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Δηζαγσγή 

Ζ αλαθάιπςε πξσηνγελώλ κνπζηθώλ πεγώλ ηεο Δπηαλεζηαθήο Σρνιήο είλαη έλα δήηεκα πνπ αθόκα 

θαη ζήκεξα απαζρνιεί έληνλα ηνπο εξεπλεηέο απηήο ηεο πεξηόδνπ ηεο ειιεληθήο κνπζηθήο ηζηνξίαο· 

θαη θαίλεηαη όηη ζα εμαθνινπζήζεη λα ηνπο απαζρνιεί γηα πνιιά αθόκα ρξόληα. Σε όιε ηε δηάξθεηα ηνπ 

19νπ αηώλα ζπγθεθξηκέλνη παξάγνληεο ζπλεηέιεζαλ θαηαιπηηθά ζηελ εμαθάληζε (κόληκε ή 

πξνζσξηλή) ή ηνλ δηαζθνξπηζκό κεγάινπ κέξνπο ηεο επηαλεζηαθήο κνπζηθήο δεκηνπξγίαο. Τέηνηνη 

παξάγνληεο ήηαλ ζπλήζσο θπζηθέο ή κε θαηαζηξνθέο (ζεηζκνί, ππξθαγηέο, πόιεκνη) θαη ε αλζξώπηλε 

ακέιεηα, άγλνηα ή αδηαθνξία. Γλσξίδνπκε ή πηζαλνινγνύκε, όηη νξηζκέλα κνπζηθά αξρεία ράζεθαλ εμ 

αηηίαο ζπγθεθξηκέλσλ θαηαζηξνθώλ (γηα παξάδεηγκα, ην Γεκνηηθό Θέαηξν ηεο Θέξθπξαο 

θαηαζηξάθεθε θαηά ηνπο βνκβαξδηζκνύο ηνπ 1943 θαη καδί κε απηό θαη ην ζεκαληηθόηαην αξρείν θαη 

ε βηβιηνζήθε ηνπ). Πνιιέο θνξέο, όκσο, δελ θαηνξζώλνπκε λα κάζνπκε ηελ ηύρε πνπ είραλ 

πξνζσπηθά αξρεία ζπλζεηώλ ή άιισλ ηδησηώλ κεηά ηνλ ζάλαηό ηνπο. Πνιιά από απηά θξαηνύληαη 

ζηελ αθάλεηα, εθπνηνύληαη ή δηαζθνξπίδνληαη. Δίλαη, επνκέλσο, επηπρήο ζπγθπξία λα πεξηέξρνληαη 

αξρεία ηζηνξηθήο ζεκαζίαο ζε ηδξύκαηα, εξεπλεηηθά θέληξα, βηβιηνζήθεο ή ζηα ρέξηα αμηόινγσλ θαη 

ζσθξόλσλ εξεπλεηώλ. 

Τν έξγν ηνπ Παύινπ Θαξξέξ ζώζεθε ζην κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ από δηάθνξεο θαηαζηξνθέο, όπσο 

ήηαλ νη ζεηζκνί ηεο Εαθύλζνπ. Πνιινί εξεπλεηέο έρνπλ αζρνιεζεί κε ην έξγν ηνπ ηόζν ζην παξεζόλ 

όζν θαη ηα ηειεπηαία ρξόληα. 

Τν θείκελν απηό γξάθηεθε κε αθνξκή δύν κηθξνθίικ ησλ νπεξώλ ηνπ La rediviva θαη Isabella d’ 

Aspeno, ηα νπνία θπιάζζνληαη ζηε Κεγάιε Κνπζηθή Βηβιηνζήθε ηεο Διιάδνο «Ιίιηαλ Βνπδνύξε». Τα 

κηθξνθίικ απηά είλαη πξόζθνξε θαη πξνζηηή πεγή έξεπλαο γηα ηνπο εξεπλεηέο ηνπ έξγνπ ηνπ Θαξξέξ. 

 

Ζ δσή θαη ην έξγν ηνπ Παύινπ Θαξξέξ 

Ο Παύινο Θαξξέξ είλαη αλακθηζβήηεηα έλαο από ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο Δπηαλήζηνπο 

ζπλζέηεο ηνπ 19νπ αηώλα θαη ην έξγν ηνπ ζπλάληεζε κεγάιε επηηπρία ηόζν ζηελ 

Διιάδα όζν θαη ζην εμσηεξηθό. 

Γελλήζεθε ζηε Εάθπλζν ην 1829 θαη πέζαλε εθεί ην 1896. Έδεζε από κηθξή ειηθία 

θαη γηα αξθεηά ρξόληα ζηελ Δπξώπε, όπνπ ζπνύδαζε θαη έθαλε θαξηέξξα σο 

κνπζηθόο. 

Πήξε ηα πξώηα καζήκαηα πηάλνπ ζηελ Αγγιία θαη αξγόηεξα, κεηά ηελ επηζηξνθή ηνπ 

javascript:;
javascript:;


ζηε Εάθπλζν, πήξε καζήκαηα από ηνπο Giuseppe Cricca θαη Francesco Mirangini1 ή Maragoni.2 Ο 

Σπύξνο Κνηζελίγνο αλαθέξεη όηη ην 1848 ν ζπλζέηεο ήηαλ καζεηήο ηνπ Κάληδαξνπ ζηελ Θέξθπξα θαη 

εθείλν ην δηάζηεκα εμέδσζε έλα βαιο, κε ηίηιν Τν αεδόλη.3 

Τν 1848, καζεηεύζαο εηο Θέξθπξαλ παξά ησ Καληδάξσ, ζπλέζεζε θαη εμέδσζε ην πξώηνλ κνπζηθόλ 

ηνπ δνθίκηνλ, έλα βάιο, «Τν αεδόλη», ην νπνίνλ θαηέθηεζελ επζύο ηαο ζπκπαζείαο ηνπ θνηλνύ. Τν 

δνθίκηνλ ηνύην αθηέξσζελ εηο ηελ «Φηιαξκνληθήλ Δηαηξείαλ Θεξθύξαο», ε νπνία πξνβιέςαζα ηελ 

κειινληηθήλ ηνπ εμέιημηλ, ηε πξνηάζεη ηνπ Καληδάξνπ, ηνλ αλεθήξπμελ επίηηκνλ κέινο ηεο. 

Τν 1850 ν Παύινο Θαξξέξ ηαμίδεςε ζην Κηιάλν, όπνπ έθαλε καζήκαηα κνπζηθήο κε ηνπο Bosserone, 

Winter θαη Tassistri. Οη πξώηεο ζσδόκελεο όπεξέο ηνπ - Dante e Bice [Beatrice], Isabella d’ 

Aspenoθαη La rediviva – παξνπζηάζηεθαλ ζην ζέαηξν Carcano ηνπ Κηιάλνπ. Οξηζκέλεο κάιηζηα από 

απηέο δόζεθαλ εθεί ζε πξώηε εθηέιεζε. 

Σύκθσλα κε ηνλ Σπύξν Κνηζελίγν, ιόγσ ηνπ γεγνλόηνο, όηη ν ζείνο ηνπ ήηαλ κέινο επηηξνπήο 

ζεάηξνπ, ν Παύινο Θαξξέξ παξαθνινπζνύζε ζπρλά ηηο παξαζηάζεηο όπεξαο, πνπ έδηλαλ ηηαιηθνί 

ζίαζνη ζηε Εάθπλζν. Αξθεηά ζπρλά κάιηζηα είρε ηελ επθαηξία λα παξαθνινπζεί θαη ηηο δνθηκέο ησλ 

παξαζηάζεσλ. Αξγόηεξα ζπλέζεζε κεγάιν αξηζκό κεινδξακαηηθώλ έξγσλ ησλ νπνίσλ παξαζηάζεηο 

δόζεθαλ ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθό. 

 

Τα κεινδξακαηηθά ηνπ έξγα 

   

Παξά ην γεγνλόο, όηη εθηόο από όπεξεο ζπλέζεζε πιήζνο ηξαγνπδηώλ   [απόζπαζκα 1ν] , 

ιεηηνπξγηθή θαη νξγαληθή κνπζηθή [απόζπαζκα 2ν]  [απόζπαζκα 3ν] , κπνξνύκε λα 

ζεσξήζνπκε ηηο όπεξεο σο ην ζεκαληηθόηεξν κέξνο ηνπ έξγνπ ηνπ Παύινπ Θαξξέξ. Ο θαηάινγνο 

έξγσλ ηνπ ζην New Grove ΗΗ (2001) πεξηιακβάλεη 14 όπεξεο κε αλαθνξά ζηηο πξώηεο παξαζηάζεηο 

ηνπο. Γπζηπρώο ηα ρεηξόγξαθα νξηζκέλσλ κεινδξακαηηθώλ ηνπ έξγσλ ζεσξνύληαη ρακέλα.4 Τα 

πεξηζζόηεξα όκσο θπιάζζνληαη ζε βηβιηνζήθεο ηεο Διιάδαο ή ηεο Iηαιίαο θαη ζε ηδησηηθέο ζπιινγέο. 

Σε αξθεηά κεινδξακαηηθά ηνπ έξγα ν Παύινο Θαξξέξ ρξεζηκνπνίεζε 

ζέκαηα εκπλεπζκέλα από ηελ ειιεληθή ηζηνξία. Οξηζκέλνη από ηνπο 

ηίηινπο ησλ έξγσλ ηνπ (Κάξθνο Κπόηζαξεο>[απόζπαζκα 

4ν] , Ζ θπξά Φξνζύλε[απόζπαζκα 

5ν]  [απόζπαζκα 6ν] , Γέζπσ ε εξσΐο ηνπ Σνπιίνπ, 

Καξαζώλ-Σαιακίο) θαλεξώλνπλ κε άκεζν ηξόπν ην ελδηαθέξνλ ηνπ γηα 

ηελ ειιεληθή ζεκαηνινγία. Βέβαηα ν Θαξξέξ, όπσο θαη νη πεξηζζόηεξνη 

Δπηαλήζηνη ζπλζέηεο, αλαγθάζηεθε λα ρξεζηκνπνηήζεη ηηαιηθά θείκελα ζηα 

έξγα ηνπ. Δλδεηθηηθά παξαζέηνπκε ηελ εμήγεζε ηνπ καέζηξνπ Βύξσλα Φηδεηδή: 

Δίλαη ζεκαληηθό […] πσο ε επηινγή ηεο ηηαιηθήο σο γιώζζαο ησλ πεξηζζνηέξσλ κεινδξακάησλ, αιιά 

θαη πιείζησλ ηξαγνπδηώλ θαη κεινδξακαηηθώλ ζθελώλ ηεο επηαλεζηαθήο ζρνιήο, ήηαλ επηινγή 

αλάγθεο, αθνύ νη ζίαζνη θαηαξηίδνληαλ ζηελ Ηηαιία θαη δελ ππήξραλ, ηνπιάρηζην σο ην ηειεπηαίν 

http://old.mmb.org.gr/page/default.asp?id=751&la=1#1d
http://old.mmb.org.gr/page/default.asp?id=751&la=1#2d
http://old.mmb.org.gr/page/default.asp?id=751&la=1#3d
javascript:;
javascript:;
javascript:;
http://old.mmb.org.gr/files/mp3/01062501a.mp3
http://old.mmb.org.gr/files/mp3/01062501a.mp3
http://old.mmb.org.gr/files/mp3/01062501c.mp3
http://old.mmb.org.gr/files/mp3/01062502a.mp3
http://old.mmb.org.gr/files/mp3/01062502a.mp3
http://old.mmb.org.gr/files/mp3/01062503.mp3
http://old.mmb.org.gr/page/default.asp?id=751&la=1#4d
http://old.mmb.org.gr/files/mp3/01062504a.mp3
http://old.mmb.org.gr/files/mp3/01062504a.mp3
http://old.mmb.org.gr/files/mp3/01062504c.mp3
http://old.mmb.org.gr/files/mp3/01062504c.mp3
http://old.mmb.org.gr/files/mp3/01062505a.mp3
http://old.mmb.org.gr/files/mp3/01062505a.mp3
http://old.mmb.org.gr/files/mp3/01062505c.mp3
http://old.mmb.org.gr/files/mp3/01062506a.mp3
http://old.mmb.org.gr/files/mp3/01062506a.mp3
http://old.mmb.org.gr/files/mp3/01062506c.mp3


ηξίην ηνπ 19νπ αηώλα, αξθεηνί Έιιελεο ιπξηθνί ηξαγνπδηζηέο νύηε αλάινγεο ζρνιέο. Δίλαη ελδεηθηηθό 

όηη ην πξώην ηξαγνύδη κε νξρήζηξα πνπ έρνπκε ζε Διιεληθή γιώζζα έρεη γξαθηεί απ’ ην Κάληδαξν ην 

1826 κε ιαηηληθά ζηνηρεία, γηα λα κπνξέζεη λα ηξαγνπδεζεί από μέλε ηξαγνπδίζηξηα, πνπ κόλν έηζη ζα 

ήηαλ δπλαηό λα δηαβάζεη ην Διιεληθό θείκελν.5 

Παξά ηε ρξήζε, όκσο ηεο ηηαιηθήο γιώζζαο ζηα κνπζηθά ηνπ έξγα ν Θαξξέξ θαίλεηαη όηη θξόληηδε 

ζπλήζσο λα ππάξρεη θαη ειιεληθή κεηάθξαζε θάζε έξγνπ.6 Τν γεγνλόο απηό θαλεξώλεη ίζσο κηα 

ζπλεηδεηή πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο ειιεληθήο «εζληθήο» κνπζηθήο ζηα πιαίζηα ηνπ επξσπατθνύ 

κνπζηθνύ γίγλεζζαη. 

Οη όπεξέο ηνπ Θαξξέξ παξνπζηάζηεθαλ ζε αξθεηέο παξαζηάζεηο θαη κε κεγάιε επηηπρία ζηελ Διιάδα 

θαη ζην εμσηεξηθό. Έξγα ηνπ εθδόζεθαλ ζηελ Ηηαιία θαη ηελ Διιάδα θαη ζα κπνξνύζε λα ζεσξεζεί 

έλαο από ηνπο πιένλ θαηαμησκέλνπο ζην εμσηεξηθό Δπηαλήζηνπο ζπλζέηεο. 

 

Γύν όπεξεο ηνπ Παύινπ Θαξξέξ ζε κηθξνθίικ 

Όζα από ηα έξγα ηνπ Θαξξέξ δηαζώζεθαλ – θαη απηά είλαη αξθεηά θαη θαιύπηνπλ ρξνλνινγηθά ην 

ζύλνιν ζρεδόλ ηεο δεκηνπξγηθήο ηνπ πεξηόδνπ – θπιάζζνληαη ζε δηαθνξεηηθά αξρεία. Κεγάιν κέξνο 

ηνπο θπιάζζεηαη ζην Κνπζείν Σνισκνύ θαη επηθαλώλ Εαθπλζίσλ (Εάθπλζνο) θαη ζην Κνπζείν 

Κπελάθε (Αζήλα). Οξηζκέλεο πάξηεο ηεο όπεξαο Κάξθνο Κπόηζαξεο θπιάζζνληαη ζην αξρείν ηεο 

Δζληθήο Ιπξηθήο Σθελήο θαη ην ρεηξόγξαθν ηεο όπεξαο Fior di Maria ζηελ Δζληθή Βηβιηνζήθε ηεο 

Διιάδνο. Τα ρεηξόγξαθα από ηηο όπεξεο ηνπ ζπλζέηε La rediviva θαη Isabella d’Aspeno θπιάζζνληαη 

ζηε βηβιηνζήθε ηνπ Conservatorio di Musica "Giuseppe Verdi" ζην Κηιάλν.7 Αξθεηά ρεηξόγξαθα ηνπ 

Παύινπ Θαξξέξ ζεσξνύληαη ρακέλα. 

Έξγα ηνπ Παύινπ Θαξξέξ ππάξρνπλ θαη ζε νξηζκέλεο βηβιηνζήθεο ηεο Ηηαιίαο. Πξόθεηηαη, θπξίσο, γηα 

έξγα πνπ εθδόζεθαλ από ηηαιηθνύο εθδνηηθνύο νίθνπο. Σηνπο θύξηνπο εθδόηεο ηνπ Θαξξέξ, εμάιινπ, 

ζπγθαηαιέγνληαη νη ηηαιηθνί κνπζηθνί νίθνη Canti θαη Lucca κε έδξα ην Κηιάλν. Πνιιά από ηα 

ηξαγνύδηα ηνπ έρνπλ εθδνζεί από ηνπο εθδνηηθνύο νίθνπο ηνπ Φέμε θαη ηνπ Βεινύδηνπ θαη ππάξρνπλ 

ζηε ζπιινγή ειιεληθώλ ηξαγνπδηώλ ηεο Κεγάιεο Κνπζηθήο Βηβιηνζήθεο ηεο Διιάδνο «Ιίιηαλ 

Βνπδνύξε». 

Ο Γηώξγνο Ιεσηζάθνο, από ηνπο ζεκαληηθνύο εξεπλεηέο ηεο λενειιεληθήο κνπζηθήο, βξήθε ηηο 

όπεξεο La rediviva θαη Isabella d’Aspeno ζηε βηβιηνζήθε ηνπ Conservatorio “G. Verdi” ηνπ Κηιάλνπ 

θαη δώξεζε κηθξνθίικ ηνπο ζηε Κεγάιε Κνπζηθή Βηβιηνζήθε ηεο Διιάδνο «Ιίιηαλ Βνπδνύξε». 

Τα κηθξνθίικ ησλ δύν έξγσλ είλαη αξθεηά επθξηλή θαη ηδηαίηεξα ρξήζηκα γηα ηελ αλαζύζηαζε ηεο 

παξηηηνύξαο θάζε έξγνπ. Δμάιινπ, θαζώο δελ ππάξρνπλ εθδόζεηο ησλ έξγσλ, ηα ρεηξόγξαθα ηεο 

βηβιηνζήθεο ηνπ Ωδείνπ ηνπ Κηιάλνπ είλαη νη πιένλ αμηόπηζηεο πεγέο γηα ηε δεκηνπξγία εθηειέζηκεο 

παξηηηνύξαο. 

Οη ρεηξόγξαθεο παξηηηνύξεο, παξά ηηο δηνξζώζεηο ή ηα ζβεζίκαηα, έρνπλ θαζαξή θαη επαλάγλσζηε 

κνπζηθή γξαθή. Ο ζπλζέηεο αξηζκεί ηηο ζειίδεο αλά δύν κε έλαλ αξηζκό – δειαδή ππάξρεη αξίζκεζε 

κόλν ζηηο δεμηέο ζειίδεο ηνπ ρεηξνγξάθνπ – θαη έρεη μερσξηζηή αξίζκεζε γηα θάζε πξάμε ηεο όπεξαο. 

Ζ ζεηξά ησλ νξγάλσλ ηεο παξηηηνύξαο είλαη απηή πνπ ζπλεζηδόηαλ ηελ επνρή πνπ έδεζε ν ζπλζέηεο 

θαη πηζαλόλ ζα παξαμέλεπε θάπνηνλ κε εμνηθεησκέλν κε ρεηξόγξαθα ηεο επνρήο.8 Ζ ζπλήζεο, επίζεο, 

ηαθηηθή ηεο επνρήο, ε νπνία ηζρύεη θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ δύν ρεηξνγξάθσλ ηνπ Θαξξέξ κε ηα νπνία 

αζρνινύκαζηε, είλαη λα κελ γξάθνληαη νη νλνκαζίεο ησλ νξγάλσλ ζε όιεο ηηο ζειίδεο ηεο 

παξηηηνύξαο. 

Ζ θάζε πξάμε ζηηο όπεξεο La rediviva θαη Isabella d’ Aspeno ρσξίδεηαη ζε επηκέξνπο κέξε: ζθελέο, 

άξηεο, ληνπέηα, θαβαηίλεο, θ.ιπ. Σε θάζε κέξνο ππάξρεη κία αξρηθή ζειίδα - πξηλ από ηελ παξηηηνύξα 

- όπνπ ζεκεηώλνληαη από ηνλ ζπλζέηε ην κέξνο ηνπ έξγνπ, ν αξηζκόο ηνπ κέξνπο, θαη νη εθηειεζηέο 

ηνπ. Γελ έρσ εξεπλήζεη αλ ηα νλόκαηα ησλ εθηειεζηώλ αλαθέξνληαη ζηνπο ζπληειεζηέο ηεο πξώηεο 
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εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ή θάπνηαο άιιεο παξάζηαζεο. 

Ζ όπεξα Isabella d’ Aspeno απνηειείηαη από ηξεηο πξάμεηο θαη γλσξίδνπκε κόλν ηα αξρηθά ηνπ 

νλόκαηνο ηνπ ιηκπξεηηίζηα ηεο, ηα νπνία είλαη „R. G. S.‟. Σην Opernlexikon ηνπ Franz Stieger ε όπεξα 

ζεκεηώλεηαη σο ηεηξάπξαθηε θαη δελ αλαθέξεηαη ην όλνκα ηνπ ιηκπξεηηίζηα. Ο Γηώξγνο Ιεσηζάθνο 

ζην ιήκκα ηνπ New Grove ΗΗ (2001) γηα ηνλ Παύιν Θαξξέξ ζεκεηώλεη - κε εξσηεκαηηθό - όηη ε 

όπεξα Isabella d’ Aspeno δόζεθε γηα πξώηε θνξά ζηηο απόθξηεο ηνπ 1854 ην ζέαηξν San Giacomo ηεο 

Θέξθπξαο..9 Σην Opernlexikon ηνπ Franz Stieger ε ίδηα όπεξα είλαη θαηαρσξεκέλε σο opera seria 

ηεζζάξσλ πξάμεσλ (αληίζεηα πξνο ηα ζηνηρεία ηεο εξγνγξαθίαο ηνπ Θαξξέξ ζην ιεμηθό Grove) θαη 

ζεκεηώλεηαη όηη παξνπζηάζηεθε ζην ζέαηξν San Giacomo ηεο Θέξθπξαο ζηηο 7.2.1854. Πάλησο, θαη ν 

Σπύξνο Κνηζελίγνο ζην βηβιίν ηνπ Λενειιεληθή κνπζηθή: ζπκβνιή εηο ηελ ηζηνξίαλ ηεο αλαθέξεη 

ηελ Isabella d’ Aspeno σο ηξίπξαθην κειόδξακα θαη ε ρεηξόγξαθε παξηηηνύξα, βέβαηα, ηεο όπεξαο 

πνπ θπιάζζεηαη ζην Ωδείν ηνπ Κηιάλνπ καο βεβαηώλεη όηη ην έξγν εμειίζζεηαη ζε ηξεηο πξάμεηο. 

Ζ όπεξα La rediviva, ζε ιηκπξέηην ηνπ Ησζήθ Σαπίνπ, απνηειείηαη από πξόινγν θαη ηξεηο 

πξάμεηο.10Παξνπζηάζηεθε γηα πξώηε θνξά ζην ζέαηξν Carcano ηνπ Κηιάλνπ ζηηο 19 Ηαλνπαξίνπ 1856. 

Δδώ ηα ζηνηρεία πνπ καο δίλνπλ νη ηξεηο βηβιηνγξαθηθέο πεγέο πνπ πξναλαθέξακε (Κνηζελίγνο, 

Ιεσηζάθνο, Stieger) ζπκθσλνύλ κε κία κηθξή απόθιηζε ζηελ εκεξνκελία εθηέιεζεο. Ο Stieger, 

δειαδή, ζεκεηώλεη όηη ε Rediviva παξνπζηάζηεθε ζηηο 20 Ηαλνπαξίνπ 1856 αληί γηα ηηο 19 Ηαλνπαξίνπ 

πνπ αλαθέξεη ν Γηώξγνο Ιεσηζάθνο. Απηή ε δηαθνξά πηζαλόλ ππνδειώλεη όηη δόζεθαλ δύν 

παξαζηάζεηο ηνπ έξγνπ θαη νύησο ή άιισο δελ είλαη ζεκαληηθή. Δπηπιένλ, ν Κνηζελίγνο αλαθέξεη θαη 

κία παξάζηαζε ηεο Rediviva πνπ δόζεθε ζην Theatro [sic;] dei Parnassiani ηεο Εαθύλζνπ ην 1858: 

Τν 1854, θαηά δηαηαγήλ ησλ Αγγιηθώλ αξρώλ θαηνρήο, δηεηάρζε ην θιείζηκνλ θαη 

ε δηάιπζηο ηνπ ζεάηξνπ. Δλ ηνύηνηο ην 1858 αη παξαζηάζεηο επαλειήθζεζαλ, 

αλαβηβαζζέληνο ηνπ κεινδξάκαηνο ηνπ Θαξξέξε "Rediviva" […]11 

Τα ηειεπηαία ρξόληα είλαη αηζζεηή ε απνπζία έξγσλ Δπηαλήζησλ ζπλζεηώλ από ηηο κνπζηθέο ζθελέο 

ηεο Διιάδαο παξά ηηο ζεκαληηθέο εμαηξέζεηο. Δίλαη, επίζεο, ζίγνπξν όηη απηέο νη ζπλζήθεο θάζε άιιν 

παξά πξνάγνπλ ηελ ηζηνξηθή έξεπλα. 

Τα πεξηνξηζκέλα ρξνληθά πεξηζώξηα δελ καο επέηξεςαλ λα κειεηήζνπκε ζε βάζνο ηα δύν έξγα θαη λα 

επηρεηξήζνπκε κία νινθιεξσκέλε παξνπζίαζή ηνπο αιιά νύηε θαη ηέζεθε ηέηνηνο ζηόρνο. 

Θεσξώ όηη νη ζεκαληηθέο ειιείςεηο πξσηνγελώλ πεγώλ ζηελ έξεπλα ηεο λεώηεξεο ειιεληθήο 

κνπζηθήο ηζηνξίαο θάλνπλ επηηαθηηθή ηελ αλάγθε γλσζηνπνίεζεο θαη παξνπζίαζεο ζηνπο κειεηεηέο 

θαη αλάκεζα ζηνπο κειεηεηέο όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξσλ δηαζέζηκσλ ηζηνξηθώλ ληνθνπκέλησλ. Θαη 

ίζσο θάπνηε ην έξγν ησλ Δπηαλήζησλ ζπλζεηώλ θαηαμησζεί ζηε ζπλείδεζε πεξηζζόηεξσλ Διιήλσλ... 

Χξηζηίλα Βέξγαδνπ-Καπξνπδάθε 

Σεκείσζε: Εεηώ ζπγγλώκε γηα ηε κε ρξήζε πνιπηνληθνύ ζπζηήκαηνο ζηα απνζπάζκαηα πνπ 

παξαηίζεληαη. 
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