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To 2017 σηματοδοτεί για τη Φιλαρμονική Εταιρεία Κερκύ-
ρας μια τετραπλή επέτειο: τα 100 έτη από το θάνατο του 

Σπυρίδωνος-Φιλίσκου Σαμάρα (1861-1917) και τα 200 έτη 
από τη γέννηση του Σπυρίδωνος Ξύνδα (1817-1896) και του 
Δομένικου Παδοβά (1817-1892), καθώς και τα 150 έτη από 
την πρεμιέρα της όπερας Ο Υποψήφιος (1867). H συγκεκρι-
μένη όπερα, σε μουσική Ξύνδα και λιμπρέτο Ιωάννη Ρινό-
πουλου, αποτέλεσε την πρώτη πλήρη όπερα σε ελληνική 
γλώσσα και το εφαλτήριο για τη δημιουργία ελληνόφωνου 
μελοδράματος.

Οι παραπάνω επέτειοι είναι στενά συνδεδεμένες με τη 
Φιλαρμονική μας: Η όπερα Ο Υποψήφιος ήταν ουσιαστικά 
παραγγελία της Φιλαρμονικής και οι συμμετέχοντες στην 
πρεμιέρα ήταν σχεδόν αποκλειστικά μέλη του ιδρύματός 
μας. Επιπλέον, o συνθέτης και ο λιμπρετίστας ήταν προβε-
βλημένα ιδρυτικά μέλη της Εταιρείας. Ο Ξύνδας, μάλιστα, 
υπήρξε το 1840 εκ των αρχικών ιδρυτών της Φιλαρμονικής. 
Ο Παδοβάς δίδαξε στην Εταιρεία ανώτερα θεωρητικά, το 
1857 αφιέρωσε σε αυτήν την όπερα Dirce και από το 1884 
υπήρξε καλλιτεχνικός διευθυντής της. Ο Σαμάρας συνδέθη-
κε επίσης πολλαπλώς με τη Φιλαρμονική και υπήρξε επίτιμος 
καλλιτεχνικός διευθυντής της από το 1889. Αυτονοήτως, λοι-
πόν, με απόφαση της Δ.Ε. της Φιλαρμονικής το 2017 κηρύ-
χθηκε επισήμως τον Απρίλιο του 2016 έτος αφιερωμένο στις 
παραπάνω επετείους.

Για τους παραπάνω λόγους η Δ.Ε. αισθάνεται ιδιαίτερη 
ικανοποίηση για την αποψινή παρουσίαση στην άνευ πε-
ρικοπών αρχική μορφή του τού κωμικού μελοδράματος Ο 
Υποψήφιος. Η πρόσφατη διάθεση νέων τεκμηρίων έδωσε 
τη δυνατότητα της ανασύστασης αυτής της εμβληματικής 
όπερας και της αποκάλυψης της περιπετειώδους πορείας 
της μέσα στον ελληνικό μουσικοθεατρικό χωροχρόνο. Η έκ-
δοση τον Ιανουάριο του 2017 επετειακού τόμου με το αρχικό 
λιμπρέτο και, για πρώτη φορά, με την ολοκληρωμένη μορ-
φή του έργου (αποτέλεσμα της συνέργειας ομάδων εργασί-
ας της Φιλαρμονικής και του ΤΜΣ του Ιονίου Πανεπιστημίου) 
αποτέλεσε το εφαλτήριο της αποψινής παράστασης. 

Ο αρχιμουσικός της Συμφωνικής Ορχήστρας μας, 
Άλκης Μπαλτάς, ανέλαβε βασισμένος στις πηγές το επίπο-
νο έργο της επιμέλειας και αποκατάστασης του μουσικού 
υλικού, καθώς και τη διδασκαλία και τον συντονισμό των 
εκλεκτών συντελεστών της αποψινής παραγωγής. Όλους 
αυτούς τους επίλεκτους λειτουργούς της τέχνης τους, την 
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ιδιαίτερη δραστηριότητα των οποίων θα αναγνώσετε στις 
σελίδες που ακολουθούν, η Δ.Ε. επιθυμεί να τους εκφράσει 
τις θερμές ευχαριστίες της για την κομβική συμβολή τους 
στην αναβίωση της πρώτης όπερας σε ελληνική γλώσσα. 

Η Δ.Ε. αισθάνεται, τέλος, ιδιαίτερη χαρά, διότι, όπως το 
1867, έτσι και σήμερα η παραγωγή του Υποψηφίου πραγμα-
τοποιείται με σχεδόν αποκλειστικά κερκυραϊκές μουσικές και 
θεατρικές δυνάμεις. Αυτό δεν σημαίνει, βεβαίως, ότι στέκεται 
στην στείρα επανάληψη μιας ακόμη κερκυραϊκής «πρωτιάς» 
του παρελθόντος. Αντιθέτως, η Δ.Ε. επιθυμεί να υπογραμμί-
σει το αυτονόητο, όπως προκύπτει και μέσα από τις σελίδες 
του ανά χείρας τομιδίου: η Κέρκυρα έχει και τις δυνάμεις και 
τη θέληση να προβάλει τον πολιτισμό της, φτάνει οι πολυ-
σχιδείς και δραστήριες αυτές δυνάμεις να συνασπιστούν για 
την επίτευξη του Αγαθού αυτού σκοπού. Στο πλαίσιο αυτό, 
ιδιαίτερο ρόλο έπαιξαν και οι χορηγοί της παραγωγής, οι 
οποίοι στάθηκαν στο ύψος του αποψινού εγχειρήματος. Η 
Δ.Ε. τους ευχαριστεί θερμά, διότι δίχως τη δική τους συμβολή 
ελάχιστα θα μπορούσαν να έχουν πραγματοποιηθεί.

Σπύρος Παδοβάς
Πρόεδρος Δ.Ε.

Φιλαρμονικής Εταιρείας Κερκύρας
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Θεωρώ την συμμετοχή μου στις παραστάσεις της πρώ-
της όπερας στην ελληνική γλώσσα, ως μία ιδιαίτερα 

σημαντική στιγμή της καλλιτεχνικής μου σταδιοδρομίας. 
Η όπερα του Σπυρίδωνα Ξύνδα «ο Υποψήφιος», η οποία 
παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην Κέρκυρα πριν 150 
χρόνια, αποτελεί ένα ιστορικό ορόσημο για την Λυρική Τέ-
χνη στην Ελλάδα. Πέραν, όμως, της μεγάλης ιστορικής της 
σημασίας, η όπερα αυτή είναι ένα θαυμάσιο μουσικό έργο 
που δεν έχει σε τίποτε να ζηλέψει από τις όπερες των σπου-
δαίων Ιταλών δημιουργών της ίδιας εποχής. Πιστεύω, από-
λυτα, πως αν ο «Υποψήφιος» τύχαινε προβολής αντίστοιχης 
με εκείνη των γνωστών συνθετών όπερας του 19ου αιώνα, 
θα παιζόταν μέχρι σήμερα σε όλα τα λυρικά θέατρα του κό-
σμου ως ένα εξαιρετικό υπόδειγμα κωμικής όπερας. 

Η μουσική της όπερας «Υποψήφιος» έχει πηγαία 
έμπνευση, ανεπιτήδευτο μελωδισμό που συναρπάζει, άριες, 
φωνητικά ντουέτα, τερτσέτα και κουαρτέτα όλα γραμμένα με 
τέχνη και με αδιάλειπτο μουσικό ενδιαφέρον, ωραία χορωδι-
ακά μέρη που αποφασιστικά συμβάλουν στην αύξηση του 
μουσικού και σκηνικού ενδιαφέροντος και σημαντική συμμε-
τοχή της ορχήστρας κατά τα πρότυπα των μεγάλων Ιταλών 
δασκάλων.

Είμαι ευτυχής που στην τόσο σημαντική αυτή παρα-
γωγή είχα πολύ άξιους συνεργάτες, αποκλειστικά σχεδόν 
Κερκυραίους, που με τον επαγγελματισμό τους συνέβαλαν, 
ως βασικοί συντελεστές, στην άρτια μουσική και σκηνική 
προετοιμασία του έργου. Ένα ιδιαίτερα μεγάλο ευχαριστώ 
και προς τους μουσικούς της ορχήστρας και προς όλους 
τους χορωδούς οι οποίοι με ενθουσιασμό και ανιδιοτελή 
αφοσίωση συμμετείχαν στην κοπιαστική προετοιμασία της 
όπερας.

Η Φιλαρμονική Εταιρεία Κέρκυρας, η «Παλαιά», με την 
αναβίωση του έργου «ο Υποψήφιος» προχώρησε σε μία 
ιστορικής σημασίας πολιτιστική πρόταση, μένοντας συνε-
πής σε έναν από τους στόχους που από την ίδρυσή της 
(1840) είχε θέσει: την προβολή σημαντικών έργων Ελλήνων 
συνθετών. Η όπερα «Υποψήφιος» ανήκει στην ιστορία του 
μουσικού πολιτισμού της Ελλάδας στον οποίο τόσο σημα-
ντικό ρόλο έπαιξαν τα Επτάνησα και ιδιαίτερα η Κέρκυρα.

Άλκης Μπαλτάς
Αρχιμουσικός Συμφωνικής Ορχήστρας
της Φιλαρμονικής Εταιρείας Κέρκυρας
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Εδώ σε αυτόν τον τόπο, 150 χρόνια πριν, γράφτηκε και 
μελοποιήθηκε από δύο Κερκυραίους, η πρώτη όπερα με 

ελληνικό λιμπρέτο. Και ελληνικό λιμπρέτο σημαίνει ελληνική 
γλώσσα. Ελληνικό μέλος. Ελληνικό χρώμα. Ελληνικό ύφος. 
Ελληνικός μύθος. 

Και ο μύθος που επέλεξαν οι δημιουργοί, δεν έχει να 
κάνει με θεούς και ήρωες. Έχει να κάνει με απλούς ανθρώ-
πους. Ανθρώπους της γης. Του μόχθου. Στην όπερα “Ο 
Υποψήφιος” λάμπει ο τόπος μας. Ο ουρανός μας. Η κερ-
κυραϊκή ύπαιθρος. Ζούμε, μαζί με τους ανθρώπους του χω-
ριού της ιστορίας, μια ολόκληρη μέρα. Από το χάραμα μέχρι 
το δειλινό. Και μαζί με τον μόχθο και τις αγωνίες τους γινό-
μαστε κοινωνοί μιας ιστορίας αγάπης. Μιας αγάπης ανάμε-
σα σε δυο νέους από διαφορετικά κοινωνικά στρώματα. Οι 
ταξικές ανισότητες της μικρής κοινωνίας εμποδίζουν αυτά 
τα δύο πλάσματα να ενωθούν. Η επίσκεψη ενός υποψήφι-
ου βουλευτή δίνει ελπίδες στους ντόπιους για μια καλύτερη 
ζωή, μια ευτυχισμένη λύση στο νεαρό ζευγάρι της ιστορίας 
μας και διαβεβαιώσεις για υπερψήφιση του βουλευτή στις 
επόμενες εκλογές. 

Το έργο φωτίζει με χιούμορ τη ζωή, τις συνήθειες και 
τα προβλήματα της μικρής κοινωνίας του χωριού. Στο τέλος 
θριαμβεύουν η αγάπη και το... συμφέρον. 

Σήμερα, μετά από 150 χρόνια, συναντήθηκαν και ένω-
σαν τις καλλιτεχνικές τους δυνάμεις τρεις σπουδαίοι φορείς 
του τόπου. Η Φιλαρμονική Εταιρία Κερκύρας, η αγαπημένη 
μας “Παλαιά” –ορόσημο στην ιστορία του νησιού μας– το 
Ιόνιο Πανεπιστήμιο και η Χορωδία Κερκύρας. 

Μαζί τους και εγώ, ευγνώμων για αυτή τη σύμπραξη, 
ευχαριστώ από καρδιάς τη Διοικητική Επιτροπή της ΦΕΚ και 
τον πρόεδρό της Σπύρο Παδοβά για την τιμητική πρόταση 
και την υπέροχη συνεργασία. 

Ουσιαστική όπως πάντα η συνδημιουργία με τον μαέ-
στρο μας Άλκη Μπαλτά και τους αγαπημένους μου συνερ-
γάτες Άκη Χειρδάρη και Πηνελόπη Μαμάλου, τις μαέστρους 
των χορωδιών, τις πιανίστριες, τους σολίστες και τα υπέ-
ροχα πλάσματα –τους μουσικούς και τους χορωδούς μας. 
Μαζί σαν να νικήσαμε –έστω για λίγο– τη βαρύτητα της γης. 
Πιστέψαμε στο όνειρο και σας το παρουσιάζουμε με την ελ-
πίδα να κερδίσουμε την αγάπη και το χειροκρότημα σας. 

 
        Πέτρος Γάλλιας

        Σκηνοθέτης
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Τα πρόσωπα του έργου κατά την πρεμιέρα της Όπερας.
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Τα πρόσωπα του έργου

* * *

Κυρ-Πολυλογάς, υποψήφιος βουλευτής
Σωτήρης Τριάντης

Γερο-Γιάγκος, Προύχων του χωριού
Παντελής Κοντός

Χρίστινα, κόρη του Γερο-Γιάγκου
Ρόζα Πουλημένου

Γιώργης, χωρικός και αγαπημένος της Χριστίνας
Αντώνης Κορωναίος

Κυρ-Δήμος, Προεστός του χωριού
Πέτρος Καρύδης

Αστυνομικός Κλητήρας
Άρης Προσπαθόπουλος 

Χωρικοί 
(μικτή χορωδία)

δέκαρχοι, 
μουσικοί του χωριού, 

υπηρέτης του Κυρ-Πολυλογά 
(άφωνα πρόσωπα)

* * *

Η πλοκή του έργου λαμβάνει χώρα σε ένα χωριό της Κέρκυρας
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Τα μέρη του έργου

*  *  *

1) Εισαγωγή

Πράξη Α΄

2) Χορωδιακό αγροτών 
3) Σκηνή και Καβατίνα Γιώργη 
4) Σκηνή και Καβατίνα Χριστίνας 
5) Ντουέτο Χριστίνας και Γιώργη 
6) Άρια Γερο-Γιάγκου 
7) Σκηνή και Ντουέτο Χριστίνας και Γερο-Γιάγκου 
8) Φινάλε Α΄ Πράξης (Γερο-Γιάγκος, Προεστός, Χριστίνα, Γιώργης, χωρικοί)

Πράξη Β΄

9) Εισαγωγική Σκηνή, Γερο-Γιάγκος και χωρικοί
10) Σκηνή και Άρια Υποψήφιου 
11) Σκηνή και Χορωδιακό: Γιώργης και οι προηγούμενοι 
12) Σκηνή και Ντουέτο Χριστίνας και Γιώργη 
13) Κουαρτέτο και Φινάλε: Κλητήρας, Γιώργης, Γερο-Γιάγκος, Χριστίνα, Προεστός 

Πράξη Γ΄

14) Σκηνή και Τερτσέτο: Υποψήφιος, Προεστός, Γερο-Γιάγκος 
15) Σκηνή και Τερτσέτο: Υποψήφιος, Γερο-Γιάγκος, Χριστίνα 
16) Χορωδιακό χωρικών 
17) Σκηνή και Άρια Προεστού 
18) Σκηνή: Προεστός, Γιώργης, Υποψήφιος, Γερο-Γιάγκος, Κλητήρας, χορωδία 
19) Τελική Σκηνή 

*  *  *
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O Υποψήφιος

Σύνοψη του έργου

*  *  *

Η Α΄ Πράξη αρχίζει με μια ομάδα εξαθλιωμένων χωρικών, οι οποίοι ξεκινούν για τις 
αγροτικές εργασίες τους. Ο Γιώργης, νεαρός και φτωχός αγρότης, είναι ερωτευμένος με 
την Χριστίνα, κόρη του γέρο-Γιάγκου, προύχοντα του χωριού που φιλοδοξεί να καταλάβει 
την θέση του προεστού. Η Χριστίνα, όμως, δεν τολμά να μιλήσει στον πατέρα της, αφού 
γνωρίζει εκ των προτέρων τις αντιρρήσεις του εξαιτίας της οικονομικής κατάστασης του 
Γιώργη. Όταν τελικά το επιχειρεί εισπράττει την οργή του Γιάγκου. Την στιγμή εκείνη έρχεται 
η είδηση ότι ένας αριστοκράτης υποψήφιος βουλευτής θα επισκεφθεί το χωριό. 

Στην Β΄ Πράξη εμφανίζεται ο υποψήφιος, ο «κυρ-Πολυλογάς», ο οποίος στην άριά 
του αυτοψυχογραφείται ως υπερόπτης και ψηφοθήρας με ελάχιστους ηθικούς ενδοια-
σμούς προκειμένου να εξασφαλίσει την εκλογή του. Ο Γιώργης υπόσχεται στον αριστο-
κράτη πολλές ψήφους, αν αυτός μεθοδεύσει τον γάμο του με τη Χριστίνα και ο Υποψήφιος 
συμφωνεί. Ο Γιώργης ανακοινώνει στη Χριστίνα το σχέδιό του. Εμφανίζεται, όμως, ένας 
διεφθαρμένος αστυνομικός κλητήρας, ο οποίος επιδεικνύει στο Γιώργη πλαστό ένταλμα 
σύλληψης για χρέη ζητώντας του παράνομη χρηματική αμοιβή για να μην το εκτελέσει. Η 
βίαη εμφάνιση του Γερο-Γιάγκου οδηγεί, καθορίζει και το απρόοπτο τέλος της Πράξης.

Στην Γ΄ Πράξη ο πολιτευτής κολακεύοντας τον Προεστό του χωριού και εκμεταλλευ-
όμενος τη φιλοδοξία του Γιάγκου να γίνει εκείνος προεστός βάζει σε εφαρμογή το σχέδιό 
του, το οποίο μέσα από χειρισμούς και απρόοπτα (με κορυφαία τη σωτηρία του Γιώργη 
από την πλεκτάνη του επίορκου αστυνομικού κλητήρα με την παρέμβαση του Υποψηφίου) 
οδηγεί στον γάμο των δύο ερωτευμένων. Ο Υποψήφιος φεύγει από το χωριό υποσχόμε-
νος για ακόμη μια φορά, ότι θα πράξει τα καλύτερα για τους ψηφοφόρους του, οι οποίοι 
με τη σειρά τους τον διαβεβαιώνουν για τη θετική ψήφο τους.

*  *  *
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1867-2017: Ένας «Υποψήφιος Βουλευτής» 
ακτινογραφεί την ελλαδική κοινωνία

*  *  *

Η κωμική όπερα Ο Υποψήφιος σε μουσική του εκ των αρχικών ιδρυτών της Παλαιάς 
Φιλαρμονικής Σπυρίδωνος Ξύνδα (1817-1896) και λιμπρέτο του μέλους της Φιλαρμο-

νικής Ιωάννη Ρινόπουλου (1831-1915) έχει περάσει στην ιστορία ως η πρώτη όπερα, η 
οποία βασίστηκε σε ελληνικό λιμπρέτο και παρουσιάστηκε από ελληνικό θίασο. Το έργο 
αποτελούσε ουσιαστικά παραγγελία της Φιλαρμονικής. Κατά τη θεατρική περίοδο 1867-
68 η Παλαιά Φιλαρμονική είχε αναλάβει την θεατρώνηση του κερκυραϊκού θεάτρου San 
Giacomo και η πρεμιέρα του έργου στην Κέρκυρα το φθινόπωρο του 1867 υπήρξε μέρος 
της άγνωστης έως πρόσφατα θεατρικής δραστηριοποίησης του ιδρύματος. Ο Υποψήφι-
ος πρωτοπόρησε εξαιτίας της χρήσης αφενός της δημοτικής γλώσσας στο λιμπρέτο και 
αφετέρου μελωδικών στοιχείων της επτανησιακής και ηπειρωτικής υπαίθρου στη μουσική, 
συνδυάζοντάς τα επιπλέον αρμονικά με τις συμβάσεις του ευρωπαϊκού μελοδράματος 
των μέσων του 19ου αιώνα. Επίσης, η πρεμιέρα του έργου στην Αθήνα την άνοιξη του 1888 
έδωσε το έναυσμα για τη δημιουργία του πρώτου ελληνόφωνου επαγγελματικού οπερατι-
κού θιάσου, ο οποίος αποτέλεσε τον «πρόγονο» της σημερινής Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

Περισσότερο από όλα αυτά, όμως, Ο Υποψήφιος πρωτοπόρησε και από πλευράς 
μηνυμάτων: η πρώτη όπερα σε ελληνική γλώσσα δεν αφορούσε στη δόξα του αρχαίου ή 
του πρόσφατου παρελθόντος, αλλά αντιθέτως παρουσίαζε ρεαλιστικά, καίτοι με κωμικό 
τρόπο, τις δυσκολίες της κερκυραϊκής αγροτιάς και τους ανερμάτιστους και διαπλεκόμε-
νους πολιτικούς, οι οποίοι μαζί με τους πρόθυμους ακολούθους τους εκμεταλλεύονταν 
τους αμόρφωτους και πάμπτωχους αγροτικούς πληθυσμούς του νησιού με μόνο στόχο 
την νομή και διατήρηση της εξουσίας.

Η ανάληψη της ευθύνης του κερκυραϊκού θεάτρου το καλοκαίρι του 1867 από τη 
Φιλαρμονική Εταιρεία Κέρκυρας δίχως άλλο έπαιξε πολλαπλό ρόλο στις συνθήκες διαμόρ-
φωσης του έργου και σε όλες τις προαναφερθείσες πρωτιές. Ο ελάχιστος χρόνος προετοι-
μασίας μιας πλήρους θεατρικής περιόδου ενδεχομένως να ήταν ο καταλύτης εκείνος που 
ώθησε τους εμπλεκόμενους στα θεατρικά να παρουσιάσουν ολοκληρωμένο ένα έργο το 
οποίο ως ιδέα απασχολούσε από καιρό τους δημιουργούς του. Πράγματι, η δημιουργία 
του Υποψήφιου ουσιαστικά είχε ξεκινήσει δέκα χρόνια νωρίτερα στην υπό βρετανική διοίκη-
ση Κέρκυρα και ενώ ο Ξύνδας είχε συνθέσει τις ιταλόγλωσσες όπερες Anna Winter (1855, 
λιμπρέτο Σπυρίδωνος Κάλλου) και Conte Giuliano (1856, λιμπρέτο Γεράσιμου Μαρκορά). 
Τον Φεβρουάριο του 1857 παρουσιάστηκαν δύο κωμικές σκηνές αμφότερες σε μουσική 
Ξύνδα, οι οποίες το 1867 αποτέλεσαν κεντρικές δομικές ενότητες του Υποψηφίου: Πρόκει-
ται για τον «Οδυρμό του Κερκυραίου χωρικού» (σε στίχους του ίδιου του Ξύνδα) και τον 
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«Υποψήφιο» (σε στίχους του επίσης εκ των αρχικών ιδρυτών της Φιλαρμονικής, Νικολάου 
Μακρή). Ο Ιωάννης Ρινόπουλος, πρωτεργάτης της δημιουργίας θεατρικού θιάσου στη 
Φιλαρμονική και αργότερα δάσκαλος ηθοποιίας στον κερκυραϊκό Δραματικό Σύλλογο 
«Φοίνιξ», βασίστηκε στις παραπάνω σκηνές για να δημιουργήσει το λιμπρέτο της όπερας 
Ο Υποψήφιος. Μάλιστα συμπεριέλαβε στο έργο αυτούσιες τις σκηνές αυτές, την μεν πρώ-
τη στην Α΄ Πράξη (Άρια του Γερο-Γιάγκου), τη δε άλλη στη Β΄ Πράξη (Σκηνή και Άρια του 
Υποψήφιου). 

Κοινό σημείο σύνδεσης των κεντρικών ιδεών της όπερας είναι η διαφοροποίηση του 
αστικού κέντρου με την ύπαιθρο και η σχέση αλληλεξάρτησής τους, τόσο σε οικονομικό 
όσο και σε πολιτικό επίπεδο. Ωστόσο, η δράση του έργου σκόπιμα παρέμεινε χρονικά 
στο, παλαιοκαθεστωτικό πλέον, 1857, παρότι αφενός οι ανήθικοι πολιτικοί δεν εξέλειπαν 
ποτέ και αφετέρου ήδη από την επαύριον της Ένωσης, με αποκορύφωμα ακριβώς την 
περίοδο 1867-68, το αγροτικό πρόβλημα της Κέρκυρας εξελίχθηκε σε φλέγον κοινωνικό και 
κοινοβουλευτικό ζήτημα. Με το δεδομένο αυτό, μάλιστα, η συγκεκριμένη όπερα αποκτού-
σε τότε ιδιαιτέρως επίκαιρο χαρακτήρα. Γίνεται, λοιπόν, σαφές, ότι ο Υποψήφιος δεν είναι 
η ρηχή, απλοϊκή και μάλλον καρικατουρίστικη όπερα, όπως συχνά πιστεύεται. Αντιθέτως, 
πρόκειται για ένα επίκαιρο έργο, το οποίο κάτω από τη φαινομενική απλοϊκότητά του πα-
ρουσίασε μέσα στο εμβληματικό για την κερκυραϊκή ιθύνουσα τάξη θέατρο San Giacomo 
καταστάσεις που έπαιρναν αποστάσεις από τη ρομαντική εξιδανίκευση προσώπων και 
συνθηκών, και έφερναν το κοινό κάτω από τον μανδύα της κωμικής πλοκής εμπρός στη 
βασανιστική πραγματικότητα.

Το, ακόμη και σήμερα, επίκαιρο των κοινωνικών μηνυμάτων και των ανθρώπινων 
συμπεριφορών που περιγράφονται στον Υποψήφιο, φαίνεται ότι εξηγεί και τις παρεμβά-
σεις που επιβλήθηκαν στο έργο σε μετέπειτα περιόδους, αλλοιώνοντας καίρια τη στόχευσή 
του. Πράγματι, πέρα από τις όποιες εν πολλοίς εύλογες μικροδιαφοροποιήσεις στα μετα-
γενέστερα αντίγραφα του έργου εντοπίζονται σημαντικές αποκλίσεις στη δομή και στο 
περιεχόμενο σε σχέση με την αρχική μορφή του. Οι σημαντικές αυτές διαφοροποιήσεις 
από το πρωτότυπο του Ξύνδα φαίνεται να αντανακλούν παρεμβάσεις, οι οποίες, είτε με τη 
συγκατάθεση του συνθέτη είτε άνευ αυτής, επιβλήθηκαν για λόγους άλλοτε πρακτικούς 
και άλλοτε «πολιτικής ορθότητας». Τα χρονικό σημείο έναρξης των παρεμβάσεων αυτών 
πρέπει να τοποθετηθεί, αν όχι στην, σίγουρα αμέσως μετά την αθηναϊκή πρεμιέρα του 
έργου (14/26.3.1888, Θέατρο Αθηνών, παρόντων του Ξύνδα και του Ρινόπουλου), το πι-
θανότερο από τη στιγμή, κατά την οποία ο Υποψήφιος απετέλεσε αναπόσπαστο μέρος 
του ρεπερτορίου του Ελληνικού Μελοδραματικού Θιάσου (1889 και εξής). 

Ωστόσο, αυτές οι μεταγενέστερες παρεμβάσεις είχαν ως αποτέλεσμα την παντελή 
αποδυνάμωση της όπερας τόσο από μουσικοδραματικής απόψεως όσο και σε σχέση με 
τα κοινωνικά μηνύματά της. Η υπερπροβολή της ευτυχούς κατάληξης του ειδυλλίου των 
δύο εραστών, η μεταμόρφωση του Υποψηφίου σε έναν δευτεραγωνιστή μιας απλοϊκής 
ερωτικής πλεκτάνης, η απαλοιφή της αναχώρησής του με τον χαρακτηριστικό «ξύλινο» 
πολιτικό λόγο του (υπογραμμιζόμενο και από τη μουσική συνοδεία), το αμήχανο «κόψιμο» 
της σκηνής της αποκάλυψης του επίορκου αστυνομικού κλητήρα και η παράλειψη όσων 
στοιχείων του λιμπρέτου αφορούσαν στις πολιτικές διαπλοκές είχαν μεταμορφώσει ήδη 
στις αρχές του 20ού αιώνα το έργο των Ξύνδα / Ρινόπουλου από τη στοχευμένη κοινωνικο-
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πολιτική κριτική του 1867 σε μια αφελή ιστορία αγάπης. Η σημαντική αυτή αλλοίωση στη 
στόχευση του έργου σε σχέση με την αρχική μορφή του διαμόρφωσε την πορεία και την 
πρόσληψη της όπερας στις επόμενες δεκαετίες, μιας και σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομέ-
να αυτή η μεταγενέστερη και εξαιρετικά τροποποιημένη εκδοχή διαδόθηκε και εδραιώθηκε 
μετά το 1888 μέσα από την παρουσίαση του έργου εντός Ελλάδος, καθώς και στις κυριό-
τερες κοιτίδες του ελληνικού παροικιακού ελληνισμού.

Το πλήρωμα του χρόνου για την αποκατάσταση της αρχικής μορφής του έργου 
ήρθε το καλοκαίρι του 2016, όταν νέα ιδιόγραφα τεκμήρια που περιείχαν την αρχική μορ-
φή του έργου ήρθαν στη επιφάνεια. Τα τεκμήρια αυτά προσέφεραν, εκτός από την άνευ 
περικοπών μορφή αυτής της πρώτης ελληνόγλωσσης όπερας, τη μέχρι τότε άγνωστη 
ορχηστρική εισαγωγή της και τη δυνατότητα πλήρους αποκατάστασης της αρχικής ενορ-
χήστρωσής της. Η Φιλαρμονική Εταιρεία Κερκύρας και ο αρχιμουσικός της Συμφωνικής 
Ορχήστρας της, Άλκης Μπαλτάς, δέχθηκαν την πρόκληση, και έτσι απόψε, 150 έτη μετά 
την πρεμιέρα του Υποψηφίου, το πρώτο οπερατικό έργο σε ελληνική γλώσσα παρουσιά-
ζεται και πάλι ολοκληρωμένο, υπενθυμίζοντας βασανιστικά ότι εν τέλει ελάχιστα πράγματα 
έχουν αλλάξει στο ενδιάμεσο στην ελλαδική κοινωνία.

Κώστας Καρδάμης

Η Κερκυραϊκή ύπαιθρος το 1853. Έργο του Henry Cook (1819–1890)
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Συντελεστές της παράστασης

*  *  *

ΣΥΜΦΩΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ 
ΤΗΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Τ.Μ.Σ. ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΧΟΡΩΔΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

*  *  *

Μουσική Διεύθυνση: Άλκης Μπαλτάς

Σκηνοθεσία: Πέτρος Γάλλιας

Σκηνικά: Άκης Χειρδάρης
Κοστούμια: Πηνελόπη Μaμάλου

Διδασκαλία Φωνητικού Συνόλου ΤΜΣ/ΙΠ: Μιράντα Καλδή 
Διδασκαλία Χορωδίας Κέρκυρας: Χριστίνα Καλλιαρίδου

Βοηθοί διδασκαλίας χορωδίας ΤΜΣ/ΙΠ: 
Αλέξανδρος Κομνάς, Σοφία Κετεντζιάν (κατεύθυνση Διεύθυνση Χορωδίας)

Ευαγγελία Νικολαΐδου (πιανιστική συνοδεία, κατ. Παιδαγωγική του πιάνου)

Μουσική Προετοιμασία: Βίκυ Στυλιανού, Μαριλένα Ελούλ
Βοηθός μαέστρου: Φωτεινή Αγγέλη

Επιμέλεια μουσικού υλικού: Άλκης Μπαλτάς, Βίκυ Στυλιανού
Κατασκευή σκηνικών: Χρήστος Μπογδάνος

Tεχνική υποστήριξη: Vrionis Audio Visual
Xειριστής φωτισμών και ήχου: Κώστας Βλάχος

Υποβολείο: Ήρα Ζέρβα
Αναπαραγωγή υπερτίτλων: Γιάννης Τρύφωνας

Μουσικός οδηγός βιντεοσκόπησης: Σπύρος Θύμης
Κομμώσεις: Χριστίνα Κουλούρη

Οργάνωση παραγωγής: Μαρία Σουρβίνου, Σπύρος Κακαρούγκας 
Γραφιστική επιμέλεια αφίσας - προγράμματος: Δημήτρης Βλάχος

Εκτύπωση: Print Shop Corfu
                      



- 16 -

Άλκης Μπαλτάς
Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη.

Σπούδασε μουσική (βιολί και ανώτερα θεωρητικά) στο 
Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης.

Το 1974 πήρε το πτυχίο Νομικής του Α.Π.Θ.

Συνέχισε τις μουσικές του σπουδές στη Hochschule 
der Künste του Βερολίνου, από όπου πήρε το δίπλωμα σύν-
θεσης και διεύθυνσης ορχήστρας.

Από το 1983 έως το 1992 ήταν Καλλιτεχνικός Διευθυ-
ντής της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης.

Από το 1994 έως το 1997 είχε τη θέση του Καλλιτεχνικού 
Διευθυντή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής 

Κατά την περίοδο 1997-1999 ανέλαβε την Καλλιτεχνική 
Διεύθυνση των Μουσικών Συνόλων της ΕΡΤ.

Από το 2004 έως το 2008 ο Δήμος Κέρκυρας του ανέθε-
σε την καλλιτεχνική διεύθυνση της Συμφωνικής Ορχήστρας 
του Δήμου Κερκυραίων

2011- 2017 Καλλιτεχνικός Διευθυντής της Συμφωνικής 
Ορχήστρας Κύπρου 

Από τον Μάιο του 2010 είναι ο Αρχιμουσικός της Συμ-
φωνικής Ορχήστρας της Φιλαρμονικής Εταιρείας Κέρκυρας.

Έχει την καλλιτεχνική ευθύνη του Φεστιβάλ Πάτμου «Η 
Θεία Αποκάλυψη της Μουσικής» από το 2001 μέχρι σήμερα. 

Είναι, επίσης, διευθυντής του Ωδείου «Μουσικό Κολλέ-
γιο» στη Θεσσαλονίκη. 

Από το 1992 μέχρι το 2011 δίδαξε στο Α.Π.Θ τα μαθή-
ματα ενορχήστρωσης και διεύθυνσης ορχήστρας. Από το 
1999 έως το 2013 ήταν διευθυντής του Ελληνικού Ωδείου 
Αθηνών.

Ο Άλκης Μπαλτάς είναι μέλος της Ένωσης Ελλήνων 
Μουσουργών. 

Πολλά έργα του (μουσική δωματίου, χορωδιακά, για 
ορχήστρα, όπερα, κλπ.) έχουν επανειλημμένα εκτελεστεί 
τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Συνθέσεις του 
έχουν διακριθεί σε ελληνικούς καθώς και σε διεθνείς διαγω-
νισμούς (Ιταλία, Ισπανία). 

Έργα του («Μουσικές Στιγμές», «Μικρά Τραγούδια του 
Έρωτα», «Ελληνικοί Διάλογοι», «Τα τραγούδια του κοσμοκα-
λόγερου» έχουν κυκλοφορήσει σε cds. 

Βιογραφικά σημειώματα συντελεστών

*  *  *



- 17 -

Ως μαέστρος έχει διευθύνει όλες τις ελληνικές ορχή-
στρες και έχει δώσει πολλές συναυλίες σε χώρες του εξωτε-
ρικού (Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία, Βέλγιο, Τσεχοσλοβακία, Σου-
ηδία, Αυστρία, Γερμανία, Γιουγκοσλαβία, Βουλγαρία, Ρου-
μανία, Κύπρος, Σοβιετική Ένωση, Τουρκία, ΗΠΑ, Αργεντινή, 
Κατάρ, Αυστραλία, Αγγλία, κ.α.).

Πέτρος Γάλλιας 
Γεννήθηκε στην Κέρκυρα όπου κι έκανε τις πρώτες του μου-
σικές και χορευτικές σπουδές. Παρακολούθησε μαθήματα 
χορού στην Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης και σε σεμι-
νάρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Το 1993 αποφοίτησε 
από την Ανώτερη Σχολή Δραματικής Τέχνης του Εθνικού Θε-
άτρου. 

Ως ηθοποιός και χορευτής συνεργάστηκε με το Εθνικό 
Θέατρο, τη Μαρία Χορς, το Θίασο Πορφύρα της Ειρήνης 
Παπά, το Μιχάλη Κακογιάννη, το Μέγαρο Μουσικής Αθη-
νών, τα Χορικά της Ζουζούς Νικολούδη, το Χοροθέατρο 
Ροές, το Θέατρο Τέχνης κ.ά. 

Το 1994 πρωταγωνίστησε στην ταινία «Τέλος Εποχής» 
του Αντώνη Κόκκινου.

Έχει χορογραφήσει ή σκηνοθετήσει: 93 Θεατρικά Έργα, 
40 Όπερες, 32 Χοροθεατρικά Έργα, 4 μικτά θεάματα, 3 Κου-
κλοθέατρα, 9 Έργα με Παιδιά και 6 με Εφήβους, μεταξύ άλ-
λων, για την Fujiwara Opera του Τόκιο, το Μέγαρο Μου-
σικής Αθηνών, το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, το 
Εθνικό Θέατρο (Κεντρική, Πειραματική, Παιδική Σκηνή), την 
Εθνική Λυρική Σκηνή (Κεντρική, Παιδική Σκηνή), την Όπερα 
Δωματίου Αθηνών, το Φεστιβάλ Αθηνών, τα ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βό-
λου, Κέρκυρας, Κοζάνης, Κρήτης και Ρούμελης, την Έξοδο 
Λάρνακας, τα Θέατρα: 104, Εγνατία, Θέατρον, Κιβωτός, Πει-
ραιώς 131, Χορν, Ίδρυμα Κακογιάννη.

Από το 1997 διδάσκει σε σεμινάρια και στο Εργαστή-
ρι Ηθοποιών του Εθνικού Θεάτρου (1999-2001), στο Τμήμα 
Μουσικών Σπουδών του Ιόνιου Πανεπιστήμιου (2008), στο 
Όπερα Στούντιο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής (2009) και στη 
Θερινή Ακαδημία Όπερας (Όπερα Δωματίου Κέρκυρας / 
τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιόνιου Πανεπιστήμιου / ΔΗ.
ΠΕ.ΘΕ. Κέρκυρας (2012), στο Centro Sociale di Salerno στο 
πλαίσιο του προγράμματος “CFP D e per il progetto Quelli 
che la Danza/Ra.i.d. Festival” (2014), Dance Days 4 Χανιά 
(2014), στο Μεταπτυχιακό Τμήμα των Θεατρικών Σπουδών 
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου / Ναύπλιο (2016, 2017).

Έχει σκηνοθετήσει τις παραστάσεις του Χοροθεατρι-
κού Ομίλου του Κολεγίου Αθηνών (1997-2001) και του Μου-
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σικού Ομίλου του Αρσάκειου Τοσίτσιου Ιδρύματος Αθηνών 
(2006). 

Για το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κέρκυρας έχει σκηνοθετήσει: την όπε-
ρα του Τζιακίνο Ροσίνι,“La cambiale di matrimonio” (2008 
- στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος Εδαφικής Συ-
νεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2007 – 2013 / “La bottega delle 
voci - opera dei Giovani”), “Το Καμπιέλο” του Γκολντόνι 
(2012), τις “ασκήσεις ετοιμότητας” (2013 - “in readiness” 
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος La bottega 
delle voci - centro di produzione teatrale II”), τις βραδιές 
“κάτω απ’ τον έναστρο ουρανό” (2012 – 2014), τις βραδιές 
“υπό το φως των κεριών” (2012-2014), τις μουσικές βραδιές 
“στην Πανσέληνο”(Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβρι-
ος 2012, 2013, 2014), το έργο του Μπρεχτ “Η Μάνα Κουρά-
γιο και τα παιδιά της” (2014) και τη μαύρη κωμωδία “λευκή 
δαντέλα”(2015).

Το 1993 ίδρυσε το Χοροθέατρο Ήρος Άγγελος για 
το οποίο έχει σκηνοθετήσει και χορογραφήσει τα έργα: Τα 
Ερωτικά (1993), Εξέδυσάν Με (1995), Λίλιθ (1996), Σαλώμη 
(1998), Εν Πλω (1999), Έκτοτε (1999), Φαίδρα (2000), Φαίδρα 
(Νέα εκδοχή-2003), Solitude (2004), Εδουάρδος Β΄ (2005), 
Εδουάρδος Β΄ (Νέα εκδοχή-2006), A.Y.O.R.: Με δική σου 
ευθύνη (work in progress -2007), ασκήσεις ετοιμότητας I 
(2008), ασκήσεις ετοιμότητας II (2008), ασκήσεις ετοιμότητας 
III (2008), ασκήσεις ετοιμότητας IV (2008), ασκήσεις ετοιμό-
τητας V (2009), ασκήσεις ετοιμότητας V (2010), μνήμες στο 
νερό (2010), the forbidden city (2011), ασκήσεις ετοιμότη-
τας V (Νέα εκδοχή-2011), ασκήσεις ετοιμότητας VI (2012), 
ασκήσεις ετοιμότητας VΙI (2013), ασκήσεις ετοιμότητας (Νέα 
εκδοχή-2014), ρωμαίος + (2014), corpus poeticus I (2015), 
Αντίνοος (2015), Τα σπίτια που είχα μου τα πήραν (2015), 
Δες, τα χέρια μου είναι άστρα, είναι πουλιά, είναι θηλιά, εί-
ναι αγκαλιά...(2016), Ηρακλής (2016), Άκου έν’ όνειρο, ψυχή 
μου (2017), Eφωνάξαν ως τ’ αστέρια του Iονίου τα νησιά 
(2017).

Είναι μέλος και από το 2011 πρόεδρος του Ελληνικού 
Τμήματος του Διεθνούς Συμβουλίου Χορού CID της UNESCO. 
Υπήρξε Αντιπρόεδρος της Γνωμοδοτικής Επιτροπής για τις 
Σχολές Χορού και μέλος της Επιτροπής Τιμητικών Συντάξεων 
του Υπουργείου Πολιτισμού, μέλος του Διοικητικού Συμβου-
λίου του Εθνικού Κέντρου Θεάτρου και Χορού. Είναι ιδρυτικό 
μέλος και από το 2002, πρόεδρος του Σωματείου Ελλήνων 
Χορογράφων. Από το 2012 έως το 2015 ήταν Καλλιτεχνικός 
Διευθυντής του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κέρκυρας. 
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Δαμιανός (Άκης) Χειρδάρης
Γεννήθηκε το 1965 στην Κέρκυρα. Τελειόφοιτος του Οικονο-
μικού τμήματος της Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών και 
του μεταπτυχιακού του Τ.Α.Β.Μ. του Ι.Π. Απόφοιτος του Τ.Ε.Ι. 
Πάτρας διοίκηση επιχειρήσεων και του τμήματος συντή-
ρησης, έργων τέχνης του Instituto per l΄ Arte e il Restauro, 
Palazzo Spinelli της Φλωρεντίας στην Ιταλία.

Από το 1998 έως και σήμερα εργάζεται στο ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. 
Κέρκυρας στην οργάνωση παραγωγής των θεατρικών έρ-
γων του. Ως σκηνογράφος και ενδυματολόγος έχει συνερ-
γαστεί με τα ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κέρκυρας, Σερρών, Βόλου και Βέροι-
ας.

Ως διευθυντής παραγωγής και σκηνογράφος με: Την 
Χορωδία Κέρκυρας στην όπερα « Ο Kουρέας της Σεβίλλης» 
του G.Rossini, Την Δημοτική Χορωδία Δήμου Κερκυραίων 
στην όπερα «La Traviata» του Verdi. Τον Δήμο Κερκυραίων 
και την εθνική όπερα του Βελιγραδίου στις όπερες «Tosca» 
του Puccini και «La Cenerentola» του G. Rossini. Το Τμήμα 
Μουσικών Σπουδών του Ιονίου πανεπιστημίου στην όπε-
ρα «Διδώ και Αινείας» του H. Pursel, στο «Happy Εnd» των 
Brecht –Weill, στο «Black and red velvet» των Gershwin – 
Porter, στην όπερα «La Serva Padrona» του G.B.Pergolesi. 
Τo Apollonia International Festival στην όπερα «Silvano» του 
P. Mascagni. 

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος INTERREG 
IIIΑ Ελλάδα – Ιταλία 2000-2006 - La Bottega delle Voci – L’ 
Opera dei giovani ως διευθυντής παραγωγής του προ-
γράμματος και σκηνογράφος της όπερας «La cambiale di 
matrimonio» του G. Rossini.

Στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Εδα-
φικής Συνεργασίας Ελλάδα - Ιταλία 2007-2013 στα προ-
γράμματα 1. La Bottega delle Voci - Centro di produzione 
teatrale II, ως διευθυντής παραγωγής του προγράμματος 
και σκηνογράφος της παράστασης «in readiness» και 2. 
ICE – Innovation culture and Creative for a new Economy, 
ως διευθυντής παραγωγής του προγράμματος, σκηνο-
γράφος της παράστασης «Λευκή Δαντέλα» και της όπερας 
«Cavalleria Rusticana» του P. Mascagni. 

Είναι ιδρυτικό μέλος της Όπερας Δωματίου Κέρκυρας.
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Πηνελόπη Α. Μαμάλου
Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1983 και μεγάλωσε στη Κέρ-
κυρα. Μαθήτευσε δίπλα στο γνωστό Κερκυραίο ζωγράφο 
Τζίνο Δημητράτο. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Σχεδιασμού 
και Παραγωγής Ενδυμάτων του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού 
Ιδρύματος Θεσσαλονίκης, από όπου αποφοίτησε το 2005. 
Από το Μάρτιο του 2006 εργάστηκε ως βοηθός ενδυματολό-
γος για τις παραστάσεις « Έξ Ανατολών» (σκην.: Λ. Καλαϊτζή- 
Οφλίδη, κοστούμια: Β. Κουτσού) «Το Συμβόλαιο Γάμου» (La 
Cambiale di Matrimonio) (σκην.: Π. Γάλλιας, κοστούμια: Μπ. 
Νικολαρεΐζη, παραγωγή: ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κέρκυρας), «Διδώ και Αι-
νείας» (Dido and Aeneas), (σκην.: Ευγ. Αρσένη, κοστούμια: 
Ηλ. Λόης, παραγωγή: ΤΜΣ Ιονίου Πανεπιστημίου), «Και το 
δικό μου τέλος ας συνοδεύει Μουσική…» (σκην.: Ευγ. Αρσέ-
νη, κοστούμια: Ηλ. Λόης, παραγωγή: Κ.Θ.Β.Ε.), «Το Καμπιέλο» 
(σκην.: Π. Γάλλιας, κοστούμια: Μ. Ροδίτη, παραγωγή: ΔΗ.ΠΕ.
ΘΕ. Κέρκυρας), «Η μάνα κουράγιο και τα παιδιά της» (σκην.: 
Π. Γάλλιας, κοστούμια: Ν. Κόκκαλης, παραγωγή: ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. 
Κέρκυρας), «Λευκή Δαντέλα» (σκην.: Π. Γάλλιας, κοστούμια: 
Χρ. Κουλουμπή, παραγωγή: ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κέρκυρας).

Ως ενδυματολόγος από το 2009 έχει σχεδιάσει και επι-
μεληθεί τα κοστούμια για τις παραστάσεις: «Summer Nights 
on Broadway» (Σκην. – Χορογρ.: Cindi Trent, παραγωγή: ΤΜΣ 
Ιονίου Πανεπιστημίου), «Εδώ Λιλιπούπολη» (σκην.: Ρεγ. Κα-
πετανάκη, παραγωγή: ΤΜΣ Ιονίου Πανεπιστημίου), «Ένα τα-
ξίδι στη Λιλιπούπολη» (σκην.: Ρεγ. Καπετανάκη, παραγωγή: 
ΤΜΣ Ιονίου Πανεπιστημίου/ Μουσ. Όμιλος Αρσακείων - Τοσι-
τσείων Σχολείων Εκάλης), «Απαγωγή μετά Μουσικής» (σκην. 
Δημ. Μουμούρης, παραγωγή: Όπερα Δωματίου Κέρκυρας), 
«Το Σκλαβί» (σκην. Χρ. Πάντσιου, παραγωγή: Οργανισμός 
Κερκυραϊκών Εκδηλώσεων), «Η Σπασμένη Στάμνα» (σκην. 
Χρ. Πάντσιου, παραγωγή: Οργανισμός Κερκυραϊκών Εκδη-
λώσεων), «Το τηλέφωνο» ( σκην.: Π. Γάλλιας, παραγωγή: ΤΜΣ 
Ιονίου Πανεπιστημίου/ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κέρκυρας), «Brundibar/ 
Στο μαγεμένο δάσος» (σκην. Χάρης Παπαεμμανουήλ, παρα-
γωγή: Όπερα Δωματίου Κέρκυρας), «Brundibar» (σκην. Σωτ. 
Μπουχάγιαρ, παραγωγή: ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κέρκυρας), «Ο Μορ-
μόλης», «Αφιέρωμα στο Γρ. Ξενόπουλο», «Το Αστερόσπιτο» 
(σκην. Χρ. Πάντσιου, παραγωγή: Θεατρ. Εργ. ΘΥΜΕΛΗ), 
«Summer on Broadway» Σκην. – Χορογρ.: Cindi Trent, παρα-
γωγή: Όπερα Δωματίου Κέρκυρας).

Από το Δεκέμβριο του 2011 έως και σήμερα συνεργά-
ζεται με το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κέρκυρας ως ενδυματολόγος, υπεύ-
θυνη οργάνωσης βεστιαρίου – φροντιστηρίου και βοηθός 
παραγωγής. Είναι ιδρυτικό μέλος και μέλος της Καλλιτεχνικής 
Επιτροπής του σωματείου «ΟΠΕΡΑ ΔΩΜΑΤΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ».
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Μιράντα Καλδή
Η Μιράντα Καλδή είναι καθηγήτρια Διεύθυνσης Χορωδίας 
στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου. 

Το 1972 αποφοίτησε από το Τμήμα Μουσικών Σπου-
δών του Πανεπιστημίου του Cape Town (BMus.), με το ειδικό 
βραβείο αριστείας “Eric Chisolm Memorial Prize for General 
Excellence”. To 1992 ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές της 
σπουδές (M.A) στο πανεπιστήμιο του York (Μ. Βρεττανία), 
και το 2002 στο ίδιο πανεπιστήμιο το διδακτορικό της (D.Phil.) 
στον κλάδο της ιστορικά τεκμηριωμένης εκτέλεσης φωνητι-
κής μουσικής της Αναγεννησιακής περιόδου. 

Από το 1994 είναι διευθύντρια της χορωδίας και του 
φωνητικού συνόλου του Τ.Μ.Σ. Ιονίου Πανεπιστημίου. Με 
αυτά τα φωνητικά σύνολα έχει δώσει ένα σημαντικό αριθ-
μό συναυλιών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με ρεπερτόριο 
από την Αναγέννηση ως τη σύγχρονη μουσική, και αρκετές 
πρώτες εκτελέσεις έργων Ελλήνων συνθετών.

Ένα από τα ειδικά της ενδιαφέροντα είναι και η προώ-
θηση και ανάπτυξη της χορωδιακής μουσικής για τις νεανι-
κές χορωδίες στην Ελλάδα. Η Θερινή Ακαδημία Διεύθυνσης 
Νεανικής Χορωδίας, την οποία ξεκίνησε το 2010 και πραγ-
ματοποιείται κάθε χρόνο τον Ιούλιο στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, 
έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην προσέλκυση διευ-
θυντών νεανικών χορωδιών και καθηγητών μουσικής που 
διευθύνουν χορωδίες από όλη την Ελλάδα, οι οποίοι έρχο-
νται με σκοπό να μελετήσουν μουσική διεύθυνση και παι-
δαγωγική της χορωδίας, να αναπτύξουν τις μουσικές τους 
δεξιότητες και να γνωρίσουν συναδέλφους.

Οι κριτικές της εκδόσεις των λατινικών λειτουργιών 
του Φραγκίσκου Λεονταρίτη, κυκλοφορούν από το York 
University Early Music Press ενώ ο ψηφιακός της δίσκος με 
τα έργα του Λεονταρίτη: ‘Missa super Aller mi fau(l)t (sur) la 
verdure’ και ‘Four Motets’ ψηφίστηκε στα ‘top 20 CDs’ του 
διεθνούς μουσικού περιοδικού Jazz & Τζαζ το 2003.

Διετέλεσε Πρόεδρος του Τμήματος Μουσικών Σπου-
δών του Ιονίου Πανεπιστημίου κατά τα έτη 2004-2006 και 
2010–2012 και Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και 
Προσωπικού, κατά τα έτη 2011-2012. Tο 2012 εκλέχθηκε μέ-
λος του Συμβουλίου του Ιονίου Πανεπιστημίου. 
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Χριστίνα Καλλιαρίδου
Η Χριστίνα Καλλιαρίδου γεννήθηκε το 1965 στην Πτολεμαΐδα. 

Ολοκλήρωσε τις ωδειακές της σπουδές αποκτώντας 
τους παρακάτω τίτλους: Πτυχίο Αρμονίας, Μακεδονικό 
Ωδείο Θεσσαλονίκης. Πτυχίο πιάνου, Μακεδονικό Ωδείο 
Θεσσαλονίκης. Δίπλωμα φαγκότου, Νέο Ωδείο Θεσσαλο-
νίκης.

Αποφοίτησε από το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Επίσης απέ-
κτησε πτυχίο από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. 
Θεσσαλονίκης. Φοίτησε στην Ανώτατη Σχολή Μουσικής και 
Παραστατικών Τεχνών της Βιέννης, στις τάξεις φαγκότου 
των Camillo Öhlberger και Milan Turković, με υποτροφία 
του Ι.Κ.Υ.

Ως φαγκοτίστα συνεργάστηκε με τη Συμφωνική Ορχή-
στρα του Δήμου Θεσσαλονίκης, την Ορχήστρα των Χρω-
μάτων και την Καμεράτα (Ορχήστρα των Φίλων της Μουσι-
κής). Πραγματοποίησε ατομικά ρεσιτάλ σε διάφορες πόλεις 
της Ελλάδας. Από το 2006 έχει συνεργαστεί ως φαγκοτίστα 
με την Φιλαρμονική Εταιρεία Κέρκυρας (Παλαιά).

Υπηρετεί από το 1996 ως εκπαιδευτικός μουσικής στην 
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη διεύθυνση Παι-
δικής-Σχολικής Χορωδίας του ΤΜΣ του Ιονίου Πανεπιστημίου, 
στην τάξη της καθηγήτριας Μιράντας Καλδή.

Από τον Οκτώβριο του 2010 είναι διευθύντρια της Χο-
ρωδίας Κέρκυρας. Κατά την διάρκεια της θητείας της από το 
2010 μέχρι σήμερα, η Χορωδία Κέρκυρας απέκτησε επιπλέον 
χορωδιακά τμήματα (Τμήματα Προετοιμασίας Ι και ΙΙ, Παιδι-
κή, Νεανική, Αγοριών, Χορωδία Γυναικών) με την Ανδρική 
και Παιδική χορωδία να αποσπούν πολλαπλές διακρίσεις σε 
διεθνείς χορωδιακούς διαγωνισμούς στην Ελλάδα και στο 
εξωτερικό.

Ρόζα Πουλημένου
Η Ρόζα Πουλημένου σπούδασε πιάνο και ανώτερα θεωρη-
τικά στο Ωδείο Κερκύρας και κλασικό τραγούδι στο Ωδείο 
Athenaeum. Συνέχισε τις σπουδές της στη μουσικολογία 
και το κλασικό τραγούδι στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, 
τo Birmingham Conservatoire, το Guildhall School of Music 
and Drama και το Universität für Musik und Darstellende 
Kunst της Βιέννης. Μελέτησε ρεπερτόριο και ερμηνεία του λυ-
ρικού τραγουδιού με τους Φ. Βουτσίνο, R. Yakar, H. Wagner 
και C. Ludwig.

Υπήρξε επίσης υπότροφος της Academie Musicale 
de Villecroze, της Academie International de Musique 
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“Maurice Ravel” και της Internationale Bachakademie, 
Stuttgart.

Η Ρόζα Πουλημένου έχει δώσει συναυλίες στην Ελλά-
δα, Ιταλία, Ισπανία, Ισραήλ, Βέλγιο, Γαλλία, Αγγλία, Ελβετία, 
Αυστρία, Γερμανία, Ασία και τις Η.Π.Α. ερμηνεύοντας όπε-
ρα, ορατόριο, ληντ, μουσικό θέατρο καθώς και σύγχρονη 
μουσική. 

Επίσης έχει συμπράξει ως σολίστ με γνωστά σύνο-
λα και ορχήστρες όπως Melos Brass, Il Canto delle Muse, 
Almasis Ensemble, Ορχήστρα των Χρωμάτων, Συμφωνική 
Ορχήστρα του Σλήβεν, Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, 
Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, Manhattan Philharmonia της 
Νέας Υόρκης, την Καμεράτα - Ορχήστρα των Φίλων της 
Μουσικής, Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων, 
Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ και τη Βασιλική Φιλαρ-
μονική Ορχήστρα του Λονδίνου και έχει συνεργαστεί με μαέ-
στρους όπως οι Μίλτος Λογιάδης, Άλκης Μπαλτάς, Λουκάς 
Καρυτινός, Helmuth Rilling, Anthony Walker Daniel Hoyem-
Cavazza και Alessandro Ferrari.

Έχει ηχογραφήσει τραγούδια και άριες Επτανησίων 
Συνθετών καθώς και τραγούδια του Μ. Θεοδωράκη και του 
N. Rota.

Είναι διδάσκουσα και υπεύθυνη της κατεύθυνσης Μο-
νωδίας στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπι-
στημίου.

Παντελής Κοντός
Γεννήθηκε στην Κέρκυρα όπου πήρε τα πρώτα του μουσι-
κά μαθήματα σπουδάζοντας βιολί στο Ωδείο Κερκύρας και 
τρομπόνι στη Φιλαρμονική Εταιρεία Κερκύρας. Διετέλεσε μέ-
λος της Συμφωνικής Ορχήστρας, της Φιλαρμονικής Εταιρεί-
ας και αργότερα της Συμφωνικής Ορχήστρας του Δήμου 
Κερκυραίων. 

Το 1985 γράφτηκε στο Πειραματικό Ωδείο Π. Ψυχικού 
όπου πήρε μαθήματα μονωδίας με τον κ. Ελευθέριο Σπίνου-
λα. Το 1989 μετεγράφη στο Ωδείο Κερκύρας, συνέχισε και 
ολοκλήρωσε τις σπουδές του στη Μονωδία στην τάξη της κ. 
Βαρβάρας Γκαβάκου, με υποτροφία της Δημοτικής Χορωδί-
ας Κερκύρας.

Τον Ιούλιο του 1992, πήρε το δίπλωμά του με βαθμό 
«Άριστα» παμψηφεί και Α’Βραβείο.

 Τον Απρίλιο του 1993 συμμετείχε εκτός συναγωνισμού 
στον διαγωνισμό Βραβείων ``Μαρία Κάλλας``.

Τραγούδησε «Οροβέζο» στην όπερα «Νόρμα», 
``Tristano`` στην όπερα ``Μartis `` του Κερκυραίου Συνθέτη 
Σπύρου Σαμάρα, ``Germont`` στην όπερα ``La Traviata``, 
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``Don Grepuscolo`` του Κερκυραίου Συνθέτη Νικόλαου Χ. 
Μάντζαρου καθώς και στην όπερα ``Barbiere di Siviglia`` 
στην Κέρκυρα σε παραγωγή της Χορωδίας Κέρκυρας και 
στον «Βαπτιστικό» στα πλαίσια του φεστιβάλ Κέρκυρας.

Συμμετείχε στην ηχογράφηση της άγνωστης μέχρι τότε 
όπερας ``Mademoiselle de Belle Isle`` του Σπύρου Σαμάρα 
που έγινε στο Pasardjik στην Βουλγαρία με την ομώνυμη ορ-
χήστρα και σολίστ του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών και της 
Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

Έδωσε ρεσιτάλ στην Ιταλία με άριες από τις όπερες 
Rea, Martis, Flora Mirabilis του Σπύρου Σαμάρα. 

Συμμετείχε και τραγούδησε σε πρώτη εκτέλεση συν-
θέσεις του Βlake σε ποίηση Γιάννη Ρίτσου συνοδευόμενος 
από την Συμφωνική Ορχήστρα του Πανεπιστημίου York του 
Λονδίνου. 

Τραγούδησε το έργο ``Ελεύθεροι πολιορκημένοι `` στο 
Μεσολόγγι υπό την διεύθυνση του Συνθέτη Γιάννη Μαρκό-
πουλου, στην τελετή έναρξης των εκδηλώσεων του Δήμου 
Αθηναίων για τις εορτές των Χριστουγέννων, στο Μέγαρο 
Μουσικής Αθηνών για την ενίσχυση του σωματείου M.D.A 
HELLAS καθώς και για την ενίσχυση των συλλόγων ``Φλό-
γα``, ``Μέλισσα``, Εθελοντών Αιμοδοτών και δωρεάς οργά-
νων σώματος. 

Έχει συμπράξει ως σολίστ με φωνητικά και ορχηστικά 
συγκροτήματα και με διακεκριμένους Έλληνες καλλιτέχνες 
στην Ελλάδα, Ευρώπη και Αμερκή.

Έχει συνεργαστεί με την Συμφωνική Ορχήστρα της Φι-
λαρμονικής Εταιρείας Κέρκυρας, την Συμφωνική Ορχήστρα 
της ΕΡΤ, την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών την Καμεράτα, Την 
Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων κλπ. 

Το Καλοκαίρι του 2017 τραγούδησε στο Καλλιμάρμα-
ρο ως Σολιστ στην Τιμητική βραδυά για τον Μεγάλο Έλληνα 
Συνθέτη Μίκη Θεοδωράκη.

Αντώνης Κορωναίος
Έλληνας τενόρος, γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη. Σπούδασε πιά-
νο (πτυχίο), θεωρητικά, μονωδία με τους Μαρίνα Κρίλοβιτς, 
Φραγκίσκο Βουτσίνο, Κώστα Πασχάλη (δίπλωμα). Συνέχισε 
σπουδές στην Ιταλία υπό τους Ρετζίνα Ρέσνικ, Ουίλλιαμ Ματ-
τεούτσι.

Πρωταγωνιστεί από το 1994 σε όπερες της ΕΛΣ (Ο κου-
ρέας της Σεβίλλης, Άννα Μπολένα, Η Ιταλίδα στο Αλγέρι, Η 
Σταχτοπούτα, Ο μαγικός αυλός, Ριγολέττο, Τραβιάτα, Να-
μπούκκο, Ελιξήριο του έρωτα κ.ά.). Από το 1998 εμφανίζεται 
στο εξωτερικό τακτικά (Βιέννη, Βερολίνο, Μόναχο, Λωζάννη, 
Ζυρίχη, Γενεύη, Ρώμη, Φλωρεντία, Τρεβίζο, Κατάνια, Τόκιο, Γι-
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οκοχάμα, Μόσχα, Αγ.Πετρούπολη κ.ά.).
Έλαβε πρώτο βραβείο στο Διεθνή Διαγωνισμό Τζου-

ζέππε ντι Στέφανο (Τράπανι Σικελίας 2001),και βραβείο στο 
διαγωνισμό European Union Opera to 1998.Υπήρξε μόνιμο 
στέλεχος της Γερμανικής Όπερας Ρήνου (Ντύσσελντορφ 
2002-2004). Από το 2004 ανήκει στο δυναμικό της ΕΛΣ ως 
πρωταγωνιστής.

Έχει ηχογραφήσει την Αναγγένηση του Μαρκόπουλου 
(1997, LYRA), την Ελένη του Μικρούτσικου (2001, ΕΜΙ), το 
Holy Moments (2003, Χριστουγεννιάτικα τραγούδια - WAVE 
MUSIC), το Ερωτόκριτος και Αρετή του Μαρκόπουλου (2003, 
UNIVERSAL) και Οreste του Handel (MDG 2004).

Σωτήρης Τριάντης
Γεννήθηκε στην Κέρκυρα όπου ξεκίνησε μαθήματα κλαρι-
νέτου στη Φιλαρμονική Εταιρία «Μάντζαρος», και θεωρητι-
κών στο Ωδείο Κέρκυρας. Σπούδασε μονωδία με υποτροφία 
στο Ωδείο «Νικόλαος Μάντζαρος», καθώς και με τον βα-
θύφωνο της ΕΛΣ, Τάσο Αποστόλου. Έχει παρακολουθήσει 
masterclass όπερας με τους Δημήτρη Καβράκο, Χριστό-
φορο Σταμπόγλη και Pietro Ballo, masterclass lied με τον 
Andreas Reibenspies και ορατόριου με τον Stephen Varcoe.

΄Εχει συμπράξει ως σολίστ και χορωδός με την Καμε-
ράτα-Armonia Atenea στα Φεστιβάλ Salzburg και Αθηνών 
(The penal colony/Glass, Romeo e Giulietta /Zingarelli, Kiss 
me Kate/Porter, Ιοκάστη/Κουρουπός) με την ορχήστρα των 
Δήμων Αθηναίων και Κερκυραίων (Carmen – Cavalleria 
Rusticana), με το Ελληνικό Συγκρότημα Σύγχρονης Μου-
σικής του Θ. Αντωνίου (Hin und zuruck/Hindemith), με την 
ομάδα μουσικού θεάτρου ¨Ραφή¨ (Alcina/Handel – Φροσύ-
νη/Καρρέρ), και έχει εμφανιστεί ως σολίστ σε παραγωγές 
των φεστιβάλ Αιγαίου και Καλλιθέας (Rigoletto-Carmen).

Η δισκογραφική του δουλειά περιλαμβάνει συμμετοχή 
σε CD με έργα Επτανησίων συνθετών, καθώς και συμμετο-
χή στο CD ‘Rossini’του κόντρα τενόρου Franco Fagioli σε 
παραγωγή της Deutsche Grammophon, με την Καμερά-
τα-Armonia Atenea υπό τον Γιώργο Πέτρου. 

Πέτρος Καρύδης
Ο Πέτρος Καρύδης γεννήθηκε στην Κέρκυρα. Μαθήματα 
μονωδίας άρχισε με δάσκαλο τον διαπρεπή Τενόρο Γεώργιο 
Ζερβάνο και συνέχισε με την διακεκριμένη Σοπράνο Μάρ-
θα Αράπη στο Ωδείο Μουσικοί Ορίζοντες στην Αθήνα απ’ 
όπου το 2011 πήρε το Δίπλωμα Μονωδίας. Το 2008 τιμήθηκε 
με τριετή υποτροφία από το «Ίδρυμα Μποδοσάκη» προκει-
μένου να ολοκληρώσει τις σπουδές του στη μονωδία. Έχει 
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λάβει μέρος σε συναυλίες στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού, 
το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, σε πόλεις της Ελλάδας και 
της Ιταλίας. Στο ρεπερτόριο του περιλαμβάνονται Κύκλοι 
Τραγουδιών, Ορατόρια, Άριες από Όπερες και Οπερέτες.

Άρης Προσπαθόπουλος
Γεννήθηκε στην Αθήνα. Έχει μελετήσει με τους Μ. Κρίλοβιτς, 
Λ. Τσατσαρώνη, Φ. Βουτσίνο, Χ. Γιαννακοπούλου, Ά. Χρι-
στοφέλλη, Ν. Βασιλείου, Ν. Παγούνη, και έχει παρακολου-
θήσει σεμινάρια ερμηνείας και τεχνικής με τους L. Serra, Δ. 
Θεοδοσίου, B. Nickl, K. Equiluz, T. Cooley, J. Taylor. Έχει ερμη-
νεύσει ρόλους στις όπερες Ο Κουρέας της Σεβίλλης (Rossini, 
Paisiello) Φαρμακοτρίφτης (Haydn), Μαγικός Αυλός, Έτσι 
κάνουν όλες (Mozart), Χορός Μεταμφιεσμένων και Ερνά-
νης (Verdi), Αριάδνη στη Νάξο (R.Strauss), Μπρος και πίσω 
(Hindemith), Θησέας (Milhaud), Η πονηρή αλεπουδίτσα 
(Janáček), Trouble in Tahiti (Bernstein), Φρόσω (Λαυρά-
γκας, παγκόσμια πρεμιέρα concertante), Λιονέλλα (Σαμά-
ρας, πρώτη δημόσια παρουσίαση concertante) και στην 
οπερέτα Η κόρη της καταιγίδας (Σακελλαρίδης). Έχει συνερ-
γαστεί σε παραγωγές των Ε.Λ.Σ., Κ.Ο.Α., Ο.Μ.Μ.Α., Μικρή 
Όπερα του Κόσμου, Οι Όπερες των Ζητιάνων, The Medium 
Project με τους αρχιμουσικούς Χ. Αλισάφη, Γ. Αραβίδη, Ν. 
Βασιλείου, Χ. Γωγιό, Λ. Καρυτινό, J. Kyzlink, Μ. Λογιάδη, Μ. 
Μιχαηλίδη, O. Olos, G. Pacor, Γ. Παπαδόπουλο, Ρ. Πυλαρι-
νό, H. Rilling, Τ. Συμεωνίδη, Α. Τσελίκα, Β. Φιδετζή, κ.ά., καθώς 
και τους σκηνοθέτες Β. Αναστασίου, P. Arlaud, A. Bernard, 
Α. Ευκλείδη, Ι. Κεσούλη, Δ. Μαυρίκιο, Π. Παγουλάτο, Κ. Πα-
παϊωάννου, Κ. Πετσατώδη, Α.Κ. Σαρόγλου, Ρ. Τσακηρίδη, 
E. Tyler-Hall, Κ. Ψωμά κ.ά. Οι εμφανίσεις του σε κοντσέρτα 
περιλαμβάνουν άριες και σύνολα από όπερες, έργα θρη-
σκευτικής μουσικής, μεγάλο αριθμό lieder και τραγουδιών 
Ιταλών συνθετών του μπαρόκ. 

Φωτεινή Αγγέλη
Η Φωτεινή Αγγέλη γεννήθηκε στην Κέρκυρα το 1991. Ξεκί-
νησε κλασσική κιθάρα στο Ωδείο Κερκύρας και κλαρινέτο 
στην Φιλαρμονική Εταιρεία Κέρκυρας. Το 2009 εισήχθη τρίτη 
στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, τμήμα Μουσικών Σπουδών όπου 
και αποφοίτησε το 2014 από την κατεύθυνση της Διεύθυν-
σης Ορχήστρας (υπεύθυνος καθηγητής Μίλτος Λογιάδης). 
Απέσπασε από το ΙΚΥ υποτροφία « καλύτερου φοιτητή» για 
τις ακαδημαϊκές χρονιές 2010-2011 και 2013-2014.

Το 2014 ξεκίνησε τις μεταπτυχιακές σπουδές της στο 
Tilburg της Ολλανδίας με υπεύθυνο καθηγητή τον Arjan Tien 
στη διεύθυνση ορχήστρας και τον Hardy Mertens στην διεύ-
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θυνση μπάντας. Τον Ιούνιο του 2017 πήρε τον τίτλο Master 
in Music-Orchestra Conducting απο το Fontys Hogeschool 
voor de Kunsten (Tilburg NL).

Αυτή τη χρονιά συνεχίζει τις σπουδές της στο Βασιλικό 
Conservatoire της Mons στην τάξη του Daniel Gazon (Διεύ-
θυνση Ορχήστρας).

Την περίοδο 2009-2015 ήταν καθηγήτρια κλαρινέτου 
στην Φ.Ε.Κ.

Από το 2016 είναι μαέστρος στην Φιλαρμονική Θιναλί-
ων Δήμου Κέρκυρας και βοηθός μαέστρος του κ. Μπαλτά 
στην ορχήστρα της Φ.Ε.Κ

Βίκυ Στυλιανού
Γεννήθηκε στην Αθήνα. Άρχισε μαθήματα πιάνου σε ηλικία 
πέντε ετών. Σε ηλικία δέκα ετών πήρε το πρώτο βραβείο στον 
Πανελλήνιο διαγωνισμό πιάνου «Κ. Παπαϊωάννου». Πήρε το 
δίπλωμά της από το Ωδείο Αθηνών με Άριστα και Πρώτο 
Βραβείο. Με υποτροφία από τη Γαλλική κυβέρνηση, σπού-
δασε στο Παρίσι (Ecole Normale). Επίσης σπούδασε στη 
Μουσική Ακαδημία της Βασιλείας, όπου πήρε δίπλωμα σο-
λίστ. 

Έχει δώσει πολλά ρεσιτάλ και συναυλίες μουσικής δω-
ματίου στην Αθήνα και άλλες πόλεις της Ελληνικής περιφέ-
ρειας. Επίσης έχει εμφανιστεί στην Αγγλία, Γαλλία, Ιταλία (Φε-
στιβάλ Σπολέτο, Φλωρεντινός Μάης), Γερμανία, Ελβετία, Βέλ-
γιο, Ολλανδία, Σουηδία, Βουλγαρία, Τσεχοσλοβακία, Πολω-
νία, Αλβανία, Τουρκία, Ρουμανία, Κύπρο, Η.Π.Α. (όπου έκανε 
περιοδεία σε Αμερικανικά πανεπιστήμια, ερμηνεύοντας έργα 
συγχρόνων Ελλήνων συνθετών) κλπ. Ως σολίστ έχει εμφα-
νιστεί με πολλές Ελληνικές και ξένες ορχήστρες (Ορχήστρα 
των Χρωμάτων, Κ.Ο.Α, Κ.Ο.Θ, Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα 
της Ε.Ρ.Τ, Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της Ε.Ρ.Τ, Καμε-
ράτα των Φίλων της Μουσικής, Συμφωνική Ορχήστρα του 
Δήμου Αθηναίων, Ορχήστρα Δωματίου της Ε.Λ.Σ, Δημοτικές 
Ορχήστρες Θεσσαλονίκης, Βόλου, Πατρών, Εθνική Ορχή-
στρα Βελγίου, Συμφωνική Ορχήστρα Βασιλείας, Ορχήστρα 
της Μουσικής Ακαδημίας της Βασιλείας, Κρατική Ορχήστρα 
Κύπρου, Ορχήστρα Δωματίου «Constantin Silvestri» του 
Βουκουρεστίου, Συμφωνικές Ορχήστρες του Μπουργκάς, 
του Μαρίενμπαντ, της Βράτσα, του Έρφουρτ, Ορχήστρα 
του Πανεπιστημίου της Λουιζιάνα, κλπ). 

Έχει πραγματοποιήσει πολλές ηχογραφήσεις για το 
Ραδιόφωνο και την Τηλεόραση και έχει συμμετάσχει σε Ελ-
ληνικά και διεθνή Φεστιβάλ. Το ρεπερτόριό της περιλαμβά-
νει έργα από τη μουσική μπαρόκ μέχρι τη σύγχρονη (με την 
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οποία έχει ιδιαίτερα ασχοληθεί, και έχει παρουσιάσει πολλά 
έργα σε πρώτη Ελληνική και παγκόσμια εκτέλεση). Στο πλαί-
σιο της πολιτιστικής Ολυμπιάδας, το 2004, ηχογράφησε CD 
με έργα Ελλήνων συνθετών. Επίσης έχει συμμετάσχει στην 
ηχογράφηση πολλών CD με Ελληνικά έργα. 

Είναι μέλος της Ορχήστρας των Χρωμάτων από την 
εποχή της ίδρυσής της και του Ελληνικού Συγκροτήματος 
Σύγχρονης Μουσικής. Έχει επανειλημμένα συνεργαστεί με 
το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, την Εθνική Λυρική Σκηνή και 
άλλους πολιτιστικούς φορείς. 

Είναι μέλος του Τρίο Αθηνών. Το Τρίο έχει δώσει μεγάλο 
αριθμό συναυλιών στη Ελλάδα και το εξωτερικό, και έχει ηχο-
γραφήσει τρεις δίσκους με έργα Ελλήνων συνθετών. 

Σπούδασε ανώτερα θεωρητικά (πτυχίο φούγκας). Δι-
ασκευές και ενορχηστρώσεις της έχουν ερμηνεύσει πολλές 
ορχήστρες και σύνολα Μουσικής Δωματίου. 

Ελένη-Μαρία Ελούλ
Γεννήθηκε στην Αθήνα και μεγάλωσε στην Κέρκυρα, όπου 
άρχισε μαθήματα πιάνου με την κα Ιλεάνα Βαρότση. Το 1983 
συνέχισε τις σπουδές της στο Εθνικό Ωδείο, με υποτροφία σε 
όλη τους τη διάρκεια, κοντά στην καθηγήτρια Χρυσή Παρθε-
νιάδη-Φλώρου, αποκτώντας το δίπλωμα πιάνου, με άριστα 
παμψηφεί. Την πρώτη της σολιστική εμφάνιση έκανε σε ηλι-
κία 12 ετών, με την Συμφωνική Ορχήστρα της Παλαιάς Φι-
λαρμονικής, ερμηνεύοντας το κοντσέρτο Νο 23 του Mozart.

Έχει εμφανιστεί ως σολίστ και ως μέλος συγκροτημά-
των μουσικής δωματίου και σαν πιανίστα της Χορωδίας του 
Δήμου σε πολλές πόλεις της Ελλάδος και έχει λάβει μέρος 
στο Φεστιβάλ Κερκύρας, όπως και σε διεθνή Φεστιβάλ. Το 
1981 και 1982 έλαβε το Α΄ Βραβείο στο διεθνή διαγωνισμό 
πιάνου «Νέα Ταλέντα Φίλωνος» και έχει παρακολουθήσει 
σεμινάρια πιάνου και πιανιστικής συνοδείας για το λιντ, με 
διακεκριμένους Ευρωπαίους καλλιτέχνες.

Είναι μόνιμη καθηγήτρια μουσικής στο Μουσικό Γυ-
μνάσιο Κερκύρας, διδάσκει στο Ιόνιο Ωδείο Κέρκυρας και 
συνεργάζεται με το Φωνητικό Σύνολο του Τμήματος Μουσι-
κών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Ως πιανίστα συνοδείας συνεργάζεται με τη Δημοτι-
κή Χορωδία του Δήμου Κέρκυρας “San Giacomo” από το 
1991, και με τη Δημοτική Χορωδία Κέρκυρας «Δημόδοκος» 
από το 2016. Επίσης διευθύνει τη Χορωδία Χλωμού.
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Συμφωνική Ορχήστρα Φιλαρμονικής Εταιρείας Κερκύρας

*  *  *

Η Φιλαρμονική Εταιρεία Κερκύρας (η «Παλαιά») προσέφερε από την ίδρυσή της μαθή-
ματα εγχόρδων και κατά καιρούς εμφάνιζε αντίστοιχα μουσικά σύνολα. Μικρά ή και 

μεγαλύτερα συμφωνικά σχήματά της δραστηριοποιούνταν τόσο κατά τον ύστερο 19ο αι-
ώνα όσο και κατά τον 20ο υπό τη διεύθυνση των αρχιμουσικών Δημ. Ανδρώνη, Εδ. Σμιτ, 
Σπ. Δουκάκη και Σπ. Μεταλληνού. 

Η σημερινή Συμφωνική Ορχήστρα της ΦΕΚ ξεκίνησε τη δραστηριότητά της το 2003 
αρχικά με τη μορφή της ορχήστρας δωματίου ύστερα από πρωτοβουλία του τότε αρχι-
μουσικού Δημ. Κάφυρη. Από το 2010 τη διεύθυνση και καλλιτεχνική ηγεσία της έχει αναλά-
βει ο αρχιμουσικός και συνθέτης Άλκης Μπαλτάς. 

Στην ορχήστρα εκτός από καθηγητές συμμετέχουν και προχωρημένοι μαθητές οι 
οποίοι σπουδάζουν στην Φιλαρμονική Εταιρεία Κερκύρας.

Η Συμφωνική της Παλαιάς Φιλαρμονικής έχει συμπράξει με διακεκριμένους σολίστες, 
όπως τον Σωκράτη Άνθη, τον Διονύση Γραμμένο, τη Βίκυ Στυλιανού, τη Ρόζα Πουλημένου, 
τον Σπύρο Κοντό, τον Τάσο Αποστόλου κ.α και έχει συνεργαστεί με άλλους πολιτιστικούς 
φορείς της Κέρκυρας όπως με την Δημοτική Χορωδία Κέρκυρας «San Giacomo», τη Παιδι-
κή Χορωδία Κερκύρας και το Μουσικό Τμήμα του Ιονίου Πανεπιστημίου. 

Μέχρι σήμερα έχει δώσει πολλές συναυλίες με προγράμματα που περιλάμβαναν έργα 
συνθετών του 18ου και 19ου αιώνα όπως των Handel, Haydn, Mozart, Purcell, Tellemann, 
Rossini, Ed. Grieg, C. Saint-Saens, Leo Delibes, Gabriel Faure, καθώς και έργα συνθετών 
του 20ου και 21ου αιώνα όπως των Charles Ives, Alex. Arutunian, Dim. Shostakovich, Eric 
Larsson, Avro Paert και Gunther Schuller. Συχνά η Συμφωνική Ορχήστρα ΦΕΚ έχει ερμηνεύ-
σει σε συναυλίες της και έργα Επτανησίων συνθετών όπως των Σπ. Σαμάρα, Αλ. Γκρεκ, Σπ. 
Ξύνδα, Νικ. Μάντζαρου, Ι. Καίσαρη κ.α.

Το καλοκαίρι του 2016 η Ορχήστρα εμφανίστηκε με πολύ επιτυχία και εκτός Κερκύρας, 
στο μουσικό φεστιβάλ στο Βουθρωτό (Αλβανία).
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Α’ Βιολιά
Φλώρα Κλήμη (εξάρχουσα)

Ρεντονα Κόλλα
Εύα Παππά

Οδυσσέας Κορέλης
Σπυριδούλα Γαούτση
Ειρήνη Αρακλειώτη

Ιάσωνας Παπαδόπουλος-Μιχαλάς
Άρτεμης Κοκκίνου
Ανθή Κύρτσογλου

Β’ Βιολιά
Μαρία Κάφυρη
Έλενα Μπίλλα

Γιώργος Παναγιωτόπουλος
Όλγα Γαγγάδη

Χρήστος Γουναρόπουλος
Σπύρος Αναλύτης
Μυρτώ Λειβαδιώτη

Ελσύνη Παπαδοπούλου
Βασιέλα Σαμοΐλη

Βιόλες
Αρτέμης Σαμαράς

Χρήστος Φρόνιμος
Φίλιππος Κετετζιάν

Βιολοντσέλα
Αμβρόσιος Βλαχόπουλος

Θάλεια Ζερβού
Βασίλης Κιολδέλης

Βίκη Πλεσίτη
Έλενα Παληκύρα

Κοντραμπάσα
Γιάννης Κουτάγιαρ

Μιχάλης Καλαράκης

Επιμελήτρια μουσικού υλικού
Έλσα Καρύδη

Όμποε
Κωνσταντίνος Γιοβάνης

Ολιάννα Μονώπολη

Φλάουτα
Δημήτρης Μάνδυλας

Σπύρος Δουκάκης
Λουΐζα Βέργη
Αλεξία Θύμη

Κλαρινέτα
Ναπολέων Κατσούρης

Δημήτρης Νάνας
Μαρία Σουρβίνου

Φαγκότα
Θεμιστοκλής Μάλλιος
Γιάννης Καρανικόλας

Κόρνα
Έφη Ραράκου

Κωνσταντίνος Κοσκινάς
Ελίνα Λευθεριώτη

Κωνσταντίνα Καρύδη

Τρομπέτες
Ανδρέας Ρίγγας

Σπύρος Κακαρούγκας

Τρομπόνια
Γιώργος Βορτελίνας

Σπύρος Ρέγγης
Βάντα Αθηναίου

Τύμπανα
Μάριος Μουζακίτης

Φροντιστής
Κώστας Στραβοράβδης

Συμμετέχοντες μουσικοί Συμφωνικής Φ.Ε.Κ.
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Φωνητικό Σύνολο Ιονίου Πανεπιστημίου

*  *  *

Το Φωνητικό Σύνολο του Ιονίου Πανεπιστημίου, υπό τη διεύθυνση της καθηγήτριας Μι-
ράντας Καλδή, απαρτίζεται από φοιτητές του Τμήματος Μουσικών Σπουδών. Από την 

ίδρυσή του το 1996 έχει καταφέρει να αποκτήσει ένα αξιοσημείωτο κύρος στο χώρο της 
χορωδιακής μουσικής, με σημαντικές συναυλίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, όπως στον 
Άγιο Μάρκο της Βενετίας την Κυριακή των Βαϊων, 2010, την Αγία Σοφία του Λονδίνου το 
Πάσχα του 2013, το Carnegie Hall, 2016, και στο Festival Junger Künstler Bayreuth στη 
Γερμανία το καλοκαίρι του 2015 & 2017. Έχει παρουσιάσει σημαντικές συναυλίες όπως, 
τους Εσπερινούς του Claudio Monteverdi, την Baroque όπερα Διδώ & Αινείας του Henry 
Purcell, Missa Da pacem Domini του Adriano di Lasso, Missa Quaeramus cum pastoribus 
του Adrianou Willaert, Membra Jesu Nostri του Dietrich Buxtehude, Stabat Mater του G.Β. 
Pergolesi, Juditha triumphans του Antonio Vivaldi, Requiem for Peace του Larry Nickel, 
κλπ. Παρουσιάζει τακτικά Α’ εκτελέσεις έργων Ελλήνων συνθετών, ανάμεσα στις οποίες 
είναι και η ηχογράφηση του έργου του Γ. Παπαϊωάννου Η Κηδεία του Σαρπηδόνος, ο ψη-
φιακός δίσκος της οποίας διανεμήθηκε στους επίσημους προσκεκλημένους των Ολυμπια-
κών Αγώνων το 2004. Άλλες σημαντικές Α’ εκτελέσεις ειναι Η Έλαφος επί της πηγής του Δ. 
Μαραγκόπουλου και Οι Διδυμάνες της Δ. Τρυπάνη. Ο ψηφιακός δίσκος με τα έργα του Φ. 
Λεονταρίτη Missa super Aller mi fau(l)t (sur) la verdure και Four Motets ψηφίστηκε στα ‘top 
20 CDs’ του διεθνούς μουσικού περιοδικού Jazz & Τζαζ το 2003. 
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Φωνητικό Σύνολο Όπερας Τ.Μ.Σ./Ι.Π.

Κορίτσια
Ουρανία Δακανάλη

Κατερίνα Δημοπούλου 
Ζωή Δημοπούλου
Ελεονόρα Ζαχαριά
Αγγελική Καλούδη
Δανάη Καλπάκη
Σοφία Κετεντζιάν

Κυριακή Κουντούρη
Γιούλη Λύγδα

Σοφία Μπαρδούτσου
Αμαλία Μπελιά

Αδριάννα Νεαμονίτη
Αντωνία Νταλανίκα

Κατερίνα Παπαϊακώβου
Μαριάννα Πρωτόπαπα

Αλίκη Σιούστη
Κατερίνα Στυλιανού

Αδριάνα Συριμή
Λυδία Σώχου

Ελπινίκη Τσιλιάκη
Αναστασία Μαρία Φύσσα

Ιφιγένεια Χατζηχρίστου

Αγόρια
Ιάσων Βολιώτης

Γιώργος Δημητρίου
Άκης Καλμούκης

Ζαννής Καντεράκης
Άγγελος Κυδωνιεύς
Αλέξανδρος Κομνάς

Δημήτρης Νάνος
Θεόδωρος Πανδής

Ναπολέων Σαββανής
Γιώργος Σεκαδάκης
Ευτύχιος Σελεάρης

Διονύσιος Σκουρτάς
Κωνσταντίνος Παλαιολόγου

Κωνσταντίνος Χειρδάρης

Εισαγωγικό σχόλιο του Ιωάννη Ρινόπουλου στην πρωτότυπη έκδοση                                  
του λιμπρέτου του «Υποψηφίου» (1867)
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Χορωδία Κέρκυρας

*  *  *

Η ΧΟΡΩΔΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ είναι μη κερδοσκοπικό σωματείο που ιδρύθηκε το 1980 με σκοπό 
την καλλιέργεια και διάδοση της χορωδιακής μουσικής. Στεγάζεται σε ιδιόκτητο οίκημα, 

δωρεά του Ιδρύματος «ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ». Η ΑΝΔΡΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ του Σωματείου έχει στη 
δύναμή της 50 ενεργούς χορωδούς. Στο διάστημα της τριακονταπενταετούς δράσης της 
έχει εμφανισθεί, εκτός από πολλές πόλεις της Ελλάδος, σε πολλές χώρες, όπως Η.Π.Α, 
Ιταλία, Γαλλία, Βουλγαρία, Αγγλία, Κύπρο, Τσεχία, Μάλτα κλπ. Επίσης έχει συμπράξει με 
καταξιωμένους καλλιτέχνες, με γνωστούς Μαέστρους, με Συμφωνικές Ορχήστρες, έχει εμ-
φανισθεί δύο φορές στο ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ, στο Θέατρο BADMINTON και στο 
ΗΡΩΔΕΙΟ. Τελευταίες καλλιτεχνικές επιτυχίες της ΑΝΔΡΙΚΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ είναι η βράβευση της 
με Αργυρό Δίπλωμα στα Διεθνή Φεστιβάλ Χορωδιών Καλαμάτας και Κερκύρας τον Οκτώ-
βριο του 2015 και του 2016, που οργάνωσε η διεθνής καλλιτεχνική εταιρία INTERCULTUR 
και η κατάταξη της από την εταιρία αυτή στην 40ή θέση μεταξύ των 50 καλύτερων αμιγώς 
ανδρικών Χορωδιών του Κόσμου,. Στο πλαίσιο της Ανδρικής Χορωδίας λειτουργεί και Εκ-
κλησιαστικό Τμήμα το οποίο διευθύνει ο Μιχάλης Καποδίστριας. Επίσης το έτος 2010 συ-
στάθηκε ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ, η οποία έχει 60 Χορωδούς. Επιπλέον, διαθέτει Τμήματα Προε-
τοιμασίας Ι και ΙΙ, καθώς και την Χορωδία Αγοριών. 

Η ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ έχει εμφανιστεί επανειλημμένα σε Διεθνή Φεστιβάλ Χορωδιών 
στην Ελλάδα (Σύρος, Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, Πάτμος) και στο Ηρώδειο. Τον 
Οκτώβριο του 2015 απέσπασε Χρυσό Δίπλωμα στο Διεθνές Διαγωνιστικό Φεστιβάλ Χο-
ρωδιών της Interkultur στην Καλαμάτα, ενώ τον Οκτώβριο του 2016 απέσπασε Αργυρό 
Δίπλωμα στο 1ο Διεθνές Διαγωνιστικό Φεστιβάλ Χορωδιών που οργάνωσε η Intercultur 
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Τενόροι Ι 
Κωνσταντίνος Γαγγάδης 

Γεώργιος Γλυκιώτης
Γεράσιμος Κουβάς 

Βασίλειος Μεσημέρης 
Αθανάσιος Παπαϊωάννου 

Δημήτριος Πούλος 
 

Τενόροι ΙΙ
Μιχαήλ Κούστας 

Μαργαρίτης Μεσημέρης
Σπυρίδων Πουλημένος 

Αναστάσιος Πουλιάσης 
Σπυρίδων Τσουκαλάς 

Γαβριήλ Χειρδάρης 
 

Βαρύτονοι
Δαμιανός Γουδέλης

Γεώργιος Γουναρόπουλος
Σταύρος Ιασιμόπουλος

Αιμίλιος Κυανούρας 
Κωνσταντίνος Λεπενιώτης 

Σπυρίδων Μέξας 
Στέφανος Πουλημένος

Κωνσταντίνος Ραράκος
Κωνσταντίνος Χειρδάρης

Μπάσσοι 
Κωνσταντίνος Βαλμής

Άγγελος Γεωργίου 
Ανδρέας Δουκάκης

Κωνσταντίνος Μακρής 
Ελευθέριος Παπάς 

Σταμάτιος Σκορδίλης 
Αλέξανδρος Σκούρας
Σπυρίδων Στογιάννος

Συμμετέχοντες χορωδοί της Χορωδίας Κέρκυρας

στην Κέρκυρα. Η ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ έχει συνεργαστεί σε εκδηλώσεις με Παιδικές και Νεα-
νικές Χορωδίες (Rosarte, Jacksonville Children’s Chorus από την Florida των ΗΠΑ) με την 
Συμφωνική Ορχήστρα της Φιλαρμονικής Εταιρείας Κέρκυρας και την Συμφωνική Ορχή-
στρα της ΕΡΤ. 

Τμήματα της Παιδικής Χορωδίας Κέρκυρας έχουν συμμετάσχει ως εργαστηριακές 
χορωδίες στις Θερινές Ακαδημίες Διεύθυνσης Χορωδίας καθώς και στο Μεταπτυχιακό 
Πρόγραμμα Διεύθυνσης Παιδικής-Σχολικής Χορωδίας του ΤΜΣ του Ιονίου Πανεπιστημίου. 
Tον Ιούνιο 2017 πήρε μέρος στο Διεθνές Φεστιβάλ Χορωδιών MONTEVERDI στην Βενετία, 
όπου κατέκτησε το Χρυσό Βραβείο τόσο στην κατηγορία της, όσο και στο grand prix των 
Χορωδιών που συμμετείχαν. Πρόσφατα η ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ εμφανίσθηκε στο Μέγαρο 
Μουσικής Αθηνών σε συνάντηση βραβευμένων Παιδικών Χορωδιών, με μεγάλη επιτυχία. 
Από το 2016 λειτουργεί και ΓΥΝΑΚΕΙΑ ΧΟΡΩΔΙΑ αποτελούμενη από 30 νέες γυναίκες, η 
οποία έκαμε την πρώτη της εμφάνιση στην Χριστουγεννιάτικη Συναυλία της 21 – 12 – 2016 
αποσπώντας πολύ θετικά σχόλια. 

Όλα τα Τμήματα διευθύνει η μαέστρος κ. ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΛΛΙΑΡΙΔΟΥ. Επίσης από φέ-
τος, στα πλαίσια του ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, που ίδρυσε η 
ΧΟΡΩΔΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, στο κτίριο του πρώην Ινστιτούτου Ελαίας, το οποίο παραχωρήθηκε 
στην ΧΟΡΩΔΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ από το Ελληνικό Δημόσιο, άρχισε την λειτουργία της η ΣΧΟ-
ΛΗ ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ, στην οποία διδάσκονται αρμονία, πιάνο, έγχορδα, κιθάρα, 
μαντολίνο και μονωδία από καταξιωμένους διπλωματούχους καθηγητές. Στο ίδιο κτίριο 
θα λειτουργήσει ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΨΑΛΤΙΚΗΣ («ντόπια») ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ 
ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ.






