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ΤΗΣ  ΣΥΝΤΑΞΗΣ  

ο τεύχος που κρατάτε στα χέρια σας ολοκληρώνει το ετήσιο αφιέ-
ρωμα στο 1821 μ΄ ένα κείμενο «αναχρονιστικό»· πράγματι, πολλοί 

θεωρούν σήμερα ότι ο Ρήγας Βελεστινλής δεν ανήκει ακριβώς στο πάνθεο των 
ηρώων του απελευθερωτικού αγώνα, αλλά στις προσωπικότητες που προετοί-

μασαν το έδαφος γι΄ αυτόν. Ωστόσο η «πολεμόκραχτη» φωνή του, σύμφωνα 
με τον σολωμικό στίχο, είχε οργανική συνοδεία. Ο Πέτρος Στεργιόπουλος 

ανέλαβε να μας παρουσιάσει τον μουσικό Ρήγα – ιδιαίτερα τον εκτελεστή του 

πλαγίαυλου – ο οποίος είχε αναθέσει στο δημοφιλές, τότε και αργότερα, ξύλι-
νο πνευστό τον ρόλο του μουσικού τιμονιέρη των μελωδικών διαδρομών που 

ακολουθούσαν οι επαναστατικοί του στίχοι. Κατά τα άλλα, ο επίσης 
«επετειακός» Κωνσταντίνος Σαμπάνης είναι παρών στο τεύχος για να μας 

θυμίσει τη σημαντική απήχηση που είχε το πρόσωπο του Μάρκου Μπότσαρη 

στους κύκλους των φιλελλήνων συνθετών όπερας. Ακολουθεί η μελέτη της 
Στέλλας Κουρμπανά που μας θυμίζει τη σημασία που είχε η ίδρυση και η λει-

τουργία του Ωδείου Αθηνών στη θεμελίωση και την εξέλιξη της μουσικής παι-
δείας στην Ελλάδα, μια μελέτη που τιμά στην άλλη επέτειο που γιορτάζουμε 

φέτος – των 150 χρόνων από λειτουργίας του Ωδείου Αθηνών. 
Σύμφωνα με τη χρονολογική σειρά των θεμάτων, την οποία ακολου-

θούμε, η επόμενη θέση ανήκει στις 14 επιστολές του πιανίστα και συνθέτη 

Emil Sauer προς την Ελληνίδα μαθήτριά του, και θεμελιώτρια της «μουσικής 
λαογραφίας» στη χώρα μας, Μέλπω Λογοθέτη-Merlier. Τις παρουσιάζουμε 

σε επιμέλεια και μετάφραση από τα γαλλικά του Μάρκου Δραγούμη, πλην 
μιας, γερμανόφωνης, την οποία μετέφρασε ο Πάνος Βλαγκόπουλος· τα σχόλι-

α στις επιστολές αυτές έγιναν από τον Χάρη Ξανθουδάκη. Το δοκίμιο του 

Λοΐζου Παναγή ασχολείται με μιαν ιδιαίτερη σελίδα από την πλούσια παρά-
δοση σύζευξης λόγιου και λαϊκού που χαρακτηρίζει την κυπριακή μουσική. Το 

όνομα που θα μας έφερνε στο νου μια τέτοια σύζευξη στην Ελλάδα, είναι αυτό 
του Μίκη Θεοδωράκη: η στήλη «Τεκμήρια», ωστόσο, που ακολουθεί μας τον 

παρουσιάζει ως μαθητή του Ωδείου Αθηνών. Τα «Επιλεγόμενα», τέλος, φιλο-
ξενούν έναν αποχαιρετισμό στη Δάφνη Ευαγγελάτου, που μας άφησε κατά τη 

χρονιά που κλείνει. 

Τ 


