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ΤΗΣ  ΣΥΝΤΑΞΗΣ  

 
ιακόσια χρόνια από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης – εκατόν 
πενήντα χρόνια από την ίδρυση του Μουσικού και Δραματικού Συλλό-

γου, στο πλαίσιο του οποίου λειτούργησαν, την επόμενη χρονιά, οι Σχολές του 
Ωδείου Αθηνών. Με αφορμή λοιπόν τη ‘δική’ μας επέτειο, ξεκινούμε το τεύχος με 
ένα πανηγυρικό κείμενο που υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμ-
βουλίου του Σωματείου μας, καθώς και με τον πρώτο κανονισμό («Διοργανισμό») 
λειτουργίας του ιδρύματος· και για να τιμήσουμε την εθνική επέτειο, δημοσιεύουμε 
την εκτενή μελέτη του Χάρη Ξανθουδάκη που πραγματεύεται ένα άγνωστο με-
ταρρυθμιστικό εγχείρημα του Ιωάννη Καποδίστρια – ένα εγχείρημα που δύσκολα 
θα ταίριαζε στο σύνηθες ιδεολογικό αφήγημα για τις πολιτιστικές καταβολές του 
νεοελληνικού κράτους. Στο επόμενο, επίσης εκτενές, κείμενο, η Στέλλα Κουρμπανά 
καταγίνεται με μια πολύ σημαντική, και εξίσου αδιερεύνητη, σχέση του νεοπαγούς 
αθηναϊκού ωδείου με έναν Γάλλο συνθέτη και μουσικό ερευνητή, ο οποίος στα 
1875-76 συνέλεξε και εξέδωσε 30 λαϊκούς σκοπούς του τόπου μας, σημαδεύοντας 
την εξέλιξη της λόγιας ελληνικής και ευρωπαϊκής μουσικής, σε μερικές τουλάχιστον 
σημαντικές πλευρές της, όπως αναδεικνύεται στη συνέχεια του ίδιου κειμένου.  
 Το δοκίμιο δύο διακεκριμένων πανεπιστημιακών από τον χώρο της φιλολογίας 
(Γεράσιμος Ζώρας) και της θεατρολογίας (Μαρία Δημάκη) ρίχνει φως στην ταυτότη-
τα του λιμπρετίστα της όπερας Ανδρονίκη του Αλέξανδρου Γκρεκ, και σε κάποιες 
σχέσεις του ποιητικού του έργου με την ποίηση του Ιταλού Leopardi, ενώ ταυτόχρο-
να ‘υποκλίνεται’ εμμέσως στις δύο επίσημες επετείους, αφού το μοναδικό σπαρτίτο 
της Ανδρονίκης ανακαλύφθηκε πρόσφατα στο υπόγειο του Ωδείου Αθηνών και το 
λιμπρέτο της εμπνέεται από το μυθιστόρημα Η Ηρωίς της Ελληνικής Επαναστάσεως 
(1862) του Στέφανου Ξένου. Σε μια τρίτη επέτειο, ανεπίσημη αυτή, ανταποκρίνεται 
η δημοσίευση της σχολιασμένης από την Κατερίνα Τσιούκρα επιστολής του Γιάννη 
Ξενάκη, επειδή πολλά τεκμήρια υποδεικνύουν το έτος 1921, ως γενέθλιο του μεγά-
λου συνθέτη με την ξεκάθαρη, όπως φαίνεται από την επιστολή, ελληνική συνείδηση. 
Εξάλλου – για να ξαναγυρίσουμε στη επίσημη επέτειο του Ωδείου Αθηνών – η ιστο-
ρική αξία αυτής και των άλλων επιστολών του Ξενάκη, που φιλοξενούνται στο Αρ-
χείο του Ωδείου Αθηνών, μας δίνουν μιαν ελάχιστη μόνο ιδέα για την πολλαπλή επι-
στημονική χρησιμότητα που έχει η συστέγαση των αρχείων του Ελληνικού Συνδέ-
σμου Σύγχρονης Μουσικής (ΕΣΣΥΜ), του (ΚΣΥΜΕ) και του Ιδρύματος Παπαϊ-
ωάννου-Χουρμουζίου με το αρχείο του Ωδείου, προσφέροντας μια πλήρη εικόνα της 
μουσικής ζωής του τόπου από το 1871 έως το 1950 και από το 1950 έως σήμερα. 
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