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ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Η

συγκυρία θέλησε οι μελέτες, που περιλαμβάνονται στο παρόν τεύχος,
να επικεντρώνονται στο σύνολό τους όχι σε Έλληνες δημιουργούς και
πλευρές του συνθετικού τους έργου, αλλά στην ευρύτερη μουσική κίνηση της
χώρας μας, και μάλιστα σε όψεις και ιστορικές περιόδους της κίνησης αυτής που
έχουν ελάχιστα ερευνηθεί.
Ήδη το κείμενο του Κωνσταντίνου Σαμπάνη αποτελεί μια σφαιρική,
αλλά και εξαιρετικά διεξοδική, παρουσίαση της οργάνωσης και υλοποίησης των
πολυπληθών οπερατικών παραστάσεων σε διάφορες ελληνικές πόλεις, από τους
Ιταλούς επαγγελματίες μιας τεράστιας διεθνούς επιχείρησης του 19ου αιώνα.
Παρόλα αυτά, παράλληλα με την προνομιακά «ιταλική» αυτή δραστηριότητα
που σημάδεψε ολόκληρο τον δυτικό κόσμο της εποχής εκείνης, η Ελλάδα συμμετείχε και στην πρώτη γραμμή της εξέλιξης ενός συνολικού μουσικού φαινομένου, που περιλάμβανε την υψηλού επιπέδου ερμηνευτική δεινότητα των πρώτων αποφοίτων του Ωδείου Αθηνών: η μελέτη του Πέτρου Στεργιόπουλου για
τον φλαουτίστα Ευρυσθένη Γκίζα ανασύρει από την αδικαιολόγητη και αγνώμονα λήθη την εκπληκτική διεθνή σταδιοδρομία ενός Έλληνα βιρτουόζου, η περίπτωση του οποίου είναι εντελώς ανάλογη με εκείνην του συμμαθητή του συνθέτη Σπύρου Σαμάρα και δύο μουσικών ερμηνευτών που θεωρείται ότι δόξασαν το
όνομα της Ελλάδας κατά τον 20ό αιώνα – του Δημήτρη Μητρόπουλου και της
Μαρίας Κάλλας.
Τα κείμενα του Φίλιππου Τσαλαχούρη και του Κωστή Ζουλιάτη φωτίζουν δύο, αντίστοιχα, άγνωστες πτυχές των διευρυμένων ενδιαφερόντων του
Μανώλη Καλομοίρη, ο οποίος εμφανίστηκε σε συναυλία με ορχήστρα στη Βιέννη ως πιανίστας, και του Γιάννη Χρήστου, ο οποίος συνέταξε πολυσέλιδη έκθεση
για την αναδιοργάνωση του Φεστιβάλ Αθηνών. Συναφή με τη μελέτη αυτή, ο
Ζουλιάτης παρουσιάζει μιαν επίσης αδημοσίευτη επιστολή του συνθέτη προς την
εφημερίδα Τα Νέα, που γράφτηκε λίγες ημέρες πριν το πραξικόπημα της 21ης
Απριλίου· δύο δημοσιεύματα ως πρώτος φόρος τιμής στην επέτειο των πενήντα
χρόνων από τον θάνατο του κορυφαίου συνθέτη. Στη στήλη των τεκμηρίων
«Από το Αρχείο του Ωδείου Αθηνών», η Ευαγγελία Χαλδαιάκη παρουσιάζει την
αλληλογραφία με το Ωδείο Αθηνών της κύριας διοργανώτριας ενός άλλου θεσμού – των μεσοπολεμικών «Δελφικών Εορτών» – και «ιέρειας» ενός οράματος
εισηγμένης ελληνικότητας για την ελληνική μουσική, το οποίο επρόκειτο να
επηρεάζει συνεχώς και εξωγενώς την εντόπια εξέλιξη των μουσικών ιδεών έως
τα τέλη του 20ού αιώνα.
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