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ΕΠΕΤΕΙΟΙ: ∆ΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΑ ΝΕΛΣΟΝ ΜΑΝΤΕΛΑ.

ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ: ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ.

ΓΕΓΟΝΟΤΑ

588 π.Χ: Ο Ναβουχοδονόσορ ξεκινά την πολιορκία της 
Ιερουσαλήµ. Θα την καταλάβει στις 18 Ιουλίου του 586 π.Χ. και 
θα την καταστρέψει.

64: Μεγάλη φωτιά στη Ρώµη καταστρέφει τα δύο τρίτα της 
πόλης. Ο εµπρηστής αυτοκράτορας Νέρων, µπροστά στη 
γενική κατακραυγή, διαδίδει ότι υπαίτιοι είναι οι χριστιανοί και 
ξεκινά τους διωγµούς εναντίον τους.

1826: 400 Αιγύπτιοι συγκρούονται στο χωριό Μεχµέταγα 
Αρκαδίας µε ελληνική δύναµη υπό τους Χατζηµιχαήλ 
Νταλιάνη, Νικηταρά, Γιατράκο και τον Πορτογάλο φιλέλληνα 
Αντόνιο Αλµέιντα. Έπειτα από σκληρό αγώνα, οι Αιγύπτιοι 
τρέπονται σε φυγή, εγκαταλείποντας 200 νεκρούς.

1875: Εκλογές στην Ελλάδα, τις οποίες διεξαγάγει η 
κυβέρνηση του Χαρίλαου Τρικούπη. ∆ιαρκούν έως τις 21 
Ιουλίου και πλειοψηφεί η αντιπολίτευση µε επικεφαλής τον 
Αλέξανδρο Κουµουνδούρο.

1925: Ο Αδόλφος Χίτλερ εκδίδει τον πρώτο τόµο της 
προσωπικής του διακήρυξης µε τίτλο Mein Kampf (Ο Αγών 
µου).

1955: Το νεορεαλιστικό δράµα του Νίκου Κούνδουρου Μαγική 
Πόλη κάνει πρεµιέρα στους ελληνικούς κινηµατογράφους. 
Πρωταγωνιστούν: Γιώργος Φούντας, Θανάσης Βέγγος, Μάνος 
Κατράκης, Μαργαρίτα Παπαγεωργίου, Μίµης Φωτόπουλος 
και Στέφανος Στρατηγός. Τη µουσική υπογράφει ο Μάνος 
Χατζιδάκις.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

1887: Βίντκουν Κουίσλινγκ, κατοχικός πρωθυπουργός της 
Νορβηγίας (1942-45). Το επώνυµό του έγινε συνώνυµο της 
λέξης «προδότης», όταν συνεργάστηκε µε τους Ναζί που ήταν 
έτοιµοι να κατακτήσουν τη χώρα του. Αυτός ήταν και ο λόγος 
που εκτελέστηκε το 1945. (Θαν. 24/10/1945)

1918: Νέλσον Μαντέλα, ηγέτης του αγώνα εναντίον των 
φυλετικών διακρίσεων στη Νότια Αφρική και πρώτος 
πρόεδρος της χώρας µετά την κατάργηση του Απαρτχάιντ.

1922: Τόµας Κουν, αµερικανός φιλόσοφος της επιστήµης, 
συγγραφέας του βιβλίου Η δοµή των επιστηµονικών 
επαναστάσεων. (Θαν. 17/6/1996)

ΘΑΝΑΤΟΙ

1610: Μικελάντζελο Μερίζι ντα Καραβάτζιο, διακεκριµένος 
ιταλός ζωγράφος του µπαρόκ. (Γεν. 29/9/1571)

1892: Τόµας Κουκ, βρετανός επιχειρηµατίας, ιδρυτής του 
πρώτου ταξιδιωτικού γραφείου που φέρει το όνοµά του έως 
και σήµερα (Cook Travel). (Γεν. 22/11/1808)

1941: ∆ιονύσιος Λαυράγκας, κεφαλλονίτης µουσουργός, από 
τους βασικούς εκφραστές της Εθνικής Σχολής. (Ελληνική 
Σουίτα, ∆ιδώ) (Γεν. 17/10/1860)

ΣΑΝ ΝΑ ΗΤΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

Eπτανήσιος µουσουργός, από τους 
ιδρυτές της Εθνικής Μουσικής 
Σχολής και από τους πρωτεργά-

τες της όπερας στην Ελλάδα. Τέκνο 
του Σπύρου Λαυράγκα από το Λη-
ξούρι και της Κασάνδρας Ραζή από τα 
Ραζάτα, γεννήθηκε στο αγγλοκρατού-
µενο Αργοστόλι στις 17 Οκτωβρίου 
1860. Σπούδασε µουσική στη γενέτει-
ρά του και αργότερα στην Ιταλία και 
τη Γαλλία, µε καθηγητές τους συνθέτες 
Ντελίµπ και Μασνέ. Παρέµεινε στο 
εξωτερικό για πολλά χρόνια, διευθύ-
νοντας παραστάσεις όπερας στη Γαλ-
λία και την Ιταλία. Το 1894 επέστρεψε 
στην Ελλάδα, κατόπιν προσκλήσεως 
της Φιλαρµονικής Εταιρείας Αθηνών, 
προκειµένου να αναλάβει τη διεύθυν-
ση της χορωδίας της.

Μαζί µε τον φίλο και συντοπίτη του 
Λουδοβίκο Σπινέλλη µάζεψε καντα-
δόρους από τις ταβέρνες των Εξαρ-
χείων και τους οργάνωσε σε χορωδία. 
Το συγκρότηµα συµπληρώθηκε µε 
τον µπάσο Μιχάλη Βλαχόπουλο, το 
βαρύτονο Αλέκο Κυπαρίση και τον 
τενόρο Νίκο Μωραΐτη και δύο ιτα-
λίδες σοπράνο, τη Μαρία Μαντολίνι 
και την Άννα Μόντι, καθότι εκείνα τα 
χρόνια δεν υπήρχαν ελληνίδες λυρι-
κές καλλιτέχνιδες. Έτσι, προέκυψε ο 
θίασος «Ελληνικό Μελόδραµα», που 
έδωσε την πρώτη του παράσταση στο 
∆ηµοτικό Θέατρο Αθηνών (14 Απρι-
λίου 1900) µε την όπερα του Τζάκοµο 
Πουτσίνι «Μποέµ». Ήταν η πρώτη πα-
ράσταση όπερας, που παρουσιάστηκε 
εξολοκλήρου στα ελληνικά και µάλι-
στα στη δηµοτική γλώσσα.

Με το λυρικό αυτό θίασο περιόδευ-
σε και εκτός Ελλάδας στις ελληνικές 
παροικίες της Κωνσταντινουπόλεως, 
της Οδησσού, της Σµύρνης, της Αι-
γύπτου και της Ρουµανίας. Με την 
επιστροφή του στην Ελλάδα πλούτισε 
τον θίασό του µε δύο οµογενείς σο-
πράνο από τη Ρωσία, τις αδελφές Θε-
οδωρίδου. Στις 10 Απριλίου 1909 µε 
καθαρά ελληνικό θίασο το «Ελληνικό 
Μελόδραµα» ανέβασε στο ∆ηµοτικό 
Θέατρο Αθηνών την όπερα του Λαυ-

ράγκα «∆αυίδ» σε λιµπρέτο Πολύβιου 
∆ηµητρακόπουλου. Ήταν ένας θρίαµ-
βος για τον συνθέτη κι ένας σηµαντι-
κός σταθµός για το λυρικό θέατρο στη 
χώρα µας.

Ο ∆ιονύσιος Λαυράγκας είχε ση-
µαντική παρουσία και στους Ολυµπι-
ακούς Αγώνες της Αθήνας (1896). 
Προετοίµασε και συντόνισε τις φιλαρ-
µονικές ορχήστρες, που πήραν µέρος 
στις τελετές έναρξης και λήξης, ενώ 
παρουσίασε κι ένα δικό του έργο, το 
Πένταθλον, σε ποίηση Ιωάννη Πολέ-
µη. Το 1932 έγραψε τη µουσική για 
την πρώτη οµιλούσα ταινία του ελλη-
νικού κινηµατογράφου, τον Αγαπητι-
κό της Βοσκοπούλας, µεταφορά στη 
µεγάλη οθόνη του οµώνυµου κωµει-
δυλλίου του ∆ηµητρίου Κοροµηλά, σε 
σκηνοθεσία ∆ηµήτρη Τσακίρη.

Ο Λαυράγκας ήταν ένας από τους 
πρώτους συνθέτες που ενσωµάτω-
σαν στοιχεία της δηµοτική µουσικής 
στο έργο του και δικαίως θεωρείται 
από τους πρωτεργάτες της Εθνικής 
Μουσικής Σχολής. Ιδιαίτερα σηµα-
ντικός ήταν ο ρόλος του στην καθι-
έρωση της όπερας στην Ελλάδα, µε 
την ίδρυση του λυρικού θιάσου Ελ-
ληνικό Μελόδραµα. Αφιέρωσε όλες 

του τις δυνάµεις στο δηµιούργηµά 
του, µε αξιοθαύµαστη αντοχή και πί-
στη, µε το χιούµορ και τη θυµοσοφία 
του ανέπαφα, παρά τις δυσκολίες που 
αντιµετώπιζε και τις ζηµίες που συχνά 
υφίστατο.

Γι’ αυτό ήταν υπέρµαχος του κρατι-
κού λυρικού θεάτρου. Έγραφε σ’ ένα 
άρθρο του στο Έθνος το 1930: «...Κατά 
τη γνώµη µου, υπάρχουν δυο τρόποι 
συγκροτήσεως του µελοδράµατός µας. 
Ή να γίνει επίσηµον κρατικόν ίδρυµα 
ή να επιχορηγηθεί νοµίµως και σοβα-
ρώς το σηµερινό Σωµατείον του Ελ-
ληνικού Μελοδράµατος. Το καλύτερο 
βέβαια θα ήταν να γίνει, όπως και 
φαίνεται ότι θα γίνει, κρατικόν. Εγώ, 
όµως, το θέλω το ίδρυµα, όχι µόνον 
κρατικόν τέκνο, που να εξελιχθεί εις 
αυτόνοµον οργανισµό, σαν το Εθνικό 
Θέατρο, αλλά παντοτινόν, σε δηµόσια 
υπηρεσία, ως ίδρυµα δηλαδή εξαρτώ-
µενο διαρκώς από το Κράτος…». Οι 
αγώνες του δικαιώθηκαν δύο χρόνια 
πριν από το θάνατο του, µε την ίδρυση 
της Λυρικής Σκηνής το 1939.

Ο Λαυράγκας υπήρξε πολυγραφό-
τατος, αν και µεγάλο µέρος του έργο 
του χάθηκε κατά τους σεισµούς της 
Κεφαλλονιάς, όταν κάηκε το σπίτι του. 
Το συνθετικό του έργο περιλαµβάνει 
όπερες (∆ιδώ), συµφωνικά (1η Ελλη-
νική Σουίτα, Συµφωνικό Πρελούδιο, 
Σουίτα από κυπρέικους χορούς), τρα-
γούδια (Ο τραγουδιστής, Της πίκρας 
το νερό, Ο ναύτης του Ιουνίου, Καρά-
βι ανοίγει τα φτερά κ.ά.), χορωδιακά, 
εκκλησιαστική µουσική. ∆ίδαξε αρµο-
νία στο Ωδείο Αθηνών κι έγραψε βι-
βλία θεωρητικού περιεχοµένου για τη 
µουσική. Πυκνή ήταν η αρθρογραφία 
του για µουσικά θέµατα στις εφηµερί-
δες Ελεύθερον Βήµα και Έθνος.

Πέθανε στα Ραζάτα της Κεφαλονιάς 
κατά τη διάρκεια της Κατοχής, στις 18 
Ιουλίου 1941. Λίγο πριν από το θά-
νατό του λέγεται ότι είπε: «Γεννήθηκα 
Άγγλος» (επί Αγγλικής προστασίας), 
«Έζησα Έλλην» (µετά την Ένωση της 
Επτανήσου µε την Ελλάδα), «Πεθαίνω 
Ιταλός» (επί Ιταλικής κατοχής).

ΤΙ ΓΡΑΦΟΥΝ ΟΙ ΑΛΛΟΙ...

∆ιονύσιος Λαυράγκας  (1860 – 1941)

Για πολλοστή φορά τα τελευταία 
χρόνια η Βουλή καλείται να ψηφίσει 
ένα πακέτο επώδυνων - αλλά ανα-
γκαίων για τη δόση - µέτρων, ενώ 
απέξω θα διαδηλώνουν πολίτες και 
εργαζόµενοι που πλήττονται από τις 
ρυθµίσεις που θεσµοθετούνται.Το 
µέτρο που αναπόφευκτα συγκεντρώ-
νει τα πυρά των διαδηλωτών και τις 
περισσότερες αντιδράσεις είναι οι 
απολύσεις και η πολύφερνη διαθεσι-
µότητα στο δηµόσιο. Η ανασυγκρότη-
ση και ο εκσυγχρονισµός του δηµό-
σιου τοµέα, έπρεπε πράγµατι να είναι 

µια από τις βασικές προτεραιότητες 
των κυβερνήσεων, των τελευταίων 
χρόνων και όχι ένα αναγκαστικό µέ-
τρο της τελευταίας στιγµής που επι-
βάλλεται από τους δανειστές και τους 
εντεταλµένους τους. Όµως η αναπο-
φασιστικότητα, ο φόβος του πολιτικού 
κόστους, αλλά και η προστασία των 
κοµµατικών ρουσφετιών, είχαν ως 
συνέπεια να φτάσουµε ως συνήθως, 
στο παρά ένα, χωρίς να έχει γίνει τί-
ποτε, µε αναπόφευκτη συνέπεια τις 
οριζόντιες περικοπές και διαθεσιµό-
τητες επί δικαίων και αδίκων. 

∆ιαλύσεις υπηρεσιών, µαζικές 
διαθεσιµότητες, χωρίς ουσιαστικά 
µελέτη, χωρίς προφανή αποτελέσµα-
τα,απλώς και µόνο για να ικανοποιη-
θούν οι απαιτήσεις της τρόικας και να 
πάρουµε τη δόση. Η ιερή αγελάδα του 
δηµοσίου έπρεπε πράγµατι να περιο-
ριστεί,ώστε να ανταποκρίνεται και στα 
δηµοσιονοµικά δεδοµένα της χώρας, 
αλλά και στις απαιτήσεις ενός σύγ-
χρονου, αποτελεσµατικού και φιλικού 
προς τον πολίτη κράτους. Όχι όµως 
µε αυτόν τον τρόπο, όχι µε αυτή την 
προχειρότητα.Με σχέδιο, οργάνωση 

αξιολόγηση και κυρίως µε αντίληψη 
για το τι κράτος θέλουµε, για το τι έχει 
ανάγκη η οικονοµία.

Οι αποφάσεις υπό ασφυκτική πίε-
ση,µε στόχο µάλιστα όπως υποστη-
ρίζεται ένα συµβολικό χαρακτήρα, 
αλλά δεν παίρνουν υπόψιν τους 
ούτε τις πραγµατικές ανάγκες του 
δηµοσίου, ούτε πολύ περισσότερο 
τα προβλήµατα των πολιτών, κατα-
λήγουν αναγκαστικά σε πρόχειρες 
λύσεις, εντάσεις και συγκρούσεις. 
∆ηµιουργούν, όπως είδαµε και µε 
την περίπτωση της ΕΡΤ, περισσότερα 

προβλήµατα από αυτά που καλούνται 
υποτίθεται να λύσουν. Αρκετά έχουµε 
πληρώσεις τις καθυστερήσεις, την 
αναποτελεσµατικότητα, την αβελτηρία 
των κάθε λογής υπευθύνων. Είναι 
καιρός να τελειώνουµε οριστικά µε 
τις προκαταλήψεις, τους φόβους,τις 
σπασµωδικές λύσεις της τελευταίας 
ώρας. Επιτέλους ας σχεδιάσουν ένα 
εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης της 
χώρας, µε βάση τις πραγµατικές ανά-
γκες µας και ας µην τρέχουν µονίµως 
πίσω από τις απαιτήσεις και τους εκ-
βιασµούς της τρόικας.... 

Φτάνουν πια οι προχειρότητες




