
Νικόλαος Χαλικιόπουλος 

Μάντζαρος 

(1795-1872) 

 

Σπυρίδων Φιλίσκος Σαμάρας 

(1861-1917) 



• 1386-1797:  

Βενετική περίοδος: Διαμορφώνει κοινωνικά και 
πολιτισμικά πρότυπα 

• 1797-1799: 

Δημοκρατικοί Γάλλοι: Ιδέες της Γαλλικής Επανάστασης 
και του Διαφωτισμού 

• 1800-1807: 

Ιόνιος Πολιτεία: Το πρώτο ανεξάρτητο ελληνικό κράτος 

• 1807-1814: 

Αυτοκρατορικοί Γάλλοι: Νεωτερικές εξελίξεις. 

• 1814-1864: 

Βρετανική Προστασία: Βικτωριανή περίοδος και εθνικά 
αιτήματα 

Κέρκυρα: Μια ματιά στην ιστορία... 



Το θέατρο San Giacomo 



  
• 1733: Πρώτη παράσταση όπερας: 

Gerone, tiranno di Siracusa (opera seria) 

1733-1771: κενό (;;). Σίγουρα θεατρικές 

παραστάσεις και συναυλίες. 

• 1771-1893: συνεχής ροή οπερατικών 

παραστάσεων 

• 1900-1937:  

Νέο Δημοτικό Θέατρο 



• 18ος αιώνας: υπερτερεί η opera buffa 

opera buffa / opera seria: 10 / 1 

• Αρχές 19ου αι.: άνοδος Rossini 

• Δεκαετία 1830: Bellini, Donizetti, Mercadante 

• Δεκαετίες 1850 και 1860: Verdi, αλλά και γαλλική 
όπερα 

• 1880: Νεώτερη Ιταλική Μελοδραματική Σχολή 

 

• Πλήρης ταυτοχρονία με υπόλοιπη Ευρώπη 



Νικόλαος Χαλικιόπουλος Μάντζαρος 

(1795-1872) 

Ο συνθέτης του Εθνικού Ύμνου 



Ο συνθέτης του Εθνικού Ύμνου και μόνο;; 



  
Ο Μάντζαρος είναι αποτέλεσμα της μουσικής 

δυναμικής της πόλης του, αλλά και του τρόπου 
μουσικής παιδείας. 

Δάσκαλοί του (άμεσα ή έμμεσα σχετιζόμενοι με 
το θέατρο):  

Stefano Pojago: Μιλανέζος δεύτερης γενιάς. 
«κλειδοκύμβαλο» (1807) 

1791: Intermezzi στο Gli amanti confusi ossia Il 
brutto fortunato. 

1819: L’ arrivo di Ulisse nel isole dei Feaci 
Μπαλέτο (G. Ricci) 

Girolamo Pojago: βιολί (1809) 



  Stefano Moretti: από Ancona, maestro al cembalo, πιθανόν και 

τραγουδιστής. Ανώτερα θεωρητικά (1808). 

«Cavalliere» Barbati: Ανώτερα θεωρητικά (1810-1813). 

Ο Μάντζαρος ως αριστοκράτης θεωρούσε πάντοτε τη σχέση του με 

τη μουσική ερασιτεχνική 

• 1815: Πρώτες συνθέσεις για το θέατρο.  

Don Crepuscolo (το παλαιότερο σωζόμενο οπερατικό έργο) 

• 1815-1822: Διάφορες θεατρικές συνθέσεις για ειδικές 

περιπτώσεις. 

• Μεταξύ 1819: γνωριμία με Ν. Zingarelli (ναπολιτάνικη σχολή) 

• 1819-1826: Διαδοχικά ταξίδια στην Ιταλία, κυρίως Νάπολη. 

Εκδόσεις έργων. 



  • 1827: Aria Greca: Η πρώτη άρια με συνοδεία ορχήστρας 
σε ελληνική γλώσσα (ποίηση: Vincenzo Nannuci)  

• 1828: Γνωριμία με Διονύσιο Σολώμο. 

Α΄ μελοποίηση Ύμνου εις την Ελευθερίαν (1829-1830). 
Ακολουθούν και άλλες. 

• 1841: Ισόβιος καλλιτεχνικός διευθυντής Φιλαρμονικής. 

Βιώσιμη λύση στην κοινωνική διεύρυνση της μουσικής 
παιδείας 

• Ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του 1830 άρχισε ολοένα 
να στρέφεται προς τη «φιλοσοφική προσέγγιση της 
μουσικής». 

• Μελοποιεί και άλλους ποιητές, πλην του Σολωμού. 

Η στιγμή τώρα προβαίνει (~1850, Γ. Κανδιάνος Ρώμας) 



  • 1851: Έκδοση του 

Rapporto… relativo... di 

alcune opere di 

Monsigny e Grétry. 

Γεμάτο πληροφορίες για 

την φιλοσοφική σκέψη 

του Μάντζαρου και το 

ώριμο έργο του. 



• Από τη δεκαετία του 1840 υπάρχει μια σαφής 
διπλή προσέγγιση της μουσικής πράξης, όπου 
το «δημοφιλές» συνυπάρχει με το 
«φιλοσοφικό» => «μαντζαρικό πρόβλημα» 

Sinfonia No4 “La tempesta e la caccia” (~1830) 

 

• 1855: Ισόβια σύνταξη από Ιόνιο Γερουσία. 

• 1865: τα αρχικά μέτρα του πρώτου μέρους της 
α΄ μελοποίησης του Ύμνου (πλην της 
πιανιστικής εισαγωγής) αναγνωρίζονται 
επισήμως ως Εθνικός Ύμνος. 



Έργο: 

Σχεδόν όλα είναι «ελληνικές πρωτιές» 

• Φωνητική μουσική («θεατρικά», χορωδιακά 

τραγούδια) 

• Θρησκευτική μουσική (και για τα δύο δόγματα) 

• Οργανική μουσική 

• Πρωτότυπα εγχειρίδια ανώτερων θεωρητικών 

(αρμονία, αντίστιξη, φούγκα, σύνθεση) 

• Κείμενα (κυρίως μαρτυρούμενα από πηγές) 



Ως παιδαγωγός: 

• Το κύριο μέλημά του. Εντόπισε την απουσία οργανωμένης και 

πλήρους μουσικής παιδείας. 

• Το σπίτι του «πραγματική μουσική σχολή». 

• Απόκτησε φήμη, τουλάχιστον στην Ιταλία, ως ένας από τους 

σπουδαιότερους δασκάλους αντίστιξης. 

• Προτάσεις για καριέρα στην Ιταλία (1835, 1837). 

• 1841-1872: Καλλιτεχνικός διευθυντής ΦΕΚ 

• Άμεσα ή έμμεσα δεσπόζει στη μουσική εκπαίδευση και ζωή όλου 

του ελληνικού χώρου του 19ου αιώνα. Ενοποιητικό στοιχείο. 

• Μαθητές του οι (ενδεικτικά): Αντώνιος και Ιωσήφ Λιμπεράλης, 

Σπυρίδων Ξύνδας, Δομένικός Παδοβάς, Δημήτριος Διγενής, 

Σουζάνα Νεράντζη, Αμαλία Γενατά. 



Σπυρίδων Φιλίσκος Σαμάρας 
(1861-1917) 



Ευρέως γνωστός ως ο συνθέτης του Ύμνου των 

Ολυμπιακών Αγώνων (Αθήνα, 1896) 

 

Δεν ήταν ο μόνος. Για την αναβίωση των Ολυμπιακών 

Αγώνων στην Αθήνα του 1896 μουσική συνέθεσαν 

όλοι σχεδόν οι Έλληνες μουσουργοί της εποχής. 

 

Το έργο του Σαμάρα είχε συγκυριακό χαρακτήρα. Θα 

αναγνωριζόταν ως «μόνιμος» Ύμνος των Αγώνων 

μόλις το 1958. 



Σπουδές: 

•Κέρκυρα: μαθήματα με Σπυρίδωνα Ξύνδα [1810-1896: Ο Ξύνδας υπήρξε 

μαθητής του Μάντζαρου και συνθέτης της όπερας Ο Υποψήφιος (1867)] 

•1875-1882: Ωδείο Αθηνών, συνθέτει τα πρώτα έργα 

Σερενάτα (1877) 

1882-1885: Παρίσι. Σπουδές με Dubois, Delibes (στο 

Conservatoire).  

Bohemiene (1886) 

Γίνεται γνωστός στους μουσικούς κύκλους της πόλης. 

Ωστόσο, μεταφέρει την καριέρα του στην Ιταλία. 

Συνεργάζεται με τον εκδότη Sonzogno. 



Αναδεικνύεται σε έναν από τους εκπροσώπους του οπερατικού 

ρεαλισμού (βερισμού), δηλ. του σημαντικότερου νεωτερισμού της 

εποχής του 

1886: Flora Mirabilis (έλληνική πρεμιέρα στην Κέρκυρα το 1889) 

1887: Medje  

1894: La martire 

1895: La furia domata  

1903: Storia d’ amore  

1906: Mademoiselle de Belle-Isle  

1908: Rhea (ελληνισμός και ολυμπιακή ιδέα ως διεθνή σύμβολα) 

Ο Σαμάρας είχε ήδη το 1896 μια σημαντική καριέρα στην ευρωπαϊκή οπερατική 

ζωή σε βαθμό που να έχει γίνει «δημοσιογραφική εμμονή» στις στήλες των 

ελληνικών εφημερίδων. 

Άσπονδες φιλίες και γνωριμίες με Puccini, Mascagni και άλλους εκπροσώπους της 

Νέας Ιταλικής Μελοδραματικής Τεχνοτροπίας. 







1911-1917: Επιστροφή και εγκλωβισμός στην Ελλάδα. 

 

Σκέψεις για ανάληψη διεύθυνσης Ωδείου Αθηνών. 

 

Τον προλαβαίνουν τα γεγονότα των Βαλκανικών Πολέμων (1912-

1913) και του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου (1914-1918) 

 

Σύνθεση επίκαιρων οπερετών και τραγουδιών. 

Χρήση φολκορικού στοιχείου. 

Της κοπέλλας το νερό (Γεώργιος Δροσίνης)  

1916: Πρόεδρος της «πρώτης» Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών. 


