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ΘΕΜΑΣΙΚΕ 

 Σϊςεισ και ρεύματα τησ μουςικολογικόσ ϋρευνασ  
 Ιδιαιτερότητεσ τησ μουςικολογικόσ ϋρευνασ ςτην Ελλϊδα  
 Εξελύξεισ του μουςικολογικού κλϊδου ςε ςχϋςη με τη ςύγχρονη μουςικό 

δημιουργύα 
 Μουςικολογικό ϋρευνα και ςυναφεύσ κλϊδοι τησ ςύγχρονησ τεχνολογύασ 
 Μουςικολογύα και εκπαύδευςη 
 Ζητόματα ιςτορύασ τησ μουςικολογικόσ επιςτόμησ 
 Ζητόματα μεθοδολογύασ τησ μουςικόσ ανϊλυςησ  
 Ζητόματα αιςθητικόσ, κοινωνικόσ, εθνομουςικολογικόσ, ανθρωπολογικόσ 

και πολιτικόσ θεώρηςησ τησ Μουςικολογύασ 
 Θϋματα πρόςληψησ (μεταξύ ϊλλων από τη ςκοπιϊ των ελλόνων ςυνθετών) 
 Μουςικολογύα, εκπαύδευςη και μουςικό δημιουργύα: προοπτικϋσ του 

μϋλλοντοσ 

Με τη χορηγύα τησ Επιτροπόσ Ερευνών 
Αριςτοτελεύου Πανεπιςτημύου Θεςςαλονύκησ 

 
 

Σελλόγλειο Ίδρυμα Σεχνών Α.Π.Θ. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΕΔΡΙΟΤ 
 
 

Παραςκευό, 21 Νοεμβρύου 2014 
 

09:30-10:00 Προςϋλευςη – Ϊναρξη ςυνεδρύου 
 
10:00-11:30 ΖΗΣΗΜΑΣΑ ΜΟΤΙΚΗ ΙΣΟΡΙΟΓΡΑΥΙΑ (Ι) 

   Προεδρεϑων: Νύκοσ Μαλιϊρασ 

Εύη Νύκα-αμψών 
Επιχειρώντασ μια αναδρομό ςτα κεύμενα τησ μουςικολογικόσ επιςτόμησ και ςτισ 
πηγϋσ: κομβικϊ ςημεύα, ερμηνεύεσ και προβληματιςμού 

Γιώργοσ Κύτςιοσ 
«Περύ Εμπορικόσ Γεωγραφύασ και ιδύωσ περύ Βοεμύασ και των προώϐντων αυτόσ»: 
Αφηγόςεισ, όχοι και αναςτοχαςμού με αφορμό ϋνα “γερμανικϐ” καφϋ ςαντϊν του 
19ου αιώνα 

Αλεξϊνδρα Γουλϊκη-Βουτυρϊ 
Μουςικό Εικονογραφύα: εργαλεύο ϋρευνασ και παιδεύασ 
 

11:30-12:00 Διϊλειμμα 
 
12:00-14:00 ΒΤΖΑΝΣΙΝΗ ΜΟΤΙΚΟΛΟΓΙΑ 

Προεδρεϑουςα: Αλεξϊνδρα Γουλϊκη-Βουτυρϊ 

Μαρύα Αλεξϊνδρου 
Βυζαντινϋσ μουςικϋσ ςπουδϋσ: τϊςεισ και ρεϑματα τησ ϋρευνασ και εκπαύδευςησ ςόμερα 

Αθανϊςιοσ Δϋλιοσ 
Σο Βυζαντινϐ Καλοφωνικϐ Μϋλοσ: ςϑγχρονοι μουςικολογικού προβληματιςμού 

Αντώνησ Ι. Κωνςταντινύδησ 
Η θεωρητικό μεταρρϑθμιςη και ο Νεοελληνικϐσ Διαφωτιςμϐσ. Κύνητρα και επιρροϋσ 
ςτο ϋργο του Φρυςϊνθου 

Αντριϊν ύρμπου 
Βυζαντινό μουςικό και βυζαντινό μουςικολογύα ςτην ςημερινό Ρουμανύα. Προοπτικϋσ 

 
14:00-14:15 Μικρϐ διϊλειμμα 
 
14:15-14:45 Ομϊδα Παλαιογραφύασ Βυζαντινόσ Μουςικόσ από το Σ.Μ.. του Α.Π.Θ. 

“Per aspera ad astra”. Ανιχνεϑοντασ την εξελικτικό πορεύα τησ Βυζαντινόσ 
Μουςικολογύασ 

 
14:45-16:45 Μεςημβρινό διακοπό 
 
16:45-18:15 ΖΗΣΗΜΑΣΑ ΜΟΤΙΚΗ ΙΣΟΡΙΟΓΡΑΥΙΑ (ΙΙ) 

Προεδρεϑουςα: Εϑη Νύκα-αμψών 

Irmgard Lerch-Καλαβρυτινού 
Η ϋρευνα για την μεςαιωνικό πολυφωνύα ςτον 21ο αιώνα 

Αθανϊςιοσ Σρικούπησ 
Σα πρώτα δεύγματα μουςικολογικόσ ϋρευνασ ςε ελληνικϊ επαρχιακϊ κϋντρα των 
αρχών του 20οϑ αιώνα: η περύπτωςη του Βαςιλεύου Βεηλικτςύδη 

Καύτη Ρωμανού 
Περύ οικουμενικόσ μουςικολογύασ και τησ ιςτοριογραφύασ τησ ελληνικόσ μουςικόσ 
 

18:15-18:45 Διϊλειμμα 
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18:45-20:45 ΜΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ 

Προεδρεϑουςα: Καύτη Ρωμανοϑ 

Ιωϊννησ Υούλιασ 
Ο “Μανιακόσ” του G. Brunetti, ο “Αναποφϊςιςτοσ” του L. Kozeluch και η 
προγραμματικό ςυμφωνύα ωσ ϋνα πλόρωσ ανεπτυγμϋνο μουςικϐ εύδοσ περύ το 1780 

Κώςτασ Σςούγκρασ 
ϑμμειξη εννοιών και μουςικό ανϊλυςη: Μια ερμηνεύα τησ μουςικόσ δομόσ και του 
ςυμβολιςμοϑ ςτο «Παλιϐ κϊςτρο» απϐ τισ Εικόνεσ από μια ϋκθεςη του Modest 
Mussorgsky 

Γιώργοσ Ζερβόσ 
Θϋμα και ςειρϊ ςτα δωδεκαφθογγικϊ ϋργα του Νύκου καλκώτα 

Μαρύα Ντούρου 
Σο πρελοϑδιο και η φοϑγκα ςτη μουςικό ελληνικό εργογραφύα του 20οϑ αιώνα. 
Πρελούδια και φούγκεσ για το δωδεκϊφθογγο μουςικό ςύςτημα του Αμϊραντου 
Αμαραντύδη 

 
20:45-21:00 Μικρϐ διϊλειμμα 
 
21:00-22:00 ΤΝΑΤΛΙΑ 
 
 

ϊββατο, 22 Νοεμβρύου 2014 
 
09:15-10:15 ΜΟΤΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 

Προεδρεϑουςα: Μαρύα Αλεξϊνδρου 

Ντόρα Χαλτοπούλου 
Αφϑπνιςη δημιουργικϐτητασ, επικοινωνύα και τραγοϑδι ςτη μουςικοθεραπεύα 

Ποθεινό Βαώούλη 
Δημιουργικϐτητα, μουςικό, και μϊθηςη: υνεργαςύα με εκπαιδευτικοϑσ ϊλλων 
ειδικοτότων 

 
10:15-10:30 Μικρϐ διϊλειμμα 
 
10:30-12:00 ΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΜΟΤΙΚΟΙ ΘΕΜΟΙ (Ι) 

Προεδρεϑων: Ιωϊννησ Υοϑλιασ 

Κώςτασ Καρδϊμησ 
Οι ελληνικϋσ ορχόςτρεσ πνευςτών (μπϊντεσ): Ζητόματα αυτοπροςδιοριςμοϑ και 
οργϊνωςησ 

Εριφύλη Δαμιανού 
Μουςικό γραφό και ανϊγνωςη. Αναγκαύα ό απλώσ χρόςιμη ςτην μουςικό πρϊξη; 

Γιώργοσ Υιτςιώρησ 
Η «αντύςτιξη των ειδών»: μύα ανϋμπνευςτη μϋθοδοσ διδαςκαλύασ τησ αντύςτιξησ 

 
12:00-12:30 Διϊλειμμα 
 
12:30-14:30 ΤΛΛΟΓΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑ: Η ΕΝΣΕΦΝΗ ΔΤΣΙΚΗ ΜΟΤΙΚΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΣΑ 

ΣΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΗ ΚΡΙΗ (2008-2014) 

υντονιςτόσ: Παϑλοσ Κϊβουρασ 

Παύλοσ Κϊβουρασ 
Η ϋντεχνη δυτικό μουςικό ςτην Ελλϊδα τησ κρύςησ: Ζητόματα θεωρύασ και 
μεθοδολογύασ τησ ϋρευνασ 
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Αναςτϊςιοσ Φαψούλασ 
Ϊντεχνη δυτικό μουςικό και ελληνικό μουςικό εκπαύδευςη: Κρύςη και προοπτικϋσ 

Νύκοσ Πουλϊκησ 
Θεςμού ςε κρύςη; Μουςικϊ ςϑνολα και πολιτιςτικού οργανιςμού ςτην Ελλϊδα του 
21ου αιώνα 

Κατερύνα Λεβύδου 
Επιβιώνοντασ ςτην κρύςη: Θερινϊ φεςτιβϊλ ϋντεχνησ δυτικόσ μουςικόσ ςτη 
ςϑγχρονη Ελλϊδα 

 
14:30-17:00 Μεςημβρινό διακοπό 
 
17:00-18:30 ΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΜΟΤΙΚΟΙ ΘΕΜΟΙ (ΙΙ) 

Προεδρεϑουςα: Αναςταςύα ιώψη 

Νύκοσ Ορδουλύδησ 
Η αςτικό λαώκό μουςικό ςτην εκπαύδευςη τησ Ελλϊδασ: οριςμϋνα προβληματικϊ 
ζητόματα 

Γεραςιμούλα (Mϋμα) Παπανδρύκου – Λευκοθϋα (Λευκό) Εφραιμύδου 
Η διδαςκαλύα και ερμηνεύα τησ μουςικόσ μπαρϐκ ςτα Μουςικϊ χολεύα – 
Δυνατϐτητεσ και περιοριςμού 

Νύκοσ Μαλιϊρασ 
Σα μουςικϊ ςχολεύα ςτην Ελλϊδα. Παρϐν και μϋλλον 

 
18:30-18:45 Μικρϐ διϊλειμμα 
 
18:45-20:45 ΕΛΕΤΘΕΡΗ ΤΖΗΣΗΗ: Η ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΣΗΝ 

ΕΛΛΑΔΑ. ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ 

υντονιςτϋσ – ειςηγητϋσ: Νύκοσ Μαλιϊρασ, Εϑη Νύκα-αμψών 
 
20:45-21:00 Μικρϐ διϊλειμμα 
 
21:00-22:00 ΤΝΑΤΛΙΑ 
 
 

Κυριακό, 23 Νοεμβρύου 2014 
 
09:30-11:00 ΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΜΟΤΙΚΟΙ ΘΕΜΟΙ (ΙΙΙ) 

Προεδρεϑων: Γιώργοσ Κύτςιοσ 

Αναςταςύα Κακϊρογλου 
«Σο τραγοϑδι ςτο ςχολεύο»: Θϋςεισ και απϐψεισ του Maurice Emmanuel για την 
μουςικό εκπαύδευςη 

Μαντώ Πυλιαρού 
Η μουςικό εκπαύδευςη ςτο Μεςοπϐλεμο 

Λϊμπροσ Ευθυμύου 
Ο ρϐλοσ τησ εκπαύδευςησ ςτη διϊδοςη των παραλλαγών Σου γεφυριού τησ Άρτασ 

 
11:00-11:30 Διϊλειμμα 
 
11:30-13:30 ΖΗΣΗΜΑΣΑ ΕΠΙΣΗΜΟΛΟΓΙΑ (Ι) 

Προεδρεϑων: Κώςτασ Φϊρδασ 

Πϋτροσ Βούβαρησ 
Η ερμηνευτικό του Ricoeur και η (απ)ενοχοπούηςη τησ δομόσ 
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Αγαμϋμνων Σϋντεσ 
Περύ του παρϐντοσ του μουςικολογικοϑ λϐγου: μύα απϐπειρα ευρϋςεωσ ςημεύων 
ςυνϊφειασ των «κϋψεων προ ςυγγραφόσ» του Gary Tomlinson με μύα θεώρηςη τησ 
ιςτορύασ του Hayden White 

Δανϊη τεφϊνου 
Κριτικϋσ προοπτικϋσ για μια διευρυμϋνη μουςικό ιςτοριογραφύα 

Ωννα Παπουτςό 
Η προοπτικό τησ προφορικόσ ιςτορύασ ωσ μεθοδολογύα ςτην ϋρευνα του ελεϑθερου 
μουςικοϑ αυτοςχεδιαςμοϑ 

 
13:30-14:00 Διϊλειμμα 
 
14:00-16:00 ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΤΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ 
 
16:00-17:00 Διϊλειμμα 
 
17:00-18:30 ΖΗΣΗΜΑΣΑ ΕΠΙΣΗΜΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) 

Προεδρεϑουςα: Irmgard Lerch-Καλαβρυτινοϑ 

Πϊνοσ Βλαγκόπουλοσ 
Σραγοϑδια “τησ φυλόσ μασ” ό Σο επιςτημολογικϐ παρϊδειγμα των εναρμονύςεων 
ςτα ςυμφραζϐμενα του fin de siècle 

Γιώργοσ Κοκκώνησ 
Ο Γεώργιοσ Λαμπελϋτ και η ελληνικό δημώδησ μουςικό: Μια μουςικολογύα των 
ςυμβϐλων 

Αναςταςύα ιώψη 
Η πρϐςληψη των θεωριών του Νύτςε για το ρϐλο τησ μουςικόσ ςτο αρχαύο δρϊμα 
ςτην Ελλϊδα (Πτυχϋσ τησ επιρροόσ τησ Γϋννηςησ τησ τραγωδύασ) 

 
18:30-19:00 Διϊλειμμα 
 
19:00-20:30 ΤΓΦΡΟΝΗ ΜΟΤΙΚΗ 

Προεδρεϑων: Κώςτασ Σςοϑγκρασ 

Κώςτασ Φϊρδασ  
Η ϋρευνα τησ εκτϋλεςησ ςϑγχρονησ ελληνικόσ μουςικόσ: Θεμϋλια και προοπτικϋσ 

Ωγκα Λεϊχου 
Μουςικό δημιουργύα και μουςικολογύα ςτη Ρουμανύα. Σο παρϊδειγμα ςϑγχρονων 
ιαςιωτών ςυνθετών 

ταματύα Γεροθανϊςη 
Μουςικό ερμηνεύα και ερμηνεύα τησ μουςικόσ: Η δϑναμη τησ γλώςςασ για τη 
δημιουργύα ςυναιςθημϊτων ςτο λιμπρϋτο τησ ϐπερασ Dead Man Walking 
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ΠΕΡΙΛΗΧΕΙ ΑΝΑΚΟΙΝΨΕΨΝ 
 
 
Εύη Νύκα-αμψών: «Επιχειρώντασ μια αναδρομό ςτα κεύμενα τησ μουςικολογικόσ επιςτόμησ και ςτισ 
πηγϋσ: κομβικϊ ςημεύα, ερμηνεύεσ και προβληματιςμού» 
 Η ειςόγηςη εςτιϊζει ςε ιςτορικϊ κεύμενα τησ επιςτόμησ τησ Μουςικολογύασ με ςτϐχο την ανϊδειξη 
των ερευνητικών αναζητόςεων και των τϊςεων του κλϊδου, τισ επιςτημονικϋσ ερμηνεύεσ, τισ 
διευρυμϋνεσ αναθεωρόςεισ, τισ προκλόςεισ και τισ προοπτικϋσ. τϐχοσ τησ ειςόγηςησ εύναι αφενϐσ να 
αποςαφηνύςει ζητόματα τησ θεωρύασ και ιςτορύασ τησ πρϐςληψησ τησ Μουςικολογύασ (απϐ τον Guido 
Adler και τον Hugo Riemann ώσ τη New Musicology) και αφετϋρου να επανεξετϊςει υπϐ των πρύςμα 
των νϋων εξελύξεων τουσ ςκοποϑσ και τισ προοπτικϋσ του κλϊδου, ϋχοντασ ωσ αφετηρύα την πρϐςφατη 
βιβλιογραφύα ςτον γερμανϐφωνο χώρο. 
 το πλαύςιο ενϐσ προβληματιςμοϑ γϑρω απϐ την κρύςη των ανθρωπιςτικών επιςτημών ςε διεθνϋσ 
επύπεδο, την καθιϋρωςη των πολυπολιτιςμικών τϊςεων και των νϋων διεπιςτημονικών κλϊδων, 
ειδικϐτερα η Ιςτορικό Μουςικολογύα επαναπροςδιορύζεται εκ νϋου, κυρύωσ ωσ προσ την ιςτορικό-
πολιτιςμικό τησ διϊςταςη και τη ςϑνδεςό τησ με τισ «ανθρωπιςτικϋσ επιςτόμεσ και τισ επιςτόμεσ των 
τεχνών και του πολιτιςμοϑ» (“Geistes-, Kunst- und Kulturwissenschaften”). Η ειςόγηςη επιχειρεύ να 
παραθϋςει επύςησ απϐψεισ και ερμηνεύεσ τησ ςϑγχρονησ γερμανϐφωνησ βιβλιογραφύασ ωσ προσ την 
αναςυγκρϐτηςη και την επικαιροπούηςη του κλϊδου τησ Ιςτορικόσ Μουςικολογύασ. 
 
Γιώργοσ Κύτςιοσ: «“Περύ Εμπορικόσ Γεωγραφύασ και ιδύωσ περύ Βοεμύασ και των προώϐντων αυτόσ”: 
Αφηγόςεισ, όχοι και αναςτοχαςμού με αφορμό ϋνα “γερμανικϐ” καφϋ ςαντϊν του 19ου αιώνα» 
 Ϊνα κεύμενο του 1873 γύνεται αφετηρύα ςκιαγρϊφηςησ τησ δρϊςησ ενϐσ γερμανικοϑ θιϊςου 
καλλιτεχνών του καφϋ ςαντϊν ςτα Ιωϊννινα τησ ύδιασ χρονιϊσ. Τπϐ το φωσ των πληροφοριών που 
παρϋχει το ςπανιϐτατο πρώτο τεϑχοσ του ςατιρικοϑ ημερολογύου Καραβύδα, η ειςόγηςη θα κινηθεύ ςε 
δϑο επύπεδα: α) την περιγραφό και ανϊλυςη ϐςων – ςϑμφωνα με την αφόγηςη – διαλαμβϊνονται μϋςα 
αλλϊ και ϋξω απϐ το ςυγκεκριμϋνο χώρο διαςκϋδαςησ και β) την αντιπαραβολό με ϐςα η ςϑγχρονη 
ϋρευνα ϋχει φϋρει ςτο φωσ για τη δρϊςη ανϊλογων θιϊςων ςτα ςημαντικϐτερα αςτικϊ κϋντρα τησ 
ανατολικόσ Μεςογεύου. Τπϐ το πρύςμα αυτϐ, τα Ιωϊννινα και το «γερμανικϐ» καφϋ ςαντϊν τησ εποχόσ 
γύνονται η αφορμό για την προςϋγγιςη του ζητόματοσ ςε ϋνα ευρϑτερο ιςτορικϐ και γεωγραφικϐ 
πλαύςιο, ϐπου αναδεικνϑονται προβληματικϋσ ςχετικϊ με τα αντύςτοιχα καλλιτεχνικϊ δύκτυα, την ταξικό 
και θρηςκευτικό ςτρωμϊτωςη των κατϊ τϐπουσ πελατών, το ρϐλο των γυναικών αλλϊ και των ανδρών 
των θιϊςων αυτών, τη ςυμβολό τουσ ςτη γενικϐτερη τϊςη δυτικοπούηςησ, τισ μουςικϋσ τουσ καταβολϋσ 
και το ρεπερτϐριο. 
 
Αλεξϊνδρα Γουλϊκη-Βουτυρϊ: «Μουςικό Εικονογραφύα: εργαλεύο ϋρευνασ και παιδεύασ» 
 Η Μουςικό Εικονογραφύα – ωσ κλϊδοσ τησ ιςτορικόσ μουςικολογύασ – αςχολεύται με την ανϊλυςη 
και την ερμηνεύα του μουςικοϑ περιεχομϋνου των ϋργων τϋχνησ, αντλώντασ πληροφορύεσ για τη 
μουςικό πρϊξη και παρϋχοντασ ςημαντικϊ ςτοιχεύα για τη θϋςη και τη ςημαςύα τησ μουςικόσ ςτον 
πολιτιςμικϐ χώρο τησ κϊθε εποχόσ. 
 Αντικεύμενο μελϋτησ τησ Μουςικόσ Εικονογραφύασ αποτελεύ κϊθε ϋργο τϋχνησ ό χρηςτικϐ 
αντικεύμενο που οπτικοποιεύ τη μουςικό με ςυγκεκριμϋνο ό αφηρημϋνο τρϐπο και μπορεύ να 
χρηςιμοποιηθεύ ωσ μαρτυρύα για τη μουςικό πρϊξη και τον τρϐπο με τον οπούο αυτό γινϐταν αντιληπτό 
ςε ατομικϐ ό ςυλλογικϐ επύπεδο την εποχό που δημιουργόθηκε. Σο εϑροσ του διαθϋςιμου υλικοϑ εύναι 
μεγϊλο και εκτεύνεται απϐ την πιςτό αποτϑπωςη τησ μουςικόσ πρϊξησ (φωτογραφύα) ϋωσ την 
αλληγορικό ό αφηρημϋνη αναφορϊ ςτη μουςικό εμπειρύα ςτα ςϑγχρονα ρεϑματα του 20οϑ και 21ου 
αιώνα. 
 Σα τελευταύα 20 χρϐνια η Μουςικό Εικονογραφύα γνωρύζει ςημαντικό ανϊπτυξη ωσ διεπιςτημονικϐσ 
κλϊδοσ των ανθρωπιςτικών ςπουδών, καθώσ επιςτόμονεσ απϐ ποικύλεσ ερευνητικϋσ κατευθϑνςεισ 
(ϐπωσ η ιςτορικό μουςικολογύα, η εθνομουςικολογύα, η αρχαιολογύα, η ιςτορύα τησ τϋχνησ κ.ϊ.) 
εξετϊζουν το διαθϋςιμο εικονογραφικϐ υλικϐ απϐ διϊφορεσ οπτικϋσ γωνύεσ, φωτύζοντασ τισ 
διαφορετικϋσ πτυχϋσ τησ καλλιτεχνικόσ (μουςικόσ και εικαςτικόσ) δημιουργύασ. 
 Η μελϋτη των τεκμηρύων τησ Μουςικόσ Εικονογραφύα, ςυνεπικουροϑμενη – ϐπου αυτϐ εύναι δυνατϐ 
– απϐ τισ ςωζϐμενεσ γραμματειακϋσ πηγϋσ, μπορεύ να ςυμβϊλει ουςιαςτικϊ ςτη διερεϑνηςη πολλών 
επιςτημονικών πεδύων τησ ιςτορικόσ μουςικολογύασ και τησ εθνομουςικολογύασ. 
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Μαρύα Αλεξϊνδρου: «Βυζαντινϋσ μουςικϋσ ςπουδϋσ: τϊςεισ και ρεϑματα τησ ϋρευνασ και εκπαύδευςησ 
ςόμερα» 
 Απϐ τισ αρχϋσ του 21ου αιώνα μϋχρι ςόμερα διαπιςτώνεται μια ραγδαύα εξϋλιξη των βυζαντινών 
μουςικών ςπουδών ςε διεθνϋσ επύπεδο: πληθώρα νϋων βιβλύων και ϊρθρων, διεθνό ςυνϋδρια ςε 
πυκνοϑσ ρυθμοϑσ, πολλού νϋοι ερευνητϋσ, καινοτϐμεσ διεπιςτημονικϋσ προςεγγύςεισ. 
 Η παροϑςα ειςόγηςη προςπαθεύ να ςκιαγραφόςει ϋναν γενικϐ “χϊρτη” ςχετικϊ με το ποϑ 
βριςκϐμαςτε ςόμερα ςτην ϋρευνα και την εκπαύδευςη ςτουσ τομεύσ τησ Βυζαντινόσ Μουςικολογύασ και 
τησ Χαλτικόσ Σϋχνησ, προβϊλλοντασ ςημαντικϊ πορύςματα πρϐςφατησ ϋρευνασ και ςυζητώντασ ςημεύα 
ςϑγχρονου μουςικολογικοϑ προβληματιςμοϑ καθώσ και θϋματα μεθοδολογύασ που αφοροϑν το παρϐν 
και προοπτικϋσ για την ϋρευνα και διδαςκαλύα τησ βυζαντινόσ μουςικόσ. 
 
Αθανϊςιοσ Δϋλιοσ: «Σο Βυζαντινϐ Καλοφωνικϐ Μϋλοσ: ςϑγχρονοι μουςικολογικού προβληματιςμού» 
 Η γϋνεςη και η ανϊπτυξη του καλοφωνικοϑ μϋλουσ τησ βυζαντινόσ μελοποιύασ ςυμπύπτει ιςτορικϊ 
με την δραματικϐτερη αλλϊ και λαμπρϐτερη – απϐ ϊποψησ γραμμϊτων και τεχνών – περύοδο τησ 
μακραύωνησ ιςτορύασ του Βυζαντύου, την περύοδο τησ Παλαιολϐγειασ Αναγϋννηςησ (1261-1453). Σο φωσ 
τησ διδαςκαλύασ του Αγύου Γρηγορύου του Παλαμϊ (1296-1359) διαχϋεται και διαποτύζει ϐλεσ τισ 
μορφϋσ τησ τϋχνησ – μαζύ και την εκκληςιαςτικό μουςικό. Η βυζαντινό μουςικό, ωσ λειτουργικό τϋχνη, 
δϋχεται ιδιαύτερη ώθηςη και φτϊνει ςτο απϐγειϐ τησ μϋςα απϐ το ϋργο φωτιςμϋνων μελουργών, που 
ςυνδυϊζουν το θεϊρεςτο ϋργο τησ ηςυχύασ με αυτϐ τησ μελοποιύασ. 
 Σα τελευταύα χρϐνια η μουςικολογικό ϋρευνα ςτρϋφεται με ολοϋνα αυξανϐμενο ενδιαφϋρον ςτη 
ςυνθετικό παραγωγό του μεςαιωνικοϑ Βυζαντύου, εςτιϊζοντασ ςτα κεύμενα τησ μεςοβυζαντινόσ 
μουςικόσ ςημειογραφύασ, και καταβϊλλει αλλεπϊλληλεσ προςπϊθειεσ προςπϋλαςησ του αξιϐλογου 
αυτοϑ υλικοϑ και απϐδοςόσ του ςτη ςημειογραφύα τησ Νϋασ Μεθϐδου (1814). την παροϑςα ειςόγηςη 
θα αςχοληθοϑμε με το ζότημα τησ τεχνικόσ και τησ τϋχνησ τησ ανϊλυςησ-εξόγηςησ των καλοφωνικών 
μαθημϊτων απϐ την ϐψιμη μεςοβυζαντινό ςημειογραφύα ςτην αντύςτοιχη τησ Νϋασ Μεθϐδου. Σο 
εξηγημϋνο υλικϐ που θα παρουςιαςτεύ προϋρχεται απϐ το οκτϊτομο Μαθηματϊριο του Φουρμουζύου του 
Φαρτοφϑλακοσ (ΕΒΕ/ΜΠΣ 727-734), το οπούο περιϋχει μαθόματα των παλαιών μελουργών των ΙΔ΄-ΙΕ΄ 
αιώνων εξηγημϋνα ςτην Νϋα Μϋθοδο. Η ςυγκεκριμϋνη ϋρευνα εςτιϊζει ςτα καλοφωνικϊ ςτιχηρϊ του 
πρώτου όχου. Εργαλεύα για την προςϋγγιςη και κατανϐηςη των μεςοβυζαντινών μελών θα 
αποτελϋςουν η μϋθοδοσ του αναδρομικοϑ παραλληλιςμοϑ, καθώσ και ςϑγχρονεσ αναγωγικϋσ αναλϑςεισ. 
Η ειςόγηςη θα περιλαμβϊνει ενδεικτικϊ κϊποιεσ μεταγραφϋσ και πολυεπύπεδεσ μουςικολογικϋσ 
αναλϑςεισ οριςμϋνων μερών των καλοφωνικών ςυνθϋςεων τησ περιϐδου που εξετϊζουμε, καθώσ και 
(ψαλτϊ) μουςικϊ παραδεύγματα. 
 
Αντώνησ Ι. Κωνςταντινύδησ: «Η θεωρητικό μεταρρϑθμιςη και ο Νεοελληνικϐσ Διαφωτιςμϐσ. Κύνητρα 
και επιρροϋσ ςτο ϋργο του Φρυςϊνθου» 
 τισ απαρχϋσ του 19ου αιώνα ςυντελεύται η θεωρητικό και ςημειογραφικό μεταρρϑθμιςη τησ 
Χαλτικόσ Σϋχνησ, η οπούα γύνεται ευρϑτερα γνωςτό ωσ των «Σριών Διδαςκϊλων». 
 Ο Φρϑςανθοσ ο εκ Μαδϑτων, εύσ εκ των τριών, ςτο κϑριο ϋργο του, που τιτλοφορεύται ωσ το Μϋγα 
Θεωρητικόν τησ Μουςικόσ και το οπούο εκδύδεται το 1832, υποςτηρύζοντασ θεωρητικϊ το ϐλο εγχεύρημα, 
αναλϑει, τεκμηριώνει και προςπαθεύ να παρουςιϊςει με επιςτημονικϐ τρϐπο τη νϋα θεωρύα τησ 
εκκληςιαςτικόσ μουςικόσ. Η ιςτορικό αυτό ϋκδοςη πρϋπει να επιςημανθεύ ϐτι επεκτεύνεται και ςε 
γενικϐτερου, μουςικολογικοϑ ενδιαφϋροντοσ, θϋματα, ενώ, πϋρα απϐ τισ τεχνικϋσ λεπτομϋρειεσ που 
αφοροϑν τη μουςικό θεωρύα, ςυναντώνται ξεκϊθαρα οι θεωρητικϋσ, φιλοςοφικϋσ και αιςθητικϋσ 
απϐψεισ του ςυγγραφϋα. 
 Οι κϑριεσ πηγϋσ του Φρυςϊνθου αναζητοϑνται αφενϐσ ςτισ γραφϋσ των αρχαύων ελλόνων 
θεωρητικών και αφετϋρου ςε νεϐτερα μουςικοθεωρητικϊ ϋργα τησ δυτικόσ μουςικόσ. 
 Η ςϑζευξη των επιρροών τησ Δϑςησ, του αρχαιοελληνικοϑ μουςικοϑ ςυςτόματοσ, το ιδεολογικϐ 
υπϐβαθρο του Διαφωτιςμοϑ και πολιτικϊ κύνητρα, ςε μια περύοδο ιδιαιτϋρων ζυμώςεων ϐπωσ η 
προεπαναςτατικό, κατϊ την οπούα, διϐλου τυχαύα, εκδηλώνεται το νϋο ςϑςτημα, γονιμοποιοϑν τη 
θεωρητικό ςκϋψη και κινοϑν την πϋνα του μεταρρυθμιςτό ςυγγραφϋα. 
 Οι γϐνιμεσ αυτϋσ επιρροϋσ που ξεδιπλώνουν παρϊλληλα και τα κύνητρα του ςυγγραφϋα, ϐπωσ αυτϊ 
τεκμηριώνονται ςτο ϋργο του και ςε νεϐτερεσ μελϋτεσ, αποτελοϑν τουσ κϑριουσ ϊξονεσ ςτουσ οπούουσ 
θα εςτιϊζει και γϑρω απϐ τουσ οπούουσ θα διαρθρώνεται η παροϑςα εργαςύα. 
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Αντριϊν ύρμπου: «Βυζαντινό μουςικό και βυζαντινό μουςικολογύα ςτην ςημερινό Ρουμανύα. 
Προοπτικϋσ» 
 Σο πεδύο τησ βυζαντινόσ μουςικολογύασ εξελύχθηκε ςτην Ρουμανύα, ιδιαύτερα τον περαςμϋνο αιώνα, 
ακϐμα και κατϊ την περύοδο του κομμουνιςμοϑ. Διϊςημοι ρουμϊνοι ερευνητϋσ, ϐπωσ οι π. I. D Petrescu 
(o “πατριϊρχησ τησ παλαιογραφύασ”), Sebastian Barbu-Bucur, Gheorghe Ciobanu, Titus Moisescu, Vasile 
Vasile, Florin Bucescu κ.ϊ., ςυνϋγραψαν ςημαντικϊ ϋργα που ςυνϋβαλαν ςτην εξϋλιξη βαςικών κλϊδων 
τησ βυζαντινόσ μουςικολογύασ, ϐπωσ η παλαιογραφύα, η ιςτοριογραφύα, η κωδικολογύα κ.ϊ. 
 Πραγματοποιόθηκαν θεμελιώδεσ μελϋτεσ που τεκμηρύωςαν τον ρϐλο των Ρουμανικών Πριγκιπϊτων 
ςτην εξϋλιξη τησ βυζαντινόσ μουςικόσ, αλλϊ και ςτην διϊδοςη τησ Χαλτικόσ Σϋχνησ ςε ϊλλεσ χώρεσ. 
Σαυτϐχρονα, δημιουργόθηκαν κατϊλογοι χειρογρϊφων των βαςικών μοναςτικών και λαώκών 
βιβλιοθηκών. 
 Μετϊ το 1989, το αυξανϐμενο ενδιαφϋρον νϋων ιεροψαλτών για την τϋχνη τησ ερμηνεύασ ϊνοιξε νϋεσ 
μουςικολογικϋσ προοπτικϋσ. υνεχύζεται η καταλογογρϊφηςη των χειρογρϊφων αλλϊ και η ϋκδοςη / 
επανϋκδοςη μελουργημϊτων διϊςημων ρουμϊνων ςυνθετών. Ϊχουν μεταφραςθεύ ελληνικϊ θεωρητικϊ 
ςυγγρϊμματα που βοόθηςαν να τεκμηριωθεύ, να ςυμπληρωθεύ και να εκςυγχρονιςθεύ η ορολογύα των 
καθιερωμϋνων ρουμανικών θεωρητικών. 
 Σϋλοσ, οι ψαλτικϋσ χορωδύεσ, ο αριθμϐσ των οπούων αυξϊνεται ϐλο και περιςςϐτερο τα τελευταύα 
χρϐνια, εκμεταλλευϐμενεσ τισ ςϑγχρονεσ τεχνολογικϋσ ςυνθόκεσ, δημιοϑργηςαν ιςτοςελύδεσ με 
ςημαντικϊ ψηφιακϊ ηχητικϊ και ιςτορικϊ αρχεύα. 
 Όλα τα παραπϊνω μϊσ οδηγοϑν ςτην διαπύςτωςη μιασ νϋασ ϊνθηςησ τησ βυζαντινόσ μουςικόσ ςτην 
Ρουμανύα ςόμερα. 
 
Ομϊδα Παλαιογραφύασ Βυζαντινόσ Μουςικόσ από το Σ.Μ.. του Α.Π.Θ.: «“Per aspera ad astra”. 
Ανιχνεϑοντασ την εξελικτικό πορεύα τησ Βυζαντινόσ Μουςικολογύασ» 
 Η πορεύα τησ επιςτόμησ που αςχολεύται με τη βυζαντινό μουςικό ξεκινϊει όδη απϐ τα χρϐνια τησ 
Ανατολικόσ Ρωμαώκόσ Αυτοκρατορύασ και ςυνεχύζεται ςε μια ςυναρπαςτικό πορεύα μϋχρι ςόμερα. Κϑρια 
ςτϊδια αυτόσ τησ εξϋλιξησ μϋςα ςτο χρϐνο, με αναφορϊ ςε μεγϊλεσ προςωπικϐτητεσ, ςε περιϐδουσ 
διεθνοϑσ ϋνταςησ και ανϊταςησ, διαμϐρφωςησ μεθοδολογιών, ωρύμανςησ επιςτημονικοϑ διαλϐγου και 
ςημαντικών επιτευγμϊτων, θϋλουν να παρουςιϊςουν τα μϋλη τησ Ομϊδασ Παλαιογραφύασ Βυζαντινόσ 
Μουςικόσ, ςε μορφό εκπαιδευτικοϑ δρώμενου, με πολλϊ μουςικϊ παραδεύγματα. 
 
Irmgard Lerch-Καλαβρυτινού: «Η ϋρευνα για την μεςαιωνικό πολυφωνύα ςτον 21ο αιώνα» 
 Παρουςιϊζονται τϊςεισ και αποτελϋςματα τησ ϋρευνασ των τελευταύων δεκαετιών ςτο πεδύο τησ 
μεςαιωνικόσ πολυφωνύασ. 
 
Αθανϊςιοσ Σρικούπησ: «Σα πρώτα δεύγματα μουςικολογικόσ ϋρευνασ ςε ελληνικϊ επαρχιακϊ κϋντρα 
των αρχών του 20οϑ αιώνα: η περύπτωςη του Βαςιλεύου Βεηλικτςύδη» 
 Η παροϑςα μελϋτη καταγρϊφει ςε μύα πρώτη προςϋγγιςη το ϋργο ενϐσ ϊγνωςτου ϋλληνα ςυνθϋτη, 
μουςικοπαιδαγωγοϑ και μουςικολϐγου, που δραςτηριοποιόθηκε ςτην ελληνικό επαρχύα ςτισ αρχϋσ του 
20οϑ αιώνα. Ο Βαςύλειοσ Βεηλικτςύδησ γεννόθηκε το 1885 ςτην Αμιςϐ του Πϐντου. ποϑδαςε μουςικό 
ςτη γενϋτειρϊ του και ςτην Κωνςταντινοϑπολη. ταδιοδρϐμηςε αρχικϊ ςτην Αμιςϐ και μετϊ την 
Μικραςιατικό Καταςτροφό το 1922 κατϋφυγε ςτην Ελλϊδα, ϐπου δύδαξε ςτη Λευκϊδα, ςτην Κϐνιτςα 
και ςτισ ϋρρεσ. Η ςϑγχρονη μουςικολογικό ϋρευνα ϋφερε ςτο φωσ πλόθοσ αδημοςύευτων ςυνθϋςεων 
και εργαςιών του. Με αφορμό το ογκώδεσ ϋργο του, η ανακούνωςη επικεντρώνεται ςτισ ιδιαιτερϐτητεσ 
τησ μουςικολογικόσ ϋρευνασ ςτην Ελλϊδα και κυρύωσ ςτην ελληνικό επαρχύα. Η ιδιϊζουςα πρϐςληψη 
τησ δυτικόσ μουςικόσ παιδεύασ ςτα κϋντρα τησ Οθωμανικόσ Αυτοκρατορύασ, ο αντιςυμβατικϐσ τρϐποσ 
με τον οπούον ο Βεηλικτςύδησ μϐχθηςε για να ςυγγρϊψει τα μουςικϊ του ςυγγρϊμματα, ανϊλογα με τισ 
ανϊγκεσ αλλϊ και τισ περιοριςμϋνεσ δυνατϐτητεσ του τϐπου και του χρϐνου που ϋδραςε, η ανϊπτυξη τησ 
ιδιϐτητασ του μουςικολϐγου μϋςω τησ εναςχϐληςησ με το μουςικϐ «γύγνεςθαι» τησ εποχόσ και ϐχι μϋςω 
εξειδικευμϋνων ςπουδών, καθώσ και η διϊςωςη και η διατόρηςη του αρχεύου του απϐ ϋνα άδρυμα που 
δϑςκολα θα το ςυμπεριλϊμβανε κανεύσ ςτουσ πιθανοϑσ ςτϐχουσ του ςημερινοϑ μουςικολϐγου ερευνητό, 
αποτελοϑν τα κϑρια θϋματα του ςχετικοϑ προβληματιςμοϑ. 
 
Καύτη Ρωμανού: «Περύ οικουμενικόσ μουςικολογύασ και τησ ιςτοριογραφύασ τησ ελληνικόσ μουςικόσ» 
 Οι εκδϐτεσ του Acta Musicologica ανακούνωςαν ςε ϊρθρο τουσ (LXXXVI/1, 2014, ς. 1-3) την πρϐθεςη 
το περιοδικϐ αυτϐ τησ Διεθνοϑσ Μουςικολογικόσ Εταιρεύασ να πρωτοςτατόςει ςτην ανϊπτυξη τησ 
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οικουμενικόσ μουςικολογύασ, προσ την οπούα κατευθϑνεται όδη ευκρινώσ η δυτικό μουςικολογύα, 
ιδιαύτερα η αγγλϐφωνη. 
 Η οικουμενικό μουςικολογύα αγνοεύ τα ςϑνορα ϐχι μϐνο ανϊμεςα ςτα κρϊτη, αλλϊ και ανϊμεςα ςτισ 
ειδικϐτητεσ που αναγνωρύζεται ςόμερα ϐτι διαμορφώθηκαν λϐγω του ανταγωνιςτικοϑ χαρακτόρα που 
προςϋλαβε, υπϐ την επιρροό του εθνικιςμοϑ, η δυτικό μουςικό ιςτοριογραφύα και μουςικολογύα. 
 Η παροϑςα ανακούνωςη εξετϊζει τισ πιθανϋσ επιπτώςεισ των νϋων τϊςεων τησ μουςικολογύασ ςτην 
παρουςύαςη τησ ελληνικόσ μουςικόσ και ςυγκρύνει την εν δυνϊμει νϋα εικϐνα με την παλαιϐτερη. Η 
θετικό προοπτικό γύνεται ςαφόσ, αν αναλογιςτεύ κανεύσ τύ ελϊχιςτο μϋροσ των Ελλόνων (τησ Αςύασ, τησ 
Β. Αφρικόσ και τησ Ευρώπησ) και τησ παιδεύασ τουσ εκπροςωποϑςε το ελληνικϐ κρϊτοσ κατϊ την ύδρυςό 
του, και πϐςο ελλιπόσ εύναι η εικϐνα τησ ελληνικόσ μουςικόσ που περικλεύεται ςε εκεύνα τα ςϑνορα. 
 
Ιωϊννησ Υούλιασ: «Ο “Μανιακόσ” του G. Brunetti, ο “Αναποφϊςιςτοσ” του L. Kozeluch και η 
προγραμματικό ςυμφωνύα ωσ ϋνα πλόρωσ ανεπτυγμϋνο μουςικϐ εύδοσ περύ το 1780» 
 Η εντϑπωςη ϐτι η προγραμματικό μουςικό εν γϋνει αλλϊ και το εύδοσ τησ προγραμματικόσ 
ςυμφωνύασ ειδικϐτερα φθϊνουν ςε πλόρη ϊνθηςη μϐνο κατϊ τον 19ο αιώνα εύναι τϐςο βαθιϊ ριζωμϋνη 
ςτην μουςικό ιςτοριογραφύα όδη απϐ τισ αρχϋσ του 20οϑ αιώνοσ, που υπαγορεϑει την ςυλλόβδην 
θεώρηςη ϐλων των ανϊλογων ϋργων του κλαςςικοϑ ρεπερτορύου ωσ “πρώιμων” εύτε “ατελών” 
δειγμϊτων γραφόσ ςε ςχϋςη με την μεταγενϋςτερη “ανϊπτυξη” του ςυγκεκριμϋνου μουςικοϑ εύδουσ 
κατϊ την ρομαντικό περύοδο. Ψςτϐςο, η πρϐςφατη ανϊςυρςη απϐ την αφϊνεια δϑο και πλϋον αιώνων 
μιασ ςειρϊσ προγραμματικών ςυμφωνιών του ϐψιμου 18ου αιώνοσ και η μελϋτη του τρϐπου με τον 
οπούον οι ςυνθϋτεσ τουσ αναπαριςτοϑν μουςικϊ την εκϊςτοτε επιλεγμϋνη αφηγηματικό πλοκό θϋτουν 
πλϋον υπϐ ςοβαρό αμφιςβότηςη τισ μϋχρι τοϑδε ακλϐνητεσ πεποιθόςεισ μασ και επιτϊςςουν μιαν εκ 
βϊθρων αναθεώρηςη του εξελικτικοϑ πλαιςύου κατανϐηςησ του εύδουσ αυτοϑ απϐ τον κλαςςικιςμϐ 
ςτον ρομαντιςμϐ. την παροϑςα ανακούνωςη θα εξεταςθοϑν ενδεικτικϊ δϑο εξϐχωσ ενδιαφϋρουςεσ – 
ϐςο και παντελώσ αγνοημϋνεσ – προγραμματικϋσ ςυμφωνύεσ που γρϊφηκαν περύ το 1780: αφ’ ενϐσ μεν ο 
“Μανιακόσ” (“Il maniatico”) του Gaetano Brunetti, ϐπου μύα “ϋμμονη ιδϋα” διατρϋχει και τα τϋςςερα μϋρη 
του ϋργου, και αφ’ ετϋρου ο “Αναποφϊςιςτοσ” (“L’Irrésolu”) του Leopold Kozeluch, ϐπου το εξωμουςικϐ 
υπϐβαθρο του ϋργου αφόνει το ανεξύτηλο ςτύγμα του ςτην δυνητικϊ ατϋρμονη ςυνολικό μουςικό δομό. 
 
Κώςτασ Σςούγκρασ: «ϑμμειξη εννοιών και μουςικό ανϊλυςη: Μια ερμηνεύα τησ μουςικόσ δομόσ και 
του ςυμβολιςμοϑ ςτο “Παλιϐ κϊςτρο” απϐ τισ Εικόνεσ από μια ϋκθεςη του Modest Mussorgsky» 
 Η ςϑμμειξη εννοιών (“conceptual blending”, Fauconier & Turner, 2002), δηλαδό η διεργαςύα 
δημιουργύασ νϋου νοόματοσ απϐ το ςυςχετιςμϐ ςτοιχεύων και δομών προερχϐμενων απϐ διαφορετικοϑσ 
ϋωσ αντύθετουσ εννοιολογικοϑσ χώρουσ, υπόρξε ανϋκαθεν ςτον πυρόνα τησ διεργαςύασ τησ μουςικόσ 
ςϑνθεςησ, ϐπωσ ϋχει προτεύνει και αναπτϑξει ο Lawrence Zbikowski (Conceptualizing Music, 2002). Η 
μουςικό εννοιολογικό ςϑμμειξη μπορεύ να εύναι ενδο-μουςικό, δηλαδό να αφορϊ μύξη δομικών 
χαρακτηριςτικών διαφορετικών μουςικών χώρων για τη δημιουργύα νϋων μελωδιών, αρμονιών ό υφών, 
ό εξω-μουςικό, δηλαδό να εύναι ενοπούηςη μουςικών και μη-μουςικών (λεκτικών ό ςυναιςθηματικών) 
χώρων για την επύτευξη πρωτϐτυπων αναλογιών ό μεταφορών. Μϋςα ςτο πλαύςιο αυτϐ, η παροϑςα 
ειςόγηςη προτεύνει την ανϊλυςη τησ δομόσ και τησ μορφόσ του “Παλιοϑ κϊςτρου” απϐ τισ Εικόνεσ από 
μια ϋκθεςη του Modest Mussorgsky ωσ μϋςο ανϊδειξησ τϐςο τησ ενδο-μουςικόσ (ςυνδυαςμϐσ τροπικών, 
τονικών και ιμπρεςιονιςτικών αρμονικών χώρων) ϐςο και τησ εξω-μουςικόσ (μουςικϐσ ςυμβολιςμϐσ και 
προγραμματικϐ ςτοιχεύο) εννοιολογικόσ ςϑμμειξησ που το ϋργο ενςωματώνει. 
 
Γιώργοσ Ζερβόσ: «Θϋμα και ςειρϊ ςτα δωδεκαφθογγικϊ ϋργα του Νύκου καλκώτα» 
 Η θεματοπούηςη ό αποθεματοπούηςη μιασ δωδεκϊφθογγησ ςειρϊσ δεν αποτελοϑςε μϐνο ϋνα μϋροσ 
τησ ςυνθετικόσ διαδικαςύασ ςτο ϋργο των ςυνθετών τησ Νϋασ χολόσ τησ Βιϋννησ, αλλϊ και μύα ςτϊςη 
ςτο πώσ μποροϑμε να αντιληφθοϑμε την ϋννοια του θϋματοσ ϋξω απϐ τα πλαύςια τησ τονικϐτητασ, 
ςτϊςη η οπούα ϋπαιξε πολϑ ςημαντικϐ ρϐλο ςτην εξϋλιξη τησ μουςικόσ του 20οϑ αιώνα, ιδιαύτερα μετϊ 
το 1950. 
 Δρώντασ ςτο πλαύςιο του νεοκλαςικιςμοϑ των δεκαετιών του ’30 και του ’40 και εξυπηρετώντασ 
ταυτϐχρονα μια τελεύωσ διαφορετικό – τουλϊχιςτον ωσ προσ τον δϊςκαλϐ του – μουςικό παρϊδοςη, ο 
Νύκοσ καλκώτασ φαύνεται να διαμορφώνει μια εντελώσ προςωπικό αντύληψη ωσ προσ την ϋννοια τησ 
ςειρϊσ, η οπούα ϐχι μϐνο θεματοποιεύται – ϊλλοτε ςε μικρϐτερο και ϊλλοτε ςε μεγαλϑτερο βαθμϐ – με 
την ςαιμπεργκικό ϋννοια του ϐρου, αλλϊ και πολλϋσ φορϋσ “τονικοποιεύται”, φαινϐμενο που γύνεται 
εντονϐτερο ιδιαύτερα ςτισ μετϊ το 1945 ςυνθϋςεισ του. το κεύμενο αυτϐ θα προςπαθόςουμε να 
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περιγρϊψουμε διαφορετικϋσ ϐψεισ του βαθμοϑ αυτόσ τησ θεματοπούηςησ και “τονικοπούηςησ” των 
χρηςιμοποιοϑμενων ςειρών μϋςα απϐ την ανϊλυςη ςυγκεκριμϋνων ϋργων, επιλεγμϋνων απϐ 
διαφορετικϋσ περιϐδουσ τησ εξϋλιξησ του Νύκου καλκώτα ωσ ςυνθϋτη. 
 
Μαρύα Ντούρου: «Σο πρελοϑδιο και η φοϑγκα ςτη μουςικό ελληνικό εργογραφύα του 20οϑ αιώνα. 
Πρελούδια και φούγκεσ για το δωδεκϊφθογγο μουςικό ςύςτημα του Αμϊραντου Αμαραντύδη» 
 Σο Πρελοϑδιο και η Υοϑγκα απαςχολοϑν διαχρονικϊ την παγκϐςμια μουςικό δημιουργύα και 
μουςικολογικό επιςτόμη μεταξϑ ϊλλων ωσ δομϋσ που λειτουργοϑν ωσ αντύποδασ η μύα τησ ϊλλησ αλλϊ 
και ωσ δομϋσ που ταξιδεϑουν ςτην ιςτορύα τησ μουςικόσ και υιοθετοϑνται απϐ διϊφορα μουςικϊ 
ρεϑματα, προςλαμβϊνοντασ κϊθε φορϊ ποικύλεσ αιςθητικϋσ τϊςεισ, οι οπούεσ ενςωματώνονται τϐςο 
ςτην ελεϑθερη δομό και μουςικό ϋκφραςη που χαρακτηρύζουν το Πρελοϑδιο, ϐςο και ςτα ςυγκεκριμϋνα 
δομικϊ μονοπϊτια που καταδεικνϑει η Υοϑγκα. 
 Ο καθηγητόσ Ανώτερων Θεωρητικών και ςυνθϋτησ Αμϊραντοσ Αμαραντύδησ ςυνθϋτει για πιϊνο ϋξι 
Πρελούδια και φούγκεσ για το δωδεκϊφθογγο μουςικό ςύςτημα το 1988. Σο ϋργο εκδϐθηκε απϐ τον 
Μουςικϐ Εκδοτικϐ Ούκο Παπαγρηγορύου – Νϊκα την ύδια χρονιϊ και αποτελεύ μύα ςπουδό εκπαιδευτικοϑ 
χαρακτόρα του δωδεκαφθογγιςμοϑ και ϋνα δεύγμα προςαρμογόσ τησ δωδεκαφθογγικόσ τεχνικόσ ςτην 
πολυφωνικό γραφό τησ φοϑγκασ. 
 Ο ςυνθϋτησ υιοθετεύ δϑο δωδεκαφθογγικϋσ ςειρϋσ. υγκριτικϊ με το ϋργο 25 του Α. αύνμπεργκ 
ουύτα για πιϊνο προςεγγύζονται τα πρελοϑδια και φοϑγκεσ 1, 3 και 6, ςτα οπούα ο Αμαραντύδησ 
ενςτερνύζεται την ύδια ςειρϊ με τον θεμελιωτό του δωδεκαφθογγικοϑ ςυςτόματοσ, ενώ ςτα πρελοϑδια 
και φοϑγκεσ 2, 4 και 5 απαντϊται ςειρϊ επινοημϋνη απϐ τον ύδιο τον ςυνθϋτη. 
 Η ανϊδειξη των δωδεκαφθογγικών τεχνικών αλλϊ και η διϊνθιςό τουσ μϋςα απϐ ευρόματα που 
υιοθετεύ ο Αμαραντύδησ, ϐπωσ οι επαναλαμβανϐμενοι φθϐγγοι και το χρωματικϐ ςτοιχεύο, εύναι οι 
βαςικού ςτϐχοι τησ παροϑςασ ειςόγηςησ. 
 
Ντόρα Χαλτοπούλου: «Αφϑπνιςη δημιουργικϐτητασ, επικοινωνύα και τραγοϑδι ςτη μουςικοθεραπεύα» 
 Μϋςα απϐ τη μουςικό γλωςςικό ςχϋςη, που δημιουργεύται ςτη μουςικοθεραπεύα, με κυριϐτερη 
παρϋμβαςη τον καθρϋφτη, αφυπνύζεται και αναπτϑςςεται η γενετόςια ικανϐτητα του κϊθε ανθρώπου 
για δημιουργικϐτητα και ανούγονται κανϊλια επικοινωνύασ μη λεκτικόσ ό/και λεκτικόσ μορφόσ που πριν 
τη μουςικοθεραπεύα φαύνονταν αδιανϐητα. 
 Σο τραγοϑδι ωσ γνωςτϐ ϊκουςμα καθώσ και η δημιουργύα ςτύχων ό/και τραγουδιών κατϋχουν 
ςημαντικό θϋςη ανϊμεςα ςτισ ποικύλεσ κλινικϋσ παρεμβϊςεισ που χρηςιμοποιοϑνται ςτη 
μουςικοθεραπεύα. 
 Μϋςα απϐ την προβλϋψιμη δομό, την επαναληπτικϐτητα ςτύχων και μελωδιών, την ανϊδειξη-
αναδύπλωςη μιασ ό δϑο ιδεών, τον τονιςμϐ-χρωματιςμϐ μιασ ύδιασ λϋξησ ό φρϊςησ ωσ ςυνόθη ςτοιχεύα 
τησ δομόσ του τραγουδιοϑ, αλλϊ και μϋςα απϐ τη δημιουργύα ςτύχων και τραγουδιών ςε ςυνεργαςύα με 
τον μουςικοθεραπευτό, το ϊτομο με αναπηρύα δύνει φωνό, μορφό και οργϊνωςη ςτο περιεχϐμενο του 
ςυναιςθηματικοϑ του κϐςμου, καθώσ μετουςιώνει δυςϊρεςτα ςυναιςθόματα ςε δημιουργικϐ ϋργο με 
βαθιϊ αναμορφωτικό επιρροό. 
 Σο θϋμα αναδεικνϑεται μϋςα απϐ εποπτευϐμενο κλινικϐ ϋργο ςε περιπτώςεισ ςχιζοφρϋνειασ, 
ψυχωςικόσ ςυνδρομόσ, φϊςματοσ αυτιςμοϑ και ϊλλων ατϐμων με αναπηρύα ςε ιδρϑματα 
αποκατϊςταςησ, ειδικϊ ςχολεύα και θεραπευτόρια χρϐνιων παθόςεων των Αποςτϐλη Λϊςχου, Βιργινύασ 
Μποϑτα, Πελύνασ Ευαγγϋλου, Ελϋνησ Ναβροζύδου, Οδυςςϋα Γκϊλλιου, Αλεξϊνδρασ Πιπερύδου και 
Κατερύνασ Κωνςταντύνου. 
 
Ποθεινό Βαώούλη: «Δημιουργικϐτητα, μουςικό, και μϊθηςη: υνεργαςύα με εκπαιδευτικοϑσ ϊλλων 
ειδικοτότων» 
 ϑγχρονεσ παιδαγωγικϋσ προςεγγύςεισ τονύζουν την ανϊγκη για δημιουργύα ςυνθηκών μϊθηςησ με 
ϋμφαςη ςε τεχνικϋσ που ενιςχϑουν την δημιουργικϐτητα των παιδιών και την ανϊπτυξη των 
ικανοτότων τουσ ςϑμφωνα με τα ενδιαφϋροντϊ τουσ. Η ςτοχευμϋνη χρόςη τησ μουςικόσ μπορεύ να 
αποτελϋςει ϋνα τϋτοιο εργαλεύο επύτευξησ ακαδημαώκών ςτϐχων, να ςυμβϊλει ςημαντικϊ ςτην 
ανϊπτυξη των δυνατοτότων των παιδιών με βϊςη τισ ικανϐτητϋσ τουσ και να ενιςχϑςει την ϋνταξη 
παιδιών που παρουςιϊζουν δυςκολύεσ ό/και ϋχουν διαγνωςμϋνεσ ειδικϋσ ανϊγκεσ (Lessard & Bolduc, 
2008· Standley, 2008). 
 την παρουςύαςη αυτό θα ςυζητηθεύ μικτό ϋρευνα (ςυγκριτικό ϋρευνα και ποιοτικό μελϋτη 
περύπτωςησ) που πραγματοποιόθηκε με δϑο τϊξεισ ϋνταξησ (ςϑνολο: 32 παιδιϊ ηλικύασ 4-5 ετών) και 
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δϑο νηπιαγωγοϑσ ςε ςχολεύο ςτισ Η.Π.Α. Οι νηπιαγωγού, με την καθοδόγηςη ενϐσ μουςικοθεραπευτό, 
ενϋταξαν μουςικοκινητικϋσ δραςτηριϐτητεσ ςτο καθημερινϐ τουσ πρϐγραμμα για 12 εβδομϊδεσ. τϐχοσ 
τησ ϋρευνασ όταν να διερευνηθοϑν τα οφϋλη απϐ την χρόςη τησ μουςικόσ ωσ εργαλεύο για την ανϊπτυξη 
κοινωνικών και ακαδημαώκών δεξιοτότων ϐλων των παιδιών και ςυγκεκριμϋνα των παιδιών με 
αναπηρύεσ ςτα δϑο τμόματα. Θα παρουςιαςτοϑν τα αποτελϋςματα τησ ϋρευνασ και ςημαντικϊ 
ερωτόματα που αφοροϑν ςτον τρϐπο που μποροϑν να ςυνεργαςθοϑν μουςικοθεραπευτϋσ και μουςικού 
παιδαγωγού με εκπαιδευτικοϑσ ϊλλων ειδικοτότων, προοπτικϋσ για διεπιςτημονικϋσ ςυνεργαςύεσ και 
βαςικϋσ ςτρατηγικϋσ για επιτυχό ςυνεργαςύα. 
 
Κώςτασ Καρδϊμησ: «Οι ελληνικϋσ ορχόςτρεσ πνευςτών (μπϊντεσ): Ζητόματα αυτοπροςδιοριςμοϑ και 
οργϊνωςησ» 
 Ϊνασ απϐ τουσ κατεξοχόν χώρουσ, ςτουσ οπούουσ βρύςκει ςε παγκϐςμιο επύπεδο πρακτικό 
εφαρμογό η διαβεβαύωςη ϐτι «η μουςικό υπερβαύνει τισ νϐτεσ», εύναι οι (ημι)εραςιτεχνικϋσ ορχόςτρεσ 
πνευςτών. Ϊχοντασ ςε πολλϋσ περιπτώςεισ πϊνω απϐ δϑο αιώνεσ δραςτηριϐτητασ ςτο πλαύςιο των 
κοινωνιών τουσ, αποτελοϑν ακϐμη και ςόμερα τα πλϋον απτϊ παραδεύγματα αυτοϑ που ϋχει ονομαςτεύ 
διεθνώσ “community music”. Πρϊγματι, μπορεύ να μη διεκδικοϑν ϐλα τα ςϑνολα του εύδουσ 
επαγγελματικϊ μουςικϊ αποτελϋςματα ςτισ δρϊςεισ τουσ, ωςτϐςο μϋςα απϐ αυτϋσ διδϊςκουν 
βιωματικϊ ςτα μϋλη τουσ ϋννοιεσ, ϐπωσ: τη ςυνεργαςύα ςτο πλαύςιο ενϐσ ςυνϐλου, την κοινό 
προςπϊθεια για την επύτευξη ενϐσ ςτϐχου, τον αλληλοςεβαςμϐ ό τη ςημαςύα και τα ϐρια τησ ατομικόσ 
προςπϊθειασ μϋςα ςε μια ομϊδα. Παρϊλληλα, τα ύδια μουςικϊ ςϑνολα με τισ εμφανύςεισ και τισ 
ςυναυλύεσ τουσ αποτελοϑν ςημεύα αναφορϊσ των κοινωνιών τουσ, ενώ επιπλϋον προςφϋρουν τη 
δυνατϐτητα ςε νεαροϑσ μουςικοϑσ να ανακαλϑψουν το ταλϋντο τουσ. 
 Σα αντύςτοιχα μουςικϊ ςϑνολα ςτην Ελλϊδα, παρ’ ϐτι ϋχουν χρονικϐ βϊθοσ ομϐλογο με αρκετϊ τησ 
υπϐλοιπησ Ευρώπησ, δεν φαύνεται να εκμεταλλεϑονται ςτο ϋπακρο την εν δυνϊμει θϋςη τουσ. Εύτε 
πρϐκειται για αρτηριοςκληρωτικό εμμονό ςε ξεπεραςμϋνεσ πρακτικϋσ, εύτε για την παρϊδοςη τησ 
δυναμικόσ τουσ ςτισ εϑκολεσ ςειρόνεσ του λαώκιςμοϑ, εύτε ςτην ϊγνοια του παρελθϐντοσ, τησ ςημαςύασ 
και των ςϑγχρονων προοπτικών, το αποτϋλεςμα εύναι το ύδιο: η μνημονιακό Ελλϊδα ϋχει 
αδρανοποιημϋνο ϋνα ςημαντικϐ μϋροσ δυνϊμεων που μποροϑν να προςφϋρουν ακϐμη περιςςϐτερα ςτη 
βιωματικό παιδεύα πρωτύςτωσ πολιτών και δευτερευϐντωσ μουςικών.  
 Η προτεινϐμενη ανακούνωςη θα επιχειρόςει να εντοπύςει κϊποιεσ απϐ τισ αιτύεσ αυτόσ τησ 
κακοδαιμονύασ, να προτεύνει τη δημιουργύα ερευνητικών εργαλεύων για την κατανϐηςη του φαινομϋνου 
με γνώμονα τισ κατϊ τϐπουσ ιδιαιτερϐτητεσ, αλλϊ και να δεύξει το πώσ τα ϐποια πορύςματα μποροϑν να 
ϋχουν πρακτικό εφαρμογό ςτην ανανϋωςη των ορχηςτρών πνευςτών, τϐςο πρακτικϊ (π.χ. 
εμπλουτιςμϐσ ρεπερτορύου) ϐςο και οργανωτικϊ. 
 
Εριφύλη Δαμιανού: «Μουςικό γραφό και ανϊγνωςη. Αναγκαύα ό απλώσ χρόςιμη ςτην μουςικό πρϊξη;» 
 Η ικανϐτητα καταγραφόσ, κατανϐηςησ και αναπαραγωγόσ ενϐσ μουςικοϑ ϋργου με τη χρόςη 
ςτοιχεύων ενϐσ ςυγκεκριμϋνου ςημειολογικοϑ ςυςτόματοσ υπόρξε ανϋκαθεν γνώριςμα των λϐγιων 
μουςικών των μεγϊλων μουςικών παραδϐςεων. Όχι ϐμωσ απαραύτητα προαπαιτοϑμενο για τη 
δεξιοτεχνύα ενϐσ μουςικοϑ εκτελεςτό και την αιςθητικό απϐλαυςη που αυτϐσ μπορεύ να προςφϋρει ςτο 
κοινϐ του. 
 τη δυτικό ευρωπαώκό μουςικό η ικανϐτητα μουςικόσ ανϊγνωςησ – και μϊλιςτα ςε υψηλϐ επύπεδο – 
εύναι απαραύτητη ςε ϐλα τα ςτϊδια προςϋγγιςησ, μελϋτησ και απϐδοςησ ενϐσ μουςικοϑ ϋργου. 
 την παραδοςιακό μουςικό, ϐπωσ και ςτην αςτικό λαώκό μουςικό, εύναι γνωςτϐ ϐτι υπϊρχουν 
φημιςμϋνοι οργανοπαύκτεσ που δεν διαβϊζουν «νϐτεσ» και εύναι εξαιρετικού δεξιοτϋχνεσ. Οι τρϐποι 
διδαςκαλύασ που ακολουθοϑνται ςτην παραδοςιακό μουςικό δύνουν εντυπωςιακϊ αποτελϋςματα ςε 
μουςικϊ κομμϊτια με απλό δομό και εϑληπτη μελωδύα που απομνημονεϑονται εϑκολα. Εύναι ςύγουρο 
ϐμωσ ϐτι ϋνασ μουςικϐσ που δεν εύναι ικανϐσ να διαβϊςει και να γρϊψει μουςικό δεν μπορεύ ποτϋ να 
προςεγγύςει ςε βϊθοσ μεγϊλα ϋργα, που εύναι ςυνθϋςεισ με μεγαλϑτερη διϊρκεια και πολυπλοκϐτερη 
υφό. 
 
Γιώργοσ Υιτςιώρησ: «Η “αντύςτιξη των ειδών”: μύα ανϋμπνευςτη μϋθοδοσ διδαςκαλύασ τησ αντύςτιξησ» 
 Η μϋθοδοσ διδαςκαλύασ τησ αναγεννηςιακόσ αντύςτιξησ που, ςτην πλϋον ςυςτηματικό τησ μορφό, 
εμφανύζεται με την πραγματεύα Gradus ad Parnassum του Johann Joseph Fux (1725) και κυριϊρχηςε 
ςχεδϐν αποκλειςτικϊ καθ’ ϐλη τη διϊρκεια του 20οϑ αιώνα (και ςυνεχύζει, δυςτυχώσ, να κυριαρχεύ μϋχρι 
και ςόμερα) εύναι η αποκαλοϑμενη «αντύςτιξη των ειδών» – ςε τϋτοιο βαθμϐ ώςτε για τουσ ςϑγχρονουσ 
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μουςικοϑσ οι ϐροι αντύςτιξη και αντύςτιξη των ειδών φαύνεται να εύναι αναπϐςπαςτα ςυνδεδεμϋνοι. 
 Σο κεύμενο αυτϐ φιλοδοξεύ να δεύξει πωσ η μϋθοδοσ διδαςκαλύασ τησ «αντύςτιξησ των ειδών» εύναι 
ανϋμπνευςτη, αποπροςανατολιςτικό, ςχεδϐν “καταςτροφικό” για ϐςουσ επιθυμοϑν να εξοικειωθοϑν με 
τα μουςικϊ ιδιώματα των 14ου ϋωσ και 16ου αιώνα. Αλλϊ και να επιςημϊνει το γεγονϐσ ϐτι αυτό η 
μϋθοδοσ δεν εύναι ιςτορικϊ θεμελιωμϋνη, δεδομϋνου ϐτι η ςυντριπτικό πλειονϐτητα των ςυγγραφϋων 
τησ εποχόσ – αρχύζοντασ απϐ “ςκαπανεύσ”-θεωρητικοϑσ του ϑςτερου Μεςαύωνα, ϐπωσ οι Petrus frater 
dictus Palma ociosa, Johannes de Muris, Goscalcus, Prosdocimus de Beldemandis και πολλού ϊλλοι 
ανώνυμοι, αλλϊ και ςυνεχύζοντασ με τουσ πλϋον επιφανεύσ θεωρητικοϑσ τησ Αναγϋννηςησ, ϐπωσ οι de 
Leno, Ugolino, Tinctoris, Gaffurius, Zarlino, de Montagňos, Cerone, Santa Maria – αντιλαμβανϐταν και 
δύδαςκε την αντύςτιξη με εντελώσ διαφορετικϐ τρϐπο. Να τονύςει, δηλαδό, πωσ οι αναζητόςεισ, οι 
προβληματιςμού και οι επιδιώξεισ ϐλων των εμπλεκομϋνων ςτη διαδικαςύα παραγωγόσ και κατανϐηςησ 
τησ μουςικόσ κατϊ την ιςτορικό περύοδο 1300-1600 εύναι δυνατϐν να γύνουν αντιληπτϋσ ωσ ϋνα, λύγο-
πολϑ, ενιαύο ςύνολο ςυνθετικόσ πρακτικόσ και θεωρητικόσ ςκϋψησ που, αν και υπϐκειται ςε ουςιώδεισ 
διαφοροποιόςεισ με το πϋραςμα των αιώνων, δεν παϑει να χρηςιμοποιεύ, παρ’ ϐλα αυτϊ, εντυπωςιακϊ 
ύδια μεθοδολογύα ϐςο και ορολογύα παραμϋνοντασ, ουςιαςτικϊ, ςταθερϐ και αναλλούωτο ςτισ 
κατευθυντόριεσ γραμμϋσ και τισ θεμελιώδεισ αρχϋσ του. 
 
υλλογικό ςυνεδρύα: «Η ϋντεχνη δυτικό μουςικό ςτην Ελλϊδα κατϊ την περύοδο τησ κρύςησ 
(2008-2014)» 
 τη ςυνεδρύα θα παρουςιαςτοϑν τα πρώτα επιςτημονικϊ αποτελϋςματα του ερευνητικοϑ 
προγρϊμματοσ «Η ϋντεχνη δυτικό μουςικό ςτην περύοδο τησ κρύςησ: μια διεπιςτημονικό μελϋτη του 
ςϑγχρονου ελληνικοϑ πολιτιςμοϑ και τησ ευρωπαώκόσ ολοκλόρωςησ» (Πρϊξη «Αριςτεύα ΙΙ – 
WestArtMus-4342», επιςτημονικϐσ υπεϑθυνοσ: Καθηγητόσ Παϑλοσ Κϊβουρασ), ϋργο το οπούο 
υλοποιεύται ςτο πλαύςιο του Επιχειρηςιακοϑ Προγρϊμματοσ «Εκπαύδευςη και δια βύου μϊθηςη» και 
ςυγχρηματοδοτεύται απϐ την Ευρωπαώκό Ϊνωςη (Ευρωπαώκϐ Κοινωνικϐ Σαμεύο – ΕΚΣ) και απϐ 
εθνικοϑσ πϐρουσ. Η ϋρευνα αφορϊ ςτη διεπιςτημονικό μελϋτη τησ ςϑγχρονησ μουςικόσ ζωόσ ςτην 
Ελλϊδα με ϋμφαςη ςτην ϋντεχνη δυτικό μουςικό και τη ςχϋςη τησ με ϊλλεσ πτυχϋσ του ελληνικοϑ 
πολιτιςμοϑ κατϊ την περύοδο τησ οικονομικόσ και κοινωνικο-πολιτιςμικόσ κρύςησ τησ περιϐδου 2008-
2014. 
 Ποια εύναι η πολιτιςμικό πραγματικϐτητα τησ ϋντεχνησ δυτικόσ μουςικόσ ςτην Ελλϊδα του 21ου 
αιώνα; Πώσ ςυνδϋονται οι μουςικϋσ με τισ πολιτιςμικϋσ ερμηνεύεσ ςε μια Ελλϊδα που απϐ τη μια πλευρϊ 
επιδιώκει την ευρωπαώκό ολοκλόρωςη και απϐ την ϊλλη βιώνει μια απϐ τισ πιο ςημαντικϋσ κρύςεισ ςτη 
ςϑγχρονη ιςτορύα τησ; Η διερεϑνηςη δεν περιορύζεται ςτην παρουςύαςη τησ ζωόσ και του ϋργου 
ςυνθετών και των ςχετικών ιςτορικών και πολιτιςμικών πλαιςύων αλλϊ χρηςιμοποιεύ την εθνογραφικό 
μεθοδολογύα για να αντιμετωπύςει οριςμϋνα κρύςιμα θϋματα που αφοροϑν τη ςχϋςη μεταξϑ μουςικόσ 
και πολιτιςμοϑ, Ελλϊδασ και Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ, μϋςα απϐ το φαινϐμενο τησ κρύςησ και με κϑριο 
ϊξονα τη διερεϑνηςη τησ κατϊςταςησ τησ ϋντεχνησ δυτικόσ μουςικόσ. Η μελϋτη αποςκοπεύ ςε μύα 
ουςιαςτικό κατανϐηςη τησ ςϑγχρονησ ϋντεχνησ ελληνικόσ μουςικόσ και τησ ιςτορύασ τησ, καθώσ επύςησ 
και τησ θϋςησ τησ ςτην ευρϑτερη πολιτιςμικό ζωό, ςτοχεϑοντασ ςε μια καινοτϐμο γνώςη που θα 
διευκολϑνει τον ςυςχετιςμϐ των μουςικών πρακτικών με την ιςτορύα, τον πολιτιςμϐ και την κοινωνύα 
τησ Ελλϊδασ. 
 Η μελϋτη ϋχει και ϋναν δεϑτερο βαςικϐ ςτϐχο. Επιδιώκει να αναπτϑξει μια νϋα μεθοδολογύα, η οπούα 
θα ϋχει ωσ βϊςη την αναςτοχαςτικό και διαλογικό εθνογραφύα και θα ςυνομιλεύ επιςτημολογικϊ με την 
κριτικό ιςτοριογραφύα. Η προτεινϐμενη μεθοδολογύα αποτελεύ μϋροσ ενϐσ ςϑγχρονου διεθνοϑσ 
επιςτημονικοϑ διαλϐγου που αφορϊ το ευρϑτερο γνωςτικϐ πεδύο των «μουςικών ςπουδών». Πρϐκειται 
για μια διεπιςτημονικό ςϑνθεςη θεωρητικών αρχών και ερευνητικών μεθϐδων απϐ τρύα διακριτϊ 
επιςτημονικϊ πεδύα: την ιςτορικό μουςικολογύα, την εθνομουςικολογύα και την πολιτιςμικό 
ανθρωπολογύα. 
 Η παρουςύαςη τησ ερευνητικόσ ομϊδασ περιλαμβϊνει τϋςςερισ διακριτϋσ αλλϊ αλληλϋνδετεσ 
θεματικϋσ: μια γενικό μεθοδολογικό και επιςτημολογικό θεμελύωςη του ϋργου και, ακολοϑθωσ, τρεισ 
ειδικϋσ ερευνητικϋσ ενϐτητεσ που αντιςτοιχοϑν ςτουσ τρεισ βαςικοϑσ εννοιολογικοϑσ πυλώνεσ τησ 
ϋρευνασ. 
 
1. Η γενικό εννοιολογικό θεματικό «Μεθοδολογικϊ – Επιςτημολογικϊ» 
Παύλοσ Κϊβουρασ: «Η ϋντεχνη δυτικό μουςικό ςτην Ελλϊδα τησ κρύςησ: Ζητόματα θεωρύασ και 
μεθοδολογύασ τησ ϋρευνασ» 
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 Σύθενται τα ακϐλουθα ερωτόματα και οριοθετεύται μεθοδολογικϊ και επιςτημολογικϊ η 
αντιμετώπιςό τουσ: 

 Ποια εύναι η ςχϋςη τησ ϋντεχνησ δυτικόσ μουςικόσ ςτην Ελλϊδα με τον πολιτιςμϐ (culture), πώσ 
γύνεται αντιληπτό και πώσ εκφρϊζεται αυτό, ειδικϐτερα, ςτο ιςτορικϐ πλαύςιο τησ τρϋχουςασ 
οικονομικόσ και κοινωνικόσ κρύςησ; Πώσ εύναι δυνατϐν να αντιμετωπιςτεύ το ερώτημα αυτϐ απϐ 
τη ςϑγχρονη ιςτορικό μουςικολογύα και ποιοσ μπορεύ να εύναι ο ρϐλοσ δϑο ϊλλων εταύρων, τησ 
εθνομουςικολογύασ και τησ πολιτιςμικόσ ανθρωπολογύασ, ωσ πιθανών ςυνομιλητών; 

 Πώσ μπορεύ να εφαρμοςτεύ η ανθρωπολογικό και εθνομουςικολογικό μεθοδολογύα τησ 
εθνογραφύασ με αντικεύμενο ϋρευνασ την ϋντεχνη δυτικό μουςικό και ιςτορικϐ ϊξονα την κρύςη 
και πολιτιςμικϐ τον ελληνικϐ χώρο; Εύναι ςυμβατό μια εθνογραφικό θεώρηςη με μια κριτικό 
ιςτοριογραφικό προςϋγγιςη τησ μουςικόσ;  

 Πώσ διαμορφώνεται ϋνα νϋο ςϑνθετο θεωρητικϐ μϐρφωμα, τϐςο απϐ μεθοδολογικόσ ϐςο και 
απϐ επιςτημολογικόσ πλευρϊσ, και πώσ ςυνομιλεύ με ϊλλεσ ςχετικϋσ θϋςεισ ςτον διϊλογο που 
διεξϊγεται ςόμερα με αντικεύμενο τη μουςικολογύα και τισ μουςικϋσ ςπουδϋσ; 

 Πώσ εύναι δυνατϐν να εφαρμοςτοϑν θεωρητικϋσ ϋννοιεσ απϐ τον ευρϑτερο χώρο των επιςτημών 
του ανθρώπου και των κοινωνικών επιςτημών (ϐπωσ δύκτυο, πρακτικό, επιτϋλεςη, habitus, 
γεγονϐσ / ςυμβϊν και η νϋα θεωρύα περύ θεςμών) ςτη διεπιςτημονικό και διαθεματικό 
διερεϑνηςη του μουςικοϑ πολιτιςμοϑ ςτην Ελλϊδα τησ κρύςησ, με αντικεύμενο την ϋντεχνη 
δυτικό μουςικό; 

 
2. Η ερευνητικό θεματικό «Παιδεύα – Εκπαύδευςη» 
Αναςτϊςιοσ Φαψούλασ: «Ϊντεχνη δυτικό μουςικό και ελληνικό μουςικό εκπαύδευςη: Κρύςη και 
προοπτικϋσ» 
 Θα εξεταςτοϑν ερωτόματα που αποτελοϑν κϑριουσ ερευνητικοϑσ ϊξονεσ ςτον χώρο τησ μουςικόσ 
εκπαύδευςησ, ϐπωσ: 

 Τφύςταται νοηματικό διϊκριςη μεταξϑ «μουςικόσ παιδεύασ» και «μουςικόσ εκπαύδευςησ»; 
 Πώσ διαγρϊφεται η ιςτορύα τησ μουςικόσ εκπαύδευςησ ςτην Ελλϊδα ςε ςχϋςη με τη δυτικό 

ϋντεχνη μουςικό; 
 Ποιο εύναι το αξιακϐ περιεχϐμενο τησ δυτικόσ ϋντεχνησ μουςικόσ και ποιοι εύναι οι πιθανού 

ταυτοτικού ςυμβολιςμού τησ ςε πολιτιςμικϐ επύπεδο; 
 Ποιεσ εύναι οι επιπτώςεισ τησ οικονομικόσ κρύςησ που καταγρϊφονται ςτον χώρο τησ μουςικόσ 

εκπαύδευςησ; 
 
3. Η ερευνητικό θεματικό «Μουςικϊ ςύνολα και πολιτιςτικού οργανιςμού» 
Νύκοσ Πουλϊκησ: «Θεςμού ςε κρύςη; Μουςικϊ ςϑνολα και πολιτιςτικού οργανιςμού ςτην Ελλϊδα του 
21ου αιώνα» 
 Θα παρουςιαςτοϑν και θα ςυζητηθοϑν ζητόματα οργανωτικόσ και επιτελεςτικόσ υφόσ ςε ςχϋςη με 
τα μουςικϊ ςϑνολα και τουσ πολιτιςτικοϑσ οργανιςμοϑσ κατϊ την περύοδο τησ κρύςησ: 

 Ποια εύναι η παρουςύα και ποια η προβολό των θεςμικών / τυπικών αλλϊ και των ανεπύςημων / 
ϊτυπων οντοτότων (φορϋων, ςυλλϐγων, εταιρειών, ενώςεων, ιδρυμϊτων, οργανώςεων, 
ςωματεύων, ομϊδων και ςυλλογικοτότων) ϋντεχνησ δυτικόσ μουςικόσ που δραςτηριοποιοϑνται 
ςτην Ελλϊδα κατϊ την περύοδο τησ κρύςησ; 

 Πώσ ςυνδϋονται οι οικονομικϋσ με τισ καλλιτεχνικϋσ διαςτϊςεισ τησ κρύςησ ςτα μουςικϊ ςϑνολα 
και τουσ πολιτιςτικοϑσ οργανιςμοϑσ; 

 ε ποιον βαθμϐ διαφοροποιοϑνται οι δρϊςεισ, οι πρακτικϋσ και οι ςτϐχοι των εν λϐγω θεςμών 
κατϊ την περύοδο τησ κρύςησ ςε ςυνϊρτηςη με προηγοϑμενεσ περιϐδουσ; 

 Πώσ μεταςχηματύζονται (εϊν αυτϐ ςυμβαύνει) τα δύκτυα ϋντεχνησ δυτικόσ μουςικόσ; 
 
4. Η ερευνητικό θεματικό «Φεςτιβϊλ» 
Κατερύνα Λεβύδου: «Επιβιώνοντασ ςτην κρύςη: Θερινϊ φεςτιβϊλ ϋντεχνησ δυτικόσ μουςικόσ ςτη 
ςϑγχρονη Ελλϊδα» 
 Θα αναπτυχθοϑν ζητόματα ϐπωσ: 

 Ποια εύναι η θϋςη των θερινών μουςικών φεςτιβϊλ ςτη μουςικό ζωό τησ Ελλϊδασ τησ κρύςησ; 
 Ποιοι εύναι οι οικονομικού, κοινωνικού, πολιτιςμικού και ειδικϐτεροι καλλιτεχνικού παρϊγοντεσ 

που διαμορφώνουν τη φυςιογνωμύα των θερινών μουςικών φεςτιβϊλ;  
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 Ποια η παρουςύα και ποιοσ ο ρϐλοσ διεθνών και εγχώριων δυνϊμεων ςτα θερινϊ μουςικϊ 
φεςτιβϊλ ςτην Ελλϊδα (διοργϊνωςη, οικονομικό υποςτόριξη, ςυμμετοχό μουςικών, 
ακροατόριο); 

 Ποιοσ ο ρϐλοσ τησ ιδιωτικόσ πρωτοβουλύασ και του δημϐςιου παρϊγοντα ςτη διαμϐρφωςη των 
δρϊςεων, των πρακτικών και των ςτϐχων που αφοροϑν θερινϊ μουςικϊ φεςτιβϊλ ϋντεχνησ 
δυτικόσ μουςικόσ; 

 Ποιοσ ο ρϐλοσ του γεωπολιτιςμικοϑ και χωρολογικοϑ παρϊγοντα ςτα θερινϊ μουςικϊ φεςτιβϊλ; 
Ποια η ςχϋςη των θερινών μουςικών φεςτιβϊλ με την τοπικό κοινωνύα και την ευρϑτερη 
ελληνικό μουςικϐφιλη κοινϐτητα; 

 
Νύκοσ Ορδουλύδησ: «Η αςτικό λαώκό μουςικό ςτην εκπαύδευςη τησ Ελλϊδασ: οριςμϋνα προβληματικϊ 
ζητόματα» 
 Η ϊνθηςη των ςπουδών για την αςτικό λαώκό μουςικό και, εν γϋνει, η ευρϑτερη αποδοχό τησ αξύασ 
τησ λαώκόσ κουλτοϑρασ ςτουσ κϐλπουσ του ελληνικοϑ εκπαιδευτικοϑ ςυςτόματοσ μοιϊζουν να 
βρύςκονται ςε πολϑ κρύςιμη κατϊςταςη. Εύναι ςαφϋσ ϐτι η ακαδημαώκό ϋρευνα πϊνω ςε αςτικϊ λαώκϊ 
μουςικϊ εύδη αναπτϑςςεται πολϑ γρόγορα ςτο εξωτερικϐ, με βϊςεισ που τϋθηκαν 30 και 40 χρϐνια πριν, 
υπϐ το πλαύςιο διϊφορων ϐρων ϐπωσ popular musicology, new musicology κ.ϊ. Αυτϐ μπορεύ να 
επιβεβαιωθεύ απϐ πολυϊριθμεσ διατριβϋσ, βιβλύα και ακαδημαώκϊ ϊρθρα. την Ελλϊδα, μολονϐτι 
διϊφορα αςτικϊ μουςικϊ εύδη εύναι ευρϑτατα διαδεδομϋνα (λαώκϐ, rock, ρεμπϋτικο, ϋντεχνο, pop), δεν 
διδϊςκονται ςόμερα ςτα ελληνικϊ ωδεύα, ενώ ςε ϊλλεσ χώρεσ τα αντύςτοιχα ςτυλ αποτελοϑν κομμϊτι 
των εκπαιδευτικών ςυςτημϊτων, ςε ϐλεσ τισ βαθμύδεσ τουσ, και εύναι εξαιρετικϊ δημοφιλό ανϊμεςα 
ςτουσ ςπουδαςτϋσ. Η ανακούνωςη αυτό καταπιϊνεται με διϊφορα προβληματικϊ ζητόματα που 
εγεύρονται ςχετικϊ με τισ ςπουδϋσ γϑρω απϐ τη λαώκό αςτικό μουςικό ςε ϐλεσ τισ βαθμύδεσ του 
εκπαιδευτικοϑ ςυςτόματοσ τησ χώρασ. Αναλϑει τισ ελλεύψεισ και θϋτει θϋματα προσ ςκϋψη και 
ςυζότηςη· προτεύνει λϑςεισ και επεξηγεύ τουσ λϐγουσ για τουσ οπούουσ η ςυγκρϐτηςη ολοκληρωμϋνου 
προγρϊμματοσ ςπουδών για το ςυγκεκριμϋνο πεδύο θα ςυμβϊλει ςτον εκςυγχρονιςμϐ τησ μουςικόσ 
εκπαύδευςησ τησ Ελλϊδασ, με θετικϐ αντύκτυπο ςτην εξελικτικό πρϐοδο τησ κοινωνύασ. 
 
Γεραςιμούλα (Mϋμα) Παπανδρύκου – Λευκοθϋα (Λευκό) Εφραιμύδου: «Η διδαςκαλύα και ερμηνεύα 
τησ μουςικόσ μπαρϐκ ςτα Μουςικϊ χολεύα – Δυνατϐτητεσ και περιοριςμού» 
 το πλαύςιο του μαθόματοσ «Μουςικϐ ςϑνολο» των Μουςικών χολεύων τησ Ελλϊδασ εύναι δυνατό η 
διδαςκαλύα διαφϐρων ειδών μουςικόσ μϋςα απϐ μεγϊλα μουςικϊ ςϑνολα, ϐπωσ: ορχόςτρα και χορωδύα 
ευρωπαώκόσ μουςικόσ, ορχόςτρα και χορωδύα παραδοςιακόσ μουςικόσ, βυζαντινϐσ χορϐσ, καθώσ και 
απϐ μικρϐτερα ςχόματα μουςικόσ δωματύου, ςϑγχρονησ ελληνικόσ μουςικόσ κ.ϊ. 
 Σο ςχολικϐ ϋτοσ 2007-2008 δημιουργόθηκε απϐ την Μϋμα Παπανδρύκου ςτο Μουςικϐ χολεύο 
Θεςςαλονύκησ ϋνα καινοϑργιο και πρωτϐτυπο για τα ελληνικϊ ςχολικϊ δεδομϋνα μουςικϐ ςϑνολο, το 
«ϑνολο Μπαρϐκ». Υιλοδοξύα του ςυνϐλου όταν να φϋρει ςε επαφό τουσ μαθητϋσ του Μουςικοϑ 
χολεύου με ϋνα ευρϑτερο ρεπερτϐριο ςυνθετών απϐ ϐλεσ τισ περιϐδουσ τησ εποχόσ μπαρϐκ και να τουσ 
βοηθόςει να εντρυφόςουν ςτισ ερμηνευτικϋσ ιδιαιτερϐτητεσ τησ μουςικόσ αυτόσ. Απϐ το ςχολικϐ ϋτοσ 
2013-2014 ο αριθμϐσ των ςυμμετεχϐντων μαθητών αυξόθηκε, με αποτϋλεςμα την ςυνεργαςύα με την 
Λευκό Εφραιμύδου. 
 Πϐςο εύναι ϐμωσ δυνατϐν να διδϊξει και να ερμηνεϑςει κανεύσ τη μουςικό αυτό ςϑμφωνα με τισ 
ςϑγχρονεσ μουςικολογικϋσ μελϋτεσ και τισ ςϑγχρονεσ ερμηνευτικϋσ τϊςεισ, ϐταν δεν υπϊρχει ςτο 
Μουςικϐ χολεύο το πληκτροφϐρο ϐργανο τησ εποχόσ, το τςϋμπαλο, ϐταν δεν υπϊρχουν μαθητϋσ που να 
παύζουν φλϊουτο με ρϊμφοσ και ϐταν οι ελϊχιςτοι μαθητϋσ που παύζουν βιολοντςϋλο πρϋπει να 
ςτελεχώνουν την ορχόςτρα του ςχολεύου; 
 όμερα θα ςασ καταθϋςουμε την εμπειρύα μασ ϐπωσ διαμορφώθηκε μετϊ απϐ επτϊ χρϐνια 
διδαςκαλύασ, τουσ περιοριςμοϑσ που ϋχουν ο δϊςκαλοσ και ο μαθητόσ, αλλϊ και τισ εναλλακτικϋσ 
προτϊςεισ για ερμηνεύα. Κυρύωσ ϐμωσ τισ δυνατϐτητεσ για ϋμπνευςη και δημιουργύα. 
 
Νύκοσ Μαλιϊρασ: «Σα μουςικϊ ςχολεύα ςτην Ελλϊδα. Παρϐν και μϋλλον» 
 Απϐ την νομοθϋτηςη του θεςμοϑ των μουςικών ςχολεύων ςτην Ελλϊδα και την ύδρυςη και 
λειτουργύα του πρώτου τϋτοιου ςχολεύου ϋχουν όδη περϊςει πϊνω απϐ 25 χρϐνια. Πρϐκειται για ϋνα 
θεςμϐ καινοτϐμο και εξαιρετικϊ θετικϐ για τη χώρα μασ, ο οπούοσ ϋθεςε το πλαύςιο για μια καύρια, 
ςημαντικό και επωφελό τομό ςτο γενικϐτερο ζότημα τησ μουςικόσ εκπαύδευςησ. Ψςτϐςο, πολλού 
πιςτεϑουν ϐτι ο θεςμϐσ αυτϐσ αφϋθηκε να λειτουργόςει χωρύσ ςαφό ςτρατηγικϐ ςχεδιαςμϐ και χωρύσ 
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ςυγκεκριμϋνη ςτοχοθεςύα, με αποτϋλεςμα αφ’ ενϐσ να παραγϊγει θετικϐ ϋργο, αλλϊ εφ’ ετϋρου να 
δημιουργηθοϑν πολλαπλϊ προβλόματα. τη ςυγκεκριμϋνη ειςόγηςη θα επιχειρηθεύ μια καταγραφό 
μερικών απϐ τα προβλόματα και θα γύνει μια ςυζότηςη πϊνω ςε ϋνα νϋο ςυνολικϐ ςχεδιαςμϐ που 
εκπονεύται και υλοποιεύται με ςυγκεκριμϋνεσ ενϋργειεσ και ςτϐχο να επαναπροςδιοριςτεύ η 
φυςιογνωμύα και ο τρϐποσ λειτουργύασ των μουςικών ςχολεύων και να τεθεύ το ϐλο ζότημα ςε 
ςϑγχρονεσ επιςτημονικϋσ, καλλιτεχνικϋσ και παιδαγωγικϋσ βϊςεισ. 
 
Αναςταςύα Κακϊρογλου: «“Σο τραγοϑδι ςτο ςχολεύο”: Θϋςεισ και απϐψεισ του Maurice Emmanuel για 
την μουςικό εκπαύδευςη» 
 Σο ϊρθρο του γϊλλου μουςικολϐγου και ςυνθϋτη Maurice Emmanuel (1862-1937) “Le chant { 
l’école” [«Σο τραγοϑδι ςτο ςχολεύο»] περιϋχει παρατηρόςεισ και προτϊςεισ για την μουςικό εκπαύδευςη 
ςτην Γαλλύα των αρχών του 20οϑ αιώνα, αποκαλϑπτοντασ μύα επιπλϋον πτυχό τησ πολϑπλευρησ 
δραςτηριϐτητϊσ του. Ο Emmanuel αντιτύθεται ςτην υπεροχό τησ θεωρητικόσ μουςικόσ εκπαύδευςησ 
ϋναντι τησ πρακτικόσ και διαπιςτώνει ϐτι οι περιςςϐτεροι Γϊλλοι, ακϐμα και ϐςοι διαθϋτουν μουςικϋσ 
γνώςεισ, δεν εύναι επαρκώσ εκπαιδευμϋνοι ώςτε να τραγουδοϑν ςωςτϊ. 
 Οι θετικϋσ εντυπώςεισ που αποκϐμιςε απϐ την μουςικό πρακτικό των Γερμανών κατϊ τη διϊρκεια 
τησ παραμονόσ του ςτην Γερμανύα, ςε ςυνδυαςμϐ με το ενδιαφϋρον και τον θαυμαςμϐ του για τον 
τρϐπο διδαςκαλύασ τησ μουςικόσ που εφϊρμοζε ο κληρικϐσ Réné Moissenet ςε μύα εκκληςιαςτικό 
χορωδύα ςτην Dijon, οδόγηςαν τον Emmanuel ςτο να ειςηγηθεύ μύα μϋθοδο διδαςκαλύασ τησ μουςικόσ 
βαςιςμϋνη ςτην καλλιϋργεια τησ ακοόσ και τησ φωνόσ. O Emmanuel προτεύνει ςυγκεκριμϋνεσ αςκόςεισ 
και πρακτικϋσ, οι οπούεσ βοηθοϑν ςτην ςωςτό απϐδοςη των φθϐγγων και των διαςτημϊτων. Η μϋθοδϐσ 
του, που απευθϑνεται ςτουσ μαθητϋσ του δημοτικοϑ ςχολεύου, παρουςιϊζεται ωσ αντιπρϐταςη ςτα 
επύςημα αναλυτικϊ προγρϊμματα διδαςκαλύασ τησ μουςικόσ ςτην δημϐςια εκπαύδευςη, τα οπούα 
αντιμετωπύζονται απϐ τον Emmanuel με ιδιαύτερα κριτικό διϊθεςη. 
 
Μαντώ Πυλιαρού: «Η μουςικό εκπαύδευςη ςτο Μεςοπϐλεμο» 
 Σα μουςικϊ εκπαιδευτικϊ ιδρϑματα τησ Αθόνασ ςτα μϋςα τησ δεκαετύασ του 1920 και ϋωσ τισ αρχϋσ 
τησ δεκαετύασ του 1930. Η ςϑςταςό τουσ, το διδακτικϐ προςωπικϐ, τα προγρϊμματα διδαςκαλύασ και οι 
απϐψεισ για τη λειτουργύα τουσ και για την παρεχϐμενη απϐ αυτϊ εκπαύδευςη, ϐπωσ καταγρϊφονται 
ςτο μουςικϐ περιοδικϐ τϑπο και ςτον ημερόςιο τϑπο τησ εποχόσ. 
 
Λϊμπροσ Ευθυμύου: «Ο ρϐλοσ τησ εκπαύδευςησ ςτη διϊδοςη των παραλλαγών Σου γεφυριού τησ Άρτασ» 
 Η θυςύα ανθρώπων ό ζώων για τη θεμελύωςη ενϐσ κτύςματοσ ςυναντϊται ςε πολλοϑσ λαοϑσ ςτην 
ιςτορύα τησ ανθρωπϐτητασ, εύτε ωσ μϑθοσ, ωσ δοξαςύεσ ό δειςιδαιμονύεσ, εύτε ωσ πραγματικϐ γεγονϐσ. 
την περιοχό τησ νοτιοανατολικόσ Ευρώπησ ο μϑθοσ τησ ανθρωποθυςύασ γύνεται τραγοϑδι που 
τραγουδιϋται απϐ το ςϑνολο των λαών των εθνοτότων και εθνοτικών ομϊδων που ζουν ςτη βαλκανικό 
χερςϐνηςο. την Ελλϊδα το εν λϐγω δημοτικϐ τραγοϑδι εύναι γνωςτϐ με τον τύτλο «Σησ Ωρτασ το 
γεφϑρι» και αναφϋρεται ςτη θυςύα τησ γυναύκασ του Πρωτομϊςτορα για την θεμελύωςη μιασ γϋφυρασ. 
 Ϋδη απϐ το 19ο αιώνα, ςτισ διϊφορεσ δημοςιευμϋνεσ ό αδημοςύευτεσ ςυλλογϋσ δημοτικών 
τραγουδιών, οι ςυλλϋκτεσ τιτλοδοτοϑν τα δημοτικϊ τραγοϑδια. Ο Νικϐλαοσ Πολύτησ το 1914, ςτη 
ςυλλογό Εκλογαύ από τα δημοτικϊ τραγούδια του ελληνικού λαού, δημοςιεϑει παραλλαγό του 
τραγουδιοϑ με τον τύτλο «Σου γεφυριοϑ τησ Ωρτασ», την οπούα και κατατϊςςει ςτισ παραλογϋσ. Ϊπειτα, 
η ςυγκεκριμϋνη παραλλαγό διδϊςκεται ςτην πρωτοβϊθμια και δευτεροβϊθμια εκπαύδευςη. Η παροϑςα 
ανακούνωςη πραγματεϑεται το ρϐλο των ςχολικών εγχειριδύων και τησ εκπαύδευςησ ςτη διϊδοςη τησ 
παραλλαγόσ που δημοςύευςε ο Πολύτησ, την επύδραςό τησ ςτην εξϋλιξη τϐςο του ςτύχου ϐςο και τησ 
μελωδύασ των μετϋπειτα ηχογραφημϋνων παραλλαγών. 
 
Πϋτροσ Βούβαρησ: «Η ερμηνευτικό του Ricoeur και η (απ)ενοχοπούηςη τησ δομόσ» 
 Η κριτικό ςτροφό που ςημειώθηκε ςτον μουςικολογικϐ χώρο κατϊ τισ τελευταύεσ δεκαετύεσ 
ςυνοδεϑτηκε απϐ μια λιγϐτερο ό περιςςϐτερο ϋντονη αμφιςβότηςη του πεδύου τησ μουςικόσ ανϊλυςησ 
αναφορικϊ με τισ καταμαρτυροϑμενεσ ουςιοκρατικϋσ και θετικιςτικϋσ του ροπϋσ. Ψσ απϐκριςη ςτισ 
αιτιϊςεισ αυτϋσ, εκδηλώθηκε ςτουσ κϐλπουσ του εν λϐγω πεδύου μια τϊςη επαναπροςδιοριςμοϑ των 
ερευνητικών του ςτϐχων, διεϑρυνςησ του ρεπερτορύου του και αναθεώρηςησ των μεθοδολογικών του 
εργαλεύων ςε μια αςθενϋςτερα θετικιςτικό βϊςη. Σην ύδια ςτιγμό, μια μερύδα εκπροςώπων τησ 
λεγϐμενησ «κριτικόσ μουςικολογύασ» αναγνώριςαν την ειρωνεύα που ενϋχεται ςτον αποκλειςμϐ μιασ 
πρακτικόσ απϐ τουσ αυτϐχριςτουσ πολϋμιουσ κϊθε πρακτικόσ αποκλειςμοϑ. Ϊτςι, επεδύωξαν να 
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αναπροςανατολύςουν κριτικϊ την αναλυτικό διαχεύριςη τησ μουςικόσ δομόσ, εντϊςςοντϊσ την ςε ϋνα 
ευρϑτερο ερμηνευτικϐ πλαύςιο. Η παροϑςα ειςόγηςη ευθυγραμμύζεται με τισ προςεγγύςεισ αυτϋσ, 
διερευνώντασ την κριτικό διϊςταςη τησ αναλυτικόσ πρϊξησ ειδικϊ ςε ςχϋςη με τη διαλεκτικό τησ 
κατανϐηςησ και τησ εξόγηςησ που πλαιςιώνει την ερμηνευτικό του Paul Ricoeur. Ιδιαύτερη προςοχό 
δύνεται ςτην κειμενικό θεώρηςη του ϋργου ωσ «επικοινωνύα ςε και απϐ απϐςταςη» και ςτο «ευρετικϐ 
μϑθευμα» τησ ικανϐτητϊσ του να ανα-περιγρϊφει το πραγματικϐ πϋρα απϐ κϊθε αξύωςη 
υπερβατικϐτητασ και να προτεύνει νϋουσ τρϐπουσ κατούκηςησ του κϐςμου. 
 
Αγαμϋμνων Σϋντεσ: «Περύ του παρϐντοσ του μουςικολογικοϑ λϐγου: μύα απϐπειρα ευρϋςεωσ ςημεύων 
ςυνϊφειασ των “κϋψεων προ ςυγγραφόσ” του Gary Tomlinson με μύα θεώρηςη τησ ιςτορύασ του 
Hayden White» 
 Όπωσ ϋγραψαν οι μελετητϋσ του Michel Foucault, Dreyfus και Rabinow, ςε ϋναν πρϐλογϐ τουσ, «εϊν 
οι επιςτόμεσ περύ τον ϊνθρωπο ζητοϑν να ςπουδϊςουν ανθρώπινεσ ενϋργειεσ, τϐτε πρϋπει να 
ςυνυπολογύςουν εκεύνεσ τισ ανθρώπινεσ ενϋργειεσ οι οπούεσ καθιςτοϑν δυνατϋσ τισ δικϋσ τουσ αρχϋσ» 
(Michel Foucault, 1983: 163). Εύτε αυτό η αντικειμενοπούηςη τησ ιδύασ επιςτημονικόσ πρϊξεωσ πρϐκειται 
για επϋκταςη τησ θεωρύασ τησ μνημειοποιόςεωσ του λϐγου (“monumentalization of discourse”) του 
ςχολιαζομϋνου τουσ, δηλαδό τησ Αρχαιολογύασ τησ Γνώςησ του Foucault (την οπούα ο Gary Tomlinson 
ειςόγαγε εμπεριςτατωμϋνα ςτην μουςικολογύα, ςτον πρϐλογο του βιβλύου του Music in Renaissance 
Magic: Towards a Historiography of Others), εύτε ϐχι, αποδύδει πϊντωσ με περιεκτικϐτητα την ςϑγχρονη 
ερευνητικό ϋμφαςη ςτην διερεϑνηςη του ύδιου του επιςτημονικοϑ λϐγου, δηλαδό την επιςτημολογύα. 
Ανταποκρινϐμενοσ ςε αυτό την ϋμφαςη, καθώσ και ςτο διεθνϋσ αύτημα διεπιςτημονικϐτητασ το οπούο 
διατυπώνεται ςε διϊφορα ςημερινϊ ερευνητικϊ περιβϊλλοντα των ανθρωπιςτικών επιςτημών, θα 
προτεύνω ςυνϊφεια με το ϋργο του Hayden White περύ τησ ςημαςύασ τησ αφηγόςεωσ για την ιςτορύα, 
καθώσ και μύα απϐπειρα ςυνθϋςεωσ των θεωριών αυτών προσ πρακτικϊ ερευνητικϊ ςυμπερϊςματα. 
 
Δανϊη τεφϊνου: «Κριτικϋσ προοπτικϋσ για μια διευρυμϋνη μουςικό ιςτοριογραφύα» 
 «Σι εύδουσ ιςτορύα εύναι η Ιςτορύα;», ρωτοϑςε ο Leo Treitler το 1984. Σο ερώτημϊ του θα 
αποτελοϑςε αφετηρύα για μια ςειρϊ απϐ ϋντονα αναςτοχαςτικϋσ προςεγγύςεισ ςτη μουςικό 
ιςτοριογραφύα, απϐ τισ ριζοςπαςτικϋσ προτϊςεισ τησ νεο-αναδυϐμενησ τϐτε «Νϋασ Μουςικολογύασ» για 
την αποδϐμηςη κϊθε κυρύαρχησ αφόγηςησ, μϋχρι τισ απϐπειρεσ διεπιςτημονικοϑ επαναπροςδιοριςμοϑ 
του πεδύου τησ Ιςτορικόσ Μουςικολογύασ μϋςα απϐ το μεθοδολογικϐ πρύςμα των εμπειρικών και 
εφαρμοςμϋνων επιςτημών. την παροϑςα ανακούνωςη επιχειρεύται μια επανατοποθϋτηςη του 
παραπϊνω ερωτόματοσ τριϊντα χρϐνια αργϐτερα, ςτην Ελλϊδα του 2014. Με αφορμό πρϐςφατεσ και 
τρϋχουςεσ ερευνητικϋσ δραςτηριϐτητεσ, μεταξϑ των οπούων το ερευνητικϐ πρϐγραμμα «Ο ελεϑθεροσ 
μουςικϐσ αυτοςχεδιαςμϐσ ςτα ελληνικϊ πανεπιςτόμια» (Επιτροπό Ερευνών Α.Π.Θ., 2013-2014) και η 
νεο-ιδρυθεύςα ερευνητικό ομϊδα κριτικόσ μουςικόσ ιςτοριογραφύασ ςτο Σμόμα Μουςικών πουδών 
Α.Π.Θ., θα θϋςω μια ςειρϊ απϐ κριτικϊ ερωτόματα, ϐπωσ: «τι εύδουσ μουςικϋσ ιςτορύεσ καταγρϊφουμε / 
αξιολογοϑμε / αφηγοϑμαςτε και γιατύ;» και «τι λειτουργύεσ και ρϐλουσ μπορεύ να εκπροςωπόςει η 
ςϑγχρονη ιςτορικό μουςικολογύα;». Διερευνώντασ τισ παραπϊνω προβληματικϋσ, θα επικεντρωθώ ςε 
παραδεύγματα ϐπου ο ςυνδυαςμϐσ κριτικών, επιτϐπιων και διεπιςτημονικών μεθοδολογιών ϋρευνασ 
καθιςτϊ δυνατό την επϋκταςη και διεϑρυνςη του πεδύου τησ μουςικόσ ιςτοριογραφύασ προσ μϋχρι τώρα 
ανεξερεϑνητεσ ό ανεπαρκώσ προςδιοριςμϋνεσ κατευθϑνςεισ. 
 
Ωννα Παπουτςό: «Η προοπτικό τησ προφορικόσ ιςτορύασ ωσ μεθοδολογύα ςτην ϋρευνα του ελεϑθερου 
μουςικοϑ αυτοςχεδιαςμοϑ» 
 Η προφορικό ιςτορύα ςτην Ελλϊδα μϐλισ τα τελευταύα δεκαπϋντε χρϐνια ϋχει αρχύςει να 
αναγνωρύζεται ωσ μια αξιϐπιςτη ιςτορικό πηγό, ενώ οι πρώτεσ προςπϊθειεσ εντοπύζονται κατϊ τα τϋλη 
τησ δεκαετύασ του ’80, κυρύωσ ςτο χώρο των κοινωνικών επιςτημών, τησ ιςτορύασ και τησ ψυχολογύασ. 
Με το πϋραςμα των χρϐνων ϋωσ το ςόμερα ϋχει να δεύξει ςπουδαύα αποτελϋςματα ςτην ιςτοριογραφύα 
και γενικϐτερα ςτην ϋρευνα. Αυτϐ που καθιςτϊ την προφορικό ιςτορύα τϐςο ςημαντικό εύναι το γεγονϐσ 
ϐτι ϋδωςε φωνό ςτον “απλϐ” κϐςμο και ςε κοινωνικϋσ ομϊδεσ που όταν για πολλϊ χρϐνια αποκλειςμϋνεσ 
απϐ την ιςτορύα, ενθαρρϑνοντϊσ τισ να εκφρϊςουν μϋςα απϐ τη δικό τουσ οπτικό γωνύα τα γεγονϐτα, τα 
βιώματα και τισ απϐψεισ τουσ. Ϊτςι αναδεύχθηκαν νϋεσ ϐψεισ γϑρω απϐ τα εκϊςτοτε διερευνώμενα 
θϋματα, οι οπούεσ οδόγηςαν ςε επαναπροςδιοριςμοϑσ, αναθεωρόςεισ και αναςυγκροτόςεισ. 
 την ελληνϐφωνη μουςικολογικό ϋρευνα, η χρόςη τησ προφορικόσ ιςτορύασ εντοπύζεται κυρύωσ ςτο 
χώρο τησ μουςικόσ λαογραφύασ, ενώ πεδύα ϐπωσ η ιςτορικό μουςικολογύα ςπανύωσ βαςύζονται ςτο 
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εργαλεύο αυτϐ. Αυτϐ το κενϐ ϋχει ςαν ςκοπϐ η παροϑςα ανακούνωςη να επιςημϊνει, προτεύνοντασ την 
προφορικό ιςτορύα ωσ ϋνα χρόςιμο μεθοδολογικϐ εργαλεύο ςτη διερεϑνηςη τησ μουςικόσ και 
εςτιϊζοντασ παραδειγματικϊ ςτο αντικεύμενο του ελεϑθερου μουςικοϑ αυτοςχεδιαςμοϑ. Θα γύνει μύα 
παρουςύαςη των πλεονεκτημϊτων τησ προφορικόσ ιςτορύασ για την ϋρευνα τησ αυτοςχεδιαζϐμενησ 
μουςικόσ, καθώσ επύςησ και των προκλόςεων που τη ςυνοδεϑουν. 
 
Πϊνοσ Βλαγκόπουλοσ: «Σραγοϑδια “τησ φυλόσ μασ” ό Σο επιςτημολογικϐ παρϊδειγμα των 
εναρμονύςεων ςτα ςυμφραζϐμενα του fin de siècle» 
 Τπϐ τη ςημερινό οπτικό, η πρακτικό των ςυλλεκτών του 19ου και των αρχών του 20οϑ αιώνα τησ 
εναρμϐνιςησ δημοτικών μελωδιών εμφανύζεται αυτϐχρημα αφελόσ – προδρομικό των οικεύων ςε μασ 
μεθϐδων τησ Εθνομουςικολογύασ. Σι μπορεύ να ςυμβεύ ϐμωσ, αν επιχειρόςουμε μια “εμικό” προςϋγγιςη 
αυτόσ τησ πρακτικόσ, ςτην περύπτωςη, φϋρ’ ειπεύν, του Bourgault-Ducoudray (1876) ό ςε αυτόν του 
Αρύωνα των Ρεμαντϊ – Ζαχαρύα (1917); Θα υποςτηρύξω ϐτι για να κατανοηθεύ καλϑτερα το 
επιςτημολογικϐ παρϊδειγμα τησ harmonisation, αλλϊ και οι μετατοπύςεισ ςτισ κατϊ καιροϑσ χρόςεισ τησ, 
χρειϊζεται να υιοθετηθεύ ϋνα νϋο ιςτοριογραφικϐ παρϊδειγμα, βαςικϐ ςτοιχεύο του οπούου θα εύναι η 
αναγνώριςη δϑο κρύςιμων ιδεολογικών ςυνιςταμϋνων ςτην πνευματικό ατμϐςφαιρα του fin de siècle 
(ςυχνϊ ςε ςυνδυαςμϐ): του εςωτεριςμοϑ και του φυλετιςμοϑ. 
 
Γιώργοσ Κοκκώνησ: «Ο Γεώργιοσ Λαμπελϋτ και η ελληνικό δημώδησ μουςικό: Μια μουςικολογύα των 
ςυμβϐλων» 
 Η ϋκδοςη του Γεωργύου Λαμπελϋτ Η ελληνικό δημώδησ μουςικό: 60 τραγούδια και χορού του 1933 
αποτελεύ την πρώτη ςυλλογό-μελϋτη δημοτικών τραγουδιών ϋλληνα ςυνθϋτη η οπούα μπορεύ εϑκολα να 
αντιςτοιχιςτεύ με την ιςτορικό ϋκδοςη του γϊλλου ςυνθϋτη L.-A. Bourgault-Ducoudray 30 mélodies 
populaires de Grèce et d’Orient του 1876. Η αντιςτούχιςη αυτό εϑκολα απηχεύ μιαν ϊλλη, που ςτο πεδύο 
τησ φιλολογικόσ ϋρευνασ του δημοτικοϑ τραγουδιοϑ ςυνϋδεςε δυο ϊλλουσ εκδϐτεσ ςυλλογών, τον Γϊλλο 
Cl. Fauriel (1823) και τον Επτανόςιο π. Ζαμπϋλιο (1852). Σο ςχόμα αυτϐ ορύζει τα μεθοδολογικϊ και 
εκδοτικϊ πρϐτυπα τησ πρώιμησ ϋρευνασ και μελϋτησ του δημοτικοϑ τραγουδιοϑ ςτην Ελλϊδα, ενώ 
ςυγχρϐνωσ εικονογραφεύ τισ αναμετρόςεισ και τισ διεκδικόςεισ που την ςυνοδεϑουν, με φϐντο τα 
ταυτοτικϊ ςτοιχεύα τησ γλώςςασ και τησ καταγωγόσ. 
 Η περύπτωςη του Γεωργύου Λαμπελϋτ επιτρϋπει να δοϑμε την ςυγκεκριμϋνη ιςτοριογραφικό ςτϊςη 
ϋναντι τησ λαώκόσ μουςικόσ παρϊδοςησ, ϐπου η επιτϐπια ϋρευνα, παρατόρηςη και ερμηνεύα του 
αντικειμϋνου υποκαθύςταται απϐ μια μουςικολογύα των ςυμβϐλων. 
 
Αναςταςύα ιώψη: «Η πρϐςληψη των θεωριών του Νύτςε για το ρϐλο τησ μουςικόσ ςτο αρχαύο δρϊμα 
ςτην Ελλϊδα (Πτυχϋσ τησ επιρροόσ τησ Γϋννηςησ τησ τραγωδύασ)» 
 Σο δοκύμιο του Νύτςε για τη Γϋννηςη τησ τραγωδύασ θϋτει ςε πρωταρχικϐ επύπεδο τη μουςικό ςτην 
τραγωδύα και δημιουργεύ αντύςτοιχεσ αντιδρϊςεισ / ερμηνεύεσ απϐ ϋλληνεσ διανοητϋσ ςτην ςυςτηματικό 
τουσ προςπϊθεια να εξηγόςουν τη θϋςη και το ρϐλο τησ μουςικόσ ςτην τραγωδύα. Κυρύωσ την εποχό του 
μεςοπολϋμου ανιχνεϑονται τϋτοιεσ επιρροϋσ. 
 την παροϑςα ανακούνωςη, κατϊ ςυνϋπεια, θα εξεταςτεύ η πρϐςληψη τησ ςημαντικόσ ιδϋασ του 
Νύτςε για την γϋνεςη τησ ελληνικόσ τραγωδύασ μϋςα απϐ το πνεϑμα τησ μουςικόσ, ϐπου ο ρϐλοσ του 
χοροϑ πρωτοςτατεύ, ςε θϋματα αναβύωςησ του αρχαύου δρϊματοσ ςτη νεώτερη Ελλϊδα, με επύκεντρο 
τισ πρώτεσ δεκαετύεσ του εικοςτοϑ αιώνα. 
 
Κώςτασ Φϊρδασ: «Η ϋρευνα τησ εκτϋλεςησ ςϑγχρονησ ελληνικόσ μουςικόσ: Θεμϋλια και προοπτικϋσ» 
 Η παροϑςα ανακούνωςη ςυζητϊ με κριτικϐ τρϐπο τα μεθοδολογικϊ εργαλεύα καθώσ και τα πρώτα 
και τα πιθανϊ μελλοντικϊ ευρόματα μύασ ϋρευνασ που ϊρχιςε πολϑ πρϐςφατα και προςβλϋπει ςτη 
μελϋτη τησ μουςικόσ ερμηνεύασ ωσ ςημαντικοϑ εργαλεύου κατανϐηςησ τησ ενεργοϑσ παρουςύασ του 
μουςικοϑ μοντερνιςμοϑ ςτην Ελλϊδα τισ δεκαετύεσ του 1960 και του 1970. 
 
Ωγκα Λεϊχου: «Μουςικό δημιουργύα και μουςικολογύα ςτη Ρουμανύα. Σο παρϊδειγμα ςϑγχρονων 
ιαςιωτών ςυνθετών» 
 H παροϑςα μελϋτη αφορϊ τη ςυμφωνικό διϊςταςη ςτη δημιουργύα ςυνθετών του Ιαςύου, που ςτο 
δημιουργικϐ τουσ ϋργο κινοϑνται ανϊμεςα ςτην νεοκλαςικό τϊςη με ϋμφαςη ςτην παρϊδοςη και ςτο 
μοντερνιςμϐ και το νεωτεριςτικϐ πνεϑμα του 20οϑ αιώνα. 
 ε ϋνα εκλεπτυςμϋνο ιδεατϐ, υφολογικϐ, αιςθητικϐ και διανοητικϐ πλαύςιο, μερικϊ απϐ τα 
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δημιουργόματα των ιαςιωτών ςυνθετών υιοθετοϑν ριζικϋσ αλλαγϋσ ςε ςχϋςη με τα παραδεδομϋνα τησ 
περιϐδου ςτην οπούα ϋχουν ςυντεθεύ (Sabin Păutza, Cinci piese pentru orchestră· Anton Zeman, Simfonia 
II – Aliaje· Cristian Misievici, De natura poesis), ενώ ϊλλα προτιμοϑν την νεοκλαςικό γραμμό (Achim 
Stoia, Trei jocuri din Ardeal· Vasile Spătărelu, Suita brevis· Viorel Munteanu, Simfonia I – Glossă). Ϊτςι, 
ενώ μερικού ςυνθϋτεσ δεν ξεπϋραςαν το αρχιτεκτονικϐ πλαύςιο τησ ςτροφικόσ μορφόσ, ϊλλοι προϋβηςαν 
ςε διεξοδικϋσ αναπτϑξεισ και μετατροπϋσ, και ϊλλοι εγκατϋλειψαν τισ κλαςικϋσ, καθιερωμϋνεσ μορφϋσ 
για νϋεσ και πρωτϐτυπεσ ςυνθϋςεισ. 
 Η παροϑςα μελϋτη προτεύνει τρϐπουσ ιςτοριογραφικόσ και αναλυτικόσ προςϋγγιςησ των 
προαναφερθϋντων κομματιών, προςπαθώντασ αφενϐσ μεν να αναδεύξει τη ςυμφωνικό διϊςταςη ςτο 
ϋργο των ςϑγχρονων ρουμϊνων ςυνθετών, αφετϋρου δε να το τοποθετόςει ςτο ευρϑτερο φϊςμα τησ 
παγκϐςμιασ μουςικόσ δημιουργύασ. 
 
ταματύα Γεροθανϊςη: «Μουςικό ερμηνεύα και ερμηνεύα τησ μουςικόσ: Η δϑναμη τησ γλώςςασ για τη 
δημιουργύα ςυναιςθημϊτων ςτο λιμπρϋτο τησ ϐπερασ Dead Man Walking» 
 H ϐπερα Dead Man Walking (πρώτη παγκϐςμια παρουςύαςη ςτην ϐπερα του αν Υρανςύςκο, 7 
Οκτωβρύου 2000) εύναι εμπνευςμϋνη απϐ το βιβλύο τησ Sister Helen Pregean (Dead Man Walking: an 
Eyewitness Account of the Death Penalty in the United States, Random House, 1993), που βαςύζεται ςτισ 
εμπειρύεσ τησ απϐ την πνευματικό καθοδόγηςη που προςϋφερε ςε κρατοϑμενουσ, καταδικαςμϋνουσ ςε 
θϊνατο, ακϐμα και κατϊ τη ςτιγμό τησ θανϊτωςόσ τουσ. Ο λιμπρετύςτασ Terrence McNally διϊλεξε τισ 
καταςτϊςεισ εκεύνεσ απϐ το βιβλύο οι οπούεσ διατηροϑν το πνεϑμα τησ αφόγηςησ και προορύζονται ϐχι 
για να απαγγελθοϑν αλλϊ για να τραγουδηθοϑν. Ο ςυνθϋτησ Jake Heggie παρϋλαβε ϋνα δύπρακτο ϋργο 
γραμμϋνο ςτη ςϑγχρονη Αγγλικό, το οπούο του προςϋφερε το οικοδϐμημα ςτο οπούο θα ςτόριζε τα 
μουςικϊ του μϋςα και τα οπούα θα απϋδιδαν την ποιητικό διϊςταςη του ϋργου. Ο ςυνθϋτησ, με τη ςειρϊ 
του, επϋλεξε τισ προτϊςεισ και τισ λϋξεισ εκεύνεσ οι οπούεσ αποδύδουν την ουςύα τησ εκϊςτοτε 
κατϊςταςησ ό ςκηνόσ, πυροδοτοϑν την εξϋλιξη τησ δρϊςησ και αυξϊνουν τη ςυναιςθηματικό φϐρτιςη.  
 Σην καλλιτεχνικό περύοδο 2013-2014 ςυμμετεύχα ςε παραγωγό τησ ςυγκεκριμϋνησ ϐπερασ ςτο 
Κρατικϐ Θϋατρο του Μεκλεμβοϑργου ςτο βερύν, ςτο οπούο εργϊζομαι [Mecklenburgisches 
Staatstheater Schwerin], αποδύδοντασ το ρϐλο τησ Sister Rose ςε ςκηνοθεςύα του David Freeman.  
 την παροϑςα ανακούνωςη θα εξετϊςω τη λειτουργύα λϋξεων και εκφρϊςεων που αποδύδουν 
ςυναιςθηματικϊ φορτιςμϋνεσ καταςτϊςεισ του λιμπρϋτου με ιδιαύτερη ςημαςύα για την πλοκό του 
ϋργου και την εξϋλιξη των χαρακτόρων, επιχειρώντασ ςυγχρϐνωσ τη ςϑνδεςη των γλωςςικών αυτών 
μϋςων με τα μϋςα τησ μουςικόσ δραματοπούηςόσ τουσ απϐ τον ςυνθϋτη. Η ανακούνωςη εςτιϊζει, μεταξϑ 
ϊλλων, ςτην ανϊλυςη των καταςτϊςεων του ϋργου που βύωςα ωσ ερμηνεϑτρια, με ςκοπϐ μύα απϐπειρα 
διττόσ αναλυτικόσ προςϋγγιςησ απϐ την πλευρϊ ϐχι μϐνο του ιςτορικοϑ μουςικολϐγου αλλϊ και του 
performer ςτο χώρο τησ ϐπερασ. 
 
 

ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΑ ΗΜΕΙΨΜΑΣΑ ΤΝΣΕΛΕΣΨΝ 
 
 
Μαρύα Αλεξϊνδρου: Γεννόθηκε το 1969 ςτο Βουκουρϋςτι. Ωρχιςε τισ ςπουδϋσ τησ ςτη Μουςικό 
Παιδαγωγικό ςτην ύδια πϐλη και μετϊ ςυνϋχιςε ςτη Βϐννη (Μουςικολογύα, Βυζαντινϋσ πουδϋσ και 
Λατινικϊ) και ςτην Κοπεγχϊγη, κοντϊ ςτον αεύμνηςτο καθηγητό J. Raasted, ϐπου και απϋκτηςε τον τύτλο 
Candidata philosophiae το 1996 ςτισ Ελληνικϋσ Μεςαιωνικϋσ πουδϋσ, με ϋμφαςη ςτη βυζαντινό 
μουςικό. Η διδακτορικό τησ διατριβό ολοκληρώθηκε ςτο Πανεπιςτόμιο τησ Κοπεγχϊγησ (2000, 
επύβλεψη: Sten Ebbessen, Christian Troelsgård) και αφορϊ τον τομϋα τησ Παλαιογραφύασ τησ 
Βυζαντινόσ Μουςικόσ. Κατϊ τη διϊρκεια των ςπουδών τησ όταν υπϐτροφοσ τησ Studienstiftung des 
Deutschen Volkes και, κατϊ τισ μεταδιδακτορικϋσ τησ ςπουδϋσ ςτην Ελλϊδα, ϋλαβε υποτροφύα του 
Ιδρϑματοσ Alexander von Humboldt. Απϐ το 2002 διδϊςκει Βυζαντινό Μουςικό ςτο Σ.Μ.. του Α.Π.Θ. 
(ςόμερα ωσ μϐνιμη επύκουρη καθηγότρια). υμμετεύχε ςε 47 ςυνϋδρια και ϋδωςε πολλϋσ διαλϋξεισ ςε 
Ελλϊδα, Ρουμανύα και Γερμανύα, ραδιοφωνικϋσ εκπομπϋσ ςτη Ρουμανύα και masterclasses ςτο Ιϊςιο, το 
Βελιγρϊδι, τη Υιλιπποϑπολη και την Cremona. Σο επιςτημονικϐ τησ ϋργο περιλαμβϊνει 3 βιβλύα και 
γϑρω ςτα 40 ϊρθρα, ειςηγόςεισ, κεφϊλαια ςε ςυλλογικοϑσ τϐμουσ, λόμματα λεξικών, που εντϊςςονται ςε 
διϊφορουσ τομεύσ των Βυζαντινών Μουςικών πουδών. Σο ϋτοσ 2006 ύδρυςε την Ομϊδα Παλαιογραφύασ 
Βυζαντινόσ Μουςικόσ απϐ το Σ.Μ.. του Α.Π.Θ., η οπούα δραςτηριοποιεύται διεθνώσ. Σϐςο η 
μουςικολϐγοσ ϐςο και η Ομϊδα Παλαιογραφύασ διακρύθηκαν τα τελευταύα ϋτη απϐ διϊφορουσ φορεύσ. 
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Ποθεινό Βαώούλη: Μουςικοθεραπεϑτρια (ΜΑ, New York University) και διδϊκτωρ Ειδικόσ Αγωγόσ 
(PhD, Indiana University). Η ϋρευνϊ τησ εςτιϊζεται ςτην χρόςη τησ μουςικόσ / μουςικοθεραπεύασ για 
την ϋνταξη μαθητών με ειδικϋσ ανϊγκεσ ςτην εκπαύδευςη και την υποςτόριξη παιδιών με αυτιςμϐ και 
των οικογενειών τουσ. Σο 2013 βραβεϑτηκε απϐ τον Αμερικανικϐ ϑλλογο Μουςικοθεραπευτών 
(AMTA) για την ϋρευνϊ τησ «Μουςικοθεραπεύα για νόπια με αυτιςμϐ και τουσ γονεύσ τουσ». το 
επιςτημονικϐ τησ ϋργο περιλαμβϊνονται ςυμμετοχϋσ ςε διεθνό επιςτημονικϊ ςυνϋδρια και 
αρθρογραφύα ςε επιςτημονικϊ περιοδικϊ, με θϋματα την χρόςη τησ μουςικόσ για την ϋνταξη και ςτόριξη 
μαθητών με ειδικϋσ ανϊγκεσ. 
 
Πϊνοσ Βλαγκόπουλοσ: Επύκουροσ Καθηγητόσ (απϐ το 2009) ςτο Σμόμα Μουςικών πουδών του 
Ιονύου Πανεπιςτημύου. Γεννόθηκε το 1961. Ϊλαβε Πτυχύο Νομικόσ απϐ το Δημοκρύτειο Πανεπιςτόμιο 
Θρϊκησ (1986) και Διδακτορικϐ απϐ το Σμόμα Μουςικών πουδών του Ιονύου Πανεπιςτημύου (2003) με 
επϐπτρια την Irmgard Lerch. Απϐ το 1995 ϋωσ το 2003 διετϋλεςε υπεϑθυνοσ Προςκτόςεων και 
Εκπαιδευτικών Προγραμμϊτων ςτη Μουςικό Βιβλιοθόκη «Λύλιαν Βουδοϑρη» του υλλϐγου «Οι Υύλοι 
τησ Μουςικόσ». Η ϋρευνϊ του επικεντρώνεται ςε ζητόματα ιδεολογύασ και αιςθητικόσ τησ νεοελληνικόσ 
μουςικόσ. Γνωρύζει Γερμανικϊ, Αγγλικϊ, Ιταλικϊ και Γαλλικϊ. 
 
Πϋτροσ Βούβαρησ: Επύκουροσ καθηγητόσ ςτη Μορφολογύα και Ανϊλυςη τησ Μουςικόσ ςτο Σμόμα 
Μουςικόσ Επιςτόμησ και Σϋχνησ του Πανεπιςτημύου Μακεδονύασ. Εύναι κϊτοχοσ διδακτορικοϑ 
διπλώματοσ απϐ το University of Wisconsin-Madison των ΗΠΑ και μεταπτυχιακοϑ διπλώματοσ απϐ το 
University of North Carolina-Greensboro των ΗΠΑ. Σα ερευνητικϊ του ενδιαφϋροντα αφοροϑν ςτην 
ανϊλυςη και ερμηνευτικό τησ μουςικόσ, με ιδιαύτερη ϋμφαςη ςτον πρώιμο μοντερνιςμϐ και ιδιαύτερα 
ςτη μουςικό του Νύκου καλκώτα. Ανακοινώςεισ του ϋχουν παρουςιαςτεύ ςε ςυνϋδρια ςτην Ελλϊδα, την 
Κϑπρο, τη ερβύα, την Ολλανδύα, το Βϋλγιο και τισ ΗΠΑ, ενώ ϊρθρα του ϋχουν δημοςιευτεύ ςε ελληνικϊ 
και ξϋνα περιοδικϊ (Πολυφωνύα, Muse-e-journal, American Music Teacher). Η ενεργό καλλιτεχνικό του 
δρϊςη περιλαμβϊνει ρεςιτϊλ μουςικόσ για ςϐλο πιϊνο και ρεςιτϊλ μουςικόσ δωματύου τϐςο ςτην 
Ελλϊδα ϐςο και ςτισ ΗΠΑ. Απϐ τον Ιανουϊριο του 2013 εύναι μϋλοσ του Δ.. τησ Ελληνικόσ 
Μουςικολογικόσ Εταιρεύασ. 
 
ταματύα Γεροθανϊςη: Πτυχύο και διδακτορικϐ δύπλωμα (Σμόμα Μουςικών πoυδών, χολό Καλών 
Σεχνών, Α.Π.Θ.). Diploma και (Μ.Α.) Master of Voice Performance (Folkwang Universität der Künste). 
Πτυχύο Πιϊνου, Ανώτερων Θεωρητικών, Δύπλωμα Μονωδύασ. Απϐ την καλλιτεχνικό περύοδο 2012-2013 
μϋλοσ του καλλιτεχνικοϑ δυναμικοϑ του Mecklenburgisches Staatstheater Schwerin με εμφανύςεισ, 
μεταξϑ ϊλλων, ςτουσ ρϐλουσ τησ Susanna (Le nozze di Figaro), Tatjana (Eugen Onegin), Mimì (La 
Bohème). Τπϐτροφοσ του Ι.Κ.Τ., υποτροφύα Αριςτεύασ τησ Επιτροπόσ Ερευνών Α.Π.Θ., υπϐτροφοσ του 
Folkwang Universität der Künste, κϊτοχοσ του DAAD-Preis, υπϐτροφοσ του Richard Wagner-Verband, 
κϊτοχοσ του Conrad-Ekhof-Preis. Σα ερευνητικϊ ενδιαφϋροντα και οι δημοςιεϑςεισ τησ εςτιϊζουν ςτην 
περιοχό τησ μουςικόσ δραματουργύασ τησ ϐπερασ. 
 
Αλεξϊνδρα Γουλϊκη-Βουτυρϊ: Γεννόθηκε ςτη Θεςςαλονύκη, ςποϑδαςε αρχαιολογύα και ιςτορύα τησ 
τϋχνησ ςτο Α.Π.Θ. Διδϊκτορασ του Πανεπιςτημύου τησ Βϐννησ. Δύδαξε ιςτορύα τϋχνησ ςτο Σμόμα 
Αρχιτεκτϐνων του Α.Π.Θ. Διδϊςκει Μουςικό Εικονογραφύα ςτο Σμόμα Μουςικών πουδών του Α.Π.Θ., 
επύςησ ιςτορύα τϋχνησ και πολιτιςμοϑ ςε ϊλλα τμόματα τησ χολόσ Καλών Σεχνών του Α.Π.Θ. 
Δημιοϑργηςε το Αρχεύο Μουςικόσ Εικονογραφύασ ςτο Α.Π.Θ. Σην περύοδο 1999-2003 διετϋλεςε 
Πρϐεδροσ του Σμόματοσ Μουςικών πουδών και την περύοδο 2003-2007 Κοςμότορασ τησ χολόσ 
Καλών Σεχνών του Α.Π.Θ. Μϋλοσ του ΙCTM και του IMS. Σομεύσ δραςτηριϐτητϊσ τησ, εκτϐσ τησ Μουςικόσ 
Εικονογραφύασ, εύναι η νεοελληνικό τϋχνη, η νεοελληνικό γλυπτικό, το ϋργο του Γιαννοϑλη Φαλεπϊ, τα 
εργαςτόρια μαρμαρογλυπτικόσ ςτο Αιγαύο κ.ϊ. Απϐ το 1985 ςυμμετϋχει ςε ερευνητικϊ προγρϊμματα 
και Study Groups που αφοροϑν τη Μουςικό Εικονογραφύα. Οργϊνωςε εκθϋςεισ ςτον τομϋα τησ 
Εικονογραφύασ ςτην Ελλϊδα και ςτο εξωτερικϐ. 
 Απϐ το 1996 εύναι Γενικό Γραμματϋασ του Δ.. του Σελλογλεύου Ιδρϑματοσ του Α.Π.Θ. και ϋχει την 
ευθϑνη οργϊνωςησ και υλοπούηςησ των προγραμμϊτων του. Επιςτημονικό υπεϑθυνη ερευνητικών 
προγραμμϊτων ςτουσ τομεύσ των δραςτηριοτότων τησ, επιβλϋπει διδακτορικϋσ διατριβϋσ και 
ςυμμετϋχει ςε επιςτημονικϋσ επιτροπϋσ ϊλλων ςυναφών κλϊδων. Ϊχει πολλϋσ δημοςιεϑςεισ, βιβλύα και 
ϊρθρα ςε τομεύσ των δραςτηριοτότων τησ. 
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Εριφύλη Δαμιανού: Γεννόθηκε ςτη Θεςςαλονύκη. Εύναι πτυχιοϑχοσ του Σμόματοσ Μουςικών πουδών 
του Α.Π.Θ., πτυχιοϑχοσ τησ χολόσ Νηπιαγωγών Θεςςαλονύκησ, διπλωματοϑχοσ πιϊνου και πτυχιοϑχοσ 
θεωρητικών του Κρατικοϑ Ψδεύου Θεςςαλονύκησ, και διπλωματοϑχοσ του Μουςικοπαιδαγωγικοϑ 
Ινςτιτοϑτου Zolt|n Kod|ly τησ Ουγγαρύασ. ποϑδαςε διεϑθυνςη χορωδύασ ςτην Ουγγαρύα με καθηγητϋσ 
τουσ Peter Erdei, Eva Rosgonyi και Katalin Kiss. Παρϊλληλα, παρακολοϑθηςε μαθόματα και ςεμινϊρια με 
τουσ Αντώνη Κοντογεωργύου, Γιϊννη Αδαμύδη, Ernst Koletschka και Doreen Rao. Απϐ το 1992 διδϊςκει 
ωσ ειδικό επιςτόμων ςτο Σμόμα Μουςικών πουδών του Α.Π.Θ., ενώ παρϊλληλα εργϊζεται και ωσ 
καθηγότρια μουςικόσ ςτην πρωτοβϊθμια εκπαύδευςη. Ϊχει διακριθεύ ωσ μαϋςτροσ τησ Φορωδύασ 
Κοριτςιών Παναγοϑδασ Θεςςαλονύκησ, με πολλϋσ ςυναυλύεσ, ηχογραφόςεισ και μαγνητοςκοπόςεισ ςτην 
Ελλϊδα και το εξωτερικϐ. Τπόρξε επύ ςειρϊ ετών μαϋςτροσ τησ Παιδικόσ και Μικτόσ Φορωδύασ του 
Ψδεύου «Μουςικϐ Κολλϋγιο Θεςςαλονύκησ». Ϊχει παρουςιϊςει επιςτημονικϋσ ανακοινώςεισ ςε ελληνικϊ 
και διεθνό ςυνϋδρια και ϋχει δημοςιεϑςει εργαςύεσ τησ ςε ελληνικϊ και ξϋνα μουςικοπαιδαγωγικϊ 
περιοδικϊ. 
 
Αθανϊςιοσ Δϋλιοσ: Γεννόθηκε ςτη Θεςςαλονύκη το 1976. Εύναι απϐφοιτοσ του Σμόματοσ Θεολογύασ τησ 
Θεολογικόσ χολόσ του Αριςτοτελεύου Πανεπιςτημύου Θεςςαλονύκησ, καθώσ και του Σμόματοσ 
Μουςικών πουδών τησ χολόσ Καλών Σεχνών του ύδιου ιδρϑματοσ. Κατϋχει τα πτυχύα Αρμονύασ, 
Ψδικόσ, Ενοργϊνωςησ, Αντύςτιξησ και Υοϑγκασ, καθώσ και το Diploma of Associate in Music (Victoria 
College of Music, London). Εύναι απϐφοιτοσ τησ χολόσ Πνευςτών του Κρατικοϑ Ψδεύου Θεςςαλονύκησ 
(Δύπλωμα Σρομπονιοϑ, τϊξη Γεωργύου Κϐκκορα) και τησ χολόσ Μονωδύασ του Δημοτικοϑ Ψδεύου 
Νεϊπολησ (Δύπλωμα Μονωδύασ, τϊξη Αχιλλϋα Σςϊνταλου). ποϑδαςε Βυζαντινό Μουςικό με τον Πϊρη 
Γκοϑνα ςτο Δημοτικϐ Ψδεύο Νεϊπολησ (Πτυχύο 2001, Δύπλωμα 2003). Κατϊ τα ϋτη 2001 ϋωσ 2007 
ϋψαλλε ςτο Ιερϐ Ηςυχαςτόριο «Όςιοσ Ιωϊννησ ο Ρώςςοσ» ςτο Πευκοχώρι Φαλκιδικόσ. Απϐ το 2007 ϋωσ 
και ςόμερα ψϊλλει ωσ λαμπαδϊριοσ ςτον Ιερϐ Ναϐ Γεννόςεωσ τησ Θεοτϐκου τησ Ιερϊσ Μητροπϐλεωσ 
Θεςςαλονύκησ. Αςχολόθηκε με τη βυζαντινό μελοποιύα κατϊ την εκπϐνηςη τησ διπλωματικόσ του 
εργαςύασ, η οπούα φϋρει τον τύτλο: Άγιοσ Νεομϊρτυσ Χριςτόδουλοσ ο Καςςανδρινόσ, μελοπούηςη 
ακολουθύασ, μεταγραφϋσ και μουςικολογικϋσ αναλύςεισ επιλεγμϋνων τροπαρύων (Θεςςαλονύκη, 2012). 
Εύναι υποψόφιοσ διδϊκτορασ του Σομϋα Βυζαντινόσ Μουςικολογύασ του Σμόματοσ Μουςικών πουδών 
τησ χολόσ Καλών Σεχνών του Αριςτοτελεύου Πανεπιςτημύου Θεςςαλονύκησ, ϐπου εκπονεύ διατριβό με 
τύτλο: Η Βυζαντινό Καλοφωνύα κατϊ την περύοδο τησ Παλαιολόγειασ Αναγϋννηςησ. Διερεύνηςη τησ 
τεχνικόσ και τϋχνησ τησ εξόγηςησ ςε επιλεγμϋνα καλοφωνικϊ μαθόματα του πρώτου όχου, με 
επιβλϋπουςα την επύκουρη καθηγότρια του Σμόματοσ, Μαρύα Αλεξϊνδρου. 
 
Λϊμπροσ Ευθυμύου: Τποψόφιοσ Διδϊκτορασ Εθνομουςικολογύασ ςτο Σμόμα Μουςικών πουδών του 
Αριςτοτελεύου Πανεπιςτημύου Θεςςαλονύκησ και υντονιςτόσ του Κϋντρου Βαλκανικόσ Μουςικόσ που 
εδρεϑει ςτην πϐλη τησ Ωρτασ. Σα επιςτημονικϊ του ενδιαφϋροντα κινοϑνται γϑρω απϐ τη μελϋτη τησ 
φωνητικόσ και οργανικόσ μουςικόσ των λαών των κυρύαρχων εθνοτότων αλλϊ και των εθνοτικών 
ομϊδων των Βαλκανύων. Ϊχει πραγματοποιόςει επιτϐπια ϋρευνα ςε εκατοντϊδεσ κοινϐτητεσ ςε ϐλη την 
Ελλϊδα, τη ερβύα, τη Βοςνύα και Ερζεγοβύνη, τη Βουλγαρύα, την Π.Γ.Δ.Μ. και την Σουρκύα, με ςκοπϐ τη 
ςυλλογό εθνογραφικοϑ υλικοϑ. Επύςησ, ςυμμετεύχε ςε ερευνητικϊ και εκπαιδευτικϊ προγρϊμματα ςτην 
Σουρκύα (Istanbul Technical University) και τη ερβύα (University of Arts in Belgrade). 
 
Λευκοθϋα (Λευκό) Εφραιμύδου: Γεννόθηκε ςτη Θεςςαλονύκη. ποϑδαςε μουςικολογύα ςτη 
Υιλοςοφικό χολό του Πανεπιςτημύου τησ Βιϋννησ και αποφούτηςε το 1993. Ϊχει επύςησ ςπουδϊςει 
πιϊνο, αρμονύα, αντύςτιξη και φοϑγκα. Εκπϐνηςε τη διδακτορικό τησ διατριβό ςτο Σμόμα Εικαςτικών 
και Εφαρμοςμϋνων Σεχνών του Α.Π.Θ. υπϐ την επύβλεψη τησ καθηγότριασ Νύκησ ΛοϏζύδη. Ϊλαβε τον 
τύτλο του διδϊκτορα το 2004. Η διδακτορικό τησ διατριβό ϋχει τον τύτλο: Σο ϋργο του John Cage ωσ 
αφετηρύα λειτουργικόσ και εννοιολογικόσ διεύρυνςησ των ορύων του ςύγχρονου ϋργου τϋχνησ. Απϐ το 
1994 εύναι μϐνιμη καθηγότρια ςτη Δευτεροβϊθμια Εκπαύδευςη. Απϐ το 2001 διδϊςκει θεωρητικϊ και 
πιϊνο ςτο Μουςικϐ χολεύο Θεςςαλονύκησ. Απϐ το ςχολικϐ ϋτοσ 2013-2014 ςυνεργϊζεται με τη Μϋμα 
Παπανδρύκου ςτο «ϑνολο Αναγεννηςιακόσ & Μπαρϐκ Μουςικόσ» του Μουςικοϑ χολεύου 
Θεςςαλονύκησ. 
 
Γιώργοσ Ζερβόσ: υνθϋτησ – Μουςικολϐγοσ, επύκουροσ καθηγητόσ ςτο Σμόμα Μουςικών πουδών του 
Πανεπιςτημύου Αθηνών. Εύναι πτυχιοϑχοσ Υυςικόσ του Υυςικομαθηματικοϑ Σμόματοσ του 
Πανεπιςτημύου Αθηνών (1979). ποϑδαςε ανώτερα θεωρητικϊ και πιϊνο ςτο Ελληνικϐ Ψδεύο και ςτο 
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«Ορφεύο» και ςϑνθεςη με τον Γιϊννη Ιωαννύδη. Ϊχει κϊνει μεταπτυχιακϋσ ςπουδϋσ ςτη Γαλλύα (D.E.A. 
ςτο Πανεπιςτόμιο Paris I – Panthéon-Sorbonne) και εύναι διδϊκτορασ του Σμόματοσ Μουςικών 
πουδών του Πανεπιςτημύου Θεςςαλονύκησ. Ϊχει γρϊψει ϊρθρα για τη μουςικό του 20οϑ αιώνα, ϋχει 
δώςει διαλϋξεισ και ϋχει ςυμμετϊςχει ςε πολλϊ ςυνϋδρια. Ϊργα του ϋχουν παιχτεύ ςτην Ελλϊδα και το 
εξωτερικϐ και ϋχουν ηχογραφηθεύ απϐ την Ελληνικό Ραδιοφωνύα, ενώ παραγγελύεσ του ϋχουν δοθεύ απϐ 
το Γ΄ Πρϐγραμμα, το Ινςτιτοϑτο Γκαύτε, τον ΟΜΜΑ κ.ϊ. 
 
Παύλοσ Κϊβουρασ: Καθηγητόσ ςτο Εθνικϐ και Καποδιςτριακϐ Πανεπιςτόμιο Αθηνών με γνωςτικϐ 
αντικεύμενο την πολιτιςμικό ανθρωπολογύα και την εθνομουςικολογύα. Εύναι, επύςησ, Διευθυντόσ του 
Σομϋα Εθνομουςικολογύασ και Πολιτιςμικόσ Ανθρωπολογύασ, του ομώνυμου Εργαςτηρύου και του 
Διατμηματικοϑ Μεταπτυχιακοϑ. Σο ϋργο του ςτρϋφεται γϑρω απϐ τισ ϋννοιεσ τησ «ξενιτιϊσ», τησ 
ετερϐτητασ και τησ διαλογικϐτητασ. Επιδιώκει και καλλιεργεύ τον διϊλογο ανϊμεςα ςτην επιςτόμη και 
την τϋχνη, δύνοντασ ϋμφαςη ςτη ςχϋςη γνώςησ και πολιτιςμοϑ. Ϊχει διεξϊγει επιτϐπια εθνογραφικό 
ϋρευνα ςε διϊφορεσ περιοχϋσ τησ Ελλϊδασ (Κϊρπαθοσ, Θρϊκη, Λϋςβοσ και Ανατολικό Μακεδονύα), ςτισ 
Η.Π.Α. (Νϋα Τϐρκη, ελληνικό παροικύα) και ςτη Νοτιοδυτικό Ινδύα. Οι δημοςιευμϋνεσ εργαςύεσ του 
περιλαμβϊνουν εθνογραφικϊ και θεωρητικϊ κεύμενα ςτα ελληνικϊ και ςτα αγγλικϊ, ςε επιςτημονικϊ 
περιοδικϊ και ςυλλογικοϑσ τϐμουσ. Εύναι διευθυντόσ τησ ςειρϊσ «Εθνομουςικολογικϊ – 
Ανθρωπολογικϊ» (Εκδϐςεισ Νόςοσ) και ϋχει πλοϑςια ερευνητικό παρουςύα ωσ υπεϑθυνοσ ϋργου ςε 
ευρωπαώκϊ προγρϊμματα, ϐπωσ: «PERFORMIGRATIONS – People are the Territory» (Ευρώπη – Καναδϊσ, 
2013-2015), «Βύντεο-ιςτορύεσ ζωόσ μεταναςτών» (ΕΣΕ, 2011), «CEMMENTI – Canada Exchanges with the 
Mediterranean: Migration Experiences and their Impact on Nationalism, Trans-Nationalism and Identity» 
(2006-2008).  
 
Αναςταςύα Κακϊρογλου: Γεννόθηκε ςτην Αθόνα το 1980. Εύναι απϐφοιτοσ των Σμημϊτων Μουςικών 
πουδών και Γαλλικόσ Γλώςςασ και Υιλολογύασ του Πανεπιςτημύου Αθηνών, καθώσ και διπλωματοϑχοσ 
πιϊνου του Αττικοϑ Ψδεύου Αθηνών. Ψσ υπϐτροφοσ του ΙΚΤ εκπϐνηςε διδακτορικό διατριβό ςτο Σμόμα 
Μουςικών πουδών του Πανεπιςτημύου Αθηνών με θϋμα Γϊλλοι ερευνητϋσ τησ ελληνικόσ μουςικόσ ςτα 
τϋλη του 19ου αιώνα και ςτισ αρχϋσ του 20ού: Louis-Albert Bourgault-Ducoudray, Maurice Emmanuel, 
Hubert Pernot. Αναγορεϑτηκε διδϊκτωρ του Σμόματοσ Μουςικών πουδών του Πανεπιςτημύου Αθηνών 
το 2013. Εργϊζεται ωσ εκπαιδευτικϐσ μουςικόσ ςτην Πρωτοβϊθμια Εκπαύδευςη. 
 
Κώςτασ Καρδϊμησ: Εύναι μουςικολϐγοσ και υπηρετεύ ωσ λϋκτορασ ςτο Σμόμα Μουςικών πουδών του 
Ιονύου Πανεπιςτημύου με γνωςτικϐ αντικεύμενο την Ιςτορύα τησ Νεοελληνικόσ Μουςικόσ. τα 
ερευνητικϊ ενδιαφϋροντϊ του ςυμπεριλαμβϊνονται, επύςησ, η μουςικό για ςϑνολα πνευςτών, η ϐπερα 
και η διϊδραςη μουςικόσ, κοινωνύασ και πολιτικόσ. Εύναι μϋλοσ του Εργαςτηρύου Ελληνικόσ Μουςικόσ 
του Σμόματοσ Μουςικών πουδών του Ιονύου Πανεπιςτημύου, τησ ςυντακτικόσ ομϊδασ των περιοδικών 
Μουςικόσ Λόγοσ και Μουςικόσ Ελληνομνόμων, καθώσ και τησ ελληνικόσ επιτροπόσ τησ RILM. Επύςησ, 
εύναι Γενικϐσ Επιμελητόσ τησ ςειρϊσ Μνημεύα Νεοελληνικόσ Μουςικόσ. Απϐ το 2003 ϋχει αναλϊβει την 
επιμϋλεια του Αρχεύου και του Μουςεύου τησ Υιλαρμονικόσ Εταιρεύασ Κερκϑρασ. 
 
Γιώργοσ Κύτςιοσ: Απϐφοιτοσ του Σμόματοσ Μουςικών πουδών του Πανεπιςτημύου Αθηνών. το ύδιο 
Σμόμα υποςτόριξε το 2006 τη διδακτορικό του διατριβό με θϋμα: Όψεισ και μεταςχηματιςμού μιασ 
αςτικόσ μουςικόσ κουλτούρασ (Ιωϊννινα, τϋλη 19ου αιώνα – 1924). Μια ιςτορικό εθνομουςικολογικό 
προςϋγγιςη (επιβλϋπων καθηγητόσ: Παϑλοσ Κϊβουρασ). Εύναι πτυχιοϑχοσ Ενοργϊνωςησ και Υυγόσ, και 
διπλωματοϑχοσ Βιολιοϑ (Ορφεύο Ψδεύο, τϊξη οφοκλό Πολύτη). Διετϋλεςε υπϐτροφοσ του ιαπωνικοϑ 
προγρϊμματοσ SYLFF (Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund – Tokyo Foundation). Ϊχει εργαςτεύ ςε 
ερευνητικϊ προγρϊμματα του Μεγϊρου Μουςικόσ Αθηνών, του Πανεπιςτημύου Αθηνών και του 
Ινςτιτοϑτου Μεςογειακών πουδών του Ιδρϑματοσ Σεχνολογύασ και Ϊρευνασ. Διετϋλεςε ϋκτακτο μϋλοσ 
τησ ςυμφωνικόσ ορχόςτρασ τησ Εθνικόσ Λυρικόσ κηνόσ και αναπληρωτόσ καθηγητόσ βιολιοϑ του 
Μουςικοϑ χολεύου Πειραιϊ. Εργϊςτηκε επύςησ ωσ αναπληρωτόσ καθηγητόσ μουςικόσ ςε γενικϊ 
γυμνϊςια και ωσ μϐνιμοσ ςτην πρωτοβϊθμια εκπαύδευςη. Ϊχει ςυμμετϊςχει ςε αρκετϋσ ελληνικϋσ και 
διεθνεύσ διςκογραφικϋσ εκδϐςεισ, ενώ ϋχει ηχογραφόςει επύςησ για το θϋατρο και τον κινηματογρϊφο. 
Εύναι Λϋκτορασ Εθνομουςικολογύασ του Σμόματοσ Μουςικών πουδών του Αριςτοτελεύου 
Πανεπιςτημύου Θεςςαλονύκησ και ιδρυτικϐ μϋλοσ τησ Ελληνικόσ Μουςικολογικόσ Εταιρεύασ. 
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Γιώργοσ Κοκκώνησ: Μουςικολϐγοσ, Επύκουροσ Καθηγητόσ ςτο Σμόμα Λαώκόσ και Παραδοςιακόσ 
Μουςικόσ του Σ.Ε.Ι. Ηπεύρου (Ωρτα). Απϐ την αρχό τησ ερευνητικόσ του δραςτηριϐτητασ ςυμμετϋχει ςε 
πολλϊ επιςτημονικϊ ςυνϋδρια, ςτην Ελλϊδα και ςτο εξωτερικϐ, και δημοςιεϑει τακτικϊ ϊρθρα και 
μελϋτεσ ςχετικϊ με τισ ϋντεχνεσ και λαώκϋσ παραδϐςεισ τησ Ελλϊδασ. Σα πεδύα ενδιαφϋροντϐσ του εύναι ο 
μουςικϐσ εθνικιςμϐσ, καθώσ και οι ςχϋςεισ ϋντεχνησ και λαώκόσ μουςικόσ. 
 
Αντώνησ Ι. Κωνςταντινύδησ: Διδϊκτορασ μουςικολογύασ, εκπαιδευτικϐσ και κριτικϐσ μουςικόσ. 
Γεννόθηκε ςτην Καβϊλα το 1972. ποϑδαςε ςτα τμόματα Μαθηματικών και Μουςικών πουδών του 
Α.Π.Θ. Ψσ υπϐτροφοσ του Ι.Κ.Τ. και υπϐ την επύβλεψη του καθηγητό Γρηγϐρη τϊθη εκπϐνηςε 
διδακτορικό διατριβό ςτο Σμόμα Μουςικών πουδών του Πανεπιςτημύου Αθηνών. Η ειδικϐτερη ϋρευνϊ 
του επικεντρώθηκε ςτη μουςικολογικό μελϋτη και μαθηματικό τεκμηρύωςη των λεπτών διαςτημϊτων 
ςτη θεωρύα τησ ελληνικόσ μουςικόσ. Οι μουςικϋσ του ςπουδϋσ περιλαμβϊνουν επύςησ τη θεωρύα τησ 
δυτικόσ μουςικόσ (αρμονύα, αντύςτιξη και φοϑγκα), πιϊνο και βυζαντινό μουςικό, την οπούα διδϊχτηκε 
απϐ τον ϊρχοντα πρωτοψϊλτη, κ. Φαρύλαο Σαλιαδώρο. 
 Δύδαξε επύ τετραετύα Βυζαντινό Μουςικό και Μουςικό Κριτικό, ωσ ειδικϐσ επιςτόμων (ΠΔ407/80), 
ςτο Σμόμα Μουςικών πουδών του Α.Π.Θ. Ψσ μουςικοκριτικϐσ, ςυνεργϊςτηκε απϐ το 2000 και για μύα 
δεκαετύα, ςε εβδομαδιαύα βϊςη, με τισ εφημερύδεσ Μακεδονύα τησ Κυριακόσ και Θεςςαλονύκη. Η ϋωσ 
τώρα δραςτηριοπούηςό του καταμετρϊ εκατοντϊδεσ μουςικοκριτικϊ ςημειώματα ςυναυλιών, 
οπερατικών παραςτϊςεων, ςκηνικών παραγωγών, ηχογραφόςεων και κεύμενα προβληματιςμοϑ. Σο 
2003 εκλϋχθηκε τακτικϐ μϋλοσ τησ Ϊνωςησ Ελλόνων Μουςικών και Θεατρικών Κριτικών. Τπηρετεύ ςτην 
δημϐςια εκπαύδευςη ωσ καθηγητόσ μουςικόσ ςτο Μουςικϐ χολεύο Θεςςαλονύκησ. 
 
Anca Leahu (Ωγκα Λεϊχου): PhD και λϋκτορασ ςτο Πανεπιςτόμιο Καλών Σεχνών «George Enescu» 
Ιαςύου, ϐπου, απϐ το 2005, διδϊςκει μουςικό ανϊλυςη, αιςθητικό τησ μουςικόσ και μουςικό ανϊγνωςη. 
ποϑδαςε ςϑνθεςη και διεϑθυνςη ορχόςτρασ και ςυμμετϋχει ςε διϊφορεσ ςυναυλύεσ και προγρϊμματα 
με ορχόςτρεσ ωσ μαϋςτροσ. Ϊχει δημοςιεϑςει πολλϊ ϊρθρα ςε εθνικϊ ό διεθνό εξειδικευμϋνα περιοδικϊ, 
γρϊφοντασ κυρύωσ για το φαινϐμενο τησ ςϑγχρονησ μουςικόσ. υμμετεύχε επύςησ ςε πολλϊ 
μουςικολογικϊ ςυμπϐςια, μουςικϊ φεςτιβϊλ και διεθνό ςυνϋδρια. Ϊχει ςυνεργαςτεύ με γιαπωνϋζουσ, 
φινλανδοϑσ, γερμανοϑσ και ιταλοϑσ μουςικοϑσ, ςε διϊφορα διεθνό προγρϊμματα. 
 
Κατερύνα Λεβύδου: Μουςικολϐγοσ (Πτυχύο Μουςικών πουδών ςτο Πανεπιςτόμιο Αθηνών, MMus ςτο 
King’s College London, DPhil ςτο Πανεπιςτόμιο τησ Οξφϐρδησ), μεταδιδακτορικό ερευνότρια ςτο Σμόμα 
Μουςικών πουδών του Πανεπιςτημύου Αθηνών και Visiting Research Fellow ςτο King’s College 
London. το παρελθϐν ϋχει εκπονόςει μεταδιδακτορικό ϋρευνα ςτην Αγγλύα (Πανεπιςτόμιο τησ 
Οξφϐρδησ, Κολϋγιο Christ Church) και ςτην Ελβετύα (Πανεπιςτόμιο τησ Λωζϊννησ). Η ϋρευνα και οι 
δημοςιεϑςεισ τησ (ςε ελληνικϊ και αγγλϐφωνα περιοδικϊ και εκδοτικοϑσ ούκουσ) αφοροϑν την ϋντεχνη 
ελληνικό και ρωςικό μουςικό του 20οϑ και 21ου αιώνα. Απϐ το 2008 εύναι κεντρικό ςυντονύςτρια του 
BASEES Study Group for Russian and Eastern European Music. 
 
Irmgard Lerch-Καλαβρυτινού: ποϑδαςε φυςικό και μουςικολογύα ςτο Πανεπιςτόμιο του Göttingen 
(Γερμανύα). Η διατριβό τησ αςχολεύται με ϋνα χειρϐγραφο γαλλικόσ πολυφωνύασ του 14ου αιώνα. Απϐ 
το 1991 διδϊςκει ιςτορικό μουςικολογύα ςτην Ελλϊδα, ςτο Ιϐνιο Πανεπιςτόμιο τησ Κϋρκυρασ και ϋπειτα 
ςτο Εθνικϐ και Καποδιςτριακϐ Πανεπιςτόμιο Αθηνών, αυτό την ςτιγμό ωσ Αναπληρώτρια Καθηγότρια. 
Οι δημοςιεϑςεισ τησ αφοροϑν την μουςικό ζωό και την ευρωπαώκό μουςικό ςτην Ελλϊδα ςτον 19ο και 
τον 20ϐ αιώνα, τη μεςαιωνικό πολυφωνύα γενικώσ και προβλόματα τησ ςημειογραφύασ τησ, καθώσ και 
ζητόματα μουςικόσ βιβλιοθηκονομύασ. 
 
Νύκοσ Μαλιϊρασ: Γεννόθηκε ςτην Αθόνα. ποϑδαςε Υιλολογύα ςτο Πανεπιςτόμιο Αθηνών, πιϊνο ςτο 
Εθνικϐ Ψδεύο με τισ Κρινώ και Φαρϊ Καλομούρη, και Βυζαντινό Υιλολογύα και Ιςτορύα, Μουςικολογύα και 
Μουςικοπαιδαγωγικϊ ςτο Πανεπιςτόμιο του Μονϊχου (PhD, 1990). όμερα εύναι Καθηγητόσ Ιςτορικόσ 
Μουςικολογύασ του Πανεπιςτημύου Αθηνών και Διευθυντόσ του Σομϋα Ιςτορικόσ και υςτηματικόσ 
Μουςικολογύασ και του Εργαςτηρύου Μελϋτησ τησ Ελληνικόσ Μουςικόσ. 
 Ϊχει δημοςιεϑςει ϋξι βιβλύα, πολλϊ ϊρθρα και κεύμενα ςε ελληνικϊ και διεθνό επιςτημονικϊ 
περιοδικϊ και ςυλλογικοϑσ τϐμουσ, ϋχει ςυμμετϊςχει ςε ςυνϋδρια ςτην Ελλϊδα και το εξωτερικϐ και 
υπόρξε επιμελητόσ εκδϐςεων του Μεγϊρου Μουςικόσ Αθηνών. Αςχολεύται επιςτημονικϊ και ςε βϊθοσ με 
την διερεϑνηςη του πεδύου τησ δυτικοευρωπαώκόσ και τησ βυζαντινόσ κοςμικόσ μουςικόσ και των 
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μουςικών οργϊνων. Επύςησ, επικεντρώνει τα ερευνητικϊ του ενδιαφϋροντα κατϊ μεγϊλο βαθμϐ ςτη 
μελϋτη τησ μουςικόσ του Μανώλη Καλομούρη (ςτον οπούο εύναι αφιερωμϋνα δϑο απϐ τα βιβλύα του και 
πολλϊ ϊλλα δημοςιεϑματϊ του) και ϊλλων ελλόνων ςυνθετών. 
 Εύναι διευθυντόσ τησ Μικτόσ Φορωδύασ του Σμόματοσ Μουςικών πουδών του Πανεπιςτημύου 
Αθηνών απϐ την ύδρυςό τησ (1998), τησ Παιδικόσ Φορωδύασ «Μανώλησ Καλομούρησ» και Πρϐεδροσ του 
Δ.. τησ Αθηναώκόσ υμφωνικόσ Ορχόςτρασ Νϋων (ΑΟΝ). 
 
Εύη Νύκα-αμψών: Αναπληρώτρια καθηγότρια Ιςτορικόσ Μουςικολογύασ του Σμόματοσ Μουςικών 
πουδών του Αριςτοτελεύου Πανεπιςτημύου Θεςςαλονύκησ. Γεννόθηκε ςτην Αθόνα και ςποϑδαςε 
μουςικό ςτο Εθνικϐ Ψδεύο, και Μουςικολογύα, Θεατρολογύα και Νεϐτερη Γερμανικό Υιλολογύα ςτο 
Πανεπιςτόμιο του Μονϊχου (Ludwig-Maximilians-Universität München: Magister Artium και Dr. phil.). 
Δύδαξε μαθόματα Ιςτορικόσ Μουςικολογύασ ςτο Πανεπιςτόμιο Κρότησ και ςτο Σμόμα Θεατρικών 
πουδών του Πανεπιςτημύου Πατρών. Ϊχει ςυνεργαςτεύ με την Εθνικό Λυρικό κηνό, την Εκδοτικό 
Αθηνών και το Γ΄ Πρϐγραμμα τησ Ε.Ρ.Α., ενώ απϐ τον επτϋμβριο του 1991 εύχε τακτικό ςυνεργαςύα με 
τον Σομϋα Εκδϐςεων του Μεγϊρου Μουςικόσ Αθηνών, ϐπου ανϋλαβε την επιμϋλεια πολλών ειδικών 
εκδϐςεων του Ο.Μ.Μ.Α., ςτισ οπούεσ ϋχει δημοςιεϑςει πολυϊριθμα εξειδικευμϋνα μουςικολογικϊ κεύμενα. 
 Ερευνητικϊ πεδύα: ιςτορύα τησ μουςικόσ του 18ου και 19ου αιώνα, εύδη και μορφϋσ τησ ϐπερασ, 
ςυνθετικό δημιουργύα τησ κλαςικόσ εποχόσ και του ρομαντιςμοϑ, και νεοελληνικό μουςικό. 
 Ϊχει λϊβει μϋροσ ςε διοικητικϋσ και ακαδημαώκϋσ επιτροπϋσ του Α.Π.Θ. και ϊλλων φορϋων, και ϋχει 
επιβλϋψει πολυϊριθμεσ διπλωματικϋσ εργαςύεσ και διδακτορικϋσ διατριβϋσ. Ϊχει θητεϑςει ωσ Πρϐεδροσ 
και Αντιπρϐεδροσ τησ Καλλιτεχνικόσ Επιτροπόσ για τα Μουςικϊ χολεύα του Τπουργεύου Παιδεύασ. Ϊχει 
διατελϋςει για μεγϊλο χρονικϐ διϊςτημα Γενικό Γραμματϋασ του Εθνικοϑ υμβουλύου Μουςικόσ – 
Unesco και Πρϐεδροσ του Σμόματοσ Μουςικών πουδών του Α.Π.Θ. (δϑο θητεύεσ: 2009-2013). Εύναι 
επύςησ Πρϐεδροσ τησ Ελληνικόσ Μουςικολογικόσ Εταιρεύασ και μϋλοσ τησ Διεθνοϑσ Εταιρεύασ 
Μουςικολογύασ (International Musicological Society – IMS). 
 
Μαρύα Ντούρου: ποϑδαςε πιϊνο, ανώτερα θεωρητικϊ ςτο Εθνικϐ Ψδεύο και ςϑνθεςη ςτην École 
Normale de Musique de Paris και ςτο Ψδεύο Athenaeum (Δύπλωμα με Ωριςτα Παμψηφεύ, 1999 – Σακτικϐ 
μϋλοσ τησ Ϊνωςησ Ελλόνων Μουςουργών). Απϐ το 2002 εργϊζεται ςτο Μουςικϐ χολεύο ιϊτιςτασ, το 
οπούο ςόμερα διευθϑνει. Δύδαξε ςτην επιμϐρφωςη των Εκπαιδευτικών Μουςικόσ και εργϊςτηκε για την 
Εκπαιδευτικό Σηλεϐραςη και το Κανϊλι τησ Βουλόσ. Εύναι διδϊκτωρ του Σ.Μ.. του Ε.ΚΠ.Α. 
(εποπτεϑουςα καθηγότρια: Ο. Χυχοπαύδη). Επιμελόθηκε την ϋκδοςη του ϋργου τησ Μαρύασ Καλογρύδου 
(ιδιωτικό ϋκδοςη, Αθόνα 1996) και τη Γ΄ ϋκδοςη του Πλόρουσ Καταλϐγου Ϊργων του Γ. Α. Παπαώωϊννου 
(Νϊκασ, Αθόνα 2010). υμμετϋχει ςε μουςικοπαιδωγικϊ και μουςικολογικϊ ςυνϋδρια και ϋχει δώςει 
διαλϋξεισ για το ϋργο του Γ. Α. Παπαώωϊννου. Επικεντρώνεται ςτη μελϋτη του ϋργου ελλόνων ςυνθετών 
του 20οϑ αιώνα και ςτην προςϋγγιςη μουςικοπαιδαγωγικών θεμϊτων. Εύναι πτυχιοϑχοσ τησ 
Υιλοςοφικόσ χολόσ του Σμόματοσ Ιταλικόσ Γλώςςασ και Υιλολογύασ του Α.Π.Θ. 
 
Ομϊδα Παλαιογραφύασ Βυζαντινόσ Μουςικόσ από το Σμόμα Μουςικών πουδών του 
Αριςτοτελεύου Πανεπιςτημύου Θεςςαλονύκησ: Ιδρϑθηκε το 2006 και λειτουργεύ ωσ ϋνα μικρϐ 
εργαςτόριο, που ςυμπληρώνει το μϊθημα τησ Παλαιογραφύασ τησ Βυζαντινόσ Μουςικόσ ςτο Σμόμα 
Μουςικών πουδών του Αριςτοτελεύου Πανεπιςτημύου Θεςςαλονύκησ. Υϋρει χαρακτόρα εκπαιδευτικϐ 
και ερευνητικϐ. Ϊχει ωσ ςκοπϐ τη διεϑρυνςη και εμβϊθυνςη των γνώςεων ςχετικϊ με την παλαιϊ 
βυζαντινό παραςημαντικό, την αναζότηςη νϋων προςεγγύςεων ςτη διδαςκαλύα τησ Παλαιογραφύασ τησ 
Βυζαντινόσ Μουςικόσ και την ετοιμαςύα μελλοντικών επιςτημϐνων ςτον τομϋα αυτϐ. Σαυτϐχρονα, η 
Ομϊδα εύναι ανοιχτό και προσ την κοινωνύα, θϋλοντασ να φϋρει την ομορφιϊ του βυζαντινοϑ μουςικοϑ 
θηςαυροϑ και προσ το ευρϑτερο κοινϐ. Η Ομϊδα ςυνεργϊζεται με παραδοςιακοϑσ ψϊλτεσ και με 
διϊφορα ϊλλα ςχόματα. Μϋχρι ςόμερα πραγματοπούηςε ςειρϊ ειςηγόςεων και εργαςτηρύων ςε διεθνό 
ςυνϋδρια ςτην Ελλϊδα και ςτο εξωτερικϐ, καθώσ και ςε masterclasses βυζαντινόσ μουςικόσ, ςυναυλύεσ 
και διϊφορεσ ϊλλεσ παραςτϊςεισ. Τπεϑθυνη τησ Ομϊδασ εύναι η Μαρύα Αλεξϊνδρου, επύκουρη 
καθηγότρια του Σ.Μ.. του Αριςτοτελεύου Πανεπιςτημύου Θεςςαλονύκησ. 
 
Νύκοσ Ορδουλύδησ: ποϑδαςε ςτο University of Leeds, ςτην Αγγλύα (Διδακτορικϐ ςτη Λαώκό 
Μουςικολογύα και Μεταπτυχιακϐ ςτο Κλαςικϐ Σραγοϑδι), και ςτο Πανεπιςτόμιο Μακεδονύασ, ςτην 
Ελλϊδα (Πτυχύο Μουςικόσ Επιςτόμησ και Σϋχνησ, με ειδύκευςη ςτη Βυζαντινό Μουςικό). Σα ερευνητικϊ 
του ενδιαφϋροντα περιλαμβϊνουν τα ελληνικϊ αςτικϊ λαώκϊ μουςικϊ εύδη· διςκογραφικό ϋρευνα· 
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μουςικό, μετανϊςτευςη και πολιτιςμικό ϋνταξη και αφομούωςη· τα μουςικϊ «αλληλο-δϊνεια» μεταξϑ 
πολιτιςμών τησ Μεςογεύου· και ερμηνευτικϋσ τεχνικϋσ του «λαώκοϑ πιϊνου». Εύναι ενεργϐσ ςυνθϋτησ 
(τϋςςερεισ διςκογραφικϋσ δουλειϋσ), καλλιτεχνικϐσ διευθυντόσ τησ «Πολιτιςτικόσ Εταιρεύασ Μουςικόσ 
Βαςύλησ Σςιτςϊνησ», μϋλοσ του Ερευνητικοϑ Διδακτικοϑ Προςωπικοϑ του Σ.Ε.Ι. Ηπεύρου (Σμόμα Λαώκόσ 
και Παραδοςιακόσ Μουςικόσ) και ϋχει προςφϊτωσ ξεκινόςει να δουλεϑει πϊνω ςε ϋνα καινοϑριο 
εγχεύρημα με τύτλο The Eastern Piano Project. 
 
Γεραςιμούλα (Μϋμα) Παπανδρύκου: Γεννόθηκε ςτον Πειραιϊ. ποϑδαςε μουςικολογύα ςτο Σμόμα 
Μουςικών πουδών τησ χολόσ Καλών Σεχνών του Α.Π.Θ. και αποφούτηςε το 1991. Επύςησ, ςποϑδαςε 
πιϊνο και αρμονύα ςτο «Ψδεύο Πειραιώσ» του «Πειραώκοϑ υνδϋςμου» και τςϋμπαλο ςτο Ψδεύο 
“Athenaeum”. Με υποτροφύα του Ι.Κ.Τ. εκπϐνηςε την διδακτορικό τησ διατριβό ςτο Σμόμα 
Μουςικολογύασ του Πανεπιςτημύου «Λϋοπολντ Υρϊντςενσ» του άνςμπρουκ ςτην Αυςτρύα, υπϐ την 
επύβλεψη του καθηγητό Dr. Tilman Seebass. Ϊλαβε τον τύτλο του διδϊκτορα το 2010. Η διδακτορικό τησ 
διατριβό ϋχει τύτλο: Das griechische Santouri – Vergleichende Studie zu den Stileigentümlichkeiten von vier 
Santourispielern. 
 Ση χρονιϊ 1992-1993 ςυμμετεύχε ωσ επιςτημονικϐσ ςυνεργϊτησ ςτο ερευνητικϐ πρϐγραμμα του 
Σμόματοσ Μουςικών πουδών του Α.Π.Θ. με τύτλο «υλλογό, μελϋτη και ϋκδοςη δημοτικόσ μουςικόσ και 
ϋρευνα παραδοςιακών οργϊνων του χώρου τησ Μακεδονύασ». Απϐ το 1992 εύναι μϐνιμη καθηγότρια ςτη 
Δευτεροβϊθμια Εκπαύδευςη. Απϐ το 1993 διδϊςκει πιϊνο ςτο Μουςικϐ χολεύο Θεςςαλονύκησ. Απϐ το 
ςχολικϐ ϋτοσ 2007-2008 διδϊςκει και διευθϑνει το «ϑνολο Αναγεννηςιακόσ & Μπαρϐκ Μουςικόσ» του 
Μουςικοϑ χολεύου Θεςςαλονύκησ. Σα επιςτημονικϊ τησ ενδιαφϋροντα εςτιϊζονται ςτην ελληνικό 
παραδοςιακό μουςικό και ςτη μουςικό μπαρϐκ. 
 
Ωννα Παπουτςό: Αποφούτηςε το 1998 απϐ το Σεχνικϐ Επαγγελματικϐ Λϑκειο Επανομόσ / 
Θεςςαλονύκησ. Σο 2003 πόρε το Πτυχύο Λογιςτικόσ του Σ.Ε.Ι. Καβϊλασ και απϐ το 2004 ϋωσ το 2009 
ςποϑδαςε ςτο Σμόμα Μουςικών πουδών του Αριςτοτελεύου Πανεπιςτημύου Θεςςαλονύκησ, απϐ ϐπου 
και αποφούτηςε. Σο 2012 ολοκλόρωςε τισ μεταπτυχιακϋσ ςπουδϋσ τησ ςτο διατμηματικϐ μεταπτυχιακϐ 
του Εθνικοϑ και Καποδιςτριακοϑ Πανεπιςτημύου Αθηνών (Σμόμα Επικοινωνύασ και Μϋςων Μαζικόσ 
Ενημϋρωςησ και Σμόμα Μουςικών πουδών) με τύτλο «Μουςικό κουλτοϑρα και επικοινωνύα: 
Ανθρωπολογικϋσ και επικοινωνιακϋσ προςεγγύςεισ τησ μουςικόσ». Απϐ τα τϋλη του 2013 εύναι 
υποψόφια διδϊκτορασ του Σμόματοσ Μουςικών πουδών του Αριςτοτελεύου Πανεπιςτημύου 
Θεςςαλονύκησ. Παρϊλληλα με τισ ακαδημαώκϋσ ςπουδϋσ, ολοκλόρωςε και ωδειακϋσ ςπουδϋσ ανωτϋρων 
θεωρητικών (ειδικϐ αρμονύασ, αντύςτιξη, φοϑγκα), καθώσ και πτυχύο φλϊουτου. Σα τελευταύα πϋντε 
χρϐνια εργϊζεται ωσ αναπληρώτρια δαςκϊλα μουςικόσ ςτην Πρωτοβϊθμια Εκπαύδευςη. Σο ιδιαύτερο 
ερευνητικϐ ενδιαφϋρον τησ κινεύται γϑρω απϐ τη μουςικό του ελεϑθερου αυτοςχεδιαςμοϑ και των 
προφορικών-αφηγηματικών τρϐπων διερεϑνηςησ και καταγραφόσ τησ ιςτορύασ του. 
 
Νύκοσ Πουλϊκησ: (Εθνο)μουςικολϐγοσ, μεταδιδακτορικϐσ ερευνητόσ και μϋλοσ ΕΣΕΠ (υπϐ διοριςμϐ) 
ςτο Σμόμα Μουςικών πουδών του Πανεπιςτημύου Αθηνών. Κατϋχει διδακτορικϐ δύπλωμα, δύπλωμα 
ςϑνθεςησ, πτυχύα ανώτερων θεωρητικών (αρμονύασ, αντύςτιξησ και φοϑγκασ) και πτυχύο ακορντεϐν. 
Ϊχει δουλϋψει ωσ καθηγητόσ μουςικόσ ςτη δημϐςια και την ιδιωτικό εκπαύδευςη, ωσ μουςικϐσ 
επιμελητόσ ςε μεγϊλουσ μουςικοϑσ εκδοτικοϑσ ούκουσ και πολιτιςτικοϑσ / εκπαιδευτικοϑσ φορεύσ, και 
ωσ ειδικϐσ διδϊςκων ςτο ΣΕΙ Ηπεύρου και ςτο Σμόμα Μουςικών πουδών του Πανεπιςτημύου Αθηνών. 
Ϊχει ςυμμετϊςχει ςε ποικύλα ερευνητικϊ και αναπτυξιακϊ προγρϊμματα, ϋχει δημοςιεϑςει ϊρθρα και 
κεφϊλαια ςε βιβλύα, ςυλλογικοϑσ τϐμουσ και περιοδικϊ, και ςυνθϋςεισ του ϋχουν εκτελεςτεύ ςτην 
Ελλϊδα και ςτο εξωτερικϐ. 
 
Μαντώ Πυλιαρού: Διδϊκτωρ Ιςτορικόσ Μουςικολογύασ (Πανεπιςτόμιο Αθηνών). Γεννόθηκε ςτην 
Αθόνα. ποϑδαςε ςτο Ελληνικϐ Ψδεύο τησ Αθόνασ πιϊνο και θεωρητικϊ (πτυχύα Αντύςτιξησ, Αρμονύασ 
και Ψδικόσ). Απϐφοιτοσ του Σμόματοσ Μουςικών πουδών του Εθνικοϑ και Καποδιςτριακοϑ 
Πανεπιςτημύου Αθηνών, ςυνϋχιςε τισ ςπουδϋσ τησ ςτο ύδιο τμόμα, ϐπου και υποςτόριξε επιτυχώσ τη 
διδακτορικό τησ διατριβό. Εργϊςτηκε ωσ καθηγότρια ςτην Ελληνογαλλικό χολό Ουρςουλινών (1987-
1998), ενώ ςόμερα εργϊζεται ωσ υποδιευθϑντρια ςτη δημϐςια εκπαύδευςη. Ϊχει ςυμμετϊςχει με 
ανακοινώςεισ τησ ςε ςυνϋδρια και ϊρθρα τησ ϋχουν δημοςιευθεύ ςε μουςικολογικϊ περιοδικϊ. Δϑο 
μελϋτεσ τησ ϋχουν κατατεθεύ ςτη Μεγϊλη Μουςικό Βιβλιοθόκη τησ Ελλϊδοσ «Λύλιαν Βουδοϑρη» προσ 
χρόςιν του αναγνωςτικοϑ κοινοϑ. Αποτελεύ ϋνα απϐ το πρώτα μϋλη τησ ελληνικόσ ομϊδασ του διεθνοϑσ 
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ερευνητικοϑ προγρϊμματοσ RIPM (Répertoire International de la Presse Musicale / Retrospective Index 
to Music Periodicals, 1800-1950), ςτου οπούου τη διαδικτυακό ςελύδα ϋχει αναρτηθεύ δημοςύευςό τησ. 
 
Καύτη Ρωμανού: Δύδαξε ςτο Πανεπιςτόμιο Αθηνών την περύοδο 1994-2009. Απϐ το 2010 διδϊςκει ςτο 
Ευρωπαώκϐ Πανεπιςτόμιο Κϑπρου. Εύναι μουςικολϐγοσ, ερευνότρια τησ νεϐτερησ ελληνικόσ ϋντεχνησ 
μουςικόσ και ϋχει πραγματοποιόςει ερευνητικϊ προγρϊμματα (περύ τησ μουςικόσ ςτην Κϋρκυρα του 
19ου αιώνα και περύ των ςχϋςεων μεταξϑ ελληνικόσ και ςϋρβικησ μουςικόσ) που χρηματοδοτόθηκαν 
απϐ την Επιτροπό Ερευνών του Πανεπιςτημύου Αθηνών (2003-2004, 2006-2007) και απϐ την Γενικό 
Γραμματεύα Ϊρευνασ και Σεχνολογύασ (2005-2007). Επύςησ, εύναι επιςτημονικό υπεϑθυνη τησ ελληνικόσ 
ομϊδασ του διεθνοϑσ ερευνητικοϑ προγρϊμματοσ RIPM (Répertoire International de la Presse Musicale / 
Retrospective Index to Music Periodicals, 1800-1950). 
 
Adrian Sîrbu (Αντριϊν ύρμπου): Απϐ το 2008 εύναι βοηθϐσ καθηγητόσ ςτο Σμόμα Θρηςκευτικόσ 
Μουςικόσ του Πανεπιςτημύου «George Enescu», ςτο Ιϊςιο τησ Ρουμανύασ. Εύναι πτυχιοϑχοσ τησ χολόσ 
Μουςικόσ Παιδαγωγικόσ του ύδιου πανεπιςτημύου, πτυχιοϑχοσ τησ Θεολογικόσ χολόσ «Dumitru 
Stăniloae» και του μϊςτερ «Φριςτιανικό φιλοςοφύα και πολιτιςτικϐσ διϊλογοσ» τησ Υιλοςοφικόσ χολόσ 
του Πανεπιςτημύου «Al. I. Cuza» του Ιαςύου. Εύναι πτυχιοϑχοσ των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών 
ςπουδών του Ψδεύου Αθηνών και τησ χολόσ Βυζαντινόσ Μουςικόσ «Ζωοδϐχου Πηγόσ», ςτην Αθόνα. 
Απϐ το 1997 εύναι διευθυντόσ τησ Βυζαντινόσ Φορωδύασ «Βυζϊντιον» και πρϐεδροσ τησ ομώνυμησ 
πολιτιςτικόσ εταιρεύασ. Απϐ το 2008 εύναι οργανωτόσ του διεθνοϑσ «Μasterclass Βυζαντινοϑ Μϋλουσ» 
ςτο Ιϊςιο. Εύναι υποψόφιοσ διδϊκτορασ του Αριςτοτελεύου Πανεπιςτημύου Θεςςαλονύκησ. 
 
Αναςταςύα ιώψη: Καθηγότρια ςτο Σμόμα Μουςικών πουδών του Ιονύου Πανεπιςτημύου, με 
ειδικϐτητα «Αιςθητικό τησ Μουςικόσ». Επύςησ, διδϊςκει την «Ιςτορύα των τεχνών ςτην Ευρώπη», ςτο 
πρϐγραμμα «πουδϋσ ςτον Ευρωπαώκϐ Πολιτιςμϐ» του Ελληνικοϑ Ανοικτοϑ Πανεπιςτημύου. Οι κϑριεσ 
ερευνητικϋσ δραςτηριϐτητϋσ τησ, ςτην Ελλϊδα και το εξωτερικϐ, εύναι κυρύωσ για τη γερμανικό 
ρομαντικό μουςικό, ιδιαύτερα τα μουςικϊ δρϊματα του Ρύχαρντ Βϊγκνερ, ϐπωσ επύςησ και για τη 
νεοελληνικό ϋντεχνη μουςικό, ιδιαύτερα το ϋργο του Μανώλη Καλομούρη και ζητόματα αιςθητικϊ και 
ιδεολογικϊ τησ εποχόσ τησ Εθνικόσ Μουςικόσ χολόσ, για τισ ελληνύδεσ ςυνθϋτριεσ, καθώσ και για τη 
μουςικό ςε μορφϋσ αναβύωςησ του αρχαύου ελληνικοϑ δρϊματοσ ςτη νεϐτερη Ελλϊδα. 
 Ϊχει ςυγγρϊψει τισ μονογραφύεσ με τύτλουσ Σρύα δοκύμια για τον Μανώλη Καλομούρη (Μουςικϐσ 
Εκδοτικϐσ Ούκοσ Παπαγρηγορύου – Νϊκασ [Ελληνικϋσ Μουςικολογικϋσ Εκδϐςεισ: 4], Αθόνα 2003), Η 
μουςικό ςτην Ευρώπη του δϋκατου ϋνατου αιώνα (Εκδϐςεισ Γιώργοσ Δαρδανϐσ – Gutenberg, Αθόνα 
2005), Η νεοελληνικό πολιτιςμικό φυςιογνωμύα μϋςα από το ρόλο τησ μουςικόσ ςε αναβιώςεισ του 
αρχαύου δρϊματοσ (Μουςικϋσ διαδρομϋσ ωσ αντανακλϊςεισ τησ αρχαύασ ςτη νεότερη Ελλϊδα) (Εκδϐςεισ 
Gutenberg, Αθόνα 2012) και 200 χρόνια από τη γϋννηςη του Ρύχαρντ Βϊγκνερ (1813-1883): Δοκύμια για 
την αιςθητικό του ϋργου του (Μουςικϐσ Εκδοτικϐσ Ούκοσ Παπαγρηγορύου – Νϊκασ [Ελληνικϋσ 
Μουςικολογικϋσ Εκδϐςεισ: 16], Αθόνα 2013). 
 
Δανϊη τεφϊνου: Επύκουρη Καθηγότρια Ιςτορικόσ Μουςικολογύασ ςτο Σμόμα Μουςικών πουδών του 
Α.Π.Θ. Μϋχρι το 2007 εργϊςτηκε ςτην Αγγλύα, διδϊςκοντασ ϋνα ευρϑ φϊςμα μαθημϊτων ςτο 
Πανεπιςτόμιο του Λονδύνου και ςυντονύζοντασ τα ερευνητικϊ προγρϊμματα Chopin’s First Editions 
Online και Οnline Chopin Variorum Edition. Ϊχει δημοςιεϑςει ϊρθρα ςε ϋγκριτα περιοδικϊ (Journal of the 
Royal Musical Association, Journal of Interdisciplinary Music Studies κ.ϊ.), κεφϊλαια ςτα υπϐ ϋκδοςη 
Cambridge Companion to Film Music και Routledge Global Popular Music Studies, λόμματα για ϋλληνεσ 
μουςικοϑσ ςτο Grove Music Online, και την πρώτη ελληνικό μετϊφραςη του βιβλύου Πειραματικό 
μουςικό του Michael Nyman (Εκδϐςεισ Οκτώ). Πραγματοποιεύ ςυχνϊ ςυναυλύεσ αυτοςχεδιαςμοϑ και 
ανοιχτών ςυνθϋςεων, τϐςο ςε επύςημα ϐςο και ςε ϊτυπα ςυναυλιακϊ πλαύςια. 
 
Αγαμϋμνων Σϋντεσ: Διδϊκτορασ μουςικολογύασ του Πανεπιςτημύου Κοπεγχϊγησ (2009) με 
κατευθϑνςεισ την ιςτορικό μουςικολογύα και την θεωρύα τησ Νϋασ Μεθϐδου τησ Εκκληςιαςτικόσ 
Μουςικόσ. Ϊχει παραδώςει διαλϋξεισ ωσ εξωτερικϐσ ομιλητόσ ςε πανεπιςτημιακϊ μαθόματα (απϐ το 
2004), ϋχει ςυμμετϊςχει ςε μουςικολογικϊ ςυνϋδρια με επιςτημονικϋσ ανακοινώςεισ (απϐ το 2002), 
εύναι ςυγγραφϋασ ϊρθρων (απϐ το 2003), ϋχει διευθϑνει την οργϊνωςη, καταγραφό και ψηφιοπούηςη 
του μεταβυζαντινοϑ μουςικοϑ αρχεύου του Νηλϋωσ Καμαρϊδου ςτην Μεγϊλη Μουςικό Βιβλιοθόκη τησ 
Ελλϊδοσ «Λύλιαν Βουδοϑρη» (2005-2006), και ϋχει ςυμμετϊςχει ςτην Ομϊδα Παλαιογραφύασ Βυζαντινόσ 
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Μουςικόσ του Σμόματοσ Μουςικών πουδών του Αριςτοτελεύου Πανεπιςτημύου Θεςςαλονύκησ υπϐ την 
Μαρύα Αλεξϊνδρου (απϐ το 2013). Απϐ το 2002, εύναι αντεπιςτϋλλον μϋλοσ του Κϋντρου Βυζαντινών 
πουδών Ιαςύου (CSBI). 
 
Αθανϊςιοσ Σρικούπησ: Ερευνητόσ του Ε.Κ.Π.Α., διδϊκτορασ μουςικολογύασ του Α.Π.Θ. και 
Μηχανολϐγοσ Μηχανικϐσ του Ε.Μ.Π. ποϑδαςε ςϑνθεςη και διεϑθυνςη ςτο Graz, και πιϊνο ςτο Παρύςι. 
Δύδαξε ςτο Μουςικϐ Σμόμα του Ε.Μ.Π., ςτο Παιδαγωγικϐ Σμόμα Δημοτικόσ Εκπαύδευςησ του Δ.Π.Θ., ςτο 
Σμόμα Μουςικόσ Επιςτόμησ και Σϋχνησ του ΠΑ.ΜΑΚ. και ςτο Σ.Μ.. του Α.Π.Θ. Ϊχει ςυμπρϊξει με τισ 
Ορχόςτρεσ του Πανεπιςτημύου τησ Αδριανοϑπολησ και του Ε.Μ.Π., την Κ.Ο.Α., την Ε.Λ.., τη Δημοτικό 
Ορχόςτρα του Εskişehir, το Πανεπιςτόμιο του Bielefeld, το Musikforum του Graz, τον ϑνδεςμο 
Ελλόνων Ακαδημαώκών του Βερολύνου, την Ε.Ε.Μ., τον Ο.Μ.Μ.Α., τη Δ.Ε.Θ. κ.ϊ. Ϊχει παρουςιϊςει ςε 
πρώτεσ πανελλόνιεσ εκτελϋςεισ ϋργα των Haydn, Berlioz, Liszt, Brahms, Dutilleux και Walter 
Zimmermann. 
 
Κώςτασ Σςούγκρασ: Γεννόθηκε ςτο Βϐλο το 1966. ποϑδαςε μουςικό ςτο Ελληνικϐ Ψδεύο Βϐλου και 
ςτο Νϋο Ψδεύο Θεςςαλονύκησ (πτυχύα ακορντεϐν και θεωρητικών, δύπλωμα ςϑνθεςησ). Εύναι απϐφοιτοσ 
του Σμόματοσ Μουςικών πουδών του Α.Π.Θ., ςτο οπούο και ολοκλόρωςε τη διδακτορικό του διατριβό 
πϊνω ςτα 44 κομμϊτια για πιϊνο του Γ. Κωνςταντινύδη. Εργαςύεσ του ϋχουν δημοςιευθεύ ςε περιοδικϊ 
(Musicae Scientiae, Journal of Interdisciplinary Music Studies, Quaderni dell’ Istituto Liszt, Πολυφωνύα κ.ϊ.) 
και πρακτικϊ ςυνεδρύων. Εύναι επύκουροσ καθηγητόσ ςυςτηματικόσ μουςικολογύασ του Σ.Μ.. του Α.Π.Θ. 
Ϊργα του ϋχουν παρουςιαςτεύ απϐ καταξιωμϋνουσ μουςικοϑσ ό ςϑνολα (Κρατικό Ορχόςτρα 
Θεςςαλονύκησ, Ελληνικϐ υγκρϐτημα ϑγχρονησ Μουςικόσ, Νϋο Ελληνικϐ Κουαρτϋτο, dissonART 
Ensemble, Piandaemonium κ.ϊ.). 
 
Γιώργοσ Υιτςιώρησ: Διδϊκτωρ μουςικολογύασ του Σμόματοσ Μουςικών πουδών του Πανεπιςτημύου 
Αθηνών, κϊτοχοσ Master of Arts ςτη θεωρύα τησ μουςικόσ απϐ το Washington University in St. Louis και 
διπλώματοσ αρχιτϋκτονοσ-μηχανικοϑ απϐ το Ε.Μ.Π. Εύναι Αναπληρωτόσ Καθηγητόσ τησ Θεωρύασ τησ 
Ευρωπαώκόσ Μουςικόσ ςτο Σμόμα Μουςικών πουδών του Πανεπιςτημύου Αθηνών, ϐπου και διδϊςκει 
τα μαθόματα «Θεωρύα και πρϊξη τησ τονικόσ μουςικόσ», «Θεωρύα και πρϊξη τησ αναγεννηςιακόσ 
μουςικόσ», «Μϋθοδοι ερμηνεύασ μουςικών ϋργων» και διευθϑνει ςεμινϊρια θεωρητικόσ, αναλυτικόσ και 
ιςτορικόσ κατεϑθυνςησ. Σα ερευνητικϊ του ενδιαφϋροντα, μεταξϑ ϊλλων, περιλαμβϊνουν ςενκεριανό 
θεωρύα και ανϊλυςη, θεωρύα τησ μουςικόσ και μελϋτη των ςυνθετικών πρακτικών του ϐψιμου μεςαύωνα 
και τησ αναγϋννηςησ, ϐπωσ επύςησ και φαινομενολογικϋσ, ςημειολογικϋσ και, κυρύωσ, αφηγηματικϋσ 
ερμηνευτικϋσ προςεγγύςεισ. Εύναι μϋλοσ τησ Επιςτημονικόσ και υμβουλευτικόσ Επιτροπόσ καθώσ και 
τησ Γραμματεύασ ϑνταξησ του επιςτημονικοϑ περιοδικοϑ Μουςικολογύα. Πολλϊ κεύμενϊ του ςχετικϊ 
εύτε με την εξϋταςη και ανϊλυςη των ςυνθετικών διαδικαςιών, εύτε με τη μελϋτη και το ςχολιαςμϐ 
θεωρητικών ςυγγραμμϊτων απϐ τον 14ο ϋωσ και τον 19ο αιώνα περιλαμβϊνονται ςε επιςτημονικϊ 
περιοδικϊ και ςυλλογικοϑσ τϐμουσ. Ϊχουν, επύςησ, εκδοθεύ δϑο βιβλύα του: Ειςαγωγό ςτη θεωρύα και 
ανϊλυςη τησ τονικόσ μουςικόσ, Εκδϐςεισ Νεφϋλη, Αθόνα 2004, και Σα χορικϊ του Μπαχ, ενταγμϋνα ςε μύα 
ευρύτερη ιςτορικό περύοδο ςυνθετικών και θεωρητικών αναζητόςεων (15οσ-18οσ αιώνασ), Panas Music 
(Παπαγρηγορύου – Νϊκασ), Αθόνα 2010. 
 
Ιωϊννησ Υούλιασ: Λϋκτορασ «υςτηματικόσ Μουςικολογύασ. Θεωρύασ τησ Μουςικόσ (18ου-19ου 
αιώνοσ)» ςτο Σμόμα Μουςικών πουδών του Εθνικοϑ και Καποδιςτριακοϑ Πανεπιςτημύου Αθηνών 
(προςωπικό ιςτοςελύδα: http://users.uoa.gr/~foulias). Γεννόθηκε ςτην Αθόνα το 1976. 
Πραγματοπούηςε μουςικϋσ ςπουδϋσ ςτο Δημοτικϐ Ψδεύο Καλαμϊτασ (πτυχύα αρμονύασ, αντιςτύξεωσ, 
φοϑγκασ και πιϊνου, 1994-1998) και ςποϑδαςε μουςικολογύα ςτο Σμόμα Μουςικών πουδών του 
Πανεπιςτημύου Αθηνών (πτυχύο το 1999 και διδακτορικϐ δύπλωμα το 2005, με διατριβό για τα Αργϊ 
μϋρη ςε μορφϋσ ςονϊτασ ςτην κλαςςικό περύοδο). Εύναι μϋλοσ τησ υντακτικόσ και τησ Επιςτημονικόσ 
Επιτροπόσ του περιοδικοϑ Πολυφωνύα καθώσ και των αντύςτοιχων επιτροπών του περιοδικοϑ 
Μουςικολογύα, ςυνϊμα δε ιδρυτικϐ μϋλοσ και Γενικϐσ Γραμματϋασ τησ Ελληνικόσ Μουςικολογικόσ 
Εταιρεύασ. Ϊχει ςυμμετϊςχει ςτο διεθνϋσ ερευνητικϐ πρϐγραμμα RIPM, ςε επιςτημονικϋσ ημερύδεσ και 
διεθνό ςυνϋδρια. Ϊχει επύςησ δημοςιεϑςει δεκϊδεσ πρωτϐτυπα ϊρθρα, καθώσ και μεταφρϊςεισ βιβλύων 
(των R. Wagner, Κ. Υλώρου και N. Cook) αλλϊ και μικρϐτερων μελετών. Σο 2011 κυκλοφϐρηςε απϐ τον 
εκδοτικϐ ούκο «Παπαγρηγορύου – Νϊκασ» η μονογραφύα του Οι δύο ςονϊτεσ για πιϊνο του Δημότρη 
Μητρόπουλου: Από τον ύςτερο ρομαντιςμό ςτην Εθνικό χολό Μουςικόσ. Σα ερευνητικϊ του 
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ενδιαφϋροντα εμπύπτουν ςτα ακϐλουθα πεδύα: θεωρύα των μουςικών μορφών (απϐ τον 18ο ϋωσ τον 
21ο αιώνα), εξελικτικό θεώρηςη ειδών και μορφών τησ ενϐργανησ μουςικόσ ςτο μπαρϐκ, τον 
κλαςςικιςμϐ και τον ρομαντιςμϐ, μορφολογύα και μουςικό ανϊλυςη. 
 
Κώςτασ Φϊρδασ: Λϋκτορασ ςυςτηματικόσ μουςικολογύασ ςτο Σμόμα Μουςικών πουδών του Α.Π.Θ. 
ποϑδαςε πιϊνο και ανώτερα θεωρητικϊ ςτο Αθηναώκϐ Ψδεύο και μουςικολογύα ςτο Α.Π.Θ. Απϋκτηςε 
Master απϐ το Πανεπιςτόμιο του Λονδύνου και διδακτορικό διατριβό απϐ το Πανεπιςτόμιο του Surrey. 
Η διατριβό του κυκλοφϐρηςε απϐ γερμανικϐ εκδοτικϐ ούκο. Ϊχει παρουςιϊςει ανακοινώςεισ ςε 
ςυνϋδρια και ϋχει δημοςιεϑςει ςτα παρακϊτω πεδύα: ανϊλυςη και θεωρύα τησ μουςικόσ, νεοελληνικό 
μουςικό, μουςικό του δϋκατου ϋνατου και του εικοςτοϑ αιώνα. Ψσ πιανύςτασ εμφανύςτηκε ςε ρεςιτϊλ 
και ςυναυλύεσ μουςικόσ δωματύου ςτην Ελλϊδα και ςτο εξωτερικϐ. Πρϐςφατα κυκλοφϐρηςε 
ηχογρϊφηςό του με ϋργα για ςϐλο πιϊνο και μουςικόσ δωματύου του Γ. Α. Παπαώωϊννου για την εταιρύα 
Naxos. 
 
Αναςτϊςιοσ Φαψούλασ: Επύκουροσ Καθηγητόσ Εθνομουςικολογύασ ςτο Σμόμα Μουςικών πουδών 
του Πανεπιςτημύου Αθηνών. Εύναι Διδϊκτωρ Εθνομουςικολογύασ – υςτηματικών Μουςικών 
Επιςτημών του Πανεπιςτημύου Georg-August του Göttingen (Γερμανύα). Επύςησ, ϋχει κϊνει ςπουδϋσ 
Μουςικών Επιςτημών και Υιλοςοφύασ ςτισ αντύςτοιχεσ ςχολϋσ του ιδύου Πανεπιςτημύου. Η διδακτορικό 
του διατριβό με τύτλο: Informationen über das traditionelle griechische Musikleben in Reiseberichten des 
18. und 19. Jahrhunderts δημοςιεϑτηκε απϐ τον ούκο Orbis Musicarum (Edition Re) το 1997. Τπόρξε 
υπϐτροφοσ του Ιδρϑματοσ Ψνϊςη. Σα ερευνητικϊ του ενδιαφϋροντα επικεντρώνονται ςε θϋματα 
μεθοδολογύασ, ςτην ιςτορύα τησ ελληνικόσ μουςικόσ παρϊδοςησ, ςτουσ μουςικοϑσ πολιτιςμοϑσ των 
Αρϊβων και των Ινδών, καθώσ και ςτισ κοςμικϋσ μουςικϋσ παραδϐςεισ του Μεςαύωνα. 
 
Φορωδύα τησ Ελληνικόσ Ϊνωςησ για την Μουςικό Εκπαύδευςη (Ε.Ε.Μ.Ε.): Ιδρϑθηκε μϐλισ τον 
Υεβρουϊριο του 2013. Σα μϋλη τησ εύναι κυρύωσ καθηγητϋσ μουςικόσ αλλϊ και ϋμπειροι εραςιτϋχνεσ. 
κοπϐσ τησ χορωδύασ εύναι η μελϋτη και παρουςύαςη ςημαντικών χορωδιακών ϋργων διαφϐρων 
εποχών, αλλϊ και η μελϋτη και προβολό του χορωδιακοϑ ϋργου ςϑγχρονων ελλόνων ςυνθετών. Η 
χορωδύα ϋχει όδη ςτο ενεργητικϐ τησ αξιϐλογεσ εμφανύςεισ, ϐπωσ ςυμμετοχό ςε ημερύδα-αφιϋρωμα ςτο 
ςυνθϋτη Γιϊννη Κωνςταντινύδη που ϋγινε ςτο Σμόμα Μουςικών πουδών του Α.Π.Θ., ςυναυλύα ςτο 
πλαύςιο του 1ου Φορωδιακοϑ Υεςτιβϊλ αμοθρϊκησ, ςυμμετοχό ςτο 1ο Διεθνϋσ Φορωδιακϐ Υεςτιβϊλ 
ςτην μνόμη του Νύκου Αςτρινύδη και χριςτουγεννιϊτικεσ ςυναυλύεσ ςε ςυνεργαςύα με την ΕΛΕΠΑΠ και 
τον ϑλλογο Αποφούτων Ψδεύων Θεςςαλονύκησ. υμμετεύχε επύςησ ςτο 1ο Φορωδιακϐ Υεςτιβϊλ του 
Σελλογλεύου Ιδρϑματοσ του Α.Π.Θ. και ςε ςυναυλύα για την Παγκϐςμια Ημϋρα Μουςικόσ που 
διοργανώθηκε απϐ τον ϑλλογο Υύλων Αρχαιολογικοϑ Μουςεύου Θεςςαλονύκησ. Ση χορωδύα διευθϑνει η 
Εριφϑλη Δαμιανοϑ. 
 
Ντόρα Χαλτοπούλου: Λϋκτορασ ςτο Σμόμα Μουςικών πουδών του Α.Π.Θ., Μουςικοψυχοθεραπεϑτρια 
(ΜΑ, New York University, NY, USA· Διδακτορικϐ, Α.Π.Θ.). Εύναι επιςτημονικϐσ ςυνεργϊτησ ςτη Μονϊδα 
Εφόβου, Γ΄ Χυχιατρικό Κλινικό, ΑΦΕΠΑ, ςτο Θεραπευτόριο Φρονύων Παθόςεων Σρικϊλων και ςε ϊλλεσ 
δομϋσ υγεύασ. Εποπτεϑει επαγγελματύεσ και εκπαιδευϐμενουσ μουςικοθεραπευτϋσ, καθώσ και λεκτικοϑσ 
ψυχοθεραπευτϋσ και ψυχαναλυτϋσ. Σο κλινικϐ, επιςτημονικϐ, ερευνητικϐ και εκπαιδευτικϐ τησ ϋργο ςε 
ςχϋςη με ϊτομα με αναπηρύα και καινοτϐμεσ προςεγγύςεισ ςτη μουςικοθεραπεύα και την εκπαύδευςη 
παρουςιϊζεται ςε διεθνό ςυνϋδρια και ϋχει δημοςιευτεύ ςε επιςτημονικϊ περιοδικϊ. Εύναι ιδρυτικϐ ό / και 
τακτικϐ μϋλοσ ςε ςχετικοϑσ ελληνικοϑσ και διεθνεύσ ςυλλϐγουσ. 
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