξψλ 

(Καινγεξφπνπινο, η. 2, 1998: 347). 

Ζ νπεξέηα ζεκείσζε απφ ηε πξψηε ζηηγκή ζξηακβεπηηθή επηηπρία σο απνηέιεζκα 

ηφζν ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο πνπ εμχςσλε ην παηξησηηθφ θξφλεκα, φζν θαη ηεο 

αζπλαγψληζηεο κνπζηθήο ηεο. Οη εγθσκηαζηηθέο θξηηηθέο ηνπ Σχπνπ νδήγεζαλ ηνλ 

Τπνπξγφ ησλ ηξαηησηηθψλ λα ελεκεξψζεη κε εηδηθφ απεζηαικέλν ηνλ ζηαζάξρε Η. 

Παπατσάλλνπ θαη ηνλ ζπλζέηε ηνπ έξγνπ γηα ηελ πξφζεζε ηνπ Τπνπξγείνπ λα 

αγνξάδεη θάζε βξάδπ δηαθφζηα εηζηηήξηα, ηα νπνία ν αξκφδηνο Τπνπξγφο ζα «δηέζεηε 

φπσο ελφκηδε θαιχηεξα, γηα λα εληζρχζε…ην έξγν», πξφηαζε πνπ απνξξίθζεθε απφ 

ηνλ ζπλζέηε θαη ηνλ ζηαζάξρε (Πεηξάο 1960 : 85).  

Ζ θαηά γεληθή νκνινγία, κεγαιεηψδεο επηηπρία πνπ ζεκείσζε ε νπεξέηα, σζηφζν, 

δελ εκπφδηζε ηνλ Γηεπζπληή ηεο Αζηπλνκίαο ιίγεο εκέξεο κεηά ηελ πξεκηέξα λα 

απαγνξεχζεη ηηο παξαζηάζεηο θαη λα θιείζεη αθφκα θαη ην ίδην ην ζέαηξν κε ηελ 

αηηηνινγία φηη «εζίγεην ην γφεηξνλ ηνπ Διιεληθνχ ηξαηνχ» (Υαηξφπνπινο, 

Δλεςθεπία 1960: 3). Ζ απαγφξεπζε αθνξνχζε ηελ ελδπκαηνινγία επί ζθελήο πνπ 

φθεηιε λα κελ είλαη ζηξαηησηηθή (ζαθάθη αληί ακπέρνλν) θαη ηνλ ξφιν ηνπ 

πληαγκαηάξρε θαζψο «δελ είλαη αμηνπξεπέο έλαο αλψηεξνο αμησκαηηθφο λα ρνξεχεη 

θαη λα αθθίδεηαη» (Παηέξαο 2009: 147). Ζ δηαηαγή πνιχ ζχληνκα αλαθιήζεθε θαη ην 

έξγν ζπλέρηζε ηε ζξηακβεπηηθή ηνπ πνξεία, ε νπνία ζπλερίδεηαη κέρξη θαη ζήκεξα 

αθνχ απνηειεί κία απφ πιένλ θνζκναγάπεηεο νπεξέηεο πνπ έρεη εληαρζεί ζην 

ζηαζεξφ ξεπεξηφξην πνιιψλ κνπζηθνζεαηξηθψλ ζθελψλ ζηελ Διιάδα (Γνληάο 2007: 

28). 
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Δληνχηνηο, δελ έιεηςαλ θαη νη απνδνθηκαζίεο:  

Ζ κνπζηθή εξγαζία ηνπ θ. αθειιαξηάδνπ είλαη γλσζηή. Γελ έρεη θακκίαλ 
πξσηνηππίαλ, αιι’ είλε επηηπρήο εθινγή μέλσλ κεισδηψλ κε ηηλάο 
παξαιιαγάο επί ην απινχζηεξνλ. Μνπζηθή αηζζεκαηηθή, επράξηζηνο, δσεξά, 
εππεηζήο, πξνο ηελ κεγάιελ ηξνθνδφηεηξαλ κνπζηθήλ ηεο αζπλαγσλίζηνπ 
Βηελλέδηθεο νπεξέηηαο (Πινακοθήκη, η. 208-209, 1918: 46). 

 

Σνπο ξφινπο ησλ πξσηαγσληζηηθψλ ραξαθηήξσλ ηεο πξψηεο παξάζηαζεο ηνπ 

Βαυτιστικού απέδσζαλ νη: Η. Παπατσάλλνπ σο "Βαθηηζηηθφο", Μειπνκέλε Κνιπβά 

σο "Βηβίθα", Οπκπέξην Μπνληηβφιην σο "Υαξκίδεο", Αθξνδίηε Λανπηάξε σο "Κηθή" 

θαη ν πχξνο Μειηάδεο σο "πληαγκαηάξρεο" (Καινγεξφπνπινο, η. 1, 1998: 348). 

Όια αλεμαηξέησο ηα ηξαγνχδηα ηεο νπεξέηαο γλψξηζαλ πξσηνθαλή επηηπρία. Δθείλν 

φκσο πνπ δηαθξίζεθε ιφγσ επηθαηξφηεηαο ήηαλ ην πνιεκηθφ εκβαηήξην Ψηλά στο 

μέτωπο, ην νπνίν ηξαγνπδήζεθε πνιχ θαη αξγφηεξα θαηά ηνλ πφιεκν ηνπ 1940 

(Ράπηεο 1989: 96). 

Ο Βαυτιστικόρ ήηαλ ε πξψηε Διιεληθή νπεξέηα πνπ «αλέβαζε» ε Δζληθή Λπξηθή 

θελή ην 1946 (Παηέξαο 2009: 147) θαη αξγφηεξα κεηαθέξζεθε θαη ζηνλ 

θηλεκαηνγξάθν ην 1952 ζε ζελάξην θαη ζθελνζεζία Μαξίαο Πιπηά θαη ρνξνγξαθίεο 

ηεο Σαηηάλαο Βαξνχηε-Μακάθε κε πξσηαγσληζηέο ηνλ Αιέθν Αιεμαλδξάθε (ε θσλή 

ηνπ ήηαλ ληνπκπιαξηζκέλε απφ ηνλ ηελφξν Πέηξν Δπηηξνπάθε), ηελ Αλζή 

Εαραξάηνπ θαη ηνλ Μίκε Φσηφπνπιν.  

Ο ηίηινο αλαθέξεηαη ζηε ζπλήζεηα ηεο επνρήο ηνπ Α΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ λα 

παίξλνπλ νη Κπξίεο ηεο αζηηθήο θνηλσλίαο ππφ ηελ «πξνζηαζία» ηνπο σο 

«βαθηηζηηθνχο» ζηξαηηψηεο απφ ηα ρακειφηεξα θνηλσληθά ζηξψκαηα θαη λα 

δηαηεξνχλ ηαθηηθή αιιεινγξαθία καδί ηνπο εληζρχνληαο ην θξφλεκα ηνπ ηξαηνχ 

ζην πιαίζην αλδξαγαζεκάησλ (Καινγεξφπνπινο, η. 1, 1998: 347). 

 

 

Πξφζσπα ηνπ έξγνπ: Βηβίθα, Εαραξνχιεο, Κηθή, Υαξκίδεο, Κνξηάζεο, 

πληαγκαηάξρεο (Καξαθαληάο 1980: 686). 
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χλνςε 

Σν δεχγνο Εαραξνχιε δεη ζηελ  Αζήλα θαη γηνξηάδεη ηε δεχηεξε επέηεην ησλ γάκν 

ηνπ. Ο θ. Εαραξνχιεο είλαη «θνπξακπηέο», δειαδή έρεη θαηνξζψζεη λα κείλεη 

ραξηζηηθά ζηα κεηφπηζζελ ζε θαηξφ πνιέκνπ. Γη’ απηφ ηζαθψλεηαη κε ηε γπλαίθα ηνπ, 

Βηβίθα, πνπ έρεη ηνλ βαθηηζηηθφ ηεο, Μάξην Κνξηάζε (ηνλ νπνίν δελ γλσξίδεη) λα 

πνιεκάεη ζηελ πξψηε γξακκή ηνπ κεηψπνπ θη απηφ ηελ θάλεη ππεξήθαλε. Ξαθληθά 

θηάλεη έλαο θαληάξνο κε εκθαλή ηα ζεκάδηα ηεο θαθνπρίαο. Δίλαη ν Μάξηνο 

Κνξηάζεο! Ζ λνλά ηνπ ελζνπζηάδεηαη, ζε αληίζεζε κε ηνλ Εαραξνχιε. Σνλ 

πεξηπνηνχληαη θαη ηνπ πξνζθέξνπλ ηελ ακεηαρείξηζηε ζηνιή ηνπ Εαραξνχιε. Όκσο ν 

«βαθηηζηηθφο» ζπλαληηέηαη ηπραία κε ηνλ αξρηηέθηνλα Μαξηή (θίιν ηνπ δεχγνπο) θη 

έηζη καζαίλνπκε φηη δελ είλαη ν πξαγκαηηθφο Κνξηάζεο (κε ηνλ νπνίν 

αιιεινγξαθνχζε ε λνλά Βηβίθα), αιιά ν αξρηηέθηνλαο Υαξκίδεο. Ο πξαγκαηηθφο 

Κνξηάζεο είλαη αγξάκκαηνο θη έηζη ζηα γξάκκαηα ηεο Βηβίθαο απαληνχζε γηα 

ινγαξηαζκφ ηνπ ν Υαξκίδεο, πνπ θάπνηα ζηηγκή ζθέθηεθε λα ην εθκεηαιιεπηεί 

(παίξλνληαο καδί ηνπ ηα ραξηηά ηνπ Κνξηάζε). ην κεηαμχ, ε γπλαίθα ηνπ 

ςεπηνβαθηηζηηθνχ Υαξκίδε, ε Κηθή, έξρεηαη απφ ην Αίγην γηα λα ζπλαληήζεη ηελ 

παιηά ηεο ζπκκαζήηξηα Βηβίθα (πνπ έρεη ζείν έλαλ ηζρπξφ πληαγκαηάξρε) θαη λα 

δεηήζεη κία άδεηα γηα ηνλ άλδξα ηεο πνπ βξίζθεηαη ζην κέησπν. Ζ Βηβίθα ηε 

θηινμελεί ζην ζπίηη ηεο. Καη ελψ εμειίζζνληαη ηα πξάγκαηα, ν Υαξκίδεο 

εμνκνινγείηαη ηνλ έξσηά ηνπ ζηε Βηβίθα θαη βξίζθνληαο αληαπφθξηζε, ηε θηιάεη. Σε 

ζηηγκή εθείλε κπαίλεη ν πληαγκαηάξρεο, ζείνο ηεο (πνπ δελ έηπρε λα γλσξηζηεί κε 

ηνλ άλδξα ηεο) θαη ηνπο πηάλεη «ζηα πξάζα». Ζ Βηβίθα, γηα λα θαιπθζεί, παξνπζηάδεη 

ζην ζείν ηεο ηνλ κελ Υαξκίδε σο άλδξα ηεο, ηνλ δε πξαγκαηηθφ ηεο ζχδπγν 

Εαραξνχιε (πνπ έξρεηαη ζε ιίγν) γηα βαθηηζηηθφ ηεο. Μπαίλεη κηα νξρήζηξα 

ηζηγγάλσλ θαη δηαζθεδάδεη ηνπο πξνζθεθιεκέλνπο. ηε ζπλέρεηα, ε Κηθή εθδειψλεη 

ηε ζπκπάζεηά ηεο ζηνλ πληαγκαηάξρε, ε Βηβίθα θαη ν Υαξκίδεο ραίξνληαη ηνλ 

έξσηά ηνπο θη ελψ μαλάξρεηαη ε νξρήζηξα ησλ ηζηγγάλσλ γηα λα πιεξσζεί, ν 

πληαγκαηάξρεο θέξλεη κέζα λα ζπζηήζεη ζηελ Κηθή ηνλ ππνηηζέκελν άλδξα ηεο 

Βηβίθαο, Υαξκίδε. Οη δχν γπλαίθεο πέθηνπλ (γηα επλφεηνπο ιφγνπο) ιηπφζπκεο, φπσο 

ιηπφζπκνο πέθηεη θαη ν Εαραξνχιεο φηαλ ν πληαγκαηάξρεο ηνπ αλαθνηλψλεη φηη ζα 

ηνλ πάξεη καδί ζην κέησπν. Μέζα ζην ράνο θηάλεη θαη ν πξαγκαηηθφο βαθηηζηηθφο 

Κνξηάζεο, πνπ ν Υαξκίδεο πξνιαβαίλεη λα ηνλ ζπζηήζεη σο κάγεηξα ηνπ ιφρνπ. Οη 

ζπλδπαζκνί ησλ παξεμεγήζεσλ πνιιαπιαζηάδνληαη θαη νη ζπαξηαξηζηέο ζθελέο 
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δηαδέρνληαη ε κία ηελ άιιε, ψζπνπ ν πληαγκαηάξρεο (σο ηδαληθή «κάλα ηνπ 

ιφρνπ») βάδεη ηνλ θάζε θαηεξγάξε «ζηνλ πάγθν ηνπ» θαη ην έξγν ηειεηψλεη κε φιν 

ηνλ ζίαζν επί ζθελήο λα ηξαγνπδάεη ην ραξνχκελν εκβαηήξην ηνπ Έιιελα καρεηή 

(Καινγεξφπνπινο, η. 1, 1998: 347-348). 

 

Σα ηξαγνχδηα ηεο νπεξέηαο: 

1. Σν βαιο ζ’ αξρίζνπλ  

2. Ση δσή δειεπηή (duetto Βηβίθαο-Εαραξνχιε) 

3. Σνλ θαηξφ εθείλν ηνλ παιεφ (duetto Βηβίθαο-Κηθήο) 

4. π κνπ πήξεο ην λνπ (duetto Βηβίθαο-Υαξκίδε) 

5. ην ζηφκα – ζην ζηφκα (duetto Υαξκίδε-Βηβίθαο) 

6. Ζ θαξδηά κνπ πνλεί γηα ‘ζαο (Σηθ-Σαθ) (duetto Κηθή-πληαγκαηάξρεο) 

7. Σν ηζηγγάληθν ηαγθφ 

8. Φειά ζην κέησπν 

 

 

 2.1.3.1. TO ΒΑΛ Θ’ ΑΡΥΗΟΤΝ  

Ρσθμός: 3/4 Valse Mod 

Τονικόηηηα: Μη+ (μεθηλά κε V βαζκίδα) 

Μορθή: Α Β Α Β coda 

Η έκδοζη: ην ηξαγνχδη έρεη εθδνζεί απφ ηνλ εθδνηηθφ νίθν «κνπζηθφο θαη εθδνηηθφο 

νίθνο ΓΑΨΣΑΝΟΤ» 

Μεηρική ζηίτοσ:  

ζην Α 

ζηίρνη 1, 3, 5, 7: κεζνηνληθνί 12ζχιιαβνη παξνμχηνλνη 

ζηίρνη 2, 6, 8:  κεζνηνληθνί 11ζχιιαβνη νμχηνλνη  

ζηίρνο 4: δαθηπιηθφο 10ζχιιαβνο νμχηνλνο 

κε πιεθηή νκνηνθαηαιεμία (ίδηα ξίκα 2νπ – 4νπ, 5νπ – 7νπ θαη 6νπ – 8νπ ζηίρνπ)  
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ζην Β 

ζηίρνο 1: αλαπαηζηηθφο 10ζχιιαβνο παξνμχηνλνο 

ζηίρνη 2, 4: αλαπαηζηηθνί 6ζχιιαβνη νμχηνλνη 

ζηίρνη 3, 7: δαθηπιηθνί 11ζχιιαβνη παξνμχηνλνη 

ζηίρνο 5: δαθηπιηθφο 7ζχιιαβνο νμχηνλνο 

ζηίρνο 6: δαθηπιηθφο 13ζχιιαβνο νμχηνλνο  

ζηίρνο 8: κεζνηνληθφο 8ζχιιαβνο νμχηνλνο 

κε πιεθηή νκνηνθαηαιεμία (ίδηα ξίκα 2νπ – 4νπ θαη 6νπ – 8νπ ζηίρνπ)  

 

Κείκελν: 

Α 

Γιέληη πνπ ζ’ αξρίζε, ηξέιια θαη κεζχζη   

γέινην θαη ρνξφο ζε λα γίλε ηξαλφο. 

Οκνξθηέο θαη θάιιε  ζε λα ιάκςνπλ πάιη 

ζε λα γίλε θιεξη πνπ ζα πάε θαπλφο!  

Ση καο κέιιεη εκάο αλ αιινχ πνιεκνχλε  

θαη αλ ην θαλφλη καθξπά καο βξνληά.  

Θέινπλε ηα ρείιε εκάο λα γεινχλε  

Θέιεη δηαξθψο ε θαξδηά λα γιεληά.  

 

Β 

Σν βαιο ζ' αξρίζνπλ λα κνπξκνπξίδνπλ  

ζε ιίγν ηα βηνιηά,  

θάζε δεπγάξη αο δψζε αο πάξεη  

πνιιά ηξειιά θηιηά,  

Πίθξεο πφλνη, θαυκνί  

ζα θχγνπλε καθξπά ζηε γιπθεηά απηή ζηηγκή, 

ζε λα ζθνξπηζζνχλε, ζα μεραζηνχλε  

ζ' απηή ηελ ηξειιή καο γηνξηή.  
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2.1.3.2.  ΣΗ ΕΧΖ ΕΖΛΔΤΣΖ (DUETTO) 

Ρσθμός: 3/4 Tempo di Mazurka 

Τονικόηηηα: Φα+ (απφ ηε κέζε ηνπ Β θαη κέρξη ην ηέινο απηνχ ηνπ κέξνπο 

κεηαθέξεηαη ζηε ηb+ θαη επηζηξέθεη ζηελ αξρηθή Φα+ γηα ηελ επαλάιεςε θαη 

νινθιήξσζε ηνπ ηξαγνπδηνχ) 

Μορθή:  εηζαγσγή Α Β εηζαγσγή Α Β coda (ε coda επηζεκαίλεηαη ζηελ παξηηηνχξα) 

Η έκδοζη: ην ηξαγνχδη έρεη εθδνζεί απφ ηνλ εθδνηηθφ νίθν «κνπζηθφο θαη εθδνηηθφο 

νίθνο ΓΑΨΣΑΝΟΤ» 

Θα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ελψ ζην εζσηεξηθφ ηεο παξηηηνχξαο αλαγξάθεηαη σο 

ξπζκηθφο παικφο ην Tempo di Mazurka ζην εμψθπιιν ην ηξαγνχδη αλαθέξεηαη σο 

Valse 

 

Μεηρική ζηίτοσ:  

ζην Α 

ζηίρνη 1, 2: δαθηπιηθφο 8ζχιιαβνο παξνμχηνλνο 

ζηίρνο 3: αλαπαηζηηθφο 15ζχιιαβνο νμχηνλνο 

ζηίρνη 4, 5: κεζνηνληθφο 9ζχιιαβνο παξνμχηνλνο 

ζηίρνο 6: δαθηπιηθφο 16ζχιιαβνο νμχηνλνο  

κε κηθηή νκνηνθαηαιεμία: δεπγαξσηή (ίδηα ξίκα 1νπ – 2νπ  θαη 4νπ  – 5νπ ζηίρνπ) θαη  

έλα δεχγνο ζηαπξσηήο νκνηνθαηαιεμίαο (ίδηα ξίκα 3νπ – 6νπ ζηίρνπ) 

 

ζην Β 

ζηίρνη 1, 3, 5: αλαπαηζηηθνί 6ζχιιαβνη νμχηνλνη 

ζηίρνη 2, 4, 6, 8: αλαπαηζηηθνί 10ζχιιαβνη παξνμχηνλνη 

ζηίρνο 7: δαθηπιηθφο 10ζχιιαβνο νμχηνλνο 

ζηίρνο 9: αλαπαηζηηθφο 15ζχιιαβνο νμχηνλνο 

ζηίρνη 10, 12, 13: δαθηπιηθνί 14ζχιιαβνη παξνμχηνλνη 

ζηίρνο 11: αλαπαηζηηθφο 13ζχιιαβνο παξνμχηνλνο  

ζηίρνο 14: δαθηπιηθφο 13ζχιιαβνο νμχηνλνο 

κε κηθηή νκνηνθαηαιεμία: πιεθηή (ίδηα ξίκα 1νπ – 3νπ θαη 2νπ – 4νπ ζηίρνπ) θαη έλα 

δεχγνο δεπγαξσηήο νκνηνθαηαιεμίαο (ίδηα ξίκα 10νπ – 11νπ ζηίρνπ)  
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Κείκελν: 

Α 

(Βηβίθα) Μελ αγξηεχεηο δα θαη ηφζν  

θαη κε κνπ θάλεηο ην θακπφζν. 

Με κε θπηηάδεηο κε απηά ηα κάηηα ηα απεηιεηηθά.  

(Εαραξνχιεο) Έια, Βηβίθα ζηα θαιά ζνπ,  

έια γπλαίθα ζηα κπαιά ζνπ,  

ζπκήζνπ ιίγν ηα παιεά καο π’ αγαπηψκαζηε γιπθά.  

 

Β 

(Μαδχ) Ση δσή δειεπηή  

πνπ πεξλνχζακε ηφηε νη δπν καο! 

Ση δσή ήηαλ απηή   

ηνλ θαηξφ εθείλν ηνλ παιεφ καο! 

Γίρσο λεχξα, ζπκνχο,   

δίρσο πείζκαηα, δίρσο θαπξίηζηα!  

Φηιηά θη αγάπεο ιφγηα ηξπθεξά  

ιέγακε ζπρλά ηφηε νη δπν καο, 

ζην ζπίηη καο βαζίιεπε ε ραξά θ’ είκαζηε επηπρείο.  

Σψξα θαη νη δπν πεξλνχκε ζαλ δπζηπρηζκέλνη,  

γθξίληεο δηαξθείο, είκαζηε πάληα ηζαθσκέλνη. 

Έζβπζε κε κίαο φιε ε πξψηε καο αγάπε,  

έζβπζ’ ε θσηηά καο, ε ιαρηάξα, θαη ν πφζνο  

θαη έθιεηζ’ ε θαξδηά καο θαη ζαλ πξηλ δελ θηππά.  

 

Α 

(Βηβίθα) Θπκνχκαη ηφηε ηα θηιηά ζνπ 

ζαλ κ’ έπαηξλεο ζηελ αγθαιηά ζνπ, 

κε ηη ιαρηάξα ζνπ παξάδηλα ην ζψκα, ηελ ςπρή. 

(Εαραξνχιεο) Κη εγψ ν θαυκέλνο, ζ’ αγαπνχζα,  

γηα ηα θηιηά ζνπ ιαρηαξνχζα, 

πνηέ δελ ζα μεράζσ ηελ σξαία εθείλε επνρή. 
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Β 

(Μαδχ) Ση δσή δειεπηή  

πνπ πεξλνχζακε ηφηε νη δπν καο! 

Ση δσή ήηαλ απηή   

ηνλ θαηξφ εθείλν ηνλ παιεφ καο! 

Γίρσο λεχξα, ζπκνχο,   

δίρσο πείζκαηα, δίρσο θαπξίηζηα!  

Φηιηά θη αγάπεο ιφγηα ηξπθεξά  

ιέγακε ζπρλά ηφηε νη δπν καο, 

ζην ζπίηη καο βαζίιεπε ε ραξά θ’ είκαζηε επηπρείο.  

Σψξα θαη νη δπν πεξλνχκε ζαλ δπζηπρηζκέλνη,  

γθξίληεο δηαξθείο, είκαζηε πάληα ηζαθσκέλνη. 

Έζβπζε κε κίαο φιε ε πξψηε καο αγάπε,  

έζβπζ’ ε θσηηά καο, ε ιαρηάξα, θαη ν πφζνο  

θαη έθιεηζ’ ε θαξδηά καο θαη ζαλ πξηλ δελ θηππά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160



161



162

Φα+

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

A

B
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I Φα+
V Σιb+
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CODA

Ι Σιb+
V Φα+



2.1.3.3.  ΣΟΝ ΚΑΗΡΟ ΔΚΔΗΝΟ ΣΟΝ  ΠΑΛΖΟ (DUETTO) 

Ρσθμός: 2/4 θαη 3/4 Valse Mod (ζην Β) 

Τονικόηηηα: Ρε+ 

Μορθή: Α Β Α Β coda (θαη επαλάιεςε ηεο coda)  

Η έκδοζη: ην ηξαγνχδη έρεη εθδνζεί απφ ηνλ εθδνηηθφ νίθν «εθδφζεηο Γατηάλνπ» 

Μεηρική ζηίτοσ:   

ζην Α 

ζηίρνη 1, 2, 5, 6: ηακβηθνί 9ζχιιαβνη νμχηνλνη 

ζηίρνη 3, 7: ηξνρατθνί 9ζχιιαβνη παξνμχηνλνη  

ζηίρνη 4, 8: ηακβηθνί 6ζχιιαβνη νμχηνλνη 

ζηίρνη 9, 10: ηακβηθνί 12ζχιιαβνη νμχηνλνη 

κε δεπγαξσηή νκνηνθαηαιεμία (ίδηα ξίκα 1νπ – 2νπ, 5νπ – 6νπ θαη 9νπ – 10νπ) θαη έλα 

δεχγνο νκνηνθαηαιεμίαο 4νπ – 8νπ ζηίρνπ 

 

ζην Β 

ζηίρνη 1, 4: αλαπαηζηηθνί 12ζχιιαβνη νμχηνλνη 

ζηίρνο 2: δαθηπιηθφο 10ζχιιαβνο νμχηνλνο 

ζηίρνο 3: κεζνηνληθφο 11ζχιιαβνο νμχηνλνο 

ζηίρνο 5: κεζνηνληθφο 12ζχιιαβνο παξνμχηνλνο 

ζηίρνο 6: αλαπαηζηηθφο 15ζχιιαβνο νμχηνλνο  

κε κηθηή νκνηνθαηαιεμία: έλα δεχγνο ζηαπξσηήο νκνηνθαηαιεμίαο (ίδηα ξίκα 1νπ – 

4νπ  ζηίρνπ) θαη έλα δεχγνο δεπγαξσηήο νκνηνθαηαιεμίαο (ίδηα ξίκα 2νπ – 3νπ ζηίρνπ)  

 

Κείκελν: 

Α 

Σνλ θαηξφ εθείλν ηνλ παιεφ   

θαη νη δπν θιεηζκέλεο ζην ζρνιεηφ  

επεξλνχζακ’ φιν κ’ αγάπε  

ζαλ δπν κηθξά πνπιηά  

θαη νη δπν καο ηφηε ηαρηηθά 
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απφ ηηο δαζθάιεο κπζηηθά   

εκηινχζακ’ φιν γηα θφξηε  

θαη γηα ηξειιά θηιηά.  

(Βηβίθα) Κ’ είρεο κηα ράξη ζαλ κηινχζεο πεξηζζή.  

(Κηθή) Μα γηα ζπκήζνπ, πφζα κνπ ’ιεγεο θαη ζπ.  

 

Β 

(Μαδί) Υξφληα αζψα, ηξειιά, πνπ ε δσή καο θπιά  

δίρσο έλλνηεο θαη πίθξεο θαη θαυκνχο.  

Υξφληα πνπ καο δίλνπλ ηνπο πξψηνπο παικνχο,  

πνηνο πνηέ ηα μερλά θη φζν θαη αλ γεξλά  

ζα ζπκάηαη αηψληα ηα φκνξθα ρξφληα  

κηαο δσήο ραξηησκέλεο, κηαο δσήο πνιχ γιπθεηάο.  

 

Α 

Σφηε κειεηνχζακε ζπρλά  

ηελ Ζιέθηξα κα θαη ηε ˝Ναλά˶… 

θ’ είρακε θ’ νη δπν θαηαθηήζεηο  

θ’ έξσηεο ηεο ζηηγκήο. 

Καη κηα κέξα είρακε νξθηζηή, 

αλ δελ είλ’ νη άλδξεο καο πηζηνί 

λα ηνπο απαηήζσκε 

κε ηελ πξψηε ζηηγκή θαη ‘κεηο. 

(Βηβίθα) Γηα ζπιινγίζνπ, πσο αιιάμαλ νη θαηξνί. 

(Κηθή) Όκσο ηα λεηάηα λα μεράζε πνηνο κπνξεί. 

 

Β 

(Μαδί) Υξφληα αζψα, ηξειιά, πνπ ε δσή καο θπιά  

δίρσο έλλνηεο θαη πίθξεο θαη θαυκνχο.  

Υξφληα πνπ καο δίλνπλ ηνπο πξψηνπο παικνχο,  

πνηνο πνηέ ηα μερλά θη φζν θαη αλ γεξλά  

ζα ζπκάηαη αηψληα ηα φκνξθα ρξφληα  

κηαο δσήο ραξηησκέλεο, κηαο δσήο πνιχ γιπθεηάο. 
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167



168

Ρε+

A

B
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CODA



2.1.3.4. Τ ΜΟΤ ΠΖΡΔ ΣΟ ΝΟΤ (DUETTO) 

Ρσθμός: 3/4 

Τονικόηηηα: Μηb+ (ε εηζαγσγή ζηελ V ηεο θιίκαθαο) 

Μορθή: εηζαγσγή Α Α Β Γ Γ 

Η έκδοζη: ην ηξαγνχδη έρεη εθδνζεί απφ ηνλ εθδνηηθφ νίθν «εθδφζεηο Γατηάλνπ» 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζην εμψθπιιν ν ηίηινο ηνπ ηξαγνπδηνχ είλαη «π κνπ πήξεο 

ην λνπ» ελψ ζην εζψθπιιν «π κνπ πήξεο πηα ην λνπ» 

Μεηρική ζηίτοσ:  

ζην Α 

ζηίρνη 1, 3: κεζνηνληθνί 11ζχιιαβνη νμχηνλνη 

ζηίρνη 2, 4, 5, 6, 7: αλαπαηζηηθνί 15ζχιιαβνη νμχηνλνη 

ζηίρνο 8: κεζνηνληθφο 14ζχιιαβνο νμχηνλνο  

κε δεπγαξσηή νκνηνθαηαιεμία (ίδηα ξίκα 1νπ – 2νπ, 3νπ – 4νπ, 5νπ – 6νπ θαη 7νπ – 8νπ 

ζηίρνπ) 

 

ζην Β 

ζηίρνη 1, 4: κεζνηνληθνί 8ζχιιαβνη νμχηνλνη 

ζηίρνο 2: δαθηπιηθφο 10ζχιιαβνο νμχηνλνο 

ζηίρνο 3: κεζνηνληθφο 15ζχιιαβνο παξνμχηνλνο 

ζηίρνο 5: αλαπαηζηηθφο 9ζχιιαβνο νμχηνλνο  

ζηίρνο 6: κεζνηνληθφο 14ζχιιαβνο νμχηνλνο 

κε δεπγαξσηή νκνηνθαηαιεμία: (ίδηα ξίκα 1νπ – 2νπ θαη  4νπ – 5νπ ζηίρνπ) 

 

ζην Γ 

ζηίρνη 1, 3: αλαπαηζηηθνί 10ζχιιαβνη παξνμχηνλνη 

ζηίρνο 2, 4, 6: δαθηπιηθνί 10ζχιιαβνη νμχηνλνη 

ζηίρνη 5, 7, 8: κεζνηνληθνί 8ζχιιαβνη νμχηνλνη 

ζηίρνο 9: αλαπαηζηηθφο 6ζχιιαβνο νμχηνλνο 

κε κηθηή νκνηνθαηαιεμία: έλα δεχγνο πιεθηήο νκνηνθαηαιεμίαο (ίδηα ξίκα 2νπ – 4νπ 

ζηίρνπ) θαη δεπγαξσηή νκνηνθαηαιεμία (ίδηα ξίκα 6νπ –7νπ θαη 8νπ – 9νπ ζηίρνπ) 
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Κείκελν: 

Α 

(Υαξκίδεο) π κνπ πήξεο πηα ην λνπ θαη ηελ θαξδηά  

θαη πφζεο θνξέο έξκνο κνλαρφο ζηέλαδα βαζεηά. 

Όηαλ δηάβαδα ηα ιφγηα ηα γιπθά  

πνχ ‘γξαθεο εζχ θη έζηειλεο ζ' εκέ ηφζν ζηνξγηθά  

κε ηη πφλν ιαρηαξνχζα πέξ’ απάλσ ζηε γξακκή  

λα πεηάμσ θαη λα ‘ξζσ θνληά ζνπ θαη γηα κηα ζηηγκή,  

ζηελ αγθάιε ζνπ λα πέζσ θαη κε ιαχξα λα ζνπ πσ  

Πσο γηα ζέλα ‘γσ ζηελάδσ, θσο κνπ, γηαηί ζ' αγαπψ.  

 

Α 

(Βηβίθα) ηελ θαξδηά κνπ είρα σο ηψξα ζθνηεηληά  

έξκε κνλαρή πάληα ε θησρή δνχζα κ’ απνληά.  

Όηαλ μάθλνπ θάλεθεο κπξνζηά κνπ εζχ  

θαη ζηε ζθνηεηληά έρπζεο επζχο ιάκςη πεξηζζή  

κάζε πσο θη εγψ πνζνχζα λα ‘ξζσ απάλσ ζηε γξακκή  

λα πεηάμσ θαη λα ‘ξζσ θνληά ζνπ θαη γηα κηα ζηηγκή  

ζηελ αγθάιε ζνπ λα πέζσ θαη κε ιαχξα λα ζνπ πσ  

Πσο θαη ‘γσ γηα ζε ζηελάδσ, θσο κνπ, γηαηί ζ' αγαπψ.  

 

Β  

(ΟΜΟΤ) Έια κνπ δσ ζηελ αγθαιηά  

θαη δνο κνπ ακέηξεηα ζεξκά θηιηά,  

έια λα ςάιινπκε γιπθά γιπθά ηνλ έξσηά καο.  

Έια λα ζβχζνπλ νη θαυκνί 

λα πάςνπλ πηα θ’ νη αλαζηελαγκνί  

κεζ’ ζηελ νπξάληα ηελ πνζεηή απηή ζηηγκή.  

 

Γ 

(Υαξκίδεο) ηελ αγθαιηά κνπ θαη ζηα θηιηά κνπ  

έια λα λνηψζεηο θσο κνπ ηε ραξά.  

(Βηβίθα) Αγθάιηαζε κε θαη θίιεζέ κε  
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θαη πεο κνπ ιφγηα αγάπεο ηξπθεξά.  

(ΟΜΟΤ) Έια κε ψκνξθν ζθνπφ 

θη νη δπν λα ςάισκε ην ζ' αγαπψ  

θη ε πνλεκέλε καο θαξδηά 

λα βξε γιπθεηά παξεγνξηά,  

γιπθεηά παξεγνξηά. 
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173



174

Μιb+

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

A

V
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B
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Γ



  2.1.3.5. ΣΟ ΣΟΜΑ – ΣΟ ΣΟΜΑ (DUETTO)  

Ρσθμός: 3/4 Tempo di Valse 
 
Τονικόηηηα: Ρε+ θαη Λα+ (Α) Ρε+ (Β) 
 
Μορθή: Α B A B ρνξφο  
 

Δπηζεκαίλεηαη φηη δελ είλαη ζαθείο νη επαλαιήςεηο ζηελ έληππε κνξθή ηνπ 

ηξαγνπδηνχ αλαθνξηθά κε ηελ επαλεκθάληζε ηνπ Α θαη ηνπ Β θαζψο απνπζηάδνπλ ηα 

ζεκάδηα επαλάιεςεο. Χζηφζν, απφ ηελ πνξεία ησλ ζηίρσλ κπνξεί θαλείο λα εμάγεη 

ην ζπκπέξαζκα φηη ε παξαπάλσ κνξθή ίζσο λα είλαη ε ελδεδεηγκέλε. 

 

Η έκδοζη: απνηειεί 2ε έθδνζε ηνπ ηξαγνπδηνχ πνπ έρεη ηππσζεί απφ ηνλ εθδνηηθφ 

νίθν «ʺΜνπζηθήʺ Μπζηαθίδνπ & Μαθξή» 

 

Μεηρική ζηίτοσ:  

ζην Α 

ζηίρνο 1: αλαπαηζηηθφο 10ζχιιαβνο παξνμχηνλνο 

ζηίρνο 2: αλαπαηζηηθφο 15ζχιιαβνο νμχηνλνο  

ζηίρνο 3: αλαπαηζηηθφο 7ζχιιαβνο παξνμχηνλνο 

ζηίρνο 4: αλαπαηζηηθφο 9ζχιιαβνο νμχηνλνο  

ζηίρνο 5: δαθηπιηθφο 13ζχιιαβνο νμχηνλνο 

ζηίρνο 6: αλαπαηζηηθφο 12ζχιιαβνο νμχηνλνο 

ζηίρνη 7, 9, 11: αλαπαηζηηθνί 6ζχιιαβνη νμχηνλνη 

ζηίρνο 8: δαθηπιηθφο 7ζχιιαβνο νμχηνλνο 

ζηίρνο 10: κεζνηνληθφο 9ζχιιαβνο παξνμχηνλνο 

ζηίρνη 12, 13, 14:  κεζνηνληθνί 8ζχιιαβνη νμχηνλνη 

κε δεπγαξσηή νκνηνθαηαιεμία (ίδηα ξίκα 3νπ – 4νπ, 7νπ – 8νπ, 11νπ – 12νπ θαη 13νπ – 

14νπ  ζηίρνπ) 

 

ζην Β 

φινη νη ζηίρνη είλαη αλαπαηζηηθνί 16ζχιιαβνη παξνμχηνλνη 

κε δεπγαξσηή νκνηνθαηαιεμία (ίδηα ξίκα ίδηα 1νπ –2νπ θαη 3νπ – 4νπ ζηίρνπ) 
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Κείκελν: 
 
Α 
(Βηβίθα) Έια πέζε κεο ηελ αγθαιηά κνπ  

έια ζβχζε κνπ ηε θιφγα πνπ κνπ θαίεη ηα ζσζηθά.  

(Υαξκίδεο) Θαξζσ ζαξζσ γιπθεηά κνπ  

λα ζνπ ςάιισ ηνλ έξσηά κνπ 

(Βηβίθα) Πεο ηα ιφγηα ‘θείλα ηεο αγάπεο π’ αληερνχλ  

κεο ηελ θαξδηά κνπ ηφζν ψκνξθα γιπθά 

(Υαξκίδεο) Καη πάιη ζα ζνπ πσ  

πφζν ζεξκά ζ' αγαπψ. 

(Βηβίθα) Οη  δπν καο κπζηηθά  

ζαλ δπν πνπιηά εξσηεπκέλα.  

(Υαξκίδεο) Αο πιέμσκε θσιεά  

ζε κηα θξπθή θξπθή κεξηά   

(Βηβίθα) ζαλ δπν ηξειιά κηθξά πνπιηά  

ζα πιέμσκε ‘κεηο κηα θσιεά. 

  

Β 

(Οκνχ) ην ζηφκα ζην ζηφκα ζην ζηφκα ηξειιά θίιεζέ κε  

θαη ζηελ αγθαιηά ζνπ κε ιφγηα γιπθά θνίκηζε κε 

θνληά ζνπ αγάπεο ζπαζκνχο έια θσο κνπ λα λνηψζσ 

αρ! έια θηιηά λα ζνπ πάξσ θηιηά λα ζνπ δψζσ.  

 

Α 

(Βίβηθα) Γηα ζπκήζνπ ‘θεη πνπ πνιεκνχζεο 

πφζα γξάκκαηα ζνπ έζηειλα κε ιφγηα ηξπθεξά. 

(Υαξκίδεο) Μα θ’ εγψ δελ ηνικνχζα 

λα ζνπ γξάςσ πσο ζ’ αγαπνχζα 

(Βηβίθα) Όκσο λα ινηπφλ πνπ ήξζ’ ε ψξα πνπ απφ θαηξφ  

επξφζκελα κε κηα θξπθή ραξά 

(Υαξκίδεο) Με ιαχξα λα ζνπ πσ 

ην πφζν ηξειιά ζ’ αγαπψ. 

(Βηβίθα) Οη  δπν καο κπζηηθά  

ζαλ δπν πνπιηά εξσηεπκέλα.  
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(Υαξκίδεο) Αο πιέμσκε θσιεά 

ζε κηα θξπθή-θξπθή κεξηά   

(Βηβίθα) ζαλ δπν ηξειιά κηθξά πνπιηά 

ζα πιέμσκε ‘κεηο κηα θσιεά. 

 

Β 

(Οκνχ) ην ζηφκα ζην ζηφκα ζην ζηφκα  

ηξειιά θίιεζέ κε  

θαη ζηελ αγθαιηά ζνπ κε ιφγηα γιπθά  

θνίκηζε κε 

θνληά ζνπ αγάπεο ζπαζκνχο  

έια θσο κνπ λα λνηψζσ 

αρ! έια θηιηά λα ζνπ πάξσ  

θηιηά λα ζνπ δψζσ. 
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181

Ρε+

A
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Ι Ρε+
   IV Λα +
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B

I Λα +
V Ρε +
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185

ΧΟΡΟΣ



2.1.3.6. Ζ ΚΑΡΓΗΑ ΜΟΤ ΠΟΝΔΗ ΓΗΑ  ‘Α (ΣΗΚ-ΣΑΚ) (DUETTO) 

Ρσθμός: 2/4 Tempo di Polka 

Τονικόηηηα: Φα+ (εηζαγσγή ζηελ V βαζκίδα ηεο θιίκαθαο) 

Μορθή: εηζαγσγή Α B εηζαγσγή A B coda-ρνξφο (φπσο επηζεκαίλεηαη ζηελ 

παξηηηνχξα) 

Η έκδοζη: ην ηξαγνχδη έρεη εθδνζεί απφ ηνλ εθδνηηθφ νίθν «εθδφζεηο Γατηάλνπ» 

Μεηρική ζηίτοσ:  

ζην Α 

ζηίρνο 1, 5: ηακβηθφο 12ζχιιαβνο νμχηνλνο 

ζηίρνη 2, 6:  ηακβηθνί 8ζχιιαβνη νμχηνλνη 

ζηίρνο 3: ηξνρατθφο 14ζχιιαβνο παξνμχηνλνο 

ζηίρνο 4: ηξνρατθφο 7ζχιιαβνο νμχηνλνο 

ζηίρνο 7: ηξνρατθφο 17ζχιιαβνο νμχηνλνο  

ζηίρνο 8: ηξνρατθφο 13ζχιιαβνο νμχηνλνο 

ζηίρνη 9, 10, 11: ηξνρατθνί 11ζχιιαβνη νμχηνλνη 

ζηίρνο 12: ηακβηθφο 15ζχιιαβνο παξνμχηνλνο 

κε κηθηή νκνηνθαηαιεμία: έλα δεχγνο πιεθηήο νκνηνθαηαιεμίαο (ίδηα ξίκα 2νπ – 4νπ 

ζηίρνπ), δεπγαξσηή (ίδηα ξίκα 6νπ – 7νπ θαη 9νπ – 10νπ ζηίρνπ) θαη έλα δεχγνο 

ζηαπξσηήο νκνηνθαηαιεμίαο (ίδηα ξίκα 8νπ – 11νπ ζηίρνπ)  

 

ζην Β 

ζηίρνη 1, 6, 10: ηακβηθνί 8ζχιιαβνη νμχηνλνη 

ζηίρνο 2: ηακβηθφο 9ζχιιαβνο παξνμχηνλνο 

ζηίρνη 3, 4, 8, 9: ηακβηθνί 6ζχιιαβνη νμχηνλνη 

ζηίρνη 5, 7:  ηακβηθνί 9ζχιιαβνη παξνμχηνλνη 

κε κηθηή νκνηνθαηαιεμία: ζηαπξσηή (ίδηα ξίκα 2νπ – 5νπ θαη 3νπ – 6νπ ζηίρνπ) θαη έλα 

δεχγνο δεπγαξσηήο νκνηνθαηαιεμίαο (ίδηα ξίκα 8νπ – 9νπ ζηίρνπ) 
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Κείκελν: 
 
A 

(Κηθή) Απ’ ηελ πξψηε ζηηγκή πνπ ζαο είδα θνληά  

ζηελ θαξδηά έλλνησζα παικνχο.  

Να ζαο ην ιεγα δεηνχζα κα δελ εηνικνχζα,  

είρα πάληα δηζηαγκνχο  

(πληαγκαηάξρεο) Απ' ηελ πξψηε ζηηγκή πνπ ζαο είδα θη εγψ  

ζαλ κνπ ξίμαηε ηε καηηά  

κνπ αλάςαηε ζηα ζηήζεηα κηα κεγάιε θαη ηξαλή θσηηά.  

Μα θη εγψ δελ εηνικνχζα ηφηε λα ζαο πσ.  

(Κηθή) Πέζηε κνπ ην ηψξα ινηπφλ θαζαξά  

ζα κνπ θέξε απηφ κηα κεγάιε ραξά.  

(πληαγκαηάξρεο) Πσο πνιχ κ' αξέζεηε θαη πσο ζαο αγαπψ.  

(Κηθή) Αρ, πληαγκαηάξρα κνπ είζζε γφεο ραξηησκέλνο.  

 

B 

(Μαδχ) Ζ θαξδηά κνπ πνλεί γηα ζαο  

θη έλαο ρηχπνο γιπθφο ρηππάεη 

θαη κνπ ιέεη κπζηηθά 

«ηίθη-ηαθ, ηίθη-ηαθ,  

ηίθη-ηαθ» πσο ζαο αγαπάεη. 

Σα ζεξκά ζαο πνζεί θηιηά  

θη απ’ ηε γιχθα ηνπο λα κεζχζε 

θη άιι' αθφκα πνιιά 

θαη κνπ ιέεη ζαλ ρηππά, 

«Σίθη ηαθ, ηίθη ηαθ, ηηθ ηαθ».  

  

Α 

(Κηθή) Μπζηηθά ξαληεβνχ θαη θξπθά ηεη α ηεη 

κνπ αξέζνπλ εκέ πνιχ 

Γίλσ φιε ηε δσή κνπ θη φιε ηελ ςπρή κνπ 

ιπψλσ γηα γιπθφ θηιί. 

(πληαγκαηάξρεο) Μα θη εγψ ιαρηαξψ θαη λα ζθίμσ πνζψ 

187



ζηελ αγθάιε ζθηρηά ζθηρηά 

έλα σξαίν ζσκαηάθη ζαλ απηφ πνπ βιέπσ εδψ κπξνζηά. 

Γελ κε βξίζθεηε, ινηπφλ, αθκαίν, δσεξφ; 

(Κηθή) Να η' αθνχηε ζέιεηε βιέπσ ζπρλά. 

Δ! ινηπφλ θη εγψ ζαο ην ιέσ μαλά! 

(πληαγκαηάξρεο) Σφη’ εκπξφο Κπξία αο κε ράλνπκε θαηξφ! 

(Κηθή) Αρ, πληαγκαηάξρα κνπ είζζε γφεο ραξηησκέλνο. 

 

Β 

(«Μαδχ») Ζ θαξδηά κνπ πνλεί γηα ζαο  

θη έλαο ρηχπνο γιπθφο ρηππάεη 

θαη κνπ ιέεη κπζηηθά 

«ηίθη-ηαθ, ηίθη-ηαθ,  

ηίθη-ηαθ» πσο ζαο αγαπάεη. 

Σα ζεξκά ζαο πνζεί θηιηά  

θη απ’ ηε γιχθα ηνπο λα κεζχζε 

θη άιι' αθφκα πνιιά 

θαη κνπ ιέεη ζαλ ρηππά, 

«Σίθη ηαθ, ηίθη ηαθ, ηηθ ηαθ». 
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B

ΧΟΡΟΣ

CODA



2.1.3.7. ΣΗΓΓΑΝΗΚΟ ΣΑΓΚΟ   

Ρσθμός: 2/4 Tempo di Tango 

Τονικόηηηα: ξε- θαη Φα+ (ζην Β) 

Μορθή: Α (ξε-) Β Β (Φα+) Α Β Β  

χκθσλα κε επηζήκαλζε πνπ θέξεη ε παξηηηνχξα ην δεχηεξν κηζφ ηνπ Α ην ηξαγνπδά 

ρνξσδία. 

 

Η έκδοζη: ην ηξαγνχδη έρεη εθδνζεί απφ ηνλ εθδνηηθφ νίθν «εθδφζεηο Γατηάλνπ» 

Μεηρική ζηίτοσ:  

ζην Α 

ζηίρνη 1, 2: ηξνρατθνί 13ζχιιαβνη νμχηνλνη 

ζηίρνη 3, 4: ηξνρατθνί 17ζχιιαβνη νμχηνλνη   
κε δεπγαξσηή νκνηνθαηαιεμία (ίδηα ξίκα 1νπ – 2νπ θαη 3νπ – 4νπ ζηίρνπ) 

 

ζην Β 

ζηίρνο 1, 2, 3, 5: ηακβηθνί 13ζχιιαβνη παξνμχηνλνη 

ζηίρνο 4: ηακβηθφο 10ζχιιαβνο νμχηνλνο 

ζηίρνο 6: ηξνρατθφο 9ζχιιαβνο νμχηνλνο 

κε κηθηή νκνηνθαηαιεμία: έλα δεχγνο δεπγαξσηήο (ίδηα ξίκα 1νπ – 2νπ ζηίρνπ) θαη έλα 

δεχγνο πιεθηήο νκνηνθαηαιεμίαο (ίδηα ξίκα 4νπ – 6νπ ζηίρνπ) 

   
 
Κείκελν: 
 
Α 
η’ άγξην ην δάζνο, πέξα εθεί ζηελ εμνρή,  

Όκνξθε ηζηγγάλα δνχζε πάληα κνλαρή  

Μφλε ηεο πνλνχζε, κφλε ηεο ζξελνχζε ην ηξειιφ παηδί    

Πνπ ‘ρε αγαπήζε θαη πνπ ‘ρε πνζήζε λα ην μαλαδή.  

 

ρνξσδία (coro) 

η’ άγξην ην δάζνο, πέξα εθεί ζηελ εμνρή,  

Όκνξθε ηζηγγάλα δνχζε πάληα κνλαρή  
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Μφλε ηεο πνλνχζε, κφλε ηεο ζξελνχζε ην ηξειιφ παηδί    

Πνπ ‘ρε αγαπήζε θαη πνπ ‘ρε πνζήζε λα ην μαλαδή. 

 

Β  

Μα ηη θη αλ είλ’ ε φκνξθε απηή Σζηγγάλα  

θη αλ έρεη κχξηα ζέιγεηξα θαη κάηηα πιάλα  

θη αλ ξίρλεη κάγηα θη φινπο μέξεη λα καγεχε,  

κα ηνπ ηξειινχ παηδηνχ ηεο ηελ θαξδηά,  

στκέλα,  δελ είρε σο ηφζν απηή κπνξέζε  

λα θιέςε θάπνηε κηα βξαδπά.  

 

Α 

Κη έξξηρλε ηα κάγηα θη έξξηρλε θαη ηα ραξηηά,  

Καη κε ην θεγγάξη κίιαγε θάζε λπρηηά 

Κη φιν ην ξσηνχζε, ‘θείλνο π’ αγαπνχζε αλ ζε λα βξεζή 

Γηα λα πέζε πάιη κέζα ζηελ αγθάιε φπνπ ηνλ πνζεί.  

 

ρνξσδία (coro) 

Κη έξξηρλε ηα κάγηα θη έξξηρλε θαη ηα ραξηηά,  

Καη κε ην θεγγάξη κίιαγε θάζε λπρηηά 

Κη φιν ην ξσηνχζε, ‘θείλνο π’ αγαπνχζε αλ ζε λα βξεζή 

Γηα λα πέζε πάιη κέζα ζηελ αγθάιε φπνπ ηνλ πνζεί.  

 

Β 

Σψξα ν ληνο κε άιιε ζκίγεη ηα θηιηά ηνπ 

άιιε θνπέιια ζθίγγεη κεζ’ ζηελ αγθαιηά ηνπ 

θαη κηα βξαδπά καδχ κ’ απηή ζην δάζνο πάεη 

θαη ηελ ηζηγγάλα ςάρλεη γηα λα βξε,  

κα εθείλε κφιηο ηνλ βιέπεη κ’ άιιε  

θνληά ηνπ πέθηεη κπξνζηά ηνπ κε κηαο λεθξή. 

 
 
 
 

193



194



195

ρε-

A



196

Χρωματική μετατροπία 
από την ρε- στην Φα+
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2.1.3.8. ΦΖΛΑ ΣΟ ΜΔΣΧΠΟ (ΠΟΛΔΜΗΚΟ ΔΜΒΑΣΖΡΗΟ)  

Ρσθμός: 2/4  Marziale  

Τονικόηηηα: λην- (εηζαγσγηθφ ηκήκα θαη Α) θαη Νην+ (Β) 

Μορθή: Α Β Α Β 

Η έκδοζη: ην ηξαγνχδη έρεη εθδνζεί απφ ηνλ εθδνηηθφ νίθν «εθδφζεηο Γατηάλνπ» 

Μεηρική ζηίτοσ:  

ζην Α 

ζηίρνη 1, 3, 5, 7: ηακβηθνί 13ζχιιαβνη παξνμχηνλνη 

ζηίρνη 2, 4, 8: ηακβηθνί 12ζχιιαβνη νμχηνλνη 

ζηίρνο 6: ηακβηθφο 10ζχιιαβνο νμχηνλνο 

κε πιεθηή νκνηνθαηαιεμία (ίδηα ξίκα 1νπ – 3νπ, 2νπ – 4νπ, 5νπ – 7νπ θαη 6νπ – 8νπ ζηίρνπ) 

 

ζην Β 

ζηίρνη 1, 3: ηακβηθνί 11ζχιιαβνη παξνμχηνλνη 

ζηίρνο 2: ηακβηθφο 10ζχιιαβνο νμχηνλνο  

ζηίρνο 4: ηακβηθφο 12ζχιιαβνο νμχηνλνο 

κε πιεθηή νκνηνθαηαιεμία (ίδηα ξίκα 1νπ – 3νπ θαη 2νπ – 4νπ ζηίρνπ) 

 

 

Κείκελν: 

Α 

Φειά ζην κέησπν πεξλνχκε ηνλ θαηξφ καο  

κε ηε ιαρηάξα θαη ηνλ πφζν ηνλ θξπθφ,  

Σνλ πξναηψλην λα δηψμνπκε ερζξφ καο,  

ην ζθιάβν ‘κεηο, λα ιεπηεξψζνπκ’ αδειθφ  

ηα ιηνληαξίζηα καο θνξκηά ην αίκα βξάδεη  

φινη γηλφκαζηε ζαλ ηα ζεξηά  

θη απφ θηλδχλνπο ε θαξδηά καο δελ ηξνκάδεη  

ζαλ πνιεκνχκε εκείο γηα ηελ ειεπηεξηά.  
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Β 

Όινη καο δνχκε ‘θεη κε κηαλ ειπίδα  

θαη κ’ έλαλ πφζν κέζα ζηελ θαξδηά  

Να πνιεκήζνπκε γηα ηελ Παηξίδα 

ζηεθαλσκέλνη κε ηεο δάθλεο ηα θιαδηά.  

(ρνξσδία) 

Όινη καο δνχκε ‘θεη κε κηαλ ειπίδα  

θαη κ’ έλαλ πφζν κέζα ζηελ θαξδηά  

Να πνιεκήζνπκε γηα ηελ Παηξίδα 

ζηεθαλσκέλνη κε ηεο δάθλεο ηα θιαδηά. 

 

Α 

ηηο κάρεο άθνβα ξηρλφκαζηε ιηνληάξηα, 

φινη πεηνχκε ζαλ ιεβέληεο ζηαπξαεηνί 

Καη ηξαγνπδψληαο ζαλ η’ αξραία παιιεθάξηα 

θαη ζηνιηζκέλνη ζαλ λα πάκε ζε γηνξηή. 

Παηδηά, γπλαίθεο, πνπ αθίλνπκ’ εδψ πέξα 

δελ ηα ζπκφκαζηε εκείο πνηέ 

κηα ζθέςη κφλν έρνπκ’ φινη λχρηα κέξα 

πσο λα γπξίζνπκε θαη πάιη ληθεηαί. 

 
Β 
Όινη καο δνχκε ‘θεη κε κηαλ ειπίδα 

θαη κ’ έλαλ πφζν κέζα ζηελ θαξδηά 

Να πνιεκήζνπκε γηα ηελ Παηξίδα 

ζηεθαλσκέλνη κε ηεο δάθλεο ηα θιαδηά. 

(ρνξσδία) 

Όινη καο δνχκε ‘θεη κε κηαλ ειπίδα 

θαη κ’ έλαλ πφζν κέζα ζηελ θαξδηά 

Να πνιεκήζνπκε γηα ηελ Παηξίδα 

ζηεθαλσκέλνη κε ηεο δάθλεο ηα θιαδηά. 
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2.2. ΟΠΔΡΔΣΔ  ΝΗΚΟΤ ΥΑΣΕΖΑΠΟΣΟΛΟΤ  (1884;-1941) 

 

2.2.1. ΜΟΝΣΕΡΝΑ ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ  (1916) 

Ζ Μονηέπνα καμαπιέπα πξσηνπαξαζηάζεθε ζηηο 14 Ηνπιίνπ ηνπ 1916 ζην "Θέαηξν 

Παπατσάλλνπ" ζεκαηνδνηψληαο ηε ζξηακβεπηηθή πνξεία ηνπ Ν. Υαηδεαπνζηφινπ σο 

ζπλζέηε νπεξέηαο κηαο θαη ην έξγν απηφ απνηειεί ηελ πξψηε νπεξεηηθή ηνπ ζχλζεζε 

πνπ παξνπζηάζηεθε ζην Αζελατθφ θνηλφ. πληζηά κία θσκηθή ηξίπξαθηε νπεξέηα 

πνπ έγηλε γξήγνξα επηηπρία κε δεθάδεο παξαζηάζεηο λα αθνινπζνχλ απηή ηεο 

πξεκηέξαο θαη ηξαγνχδηα εμαηξεηηθά δεκνθηιή, ηα νπνία «ήξρηζαλ λα εθιατθεχσληαη 

θαη λα ςάιισληαη εηο ηνπο δξφκνπο απφ θφζκνλ ν νπνίνο θαη’ επαλάιεςηλ ηα ήθνπζε 

κε ελζνπζηαζκφλ» (Εμππόρ, 20.7.1916: 2). Σν πνηεηηθφ θείκελν απνηειεί δηαζθεπή 

ηεο γλσζηήο θαηά ηελ επνρή θάξζαο ηνπ Εσξδ Φετληψ Σο ξενοδοσείο ηων δύο 

πεπιζηεπών απφ ηνλ ιηκπξεηίζηα Ν. Παξαζθεπφπνπιν1 ελψ ε κνπζηθή ηνπ ζπλζέηε 

ζεσξήζεθε «ειαθξά, δσεξά, αιιά φρη θαη πξσηφηππνο, γξακκέλε εηο ην ζηπι ησλ 

Βηελλέδηθσλ νπεξεηψλ». Μάιηζηα, ην βαιο ηόμα με ζηόμα ραξαθηεξίζηεθε «δεχηεξε 

έθδνζε ηνπ θίξε με», ηεο δεκνθηινχο δπσδίαο ηνπ Θ. αθειιαξίδε απφ ηελ νπεξέηα 

Πικ-Νικ (1915) (Πινακοθήκη, η. 186, 1916: 81). 

 

Πξφζσπα ηνπ έξγνπ: Πνιχθαξπνο Αλεκνδνχξαο, Παξζελία (γπλαίθα ηνπ), Ληιή 

Μεηξνθάλε (θίιε ηεο), Εαραξίαο Μεηξνθάλεο (αξρηηέθηνλαο, ζχδπγφο ηεο),  Νίθνο 

Μεηξνθάλεο (αληςηφο ηνπ), Μαζηφο Σξππάλεο (δεκνζηνγξάθνο), Μαξία (θακαξηέξα), 

νη έμη θφξεο ηνπ Σξππάλε: Φαλή, Φηθή, Αλζή, Ξαλζή, Κηθή, Πηπή (Καξαθαληάο 1980: 

713). 

 

 

 

 
                                                           
1 http://www.nationalopera.gr/gr/eventdetails/moderna-kamariera-1916/ (12-9-2015) 
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χλνςε 

Α΄ Πξάμε 

Ζ ππφζεζε ηνπ έξγνπ εθηπιίζζεηαη ζηελ Αζήλα ηνπ 1916. Ο Πνιχθαξπνο 

Αλεκνδνχξαο γηνξηάδεη ζην ζπίηη ηνπ ηελ νλνκαζηηθή ηνπ ενξηή θαη ζπζηήλεη ζην 

θνηλφ ηελ γισζζνχ θαη ειάρηζηα ειθπζηηθή γπλαίθα ηνπ, Παξζελία. Καιεζκέλε ζην 

πάξηη είλαη θαη ε Ληιή Μεηξνθάλε, θίιε ηεο ζπδχγνπ ηνπ, ηελ νπνία ν Πνιχθαξπνο 

βάδεη ζην κάηη. Σαπηίδεηαη καδί ηεο, γηαηί ζεσξεί φηη φπσο απηφο πεξλά άζρεκα κε ηε 

γπλαίθα ηνπ, έηζη ππνθέξεη θη απηή κε ηνλ άληξα ηεο. Ο Εαραξίαο, ζχδπγνο ηεο 

Ληιήο, δεηά απφ ηνλ Πνιχθαξπν λα ηνπ δαλείζεη ηελ θακαξηέξα ηνπ, Μαξία, γηα λα 

ζπλνδεχζεη ηνλ άβγαιην αληςηφ ηνπ, Νίθν, ζην Λχθεην, θαζψο ν ίδηνο ζθνπεχεη λα 

πεξάζεη ην βξάδπ ζ’ έλα μελνδνρείν γηα λα ην επηζεσξήζεη, σο αξρηηέθησλ πνπ είλαη. 

Ο Πνιχθαξπνο πείζεηαη θαη ε Μαξία αξρίδεη λα θιεξηάξεη κε ην Νίθν, ν νπνίνο ηελ 

εξσηεχεηαη. ην κεηαμχ, ζην ζπίηη ηνπ Αλεκνδνχξα, θαηαθζάλεη ν Μαζηφο Σξππάλεο 

κε ηηο έμη θφξεο ηνπ θαη δεηά θηινμελία γηα έλα κήλα. Ζ Ληιή ηζαθψλεηαη κε ηνλ 

άληξα ηεο γηαηί ιείπεη ζπλέρεηα απφ ην ζπίηη, ελψ ε Παξζελία αλαθνηλψλεη ζηνλ 

άληξα ηεο, πξνο κεγάιε ηνπ επραξίζηεζε, φηη ζα πεξάζεη ην βξάδπ ζην ζπίηη ηεο 

άξξσζηεο αδειθήο ηεο. Βξίζθεη ινηπφλ ηελ επθαηξία ν Πνιχθαξπνο λα πξνηείλεη ζηε 

Ληιή λα πεξάζεη ην βξάδπ ζ’ έλα μελνδνρείν γηα λα μεζθάζεη θαη άζεια ηνπ πξνηείλεη 

ην ίδην μελνδνρείν θαη ζην Μαζηφ κε ηηο θφξεο ηνπ. 

 

Β΄ Πξάμε 

Δίλαη βξάδπ Απνθξηάο θαη φινη πάλε ζην μελνδνρείν ησλ «Γχν πεξηζηέξσλ», ν 

θαζέλαο γηα δηαθνξεηηθνχο ιφγνπο. Ο Εαραξίαο γηα λα ην επηζεσξήζεη, ν Μαζηφο κε 

ηηο θφξεο ηνπ γηα λα θνηκεζνχλ, ν Νίθνο γηα λα κάζεη ηνλ έξσηα ζηελ αγθαιηά ηεο 

Μαξίαο, ε Ληιή γηαηί είλαη ζπκσκέλε κε ηνλ άληξα ηεο θαη ν Πνιχθαξπνο πνπ 

ζπλνδεχεη ηε Ληιή, γηα λα ηεο εμνκνινγεζεί ηνλ έξσηά ηνπ. Μφλν πνπ δελ γλσξίδνπλ 

φηη βξίζθνληαη φινη ζην ίδην μελνδνρείν θαη φηη, εθηφο απηνχ, ηα γθαξζφληα ηνπο 

βνιέςαλε ζε δηπιαλά αθφκε θαη ζηα ίδηα δσκάηηα. Μπιέθνληαη έηζη ζε 

θσκηθνηξαγηθέο θαηαζηάζεηο κε απνηέιεζκα λα έξζεη ν Αζηπλφκνο, πνπ ηνπο 

ζπιιακβάλεη φινπο, εθηφο απφ ην Εαραξία, ν νπνίνο, πεπεηζκέλνο φηη ην μελνδνρείν 

είλαη ζηνηρεησκέλν, πξνιαβαίλεη λα θχγεη. 
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Γ΄ Πξάμε 

Σελ επνκέλε κέξα ζην ζπίηη ηνπ Πνιχθαξπνπ, ε Μαξία απεηιεί έκκεζα ην αθεληηθφ 

ηεο φηη αλ θαλεξψζεη ηελ έμνδφ ηεο κε ην Νίθν, ζα κηιήζεη θη απηή γηα ηα θακψκαηά 

ηνπ κε ηε Ληιή. Ο Εαραξίαο εμηζηνξεί ζηνλ Πνιχθαξπν ηελ ρζεζηλνβξαδηλή ηνπ 

πεξηπέηεηα θαη απηφο θαηαιαβαίλεη φηη δελ έρεη θαηαιάβεη ηίπνηε, νπφηε θαζεζπράδεη 

ηε Ληιή. Ζ Παξζελία θηάλεη ζην ζπίηη θαη ιακβάλεη έλα ηειεγξάθεκα κε απνζηνιέα 

ηνλ Αζηπλφκν, ν νπνίνο δεηάεη απφ ηελ θ. Αλεκνδνχξα θαη ηνλ θ. Μεηξνθάλε – πνπ 

είραλε ζπιιεθζεί καδί ζην μελνδνρείν ην πξνεγνχκελν βξάδπ – λα παξνπζηαζηνχλε 

καδί ζην ηκήκα. Σν ίδην ηειεγξάθεκα ιακβάλεη θαη ν Εαραξίαο. Ο Πνιχθαξπνο, πνπ 

ην πξνεγνχκελν βξάδπ κέζα ζην κπέξδεκα, γηα λα θαιχςεη ηε Ληιή είρε δεισζεί 

ζηνλ Αζηπλφκν σο θχξηνο Μεηξνθάλεο, φπσο θαη ε Ληιή σο θπξία Αλεκνδνχξα, 

ξίρλεη ηηο επζχλεο ζηελ Παξζελία θαη ην Εαραξία. Απηνί πξνζπαζνχλ λα πείζνπλ ηνπο 

ζπδχγνπο ηνπο φηη δελ έθαλαλ θνηλή έμνδν. Ο Αζηπλφκνο έξρεηαη ζην ζπίηη θαη 

κπεξδεχεηαη απφ ηνπο ηζρπξηζκνχο ησλ εκπιεθφκελσλ, γη’ απηφ θαιεί γηα ηελ 

αλαγλψξηζή ηνπο ηνλ Σξππάλε. Ο Σξππάλεο ιέεη φηη καδί ηνπ ζην ηκήκα ήηαλ ε 

Μαξία θαη ν Νίθνο. Έηζη, ν Αζηπλφκνο επηζηξέθεη ζηνλ Νίθν ηελ εγγχεζε, ηελ νπνία 

είρε πιεξψζεη ν Πνιχθαξπνο ην πξνεγνχκελν βξάδπ γηα λα αθεζεί ειεχζεξνο: απηφο 

ήηαλ θαη ν ιφγνο πνπ ν Αζηπλφκνο ηνπο μαλαθάιεζε ζην ηκήκα, αιιά νη 

εκπιεθφκελνη, θπζηθά, ην αγλννχζαλ. Ο Νίθνο δίλεη ηα ρξήκαηα ζηε Μαξία, έηζη ε 

θακαξηέξα βγαίλεη θεξδηζκέλε, ελψ ηα αλδξφγπλα επηζηξέθνπλ ζηελ πξνεγνχκελε 

θαηάζηαζή ηνπο.2 

 

Σα ηξαγνχδηα ηεο νπεξέηαο: 

1. ηφκα κε ζηφκα (ληνπέην Μαξίαο-Νίθνπ) 

2. Έλα βαιο εηλ’ ε δσή καο 

3. ε είδα ζη’ φλεηξφ κνπ (ληνπέην Μαξίαο-Πνιπθάξπνπ)  

4. Καζψο πεξλνχλ ηα φλεηξά καο 

5. Σν Καξλαβάιη 

 

 

                                                           
2 http://www.nationalopera.gr/gr/eventdetails/moderna-kamariera-1916/ (12-9-2015) 
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2.2.1.1. ΣΟΜΑ ΜΔ ΣΟΜΑ (ΝΣΟΤΔΣΟ)  

Ρσθμός: 3/4  

Τονικόηηηα: ξε- (εηζαγσγή ζηε αξρή ηεο) θαη Φα+ (εηζαγσγή, Α, Β, ρνξφο)  

Μορθή: εηζαγσγή Α B A B ρνξφο 

Η έκδοζη: ην ηξαγνχδη έρεη εθδνζεί απφ ηνλ εθδνηηθφ νίθν «Γεσξγίνπ Γ. Φέμε» 

Μεηρική ζηίτοσ:  

ζην Α 

ζηίρνη 1, 2, 3, 5, 6, 7: κεζνηνληθνί 9ζχιιαβνη παξνμχηνλνη 

ζηίρνη 4, 8: κεζνηνληθνί 8ζχιιαβνη νμχηνλνη 

κε μικτή νκνηνθαηαιεμία: δεπγαξσηή (ίδηα ξίκα 1νπ – 2νπ θαη 5νπ – 6νπ ζηίρνπ) 

θαζψο θαη νκνηνθαηαιεμία 4νπ – 8νπ ζηίρνπ  

 

ζην Β 

ζηίρνη 1, 3: αλαπαηζηηθνί 13ζχιιαβνη παξνμχηνλνη 

ζηίρνη 2, 4: αλαπαηζηηθνί 12ζχιιαβνη νμχηνλνη 

κε πιεθηή νκνηνθαηαιεμία (ίδηα ξίκα 1νπ – 3νπ θαη 2νπ – 4νπ ζηίρνπ) 

 
Κείκελν: 
 
Α 
(Μαξία) Υσξίο ηα γιπθά ηα θηιηά ζνπ 

(Νίθνο) Υσξίο ηε ζεξκή αγθαιηά ζνπ  

(Μαξία) δελ λνηψζσ πσο είλ’ ε αγάπε  

(Νίθνο) δελ λνηψζσ αλ είλε δσή  

(Μαξία) αθίιεην είκαη αθφκα  

(Νίθνο) αρ  γχξε ζε ‘κέλα ην ζψκα   

(Οκνχ) θαη δνο κνπ θηιηά κεζ’ ζην ζηφκα  

ην θσο ζηελ θαξδηά λα ρπζή.  

 

Β 

ηφκα κε ζηφκα θαη κε ηα ρείιε δεκέλα 

ηα λεηάηα ζέισ κε ζε γιπθά λα ραξψ. 

ηφκα κε ζηφκα θαη κε ηα ρείιε εηο έλα    
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ζα ‘καη καδχ ζνπ ελ φζσ θσο κνπ ζα δσ. 

 

Α 

(Νίθνο) Αγθάιε δεηά ε αγθαιηά κνπ 

(Μαξία) θηιάθηα  δεηνχλ ηα θηιηά κνπ 

(Νίθνο) αρ έια ηα δχν λα ελσζνχκε 

(Μαξία) αρψξηζη’ αηψληα ζθηρηά 

(Νίθνο) ηα ρείιε κνπ ζε ιαρηαξνχλε 

(Μαξία) λα έιζεο γιχθα λα ζνπ πνχλε  

(Οκνχ) πσο δίρσο θηιηά δίρσο ράδηα 

πφηε ηεο δελ δε ε θαξδηά. 

 
Β 
ηφκα κε ζηφκα θαη  κε ηα ρείιε δεκέλα 

ηα λεηάηα ζέισ κε ζε γιπθά λα ραξψ. 

ηφκα κε ζηφκα θαη κε ηα ρείιε εηο έλα    

ζα ‘καη καδχ ζνπ ελ φζσ θσο κνπ ζα δσ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

208



209



210

Φα+

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

A

I ρε-

χρωματική μετατροπία που πάει στην Φα+

V της Φα+

I



211

B



212

ΧΟΡΟΣ



2.2.1.2. ΔΝΑ ΒΑΛ ΔΗΝ’ Ζ ΕΩΖ ΜΑ  

Ρσθμός: 3/4 Tempo di Valse  

Τονικόηηηα: Ρε+ [μεθηλά κε V (εηζαγσγή)] θαη ηειεηψλεη ζε νι+ (Β, ρνξφο) 

Μορθή: εηζαγσγή Α Α Β ρνξφο 

Η έκδοζη: ην ηξαγνχδη έρεη εθδνζεί απφ ηνλ εθδνηηθφ νίθν «Γεσξγίνπ Γ. Φέμε» 

Μεηρική ζηίτοσ:  

ζην Α 

ζηίρνη 1, 3: δαθηπιηθνί 8ζχιιαβνη παξνμχηνλνη 

ζηίρνη 2, 4: δαθηπιηθνί 7ζχιιαβνη νμχηνλνη 

κε έλα δεχγνο πιεθηήο νκνηνθαηαιεμίαο (ίδηα ξίκα 2νπ – 4νπ ζηίρνπ) 

 

ζην Β 

ζηίρνη 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7: δαθηπιηθνί 8ζχιιαβνη παξνμχηνλνη 

ζηίρνο 8: δαθηπιηθφο 7ζχιιαβνο νμχηνλνο  

κε κηθηή νκνηνθαηαιεμία: δεπγαξσηή  (ίδηα ξίκα 1νπ – 2νπ θαη 3νπ – 4νπ ζηίρνπ) θαη 

έλα δεχγνο πιεθηήο νκνηνθαηαιεμίαο (ίδηα ξίκα 5νπ – 7νπ ζηίρνπ) 

 

Κείκελν: 

Α 
Έλα βαιο είλ’ ε δσή καο  

θη αο αξρίζε ν ρνξφο 

κ’ φιν γέιηα (ρα ρα ρα ρα) θαη ηξαγνχδηα  

αο δηαβαίλε ν θαηξφο.   

 

Β 

Κ’ έηζη αο πεξλνχλ αηψληα  

κ’ φλεηξα γιπθά ηα ρξφληα  

θ’ ε δσή αο ηειεηψλεη  

κε ραξά πνπ μαλαλεηψλεη   

ζαλ πνπιηά κεζ’ ηα ινπινχδηα 
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ζε ραξά πνπ βαιζακψλεη  

κεζ’ ηα γέιηα ηα ηξαγνχδηα  

αο αιιάδνπκε θηιηά.  
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216

Ρε+

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

A

V

I



217

I Ρε+
V Σολ+

B



218

ΧΟΡΟΣ
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2.2.1.3. Δ ΔΗΓΑ Σ’ ΟΝΔΗΡΟ ΜΟΤ (ΝΣΟΤΔΣΟ)  

Ρσθμός: 3/4  Tempo di Mazurka  

Τονικόηηηα: λην- (εηζαγσγή ζηελ αξρή ηεο) θαη Μηb+ (εηζαγσγή, Α, Β, ρνξφο) 

Μορθή: εηζαγσγή Α B εηζαγσγή A B ρνξφο 

Η έκδοζη: ην ηξαγνχδη έρεη εθδνζεί απφ ηνλ εθδνηηθφ νίθν «Γεσξγίνπ Γ. Φέμε» 

Μεηρική ζηίτοσ:  

ζην Α 

ζηίρνη 1, 5, 9, 13: αλαπαηζηηθνί 7ζχιιαβνη παξνμχηνλνη 

ζηίρνη 2, 6, 10, 14: δαθηπιηθνί 5ζχιιαβνη παξνμχηνλνη 

ζηίρνο 7: αλαπαηζηηθφο 5ζχιιαβνο πξνπαξνμχηνλνο 

ζηίρνη 3, 11, 15: δαθηπιηθνί 6ζχιιαβνη πξνπαξνμχηνλνη 

ζηίρνη 4, 8, 12: κεζνηνληθνί 2ζχιιαβνη νμχηνλνη 

ζηίρνο 16: δαθηπιηθφο 4ζχιιαβνο νμχηνλνο  

κε κηθηή νκνηνθαηαιεμία: δεπγαξσηή (ίδηα ξίκα 1νπ – 2νπ, 5νπ – 6νπ , 9νπ – 10νπ θαη 

13νπ – 14νπ ζηίρνπ) θαη έλα δεχγνο ζηαπξσηήο νκνηνθαηαιεμίαο (ίδηα ξίκα 3νπ – 7νπ 

ζηίρνπ) 

 

 

ζην Β 

ζηίρνη 1, 3: κεζνηνληθνί 15ζχιιαβνη παξνμχηνλνη 

ζηίρνη 2, 4: κεζνηνληθνί 14ζχιιαβνη νμχηνλνη  

κε πιεθηή νκνηνθαηαιεμία (ίδηα ξίκα 1νπ  – 3νπ θαη 2νπ – 4νπ ζηίρνπ) 

 

Κείκελν: 

Α 

(Μαξία) ε είδα ζη’ φλεηξφ κνπ  

(Πνιχθαξπνο) θαη πσο κσξφ κνπ;  

(Μαξία) απ’ ην παξάζπξν  

(Πνιχθαξπνο) πσο! πσο!  

(Μαξία) λα θαηεβαίλεο θάησ  
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(Πνιχθαξπνο) λαη ζαλ ην γάην  

(Μαξία) ζαλ ην ζάηπξν  

(Πνιχθαξπνο) Ση! Ση!  

(Μαξία) Γηα λα βξεο ηε Ληιίθα  

(Πνιχθαξπνο) κπειά πνπ βξήθα   

(Μαξία) δξφκν λα δψζεηε  

(Πνιχθαξπνο) πσο! πσο!   

(Μαξία) ζε θακπαξέ λα πάηε  

(Πνιχθαξπνο) θαιέ ζσπάηε  

(Μαξία) θηιηά λ’ αιιάμεηε  

(Πνιχθαξπνο) αρ! λαη! αρ! λαη!  

 

Β 

(Οκνχ) Ο έξσο κνηάδεη ζαλ κηθξφ θαη ηξπθεξφ ινπινχδη  

πνπ κε η’ αγθάζηα ηνπ θεληά θάζε θησρή θαξδηά  

θαη γηαηξηθφ δελ έρεη άιιν πάξα ην ηξαγνχδη  

θαη ηα θηιηά πνπ δέρνληαη δπν ρείιε εξσηηθά.  

 

Α 

(Μαξία) Δθείλε δελ εξλήζε  

(Πνιχθαξπνο) ηη δελ εξλήζε 

(Μαξία) λα δψζε θίιεκα 

(Πνιχθαξπνο) λαη! λαη! 

(Μαξία) αιιάμαηε ινγάθηα 

(Πνιχθαξπνο) ζαλ ηη ινγάθηα 

(Μαξία) λα γιπθφ  θίιεκα 

(Πνιχθαξπνο) λαη! λαη!  

(Μαξία) ηελ αγθαιηά ζνπ γέξλεη 

(Πνιχθαξπνο) πφζνπο κνπ θέξλεη 

(Μαξία) ρσξίο καιψκαηα 

(Πνιχθαξπνο) λαη! λαη! 

(Μαξία) κε κάηηα ιηγσκέλα 

(Πνιχθαξπνο) ηξέιιαλε κέλα 

(Μαξία) κε ηα θακψκαηα 
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(Πνιχθαξπνο) αρ! λαη! αρ! λαη! 

 

Β 

(Οκνχ) Ο έξσο κνηάδεη ζαλ κηθξφ θαη ηξπθεξφ ινπινχδη  

πνπ κε η’ αγθάζηα ηνπ θεληά θάζε θησρή θαξδηά  

θαη γηαηξηθφ δελ έρεη άιιν πάξα ην ηξαγνχδη  

θαη ηα θηιηά πνπ δέρνληαη δπν ρείιε εξσηηθά. 
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Μιb+

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

A

I ντο-

 VI ντο-
  ΙV Mιb+
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B
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ΧΟΡΟΣ
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2.2.1.4. ΚΑΘΩ ΠΔΡΝΟΤΝ ΣΑ ΟΝΔΗΡΑ ΜΑ  

Ρσθμός: 2/4  

Τονικόηηηα: Νην+ 

Μορθή: εηζαγσγή Α (α1+α2+α2) B εηζαγσγή A (α1+α2+α2) B  

Θα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ην Β ηε 2ε θνξά εκθαλίδεηαη κε δηαθνξεηηθά ιφγηα 

Η έκδοζη: ην ηξαγνχδη έρεη εθδνζεί απφ ηνλ εθδνηηθφ νίθν «Γεσξγίνπ Γ. Φέμε» 

Μεηρική ζηίτοσ:  

ζην Α 

ζηίρνη 1, 3, 5: ηακβηθνί 8ζχιιαβνη πξνπαξνμχηνλνη 

ζηίρνη 2, 4, 6: ηακβηθνί 7ζχιιαβνη παξνμχηνλνη 

κε πιεθηή νκνηνθαηαιεμία (ίδηα ξίκα 2νπ – 4νπ ζηίρνπ) 

 

ζην Β 

ζηίρνη 1, 3, 7: ηακβηθνί 8ζχιιαβνη πξνπαξνμχηνλνη 

ζηίρνο 5: ηακβηθφο 8ζχιιαβνο νμχηνλνο 

ζηίρνη 2, 4, 6, 8: ηακβηθνί 7ζχιιαβνη παξνμχηνλνη 

κε πιεθηή νκνηνθαηαιεμία (ίδηα ξίκα 2νπ – 4νπ θαη 6νπ – 8νπ ζηίρνπ) 

 

 

Κείκελν: 

Α 

α1 

Καζψο πεξλνχλ θαη ράλνληαη  

ηα ηφζα φλεηξά καο  

α2 

Καη ηψξα έηζη πέξαζε  

ε ρζεζηλή ραξά καο. 

Καη ηψξα έηζη πέξαζε  

ε ρζεζηλή ραξά καο 
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Β 

δελ ζα μεράζσ ελφζσ δσ  

ηα ηξπθεξά θηιηά ζνπ  

ηα δαραξέληα ιφγηα ζνπ  

θαη ηε ζεξκή αγθαιηά ζνπ 

Αρ! άλαςε κνπ ηε θσηηά  

κεζ’ ηελ θαξδηά θαη πάιη  

θη έια λα δσ αηψληα  

ζηε καγηθή ζ’ αγθάιε.  

 

Α 

α1 

Γηα ζε έρσ ζηα ζηήζε κνπ 

αγηάηξεπην ηνλ πφλν 

α2 

Καη ‘ζχ πνπ μέξεηο λ’ αγαπάο 

ζα ηνλ γηαηξέςεο κφλν. 

Καη ‘ζχ πνπ μέξεηο λα αγαπάο 

ζα ηνλ γηαηξέςεο κφλν.  

 

Β 

πάληα εζέλα ζ’ αγαπψ 

εζέλα ζα ιαηξεχσ 

θη απ’ ηε γιπθεηά ζνπ ηε καηηά 

αγάπε ζα γπξεχσ 

πεο κνπ ινηπφλ αγάπε κνπ 

κηα ιέμη πεο ζε κέλα 

πεο πσο ζα δήζνπκε ηα δχν  

γηα πάληα ελσκέλα. 
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231

Ντο+

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

A

α1

α2



232

B



2.2.1.5. ΣΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΗ  

Ρσθμός: 2/4  

Τονικόηηηα: Φα+ 

Μορθή: εηζαγσγή Α Α (κε άιια ιφγηα) Β Β Α (κε θιεηζηφ ην ζηφκα)   

Η έκδοζη: ην ηξαγνχδη έρεη εθδνζεί απφ ηνλ εθδνηηθφ νίθν «Γεσξγίνπ Γ. Φέμε» 

Μεηρική ζηίτοσ:  

ζην Α  

ζηίρνη 1, 3, 5, 7: ηακβηθνί 11ζχιιαβνη παξνμχηνλνη 

ζηίρνη 2, 4, 6, 8: ηακβηθνί 10ζχιιαβνη νμχηνλνη 

κε πιεθηή νκνηνθαηαιεμία (ίδηα ξίκα 1νπ – 3νπ , 2νπ – 4νπ, 5νπ – 7νπ θαη 6νπ – 8νπ 

ζηίρνπ) 

 

ζην Β 

ζηίρνη 1, 3: ηακβηθνί 11ζχιιαβνη παξνμχηνλνη 

ζηίρνη 2, 4: ηακβηθνί 10ζχιιαβνη νμχηνλνη 

κε πιεθηή νκνηνθαηαιεμία (ίδηα ξίκα 1νπ – 3νπ  θαη 2νπ – 4νπ ζηίρνπ) 

 

 

Κείκελν: 

 

Α 

ηνπο ησξηλνχο θαηξνχο ην θαξλαβάιη  

ην ζνβαξφ ηνλ βιέπεηο καζθαξά  

αιιάδνπκ’ ν θαζέλαο ην θεθάιη  

απφ ηνλ πινχζην σο ηνλ θνπθαξά.  

 

Α 

Μαζθαξεπφκαζηε νη καζθαξάδεο  

ζην καζθαξέλην ηνχην ηνλ θαηξφ  

πνπ απνξείο πνηνη είλ’ νη αθεληάδεο  
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θαη πνηεο ε δνχιαηο κέζα ζην ρνξφ.  

 

Β 

Σα πφδηα καο ςειά φινη πεηνχκε  

ρνξεχνπκε θαη πίλνπκε γεξά  

θαη ηη ζα πε ν θφζκνο δελ αθνχκε  

αθνχ θνξνχκε κάζθα καζθαξά (δχν θνξέο).  

 

Λα ια ια  ια ια  ια ια ια ια ια  

ια ια ια  ια ια  ια ια ια ια ια 

ια ια ια  ια ια  ια ια ια ια ια 

γηαηί θνξνχκε κάζθα καζθαξά. 
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Φα+

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

A
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B

A
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2.2.2. ΕΡΩΣΙΚΑ ΓΤΜΝΑΙΑ  (1917) 

Ληγφηεξν απφ έλα ρξφλν κεηά ηε Μονηέπνα καμαπιέπα (1916) παξνπζηάζηεθε ζην 

θνηλφ ηεο Αζελατθήο πξσηεχνπζαο ε δεχηεξε νπεξέηα ηνπ Ν. Υαηδεαπνζηφινπ, 

επίζεο ηξίπξαθηε, ηα Επωηικά γςμνάζια, ζηηο 12 Μαΐνπ 1917, ζην Θέαηξν "Γηνλχζηα" 

(πξψελ "Θέαηξν πληάγκαηνο") απφ ην ζίαζν ηεο Έιζαο Έλθει. Ο ζπλζέηεο, 

ζχκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία, εκπλεχζηεθε ηελ ππφζεζε ηνπ έξγνπ απφ θάπνηα 

γαιιηθή θάξζα, αγλψζησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ, ζε ιηκπξέην Νίθνπ Παξαζθεπφπνπινπ 

ζηελ νπνία πξνζέδσζε αζελατθά ραξαθηεξηζηηθά κε ηελ επηινγή ραξαθηήξσλ, 

αληηπξνζσπεπηηθψλ ηεο αζελατθήο θνηλσλίαο θαη αηζζεηηθήο ηεο επνρήο 

(αμησκαηηθφο, θαληάξνο, δεθαλέαο θ.ά.) ελψ παξάιιεια ε κνπζηθή ζεσξήζεθε φηη κε 

ηελ πνηθηιία πνπ ηε δηέθξηλε ζθηαγξαθνχζε φιν ην θάζκα ησλ ζπλαηζζεκάησλ 

(Παηέξαο 2009: 131-132). 

Ζ νπεξέηα ραξαθηεξίζηεθε πεξηζζφηεξν αζελατθή θαη «δσληαλή» απ’ νπνηαδήπνηε 

άιιε πνπ είρε γξαθηεί κέρξη ηφηε θαη ε πξψηε παξάζηαζή ηεο είρε θξνληηζηεί ζε 

κεγάιν βαζκφ απφ ηνλ ζίαζν ηεο Έλθει:  

Ο ζίαζνο δελ εθείζζε θφπσλ θαη δαπαλψλ. Δζπαηάιεζε εμ ακθνηέξσλ δηα λ’ 
αλαβηβάζε ηειείαλ ηελ λέαλ νπεξέηηαλ ηνπ ζπλζέηνπ, ηελ πινπζησηάηελ εηο 
ζθεληθά θαη θνζηνχκηα αμησκαηηθψλ, ζηξαηησηψλ, πξνζθφπσλ, γπλαηθψλ, 
ρνξεπηξηψλ, εηο εμνρηθά θέληξα, εηο μελνδνρεία, θαθέ-ζαληάλ θαη ινηπά, έμσ 
απφ ηελ Κεθηζηάλ, νχησο ψζηε ε επηηπρία λα ππεξβάιε αζπγθξίησο ηελ 
πεξπζηλήλ ηνπ ηδίνπ ζπλζέηνπ ηεο «Μνληέξλαο θακαξηέξαο» (Έθνορ, 
12.4.1917: 3). 

 

 

Πξφζσπα ηνπ έξγνπ: Λνραγφο Μπακ-Μπνπκ, Λφια (κία θνθφηα), Νηνξέο (έθεδξνο), 

Φιψξα (γπλαίθα ηνπ), Δπζεβεία (κεηέξα ηεο), Σηκνιέσλ Μπειάο (έθεδξνο), Φηιηψ, 

Καιπςψ (δηεπζχληξηα θαθελείνπ), έλαο ινρίαο, Ρέγθαο (αδήισηνο), Σζηκπίδαο 

(δεθαλέαο), Δξκελεία (ηξαγνπδίζηξηα), ππεξέηξηεο: Γηαλλνχια θαη Γηακάλησ 

(Καξαθαληάο 1980: 714). 
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χλνςε 

Απέλαληη απφ έλα ζηξαηφπεδν, ππάξρεη έλα μελνδνρείν κε «ειαθξηέο» θνπέιεο. Μεηά 

ην πέξαο ησλ γπκλαζίσλ, νη θαληάξνη πεγαίλνπλ εθεί γηα λα δηαζθεδάζνπλ κε ηα 

θνξίηζηα. Μηα κέξα, πεγαίλεη εθεί θαη ν Λνραγφο Μπακ - Μπνπκ πνπ είλαη πνιχ 

απζηεξφο κε ηνπο θαληάξνπο ηνλ, αιιά ηξέθεη κηα ηδηαίηεξε αδπλακία ζηελ ππεχζπλε 

ηνλ μελνδνρείνπ, ηε Φηιηψ. Μεηά απφ ιίγν εκθαλίδεηαη θαη ν Νηίλνο Νηνξέο πνπ είλαη 

αδήισηνο, καδί κε ηελ ππνηηζέκελε ζχδπγφ ηνπ θαη λνηθηάδνπλ έλα δσκάηην. ην 

κεηαμχ θηάλεη ν Σηκνιέσλ Μπειάο. Σνλ ππνδέρνληαη ζεξκά ζην μελνδνρείν, γηαηί 

είλαη ην «πξφζσπν ηεο εκέξαο» ηνπ ζηξαηνπέδνπ (είλαη αληηδξαζηηθφο θαη είλαη 

ζπλέρεηα ηηκσξεκέλνο).  

Λίγν πξηλ θχγεη, βξίζθεη έλα γξάκκα γηα ηνλ Λνραγφ απφ ηνλ θίιν ηνπ Βξεηαλίδε. Σν 

αλνίγεη θαη δηαβάδεη πσο πξέπεη λα ηηκσξήζεη ηνλ Μπειά γηαηί απζαδίαδε ηελ 

πξνεγνχκελε κέξα θαη παξάιιεια ηνπ εμπκλεί ηνλ έθεδξν Νηνξέ. Αθνχ ην ζθίζεη, 

κπαίλεη ν δεθαλέαο Σζηκπίδαο, απ' ηνλ νπνίν έπεζε ην γξάκκα θαη ηνλ ξσηά πνηνο ην 

έζθηζε. Δθείλνο ηνπ ηα κπνπξδνπθιψλεη θαη ηνπ ππαγνξεχεη λα γξάςεη έλα άιιν 

γξάκκα, πνπ ην πεξηερφκελφ ηνπ είλαη ην αθξηβψο αληίζεην απφ ην πξαγκαηηθφ.  

Ο Νηνξέο πάεη λα ζπλαληήζεη ηνλ Λνραγφ, ν νπνίνο είλαη έμαιινο καδί ηνπ θαη ηνλ 

ζηέιλεη ζηα γπκλάζηα. Ο Μπειάο πεγαίλεη λα βξεη ηελ γπλαίθα ηνπ Νηνξέ, γηα λα ηεο 

πεη φηη ν άληξαο ηεο είλαη ηηκσξεκέλνο θαη ηεο πξνηείλεη ηελ ζπληξνθηά ηνπ. Δλ ησ 

κεηαμχ, θηάλεη ζην ζηξαηφπεδν ε πεζεξά ηνπ Νηνξέ, θπξία Δπζεβία, καδί κε ηελ 

πξαγκαηηθή γπλαίθα ηνπ, γηα λα παξαθνινπζήζνπλ ηα γπκλάζηα ησλ αδήισησλ. 

Αθνινπζεί κεγάιν γιέληη ζην μελνδνρείν, φπνπ ζπλαληψληαη φινη νη ήξσεο, ιχλνληαη 

νη παξεμεγήζεηο θαη φινη καδί, ραξνχκελνη πηα, εμπκλνχλ ηηο αξεηέο ηνπ ζηξαηνχ 

(Καξαθαληάο 1980: 714-715). 

 

 

Σα ηξαγνχδηα ηεο νπεξέηαο: 

1. Αρ, έια (κνλσδία Φιψξαο) 

2. ’ αγαπψ - ζ’ αγαπψ (ληνπέην Λφιαο-Νηίλνπ) 

3. Πξφζθνπνη 
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4. Νηνπκ - ληνπκ (ληνπέην Λφιαο-Λνραγνχ) 

5. Σν ηξαγνχδη ηεο ιαληέξλαο (ληνπέην Λφιαο-Σηκνιένληνο) 

6. Σα δπν καο (ληνπέην Φιψξαο-Νηίλνπ) 

 

 

 

2.2.2.1. ΑΥ! ΈΛΑ  

Ρσθμός: 2/4 (εηζαγσγή)  6/8 (ζην Α)  3/8 (ζην Β) 

Τονικόηηηα: νι+ 

Μορθή: εηζαγσγή Α (α1+α2+α2) B coda εηζαγσγή A (α1+α2+α2) B coda (ε coda 

επηζεκαίλεηαη ζηελ παξηηηνχξα) 

Η έκδοζη: ην ηξαγνχδη έρεη εθδνζεί απφ ηνλ εθδνηηθφ νίθν «Γεσξγίνπ Γ. Φέμε» 

Μεηρική ζηίτοσ: 

ζην Α 

ζηίρνη 1, 3: ηακβηθνί 11ζχιιαβνη παξνμχηνλνη 

ζηίρνη 2, 4: ηακβηθνί 10ζχιιαβνη νμχηνλνη 

κε πιεθηή νκνηνθαηαιεμία (ίδηα ξίκα 1νπ – 3νπ θαη 2νπ – 4νπ ζηίρνπ) 

 

ζην Β 

ζηίρνη 1, 3, 5, 7:  δαθηπιηθνί 10ζχιιαβνη νμχηνλνη 

ζηίρνη 2, 4, 6, 8: κεζνηνληθνί 8ζχιιαβνη νμχηνλνη 

κε δεπγαξσηή νκνηνθαηαιεμία (ίδηα ξίκα 1νπ – 2νπ, 3νπ – 4νπ, 5νπ – 6νπ θαη 7νπ – 8νπ 

ζηίρνπ) 

 

Κείκελν: 

Α 

α1 

Αρ! Έια πέηα δσ ζηε κνλαμηά κνπ  

ζηελ ηφζε εξεκηά κνπ ηε ζθιεξά   
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α2 

Αρ! Έια λα βξσ ηελ παξεγνξηά κνπ  

λα βξσ ζε κηα καηηά ζνπ ηε ραξά.  

 

Β 

Έια κηα ζηηγκή πνπ ζε θαξηεξψ  

έια ηε ραξά κνπ λα βξσ  

κηα γιπθεηά καηηά ζέισ λα ζσζψ  

ηα γιπθά ζνπ ρείιε πνζψ  

ζέισ ηα θηιηά ‘θείλα πνπ κεζνχλ   

φζα ξφδα θη άλζε ζθνξπνχλ  

ζ’ εζέλα δεηψ λα βξσ κηα θνξά   

απηά πνπ κνπ θέξνπλ ραξά.  

 

Α 

α1 

Αρ! Έια ζηα γιπθά ηα δπν ζνπ κάηηα 

θαη ζηελ ζεξκή ζνπ εθείλε αγθαιηά 

α2 

ηνπ έξσηνο λα ρηίζσ ηα παιάηηα 

πνπ άξρηζα κ’ αηέιεησηα θηιηά. 

 

Β  

Έια κηα ζηηγκή πνπ ζε θαξηεξψ  

έια ηε ραξά κνπ λα βξσ  

κηα γιπθεηά καηηά ζέισ λα ζσζψ  

ηα γιπθά ζνπ ρείιε πνζψ  

ζέισ ηα θηιηά ‘θείλα πνπ κεζνχλ   

φζα ξφδα θη άλζε ζθνξπνχλ  

ζ’ εζέλα δεηψ λα βξσ κηα θνξά   

απηά πνπ κνπ θέξνπλ ραξά. 
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Σολ+

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

A

B

α1

α2
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2.2.2.2. ᾽ ΑΓΑΠΩ - ᾽ ΑΓΑΠΩ (ΝΣΟΤΔΣΟ)  

Ρσθμός: 3/4 Valse 

Τονικόηηηα:  Φα+ 

Μορθή: εηζαγσγή Α B ρνξφο εηζαγσγή A B ρνξφο  

Θα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη δελ είλαη μεθάζαξν απφ ηελ παξηηηνχξα αλ ην κέξνο 

ηνπ ρνξνχ πεξηιακβάλεηαη ζηελ επαλάιεςε 

Η έκδοζη: ην ηξαγνχδη έρεη εθδνζεί απφ ηνλ εθδνηηθφ νίθν «Edition J. D’ Andria-

Constantinople» 

Μεηρική ζηίτοσ: 

ζην Α 

ζηίρνη 1, 3, 5, 7:  δαθηπιηθνί 8ζχιιαβνη παξνμχηνλνη 

ζηίρνη 2, 4, 6, 8: δαθηπιηθνί 7ζχιιαβνη νμχηνλνη 

κε πιεθηή νκνηνθαηαιεμία (ίδηα ξίκα 1νπ – 3νπ, 2νπ – 4νπ, 5νπ – 7νπ θαη 6νπ – 8νπ ζηίρνπ) 

 

ζην Β 

ζηίρνη 1, 5, 7: αλαπαηζηηθνί 6ζχιιαβνη νμχηνλνη 

ζηίρνη 2, 3, 4, 6: δαθηπιηθνί 8ζχιιαβνη παξνμχηνλνη 

ζηίρνο 8: δαθηπιηθφο 7ζχιιαβνο νμχηνλνο  

κε κηθηή νκνηνθαηαιεμία (ίδηα ξίκα 1νπ – 5νπ, 2νπ – 4νπ, 4νπ – 6νπ, 5νπ – 7νπ θαη 6νπ – 7νπ 

ζηίρνπ) 

 

Κείκελν: 

Α 

(Λφια) Φεχγεηο θαη κ’ αθίλεηο θσο κνπ  

ηψξα π᾽ άλαςεο θσηηά  

θχγε αιιά πίζσ δνο κνπ  

ηε θησρή κνπ ηελ θαξδηά 

(Νηίλνο) Δίζαη ζπ παξεγνξηά κνπ 

θαη νη πφζνη κνπ νη ρξπζνί  
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θη φζν δσ κεζ’ ηελ θαξδηά κνπ  

ζα ζ᾽ αγάπε κνπ εζχ.  

 

Β 

(Καη νη δχν) ’ αγαπψ ζ’ αγαπψ  

θαη κε ρείιε θινγηζκέλα   

ηα νιφζεξκα θηιηά κνπ 

ζα ηα δίλσ πάληα εζέλα  

ζ’ αγαπψ ζ’ αγαπψ   

Καη κε κάηηα δαθξπζκέλα  

ηξπθεξά ζα ζνπ πσ  

πσο γηα ζε κφλνλ ζα δσ.  

 

Α 

(Λφια) Αρ! κε πφζν ζε πξνζκέλσ 

κα εζχ δελ κε θπηηάο 

ζαλ ινπινχδη καξακκέλν 

ζε κηα άθξε κε πεηάο 

(Νηίλνο) π γλσξίδεηο πσο ιαηξεχσ 

ηα γιπθά ζνπ ηα θηιηά 

μέραζε ηα πεξαζκέλα 

θ’ έια ‘δσ ζηελ αγθαιηά. 

 

Β  

(Καη νη δχν) ’ αγαπψ ζ’ αγαπψ  

θαη κε ρείιε θινγηζκέλα 

ηα νιφζεξκα θηιηά κνπ 

ζα ηα δίλσ πάληα εζέλα 

ζ’ αγαπψ ζ’ αγαπψ  

θαη κε κάηηα δαθξπζκέλα 

ηξπθεξά ζα ζνπ πσ 

πσο γηα ζε κφλνλ ζα δσ. 
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Φα+

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

A



251

B
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ΧΟΡΟΣ



2.2.2.3. ΠΡΟΚΟΠΟΗ 

Ρσθμός: 2/4  

Τονικόηηηα: Φα+ (αξρίδεη κε V βαζκίδα) 

Μορθή: εηζαγσγή (ρνξφο) Α Β εηζαγσγή (ρνξφο) Α Β 

Η έκδοζη: έρνληαο σο δεδνκέλν φηη απνπζηάδεη ην εμψθπιιν ηεο παξηηηνχξαο 

θαζίζηαηαη αδχλαηε ε ζπιινγή νπνηαζδήπνηε πιεξνθνξίαο αλαθνξηθά κε ηελ 

έθδνζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηξαγνπδηνχ 

Μεηρική ζηίτοσ:  

ζην Α 

ζηίρνη 1, 3, 5, 7: ηακβηθνί 12ζχιιαβνη νμχηνλνη 

ζηίρνη 2, 4, 6: ηακβηθνί 11ζχιιαβνη παξνμχηνλνη 

ζηίρνο 8: ηακβηθφο 13ζχιιαβνο παξνμχηνλνο 

κε πιεθηή νκνηνθαηαιεμία (ίδηα ξίκα 1νπ – 3νπ, 2νπ – 4νπ, 5νπ – 7νπ θαη 6νπ – 8νπ ζηίρνπ) 

 

ζην Β 

ζηίρνη 1, 2, 3: ηακβηθνί 16ζχιιαβνη νμχηνλνη 

ζηίρνο 4: ηακβηθφο 18ζχιιαβνο νμχηνλνο 

κε δεπγαξσηή νκνηνθαηαιεμία (ίδηα ξίκα 1νπ – 2νπ θαη 3νπ – 4νπ ζηίρνπ) 

 

Κείκελν: 

Α 

αλ ηα παηδάθηα είκαζη’ φινη δειεπηά (ελ δπν)  

κε λεηάηα θαη δξνζηά θαη κε θακάξη (ελ δπν)  

θαη κε ηξαγνχδηα ζαλ πνπιάθηα ηαηξηαζηά (ελ δπν)  

παληνχ ζθνξπνχκε ηε δσή κε ράξη   

ην βάδηζκά καο ην γνξγφ ην θηεξσηφ (ελ δπν)  

κε ην θππαξηζζέλην ην θνξκί καο  

θαη θνξηηζάθηα μεηξειιαίλεη θαη ζηξαηφ  

κε ηε ραξηησκέλε ηε γπκλαζηηθή καο 
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Β 

Μα θη αλ καο ηχρε θακκία εξσκέλε ηξπθεξή πνιχ  

φπνηα λα ᾽λαη ε θφξ’ ε παληξεκκέλε ηεο δεηάκ’ θηιί  

θαη δελ καο κέιιεη αλ είλαη καπξνκκάηα ή μαλζή πνιχ   

θζάλεη κφλνλ λα δίλε ζηα γηνκάηα ην θηιί γιπθφ θηιί.  

 

Α 

Κνκςή θ’ σξαία ε δηθή καο ε ζηνιή (ελ δπν) 

καο δίλεη νκνξθηά πνιχ θαη ράξη (ελ δπν) 

πνπ θάζε κηα κε πφζν ζέιεη ην θηιί (ελ δπν) 

απ᾽ ηα γιπθά καο ρείιε γηα λα πάξε 

αδειθσκέλνη δχν δχν ζαλ πνπιηά (ελ δπν) 

ζηα ζηήζε καο  βαζεηά ε λεηφηε βξάδεη 

θη φπσο πεηνχκε κε ραξά γηα ηα θηιηά 

πεηνχκε σο αεηνί ζαλ ε παξηίο καο θξάδεη. 

 

Β 

Μα θη αλ καο ηχρε θακκία εξσκέλε ηξπθεξή πνιχ  

φπνηα λα ᾽λαη ε θφξ’ ε παληξεκκέλε ηεο δεηάκ’ θηιί  

θαη δελ καο κέιιεη αλ είλαη καπξνκκάηα ή μαλζή πνιχ   

θζάλεη κφλνλ λα δίλε ζηα γηνκάηα ην θηιί γιπθφ θηιί. 
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Φα+

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

V

I

ΧΟΡΟΣ

A



256



257

B



258
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2.2.2.4. ΝΣΟΤΜ - ΝΣΟΤΜ (ΝΣΟΤΔΣΟ)  

Ρσθμός: 2/4 Tempo di Marcia 

Τονικόηηηα: Mηb+ (Α, Γ) θαη ηb+ (Β), ε εηζαγσγή μεθηλά ζηελ V βαζκίδα ηεο 

αξρηθήο θιίκαθαο, ζε ηb+ 

Μορθή: εηζαγσγή Α Β (Λφια κφλε) Γ Γ(Μαδί) (θαη φιν απφ ηελ αξρή)   

Η έκδοζη: ην ηξαγνχδη έρεη εθδνζεί απφ ηελ Έιζα Έλθει 

Θα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ζην εμψθπιιν ηεο έθδνζεο ην ηξαγνχδη ραξαθηεξίδεηαη 

σο one-step 

 

Μεηρική ζηίτοσ: 

ζην Α 

ζηίρνη 1, 3, 5, 7: ηακβηθνί 10ζχιιαβνη νμχηνλνη 

ζηίρνη 2, 4, 6, 8: ηξνρατθνί 11ζχιιαβνη νμχηνλνη   

κε δεπγαξσηή νκνηνθαηαιεμία (ίδηα ξίκα 1νπ – 2νπ, 3νπ – 4νπ, 5νπ – 6νπ θαη 7νπ – 8νπ 

ζηίρνπ) 

 

ζην Β 

ζηίρνη 1, 3, 5, 7: 8ζχιιαβνη 

ζηίρνη 2, 4, 6, 8: ηξνρατθνί 9ζχιιαβνη νμχηνλνη 

κε πιεθηή νκνηνθαηαιεμία (ίδηα ξίκα 1νπ – 3νπ, 2νπ – 4νπ, 5νπ – 7νπ θαη 6νπ – 8νπ ζηίρνπ) 

 

ζην Γ 

ζηίρνη 1, 3: ηακβηθνί 11ζχιιαβνη παξνμχηνλνη 

ζηίρνο 2: ηακβηθφο 10ζχιιαβνο νμχηνλνο 

ζηίρνο 4: ηξνρατθφο 13ζχιιαβνο νμχηνλνο 

κε πιεθηή νκνηνθαηαιεμία (ίδηα ξίκα 1νπ – 3νπ, 2νπ – 4νπ  ζηίρνπ) 
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Κείκελν:  

Α 

(Λφια) Βιέπσ ινραγέ ηη θαλνληθά  

πνπ κε πνιεκάηε θαη ηη ηερληθά  

κα εγψ γειψ γηα ηα ηξνκεξά   

ππξνκαρηθά ζαο θαη γηα ηα ππξά,  

(Λνραγφο) Όπνηνο ζε ηδή θαη ζα κπεξδεπζή  

ζηα δηθά ζνπ θάιιε κπνξεί λα ραζή  

κα ηη λα ζνπ πσ θάηη κπζηηθφ   

κε ηξάβα ζε ζέλα πνπ λνηψζσ γιπθφ.  

 

Β 

(Λφια) Νηνπκ! ληνπκ ληνπκ ληνπκ  ληνπκ ληνπκ ληνπκ ληνπκ   

εηο ηεο ζθαίξεο ηεο πνιιέο ζαξξψ  

Μπνπκ κπνπκ κπνπκ κπνπκ κπνπκ κπνπκ κπνπκ κπνπκ   

πσο αξρίδσ λα ππνρσξψ  

Γιηλ γιηλ γιηλ γιηλ Γιηλ γιηλ γιηλ γιηλ 

θαη κε ζνχξην ληθεηνχ ιακπξφ  

Βηλ βηλ βηλ βηλ Βηλ βηλ βηλ βηλ  

κεζ᾽ ην θξνχξην κπήθεο ελ θαηξψ 

 

Γ 

(Καη νη δχν) αλ ηα ηξπγφληα πνπ πάλ’ ηαηξηαζκέλα   

θαη ην ‘λα απ’ η’ άιιν δε δε ρσξηζηά  

Έια λα δνχκε θ’ εκείο ελσκέλα  

αγαπεκέλα θ᾽ αηψληα ηα δχν καο πηζηά  

 

Α 

(Λφια) Σψξα ‘γσ γηα ζε κέζ᾽ ηελ αγθαιηά  

ζέισ ηεο αγάπεο λα πιέμσ θσιεά 

γηα λα δνχκ’ εθεί κε θηιηά γιπθά  

κε ρξπζά ινγάθηα ηξειιά καγηθά 

(Λνραγφο) ζα κε αγαπάο θαη ζα ζ᾽ αγαπψ  
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ζαλ ηα δπν κνπ κάηηα πνπιί ραξσπφ 

θαη κέζ’ ηε ζεξκή ηνχηε αγθαιηά  

ζα ξνθψ ηεο λίθεο ζεξκά ηα θηιηά. 

 

Β  

(Λφια) Νηνπκ! ληνπκ ληνπκ ληνπκ ληνπκ ληνπκ ληνπκ ληνπκ  

εηο ηεο ζθαίξεο ηεο πνιιέο ζαξξψ 

Μπνπκ κπνπκ κπνπκ κπνπκ κπνπκ κπνπκ κπνπκ κπνπκ  

πσο αξρίδσ λα ππνρσξψ 

Γιηλ γιηλ γιηλ γιηλ Γιηλ γιηλ γιηλ γιηλ 

θαη κε ζνχξην ληθεηνχ ιακπξφ 

Βηλ βηλ βηλ βηλ Βηλ βηλ βηλ βηλ 

κεζ᾽ ην θξνχξην κπήθεο ελ θαηξψ. 

 

Γ 

(Καη νη δχν) αλ ηα ηξπγφληα πνπ πάλ’ ηαηξηαζκέλα  

θαη ην ‘λα απ’ η’ άιιν δε δε ρσξηζηά. 

Έια λα δνχκε θ’ εκείο ελσκέλα 

αγαπεκέλα θ᾽ αηψληα ηα δχν καο πηζηά. 
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Μιb+

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

A

V

I
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B

  I Μιb+
IV Σιb+
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Γ

I Σιb+
V Μιb+
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2.2.2.5. ΣΟ ΣΡΑΓΟΤΓΗ ΣΖ ΛΑΝΣΔΡΝΑ (ΝΣΟΤΔΣΟ)  

Ρσθμός: 7/8 Tempo Sirto θαη 3/4 Tempo di Valse (ν ρνξφο) 

Τονικόηηηα: Φα+ 

Μορθή: εηζαγσγή Α Β Β  ρνξφο εηζαγσγή Α Β Β ρνξφο   

Η έκδοζη: πξφθεηηαη γηα 3ε έθδνζε ηνπ ηξαγνπδηνχ πνπ έρεη εθδνζεί απφ ηελ Έιζα 

Έλθει 

Μεηρική ζηίτοσ:  

Λφγσ ηεο ξπζκηθήο αγσγήο ηνπ ηξαγνπδηνχ ζε 7/8 θαη ηνπ θαηακεξηζκνχ ηνπ κέηξνπ 

ζε 3+2+2 δελ δχλαηαη λα πξνθχςεη ραξαθηεξηζκφο γηα ην ζηηρνπξγηθφ κέηξν αθνχ ν 

θάζε ζηίρνο είλαη απνηέιεζκα ζχλζεηνπ ξπζκνχ. Ωο εθ ηνχηνπ, παξαηίζεληαη κφλν ν 

αξηζκφο ζπιιαβψλ, ην είδνο ηνληζκνχ θαη νκνηνθαηαιεμίαο. 

 

ζην Α 

ζηίρνη 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7: 7ζχιιαβνο παξνμχηνλνο  

ζηίρνο 8: 6ζχιιαβνο νμχηνλνο 

κε πιεθηή νκνηνθαηαιεμία (ίδηα ξίκα 1νπ – 3νπ, 2νπ – 4νπ θαη 5νπ – 7νπ  ζηίρνπ) 

 

ζην Β 

ζηίρνη 1, 2, 3, 5: 7ζχιιαβνη νμχηνλνη 

ζηίρνο 4: 8ζχιιαβνο παξνμχηνλνο 

κε κηθηή νκνηνθαηαιεμία: έλα δεχγνο δεπγαξσηήο (ίδηα ξίκα 1νπ – 2νπ ζηίρνπ) θαη έλα 

δεχγνο πιεθηήο νκνηνθαηαιεμίαο (ίδηα ξίκα 3νπ – 5νπ  ζηίρνπ) 

 

 

Κείκελν: 

Α 

(Σηκνιέσλ) Μφλν κεζ’ ηελ ηαβέξλα  

κνπ θεχγεη ην κεξάθη  

(Καη νη δχν) ζαλ αξρηλά ε ιαληέξλα  

 λα παίδε ην βαιζάθη  

(Λφια) θαη ε Λεληψ ηνπ ιέεη  
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γχξε ζηελ αγθαιηά κνπ  

(Καη νη δχν) αρ! έθαλεο λα θιαίε  

ε δφιηα κνπ θαξδηά.  

 

Β 

ηα ζγνπξά ζνπ ηα καιιηά  

θάλνπλ ηα πνπιηά θσιεά  

θαη ρνξεχνπλ θαη πεδνχλ  

θαη κε ηε γιπθεηά θσλή ηνπο  

ηελ αγάπε ηξαγνπδνχλ  

 

(επανάληυη Β) 

ηε ζεξκή ζνπ αγθαιηά 

ηαηξηαζκέλα ζαλ πνπιηά 

έια αγάπε κνπ παιεά 

έια λα κνπ κάζεο ηψξα 

ην βαιζάθη κε θηιηά.  

 

Α 

(Σηκνιέσλ) Έια κε κε παηδεχεηο 

γχξε ζηελ αγθαιηά κνπ 

(Καη νη δχν) παχζε λα παίδεο πιένλ 

κε ηε θησρή θαξδηά κνπ 

(Λφια) ηνλ θφζκν ηφηε φιν 

θσο κνπ ζα κνπ ραξίζεο 

(Καη νη δχν) ηα ρείιε ζαλ δξνζίζεο 

κ’ φινγιπθα θηιηά. 

 

Β 

ηα ζγνπξά ζνπ ηα καιιηά  

θάλνπλ ηα πνπιηά θσιεά  

θαη ρνξεχνπλ θαη πεδνχλ  

θαη κε ηε γιπθεηά θσλή ηνπο  

ηελ αγάπε ηξαγνπδνχλ  
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(επανάληυη Β) 

ηε ζεξκή ζνπ αγθαιηά 

ηαηξηαζκέλα ζαλ πνπιηά 

έια αγάπε κνπ παιεά 

έια λα κνπ κάζεο ηψξα 

ην βαιζάθη κε θηιηά.  
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273

Φα+

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

A

B
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ΧΟΡΟΣ
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2.2.2.6. ΣΑ ΓΤΟ ΜΑ (ΝΣΟΤΔΣΟ)  

Ρσθμός: 3/4 θαη Valse moderato (απφ ην Α) 

Τονικόηηηα: Νην+ (εηζαγσγή) θαη Φα+  

Μορθή: εηζαγσγή (Νην+) Α (Φα+) Β (λην+) Γ (Φα+) 

Η έκδοζη: απφ ην εμψθπιιν δελ είλαη δπλαηφλ λα αλαθηεζνχλ πιεξνθνξίεο πνπ 

αθνξνχλ ζηελ έθδνζε 

Παξαηεξείηαη φηη ζην εμψθπιιν ην ηξαγνχδη ραξαθηεξίδεηαη σο βαιο 

Μεηρική ζηίτοσ: 

ζην Α 

ζηίρνη 1, 3, 5: κεζνηνληθνί 8ζχιιαβνη νμχηνλνη 

ζηίρνη 2, 4, 6, 8: αλαπαηζηηθνί 6ζχιιαβνη νμχηνλνη 

ζηίρνο 7: αλαπαηζηηθφο 10ζχιιαβνο παξνμχηνλνο 

κε πιεθηή νκνηνθαηαιεμία (ίδηα ξίκα 1νπ – 3νπ, 2νπ – 4νπ θαη 6νπ – 8νπ ζηίρνπ) 

 

ζην Β 

ζηίρνη 1, 3, 4, 5, 7: κεζνηνληθνί 8ζχιιαβνη νμχηνλνη 

ζηίρνη 2, 6: δαθηπιηθνί 7ζχιιαβνη νμχηνλνη 

ζηίρνο 8: αλαπαηζηηθφο 6ζχιιαβνο νμχηνλνο 

κε κηθηή νκνηνθαηαιεμία: έλα δεχγνο ζηαπξσηήο νκνηνθαηαιεμίαο (ίδηα ξίκα 4νπ – 

7νπ) θαη νκνηνθαηαιεμία 2νπ – 6νπ ζηίρνπ 

 

ζην Γ 

ζηίρνο 1: δαθηπιηθφο 5ζχιιαβνο παξνμχηνλνο  

ζηίρνη 2, 3, 6, 7: αλαπαηζηηθνί 7ζχιιαβνη παξνμχηνλνη 

ζηίρνη 4, 8: αλαπαηζηηθνί 6ζχιιαβνη νμχηνλνη 

ζηίρνο 5: δαθηπιηθφο 6ζχιιαβνο πξνπαξνμχηνλνο  

κε νκνηνθαηαιεμία 2νπ – 6νπ θαη 4νπ – 8νπ ζηίρνπ 
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Κείκελν: 

Α 
(Φιψξα) Πεζ’ κνπ γηαηί λα κε μερλάο 

αγάπε κνπ γιπθεηά.  

Πεζ’ κνπ γηαηί δελ κε θπηηάο  

ζαλ πξψηα ηε θησρεηά.  

Πνπ λαη  ηα ιφγηα ηα γιπθά  

ηεο ηφζεο ζνπ ραξάο  

ηα παηρληδάθηα θαη ηα θηιάθηα  

φρη δελ κ᾽ αγαπάο.  

 

Β 

(Νηίλνο) Μφλνλ εζέλα ζ᾽ αγαπψ  

εζέλα ζα ιαηξεχσ  

άιιε δελ είλαη ζαλ θ᾽ εζέ  

ζηνλ θφζκν ηνχην λα πνζή  

μεχξε ην πσο παληνηεηλά  

ζε θσο κνπ ζα γπξεχσ  

θαη αλ κνπ ιείςεο κηα ζηηγκή  

ζα παχζσ πεηα λα δσ.  

 

Γ 

(Οη δχν) Σα δπν καο πάληα  

ζθηρηά αγθαιηαζκέλα   

κ’ αγάπεο θαη κε ράδηα 

θαη κε γιπθά θηιηά  

ζα δνχκ’ αηψληα  

ηξειιά επηπρηζκέλα  

καθξάλ απφ ηνλ θφζκν  

ζαλ δπν κηθξά πνπιηά.  
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Φα+

 Ι   Nτο+
V   Φα+

7

7

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

A

I Ντο+

H εισαγωγή είναι στην Ντο+
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B

I Φα+
IV Ντο+
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Γ

 Ι Ντο+
V Φα+
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2.2.3. ΟΙ ΑΠΑΥΗΔΕ ΣΩΝ ΑΘΗΝΩΝ  (1921) 

Σν θαινθαίξη ηνπ 1921, ζηηο 17 Απγνχζηνπ, παξνπζηάζηεθε γηα πξψηε θνξά έλα απφ 

ηα ζεκαληηθφηεξα έξγα ηεο ειιεληθήο νπεξέηαο: Οι Απάσηδερ ηων Αθηνών ζε 

κνπζηθή Νίθνπ Υαηδεαπνζηφινπ θαη πνηεηηθφ θείκελν Γηάλλε Πξηλέα. Ζ ηξίπξαθηε 

νπεξέηα παξαζηάζεθε απφ ην ζίαζν ηνπ Φψηε ακαξηδή ζην "Θέαηξν Αιάκπξα" 

ζεκεηψλνληαο ξεθφξ παξαζηάζεσλ (Εθημεπίρ, 18.8.1921: 1). Μφλν θαηά ηα δχν 

πξψηα ρξφληα πξαγκαηνπνηήζεθαλ 650 παξαζηάζεηο ζε γεκάηα ζέαηξα 

ρσξεηηθφηεηαο 1000 πεξίπνπ ζεαηψλ ζηελ Αζήλα ησλ 293.000 θαηνίθσλ. Οη 

παξαζηάζεηο ηνπ έξγνπ ζπλέρηζαλ κε κεγάιε επηηπρία ζην "Θέαηξν Κνηνπνχιε", 

ζηελ πιαηεία Οκφλνηαο, θαη αξγφηεξα ζε άιια ζέαηξα ζε φιε ηελ Διιάδα (Κψηζε 

2008: 10).    

Αξρηθά ν ζπγγξαθέαο, εζνπνηφο θαη βνηαλνιφγνο Γ. Πξηλέαο είρε πξνζθέξεη ην 

ιηκπξέην ζην ζπλζέηε πχξν Λεπεληψηε, ν νπνίνο ην κεινπνίεζε θαη ην παξνπζίαζε 

κε ηνλ ηίηιν Η ωπαία ηηρ Λςών ρσξίο, σζηφζν, λα ζεκεηψζεη επηηπρία κε απνηέιεζκα 

λα «θαηεβεί» απφ ηε ζεαηξηθή ζθελή "Βνχζεηλνπ" ζε δηάζηεκα κφιηο πέληε εκεξψλ. 

Μεηά απφ πνιιά ρξφληα ν Γ. Πξηλέαο, αθνχ ην δηαζθεχαζε ζεκαληηθά, ην δηάβαζε 

ζηνλ Ν. Υαηδεαπνζηφινπ, ν νπνίνο ελζνπζηαζκέλνο απφ ην πεξηερφκελν ζπλέζεζε ηε 

κνπζηθή κέζα ζε δχν κήλεο (Γνληάο 2007: 21). 

 Οι Απάσηδερ ηων Αθηνών εμειίρζεθαλ ζην δεκνθηιέζηεξν έξγν ηνπ Μεζνπνιέκνπ 

(εηξαγάθεο 2008: 34) θαζψο ζε κνξθή εζνγξαθίαο ζθηαγξαθεί ηηο αληηζέζεηο ηεο 

επνρήο θαη ζαηηξίδεη ηε λεφπινπηε αζηηθή ηάμε κε θεληξηθφ άμνλα ηελ αγλή θαη 

αληδηνηειή αγάπε κεηαμχ δχν λέσλ πνπ αλήθνπλ ζηε ιατθή ηάμε ηεο πξσηεχνπζαο 

(Κψηζε 2008: 10).   

Πξσηαγσληζηέο ηεο πξψηεο παξάζηαζεο ήηαλ ν Πέηξνο Κπξηαθφο σο 

"Καξθαιέηζνο", ν Υξηζηφθνξνο Νέδεξ σο "Καξνχκπαο", ε Ρηξή Αζπηψηνπ σο 

"Βέξα", ε Μαξίθα Μαληηληνχ σο "Αξεηνχζα", ν Λπθνχξγνο Καιαπνζάθεο σο 

"Πξίγθηπαο", ε Λέια ηακαηνπνχινπ σο "Σηηίθα" αιιά θαη ν ίδηνο ν Γηάλλεο Πξηλέαο 

σο "Παξαιήο" (Εθημεπίρ, 19.8.1921: 1). Ζ παξάζηαζε εληππσζίαζε ην θνηλφ ηφζν κε 

ηε κνπζηθή ηεο φζν θαη κε ηελ ππνθξηηηθή ηέρλε ησλ εζνπνηψλ ελψ «ν κνπζνπξγφο θ. 

Υαηδεαπνζηφινπ εθιήζε επαλεηιεκκέλσο επί ηεο ζθελήο» (Εθημεπίρ, 18.8.1921: 1). 
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Σν 1930 Οι Απάσηδερ ηων Αθηνών κεηαθέξζεθαλ ζηνλ θηλεκαηνγξάθν απφ ηελ 

εηαηξεία Νηαγθ (Dag) Φηικ, κε πξσηαγσληζηέο ηνλ ηελφξν ηεο Δζληθήο Λπξηθήο 

θελήο, Πέηξν Δπηηξνπάθε θαη ηε Μαίξε αγθάλνπ. Ζ ηαηλία, πνπ ραηξεηίζηεθε σο ε 

πξψηε ειιεληθή ερεηηθή ηαηλία, ήηαλ βνπβή αιιά ην θνηλφ είρε ηελ επθαηξία λα 

απνιαχζεη ηε κνπζηθή κέζσ ελφο γξακκνθψλνπ. Ζ δεχηεξε θηλεκαηνγξαθηθή 

παξαγσγή έγηλε ην 1950 απφ ηελ εηαηξεία Οιχκπηα Φηικο κε πξσηαγσληζηέο ηνπο 

Λάκπξν Κσλζηαληάξα, Νηίλν Ζιηφπνπιν, Μίκε Φσηφπνπιν θαη Φξαγθίζθν 

Μαλέιιε. ηελ Δζληθή Λπξηθή θελή ε νπεξέηα παξνπζηάζηεθε γηα πξψηε θνξά 

κφιηο ζηηο 11 Μαΐνπ 1985 ζε ελνξρήζηξσζε Βαζίιε Σελίδε κε αθνξκή ηνλ ενξηαζκφ 

ησλ 100 ρξφλσλ απφ ηελ πηζαλνινγνχκελε γέλλεζε ηνπ Ν. Υαηδεαπνζηφινπ (1884;-

1941) (Γνληάο 2007: 22).  

 

Πξφζσπα ηνπ έξγνπ: Παξαιήο, Βέξα (θφξε ηνπ), Αξεηνχζα (αδεξθή ηνπ), Κιέσλ, 

Καξνχκπαο, Καξθαιέηζνο, Πξίγθηπαο, Σηηίθα (θίιε ηνπ), κπάξκπα- Αλδξέαο, Νίθνο 

(Καξαθαληάο 1980: 715). 

 

χλνςε 

Α΄ Πξάμε 

ηην ηαβέπνα ηος κςπ Ανδπέα, παπαμονή Ππωηομαγιάρ ηος 1921. 

ηελ Αζήλα ηνπ Μεζνπνιέκνπ ζε κηαλ εμνρηθή θαηνηθία ζηα Παηήζηα ε Σηηίθα, ν 

Κψζηαο, ηνλ νπνίν φινη απνθαινχλ «Πξίγθηπα», νη θίινη ηνπ Καξνχκπαο θαη 

Καξθαιέηζνο θαη άιινη Αζελαίνη γηνξηάδνπλ ηελ Πξσηνκαγηά. Ο Πξίγθηπαο δελ έρεη 

θέθη. θέθηεηαη κία θνπέια πνπ έζσζε απφ αηχρεκα ηηο πξνάιιεο, ελψ έθαλε βφιηα 

ζηελ εμνρή. Αλ θαη αξξαβσληαζκέλνο κε ηελ Σηηίθα, κία θησρή κνδίζηξα, 

εξσηεχηεθε θεξαπλνβφια ηελ άγλσζηε λεαξή, ε νπνία ράζεθε ακέζσο κεηά ηε 

ζπλάληεζή ηνπο. ην κεηαμχ, ν λεφπινπηνο Ξελνθψλ Παξαιήο, ε θφξε ηνπ Βέξα θαη 

ν Κιέσλ, επίδνμνο γακπξφο ηνπ, θαηαθηάλνπλ ζηελ ηαβέξλα. Οη Παξαιήδεο 

πεξηθξνλνχλ ηνλ Κιέσλα, γηαηί δελ είλαη νχηε πινχζηνο νχηε αξηζηνθξαηηθήο 

θαηαγσγήο. Ο Νίθνο, θίινο ηνπ Κιέσλα, ζθαξθίδεηαη κία θάξζα γηα λα ηνπο 

ηηκσξήζεη: δίλεη γελλαία ακνηβή ζηνλ Κψζηα θαη ηνπ δεηά λα παξαζηήζεη έλαλ 
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πξαγκαηηθφ πξίγθηπα ζε δεμίσζε ηνπ Παξαιή. Ο Κψζηαο δέρεηαη. Όηαλ ε Σηηίθα 

παξαπνληέηαη φηη δελ ηελ αγαπά πηα, ηεο ππφζρεηαη πσο ζα ηελ θάλεη γπλαίθα ηνπ. 

 

Β΄ Πξάμε 

ηο ζπίηι ηος Παπαλή. 

Σε κέξα ησλ γελεζιίσλ ηεο Βέξαο, ν Παξαιήο δηνξγαλψλεη ρνξφ ζην ζπίηη ηνπ. Ο 

Νίθνο εηνηκάδεηαη λα εθαξκφζεη ην ζρέδηφ ηνπ θαη παξνπζηάδεη ηνλ Κψζηα σο 

πξίγθηπα ηνπ Φηνξαβάληε, κε θαηαγσγή απφ ην Βπδάληην. Ο Παξαιήο θαη ε 

γεξνληνθφξε αδεξθή ηνπ Αξεηνχζα ελζνπζηάδνληαη κε ηε γλσξηκία απηή. Με 

έθπιεμε, ν Πξίγθηπαο αλαγλσξίδεη ζην πξφζσπν ηεο Βέξαο ηελ άγλσζηε πνπ έζσζε 

απφ ην αηχρεκα. Λίγν αξγφηεξα ν Καξνχκπαο θαη ν Καξθαιέηζνο εκθαλίδνληαη σο 

αθφινπζνη ηνπ πξίγθηπα θαη πξνθαινχλ θαζαξίεο, εμνξγίδνληαο ηνλ Παξαιή. Ζ 

Αξεηνχζα ελζνπζηάδεηαη καδί ηνπο. Ζ Σηηίθα, ε νπνία έρεη αλαιάβεη λα ξάςεη ηα 

θνξέκαηα ησλ θπξηψλ, κπαίλεη ζην ζπίηη θαη καζαίλεη ηπραία απφ ηνλ Καξνχκπα θαη 

ηνλ Καξθαιέηζν φηη βξίζθεηαη εθεί ν Πξίγθηπαο. Ζ ίδηα πηάλεη ηνλ αγαπεκέλν ηεο θαη 

ηε Βέξα λα θηιηνχληαη. Ζ θάξζα θηάλεη ζην ηέινο ηεο φηαλ ε Σηηίθα, δηεθδηθψληαο 

ηνλ αξξαβσληαζηηθφ ηεο, πξνβαίλεη ζε απνθαιχςεηο. 

 

Γ΄ Πξάμε 

ηην ηαβέπνα ηος κςπ Ανδπέα. 

Ο θπξ Αλδξέαο παξεγνξεί ηελ Σηηίθα. ε ιίγν θηάλνπλ ζηελ ηαβέξλα ε Βέξα θαη ε 

Αξεηνχζα Παξαιή, αλαδεηψληαο ηνπο αγαπεκέλνπο ηνπο. Κη ελψ ε ζρέζε ηνπ 

Καξνχκπα κε ηελ Αξεηνχζα νδεγείηαη ζε επηπρέο ηέινο, ε ζρέζε ηνπ Πξίγθηπα κε ηε 

Βέξα ζπλαληά εκπφδηα. Ο Πξίγθηπαο αηζζάλεηαη εζηθή ππνρξέσζε λα παληξεπηεί ηελ 

Σηηίθα, ελψ ζπλεηδεηνπνηεί ηελ θνηλσληθή απφζηαζε πνπ ρσξίδεη ηνλ ίδην απφ ηε 

Βέξα. Όληαο ζε δίιιεκα θαη παξφιν πνπ ε Σηηίθα ηνπ επηζηξέθεη ην δαρηπιίδη ηνπ 

αξξαβψλα ηνπο, ν ίδηνο απνθαζίδεη λα θεξζεί ηίκηα θαη λα ηελ παληξεπηεί, 

ζπζηάδνληαο ηνλ έξσηά ηνπ γηα ηε Βέξα (Κψηζε 2008: 11). 
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Σα ηξαγνχδηα ηεο νπεξέηαο: 

1. αλ φλεηξν (Μνλσδία Βέξαο) 

2. Πφζν ζ’ έρσ ζπκπαζήζε (Duetto Σηηίθαο-Πξίγθηπα)  

3. Μφλν κ’ εζέλα (Duetto Σηηίθαο-Πξίγθηπα) 

4. Ζ Ρεηζίλα 

5. Πινχηε θαη κεγαιεία 

6. Ση κάηηα (κνπζηθή θαη ζηίρνη: Ν. Υαηδεαπνζηφινπ) 

 

 

 

2.2.3.1. ΑΝ ΟΝΔΗΡΟ (ΜΟΝΩΓΗΑ ΒΔΡΑ) 

Ρσθμός: 2/4 (εηζαγσγή), 6/8 (Α), 2/4 (Β) 

Τονικόηηηα: νι+ 

Μορθή: εηζαγσγή  Α  B  

Η έκδοζη: ην ηξαγνχδη έρεη εθδνζεί απφ ηνλ εθδνηηθφ νίθν «Γεσξγίνπ Γ. Φέμε» 

Μεηρική ζηίτοσ: 

ζην Α 

ζηίρνη 1, 3, 7: δαθηπιηθνί 8ζχιιαβνη παξνμχηνλνη 

ζηίρνη 2, 4, 5, 6, 8: αλαπαηζηηθνί 7ζχιιαβνη παξνμχηνλνη 

κε πιεθηή νκνηνθαηαιεμία (ίδηα ξίκα 2νπ – 4νπ θαη 6νπ – 8νπ ζηίρνπ) 

 

ζην Β 

ζηίρνη 1, 3, 5, 7: ηακβηθνί 8ζχιιαβνη νμχηνλνη 

ζηίρνη 2, 4, 6, 8: ηακβηθνί 7ζχιιαβνη παξνμχηνλνη 

κε πιεθηή νκνηνθαηαιεμία (ίδηα ξίκα 1νπ – 3νπ, 2νπ – 4νπ, 5νπ – 7νπ θαη 6νπ – 8νπ ζηίρνπ) 
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Κείκελν: 

Α  

Όηαλ ζε πξψη’ αληίθξπζα.  

Όηαλ ζε πξσηνείδα,   

κεο ζηελ ςπρή κνπ έλλνησζα 

θάπνηα θξπθή ειπίδα.  

Πσο κηα εκέξ’ αγάπε κνπ. 

ζα βξίζθσκαη θνληά ζνπ. 

λα πέξλσ ηα θηιάθηα ζνπ  

λα δσ ζηελ αγθαιηά ζνπ.  

 

Β 

αλ φλεηξν καγεπηηθφ  

πνπ κηα ζηηγκή γελληέηαη 

κε θάπνην πφλν κπζηηθφ  

πνηέ δελ ιεζκνληέηαη.  

Μεζ’ ηελ θησρή κνπ ηελ θαξδηά  

αηψληα ζα κέλε 

ζα ηεο θξαηάεη ηα θιεηδηά  

θαη ζα λαη ζθιαβσκέλε  

(ζα ηεο θξαηάεη ηα θιεηδηά  

θαη ζα λαη ζθιαβσκέλε).   
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Σολ+

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

A
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B
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2.2.3.2. ΠΟΟ ᾽ ΔΥΩ ΤΜΠΑΘΖΖ  (DUETTO) 

Ρσθμός: 2/4 Tango 

Τονικόηηηα: κη - θαη Mη+ (ζην Β θαη ζηνλ ρνξφ) 

Μορθή: εηζαγσγή Α B  εηζαγσγή A B ρνξφο   

Η έκδοζη: ην ηξαγνχδη έρεη εθδνζεί απφ ηνλ εθδνηηθφ νίθν «Γεσξγίνπ Γ. Φέμε» 

Μεηρική ζηίτοσ: 

ζην Α 

ζηίρνη 1, 2: ηξνρατθνί 15ζχιιαβνη νμχηνλνη 

ζηίρνη 3, 4: ηακβηθνί 16ζχιιαβνη νμχηνλνη  

κε δεπγαξσηή νκνηνθαηαιεμία (ίδηα ξίκα 1νπ – 2νπ θαη 3νπ – 4νπ ζηίρνπ) 

 

ζην Β 

ζηίρνη 1, 3, 5, 7: ηξνρατθνί 8ζχιιαβνη παξνμχηνλνη 

ζηίρνη 2, 6: ηξνρατθνί 5ζχιιαβνη νμχηνλνη 

ζηίρνη 4, 8: ηακβηθνί 6ζχιιαβνη νμχηνλνη 

κε πιεθηή νκνηνθαηαιεμία (ίδηα ξίκα 1νπ – 3νπ, 2νπ – 4νπ, 5νπ – 7νπ, θαη 6νπ – 8νπ 

ζηίρνπ) 

 
Κείκελν: 

Α    
(Πξίγθηπαο) Λφγηα πνπιί κνπ κελ αθνχο ηνπ θφζκνπ πάληα ζ’ αγαπψ  

πάληα γηα κέλα ζα ζαη ζπ ην θσο κνπ θη φλεηξν γιπθφ.  

(Σηηίθα) Ννηψζσ λα πάζρε ηψξα ε ςπρή κνπ θαη ζα ζνπ ην πσ  

(ΓΤΟ) γηα ζέλα δίλσ φιε ηε δσή κνπ ηφζνλ ζ’ αγαπψ.  

 

Β 

Πφζν ζ’ έρσ ζπκπαζήζε 

αρ! απη’ ε καηηά. 

Σν κπαιφ κ’ έρεη δαιίζε 

θαη κνπ άλαςε θσηηά.  

Nνηψζσ θάηη ζηελ θαξδηά κνπ  
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πνπ κε ηπξξαλεί. 

Πάξε φια ηα θηιηά κνπ  

λα παχζε λα πνλή. 

 

Α 

(Σηηίθα) Γηα ηελ αγάπε ζνπ θη εγψ πεζαίλσ δελ ζε ιεζκνλψ 

θαη ζηε θσηηά αλ κνπ δεηήζεο κπαίλσ αρ! γηαηί πνλψ. 

(Πξίγθηπαο) Δίλ’ ε αγάπε κνπ γηα ζε κεγάιε θαη παληνηεηλή 

(ΓΤΟ) θαη ζαλ απηή λα μέξεο δελ είλ’ άιιε κέζα εηο ηε γε. 

 

Β  

Πφζν ζ’ έρσ ζπκπαζήζε 

αρ! απη’ ε καηηά. 

Σν κπαιφ κ’ έρεη δαιίζε 

θαη κνπ άλαςε θσηηά. 

Nνηψζσ θάηη ζηελ θαξδηά κνπ 

πνπ κε ηπξξαλεί. 

Πάξε φια ηα θηιηά κνπ 

λα παχζε λα πνλή. 

 

Μεηά ην κέξνο ηνπ ρνξνχ 

(ΟΗ ΓΤΟ) Πάξε φια ηα θηιηά κνπ 

λα παχζε λα πνλή. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

293



294



295

μι-

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

A
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B

V μι-
  V Μι+

I
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ΧΟΡΟΣ



 2.2.3.3.  ΜΟΝΟ Μ’ ΔΔΝΑ (DUETTO) 

Ρσθμός: 3/4 Tempo di Valse  

Τονικόηηηα: ια-  θαη Λα+ (ζην Β) 

Μορθή: Α Β Α Β  

Η έκδοζη: ην ηξαγνχδη έρεη εθδνζεί απφ ηνλ εθδνηηθφ νίθν «Γεσξγίνπ Γ. Φέμε» 

Μεηρική ζηίτοσ: 

ζην Α 

ζηίρνη 1, 2, 3, 4, 5, 7: κεζνηνληθνί 9ζχιιαβνη παξνμχηνλνη 

ζηίρνη 6, 8: κεζνηνληθνί 8ζχιιαβνη νμχηνλνη 

κε πιεθηή νκνηνθαηαιεμία (ίδηα ξίκα 1νπ – 3νπ, 2νπ – 4νπ, 5νπ – 7νπ θαη 6νπ – 8νπ ζηίρνπ) 

 

ζην Β 

ζηίρνη 1, 3, 5, 7: δαθηπιηθνί 5ζχιιαβνη παξνμχηνλνη 

ζηίρνη 2, 4, 6, 8: αλαπαηζηηθνί 6ζχιιαβνη νμχηνλνη 

κε πιεθηή νκνηνθαηαιεμία (ίδηα ξίκα 2νπ – 4νπ θαη 6νπ – 8νπ ζηίρνπ) 

 

Κείκελν: 

Α 

(Πξίγθηπαο) ' αγάπεζα κε ηελ θαξδηά κνπ  

καδχ ζνπ πεηα ζέισ λα δήζσ 

γηα ζέλα ζα ρσ ηα θηιηά κνπ 

γηαηί γηαηί λα ζ' αγαπήζσ. 

(Σηηίθα) Πεζαίλσ κπξνο ζε κηα καηηά ζνπ 

πνηέ κνπ δελ ζε ιεζκνλψ 

θαη ζηε ζεξκή ηελ αγθαιηά ζνπ 

(Οη δχν) ζα γέξλσ γηα λα κελ πνλψ. 

 

Β 

(Οη Γχν) Μφλν κ’ εζέλα  

λα δήζσ πσο πνζψ 
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θη απ’ ηα θηιηά ζνπ 

αηψληα λα κεζψ. 

Μφλν κε ζέλα 

ζε ράδηα ηξπθεξά 

βξίζθσ πνπιί κνπ 

αηέιεησηε ραξά. 

 

Α 

(Σηηίθα) Γιπθά γιπθά ζα ζε θνηκίδσ 

ηνπο πφλνπο ζνπ ζε λα γηαηξεχσ 

θαη ιφγηα ζα ζνπ ςηζπξίδσ 

ηξειιά λα ιελ πσο ζε ιαηξεχσ. 

(Πξίγθηπαο) Ζ κηα θαξδηά πιάη ζηελ άιιε 

πλνή ζα παίξλεη γηα λα δε 

κε ηελ αγάπε καο ζα πάιιε 

(Οη δχν) γηα λα πνλνχλ θη ε δπν καδχ.  

 

Β 

(Οη Γχν) Μφλν κ’ εζέλα 

λα δήζσ πσο πνζψ 

θη απ’ ηα θηιηά ζνπ 

αηψληα λα κεζψ. 

Μφλν κε ζέλα 

ζε ράδηα ηξπθεξά 

βξίζθσ πνπιί κνπ 

αηέιεησηε ραξά. 
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301

Λα-

A



302

B

V λα-
 V Λα+
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2.2.3.4. Ζ ΡΔΣΗΝΑ  

Ρσθμός: 7/8  

Τονικόηηηα: ζνι- θαη  νι+ (Β) 

Μορθή: εηζαγσγή Α B (β1+β2+β2) εηζαγσγή A B (β1+β2+β2) 

Η έκδοζη: ην ηξαγνχδη έρεη εθδνζεί απφ ηνλ εθδνηηθφ νίθν «Γεσξγίνπ Γ. Φέμε» 

Μεηρική ζηίτοσ: 

Λφγσ ηεο ξπζκηθήο αγσγήο ηνπ ηξαγνπδηνχ ζε 7/8 θαη ηνπ θαηακεξηζκνχ ηνπ κέηξνπ 

ζε 3+2+2 δελ δχλαηαη λα πξνθχςεη ραξαθηεξηζκφο γηα ην ζηηρνπξγηθφ κέηξν αθνχ ν 

θάζε ζηίρνο είλαη απνηέιεζκα ζχλζεηνπ ξπζκνχ. Ωο εθ ηνχηνπ, παξαηίζεληαη κφλν ν 

αξηζκφο ζπιιαβψλ, ην είδνο ηνληζκνχ θαη νκνηνθαηαιεμίαο. 

ζην Α  

ζηίρνη 1, 3, 5, 7: 5ζχιιαβνο νμχηνλνο  

ζηίρνη 2, 4, 6, 8: 4ζχιιαβνο παξνμχηνλνο 

κε πιεθηή νκνηνθαηαιεμία (ίδηα ξίκα 1νπ – 3νπ, 2νπ – 4νπ, 5νπ – 7νπ θαη 6νπ – 8νπ ζηίρνπ) 

 

ζην Β  

ζηίρνο 1: 5ζχιιαβνο παξνμχηνλνο 

ζηίρνη 2, 4: 4ζχιιαβνο παξνμχηνλνο 

ζηίρνο 3: 5ζχιιαβνο νμχηνλνο 

έλα δεχγνο πιεθηήο νκνηνθαηαιεμίαο (ίδηα ξίκα 2νπ – 4νπ ζηίρνπ)  

 

Κείκελν: 

Α 

Σν ρξήκα ην πεξηθξνλψ  

θαη θάζε κεγαιείν   

θη αλ ηχρε θάπνπ λα πνλψ  

ην ξίρλσ ζην αζηείν  

ν θφζκνο φινο λα θαή   

κηζφ ιεθηφ δε δίλσ  

ξεηζίλα θηάλεη απφ ζηνππί 
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αρ! λα βξίζθσ θαη λα πίλσ 

 

Β 

Ρεηζίλα κνπ ξεηζίλα κνπ   

καδχ ζνπ ζα πεζάλσ 

ηνπ θφζκνπ φινπ ηα θαιά  

κπξνζηά ζνπ δελ ηα βάλσ. 

(Σνπ θφζκνπ φινπ ηα θαιά 

κπξνζηά ζνπ δελ ηα βάλσ). 

 

Α 

Κη απφ ηα ρείιε ηεο πνζψ 

γιπθά θηιηά λα πάξσ 

λα ζπάδσ θνχπεο λα κεζψ 

θαη λ’ αςεθψ ην ράξν 

ζηνπ έξσηα ηελ αγθαιηά 

θαη ζην θξαζί ην θίλν 

πεηψ αδηάθνπά θηιηά. 

αρ! θαη ηελ θαξδηά κνπ δίλσ. 

 

Β 

Ρεηζίλα κνπ ξεηζίλα κνπ  

καδχ ζνπ ζα πεζάλσ 

ηνπ θφζκνπ φινπ ηα θαιά 

κπξνζηά ζνπ δελ ηα βάλσ. 

(Σνπ θφζκνπ φινπ ηα θαιά 

κπξνζηά ζνπ δελ ηα βάλσ). 
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307

σολ-

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

A



308

B

V σολ-
 V Σολ+

β1

β2



2.2.3.5. ΠΛΟΤΣΖ ΚΑΗ ΜΔΓΑΛΔΗΑ  

Ρσθμός: 4/4 Fox-Trot 

Τονικόηηηα: Φα+ 

Μορθή: Α Α B ρνξφο (επαλάιεςε ηνπ Β πνπ παίδεη κφλν ην πηάλν θαη αλαθέξεηαη 

ζηελ παξηηηνχξα σο ρνξφο) 

Η έκδοζη: ην ηξαγνχδη έρεη εθδνζεί απφ ηνλ εθδνηηθφ νίθν «Γεσξγίνπ Γ. Φέμε» 

Μεηρική ζηίτοσ: 

ζην Α 

ζηίρνο 1: ηξνρατθφο 10ζχιιαβνο παξνμχηνλνο 

ζηίρνο 2: ηακβηθφο 10ζχιιαβνο νμχηνλνο 

ζηίρνη 3, 4: ηακβηθνί 6ζχιιαβνη πξνπαξνμχηνλνη 

ζηίρνο 5: ηακβηθφο 7ζχιιαβνο παξνμχηνλνο 

ζηίρνο 6: ηξνρατθφο 5ζχιιαβνο νμχηνλνο 

κε κηθηή νκνηνθαηαιεμία (ίδηα ξίκα 1νπ – 5νπ, 2νπ – 6νπ θαη 3νπ – 4νπ ζηίρνπ) 

 

ζην Β 

ζηίρνη 1, 3: ηακβηθνί 12ζχιιαβνη νμχηνλνη 

ζηίρνο 2: ηακβηθφο 13ζχιιαβνο παξνμχηνλνο  

ζηίρνο 4: ηξνρατθφο 13ζχιιαβνο νμχηνλνο 

ζηίρνο 5: ηξνρατθφο12ζχιιαβνο παξνμχηνλνο 

ζηίρνο 6: ηξνρατθφο 11ζχιιαβνο νμχηνλνο 

κε πιεθηή νκνηνθαηαιεμία (ίδηα ξίκα 1νπ – 3νπ, 4νπ – 6νπ ζηίρνπ). 

 

 

Κείκελν: 

 

Α 

Δίκαζηε επγελείο θαη μαθνπζκέλνη  

θαη καο ζέβνληαη φινη ηξνκεξά 

θη φ,ηη δεηήζνπκε  

ζα η’ απνθηήζνπκε 
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γηαη’ είκαζηε πιαζκέλνη  

λα έρνπκε παξά.  

 

Α 

Όια ηα κπαλάι πεξηθξνλνχκε  

θαη γπξλνχκε πάληα κε νηψ 

θξνπθξνχ θη αξψκαηα 

κε ζηθ νλφκαηα  

ζηνλ θφζκν κέζα δνχκε  

ηνλ πεην κεηαμσηφ.  

 

Β 

Πινχηε θαη κεγαιεία πάληα εγψ πνζψ  

δελ μέξσ ηη ζα πε θαυκφο κειαγρνιία  

θαη ζηεο ζακπάληαο κνπ ηελ αγθαιηά κεζψ.  

Σζαο κπαλη! κα θαη θαπξίηζηα θαη ζηνλ ηξειιφ ρνξφ  

ληπκέλα ζηα θξνπθξνχ λα είλαη ηα θνξίηζηα 

θαη ρνξεχνπλε θνμ ηξνη θαη κπνιεξψ.   

 

Επανάληυη ηο Β 
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311



312

Φα+

A

B



313

ΧΟΡΟΣ



2.2.3.6. ΣΗ ΜΑΣΗΑ  

Ρσθμός: 4/4 Tango (Alla Spagnola) 

Τονικόηηηα: θα- (εηζαγσγή) θαη Φα+ (Α+Β) 

Μορθή: εηζαγσγή Α B εηζαγσγή Α B  

Η έκδοζη: ην ηξαγνχδη έρεη εθδνζεί απφ ηνλ εθδνηηθφ νίθν «Μνπζηθφο νίθνο Μηραήι 

Κσλζηαληηλίδνπ» 

Μεηρική ζηίτοσ: 

ζην Α 

ζηίρνη 1, 3, 5, 7: ηακβηθνί 9ζχιιαβνη παξνμχηνλνη 

ζηίρνη 2, 4, 6, 8: ηξνρατθνί 8ζχιιαβνη παξνμχηνλνη 

κε δεπγαξσηή νκνηνθαηαιεμία (ίδηα ξίκα 1νπ – 2νπ, 3νπ – 4νπ, 5νπ – 6νπ θαη 7νπ – 8νπ 

ζηίρνπ) 

 

ζην Β 

ζηίρνη 1, 3, 5, 7: ηξνρατθνί 10ζχιιαβνη παξνμχηνλνη 

ζηίρνη 2, 4, 6, 8: ηακβηθνί 7ζχιιαβνη παξνμχηνλνη  

κε πιεθηή νκνηνθαηαιεμία (ίδηα ξίκα 2νπ – 4νπ θαη 6νπ – 8νπ ζηίρνπ) 

 

Κείκελν: 

Α 
Απηά ηα σξαία ζνπ κάηηα,  

ρηίδνπλ γθξεκίδνπλ παιάηηα! 

η’ αζηέξηα κπξνζηά ηνπο δεηιηάδνπλ, 

θαη απφ θφβν ρισκηάδνπλ.  

Ση κάηηα! ηη φκνξθα κάηηα  

ηη παηρληδηάξηθα κάηηα  

ηε θινγάηε ιάκςη ζθνξπίδνπλ,  

θαη ηνλ θαζέλα δαιίδνπλ. 
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Β 

Μαηηά κε ράξη ζαλ ην θεγγάξη  

κάηηα πνπ ηα ‘ρνπλ φια  

δε ζα ηνικήζε λα η’ αληηθξχζε 

νχηε θη απη’ ε παληφια!  

Μάηηα ζκαξάγδηα ζπάληα πεηξάδηα   

κάηηα κε ηέηηα γιχθα  

κάηηα ζη’ αιήζεηα ζαλ παξακχζηα  

π’ άιια ζηε γε δε βξήθα!  

 

Α 

Ση κάηηα! ηη φκνξθα κάηηα, 

θαξδηέο ηεο θάλνπλ θνκκάηηα! 

είλ’ ηφζα ηα θάιιε πνπ έρνπλ, 

θαη ε θησρέο δελ αληέρνπλ. 

Αρ! κάηηα πνπ κνηάδνπλ δηακάληηα  

ζην θάζε θσο κπξνο αγλάληηα 

κε θάλνπλ απηά ζαλ θπηηάσ, 

κε πάζνο λα ηξαγνπδάσ. 

 

Β 

Μαηηά κε ράξη ζαλ ην θεγγάξη  

κάηηα πνπ ηα ‘ρνπλ φια  

δε ζα ηνικήζε λα η’ αληηθξχζε 

νχηε θη απη’ ε παληφια!  

Μάηηα ζκαξάγδηα ζπάληα πεηξάδηα   

κάηηα κε ηέηηα γιχθα  

κάηηα ζη’ αιήζεηα ζαλ παξακχζηα  

π’ άιια ζηε γε δε βξήθα!  
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ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 



 

1.1. ΤΓΚΡΙΣΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΔ  

Σν παξόλ θεθάιαην πξαγκαηεύεηαη ηα δεδνκέλα πνπ πξνέθπςαλ από ηε κειέηε ησλ 

ηξαγνπδηώλ πνπ απαξηίδνπλ ηελ θάζε νπεξέηα θαη παξνπζηάζηεθαλ ζην πξνεγνύκελν 

θεθάιαην. Από ηε ζπζηεκαηηθή έξεπλα αλαδύνληαη θάπνηα ελδηαθέξνληα θαη πνιύ 

ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα αλαθνξηθά κε ηε ζπρλόηεηα εκθάληζεο νξηζκέλσλ δνκώλ 

πνπ ζπγθξνηνύλ θάπνηα από ηα αληηπξνζσπεπηηθά έξγα ησλ δύν ζπλζεηώλ πνπ 

κειεηώληαη ζηελ παξνύζα εξγαζία.  

Η παξάζεζε θαη εμέηαζε ησλ δεδνκέλσλ αξρηθά γίλεηαη γηα θάζε ζπλζέηε μερσξηζηά 

θάηη πνπ επηηξέπεη ηελ εύθνιε παξαηήξεζε θαη εμαγσγή ζπγθεθξηκέλσλ 

ζπκπεξαζκάησλ παξέρνληαο ζηε ζπλέρεηα ηε δπλαηόηεηα ζύγθξηζεο ησλ ζηνηρείσλ 

ζπλνιηθά αλάκεζα ζηα έξγα θαη ηηο ζπλζεηηθέο επηινγέο ηνπ θάζε κνπζνπξγνύ. Έηζη, 

πξώηα εμεηάδνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηξηώλ έξγσλ ηνπ Θ. αθειιαξίδε από ηα 

νπνία πξνθύπηνπλ ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία θαη αθνινύζσο νη ηξεηο νπεξέηεο ηνπ Ν. 

Υαηδεαπνζηόινπ πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο νδεγνύλ ζε απνηειέζκαηα πνπ ζα 

ζπγθξνηήζνπλ ηα ζπκπεξάζκαηα ζπιιήβδελ. 

Ξεθηλώληαο από ηηο ηξεηο νπεξέηεο ηνπ Θ. αθειιαξίδε (Σηα Παραπήγμαηα, Πικ-Νικ, 

Ο Βαθηιζηικός) παξαηεξεί θαλείο όηη από ην ζύλνιν ησλ 19 θνκκαηηώλ πνπ έρνπλ 

θαηά θαηξνύο εθδνζεί ζε έληππε κνξθή θαη ζπληζηνύλ ηα ηξία απηά έξγα, ηα 18 είλαη 

ηξαγνύδηα θαη 1 απνηειεί κνπζηθή, ζε 5 κέξε, γξακκέλε κόλν γηα πηάλν, όπσο 

αλαγξάθεηαη ζην εμώθπιιν ηεο έθδνζεο. Από ηα 18 ηξαγνύδηα ηα 11 είλαη δσωδίες 

(ληνπέηα) θαη ηα ππόινηπα 7 μονωδίες, ζε 2 ηξαγνύδηα εληνπίδεηαη ζηελ παξηηηνύξα 

ππόδεημε γηα τορωδία (coro) ζε ζπγθεθξηκέλν κέξνο ηνπ θνκκαηηνύ («Βαξθαξόια», 

Πικ-Νικ θαη «Σζηγγάληθν ηαγθό», Ο Βαθηιζηικός) θαη ζε 1 αθόκε («Χ, Νύρηα», Πικ-

Νικ) ππόδεημε γηα «ρνξόο έζσζελ (θιεηζηόλ ζηόκα)» πνπ ελδερνκέλσο αθνξά ζε 

ρνξσδηαθό ζύλνιν. Δπηπιένλ, 10 ηξαγνύδηα μεθηλνύλ κε εηζαγσγή θαη 7 κε ηελ V 

βαζκίδα ηεο θιίκαθαο. Αθόκε, 4 ηξαγνύδηα νινθιεξώλνληαη κε coda, ε νπνία 

επηζεκαίλεηαη ζηελ έληππε έθδνζε (Δθδόζεηο Γατηάλνπ) ζε 2 ηξαγνύδηα θαη 5 

ηξαγνύδηα ελζσκαηώλνπλ ζηε δνκή ηνπο έλα νξρεζηξηθό ηκήκα πνπ αλαθέξεηαη σο 

ρνξόο. ε 1 από απηά ηα ηξαγνύδηα, ν ρνξόο ηαπηίδεηαη κε ηελ coda [«Η θαξδηά κνπ 

πνλεί γηα ‘ζαο (Σηθ-ηαθ)», Ο Βαθηιζηικός].  
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Από ηε κειέηε ησλ 18 ηξαγνπδηώλ πξνθύπηεη ην εμαηξεηηθά ελδηαθέξνλ εύξεκα όηη ε 

πιεηνςεθία απηώλ, ηα 16, βξίζθνληαη ζε Μείδνλα ηνληθόηεηα (αξρή θαη ηέινο) ελώ 2 

θνκκάηηα μεθηλνύλ από Διάζζνλα ηνληθόηεηα αιιά θαηαιήγνπλ ζε Μείδνλα. 

Δπηπιένλ, από ηα 5 κέξε ηνπ θνκκαηηνύ κόλν γηα πηάλν ηα 4 είλαη ζε Μείδνλα θαη 1 

μεθηλά κε Διάζζνλα αιιά θαηαιήγεη επίζεο ζε Μείδνλα ηνληθόηεηα.  

πγθεληξώλνληαο ηηο ηνληθόηεηεο ησλ ηξαγνπδηώλ παξαηεξεί θαλείο όηη ζε 

κεγαιύηεξε ζπρλόηεηα ρξεζηκνπνηνύληαη από ηνλ ζπλζέηε ε Φα+, ε Μη+ θαη ε Ρε+. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, 5 ηξαγνύδηα βξίζθνληαη ζε Φα+. Δπηπιένλ, 1 θνκκάηη μεθηλά ζε 

ξε- αιιά θαηαιήγεη ζηε ζρεηηθή Μείδνλα, ηε Φα+.  

Αθνινπζεί ε Μη+ πνπ είλαη ε δεύηεξε ζε ρξήζε ηνληθόηεηα από ηνλ ζπλζέηε 

ηνπιάρηζηνλ γηα ηα 18 ηξαγνύδηα πνπ κειεηώληαη. Η Μη+ ζπλαληάηαη ζε 4 ηξαγνύδηα.  

4 θνκκάηηα επίζεο, ν Θ. αθειιαξίδεο έγξαςε ζε Ρε+ θαη 1 ζε ξε-, ην νπνίν 

νινθιεξώλεηαη ζε άιιε ηνληθόηεηα θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε ζρεηηθή Μείδνλα, ηε Φα+, 

όπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ. Από 1 θνξά ζπλαληώληαη νη ηνληθόηεηεο νι+, 

Μηb+, ηb+ θαη λην-. Πξέπεη κάιηζηα λα ζεκεησζεί όηη ην ηξαγνύδη πνπ βξίζθεηαη ζηε 

ηb+ ηειεηώλεη ζηελ IV βαζκίδα ηεο αξρηθήο, ζηε Μηb+ θαη όηη ην ηξαγνύδη πνπ 

αξρίδεη κε λην- θαηαιήγεη ζηελ νκώλπκε Μείδνλα, ηε Νην+. 

 

 

Σνληθόηεηα Αξηζκόο ηξαγνπδηώλ 

Φα+ 5 

Μη+ 4 

νι+ 1 

Ρε+ 4 

Μηb+ 1 

 

Πίνακαρ πος δείσνει πόζα ηπαγούδια απσίζοςν και ηελειώνοςν ζηην ίδια ηονικόηηηα 
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Σνληθόηεηα Αξηζκόο ηξαγνπδηώλ 

ξε-         Φα+ 1 

           ηb+        Μηb+ 1 

λην-         Νην+ 1 

 

Πίνακαρ πος δείσνει ηην ηονική διαθοποποίηζη και ηον απιθμό ηων 
ηπαγοςδιών πος απσίζοςν και ηελειώνοςν ζε διαθοπεηική ηονικόηηηα 

 

Σν 19ν θνκκάηη, ην 1 θνκκάηη γηα πηάλν, απνηειείηαη από 5 κέξε εθ ησλ νπνίσλ ηα 3, 

ην 1ν, 2ν θαη 5ν κέξνο, βξίζθνληαη ζηε Φα+. Σν 3ν κέξνο μεθηλά ζε ηb+ θαη 

ηειεηώλεη ζε Φα+ ελώ ην 4ν κέξνο αξρίδεη κε ξε- θαη νινθιεξώλεηαη κε ηελ νκώλπκε 

Μείδνλα, ηε Ρε+. 

Υαξαθηεξηζηηθό, επίζεο, πνιιώλ θνκκαηηώλ είλαη όηη ην είδνο ηνπ tempo παξαπέκπεη 

ζε θάπνην ηύπν ρνξνύ. πγθεθξηκέλα, 5 ηξαγνύδηα θέξνπλ ηε ξπζκηθή νξρεζηηθή 

ππόδεημε ηνπ Valse (ή Valzer). ε 1 από απηά ηα 5, ην Tempo di Valse αθνξά ζηελ 

αιιαγή ηαρύηεηαο πνπ ζπληειείηαη θαηά ηε ξπζκηθή θαη κεισδηθή πνξεία ηνπ 

θνκκαηηνύ θαη όρη εμαξρήο. Πνιύ δεκνθηιήο επίζεο ηελ επνρή εθείλε ππήξμε ε Polka 

πνπ σο ξπζκηθή ππόδεημε ζπλαληάηαη ζε 3 ηξαγνύδηα ελώ νη ππνδείμεηο Tempo di 

Marziale, Tango θαη Mazurka απαληώληαη από 1 θνξά ε θάζε κία. Σέινο, 

ραξαθηεξηζηηθό ηεο δεκνηηθόηεηαο ησλ ρνξώλ ζηελ νπεξέηα είλαη όηη ην 1 θνκκάηη 

γηα πηάλν πνπ θέξεη ζπλνιηθά ηνλ ηίηιν Καδρίλλιες παξαπέκπεη επζέσο ζε γαιιηθό 

ρνξό (Quadrille) ησλ Δπηαλήζσλ ρσξίο, σζηόζν, λα επηζεκαίλεηαη ζηελ παξηηηνύξα 

θάηη εηδηθόηεξα αλαθνξηθά κε ην tempo ησλ 5 επηκέξνπο θνκκαηηώλ. 
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Tempo Αξηζκόο ηξαγνπδηώλ 

Valse 5 

Polka 3 

Tango 1 

Mazurka 1 

Marciale 1 

 

 Πίνακαρ πος δείσνει ζε πόζα ηπαγούδια εμθανίζεηαι η κάθε πςθμική οπσηζηική ένδειξη 
(tempo) 

 

 

Μηα άιιε ζεκαληηθή παξάκεηξνο πνπ πξνθύπηεη από ηα ηξαγνύδηα είλαη ν ξπζκόο. 

Σα 8 από ηα 18 ηξαγνύδηα θέξνπλ ην ξπζκηθό ραξαθηήξα ησλ 3/4 θαη ηα 7 ησλ 2/4 

ελώ παξάιιεια δηαπηζηώλεηαη όηη 1 ηξαγνύδη ζε 2/4 ζην Β κέξνο ηνπ αιιάδεη 

ξπζκηθή αγσγή ζε 3/4. Σέινο, από 1 θνξά ζπλαληώληαη νη ξπζκηθέο ελδείμεηο ησλ 4/4, 

6/8 θαη 3/8.  

  

Ρπζκόο Αξηζκόο ηξαγνπδηώλ 

3/4 8 

2/4 7 

4/4 1 

6/8 1 

3/8 1 

 
Πίνακαρ πος δείσνει ηιρ πςθμικέρ ενδείξειρ ηων ηπαγοςδιών και ηον απιθμό εμθάνιζήρ 

ηοςρ 

 

 

Όζνλ αθνξά ζην θνκκάηη γηα πηάλν ζηελ πιεηνςεθία ησλ κεξώλ ηνπ, ζηα 4 από ην 

ζύλνιν ησλ 5, θπξηαξρεί ν ξπζκόο ησλ 2/4 θαη 1 θνξά εκθαλίδεηαη ξπζκηθή έλδεημε 

γηα 6/8. 
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Μέξε Σνληθόηεηεο Ρπζκόο 

1ν  Φα+ 2/4 

2ν  Φα+ 2/4 

3ν  ηb+        Φα+ 6/8 

4ν  ξε-         Ρε+ 2/4 

5ν  Φα+ 2/4 

 

Πίνακαρ πος δείσνει ηιρ ηονικόηηηερ και ηον πςθμό ζε κάθε ένα από ηα μέπη ηος 
κομμαηιού για πιάνο 

 

 

ρεηηθά κε ην ζηηρνπξγηθό κέηξν ησλ ζπλζέζεσλ ηνπ Θ. αθειιαξίδε δηαπηζηώλεηαη 

εμαξρήο όηη πθίζηαηαη πνηθηιία σο πξνο ην είδνο ηνπ ζηίρνπ, ησλ ζπιιαβώλ πνπ ηνλ 

απαξηίδνπλ, ηνλ ηνληζκό θαη ηελ νκνηνθαηαιεμία. Δθείλν πνπ κπνξεί λα εηπσζεί 

ζπλνιηθά είλαη όηη νη δνκέο δελ ζπγθξνηνύληαη απνθιεηζηηθά από έλα είδνο 

ζηηρνπξγηθνύ κέηξνπ (γηα παξάδεηγκα κόλν ηακβηθό ή κόλν αλαπαηζηηθό), αξηζκνύ 

θαη ηνληζκνύ ησλ ζπιιαβώλ (γηα παξάδεηγκα όιεο νη ζπιιαβέο νμύηνλεο ή 

παξνμύηνλεο). Δληνύηνηο, ζπρλά παξαηεξείηαη κεγαιύηεξε νκνηνγέλεηα ζην Β κέξνο 

ελόο ηξαγνπδηνύ, δειαδή ζην Ρεθξαίλ. Η νκνηνγέλεηα απηή αθνξά ζε έλα είδνο 

ζηηρνπξγηθνύ κέηξνπ ή ζηελ νκνηνθαηαιεμία. Έηζη, από ηα 18 ηξαγνύδηα ηα 14 

εκθαλίδνπλ νκνηνκνξθία είηε σο πξνο ην είδνο ηνπ ζηίρνπ είηε ηνπ ηνληζκνύ είηε ηεο 

νκνηνθαηαιεμίαο ζην Β ηκήκα ηνπο, 9 ηξαγνύδηα παξνπζηάδνπλ νκνηνγέλεηα ζην Α 

κέξνο ηνπο (ηα 8 ζηελ νκνηνθαηαιεμία θαη ην 1 σο πξνο ην είδνο ηνπ ζηίρνπ) θαη 4 

θνκκάηηα έρνπλ ην ίδην είδνο νκνηνθαηαιεμίαο ηόζν ζην Α όζν θαη ζην Β κέξνο ηνπο. 

Σέινο, απόιπηε νκνηνκνξθία επηδεηθλύεη κόλν 1 ηξαγνύδη, ην εκβαηήξην «Φειά ζην 

κέησπν» από ηνλ Βαθηιζηικό, όπνπ όινη νη ζηίρνη ηνπ ηξαγνπδηνύ, θαη ζην Α θαη ζην 

Β κέξνο, είλαη ηακβηθνί κε πιεθηή νκνηνθαηαιεμία.    

Οη εθδνηηθνί νίθνη πνπ έρνπλ εθδώζεη ηα 19 θνκκάηηα πνπ αλαιύνληαη είλαη 5. 

πγθεθξηκέλα είλαη νη: «Μπζηαθίδεο, Δπζηαζηάδεο θαη (ή &) Μαθξήο», «εθδνηηθόο 

νίθνο ʺΜνπζηθήʺ, Μπζηαθίδνπ θαη (ή &) Μαθξή», «Μπζηαθίδεο-Δπζηαζηάδεο», 

«εθδόζεηο Γατηάλνπ» και «κνπζηθόο θαη εθδνηηθόο νίθνο ΓΑΨΣΑΝΟΤ». Πην 

ζπγθεθξηκέλα ζηελ πιεηνλόηεηά ηνπο νη παξηηηνύξεο έρνπλ εθδνζεί από ηνλ εθδνηηθό 

νίθν «ʺΜνπζηθήʺ, Μπζηαθίδνπ θαη Μαθξή» (10 ηξαγνύδηα), αξθεηά θνκκάηηα έρεη 

324



 

εθδώζεη ν νίθνο «εθδόζεηο Γατηάλνπ» (5 ηξαγνύδηα) θαη αθνινύζσο νη εθδνηηθνί 

νίθνη «κνπζηθόο θαη εθδνηηθόο νίθνο ΓΑΨΣΑΝΟΤ», «Μπζηαθίδεο, Δπζηαζηάδεο θαη 

Μαθξήο» θαη «Μπζηαθίδεο-Δπζηαζηάδεο» (2, 1, 1 ηξαγνύδηα αληίζηνηρα). 

 

Δθδνηηθνί νίθνη Αξηζκόο ηξαγνπδηώλ 

Μπζηαθίδεο, Δπζηαζηάδεο 

θαη Μαθξήο 
1 

ʺΜνπζηθήʺ, Μπζηαθίδνπ 

 θαη Μαθξή 
10 

Μπζηαθίδεο-Δπζηαζηάδεο 1 

εθδόζεηο Γατηάλνπ 5 

κνπζηθόο θαη εθδνηηθόο 

νίθνο ΓΑΨΣΑΝΟΤ 
2 

 

Πίνακαρ πος δείσνει ηοςρ εκδοηικούρ οίκοςρ και ηα ηπαγούδια πος έσοςν εκδοθεί 
από αςηούρ 

 

 

Πξνρσξώληαο ζηε κειέηε ησλ 17 ηξαγνπδηώλ πνπ απαξηίδνπλ ηηο ηξεηο νπεξέηεο ηνπ 

Νίθνπ Υαηδεαπνζηόινπ (Μονηέρνα καμαριέρα, Ερωηικά Γσμνάζια, Οι Απάτηδες ηων 

Αθηνών), νη νπνίεο απνηεινύλ αληηθείκελν κειέηεο γηα ην παξόλ πόλεκα, παξαηεξεί 

θαλείο όηη 8 ηξαγνύδηα είλαη ληνπέηα, 15 από ηα 17 μεθηλνύλ κε εηζαγσγή εθ ησλ 

νπνίσλ ζε 1 ηξαγνύδη ε εηζαγσγή ηαπηίδεηαη κε ηνλ ρνξό. Αθόκε, 1 ηξαγνύδη 

νινθιεξώλεηαη κε coda γηα ηελ νπνία ππάξρεη επηζήκαλζε ζηελ έθδνζε, 2 θνκκάηηα 

αξρίδνπλ κε ηελ V βαζκίδα ηεο θιίκαθαο θαη ζε 2 ηξαγνύδηα πθίζηαηαη θαη Γ κέξνο 

ζηε κνξθνινγηθή δηάξζξσζή ηνπο.  

Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλόο όηη ην ζύλνιν ησλ ηξαγνπδηώλ (17) αλεμάξηεηα από 

ηελ ηνληθόηεηα έλαξμεο θαηαιήγεη ζε Μείδνλα ηνληθόηεηα. Δπηπξόζζεηα, 9 

ηξαγνύδηα έρνπλ ηνλ ίδην ηνληθό (Μείδνλα) ραξαθηήξα ζηελ αξρή θαη ην ηέινο θαη ζε 

8 παξαηεξείηαη ηνληθή αιιαγή, ε νπνία ζεκαηνδνηεί ζε θάζε πεξίπησζε 

δηαθνξνπνίεζε είηε αλαθνξηθά κε ηνλ ξπζκό είηε ζρεηηθά κε ηε δνκή («ππόδεημε» 
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εηζαγσγήο, ηνπ Α ή ηνπ Β). Από ηα 8 πνπ δηαθνξνπνηνύληαη ηνληθά 6 ηξαγνύδηα 

μεθηλνύλ κε Διάζζνλα ηνληθόηεηα θαη νινθιεξώλνληαη ζε Μείδνλα θαη 2 ηξαγνύδηα 

δηαηεξνύλ ην Μείδνλα ραξαθηήξα ηνπο. 

Οη θιίκαθεο πνπ ζπλαληώληαη ζηα 9 θνκκάηηα κε ίδηα ηνληθή έλαξμε θαη ηέινο είλαη: 

ε Φα+ ζε 5 ηξαγνύδηα, νι+ ζε 2 ηξαγνύδηα θαη από 1 θνξά νη Νην+ θαη Μηb+.  

 

Σνληθόηεηα Αξηζκόο ηξαγνπδηώλ 

Φα+ 5 

νι+ 2 

Νην+ 1 

Μηb+ 1 

 

Πίνακαρ πος δείσνει πόζα ηπαγούδια απσίζοςν και ηελειώνοςν ζηην ίδια ηονικόηηηα 

 

 

Αλαθνξηθά κε ηηο δηαθνξνπνηήζεηο ζηα ππόινηπα 8 ηξαγνύδηα παξαηεξείηαη όηη εμ 

απηώλ 4 αξρίδνπλ ζε Διάζζνλα θαη θαηαιήγνπλ ζηελ νκώλπκε Μείδνλα ηνληθόηεηα. 

2 μεθηλνύλ επίζεο ζε Διάζζνλα αιιά ηειεηώλνπλ ζηε ζρεηηθή Μείδνλα θαη 2 

μεθηλνύλ από Μείδνλα θαη θάλνπλ ακθόηεξα κεηαηξνπία ζηελ IV βαζκίδα, όπνπ θαη 

νινθιεξώλνληαη. 
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Πίνακαρ πος δείσνει πόζα ηπαγούδια παποςζιάζοςν ηονικέρ αποκλίζειρ και ποιερ είναι 

αςηέρ 
 

Δλδηαθέξνλ πξνμελεί επίζεο θαη ζηηο νπεξέηεο ηνπ Ν. Υαηδεαπνζηόινπ ε επηινγή 

ηνπ ξπζκνύ. ηελ πιεηνςεθία ηνπο ηα ηξαγνύδηα είλαη γξακκέλα ζε 3/4 (6 

ηξαγνύδηα), πνιύ ζπρλά ζπλαληάηαη ε ξπζκηθή αγσγή ησλ 2/4 (5 ηξαγνύδηα) θαη από 

2 θνξέο ν ζπλζέηεο επηιέγεη ηνλ ξπζκό ησλ 4/4 θαη 7/8 ζηα ηξαγνύδηα ηνπ. 

 

Ρπζκόο Αξηζκόο ηξαγνπδηώλ 

3/4 6 

2/4 5 

4/4 2 

7/8 2 

 

Πίνακαρ πος δείσνει ηον πςθμό ηων ηπαγοςδιών και ηον απιθμό εμθάνιζήρ ηοςρ 

 

 

Σαπηόρξνλα, 3 ηξαγνύδηα εκθαλίδνπλ ξπζκηθή δηαθνξνπνίεζε θαηά ηελ εμέιημή ηνπο. 

1 ηξαγνύδη μεθηλά ζε 2/4 (εηζαγσγή)  αιιάδεη ξπζκηθή αγσγή ζε 6/8 ζε ζπγθεθξηκέλν 

Σνληθέο Γηαθνξνπνηήζεηο Αξηζκόο ηξαγνπδηώλ Σνληθόηεηα 

Από Διάζζνλα ζηε ζρεηηθή 

Μείδνλα 

 

2 

 

ξε-         Φα+ 

λην-          Μηb+ 

Από ηελ αξρηθή Μείδνλα 

ζηελ IV ηεο θιίκαθαο 
2 

Ρε+         νι+  

Νην+         Φα+ 

Από Διάζζνλα ζηελ 

νκώλπκε Μείδνλα 

 

 

4 

 

 

κη-          Μη+ 

ια-         Λα+ 

ζνι-         νι+ 

θα-         Φα+ 
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κέξνο ηνπ ηξαγνπδηνύ (ζην Α) θαη επαλέξρεηαη ζε 2/4 (ζην Β) ξπζκόο κε ηνλ νπνίν 

θαη νινθιεξώλεηαη. Σν ίδην πεξίπνπ ξπζκηθό ζρήκα απαληάηαη ζε 1 αθόκα ηξαγνύδη, 

όπνπ επίζεο αξρίδεη ζε 2/4 (εηζαγσγή) αιιάδεη ζε 6/8 (ζην Α) θαη νινθιεξώλεηαη ζε 

3/8 (ζην Β). Σέινο, 1 ηξαγνύδη κε ξπζκηθό ραξαθηήξα 7/8 ζην κέξνο ηνπ ρνξνύ 

αιιάδεη ξπζκηθή αγσγή ζε 3/4. 

Σν ζηνηρείν ηνπ ρνξνύ είλαη θπξίαξρν θαη ζηα έξγα ηνπ Ν. Υαηδεαπνζηόινπ, ηα 

νπνία ραξαθηεξίδνληαη από ξπζκηθή πνηθηιία. Από ην ζύλνιν ησλ 17 ηξαγνπδηώλ ηα 

8 πεξηιακβάλνπλ θαη ρνξό πνπ ζπλήζσο νινθιεξώλεη ην ηξαγνύδη, ελώ ππάξρεη θαη 1 

πεξίπησζε όπνπ ν ρνξόο ηαπηίδεηαη κε ηελ εηζαγσγή ηνπ θνκκαηηνύ. Ο ξπζκηθόο 

παικόο ηνπ Valse αλαδεηθλύεηαη θαη ζηα ηξαγνύδηα ηνπ Ν. Υαηδεαπνζηόινπ σο 

θπξίαξρνο θαζώο εκθαλίδεηαη ζε 3 ηξαγνύδηα θαη ζε 2 επηπιένλ σο δηαθνξνπνίεζε 

ηνπ ξπζκηθνύ ζρήκαηνο θαζνξίδνληαο έηζη, ηε κεηάβαζε ζε ζπγθεθξηκέλν κέξνο ηνπ 

θνκκαηηνύ (ζην Β γηα ηε κία πεξίπησζε θαη ζην κέξνο ηνπ ρνξνύ γηα ηελ άιιε). Η 

εμαηξεηηθά δεκνθηιήο θαηά ηελ επνρή νξρεζηηθή έλδεημε ηνπ Tango ραξαθηεξίδεη 2 

ηξαγνύδηα εθ ησλ νπνίσλ κάιηζηα ην 1 θέξεη ηελ ππόδεημε Tango alla Spagnola ελώ 

από 1 θνξά απαληάηαη ην tempo Mazurka, Fox-Trot, Sirto θαη Marcia.  

 

Tempo Αξηζκόο ηξαγνπδηώλ 

Valse 3 

Mazurka 1 

Tango 2 

Fox-Trot 1 

Sirto 1 

Marcia 1 

 

Πίνακαρ πος δείσνει ζε πόζα ηπαγούδια εμθανίζεηαι η κάθε πςθμική οπσηζηική ένδειξη 
(tempo) 

 

 

Δμεηάδνληαο ηα ηξαγνύδηα ηνπ Ν. Υαηδεαπνζηόινπ σο πξνο ην ζηηρνπξγηθό ηνπο 

κέηξν γίλεηαη θαλεξό όηη ελ γέλεη δηαζέηνπλ αξθεηά κεγάιε νκνηνγέλεηα θαη 

ζπκκεηξηθόηεηα ηόζν ζηα επί κέξνπο ηκήκαηά ηνπο όζν θαη ζπλνιηθά. Σα δηάθνξα 

δνκηθά κέξε ησλ ηξαγνπδηώλ αλαπηύζζνπλ έλα είδνο ζπζρεηηζκνύ κεηαμύ ηνπο πνπ 
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ππνγξακκίδεηαη από ηε κεηξηθή. Ο ζπζρεηηζκόο απηόο αθνξά ηελ πνιύ ζπλεπή θαη 

θξνληηζκέλε ελαιιαγή ζηίρσλ, είηε σο πξνο ην είδνο ηνπ ζηίρνπ είηε σο πξνο ηνλ 

αξηζκό ησλ ζπιιαβώλ, ηνλ ηνληζκό θαη ηελ νκνηνθαηαιεμία πνπ εκθαλώο είλαη 

αξθεηά πξνζεγκέλε. Έηζη, δηαπηζηώλεηαη όηη ε κεηξηθή δηάξζξσζε ησλ ζηίρσλ 

ζπλνιηθά σο επί ην πιείζηνλ είλαη ιηηή θαη δελ απνηειείηαη από πνιιά, δηαθνξεηηθά 

θαη κηθηά είδε. Από ηα 17 ηξαγνύδηα ηα 9 επηδεηθλύνπλ ζπζρεηηζκό κεηαμύ ηνπ Α θαη 

Β κέξνπο κέζσ ίδηαο νκνηνθαηαιεμίαο (ηα 6) ή κέζσ ίδηνπ είδνπο ζηίρνπ (ηα 3). 

Σαπηόρξνλα, ζπλνιηθή νκνηνκνξθία ζηίρνπ (δειαδή έλα είδνο ζηηρνπξγηθνύ κέηξνπ) 

ζην Α εληνπίδεηαη ζε 7 ηξαγνύδηα θαη αληίζηνηρα ζην Β ζε 6 ελώ ζε όηη αθνξά ηελ 

νκνηνθαηαιεμία νκνηνκνξθία παξαηεξείηαη ζε 13 ηξαγνύδηα γηα ην Α κέξνο θαη ζε 

12 ηξαγνύδηα γηα ην Β ηκήκα ηεο δηάξζξσζεο. Σέινο, από ην ζύλνιν ησλ ηξαγνπδηώλ 

κόλν ζε 1 εληνπίδεηαη νκνηνγέλεηα, ηόζν ζηηρνπξγηθνύ κέηξνπ όζν θαη 

νκνηνθαηαιεμίαο, θαη ζην Α θαη ζην Β κέξνο ηνπ θαζώο όινη νη ζηίρνη είλαη ηακβηθνί 

κε πιεθηή νκνηνθαηαιεμία («Σν Καξλαβάιη», Μονηέρνα Καμαριέρα).  

ηνπο εθδνηηθνύο νίθνπο πνπ έρνπλ εθδώζεη ηα ηξαγνύδηα ηνπ Ν. Υαηδεαπνζηόινπ 

πνπ κειεηώληαη ζπγθαηαιέγνληαη νη: «εθδνηηθόο νίθνο ηνπ Γεσξγίνπ Γ. Φέμε» πνπ 

έρεη εθδώζεη ηελ πιεηνςεθία ησλ ηξαγνπδηώλ (11), «Edition J.D’ Andria 

Constantinople» θαη «κνπζηθόο εθδνηηθόο νίθνο Μηραήι Κσλζηαληηλίδνπ» πνπ έρνπλ 

εθδώζεη από 1 θνκκάηη θαζώο θαη ε ζηαζάξρεο Έιζα Έλθει, ζηελ νπνία απνδίδνληαη 

νη εθδόζεηο 2 ηξαγνπδηώλ. Θα πξέπεη ζην ζεκείν απηό λα αλαθεξζεί όηη από 1 

θνκκάηη απνπζηάδεη ην εμώθπιιν θαη από 1 αθόκε δελ είλαη εθηθηή ε άληιεζε 

πιεξνθνξηώλ ζρεηηθώλ κε ηνλ εθδνηηθό νίθν ηνπ ελ ιόγσ ηξαγνπδηνύ. 

 

Δθδνηηθνί νίθνη Αξηζκόο ηξαγνπδηώλ 

εθδνηηθόο νίθνο ηνπ 

Γεσξγίνπ Γ. Φέμε 
11 

κνπζηθόο εθδνηηθόο νίθνο 

Μηραήι Κσλζηαληηλίδνπ 
1 

νίθνο Edition J.D’ Andria 1 

Έιζα Έλθει 2 

Πίνακαρ πος δείσνει ηοςρ εκδοηικούρ οίκοςρ και ηα ηπαγούδια πος έσοςν εκδοθεί 
από αςηούρ 
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1.2. ΑΝΑΛΤΗ  

Μειεηώληαο ηα παξαπάλσ ζηνηρεία πνπ πξνθύπηνπλ από ηα ηξαγνύδηα πνπ 

απαξηίδνπλ ηηο νπεξέηεο ησλ δύν ζπλζεηώλ αλαδύνληαη θάπνηα πνιύ ρξήζηκα 

ζπκπεξάζκαηα αλαθνξηθά κε ηε ζπρλόηεηα εκθάληζεο ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ πνπ 

θαζνξίδνπλ ηηο δνκέο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηξαγνπδηώλ, ην πεξηερόκελό ηνπο 

αιιά θαη ηηο ζπλζεηηθέο επηινγέο ηνπ θάζε θαιιηηέρλε μερσξηζηά.  

Υαξαθηεξηζηηθό ηεο επνρήο ζύλζεζεο θαη παξάζηαζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ έξγσλ 

απνηεινύζε ε αγάπε πξνο ηνπο ρνξνύο. Απηή ε ηάζε λα ελζσκαηώλνληαη ρνξεπηηθά 

κέξε θπξίσο ζην ηέινο ησλ ηξαγνπδηώλ αιιά επηπιένλ λα επηζεκαίλεηαη θαη ν 

αλάινγνο ρνξεπηηθόο ξπζκηθόο παικόο ζηελ αξρή ζπλαληάηαη ηόζν ζηηο νπεξέηεο ηνπ 

πξώηνπ δηδάμαληα Θ. αθειιαξίδε όζν θαη ζηηο νπεξέηεο ηνπ Ν. Υαηδεαπνζηόινπ 

επηβεβαηώλνληαο κε απηό ηνλ ηξόπν αθελόο ηα δνκηθά ζπζηαηηθά ηεο Οπεξέηαο θαη 

ζηελ Διιάδα θαη αθεηέξνπ ηηο επξσπατθέο επηξξνέο ηνπ είδνπο. Παξάιιεια, από 

ηνπο ξπζκνύο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν θάζε κνπζνπξγόο πξνθύπηεη ηζηνξηθά θαη πνηνη 

ήηαλ νη δεκνθηιείο, ζηελ Αζήλα θαη ηελ Διιάδα ελ γέλεη, αλά ρξνληθή πεξίνδν, ρνξνί 

θαζώο νπνηαδήπνηε «εηζαγόκελε» ηάζε, πξνεξρόκελε από ηελ Δπξώπε ή ηελ 

Ακεξηθή, νη ζπλζέηεο θξόληηδαλ λα ηε κεηαθέξνπλ ζηηο θαηλνύξγηεο ηνπο νπεξέηεο 

πξνθαιώληαο ελζνπζηαζκό ζε ζπλδπαζκό κε εηζπξαθηηθέο επηηπρίεο. Δλδεηθηηθό ηεο 

αγάπεο πνπ έηξεθε ην θνηλό πξνο ηνπο ρνξνύο αιιά θαη ηεο εμνηθείσζεο κε ηα 

δηάθνξα ξπζκηθά είδε κπνξεί λα ζεσξεί ην γεγνλόο όηη ζηηο έληππεο εθδόζεηο ησλ 

ηξαγνπδηώλ ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο ηα ηξαγνύδηα όρη απιά αλαγξάθνληαη ζην 

εμώθπιιν κε ηνλ ηίηιν ηνπο αιιά θαη κε ην είδνο ηνπ ρνξνύ γηα παξάδεηγκα από ηελ 

νπεξέηα Πικ-Νικ (1915) ηνπ Θ. αθειιαξίδε ην ηξαγνύδη «Δγώ κνλάρα μέξσ» 

αλαθέξεηαη ζην εμώθπιιν ηεο παξηηηνύξαο σο Πόλκα.   

Έηζη, ακθόηεξνη νη ζπλζέηεο ζηελ πιεηνλόηεηα ησλ ηξαγνπδηώλ ηνπο εηζάγνπλ ην 

tempo ηνπ Valse. Όπσο πξνέθπςε από ηε ζύγθξηζε, δεκνθηιείο, επίζεο, ήηαλ νη 

ρνξνί Mazurka θαη Tango ελώ αμηνπξόζεθην είλαη ην γεγνλόο όηη ελώ ν Θ. 

αθειιαξίδεο ζπλζέηεη αξθεηά ηξαγνύδηα βαζηζκέλα ζην ξπζκηθό παικό ηεο Polka ν 

Ν. Υαηδεαπνζηόινπ δελ ρξεζηκνπνηεί ην ζπγθεθξηκέλν ξπζκό νύηε κία θνξά, 

ηνπιάρηζηνλ ζηα ηξαγνύδηα πνπ εδώ κειεηώληαη.   

Κνηλόο ηόπνο θαη ησλ δύν ζπλζεηώλ είλαη ε εηζαγσγή ξπζκηθνύ παικνύ πνπ 

παξαπέκπεη ζην ειιεληθό ηδίσκα. Απηή ε επηινγή είλαη πην μεθάζαξε ζην έξγν ηνπ 
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Ν. Υαηδεαπνζηόινπ θαζώο θάλεη ρξήζε ηνπ ειιεληθόηαηνπ ξπζκνύ 7/8. Η επηινγή 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ξπζκνύ ζαθέζηαηα δελ είλαη ηπραία θαη αλακθίβνια θαλεξώλεη 

ηε ζπλεηδεηή πξόζεζε ηνπ ζπλζέηε λα ρξεζηκνπνηήζεη ειιεληθά ζηνηρεία ζηα έξγα 

ηνπ. Απηό εληζρύεηαη αθόκα πεξηζζόηεξν από ην γεγνλόο όηη θαη ηα 2 ηξαγνύδηα κε 

ξπζκό 7/8 πνπ εμεηάδνληαη θέξνπλ ηίηινπο (αιιά θαη πεξηερόκελν) πνπ παξαπέκπνπλ 

επζέσο ζε ζπλήζεηεο ηεο ειιεληθήο πξαγκαηηθόηεηαο: «Σν ηξαγνύδη ηεο ιαληέξλαο», 

ζην νπνίν επηπιένλ πξνζηίζεηαη θαη ε ξπζκηθή έλδεημε Sirto παξά ην γεγνλόο όηη ζην 

ίδην ηξαγνύδη ην κέξνο ηνπ ρνξνύ αιιάδεη ξπζκηθή αγσγή ζε 3/4 θαη κάιηζηα κε ηε 

ξπζκηθή ππόδεημε Valse θαη «Η Ρεηζίλα». Αιιά θαη ν Θ. αθειιαξίδεο ρξεζηκνπνηεί 

ην ειιεληθό ζηνηρείν δίλνληαο ην όλνκα ηνπ ρνξνύ Καδρίλλιες, δεκνθηινύο ρνξνύ 

ζηελ Κεθαινληά, ζην θνκκάηη γηα πηάλν αλεμάξηεηα από ην γεγνλόο όηη σο ρνξόο 

πξνέξρεηαη από ηε Γαιιία.  

Από ηα ηξαγνύδηα θαίλεηαη ε πξνζπάζεηα ηνπ Ν. Υαηδεαπνζηόινπ γηα ξπζκηθή 

πνηθηιία θαζώο δελ ρξεζηκνπνηεί κε κεγάιε ζπρλόηεηα εκθάληζεο ζπγθεθξηκέλνπο 

ρνξεπηηθνύο ξπζκνύο αιιά δείρλεη κία επξύηεηα σο πξνο ηηο ξπζκηθέο επηινγέο. 

αθώο θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ ηξαγνπδηώλ πνπ ζηνηρεηνζεηνύλ ηηο νπεξέηεο ηνπ 

επηθξαηεί ν ξπζκηθόο παικόο ηνπ Valse θαη ησλ επξσπατθώλ ηάζεσλ ηεο επνρήο αιιά 

ζε γεληθέο γξακκέο παξαηεξείηαη ηζνξξνπία σο πξνο ηε ρξήζε ησλ ξπζκηθώλ 

ππνδείμεσλ θαη όρη κία ππέξκεηξε πξνηίκεζε πξνο έλα ζπγθεθξηκέλν είδνο 

ρνξεπηηθνύ ζρήκαηνο. Δλδεηθηηθόο ηεο πνιπξπζκίαο πνπ δηαθξίλεη ηα ηξαγνύδηα ηνπ 

είλαη θαη ν ξπζκηθόο παικόο ηνπ ρνξνύ Fox-Trot θαη ηνπ One step, πνπ δελ 

ζπλαληώληαη ζε ηξαγνύδηα ηνπ Θ. αθειιαξίδε αιιά θαη ε επηινγή ηνπ «εμσηηθνύ» 

Tango alla Spagnola πνπ ην δηαθνξνπνηεί αηζζεηηθά από ην απιό Tango πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηα ππόινηπα ηξαγνύδηα πνπ κειεηώληαη. 

Αλαθνξηθά κε ηνλ ξπζκό δηαπηζηώλεη θαλείο όηη ιόγσ ηεο ελζσκάησζεο πνιιώλ 

ρνξεπηηθώλ ξπζκηθώλ ζρεκάησλ (tempo) ζηα ηξαγνύδηα δεζπόδεη ε ρξήζε ησλ 3/4 

θαη αθνινύζσο ησλ 2/4. Δηδηθά ν Θ. αθειιαξίδεο εηζάγεη ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο 

απηνύο δύν ξπζκνύο ζε πνιύ κεγάιε ζπρλόηεηα ζηα ηξαγνύδηα ηνπ θάηη πνπ δελ είλαη 

ηόζν εκθαλέο ζηηο ζπλζέζεηο ηνπ Ν. Υαηδεαπνζηόινπ, ν νπνίνο θαη ζ’ απηή ηελ 

πεξίπησζε θξαηά ηηο ηζνξξνπίεο. πγρξόλσο, όπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, είλαη 

μεθάζαξε ε πξόζεζή ηνπ λα εηζάγεη ζηνηρεία ειιεληθόηεηαο ζηα ηξαγνύδηα ηνπ θάηη 
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πνπ πηζηνπνηείηαη θαη κε ηε ρξήζε ηνπ ξπζκνύ 7/8, ξπζκόο πνπ δελ απαληάηαη 

αληίζηνηρα ζε ηξαγνύδηα ηνπ Θ. αθειιαξίδε.  

Πάλησο θαη νη δύν επηιέγνπλ σο ζπλζεηηθή πξαθηηθή ζε πνιιά ηξαγνύδηα ηελ 

κεηαβνιή ηνπ ξπζκνύ θαηά ηελ ξπζκηθή θαη κεισδηθή πνξεία ησλ ηξαγνπδηώλ ηνπο 

επηηπγράλνληαο αθελόο ξπζκηθή πνηθηιία, θεξδίδνληαο έηζη ζε πξσηνηππία θαη 

ελδηαθέξνλ, θαη αθεηέξνπ από κνξθνινγηθήο άπνςεο θαηαθέξλνπλ λα 

απνζαθελίδνπλ ηε δηάξζξσζε θαη ηηο όπνηεο αιιαγέο ζπληεινύληαη εληόο ηνπ 

ηξαγνπδηνύ.  

Σν πξνζσπηθό ζπλζεηηθό ύθνο ηνπ θάζε κνπζνπξγνύ θαζίζηαηαη θαλεξό θαη από ην 

αξκνληθό ππόβαζξν πνπ ζπλαληάηαη ζηα έξγα ηνπ. Από απηή ηελ άπνςε είλαη 

αμηνζεκείσηε ε ηνληθή «ζηαζεξόηεηα» πνπ δηαθξίλεη ηα ηξαγνύδηα ηνπ Θ. 

αθειιαξίδε θαζώο από ηε κειέηε ηνπο δηαπηζηώλεη θαλείο όηη ζηε ζπληξηπηηθή 

πιεηνςεθία ηνπο αξρίδνπλ θαη ηειεηώλνπλ ζηελ ίδηα ηνληθόηεηα ελώ νη όπνηεο ηνληθέο 

δηαθνξνπνηήζεηο ζπληεινύληαη θαηά ηελ εμειηθηηθή πνξεία ηνπ ηξαγνπδηνύ κάιινλ 

έρνπλ ζαλ ζηόρν ηνλ αξκνληθό εκπινπηηζκό ηνπ. Σελ αξρή απηή ηεο 

«ζηαζεξόηεηαο», ν ζπλζέηεο ηελ «ππεξεηεί» κε ζπλέπεηα θαη κόιηο ηξεηο θνξέο 

παξεθθιίλεη απηήο επηιέγνληαο δηαθνξεηηθό ηνληθό ηέινο γηα ηα ηξαγνύδηα ηνπ αλ θαη 

ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί όηη ζην θνκκάηη γηα πηάλν πνπ απνηειείηαη από 5 κέξε 

επηδεηθλύεη κεγαιύηεξε αξκνληθή επειημία ηνπιάρηζηνλ ζπγθξηηηθά κε ην ζύλνιν ησλ 

ζπλζέζεώλ ηνπ πνπ κειεηώληαη. 

ηνλ αληίπνδα ηα έξγα ηνπ Ν. Υαηδεαπνζηόινπ θέξνπλ κία ηάζε πεηξακαηηζκνύ θαη 

αλαδήηεζεο θαηλνύξγησλ δνκώλ θάζε θνξά. Σα κηζά ζρεδόλ από ηα 17 ηξαγνύδηα 

έρνπλ ίδην ηνληθό ραξαθηήξα σο αξρή θαη ηέινο θαη νη όπνηεο ηνληθέο απνθιίζεηο 

ζπληεινύληαη ζηε δηάξθεηα ηνπ ηξαγνπδηνύ θαη εδώ έρνπλ ην ραξαθηήξα ηνπ 

αξκνληθνύ πινπξαιηζκνύ. Σαπηόρξνλα, ζηα ηξαγνύδηα πνπ παξνπζηάδνπλ 

δηαθνξνπνίεζε σο πξνο ην ηνληθό ηέινο, ζα κπνξνύζε θαλείο λα παξαηεξήζεη όηη νη 

κεηαβνιέο δελ είλαη θαζόινπ ηπραίεο αιιά ζηνηρεηνζεηνύλ θαηά θάπνην ηξόπν έλα 

κνηίβν πνπ ηείλεη λα θαηαζηεί πξνζσπηθό ύθνο ηνπ ζπλζέηε. Έηζη, εληνπίδνληαη 

ζπλζέζεηο γξακκέλεο ζε Διάζζνλα ηνληθόηεηα πνπ θαηαιήγνπλ ζηελ νκώλπκε 

Μείδνλα, όπνπ νινθιεξώλεηαη ην εθάζηνηε ηξαγνύδη, ζπλζέζεηο πνπ κε ηνληθόηεηα 

έλαξμεο επίζεο Διάζζνλα θαηαιήγνπλ ζηε ζρεηηθή Μείδνλα θαη ηέινο ηξαγνύδηα πνπ 
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από ηελ αξρηθή Μείδνλα θάλνπλ κεηαηξνπία θαη θαηαιήγνπλ ζηελ IV βαζκίδα ηεο 

αξρηθήο θιίκαθαο.  

Όπσο ζπκβαίλεη κε ηηο ξπζκηθέο αιιαγέο έηζη θαη κε ηηο αξκνληθέο θαη νη δύν 

ζπλζέηεο έρνπλ επηιέμεη λα ππνγξακκίδνπλ κέζσ απηώλ ηε δνκή ηεο θόξκαο ηνπ θάζε 

ηξαγνπδηνύ. πγθεθξηκέλα, νη κεηαβνιέο νξηνζεηνύλ ή επηζεκαίλνπλ ηε κεηάβαζε ζε 

θαζέλα από ηα δνκηθά ηκήκαηα ησλ θνκκαηηώλ (εηζαγσγή, Α, Β, Γ, ρνξόο) 

επηηπγράλνληαο ζπλάκα ηελ απαξαίηεηε ξπζκηθή θαη αξκνληθή πνηθηιία γηα ηα 

ηξαγνύδηα ηνπο. Δπηπιένλ, θνηλό ζηνηρείν ζηα ηξαγνύδηα θαη ησλ δύν ζπλζεηώλ 

απνηειεί ε επηινγή, νξηζκέλα εμ απηώλ, λα μεθηλνύλ κε ηελ V βαζκίδα ηεο αξρηθήο 

θιίκαθαο θαη κεηά από θάπνηα κέηξα λα εκθαλίδεηαη ε Σνληθή (I) βαζκίδα. Σν ηκήκα 

απηό ζπρλά ηαπηίδεηαη κε ηελ εηζαγσγή, ζε όπνηα ηξαγνύδηα απηή ππάξρεη. 

Αλάινγν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ επίζεο νη ηνληθόηεηεο ζηηο νπνίεο είλαη γξακκέλα 

ηα ηξαγνύδηα. Έρνληαο σο θξηηήξην ηνλ δηαζθεδαζηηθό ξόιν πνπ θαιείηαη λα 

δηαδξακαηίζεη κία νπεξέηα ακθόηεξνη νη ζπλζέηεο γξάθνπλ σο επί ην πιείζηνλ ζε 

Μείδνλεο ηνληθόηεηεο. Πξέπεη κάιηζηα λα ζεκεησζεί όηη αλεμάξηεηα από ηελ 

ηνληθόηεηα έλαξμεο ην ηέινο έξρεηαη πάληνηε ζε Μείδνλα πεξηβάιινλ. Σελ αξρή 

απηή αθνινπζεί αθόκε θαη ην πνιεκηθό εκβαηήξην «Φειά ζην κέησπν» ηνπ Θ. 

αθειιαξίδε, από ηελ νπεξέηα Ο Βαθηιζηικός (1918) πνπ κπνξεί ιόγσ πνηεηηθνύ 

πεξηερνκέλνπ λα μεθηλά κε Διάζζνλα ηνληθόηεηα, αιιά θαη απηό νινθιεξώλεηαη ζε 

Μείδνλα, όπσο ζα εμεηαζηεί θαη παξαθάησ.   

Με δηαθνξά ε πην πνιπρξεζηκνπνηεκέλε θιίκαθα είλαη ε Φα+ πνπ ραξαθηεξίδεη ηα 

πεξηζζόηεξα από ηα ηξαγνύδηα θαη ησλ δύν ζπλζεηώλ. ε γεληθέο γξακκέο νη 

θιίκαθεο πνπ επηιέγνληαη εθηείλνληαη από ηε Νην κέρξη ηε νι ηόζν γηα ηηο Μείδνλεο 

όζν θαη γηα ηηο Διάζζνλεο θιίκαθεο. Φαίλεηαη όηη ην εύξνο απηό εμππεξεηνύζε ηηο 

θσλεηηθέο δπλαηόηεηεο ησλ ηξαγνπδηζηώλ θαη επηπιένλ θαζηζηνύζε ηα ηξαγνύδηα 

πξνζηηά θαη εύθνια ώζηε λα ηξαγνπδεζνύλ από ηνπο πεξηζζόηεξνπο.  

Από ηηο έληππεο εθδόζεηο πξνθύπηεη όηη ηα ληνπέηα ήηαλ εθείλα πνπ θπξίσο 

πξνζέιθπαλ ην ελδηαθέξνλ ηνπ θνηλνύ θαζώο γίλεηαη αληηιεπηό όηη ε πιεηνλόηεηα 

ησλ ηξαγνπδηώλ πνπ επέιεγαλ νη δηάθνξνη εθδνηηθνί νίθνη γηα λα εθδώζνπλ ήηαλ 

μεθάζαξα ληνπέηα (19 από ην ζύλνιν ησλ 35 ηξαγνπδηώλ). Δπηπιένλ, δηαπηζηώλεηαη 

όηη ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ ηξαγνπδηώλ ηνπ Θ. αθειιαξίδε έρεη εθδνζεί από 
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ηνλ εθδνηηθό νίθν «ʺΜνπζηθήʺ, Μπζηαθίδνπ θαη Μαθξή» ελώ ηνπ Ν. 

Υαηδεαπνζηόινπ από ηνλ εθδνηηθό νίθν «Γεσξγίνπ Γ. Φέμε».  

Όια ηα έξγα πνπ αλαιύνληαη ζηελ παξνύζα εξγαζία ζπληζηνύλ ηξίπξαθηεο νπεξέηεο, 

ηόζν εθείλα ηνπ Θ. αθειιαξίδε, όζν θαη εθείλα ηνπ Ν. Υαηδεαπνζηόινπ. Σα 

ηξαγνύδηα δνκνύληαη πάλσ ζε κία δηεπξπκέλε θόξκα ηνπ ζηξνθηθνύ ηξαγνπδηνύ, κε 

επαλαιήςεηο κεξώλ πνπ νθείινληαη θαηά θύξην ιόγν ζηελ ελζσκάησζε ησλ 

δηάθνξσλ ρνξεπηηθώλ ξπζκώλ ζηα ηξαγνύδηα (Michels, I, 1994: 157). Η ηππηθή 

δηάξζξσζε πεξηιακβάλεη ζηελ αξρή εηζαγσγή, άιινηε πην πεξηνξηζκέλε θαη άιινηε 

πην εθηελή, κέξνο Α, κέξνο Β θαη ρνξό, δνκή πνπ ζπλήζσο επαλαιακβάλεηαη da capo. 

ε αξθεηέο πεξηπηώζεηο, όηαλ δελ ππάξρεη ζην ηέινο ρνξόο, ην ηξαγνύδη κπνξεί λα 

νινθιεξώλεηαη κε coda, ε νπνία νξηζκέλεο θνξέο επηζεκαίλεηαη ζηελ έθδνζε θαη 

άιιεο όρη, ελώ ζε θάπνηα ηξαγνύδηα ε coda ηαπηίδεηαη κε ηνλ ηειηθό ρνξό. Η 

παξαπάλσ δηάξζξσζε ζπλαληάηαη ζε δηάθνξεο παξαιιαγέο, νη νπνίεο θαζνξίδνληαη 

από ην πνηεηηθό θείκελν θαη ην εθάζηνηε ξπζκηθό ζρήκα. Δπίζεο, πθίζηαληαη θαη 

θάπνηεο ζπλζέζεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ θαη Γ κέξνο ζηε δηάξζξσζε ηεο θόξκαο ηνπο. 

Δμεηάδνληαο ην ζηηρνπξγηθό κέηξν ησλ ηξαγνπδηώλ ζπλνιηθά θαη ζε αληηπαξαβνιή 

ζπλεηδεηνπνηεί θαλείο όηη ην πνηεηηθό θείκελν ζηηο νπεξέηεο ηνπ Ν. Υαηδεαπνζηόινπ 

είλαη πην πξνζεγκέλν θαη πην ζπγθεθξηκέλν ζην ζύλνιν θαη ζηα επηκέξνπο ηκήκαηά 

ηνπ ζπγθξηηηθά κε ηα έξγα ηνπ Θ. αθειιαξίδε πνπ ηα δηαθξίλεη πεξηζζόηεξν ε 

ειεπζεξία θαη ρξήζε πνιιώλ θαη δηαθνξεηηθώλ εηδώλ (ζηίρνπ θαη νκνηνθαηαιεμίαο). 

Δπηπιένλ, κνινλόηη θαη νη δύν ρξεζηκνπνηνύλ ζπζηεκαηηθά ηελ νκνηνθαηαιεμία ζηα 

έξγα ηνπο, νη νπεξέηεο ηνπ Ν. Υαηδεαπνζηόινπ μερσξίδνπλ σο πξνο απηό ην ζηνηρείν 

γηαηί ρξεζηκνπνηείηαη πνιύ πην μεθάζαξα θαη κε κεγαιύηεξε ζπλέπεηα. Κνηλό ηόπνο 

πάλησο θαη ησλ δύν κπνξεί λα ζεσξεζεί ε κέξηκλα ηδηαίηεξα γηα ην Β ηκήκα ησλ 

ηξαγνπδηώλ ηνπο πνπ είλαη πάληνηε πην ζπκκεηξηθό θαη νκνηνγελέο σο πξνο ηα δνκηθά 

ζπζηαηηθά ηνπ.  

εκαληηθό ξόιν ζε κία νπεξέηα δηαδξακαηίδεη ε ζεκαηνινγία θαη ην πεξηερόκελν ηνπ 

πνηεηηθνύ θεηκέλνπ. Αξρηθά, αμηνπξόζεθηε είλαη ε θξνληίδα θαη ησλ δύν 

κνπζνπξγώλ λα ππάξρεη ζύκπλνηα πεξηερνκέλνπ, αξκνλίαο θαη ξπζκνύ, ηέηνηα πνπ λα 

απνδίδεηαη ζην έπαθξν ε αηκόζθαηξα ηνπ πνηεηηθνύ θεηκέλνπ. Γηα παξάδεηγκα, όπσο 

έρεη αλαθεξζεί θαη παξαπάλσ, ν Θ. αθειιαξίδεο ρξεζηκνπνηεί Διάζζνλα 

ηνληθόηεηα ζηελ αξρή ηνπ πνιεκηθνύ εκβαηεξίνπ «Φειά ζην κέησπν» γηα ην κέξνο 
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ηεο εμηζηόξεζεο ησλ πνιεκηθώλ αλδξαγαζεκάησλ θαη επηιέγεη λα ην νινθιεξώζεη ζε 

Μείδνλα ηνληθόηεηα (ζηελ νκώλπκε) όηαλ πιένλ ην πνηεηηθό θείκελν απνπλέεη 

εκςπρσηηθή δηάζεζε θαη όια απηά ζε tempo di Marciale. 

Δπηπξόζζεηα, ππάξρνπλ θάπνηα ηξαγνύδηα, ηα νπνία «ππαηλίζζνληαη» από ηνλ ηίηιν 

θαη ην πνηεηηθό ηνπο θείκελν ζπγθεθξηκέλε ξπζκηθή αγσγή ή ρνξεπηηθό παικό. 

Οξηζκέλα εμ απηώλ θέξνπλ ζηνλ ηίηιν ηνπο ην όλνκα θάπνηνπ ρνξνύ («Σν βαιο ζ’ 

αξρίζνπλ», «Σν ηζηγγάληθν ηαγθό» θαη «Έλα βαιο είλ’ ε δσή καο») ελώ άιια 

(«Βαξθαξόια» θαη «Σν ηξαγνύδη ηεο θνύληαο» ηνπ Θ. αθειιαξίδε) παξαπέκπνπλ 

επζέσο ζε ζπγθεθξηκέλε ξπζκηθή αγσγή, ε νπνία απνδίδεη κε αθξίβεηα ην 

πεξηερόκελό ηνπο. ε θάζε πεξίπησζε πάλησο ε αηκόζθαηξα απνδίδεηαη κε ζπλέπεηα 

θαη από ηνπο δύν ζπλζέηεο ελζσκαηώλνληαο ην αληίζηνηρν ξπζκηθό ζρήκα ή ηελ 

αξκόδνπζα ξπζκηθή αγσγή ζηα ηξαγνύδηα. 

Αλακθηζβήηεηα, από ηε ζεκαηηθή ησλ ηξαγνπδηώλ θαη ησλ έξγσλ γεληθόηεξα κπνξεί 

λα ζπκπεξάλεη θαλείο όηη ην πεξηερόκελν δελ ήηαλ θαζόινπ κνλνκεξέο αιιά 

δηαθξηλόηαλ από πνηθηιία θαη σο εθ ηνύηνπ θαηάθεξλε λα απεπζπλζεί ζε όζν ηνλ 

δπλαηόλ κεγαιύηεξε κεξίδα ηνπ θνηλνύ ηεο αζελατθήο πξσηεύνπζαο πνπ έζπεπδε λα 

παξαθνινπζήζεη ηηο παξαζηάζεηο ησλ νπεξεηηθώλ ζηάζσλ επηηπγράλνληαο ζπλάκα 

κία ηαμηθή ζπλέλσζε. Από άπνςε ζεκαηνινγίαο, δεζπόδνπλ ηα εμαηξεηηθά πξνζθηιή 

ζην κνπζηθνζεαηξηθό είδνο ηεο Οπεξέηαο αλά ηνλ θόζκν, έξγα πνπ απνπλένπλ 

θνζκνπνιίηηθν αέξα θαη δίλνπλ έκθαζε ζηνπο ηξόπνπο δηαζθέδαζεο ηεο θνηλσλίαο, 

κηαο αζελατθήο, ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, θνηλσλίαο πνπ θαηαθεύγεη ζηελ 

μέθξελε δηαζθέδαζε θαη εμπκλεί ηηο ραξέο ηεο δσήο («Σν βαιο ζ’ αξρίζνπλ» θαη «Σν 

Καξλαβάιη»). Αμηόινγε ζέζε θαηέρνπλ, επίζεο, ζέκαηα αηζζεκαηηθνύ πεξηερνκέλνπ, 

κε ηηο ηζηνξίεο αγάπεο θαη έξσηα λα πξσηαγσληζηνύλ («Σεο θαξδηάο κνπ ηώξα νη 

ζηελαγκνί», «π κνπ πήξεο ην λνπ») θαη ζπλάκα λα ελδύνληαη θαη έλαλ θνηλσληθό θαη 

εζνγξαθηθό ραξαθηήξα κε αλαθνξέο ζην εκπόιεκν θιίκα πνπ επηθξαηνύζε ζηνλ 

ειιαδηθό αιιά θαη ηνλ επξσπατθό ρώξν γεληθόηεξα, θαηά ηα ρξόληα γέλλεζεο θαη 

αθκήο ηεο ειιεληθήο Οπεξέηαο.  

Οη νπεξέηεο πνπ παξνπζηάδνληαη, κε εμαίξεζε ηνπο Απάτηδες ηων Αθηνών απνηεινύλ 

κεηαγξαθέο γαιιηθήο ή ειιεληθήο (Σηα Παραπήγμαηα) ζεαηξηθήο θάξζαο, γεγνλόο 

πνπ καξηπξά ηνλ εύζπκν, θσκηθό, γεκάην αλαηξνπέο θαη παξεμεγήζεηο ραξαθηήξα 

ησλ έξγσλ. Παξά ην γεγνλόο όηη ε πιεηνςεθία ησλ έξγσλ έρεη θαζαξά επξσπατθή 
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πξνέιεπζε (γαιιηθή) εληνύηνηο ηα έξγα θαηαθέξλνπλ λα ελζσκαηώζνπλ ζηελ πινθή 

ηνπο ζηνηρεία ηεο ειιεληθήο πξαγκαηηθόηεηαο θαη επηθαηξόηεηαο κε γεληθέο, κεηαμύ 

άιισλ, αλαθνξέο ζηξαηησηηθνύ/παηξησηηθνύ πεξηερνκέλνπ πνπ εμάιινπ «πξνδίδνπλ» 

θαη νη ίδηνη νη ηίηινη ησλ έξγσλ ή θαη ησλ ηξαγνπδηώλ. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη ν 

ηίηινο ηεο νπεξέηαο ηνπ Θ. αθειιαξίδε Σηα Παραπήγμαηα (1914) θαη ν ηίηινο ηνπ 

ηξαγνπδηνύ ηνπ ίδηνπ ζπλζέηε από ηελ νπεξέηα Ο Βαθηιζηικός (1918) «Φειά ζην 

κέησπν». ηελ ελζσκάησζε απηή νθείιεηαη, θαηά έλα κεγάιν πνζνζηό, ε 

δηακόξθσζε ηνπ είδνπο ηεο Αζελατθήο Οπεξέηαο από ηνπο δύν ζπλζέηεο. 

Όπσο έρεη αλαθεξζεί, ραξαθηεξηζηηθό γλώξηζκα ηεο Οπεξέηαο ηε ρξνληθή πεξίνδν 

πνπ θπξίσο εμεηάδεηαη εδώ, είλαη ην θνζκνπνιίηηθν ζηνηρείν ζε αληηδηαζηνιή κε ην 
εζνγξαθηθό πνπ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ ηείλεη λα επηθξαηήζεη. Δμεηάδνληαο κε 

κεγαιύηεξε ιεπηνκέξεηα ηελ πινθή θαη ηνπο ραξαθηήξεο πνπ πξσηαγσληζηνύλ ζηηο 

νπεξέηεο αληηιακβάλεηαη θαλείο, όηη πξννδεπηηθά ν θνζκνπνιηηηζκόο εμαιείθεηαη θαη 

ζεκαηηθά ην ελδηαθέξνλ ζηξέθεηαη αιινύ: ζηα ιατθόηεξα θνηλσληθά ζηξώκαηα. Οη 

ήξσεο-πξσηαγσληζηέο ησλ έξγσλ αληηπξνζσπεύνπλ ηελ επνρή ηνπο θαη κέζα από ηε 

ζθηαγξάθεζή ηνπο αλαδύνληαη ηα ήζε θαη ηα έζηκα όισλ ησλ θνηλσληθώλ ζηξσκάησλ 

αιιά θαη νη θνηλσληθέο αληηζέζεηο, νη νπνίεο «ρξσκαηίδνληαη» κε κία ηάζε 

θνηλσληθήο θξηηηθήο θαη ηνικεξήο, πνιιέο θνξέο, ζάηηξαο σο πξνο ηηο λέεο ζπλήζεηεο 

ησλ αλώηεξσλ θνηλσληθώλ ηάμεσλ («Ρεηζίλα», «Πινύηε θαη κεγαιεία»). Σα ζηνηρεία 

απηά είλαη εθείλα πνπ νδήγεζαλ βαζκηαία ζηελ αιιαγή ηνπ ύθνπο θαη ηνπ ραξαθηήξα 

ηεο ειιεληθήο Οπεξέηαο, αιιαγή πνπ θαζίζηαηαη έθδειε ηόζν ζηα έξγα ηνπ Θ. 

αθειιαξίδε όζν θπξίσο ζηηο νπεξέηεο ηνπ Ν. Υαηδεαπνζηόινπ πνπ κειεηώληαη.  

πκπεξαζκαηηθά, θαη νη δύν ζπλζέηεο εηζάγνπλ ζηα έξγα ηνπο ηα δεκνθηιή ζηνηρεία 

ηεο επνρήο ηνπο κε ηέηνην κνλαδηθό ηξόπν, ν νπνίνο ζθηαγξαθεί ην πξνζσπηθό 

ζπλζεηηθό ύθνο ηνπ θαζελόο. ηα ηξαγνύδηα ηνπ Θ. αθειιαξίδε είλαη, ζα έιεγε 

θαλείο, εκθαλήο κία «απιόηεηα» θαη κία ζηαζεξή θαη ζπγθεθξηκέλε πξνηίκεζε πξνο 

γεξκαληθά (βηελλέδηθα), θπξίσο, πξόηππα ρσξίο σζηόζν, λα απνθιείνληαη θαη ζέκαηα 

νπνηαζδήπνηε κνπζηθήο πξνέιεπζεο, ηα νπνία παξνπζηάδνληαη ζπλήζσο ππό ην 

πξίζκα ηνπ θνζκνπνιηηηζκνύ θαη ηνπ θσκηθνύ ζηνηρείνπ. ηνλ αληίπνδα, νη νπεξέηεο 

ηνπ Ν. Υαηδεαπνζηόινπ δηαθξίλνληαη από πνηθηιία, ιπξηζκό θαη κία δηαξθή 

πξνζπάζεηα αλάδεημεο ηεο ειιεληθήο ηζαγέλεηαο κέζσ ζηνηρείσλ αληηπξνζσπεπηηθώλ 

ηεο αζελατθήο θνηλσλίαο κε πην ιατθό πξνζαλαηνιηζκό. Αλεμάξηεηα από ηηο όπνηεο 
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επξσπατθέο επηδξάζεηο επηδέρηεθε ην έξγν θαη ησλ δύν ζπλζεηώλ είλαη μεθάζαξε ε 

ζπλεηδεηή πξνζπάζεηά ηνπο λα αλαπιάζνπλ ηηο επηξξνέο ζπλεηζθέξνληαο ακθόηεξνη 

ειιεληθά ζηνηρεία ζηηο ζπλζέζεηο ηνπο θαη γεθπξώλνληαο έηζη ηελ ειιεληθή 

πξαγκαηηθόηεηα κε ηα αγαπεηά από ηνλ θόζκν επξσπατθά θπξίσο πξόηππα. Γελ είλαη 

άιισζηε ηπραίν όηη έρνπλ ραξαθηεξηζηεί ζηπινβάηεο ηεο Αζελατθήο Οπεξέηαο αθνύ 
κε ην έξγν ηνπο ζπλνιηθά θαηόξζσζαλ όρη απιά λα επεξεάζνπλ αιιά θαη λα 

δηακνξθώζνπλ ην κνπζηθνζεαηξηθό είδνο ηεο Οπεξέηαο ζηελ Διιάδα (Ράπηεο 1989: 

101). 

 

Οινθιεξώλνληαο, ε Οπέξεηα παξά ην γεγνλόο όηη ζαλ είδνο δελ εμειίζζεηαη πηα θαη 

από πνιινύο ελδερνκέλσο ζεσξείηαη θάηη παξσρεκέλν πνπ αλήθεη ζην παξειζόλ, έρεη 

ζηνηρεία πνπ ηελ θαζηζηνύλ έλα «δσληαλό» νξγαληζκό, έλα θνκκάηη ηεο ηζηνξίαο πνπ 

δηαζέηεη κία μερσξηζηή δπλακηθή, ηθαλή λα κεηαδώζεη ηνλ παικό ηνπ θαηξνύ ηεο 

αθόκα θαη ζήκεξα. Πξνο απηό ζπλεγνξνύλ θαη νη ηαθηηθέο παξαζηάζεηο έξγσλ 

νπεξέηαο ζηελ Διιάδα πνπ κε ηε θαληαζκαγνξία πνπ ηηο δηαθξίλεη εμ νξηζκνύ 

θαηνξζώλνπλ λα επηθνηλσλήζνπλ ηελ αηκόζθαηξα κηαο αιινηηλήο θνηλσλίαο 

επηηξέπνληαο ζην θνηλό λα έξζεη ζε επαθή κε κνπζηθέο δεκηνπξγίεο πνπ δηαρξνληθά 

έρνπλ αγαπεζεί. Χο κνπζηθνζεαηξηθό είδνο πνπ έρεη κειεηεζεί από πνιινύο θαη 

πνιιέο θνξέο, δηαπηζηώλεηαη εληνύηνηο, όηη δελ κπνξεί λα απνηειέζεη έλα απόιπηα 

ραξηνγξαθεκέλν είδνο, θαζώο είλαη αξθεηά εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ ζπλνιηθά ηε 

ζπγθξνηνύλ θαη πνπ αθόκε δελ έρνπλ κειεηεζεί ζπζηεκαηηθά θαη ζε βάζνο θαη 

επηηξέπνπλ ηελ πεξαηηέξσ έξεπλα.  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

ΠΗΝΑΚΔ  

ΟΠΔΡΔΣΔ ΘΔΟΦΡΑΣΟΤ ΑΚΔΛΛΑΡΗΓΖ 

 

Σηα Παραπήγμαηα (1914) 

Τίτλος τραγοσδιού Ρσθμός Τονικότητα Χορός 
(tempo) 

Πω! Πω! Ση λα θάλω 
(δπωδία Μαληώ-Μαξδόρεο) 3/4 Φα+ Valzer 

Σεο θαξδηάο κνπ ηώξα 
νη ζηελαγκνί (δπωδία 

Μνιηλάξεο-Άληα) 
3/4 Μη+ – 

Δίλε πεηαρηή (δπωδία 
Γεληαγξόο-Κιεηώ) 2/4 Φα+ Polka 

Σξειιαίλνκαη γηα 
θόξηε (δπωδία Κιεηώ-

Υξπζνθηέξεο) 
2/4 νι+ – 

Καδξίιιηεο 
παξαπεγκάηωλ (κνπζηθή 

κόλν γηα πηάλν) 

 
1ν: 2/4 
2ν: 2/4 
3ν: 6/8 
4ν: 2/4 
5ν: 2/4 

 

1ν: Φα+ 
2ν: Φα+ 

3ν: ηb+/Φα+ 
4ν: ξε-/Ρε+ 

5ν: Φα+ 

Καληξίιηα 
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Πικ-Νικ (1915) 

Τίτλος τραγοσδιού Ρσθμός Τονικότητα Χορός 
(tempo) 

Θπκήζνπ εθείλα ηα 
ρξόληα (θίμε κε) 

(δπωδία Νίλαο-Νίθνπ) 
3/4 Ρε+ Valse 

Βαξθαξόια 4/4 ηb+/Μηb+ – 

Σν ηξαγνύδη ηεο 
θνύληαο 6/8 Ρε+ – 

Δγώ κνλάρα μέξω 
(δπωδία Νίλαο-Φξακπαιά) 2/4 Φα+ Polka 

εξελάηα Νίλαο 3/8 Μη+ – 

Χ, λύρηα 
(κνλωδία ηελόξνπ) 3/4 Μη+ – 

 

 

Ο Βαθηιζηικός (1918) 

Τίτλος τραγοσδιού Ρσθμός Τονικότητα Χορός 
(tempo) 

Σν βαιο ζ’ αξρίζνπλ 3/4 Μη+ Valse 

Ση δωή δειεπηή 
(duetto Βηβίθαο-Εαραξνύιε) 3/4 Φα+ Mazurka 

Σνλ θαηξό εθείλν ηνλ 
παιεό 

(duetto Βηβίθαο-Κηθήο) 
2/4 θαη 3/4 Ρε+ Valse (ζηα 

¾) 

π κνπ πήξεο ην λνπ 
(duetto Βηβίθαο-Υαξκίδε) 

3/4 Μηb+ – 

ην ζηόκα-ζην ζηόκα 
(duetto Υαξκίδε-Βηβίθαο) 

3/4 Ρε+ Valse 

Ζ θαξδηά κνπ πνλεί 
γηα ζαο (Σηθ-Σαθ) 

(duetto Κηθή-
πληαγκαηάξρεο) 

2/4 Φα+ Polka 

Σν ηζηγγάληθν ηαγθό 2/4 ξε-/Φα+ Tango 

Φειά ζην κέηωπν 2/4 λην-/Νην+ Marziale 
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ΟΠΔΡΔΣΔ ΝΗΚΟΤ ΥΑΣΕΖΑΠΟΣΟΛΟΤ 

 
Μονηέρνα καμαριέρα (1916) 

 

Τίτλος τραγοσδιού Ρσθμός Τονικότητα Χορός 
(tempo) 

ηόκα κε ζηόκα 
(ληνπέην Μαξίαο-Νίθνπ) 3/4 ξε-/Φα+ – 

Έλα βαιο εηλ’ ε δωή 
καο 3/4 Ρε+/νι+ Valse 

ε είδα ζη’ όλεηξό κνπ 
(ληνπέην Μαξίαο-

Πνιπθάξπνπ) 
3/4 λην-/Μηb+ Mazurka 

Καζώο πεξλνύλ ηα 
όλεηξά καο 2/4 Νην+ – 

Σν Καξλαβάιη 2/4 Φα+ – 

 
 
 
 

Ερωηικά γσμνάζια (1917) 
 

Τίτλος τραγοσδιού Ρσθμός Τονικότητα Χορός 
(tempo) 

Αρ, έια 
(κνλωδία Φιώξαο) 

2/4, 6/8 
θαη 3/8 νι+ – 

’ αγαπώ-ζ’ αγαπώ 
(ληνπέην Λόιαο-Νηίλνπ) 3/4 Φα+ Valse 

Πξόζθνπνη 2/4 Φα+ – 

Νηνπκ-ληνπκ 
(ληνπέην Λόιαο-Λνραγνύ) 2/4 Mηb+ Μarcia 

Σν ηξαγνύδη ηεο 
ιαληέξλαο 

(ληνπέην Λόιαο-
Σηκνιένληνο) 

7/8 θαη 3/4 Φα+ 
Sirto θαη 

Valse (ζηα 
¾) 

Σα δπν καο 
(ληνπέην Φιώξαο-Νηίλνπ) 

3/4 Νην+/Φα+ Valse 

346



 
Οι Απάτηδες ηων Αθηνών (1921) 

 

Σίηινο ηξαγνπδηνύ Ρπζκόο Σνληθόηεηα Υνξόο 
(tempo) 

αλ όλεηξν (Μνλωδία 
Βέξαο) 2/4 θαη 6/8 νι+ – 

Πόζν ζ’ έρω 
ζπκπαζήζε 

(Duetto Σηηίθαο-Πξίγθηπα) 
2/4 κη-/Mη+ Tango 

Μόλν κ’ εζέλα (Duetto 
Σηηίθαο-Πξίγθηπα) 3/4 ια-/Λα+ Valse 

Ζ Ρεηζίλα 7/8 ζνι-/νι+ – 

Πινύηε θαη κεγαιεία 4/4 Φα+ Fox-Trot 

Ση κάηηα 4/4 θα-/Φα+ Tango 
(Alla Spagnola) 
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ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΔ  

 

 

 

 

 

 

 

Θεόθξαζηνο αθειιαξίδεο 
(1882/3-1950)

Πεγή εηθόλαο:              
http://www.mmb.org.gr/page/default.asp?id=5
001&la=2 (21.1.2016) 
 

 

Πεγή εηθόλαο: Κώηζε, 2008: 12 

 

 

 

 

 

 

 
Νίθνο Υαηδεαπνζηόινπ 

(1884;-1941) 
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Πεγή εηθόλαο: 
http://www.serrelib.gr/agioplastis/parastasi.ht
m (21.1.2016) 
 
 
 
 
 

 
Πεγή εηθόλαο:  
http://www.koutouzis.gr/faliriotika.htm 
(21.1.2016) 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Γηάλλεο Παπαϊωάλλνπ 

(1875-1931) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Έιζα Έλθει 
(1890-1933) 
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Δηθόλα από ην ηξαγνύδη «Βαξθαξόια» ηεο νπεξέηαο ηνπ  
Θ. αθειιαξίδε Πικ-νικ 

 

 
Πεγή εηθόλαο: https://www.youtube.com/watch?v=OOZGTiqq6l8 (21.1.2016) 

 

 
 
Αθίζα από ηελ θηλεκαηνγξαθηθή κεηαθνξά ηεο νπεξέηαο Ο Βαθηιζηικός (1952) 

 
Πεγή εηθόλαο: http://www.greekin.info/forum/index.php?showtopic=5544 (17.1.2016) 
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Υεηξόγξαθε παξηηηνύξα από ηνλ Βαθηιζηικό ηνπ Θ. αθειιαξίδε 
 

 
 

Πεγή εηθόλαο: http-/www.ert-archives.gr/V3/public/main/page-assetview.aspx?tid=53534&autostart=0 
(21.1.2016) 
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Υεηξόγξαθε παξηηηνύξα από ην ηξαγνύδη «Ζ Ρεηζίλα», ηεο νπεξέηαο ηνπ 
Ν. Υαηδεαπνζηόινπ Οι Απάχηδες ηων Αθηνών  

 

 
 

Πεγή εηθόλαο: http-/www.ert-archives.gr/V3/public/main/page-assetview.aspx?tid=54963&autostart=0 
(21.1.2016) 
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Αθίζα από ηελ θηλεκαηνγξαθηθή κεηαθνξά ηεο νπεξέηαο  
Οι Απάχηδες ηων Αθηνών (1930) 

 
 

 
 

Πεγή εηθόλαο: http://laonikos13galanis.blogspot.gr/2013/04/5-1930.html (εκεξνκελία αλάθηεζεο 
17.1.2016) 

 
 

353



 

 


