
Εικόνα 1.
Η πρώτη σελίδα 
της πανεπιστημιακής 
παράδοσης του 
Πέτρου Βράϊλα Αρμένη 
σχετικά με τη μουσική, 
όπως δημοσιεύτηκε 
στο περιοδικό Πανδώρα
το 1866.
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Η μουσική θεωρείται εύλογα ως ένα από τα κατε-
ξοχήν χαρακτηριστικά του επτανησιακού χώρου με
αποτύπωμα σε όλη την κοινωνία και στην πολιτι-
σμική δυναμική τους. Όπως απέδειξε και η εμπει-
ρία όλων μας εν μέσω πανδημίας οι μπάντες, οι
χορωδίες και πολλά ακόμη μουσικά σύνολα των
Ιονίων Νήσων ξεπέρασαν περιορισμούς και δυ-
σκολίες, και προσέφεραν με ασφάλεια σε όλους τις
λυτρωτικές δονήσεις της συλλογικής μουσικής
πράξης, υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα, όχι μόνο
την ομαδικότητα και την καλλιτεχνική αξία της,
αλλά και τη συνέχεια μιας δυναμικής που μετρά
αιώνες στον συγκεκριμένο γεωγραφικό χώρο.
Ωστόσο, τίποτα δεν θα μπορούσε να είχε πραγμα-
τοποιηθεί, εάν η ίδια μακρόχρονη εμπειρία δεν εί-
χε σφυρηλατήσει την βάση των πάντων, δηλαδή το
εκπαιδευτικό πλαίσιο της μουσικής κατάρτισης, τό-
σο ως πράξης όσο και ως επιστήμης. Στο πλαίσιο
αυτό, και χρησιμοποιώντας σύγχρονούς μας όρους,
δημιουργήθηκαν δομές τόσο «τυπικής» όσο και
«άτυπης» μουσικής εκπαίδευσης, αντανακλώντας
τις πρακτικές των εκάστοτε περιόδων. Μάλιστα, εί-
ναι χαρακτηριστικό ότι ικανός αριθμός από τις δο-
μές αυτές συνέχισε τη δράση του και μετά το 1864,
δημιουργώντας ένα μουσικοεκπαιδευτικό συνεχές.
Παραλλήλως, καθιερωμένες πρακτικές «τυπικής»
μουσικής εκπαίδευσης του ελληνικού κράτους
έκαναν μέσα στον 20ό αιώνα προοδευτικά την εμ-
φάνισή τους και στον επτανησιακό χώρο, ακολου-
θώντας τις κατά καιρούς προτάσεις, νομικές προ-
βλέψεις και δομές που προκρίθηκαν ως απάντηση
στο διαχρονικά φλέγον ζήτημα της εν Ελλάδι μου-

σικής εκπαίδευσης.

Πάντως, η διδασκαλία της μουσικής στα Επτάνησα
συνεχίζει να είναι συνδεδεμένη στην κοινή συνεί-
δηση περισσότερο με τις μπάντες των διαφόρων
(στην συντριπτική πλειονότητά τους ΝΠΙΔ) φι-
λαρμονικών σωματείων και χορωδιακών φορέων,
δηλαδή με την «άτυπη» μορφή εκπαίδευσης, παρά
με την «τυπική» που προσφέρουν τα κατά τόπους
ωδειακά διδακτήρια ή με τη δράση μουσικοεκπαι-
δευτικών δομών της δευτεροβάθμιας και τριτοβάθ-
μιας εκπαίδευσης. Αυτή η, ενδεχομένως μοναδική
για τα ελλαδικά δεδομένα, αλληλοσυμπληρούμενη
σχέση, ωστόσο, συνδέεται επίσης με τη μακραίωνη
βιωματική και άμεση σχέση των Επτανησίων με
δομές που, παρότι οι περισσότερες δημιουργήθη-
καν τον 19ο αιώνα, συνεχίζουν ως σήμερα να είναι
θαλερές και άμεσα προσβάσιμες στον όποιο ενδια-
φερόμενο.

Μια πρώιμη αρχή

Η έναρξη της συστηματικής μουσικής κατάρτισης
στον χώρο των Ιονίων θα πρέπει, ωστόσο, να το-
ποθετηθεί χρονικά ακόμη νωρίτερα. Το 1549 μαρ-
τυρείται το παλαιότερο γνωστό κερκυραϊκό συμβό-
λαιο, και μάλιστα γραμμένο στα ελληνικά, το οποίο
αφορά στη διδασκαλία μουσικής, και συγκεκριμέ-
να φυσικής τρομπέτας, από μια «συντροφία» μου-
σικών που διέμεναν στο νησί.1 Η αναφορά σε
«συντροφία» παραπέμπει στις δραστηριότητες μιας
επιχειρηματικής συνένωσης ατόμων για την επί-
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τευξη ενός κοινού στόχου (εδώ, η παροχή μουσι-
κών υπηρεσιών). Ωστόσο, η «συντροφία» είναι σα-
φές ότι αφενός δεχόταν μαθητευόμενους, με σκοπό
να αυξήσει τα μέλη της και να αποκτήσει σταθερό-
τητα, και αφετέρου αποτελούταν από και εκπαί-
δευε επαγγελματίες μουσικούς που προσέφεραν τις
υπηρεσίες τους ως σύνολο. Με το δεδομένο αυτό η
επαγγελματική ή ημιεπαγγελματική μουσική εκ-
παίδευση στα Επτάνησα, ειδικά στον τομέα των
πνευστών, μετατίθεται χρονικά τρεις αιώνες πριν
την έναρξη της δραστηριοποίησης των εμβληματι-
κών σήμερα επτανησιακών φιλαρμονικών σωμα-
τείων. Άλλωστε, επαγγελματικές διέξοδοι για μου-
σικούς πνευστών υπήρχαν στα Επτάνησα της επο-
χής. Σήμερα είναι πια γνωστό, ότι ήδη τον 16ο αι-
ώνα, και σε παραλληλία με την Κρήτη, επαγγελ-
ματίες ή ημιεπαγγελματίες μουσικοί, καθώς και
Βενετσιάνοι και Δαλματοί μουσικοί της βενετικής
φρουράς, συμμετείχαν στα κρατικά μουσικά σύνο-
λα που εμφανίζονταν στις δημόσιες, κρατικές ή
θρησκευτικές, τελετές των υπό βενετική διοίκηση
νησιών.2

Οι ιδιώτες μουσικοδιδάσκλαλοι

Ωστόσο, θα περνούσαν πράγματι τρεις αιώνες,
ώστε στα Επτάνησα να υπάρξει ολοκληρωμένη
μουσική εκπαίδευση εντός συγκροτημένων μου-
σικών εκπαιδευτηρίων. Στο ενδιάμεσο χρόνο, ιδι-
αιτέρως δε από τα μέσα του 18ου αιώνα και μετά,
κεντρικό ρόλο στη μουσική κατάρτιση των αστι-
κών κέντρων των νησιών έπαιξαν οι ιδιώτες μου-
σικοδιδάσκαλοι, αρχικά ιταλικής καταγωγής, εν
συνεχεία και γηγενείς. Οι εκτός Επτανήσων μου-
σικοδιδάσκαλοι βρίσκονταν στην περιοχή κατά
κανόνα ως μέλη των μελοδραματικών θιάσων που
εργάζονταν στα κατά τόπους θέατρα. Πολλοί δέ
από αυτούς παρέμειναν μόνιμα στα νησιά έχοντας
βρει συνθήκες που επέτρεπαν τον ομαλό βιοπορι-
σμό τους, συνθήκες που βεβαίως ήταν άμεσα συν-
δεδεμένες με το γενικότερο ενδιαφέρον για τη
μουσική πράξη. Στην κατηγορία αυτή των μουσι-
κοδιδασκάλων ανήκαν, μάλιστα, και οι δάσκαλοι
του Νικόλαου Χαλικιόπουλου Μάντζαρου (1795-
1872), ο οποίος, μετά και την προσωπική επαφή
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Εικόνα 2.
Το κερκυραϊκό θέατρο του Αγί-
ου Ιακώβου (San Giacomo),
το οποίο φιλοξένησε για πρώτη
φορά μελοδραματικές παρα-
στάσεις το 1733. Η δραστηριό-
τητά του ενίσχυσε το ήδη
υπάρχον ενδιαφέρον για μουσι-
κή κατάρτιση και προοδευτικά
αποτέλεσε αιτία παρουσίας στα
Επτάνησα Ελλήνων και ξένων
μουσικών με σημαντικότατη
δράση και στον μουσικοεκπαι-
δευτικό χώρο.



του με τα μουσικά εκπαιδευτήρια της Ιταλίας, δια-
μόρφωσε τις συνθήκες εκείνες που οδήγησαν στη
δημιουργία μιας κρίσιμης μάζας Επτανησίων συν-
θετών και εκπαιδευτών και στη συνέχεια στην
ίδρυση της πρώτης πλήρους μουσικής σχολής στον
επτανησιακό χώρο.

Σε κάθε περίπτωση, η ώθηση που έδωσαν οι οπε-
ρατικές παραστάσεις, η σχεδόν καθημερινή ανάγ-
κη κατ’οίκον μουσικής ψυχαγωγίας και η ιδιαίτερη
θέση που είχε η μουσική πράξη εν γένει σε περιό-
δους μη ύπαρξης ηχογραφήσεων, δημιούργησε
από νωρίς τη διεύρυνση του ενδιαφέροντος για
μουσική κατάρτιση από πλευράς των εύπορων
αστών, στο οποίο ανταποκρίθηκαν οι παραπάνω
εκπαιδευτές στο πλαίσιο της ιδιωτικής (και «άτυ-
πης») διδασκαλίας. Ενδεικτικά, κατά τον 19ο αιώνα
τέτοιες ήταν οι περιπτώσεις των δεύτερης γενιάς μι-
λανέζικης καταγωγής αδελφών Ιερώνυμου και
Στέφανου Πογιάγου και του Ανκονετάνου Stefano
Moretti (δασκάλων του Μάντζαρου), των Giusep -
pe Cricca και Francesco Marangoni στη Ζάκυνθο,
και του Emidio Pizzoli, του Gaetano De Angelis
και του Niccolo Olivieri στην Κεφαλονιά κ.α.. Οι
μουσικοδιδάσκαλοι αυτοί, συνήθως μόνιμα ή ημι-
μόνιμα εγκατεστημένοι στα νησιά ή ακόμη και αλ-

λάζοντας κατά περίπτωση χώρο διαμονής εντός της
Επτανήσου, δίδασκαν κατ’οίκον σε μια περίοδο,
κατά την οποία η εκμάθηση ενός οργάνου εξυπη-
ρετούσε κατά κύριο λόγο την ψυχαγωγία της οικο-
γενείας και δεν ξεπερνούσε τον ανεκτό χειρισμό
ενός μουσικού οργάνου (συνήθως πιάνου ή βιολι-
ού) ή τις βασικές αρχές της φωνητικής τέχνης. Πα-
ραλλήλως, ταλαντούχοι ερασιτέχνες μουσικοί, κατά
σχεδόν απόλυτο κανόνα εγχόρδων, ενδυνάμωναν
τις κατά τόπους θεατρικές ορχήστρες ή διοργάνω-
ναν μικρές συναυλίες στις οικείες, προσφέροντας
για πολλές δεκαετίες πολύτιμες σελίδες στον, καλώς
εννοούμενο, επτανησιακό μουσικό ερασιτεχνισμό.

Από τους παραπάνω επαγγελματίες δασκάλους
όσοι είχαν πιο συνεχή και μόνιμη παρουσία στα
Επτάνησα αναλάμβαναν και την κατάρτιση εκεί-
νων που ενδιαφέρονταν να ακολουθήσουν επαγ-
γελματικά τη μουσική τέχνη. Οι τελευταίοι συχνά
ήταν μέλη των οικογενειών των παραπάνω μου-
σικοδιδασκάλων (βλ. την περίπτωση της οικογέ-
νειας Πογιάγου, αλλά κ.α.). Αυτονοήτως, η κατ’οί-
κον μουσική διδασκαλία συνεχίστηκε και μετά την
Ένωση (με Έλληνες δασκάλους να έχουν ήδη
αναλάβει τα εκπαιδευτικά ηνία) φτάνοντας ως
απόηχος εκείνης της εποχής έως τις μέρες μας.

305

Κώστας Καρδάμης: Η μουσική εκπαίδευση των Επτανήσων: Μια πορεία με συνέχειες και ρίξεις

Εικόνα 3.
Μια χιουμοριστική απεικόνιση των προτεραιοτήτων
σε σχέση με την εκμάθηση ενός μουσικού οργάνου
από μη κατ’επάγγελμα μουσικούς κατά τον 19ο αιώνα.
Σε περιόδους απουσίας των σημερινών τεχνικών μέ-
σων αναπαραγωγής του ήχου η τουλάχιστον ανεκτή
γνώση πιάνου εξασφάλιζε και την παρουσία καθημε-
ρινής μουσικής ακρόασης για όλη την οικογένεια.



Η μουσική στη γενική εκπαίδευση

Κατά τον 19ο αιώνα το επτανησιακό εκπαιδευτικό
σύστημα γενικής παιδείας ουδέποτε έδωσε ιδιαίτε-
ρη θέση στην εκμάθηση της μουσικής, αφού αυτή
κατά κανόνα αφορούσε τα αστικά κέντρα, όπου μια
τέτοια ανάγκη καλυπτόταν ακριβώς από τους, Ιτα-
λούς και προοδευτικά και Έλληνες, οικοδιδασκά-
λους. Στα σχολεία το μάθημα της μουσικής, ακο-
λουθώντας τις πρακτικές της περιόδου, είχε θέση
κυρίως στα, ιδιωτικά και κρατικά, εκπαιδευτήρια
θηλέων των πόλεων ήδη από τη δεκαετία του
1820, αλλά ως προαιρετικό μάθημα πρακτικού χα-
ρακτήρα, κάτι που σήμαινε και επιπλέον οικονο-
μική επιβάρυνση.3 Η μουσική διδασκαλία είχε θε-
ωρητικοπρακτικό χαρακτήρα και συνήθως αφο-
ρούσε την εκμάθηση φωνητικής, πιάνου ή βιολιού.
Άλλωστε, η γνώση μουσικής και πιάνου εθεωρείτο
τότε σημαντικό εφόδιο για τις μέλλουσες οικοδέ-
σποινες.4 Στα σχολεία αρρένων ο εκπαιδευτικός
νόμος του 1841 συμπεριλάμβανε τη μουσική, επί-
σης προαιρετικά, μόνο στο πρόγραμμα του ιδρυμέ-
νου το 1839 Ιονίου Γυμνασίου.5 Ωστόσο, αξίζει να
σημειωθεί, ότι τη διδασκαλία της μουσικής στο Ιό-
νιο Γυμνάσιο είχε αναλάβει το 1840 ο μαθητής του
Μάντζαρου, Δομένικος Παδοβάς (1817-1892).6

Ο Παδοβάς το 1870 δίδασκε μουσική στο Αρσάκειο
Κερκύρας, εγκαινιάζοντας και εκεί τη μουσική πα-
ράδοση του συγκεκριμένου σχολείου της εν Αθήναις
Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας. Από την ίδια θέση πέ-
ρασε λίγο αργότερα και ο επίσης μαθητής του Μάν-
τζαρου, Σπυρίδων Ξύνδας (1817-1896). Στον 20ό αι-
ώνα τη μουσική διδασκαλία στο Αρσάκειο ανέλαβαν
ο Αρίστος Μοναστηριώτης και ο Γεράσιμος Ρομπο-

τής. Θα πρέπει δε να σημειωθεί ότι η μουσική κα-
τάρτιση έπαιζε σημαντικό ρόλο στο εκπαιδευτικό και
εθνικό έργο των Αρσακειάδων, οι οποίες τοποθετή-
θηκαν σε διάφορα μέρη εντός και εκτός ορίων του
ελλαδικού βασιλείου. Πάντως, μετά το 1864 η θέση
της μουσικής στη γενική εκπαίδευση παρέμεινε εν
πολλοίς στα ίδια πρότυπα, παρότι ακολούθησε τα κα-
τά καιρούς προβλεπόμενα από το ελληνικό κράτος.
Ωστόσο, ειδικά από τις αρχές του 20ού αιώνα η θέση
της μουσικής στη γενική εκπαίδευση των Ιονίων, τό-
σο ως προς την ύλη, την υποχρεωτικότητα και τη
στοχοθεσία, όσο και ως προς την στελέχωση των εκ-
παιδευτικών, ακολούθησε τις διακυμάνσεις του ζη-
τήματος, όπως αυτές αποτυπώθηκαν στα εκάστοτε
νομοθετικά και κανονιστικά πλαίσια, αλλά και προ-
έκυψαν από την ουσιαστική, πρακτική και ποιοτική,
εφαρμογή τους. Ωστόσο, η μακρόχρονη βιωματική
σχέση των Επτανησίων με τη μουσική πράξη αντι-
κατοπτριζόταν (και αντικατοπτρίζεται) και στις σχο-
λικές επιδόσεις τους.

Το 1824 η διδασκαλία της μουσικής βρήκε βραχύβια
διέξοδο και στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση.7 Ο
λόρδος Guilford συμπεριέλαβε το μάθημα της ορθό-
δοξης ψαλτικής και της κοσμικής μουσικής στο πρό-
γραμμα της Ιονίου Ακαδημίας, αρχικά στη θεολογι-
κή σχολή και στη συνέχεια στη φιλοσοφική. Πρω-
τύτερα είχε φροντίσει να καταρτιστεί μουσικά με δικά
του έξοδα ο Ηπειρώτης διάκονος Ιωάννης Αριστεί-
δης, ο οποίος σπούδασε κοσμική μουσική στη Νά-
πολη περί το 1819, ενώ ήταν ήδη γνώστης των τριών
σχολών της ορθόδοξης ψαλτικής, δηλ. της παλαιάς
και της νέας μεθόδου και της λεγόμενης κρητοεπτα-
νησιακής ψαλτικής. Η χρήση της κοσμικής μουσικής
συνδεόταν στο πλαίσιο των μαθημάτων της Ακαδη-
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μίας άμεσα με την ορθή εκμάθηση της ψαλτικής και
για το λόγο αυτό ο Αριστείδης χρησιμοποιούσε στις
παραδόσεις του και πιάνο. Εντός της συγκεκριμένης
αντίληψης περί εκκλησιαστικής μουσικής, και ακο-
λουθώντας τα κελεύσματα του Κοραή, ο Αριστείδης
είχε θέσει στις άμεσες προτεραιότητές του και τη με-
ταρρύθμιση της παραφθαρμένης ορθόδοξης ψαλτι-
κής, αίτημα κεντρικής σημασίας στον ελληνικό χώρο
του 19ου αιώνα. Παραλλήλως, ο Guilford έβλεπε
στον Αριστείδη και τον ιδανικό ερευνητή και της αρ-
χαιοελληνικής μουσικής, αφενός λόγω της κατάρτι-
σής του και αφετέρου μέσω της συλλογής των δημο-
τικών τραγουδιών της ηπειρωτικής χώρας. Ωστόσο,
η θεσμικά αναγνωρισμένη διδασκαλία της θρησκευ-
τικής μουσικής, και μάλιστα στο πλαίσιο του πρώτου
πανεπιστημιακού ιδρύματος του νεώτερου ελληνι-
σμού, σταμάτησε πρόωρα εξαιτίας του θανάτου του
Αριστείδη το 1828 και του Guilford ένα χρόνο νω-
ρίτερα.8 Ο Ηπειρώτης, όμως, άφησε έναν σημαντικό

αριθμό μεταγραφών εκκλησιαστικών μελών σε πεν-
τάγραμμο και πρόλαβε να προετοιμάσει ικανούς μα-
θητές. Η ψαλτική περιλαμβανόταν και στο πρόγραμ-
μα του ιδρυμένου το 1828 Ιεροσπουδαστηρίου της
Κέρκυρας, η διδασκαλία της απασχόλησε το κυβερ-
νητικό εποικοδόμημα ακριβώς την περίοδο των
προαναφερθεισών περί εκπαίδευσης νομικών ανα-
προσαρμογών9 και τουλάχιστον στα μέσα του 19ου αι-
ώνα χρησιμοποιούταν εκεί το εγχειρίδιο του ιερέα
Κωνσταντίνου Μαυροϊωάννη Όργανον διδακτικόν της
ιεράς μουσικής (Κέρκυρα, 1851), προφανώς εξυπηρε-
τώντας και σε αυτή την περίπτωση πρακτικές ανάγ-
κες μιας πρωτίστως παραγωγικής σχολής.

Παρά ταύτα, ο χώρος της Ιονίου Ακαδημίας συνέ-
χισε να ασχολείται με τη μουσική με άλλους τρό-
πους, πιο άμεσα συνδεδεμένους με τα κύρια επιστη-
μονικά πεδία που θεράπευε. Ενδεικτικά, το 1839
αναφέρεται ρητά, ότι τα μαθήματα της Φυσικής στην
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8. Να σημειωθεί, ότι ο Guilford το 1826 σκεφτόταν να συμπεριλάβει τη μουσική και στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του σχο-
λείου του Κάστρου του Αγίου Γεωργίου στην Κεφαλονιά (Γενικά Αρχεία του Κράτους-Αρχεία Νομού Κερκύρας, Αρχείο
Ιονίου Γερουσίας, φ. 302, 3697 (25.1.1826), Guilford προς  Osborne, Γραμματέα Ιονίου Γερουσίας).

9. Γενικά Αρχεία του Κράτους-Αρχεία Νομού Κερκύρας, Αρχείο Ιονίου Γερουσίας 143, αρ. 2895, 25.11.1840.

Εικόνα 4.
Αγγελία παράδοσης μαθημάτων μουσικής από
τον απόφοιτο της Ακαδημίας της Αγίας Και-
κιλίας της Ρώμης, Niccolo Olivieri. Ο συγκε-
κριμένος μουσικοδιδάσκαλος δραστηριοποι-
ήθηκε ποικιλοτρόπως στην Κέρκυρα και στην
Κεφαλονιά, και υπήρξε εκ των δασκάλων του
εμπνευστή της Φιλαρμονικής του Ληξουρίου,
Πέτρου Σκαρλάτου.



Ακαδημίας περιελάμβαναν και τη διδασκαλία της
ακουστικής και ειδικότερα τα «περί του ήχου θεω-
ρούμενου ως προς την Μουσικήν».10 Λίγο αργότε-
ρα, ο Πέτρος Βράιλας-Αρμένης, ως καθηγητής Φι-
λοσοφίας, ενέταξε στις παραδόσεις περί αισθητικής
και στα συγγράμματά του τη μουσική, μη κρύβοντας
τις οφειλές του στην αισθητική σκέψη του Μάντζα-
ρου. Επίσης, ο ιατρός Άγγελος Κογεβίνας χρησιμο-
ποίησε τη μουσική στα πειράματα ζωικού μαγνητι-
σμού που πραγματοποιούσε το 1841.11

Τα φιλαρμονικά και τα χορωδιακά σωματεία

Είναι ωστόσο σαφές, ότι κατά τις πρώτες δεκαετίες
του 19ου αιώνα ναι μεν το περιβάλλον για την ορ-
γανωμένη πρακτική μουσική εκπαίδευση στα
Επτάνησα ήταν πρόσφορο, αλλά από την άλλη
ήταν κοινωνικά περιορισμένο. Αν μη τι άλλο, η
επτανησιακή μουσική εκπαίδευση ήταν τότε συν-
δεδεμένη με την οικονομική δυνατότητα, ιδιωτικής
ή σχολικής, πρόσληψης μουσικοδιδασκάλου (και
πάλι με κύριο σκοπό την οικιακή ψυχαγωγία), με
την όποια κατάρτιση επαγγελματιών εντός στενού,
«συντεχνιακού» κύκλου ή με τη βραχύχρονη δι-
δασκαλία της ορθόδοξης ψαλτικής στο πλαίσιο της
Ιονίου Ακαδημίας και εν συνεχεία της ιερατικής
παραγωγικής σχολής. Τα δεδομένα αυτά, συνδυα-
σμένα με την κάλυψη της ανάγκης για μουσική
ακρόαση από τους χώρους των επτανησιακών θε-
άτρων και των αστικών σαλονιών, είχαν ως απο-
τέλεσμα να καθυστερήσει η δημιουργία επιχώριων
μουσικών σχολών, στις οποίες θα διδασκόταν συ-
στηματικά η μουσική στην ολότητά της σε πρακτι-
κό και θεωρητικό επίπεδο. Άλλωστε, την περίοδο
εκείνη τέτοια εκπαιδευτικά ιδρύματα σε πανευρω-
παϊκό επίπεδο δεν συνδέονταν με το εκάστοτε σύ-
στημα γενικής παιδείας, αλλά αποτελούσαν αυτό-
νομους μουσικοεκπαιδευτικούς οργανισμούς. Συν
τω χρόνω, όμως, η ωρίμανση των συνθηκών και η
παρουσία μιας κρίσιμης μάζας τοπικά ευρισκόμε-
νων μουσικοδιδασκάλων οδήγησε τους Επτανή-
σιους να στραφούν στα πρότυπα του γεωγραφικά
εγγύτερου και οικείου μουσικοεκπαιδευτικού συ-
στήματος της Ιταλίας.

Στα Επτάνησα, βεβαίως, ουδέποτε λειτούργησε κον-
σερβατόριο κατά τις εκπαιδευτικές δομές των από αι-
ώνων σε λειτουργία ιταλικών. Ωστόσο, κομβική
προς τη συστηματοποίηση της συγκροτημένης, θεω-
ρητικής και πρακτικής, μουσικής κατάρτισης των
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10. Gazzetta degli Stati Uniti delle Isole Jonie 448 (15/27.7.1839), σ. 10–11.
11. Ευρύτερη παρουσίαση των παραπάνω στο Κώστας Καρδάμης, «‘Η καλλιέργεια της κοσμικής μουσικής θα ήταν αντικείμενο

μεγάλης σημασίας’: H Ιόνιος Ακαδημία και η μουσική», στο: Γρηγόρης Ψαλλίδας (επιμ.), Ιόνιος Ακαδημία: 190 Χρόνια από
την Ίδρυσή της. Το ιστορικό πλαίσιο, Ιόνιο Πανεπιστήμιο-Τμήμα Ιστορίας / Ιόνιος Εταιρεία Ιστορικών Μελετών, Κέρκυρα
2019, σ. 231-242.

Εικόνα 5.
Ο Νικόλαος Χαλικιόπουλος
Μάντζαρος, έχοντας τη γνώση
και την εμπειρία των εκτός
Επτανήσων δεδομένων, 
αποτέλεσε τον ακρογωνιαίο0
λίθο της Φιλαρμονικής 
Εταιρείας Κερκύρας 
και δάσκαλο μεγάλου 
αριθμού μουσικοδιδασκάλων
και συνθετών.



Επτανησίων υπήρξε η ίδρυση των κατά τόπους φι-
λαρμονικών φορέων. Αυτοί ήταν αποτέλεσμα πρω-
τοβουλιών εύπορων αστών που μπορούσαν να στη-
ρίξουν οικονομικά μια τέτοια προσπάθεια. Με τη
σειρά τους, όμως, επένδυαν στις υπηρεσίες τοπικά ευ-
ρισκόμενων και άρτια εκπαιδευμένων δασκάλων, ο
μισθός των οποίων κατά κανόνα δεν προερχόταν
από καταβολή διδάκτρων, αλλά από τις εισφορές των
συνδρομητών/μελών του εκάστοτε φορέα. Τα μου-
σικά ιδρύματα ανταποκρινόμενα στις κοινωνικές
ανάγκες, καλούνταν να παίξουν ταυτόχρονα το ρόλο
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και συναυλιακών-ψυχα-
γωγικών οργανισμών, αναπτύσσοντας παραλλήλως
μια σχέση αλληλεξάρτησης αυτών των δύο πόλων:
Το αίτημα για μουσική ακρόαση καλυπτόταν από τις
συνδρομητικές συναυλίες, οι οποίες μπορούσαν να
πραγματοποιηθούν εξαιτίας της συμμετοχής χαρι-
σματικών μουσικών και καταρτισμένων μαθητών

του φορέα. Συνεπώς, η δυνατότητα μουσικής εκπαί-
δευσης εξυπηρετούσε τη συναυλιακή βιωσιμότητα
του φορέα και το αντίστροφο. Σε ορισμένες δε περι-
πτώσεις (Κεφαλονιά, Κέρκυρα) προβλεπόταν ρητά
η δυνατότητα μουσικής κατάρτισης και των ίδιων
των συνδρομητών, οι οποίοι συχνότατα ξέφευγαν
από τον ρόλο του απλού ακροατή ικανοποιώντας την
ανάγκη της προσωπικής καλλιτεχνικής έκφρασης
στο πλαίσιο των συναυλιών του φορέα. 

Στα φιλαρμονικά ιδρύματα, πάντως, μπορούσαν
να φοιτούν άτομα ανεξαρτήτως κοινωνικής τάξης
και οικονομικής επιφάνειας, γεγονός που συνέβα-
λε για πρώτη φορά στη νεοελληνική μουσική
πραγματικότητα στην ουσιαστική διεύρυνση της
οργανωμένης μουσικής παιδείας σε κοινωνικούς
χώρους αποκλεισμένους μέχρι τότε από αυτή. Με
τον τρόπο αυτό η συγκροτημένη μουσική εκπαί-

309

Κώστας Καρδάμης: Η μουσική εκπαίδευση των Επτανήσων: Μια πορεία με συνέχειες και ρίξεις

Εικόνα 7.
Ο Ζακύνθιος μουσουργός Παύλος Καρρέρ παράλληλα

με τις συνθετικές δραστηριότητές του δεν αμέλησε και τις διδακτικές.
Συμμετείχε δε ενεργά και στα φιλαρμονικά σωματεία της Ζακύνθου.

Εικόνα 6.
Ο Νικόλαος Τζανής Μεταξάς υπήρξε ο εμπνευσμένος

επικεφαλής της Φιλαρμονικής Σχολής του Αργοστολίου
με σπουδαίο παιδαγωγικό και δημιουργικό έργο.
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Εικόνα 8.
Δίγλωσση ανακοίνωση της Φιλαρμονικής Εταιρείας Κερκύρας τον Σεπτέμβριο του 1842 δημοσιευμένη στο περιοδικό Album Jonio

σχετικά με τη δωρεάν διδασκαλία αρμονίας από τον Μάντζαρο ως προπαρασκευή για την τάξη της σύνθεσης.



δευση συνδέθηκε και με τους μεσαίους και μικρο-
μεσαίους κοινωνικούς χώρους, από τους οποίους
πανευρωπαϊκά αντλούνταν οργανοπαίκτες, τρα-
γουδιστές και συνθέτες, οδηγώντας έτσι στη σταδια-
κή δημιουργία γηγενών μουσικών και στην ελά-
χιστη εξάρτηση των επτανησιακών μουσικών
πραγμάτων από τη γειτονική Ιταλία. Η μετέπειτα
άμεση σύνδεση, όμως, στην κοινή συνείδηση των
κατά καιρούς επτανησιακών φιλαρμονικών φορέ-
ων με τα σύνολα πνευστών συνέβαλε και στη μο-
νοδιάστατη εξίσωση στην Ελλάδα του όρου «φι-
λαρμονική» με την «μπάντα», μουσικό σύνολο το
οποίο, καίτοι πιο άμεσο ως ακροαματική εμπειρία
στο ευρύ κοινό, ειδικά μέσα στον 19ο αιώνα δεν
αποτελούσε αναγκαστικά ούτε το μόνο μουσικό
σχήμα των σωματείων, ούτε κύριο μέλημα των
προθέσεών τους, ούτε, πολύ δε περισσότερο, την
άμεση προτεραιότητά τους.

Χρονολογικά το πρώτο επτανησιακό φιλαρμονικό
σωματείο υπήρξε ο βραχύβιος Φιλαρμονικός Σύλ-
λογος Ζακύνθου που ιδρύθηκε το 1816 με την οι-
κονομική υποστήριξη Ζακύνθιων εύπορων αστών
και κινητήρια δύναμη τον δραστηριοποιούμενο
στην Κέρκυρα μέτοικο βιολονίστα Marco Battagel.
Με αρχική πρόβλεψη διατήρησης του φορέα ού-
τως ή άλλως βραχύχρονη (μια διετία), ο Σύλλογος,
παραμένοντας τελικά ενεργός έως το 1823, είχε
πρωτίστως συναυλιακή στόχευση και δευτερευόν-
τως περιορισμένης κλίμακας εκπαιδευτικό σκοπό
συνδεδεμένο με τη στελέχωση του θέατρο.12 Νεώ-
τερα φιλαρμονικά σωματεία ιδρύθηκαν στη Ζά-
κυνθο από το 1843 και μετά υπογραμμίζοντας τη
δεδομένη ανάγκη της κοινωνίας του νησιού για

μουσική εκπαίδευση και καλλιτεχνική μέθεξη. Φι-
λαρμονικοί φορείς δημιουργήθηκαν βεβαίως και
στην Κεφαλονιά, τόσο στο Αργοστόλι όσο και στο
Ληξούρι, στα τέλη της δεκαετίας του 1830. Και αυ-
τές οι ιδιωτικές πρωτοβουλίες δεν φαίνεται να είναι
άσχετες με την εκεί οργανωμένη οπερατική δρα-
στηριότητα και την έκρηξη μουσοφιλίας που αυτή
προκάλεσε. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό ότι την
αρχική συγκρότηση της Φιλαρμονικής Σχολής
Κεφαλληνίας προκάλεσαν τον Μάιο του 1838 επί-
σης φιλόμουσοι νέοι της εύπορης τάξης που ρητώς
επιθυμούσαν πρωτίστως οι ίδιοι «νά σπουδάξωσιν
τήν Μουσικήν», συγκεντρώνοντας για αυτόν τον
σκοπό συνδρομές από τους συντοπίτες τους.13 Και
οι δύο κεφαλληνιακοί οργανισμοί συνάντησαν
πολλές δυσκολίες, συχνά σχετιζόμενες και με το
πολιτικό κλίμα και με οικονομικά ζητήματα, και
σύντομα ξεκίνησε η αναστολή της δραστηριότητά
τους, με αποτέλεσμα οι εκπαιδευτικοί στόχοι τους
να μην δύνανται να επιτευχθούν επιτυχώς. Ωστό-
σο, και στην Κεφαλονιά η φιλαρμονική κίνηση
συνεχίστηκε και συνεχίζεται έως σήμερα ξεπερ-
νώντας τις δυσκολίες, ικανοποιώντας την καλλιτε-
χνική και εκπαιδευτική απαίτηση και δικαιώνον-
τας τις κοινωνίες που την στηρίζουν.

Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι αρχικοί πυρήνες ήταν
και στα κεφαλονίτικα σωματεία μουσικοί ιταλικής
και βρετανικής καταγωγής (De Angelis, Olivieri, Ba-
ron κ.α.). Τη θέση τους αργότερα ανέλαβε ο Κεφα-
λονίτης συνθέτης και αρχιμουσικός Νικόλαος Τζα-
νής Μεταξάς (1825-1907), μαθητής του προαναφερ-
θέντος De Angelis και του ναπολιτάνικου κονσερβα-
τορίου. Επίσης, εμπνευστής του αντίστοιχου σωμα-
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12. Στέλιος Τζερμπίνος, Φιλαρμονικά Ζακύνθου (1816–1960), Φιλόμουση Κίνηση Ζακυνθίων, Ζάκυνθος 1996, σ. 23-25. Είναι
δε χαρακτηριστική η πρόβλεψη συμμετοχής στις συναυλίες του Συλλόγου και ερασιτεχνών του νησιού εντός του θεάτρου,
γεγονός που, εκτός του ότι υπονοεί με σαφήνεια μια ήδη ανθούσα μουσική δραστηριότητα, μάλλον απομακρύνει την πι-
θανότητα της αποκλειστικής, τουλάχιστον σε επίπεδο προθέσεων, σύνδεσης του βραχύβιου φιλαρμονικού φορέα αποκλει-
στικά με τη δημιουργία μπάντας.

13. Αγγελο-Διονύσης Δεμπόνος, Η Φιλαρμονική Σχολή Κεφαλονιάς (1838–1940), Έκδοση Ν.Ε.Λ.Ε. Κεφαλονιάς, Αργοστόλι
1988, σ. 26-33. Από το αρχειακό υλικό που δημοσιεύεται πρέπει να θεωρείται απίθανο και στην περίπτωση της Κεφαλονιάς
οι κατονομαζόμενοι νέοι της τοπικής αριστοκρατίας να ενδιαφέρονταν για την εκμάθηση πνευστών οργάνων, αλλά μάλλον
για εκείνη της φωνητικής μουσικής και των συναφών εγχόρδων. Η συγκρότηση μπάντας σε αυτή την πρώιμη φάση φαί-
νεται ότι υπήρξε και εδώ δευτερεύουσα πρόβλεψη. Επιπλέον, το ίδιο σαφές καθίσταται ότι τουλάχιστον μέχρι το 1841 η εν
λόγω Σχολή δεν είχε καταφέρει να βρει τον εκπαιδευτικό και καλλιτεχνικό βηματισμό της, κατάσταση που σύντομα οδήγησε
στην αναστολή της λειτουργία της. 



τείου του Ληξουρίου ήταν ο πολυπράγμων Κεφα-
λονίτης Πέτρος Σκαρλάτος (1820-1904), καταρτισμέ-
νος μουσικά από τον προαναφερθέντα οπερατικό δι-
ευθυντή Cricca και τον Αγγλοϊόνιο μαθητή του
Μάντζαρου και του Pizzoli, Φρειδερίκο Στήβενς. 

Αν και τέταρτο χρονολογικά, το παλαιότερο σε συ-
νεχή έως σήμερα παρουσία και λειτουργία φιλαρ-
μονικό σωματείο των Επτανήσων είναι εκείνο της
Κέρκυρας, η επισήμως ιδρυμένη το 1840 Φιλαρ-
μονική Εταιρεία Κερκύρας.14 Η σύνδεση του κερ-
κυραϊκού φιλαρμονικού σωματείου με θρησκευτι-
κές τελετές αποτέλεσε την αφορμή, και όχι την αι-
τία, της ίδρυσής του, αφού το κλίμα στην Κέρκυρα
ήταν από καιρό έτοιμο να υποστηρίξει μια πρωτί-
στως εκπαιδευτική προσπάθεια, η οποία εξ αρχής
είχε ρητά ξεφύγει από το στενό πλαίσιο της δημι-
ουργίας και διατήρησης μιας μπάντας. Πράγματι,
διακηρυγμένη και καταστατική πρόθεση των αρ-
χικών ιδρυτών της κερκυραϊκής Φιλαρμονικής και
του πρώτου καλλιτεχνικού διευθυντή της, του Νι-
κόλαου Μάντζαρου, ήταν η δημιουργία ενός πλή-
ρους μουσικού ιδρύματος στα πρότυπα των αντί-
στοιχων ευρωπαϊκών μουσικοεκπαιδευτικών φο-
ρέων με προοπτικές να μετεξελιχθεί σε μουσική
ακαδημία. Η δημιουργία μπάντας αποτελούσε την
εκ του καταστατικού δευτερεύουσα πρόβλεψη. Ο
εξ αρχής διευρυμένος, ρητά προσδιοριζόμενος και
νομικά προβλεπόμενος χαρακτήρας των μουσι-
κοεκπαιδευτικών και καλλιτεχνικών δραστηριο-
τήτων της κερκυραϊκής Φιλαρμονικής τη διαφο-
ροποιούσε καίρια από τις αντίστοιχες προγενέστε-
ρες και μεταγενέστερες προσπάθειες στα Επτάνησα
του 19ου αιώνα. Στην κερκυραϊκή φιλαρμονική
εξαρχής δεν διδάσκονταν αποκλειστικά πνευστά
όργανα, αλλά και έγχορδα, πιάνο, φωνητική και
χορωδία, ενώ τα θεωρητικά μαθήματα προχωρού-
σαν στη διδασκαλία αρμονίας, ενοργάνωσης, αντί-
στιξης και σύνθεσης. Έτσι, με την ίδρυση της Φι-
λαρμονικής Εταιρείας Κερκύρας τα Επτάνησα και
ο νεώτερος Ελληνισμός απέκτησαν τον παλαιότερο

πλήρη μουσικοεκπαιδευτικό οργανισμό τους, ο
οποίος ταυτόχρονα απευθυνόταν διαχρονικά σε
μια διευρυμένη αριθμητικά και κοινωνικά βάση
για την απόκτηση μαθητών και στελεχών. 

Όπως ήταν αναμενόμενο η κερκυραϊκή φιλαρμο-
νική δεν είχε να επιδείξει μόνο μπάντα (εμφανίστη-
κε για πρώτη φορά τον Αύγουστο του 1841), αλλά
και χορωδία, πιανιστικά ρεσιτάλ και σύνολα που
απαιτούσαν συνδρομή εγχόρδων. Μάλιστα, ο βαθ-
μός της κατάρτισης που είχε επιτευχθεί ειδικά στον
τομέα των εγχόρδων και της φωνής κατά την προ-
ηγηθείσα «ανεπίσημη» περίοδο δράσης τής Φιλαρ-
μονικής φαίνεται αφενός από την εγγραφή σε αυτή
μελών και συνδρομητών ήδη πριν την επίσημη πα-
ρουσία της και αφετέρου από το ότι η πρώτη  συναυ-
λία της Εταιρείας διοργανώθηκε από τους ερασιτέ-
χνες μουσικούς που ήταν ήδη μέλη της λίγες ημέρες
μετά την επίσημη ίδρυσή της. Βέβαια, κατά τον 19ο

αιώνα και στα υπόλοιπα νησιά έγιναν κατά καιρούς
απόπειρες δημιουργίας σχολών εγχόρδων ή πιάνου
μέσα σε φιλαρμονικά ή ανάλογα σωματεία, όχι όμως
πάντοτε με τα προσδοκώμενα σε διάρκεια αποτελέ-
σματα. Το ζήτημα της διδασκαλίας των εγχόρδων
έγινε δέ ακόμη εμφανέστερο στα Επτάνησα κατά
την περίοδο πριν τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. 

Σε κάθε περίπτωση, οι ταλαντούχοι μουσικοί των
επτανησιακών φιλαρμονικών σωματείων ήταν σε
θέση να συνεργαστούν με τα κατά τόπους θέατρα
ή να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε σκηνές
εκτός Επτανήσων (Σύρος, Πάτρα, Κωνσταντινού-
πολη κ.α.), να επανδρώσουν και να διευθύνουν
ορχήστρες, αλλά και να στελεχώνουν μουσικά
σχήματα άλλων φορέων ή θεσμών. Ήταν η καλ-
λιτεχνική και κοινωνική δραστηριότητα των φι-
λαρμονικών σωματείων της Επτανήσου που στα-
διακά οδήγησε στην ελάχιστη εξάρτηση των νη-
σιών από τον ιταλικό χώρο και που κατέστησε τη
μουσική κοινό (και αυτονόητο σήμερα) κοινωνικό
αγαθό. Αξίζει να σημειωθεί, ότι μέσω και των δρα-
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14. Για τη ιστορική εξέλιξη και τα πρόσωπα της κερκυραϊκής Φιλαρμονικής, βλ. Κώστας Καρδάμης, Έξι μελέτες για τη Φιλαρ-
μονική Εταιρεία Κερκύρας, Φιλαρμονική Εταιρεία Κερκύρας, Κέρκυρα 2010. Από το αρχειακό υλικό προκύπτει η ανεπίσημη
λειτουργία της ως συναυλιακού οργανισμού τουλάχιστον αρκετούς μήνες πριν το φθινόπωρο του 1840.  Βλ. σχετικά Κώστας
Καρδάμης, «Περί της ίδρυσης και περί την ίδρυση της Φιλαρμονικής Εταιρείας Κερκύρας: Αστικοί μύθοι και ιστορικές
πραγματικότητες», Μουσικός Ελληνομνήμων 21-22 (Μάιος-Δεκέμβριος 2015), σ. 12-27.



313

Κώστας Καρδάμης: Η μουσική εκπαίδευση των Επτανήσων: Μια πορεία με συνέχειες και ρίξεις

Εικόνα 9.
Η πρώτη σελίδα από την
πραγματεία Περί Αρμο-
νίας του Διονυσίου Ροδο-
θεάτου (1886). Πρόκειται
για το πρώτο εγχειρίδιο του
είδους του στην ελληνική
γλώσσα.



στηριοτήτων των σωματείων αυτών απαντήθηκε
ως ένα βαθμό και το αίτημα για την κατάρτιση
αξιόμαχων ελληνόφωνων τραγουδιστών και χο-
ρωδών, γεγονός που ενίσχυσε περαιτέρω τη μελο-
ποίηση σε ελληνική γλώσσα και τη δημιουργία
ελληνόφωνων μελοδραμάτων. Με τα δεδομένα
αυτά και μέσα από μια σειρά συνεχειών και ρήξε-
ων τα σωματεία αυτά συνέχισαν την πορεία τους
και μετά το 1864, αφήνοντας έως σήμερα και το
αντίστοιχο αποτύπωμα τους.

Μάλιστα, οι βασικές οργανωτικές κατευθύνσεις
των πρώτων αυτών επτανησιακών φιλαρμονικών
σωματείων (όμως με βαρύνοντα, προοδευτικά, ή
αποκλειστικό άξονα τη διατήρηση μιας μπάντας)
οδήγησαν στην διάδοση παρόμοιων μουσικών ορ-
γανισμών εντός και εκτός του επτανησιακού χώ-
ρου, ιδιαιτέρως κατά τα χρόνια μετά της Ένωση. Ει-
δικά στα Επτάνησα, το 1850 ιδρύθηκε η φιλαρμο-
νική της Λευκάδας και το 1890 η κερκυραϊκή Φι-
λαρμονική Εταιρεία «Μάντζαρος», το 1906 ακο-
λούθησε η Ιθάκη, ενώ τα Κύθηρα απέκτησαν το
δικό τους φιλαρμονικό σωματείο το 1964 (με το
νησί ενταγμένο πλέον στο Νομό Πειραιώς). Φι-
λαρμονικά σωματεία ιδρύθηκαν και στην επτανη-
σιακή ύπαιθρο, επίσης ιδιαιτέρως μετά το 1864, κά-
τι που ίσως να αποτελεί προσπάθεια υιοθέτησης ή
εκλαϊκευμένης μίμησης ενός αστικού μουσικού
μοντέλου σε εξωαστικές περιοχές, αλλά δίχως άλλο
αποδεικνύει και την ευρύτερη αποδοχή του.

Σε παρόμοια πορεία κινήθηκε και η «άτυπη» μου-
σική κατάρτιση μέσω των εκτός φιλαρμονικών
σωματείων χορωδιακών και εν γένει φωνητικών
σχημάτων της Επτανήσου. Φυσικά, η χορωδιακή
πρακτική είχε επίσης μακρά πορεία στα νησιά του
Ιονίου, τόσο στην κοσμική όσο και στη θρησκευτι-
κή εκδοχή της. Γνωστή ως άκουσμα ήδη μέσω της
εξωαστικής αυτοσχέδιας πολυφωνίας συναιρέθηκε
δημιουργικά με ακούσματα της έντεχνης μουσικής
και υπήρξε η κινητήρια δύναμη της δημιουργίας
ενός πλούσιου αστικολαϊκού χορωδιακού ρεπερ-
τορίου. Το είδος αυτό βοήθησε καίρια στην εξά-
πλωση της ελληνόγλωσσης μελοποιημένης ποί-
ησης και στην επαφή ευρύτερων κοινωνικών χώ-
ρων εντός και εκτός των επτανησιακών αστικών

κέντρων με λογοτεχνικά μηνύματα και μουσικά
ακούσματα, καθώς και με την οργανωμένη μουσι-
κή πράξη. Παράλληλα, το ρεπερτόριο των συγκε-
κριμένων σχημάτων περιελάμβανε και καταλλή-
λως διασκευασμένα οπερατικά αποσπάσματα και
άλλα φωνητικά ή οργανικά έργα, καθώς και πρω-
τότυπες συνθέσεις. 

Γηγενείς χορωδοί, αρχικά αυτοδίδακτοι και προ-
οδευτικά με σημαντικότερη κατάρτιση, λάμβαναν
συχνά μέρος στα φωνητικά σχήματα των οπερατι-
κών θιάσων. Μάλιστα ο αριθμός τους ήταν τέτοιος,
ώστε πολλές φορές καλυπτόταν πλήρως η ανάγκη
εισαγωγής χορωδών από την Ιταλία. Αρχειακά
στοιχεία, επίσης, έχουν αποδείξει την ύπαρξη
Επτανησίων επαγγελματιών χορωδών τουλάχι-
στον από τις αρχές του 19ου αιώνα, ενώ ιδιαίτερη
θέση είχαν για πολλές δεκαετίες τα αυστηρώς αν-
δρικά χορωδιακά σχήματα. 

Οι χορωδίες και οι μαντολινάτες, όμως, είτε ως αυτό-
νομα σύνολα είτε ως μέρη πολυδύναμης στόχευσης
καλλιτεχνικών σωματείων, ήταν και είναι, επίσης
συνδεδεμένες με την ανάγκη μουσικής έκφρασης ευ-
ρύτερων κοινωνικών χώρων. Μάλιστα, φωνητικά
σχήματα με τη μορφή ωδικών συλλόγων έκαναν την
εμφάνισή τους και στην επτανησιακή ύπαιθρο, ιδι-
αιτέρως μετά το 1864. Η ίδρυση τέτοιων σωματείων,
άλλοτε βραχύβιων και άλλοτε έτι θαλερών, επιβεβαί-
ωσε, όπως και στην περίπτωση των μπαντών, τη ση-
μασία στη συλλογική κοινωνική εμπειρία και της
φωνητικής μουσικής κατά τα πρότυπα «του άστεως».
Η δράση τους, βεβαίως, στηρίζεται στην, βιωματική
και εφαρμοσμένη, κατάρτιση χορωδών και, στην πε-
ρίπτωση των μαντολινάτων, οργανοπαικτών, όπως
αυτή έχει διαμορφωθεί εντός των δομών τους. Η
επτανησιακή χορωδιακή παράδοση συνεχίζει να εί-
ναι ακόμη δυναμική και να συντελεί στη βιωματική
και συστηματοποιημένη μουσική (δια)μόρφωση. 

Η ενσωμάτωση των θεσμικά αναγνωρισμέ-
νων δομών

Το ζήτημα της επτανησιακής τυπικής (δηλαδή της
παρέχουσας τίτλο σπουδών) μουσικής εκπαίδευσης,
πάντως, παρέμεινε για καιρό ζητούμενο ευνοώντας,
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όπως και στην υπόλοιπη χώρα, τη δημιουργία ωδει-
ακών φορέων. Να σημειωθεί, ότι η εν Ελλάδι ωδει-
ακή εκπαίδευση απέκτησε το πρώτο συγκροτημένο
κανονιστικό πλαίσιό της με την ίδρυση του Ωδείου
Αθηνών το 1871. Εντελώς ενδεικτικά, το Ωδείο
Κερκύρας, λειτούργησε αρχικά ως Ωδικός Σύλλο-
γος (1894) και εκκινώντας από τον Μεσοπόλεμο
απόκτησε πλήρη ωδειακή υπόσταση στα μεταπολε-
μικά χρόνια, ενώ ο νέος Φιλαρμονικός Σύλλογος
Ζακύνθου (ιδρ. 1888) επίσης ήδη κατά τον Μεσο-
πόλεμο προέβλεπε στον κανονισμό του και ίδρυση
ωδείου. Προς την ίδια κατεύθυνση κινήθηκε και η
ιδιαίτερης σημασίας οργανωτική αναδιάρθρωση της
Φιλαρμονικής Σχολής Κεφαλληνίας σε ωδείο
(1937, υπό την εποπτεία του Ωδείου Αθηνών, και
1988). Εμβληματική υπήρξε και η δράση της βρα-
χύβιας Μουσικής Σχολής Ρομποτή (1927–1931)
στην Κέρκυρα, ενώ εντός του ίδιου πλαισίου εντάσ-
σεται ακόμα και η σύντομη λειτουργία ωδείου από
την Φιλαρμονική Εταιρεία Κερκύρας στα τέλη της
δεκαετίας του 1970 ή, πιο πρόσφατα, η βραχύχρονη
παρουσία των εξ Αθηνών Εθνικού Ωδείου και
Ωδείου «Φίλιππος Νάκας». Γενικότερα μέσα στον
20ό αιώνα εμφανίστηκαν στα Επτάνησα, παραλλή-
λως με τους ήδη υπάρχοντες φορείς «άτυπης» μου-
σικής κατάρτισης, ευάριθμα ωδειακά (ιδιωτικά και
δημοτικά) εκπαιδευτήρια, καίτοι το ρεύμα της φοί-
τησης ταλαντούχων Επτανήσιων μουσικών στα αν-
τίστοιχα εκπαιδευτήρια της Αθήνας, αλλά και πιο
πρόσφατα του εξωτερικού, δεν σταμάτησε ποτέ να
είναι έντονο. Η τάση αυτή ενδυναμωνόταν λόγω
και των επαγγελματικών ευκαιριών της πρωτεύου-
σας, οι οποίες ειδικά μετά το 1950 ήταν και οι κύριες
οδοί επαγγελματικής αποκατάστασης, δεδομένων
της καταστροφής των επτανησιακών θεατρικών
σκηνών και των τραγικών σεισμών του 1953. 

Η ίδρυση των κατά τόπους Μουσικών Σχολείων
από τη δεκαετία του 1990 έδωσε μια εναλλακτική
εκπαιδευτική δυναμική στο ούτως ή άλλως μουσι-
κά πρόσφορο κλίμα των Επτανήσων και αποτέλε-
σε μια από τις ελάχιστες φορές, κατά τις οποίες το
λεγόμενο «επίσημο κράτος» παρενέβη στα κατά τα
άλλα συνδεδεμένα με την ιδιωτική πρωτοβουλία
μουσικά ζητήματα, ειδικά των Επτανήσων και γε-
νικότερα της Ελλάδος. Πράγματι, και στα Επτάνη-

σα παρατηρείται εδώ και δεκαετίες το εξής ελλαδι-
κό παράδοξο: μια δομή της δευτεροβάθμιας κρατι-
κής εκπαίδευσης να συνδέεται αποκλειστικά για
την απόκτηση μαθητικού και εκπαιδευτικού δυνα-
μικού αφενός με τις μουσικές δομές ενός άλλου
υπουργείου (τα εποπτευόμενα από το Υπουργείου
Πολιτισμού ωδεία, και μόνη εξαίρεση τους προερ-
χόμενους από τα πανεπιστημιακά Τμήματα Μου-
σικών Σπουδών καθηγητές), και αφετέρου με τα
κατά σχεδόν απόλυτο κανόνα ιδιωτικά μουσικά
σωματεία άτυπης εκπαίδευσης (φιλαρμονικοί ορ-
γανισμοί και χορωδίες, στην περίπτωσή των Επτα-
νήσων). Ωστόσο, είναι αναμφισβήτητο, ότι τα
Μουσικά Σχολεία προσέφεραν και προσφέρουν
αξιολογότατο καλλιτεχνικό και κοινωνικό έργο και
συχνά έθεσαν νέα δεδομένα, συνεχίζοντας τη μα-
κρόχρονη μουσική δυναμική των Ιονίων Νήσων. 

Στο συγκεκριμένο πλαίσιο δύναται να ενταχθεί εν
πολλοίς και η ίδρυση το 1992 του πολυδύναμου
και με τρεις κατευθύνσεις (Σύνθεση, Μουσική Ερ-
μηνεία, Μουσικές Επιστήμες) Τμήματος Μουσι-
κών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου. Το
ανώτατο αυτό εκπαιδευτήριο δεν ήταν μόνο νόμι-
μη συνέχεια και της μουσικής ιστορίας των Επτα-
νήσων ως διάδοχος της Ιονίου Ακαδημίας, αλλά
ήρθε να δώσει και βιώσιμη λύση σε πολλά από τα
προαναφερθέντα ζητήματα μέσω των τριών κύ-
κλων σπουδών που θεραπεύει σε προπτυχιακό,
μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο. Παραλλή-
λως ενέταξε στη συνολική εικόνα, όχι μόνο την
ενασχόληση με ιδιαίτερους τομείς της μουσικής
(ενδεικτικά: Παλαιά Μουσική, Τζαζ, Σύνθεση
Ηλεκτρονικής Μουσικής κ.α.), αλλά και την οργα-
νωμένη μουσικολογική έρευνα. 

Τέλος, η δημιουργία του Τμήματος Τεχνολογίας
Ήχου και Μουσικών Οργάνων (2003) στο πλαί-
σιο του πρώην Α.Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων προσέφερε
τη δυνατότητα ενασχόλησης με την εφαρμοσμένη
μουσική τεχνολογία. Η μετατροπή του από το 2018
σε Τμήμα Εθνομουσικολογίας μετά την ενσωμά-
τωση του Α.Τ.Ε.Ι. στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο έχει
ανοίξει έναν δρόμο στη μουσική εκπαίδευση των
Επτανήσων που απομένει να περπατηθεί. 
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