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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 
 
Το ενδιαφέρον για τη µουσική ζωή και δηµιουργία του Ελληνισµού της Αλεξάνδρειας είναι 
συνυφασµένο µε το ευρύτερο ενδιαφέρον για τη συγκλονιστική ιστορία της υπέρλαµπρης πόλης, 
για τον κοσµοπολιτισµό της, καθώς και για την καθοριστική συµβολή του ελληνικού στοιχείου 
στην ακµή της, τόσο στην αρχαιότητα όσο και στους νεότερους χρόνους. 
 
Έναυσµα για την έρευνα και την ηχογράφηση µουσικών έργων που σχετίζονται µε την 

Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου στάθηκε η πρόσκληση του Ελληνικού Ιδρύµατος Πολιτισµού (ΕΙΠ) 
Αλεξανδρείας για µια σειρά συναυλιών στην Αλεξάνδρεια και το Κάιρο. Έτσι ξεκίνησε η 
επισταµένη αναζήτηση λόγιας αλεξανδρινής µουσικής που θα µπορούσε να ερµηνευτεί στο 
φλάουτο και το πιάνο. Η επιλογή του φλάουτου δεν στερείται εξάλλου συµβολισµού, καθότι ο 
αυλός υπήρξε το όργανο στο οποίο έδειχναν ιδιαίτερη προτίµηση οι διανοούµενοι της ελληνιστικής 
και ρωµαϊκής Αλεξάνδρειας.1 
 
Η πανδηµία του κορωνοϊού ανέτρεψε τα σχέδια των προγραµµατισµένων για το 2020 συναυλιών 

στην Αίγυπτο. Αναµένοντας ευµενέστερες συνθήκες που θα επέτρεπαν και πάλι την ασφαλή 
πραγµατοποίηση διαπολιτισµικών ανταλλαγών και δρώµενων, σκεφτήκαµε να καταγράψουµε 
ηχητικά ένα µικρό µέρος του πλούσιου υλικού που απέφεραν οι έρευνες. Ύστερα από ανάθεση του 
ΕΙΠ Αλεξανδρείας και µε την υποστήριξη του Τµήµατος Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου 
Αθηνών που µας παραχώρησε το Στούντιο Ήχου, τον Ιανουάριο του 2021 ηχογραφήσαµε µαζί µε 
τον πιανίστα Απόστολο Παληό συνθέσεις Ελλήνων που κατάγονταν από ή/και 
δραστηριοποιήθηκαν στην Αλεξάνδρεια (Μαρία Σιδεράτου, Γιάννης Χρήστου, Μιχάλης Ροζάκης, 
Γιάννης Αυγερινός), καθώς και έργα Ελλήνων µουσουργών που συνέθεσαν πάνω σε ποίηση του 
Κωνσταντίνου Καβάφη (Δηµήτρης Μητρόπουλος, Αργύρης Κουνάδης, Θόδωρος Αντωνίου, 
Κωστής Κριτσωτάκης). Η µεσόφωνος Ειρήνη Καράγιαννη συνέβαλε στο πόνηµα ερµηνεύοντας –
χαρακτηριστικά της εποχής– αλεξανδρινά τραγούδια (Σπυρίδων Παπασταθόπουλος, Πέτρος 
Ιωαννίδης, Παναγιώτης Τσαµπουνάρας). 

 
Τόλµησα στο φλάουτο –µε την επίνευση των οικογενειών των συνθετών και των εµπλεκόµενων 

φορέων– την ελεύθερη απόδοση τραγουδιών των Μητρόπουλου, Χρήστου και Κουνάδη. 
Ενθάρρυνση για αυτό αποτέλεσε η πεποίθηση πως η δύναµη της µουσικής τους είναι τέτοια ώστε η 
µουσική να µπορεί να σταθεί αυτοτελής (χωρίς τον ποιητικό λόγο) και να αποδίδει εντούτοις στο 
έπακρο τις δονήσεις των στίχων. Κι αυτό γιατί τα τραγούδια τούτα εµπεριέχουν εκείνη τη δυναµική 
µε την οποία τα αριστουργήµατα οργανικής µουσικής –όπως π.χ. το «Πρελούδιο στο Αποµεσήµερο 
ενός Φαύνου» του Claude Debussy (το βασισµένο στην ποίηση του Stéphane Mallarmé)– 
επιτυγχάνουν και παρατείνουν τα συναισθήµατα που προξενεί η ποίηση. 

 

                                                
1 Η παρουσία των αυλών στην Αίγυπτο ανάγεται βαθιά στην αρχαιότητα και τα είδη τους ποίκιλαν (ευθύαυλος, οξύαυλος, 
δίαυλος, πλαγίαυλος, άσκαυλος). Ο πρώτος αυλητής του οποίου το όνοµα µαρτυρείται ήταν ο Χουφού Ανκ, ο οποίος 
υπήρξε µουσικός επιθεωρητής των ανακτόρων και πέθανε περίπου το 2.560 π.Χ. Στην ελληνιστική Αλεξάνδρεια οι 
χαρισµατικοί αυλητές απολάµβαναν κοινωνική αποδοχή και τιµές. Με τους τέλειους (ή θεατρικούς) αυλούς εκτελούσαν 
δεξιοτεχνικές συνθέσεις, ενώ µε τους χορωδιακούς (ή τραγικούς) συνόδευαν τα άσµατα του χορού. Ωστόσο ο αυλός που 
κυριάρχησε κατά την ελληνιστική περίοδο στην Αλεξάνδρεια ήταν ο φώτιγξ, ένας µονοκάλαµος πλαγίαυλος από ξύλο 
λωτού, που συνόδευε µε υµνητικές µελωδίες τις δεήσεις των Αλεξανδρινών προς τον ελληνιστικό θεό Σέραπι στον λαµπρό 
ναό του Σεράπειου στον λόφο της Ρακώτιδος (Φιλίππου 2005, σσ. 86-87, 135-138). 
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Για την προθυµία να µοιραστούν µαζί µου υλικό και γνώση ευχαριστώ θερµά: 

 

• Το Τµήµα Μουσικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστήµιου Αθηνών και την πρόεδρό του καθ. Αναστασία Γεωργάκη για την παραχώρηση 
του Στούντιο Ήχου του ΤΜΣ. 
 

• Τη Μουσική Βιβλιοθήκη «Λίλιαν Βουδούρη» του Συλλόγου «Οι Φίλοι της Μουσικής», και 
ιδιαίτερα τη διευθύντριά της Στεφανία Μεράκου, για τις παρτιτούρες αλεξανδρινών τραγουδιών, 
τις πληροφορίες για τους συνθέτες και την αλληλογραφία Μητρόπουλου-Καβάφη. 
 

• Το Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο του Μορφωτικού Ιδρύµατος της Εθνικής 
Τράπεζας (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ), και ιδιαίτερα την υπεύθυνη του Αρχείου Φωτογραφίας/Τµήµατος 
Ελληνισµού Αιγύπτου Ματθίλδη Πυρλή, για την παραχώρηση ιστορικού φωτογραφικού υλικού 
από την πόλη της Αλεξάνδρειας. 
 

• Την Αµερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα, και ιδιαίτερα τη διευθύντρια των 
Αρχείων της ΑΣΚΣΑ Ναταλία Βογκέικωφ-Brogan, για τη συναίνεση στην ηχογράφηση έργου 
του Δηµήτρη Μητρόπουλου. 
 

• Τη µουσικό και συγγραφέα Μάρω Φιλίππου για την εξιστόρηση βιωµάτων της σχετικά µε τη 
µουσική ζωή στην Αίγυπτο. 
 

• Τον Νίκο Νικηταρίδη, ερευνητή και συγγραφέα της ιστορίας των Αιγυπτιωτών Ελλήνων, για τις 
πληροφορίες σχετικά µε τη ζωή των Ελλήνων στην Αίγυπτο. 
 

• Τον Παναγιώτη Κουνάδη, συλλέκτη, ερευνητή του ελληνικού τραγουδιού και ιδρυτή του 
«Αρχείου Κουνάδη», και τον Λεονάρδο Κουνάδη, πρόεδρο του αρχείου και επιµελητή του 
«Εικονικού Μουσείου του Αρχείου Κουνάδη» για τα ηχογραφήµατα αλεξανδρινών τραγουδιών, 
καθώς και για τις πληροφορίες για τον Αργύρη Κουνάδη. 
 

• Τον Θωµά Ταµβάκο, µουσικογράφο, κριτικό, ερευνητή, συγγραφέα και ιδρυτή του «Αρχείου 
Ελλήνων Μουσουργών Θωµά Ταµβάκου», για τις παρτιτούρες αλεξανδρινών έργων και τις 
πληροφορίες για τους συνθέτες. 
 

• Τον Γιώργο Κωνστάντζο, µουσικολόγο, ερευνητή και ιδρυτή του «Αρχείου Ελληνικής 
Μουσικής Γεώργιος Κωνστάντζος», για την παραχώρηση υλικού. 
 

• Την Αιγυπτιώτισσα πιανίστα Φιφίκα Μπρουσιανού για την παραχώρηση υλικού από το 
προσωπικό της αρχείο και τις αφηγήσεις βιωµάτων της στην Αλεξάνδρεια. 

 
 
 
 



 

 6 

 
 

• Τον συνθέτη Γιάννη Αυγερινό για τη συναίνεση στην ηχογράφηση έργου του, τις αφηγήσεις 
βιωµάτων του στην Αλεξάνδρεια, καθώς και την πολύτιµη βοήθεια στην εύρεση υλικού. 

 
• Την οικογένεια Χρήστου για τη συναίνεση στην ηχογράφηση έργου του Γιάννη Χρήστου. 

 
• Την οικογένεια Κουνάδη, και ιδιαίτερα την Anke Kounadis, για τη συναίνεση στην ηχογράφηση 
έργου του Αργύρη Κουνάδη και τις πληροφορίες για τον συνθέτη. 

 
• Την οικογένεια Ροζάκη, και ιδιαίτερα την Ελένη Αναστασίου, για τη συναίνεση στην 
ηχογράφηση έργου του Μιχάλη Ροζάκη και τις πληροφορίες για τον συνθέτη. 

 
• Τον συνθέτη Κωστή Κριτσωτάκη για τη συναίνεση στην ηχογράφηση έργου του. 

 
• Τον συνθέτη Γουίλιαµ Αντωνίου για τη συναίνεση στην ηχογράφηση έργου του Θόδωρου 
Αντωνίου. 

 
• Τον συνθέτη Σάββα Τσιλιγκιρίδη, συνεργάτη του Θόδωρου Αντωνίου, για τις παρτιτούρες και 
τις πληροφορίες για τον συνθέτη Αντωνίου. 

 
 
Τα κείµενα συντάχθηκαν µε σκοπό να συνοδεύσουν την ηχογράφηση. Η έρευνα αποκαλύπτει 

συνεχώς νέες ενδιαφέρουσες πηγές και υλικό. Η παρούσα καταγραφή δεν είναι παρά µια ενδεικτική 
των δυνατοτήτων απόπειρα. 
 
 
 
Αθήνα, Δεκέµβριος 2022 
Ναταλία Γεράκη 
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ΜΕΡΟΣ Α' 
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓH 
 
 
 
 
 
OPUS ALEXANDRINUM 
 
«Έργον Αλεξανδρινόν». Ο τίτλος του παρόντος πονήµατος προέρχεται από τον οµώνυµο τύπο 
µωσαϊκού (επιδαπέδια διακοσµητική τεχνική µε ψηφίδες), που αναπτύχθηκε στο Βυζάντιο 
ιδιαίτερα κατά τον 9ο αι. και στη συνέχεια διαδόθηκε στην Ιταλία, από όπου εξαπλώθηκε στην 
υπόλοιπη Ευρώπη. Αποτελούνταν από µικροσκοπικές έγχρωµες πέτρες και υαλόµαζα, οι οποίες 
τοποθετούνταν µε τέτοιον τρόπο ώστε να σχηµατίζουν περίτεχνα γεωµετρικά µοτίβα. Σε αυτά 
πρόσθεταν κουκκίδες ηµιπολύτιµων λίθων.2 Σύµφωνα µε άλλες πηγές πρόκειται για επιδαπέδιο 
µαρµαροθέτηµα, όπου οι ψηφίδες έµπαιναν σε πλαισιωµένο υπόβαθρο, και αναπτύχθηκε µεταξύ 
4ου και 13ου αι.3 

 

Περίτεχνο µωσαϊκό αποτελούµενο από πολύτιµα µέλη υπήρξε και η πολυπολιτισµική κοινωνία 
της Αλεξάνδρειας στην αρχαιότητα. Αποτέλεσε σηµείο αναφοράς για τους επόµενους αιώνες και 
µέχρι τις µέρες µας, τόσο σε ό,τι αφορά τις επιστήµες, τα γράµµατα, τις τέχνες, την επιχειρηµατική 
δραστηριότητα και την οικονοµική ευηµερία, όσο και σε ό,τι αφορά την αρµονική συµβίωση και 
σύµπραξη των διαφορετικών πολιτισµικών στοιχείων που την απάρτιζαν. Το εισαγωγικό αυτό 
κείµενο σκοπεύει να καταδείξει πως η µουσική δηµιουργία της νεότερης Αλεξάνδρειας ήταν 
απότοκο ενός κοσµοπολιτισµού µε βαθιές ρίζες στην ανεπτυγµένη και κοσµοπολίτικη κοινωνία της 
αρχαίας πόλης. 
 

                                                
2  Encyclopaedia Britannica, και Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισµού. 
3  Oxford Dictionnary. 
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ALEXANDREA AD AEGYPTUM 
Η ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 
 
 
Το πνεύµα των Ιώνων στην Αλεξάνδρεια 
 

Η Αλεξάνδρεια ήταν εξαρχής, από τη θεµελίωσή της, συνδεδεµένη µε το ελληνικό στοιχείο και 
εξελίχθηκε σε κέντρο του ελληνιστικού κόσµου.4 Αν και το ελληνικό πνεύµα που επινόησε την 
επιστήµη –την απαρχή της επιστηµονικής έρευνας και την επικράτηση του ορθολογισµού έναντι 
της δεισιδαιµονίας– γεννήθηκε στην Ιωνία, η αλεξανδρινή κοινωνία ήταν εκείνη που αποκορύφωσε 
το πνεύµα των Ιώνων, έως ότου το αδιάλλακτο κοµµάτι του Χριστιανισµού να επιφέρει βίαια το 
τέλος του αρχαίου κόσµου και την οπισθοδρόµηση της ελεύθερης σκέψης. Όπως και οι πόλεις της 
Ιωνίας, η Αλεξάνδρεια αγάπησε την έλλειψη δόγµατος στον στοχασµό, την ανεξιθρησκία, τη 
γνώση ως αυτοσκοπό (αξίες του ουµανισµού). 
 
 
Η ίδρυση της πόλης 
 

Όταν οι Μακεδόνες έφτασαν στην τοποθεσία της µετέπειτα λαµπρής πόλης, αυτή δεν ήταν παρά 
µια παράκτια λωρίδα που εµπεριέκλειε µερικά χωριουδάκια –µε µεγαλύτερο τη Ρακώτιδα–, 
εκτεινόµενη σε είκοσι χιλιόµετρα ακτής, οριοθετηµένη από τη λίµνη Μαρεώτιδα. Αποτελούσε 
φυσικό λιµάνι µε εύκρατο κλίµα. Ωστόσο οι Αιγύπτιοι δεν εκµεταλλεύτηκαν τις δυνατότητες του 
τόπου. Δεν είχαν βλέψεις στη θάλασσα, τους ενδιέφερε µόνο ο Νείλος. Ο µεγαλοφυής Αλέξανδρος 
Γ' (ο Μέγας) διείδε τις δυνατότητες της τοποθεσίας και οραµατίστηκε εκεί µια σηµαντική 
µητρόπολη. Το 331 π.Χ. ανέθεσε την ανοικοδόµησή της στον περίφηµο αρχιτέκτονα Δεινοκράτη 
τον Ρόδιο –που σχεδίασε τοπογραφικά και πολεοδοµικά την πόλη µε ένα τέλειο δίκτυο σε µορφή 
καννάβου (κατά το ιπποδάµειο πρότυπο)– και άφησε τη διακυβέρνησή της σε έµπιστο αξιωµατικό 
του. Δεν πρόλαβε να δει ιδίοις όµµασι την ακµή της πόλης που θα έφερε το όνοµά του και θα 
ενσάρκωνε τους οραµατισµούς του. Πέθανε το 323 π.Χ. στη Βαβυλώνα, οκτώ χρόνια µετά την 
ίδρυση της Αλεξάνδρειας.5 
 
 
Η Αλεξάνδρεια των Λαγιδών (Πτολεµαϊκή Δυναστεία) 
 
Η πόλη βίωσε κατά την ελληνιστική αρχαιότητα τρεις αιώνες αίγλης (323-31 π.Χ.) υπό την 

ηγεµονία των Λαγιδών (Πτολεµαίος Α' έως Κλεοπάτρα Ζ'), οπότε καλλιεργήθηκε το ελληνικό 
πνεύµα. Η γνώση και η τέχνη αλληλοσυνδέονταν, η αναζήτηση της αλήθειας ταυτιζόταν µε την 
αναζήτηση της οµορφιάς και όποιος φιλοδοξούσε να µεταδώσει τη γνώση του όφειλε να είναι και 
καλλιτέχνης. 
Ο Πτολεµαίος Α' ο Σωτήρ (367-282 π.Χ.), στρατηγός του Μεγάλου Αλεξάνδρου και επικεφαλής 

της προσωπικής του φρουράς, µορφωµένος και συγγραφέας ιστορικών βιβλίων, κατά τη διανοµή 
της αλεξανδρινής αυτοκρατορίας επέλεξε να αναλάβει τη θεωρούµενη ασήµαντη σατραπεία της 
Αιγύπτου, αποποιούµενος άλλες πλούσιες περιοχές της. Είχε διαβλέψει τις δυνατότητές της 
(εύφορο έδαφος, τοποθεσία προστατευµένη από επιδροµές, πληθυσµός υποταγµένος και εργατικός, 
αποτελεσµατικά οργανωµένο γραφειοκρατικό σύστηµα). Ως βασιλιάς της Αιγύπτου και ιδρυτής της 

                                                
4  Μοσέ και Σναπ-Γκουρµπεγιόν 20089, σ. 406. 
5  Μπένγκτσον 1991, σ. 307, και Γκάλβεθ 2017, σσ. 28-29. 



 

 9 

δυναστείας των Λαγιδών-Πτολεµαίων (από κοινού µε τη Βερενίκη Α') εκσυγχρόνισε τη γεωργία, 
εξέλιξε την κτηνοτροφία, τη βιοτεχνία και το εµπόριο, προστάτευσε τις τέχνες και τις επιστήµες. 
Επί της βασιλείας του η Αλεξάνδρεια εξελίχθηκε στην πιο λαµπερή και κραταιά πόλη της Mare 
Nostrum. Υπήρξε ο «σωτήρας-γεφυροποιός» Ελλήνων και Αιγυπτίων, των δύο λαών που έπρεπε να 
συµβιώσουν. Οι Έλληνες ενσωµάτωσαν στην κουλτούρα τους αιγυπτιακά στοιχεία και οι Αιγύπτιοι 
(της Αλεξάνδρειας τουλάχιστον) εξελληνίστηκαν. Στην Αλεξάνδρεια συνυπήρχαν ο ορθολογισµός 
του ελληνικού κόσµου, η µακρόχρονη παράδοση των µυστηρίων της Ανατολής και η 
δεισιδαιµονία. Αποτέλεσµα ήταν η διαµόρφωση ενός τύπου κοσµοπολίτη µε οικουµενική αντίληψη 
και έντονο το χαρακτηριστικό της ατοµικότητας. Ο Αλεξανδρινός της ελληνιστικής, ρωµαϊκής και 
ύστερης αρχαιότητας που µιλούσε την ελληνιστική Κοινή6 αισθανόταν πρωτίστως πολίτης του 
κόσµου και έπειτα Αλεξανδρινός –και όχι Έλληνας, Ρωµαίος ή Αιγύπτιος. Η αίσθηση 
οικουµενικότητας απέτρεπε τον τοπικισµό. Ο Αλεξανδρινός συµπεριφερόταν ως άτοµο.7 Αυτή η 
κληρονοµιά συνόδευσε τους Αλεξανδρινούς µέχρι και τον 20ό αιώνα. 
Η πόλη φηµιζόταν για τον Φάρο (ένα από τα επτά θαύµατα του αρχαίου κόσµου, γνωστό για τη 

µεγαλοπρεπή λευκότητα του φωτισµού του· ξεπερνούσε κατά τρία µέτρα τη µεγάλη πυραµίδα του 
Χέοπα, του ψηλότερου τότε οικοδοµήµατος), τη Νήσο Φάρο (επιµήκη νησίδα παράλληλη προς την 
παραλία της Αλεξάνδρειας, που ονοµατοδότησε τον Φάρο), το Επταστάδιο (είδος γέφυρας, µόλου, 
επτά σταδίων8 που ένωνε τεχνητά την πόλη µε τη Νήσο Φάρο), τα τρία λιµάνια της, δηλαδή τον 
Εύνοστο (το δυτικό λιµάνι –«της αίσιας επιστροφής»– που διέθετε µοναδικές στον τότε κόσµο 
διαστάσεις και εγκαταστάσεις, µε το οποίο τέθηκαν τα θεµέλια µιας απαράµιλλης ανάπτυξης της 
ναυπηγικής), τον Μέγα Λιµένα και το Λιµάνι του Παλατιού (στο ακρωτήριο Λοχιάδα Άκρα), από τα 
οποία γινόταν µεγάλη διακίνηση κάθε λογής προϊόντων (η πόλη εξήγαγε µάρµαρο, γυαλί, 
παπύρους, φαρµακευτικά είδη, χειρουργικά εργαλεία, πολύτιµες πέτρες, πολυτελή αντικείµενα). 
Ξακουστή ήταν επίσης η Κανωπία λεωφόρος (πλατιά οδός, µοναδική στον αρχαίο κόσµο), το 
Σεράπειο (ναός του Σέραπι, του κατασκευασµένου ελληνιστικού θεού, αποδεκτού και από τους δύο 
λαούς),9 το Καισάρειο (κτίσµα που ανήγειρε η Κλεοπάτρα Ζ' προς τιµή του δολοφονηµένου εραστή 
της Καίσαρα, έδρα του ρωµαϊκού πανεπιστηµίου, σύµβολο της ρωµαϊκής ισχύος) και η Βασιλική 
συνοικία που καταλάµβανε το ένα τρίτο της πόλης. Κάθε µονάρχης, επιδιώκοντας να ξεπεράσει σε 
καλαισθησία και πολυτέλεια τον προγενέστερο, οικοδοµούσε το δικό του ανάκτορο, καθώς και 
νέους πολυτελείς ναούς, µαυσωλεία, κήπους και πάρκα. Τα επιτεύγµατα στην αρχιτεκτονική και 
γλυπτική τέχνη ήταν διαρκή. Και τα µεγαλοπρεπή µέγαρα των ευγενών ανταγωνίζονταν σε αίγλη 

                                                
6  Η ελληνική γλώσσα, η Κοινή –η lingua franca– της ελληνιστικής εποχής, που είχε καταφέρει να ριζώσει βαθιά στις χώρες 
της Ανατολής χάρη στα στρατεύµατα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, αποτέλεσε τη γλώσσα των πεπαιδευµένων στα 
ελληνιστικά βασίλεια, όπου βρίσκονταν διάσπαρτοι οι Έλληνες. Με τα κηρύγµατα των χριστιανών Αποστόλων (πρωτίστως 
του Παύλου) η ελληνική γλώσσα, στην οποία γράφτηκαν τα Ευαγγέλια, διαδόθηκε και στη Δύση (Ρώµη, Γαλατία) και 
Βόρεια Αφρική, και ενίσχυσε τον ελληνισµό έναντι του ρωµανισµού που κυριαρχούσε στη δηµόσια ζωή (διοίκηση, στρατό, 
δίκαιο). Η Κοινή επιβλήθηκε επίσης ως η γλώσσα της λατρείας στις ιουδαϊκές κοινότητες της εξελληνισµένης διασποράς, 
όπως αυτής στην Αλεξάνδρεια (Μπένγκτσον 1991, σ. 477). 

7  Γκάλβεθ 2017, σ. 20. 
8   Το στάδιο ήταν µονάδα µήκους κατά την αρχαιότητα, ίση µε 184,87 µέτρα (Λεξικό Τριανταφυλλίδη), δηλαδή το µήκος 
του Επτασταδίου ήταν 1.294,09 µέτρα. 

9   Η λατρεία του Σέραπι εµφανίστηκε στην Αίγυπτο και ενθαρρύνθηκε από τους Λαγίδες ώστε να συσπειρωθούν Έλληνες 
και Αιγύπτιοι γύρω από µια κοινή θεότητα. Ο Σέραπις συνδύαζε χαρακτηριστικά του Όσιρι, αιγύπτιου θεού της 
γονιµότητας και των νεκρών, καθώς και του Διονύσου, που όπως και ο Όσιρις είχε γνωρίσει τον θάνατο, τον 
διασκορπισµό των µελών και την ανάσταση. Ο Σέραπις αποτελεί την πιο ενδεικτική περίπτωση των συγκρητισµών που 
λειτούργησαν ανάµεσα στις ελληνικές και τις ανατολικές θεότητες (Μοσέ και Σναπ-Γκουρµπεγιόν 20089, σ. 456). 
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και λαµπρότητα το ένα το άλλο. Τα κτήρια εξέπεµπαν µε τις πολυτελείς, µαρµάρινες προσόψεις 
τους εκτυφλωτική λάµψη.10 
Μα πάνω από όλα τα θαυµαστά η πόλη µνηµονεύεται έως σήµερα για τους ναούς της γνώσης: 

το Μουσείο (ίδρυµα αφιερωµένο στις µούσες, τις προστάτιδες των τεχνών και επιστηµών, 
εµπνευσµένο από το αριστοτελικό Λύκειο· υπήρξε το πρώτο και µοναδικό µεγάλο ίδρυµα 
επιστηµονικών ερευνών στην Αυτοκρατορία), τη µεγάλη Μητρική Βιβλιοθήκη του Βρουχίου 
(γνωστή ως Βιβλιοθήκη Αλεξανδρείας), καθώς και τη βιβλιοθήκη του Σεραπείου, τη λεγόµενη 
Θυγατρική Βιβλιοθήκη (συµπλήρωµα της Μητρικής Βιβλιοθήκης) στη συνοικία της Ρακώτιδας. 
Στους ρωµαϊκούς χρόνους, µετά την καταστροφή του Μουσείου και της Μητρικής Βιβλιοθήκης, η 
Θυγατρική Βιβλιοθήκη του Σεραπείου φιλοξένησε ό,τι διασώθηκε και αποτέλεσε το µοναδικό πλέον 
κέντρο ερευνών της αυτοκρατορίας. Τα τρία αυτά ιδρύµατα υπήρξαν έργα του Πτολεµαίου Β' του 
Φιλάδελφου (309-246 π.Χ.), καλλιεργηµένου βασιλέα και συγγραφέα τραγωδιών. Χάρη σε αυτά η 
Αλεξάνδρεια εξελίχθηκε στο πλέον σηµαίνον πολιτιστικό κέντρο της Μεσογείου, σε κοιτίδα της 
τεχνικής προόδου και των τεχνών.11 Ο Πτολεµαίος Β' ανέθεσε τη διεύθυνση της Βιβλιοθήκης στον 
σοφό δάσκαλό του Ζηνόδοτο τον Εφέσιο. Η µεγάλη αυτή οργανωµένη βιβλιοθήκη συγκέντρωσε 
όλη τη φιλολογική, φιλοσοφική και επιστηµονική παραγωγή της Ελλάδας. Πολιτική του Μουσείου, 
το οποίο λειτούργησε ως µόνιµο κέντρο επιστηµονικής έρευνας, αποτέλεσε η προσφορά στέγης, 
µισθού και ό,τι αναγκαίου για µελέτη στους σπουδαιότερους εκπροσώπους της γνώσης, 
εξασφαλίζοντάς τους τη δυνατότητα αφιέρωσης στην καθαρή έρευνα µε πλήρη προσωπική και 
πολιτική ασφάλεια. Έτσι η Αλεξάνδρεια υπήρξε για περισσότερο από πέντε αιώνες το µεγαλύτερο 
κέντρο βιβλίων και ερευνών του αρχαίου κόσµου.12 Μεταξύ άλλων κατέστη κέντρο της 
µαθηµατικής έρευνας και της εφευρετικότητας. Τα επιτεύγµατά της ξεπέρασαν κάθε προηγούµενο, 
ενώ χρειάστηκαν πολλοί αιώνες προτού η ανθρωπότητα αναπτυχθεί τόσο ώστε να εφαρµόσει 
πρακτικά τις µαθηµατικές γνώσεις των Αλεξανδρινών.13 Από την άλλη, η ιατρική επιστήµη 
αναπτύχθηκε σε τέτοιο βαθµό ώστε ασθενείς από ολόκληρη τη Μεσόγειο ταξίδευαν στην 
Αλεξάνδρεια για να εγχειριστούν. Οι γιατροί και οι χειρουργοί της, που επινόησαν την 
αναισθησιολογία, παρέµειναν περιζήτητοι και στα ρωµαϊκά χρόνια. Ανάµεσα στους 
επιφανέστερους µνηµονεύονται ο Ηρώφιλος (ανακάλυψε τα νεύρα και πως ο εγκέφαλος είναι το 
κεντρικό όργανο από το οποίο ελέγχεται το νευρικό σύστηµα) και ο Ερασίστρατος (µελέτησε το 
αγγειακό σύστηµα διακρίνοντας τις φλέβες από τις αρτηρίες), οι οποίοι ασχολήθηκαν µε την 
ανατοµία και τη ζωοτοµή, και µάλιστα έκαναν εγχειρήσεις σε ζωντανούς ανθρώπους.14 Αλλά και 
σε άλλους τοµείς της γνώσης, όπως η αστρονοµία, η µηχανική, η αρχιτεκτονική, η βοτανική, η 
ζωολογία, η γραµµατική, η φιλολογία, η πόλη πρωτοπορούσε. Στους κόλπους της αλεξανδρινής 
Βιβλιοθήκης αναπτύχθηκε για πρώτη φορά η επιστήµη της φιλολογίας (έρευνα, ταξινόµηση, 
αποκατάσταση, µελέτη και κριτική έκδοση µεγάλων κειµένων της ελληνικής γραµµατείας), ενώ 
λειτούργησε επίσης σχολή µεταφραστών και κέντρο µεταγλώττισης ξενόγλωσσων επιστηµονικών 

                                                
10  Γκάλβεθ 2017, σσ. 13-18, 36. 
11  Σύµφωνα µε τον Mario Vegetti η θεµελίωση του Μουσείου και της Μητρικής Βιβλιοθήκης έγινε επί βασιλείας του 
Πτολεµαίου Α', κατόπιν προτροπής και σχεδιασµού µιας οµάδας µαθητών του Αριστοτέλη, εξεχόντων µελών του Λυκείου. 
Μουσείο και Μητρική Βιβλιοθήκη αποτελούσαν τους δύο τοµείς του µεγάλου επιστηµονικού και εκπαιδευτικού ιδρύµατος 
της Αλεξάνδρειας, της λεγόµενης Βιβλιοθήκης (Βεγκέτι 200017, σσ. 263, 314). 

12  Βεγκέτι 200017, σσ. 363-364. 
13  Γκάλβεθ 2017, σ. 38. 
14  Μπένγκτσον 1991, σσ. 386-387, και Βεγκέτι 200017, σσ. 318-319, και Γκάλβεθ 2017, σσ. 38-39. 
14  Μοσέ και Σναπ-Γκουρµπεγιόν 20089, σ. 453. 
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και λογοτεχνικών έργων. Η παραγωγή και η εξαγωγή βιβλίων υπήρξε τόσο µεγάλη που 
συναγωνιζόταν εκείνη των πολύτιµων λίθων.15 
Η Αλεξάνδρεια αποτελούσε τόπο συνάντησης και εγκατάστασης αστρονόµων, µαθηµατικών, 

γεωγράφων, γιατρών, φιλοσόφων, συγγραφέων, τεχνιτών και καλλιτεχνών από όλες τις ακτές της 
Μεσογείου και ολόκληρο τον ελληνικό κόσµο. Ανάµεσά τους ήταν ο Αρίσταρχος ο Σάµιος (ο 
εµπνευστής του ηλιοκεντρικού µοντέλου του ηλιακού συστήµατος), ο Αρχιµήδης ο Συρακούσιος (ο 
µεγαλύτερος µαθηµατικός της αρχαιότητας που έθεσε τις βάσεις της υδροστατικής και στατικής, 
εξήγησε την αρχή του µοχλού, σχεδίασε καινοτόµες µηχανές), ο Ερατοσθένης ο Κυρηναίος (που 
αντελήφθη πως η γη είναι στρογγυλή και όλοι οι ωκεανοί και οι θάλασσες συνδέονται µεταξύ τους, 
όρισε επακριβώς το µήκος της περιφέρειας της γης, ανέλαβε την εκπαίδευση των γιων του 
Πτολεµαίου Γ' και τη διεύθυνση της Βιβλιοθήκης). Όσο για τους Αλεξανδρινούς λογίους και 
επιστήµονες, σε αυτούς συγκαταλέγονται προσωπικότητες όπως ο Απολλώνιος ο Ρόδιος (επικός 
ποιητής και διευθυντής της Βιβλιοθήκης), ο Ευκλείδης (ιδρυτής της αλεξανδρινής σχολής 
µαθηµατικών και πατέρας της γεωµετρίας), ο Μενέλαος (µαθηµατικός και αστρονόµος που 
συνέλαβε και όρισε τη γεωδαισία), ο Διόφαντος (πατέρας της άλγεβρας), ο Κτησίβιος (ιδρυτής του 
Μουσείου, επινοητής της κλεψύδρας και της υδραύλεως), ο Ήρωνας (εφευρέτης του θερµόµετρου 
και της αιολόσφαιρας, της πρώτης ατµοµηχανής), ο Πάππος (από τους τελευταίους Έλληνες 
µαθηµατικούς της αρχαιότητας), ο Θέωνας (µαθηµατικός και τελευταίος διευθυντής της 
Βιβλιοθήκης και του Μουσείου του Σεραπείου).16 Ξεχωριστή προσωπικότητα υπήρξε η Υπατία 
(370-415), η κόρη του Θέωνα, µαθηµατικός, αστρονόµος και διευθύνουσα της νεοπλατωνικής 
σχολής στην Αλεξάνδρεια, η τελευταία µεγάλη επιστήµονας της αρχαιότητας και από τις 
συναρπαστικότερες µορφές στην ιστορία της ανθρώπινης διανόησης. Η Υπατία αντιπροσωπεύει τη 
διαµάχη µεταξύ των δυνάµεων του ορθολογισµού και του ανορθολογισµού, το απόγειο και τη δύση 
της επιστήµης στην αρχαιότητα. Η θανάτωσή της µε λιντσάρισµα από παραβολάνους 
(φανατισµένους χριστιανούς) σηµατοδότησε την απαξίωση και το τέλος του αρχαίου πολιτισµού. 
Η περίπτωση της Υπατίας υπήρξε επίσης ενδεικτική της αντίληψης του κοινωνικού ρόλου της 

γυναίκας στην Αίγυπτο. Εκεί οι Έλληνες ήταν απαλλαγµένοι από την πατριαρχία, που στις 
κοινωνίες της Ελλάδας περιόριζε τη γυναίκα στον γυναικωνίτη ή την ωθούσε να γίνει εταίρα, 
προκειµένου να µπορέσει να λάβει παιδεία αντίστοιχη των αντρών και να αναδειχθεί στις τέχνες 
και τις επιστήµες. Ενώπιον του αιγυπτιακού νόµου οι γυναίκες υπήρξαν ισότιµες των αντρών, µε 
δικαίωµα στην ιδιοκτησία, την κληρονοµιά και την εµπορική δραστηριότητα. Εκπληκτικότερο 
ακόµα, και αδιανόητο για τον ελληνικό κόσµο, ήταν ότι στην Αίγυπτο οι γυναίκες κυβέρνησαν. Η 
Αρσινόη Β' ηγήθηκε εκστρατειών και επέκτεινε την αυτοκρατορία. Η Κλεοπάτρα Ζ' (η τελευταία 
των Πτολεµαίων), ευφυής, µε ευρύτατη παιδεία, έσωσε την πόλη από την παρακµή, αλλά και την 
ολική καταστροφή µετά την ήττα στο Άκτιο το 31 π.Χ., θυσιάζοντας την ίδια της τη ζωή. Δεν 
τράπηκε σε φυγή προκειµένου να σώσει τον εαυτό της, αλλά επέστρεψε στην πόλη της 
παραδίδοντας στα χέρια του νικητή Οκταβιανού µιαν Αλεξάνδρεια και µιαν αυτοκρατορία 
εφάµιλλη µε εκείνη των πρώτων Πτολεµαίων. Αυτοκτόνησε έχοντας πείσει τον Οκταβιανό για τα 
οφέλη που θα αποκόµιζε σεβόµενος την ακεραιότητα της πόλης. Ο κατάλογος των περίφηµων 
γυναικών είναι µακρύς, ιδιαιτέρως κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Πτολεµαίου Β', και 
περιλαµβάνει την ηθοποιό Μύρτιον (στις παραστάσεις και τα συµπόσια της οποίας παρευρισκόταν 
η αλεξανδρινή αφρόκρεµα), τις επαγγελµατίες αυλητρίδες Μνήσιδα και Ποθεινή (ο αυλός ήταν το 
όργανο που εκτιµούσαν ιδιαιτέρως οι διανοούµενοι της Αλεξάνδρειας),17 τη γλύπτρια Κλίνη, την 
                                                
15  Βεγκέτι 200017, σ. 314, και Γκάλβεθ 2017, σ. 41. 
16  Μπένγκτσον 1991, σσ. 385-387, και Βεγκέτι 200017, σσ. 326-337, και Γκάλβεθ 2017, σσ. 37-38. 
17  Βλ. υποσηµ. αρ. 1. 
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ποιήτρια Στρατονίκη, την ολυµπιονίκη αρµατοδρόµο Βελεστίχη. Η περίπτωση της τελευταίας 
σκιαγραφεί έντονα τη διαφορετική αντίληψη µεταξύ των Ελλήνων της Ελλάδας και εκείνων της 
Αλεξάνδρειας. Οι πρώτοι χαρακτήρισαν τη Βελεστίχη ξεδιάντροπη που διείσδυσε σε χώρο 
ανδρικό, ενώ οι δεύτεροι την υποδέχθηκαν µε τιµές που άρµοζαν σε ρωµαίο αυτοκράτορα.18 
 
 
Η υπεροχή της Αλεξάνδρειας και κατά τη ρωµαϊκή περίοδο 
 

H Αλεξάνδρεια εξακολουθούσε να είναι η πιο κραταιά πόλη της αυτοκρατορίας και στους 
ρωµαϊκούς χρόνους, επισκιάζοντας τη Ρώµη αλλά και τη Νέα Ρώµη, την Κωνσταντινούπολη.19 
Ανήκε στο ανατολικό, το πιο εύρωστο πνευµατικά και οικονοµικά τµήµα της αυτοκρατορίας, 
αποτελούσε µάλιστα την πλουσιότερη επαρχία της, ενώ ολόκληρη η Αίγυπτος συνιστούσε τον 
σιτοβολώνα της Ρώµης. Οι ρωµαίοι αυτοκράτορες φάνταζαν ως έκθαµβοι αγροίκοι µπροστά στο 
µεγαλείο της Αλεξάνδρειας. Την αντέγραφαν για να προσδώσουν αίγλη στη Ρώµη. Στους 
αλεξανδρινούς χωροµέτρες είχε απευθυνθεί ο Αύγουστος για να συντάξουν τον τοπογραφικό χάρτη 
της ρωµαϊκής αυτοκρατορίας, ο δε Καίσαρας στους αλεξανδρινούς αστρονόµους για τη 
µεταρρύθµιση του ηµερολογίου (από ρωµαϊκό σε Ιουλιανό). Παρά τα σοβαρά πλήγµατα που είχε 
υποστεί η πόλη (καταστροφή της Μητρικής Βιβλιοθήκης, µερική επί κατοχής Καίσαρα το 48 π.Χ. 
και µεγαλύτερη από τον Διοκλητιανό πιθανόν το 297), παρέµενε το σηµαντικότερο κέντρο της 
επιστηµοσύνης, της γνώσης, της τέχνης, ακόµα και στα χρόνια της παρακµής του ρωµαϊκού 
κόσµου (τον 4ο αι.), όταν στην Αθήνα δεν απέµενε παρά το όνοµα από το παλαιό της κλέος, η 
Ρώµη απαξιούσε –ανέκαθεν εξάλλου– τη µαθηµατική σκέψη, ενώ η Κωνσταντινούπολη 
συναγωνιζόµενη σε επιδειξιοµανία τη Ρώµη σπαταλούσε προς εντυπωσιασµό.20 Οι Αλεξανδρινοί 
επιδίδονταν σε έναν τρόπο ζωής χαλαρό και κοσµοπολίτικο, ωσάν να βίωναν ακόµα την ευηµερία 
των πρώτων Λαγιδών. Έχοντας πλήρη συνείδηση της πνευµατικής τους ανωτερότητας, 
χαρακτηρίζονταν και από ένα πνεύµα ειρωνείας που χλεύαζε την έλλειψη πνευµατικής ελευθερίας 
και εκλέπτυνσης. Αποτελούσαν τον «Arbiter elegantiarum»,21 τον κριτή καλαισθησίας ολόκληρης 
της αυτοκρατορίας. Χαρακτηριστικά αλεξανδρινή ήταν η σαρκαστική κολακεία προς τους 
ισχυρότερους στρατιωτικά ρωµαίους ηγεµόνες, τους οποίους ήταν υποχρεωµένοι να υπακούουν, 
ενώ έβρισκαν ικανοποίηση στο να τους γελοιοποιούν και να τους εκφράζουν τις πιο δυσάρεστες 
αλήθειες.22 
 

                                                
18  Γκάλβεθ 2017, σσ. 31-32. 
19  Οι Έλληνες, λαός µε µεγάλο και µοναδικό σε περιεχόµενο πολιτικό παρελθόν, υπό τη ρωµαϊκή κυριαρχία είχαν χάσει την 
αυτονοµία και την ελευθερία τους, στοιχεία που συνιστούσαν το παλλάδιο του ελεύθερου κράτους της ελληνικής πόλεως. 
Ως υποκατάστατο οι Ρωµαίοι είχαν θεσπίσει την κοινοτική αυτοδιοίκηση, που ήταν όµως εκτεθειµένη στις επεµβάσεις της 
ρωµαϊκής διοίκησης. Υπό αυτές τις συνθήκες οι Έλληνες εξαναγκάστηκαν σε περιορισµό του δυναµισµού της σκέψης 
τους, στην ενασχόληση µε εντελώς δηµοτικές υποθέσεις, χάνοντας βαθµιαία την αυτοπεποίθηση και την πίστη τους στις 
πολιτικές τους ικανότητες.  Ήταν όµως το ελληνικό πνεύµα εκείνο που απέτρεψε την κατάρρευση του δηµόσιου βίου στις 
πόλεις τους (Μπένγκτσον 1991, σ. 477). 

20  Γκάλβεθ 2017, σ. 34. 
21  Τον λατινικό όρο «arbiter elegantiarum» (κριτής καλαισθησίας και δεοντολογίας) χρησιµοποιεί ο Τάκιτος για να 
περιγράψει τον Πετρώνιο, αυλικό του Νέρωνα, η γνώµη του οποίου για θέµατα αισθητικής ήταν νόµος (The Oxford 
Dictionary of Phrase and Fable). 

22  Μπένγκτσον 1991, σ. 470, και Γκάλβεθ 2017, σ. 49. 
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Το τέλος της αλεξανδρινής ακµής και του αρχαίου κόσµου 
 
Κατά τον 4ο αι. η ολοένα αυξανόµενη πολιτική δύναµη των χριστιανών άρχισε να κλονίζει 

σταδιακά τον ελληνικό κόσµο της ελεύθερης διανόησης. Με εξαίρεση την περίοδο της σύντοµης 
βασιλείας του Ιουλιανού (361-363), ο οποίος υπήρξε λόγιος και επεδίωξε την αναγέννηση του 
ελληνικού πνεύµατος, οι βυζαντινοί αυτοκράτορες (στην πλειονότητα στρατιωτικοί) στράφηκαν 
ενάντια σε ό,τι έκριναν «παγανιστικό», συνεπακόλουθα και σε ό,τι ελληνικό. Ιδιαιτέρως ο 
Θεοδόσιος Α' (347-395) ακολούθησε αδιάλλακτη θρησκευτική πολιτική. Στην Αίγυπτο οι λόγιοι 
πάλεψαν για το πολιτιστικό κεφάλαιο των Ιώνων και την ελευθερία της σκέψης. Εντούτοις ο 
φανατισµός των παραβολάνων επικράτησε. Τα κηρύγµατα του επισκόπου Κύριλλου Α' κατά των 
Εθνικών είχαν βρει ανταπόκριση στους κοινωνικά ταπεινωµένους.23 Στα τέλη του 4ου αι. οι 
καταστροφές κορυφώθηκαν. Η επίθεση κατά της επιστήµης υπήρξε βίαιη. Σταµάτησαν να δίνονται 
επιχορηγήσεις προς τα ιερατεία των Εθνικών, απαγορεύτηκαν τα δηµόσια θεατρικά και µουσικά 
δρώµενα, αυξήθηκε η οχλοκρατική βία εναντίον των αρχαίων ναών και αγαλµάτων. Στην 
Αλεξάνδρεια το 390 κατά τη διάρκεια ταραχών που προκάλεσαν φανατικοί χριστιανοί µε 
επικεφαλή τον επίσκοπο Θεόφιλο, η Βιβλιοθήκη του Σεραπείου, υπέστη σοβαρές ζηµίες.24 Το 392 
καταστράφηκε ο µεγάλος ναός του Σέραπι και οι χώροι του Μουσείου. Το 394, όταν ο Θεοδόσιος 
Α' νίκησε τις δυνάµεις της Δύσης στη µάχη του ποταµού Φρίγιδου (η πρώτη «θρησκευτική» µάχη 
στην ιστορία της ανθρωπότητας) έγινε µονοκράτορας της Ρωµαϊκής Αυτοκρατορίας.25 Και η 
Αλεξάνδρεια, που έδωσε στον τοµέα του πνεύµατος περισσότερα από όσα πήρε, έπαψε πλέον να 
είναι το λαµπρό κέντρο του αρχαίου κόσµου. Το 641, µε την επικράτηση του Ισλάµ στην Αίγυπτο, 
σήµανε οριστικά το τέλος των αλεξανδρινών ιδρυµάτων και της επιστηµονικής παραγωγής του 
αρχαίου κόσµου.26 

 

                                                
23  Ο Χριστιανισµός εισέβαλε σε έναν κόσµο αδιάκοπα επιδεινούµενης καταπίεσης, πολιτικής και θρησκευτικής κενότητας, 
υπό τους Ρωµαίους. Η νέα θρησκεία στρεφόταν στους λιγότερο επιτυχηµένους, στους ταπεινωµένους και αµαρτωλούς. 
Συνάµα, µε τη σταθερότητα που είχαν επιδείξει οι µάρτυρές της, είχε αποδείξει την εσωτερική συνοχή της πίστης και της 
οργάνωσής της. Επιτυγχάνοντας σύζευξη του χριστιανικού ιδεολογικού κηρύγµατος και του πνεύµατος του ελληνισµού 
(συγγένεια χριστιανικών ιδεών µε ορισµένα ελληνιστικά φιλοσοφήµατα που εκφράζεται π.χ. µε την ιδέα της οικουµενικής 
κοινότητας) και κάνοντας χρήση της ελληνιστικής Κοινής βρήκε απήχηση σε ευρεία στρώµατα του πληθυσµού και 
εξαπλώθηκε από την Παλαιστίνη µέχρι την Ισπανία και τη Βόρεια Αφρική (Μπένγκτσον 1991, σ. 477). 

24  Βεγκέτι 200017, σ. 315. 
25  Η ονοµασία του ποταµού στα λατινικά είναι Frigidus και βρίσκεται στη σηµερινή Σλοβενία. Αυτοκράτορας του δυτικού 
τµήµατος ήταν ο Ευγένιος (Flavius Eugenius, 345-394), ο οποίος αν και χριστιανός έδειχνε εύνοια στους παγανιστές. Η 
µάχη είχε θρησκευτικό χαρακτήρα καθώς τα στρατεύµατα του Θεοδόσιου ήταν αµιγώς χριστιανικά ενώ του Ευγένιου 
παγανιστικά. 

26  Βεγκέτι 200017, σ. 315. 
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Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ ΣΤΗ ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΠΟΧΗ 
(16ος - πρώιµος 20ός αιώνας) 
 
Ήδη πριν από την κατάκτησή της από τους Οθωµανούς τον 16ο αι., η νεότερη Αίγυπτος είχε 
προσελκύσει πληθυσµούς από τον ελλαδικό χώρο, φαινόµενο που αποδίδεται σε πολιτικούς, 
κοινωνικούς και οικονοµικούς λόγους, αλλά και στην ιδιοσυγκρασία του ανήσυχου, 
περιπλανώµενου Έλληνα. Στη Νειλοχώρα οι Έλληνες δηµιούργησαν ελληνική παροικία και 
ασκούσαν πρωτίστως εµπορική δραστηριότητα. Η εγκατάσταση Ελλήνων µεταναστών –κυρίως 
Δωδεκανήσιων– που ασχολούνταν µε το εµπόριο συνέχισε και στα µετέπειτα χρόνια, όταν η χώρα 
τελούσε πλέον υπό οθωµανική κυριαρχία. Από τις αρχές του 19ου αι., επί ηγεµονίας Μωχάµετ Άλη 
(1770/1-1849), η παρουσία των Ελλήνων έγινε πιο έντονη. Ο δηµιουργός της Νέας Αιγύπτου 
εκδυτικοποίησε τη χώρα, πραγµατοποίησε έργα υποδοµής και εισήγαγε την καλλιέργεια 
βαµβακιού. Η πολιτική του γεννηµένου στην Καβάλα ηγέτη υπήρξε φιλελληνική. Τότε 
δηµιουργήθηκαν ιδιαίτερα ευνοϊκές συνθήκες για τους Έλληνες επιχειρηµατίες στην Αίγυπτο, οι 
οποίοι έχαιραν προνοµιακής αντιµετώπισης ακόµα και µετά την καταστροφή του 
τουρκοαιγυπτιακού στόλου στο Ναυαρίνο το 1827. Εκτιµήθηκε το καινοτόµο πνεύµα και η 
αξιοπιστία τους. Οι Έλληνες επιχειρηµατίες ανέπτυξαν δραστηριότητα εµπορική, τραπεζική-
χρηµατιστηριακή, ναυτιλιακή (η ελληνική ναυτιλία είχε ισχυρή παρουσία στην αιγυπτιακή 
οικονοµία), σε ένα βαθµό και βιοµηχανική. Συµµετείχαν στην ίδρυση ασφαλιστικών, κτηµατικών 
και τουριστικών εταιρειών, καθώς και στη σύσταση της εταιρείας ύδρευσης-άρδευσης. Ο Μωχάµετ 
Άλη βασίστηκε στους Έλληνες (υπήρξαν αξιόπιστοι επόπτες) για την παραγωγή και εξαγωγή 
βάµβακος, που επέφερε εκρηκτική οικονοµική ανάπτυξη, και γενικότερα για την εξέλιξη της 
Αιγύπτου στα πρότυπα της ανεπτυγµένης Ευρώπης (υιοθέτηση δυτικών θεσµικών προτύπων και 
υποδοµών ανάπτυξης). Στην ουσία οι Έλληνες πάροικοι στην Αίγυπτο υποκατέστησαν την ελλιπή 
αιγυπτιακή αστική τάξη και συνέβαλαν στη διαδικασία διαµόρφωσης στελεχών και διανοουµένων, 
απαραίτητων στην οικονοµικοκοινωνική ζωή της χώρας. Επωφελήθηκαν της ευκαιρίας πλουτισµού 
και δηµιούργησαν κολοσσιαίες περιουσίες. Η ανοδική τους πορεία και ακµή σηµειώθηκε κυρίως 
από τα µέσα του 19ου αι. µέχρι τον Μεσοπόλεµο.27 
Κέντρο ανάπτυξης του Ελληνισµού της Αιγύπτου υπήρξαν πρωτίστως η Αλεξάνδρεια και το 

Κάιρο, αλλά ελληνικές παροικίες δηµιουργήθηκαν σε ολόκληρη τη χώρα. Το 1843 ιδρύθηκε στην 
Αλεξάνδρεια η πρώτη ελληνική κοινότητα µε πρώτο πρόεδρο τον Μιχαήλ Τοσίτσα (1789-1856), 
ηγετική µορφή του αιγυπτιώτικου ελληνισµού και ευνοούµενου του Αλή Μπέη. Χάρη στη 
διορατικότητα του Τοσίτσα η κοινότητα αναπτύχθηκε, απέκτησε ιδρύµατα (ελληνικό νοσοκοµείο, 
σχολείο, ιερό ναό, κοιµητήριο, τα οποία µάλιστα τέθηκαν υπό τη δικαιοδοσία της ελληνικής 
κυβέρνησης και την επιτήρηση του ελληνικού προξενείου) και οργάνωση. Ο ελληνισµός 
συσπειρώθηκε γύρω από την Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας –η οποία αποτέλεσε πρότυπο και 
για τις υπόλοιπες ελληνικές κοινότητες της Αιγύπτου– και το Πατριαρχείο, και καλλιέργησε το 
εθνικό του φρόνηµα. Συγχρόνως όµως ανέπτυξε κοσµοπολίτικη δραστηριότητα και κουλτούρα, 
καθώς και υψηλό µορφωτικό επίπεδο. Η πληθυσµιακή, οικιστική και οικονοµική ανάπτυξη της 
Κοινότητας προσέλκυσε επιπλέον Έλληνες εµπόρους, τεχνίτες και υπάλληλους. Έτσι σχηµατίστηκε 
µια ισχυρή µικροµεσαία αστική τάξη, η οποία πλαισιωνόταν από εξήντα-εβδοµήντα µεγαλοαστικές 
οικογένειες, καθώς και από έναν µικρότερο πληθυσµό εργατών. Ωστόσο, παρά την κοινωνική 
διαστρωµάτωση, η κοινότητα χαρακτηριζόταν από συνοχή και αλληλεγγύη ανάµεσα στα µέλη της. 
Τότε αναπτύχθηκε και η συνοικία της Ιµπραηµίας, το παραδοσιακά µεγάλο κέντρο του ελληνισµού 

                                                
27  Τοµαρά-Σιδέρη 2004, σσ. 16, 18, 20. 
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στην Αλεξάνδρεια, το οποίο ακόµη και σήµερα φιλοξενεί µέρος των εναποµεινάντων Αιγυπτιωτών 
Ελλήνων. Η πνευµατική και οικονοµική ευρωστία, έως τα µέσα περίπου του 20ού αι., 
τροφοδοτούσε τον κοσµοπολιτισµό της Αλεξάνδρειας, παραπέµποντας κατά έναν τρόπο στον 
κοσµοπολίτικο χαρακτήρα της πτολεµαϊκής και ρωµαϊκής περιόδου. Σε αυτή την κοινότητα οφείλει 
τα µέγιστα η ελλαδική κοινωνία (το εθνικό κέντρο), αφού η ανάπτυξη του ελληνικού κράτους 
επετεύχθη σε µεγάλο βαθµό χάρη στην αλεξανδρινή ευποιία.28 
Ευνοϊκή συνέχισε να είναι η θέση των Ελλήνων και κατά τη διάρκεια της βρετανικής κυριαρχίας 

(από το 1882) στην Αίγυπτο, οπότε και συντελέστηκε µεγάλη εµπορική και χρηµατιστική 
διείσδυση των ευρωπαϊκών µητροπόλεων στην αγορά και οικονοµία της Αιγύπτου. Συναφής µε 
αυτήν ήταν η δραστηριότητα των Αιγυπτιωτών Ελλήνων. Τότε (αµέσως µετά την επικράτηση των 
Βρετανών) δηµιουργήθηκε το περίφηµο Quartier Grec, η αριστοκρατική συνοικία των Ελλήνων 
στη γειτονιά Σάτµπι της Αλεξάνδρειας. Ο ελληνισµός της Αιγύπτου ευηµέρευσε πορευόµενος µέσα 
στο βασισµένο στην αποικιοκρατία παγκόσµιο οικονοµικό σύστηµα, υποκαθιστώντας την 
ατροφική (µέχρι τον Α' Παγκόσµιο Πόλεµο) αιγυπτιακή αστική τάξη. Όµως το οικονοµικό κραχ 
του 1929 και η κατάρρευση του αποικιακού συστήµατος έπληξαν την ευηµερία του. Η νασερική 
πολιτική («η Αίγυπτος στους Αιγύπτιους») και οι κοινωνικές και αντι-ιµπεριαλιστικές 
µεταρρυθµίσεις που αυτή επέφερε από το 1957 αποτέλεσαν το τελειωτικό χτύπηµα. Ωστόσο στο 
διάστηµα από τα τέλη του 19ου αιώνα µέχρι και τις αρχές της δεκαετίας του 1960 η οµογένεια της 
Αλεξάνδρειας και της Αιγύπτου εν γένει έβαλε τη δική της σηµαίνουσα σφραγίδα στο πολιτιστικό 
γίγνεσθαι της Νειλοχώρας. 
 

                                                
28  Τοµαρά-Σιδέρη 2004, σσ. 36, 39, 41. 
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Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΖΩΗ ΣΤΗ ΝΕΟΤΕΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 
(19ος και 20ός αιώνας) 
 
Η οικονοµική εποποιία των Αιγυπτιωτών Ελλήνων του 19ου και 20ού αι. καλλιέργησε γόνιµο 
έδαφος και για την ανάδειξη της διανόησης και των τεχνών. Υπό αυτές τις συνθήκες η ελληνική 
παροικία ανέπτυξε αξιοθαύµαστη λόγια µουσική δραστηριότητα που επηρεαζόταν από –αλλά 
επίσης επηρέαζε– την ανάλογη της διεθνούς κοινότητας εν Αιγύπτω. Ειδικά οι Αλεξανδρινοί είχαν 
πολλές ευκαιρίες να παρακολουθήσουν συναυλίες ποικίλων ειδών µουσικής που έδιναν οι 
φιλαρµονικές, οι ορχήστρες, οι χορωδίες και οι µαντολινάτες των πολυάριθµων σωµατείων της 
πόλης, καθώς και παραστάσεις όπερας και οπερέτας, ρεσιτάλ σολιστών (τραγουδιού, πιάνου, 
βιολιού κ.ά.) που προέρχονταν τόσο από την Αλεξάνδρεια, όσο και από την Ελλάδα και την 
υπόλοιπη Ευρώπη. 
 
 
Τα ελληνικά µουσικά σωµατεία και σύνολα 
 

Η συµβολή των Ελλήνων της Αλεξάνδρειας στη µουσική παραγωγή υπήρξε µεγάλη και 
σηµαίνουσα. Πολλά ήταν τα οργανικά και χορωδιακά σύνολα (οι λεγόµενοι όµιλοι) που 
διατηρούσαν οι ελληνικοί φορείς, ενώ τις συναυλίες τους παρακολουθούσε και η διεθνής κοινότητα 
της πόλης.29 
Η αρχή έγινε το 1893 όταν ο Κερκυραίος Ναπολέων Λαµπελέτ εγκαταστάθηκε (για δύο χρόνια) 

στην Αλεξάνδρεια. Ο αναγνωρισµένος συνθέτης, πιανίστας και µαέστρος συνέλαβε την ιδέα µιας 
Μουσικής Ακαδηµίας, δίδαξε, συνέθεσε, ανέβασε έργα και ίδρυσε µια χορωδία που κέρδισε τις 
εντυπώσεις και οδήγησε την ίδια χρονιά στη σύσταση της Ελληνικής Φιλαρµονικής Εταιρείας 
Αλεξανδρείας. Ο πρώτος αυτός ελληνικός µουσικός φορέας της πόλης, που έπαιζε στις δηµόσιες 
εκδηλώσεις της ελληνικής παροικίας αλλά και σε άλλες συναυλίες µε διεθνές κοινό, εκπροσώπησε 
επάξια την οµογένεια στην απαιτητική µουσικά κοινωνία της πόλης. Επιπλέον ενίσχυσε τον 
αταξικό χαρακτήρα της µουσικής, η οποία δεν αποτελούσε πλέον αποκλειστικό προνόµιο των 
εύπορων, αλλά –και αυτό ήταν ιδιαίτερα σηµαντικό– συνένωνε όλο το ελληνικό στοιχείο.30 Μέσα 
στους κόλπους της Ελληνικής Φιλαρµονικής Εταιρείας ο µαέστρος και συνθέτης Νικόλαος 
Συναδινός ίδρυσε τη «Société Musicale» (µια διεθνή µουσική εταιρεία), και οργάνωσε και διηύθυνε 
την επαγγελµατική της ορχήστρα που ερµήνευε συµφωνική µουσική επικεντρώνοντας στο έργο του 
Richard Wagner. Η δε Φιλαρµονική µακροηµέρευσε δίνοντας συναυλίες µέχρι τις αρχές της 
δεκαετίας του 1960.31 
Το 1902 ιδρύθηκε ο Μουσικός Όµιλος «Ορφεύς» που συγκρότησε µαντολινάτα και µεικτή 

χορωδία «για την εκτέλεση νυκτωδιών», έδωσε εξαιρετικές συναυλίες και εξέδωσε το Ορφεύς, το 
πρώτο ελληνικό µουσικό περιοδικό (1910-1912). Το 1915 από την ένωση δύο προγενέστερων 
συλλόγων προέκυψε η Ελληνική Ένωσις «Αισχύλος-Αρίων» που λειτούργησε υποδειγµατικά στα 
χρόνια της πλούσιας δραστηριότητάς της, ίδρυσε βιβλιοθήκη, µουσικό και δραµατικό τµήµα, 
τύπωνε περιοδικό, ενώ είχε τη φροντίδα πολλών ιδρυµάτων και έπαιρνε πρωτοβουλία σε θέµατα 

                                                
29  Τις πλούσιες µουσικές δραστηριότητες µαρτυρούν µεταξύ άλλων και τα τακτικά άρθρα/ανακοινώσεις στην αλεξανδρινή 
ελληνική εφηµερίδα Ταχυδρόµος (εφ. Ταχυδρόµος-Οµόνοια, τεύχη των ετών 1890-1971, στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη της 
Βουλής των Ελλήνων). 

30  Εξαίρεση στη συνοχή της αποτέλεσε το διάστηµα που η Φιλαρµονική παρουσιαζόταν µε δύο κλιµάκια –«Φιλαρµονική των 
Βασιλικών» και «Φιλαρµονική των Βενιζελικών»–, ως αποτέλεσµα του διχαστικού πολιτικού κλίµατος της εποχής 
(Φιλίππου 2005, σ. 284). 

31  Νικηταρίδης 2019, σσ. 165-167, και Φιλίππου 2005, σσ. 264-265, 280-281, 286. 
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πνευµατικής και καλλιτεχνικής διαµόρφωσης των οµογενών. Με τη µύηση των Αλεξανδρινών στη 
µουσική, είτε ως ενεργά συµµετέχοντες στην ορχήστρα και χορωδία του «Αισχύλου» είτε ως 
ακροατές, διαµόρφωνε «τη φυσιογνωµία του τέλειου ερασιτέχνη, του ντιλετάντη, του κοσµοπολίτη 
εραστή της µουσικής, που ξέρει να ψυχαγωγεί και να ψυχαγωγείται, να διδάσκει και να διδάσκεται, 
να κινείται µε άνεση στον προθάλαµο του επαγγελµατισµού, να συνυπάρχει µε τους καταξιωµένους 
ή µε εκκολαπτόµενους καλλιτέχνες», όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η Μάρω Φιλίππου.32 
Σηµαντική ήταν και η δράση του Οµίλου Φιλοµούσων (1917), των σωµατείων «Παρνασσός» και 
«Απόλλων» (1917), της Ελληνικής Μουσικής Εταιρείας (1925) που µε πρωτοβουλία του 
Σπυρίδωνα Παπασταθόπουλου προσπάθησε να εισαγάγει τον θεσµό των λαϊκών συναυλιών µε 
χαµηλό εισιτήριο (δεν κατάφερε όµως να τον καθιερώσει, µιας και η παρουσία της «Société des 
Concerts d' Αlexandrie» που ιδρύθηκε την ίδια περίοδο και οργάνωνε συναυλίες µε κορυφαίους 
διεθνείς σολίστες υπήρξε πιο ισχυρή), της Ελληνικής Καλλιτεχνικής Ένωσις Αλεξανδρείας (αρχές 
δεκαετίας 1930).33 Η πόλη διέθετε σπουδαία θέατρα και αίθουσες εκδηλώσεων, όπου έδιναν 
συναυλίες και τα ελληνικά σωµατεία και µουσικά σύνολα (πέρα από τις δικές τους µικρές σκηνές). 
Τέτοια ήταν το Θέατρο Αλάµπρα, το Θέατρο Μπελβεντέρε, η Αίθουσα Λιφόρντι, η αίθουσα της 
Αµερικανικής Αποστολής, η Αίθουσα Παπαζιάν, το Ξενοδοχείο-Καζίνο Σαν Στέφανο, το 
Ξενοδοχείο Κλάριτζ, το Κινηµατοθέατρο Ριάλτο, το Θέατρο Λούνα Παρκ στην Ιµπραηµία (τη 
συνοικία της πόλης που έσφυζε από ελληνικό πληθυσµό), το Conservatoire de Musique d' 
Alexandrie (που ίδρυσε το 1945 ο ελληνοϊταλικής καταγωγής Αλεξανδρινός µαέστρος και 
πιανίστας Piero Guarino), τα κοσµικά κέντρα L’Aiglon, Chatby και Μεγάλος Αθηναίος. Όµως και ο 
ελληνισµός της Αλεξάνδρειας διέθετε το δικό του εξαιρετικής αισθητικής και ακουστικής 
ευρωπαϊκό θέατρο, το περίφηµο Θέατρο Ζιζίνια που ανήγειρε το 1865 (στην οδό Ροζέττης, 
µετέπειτα Φουάτ) ο επιφανής Αλεξανδρινός Στέφανος Ζιζίνιας. Στη σκηνή του ανέβηκαν 
παραγωγές πολυάριθµων ευρωπαϊκών δραµατικών και λυρικών θεάτρων µε την αφρόκρεµα 
διάσηµων πρωταγωνιστών της εποχής, όπως η παραγωγή της όπερας Madama Butterfly που 
παρακολούθησε και ο ίδιος ο συνθέτης Giacomo Puccini. Το θέατρο δυστυχώς κατεδαφίστηκε και 
στη θέση του χτίστηκε το 1922 το Θέατρο Μωχάµετ Άλη (σήµερα γνωστό ως Θέατρο Sayed 
Darwish).34 
Τέλος, ξακουστά υπήρξαν και τα φιλολογικά σαλόνια της Αλεξάνδρειας, όπου οι Αιγυπτιώτες 

Έλληνες είχαν επιπλέον ευκαιρίες πνευµατικής ανάπτυξης µέσα από ποιητικά και µουσικά 
«σουαρέ». Ενώ το περίφηµο βιβλιοπωλείο/εκδοτικός οίκος του Αθανάσιου Μαρσέλου (1888/9-
1953, φιλόλογου και δεσπόζουσας φυσιογνωµίας της αλεξανδρινής κοινωνίας), που ονοµαζόταν 
αρχικά Νέα Ζωή (στην οδό Ντεµπάν, 1923) και στη συνέχεια Σεράπειον (στην οδό Νέµπι Ντανιέλ), 
αποτελούσε ένα ακόµα στέκι των ανθρώπων του πνεύµατος.35 
 
 

Οι ελληνικές µουσικές σχολές 
 
Στην Αλεξάνδρεια λειτούργησαν πολλές ελληνικές µουσικές σχολές. Η Ελληνική Φιλαρµονική 

Εταιρεία Αλεξανδρείας ίδρυσε τη Φιλαρµονική Σχολή (στην οδό Τουσούν). Το 1917 επανιδρύθηκε 
µετονοµαζόµενη σε Ελληνική Φιλαρµονική Σχολή Αλεξανδρείας, ενώ το 1924 µετασχηµατίστηκε 

                                                
32  Φιλίππου 2005, σ. 288. 
33  Ό.π., σσ. 289-290, 334. 
34  Οι πληροφορίες προέρχονται από τον ιστότοπο της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας. 
35  Μαρτυρία της Αγυπτιώτισσας µουσικού Μάρως Φιλίππου, και Νικηταρίδης 2017, σσ. 458-460. 
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σε Ωδείο.36 Επιπλέον, από το 1902 λειτούργησε το Ωδείο της Ελληνικής Μουσικής Εταιρείας 
«Ορφεύς» που παρείχε δωρεάν µαθήµατα (εκεί δίδαξε µεταξύ άλλων και ο Σπυρίδων 
Παπασταθόπουλος), από το 1904 η Ελληνική Καλλιτεχνική Σχολή του Ελληνικού Καλλιτεχνικού 
Συλλόγου που περιελάµβανε τµήµα µουσικής (στην οδό Γκάλη Βέη 10), από το 1906 η Μουσική 
Σχολή του Ελληνικού Φιλοδραµατικού Συλλόγου «Αισχύλος» (στην οδό Καγιάτ ελ Γιοχάρς), από 
το 1917 η Μουσική Σχολή Ιωάννου Δ. Βλαστού όπου διδάσκονταν επίσης όλα τα όργανα και 
τραγούδι (στεγαζόταν στο πρώην Μέγαρο Ζιζίνια στην πλατεία Μωχάµετ Άλη), από το 1918 η 
Σχολή Οµίλου Φιλόµουσων Αλεξανδρείας (στην οδό Σουλτάν Οσµάν 3), από το 1920 το Μουσικό 
Τµήµα και η Σχολή Κλειδοκύµβαλου της Ελληνικής Ενώσεως «Αισχύλος-Αρίων» (τη διεύθυνση 
του ανέλαβαν µεταξύ άλλων και οι Κρίνο δε Κάστρο και Αλέξανδρος Γκρεκ), από το 1922 το 
Ωδείο Ελληνικού Συλλόγου «Απόλλων».37 
Το 1932 το Εθνικό Ωδείο, µε πρωτοβουλία του Μανώλη Καλοµοίρη και σε συνεργασία µε το 

σωµατείο της Ελληνικής Ένωσης «Αισχύλος-Αρίων», ίδρυσε το Παράρτηµα Αλεξανδρείας που 
λειτούργησε µέχρι το 1966. Η ίδρυση του ήταν απότοκο της γνωριµίας του Καλοµοίρη µε τη 
µεγαλωµένη στην Αλεξάνδρεια µεσόφωνο Σπεράντζα Καλό (Ελπίδα Καλογεροπούλου).38 Το ωδείο 
στεγάστηκε διαδοχικά στις οδούς Φουάτ 23, Τουσούµ, Μπολµπιτίν (έπαυλη Θλιβίτη) στη συνοικία 
Καµπ Σεζάρ και τα τελευταία χρόνια (1963-66) στην οδό Ταρίκ ελ Χορέγια 26 (πρώην Φουάτ). 
Εκεί διδάσκονταν όλα τα όργανα και τραγούδι. Το προσωπικό απαρτίστηκε από καλλιτέχνες της 
Αλεξάνδρειας και αποφοίτους του Εθνικού Ωδείου. Ανάµεσα στους καθηγητές του 
συγκαταλέγονταν ο περίφηµος Ρώσος πιανίστας Αλεξάντερ Πλότνικοφ, η Αλεξανδρινή, ιταλικής 
καταγωγής, πιανίστα Γιολάντα Σεβέρη-Ευσταθόγλου, ο Αυστριακός σολίστ του µουσικού πριονιού 
και ακορντεονίστας Αnton Shein.39 Αρχικά λειτούργησε υπό τη διεύθυνση της Λιλής Μαυρογιάννη 
και τη γενική διεύθυνση του Μανώλη Καλοµοίρη. Εν συνεχεία διευθυντές του διατέλεσαν οι 
Σπύρος Βαρβαρέσσος και Πέτρος Ιωαννίδης. Η Πορτ Σαϊντιανή πιανίστα Φιφίκα (Φωτεινή) 
Μπρουσιανού υπήρξε η τελευταία διευθύνουσα (ανέλαβε τη διεύθυνση στην πολύ νεαρή ηλικία 
των δεκαεφτά ετών), προτού το παράρτηµα πάψει τη λειτουργία του εξαιτίας των ιστορικών 
συγκυριών.40 
 
 
Οι Έλληνες µουσικοί στην Αλεξάνδρεια 
 

Ο κατάλογος των µουσικών προσωπικοτήτων που γεννήθηκαν ή/και γαλουχήθηκαν και 
δραστηριοποιήθηκαν στην Αλεξάνδρεια στα τέλη του 19ου και κατά το πρώτο ήµισυ του 20ού αι. 
ως συνθέτες, µαέστροι, σολίστ, δάσκαλοι και παράγοντες στη µουσική ζωή της πόλης είναι µακρύς. 
Ανάµεσα στους πιο δραστήριους συγκαταλέγεται ο Κρίνο δε Κάστρο (1895;-1968), πιανίστας, 
βιολονίστας, µαέστρος, συνθέτης και ενορχηστρωτής που γεννήθηκε στην Οδησσό αλλά από παιδί 
έζησε στην Αλεξάνδρεια, όπου συνέθεσε όπερες, οπερέτες, επιθεωρήσεις, θεατρικά έργα, ανέπτυξε 
πλούσια καλλιτεχνική δραστηριότητα και για πολλές δεκαετίες επηρέασε το µουσικό γίγνεσθαι της 
πόλης.41 Λαµπρή περίπτωση Αλεξανδρινού διανοούµενου µε διεθνή ακτινοβολία υπήρξε ο 

                                                
36  Νικηταρίδης 2019, σ. 165. 
37  Νικηταρίδης 2016, σσ. 127, 157, 159, 164-166, 
38  Το παράρτηµα Αλεξανδρείας υπήρξε το πρώτο από τα παραρτήµατα που ίδρυσε το Εθνικό Ωδείο (Αρχείο Συλλόγου 

«Μανώλης Καλοµοίρης» και Αρχείο πιανίστας Φιφίκας Μπρουσιανού). 
39  Νικηταρίδης 2016, σσ. 106-107, και Φιλίππου 2005, σσ. 282-286, και Αρχείο πιανίστας Φιφίκας Μπρουσιανού. 
40  Στοιχεία από την έρευνα της µουσικολόγου Μυρτούς Οικονοµίδου, υπεύθυνης του Αρχείου του Συλλόγου «Μανώλης 
Καλοµοίρης», και Αρχείο πιανίστας Φιφίκας Μπρουσιανού. 

41  Νικηταρίδης 2017, σσ. 185-187, και Φιλίππου 2005, σσ. 338-342. 



 

 19 

γεννηµένος στην Ηλιούπολη του Καΐρου, αλλά επίσης µεγαλωµένος στην Αλεξάνδρεια, συνθέτης 
Γιάννης Χρήστου (1926-1970).42 Από τους νεότερους Αλεξανδρινούς ενδεικτικά αναφέρονται ο 
επιφανής µουσικολόγος, συνθέτης και καθηγητής στο Πανεπιστήµιο Αθηνών Ίων Ζώτος (1944-
2010), ο πιανίστας και καθηγητής στο Torondo Royal Conservatory of Music Σπύρος Κίζας (1934-
2020), οι πιανίστες, συνθέτες και µαέστροι Μιχάλης Ροζάκης (1946-2009)43 και Γιάννης Αυγερινός 
(1949),44 ο πιανίστας, µαέστρος και οργανίστας Τάκης Πιζάνης (1955). Επίσης δεν ήταν λίγες και 
οι Αλεξανδρινές µουσικοί, όπως η πιανίστα Μαρία Σιδεράτου (αρχές 20ού αι. - µετά το 1960)45, η 
πιανίστα, ακορντεονίστα και σολίστ µουσικού πριονιού Έλλη Δέλιου (1936-2012), η πιανίστα 
Μαίρη Δέλιου-Κοκκινάκη (1934) και µια πλειάδα ακόµα γυναικών στις οποίες η κοσµοπολίτικη 
και ανεπτυγµένη πνευµατικά αλεξανδρινή κοινωνία ενίσχυε την ανάδειξη των ιδιαίτερων 
ικανοτήτων τους. Πολλοί υπήρξαν και οι τραγουδιστές όπερας που, µετά τα πρώτα καλλιτεχνικά 
βήµατά τους στην Αλεξάνδρεια, έκαναν διεθνή καριέρα ερµηνεύοντας ρόλους σε µεγάλα λυρικά 
θέατρα. Οι σπουδαιότεροι από αυτούς ήταν ο βαθύφωνος Κωνσταντίνος (Κωστής) Νικολάου 
(1870-1939/40), οι βαρύτονοι Άλεκ Σκούφης (Αλέξανδρος Σκούφος, 1886-1932) και Γιάννης 
Φαρδούλης (;), οι τενόροι Οδυσσέας Λάππας (1890-1971), Βάσος Αργύρης (1907-1976), Νικόλας 
Φιλακουρίδης (1920-2009), Τάκης Μπέλλος (;) κ.ά.46 
Η Αλεξάνδρεια υπήρξε παράλληλα πόλος έλξης για πολλούς µουσουργούς και σολίστ που 

εγκαταστάθηκαν και δραστηριοποιήθηκαν εκεί, αλλά και για άλλους που ταξίδευαν για να 
εµφανιστούν στα θέατρα και τις αίθουσές της ενώπιον ενός απαιτητικού κοινού. Ανάµεσα στους 
πιο επιφανείς ήταν ο Κερκυραίος Ναπολέων Λαµπελέτ (1864-1932) –το επτανησιακό στοιχείο 
υπήρξε έντονο στην αλεξανδρινή ελληνική παροικία–, ο οποίος έζησε στην Αλεξάνδρεια το 
διάστηµα 1893-5 και καθόρισε τις εκεί µουσικές εξελίξεις, όπως προαναφέραµε. Στο Θέατρο 
Ζιζίνια είδε και ο κορυφαίος των Επτανήσιων συνθετών Σπυρίδων Σαµάρας (1861-1917) να 
ανεβαίνει το 1896 η όπερά του Η Μάρτυς. Μακρόχρονη ήταν αντιθέτως η παραµονή του 
Κερκυραίου Αλέξανδρου Γκρεκ (1876-1959), ο οποίος συνέθεσε πολυάριθµα έργα φωνητικής, 
οργανικής και σκηνικής µουσικής. Επίσης ανέβασε το λυρικό του δράµα Ανδρονίκη στο Θέατρο 
Αλάµπρα, διηύθυνε το µουσικό τµήµα της Ελληνικής Ένωσης «Αισχύλος-Αρίων» και δίδαξε 
µουσική στα κοινοτικά σχολεία και ορφανοτροφεία.47 Καθοριστική υπήρξε η συµβολή του συνθέτη 
Σπυρίδωνα Παπασταθόπουλου (1875-1942)48 στη µουσική εξέλιξη της ελληνικής παροικίας. 
Εγκαταστάθηκε στην Αλεξάνδρεια το 1910 και για περισσότερα από τριάντα χρόνια συνέβαλλε σε 
κάθε δυνατή έκφανση της µουσικής δραστηριότητας. Καταγράφηκε ως ο πρωταγωνιστής της 
αλεξανδρινής οπερέτας και των αλεξανδρινών (ελαφρών) τραγουδιών. Συναυλίες στο αλεξανδρινό 
κοινό έδωσε µε τη µαντολινάτα του και µεγάλη επιτυχία ο Επτανήσιος συνθέτης Παναγιώτης 
Τσαµπουνάρας (ή Τσαµπουνάρης, π.1880 - µ.1950). Τα τραγούδια του αγαπήθηκαν και εκδόθηκαν 
στην Αλεξάνδρεια.49 Ο βιολονίστας και συνθέτης (επίσης ελαφρών) τραγουδιών και οπερέτας 
Πέτρος Ιωαννίδης (;)50 εγκαταστάθηκε στην πόλη το 1930 και για τρεις δεκαετίες συνέβαλε 
σηµαντικά στη µουσική της ζωή, παίζοντας, διευθύνοντας µουσικά σύνολα και χορωδίες, 

                                                
42  Αναλυτικότερη αναφορά στη ζωή και το έργο του Γιάννη Χρήστου ακολουθεί στις σσ. 45-50. 
43  Αναλυτικότερη αναφορά στη ζωή και το έργο του Μιχάλη Ροζάκη ακολουθεί στις σσ. 55-56. 
44  Αναλυτικότερη αναφορά στη ζωή και το έργο του Γιάννη Αυγερινού ακολουθεί στις σσ. 57-58. 
45  Αναλυτικότερη αναφορά στη ζωή και το έργο της Μαρίας Σιδεράτου, καθώς και απαρίθµηση γυναικών µουσικών της 
Αλεξάνδρειας ακολουθεί στις σσ. 33-34. 

46  Φιλίππου 2005, σσ. 266, 335, και Νικηταρίδης 2019, σ. 167. 
47  Νικηταρίδης 2017, σσ. 172-173 και Αιγυπτιώτικο Αρχείο Νίκου Νικηταρίδη. 
48  Αναλυτικότερη αναφορά στη ζωή και το έργο του Σπυρίδωνα Παπασταθόπουλου ακολουθεί στις σσ. 24-26. 
49  Αναλυτικότερη αναφορά στη ζωή και το έργο του Παναγιώτη Τσαµπουνάρα ακολουθεί στις σσ. 27-29. 
50  Αναλυτικότερη αναφορά στη ζωή και το έργο του Πέτρου Ιωαννίδη ακολουθεί στις σσ. 30-32. 



 

 20 

διδάσκοντας βιολί, διατελώντας διευθυντής του Εθνικού Ωδείου. Η σπουδαία πιανίστα Τζίνα 
Μπαχάουερ (1913-1976) έζησε επίσης εκεί για µεγάλο διάστηµα (µαζί µε τον πρώτο της σύζυγο, 
τον επιχειρηµατία Ιωάννη Χριστοδούλου), εµφανίστηκε επανειληµµένα ως σολίστ (µεταξύ άλλων 
έπαιξε και για τα συµµαχικά στρατεύµατα στη Μέση Ανατολή), ενώ δίδαξε πιάνο και τον έφηβο 
τότε Γιάννη Χρήστου.51 Στην Αλεξάνδρεια έδωσε συναυλίες και ο Αιγυπτιώτης Κλέων 
Τριανταφύλλου, ο επονοµαζόµενος Αττίκ (1885-1944), καθώς και ο αδελφός του, ο τενόρος και 
σκηνοθέτης όπερας Κίµων Τριανταφύλλου (1884-1959).52 
Τέλος, κατά την περίοδο του Β' Παγκοσµίου Πολέµου η Αίγυπτος έγινε θέατρο συναρπαστικών 

πολιτικών εξελίξεων, καταφύγιο της προσωρινής Ελληνικής Κυβέρνησης, καθώς και πολλών 
Ελλήνων καλλιτεχνών.53 Ανάµεσα σε αυτούς συγκαταλέγεται και η Σοφία Βέµπο, η οποία την 
περίοδο 1942-5 έζησε στην Αίγυπτο δίνοντας µε τον θίασό της παραστάσεις για το κοινό των 
ελληνικών παροικιών και για τις ένοπλες δυνάµεις της Μέσης Ανατολής. Μαζί της συνεργάστηκε 
και ο εν Αλεξανδρεία συνθέτης και µαέστρος Πέτρος Ιωαννίδης, ο οποίος έγραψε για τον Θίασο 
Βέµπο την οπερέτα Ξανανθίζουν τα ρόδα (που ανέβηκε στο Θέατρο Λούνα Παρκ).54 
 
 
Άλλες εκφάνσεις της µουσικής δραστηριότητας 
 
Η µουσική δραστηριότητα στην Αλεξάνδρεια παρουσίασε και άλλες ενδιαφέρουσες πτυχές. 

Αρκετοί ήταν οι αλεξανδρινοί εκδοτικοί οίκοι που εξέδιδαν παρτιτούρες, όπως µαρτυρούν οι 
σωζόµενες εκδόσεις (κυρίως των λεγόµενων αλεξανδρινών τραγουδιών). Ανάµεσα σε αυτούς ο 
µουσικός οίκος «Βλαχίδη και Σταµατίδη» (αρχές 1910), οι εκδόσεις Άγκυρα (δεκαετία 1940-50),55 
ο εκδοτικός οίκος «Π. Ζανουδάκη & Σας» (στην οδό Μοσκέ Ατταρίν 7), οι εκδόσεις «Γεωργίου 
Τολµίδη» (στην οδό Τεουφίκ 22), ο µουσικός εκδοτικός οίκος «Η Λύρα - Σπ. Παπασταθόπουλου & 
Λ. Πετρίτση». 
Στην Αλεξάνδρεια εκδόθηκε για δύο χρόνια (1910-1912) και το µηνιαίο, αµιγώς µουσικό 

περιοδικό Ορφεύς. Ήταν όργανο της οµώνυµης ελληνικής µουσικής εταιρίας Αλεξανδρείας, όπως 
προαναφέρθηκε. Εκδότες του ήταν ο δηµοσιογράφος Ν. Καραβίας, ο µουσικοδιδάσκαλος Ν. 
Θειάφης, ο καθηγητής γυµναστικής Α. Κόκκινος και ο τραπεζικός υπάλληλος Ι. Στεφανουδάκης.56 
Αρκετά ήταν επίσης και τα ελληνικά καταστήµατα δίσκων, φωνογράφων και πικ-απ. Στον 

Σπυρίδωνα Παπασταθόπουλο, στον οποίο έγινε ήδη αναφορά, ανήκε –πέρα από τις µουσικές 
εκδόσεις– το κατάστηµα πώλησης φωνογράφων και δισκογραφηµάτων (άνοιξε τη δεκαετία του 
1920 και υπήρξε από τα πρώτα της πόλης) στη λεωφόρο Ραµλίου και το υποκατάστηµα στην οδό 
Μοσκέ Ατταρίν. Ο Παπασταθόπουλος είχε επίσης το µονοπώλιο της δισκογραφικής εταιρείας 
Disco Orfeo (µετέπειτα Orfeon Record), η οποία εξέδωσε περισσότερα από εκατό δισκογραφήµατα 
µε έργα δικά του, Ελλήνων και ξένων συνθετών, καθώς και µε δηµοτική µουσική. Καταστήµατα 
φωνογράφων και δίσκων µε ελληνικές συνθέσεις διατηρούσαν στην Αλεξάνδρεια –αλλά και στο 
Κάιρο– κατά τις δεκαετίες 1920 και 1930 και οι Στέλιος Tζουλάκης (στην οδό Τεουφίκ και στη 
λεωφόρο Σάαντ Ζαγλούλ), Γεώργιος Αλεξάνδρου (στη λεωφόρο Σάαντ Ζαγλούλ) και J. Calderon 
(στην οδό Σερίφ Πασά). Τις επόµενες δεκαετίες εξελίχθηκε επιχειρηµατικά ο Αντώνης Πλωµαρίτης 
που διατηρούσε το κατάστηµα φωνογράφων, ραδιοφώνων και µουσικών οργάνων Melody στην 

                                                
51  Φιλίππου 2005, σ. 376.  
52  Εφηµερίδα Ταχυδρόµος, φύλλα 12-25/4/1914, και Νικηταρίδης 2017, σσ. 169-170, 239-240. 
53  Φιλίππου 2005, σ. 351. 
54  Ό.π., σ. 354. 
55  Αιγυπτιώτικο Αρχείο Νίκου Νικηταρίδη. 
56  Ό.π. 
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Αλεξάνδρεια (αλλά και σε άλλες αιγυπτιακές πόλεις), έχοντας την αντιπροσωπεία µεγάλων 
εταιρειών. Ο Πλωµαρίτης –ο «Βασιλέας του Δίσκου» σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα της εποχής– ήταν 
και ο στιχουργός πολλών τραγουδιών που κυκλοφόρησαν στην Ελλάδα από διάφορες εταιρείες και 
από τη δική του, την Ελληνική Φωνογραφική Εταιρεία Melody µε έδρα την Αλεξάνδρεια και 
γραφεία στη στοά Νικολούδη στην Αθήνα. Η ζήτηση ελληνικών δίσκων υπήρξε µεγάλη. 
Υπολογίζεται πως προπολεµικά η Αθήνα εξήγαγε στην Αίγυπτο δίσκους που αντιστοιχούσαν στο 
ποσό των 5.000 λιρών ετησίως.57 
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ΜΕΡΟΣ Β' 
ΚΕΙΜΕΝΑ ΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ 
 
 
 
Έργα Ελλήνων συνθετών που κατάγονται από ή/και δραστηριοποιήθηκαν στην Αλεξάνδρεια: 
Σπυρίδων Παπασταθόπουλος, Πέτρος Ιωαννίδης, Παναγιώτης Τσαµπουνάρας (Τσαµπουνάρης), 
Μαρία Σιδεράτου, Γιάννης Χρήστου, Μιχάλης Ροζάκης, Γιάννης Αυγερινός. 
 
Και έργα Ελλήνων συνθετών που έγραψαν πάνω σε ποίηση του Κωνσταντίνου Καβάφη: 
Δηµήτρης Μητρόπουλος, Αργύρης Κουνάδης, Θόδωρος Αντωνίου, Κωστής Κριτσωτάκης. 
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Σπυρίδων Παπασταθόπουλος (Δηµητσάνα 1875 - Αλεξάνδρεια 1942) 
Έρως και Γεράµατα 
για φωνή και πιάνο, π. 1915 
σε στίχους του Ιωάννη Κυπραίου 
δηµοφιλές τραγούδι τυπωµένο σε εκδοτικό οίκο της Αλεξάνδρειας 
 
 
Ο Σπυρίδων (Σπύρος) Παπασταθόπουλος γεννήθηκε στη Δηµητσάνα. Σε ηλικία επτά ετών 
µετοίκησε στην Αθήνα. Σπούδασε µουσική στο Ωδείο Αθηνών, από όπου αποφοίτησε στη 
νεαρότατη ηλικία των δεκατεσσάρων ετών.58 Στα χρόνια που έζησε στην Αθήνα δηµιούργησε 
σαρανταµελή µουσικό όµιλο (σύνολο) και διηύθυνε την τετράφωνη χορωδία των ναών Αγίου 
Γεωργίου Καρύκη (ή Καρύτση) και Μεταµορφώσεως Σωτήρος Αθηνών. Επίσης συνέθεσε 
πατριωτικά εµβατήρια (Ευζωνάκι, Ο γιος του αητού) και τραγούδια σε λαϊκότροπο, ελαφρό ύφος µε 
άρτια όµως ενορχήστρωση (γνωστότερο δείγµα η Βαρκαρόλα). Για ένα διάστηµα έζησε και 
εργάστηκε στις Η.Π.Α. Στη Νέα Υόρκη οργάνωσε εκατονταµελή χορωδία από οµογενείς, µε την 
οποία έδωσε συναυλίες µε δικές του συνθέσεις και διασκευές δηµοτικών τραγουδιών σε δεκαοκτώ 
πόλεις. Κάποια χρόνια έζησε επίσης στη Γαλλία και Ιταλία.59 Στην Αίγυπτο εγκαταστάθηκε το 
1910, µετά από αίτηµα της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας προς το Ωδείο Αθηνών και τη 
διαµεσολάβηση του Εµµανουήλ Μπενάκη, για να αναλάβει τη διεύθυνση της τετράφωνης 
χορωδίας του καθεδρικού ναού του Ευαγγελισµού. Έζησε για περισσότερα από τριάντα χρόνια 
στην Αλεξάνδρεια –κάποια διαστήµατα και στο Κάιρο–, όπου δραστηριοποιήθηκε σε πολλούς 
τοµείς της µουσικής. Υπήρξε ιδρυτικό µέλος της Ελληνικής Μουσικής Εταιρείας Αλεξανδρείας. 
Οργάνωσε και διηύθυνε πολλές χορωδίες (Αγίου Σάββα, Μπενακείου Ορφανοτροφείου, 
Κανισκερείου Ορφανοτροφείου, Ελληνικής Μουσικής Εταιρείας «Ορφεύς», καθώς και ανεξάρτητη 
χορωδία που είχε ιδρύσει ο ίδιος). Χάρη σε εκείνον οι περισσότερες εκκλησίες της πόλης 
απέκτησαν χορωδία, ενώ οι Αλεξανδρινοί έµαθαν να τραγουδούν «επί το λαϊκότερον άµα και 
εθνικότερον».60 
Σηµαντική ήταν και η συνθετική δραστηριότητα του Παπασταθόπουλου, θεωρείται ο 

πρωταγωνιστής της αλεξανδρινής οπερέτας. Συνέθεσε εκλεκτές οπερέτες σε δικό του λιµπρέτο (Το 
παραλυµένο παιδί, Η κόρη του ψαρά, Ο έφεδρος Φαρδούλης, Η κοντέσσα Ραλλού, Οι Γκαγκαραίοι). 
Έγραψε επίσης περισσότερα από ογδόντα τραγούδια σε ελαφρό ύφος, τα λεγόµενα λαϊκά 
αλεξανδρινά. Για τις ανάγκες των εκκλησιαστικών χορωδιών εναρµόνισε βυζαντινές ψαλµωδίες. 
Αναγνώριση εισέπραξε και για το διδακτικό του έργο, επί σειρά ετών δίδαξε θεωρητικά και 
τραγούδι στο Ωδείο της Ελληνικής Μουσικής Εταιρείας «Ορφεύς» στην Αλεξάνδρεια και στον 
Μουσικό Σύλλογο «Φαίαξ» στο Κάιρο. Ανέπτυξε επίσης επιχειρηµατική µουσική δραστηριότητα, 
ιδρύοντας τον µουσικό εκδοτικό οίκο «Η Λύρα - Σπ. Παπασταθόπουλου & Λ. Πετρίτση» και τη 
δισκογραφική εταιρεία Disco Orfeo (µετέπειτα Orfeon Record), µε την οποία εξέδωσε περισσότερα 
από εκατό δισκογραφήµατα µε δικές του συνθέσεις, έργα Ελλήνων και ξένων συνθετών και 
δηµοτική µουσική. Παράλληλα διατηρούσε κατάστηµα πώλησης φωνογράφων και 
δισκογραφηµάτων (από τα πρώτα της πόλης) στη λεωφόρο Ραµλίου, καθώς και υποκατάστηµα 
στην οδό Ατταρίν.61 Προς το τέλος της ζωής του, εξαιτίας της κλονισµένης υγείας, θέλησε να 

                                                
58  Νικηταρίδης 2017, σ. 218. 
59  Αρχείο Ελλήνων Μουσουργών Θωµά Ταµβάκου. 
60  Φιλίππου 2005, σ. 333. 
61  Νικηταρίδης 2019, σ. 176, και Νικηταρίδης 2017, σ. 219. 
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µεταβεί στην Ελλάδα. Λίγες όµως µέρες πριν από την αναχώρησή του απεβίωσε στην αγαπηµένη 
του Αλεξάνδρεια.62 
 
Το Έρως και Γεράµατα δι' άσµα και κλειδοκύµβαλον είναι ένα από τα πολυάριθµα λαϊκά 
αλεξανδρινά τραγούδια (Καµωµατού µου παύσε, Έλα αγάπη µου σιµά µου, Πες µου φως µου τι 
στενάζεις, Δεν µε πονείς, Πεσ' µου γιατί δεν µε κυττάς, Πεισµατάρα Ξανθή, Μεσ' την ακρίβεια και η 
παντρειά, Ας µπορούσα, Γιατί θυµώνεις, Δος µου το φιλί να γιάνω, Εγώ για σένα χάνοµαι, Εσείς που 
ξέρετε από αγάπη, Μάτια εύµορφα γλυκά, Μικροπαντρεµένη, Ο κούτσαβος, Σαν δυό τρυγόνια, Το 
γιοµατάρι, Τσαχπίνα µου µικρούλα, Το καστανό, Ζηλιάρικο, Μάτια όµορφα κ.ά.63), τα οποία ο 
Παπασταθόπουλος συνέθεσε πριν από το 1915 και εξέδωσε στην Αλεξάνδρεια. Πολλά από αυτά 
δισκογραφήθηκαν. Το Έρως και Γεράµατα, σε στίχους Ιωάννη Κυπραίου, κυκλοφόρησε το 1916 (;) 
σε δισκογράφηµα γραµµοφώνου εβδοµήντα οκτώ στροφών από την Orfeon Record µε άγνωστους 
ερµηνευτές. Δισκογραφήθηκε εκ νέου και κυκλοφόρησε το 1927 από την Odeon Γερµανίας µε 
ερµηνευτές τον τενόρο Γιώργο Βιδάλη και τον βαθύφωνο Τίτο Βαλέρη.64 Τα αλεξανδρινά 
τραγούδια του Παπασταθόπουλου γνώρισαν µεγάλη επιτυχία και η φήµη του εδραιώθηκε και στην 
Ελλάδα. Ο τύπος της εποχής ανέφερε: «Έως τώρα η Αθήνα, η Σµύρνη, η Πόλις είχαν τα τραγούδια 
τους, τα «αθηναϊκά», τα «σµυρναίικα», τα «πολίτικα». Από τώρα η Αλεξάνδρεια έχει τα δικά της 
τραγούδια χάρις εις τον Παπασταθόπουλον, τα «αλεξανδρινά»! Αλεξανδρινά εις αίσθηµα, εις 
τοπικόν χρώµα, εις ροµαντισµόν, εις δροσιάν. Διότι ο Παπασταθόπουλος γνώρισε την 
Αλεξάνδρεια».65 
 
 
 
Έρως και γεράµατα 
στίχοι Ιωάννη Κυπραίου 66 
 

Εγώ µικρούλαµ’ δεν πορώ και συ θέλεις παιγνίδια 
και συ θέλεις φιλί χορό, τα ίδια και τα ίδια 
πάρε µου τα γεράµατα και λίγα νειάτα δος µου  
και έλα να µάθης γράµµατα τότε κοντά µου φως µου 
κιε’ λα να µάθης γράµµατα τότε κοντά µου φως µου 
τρα-λαλαλά-λάλο-λάλαλο, τρα-λα-λολά-λολό! 
 

Εγώ µικρούλαµ’ δεν πορώ και συ θέλεις παιγνίδια, 
και συ θέλεις φιλί χορό, τα ίδια και τα ίδια 
να µάθης λόγια λιγωτά κια’ γάπης τα παιγνίδια  
και πως φιλούνε σταυρωτά στα µάτια και στα φρύδια 
και πως φιλούνε σταυρωτά στα µάτια και στα φρύδια 
τρα-λαλαλά-λάλο-λάλαλο, τρα-λα-λολά-λολό! 
 
 

                                                
62  Αρχείο Ελλήνων Μουσουργών Θωµά Ταµβάκου. 
59  Νικηταρίδης 2017, σ. 219, και Αρχείο Ελλήνων Μουσουργών Θωµά Ταµβάκου. 
Η ορθογραφία των τίτλων των τραγουδιών ακολουθεί την έκδοση της εκάστοτε παρτιτούρας. 

60  Αρχείο Ελλήνων Μουσουργών Θωµά Ταµβάκου. 
65  Ό.π. 
66  Η ορθογραφία των στίχων ακολουθεί την έκδοση της παρτιτούρας. 
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CD Track • αρ. 12 
Κείµενο: Ναταλία Γεράκη 
Ερµηνεία: Ειρήνη Καράγιαννη, τραγούδι / Απόστολος Παληός, πιάνο 
Ηχοληψία: Κώστας Κατσαντώνης | Στούντιο Ήχου Τµήµατος Μουσικών Σπουδών ΕΚΠΑ, 2021 
 
 
Η παρτιτούρα του Έρως και Γεράµατα προέρχεται από το 
Αρχείο Ελλήνων Μουσουργών Θωµά Ταµβάκου 
 
 
 
 
 
ΠΗΓΕΣ 
 
Αρχείο Ελλήνων Μουσουργών Θωµά Ταµβάκου. 
 
Εικονικό Μουσείο Αρχείου Κουνάδη, στον διαδικτυακό τόπο www.vmrebetiko.gr/item/?id=2208 
(προσπέλαση: 15/1/2022). 
 
Καλογερόπουλος Τάκης, Το Λεξικό της Ελληνικής Μουσικής. Από τον Ορφέα έως σήµερα, τόµος 4, 
εκδ. Γιαλλελή, Αθήνα 1998. 
 
Νικηταρίδης Νίκος, Τα ελληνικά σωµατεία στην Αίγυπτο, εκδ. Αγγελάκη, Αθήνα 2015. 
 
Νικηταρίδης Νίκος, Αιγυπτιώτικες προσωπικότητες του χθες, εκδ. Αγγελάκη, Αθήνα 2017. 
 
Νικηταρίδης Νίκος, Η κοινωνική ζωή των Ελλήνων της Αιγύπτου, εκδ. Αγγελάκη, Αθήνα 2019. 
 
Φιλίππου Μάρω, Οι χαµένες µουσικές της Αιγύπτου. Από τον τυφλό αρπιστή στον τυφλό πιανίστα, 
εκδ. Κέδρος, Αθήνα 2005. 
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Παναγιώτης Τσαµπουνάρας (ή Τσαµπουνάρης), (Κέρκυρα [;] π.1880 - Νάξος [;] µ.1950) 
Στη βάρκα - Βαρκαρόλα 
για φωνή και πιάνο, 191; 
Μελωδία εκ του Ιταλικού σε διασκευή και στίχους Παναγιώτη Τσαµπουνάρα 
Δηµοφιλές τραγούδι τυπωµένο σε εκδοτικό οίκο της Αλεξάνδρειας 
 
 
Η περίπτωση του συνθέτη Παναγιώτη Τσαµπουνάρα (καταγράφεται και ως Τσαµπουνάρης) 
αποτελεί ένα ακόµα τεκµήριο της οικονοµικής και πνευµατικής ακµής της αλεξανδρινής παροικίας 
και των δεσµών που καλλιεργούσε µε την Ελλάδα. Συχνές υπήρξαν οι προσκλήσεις προς 
διακεκριµένους µουσικούς, σολίστες και σύνολα από την Ελλάδα να ταξιδέψουν στην Αλεξάνδρεια 
για να εµφανιστούν µπροστά σε ένα ιδιαίτερο καλλιεργηµένο και απαιτητικό κοινό. Δηµοσίευµα 
του 1913 στην αλεξανδρινή ελληνική εφηµερίδα Ταχυδρόµος, στο οποίο αναγγέλλεται η έναρξη 
των συναυλιών της Μαντολινάτας του Τσαµπουνάρα στην Αλεξάνδρεια, τεκµηριώνει την 
επιτυχηµένη µουσική πορεία του συνθέτη: «Η διεύθυνσις του γνωστού αριστοκρατικού 
ζυθοπωλείου Viennoise του κ. Ιωαννίδου, της οδού Ραµλίου, έσχε την ευτυχή έµπνευσιν να καλέση 
τον γνωστότατον ανά το Πανελλήνιον µουσικοδιδάσκαλον και διευθυντήν Μανδολινάτας κ. 
Τσαµπουνάραν, όπως διά του πρώτης γραµµής µουσικού οµίλου του εκ καλλιτεχνών και 
καλλιτεχνίδων αναγνωρισµένης αξίας, δίδει εν τω καταστήµατι εκλεκτάς συναυλίας καθ’ εκάστην 
εσπέραν. Η φήµη του κ. Τσαµπουνάρα και ως µουσικού και ως διευθυντού µανδολινάτας είνε 
πασίγνωστος, ώστε να µας απαλλάσση του κόπου να εξάρωµεν εκ των προτέρων τας µουσικάς 
πανδαισίας, αι οποίαι επιφυλάσσονται εις την εκλεκτήν πελατείαν του καταστήµατος».67 
Οι έρευνες δεν έχουν αποκαλύψει πολλά βιογραφικά στοιχεία για τον συνθέτη, πέραν της 

επτανησιακής καταγωγής του. Πιθανώς γεννήθηκε στην Κέρκυρα και πέθανε στη Νάξο.68 Συνέθεσε 
έργα για πιάνο (περίφηµο το βαλς Αθηναϊκή Εστουδιαντίνα), κυρίως όµως συνέθεσε τραγούδια για 
µία ή περισσότερες φωνές, καθώς και τραγούδια για χορωδία µε συνοδεία πιάνου ή µαντολινάτας 
σε µεικτό ύφος (λόγιο και ελαφρό/κανταδόρικο). Τα τραγούδια του εκδόθηκαν από µουσικούς 
οίκους της Αθήνας (Φέξης), της Κωνσταντινούπολης (Χρηστίδης), της Αλεξάνδρειας (Ζανουδάκης) 
και της Νέας Υόρκης (Apollo), γνώρισαν µεγάλη επιτυχία και δισκογραφήθηκαν (Έλα µαζύ, Ξύπνα 
ψυχή, Αν µ’ αγαπάς µικρούλα µου, Στην αµµουδιά, Η νεότης, Έλα να γύρης διωδία, Μελαχρινό µου, 
Στην Σελήνη, Χωρίς καρδιά, Ήθελα νάβρω µια καρδιά). Διασκεύασε επίσης δηµοτικά τραγούδια (Η 
Βλάχα, Η Αλατσιανή, Η µαυροµµάτα, Το φιλί), καθώς και τραγούδια από οπερέτες Ελλήνων και 
ξένων συνθετών (Η ψυχοκόρη, Η Σµυρνιοπούλα).69 
 
Μια τέτοιου είδους διασκευή από ξένη οπερέτα αποτελεί το ιδιαίτερα δηµοφιλές στην εποχή του 
τραγούδι Στη βάρκα (απαντάται και ως Η βάρκα). Πρόκειται για διασκευή της ισπανικής 
µπαρκαρόλας Así escuchando de la mar και προέρχεται από τη θαρθουέλα Los Sobrinos del 
Capitán Grant του συνθέτη Manuel Fernández Caballero, που πρωτοπαρουσιάστηκε το 1877 στο 
Teatro del Príncipe Alfonso στη Μαδρίτη. Το λιµπρέτο του έργου, το οποίο βασίζεται στη νουβέλα 
του Ιουλίου Βερν Les Enfants du capitaine Grant (1867), έγραψε ο Miguel Ramos Carrión.70 Η 
                                                
67  Εφηµερίδα Ταχυδρόµος-Οµόνοια, αρ. 44, σ. 3, και Εικονικό Μουσείο Αρχείου Κουνάδη, Ο Παναγιώτης Τσαµπουνάρας 
στην Αλεξάνδρεια το 1913. 

68  Από την αλληλογραφία που διασώζεται στο αρχείο του συνθέτη Σωτηρίου Γκρεκ (; π.1890 - Νάξος 1973) εµφαίνεται ότι ο 
Παναγιώτης Τσαµπουνάρης, που ήταν φίλος του, έζησε µετά το 1945 στη Νάξο, όπου πιθανόν να απεβίωσε στις αρχές της 
δεκαετίας του 1950 (Αρχείο Ελλήνων Μουσουργών Θωµά Ταµβάκου). 

69  Αρχείο Ελλήνων Μουσουργών Θωµά Ταµβάκου. Η ορθογραφία των τίτλων ακουλουθεί την έκδοση της παρτιτούρας. 
70  Ηχογράφηµα η Βάρκα, στο Εικονικό Μουσείο Αρχείου Κουνάδη. 
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ελληνική παρτιτούρα του τραγουδιού κυκλοφόρησε µε τον τίτλο Στη βάρκα και τον υπότιτλο 
Βαρκαρόλα από τον αλεξανδρινό εκδοτικό οίκο Π. Ζανουδάκη & Σας (οδός Μοσκέ Ατταρίν 7, 
Αλεξάνδρεια). Στο εξώφυλλο της παρτιτούρας71 αναγράφεται «Ποίησις και Μουσική Π.Δ. 
Ταµπουνάρη - δι’ άσµα και κλειδοκύµβαλον - Λιθοτυπ. αι Μούσαι, αδελφών Α. Γαρουφαλή, 
Αλεξάνδρεια» και στην πρώτη σελίδα «Μελωδία εκ του Ιταλικού - Opera 24 - Διασκευή Π.Δ. 
Τσαµπουνάρη - Ποίησις Χ.Χ.72». Η Βάρκα δισκογραφήθηκε στην Αθήνα το 1926 από την Odeon 
Γερµανίας, µε ερµηνευτή τον τενόρο Γιώργο Βιδάλη, συνοδεία χορωδίας και ορχήστρας υπό τη 
διεύθυνση του Γρηγόρη Κωνσταντινίδη.73 
 
 
 
Στη βάρκα - Βαρκαρόλα 
στίχοι Χ.Χ. (Σωτηρίου Γκρεκ) 74 
 

Έλα που τώρα σιγαλά  
κυλιέται 'ς την ακρογιαλιά  
το κύµµα και χρυσόνεται  
απ’ αστερόφωτη νιχτιά 
 

Έλα που τώρα µε πανιά  
κατάλευκα προσµέν’ εκεί  
η βάρκα µας 'ς την αµουδιά 
αχ έλ’ αγάπη µου χρυσή  
 

Ελ’ αν µ’ αγαπάς,  
όσον σ’ αγαπώ,  
µέσ 'ς την ανιχτί µ’ αγκάλη 
π’ έχω κάτι να σου ειπώ 
 

'Ελα να φύγωµε µαζύ 
αγαπηµένα σαν πουλιά 
και θα 'σε πάντ' αγάπη µου 
µεσ 'ς τη δική µου αγκαλιά 
 

Σχίζ’ η βαρκούλα µας τα νερά 
έχουµ’ αγέρι θωπευτικό 
µαζύ τα δυό µας αχ τη χαρά 
θα ζούµε µ’ όνειρα µυστικά 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
71  Παρτιτούρα έργου στο Αρχείο Μουσικής Βιβλιοθήκης «Λίλιαν Βουδούρη» του Συλλόγου «Οι Φίλοι της Μουσικής». 
72  Όπως επισηµαίνουν οι Γιώργος Κωνστάντζος, Θωµάς Ταµβάκος, Αθανάσιος Τρικούπης, «Χ. Χ.» ήταν το ψευδώνυµο του 
συνθέτη Σωτήριου Γκρεκ (Κωνστάντζος, Ταµβάκος, Τρικούπης 2014, σσ. 150-151). 

73  Ηχογράφηµα η Βάρκα, στο Εικονικό Μουσείο Αρχείου Κουνάδη. 
74  Η ορθογραφία των στίχων ακολουθεί την παρτιτούρα. 
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Μεσ’ στη δική µου ελ’ αγκαλιά, 
ελ’ αγγελέ µου να σε χαρώ, 
να σε χορτάσω από φιλιά 
να σε χορτάσω από φιλιά  
που τόσον φως µου σε λαχταρώ 
 

α! α! α! … 
 
 
 
 
CD Track • αρ. 14 
Κείµενο: Ναταλία Γεράκη 
Ερµηνεία: Ειρήνη Καράγιαννη, τραγούδι / Απόστολος Παληός, πιάνο 
Ηχοληψία: Κώστας Κατσαντώνης | Στούντιο Ήχου Τµήµατος Μουσικών Σπουδών ΕΚΠΑ, 2021 
 
 
Η παρτιτούρα του τραγουδιού Στη βάρκα προέρχεται από το  
Αρχείο της Μουσικής Βιβλιοθήκης «Λίλιαν Βουδούρη» του Συλλόγου «Οι Φίλοι της Μουσικής» 
 
 
 
 
ΠΗΓΕΣ 
 
Αιγυπτιώτικο Αρχείο Νίκου Νικηταρίδη. 
 
Αρχείο Ελλήνων Μουσουργών Θωµά Ταµβάκου. 
 
Αρχείο Μουσικής Βιβλιοθήκης «Λίλιαν Βουδούρη» του Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής. 
 
Εικονικό Μουσείο Αρχείου Κουνάδη, Ο Παναγιώτης Τσαµπουνάρας στην Αλεξάνδρεια το 1913, 
στον διαδικτυακό τόπο www.vmrebetiko.gr/item?id=10872 (προσπέλαση: 15/1/2022). 
 
Εικονικό Μουσείο Αρχείου Κουνάδη, Ηχογράφηµα η Βάρκα, στον διαδικτυακό τόπο 
www.vmrebetiko.gr/item/?id=10366 (προσπέλαση: 15/1/2022). 
 
Κωνστάντζος Γιώργος, Ταµβάκος Θωµάς, Τρικούπης Αθανάσιος, Μουσουργοί της Θράκης, εκδ. 
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, Διεύθυνση 
Δηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας, Αλεξανδρούπολη 2014. 
 
Ψηφιακή Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων, «Ζυθοπωλείον Viennoise Ελ. Ιωαννίδου» στην 
εφηµερίδα Ταχυδρόµος-Οµόνοια, αρ. φύλλου 44 (6/3/1913), σ. 3, στον διαδικτυακό τόπο 
https://srv-web1.parliament.gr/display_doc.asp?item=39158&seg=6455, σ. 212 (προσπέλαση: 
15/1/2022). 
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Πέτρος Ι. Ιωαννίδης (Κρήτη αρχές 20ού αι. - Αυστραλία µ.1960) 
Για το χατήρι σου µεθώ (Tango) 
για φωνή και πιάνο, 1941 
σε στίχους Μίµη Τραϊφόρου 
Δηµοφιλές τραγούδι τυπωµένο σε εκδοτικό οίκο της Αλεξάνδρειας 
 
 
Αν και γεννηµένος στην Κρήτη, ο συνθέτης Πέτρος Ιωαννίδης αγαπήθηκε από τον Ελληνισµό της 
Αιγύπτου ως Αλεξανδρινός. Σπούδασε βιολί σε ωδεία της Αθήνας. Tο 1930 εγκαταστάθηκε στην 
Αλεξάνδρεια, όπου ίδρυσε σχολή βιολιού και πιάνου στην Ιµπραηµία, την ελληνική συνοικία της 
πόλης.75 Ως µαέστρος διηύθυνε µουσικά σύνολα µε τα οποία έδωσε συναυλίες και παραστάσεις σε 
θέατρα και πολυσύχναστα κοσµικά κέντρα της Αλεξάνδρειας. Με την Αλεξανδρινή πιανίστα, 
σύζυγό του, Ήβη Ιωαννίδου και ονοµαστούς τραγουδιστές (όπως o βαρύτονος Ευάγγελος 
Κοντογιάννης) εµφανιζόταν µε µεγάλη επιτυχία στο αλεξανδρινό Petit Trianon (ζαχαροπλαστείο-
σαλόνι τσαγιού στη λεωφόρο Σάαντ Ζαγλούλ, αποτέλεσε σηµαντικό τόπο συνεύρεσης της αστικής, 
κοσµοπολίτικης κοινωνίας της εποχής). Στον κήπο του Petit Trianon πρωτοπαρουσίασε πολλά από 
τα ελαφρά τραγούδια που συνέθετε πάνω σε δηµοφιλείς ρυθµούς της εποχής.76 Τα περισσότερα εξ 
αυτών ήταν ταγκό (Εσύ είσαι για µένα, Μη ξεχνάς, Η νύχτα εκείνη, Κάποιο σου βλέµµα, Στ’ αλήθεια 
µην αγαπήσης, Γλυκειά Μελαχρινούλα, Τ’ ήταν τρελλά να σ’ αγαπήσω, Ποια καρδιά, Αν ξέρατε, Σας 
γελάµε, Θαρθής, Μάννα µας γλυκιά, Δεν ζηλεύω, Σαν απόψε, Μια γλυκειά βραδυά, Σ’ ένα Ταγκό, 
Πρέπει να ζήσουµε, Λίγη χαρά… λίγη συµπόνοια…, Έλεγα πως θα συνηθίσω, Αν µπορούσα, Σαν κι 
αυτά τα µάτια δεν είδα πουθενά, Πες µου γιατί… [Δεν θες να µε πιστέψης], Γεια σου Ελλάδα), βαλς 
(Ζήνια µου, Καντάδα ερωτική, Χθες που φύγαν τα πουλιά), φοξ-τροτ (Ρηνάκι, Ιµπραηµιώτισσα, Γύρε 
στη θερµή µου αγκαλιά, Λίγη Μουσική Μαέστρο) και άλλα (Το πονεµένο βιολί, Στην αγκαλιά σου, Με 
γελούσες).77 Συνέθεσε επίσης οπερέτες. Για τη Σοφία Βέµπο και τον θίασο που είχε συγκροτήσει µε 
τον σύζυγό της, στιχουργό και συγγραφέα Μίµη Τραϊφόρο, και την αδελφή της, ηθοποιό και 
χορογράφο Αλίκη Βέµπο, έγραψε την οπερέτα Ξανανθίζουν τα ρόδα. Η παρουσίαση της οπερέτας 
έλαβε χώρα στο αλεξανδρινό Θέατρο Λούνα-Παρκ, σε µια περίοδο (1942-45) όπου ο Θίασος 
Βέµπο έδωσε παραστάσεις για το κοινό των ελληνικών παροικιών της Αιγύπτου και για τις ένοπλες 
δυνάµεις της Μέσης Ανατολής.78 
Αξιοσηµείωτη είναι η αναφορά του τενόρου Βάσου Σεϊτανίδη, στο πλαίσιο οµιλίας σε βραδιά 

προς τιµήν του συνθέτη το 1948: «ο Ιωαννίδης µ’ όλο πούχει σκορπίσει ωραίους πρωτότυπους 
τόνους στο ελαφρό τραγούδι, µας έχει χαρίσει δείγµατα δυνατής κλασικής έµπνευσης που θα 
µιλούσε γι’ αυτά και η πιο αυστηρή κριτική».79 Έντονη υπήρξε και η διδακτική δραστηριότητα του 
συνθέτη. Δίδαξε βιολί στο Παράρτηµα του Εθνικού Ωδείου στην Αλεξάνδρεια, ενώ τις χρονιές 
1954-55 υπήρξε συνδιευθυντής και από το 1957 διευθυντής του.80 Ανέλαβε επίσης τη µουσική 
διδασκαλία στο Μπενάκειο Ορφανοτροφείο Θηλέων και το Κανισκέρειο Ορφανοτροφείο Αρρένων 
(αντικατέστησε τον συνθέτη, µαέστρο και παιδαγωγό Σπυρίδωνα Παπασταθόπουλο µετά τη 
συνταξιοδότηση του τελευταίου), καθώς και στις Πατριαρχικές Σχολές.81 
                                                
75  Αιγυπτιώτικο Αρχείο Νίκου Νικηταρίδη. 
76  Φιλίππου 2005, σ. 354, και Αιγυπτιώτικο Αρχείο Νίκου Νικηταρίδη. 
77  Η ορθογραφία των τίτλων των τραγουδιών ακολουθεί την έκδοση της εκάστοτε παρτιτούρας. 
78  Φιλίππου 2005, σ. 354. 
79  Η παρουσίαση του Σεϊτανίδη διασώθηκε από τον Ευγένιο Μιχαηλίδη και συµπεριλαµβάνεται στο έργο του 
     Βιβλιογραφία Ελλήνων Αιγυπτιωτών (Μιχαηλίδης 1965-1966², σ. 313, και Φιλίππου 2005, σ. 354). 
80  Νικηταρίδης 2016, σ. 106. 
81  Φιλίππου 2005, σ. 354, και Αιγυπτιώτικο Αρχείο Νίκου Νικηταρίδη. 
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Τα χρόνια στην Αλεξάνδρεια υπήρξαν για τον Πέτρο Ιωαννίδη δηµιουργικά και ευτυχή, όµως οι 
συνθήκες τον εξανάγκασαν να µεταναστεύσει στην Αυστραλία, όπου και πέθανε. Τον πόνο για τον 
ξεριζωµό από τον αγαπηµένο τόπο, που τόσες χαρές και επιτυχίες του προσέφερε, κατέγραψε στο 
τραγούδι Χώρα λατρευτή (σύνθεση του 1961 σε δικούς του στίχους, το οποίο τραγούδησε ο 
Περικλής Βάγιας): «Φεύγοντας Αίγυπτος γλυκιά, ένα έχε γεια σ’ αφήνω, κι ένα κοµµάτι απ’ την 
καρδιά παντοτινά σου δίνω / Με µατωµένη την ψυχή ζητώ καινούργια µέρη, θα φύγω πια και 
αντηχεί της ξενιτειάς τ΄ αγέρι / Όπου βρεθώ χώρα χρυσή σένα θυµάµαι, ω νια µε νοσταλγία 
περισσή ευτυχισµένα χρόνια / Ένα σκοπό λυπητερό σου τραγουδώ µε πόνο, να ευτυχήσεις θα χαρώ 
αυτό ποθώ και µόνο / Ω ! Χώρα λατρευτή, δυο αγάπες έχω στην καρδιά του τόπου µου κι εσένα / 
Ω! Χώρα ζηλευτή µε πίκρα µέσα µου βαθιά φεύγω µακριά στα ξένα».82 
 
Το τραγούδι Για το χατήρι σου µεθώ είναι ένα από τα πολυάριθµα ελαφρά τραγούδια σε ύφος 
ταγκό, τα οποία χάρισαν στον Ιωαννίδη µεγάλη αναγνώριση. Στο εξώφυλλο της παρτιτούρας 
αναγράφεται «Για το χατήρι σου µεθώ - Tango - Στίχοι Μίµη Τραϊφόρου - Μουσική Π. Ι. Ιωαννίδη 
(διασκευή για πιάνο κας Ήβης Ιωαννίδου) - Έκδοσις Γεωργίου Τολµίδη, οδός Τεουφίκ 
Αλεξάνδρειας». 
 
 
 

Για το χατήρι σου µεθώ 
στίχοι Μίµη Τραϊφόρου 83 
 

Άλλοι τα δόλια µας µεράκια 
τα λησµονάµε στο κρασί 
κι άλλοι γυρνάµε στα σοκάκια 
σα ζαλιστούµε απ’ τη ρετσίνα τη χρυσή. 
 

Πίνω κι’ εγώ το γιοµατάρι 
πίνω και γίνοµαι φονιάς 
και µια κιθάρα σιγοντάρει  
όταν βρεθώ στο καπηλιό της γειτονιάς. 
 

Για το χατήρι σου µεθώ 
και κατεβάζω ένα βαρέλι 
πίνω το σόσµα το ξανθό 
και το γλυκό το κοκινέλι. 
 

Και σα προβάλει ο αυγερινός 
τα πόδια µου µε κόπο σέρνω 
κι ένα σκοπό σου λέω βραχνός 
και στα σκαλιά σου λίγο γέρνω. 
 

Μη µε παιδεύεις πεισµατάρα 
αν θες να πάψω να µεθώ 
αν θες ν’ αφίσω την κιθάρα 
κι’ απ’ τις ταβέρνες τα βραδάκια να χαθώ. 
                                                
82  Αιγυπτιώτικο Αρχείο Νίκου Νικηταρίδη. 
83  Η ορθογραφία των στίχων ακολουθεί την έκδοση της παρτιτούρας. 



 

 32 

 

Όταν γλυκά θα σ’ αγκαλιάζω 
δεν θα µυρίζω πια κρασί 
και το ποτήρι µου θα σπάσω 
τη σκουριασµένη θα πετάξω τη µισή. 
 

Για το χατήρι σου µεθώ 
και κατεβάζω ένα βαρέλι 
πίνω το σόσµα το ξανθό 
και το γλυκό το κοκινέλι. 
 

Και σα προβάλει ο αυγερινός 
τα πόδια µου µε κόπο σέρνω 
κι ένα σκοπό σου λέω βραχνός 
και στα σκαλιά σου λίγο γέρνω. 
 
 
 
CD Track • αρ. 11 
Κείµενο: Ναταλία Γεράκη 
Ερµηνεία: Ειρήνη Καράγιαννη, τραγούδι / Απόστολος Παληός, πιάνο 
Ηχοληψία: Κώστας Κατσαντώνης | Στούντιο Ήχου Τµήµατος Μουσικών Σπουδών ΕΚΠΑ, 2021 
 
 
Η παρτιτούρα του τραγουδιού Για το χατήρι σου µεθώ προέρχεται από το 
Αρχείο της Μουσικής Βιβλιοθήκης «Λίλιαν Βουδούρη» του Συλλόγου «Οι Φίλοι της Μουσικής» 
 
 
 
 
ΠΗΓΕΣ 
 
Αιγυπτιώτικο Αρχείο Νίκου Νικηταρίδη. 
 
Αρχείο Ελλήνων Μουσουργών Θωµά Ταµβάκου. 
 
Αρχείο Μουσικής Βιβλιοθήκης «Λίλιαν Βουδούρη» του Συλλόγου «Οι Φίλοι της Μουσικής». 
 
Εικονικό Μουσείο Αρχείου Κουνάδη, στον διαδικτυακό τόπο www.vmrebetiko.gr (προσπέλαση: 
15/1/2022). 
 
Μιχαηλίδης Ευγένιος, «Ο Βάσος Σεϊτανίδης παρουσιάζει βραδιά του Αλεξανδρινού 
µουσικοσυνθέτη Πέτρου Ιωαννίδη» (Αλεξάνδρεια 1948), στο Βιβλιογραφία Ελλήνων Αιγυπτιωτών 
(1853-1966), εκδ. Κέντρον Ελληνικών Σπουδών (Κ.Ε.Σ.), Αλεξάνδρεια 1965-1966². 
 
Νικηταρίδης Νίκος, Τα ελληνικά σχολεία στην Αίγυπτο, εκδ. Αγγελάκη, Αθήνα 2016. 
 
Φιλίππου Μάρω, Οι χαµένες µουσικές της Αιγύπτου. Από τον τυφλό αρπιστή στον τυφλό πιανίστα, 
εκδ. Κέδρος, Αθήνα 2005. 
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Μαρία Σιδεράτου ([;] αρχές 20ού αι. - [;] µ.1960) 
Isabelle - 1ère Mélodie 
για πιάνο σόλο, περ. 1930 
Introduction moderato - Andante - Moderato - Andante - Allegretto 
 
 
Για τη ζωή και το έργο της συνθέτριας και πιανίστας Μαρίας Σιδεράτου τα στοιχεία είναι ελλιπή, 
καθώς η πολύχρονη αναζήτηση δεν απέφερε σηµαντικά αποτελέσµατα. Συγκαταλέγεται όµως στον 
αξιοµνηµόνευτο αριθµό των γυναικών της αλεξανδρινής παροικίας που συνέθεσαν, ήδη από τις 
αρχές του 20ού αιώνα, λόγια µουσική (ανάµεσά τους και οι Ελένη Βαλαχή [;], Έλλη Δέλιου [1936-
2012], Ευαγγελία Ζαχαροπούλου [τέλη 19ου αι. - ;], Ελένη Ηλιάσκου [;], Νίκη Νέστορος-
Παπαθανασοπούλου [αρχές 20ού αι. - ;], Ουρανία Νικολαΐδου [τέλη 19ου αι. - ;], Ειρήνη 
Σιµοπούλου-Ζιάρ [1890 -;], Γεωργία Στίνη [;]).84 Μια αναφορά στη µεγαλοαστική οικογένεια 
Σιδεράτου που έζησε στην Αλεξάνδρεια απαντούµε στο σύγγραµµα του Αλεξανδρινού φιλόλογου 
και συγγραφέα Ιωάννη Χατζηφώτη Αλεξάνδρεια. Οι δύο αιώνες του νεώτερου Ελληνισµού, 19ος-
20ός αιώνας, χωρίς όµως περαιτέρω στοιχεία για τη συνθέτρια. Επίσης, δύο ανδρικά ονόµατα µε το 
επίθετο Σιδεράτος (γεννηθείς πριν το 1880) καταγράφει ο ερευνητής-µουσικογράφος Θωµάς 
Ταµβάκος µετά από έρευνα σε ληξιαρχικά µητρώα της Αλεξάνδρειας.85 Εικάζεται πως η Σιδεράτου 
υπήρξε µαθήτρια του συνθέτη, µαέστρου και παιδαγωγού Σπυρίδωνα Παπασταθόπουλου, ο οποίος 
δραστηριοποιήθηκε το πρώτο µισό του 20ού αιώνα στην Αλεξάνδρεια. 
 
Η παρτιτούρα της Isabelle βρέθηκε σε παλαιοπωλείο στην Αθήνα, µέσα σε φάκελο που 
περιελάµβανε αποκόµµατα εφηµερίδων και άλλο έντυπο υλικό από την Αλεξάνδρεια.86 H συνθέτης 
αφιέρωσε το κοµµάτι στην αδελφή της, όπως προκύπτει από σηµείωση στην παρτιτούρα («à ma 
soeur Isabelle»). Πρόκειται για νεανική σύνθεση, γραµµένη το πιθανότερο πριν από το 1920. 
Συνίσταται σε µια λιτή µελωδία σε ρυθµό βαρκαρόλας, µε βασικά χαρακτηριστικά τον λυρισµό του 
ιταλικού µπελκάντο, το ύφος αντίστοιχων συνθέσεων του Επτανήσιου συνθέτη Ναπολέοντα 
Λαµπελέτ (ο οποίος είχε δραστηριοποιηθεί στην Αλεξάνδρεια για ένα σύντοµο διάστηµα [1892-5] 
και είχε επηρεάσει σηµαντικά την εκεί µουσική ζωή· µεταξύ άλλων είχε συλλάβει την ιδέα της 
Αβερώφειας Μουσικής Ακαδηµίας και είχε αναλάβει τη διεύθυνσή της), καθώς και την αισθητική 
των Lieder ohne Worte (Τραγούδια χωρίς λόγια) του Felix Mendelssohn-Bartholdy. 
 
 
 
 
CD Track • αρ. 10 
Κείµενο: Ναταλία Γεράκη / Μορφολογική ανάλυση έργου: Απόστολος Παληός 
Ερµηνεία: Απόστολος Παληός, πιάνο 
Ηχοληψία: Κώστας Κατσαντώνης | Στούντιο Ήχου Τµήµατος Μουσικών Σπουδών ΕΚΠΑ, 2021 
 
 

                                                
84  Οι πληροφορίες σχετικά µε τις γυναίκες µουσουργούς προέρχονται από τη «Λίστα Μουσουργών Αλεξάνδρειας Αιγύπτου» 
του Αρχείου Ελλήνων Μουσουργών Θωµά Ταµβάκου. Αναφορές σε Αλεξανδρινές συνθέτριες κάνουν επίσης οι Φιλίππου 
2005, σ. 384, και Νικηταρίδης 2017, σσ. 175-176, και Νικηταρίδης 2019, σ. 167. 

85  Αρχείο Ελλήνων Μουσουργών Θωµά Ταµβάκου. 
86  Ό.π. 
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Η παρτιτούρα του Isabelle - 1ère Mélodie προέρχεται από το 
Αρχείο Ελλήνων Μουσουργών Θωµά Ταµβάκου 
 
 
 
 
ΠΗΓΕΣ 
 
Αρχείο Ελλήνων Μουσουργών Θωµά Ταµβάκου. 
 
«Λίστα Μουσουργών Αλεξάνδρειας Αιγύπτου» στο Αρχείο Ελλήνων Μουσουργών Θωµά 
Ταµβάκου. 
 
Νικηταρίδης Νίκος, Αιγυπτιώτικες προσωπικότητες του χθες, εκδ. Αγγελάκη, Αθήνα 2017. 
 
Νικηταρίδης Νίκος, Η κοινωνική ζωή των Ελλήνων της Αιγύπτου, εκδ. Αγγελάκη, Αθήνα 2019. 
 
Φιλίππου Μάρω, Οι χαµένες µουσικές της Αιγύπτου: από τον τυφλό αρπιστή στον τυφλό πιανίστα, 
εκδ. Κέδρος, Αθήνα 2005. 
 
Χατζηφώτης Ιωάννης, Αλεξάνδρεια. Οι δύο αιώνες του νεώτερου Ελληνισµού (19ος - 20ός αιώνας), 
εκδ. Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα 1999. 
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Δηµήτρης Mητρόπουλος (Αθήνα 1896 - Μιλάνο 1960) 
από τις 14 (10) Invenzioni σε ποιήµατα του Κ.Π. Καβάφη 
για φωνή και πιάνο, 1925-6 
σε ελεύθερη απόδοση για φλάουτο και πιάνο 
 
1. Invenzione αρ. VII (6) - Γκρίζα, Passacaglia a 3 Voci 
2. Invenzione αρ. XI (7) - Εν τη Ωδώ, Preludio (Scherzino) a 1 Voce 
3. Invenzione αρ. XIII (9) - Έτσι πολύ ατένισα, Pedale a 3 Voci 
4. Invenzione αρ. VIII (5) - Μέρες του 1903, Passacaglia a 2 voci 
5. Invenzione αρ. XIV (10) - Επήγα, Coda (Finale) a 2 Voci 
 
 
O Δηµήτρης Μητρόπουλος υπήρξε ένας από τους µεγαλύτερους µαέστρους του 20ού αιώνα. Επί 
µια τριακονταετία (1930-60) διηύθυνε τις σηµαντικότερες ορχήστρες της υφηλίου. Διακρίθηκε για 
την ικανότητά του να ερµηνεύει ακόµα και τα πιο απαιτητικά έργα από µνήµης –χωρίς χρήση 
µπαγκέτας, αλλά µε ιδιαίτερα εκφραστικές κινήσεις των χεριών–, καθώς και να αναδυκνύει τη 
«µεγάλη γραµµή» των έργων προβάλλοντας ταυτόχρονα και τις λεπτοµέρειες. Οι ερµηνείες του σε 
έργα των Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven, ροµαντικών συνθετών, όπερας και 
σύγχρονης µουσικής δηµιούργησαν σχολή στη διεύθυνση ορχήστρας. Η διεθνής σταδιοδροµία του 
ξεκίνησε από το πόντιουµ της Φιλαρµονικής του Βερολίνου, µε την τριπλή ιδιότητα του µαέστρου, 
σολίστ (στο Τρίτο Κοντσέρτο για πιάνο του Sergei Prokofiev) και συνθέτη. Αποκορύφωση της 
πορείας του υπήρξε η ανάδειξή του σε αρχιµουσικό της Φιλαρµονικής της Νέας Υόρκης (1949-51 
συνδιευθυντής µαζί µε τον Leopold Stokowski, 1951-57 καλλιτεχνικός διευθυντής και 
αρχιµουσικός, 1957-58 συνδιευθυντής µαζί µε τον Leonard Bernstein, 1958-59 προσκεκληµένος 
µαέστρος), αξίωµα που κατέκτησε αποκλειστικά χάρη στην τεράστια µουσική προσωπικότητά του 
και όχι σε άλλου είδους διασυνδέσεις. Ο ίδιος χαρακτήριζε το επίτευγµά του «εκπόρθηση της 
Τροίας». Την τελευταία του πνοή, από καρδιακή προσβολή, άφησε διευθύνοντας πρόβα της Τρίτης 
Συµφωνίας του Gustav Mahler (αγαπηµένο του έργο, που πίστευε πως συµβόλιζε τη νίκη της ζωής 
επί του θανάτου) στη Σκάλα του Μιλάνου.87 
Εξίσου σηµαντικό αποτιµάται και το συνθετικό του έργο, καθώς υπήρξε ο πρώτος Έλληνας 

συνθέτης που ασπάστηκε τον µοντερνισµό. Έγραψε συµφωνική µουσική (Ταφή, Κοντσέρτο 
γκρόσο), χορωδιακά (Ο κορνιαχτός για ανδρική χορωδία, Αµαλία για γυναικεία χορωδία) έργα για 
πιάνο (Σκέρτσο, Σονάτα «Η ψυχή µου», Ελληνική σονάτα, Βεατρίκη, Κρητική γιορτή, Πασακάλια, 
Ιντερµέτζο και Φούγκα, Τέσσερις Κυθηραϊκοί χοροί), µουσική δωµατίου (Κοµµάτι κοντσέρτου για 
βιολί και πιάνο, Χορός των Φαύνων για κουαρτέτο εγχόρδων, Σονάτα για βιολί και πιάνο, Οστινάτα 
για βιολί και πιάνο), τραγούδια (Ο θάνατος του ναύτη, Η καρδιά της µάνας, Ελπίδες χαµένες, Η 
Παναγιά της Σπάρτης, Παν, Κασσιανή, Το στερνό τραγούδι, Αφροδίτη Ουρανία, Δεκατέσσερις [Δέκα] 
Ινβεντσιόνες), την όπερα Αδελφή Βεατρίκη σε κείµενο του Maurice Maeterlinck, µουσική για 
παραστάσεις αρχαίου δράµατος (Ηλέκτρα, Ιππόλυτος), µεταγραφές για ορχήστρα (J.S. Bach: 
Παρτίτα αρ. 6 / Φαντασία και φούγκα / Πρελούδιο και φούγκα, H. Purcell: Πρελούδιο και θάνατος 
της Διδούς, L.v. Beethoven: Κουαρτέτο ερ. 131, C. Saint-Saëns: Φούγκα).88 Αφοσιώθηκε εντούτοις 
στη διεύθυνση ορχήστρας, σταµατώντας να συνθέτει στα τέλη της δεκαετίας του 1920. Σήµερα το 
έργο του κερδίζει διεθνώς ολοένα και µεγαλύτερη απήχηση και αναγνωρίζεται για την πρωτοπορία 
του. 
                                                
87  Λεούση 2003, σ. 270, και Παπαϊωάννου 1997, σ. 125. 
88  Συµεωνίδου 1995, σσ. 270-271. 
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O Μητρόπουλος σπούδασε ανώτερα θεωρητικά (µε τους Φιλοκτήτη Οικονοµίδη και Αρµάν 
Μαρσίκ) και πιάνο (µε τους Γεώργιο Αγαπητό, Θησέα Πίνδιο και Λούντβιχ Βασενχόβεν) στο 
Ωδείο Αθηνών, από όπου αποφοίτησε το 1919. Σε ηλικία δεκαέξι ετών έγραψε την πρώτη του 
σύνθεση, το Σκέρτσο σε Μι ύφεση µείζονα για πιάνο. Την πρώτη συναυλία ως αρχιµουσικός 
διηύθυνε σε ηλικία δεκαεννέα ετών, αντικαθιστώντας τον δάσκαλό του Αρµάν Μαρσίκ στη 
διεύθυνση της Ορχήστρας του Ωδείου Αθηνών, οπότε παρουσίασε και την Ταφή, το πρώτο του 
συµφωνικό έργο.89 Με την υποτροφία (των Αλεξανδρινών) «Αβέρωφ-Μπενάκη» του Ωδείου 
Αθηνών συνέχισε σπουδές σύνθεσης (µε τον Paul Gilson) και εκκλησιαστικού οργάνου (µε τον 
Alfons Desmet) στις Βρυξέλλες (1920-21). Ήταν όµως ο Feruccio Busoni και οι σπουδές στην 
Ακαδηµία Τεχνών του Βερολίνου (1921-24) που καθόρισαν το όψιµο συνθετικό έργο του 
Μητρόπουλου. Ο Busoni ήταν επίσης εκείνος που διέγνωσε το ιδιαίτερο χάρισµά του στη 
διεύθυνση ορχήστρας και τον κατηύθυνε σε αυτή. Κατά την παραµονή του στο Βερολίνο ο 
Μητρόπουλος διατέλεσε βοηθός µαέστρου (µουσικός προγυµναστής) στην Κρατική Όπερα του 
Βερολίνου Unter den Linden.90 
Επιστρέφοντας στην Αθήνα το 1924 διηύθυνε αρχικά τη Συµφωνική Ορχήστρα του Ελληνικού 

Ωδείου, κατόπιν πρόσκλησης του Μανώλη Καλοµοίρη. Αν και πολέµιος της ατονικής µουσικής 
του, ο Καλοµοίρης είχε δηλώσει για τον µαέστρο Μητρόπουλο πως «ουκ εγώ ειµί το φως, αλλ’ ο 
οπίσω µου ερχόµενος». Το 1925 ανέλαβε µαζί µε τον Ιβάν Μπούτνικοφ την Ορχήστρα του 
Συλλόγου Συναυλιών (συγχώνευση της Μαθητικής Ορχήστρας του Ωδείου Αθηνών µε τη 
Συµφωνική Ορχήστρα του Ελληνικού Ωδείου) και από το 1927 και επί µία δεκαετία διηύθυνε τη 
Συµφωνική Ορχήστρα του Ωδείου Αθηνών (µετέπειτα Κρατική Ορχήστρα Αθηνών).91 Παράλληλα 
έδωσε ρεσιτάλ ως πιανίστας, πρωτοστάτησε στη διοργάνωση συναυλιών σε αρχαία θέατρα 
(Επιδαύρου, Δελφών, Κορίνθου, Σικυώνας), δίδαξε στο Ωδείο Αθηνών και συνέθεσε. Αφήνοντας 
πίσω την τονικότητα της «Εθνικής Σχολής» (του Καλοµοίρη) και την νεοϊµπρεσιονιστική αρµονία 
που χαρακτήριζαν τα πρώιµα έργα του, κατά την τετραετία 1924-28, και προτού αφιερωθεί στη 
διεύθυνση ορχήστρας, ανέπτυξε το προσωπικό του ύφος. Συνέθεσε µουσική ατονική ή πολυτονική, 
όντας εµφανώς επηρεασµένος από την πρωτοπορία µε την οποία ήρθε σε επαφή στη Γερµανία, 
κυρίως από αυτή του Arnold Schönberg.92 Τα έργα αυτής της τετραετίας αποτελούν την πρώτη 
ελληνική µοντέρνα µουσική.93 Μετά το Κοντσέρτο γκρόσο (1928) δεν συνέθεσε παρά ένα τελευταίο 
έργο, τη σκηνική µουσική για τον Ιππόλυτο του Ευριπίδη (σε σκηνοθεσία Δηµήτρη Ροντήρη, µε 
ερµηνευτές τους Κατίνα Παξινού και Αλέξη Μινωτή, παράσταση σταθµός στην αναβίωση του 
αρχαίου δράµατος). Στο σύνολο συνέθεσε σαράντα οκτώ έργα, τα οποία –µαζί µε χειρόγραφες 
παρτιτούρες, προγράµµατα και κριτικές συναυλιών, αλληλογραφία, µετάλλια, βραβεύσεις, 
φωτογραφικό και άλλο υλικό– δωρήθηκαν από την Καίτη Κατσόγιαννη, στενή φίλη του συνθέτη, 
στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη και αποτελούν το «Αρχείο Μητρόπουλου».94 
 
Έργο της όψιµης συνθετικής περιόδου είναι και οι Ινβεντσιόνες (Επινοήσεις) για φωνή και πιάνο, 
σε ερωτική ποίηση του Κωνσταντίνου Καβάφη, τις οποίες ο Μητρόπουλος συνέθεσε το διάστηµα 
1925-26. Πρόκειται για το πρώτο ατονικό έργο του συνθέτη και ταυτόχρονα για το πρώτο ελληνικό 
έργο µοντέρνας µουσικής. Ο τρόπος εκφοράς της µελωδίας (Sprechmelodie ή Sprechgesang = 

                                                
89  Συµεωνίδου 1995, σσ. 268-270. 
90  Παπαϊωάννου 1997, σ. 124. 
91  Λεούση 2003, σ. 251. 
92  Ό.π., σ. 252. 
93  Ξανθουδάκης 2010, σ. 13. 
94  Συµεωνίδου 1995, σ. 270. 
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«οµιλούσα» ασµατική τεχνική) παραπέµπει στο έργο Pierrot Lunaire του Schönberg. Πρωτοτυπία 
των καβαφικών τραγουδιών του Μητρόπουλου είναι πως η «οµιλούσα» φωνή ενσωµατώνεται 
ταιριαστά στον πολυφωνικό τρόπο µε τον οποίο αυτά έχουν δοµηθεί, ενώ γίνεται χρήση µπαρόκ 
µορφολογικών τύπων. Αξιοσηµείωτη είναι και η αντίθεση της αυστηρής, πολυφωνικής µουσικής 
των Invenzioni µε το ερωτικό περιεχόµενο του ποιητικού κειµένου.95 Στην πρώτη του γραφή το 
καινοτόµο έργο εµπεριείχε δεκατέσσερα τραγούδια. Ο πρωτότυπος ιταλικός τίτλος όπως 
αναγράφεται στο χειρόγραφο ήταν «14 Invenzioni - απάνω σε τραγούδια του Κ.Π. Καβάφη» («Τα 
ηδονικά», όπως τα αποκαλούσε ο συνθέτης) και παραπέµπει στα οµώνυµα κοµµάτια του J.S. 
Bach.96 Στη δεύτερη γραφή ο Μητρόπουλος επέλεξε δέκα τραγούδια, τα οποία οργάνωσε σε έναν 
κύκλο αποτελούµενο από τέσσερις ενότητες (Ι. Τέσσερις κανόνες [αρ. 1, 2, 3, 4], ΙΙ. Δύο 
πασακάλιες [αρ. 5, 6], ΙΙΙ. Πρελούδιο και Φούγκα σε τέσσερις φωνές [αρ. 7, 8], IV. Pedale - Coda 
(Finale), [αρ. 9, 10]) και τα εξέδωσε ως 10 Invenzioni.97 Τα αφιέρωσε στον Άλκη Θρύλο 
(φιλολογικό ψευδώνυµο της Ελένης Ουράνη). Δεν προσδιόρισε το είδος της φωνής, ωστόσο τα 
τραγούδια ταιριάζουν περισσότερο στη φωνητική έκταση µιας µεσόφωνου. Στην πρεµιέρα, η οποία 
έλαβε χώρα το 1927 στην αίθουσα συναυλιών του Ωδείου Αθηνών, το έργο ερµήνευσε η υψίφωνος 
Πόπη Σερτσίου µε τον ίδιο τον Μητρόπουλο στο πιάνο. Αν και ο στενός κύκλος του συνθέτη σε 
κάποιες πρώτες ιδιωτικές ακροάσεις εκτίµησε τη σπουδαιότητα των Invenzioni, το απαίδευτο κοινό 
της πρεµιέρας –που δεν είχε το υπόβαθρο να αντιληφθεί πόσο µπροστά από την εποχή του υπήρξε 
ο Μητρόπουλος– δεν επιφύλαξε θερµή υποδοχή στο έργο. Το 1932 οι Ινβεντσιόνες 
παρουσιάστηκαν σε ιδιωτική εκδήλωση, παρουσία του Καβάφη, όπου ο συνθέτης όχι µόνο έπαιξε 
το µέρος του πιάνου αλλά και τραγούδησε ο ίδιος το µέρος της φωνής! 
Περαιτέρω βαρύνουσα ιστορική σηµασία έχει το έργο καθώς πρόκειται για την πρώτη 

µελοποίηση ποιηµάτων του Καβάφη. Η επιλογή των συγκεκριµένων ποιηµάτων, τα οποία 
αναφέρονται σε ξεθωριασµένες από τον χρόνο ερωτικές ενθυµήσεις, κάθε άλλο παρά τυχαία 
υπήρξε. Μαρτυρά τη διορατικότητα και την τόλµη του Μητρόπουλου να συνθέσει µουσική πάνω 
σε ερωτικά ποιήµατα του Αλεξανδρινού σε µια εποχή που η «αιρετική» ποίησή του δεν ήταν 
ευρέως αποδεκτή.98 Ο καβαφικός ποιητικός µοντερνισµός αποτέλεσε εφαλτήριο για τον µουσικό 
µοντερνισµό του Μητρόπουλου. Μέσω της χρήσης ιαµβικού ανισοσύλλαβου µέτρου, της 
καθοµιλουµένης µεικτής γλώσσας, καθώς και του έκδηλου οµοφυλικού ερωτισµού ο Καβάφης είχε 
έρθει σε ρήξη µε την παλαµική παράδοση. Από µεριάς του ο Μητρόπουλος συνθέτοντας σε 
ατονικό σύστηµα, µε ασύµµετρες εναλλαγές µέτρων –ή και κατάργηση των διαστολών–, αλλά 
ταυτόχρονα κάνοντας χρήση επαναλαµβανόµενων τριηµιτονίων και «ελληνοπρεπών» σύνθετων 
µέτρων (7/8, 5/4) υπέδειξε έναν σύγχρονο «εθνικό» δρόµο και ενέταξε την ελληνική δηµιουργία 
στη διεθνή µουσική πρωτοπορία. Αναβάθµισε δηλαδή το στοιχείο της λαϊκής µουσικής 
αποβάλλοντας τον «παραδοσιακό» διακοσµητικό χαρακτήρα του και δίνοντάς του έναν 
συγκεκριµένο λειτουργικό ρόλο µέσα στο «σύστηµα» της λόγιας µουσικής.99 
Σε επιστολή προς τον Καβάφη (µε ηµεροµηνία 15/7/1926) ο συνθέτης ζητούσε την άδεια να 

τυπώσει δέκα από τις δεκατέσσερις Ινβεντσιόνες. Ζητούσε επίσης από τον ποιητή γαλλικές 
µεταφράσεις των δέκα ποιηµάτων µε σκοπό να τις συµπεριλάβει στο επίµετρο της έκδοσης και 
πρότεινε για το έργο τον υπότιτλο «ποιήµατα ηδονιστικά» (που µάλλον απορρίφθηκε από τον 

                                                
95  Ξανθουδάκης 2010, σ. 16, και Παπαϊωάννου 1997, σ. 126. 
96  Παπαϊωάννου 1997, σ. 126. 
97  Συµεωνίδου 1995, σ. 271. 
98  Ό.π. 
99  Ξανθουδάκης 2010, σσ. 17-19, και Κώστιος 2011. 
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Καβάφη):100 «Θα εκπλαγείτε τώρα για την τόλµη που είχα στην εκλογή µου [των τραγουδιών σας] 
µα παρ’ όλους τους φόβους που είχα, η µουσική είναι τόσο ταιριαστή σ’ αυτού του είδους το µέτρο 
και την ατµόσφαιρα, που σας βεβαιώ άρεσε και στους πιο ηθικόληπτους ανθρώπους… Εστέ 
βέβαιος, ότι η µουσική µου είναι τόσο σύγχρονη, όσο και η ατµόσφαιρα η καινούργια που 
αναδίδουν τα τραγούδια σας. Ο κύριος Αντώνιος Μπενάκης τα ήκουσεν και µπορεί να σας πη ο 
ίδιος την εντύπωσίν του. Ελπίζω ότι θα µου δοθεί ευκαιρία να κατεβώ στην Αλεξάνδρεια µε την Δα 
Ανδρεάδου για να τα τραγουδήση σε µια συναυλία µου».101 Απάντηση του Καβάφη προς τον 
συνθέτη δεν έχει διασωθεί, όµως από µια δεύτερη επιστολή του Μητρόπουλου (µε ηµεροµηνία 
16/8/2016) προκύπτει πως ο ποιητής απέστειλε µεταφράσεις επτά ποιηµάτων. Τα υπόλοιπα τρία 
µεταφράστηκαν από τον νεωτεριστή ποιητή Τάκη Παπατσώνη.102  
 
H µουσική του Μητρόπουλου αποδίδει τη δόνηση του καβαφικού λόγου µε τέτοια ένταση, ώστε η 
ενέργεια των στίχων να «ηχεί» και στην απόδοση του µέρους της φωνής από το φλάουτο. 
 
 
 
Κωνσταντίνος Π. Καβάφης (1863-1933) 
 
Μέρες του 1903 [1917] 103 
Δεν τα ηύρα πια ξανά – τα τόσο γρήγορα χαµένα... 
τα ποιητικά τα µάτια, το χλωµό  
το πρόσωπο... στο νύχτωµα του δρόµου... 
Δεν τα ηύρα πια – τ’ αποκτηθέντα κατά τύχην όλως, 
που έτσι εύκολα παραίτησα· 
και που κατόπι µε αγωνίαν ήθελα. 
Τα ποιητικά τα µάτια, το χλωµό το πρόσωπο, 
τα χείλη εκείνα δεν τα ηύρα πια. 
 
Γκρίζα [1917] 
Κυττάζοντας ένα οπάλλιο µισό γκρίζο  
θυµήθηκα δυο ωραία γκρίζα µάτια 
που είδα· θάναι είκοσι χρόνια πριν... 
Για έναν µήνα αγαπηθήκαµε. 
Έπειτα έφυγε, θαρρώ στην Σµύρνη, 
για να εργασθεί εκεί, και πια δεν ιδωθήκαµε. 
Θ’ ασχήµισαν –αν ζει– τα γκρίζα µάτια· 
θα χάλασε τ’ ωραίο πρόσωπο. 
Μνήµη µου, φύλαξέ τα συ ως ήσαν. 
Και, µνήµη, ό,τι µπορείς από τον έρωτά µου αυτόν, 
ό,τι µπορείς φέρε µε πίσω απόψι. 
 
 

                                                
100  Μεράκου 2000, σ. 144. 
101  Μεράκου 2000, σσ. 146-147. 
102  Ό.π., σσ. 150-151, και Ξανθουδάκης 2010, σ. 21. 
103  Η ορθογραφία των στίχων ακολουθεί την έκδοση σε επιµέλεια Γ.Π. Σαββίδη (Καβάφης 1963). 
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Εν τη Οδώ [1913, 1916] 
Το συµπαθητικό του πρόσωπο, κοµµάτι ωχρό· 
τα καστανά του µάτια, σαν κοµένα· 
είκοσι πέντ’ ετών, πλην µοιάζει µάλλον είκοσι· 
µε κάτι καλλιτεχνικό στο ντύσιµό του 
–τίποτε χρώµα της κραβάτας, σχήµα του κολλάρου– 
ασκόπως περπατεί µες στην οδό, 
ακόµη σαν υπνωτισµένος απ’ την άνοµη ηδονή, 
από την πολύ άνοµη ηδονή που απέκτησε. 
 
Έτσι πολύ ατένισα [1917] 
Την εµoρφιά έτσι πολύ ατένισα, 
που πλήρης είναι αυτής η όρασίς µου. 
Γραµµές του σώµατος. Κόκκινα χείλη. Μέλη ηδονικά. 
Μαλλιά σαν από αγάλµατα ελληνικά παρµένα· 
πάντα έµορφα, κι αχτένιστα σαν είναι, 
και πέφτουν, λίγο, επάνω στ’ άσπρα µέτωπα. 
Πρόσωπα της αγάπης, όπως τάθελεν 
η ποίησίς µου... µες στες νύχτες της νεότητός µου, 
µέσα στες νύχτες µου, κρυφά, συναντηµένα… 
 
Επήγα [1905, 1913] 
Δεν εδεσµεύθηκα. Τελείως αφέθηκα κ’ επήγα. 
Στες απολαύσεις, που µισό πραγµατικές, 
µισό γυρνάµενες µες στο µυαλό µου ήσαν, 
επήγα µες στην φωτισµένη νύχτα. 
Κ’ ήπια από δυνατά κρασιά, καθώς  
που πίνουν οι ανδρείοι της ηδονής. 
 
 
 
 
CD Tracks • αρ. 5-9 
Κείµενο: Ναταλία Γεράκη 
Ερµηνεία: Ναταλία Γεράκη, φλάουτο / Απόστολος Παληός, πιάνο 
Ηχοληψία: Κώστας Κατσαντώνης | Στούντιο Ήχου Τµήµατος Μουσικών Σπουδών ΕΚΠΑ, 2021 
 
 
Η παρτιτούρα των 14 Invenzioni είναι των εκδόσεων του Ιονίου Πανεπιστηµίου (Τµήµα Μουσικών 
Σπουδών / Εργαστήριο Ελληνικής Μουσικής, εισαγ. Χάρης Ξανθουδάκης, επιστηµονική επιµ. 
Γιάννης Σαµπροβαλάκης, Κέρκυρα 2010) σε συνεργασία µε τη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη 
 
 
H ηχογράφηση των Invenzioni του Δ. Μητρόπουλου, σε ελεύθερη απόδοση για φλάουτο και πιάνο, 
πραγµατοποιήθηκε µε τη συναίνεση της Αµερικανικής Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα 
(Τµήµα Αρχείων/Αρχείο Δηµήτρη Μητρόπουλου) 
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Αργύρης Κουνάδης (Κωνσταντινούπολη 1924 - Φράιµπουργκ 2011) 
Τρία ποιήµατα του Κωνσταντίνου Καβάφη 
για φωνή και πιάνο, 1981 
σε ελεύθερη απόδοση για φλάουτο και πιάνο 
στη µνήµη Μίνου Μεϊµάρογλου 
 
1. Φωνές 
2. Επέστρεφε 
3. Μακρυά 
 
 
Ο Αργύρης Κουνάδης αποτελεί ένα σηµαντικό κεφάλαιο στη σύγχρονη ελληνική µουσική 
δηµιουργία. Η πλούσια πορεία του συγκλίνει µε εκείνη των καλλιεργηµένων και κοσµοπολιτών 
Ελλήνων της αλεξανδρινής παροικίας. Ο Κεφαλονίτης πατέρας του, Παναγιώτης Κουνάδης, είχε 
δουλέψει σε νεαρή ηλικία στην Αίγυπτο (στην Αλεξάνδρεια ή στο Πορτ Σάιντ), σε συγγενείς από 
την πλευρά της µητέρας του (οικογένεια Κοσµάτου). Στη συνέχεια ανεξαρτητοποιήθηκε και 
ανέπτυξε δική του εµπορική δραστηριότητα στην Αίγυπτο και αργότερα στην Κωνσταντινούπολη, 
όπου γεννήθηκε ο γιος του Αργύρης.104 Όταν ο συνθέτης ήταν δύο µηνών η οικογένεια 
εγκαταστάθηκε στην Αθήνα. Τα πρώτα µαθήµατα πιάνου τα έλαβε από την Πολίτισσα µητέρα του. 
Μελέτησε πιάνο (µε τους Δηµήτρη Μαρή και Σπύρο Φαραντάτο) στο Ωδείο Αθηνών, ανώτερα 
θεωρητικά και σύνθεση (µε τον Γιάννη Α. Παπαϊωάννου) στο Ελληνικό Ωδείο. Στη συνέχεια 
µετέβη στη Γερµανία, όπου σπούδασε σύνθεση (µε τον Wolfgang Fortner) και διεύθυνση 
ορχήστρας (µε τον Karl Ueter) στην Ανώτατη Σχολή Μουσικής του Φράιµπουργκ.105 Δίδαξε 
σύνθεση στο ίδιο πανεπιστήµιο, αρχικά ως βοηθός του δασκάλου του Fortner και στη συνέχεια ως 
εκλεγµένος καθηγητής. Παράλληλα διηύθυνε το σύνολο Musica Viva και τα προγράµµατα 
Σύγχρονης Μουσικής της πανεπιστηµιακής έδρας σύνθεσης του Φράιµπουργκ. Στη Γερµανία 
δραστηριοποιήθηκε ως καθηγητής και συνθέτης για περισσότερα από πενήντα χρόνια, διατηρώντας 
όµως πάντοτε δηµιουργική επαφή µε τα µουσικά δρώµενα της Ελλάδας.106 
Το συνθετικό έργο του Αργύρη Κουνάδη είναι εκτενές και πρωτοποριακό, βραβεύτηκε σε 

διεθνείς διαγωνισµούς και παρουσιάστηκε σε όλον τον κόσµο. Βιώνοντας τη µουσική πρωτοπορία 
στη Γερµανία, η πρώιµη µουσική του είναι επηρεασµένη από τις ατονικές τεχνοτροπίες της εποχής 
(δωδεκαφθογγισµό, σειραϊσµό, αλεατορισµό). Σταδιακά όµως ο συνθέτης οδηγήθηκε προς µια πιο 
λιτή γραφή (έτεινε προς την αυστηρότητα του βυζαντινού «ήθους») προτάσσοντας τον 
µελοποιηµένο λόγο και το δραµατικό στοιχείο, πρόθεση που διαφαίνεται ακόµα και στα καθαρά 
συµφωνικά του έργα.107 Έγραψε έργα για ορχήστρα (Συµφωνιέτα, Πέντε Συνθέσεις, Χορικόν –το 
πρώτο ελληνικό έργο που παίχθηκε από τη Φιλαρµονική του Βερολίνου, το 1961–, Ετεροφωνικά 
ιδιόµελα, Τρίπτυχον για φλάουτο και ορχήστρα, Για βιόλα και ορχήστρα δωµατίου, Για πιάνο και 
ορχήστρα δωµατίου), όπερες –στις οποίες έδινε έµφαση στην αρχική τους προέλευση από το αρχαίο 
δράµα– και σκηνική µουσική (Το λαστιχένιο φέρετρο, Τα µαγεµένα αναλόγια, Τειρεσίας, Η 

                                                
104  Μαρτυρία του ίδιου του συνθέτη σε συνέντευξη που έδωσε στον Παναγιώτη Κουνάδη (Εικονικό Μουσείο του Αρχείου 
Κουνάδη, στον διαδικτυακό τόπο www.vmrebetiko.gr/item/?id=11249, προσπέλαση: 30/1/2022). 

105  Παπαϊωάννου 1997, σ. 117, και Συµεωνίδου 1995¹, σσ. 199-200. 
106 «Ο Κουνάδης επισκεπτόταν συχνά την Ελλάδα, γνώριζε πολλούς µουσικούς, εκφραζόταν πάντα λιτά και ευγενικά, 
χαµογελούσε υπέροχα, είχε παρέες που τις χαρακτήριζε το καλό χιούµορ και η οξυδέρκεια. Ήταν γενναιόδωρος αλλά 
αυστηρός άνθρωπος, συνέδεε την αυστηρότητα µε τη δηµιουργικότητα και επιχειρηµατολογούσε κάνοντας λεκτικά 
παιχνίδια µε τις λέξεις αυτές», Αγραφιώτη 2015. 

107  Παπαϊωάννου 1997, σ. 117, και Συµεωνίδου 1995¹, σ. 200. 
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απόδραση, Βάκχαι, Το κοντραµπάσο, Αποχαιρετισµός του µετοίκου, Ο άνθρωπος στην άµµο, Ο 
γυρισµός, Επίλογος Α΄, Επίλογος Β'), χορωδιακά (Επίγραµµα από το ποίηµα «Τα µάτια σου»), 
µουσική για το θέατρο και τον κινηµατογράφο (ξεχωρίζει η συνεργασία µε τον Μιχάλη 
Κακογιάννη, συνέθεσε µουσική για τις ταινίες του Eroica και Το κορίτσι µε τα µαύρα), µουσική για 
παραστάσεις αρχαίου δράµατος, έργα για σόλο όργανα (Πέντε Σκίτσα για φλάουτο, Πέντε µουσικές 
στιγµές για κιθάρα) έργα µουσικής δωµατίου (Μουσικές στιγµές για βιολί και πιάνο, Κουαρτέτο 
Εγχόρδων, Επιτύµβιον στη µνήµη του Τ.Ε. Άιβς για οµάδα κρουστών και δεκατρία φλάουτα κατά 
επιλογή, Ο έχων ώτα ακούειν, ακουέτω για κουιντέτο πνευστών, Quatro Pezzi για φλάουτο, 
βιολοντσέλο και πιάνο, Blues για φλάουτο και πιάνο ή τσέµπαλο), έργα για φωνή και πιάνο, όπως ο 
κύκλος µελοποιηµένων ποιηµάτων του Γιώργου Σεφέρη (Σχέδια για ένα καλοκαίρι) και του 
Κωνσταντίνου Καβάφη (Πέντε ποιήµατα του Κ. Καβάφη), γραµµένα σε φόρµα γερµανικού Lied. 
Σηµαντική πτυχή του έργου του Κουνάδη υπήρξε και η ενασχόλησή του µε το ρεµπέτικο τραγούδι, 
το οποίο επηρέασε επίσης τα πρώτα του έργα. Αξιοσηµείωτο είναι πως, αν και λόγιος συνθέτης, 
έγραψε και πολλά λαϊκά τραγούδια, τα οποία ερµήνευσαν γνωστοί Έλληνες τραγουδιστές (Σωτηρία 
Μπέλλου, Ελένη Βιτάλη, Αντώνης Καλογιάννης, Δηµήτρης Ψαριανός, Μαρινέλλα, Τζένη Βάνου) 
και τα οποία αγαπήθηκαν από το ευρύτερο κοινό. 
 
Απόρροια της σθεναρής πίστης του Κουνάδη στην επικοινωνιακή δύναµη του µελοποιηµένου 
λόγου αποτελεί η µουσική που συνέθεσε πάνω σε καβαφική ποίηση. O Καβάφης, µέγιστος υµνητής 
του αλεξανδρινού ελληνικού πνεύµατος, υπήρξε στοχαστικός και ταυτόχρονα ιστορικός και 
ερωτικός ποιητής. Τα εβδοµήντα πέντε (από τα εκατόν πενήντα τέσσερα δηµοσιευµένα) ποιήµατά 
του είναι ερωτικού περιεχοµένου, όπου ο ποιητής εξυµνεί τη νεανική ωραιότητα. Η ιδιαιτερότητα 
της καβαφικής ποίησης είναι ωστόσο πως ο έρωτας δεν καταγράφεται ως πράξη αλλά ως ανάµνηση 
(απουσιάζει η ευτέλεια της στιγµιαίας εµπειρίας).108 Το 1955 ο Κουνάδης παρουσίασε τα Πέντε 
τραγούδια σε ποίηση Κωνσταντίνου Καβάφη για φωνή και πιάνο (Εκόµισα εις την τέχνη, Θυµήσου, 
σώµα…, Φωνές, Επέστρεφε, Μακρυά), τα οποία επεξεργάστηκε περαιτέρω το 1961. Η εκδοχή του 
παρόντος ηχογραφήµατος για φλάουτο και πιάνο βασίστηκε σε επεξεργασία που έκανε ο συνθέτης 
το 1981 ειδικά για τη φωνή του βαρύτονου Σπύρου Σακκά. Σε αυτή περιέλαβε τρία ποιήµατα: α) 
Φωνές (ο ήχος των φωνών ως απόηχος του παρελθόντος, ο ποιητής ανακαλεί µνήµες της παιδικής 
και νεανικής ηλικίας, της εποχής της ανέµελης ευτυχίας)· β) Επέστρεφε (οι πρώτες ερωτικές 
ενθυµήσεις, ο ερωτικός θαυµασµός και η επιθυµία)· γ) Μακρυά (η µνήµη και η νοσταλγική λυρική 
διάθεση για πρόσωπα και εµπειρίες του παρελθόντος). Όπως µαρτυρά ο Σπύρος Σακκάς –που 
βίωσε τον Κουνάδη στο ατµοσφαιρικό παλαιό Ωδείο Αθηνών (στην οδό Πειραιώς) της δεκαετίας 
του 1950–, ο συνθέτης επιτυγχάνει τον «απόλυτο εναγκαλισµό» µουσικής και στίχου.109  
 
H µουσική του Κουνάδη –όπως άλλωστε και η αντίστοιχη του Μητρόπουλου– αποδίδει τη δόνηση 
του καβαφικού λόγου µε τέτοια ένταση, ώστε η ενέργεια των στίχων να «ηχεί» και στην απόδοση 
του µέρους της φωνής από το φλάουτο. 
 
 
 
 
 
                                                
108  Αναγνωστόπουλος 2020. 
109  Μαρτυρία από το εισαγωγικό σηµείωµα του δίσκου Αργύρη Κουνάδη, Γιώργου Κουρουπού - Τραγούδια για φωνή και 
πιάνο σε ποίηση Σεφέρη, Καβάφη, Λόρκα, 1998. 
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Κωνσταντίνος Π. Καβάφης (1863-1933) 
 
Φωνές [1904] 110 
Ιδανικές φωνές κι αγαπηµένες 
εκείνων που πεθάναν, ή εκείνων που είναι 
για µας χαµένοι σαν τους πεθαµένους. 
Κάποτε µες στα όνειρά µας οµιλούνε· 
κάποτε µες στην σκέψι τες ακούει το µυαλό. 
Και µε τον ήχο των για µια στιγµή επιστρέφουν 
ήχοι από την πρώτη ποίησι της ζωής µας – 
σα µουσική, την νύχτα, µακρυνή, που σβήνει. 
 
Επέστρεφε… [1912] 
Επέστρεφε συχνά και παίρνε µε, 
αγαπηµένη αίσθησις επέστρεφε και παίρνε µε – 
όταν ξυπνά του σώµατος η µνήµη, 
κ’ επιθυµία παληά ξαναπερνά στο αίµα· 
όταν τα χείλη και το δέρµα ενθυµούνται, 
κ’ αισθάνονται τα χέρια σαν ν’ αγγίζουν πάλι. 
Επέστρεφε συχνά και παίρνε µε την νύχτα, 
όταν τα χείλη και το δέρµα ενθυµούνται… 
 
Μακρυά [1914] 
Θάθελα αυτήν την µνήµη να την πω... 
Μα έτσι εσβύσθη πια... σαν τίποτε δεν αποµένει– 
γιατί µακρυά, στα πρώτα εφηβικά µου χρόνια κείται. 
Δέρµα σαν καµωµένο από ιασεµί... 
Εκείνη του Αυγούστου –Αύγουστος ήταν;– η βραδιά... 
Μόλις θυµούµαι πια τα µάτια· ήσαν, θαρρώ, µαβιά... 
Α ναι, µαβιά· ένα σαπφείρινο µαβί. 
 
 
 
 
CD Tracks • αρ. 1-3 
Κείµενο: Ναταλία Γεράκη 
Ερµηνεία: Ναταλία Γεράκη, φλάουτο / Απόστολος Παληός, πιάνο 
Ηχοληψία: Κώστας Κατσαντώνης | Στούντιο Ήχου Τµήµατος Μουσικών Σπουδών ΕΚΠΑ, 2021 
 
 
Η παρτιτούρα των Τριών ποιηµάτων του Κωνσταντίνου Καβάφη 
προέρχεται από το Αρχείο της οικογένειας Αργύρη Κουνάδη 
 
 

                                                
110  Η ορθογραφία των στίχων ακολουθεί την έκδοση που επιµελήθηκε ο Γ.Π. Σαββίδης (Καβάφης 1963). 
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H ηχογράφηση των 3 Ποιηµάτων του Κωνσταντίνου Καβάφη του Αργύρη Κουνάδη, 
σε ελεύθερη απόδοση για φλάουτο και πιάνο, πραγµατοποιήθηκε µε τη συναίνεση  
της οικογένειας Κουνάδη 
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Γιάννης Χρήστου (Ηλιούπολη Καΐρου 1926 - Αθήνα 1970) 
Από τα Έξι Τραγούδια σε ποίηση Τ.Σ. Έλιοτ για µεσόφωνο και πιάνο, 1955 
αρ. 4 - Eyes that last I saw in Tears • Μάτια που τελευταία τα είδα δακρυσµένα 
αρ. 5 - The Wind sprang up at four o'Clock • Ξέσπασε στις τέσσερις ο αέρας 
σε ελεύθερη απόδοση για φλάουτο και πιάνο 
 
 
Γεννηµένος στην Ηλιούπολη, την εύπορη περιοχή του Καΐρου, αλλά γαλουχηµένος στην ελληνική 
παροικία της κοσµοπολίτικης κοινωνίας της Αλεξάνδρειας, ο Γιάννης Χρήστου (καταχωρισµένος 
διεθνώς ως Jani Christou), συνθέτης, φιλόσοφος και µεταφυσικός στοχαστής, αποτελεί (µαζί µε τον 
Κωνσταντίνο Καβάφη) την πιο αντιπροσωπευτική περίπτωση διανοούµενου Αλεξανδρινού και 
κορυφαία µορφή της µουσικής του 20ού αιώνα. Το έργο του µπορεί να εκτιµηθεί ως απότοκο της 
βαριάς κληρονοµιάς του αρχαίου και νεότερου κόσµου της Αλεξάνδρειας. Πηγάζει από την 
προσωπική του φιλοσοφική και µεταφυσική θεώρηση, τη θεµελιωµένη στους Ludwig Wittgenstein 
και Carl Jung, και σε αυτό ενσωµατώνει στοιχεία της αρχαιοαιγυπτιακής θρησκείας και των 
αρχαιοελληνικών µυστηρίων.111 Αν και στη µουσική του ενστερνίζεται καινοτόµα συστήµατα και 
τεχνοτροπίες της δυτικής µουσικής, το πνεύµα της δεν εγκλωβίζεται στον ορθολογισµό αλλά 
εµπνέεται από την Ανατολή (εµπεριέχει τον µύθο, το υπερβατικό, τον µυστικισµό, το αρχέγονο, 
την τελετουργία, το απρόσιτο). Τα γονικά πρότυπα καθόρισαν επίσης την εξέλιξή του. Ο 
επιχειρηµατίας πατέρας (δηµιουργός της βιοµηχανίας Royal Chocolate Company, που παρήγαγε 
την αγαπηµένη ελληνική σοκολάτα της Αιγύπτου Corona, και των κινηµατογραφικών αιθουσών 
Royal και Strand) έχοντας πρακτική αντίληψη της ζωής τον ώθησε να σπουδάσει οικονοµικά, ενώ 
η κυπριακής καταγωγής ποιήτρια µητέρα τού µετέδωσε µεταφυσικές ανησυχίες και αγάπη για τον 
έµµετρο και πεζό λόγο. Στα δεκατρία του χρόνια οι γονείς αποφάσισαν να χωρίσουν. Εκείνος και ο 
επίσης χαρισµατικός αδελφός του Ευάγγελος έµειναν µε τον πατέρα. Η έλλειψη της µητρικής 
παρουσίας φαίνεται να επηρέασε τη ζωή και το έργο του (το γυναικείο πρότυπο επανέρχεται συχνά 
ως συµβολισµός στο έργο του). 
Στην Αλεξάνδρεια µαθήτευσε στο αγγλικό εκπαιδευτικό ίδρυµα Victoria College. Μουσική 

άρχισε να µαθαίνει στην ηλικία των πέντε χρόνων και από τα δεκατέσσερα µελέτησε πιάνο και 
θεωρητικά µε την περίφηµη Τζίνα Μπαχάουερ, η οποία διέµενε εκείνα τα χρόνια στην 
Αλεξάνδρεια.112 Ο νεαρός Χρήστου έγραψε µια σειρά από νεανικά έργα, όπως ένα πρώτο µέρος 
από µια Σονάτα για δύο πιάνα που έπαιξε µαζί µε την Μπαχάουερ στον κινηµατογράφο Royal στην 
Αλεξάνδρεια.113 Το 1948 αποφοίτησε από το King’s College στο Κέιµπριτζ, όπου σπούδασε 
φιλοσοφία µε τους Ludwig Wittgenstein (γλωσσολογική λογική) και Bertrand Russell (συµβολική 
λογική). Στο Κέιµπριτζ µελέτησε επίσης σύνθεση και αντίστιξη µε τον Hans Ferdinand Redlich, 
επιφανή µελετητή των Alban Berg, ενώ στο Γκάβι και τη Ρώµη ανάλυση και ενορχήστρωση µε τον 
Angelo Francesco Lavagnino. Επιπλέον παρακολούθησε τα θερινά τµήµατα της Accademia 
Musicale Chigiana στη Σιένα και διαλέξεις στο Jung Institute στη Ζυρίχη, όπου συνδέθηκε µε τον 
κύκλο των επιφανών ψυχαναλυτών της σχολής του Γιουνγκ (ενδεχοµένως και µε τον ίδιο τον Carl 
Gustav Jung). Μαθητής του Γιουνγκ υπήρξε εξάλλου και ο µεγαλύτερος αδελφός του, ο φιλόσοφος 
και ψυχολόγος Ευάγγελος (Εύης) Χρήστου, του οποίου η σκέψη, η προσωπικότητα, αλλά και ο 
αιφνίδιος θάνατος (σε τροχαίο το 1956) επέδρασαν καταλυτικά στη διαµόρφωση του Γιάννη 

                                                
111  Ανυπόγραφο κείµενο 2000, σ. 129, και Φιλίππου 2005, σ. 378. 
112  Φιλίππου 2005, σ. 376, και Νικηταρίδης 2017, σ. 248. 
113  Συµεωνίδου 1995¹, σσ. 439-440. 
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Χρήστου.114 Αρνούµενος να αποδεχτεί την απώλεια του Ευάγγελου, δήλωνε πως «δεν υπάρχει 
θάνατος· µόνο διαφορετικές καταστάσεις ύπαρξης».115 
Το κράµα όλων των προαναφερθεισών προσλαµβανουσών διαµόρφωσε την πολύ ιδιαίτερη 

προσωπικότητα του Γιάννη Χρήστου. Σε αυτές ακριβώς τις προσλαµβάνουσες έγκειται η 
διαφοροποίησή του από άλλους, επίσης σηµαντικούς, δηµιουργούς της γενιάς του. «Υπάρχει µια 
απροσδιόριστη ενέργεια που κάποια πλάσµατα εκπέµπουν, η οποία τα κατατάσσει σε ένα είδος 
εγγενών µυστικιστών. Γι αυτούς το παρελθόν και το µέλλον αναµειγνύονται σε ένα παρόν που έχει 
χαρακτήρα αιωνιότητας. Ο Χρήστου ανήκει σε αυτή ακριβώς τη σπάνια κατηγορία των 
εξαιρετικών πλασµάτων. Το έργο του πηγάζει αυθόρµητα από ένα φλέγον και τραγικό παρόν, 
όντας συγχρόνως βαθιά ριζωµένο στους θεµελιώδεις µύθους της ανθρωπότητας» έγραφε 
χαρακτηριστικά ο Πιέρο Γκουαρίνο, ο Αλεξανδρινός ιταλο-ελληνικής καταγωγής πιανίστας, 
µαέστρος και συνθέτης, για τον φίλο και συνεργάτη του Γιάννη Χρήστου.116 «Φιλοσοφώ και το 
αποτέλεσµα γίνεται µουσική» κατέθετε ο ίδιος ο συνθέτης, πρεσβεύοντας πως µόνο από εσωτερική 
αναγκαιότητα, θεµελιωµένη σε φιλοσοφικές-µεταφυσικές βάσεις, είχε νόηµα να επιχειρεί κανείς να 
δηµιουργήσει τέχνη. Πίστευε επίσης στις τεράστιες δυνάµεις του ανθρώπου που απελευθερώνουν 
το υποσυνείδητό του όταν βιώνει θρησκευτική έκσταση.117 

To 1951, µετά από όλες αυτές τις διαδροµές και την επαφή µε τα σύγχρονα ρεύµατα της τέχνης, 
ο Χρήστου επέστρεψε στην Αλεξάνδρεια. Το 1956 νυµφεύτηκε την εικαστικό και παιδική του φίλη 
Θηρεσία (Σία) Χωρέµη, η οποία στήριξε τις αναζητήσεις του. Η οικονοµική ευρωστία της 
οικογένειας τού επέτρεψε να αφιερωθεί στη σύνθεση καθώς και στην εµβριθή µελέτη 
συγγραµµάτων φιλοσοφίας, ανθρωπολογίας, ψυχολογίας, συγκριτικής θρησκειολογίας, ιστορίας, 
προϊστορίας, πρωτόγονων πολιτισµών, λογοτεχνίας, τέχνης, αποκρυφισµού και πνευµατισµού. 
Συνέγραψε, στην αγγλική γλώσσα που χειριζόταν άριστα, πολλά (αδηµοσίευτα έως σήµερα) 
φιλοσοφικά και µουσικά κείµενα, προσωπικά ηµερολόγια και χρονολογηµένες καταγραφές των 
ονείρων του (dream-files).118 Το 1960, εξαιτίας των όσων επακολούθησαν της πολιτικής του 
Γκαµάλ Άµπντελ Νάσερ στην Αίγυπτο, εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα µοιράζοντας τον χρόνο 
µεταξύ Αθήνας και Χίου (τόπος καταγωγής του πατέρα και της συζύγου του). Συνέχισε την 
ιδιαίτερη παραγωγική πορεία του κερδίζοντας αναγνώριση στους πρωτοποριακούς κύκλους της 
τότε σύγχρονης µουσικής κοινότητας. Αν και η γλώσσα και η συνθετική του µέθοδος δεν ήταν 
στην εποχή του κατανοητές στο ευρύτερο κοινό –ακόµα και σε συναδέλφους του–, η δύναµη της 
χειµαρρώδους µουσικής του συµπαρέσυρε ακόµα και τον µη µυηµένο ακροατή σε µέθεξη (ωσάν σε 
ιεροτελεστία).119 Ο ίδιος ήταν ιδιαίτερα αγαπητός και προσφιλής. 
Ο Χρήστου διέκρινε τη δηµιουργία του σε δύο περιόδους: στην περίοδο της «πράξης» (σύνθεση 

ορχηστρικών έργων µε συµβατική γραφή) και στην περίοδο της «µετάπραξης» (εξέλιξη δικού του 
απεικονιστικού συστήµατος σηµειογραφίας µε σύµβολα, σκίτσα, σκηνική πράξη). Οι ερευνητές 
από την άλλη χωρίζουν το συνθετικό του έργο σε τρεις περιόδους. Η πρώτη (1948-58) 
χαρακτηρίστηκε ως περίοδος ελεύθερης ατονικότητας (Μουσική του Φοίνικα για ορχήστρα, 
Συµφωνία αρ. 1 για µεσόφωνο και ορχήστρα, Λατινική Λειτουργία για µεικτή χορωδία, χάλκινα και 
κρουστά, Συµφωνία αρ. 2 για µεικτή χορωδία και ορχήστρα, Έξι Τραγούδια σε ποίηση Τ.Σ. Έλιοτ 
για µεσόφωνο και πιάνο/ορχήστρα). Στη δεύτερη (1960-64) ανέπτυξε ένα είδος µετα-σειραϊσµού µε 

                                                
114  Παπαϊωάννου 1997, σ. 152, και Συµεωνίδου 1995¹, σ. 440. 
115  Φιλίππου 2005, σ. 380. 
116  Γκουαρίνο 1953, σ. 3. 
117  Λεούση 2003³, σ. 283. 
118  Παπαϊωάννου 1997, σ. 154. 
119  Ό.π., σ. 152. 
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έµφαση στην πολυφωνία, στο έντονο ρυθµικό στοιχείο, στα ηχοχρώµατα των οργάνων 
(Μετατροπές [αρχικός τίτλος Patterns & Permutations] για ορχήστρα, Τοκάτα για πιάνο και 
ορχήστρα, Πύρινες Γλώσσες - ορατόριο Πεντηκοστής για µεσόφωνο, τενόρο, βαρύτονο, µικρή 
χορωδία και ορχήστρα). Στα µέσα της δεκαετίας του 1960 συνέθεσε επίσης µουσική για 
παραστάσεις αρχαίου δράµατος του Εθνικού Θεάτρου (Αγαµέµνων, Προµηθέας Δεσµώτης) και του 
Θεάτρου Τέχνης του Καρόλου Κουν (Πέρσες, Βάτραχοι, Οιδίπους Τύραννος), καθώς και µουσική 
πάνω σε τραγωδίες (Εκάβη, Οιδίπους Τύραννος, Προµηθέας Δεσµώτης) για το ντοκιµαντέρ Greece: 
The inner world που γυρίστηκε στους Δελφούς και επιµελήθηκαν οι Robert Graves και Αλέξης 
Μινωτής (µε πρωταγωνιστές τους Κατίνα Παξινού και Αλέξη Μινωτή). Στην ύστερη και πλέον 
παραγωγική του περίοδο (1964-70) εξέλιξε την προσωπική του σηµειογραφία και σταδιακά 
ενέτεινε το αυτοσχεδιαστικό στοιχείο (Μυστήριον - ορατόριο πάνω σε αρχαιοαιγυπτιακά νεκρικά 
κείµενα για αφηγητή, ηθοποιούς, 3 χορωδίες, ορχήστρα και µαγνητοταινία, Πράξη για 12 για 11 
έγχορδα και έναν πιανίστα-µαέστρο [και σε δεύτερη εκδοχή για 44 έγχορδα], Κυρία µε τη Στρυχνίνη 
πάνω σε καταγεγραµµένα όνειρα του συνθέτη και στο βιβλίο Ψυχολογία και Αλχηµεία του Γιουνγκ 
για γυναίκα σολίστ βιόλας, 5 ηθοποιούς, οργανικό σύνολο, µαγνητοταινίες, ηχητικά αντικείµενα 
και ένα κόκκινο πανί, Επίκυκλος για continuum και σύνολο εκτελεστών και χορευτών, 
Εναντιοδροµία για ορχήστρα, Αναπαράστασις Ι [αστρωνκατοιδανυκτερωνοµηγυριν] για βαρύτονο, 
βιόλα και οργανικό σύνολο, Αναπαράστασις ΙΙΙ [ο πιανίστας] για ηθοποιό, οργανικό σύνολο και 
µαγνητοταινίες [οι µόνες ολοκληρωµένες από τον κύκλο των σαράντα σχεδιασµένων 
Αναπαραστάσεων], µουσική για τον κινηµατογραφικό Οιδίποδα του Philip Saville µε 
πρωταγωνιστές τους Orson Welles και Christopher Plummer). 
Ειδικά τα έργα της ύστερης περιόδου θα µπορούσαν να χαρακτηριστούν ως «τελετουργίες», ως 

«ψυχοδράµατα» (οι µουσικοί χρησιµοποιούν τις πάρτες τους ως ηθοποιοί), τα οποία ο Χρήστου 
συνόδευε µε γραπτές φιλοσοφικές, αισθητικές και πρακτικές παρατηρήσεις.120 Το 1968 άρχισε να 
συνθέτει το πιο φιλόδοξο έργο του, τη σύγχρονη όπερα Ορέστεια (βασισµένη στην οµώνυµη 
τριλογία του Αισχύλου), την οποία δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει.121 Έχασε τη ζωή του σε 
αυτοκινητιστικό δυστύχηµα στις 8/1/1970, ανήµερα των τεσσαρακοστών τεσσάρων γενεθλίων του 
–όπως και η σύζυγός του, η οποία οδηγούσε το αυτοκίνητο που ντεραπάρησε και προσέκρουσε σε 
κολόνα.122 Το µέγεθος της προσωπικότητας και του έργο του έχει αρχίσει τα τελευταία χρόνια να 
προβάλλεται περισσότερο, µέσα από µελέτες, άρθρα, συναυλίες και αφιερώµατα. 
 
Αναγνωρίζοντας στην ποίηση του Eliot τη συνύπαρξη του σύγχρονου µε το βαθιά αρχέγονο, ο 
Χρήστου αποφάσισε να συνθέσει τα Έξι Τραγούδια σε ποίηση Τ.Σ. Έλιοτ για µεσόφωνο και πιάνο. 
Ολοκλήρωσε το έργο το 1955 ενώ διέµενε στην Αλεξάνδρεια, αποτυπώνοντας σε αυτό την 
ποιητική δύναµη της µουσικής του σκέψης. Συγχρόνως ερµήνευσε σε βάθος το ποιητικό κείµενο, 
αναδεικνύοντας το χιούµορ, τη θλίψη, το παράδοξο, καθώς και το εφιαλτικό στοιχείο που αυτό 
εµπερικλείει.123 Μελοποίησε τα ποιήµατα New Hampshire (Νέο Χάµσαϊρ), Death by Water 
(Θάνατος από πνιγµό), Mélange adultère de tout (Βέβηλος συµφυρµός), Eyes that last I saw in Tears 
(Μάτια που τελευταία τα είδα δακρυσµένα), The Wind sprang up at four o’Clock (Ξέσπασε στις 
τέσσερις ο αγέρας), Virginia (Βιρτζίνια).124 Το Eyes that last I saw in Tears αποτελεί διασκευή του 

                                                
120  Ανυπόγραφο κείµενο 2000, σ. 129, και Συµεωνίδου 1995¹, σ. 440. 
121  Παπαϊωάννου 1997, σ. 154. 
122  Ό.π., σ. 153. 
123  Λουτσιάνο 2000, σ. 29. 
124  Τα Eyes that last I saw in Tears και The Wind sprang up at four o'Clock αποτελούν µαζί µε το This is the Dead Land τον 
τριµερή ποιητικό κύκλο του Eliot Doris’s Dream Songs, που πρωτοδηµοσιεύτηκε το 1924 στο περιοδικό Chapbook. 
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µεσαίου µέρους της Συµφωνίας αρ. 1 (για γυναικεία φωνή και ορχήστρα), γι αυτό και διατηρεί το 
ροµαντικό ύφος της πρώτης περιόδου του συνθέτη.125 Τα υπόλοιπα τραγούδια χαρακτηρίζονται 
από το ζωντανό, πολύχρωµο ύφος και τον δυναµικό ρυθµικό παλµό της δεύτερης περιόδου. Το 
1959 ο Χρήστου µετέγραψε τα τραγούδια για µεσόφωνο και ορχήστρα και τα εξέδωσε στον 
γερµανικό εκδοτικό οίκο Impero-Verlag.126 Ο ίδιος περιγράφει τις συνθήκες δηµιουργίας του έργου 
ως εξής: «Η ιδέα να γράψω πάνω σε ποιήµατα του T.S. Eliot µου ήρθε στη Ρώµη το 1950. Τότε 
ήταν που γράφτηκε το Eyes that Last I Saw in Tears (µουσική που ενσωµατώθηκε στην Πρώτη 
Συµφωνία), καθώς και ένα προσχέδιο για τα Mélange adultère de tout και The Wind sprang up at 
four o’Clock… Ξανάπιασα αυτήν την ιδέα το 1955, το καλοκαίρι, και έγραψα ένα σύνολο ως Πέντε 
Τραγούδια. Καθώς τα καθαρόγραφα, συνειδητοποίησα ότι έπρεπε να προσθέσω ένα έκτο τραγούδι 
–και πως αυτό το έκτο έπρεπε να είναι το Virginia.127 Αυτό γράφτηκε µέσα σε µία µέρα. Τα Έξι 
Tραγούδια για µεσόφωνο και πιάνο ολοκληρώθηκαν τον Οκτώβριο του 1955. Τον επόµενο χρόνο, 
στη Χίο, µου ήρθε η ιδέα ότι αυτά έπρεπε να τραγουδηθούν µε ορχήστρα, και αργότερα, το 
καλοκαίρι του 1957, ο Piero Guarino µου πρότεινε να το κάνω. Ξεκινώντας στις 22 Αυγούστου του 
1957 και τελειώνοντας ένα µήνα αργότερα, έγραψα την ορχηστρική εκδοχή».128 
Η πρώτη παρουσίαση του έργου έγινε στις 13/1/1956 στην Αλεξάνδρεια, στο Βρετανικό 

Ινστιτούτο, ενώ µια δεύτερη ακολούθησε στις 20/1/1956 στο Βρετανικό Συµβούλιο του Καΐρου. 
Ερµηνευτές ήταν η µεσόφωνος Alice Gabbai και ο πιανίστας (µαέστρος και συνθέτης) Πιέρο 
Γκουαρίνο.129 Οι κριτικές στον τοπικό τύπο (Egyptian Gazette, La Réforme, Le Progress Egyptien) 
ήταν εγκωµιαστικές, σύµφωνα µε όσα κατέγραψε ο συνθέτης σε επιστολή του προς τον Έλιοτ. Οι 
ίδιοι ερµηνευτές παρουσίασαν το 1957 τα τραγούδια σε συναυλίες στη Γερµανία, Ιταλία και 
Ισπανία, ενώ η ελληνική πρεµιέρα έλαβε χώρα το 1958 στο Βρετανικό Συµβούλιο της Αθήνας. Στις 
12/11/1958 η ορχηστρική εκδοχή του έργου ηχογραφήθηκε από τη Συµφωνική Ορχήστρα του 
Εθνικού Ιδρύµατος Ραδιοφωνίας (Ε.Ι.Ρ.), µε σολίστ την Γκαµπάι και µαέστρο τον Γκουαρίνο, και 
αναµεταδόθηκε έπειτα από λίγες εβδοµάδες. Η πρώτη συναυλιακή παρουσίαση του έργου στην 
ορχηστρική του εκδοχή πραγµατοποιήθηκε πολύ αργότερα, το 1978, µε την Γκαµπάι και την 
Εθνική Συµφωνική Ορχήστρα της Λωρραίνης υπό τη διεύθυνση του Michel Tabachnik, στο 
Θέατρο Λυκαβηττού στην Αθήνα.130 
 
Το εγχείρηµα της απόδοσης του µέρους της φωνής στο φλάουτο βασίστηκε στην πεποίθηση πως η 
εσωτερική δύναµη της µουσικής του Χρήστου είναι τέτοια, ώστε να µπορεί να σταθεί η µουσική 
αυτοτελής και να αποδίδει εντούτοις στο έπακρο τις δονήσεις των στίχων. Κι αυτό γιατί εµπεριέχει 
εκείνη τη δυναµική µε την οποία τα αριστουργήµατα οργανικής µουσικής –όπως π.χ. το 
«Πρελούδιο στο Αποµεσήµερο ενός Φαύνου» του Claude Debussy (το βασισµένο στην ποίηση του 
Stéphane Mallarmé)– επιτυγχάνουν και παρατείνουν τα συναισθήµατα που προξενεί η ποίηση. 
 
 
 
 
                                                
125  Λουτσιάνο 2000, σ. 31. 
126  Ζουλιάτης 2020, σ. 6. 
127  Σύµφωνα µε οδηγίες του συνθέτη, το Virginia πρέπει να εκτελείται όχι µόνο στο τέλος αλλά και στην αρχή του κύκλου 
των Έξι Τραγουδιών, δηλαδή δύο φορές συνολικά (Ζουλιάτης 2020, σ. 2). 

128  Λουτσιάνο 2000, σσ. 28-29, και Ζουλιάτης 2020, σ. 2. 
129  Μια ιδιωτική ηχογράφηση του έργου µε τους Αλίς Γκαµπάι και Πιέρο Γκουαρίνο πραγµατοποιήθηκε το 1955, πιθανώς 
στο σπίτι του συνθέτη. Κυκλοφόρησε σε CD της δισκογραφικής εταιρείας Σείριος (2001). 

130  Ζουλιάτης 2020, σ. 12. 
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Thomas Stearns Eliot (1888-1965) 
 
Eyes that last I saw in Tears [1949-50] 131 
από τα Minor Poems 
 

Eyes that last I saw in tears 
Through division 
Here in death' s dream kingdom 
The golden vision reappears 
I see the eyes but not the tears 
This is my affliction 
 

This is my affliction 
Eyes I shall not see again 
Eyes of decision 
Eyes I shall not see unless 
At the door of death's other kingdom 
Where, as in this 
The eyes outlast a little while 
A little while outlast the tears 
 
 
The Wind sprang up at four o'Clock 
από τα Minor poems 
 

The wind sprang up at four o'clock 
The wind sprang up and broke the bells 
Swinging between life and death 
Here, in death's dream kingdom 
The waking echo of confusing strife 
Is it a dream or something else 
When the surface of the blackened river 
Is a face that sweats with tears? 
I saw across the blackened river 
The camp fire shake with alien spears. 
Here, across death's other river 
The Tartar horsemen shake their spears. 
 
 
 
CD Tracks • αρ. 15-16 
Κείµενο: Ναταλία Γεράκη 
Ερµηνεία: Ναταλία Γεράκη, φλάουτο / Απόστολος Παληός, πιάνο 
Ηχοληψία: Κώστας Κατσαντώνης | Στούντιο Ήχου Τµήµατος Μουσικών Σπουδών ΕΚΠΑ, 2021 
 

                                                
131  Χρήστου 2001, 1985. 
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Η παρτιτούρα των Έξι Τραγουδιών σε ποίηση Τ.Σ. Έλιοτ είναι των εκδόσεων Impero-Verlag 
 
 
H ηχογράφηση των Τραγουδιών του Γιάννη Χρήστου, σε ελεύθερη απόδοση 
για φλάουτο και πιάνο, πραγµατοποιήθηκε µε τη συναίνεση της οικογένειας Χρήστου 
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Θόδωρος Αντωνίου (Αθήνα 1935-2018) 
Το 31 π.Χ. στην Αλεξάνδρεια 
Από τις «11 Αφηγήσεις πάνω σε ποιήµατα του Κωνσταντίνου Καβάφη» 
για φωνή και πιάνο, 1983 
 
 
Ο συνθέτης, µαέστρος και ακαδηµαϊκός Θόδωρος Αντωνίου υπήρξε εξέχουσα προσωπικότητα της 
σύγχρονης ελληνικής µουσικής µε σηµαντική διεθνή πορεία. Σπούδασε βιολί, φωνητική και 
σύνθεση στο Εθνικό Ωδείο (µε τον Μανώλη Καλοµοίρη), καθώς και στο Ελληνικό Ωδείο (µε τον 
Γιάννη Α. Παπαϊωάννου). Περαιτέρω σπούδασε διεύθυνση ορχήστρας (µε τον Adolf Menerich) και 
σύνθεση (µε τον Günter Bialas) στην Ανώτατη Σχολή Μουσικής του Μονάχου, καθώς και 
ηλεκτρονική µουσική (µε τον Josef Anton Riedl) στο Στούντιο Ηλεκτρονικής Μουσικής της 
Siemens. Στο Διεθνές Μουσικό Κέντρο του Ντάρµστατ παρακολούθησε σεµινάρια των Luciano 
Berio, Pierre Boulez, György Ligeti, Karlheinz Stockhausen. Υπήρξε από τους πρώτους Έλληνες 
συνθέτες που χρησιµοποίησε ηλεκτρονικούς ήχους.132 Δίδαξε σύνθεση και ενορχήστρωση σε 
Πανεπιστήµια των Η.Π.Α. (Στάνφορντ, Γιούτα, Φιλαδέλφεια, Πενσυλβάνια, Βοστόνη), ενώ οι 
περισσότεροι Έλληνες συνθέτες της νεότερης γενιάς υπήρξαν µαθητές του. Δέχθηκε παραγγελίες 
και χορηγίες από σηµαντικούς οργανισµούς (Ιδρύµατα Guggenheim, Fromm, Koussevitzky, 
Ολυµπιακοί Αγώνες Μονάχου 1972 κ.ά.). Για το έργο του τιµήθηκε µε πολυάριθµα βραβεία 
(Αριστείο Διδασκαλίας Metcalf Πανεπιστηµίου Βοστόνης, Honoring Greek Culture Πανεπιστήµιου 
Χάρβαρντ, Gottfried von Herder Πανεπιστηµίου Βιέννης, Richard Strauss Πόλης Μονάχου κ.ά.), 
ενώ του απονεµήθηκε η διάκριση του Ταξιάρχη του Τάγµατος της Τιµής από την Ελληνική 
Πολιτεία. Υπήρξε τακτικό µέλος της Ακαδηµίας Αθηνών και Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων 
Μουσουργών.133 Ως αρχιµουσικός διηύθυνε πολλές µεγάλες ορχήστρες και µουσικά σύνολα 
(Συµφωνικές Ορχήστρες Ραδιοφωνιών Παρισιού, Βερολίνου, Βαυαρίας, Ορχήστρα Tόνχαλε 
Ζυρίχης, Συµφωνική Ορχήστρα Βοστόνης κ.ά.). Ως αρωγός στην προώθηση της σύγχρονης 
µουσικής ίδρυσε και διηύθυνε τα σύνολα Alea I - Συγκρότηµα Σύγχρονης Μουσικής Φιλαδέλφειας 
(Πανεπιστήµιο Φιλαδέλφειας), Alea II (Πανεπιστήµιο Στάνφορντ), Alea III (Πανεπιστήµιο 
Βοστόνης), Ελληνικό Συγκρότηµα Σύγχρονης Μουσικής κ.ά. 
Η εργογραφία του απαριθµεί περισσότερες από τετρακόσιες πενήντα συνθέσεις και 

περιλαµβάνει όπερες (Περίανδρος, Βάκχες, Οιδίπους επί Κολωνώ, Καποδίστριας), έργα σκηνικής 
δράσης (Κλυταιµνήστρα, Κασσάνδρα), έργα για ορχήστρα (Κάθαρσις, Φλούξους Ι & ΙΙ, Σκόλιον, 
Κοντσέρτο για βιολί και ορχήστρα, Κοντσέρτο για έγχορδα), φωνητική µουσική (Κοντάκιον σε 
κείµενα Ρωµανού του Μελωδού, Χωρόχρονος Ι, ΙΙ & ΙΙΙ σε απόκρυφα κείµενα διαφόρων εποχών 
και πολιτισµών, Νενικήκαµεν, Ο Κύκλος θανάτου και γένεσης, 11 Αφηγήσεις), έργα µουσικής 
δωµατίου, έργα για σόλο όργανα, ηλεκτρονική µουσική. Έγραψε επίσης πάνω από εκατόν πενήντα 
συνθέσεις για το θέατρο (εξήντα από αυτές για παραστάσεις αρχαίου δράµατος) και τον 
κινηµατογράφο.134 Οι συνθέσεις του χαρακτηρίζονται από έντονη δραµατική δοµή που συνδέεται 
µε τη µακρόχρονη πορεία του Αντωνίου στο θέατρο, αλλά και µε τον (από αρχαιοτάτων χρόνων) 
συσχετισµό της ελληνικής µουσικής µε τον δραµατικό λόγο και τη σκηνική κίνηση.135 Στιλιστικά 
κινήθηκε µεταξύ τονικότητας και ατονικότητας, µεταπηδώντας ευέλικτα ανάµεσα στα διάφορα 
µουσικά στιλ και αναπτύσσοντας ένα ιδιαίτερα προσωπικό ύφος. Άξια µνείας είναι και η στενή 

                                                
132  Συµεωνίδου 1995¹, σ. 35, και Παπαϊωάννου 1997, σ. 102, και Λεούση 2003³, σ. 343. 
133  Παπαϊωάννου 1997, σ. 103, και Λεούση 2003³, σ. 343. 
134  Αρχείο συνθέτη Σάββα Τσιλιγκιρίδη, και Παπαϊωάννου 1997, σ. 103. 
135  Συµεωνίδου 1995¹, σ. 35, και Παπαϊωάννου 1997, σ. 103. 
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συνεργασία που ανέπτυξε µε τον Γιάννη Χρήστου. Ο Αντωνίου ήταν εκείνος που παρήγγειλε και 
πρωτοπαρουσίασε τις δύο Αναπαραστάσεις και τον Επίκυκλo του Αλεξανδρινού συνθέτη. Μετά τον 
πρόωρο θάνατο του Χρήστου το 1970, ο Αντωνίου συνέθεσε τα Μοιρολόγια για τον Γιάννη 
Χρήστου για µεσαία φωνή και πιάνο, ενώ ακολούθησε µια µεταγραφή για µεσαία φωνή, ελεύθερο 
συνδυασµό οργάνων και πιάνο. Επίσης παρουσίασε σε συναυλίες το µεγαλύτερο µέρος της 
εργογραφίας του Χρήστου, συµβάλλοντας έτσι καθοριστικά στη διάδοσή της. 
 
Το 31 π.Χ. στην Αλεξάνδρεια αποτελεί την έκτη από τις 11 Αφηγήσεις σε ποίηση Καβάφη, τις οποίες 
ο Θόδωρος Αντωνίου συνέθεσε το 1983 για φωνή και πιάνο. Το έργο ήταν παραγγελία της 
Ελληνικής Ραδιοφωνίας µε αφορµή τα πενήντα χρόνια από τον θάνατο του Καβάφη. Το 1984 
µετέγραψε τις Αφηγήσεις για φωνή και έντεκα όργανα (φλάουτο, κλαρινέτο, τροµπέτα, άρπα, πιάνο, 
κρουστά, 2 βιολιά, βιόλα, βιολοντσέλο, κοντραµπάσο). Το 1996 επεξεργάστηκε µια τρίτη εκδοχή 
για φωνή και ορχήστρα, ενώ το 2003 µια τέταρτη για φωνή, έγχορδα και κρουστά. Ο συνθέτης 
καταγράφει ότι χρησιµοποίησε τον όρο Αφηγήσεις (και όχι Τραγούδια) εκτιµώντας πως το εν 
πολλοίς «κλειστό» και «πλήρες» ποιητικό σύµπαν του Καβάφη δεν αφήνει χώρο για µουσικό 
σχολιασµό: «Από τότε που άρχισα να γράφω µουσική, απέφευγα, από φόβο θα έλεγα, να ασχοληθώ 
µε τη µελοποίηση ποιηµάτων του Κωνσταντίνου Καβάφη… Νοµίζω ότι είναι ένας ποιητής τόσο 
πλήρης, που δεν αφήνει περιθώρια να επέµβεις στην ποίησή του ή να συµπληρώσεις οτιδήποτε. 
Άλλωστε, ο Καβάφης µαζί µε κάθε ποίηµά του παραδίδει και ένα λιµπρέτο που σε οδηγεί στη 
σηµασία και στον ρυθµό του ποιήµατος».  
Η επιλογή των συγκεκριµένων καβαφικών ποιηµάτων (Εν απογνώσει, Τα παράθυρα, Όταν 

διεγείρονται, Φωνές, Μονοτονία, Το 31 π.Χ. στην Αλεξάνδρεια, Για νάρθουν, Περιµένοντας τους 
Βαρβάρους, Μια νύχτα, Σοφοί δε προσιόντων, Η δόξα των Πτολεµαίων) έγινε µε γνώµονα οι 
µουσικές προθέσεις του συνθέτη να υπηρετήσουν το αίτηµα της διατήρησης της φυσικότητας στην 
εκφορά της γλώσσας. Σε ό,τι αφορά το µουσικό ύφος, το έργο είναι βασισµένο στη χρήση 
οκτατονικών κλιµάκων. Στόχος του Αντωνίου δεν ήταν να συνθέσει µουσική που απλά να 
συνοδεύει ή να δίνει ένα κάποιο χρώµα στα ποιήµατα, αλλά να δηµιουργήσει µια «διάσταση», µια 
«δραµατική ατµόσφαιρα» που να εκφράζει το καβαφικό σύµπαν.136 
 
Το 31 π.Χ. στην Αλεξάνδρεια αποτελεί ένα από τα ποιήµατα του Καβάφη που πραγµατεύεται 
ιστορικά γεγονότα της ελληνιστικής αρχαιότητας. Στη ναυµαχία στο Άκτιο, το 31 π.Χ., ο στόλος 
της Κλεοπάτρας και του Αντώνιου συνετρίβη από τον Οκταβιανό. Η ήττα αυτή σηµατοδότησε την 
επικράτηση του Οκταβιανού έναντι των δύο άλλων διεκδικητών της εξουσίας (Μάρκου Αντώνιου 
και Λέπιδου), γεγονός που σήµανε το τέλος του ελληνιστικού (Πτολεµαϊκού) βασιλείου της 
Αιγύπτου αλλά και της Ρωµαϊκής Δηµοκρατίας. Η Κλεοπάτρα διέδωσε ψευδώς στον αιγυπτιακό 
λαό πως στέφθηκαν νικητές της ναυµαχίας και οι παραπλανηµένοι Αλεξανδρινοί πανηγύριζαν την 
καταστροφή τους! Στο ποίηµα τα γεγονότα είναι ιδωµένα από την οπτική ενός ανυποψίαστου 
πραγµατευτή που έχει έρθει στην Αλεξάνδρεια για να πουλήσει το εµπόρευµά του και απορεί µε 
τον εορταστικό παροξυσµό. Ιδιαιτερότητα του ποιήµατος αποτελούν οι οµοιοκαταληξίες στα πέντε 
ζευγαρωτά δίστιχα µε τα οποία ο Καβάφης στιγµατίζει τη «γιγαντιαία ψευτιά» και υποδηλώνει την 
τραγική ειρωνεία της κατάστασης. 
 
 
 

                                                
136  Αρχείο συνθέτη Σάββα Τσιλιγκιρίδη. 
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Κωνσταντίνος Π. Καβάφης (1863-1933) 
 
Το 31 π.Χ. στην Αλεξάνδρεια [1924] 137 
Απ’ την µικρή του, στα περίχωρα πλησίον, κώµη, 
και σκονισµένος από το ταξείδι ακόµη 
έφθασεν ο πραγµατευτής. Και «Λίβανον!» και «Κόµµι!»  
«Άριστον Έλαιον!» «Άρωµα για την κόµη!» 
στους δρόµους διαλαλεί. Αλλ’ η µεγάλη οχλοβοή, 
κ’ η µουσικές, κ’ η παρελάσεις πού αφίνουν ν’ ακουσθεί. 
Το πλήθος τον σκουντά, τον σέρνει, τον βροντά. 
Κι όταν πια τέλεια σαστισµένος, «Τί είναι η τρέλα αυτή;» ρωτά, 
ένας του ρίχνει κι αυτουνού την γιγαντιαία ψευτιά 
του παλατιού – που στην Ελλάδα ο Αντώνιος νικά. 
 
 
 
 
CD Track • αρ. 4 
Κείµενο: Ναταλία Γεράκη 
Ερµηνεία: Ειρήνη Καράγιαννη, τραγούδι / Απόστολος Παληός, πιάνο 
Ηχοληψία: Κώστας Κατσαντώνης | Στούντιο Ήχου Τµήµατος Μουσικών Σπουδών ΕΚΠΑ, 2021 
 
 
Η παρτιτούρα του 31 π.Χ. στην Αλεξάνδρεια στην εκδοχή για φωνή και πιάνο προέρχεται από το 
Αρχείο Θόδωρου Αντωνίου στη Μουσική Βιβλιοθήκη «Λίλιαν Βουδούρη» του Συλλόγου «Οι 
Φίλοι της Μουσικής» 
 
Η παρτιτούρα του έργου στην εκδοχή για φωνή, έγχορδα και κρουστά προέρχεται από το  
Αρχείο του συνθέτη Σάββα Τσιλιγκιρίδη 
 
 
H ηχογράφηση του 31 π.Χ. στην Αλεξάνδρεια του Θόδωρου Αντωνίου 
πραγµατοποιήθηκε µε τη συναίνεση του Γουίλιαµ Αντωνίου 
 

                                                
137  Καβάφης 1963. 



 

 54 
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Παπαϊωάννου Γιάννης Γ., Από την Ελληνική µουσική πρωτοπορία του 20ού αιώνα, εκδ. Κέντρο 
Σύγχρονης Μουσικής Έρευνας (ΚΣΥΜΕ) και Εθνική Τράπεζα Επενδύσεων Βιοµηχανικής 
Αναπτύξεως (ΕΤΕΒΑ) - Εταιρία Οµίλου Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, Αθήνα 1997. 
 
Συµεωνίδου Αλέκα, Λεξικό Ελλήνων συνθετών, εκδ. Φίλιππος Νάκας, Αθήνα 1995¹. 
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Μιχάλης Ροζάκης (Αλεξάνδρεια 1946 - Αθήνα 2009) 
Μεταµορφώσεις 
για πιάνο, 198; 
Lento - Moderato molto marcato - Largo - Maestoso e piu mosso - Allegretto Grazioso - 
Molto marcato 
 
 
Ο Μιχάλης (Μάικ) Ροζάκης υπήρξε πολυδιάστατος µουσικός. Δραστηριοποιήθηκε ως πιανίστας, 
συνθέτης, ενορχηστρωτής, µαέστρος και καθηγητής ανώτερων θεωρητικών. Γεννήθηκε στην 
Αλεξάνδρεια σε αστική οικογένεια (ο πατέρας του ήταν βαµβακέµπορος) και έζησε κάποια χρόνια 
στην πόλη Φαγιούµ, προτού η οικογένεια εγκατασταθεί στην Ελλάδα.138 Ξεκίνησε να µαθαίνει 
κλασική κιθάρα στο διάστηµα που έζησε στην Ελβετία (αρχές της δεκαετίας του 1960), ενώ έδειξε 
ενδιαφέρον και για την ποπ µουσική (τραγουδιστής του συγκροτήµατος Potflair). Στην Αθήνα 
µελέτησε ανώτερα θεωρητικά µε τον Μιχάλη Βούρτση στο Εθνικό Ωδείο. Υπήρξε µέλος ελληνικών 
συγκροτηµάτων (τραγουδιστής και µπασίστας των Charms, Juniors, Playboys). Στη συνέχεια 
ακολούθησε µε µεγάλη επιτυχία σταδιοδροµία ως σόλο τραγουδιστής. Εντέλει στράφηκε στην 
κλασική µουσική. Υπήρξε διευθυντής της Ορχήστρας Ποικίλης Μουσικής και διευθυντής των 
µουσικών προγραµµάτων της ΕΡΤ.139 Συνέθεσε ποικίλα έργα σε διάφορα στιλ, από τα οποία 
ξεχωρίζουν τα Ικεσία (για πιάνο, χορωδία και άλτο σαξόφωνο), Κοντσέρτο για πιάνο, Φαντασία (για 
τούµπα και ξύλινα πνευστά), Μεταµορφώσεις για εννέα πνευστά, 14 πικρές πραγµατικότητες 
(καντάτα για 3 φωνές, χορωδία και ορχήστρα), Forma ES (για πνευστά και κρουστά), SARUOKS II 
(για κουιντέτο χάλκινων πνευστών), Πέντε σπουδές και Ο χορός των σκιάχτρων (για πιάνο), Στέλλα 
και Ο κύριος τίποτα (µιούζικαλ βασισµένα σε θεατρικά του Ιάκωβου Καµπανέλλη), Ρυθµική Σουίτα 
(για πιάνο). Ως ενορχηστρωτής και µαέστρος συµµετείχε στο Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης, 
στον Διαγωνισµό Τραγουδιού της Eurovision, σε παραστάσεις µιούζικαλ (Άννυ, Εβίτα, Καµπίρια σε 
στίχους Παύλου Μάτεσι, Μαντάµ Ορτάνς κ.ά.).140 Ευρεία υπήρξε και η παιδαγωγική του 
δραστηριότητα. Ανέπτυξε τη δική του διδακτική µέθοδο και δίδαξε θεωρητικά και σύνθεση στο 
Εθνικό Ωδείο και το Ωδείο Ελευσίνας, του οποίου υπήρξε και καλλιτεχνικός διευθυντής. Επίσης 
δίδαξε στην Κύπρο, σε ωδεία και στο πλαίσιο σεµιναρίων µε θέµα τη µετάδοση της γνώσης. Είναι 
συγγραφέας πολλών βιβλίων θεωρίας της µουσικής. Μιλούσε πολλές γλώσσες, ανάµεσα στις 
οποίες και τα αραβικά. Αγαπούσε επίσης τον αθλητισµό και δίδαξε πολεµικές τέχνες.141 
 
Οι Μεταµορφώσεις για πιάνο αντανακλούν τη µετάβαση του Ροζάκη στην τεχνοτροπία της δυτικής 
λόγιας µουσικής, συνάµα όµως µαρτυρούν τις επιρροές που δέχτηκε –στα νεανικά του κυρίως 
χρόνια– και από άλλα µουσικά είδη. Πρόκειται για σύνθεση της δεκαετίας του 1980 και «δίδυµο» 
έργο των αντίστοιχων Μεταµορφώσεων για εννέα πνευστά. Το κοµµάτι, σε µορφή θέµατος και 
παραλλαγών, συνίσταται σε µια λυρική ονειρική µελωδία µε espressivo και rubato χαρακτήρα στο 
ύφος του Erik Satie. Κυριαρχούν τα διαστήµατα εβδόµης στην οριζόντια και κάθετη γραφή. Οι 
βασικές συνθετικές παράµετροι (µελωδία, συνοδεία, αρµονία, ρυθµός, ηχόχρωµα) υπόκεινται σε 
παραλλαγές και µεταµορφώσεις. Το αρχικό θέµα µεταµορφώνεται µε τη συνοδεία ενός έντονα 
συγκοπτόµενου ostinato µε τζαζ αναφορές καθώς και µε τη ρυθµική µεγέθυνσή του, µε διαλογικές 
αποκρίσεις στα δύο χέρια, µε εναλλαγή δυναµικών ανάµεσα στο βάσιµο και την ψηλή περιοχή, µε 

                                                
138  Αρχείο συνθέτη Μιχάλη Ροζάκη. 
139  Νικηταρίδης 2017, σσ. 227-228, και Καλογερόπουλος 1998, σ. 272. 
140  Αρχείο συνθέτη Μιχάλη Ροζάκη, και Καλογερόπουλος 1998, σ. 272. 
141  Αρχείο συνθέτη Μιχάλη Ροζάκη. 
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αντιδιαστολή στατικότητας-ρευστότητας στη συνοδευτική υφή, µε εισαγωγή ενός χορευτικού βαλς, 
µε µελωδική αποδόµηση (αποσπασµατική έκθεση µελωδικών µοτίβων) και τέλος µε παρεµβολή 
απότοµων συγκοπτόµενων συγχορδιών µε ηχοχρωµατική λειτουργικότητα κρουστών. Οι 
µεταµορφώσεις αυτές οδηγούν σε µια δεξιοτεχνική, ορµητική κορύφωση και στην ολοκλήρωση 
του έργου σε πλήρη µουσική αντίθεση ως προς το σηµείο εκκίνησής του. 
 
 
 
 
CD Track • αρ. 17 
Κείµενο: Ναταλία Γεράκη / Μορφολογική ανάλυση έργου: Απόστολος Παληός 
Ερµηνεία: Απόστολος Παληός, πιάνο 
Ηχοληψία: Κώστας Κατσαντώνης | Στούντιο Ήχου Τµήµατος Μουσικών Σπουδών ΕΚΠΑ, 2021 
 
 
Η παρτιτούρα των Μεταµορφώσεων για πιάνο προέρχεται από το  
Αρχείο Ελλήνων Μουσουργών Θωµά Ταµβάκου 
 
 
H ηχογράφηση των Μεταµορφώσεων για πιάνο του Μιχάλη Ροζάκη 
πραγµατοποιήθηκε µε τη συναίνεση της οικογένειας Ροζάκη 
 
 
 
 
ΠΗΓΕΣ 
 
Αρχείο Ελλήνων Μουσουργών Θωµά Ταµβάκου. 
 
Αρχείο συνθέτη Μιχάλη Ροζάκη. 
 
Καλογερόπουλος Τάκης, Το λεξικό της ελληνικής µουσικής, τόµος 5, εκδ. Γιαλλελή, Αθήνα 1998. 
 
Νικηταρίδης Νίκος, Αιγυπτιώτικες προσωπικότητες του χθες, εκδ. Αγγελάκη, Αθήνα 2017. 
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Γιάννης Αυγερινός (Αλεξάνδρεια 1949) 
Νυχτερινό και Χορός 
για σόλο πιάνο, 1978 
Νυχτερινό: Larghetto - Piu mosso - Poco piu mosso - il tempo precedente - Con moto 
Χορός: Allegretto - Coda: meno mosso 
 
 
Ο Γιάννης Αυγερινός, ανιψιός του θεατρικού συγγραφέα Ιάκωβου Καµπανέλλη, γεννήθηκε στην 
Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Έζησε τα παιδικά του χρόνια στην Ιµπραηµία, την ελληνική συνοικία 
της πόλης, και µαθήτευσε στην Πρατσίκειο Σχολή. Στην Αλεξάνδρεια έλαβε και τα πρώτα 
µαθήµατα µουσικής µε την πιανίστα Καίτη Μυρίση και έδωσε την πρώτη του συναυλία στην 
ηλικία των δέκα ετών στο γαλλικό ρωµαιοκαθολικό Κολλέγιο του Αγίου Μάρκου (Collège Saint 
Marc).142 Στην Αθήνα σπούδασε κλασική φιλολογία στο Πανεπιστήµιο Αθηνών και µουσική στο 
Εθνικό Ωδείο (πιάνο µε τη Μαρία Κορνηλάκη, ανώτερα θεωρητικά µε τον Μιχάλη Βούρτση, 
ενορχήστρωση µε τον Σώτο Βασιλειάδη). Ολοκλήρωσε τις µουσικές του σπουδές στο Trinity 
College of Music στο Λονδίνο (πιάνο µε την περίφηµη Eva Bernáthová, σύνθεση µε τον Antonín 
Tučapský, διεύθυνση ορχήστρας µε τον Bernard Keeffe). Επιστρέφοντας στην Αθήνα διηύθυνε 
πολυάριθµα µουσικά σύνολα (Εργαστήρι Παλαιάς Μουσικής σε συνεργασία µε το Χορωδιακό 
Εργαστήρι Αθηνών, σύνολα µουσικών της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών κ.ά.) και εργάστηκε ως 
ενορχηστρωτής και παραγωγός στην ΕΡΤ.143 Επίσης συνεργάστηκε στενά µε τη σπουδαία 
Αλεξανδρινή σολίστ του πιάνου Γιολάντα Σεβέρη-Ευσταθόγλου και µε το σύνολό τους Pro Musica 
παρουσίασαν κυρίως έργα του 20ού αιώνα (συχνά πρώτες εκτελέσεις) σε εποχές που η σύγχρονη 
µουσική δεν παιζόταν ευρέως. Διδάσκει εδώ και τέσσερις δεκαετίες ανώτερα θεωρητικά, σύνθεση 
και µορφολογία, αρχικά στο Εθνικό Ωδείο και εν συνεχεία στο Αθηναϊκό Ωδείο, µετέπειτα 
Μουσικό Σύνδεσµο Αθηνών, του οποίου είναι ιδρυτής και διευθυντής. Ένας µεγάλος αριθµός 
µουσικών της σύγχρονης ελληνικής µουσικής σκηνής (µαέστροι, συνθέτες, πιανίστες, παιδαγωγοί) 
έχει µαθητεύσει στις τάξεις του. Υπήρξε επίσης µέλος εξεταστικών επιτροπών ωδείων τόσο στην 
Ελλάδα, όσο και στην Κύπρο. Έχει συνθέσει έργα για πιάνο (2 Impressions, 3 Bagatelles, Άλµπουµ 
για παιδιά), για φωνή και πιάνο (τραγούδια για διάφορες φωνές πάνω σε ποίηση Νικηφόρου 
Βρεττάκου, Κωστή Παλαµά, Charles Péguy κ.ά.), για χορωδία (κοµµάτια σε ποίηση Federico 
García Lorca και σε παλαιά κινεζική ποίηση), για ορχήστρα (Συµφωνιέτα για µικρή ορχήστρα, 
Σουίτα Prokofiana για µεγάλη ορχήστρα), για µουσική δωµατίου (Μαουτχάουζεν: Σουίτα για το 
οµώνυµο έργο του Ιάκωβου Καµπανέλλη για βιολοντσέλο σόλο και σε µια δεύτερη εκδοχή για 
βιολοντσέλο, πιάνο και κρουστά), καθώς και σκηνική µουσική (Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας).144 Το 
έργο του γενικά χαρακτηρίζεται από ένα ελεύθερο ατονικό ύφος, στο οποίο κυριαρχούν εκτενείς 
µελωδικές γραµµές και αντιστικτικές τεχνικές.145 
 
Το Νυχτερινό και Χορός για πιάνο σόλο είναι σύνθεση που ανάγεται στα χρόνια της ωδειακής 
µαθητείας του Γιάννη Αυγερινού. Ήταν η εποχή που άκουγε παθιασµένα Claude Debussy, Maurice 
Ravel, Sergei Prokofiev και ανακάλυπτε τον Γιώργο Σεφέρη, σύµφωνα µε τον ίδιο τον συνθέτη. 
Ένα µικρό σεφερικό ποίηµα –χωρίς τίτλο, µόνο µε την ένδειξη Α', το πρώτο της σειράς Επί σκηνής 
από τα Τρία κρυφά ποιήµατα (1966)–, «Ήλιε παίζεις µαζί µου / κι όµως δεν είναι τούτο χορός / η 

                                                
142  Αρχείο συνθέτη Γιάννη Αυγερινού, και Συµεωνίδου 1995¹, σσ. 58-59. 
143  Συµεωνίδου 1995¹, σ. 59, και Καλογερόπουλος 1998, σσ. 281-282. 
144  Αρχείο συνθέτη Γιάννη Αυγερινού, και Καλογερόπουλος 1998, σ. 282. 
145  Συµεωνίδου 1995¹, σ. 59. 
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τόση γύµνια / αίµα σχεδόν / γι’ άγριο κανένα δάσο· / τότε–146», έδωσε την έµπνευση για τη 
σύνθεση τούτου του δίπτυχου πιανιστικού έργου.147 Σε αυτό ο Αυγερινός συνταιριάζει το ύφος των 
«χαρακτηριστικών κοµµατιών» (Characterstücke) του 19ου αιώνα µε το συνθετικό ιδίωµα του 
Prokofiev. Στο Νυχτερινό εναλλάσσονται στα δύο χέρια δύο µελαγχολικές, νοσταλγικές µελωδίες 
σε ρυθµό ήρεµου βαλς, ανάµεσα στις οποίες παρεµβάλλεται ένα ανάλαφρο ρυθµικό µοτίβο-
γέφυρα. Στον επακόλουθο ξεκάθαρα σαρκαστικό και εύθυµο Χορό το µελωδικό υλικό µοιράζεται 
στα δύο χέρια. Διακριτή είναι η ορχηστρική σκέψη του συνθέτη, όπως απορρέει από τις σχετικές 
ερµηνευτικές ενδείξεις (quasi pizzicato, quasi campanelli) και τη χρήση ορχηστρικών τεχνικών 
(tremolo). Το κοµµάτι είναι αφιερωµένο στον µαέστρο και συνθέτη Μιχάλη Βούρτση «ως ελάχιστη 
ανταπόδοση για όσα, µε πολλή αγάπη, µου δίδαξε, και όχι µόνο στη µουσική», όπως κατέθεσε ο 
συνθέτης για τον δάσκαλό του. 
 
 
 
 
CD Track • αρ. 13 
Κείµενο: Ναταλία Γεράκη / Μορφολογική ανάλυση έργου: Απόστολος Παληός 
Ερµηνεία: Απόστολος Παληός, πιάνο 
Ηχοληψία: Κώστας Κατσαντώνης | Στούντιο Ήχου Τµήµατος Μουσικών Σπουδών ΕΚΠΑ, 2021 
 
 
Η παρτιτούρα του Νυχτερινό και Χορός προέρχεται από το 
Αρχείο Ελλήνων Μουσουργών Θωµά Ταµβάκου 
 
 
H ηχογράφηση του Νυχτερινό και Χορός του Γιάννη Αυγερινού 
πραγµατοποιήθηκε µε τη συναίνεση του συνθέτη 
 
 
 
 
ΠΗΓΕΣ 
 
Αρχείο συνθέτη Γιάννη Αυγερινού. 
 
Καλογερόπουλος Τάκης, Το λεξικό της ελληνικής µουσικής, τόµος 5, εκδ. Γιαλλελή, Αθήνα 1998. 
 
Σεφέρης Γιώργος, «Επί σκηνής / Α'» από τα Τρία κρυφά ποιήµατα, επιµ. Άννα Λόντου, εκδ. Ίκαρος, 
Αθήνα 1966, στον διαδικτυακό τόπο www.greek-language.gr/digitalResources/Literature/tools/ 
concordance/browse.html? cnd_id=1&text_id=3199 (προσπέλαση: 15/1/2022). 
 
Συµεωνίδου Αλέκα, Λεξικό Ελλήνων συνθετών, εκδ. Φίλιππος Νάκας, Αθήνα 1995¹. 
 

                                                
146  Σεφέρης 1966. 
147  Αρχείο συνθέτη Γιάννη Αυγερινού. 
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Κωστής Κριτσωτάκης (Αθήνα 1973) 
Ιωνικοί Χοροί 
για φλάουτο και πιάνο, 1995 
βασισµένοι στο ποίηµα Ιωνικόν του Κωνσταντίνου Καβάφη 
Andante calmo - Vivo - Piu mosso - Poco piu mosso 
 
 
Ο Κωστής Κριτσωτάκης σπούδασε πιάνο (µε τον Μαξ Χάλλεκερ) στο Ορφείο Ωδείο Αθηνών και 
ανώτερα θεωρητικά και σύνθεση (µε τον Περικλή Κούκο) στο Ωδείο Αθηνών. Στη συνέχεια 
γνώρισε τον Μάνο Χατζιδάκι και µαθήτευσε κοντά του. Ως υπότροφος του Ιδρύµατος 
«Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης» πραγµατοποίησε µεταπτυχιακές σπουδές στη σύνθεση (µε τον Edwin 
Roxburgh) και στη σύνθεση για τον κινηµατογράφο στα Guildhall School of Music and Drama και 
Royal College of Music του Λονδίνου. Πρωταρχικά στοιχεία στο συνθετικό έργο του Κριτσωτάκη, 
το οποίο έχει τιµηθεί µε πολλά βραβεία και διακρίσεις, είναι η καθαρότητα και η αµεσότητα στην 
έκφραση. Αν και αντλεί έµπνευση από ποικίλες πηγές, παραµένει ανεξάρτητος ως συνθέτης και η 
µουσική του δεν µπορεί να ενταχθεί µε ευκολία σε κάποιο µουσικό είδος ή ιδίωµα. Έργα του έχουν 
παρουσιαστεί από την Κρατική Όπερα της Καρλσρούης, τη Φιλαρµονική της Αγίας Πετρούπολης, 
τη Συµφωνική Ορχήστρα της Πορτογαλίας, το New Paths in Music Ensemble της Νέας Υόρκης, το 
σύνολο σύγχρονης µουσικής Dogs of Desire και τη Συµφωνική Ορχήστρα του Albany της Νέας 
Υόρκης, την Ορχήστρα Concertante του Σικάγου, την Ορχήστρα Alhambra του Μαϊάµι, την 
Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, την Εθνική Λυρική Σκηνή, την Ορχήστρα των Χρωµάτων, την 
Καµεράτα-Ορχήστρα Φίλων Μουσικής, τους Σολίστ της Πάτρας, το Μουσικό Σύνολο Σκαλκώτας, 
το Νέο Ελληνικό Κουαρτέτο, τη Χορωδία της ΕΡΤ, τη Χορωδία του Δήµου Αθηναίων κ.ά. Στα 
σηµαντικότερα έργα του συγκαταλέγονται τα Ελντοράδο (κύκλος τραγουδιών για µεσόφωνο και 
πιάνο), Κοντσέρτο για µαντολίνο, Raven Revisited (όπερα βασισµένη σε ποίηση του Edgar Allan 
Poe), Το ταξίδι του Οδυσσέα (καντάτα για αφηγητή, βαρύτονο, µεικτή χορωδία και ορχήστρα), 
Νυχτερινά (για ορχήστρα εγχόρδων), Suite Giocosa (για συµφωνική ορχήστρα). Έχει επίσης 
συνθέσει µουσική για το θέατρο και τον κινηµατογράφο για παραγωγές στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό.148 
 
Οι Iωνικοί Χοροί είναι µια µικρογραφία µπαλέτου εµπνευσµένη από το ποίηµα Ιωνικόν (1911) του 
Κωνσταντίνου Καβάφη. Το έργο γράφτηκε το 1995, στα χρόνια παραµονής του συνθέτη στο 
Λονδίνο, στο πλαίσιο συνεργασίας µε τους χορογράφους του London Contemporary Dance School. 
Το Ιωνικόν, ποίηµα που ξεχωρίζει για τη µουσικότητα των στίχων και τον λυρισµό του, αναφέρεται 
στις καταστροφές των αρχαίων ναών και αγαλµάτων στην αρχαία Ιωνία. Εντούτοις, φαίνεται πως ο 
Αλεξανδρινός ποιητής κάνει έµµεση αναφορά στη γενέθλια πόλη του. Από την ίδρυσή της το 331 
π.Χ. και µέχρι το τέλος του αρχαίου κόσµου η Αλεξάνδρεια ενσάρκωσε περισσότερο από κάθε 
άλλη κοινωνία της αρχαιότητας το πνεύµα των σοφών της Ιωνίας. Η πόλη των Πτολεµαίων 
κληρονόµησε από τους Ίωνες την ορθολογική σκέψη, την αγάπη για τον ελεύθερο στοχασµό, αλλά 
και την αγάπη για την οµορφιά. Καλλιέργησε τις επιστήµες και τις τέχνες σε µια κοινωνία 
ελεύθερη και ανεξίθρησκη, όπου η γνώση και η τέχνη αλληλοσυνδέονταν, η αναζήτηση της 
αλήθειας ταυτιζόταν µε την αναζήτηση της οµορφιάς και όποιος φιλοδοξούσε να µεταδώσει τη 
γνώση του όφειλε να είναι και καλλιτέχνης.149 Η αρχή του τέλους του πνεύµατος της Ιωνίας και της 
ελεύθερης σκέψης σήµανε στα τέλη του 4ου µ.Χ. αιώνα, όταν ο αυτοκράτορας Θεοδόσιος κήρυξε 
                                                
148  Αρχείο συνθέτη Κωστή Κριτσωτάκη. 
149  Γκάλβεθ 2017, σ. 103. 
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τον Χριστιανισµό επίσηµο δόγµα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και τις αρχαίες θρησκείες 
παράνοµες, διατάζοντας ταυτόχρονα το κλείσιµο των αρχαίων ναών.150 
Θα λέγαµε πως το ποίηµα του Καβάφη παραπέµπει στους διωγµούς που υπέστησαν στην 

Αλεξάνδρεια οι Εθνικοί, καθώς και στην καταστροφή των ναών και αγαλµάτων τους από 
φανατισµένους Χριστιανούς (µοναχούς και παραβολάνους). Ωστόσο ο Καβάφης, ο οποίος ταυτίζει 
επίσης (σαν τους αρχαίους Αλεξανδρινούς) την αναζήτηση της αλήθειας µε την αναζήτηση της 
οµορφιάς και αναγνωρίζει στις αρχαίες θρησκείες την ερωτική ελευθερία και την ευµορφία (η 
θεϊκή οµορφιά στη µορφή ενός εφήβου αποτελεί βασική θεµατική της ποίησής του151), δηλώνει στο 
ποίηµα του πως οι θεοί του αρχαίου κόσµου δεν πέθαναν. Απογοητεύτηκαν, αποµακρύνθηκαν από 
τους ναούς τους, αλλά δεν εξαφανίστηκαν, εξακολουθούν να επανέρχονται στην αγαπηµένη τους 
Ιωνία… «Γιατί τα σπάσαµε τ’ αγάλµατά των, γιατί τους διώξαµεν απ’ τους ναούς των, διόλου δεν 
πέθαναν γι’ αυτό οι θεοί…». Και ο Κριτσωτάκης στους Ιωνικούς Χορούς σκηνοθετεί τα αγάλµατα-
θεούς να χορεύουν, να παλεύουν, να συγκρούονται και να συντρίβονται σε κοµµάτια. Στο τέλος 
όµως ανασταίνονται και αποκτούν ξανά την αρχική τους µορφή, υπό τους ήχους του αρχικού 
θέµατος του έργου που ακούγεται σαν απόηχος του παρελθόντος… 
 
 
 
Κωνσταντίνος Π. Καβάφης (1863-1933) 
 
Iωνικόν [1911] 152 
Γιατί τα σπάσαµε τ’ αγάλµατά των, 
γιατί τους διώξαµεν απ’ τους ναούς των, 
διόλου δεν πέθαναν γι’ αυτό οι θεοί. 
Ω γη της Ιωνίας, σένα αγαπούν ακόµη, 
σένα η ψυχές των ενθυµούνται ακόµη. 
Σαν ξηµερώνει επάνω σου πρωί αυγουστιάτικο 
την ατµοσφαίρα σου περνά σφρίγος απ’ την ζωή των· 
και κάποτ’ αιθερία εφηβική µορφή, 
αόριστη, µε διάβα γρήγορο, 
επάνω από τους λόφους σου περνά. 
 
 
 
 
CD Track • αρ. 18 
Κείµενο: Ναταλία Γεράκη 
Ερµηνεία: Ναταλία Γεράκη, φλάουτο / Απόστολος Παληός, πιάνο 
Ηχοληψία: Κώστας Κατσαντώνης | Στούντιο Ήχου Τµήµατος Μουσικών Σπουδών ΕΚΠΑ, 2021 
 
 
 
 
                                                
150  Ό.π., σ. 185. 
151  Μάντης, σ. 149. 
152  Καβάφης 1963. 
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Η παρτιτούρα των Iωνικών Χορών προέρχεται από το 
Αρχείο του συνθέτη Κωστή Κριτσωτάκη 
 
 
H ηχογράφηση των Iωνικών Χορών του Κωστή Κριτσωτάκη 
πραγµατοποιήθηκε µε τη συναίνεση του συνθέτη 
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΡΜΗΝΕΥΤΩΝ 
 
Ειρήνη Καράγιαννη, τραγούδι 
Διαπρεπής λυρική τραγουδίστρια (µεσόφωνος). Ως υπότροφος του Ιδρύµατος «Αλέξανδρος Σ. 
Ωνάσης» και του Συλλόγου Φίλων της Μουσικής (υποτροφία «Μαρία Κάλλας») σπούδασε στην 
Academia Nationale di Santa Cecilia στη Ρώµη, µε τη Maria Luisa Cioni στο Μιλάνο και τη 
Victoria de los Angeles στη Βαρκελώνη. Παρακολούθησε επίσης µαθήµατα υποκριτικής και χορού 
στο Λονδίνο ως µέλος του Mayer Lissmann Opera Center. Ως νικήτρια του Διεθνούς Διαγωνισµού 
Giuseppe di Stefano ερµήνευσε τον ρόλο της Carmen στα Teatro Massimo di Palermo, Teatro dell' 
Opera di Roma, Therme di Caracalla, Teatro Romano di Fiesole, Teatro Greco di Taormina, 
Guangzhou Opera House. Ακολούθησαν πολυάριθµοι πρωταγωνιστικοί ρόλοι σε λυρικές σκηνές 
του εξωτερικού: Olga - Eugene Onegin (Maggio Musicale Fiorentino), Dulcinea - Don Quichotte 
(Teatro Comunale di Palermo), Octavian - Der Rosenkavalier (Teatro dell' Opera di Roma), Rosina 
- Barbiere di Siviglia (Associazione Lirica e Concertistica), Giulietta - Les contes d'Hoffmann 
(Teatro alla Scala di Milano, Oper Frankfurt), Nicklausse - Les contes d'Hoffmann (The Israeli 
Opera Tel Aviv). Στην Ελλάδα έχει εµφανιστεί επανειληµµένα σε παραγωγές της Εθνικής Λυρικής 
Σκηνής, των Μεγάρων Μουσικής Αθηνών και Θεσσαλονίκης, του Φεστιβάλ Αθηνών, 
ερµηνεύοντας πρωταγωνιστικούς ρόλους όπερας (προκλασικό µέχρι σύγχρονο ρεπερτόριο), 
ελληνικής και ξένης οπερέτας, και µιούζικαλ. Σηµαντικό κοµµάτι του ρεπερτορίου της αποτελούν 
ρόλοι της όπερας µπαρόκ (Bradamante - Alcina, Carilda - Arianna in Creta, Cornelia - Giulio 
Cesare, Irene - Tamerlano, Amanzio - Giustino, Ottone - Incoronazione di Poppea, Costanza - 
L’isola disabitata κ.ά.). Συµµετείχε στις ηχογραφήσεις των έργων Arianna in Creta - Haendel 
(CHOC prize - Le Monde de la musique magazine, Diapason d'Or prize - Diapason magazine), 
Tamerlano - Haendel (Echo Klassik 2008 prize), Alessandro Severo - Haendel και Ιl Trionfo di 
Clelia - Gluck της εταιρίας MDG. Έχει ερµηνεύσει και ηχογραφήσει πρώτες παγκόσµιες 
παρουσιάσεις έργων Ελλήνων συνθετών. Επίσης έχει συµµετάσχει σε παραγωγές του Εθνικού 
Θεάτρου. Παράλληλα µε την ερµηνεία ασχολήθηκε µε την απόδοση και προσαρµογή λιµπρέτων 
όπερας στα ελληνικά για παραγωγές του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών και του Φεστιβάλ Αθηνών. 
Δίδαξε σολιστικό τραγούδι στην τεχνική και θεατρική του διάσταση στη Δραµατική Σχολή του 
Εθνικού Θεάτρου. Σήµερα διδάσκει µονωδία στο Ωδείο Πολυφωνικής Χορωδίας Πάτρας και στο 
Ωδείο Νικόλαος Μάντζαρος στην Αθηνά. Είναι απόφοιτος του Τµήµατος Γαλλικής Γλώσσας και 
Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών. 
 
Ναταλία Γεράκη, φλάουτο 
Ελληνίδα φλαουτίστα µε διεθνή παρουσία. Ως σολίστ, µουσικός ορχήστρας και δωµατίου έπαιξε σε 
σηµαντικές αίθουσες και φεστιβάλ σε ολόκληρη τη Γερµανία, σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, στην 
Ασία, Αφρική και Νότια Αµερική. Διετέλεσε κορυφαία Α' της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης 
και συνεργάστηκε µε τις Württembergisches Kammerorchester Heilbronn, Κρατική Όπερα 
Στουτγάρδης (Kammertheater), Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, Καµεράτα-Ορχήστρα Φίλων της 
Μουσικής κ.ά. Ως σολίστ ερµήνευσε έργα των Vivaldi, J.S. Bach, C.Ph.E. Bach, Telemann, 
Mozart, Borne/Bizet, Ginastera, Marquez, Merino, Poulenc, Ibert µε τις Bosch Sinfonie-Orchester 
Stuttgart, Akademisches Orchester Universität Stuttgart, Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, 
Φιλαρµόνια Ορχήστρα Αθηνών, Academica Ορχήστρα Αθηνών, Αθηναϊκή Συµφωνική Ορχήστρα 
Νέων, Universidad Mayor Orchestra Santiago/Χιλή κ.ά. Έχει ηχογραφήσει για τη Βαυαρική 
Ραδιοφωνία, την Ελληνική Ραδιοφωνία και Τηλεόραση, τη γερµανική δισκογραφική Spektral 
Records (CD Terra e Aria, έργα για φλάουτο και άρπα), την ελληνική Utopia Records (Βιβλίο/CD 
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CLAUDE DEBUSSY la musique à moi). Για το Ελληνικό Ίδρυµα Πολιτισµού ερεύνησε και 
ηχογράφησε το Opus Alexandrinum (Η Mουσική των Ελλήνων της Αλεξάνδρειας). Είναι τακτικά 
προσκεκληµένη καθηγήτρια σε διεθνή σεµινάρια (Adams Flute Festival Master Classes/Ολλανδία, 
International Forum for Flute and Piano/Λουξεµβούργο, Springiersbacher Sommerkurse/Γερµανία, 
Deutscher Tonkünstlerverband Instrumentenkurse/Γερµανία, Semaine de la Francophonie 
Lusaka/Ζάµπια, Universidad Mayor Masterclasses Santiago/Χιλή, Masterclasses της Μουσικής 
Βιβλιοθήκης «Λίλιαν Βουδούρη», MAAKSS Αναργυρείου και Κοργιαλενείου Σχολής Σπετσών 
κ.ά.). Έχει επανειληµµένα κληθεί σε διεθνείς διαγωνισµούς ως µέλος κριτικής επιτροπής 
(International Bodensee Music Competition, Aschaffenburg International Chamber Music 
Competition with Guitar, German Flute Association Competition Frankfurt κ.ά.). Διδάσκει 
Μεθοδολογία Φλάουτου στο Κρατικό Πανεπιστήµιο Μουσικής και Παραστατικών Τεχνών της 
Στουτγάρδης. Στο Τµήµα Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου 
Αθηνών δίδαξε Φλάουτο (µεταπτυχιακό πρόγραµµα «Ερµηνεία της Έντεχνης Μουσικής»). Είναι 
επίσης καθηγήτρια φλάουτου στο ιστορικό Ωδείο Αθηνών. Μουσική σπούδασε στο Παρίσι 
(Conservatoire Municipal Nadia & Lili Boulanger, Δίπλωµα φλάουτου µε το Α' βραβείο) και στη 
Στουτγάρδη (Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart, Master φλάουτου, 
τάξη Prof. Jean-Claude Gérard) µε υποτροφία του ΙΚΥ. Έχει κερδίσει επίσης υποτροφία του 
Ιδρύµατος «Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης». Είναι υποψήφια διδάκτωρ του ΤΜΣ του ΕΚΠΑ. 
 
Απόστολος Παληός, πιάνο 
Χαρακτηρίστηκε ως «καταπληκτικός πιανίστας» (Κυπριανός Κατσαρής) και «χαρισµατικός, 
επικοινωνιακός και αφοσιωµένος µουσικός µε ιδιαίτερη λεπτότητα και εκφραστικότητα» (Yonty 
Solomon). Σπούδασε στο Κρατικό Πανεπιστήµιο Μουσικής Hanns Eisler του Βερολίνου (Bachelor 
και Master πιάνου) και το Πανεπιστήµιο Μουσικής και Θεάτρου Felix Mendelssohn Bartholdy της 
Λειψίας (3ος κύκλος σπουδών, δίπλωµα σολίστ πιάνου Meisterklassenexamen), ενώ µαθήτευσε 
κοντά σε σηµαίνουσες προσωπικότητες της µουσικής (Ciccolini, Perahia, Solomon, Szidon, 
Κατσαρής, Χατζηνίκος). Είναι επίσης απόφοιτος και αριστούχος διδάκτορας του Τµήµατος 
Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Υπήρξε υπότροφος 
πολλών Ιδρυµάτων (ΙΚΥ, Ίδρυµα Ι.Φ.Κωστόπουλου, Friedrich Ebert Stiftung, Κρατίδιο Σαξονίας) 
και βραβεύτηκε σε διαγωνισµούς πιάνου και µουσικής δωµατίου σε Γερµανία, Ιταλία, Ισπανία και 
Ελλάδα. Τιµήθηκε µε τον έπαινο της Ακαδηµίας Αθηνών και κέρδισε το Βραβείο Gina Bachauer 
του Ιδρύµατος World in Harmony. Από την Ένωση Ελλήνων Κριτικών Θεάτρου και Μουσικής τού 
απονεµήθηκαν οι διακρίσεις του καλύτερου νέου καλλιτέχνη της χρονιάς και του καλύτερου 
δίσκου Έλληνα καλλιτέχνη. Ως σολίστ εµφανίστηκε σε σηµαντικά φεστιβάλ στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό (Γερµανία, Αγγλία, Γαλλία, Ισπανία, Αυστρία, Ρωσία, Νορβηγία, Ρουµανία, Κύπρο, 
Τουρκία, Η.Π.Α.) και σε µερικές από τις σπουδαιότερες αίθουσες συναυλιών (Philharmonie 
Βερολίνου, Κοnzerthaus Βιέννης, Carnegie Hall Νέας Υόρκης, Φιλαρµονική Όσλο, Auditorio de 
Falla Γρανάδας, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών). Έχει συµπράξει επανειληµµένα µε όλες τις ελληνικές 
ορχήστρες και σηµαντικές του εξωτερικού (Συµφωνική Ορχήστρα Βερολίνου, Orquesta Ciudad de 
Granada κ.ά.), ενώ έχει πραγµατοποιήσει πολλές πρώτες παγκόσµιες εκτελέσεις έργων. Η 
δισκογραφία του περιλαµβάνει µεταξύ άλλων ηχογραφήσεις για την εταιρεία Naxos. Υπήρξε µέλος 
του πιανιστικού κουαρτέτου Aurora (Γερµανία) και του συγκροτήµατος σύγχρονης µουσικής Ergon 
Ensemble, καθώς και καλλιτεχνικός διευθυντής του διεθνούς κύκλου συναυλιών «Νέοι Κλασικοί». 
Δίδαξε πιάνο στο Τµήµα Μουσικής Επιστήµης και Τέχνης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας και 
Μουσική Ερµηνεία και Ανάλυση στο ΤΜΣ του ΕΚΠΑ. 
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Μια παραγωγή του 
Ελληνικού Ιδρύµατος Πολιτισµού Αλεξανδρείας 
 

 
 
 
Με τη στήριξη του Τµήµατος Μουσικών Σπουδών 
της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήµιου Αθηνών 
 

 
 
 
 
Και τη συµβολή 
της Μουσικής Βιβλιοθήκης «Λίλιαν Βουδούρη» του Συλλόγου «Οι Φίλοι της Μουσικής» 
του Ελληνικoύ Λογοτεχνικού και Ιστορικού Αρχείου του Μορφωτικού Ιδρύµατος της Εθνικής Τράπεζας 
της Αµερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα 
του Αρχείου Ελλήνων Μουσουργών Θωµά Ταµβάκου 
του Αρχείου Ελληνικής Μουσικής Γεώργιος Κωνστάντζος 
του Αρχείου Κουνάδη 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
 
 
 


