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Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου 2015

Παράλληλες συνεδρίες
1. Κτήριο της Πρυτανείας της Ιονίου Ακαδημίας  (Καποδιστρί-

ου 2)
2. Φιλαρμονική Εταιρεία Κερκύρας, Νικηφόρου Θεοτόκη 10

1. Αμφιθε�ατρο Ιονι�ου Ακαδημι�ας
9.30-10.30 Συνεδρία ανεξάρτητης θεματικής (Ι)

Προεδρευ� ων: Πε�τρος Βου� βαρης 
Ιωάννης Φούλιας: «Η διμερη� ς και η τριμερη� ς μορφη�  σονα� τας στο θεω-

ρητικο�  ε�ργο του Joseph Riepel. Απο� πειρα ανακατασκευη� ς και αποτι�-
μησης»

Λορέντα Ράμου: «Η ανασυ� σταση της χορογραφι�ας της Υβο� ννης ντε Κι�-
ρικο πα� νω στη μουσικη�  της Τράτας και του Χορού των κυμάτων του 
Νι�κου Σκαλκω� τα (1948): στιλιστικε�ς καταβολε�ς και συμπερα� σματα 
για την πιανιστικη�  ερμηνει�α αυτω� ν των ε�ργων»

10.30-11.30 Αναλυτικές προσεγγίσεις στη μουσική του Νίκου 
Σκαλκώτα (Ι)

Προεδρευ� ων: Κω� στας Τσου� γκρας
Πέτρος Βούβαρης: «Ζητη� ματα μελωδικη� ς κατασκευη� ς στην ατονικη�  

μουσικη�  του Νι�κου Σκαλκω� τα»
Εύα Μαντζουράνη: «Μορφη�  σονα� τας, κυ� κλος σονα� τας και μακροδομι-

κη�  συνοχη�  στα πολυμερη�  δωδεκαφθογγικα�  ε�ργα του Νι�κου Σκαλκω� -
τα»

11.30-12.00: δια� λειμμα/καφε�ς

12.00-13.30 Αναλυτικές προσεγγίσεις στη μουσική του Νίκου 
Σκαλκώτα (ΙΙ)

Προεδρευ� ων: Γιω� ργος Σακαλλιε�ρος
Πηνελόπη Παπαγιαννοπούλου: «Παρα� γοντες ενο� τητας και διαφορο-

ποι�ησης στο Κοντσερτίνο για δύο πιάνα του Νι�κου Σκαλκω� τα»
Κώστας Τσούγκρας: «Η μορφη�  “Θε�μα και παραλλαγε�ς” στη μουσικη�  

του Νι�κου Σκαλκω� τα: Ανα� λυση του ε�ργου “Kurze Variationen auf ein 
Bergsthema” απο�  τα 32 κομμάτια για πιάνο»
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Γιώργος Ζερβός: «Πλευρε�ς θεματοποι�ησης και αποθεματοποι�ησης στη 
δωδεκαφθογγικη�  μουσικη�  του Νι�κου Σκαλκω� τα: μερικε�ς σκε�ψεις 
πα� νω στη σχε�ση της Grundgestalt με την Grundreihe, με αφορμη�  τη 
δωδεκαφθογγικη�  συγκρο� τηση των θεμα� των στα πρω� τα με�ρη των 
κοντσε�ρτων για πια� νο αρ. 1 και αρ. 2»

2. Φιλαρμονικη�  Εταιρει�α Κερκυ� ρας
9.30-11.30 Συνεδρία ανεξάρτητης θεματικής (ΙΙ)

Προεδρευ� ουσα: Και�τη Ρωμανου�
Irmgard Lerch-Καλαβρυτινού: «Ιστορι�α – Ιστορι�ες: Συγγρα� μματα 

για την ιστορι�α της ευρωπαϊκη� ς μουσικη� ς στην Ελλα� δα πριν απο�  το 
1950»

Θανάσης Τρικούπης: «Διδασκαλι�α της μουσικη� ς συ� νθεσης στην Ελλα� -
δα: ιστορικη�  αναδρομη� , δεδομε�να και προοπτικε�ς»

Αναστασία Κακάρογλου: «Τε�χνες, Γρα� μματα, Αθλητισμο� ς: Η συμμετο-
χη�  του Louis-Albert Bourgault-Ducoudray στην συνδια� σκεψη της Δι-
εθνου� ς Ολυμπιακη� ς Επιτροπη� ς της 23ης Μαι�ου 1906»

Γιώργος Σακαλλιέρος: «Η αλληλογραφι�α Δημη� τρη Μητρο� πουλου – 
Arnold Schoenberg (1945-1951): κριτικη�  αποδελτι�ωση και σχολια-
σμο� ς»

11.30-12.00: δια� λειμμα/καφε�ς

12.00-13.30 Συνεδρία ανεξάρτητης θεματικής (ΙΙΙ)
Προεδρευ� ουσα: Irmgard Lerch-Καλαβρυτινου�

Νεκταρία Δελβινιώτη-Βασιλείου: «Μανω� λης Καλομοι�ρης – Εθνικο�  
Ωδει�ο Κυ� πρου (Παρα� ρτημα Λευκωσι�ας): Οι σχε�σεις συνεργασι�ας και 
οι προεκτα� σεις τους»

Ναυσικά Τσιμά: «Αναθεω� ρηση της συ� γχρονης εικο� νας περι� εθνικω� ν 
πολιτισμω� ν κατα�  τη δια� ρκεια του 19ου αιω� να, με�σα απο�  την ανα� δει-
ξη της α� γνωστης, τρισυπο� στατης σημασι�ας του ο� ρου “Μουσικη� ” την 
ι�δια περι�οδο»

Αθανασία Κυριακίδου & Αντωνία Βασιλειάδου: «Χειρονομι�α και Λο� -
γος: Παρελθο� ν και με�λλον»

13.30-15.30: δια� λειμμα/γευ� μα

15.30-17.00: Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Μουσικολογικής 
Εταιρείας (Αίθουσα Τηλεδιασκέψεων, Κτήριο Ιονίου Πανεπιστη-

μίου)
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•	 Κτήριο της Πρυτανείας της Ιονίου Ακαδημίας (Καποδιστρίου 
2)

18.00-18.30 Επίσημη έναρξη, χαιρετισμοί
18.30-20.00 Συνεδρία ανεξάρτητης θεματικής (ΙV)

Προεδρευ� ων: Νι�κος Μαλια� ρας
Εύη Νίκα-Σαμψών: «Ιχνηλατω� ντας τη μουσικη�  δραματουργι�α της γερ-

μανικη� ς ρομαντικη� ς ο� περας»
Sabine Koch: «Απο�  τον Wagner και πε�ρα: Η μαθητει�α και η καριε�ρα του 

Δημητρι�ου Λα� λα στην Δυτικη�  Ευρω� πη»
Αναστασία Σιώψη: «Φαντασιακε�ς κοινο� τητες με τη δυ� ναμη της μου-

σικη� ς: ο τελετουργικο� ς ρο� λος της τε�χνης απο�  τον Ρι�χαρντ Βα� γκνερ 
στον Για� ννη Χρη� στου»

20.00-20.30: δια� λειμμα

20.30-21.00: Μικρη�  συναυλι�α

21.00: Μπουφε�ς (Ιο� νιος Ακαδημι�α)

Σάββατο, 31 Οκτωβρίου 2015

Παράλληλες συνεδρίες
1. Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών (Θεοδώρου Μακρή 2 & Κώ-

στα Δαφνή [πρώην πάροδος Αρσενίου], Μουράγια)
2. Κτήριο της Πρυτανείας της Ιονίου Ακαδημίας (Καποδιστρίου 

2)

1. Εταιρει�α Κερκυραϊκω� ν Σπουδω� ν
9.30-11.00 Συνεδρία ανεξάρτητης θεματικής (V)

Προεδρευ� ων: Ιωα� ννης Φου� λιας
Καίτη Ρωμανού: «Η Βενετι�α και οι ελληνικε�ς της κατακτη� σεις: μουσι-

κε�ς αλληλεπιδρα� σεις»
Μάρκος Λέκκας: «Prolatio και Tempus imperfectum στην εποχη�  του 

φαντασιακου�  ρεαλισμου� »
Δημήτρης Γιαννέλος: «Παρατηρη� σεις στη γραπτη�  μετα� δοση της θεω-

ρι�ας της εκκλησιαστικη� ς μουσικη� ς»
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11.00-11.30: δια� λειμμα/καφε�ς

11.30-13.30 Στρογγυλή τράπεζα
Συντονιστη� ς: Αχιλλε�ας Χαλδαια� κης

«Βυζαντινε�ς Μουσικε�ς Σπουδε�ς: Θε�ματα επιστημολογικου�  αυτοπροσδι-
ορισμου� »

2. Αμφιθε�ατρο Ιονι�ου Ακαδημι�ας
9.30-11.30 Μουσική και λόγος (I)

Προεδρευ� ων: Πα� νος Βλαγκο� πουλος
Χάρης Ξανθουδάκης: «Νεο� τερα στοιχει�α για τη μαθητει�α του Δημη� τρη 

Μητρο� πουλου στο Ωδει�ο Αθηνω� ν»
Διονυσία Μπλαζάκη: «Μουσικη�  και ποι�ηση στην αισθητικη�  του Χε�-

γκελ»
Βασιλική Κουτσομπίνα: «Σχε�σεις μεταξυ�  μουσικη� ς και ρητορικη� ς στις 

μουσικο� -θεωρητικε�ς πηγε�ς τον 15ο και 16ο αιω� να: αναδρομη�  στις 
πρω� τες μαρτυρι�ες»

Βασίλης Βαβούλης: «Μεταξυ�  ποιητικη� ς και συστημικη� ς ρητορικη� ς: 
Ρευ� ματα μουσικη� ς και ρητορικη� ς τον 17ο και 18ο αιω� να»

11.30-12.00: δια� λειμμα/καφε�ς

12.00-13.30 Μουσική και λόγος (II)
Προεδρευ� ων: Κω� στας Χα� ρδας

Μαρία Σουρτζή-Χατζηδημητρίου: «Σχε�ση μουσικη� ς και κειμε�νου στο 
τραγου� δι Der Doppelgänger του Franz Schubert»

Σταματία Γεροθανάση: «The Rake’s Progress: μουσικοποιητικη�  αποτυ� -
πωση των συναισθηματικω� ν πτυχω� ν του χαρακτη� ρα της Anne Tru-
love»

Νικόλαος Δημηνάκης: «Το δι�πολο “εντολη�  – υπακοη� ” ως κωδικοποι-
ημε�νη ε�κφανση της προστακτικη� ς ε�γκλισης στη σχε�ση “συνθε�τη – 
ερμηνευτη� ” με�σα απο�  τις αναλυ� σεις των concert-studies Nine Etudes 
for Saxophones in 4 Books του Ch. Lauba»

13.30-17.00: δια� λειμμα/γευ� μα

•	 Φιλαρμονική Εταιρεία Κερκύρας, Νικηφόρου Θεοτόκη 10
17.00-19.00 Μουσική, λόγος και τέχνες στα Επτάνησα

Προεδρευ� ων: Χα� ρης Ξανθουδα� κης
Κώστας Καρδάμης: «Για την αλληλογραφι�α του Νικο� λαου Χαλικιο� που-
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λου Μα� ντζαρου: Προ� δρομες σκε�ψεις»
Δημήτριος Μπρόβας: «Το συ� στημα εκμα� θησης της αρμονι�ας του Νικο� -

λαου Χαλικιο� πουλου Μα� ντζαρου: μια πρω� τη προσε�γγιση»
Νίκος Μαλιάρας: «Σπυρι�δων Ξυ� νδας, Ο Υποψήφιος: Η πρω� τη ελληνο� -

γλωσση ο� περα. Μερικε�ς ιστορικε�ς και αναλυτικε�ς παρατηρη� σεις»
Αγγελική Σκανδάλη: «Οι παραστα� σεις ο� περας στα Επτα� νησα ε�ως την 

επιστροφη�  του Σ. Σαμα� ρα (1889)»

19.00-19.30: δια� λειμμα/αναψυκτικα�

19.30: Συναυλι�α Φιλαρμονικη� ς Εταιρει�ας Κερκυ� ρας

Δει�πνο

Κυριακή, 1 Νοεμβρίου 2015

Παράλληλες συνεδρίες
1. Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών (Θεοδώρου Μακρή 2 & Κώ-

στα Δαφνή [πρώην πάροδος Αρσενίου], Μουράγια)
2. Αναγνωστική Εταιρεία Κέρκυρας (Καποδιστρίου 120)

1. Εταιρει�α Κερκυραϊκω� ν Σπουδω� ν
9.30-11.00 Μουσική και λόγος (III)

Προεδρευ� ων: Δημη� τρης Γιαννε�λος
Κώστας Χάρδας: «Το μετε�ωρο βη� μα: στιγμιο� τυπα “πα� λης” δωδεκα-

φθογγικη� ς και τονικη� ς δομη� ς σε ε�ργα του πρω� ιμου ελληνικου�  μου-
σικου�  μοντερνισμου� »

Μαντώ Πυλιαρού: «Ζητη� ματα ελληνικη� ς παραδοσιακη� ς μουσικη� ς στα 
με�σα της δευ� τερης και τρι�της δεκαετι�ας του 20ου�  αιω� να, ο� πως κατα-
γρα� φονται στα ε�ντυπα με�σα της εποχη� ς»

Γεωργία Πετρούδη: «Οι αγω� νες του κυπριακου�  λαου�  με�σα απο�  το χο-
ρωδιακο�  ε�ργο και τα ε�ργα για φωνη�  του Σο� λωνα Μιχαηλι�δη»

11.00-12.30: δια� λειμμα
Λιτανεία με κερκυραϊκές μπάντες

12.30-14.00 Μουσική και λόγος (IV)
Προεδρευ� ων: Νι�κος Τσου� χλος

Άννα-Μαρία Ρεντζεπέρη-Τσώνου: «Το κοντα� κιο “Τη υπερμα� χω στρα-
τηγω� …” στην ε�ντεχνη νεοελληνικη�  μουσικη�  των Μανω� λη Καλομοι�ρη 
και Γεωργι�ου Καζα� σογλου»
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Πέτρος Ανδριώτης: «Γεω� ργιος Σεφε�ρης: Επιφάνια (1937) – “Κρα� τησα 
τη ζωη�  μου”. Μελοποι�ηση Α. Κουνα� δη και Μ. Θεοδωρα� κη. Τα μεθοδο-
λογικα�  εργαλει�α των δυ� ο συνθετω� ν που συμβα� λλουν στην ανα� δειξη 
του μελοποιημε�νου λο�γου»

Απόστολος Λουφόπουλος: «Τε�χνες, λο�γος και ελληνικη�  παρα� δοση στην 
ηλεκτρονικη�  μουσικη�  του Μιχα� λη Αδα� μη»

2. Αναγνωστικη�  Εταιρει�α Κε�ρκυρας
9.30-11.00 Μουσική και λόγος (V)

Προεδρευ� ουσα: Ευ� η-Νι�κα Σαμψω� ν
Δημήτρης Γιάννου: «Μουσικοδραματουργικα�  σχη� ματα και ποιητικη�  

αληθοφα� νεια – Σχο� λια στον Τροβατόρε του Βε�ρντι»
Ρενάτα Δαλιανούδη: «Μελοποι�ηση παραδοσιακου�  τραγουδιου� : Προ-

σομοι�ωση η�  νεωτερικο� τητα; Μελε�τη περι�πτωσης το τραγου� δι “Πε�ρα 
στους πε�ρα κα� μπους” για το θεατρικο�  ε�ργο Καίσαρ και Κλεοπάτρα, 
1962»

Μαγδαληνή Καλοπανά: «Μουσικη�  και λο�γος στο ε�ργο του Δημη� τρη 
Δραγατα� κη»

11.00-12.30: δια� λειμμα
Λιτανεία με κερκυραϊκές μπάντες

12.30-14.00 Μουσική και λόγος (VI)
Προεδρευ� ων: Δημη� τρης Για� ννου

Μαρία Ντούρου: «Για� ννης Α. Παπαϊωα� ννου, Δημη� τρης Θε�μελης. Η Κη-
δεία του Σαρπηδόνος σε ποι�ηση Κ. Π. Καβα� φη»

Ξένια Θεοδωρίδου: «“Μο� νο της μπο� ρας ε�μειναν οι γλα� ροι καπετα� νιοι”: 
Τα ε�ργα για μικτη�  χορωδι�α a cappella AKI-Ντ 94 ε�ως 97 (1943) του 
Για� ννη Α. Παπαϊωα� ννου. Μια συνα� ντηση του εξωτερικου�  με το εσω-
τερικο�  τοπι�ο, με φο� ντο τη Γερμανικη�  Κατοχη� »

Πάνος Βλαγκόπουλος: «Το γλωσσαναλυτικο�  παρα� δειγμα στην ανα� -
λυση των μεταμουσικω� ν ε�ργων του Για� ννη Χρη� στου: Goodman, 
Scheffler, Matthews»

14.00-16.30: δια� λειμμα/γευ� μα 
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•	 Δημοτική Πινακοθήκη Κέρκυρας, Παλαιά Ανάκτορα (Αγίων 
Μιχαήλ και Γεωργίου) 

16.30-18.00 Μουσική και εικαστικές τέχνες (I)
Προεδρευ� ων: Κω� στας Καρδα� μης

Ιάκωβος Σταϊνχάουερ: «Αισθητικη�  συμφωνι�α (;): οι δομικε�ς σχε�σεις 
μουσικη� ς και ζωγραφικη� ς»

Γεωργία Μαρία Τσερπέ: «Τε�χνη και Μουσικη�  στον Αριστοτε�λη: η ε�ν-
νοια της “μι�μησης” και του “καθο� λου” στη μουσικη�  (η περι�πτωση της 
συγκριτικη� ς θεω� ρησης της μουσικη� ς και της ζωγραφικη� ς)»

Μαίη Κοκκίδου: «Ο ρυθμο� ς ως διαπραγματευ� σιμο χαρακτηριστικο�  της 
τε�χνης»

18.00-18.30: δια� λειμμα/καφε�ς

18.30-20.00 Μουσική και εικαστικές τέχνες (II)
Προεδρευ� ουσα: Αναστασι�α Σιω� ψη

Απόστολος Παληός: «Εικόνες από μια έκθεση του Μου� σοργκσκυ και 
Έξι Γκογιέσκας του Γρανα� δος: Δυ� ο αντιπροσωπευτικα�  δει�γματα δια-
συ� νδεσης πιανιστικη� ς συνθετικη� ς δημιουργι�ας και ζωγραφικη� ς»

Δημήτρης Τασούδης: «Μουσικη�  στον κινηματογρα� φο: “Παιχνι�δια μνη� -
μης”»

Αυγούστα Ευθυμίου: «Η εφαρμογη�  διδακτικω� ν προσεγγι�σεων που βα-
σι�ζονται στο συνδυασμο�  Μουσικη� ς και Εικο� νας με στο�χο την αντι-
ληπτικη� , δημιουργικη�  αντι�δραση και την ανα� πτυξη της μουσικη� ς και 
αισθητικη� ς αντι�ληψης των παιδιω� ν»

20.00: Συναυλι�α

21.00: Μπουφε�ς (Δημοτικη�  Πινακοθη� κη Κε�ρκυρας)
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ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

Ιωάννης Φούλιας: «Η διμερη� ς και η τριμερη� ς μορφη�  σονα� τας στο θεωρητικο�  ε�ργο 
του Joseph Riepel. Απο� πειρα ανακατασκευη� ς και αποτι�μησης»
 Η συμβολη�  του Joseph Riepel ως θεωρητικου�  της μουσικη� ς στην ουσια-
στικη�  κατανο� ηση των συνθετικω� ν τεχνικω� ν που βρι�σκουν εφαρμογη�  στο πρω� ιμο 
κλασσικο�  ρεπερτο� ριο των με�σων του 18ου αιω� νος παραμε�νει σχετικα�  υποτιμημε�νη 
στις με�ρες μας, αφου�  πολλε�ς διαστα� σεις της δεν ε�χουν αναδειχθει� ακο� μη επαρκω� ς. 
Μι�α απο�  τις πιο και�ριες, κατα�  την γνω� μη μου, αφορα�  την προσε�γγιση των μορφω� ν 
σονα� τας που επιχειρει�ται στα τρι�α πρω� τα “κεφα� λαια” του μεγα� λου θεωρητικου�  πο-
νη� ματος του Riepel υπο�  τον γενικο�  τι�τλο Anfangsgründe zur musicalischen Setzkunst 
(Θεμελιώδεις αρχές για την μουσική σύνθεση), τα οποι�α ει�δαν το φως της δημοσι-
ο� τητος μο� λις κατα�  την δια� ρκεια της δεκαετι�ας του 1750. Ιδι�ως στο δευ� τερο απο�  
αυτα� , ο Riepel εξετα� ζει με�σα απο�  κα� μποσα παραδει�γματα περιπτω� σεις σονα� τας της 
εποχη� ς του, οι οποι�ες – υπο�  μι�α συ� γχρονη αντι�ληψη – κατατα� σσονται το� σο στον 
διμερη�  ο� σο και στον τριμερη�  δομικο�  τυ� πο σονα� τας. Ωστο� σο, η παρουσι�αση�  τους 
γι�νεται με ε�ναν κα� θε α� λλο παρα�  συστηματικο�  τρο� πο, με αποτε�λεσμα πολλε�ς σημα-
ντικε�ς πληροφορι�ες να περνου� ν σχεδο� ν απαρατη� ρητες απο�  τον αναγνω� στη η�  να με�-
νουν τελει�ως ασχολι�αστες ακο� μα και απο�  τον ι�διο τον συγγραφε�α! Έτσι, η παρου� σα 
πραγμα� τευση ε�ρχεται να προτει�νει μι�α συνολικη�  ανακατασκευη�  της θεω� ρησης των 
μορφω� ν σονα� τας εκ με�ρους του Riepel και να συνδρα� μει σε μια ριζικη�  επαναξιολο� -
γηση της συνεισφορα� ς του τελευται�ου στην εν λο�γω θεματικη� .

Λορέντα Ράμου: «Η ανασυ� σταση της χορογραφι�ας της Υβο� ννης ντε Κι�ρικο πα� νω 
στη μουσικη�  της Τράτας και του Χορού των κυμάτων του Νι�κου Σκαλκω� τα (1948): 
στιλιστικε�ς καταβολε�ς και συμπερα� σματα για την πιανιστικη�  ερμηνει�α αυτω� ν των 
ε�ργων»
 Ο Νι�κος Σκαλκω� τας συνθε�τει το 1948 για τη Σχολη�  Ματε�υ τη σουι�τα μπα-
λε�του Η γη και η θάλασσα της Ελλάδας, την οποι�α χορογραφει� η Υβο� ννη ντε Κι�-
ρικο, διπλωματου� χος του Ωδει�ου της Βιε�ννης στην τα� ξη της Ροζαλι�ας Χλα� ντεκ. Το 
ερευνητικο�  προ�γραμμα του Conservatoire National Supérieur de Musique et Danse 
de Paris κατε�στησε δυνατη�  την ανασυ� σταση και βιντεοσκο� πηση της χορογραφι�ας 
των δυ� ο τελικω� ν μερω� ν της σουι�τας, (Τράτα και Χορός των κυμάτων), με βα� ση τις 
αναμνη� σεις δυ� ο χορευτριω� ν των παραστα� σεων που ε�γιναν το 1948 και το 1951, 
της κυρι�ας Ρι�τας Γκαμπα� ι και της κυρι�ας Ρα� νιας Παπαδα� μ. Στην ανακοι�νωση πα-
ρουσια� ζεται αυτη�  η βιντεοσκο� πηση και εξετα� ζεται η σχε�ση χορογραφι�ας, μουσικη� ς 
και πιανιστικη� ς ερμηνει�ας. Τε�λος, το ε�ργο τοποθετει�ται με�σα στο ευρυ� τερο πλαι�σιο 
της αισθητικη� ς και των οραματισμω� ν της γενια� ς του ’30.

Πέτρος Βούβαρης: «Ζητη� ματα μελωδικη� ς κατασκευη� ς στην ατονικη�  μουσικη�  του 
Νι�κου Σκαλκω� τα»
 Το ερευνητικο�  ενδιαφε�ρον για ζητη� ματα μελωδικη� ς κατασκευη� ς στην ατο-
νικη�  μουσικη�  ει�ναι σχετικα�  περιορισμε�νο. Στη βα� ση της θεω� ρησης της ισοδυναμι�ας 
της οκτα� βας, τα περισσο� τερα μεθοδολογικα�  εργαλει�α που αφορου� ν στην ανα� λυση 
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της μουσικη� ς αυτη� ς στοχευ� ουν στη διερευ� νηση του τρο� που οργα� νωσης των φθογ-
γικω� ν της τα� ξεων, παραβλε�ποντας την ακριβη�  κατανομη�  του απτου�  φθογγικου�  της 
περιεχομε�νου σε περιοχε�ς τονικω� ν υψω� ν. Το ερευνητικο�  αυτο�  κενο�  μπορει� να θε-
ωρηθει� ε�ως ε�ναν βαθμο�  δικαιολογημε�νο λο�γω της ασυνε�πειας που ευ� κολα διαπι-
στω� νει κανει�ς στην επιφανειακη�  γραμμικη�  οργα� νωση του φθογγικου�  υλικου�  της 
ατονικη� ς μουσικη� ς, γεγονο� ς που φαι�νεται να καθιστα�  το ζη� τημα της μελωδικη� ς κα-
τασκευη� ς συζητη� σιμο. Ωστο� σο, η υφολογικη�  προτεραιο� τητα της μελωδι�ας ε�ναντι 
της συνοδει�ας παραμε�νει περι�οπτο δομικο�  χαρακτηριστικο�  μουσικω� ν ε�ργων που 
εμπι�πτουν στην αισθητικη�  κατηγορι�α του πρω� ιμου μοντερνισμου� . Ειδικα�  στην πε-
ρι�πτωση της ατονικη� ς μουσικη� ς του Νι�κου Σκαλκω� τα, η διασπορα�  του φθογγικου�  
περιεχομε�νου των σαφω� ς οριοθετημε�νων και εμφανω� ς προβεβλημε�νων μελωδι-
κω� ν του δομω� ν συχνα�  εμφανι�ζεται ισο� ρροπη σε τε�τοιο βαθμο�  ω� στε να υπαινι�σ-
σεται γραμμικε�ς συνε�χειες κα� τω απο�  τη φαινομενικα�  κατακερματισμε�νη μουσικη�  
επιφα� νεια. Με�σα απο�  την περιπτωσιολογικη�  ανα� λυση θεματικω� ν μελωδιω� ν απο�  τη 
Δεύτερη σουίτα για πιάνο, το Οκτέτο, το Κοντσέρτο για βιολί και το Ντούο για βιολί 
και τσέλο, η παρου� σα εργασι�α αποσκοπει� στη διερευ� νηση των δομικω� ν παραμε�τρων 
που συντει�νουν στη στοιχειοθε�τηση της ομοιο� τητας του συσχετιστικου�  μεσαι�ου επι-
πε�δου (associative middleground) των θεματικω� ν μελωδιω� ν του Σκαλκω� τα με προε-
κτασιακε�ς δομε�ς (prolongational structures) τονικω� ν μελωδιω� ν. Για τον σκοπο�  αυτο�  
υιοθετει�ται ε�να μεθοδολογικο�  εργαλει�ο το οποι�ο προσαρμο� ζει στα προαπαιτου� μενα 
του ατονικου�  ιδιω� ματος προ� τερες εφαρμογε�ς των αρχω� ν της θεωρι�ας διαχωρισμου�  
ακουστικω� ν ρευμα� των (auditory scene analysis) στη διερευ� νηση της λανθα� νουσας 
πολυφωνι�ας (implied polyphony) στη μπαρο� κ μουσικη� .

Εύα Μαντζουράνη: «Μορφη�  σονα� τας, κυ� κλος σονα� τας και μακροδομικη�  συνοχη�  
στα πολυμερη�  δωδεκαφθογγικα�  ε�ργα του Νι�κου Σκαλκω� τα»
 O Νι�κος Σκαλκω� τας υιοθε�τησε παραδοσιακε�ς αρχε�ς μουσικη� ς συ� νθεσης και 
προσα� ρμοσε παραδοσιακα�  μορφολογικα�  προ� τυπα σε δωδεκαφθογγικο�  ατονικο�  πε-
ριβα� λλον. Κυρι�ως, διαμο� ρφωσε τα με�ρη των δωδεκα� φθογγων σονατω� ν του πα� νω 
σε μια επανερμηνει�α του δομικου�  μοντε�λου του δε�κατου ο�γδοου αιω� να, το οποι�ο 
χαρακτηρι�ζεται απο�  τη χρη� ση αντιθετικου�  θεματικου�  και αρμονικου�  υλικου� . Επι�-
σης, χρησιμοποι�ησε κυκλικε�ς μορφε�ς και κυκλικε�ς δομικε�ς αρχε�ς ως ενοποιητικα�  
στοιχει�α και ως με�σα για την εξασφα� λιση συστηματικη� ς δομικη� ς και αρμονικη� ς συ-
να� φειας στα πολυμερη�  ε�ργα του, ιδι�ως σε αυτα�  που ανη� κουν στον κυ� κλο σονα� τας. 
Η συνθετικη�  του προσε�γγιση για την επι�τευξη κυκλικη� ς συνοχη� ς και ενοποι�ησης 
ει�ναι ιδιαι�τερα εμφανη� ς στα ε�ργα που ει�ναι κτισμε�να πα� νω σε ε�ναν απροσδιο� ριστο 
αριθμο�  σειρω� ν / συνο� λων και τα οποι�α ει�ναι βασισμε�να σε μια ελευ� θερη προσε�γγι-
ση της δωδεκαφθογγικη� ς τεχνικη� ς του.
 Η παρου� σα ανακοι�νωση επικεντρω� νεται στον τρο� πο με τον οποι�ο ο Σκαλ-
κω� τας προσεγγι�ζει τις πολυμερει�ς δομε�ς. Εξετα� ζει τις τεχνικε�ς που χρησιμοποιου� -
νται για την επι�τευξη πολυμερου� ς συνοχη� ς στα “ελευ� θερα” δωδεκαφθογγικα�  ε�ργα 
και εξηγει� τον συνδυασμο�  της μακροδομικη� ς μορφη� ς σονα� τας με τον κυ� κλο σονα� -
τας που χρησιμοποιει�ται προκειμε�νου να επιτευχθει� η ενοποι�ηση του ποικι�λου και 
ανο� μοιου αρμονικου�  υλικου� . Η παρουσι�αση περιλαμβα� νει αναλυ� σεις και μουσικα�  
παραδει�γματα απο�  “ελευ� θερα” δωδεκα� φθογγα ε�ργα του Σκαλκω� τα, κυρι�ως της δε-
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καετι�ας του 1930, ο� πως το Δεύτερο τρίο εγχόρδων, η Τρίτη και η Τέταρτη σονατίνα 
για βιολί και πιάνο, το Δεύτερο κοντσέρτο για πιάνο, το Κοντσέρτο για βιολί και το 
Τρίτο κοντσέρτο για πιάνο.

Πηνελόπη Παπαγιαννοπούλου: «Παρα� γοντες ενο� τητας και διαφοροποι�ησης στο 
Κοντσερτίνο για δύο πιάνα του Νι�κου Σκαλκω� τα»
 Το Κοντσερτίνο για δύο πιάνα, Α/Κ 20 (1935), αποτελει� το δευ� τερο κατα�  
χρονολογικη�  σειρα�  διπλο�  κοντσε�ρτο του συνθε�τη και ανη� κει στη συνθετικη�  του 
περι�οδο που χαρακτηρι�ζεται κυρι�ως απο�  δωδεκαφθογγικα�  ε�ργα. Οι αναλυτικε�ς 
οδηγι�ες του συνθε�τη, που παραπε�μπουν σε συγκεκριμε�να σημει�α του ε�ργου, ανα-
φε�ρονται σαφω� ς στον αυστηρο�  δωδεκαφθογγικο�  χαρακτη� ρα του ε�ργου αλλα�  και 
στην ξεκα� θαρη φόρμα σονάτας, ο� πως ο ι�διος την χαρακτηρι�ζει, ενω�  παρα� λληλα συ-
χνα�  κα� νει αναφορα�  στην ε�ννοια των παραλλαγών. Ωστο� σο, στην εξερευ� νηση της 
μορφολογικη� ς δομη� ς αλλα�  και της σχε�σης αυτη� ς με τη δωδεκαφθογγικη�  δομη�  απο-
καλυ� πτονται αλληλεπικαλυ� ψεις δομικω� ν τμημα� των η�  ακο� μη και ασα� φεια ως προς 
την πραγματικη�  ε�κταση�  τους, καθιστω� ντας δυ� σκολες τις αναλυτικε�ς επιλογε�ς για 
κατα� τμηση σε σαφει�ς, ο�χι μο� νο μακροδομικε�ς, αλλα�  και μικροδομικε�ς ενο� τητες. Πα-
ρα� λληλα, η κα� θε μορφικη�  οντο� τητα, σε κα� θε εμφα� νιση�  της, με�σα στα πλαι�σια ει�τε 
εκθε�σεων, ει�τε ανα� πτυξης, οφει�λει να ολοκληρω� σει ε�ναν κυ� κλο απο�  μεταλλαγε�ς και 
ανασχηματισμου� ς που πραγματω� νονται με�σω συγκεκριμε�νων διαδικασιω� ν. Ως εκ 
του� του, η ανα� λυση θα εστια� σει στον τρο� πο με τον οποι�ο διασφαλι�ζεται η ενο� τητα 
του με�ρους, πρωτι�στως απο�  το σταθερο�  φθογγικο�  περιεχο� μενο, αλλα�  και απο�  τη 
μοτιβικη�  ανα� πτυξη που προκυ� πτει απο�  τις αλλεπα� λληλες παραλλαγε�ς μιας βασικη� ς 
ιδε�ας, καθιστω� ντας κινητη� ρια δυ� ναμη δομικα�  την ι�δια την παραλλαγη� .

Κώστας Τσούγκρας: «Η μορφη�  “Θε�μα και παραλλαγε�ς” στη μουσικη�  του Νι�κου 
Σκαλκω� τα: Ανα� λυση του ε�ργου “Kurze Variationen auf ein Bergsthema” απο�  τα 32 
κομμάτια για πιάνο»
 Ο Νι�κος Σκαλκω� τας χρησιμοποι�ησε παραδοσιακο�  μουσικο�  υλικο�  (μελωδι-
κο�  η�  ρυθμικο� ) σε ε�να σημαντικο�  αριθμο�  τονικω� ν η�  ατονικω� ν ε�ργων, αξιοποιω� ντας 
μια ευρει�α γκα� μα συνθετικω� ν τεχνικω� ν για την επεξεργασι�α των ενσωματωμε�νων 
παραδοσιακω� ν στοιχει�ων. Η παρου� σα ανακοι�νωση εξετα� ζει ε�ναν αντιπρο� σωπο της 
κατηγορι�ας ε�ργων “Θε�μα και παραλλαγε�ς”, η οποι�α περιλαμβα� νει ε�ργα που, παρ’ 
ο� τι βασι�ζονται σε τροπικε�ς ελληνικε�ς παραδοσιακε�ς μελωδι�ες, ει�ναι ατονικα� . Το 
υπο�  εξε�ταση ε�ργο ει�ναι οι “Kurze Variationen auf ein Bergsthema” (αρ. 3 απο�  τα 32 
Klavierstücke, γραμμε�να το 1940). Η ανα� λυση εστια� ζει στην εναρμο� νιση της παρα-
δοσιακη� ς μελωδι�ας για τη δημιουργι�α του θε�ματος, στον μετασχηματισμο�  της κατα�  
τις παραλλαγε�ς – ενω�  λειτουργει� ως μελωδικο� ς και δομικο� ς πυρη� νας με�σα απο�  την 
τεχνικη�  της αναπτυσσο� μενης παραλλαγη� ς – καθω� ς και στην εξε�λιξη του μοτιβικου�  
και αρμονικου�  υλικου�  και της μουσικη� ς υφη� ς κατα�  της εξε�λιξη της μορφη� ς των πα-
ραλλαγω� ν. Η ανα� λυση αναδεικνυ� ει την ικανο� τητα του Σκαλκω� τα να συγχωνευ� ει 
παραδοσιακα�  μορφολογικα�  στοιχει�α με μοντε�ρνες αρμονικε�ς και μετασχηματιστι-
κε�ς τεχνικε�ς και συσχετι�ζει το υπο�  εξε�ταση κομμα� τι με α� λλα ε�ργα της ι�διας κατη-
γορι�ας, κα� νοντας ε�να βη� μα προς την κατανο� ηση των αρχω� ν της μορφη� ς “Θε�μα και 
παραλλαγε�ς” στη μουσικη�  του Νι�κου Σκαλκω� τα.
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Γιώργος Ζερβός: «Πλευρε�ς θεματοποι�ησης και αποθεματοποι�ησης στη δωδεκα-
φθογγικη�  μουσικη�  του Νι�κου Σκαλκω� τα: μερικε�ς σκε�ψεις πα� νω στη σχε�ση της 
Grundgestalt με την Grundreihe, με αφορμη�  τη δωδεκαφθογγικη�  συγκρο� τηση των 
θεμα� των στα πρω� τα με�ρη των κοντσε�ρτων για πια� νο αρ. 1 και αρ. 2»
 Μολονο� τι οι χρησιμοποιου� μενες σειρε�ς στα ε�ργα του Νι�κου Σκαλκω� τα 
μπορει� να θεωρηθει� ο� τι τελικα�  θεματοποιου� νται (υπο�  μι�α ε�ννοια αντι�στοιχη της 
θεματοποι�ησης στην τονικη�  μουσικη�  η�  αντι�στοιχη της μουσικη� ς της νεοκλασικη� ς 
περιο� δου του Schönberg), ο βαθμο� ς θεματοποι�ησης ποικι�λει ανα� λογα με το εκα� στο-
τε ε�ργο αλλα�  και την περι�οδο κατα�  τη δια� ρκεια της οποι�ας το ε�ργο αυτο�  γρα� φτηκε. 
Έτσι, ε�νας τυ� πος θεματοποι�ησης – στον οποι�ο συμπεριλαμβα� νονται ε�ργα ο�χι μο� νο 
της τελευται�ας περιο� δου αλλα�  και του τε�λους της δεκαετι�ας του ’20 και των αρχω� ν 
της δεκαετι�ας του ’30 – πολλε�ς φορε�ς συνδε�εται με ε�να ει�δος νεοκλασικου�  τυ� που 
«τονικοποι�ησης» των σειρω� ν, ενω�  «αποθεματοποιημε�νες» η�  περισσο� τερο αφηρη-
με�νες δωδεκαφθογγικε�ς θεματικε�ς υποστα� σεις – οι οποι�ες αντιστοιχου� ν σε ε�ργα 
της περιο� δου 1935-1945 (και ο�χι μο� νο) – συγκλι�νουν περισσο� τερο προς μια σαι-
νμπεργκικη�  αισθητικη�  νεοκλασικη� ς ατονικο� τητας. Σκοπο� ς της παρου� σας ειση� γη-
σης ει�ναι να αναδειχθου� ν οι διαφορετικοι� τρο� ποι δωδεκαφθογγικη� ς συγκρο� τησης 
ορισμε�νων θεμα� των απο�  τα οποι�α αποτελου� νται οι θεματικε�ς ομα� δες του πρω� του 
με�ρους των κοντσε�ρτων αρ. 1 και αρ. 2 για πια� νο, οι οποι�οι ει�ναι αυτοι� που τελικα�  
οδηγου� ν στη θεματοποι�ηση η�  αποθεματοποι�ηση των χρησιμοποιου� μενων σειρω� ν 
και με�σω των οποι�ων μπορου� με να διερευνη� σουμε και να επανεξετα� σουμε τη σχε�-
ση της Grundgestalt με την Grundreihe, ο� πως αυτη�  διαγρα� φεται με�σα απο�  το ε�ργο 
των συνθετω� ν της Νε�ας Σχολη� ς της Βιε�ννης.
 
Irmgard Lerch-Καλαβρυτινού: «Ιστορι�α – Ιστορι�ες: Συγγρα� μματα για την ιστορι�α 
της ευρωπαϊκη� ς μουσικη� ς στην Ελλα� δα πριν απο�  το 1950»
 Παρουσια� ζονται συγκριτικα�  τα συγγρα� μματα για την ιστορι�α της μουσικη� ς 
των Lavoix (περι� το 1888 / 1908), Köstlin (1908 / 2013), Θεοδωροπου� λου (1924), 
Landormy (1931 / 2004 / 2006), Σκλα� βου (1933), Riemann (1933), Δα� σιου (1934), 
Σπανου� δη (1940) και Dufourcq (1942). Επι�σης, γι�νεται αναφορα�  στην αδημοσι�ευτη 
ιστορι�α της μουσικη� ς του Frank Choisy.

Θανάσης Τρικούπης: «Διδασκαλι�α της μουσικη� ς συ� νθεσης στην Ελλα� δα: ιστορικη�  
αναδρομη� , δεδομε�να και προοπτικε�ς»
 Η διδασκαλι�α της συ� νθεσης στην Ελλα� δα συνδε�εται με τον θεσμο�  των 
Ωδει�ων. Σε πανεπιστημιακο�  επι�πεδο, η συ� νθεση, ως εξειδικευμε�νη καλλιτεχνικη�  
κατευ� θυνση στα Μουσικα�  Τμη� ματα των ελληνικω� ν Πανεπιστημι�ων, υφι�σταται 
μο� λις την τελευται�α δεκαετι�α του 20ου�  αιω� να. Η ανακοι�νωση, μετα�  απο�  μι�α συ� -
ντομη ιστορικη�  αναδρομη�  που καταγρα� φει κυρι�ως τις απαρχε�ς αυτη� ς της διδακτι-
κη� ς πορει�ας, επιχειρει� μι�α πρω� τη συνολικη�  εκτι�μηση του ποσοστου�  των ελλη� νων 
συνθετω� ν που ασχολη� θηκαν με τη διδασκαλι�α του γνωστικου�  αντικειμε�νου τους 
σε θεσμοθετημε�νο επι�πεδο (ωδειακο�  και πανεπιστημιακο� ), του ακαδημαϊκου�  τους 
επιπε�δου ανα� λογα με τις σπουδε�ς τους, του το� που των σπουδω� ν τους, της διασπο-
ρα� ς τους στην ελληνικη�  επικρα� τεια ο� σον αφορα�  τον το� πο που δραστηριοποιη� θη-
καν διδακτικα� , της χρονικη� ς κατανομη� ς τους κατα�  την εξε�λιξη του 20ου�  αιω� να, 
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της παραγωγικη� ς τους δυναμικη� ς και της συνεισφορα� ς τους σε αποφοι�τους που 
εξελι�χτηκαν σε διδα� σκοντες κ.α� . Εξα� γονται στατιστικα�  συμπερα� σματα, τα οποι�α 
σχολια� ζονται συσχετιζο� μενα με σχετικε�ς παραμε�τρους (π.χ. συσχετισμο� ς γεωγρα-
φικη� ς κατανομη� ς του ελληνικου�  πληθυσμου�  με την αντι�στοιχη κατανομη�  των διδα-
σκο� ντων συ� νθεσης στην ελληνικη�  επικρα� τεια). Τε�λος, με�σω της συνεκτι�μησης των 
συμπερασμα� των της παρου� σας εργασι�ας, του ισχυ� οντος νομικου�  πλαισι�ου για τη 
μουσικη�  εκπαι�δευση και της τρε�χουσας οικονομικη� ς κατα� στασης της χω� ρας, οριο-
θετου� νται οι προοπτικε�ς του φαινομε�νου.

Αναστασία Κακάρογλου: «Τε�χνες, Γρα� μματα, Αθλητισμο� ς: Η συμμετοχη�  του Louis-
Albert Bourgault-Ducoudray στην συνδια� σκεψη της Διεθνου� ς Ολυμπιακη� ς Επιτρο-
πη� ς της 23ης Μαι�ου 1906»
 Στις 23 Μαι�ου 1906 οργανω� θηκε στο Παρι�σι απο�  την Διεθνη�  Ολυμπιακη�  
Επιτροπη�  μι�α συνδια� σκεψη με θε�μα την δυνατο� τητα ε�νταξης των γραμμα� των και 
των τεχνω� ν στους εορτασμου� ς των Ολυμπιακω� ν Αγω� νων και στις δια� φορες αθλη-
τικε�ς εκδηλω� σεις. Ο Louis-Albert Bourgault-Ducoudray ε�λαβε με�ρος σε αυτη� ν ως ει-
σηγητη� ς, υποστηρι�ζοντας την καταλληλο� τητα του χορωδιακου�  τραγουδιου�  ως με�-
σου μουσικη� ς εκπαι�δευσης και ε�κφρασης των λαϊκω� ν στρωμα� των. Συγκεκριμε�να, η 
προ� ταση�  του αφορου� σε την δημιουργι�α «χορωδιακου�  τμη� ματος» [section chorale] 
σε κα� θε μεγα� λη αθλητικη�  ομα� δα. Μεταγενε�στερα, συνε�στησε με δικη�  του πρωτο-
βουλι�α μι�α επιτροπη� , η οποι�α κλη� θηκε να επιλε�ξει μι�α σειρα�  χορωδιακω� ν τραγου-
διω� ν κατα� λληλων να παρουσιαστου� ν σε αθλητικε�ς εκδηλω� σεις. Οι προτα� σεις του 
και οι ενε�ργειε�ς του για την εισαγωγη�  της χορωδιακη� ς μουσικη� ς στον χω� ρο του 
αθλητισμου�  αντιμετωπι�στηκαν με ιδιαι�τερη ευ� νοια απο�  την πλευρα�  της Διεθνου� ς 
Ολυμπιακη� ς Επιτροπη� ς, ο� πως φαι�νεται απο�  τα σχετικα�  α� ρθρα στο περιοδικο�  Revue 
Olympique.

Γιώργος Σακαλλιέρος: «Η αλληλογραφι�α Δημη� τρη Μητρο� πουλου – Arnold 
Schoenberg (1945-1951): κριτικη�  αποδελτι�ωση και σχολιασμο� ς»
 Η αλληλογραφι�α Μητρο� πουλου – Schoenberg ξεκι�νησε και ολοκληρω� θηκε 
κατα�  τη διαμονη�  και των δυ� ο στις Η.Π.Α., εκτεινο� μενη χρονικα�  απο�  το 1945 ε�ως το 
1951 (με�χρι το θα� νατο του αυστριακου�  συνθε�τη). Αποτελει�ται απο�  37, συνολικα� , 
τεκμη� ρια (δακτυλογραφημε�νες επιστολε�ς, τηλεγραφη� ματα και χειρο�γραφα σημει-
ω� ματα) που φυλα� σσονται στη Βιβλιοθη� κη του Κογκρε�σου (Schoenberg Collection, 
Music Division). Η αλληλογραφι�α αποτελει� πολυ� τιμο πληροφοριακο�  υλικο� , το� σο 
περι� της προσωπικη� ς γνωριμι�ας των δυ� ο αυτω� ν σημαντικω� ν μουσικω� ν προσωπι-
κοτη� των, ο� σο και περι� των αισθητικω� ν και καλλιτεχνικω� ν θε�σεων και ιδεω� ν που 
αντη� λλασσαν στο πεδι�ο της μουσικη� ς δημιουργι�ας και, ειδικο� τερα, της συ� γχρονης 
μουσικη� ς, απο�  τη μερια�  του ερμηνευτη�  και του συνθε�τη, αντι�στοιχα.
 Η κριτικη�  αποδελτι�ωση της αλληλογραφι�ας Μητρο� πουλου – Schoenberg 
επιδιω� κει να αναδει�ξει ο� ψεις της προσωπικη� ς τους σχε�σης (η οποι�α δεν η� ταν πα� -
ντοτε ανε�φελη), σε σχε�ση και με τη θε�ση του καθενο� ς στην αμερικανικη�  μουσικη�  
ζωη�  της δεκαετι�ας του 1940 και των αρχω� ν της δεκαετι�ας του 1950. Ειδικο� τερες 
πληροφορι�ες εστια� ζουν στο νεωτερικο�  συμφωνικο�  ρεπερτο� ριο που διηυ� θηνε ο Μη-
τρο� πουλος στην Αμερικη� , με ε�μφαση στο ε�ργο των συνθετω� ν της Δευ� τερης Σχολη� ς 
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της Βιε�ννης. Τε�λος, η αλληλογραφι�α αποτελει� και μι�α ε�μμεση αφορμη�  για μια απο� -
πειρα διασυ� νδεσης του νε�ου ε�λληνα μοντερνιστη�  συνθε�τη της δεκαετι�ας του 1920 
στην Αθη� να με τον ω� ριμο ερμηνευτη�  συ� γχρονης μουσικη� ς, και διεθνου� ς φη� μης πια 
μαε�στρο, της περιο� δου 1940-1960.

Νεκταρία Δελβινιώτη-Βασιλείου: «Μανω� λης Καλομοι�ρης – Εθνικο�  Ωδει�ο Κυ� πρου 
(Παρα� ρτημα Λευκωσι�ας): Οι σχε�σεις συνεργασι�ας και οι προεκτα� σεις τους»
 Η εργασι�α αυτη�  ει�ναι το αποτε�λεσμα μιας εκτενου� ς ε�ρευνας που διεξα� γεται 
εδω�  και χρο� νια με αντικει�μενο την αλληλογραφι�α του Μανω� λη Καλομοι�ρη. Θα πα-
ρουσιαστου� ν τα ιστορικα�  γεγονο� τα που εξα� γονται απο�  το τμη� μα της αλληλογραφι�-
ας που σχετι�ζεται με το Παρα� ρτημα του Εθνικου�  Ωδει�ου στην Κυ� προ, διευθυ� ντρια 
του οποι�ου (μετα�  την συ� ντομη αποχω� ρηση του συνιδρυτη�  Ησαι�α Καλμα� νοβιτς) 
η� ταν η Λουλου�  Συμεωνι�δου.
 Απο�  την μελε�τη της αλληλογραφι�ας συγκροτει�ται μια ιστορι�α του Εθνικου�  
Ωδει�ου Κυ� πρου, ως προς το προ�γραμμα και το επι�πεδο των μουσικω� ν σπουδω� ν που 
παρε�χονταν εκει�, καθω� ς και τις σχε�σεις του με το Κεντρικο�  Ωδει�ο στην Αθη� να. Γι�νε-
ται επι�σης λο�γος για τον επιχειρηματικο�  ανταγωνισμο�  του Εθνικου�  με το Ελληνικο�  
Ωδει�ο Κυ� πρου.
 Ιδιαι�τερη σημασι�α ε�χει η σκιαγρα� φηση των προσωπικω� ν σχε�σεων συνερ-
γασι�ας και φιλι�ας του Καλομοι�ρη με την Λουλου�  Συμεωνι�δου, μια καλλιτεχνικη�  
προσωπικο� τητα μεγα� λης εμβε�λειας στην Κυ� προ, που α� φησε μεγα� λη προσφορα�  και 
ε�ργο. Απο�  την αλληλογραφι�α αποκαλυ� πτονται δια� φορες πτυχε�ς αυτη� ς της σχε�σης 
αλλα�  και των σχε�σεων του συνθε�τη με α� λλες προσωπικο� τητες της Κυ� πρου εκει�νης 
της εποχη� ς, ο� πως ο Κωνσταντι�νος Σπυριδα� κης.
 Τε�λος, με�σα απο�  την αλληλογραφι�α, απηχου� νται τα σημαντικα�  εθνικα�  και 
πολιτικα�  γεγονο� τα της εποχη� , ο� πως ο Απελευθερωτικο� ς Αγω� νας των Κυπρι�ων 
(ΕΟΚΑ, 1955-1959), οι Συμφωνι�ες Ζυρι�χης – Λονδι�νου, η ανακη� ρυξη του Κυπριακου�  
Κρα� τους, αλλα�  και οι προσπα� θειες του Ωδει�ου να προσαρμοστει� και να αναπτυχθει� 
με�σα στη νε�α πραγματικο� τητα.

Ναυσικά Τσιμά: «Αναθεω� ρηση της συ� γχρονης εικο� νας περι� εθνικω� ν πολιτισμω� ν 
κατα�  τη δια� ρκεια του 19ου αιω� να, με�σα απο�  την ανα� δειξη της α� γνωστης, τρισυπο� -
στατης σημασι�ας του ο� ρου “Μουσικη� ” την ι�δια περι�οδο»
 Ο ο� ρος «μουσικη� » σε καμι�α περι�πτωση δεν υφι�σταται κατα�  την δια� ρκεια 
του 19ου αιω� να ως ανεξα� ρτητος καθω� ς τα γνωρι�ζουμε ση� μερα· εξαιρετικο�  ενδια-
φε�ρον παρουσια� ζει το γεγονο� ς ο� τι, ο� πως θα αποδειχθει�, συνυφαι�νεται εντο� ς ενο� ς 
πλε�γματος ο� ρων (μεταξυ�  των οποι�ων οι λε�ξεις «γλω� σσα» και «χορο� ς») που απο�  κοι-
νου�  σημασιοδοτου� ν τη λε�ξη «Ποι�ηση».
 Θα δου� με, κατ’ αρχα� ς, πω� ς αυτο�  το τρισυπο� στατο εννοιολογικο�  σχη� μα προ-
ε�κυψε ως μετασχηματισμο� ς του ο� ρου «με�λος» της χονδροειδω� ς χαρακτηριζο� μενης 
ση� μερα ως βυζαντινη� ς μουσικη� ς παρα� δοσης και αναβαπτισμε�νο (ως ανασυ� σταση 
μι�ας αρχαι�ας ελληνικη� ς εκδοχη� ς του) ε�γινε κατο� πιν προσπα� θεια να προωθηθει� στο 
πλαι�σιο του ορα� ματος του Ελληνικου�  Διαφωτισμου�  για τη δημιουργι�α ελληνικου�  
εθνικου�  πολιτισμου� . Θα παρακολουθη� σουμε, ε�πειτα, την εξε�λιξη�  του, μια πορει�α 
κατα� τμησης, η οποι�α, θεωρητικα�  τουλα� χιστον, θα ολοκληρωθει� το 1894, ο� που και 
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συναντα� με πλε�ον τρεις συνολικα�  ελληνικε�ς μουσικε�ς θεωρι�ες – πορει�α παρα� λληλη 
με την κατα� τμηση των σημασιω� ν του ο� ρου «ελληνικη�  γλω� σσα» σε τρι�α αντι�στοιχα 
πεδι�α ομιλι�ας η� /και γραφη� ς της. Τε�λος, ολοκληρω� νοντας, θα χρησιμοποιη� σουμε ως 
αφετηρι�α αυτη� ν την αναθεωρημε�νη εκδοχη� , ω� στε να ανακατασκευα� σουμε ο� ψεις 
της ιστορικη� ς πραγματικο� τητας του 19ου αιω� να το� σο σε εγχω� ριο ο� σο και σε πα-
νευρωπαϊκο�  επι�πεδο.

Αθανασία Κυριακίδου & Αντωνία Βασιλειάδου: «Χειρονομι�α και Λο�γος: Παρελ-
θο� ν και με�λλον»
 Η μελε�τη της χειρονομι�ας στη συ� γχρονη μουσικολογι�α αποτελει� ε�να νευ-
ραλγικο�  τομε�α της διεπιστημονικη� ς μελε�της, καθω� ς συνδε�ει τη μουσικη�  με τομει�ς 
ο� πως η νευρολογι�α, η μηχανικη� , η ανθρωπολογι�α, η κοινωνιολογι�α και η ρητορικη� . 
Η κι�νηση των χεριω� ν συνοδευ� ει το λο�γο απο�  την αρχαιο� τητα και ση� μερα μελετα� -
ται απο�  την επιστη� μη της διευ� θυνσης ορχηστρικω� ν και φωνητικω� ν συνο� λων. Η 
συ� γχρονη ε�ρευνα απο�  τη μι�α πλευρα�  απομακρυ� νεται απο�  την αρχικη�  συ� νδεση της 
ρητορικη� ς και της χειρονομι�ας, μιας πρακτικη� ς που μελετη� θηκε απο�  τα ρωμαϊκα�  
χρο� νια, ενω� , απο�  την α� λλη, υποστηρι�ζει ο� τι η μουσικη�  ο�χι μο� νο πρε�πει να αναδει-
κνυ� ει το μουσικο�  κει�μενο, αλλα�  και ο� τι η χειρονομι�α ε�χει την ικανο� τητα να περιε�χει 
χαρακτηριστικα�  ενο� ς γλωσσικου�  συστη� ματος. Η τε�χνη της ρητορικη� ς και η τε�χνη 
της χειρονομι�ας καταλη� γουν στο ο� τι ο� σο χρεια� ζεται η μελε�τη της παρτιτου� ρας και 
του κειμε�νου α� λλο το� σο σημαντικη�  ει�ναι και η μελε�τη της χειρονομι�ας. Η παρου� σα 
εργασι�α μελετα�  ιστορικα�  τη σχε�ση της χειρονομι�ας με τη γλω� σσα, τον τρο� πο με τον 
οποι�ο συνδυα� ζεται η χειρονομι�α με τη γλω� σσα η�  ε�να σημειογραφικο�  συ� στημα και 
τον πλου� το που προκυ� πτει.
 
Εύη Νίκα-Σαμψών: «Ιχνηλατω� ντας τη μουσικη�  δραματουργι�α της γερμανικη� ς ρο-
μαντικη� ς ο� περας»
 Η ειση� γηση επιχειρει� να επισημα� νει τις ιδιαιτερο� τητες στη μουσικη�  δραμα-
τουργι�α της γερμανικη� ς ρομαντικη� ς ο� περας που αναπτυ� χθηκε κατα�  την περι�οδο 
1810-1830 με�σα απο�  το ε�ργο των συνθετω� ν Karl Maria von Weber (Καρλ Μαρι�α 
φον Βε�μπερ, 1786-1816), Ernst Theodor Amadeus Hoffmann (1776-1822), Ludwig 
Spohr (Λου� ντβιχ Σπορ, 1784-1859), Heinrich Marschner (Χα� ινριχ Μα� ρσνερ, 1795-
1861) και να ερμηνευ� σει τα γνωρι�σματα που χαρακτη� ρισαν την εξε�λιξη του λι-
μπρε�του του πρω� ιμου 19ου αιω� να. Η θεματολογι�α της γερμανικη� ς ο� περας εκει�νης 
της περιο� δου χρησιμοποι�ησε για πρω� τη φορα�  θε�ματα και δραματικα�  μοτι�βα του 
λογοτεχνικου�  ρομαντισμου� , επιδιω� κοντας την ανεξαρτητοποι�ηση�  της απο�  τις εξω-
γενει�ς επιρροε�ς της ιταλικη� ς και γερμανικη� ς δραματουργι�ας. Στο πλαι�σιο μιας ιστο-
ρικη� ς-ερμηνευτικη� ς προσε�γγισης, θα παρουσιαστου� ν συγκεκριμε�να παραδει�γματα 
απο�  ο� περες στις οποι�ες αποτυπω� θηκαν οι ειδολογικε�ς ιδιαιτερο� τητες του γερμανι-
κου�  Singspiel και αποτε�λεσαν συγχρο� νως το μουσικοδραματουργικο�  προ� τυπο ανα� -
πτυξης της γερμανικη� ς ρομαντικη� ς ο� περας και της λιμπρετιστικη� ς τεχνικη� ς κατα�  
τον πρω� ιμο 19ο αιω� να.
 
Sabine Koch: «Απο�  τον Wagner και πε�ρα: Η μαθητει�α και η καριε�ρα του Δημητρι�ου 
Λα� λα στην Δυτικη�  Ευρω� πη»
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 Ο κυ� ριος στο�χος της παρου� σας εργασι�ας ει�ναι να αντιμετωπι�σει την ελλιπη�  
ε�ρευνα σχετικα�  με την υπο� σταση και την θε�ση του μακεδο� να συνθε�τη Δημητρι�ου 
Λα� λα (1844-1911) στις περιοχε�ς της Αυστροουγγαρι�ας και των γερμανικω� ν χω-
ρω� ν, ε�χοντας ως αφετηρι�α την επιστημονικη�  βιβλιογραφι�α, η οποι�α προσδιορι�ζει 
και μα� λλον μικρογραφει� το καλλιτεχνικο�  επι�τευγμα�  του ως ενο� ς επι�γονου και συ-
νεργα� τη του Wagner.
 Η τρε�χουσα μελε�τη τοποθετει� τε�τοιες απο� ψεις σε προοπτικη� , εξετα� ζοντας 
το πω� ς τα μουσικα�  ε�ργα και οι δραστηριο� τητες του Λα� λα παρελη� φθησαν στις γερ-
μανο� φωνες περιοχε�ς τον δε�κατο ε�νατο αιω� να, με�σω μιας προσεκτικη� ς εξε�τασης 
των συ� γχρονων πηγω� ν. Οι πηγε�ς που ε�χουν εξεταστει� ει�ναι: γερμανικε�ς θεατρικε�ς 
επετηρι�δες και περιοδικα� , η βιογραφι�α του ηθοποιου�  Raoul Aslan, οι επιστολε�ς του 
Richard Wagner, τα ημερολο�για της Cosima Wagner, καθω� ς και αρχειακο�  υλικο�  που 
σχετι�ζεται με τον Λα� λα και το οποι�ο εντοπι�στηκε υ� στερα απο�  μια διεθνη�  ε�κκληση 
που στα� λθηκε σε βιβλιοθη� κες της Αυστρι�ας, της Γερμανι�ας και του Λιχτενστα� ιν.
 Αυτε�ς οι πηγε�ς δι�νουν πολυ� τιμες πληροφορι�ες για τις μουσικε�ς σπουδε�ς του 
Λα� λα στο Μο� ναχο, για τη θητει�α του στο Μπαϊρο� ιτ, τη Βιε�ννη και το Σα� λτσμπουργκ, 
ενω�  παρα� λληλα αναπτυ� σσουν μια απεικο� νιση ενο� ς εκλεκτικου�  συνθε�τη, μαε�στρου 
και καθηγητη�  που διακατεχο� ταν απο�  ταλε�ντο, ε�μπνευση και επιμε�λεια.

Αναστασία Σιώψη: «Φαντασιακε�ς κοινο� τητες με τη δυ� ναμη της μουσικη� ς: ο τελε-
τουργικο� ς ρο� λος της τε�χνης απο�  τον Ρι�χαρντ Βα� γκνερ στον Για� ννη Χρη� στου»
 Ο ουτοπικο� ς οραματισμο� ς μιας κοινο� τητας, που κυρι�ως η μουσικη�  μπορει� 
να αναδει�ξει απο�  ο� λες τις τε�χνες, η� ταν το ουσιαστικο� τερο ο� ραμα του Ρι�χαρντ Βα� -
γκνερ αλλα�  και του δικου�  μας σημαντικου�  δημιουργου�  Για� ννη Χρη� στου.
 Η τε�χνη, για τον Βα� γκνερ, ε�πρεπε να θε�σει σε αμφισβη� τηση τις υλιστικε�ς 
αξι�ες της υπα� ρχουσας τα� ξης πραγμα� των και να αναλα� βει το ρο� λο του κοινωνικου�  
ρυθμιστη� · η επακο� λουθη ρη� ξη με το πολιτικο�  συ� στημα θα η� ταν συνε�πεια μιας διαδι-
κασι�ας συ� νθετων αμοιβαι�ων επιρροω� ν ανα� μεσα στην ε�κφραση μιας τε�τοιας “αλη-
θινη� ς” μορφη� ς τε�χνης και την κοινωνι�α. Έτσι, η τε�χνη θα ε�πρεπε να υπερασπι�ζε-
ται μια ιεραρχι�α αξιω� ν που εκφρα� ζουν την ε�ννοια της “κοινότητας” (Gemeinschaft) 
σε αντιδιαστολη�  με τις υπα� ρχουσες σχε�σεις της κοινω νι�ας (Gesellschaft) και να το 
κα� νει αυτο�  ενεργοποιω� ντας μια σειρα�  «τελετουργιω� ν». Η εκτε�λεση του μουσικου�  
δρα� ματος, ιδωμε�νη με αυτο�  τον τρο� πο, λειτουργει� ως τελετουργι�α, με�σω της οποι�ας 
ο δε�κτης (τον οποι�ο αντιπροσωπευ� ει κυρι�ως ο χορο� ς) δημιουργει� το δικο�  του περι-
εχο� μενο της “αλη� θειας”.
 Ο Χρη� στου, απο�  την α� λλη μερια� , πιστευ� οντας στο λυτρωτικο�  χαρακτη� ρα 
και ο�χι στην αισθητικη�  αξι�α της μουσικη� ς, ε�δωσε ε�μφαση στο τελετουργικο�  υ� φος, 
ιδιαι�τερα στις μουσικε�ς επενδυ� σεις αρχαι�ου δρα� ματος. Η ανα� πτυξη αυτου�  του τε-
λετουργικου�  χαρακτη� ρα πραγματοποιη� θηκε συστηματικα�  στη μουσικη�  του για τα 
αρχαι�α ε�ργα, ο κυ� κλος των οποι�ων η� ταν ο μο� νος ο οποι�ος, κατα�  κα� ποιο τρο� πο, ολο-
κληρω� θηκε. Ο χορο� ς παι�ζει τον πιο λειτουργικο�  ρο� λο στην ε�κφραση του δρα� ματος 
ως τελετουργι�α. Οι τελετουργικε�ς πρα� ξεις του στοχευ� ουν στη δημιουργι�α συναι-
σθηματικη� ς αναγε�ννησης (της συλλογικη� ς “ψυχη� ς”). Ο ρο� λος του χορου�  ει�ναι, επο-
με�νως, να “παγω� σει” το χρο� νο και να αναστοχαστει�, να εκφρα� σει συναι�σθημα με τη 
βαθια�  διονυσιακη�  ε�ννοια του ο� ρου.
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 Με βα� ση τα προαναφερθε�ντα, στο�χος της παρου� σας ανακοι�νωσης ει�ναι η 
διαλεκτικη�  αντιπαρα� θεση αυτω� ν των στα� σεων απε�ναντι στην τε�χνη των δυ� ο μεγα� -
λων δημιουργω� ν, επισημαι�νοντας τις ομοιο� τητες αλλα�  και τις διαφορε�ς, καθω� ς ο 
ρομαντισμο� ς του Βα� γκνερ ε�χει αισθητε�ς διαφοροποιη� σεις απο�  τη φιλοσοφικη�  σκε�-
ψη του Χρη� στου, η οποι�α ει�ναι εμπλουτισμε�νη με τον σκεπτικισμο�  της εποχη� ς του.

Καίτη Ρωμανού: «Η Βενετι�α και οι ελληνικε�ς της κατακτη� σεις: μουσικε�ς αλληλε-
πιδρα� σεις»
 Η Βενετι�α η� ταν ε�να απο�  τα λαμπρο� τερα μουσικα�  κε�ντρα της Ευρω� πης τον 
17ο και τον 18ο αιω� να. Ιστορικοι� αποδι�δουν την ε�ναρξη της ταχυ� τατης ανα� πτυξης 
της μουσικη� ς στην πο� λη στον Adrian Willaert, που ε�γινε διευθυντη� ς της μουσικη� ς 
του Αγι�ου Μα� ρκου το 1527. Ένας απο�  τους μαθητε�ς του Willaert η� ταν ο Gioseffo 
Zarlino, που απε�κτησε την ι�δια θε�ση το 1565-1590 και του οποι�ου το Le istitutioni 
harmoniche (1558) ει�ναι μι�α απο�  τις πιο καταξιωμε�νες θεωρητικε�ς διατριβε�ς της 
δυτικη� ς μουσικη� ς ο� λων των εποχω� ν.
 Οι περισσο� τερες μαρτυρι�ες της επιρροη� ς της βενετικη� ς μουσικη� ς στις ελ-
ληνικε�ς της κατακτη� σεις ει�ναι απο�  αυτη� ν την περι�οδο και απο�  τα τρι�α νησια� , την 
Κρη� τη (1204-1669), την Κυ� προ (1489-1571) και την Κε�ρκυρα (1204/1386-1797).
 Πιο γνωστε�ς ει�ναι οι περιπτω� σεις ελλη� νων μουσικω� ν που βρε�θηκαν στην 
Βενετι�α και ελκυ� στηκαν ε�ντονα απο�  την αντι�στιξη, ο� πως ο Κρητικο� ς Φραγκι�σκος 
Λεονταρι�της, τραγουδιστη� ς στον Άγιο Μα� ρκο ο� ταν ο Willaert η� ταν μουσικο� ς διευ-
θυντη� ς, και ο Κυ� πριος Ιερω� νυμος Τραγωδιστη� ς, που πριν πα� ει για σπουδε�ς στο πε-
ρι�φημο Πανεπιστη� μιο της Πα� δοβας, μαθη� τευσε τρι�α χρο� νια πλα� ι στον Zarlino και 
επιδι�ωξε να μεταρρυθμι�σει την βυζαντινη�  σημειογραφι�α και μουσικη� .
 Ενδιαφε�ρον ε�χουν και οι μαρτυρι�ες της επιρροη� ς της αντι�στιξης στην βυζα-
ντινη�  μουσικη�  σε χειρο�γραφα του 15ου αιω� να, με τα λεγο� μενα διπλά μέλη κυρι�ως 
του Κρητικου�  Ιωα� ννη Πλουσιαδηνου� . Δυ� ο μουσικοι� της Βενετι�ας που εμπνευ� στη-
καν απο�  τα ελληνικα�  νησια�  ει�ναι ο Giandomenico Martoretta (1515 – δεκαετι�α του 
1560), που αφιε�ρωσε μια συλλογη�  τετρα� φωνων μαδριγαλιω� ν σε κυ� πριους ευγε-
νει�ς, και ο Antonio Vivaldi, που τι�μησε με ε�να “ιερο� , στρατιωτικο�  ορατο� ριο” τη νι�κη 
των Βενετω� ν επι� των Οθωμανω� ν στην Κε�ρκυρα το 1716.

Μάρκος Λέκκας: «Prolatio και Tempus imperfectum στην εποχη�  του φαντασιακου�  
ρεαλισμου� »
 Η γραμμη�  του με�τρου – ε�λκοντας την καταγωγη�  της απο�  τη ταμπουλατου� -
ρα του λαου� του – συνιστα�  μια απο�  τις πρω� τες κανονιστικε�ς ρυθμι�σεις της λεγο� -
μενης τονικη� ς θεωρι�ας, η οποι�α επρο� κειτο στο διδακτικο�  της σκε�λος να επιχειρη� -
σει μια απο�  τις πλε�ον επι�δοξες διατυπω� σεις της, να ορι�σει εφεξη� ς την υποδιαι�ρε-
ση του χρο� νου, περνω� ντας απο�  το τρι�σημο perfectum του Μεσαι�ωνα στο δι�σημο 
imperfectum της εποχη� ς του Ρασιοναλισμου� . Με την συγκρατημε�νη αι�σθηση υπε-
ροχη� ς που την διε�κρινε, απε�συρε μα� λλον βιαστικα�  τον ο� ρο, αντικαθιστω� ντας τον με 
τον Διαφωτισμο� , ε�ναν περισσο� τερο θελκτικο�  ο� σο και ανθεκτικο�  στα υπο� κωφα χτυ-
πη� ματα της αμφισβη� τησης ο� ρο, απ’ ο� που εξ ορισμου�  οι διατυπω� σεις της αντλου� σαν 
ανα� στημα. Αυτο�  που η εποχη�  προσπα� θησε να ορι�σει με απλη�  ποσοτικη�  διαι�ρεση δεν 
η� ταν παρα�  ε�να νοούμενο (ο� πως ει�χε ευκρινω� ς ορι�σει ο Kant, ο� σο και τη λειτουργικη�  
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του σχε�ση με το φαινόμενο), το οποι�ο προϋπη� ρχε αναγκαστικα�  των γεγονο� των και 
συνιστου� σε απαραι�τητη προϋπο� θεση ω� στε να μπορου� ν αυτα�  να γι�νουν αντιληπτα�  
ως συντακτικα�  στοιχει�α, ως αρθρωμε�νος, δηλαδη� , μουσικο� ς λο�γος και ο�χι ως αιω-
ρου� μενα συμβαντικα�  γεγονο� τα, απο�  τα οποι�α, επιστρατευ� οντας τον μαγικο�  ρεαλι-
σμο� , προκυ� πτει ο δομικο� ς χρο� νος.

Δημήτρης Γιαννέλος: «Παρατηρη� σεις στη γραπτη�  μετα� δοση της θεωρι�ας της εκ-
κλησιαστικη� ς μουσικη� ς»
 Το ε�ργο του Χρυσα� νθου, η πηγη�  ο� λων των θεωρητικω� ν της εκκλησιαστικη� ς 
μουσικη� ς, αναπαρα� γεται απο�  ορισμε�νους συγγραφει�ς χωρι�ς ουσιαστικε�ς η�  χωρι�ς 
καθο� λου τροποποιη� σεις. Στη συνε�χεια, διαπιστω� νονται προσθη� κες και αναδιατυ-
πω� σεις τμημα� των της θεωρι�ας και, σε μεγαλυ� τερη κλι�μακα, μι�α διαφορετικη�  ορ-
γα� νωση του πρωτογενου� ς υλικου� . Με�σα στους δυ� ο περι�που αιω� νες υ� παρξης της 
θεωρι�ας της εκκλησιαστικη� ς μουσικη� ς, η πορει�α του κειμενικου�  υλικου�  παρουσια� -
ζει ενδιαφε�ρουσες τα� σεις, οι οποι�ες αποκαλυ� πτουν ο� τι το θεωρητικο�  ε�ργο του Χρυ-
σα� νθου δεν ε�χει γι�νει αντιληπτο�  με ε�ναν ενιαι�ο τρο� πο και ο� τι αυτε�ς οι διαφορετικε�ς 
αντιλη� ψεις αντανακλω� νται, ε�ως ε�να βαθμο� , στην πρα� ξη. Η πρωταρχικη�  υπο� θεση 
ει�ναι ο� τι οι δομικε�ς διαφορε�ς μεταξυ�  του θεωρητικου�  ε�ργου του Χρυσα� νθου, επο-
με�νως της Νε�ας Μεθο� δου στην αρχικη�  της μορφη� , και των πολλαπλω� ν του εκδοχω� ν 
με�χρι ση� μερα υποδηλω� νουν μι�α μοναδικη�  εξε�λιξη ως προς τη σημασι�α και τα δια-
κυβευ� ματα της Νε�ας Μεθο� δου. Το παρο� ν κει�μενο βασι�ζεται στην συγκριτικη�  μελε�τη 
ενο� ς σημαντικου�  αριθμου�  θεωρητικω� ν κειμε�νων απο�  τις αρχε�ς του 19ου αιω� να με�-
χρι ση� μερα και αποτελει� τμη� μα μιας ευρυ� τερης μελε�της που ερευνα�  παρα� λληλα και 
τα δεδομε�να της πρα� ξης.

Στρογγυλή τράπεζα: «Βυζαντινε�ς Μουσικε�ς Σπουδε�ς: Θε�ματα επιστημολογικου�  
αυτοπροσδιορισμου� »
 Κατα�  τις τελευται�ες δεκαετι�ες, η Βυζαντινη�  Μουσικολογι�α και η Ψαλτικη�  
Τε�χνη ε�χουν γνωρι�σει μια καινου� ργια α� νθηση στην Ελλα� δα και σε δια� φορες α� λ-
λες χω� ρες. Η συστηματικη�  διδασκαλι�α μιας ευρει�ας γκα� μας μαθημα� των σχετικα�  με 
τη Βυζαντινη�  Μουσικη�  στα δια� φορα Ιδρυ� ματα Ανω� τατης Εκπαι�δευσης και τα και-
νου� ργια διεπιστημονικα�  ανοι�γματα που ε�γιναν στην ε�ρευνα της Βυζαντινη� ς Μουσι-
κη� ς τον τελευται�ο καιρο�  αποτελου� ν μια προ� κληση για ανανεωμε�νο επιστημολογικο�  
στοχασμο�  σχετικα�  με τους κλα� δους, την ορολογι�α και τις μεθοδολογι�ες στις Βυζα-
ντινε�ς Μουσικε�ς Σπουδε�ς.
 Στην παρου� σα στρογγυλη�  τρα� πεζα θα παρουσιαστου� ν ποικι�λες πτυχε�ς των 
συ� γχρονων Βυζαντινω� ν Μουσικω� ν Σπουδω� ν, ο� πως π.χ. ζητη� ματα που αφορου� ν την 
ιστορι�α και την μορφολογι�α, την κωδικολογι�α, την παλαιογραφι�α, την θεωρι�α, την 
ανα� λυση, την ερμηνει�α, την διδακτικη�  και πολλα�  α� λλα.
 Ο ανοιχτο� ς κατα� λογος συ� ντομων παρουσια� σεων περιλαμβα� νει, μεταξυ�  α� λ-
λων, τις εξη� ς:

•	 «Προς τη συγγραφη�  ενο� ς νε�ου πλη� ρους επιστημονικου�  θεωρητικου�  συγ-
γρα� μματος για τη Θεωρι�α, με βα� ση την ισχυ� ουσα Ψαλτικη�  Πρα� ξη» (Κων-
σταντι�νος Καραγκου� νης)

•	 «Θε�ματα ερμηνει�ας της Ψαλτικη� ς Τε�χνης» (αρχιμ. Νεκτα� ριος Πα� ρης)
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•	 «Η συστηματικη�  ε�ρευνα της ιστορι�ας της εκκλησιαστικη� ς μουσικη� ς απο�  
τον 19ο αιω� να και εντευ� θεν και η εξιχνι�αση της δομη� ς του με�λους» (Μιχα� -
λης Στρουμπα� κης)

•	 «Όψεις διδακτικη� ς της παλαιογραφι�ας της Βυζαντινη� ς Μουσικη� ς» (Μαρι�α 
Αλεξα� νδρου)

 Οι συ� ντομες παρουσια� σεις πλαισιω� νονται απο�  τοποθετη� σεις μελω� ν της 
Ερευνητικη� ς Ομα� δας Βυζαντινω� ν Μουσικω� ν Σπουδω� ν και ε�πεται διεξοδικη�  συζη� -
τηση. Την στρογγυλη�  τρα� πεζα συντονι�ζει ο Αχιλλε�ας Χαλδαια� κης.

Χάρης Ξανθουδάκης: «Νεο� τερα στοιχει�α για τη μαθητει�α του Δημη� τρη Μητρο� -
πουλου στο Ωδει�ο Αθηνω� ν»
 Στη δια� ρκεια της – συνεχιζο� μενης – ταξινο� μησης του υλικου�  που φυλα� σσε-
ται στα αρχει�α του Ωδει�ου Αθηνω� ν εντοπι�στηκαν τρι�α χειρο�γραφα τεκμη� ρια που 
φωτι�ζουν α� γνωστες πτυχε�ς απο�  τις σπουδε�ς του πολυτα� λαντου μουσικου�  και, ταυ-
το�χρονα, μας υποχρεω� νουν να αναθεωρη� σουμε πα� γιες πεποιθη� σεις μας, σχετικε�ς 
με την ε�ναρξη, το περιεχο� μενο και τον προσανατολισμο�  των μουσικω� ν του σπου-
δω� ν. Η ανακοι�νωση θα παρουσια� σει τα τεκμη� ρια και θα επιχειρηματολογη� σει επι� 
των αναγκαι�ων συμπερασμα� των.

Διονυσία Μπλαζάκη: «Μουσικη�  και ποι�ηση στην αισθητικη�  του Χε�γκελ»
 Η αισθητικη�  θεωρι�α του Χε�γκελ επε�φερε μια σημαντικη�  αλλαγη�  στην πο-
ρει�α της αισθητικη� ς. Η τε�χνη, ως εκδη� λωση του απο� λυτου πνευ� ματος, γι�νεται με�-
σον αυτοαναγνω� ρισης του πολιτισμου�  και το ε�ργο τε�χνης, ως προϊο� ν ανθρω� πινης 
ενε�ργειας, αποκτα�  ανω� τερη αξι�α απο�  οποιοδη� ποτε προϊο� ν της φυ� σης. Στη δια� ταξη 
των καλω� ν τεχνω� ν που προβαι�νει ο Χε�γκελ, η οποι�α ε�χει ιστορικο�  και ιεραρχικο�  χα-
ρακτη� ρα, η μουσικη�  και η ποι�ηση τοποθετου� νται στην κορυφη� , με την ποι�ηση στην 
ανω� τερη θε�ση. Το παρο� ν κει�μενο επικεντρω� νεται στα κριτη� ρια που θε�τει ο φιλο� σο-
φος κατα�  την εξε�ταση αυτω� ν των δυ� ο τεχνω� ν και στο διαφορετικο�  τρο� πο με τον 
οποι�ο η κα� θε μι�α αντιμετωπι�ζει τα κοινα�  χαρακτηριστικα�  τους στοιχει�α, τον η� χο 
και την εσωτερικο� τητα, ο� πως και στην αξι�α τους ως αυτο� νομων και αδελφοποιη-
με�νων τεχνω� ν. Στην εγελιανη�  αισθητικη� , η ποι�ηση υπερτερει� της μουσικη� ς, διο� τι ο 
σημαι�νων η� χος της περιε�ρχεται σε στενη�  σχε�ση με την προσδιορισιμο� τητα του πε-
ριεχομε�νου, ενω�  ο καθαρο� ς η� χος της μουσικη� ς αφη� νει απροσδιο� ριστο και ασαφε�ς 
το περιεχο� μενο�  της. Επειδη�  ο Χε�γκελ ταυτι�ζει το νο� ημα της τε�χνης με τη σημασι�α, η 
μουσικη�  κινδυνευ� ει να μει�νει «κενη�  δι�χως σημασι�α». Ωστο� σο, επισημαι�νουμε ο� τι το 
νο� ημα στη μουσικη�  δεν κατανοει�ται μεταφορολογικα�  η�  σημασιολογικα� , αλλα�  στο 
εσωτερικο�  των δικω� ν της σχε�σεων, μορφοποιη� σεων και εκφραστικω� ν ιδιαιτεροτη� -
των.

Βασιλική Κουτσομπίνα: «Σχε�σεις μεταξυ�  μουσικη� ς και ρητορικη� ς στις μουσι-
κο� -θεωρητικε�ς πηγε�ς τον 15ο και 16ο αιω� να: αναδρομη�  στις πρω� τες μαρτυρι�ες»
 Ένα απο�  τα κυ� ρια χαρακτηριστικα�  της περιο� δου της Αναγε�ννησης ει�ναι η 
ε�μφαση στον λο�γο. Ανα� μεσα στα πε�ντε πεδι�α μελε�της των ανθρωπιστικω� ν σπου-
δω� ν (studia humanitatis) – γραμματικη� , ρητορικη� , ποι�ηση, ιστορι�α και ηθικη�  φι-
λοσοφι�α – η ρητορικη�  αποτελει� συνδετικο�  κρι�κο και η θεωρι�α και ορολογι�α της 
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δημιουργου� ν προ� τυπα που εκτει�νονται και στις εικαστικε�ς και παραστατικε�ς τε�-
χνες. Παρ’ ο� λο που το γλωσσικο�  μοντε�λο χρησιμοποιη� θηκε απο�  την αρχαιο� τητα για 
να περιγρα� ψει μουσικα�  φαινο� μενα, η συ� γκλιση μεταξυ�  μουσικη� ς δημιουργι�ας και 
ρητορικη� ς τε�χνης εμφανι�ζεται με ε�κδηλο τρο� πο μο� νο κατα�  τα με�σα του 16ου αιω� να 
και, παρα�  τις ιταλικε�ς ρι�ζες του ουμανισμου� , η μουσικη�  ρητορικη�  παρα� δοση εδραι-
ω� νεται απο�  γερμανου� ς λο�γιους και συνθε�τες. Στις γερμανικε�ς μουσικο� -θεωρητικε�ς 
πηγε�ς των με�σων του αιω� να αναπτυ� σσεται η αντι�ληψη της «μουσικη� ς ποιητικη� ς», 
στο�χο της οποι�ας αποτελει� η εκφραστικο� τητα του μουσικου�  ε�ργου, που επιτυγχα� -
νεται με�σα απο�  την αποτελεσματικη�  απο� δοση του νοη� ματος και συναισθημα� των 
του ποιητικου�  κειμε�νου. Ο δανεισμο� ς ρητορικω� ν σχημα� των αποτε�λεσε τη βα� ση της 
Figurenlehre, παρα� δοσης που διε�πει τους επο� μενους δυ� ο αιω� νες με�χρι τη δυ� ση της 
ρητορικη� ς παρα� δοσης γενικο� τερα στην Ευρω� πη στα τε�λη του 18ου αιω� να. Η πα-
ρου� σα μελε�τη εξετα� ζει το� σο τις ρητε�ς μαρτυρι�ες της μουσικο� -ρητορικη� ς συ� γκλισης 
με�σα απο�  ιταλικε�ς και γερμανικε�ς πραγματει�ες του 16ου αιω� να, ο� σο και τις πρω� ι-
μες, ε�μμεσες αναφορε�ς στις θεωρητικε�ς πηγε�ς του 15ου αιω� να.

Βασίλης Βαβούλης: «Μεταξυ�  ποιητικη� ς και συστημικη� ς ρητορικη� ς: Ρευ� ματα μου-
σικη� ς και ρητορικη� ς τον 17ο και 18ο αιω� να»
 Η ε�ρευνα της ρητορικη� ς και της μουσικη� ς παρουσια� ζει το ενδιαφε�ρον φαι-
νο� μενο ο� τι ενω�  απο�  τη μι�α ει�ναι ευρε�ως δεκτη�  ως μια σημαντικη�  πλευρα�  της ιστο-
ρι�ας της μουσικη� ς, απο�  την α� λλη ο� μως ου� τε η ε�ρευνα ε�χει φτα� σει σε συνολικη�  θεω� -
ρηση του φαινομε�νου, ου� τε η ρητορικη�  ε�χει ενταχθει� πραγματικα�  στη γενικο� τερη 
μουσικη�  ιστορι�α. Οι σχε�σεις ρητορικη� ς και μουσικη� ς χρονολογου� νται τουλα� χιστον 
σε τε�σσερις αιω� νες (1400-1800), κατα�  τη δια� ρκεια των οποι�ων και η ρητορικη�  και 
η μουσικη�  δε�χθηκαν μεταβολε�ς ακολουθω� ντας περισσο� τερους του ενο� ς δρο� μους. 
Αυτο� ς ο πλουραλισμο� ς γι�νεται ακο� μα πιο ε�ντονος ο� σο προχωρου� με προς τον 18ο 
αιω� να, ο� που φωνητικα�  και οργανικα�  ει�δη εξελι�σσονται σε πολλαπλα�  μουσικα�  ιδι-
ω� ματα και σε διαφορετικε�ς χω� ρες. Στην ιστορι�α της μουσικη� ς απομονω� νουμε και 
μελετου� με συνη� θως πρω� τα τα ιδιω� ματα και μετα�  γι�νεται η ε�νταξη�  τους σε μι�α πιο 
συνολικη�  θεω� ρηση· στη ρητορικη�  ο� μως αυτο�  το βη� μα δεν ε�χει επιτευχθει� ακο� μα: πι-
στευ� εται γενικο� τερα ο� τι υπη� ρχε μι�α ρητορικη� , μι�α παρα� δοση και μι�α γραμμη�  επιρ-
ροη� ς στη μουσικη� . 
 Τα μεθοδολογικα�  αυτα�  προβλη� ματα θα εξετασθου� ν σε μια προσπα� θεια κα-
τανο� ησης του ως επι� το πλει�στον ιστοριογραφικου�  προβλη� ματος που παρουσια� ζει 
η ε�ρευνα της ρητορικη� ς ση� μερα.
 
Μαρία Σουρτζή-Χατζηδημητρίου: «Σχε�ση μουσικη� ς και κειμε�νου στο τραγου� δι 
Der Doppelgänger του Franz Schubert»
 Το τραγου� δι Der Doppelgänger (O σωσίας) γρα� φτηκε κατα�  το τελευται�ο 
ε�τος της ζωη� ς του συνθε�τη (1828) πα� νω στο ομω� νυμο ποι�ημα του Heinrich Heine 
και εκ των υστε�ρων εντα� χθηκε στον κυ� κλο τραγουδιω� ν Schwanengesang (Κύκνειο 
άσμα). Το ποι�ημα αναφε�ρεται σε ε�ναν α� ντρα που ει�ναι το� σο βαθια�  πληγωμε�νος απο�  
μια παλια�  του αγα� πη, ω� στε φτα� νει σε σημει�ο να του γι�νεται ε�μμονη ιδε�α και να 
αποκτα�  ψευδαισθη� σεις, που τον οδηγου� ν στην τρε�λα. Στην παρου� σα ειση� γηση θα 
παρουσιαστου� ν τα μουσικα�  με�σα που χρησιμοποιει� ο συνθε�της, προκειμε�νου να 
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αναδει�ξει τη δραματικη�  ψυχολογικη�  κατα� σταση του η� ρωα. Πιο συγκεκριμε�να: Oι 
δυ� ο πρω� τες στροφε�ς διε�πονται απο�  το ostinato-μοντε�λο του πια� νου (συ� μβολο εμ-
μονη� ς), που εμπεριε�χει το Folia-μοντε�λο, τις ελλιπει�ς / ασαφει�ς συγχορδι�ες (συ� μβο-
λα τρε�λας) και το θε�μα της Φούγκας σε ντο δίεση ελάσσονα (WK I) του Bach (συ� μβο-
λο μελαγχολι�ας και δραματικο� τητας, βλ. τονικο� τητα και saltus duriusculus). Στην 
τελευται�α στροφη�  κορυφω� νεται η τραγικο� τητα του η� ρωα, η οποι�α αναδεικνυ� εται 
μουσικα�  με την ανιου� σα χρωματικη�  κι�νηση του πια� νου και τα δραματικα�  μελωδικα�  
πηδη� ματα της φωνη� ς. Εντου� τοις, ο επι�λογος του πια� νου αφη� νει περιθω� ρια αισιοδο-
ξι�ας, υπονοω� ντας τη θεϊκη�  λυ� τρωση (πλα� για κατα� ληξη, χρη� ση τρι�της πικαρντι�).

Σταματία Γεροθανάση: «The Rake’s Progress: μουσικοποιητικη�  αποτυ� πωση των 
συναισθηματικω� ν πτυχω� ν του χαρακτη� ρα της Anne Trulove»
 Ο Ιγκο� ρ Στραβι�νσκι εμπνευ� στηκε το θε�μα της τρι�πρακτης ο� περας The 
Rake’s Progress απο�  τις οκτω�  γκραβου� ρες του α� γγλου ζωγρα� φου William Hogarth. 
Η ο� περα παρουσια� στηκε σε πρω� τη εκτε�λεση στις 11 Σεπτεμβρι�ου 1951 στο Θε�ατρο 
της Βενετι�ας. Ο Στραβι�νσκι απευθυ� νθηκε στον ποιητη�  Wystan Hugh Auden για τη 
συγγραφη�  του λιμπρε�του και συνεργα� στηκαν για τη διαμο� ρφωση της πλοκη� ς, ενω�  
πολυ�  αργο� τερα ο Ω�ντεν αποκα� λυψε στο συνθε�τη ο� τι στο λιμπρε�το συνε�βαλε ση-
μαντικα�  και ο συ� ντροφο� ς του, Chester Kallman. Ο Στραβι�νσκι επεξεργα� στηκε την 
ουσι�α (Essenz) του υ� φους παλαιο� τερων μουσικω� ν μορφω� ν και παρα� λληλα ο Ω�ντεν 
χρησιμοποι�ησε κλασικε�ς ποιητικε�ς μορφε�ς. Η ο� περα αποτελει� ε�να ει�δος διαλο�γου 
του συνθε�τη με την ιστορι�α της μουσικη� ς και, πιο συγκεκριμε�να, μι�α επεξεργασι�α 
του dramma giocoso του Μο� τσαρτ. Απο�  την α� ποψη της δραματουργι�ας, αποτελει� 
μι�α ο� περα παραμυθιου�  (Märchen Oper).
 Σκοπο� ς της ανακοι�νωσης ει�ναι η μελε�τη του λιμπρε�του ω� στε να αναδει-
χθου� ν οι ποιητικε�ς συμβα� σεις σε αντιπαραβολη�  με τις μουσικοδραματουργικε�ς 
συμβάσεις που επιλε�γει ο Στραβι�νσκι, δεδομε�νου ο� τι ο Ω�ντεν γνω� ριζε καλα�  τη δι-
αφορα�  μεταξυ�  ποιητικου�  κειμε�νου και ποιητικου�  κειμε�νου ως λιμπρε�του. Έμφαση 
θα δοθει� στα με�ρη που αφορου� ν τις συναισθηματικε�ς πτυχε�ς του χαρακτη� ρα της 
Anne και θα γι�νουν αναφορε�ς στον τρο� πο της γλωσσικη� ς ε�κφρασης του βασικου�  
συναισθη� ματος της αγα� πης (universal emotion concept) και των αποχρω� σεω� ν του 
στο ποιητικο�  κει�μενο.

Νικόλαος Δημηνάκης: «Το δι�πολο “εντολη�  – υπακοη� ” ως κωδικοποιημε�νη ε�κφαν-
ση της προστακτικη� ς ε�γκλισης στη σχε�ση “συνθε�τη – ερμηνευτη� ” με�σα απο�  τις ανα-
λυ� σεις των concert-studies Nine Etudes for Saxophones in 4 Books του Ch. Lauba»
 Ο Christian Lauba, συνθε�τοντας μουσικη�  για σαξο� φωνο απο�  το 1985, ε�χει 
καταφε�ρει να δημιουργη� σει μι�α μοναδικα�  ιδιωματικη�  εργογραφι�α α� νω των τρι-
α� ντα ε�ργων αναφορα� ς. Οι αυξημε�νες τεχνικε�ς / εκφραστικε�ς απαιτη� σεις των εν 
λο�γω concert-studies υποδεικνυ� ουν συνθε�σεις ιδιαι�τερων σολιστικω� ν αξιω� σεων, 
των οποι�ων οι παιδαγωγικε�ς προεκτα� σεις συνθε�τουν παρα� λληλα ε�να πολυδια� -
στατο πεδι�ο ε�ρευνας. Η προσεκτικη�  σημειογραφικη�  απο� δοση της μουσικη� ς ιδε�ας 
απο�  τον συνθε�τη καθω� ς και η αυστηρη�  του στα� ση απε�ναντι σε κα� θε “εκφραστικη�  
παρερμηνει�α” υποδηλω� νουν ε�να συμπαγε�ς ρεπερτο� ριο, η αφομοι�ωση και απο� δοση 
του οποι�ου μπορει� να προε�λθει αποκλειστικα�  και μο� νο απο�  ε�να διαφοροποιημε�νο 
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τυ� πο εκτελεστη�  σαξοφω� νου. Εφο� σον λοιπο� ν η παρτιτου� ρα θεωρηθει� ε�νας μοντελο-
ποιημε�νος κατα� λογος μεταβι�βασης εντολω� ν απο�  τον συνθε�τη (R. Ingarden), κρι�σι-
μος θεωρει�ται ο ρο� λος του εκτελεστη�  που θα αποκωδικοποιη� σει πιστα�  το μη� νυμα 
προς το ακροατη� ριο�  του / τους. Οι εντολε�ς στο πλαι�σιο του λο�γου (γραπτου�  vs. 
προφορικου� ) αποδι�δονται με�σω της προστακτικη� ς η�  α� λλων παρεμφερω� ν εγκλι�σε-
ων. Θα ει�χε ενδιαφε�ρον λοιπο� ν να εντοπι�σει κανει�ς τους αντι�στοιχους τρο� πους που 
μετε�ρχεται ο συνθε�της ω� στε να πετυ� χει το ι�διο αποτε�λεσμα, ο�χι ο� μως αποκλειστικα�  
με�σω της γλω� σσας, αλλα�  με�σω της μουσικη� ς σημειογραφι�ας και της υφη� ς. Υπο�  το 
πρι�σμα των περιπτωσιολογικω� ν μελετω� ν / αναλυ� σεων, επι�σης, θα διαφανει� ολιστι-
κα�  ο χειρισμο� ς του διπολικου�  συστη� ματος εντολή – υπακοή (G. Agamben) καθω� ς και 
οι πιθανε�ς ερμηνευτικε�ς ελευθερι�ες αυτου�  του ιδιω� ματος.

Κώστας Καρδάμης: «Για την αλληλογραφι�α του Νικο� λαου Χαλικιο� πουλου Μα� -
ντζαρου: Προ� δρομες σκε�ψεις»
 Η διασπορα�  της αλληλογραφι�ας του Νικο� λαου Μα� ντζαρου σε πλει�στα ο� σα 
αρχει�α ιδιωτω� ν, κρατικω� ν οργανισμω� ν και ιδιωτικω� ν σωματει�ων δεν αποτελει� 
μο� νο ε�να εξαιρετικα�  επιβαρυντικο�  δεδομε�νο για τον εν δυνα� μει ερευνητη� , αλλα�  και 
σαφε�ς δει�γμα της διαχει�ρισης του υλικου�  αυτου�  απο�  τους κληρονο� μους του συνθε�-
τη. Η παρου� σα ανακοι�νωση θα επιχειρη� σει να φωτι�σει πτυχε�ς της μεταθανα� τιας 
περιπετειω� δους πορει�ας της με�χρι στιγμη� ς γνωστη� ς μαντζαρικη� ς αλληλογραφι�ας 
και να παρουσια� σει τη σημασι�α της το� σο ως προς τις, κατα�  τεκμη� ριο α� γνωστες, 
βιογραφικε�ς και μουσικε�ς πληροφορι�ες που περιε�χει, ο� σο και ως μαρτυρι�ας δια-
προσωπικω� ν σχε�σεων και γεγονο� των που χαρακτη� ρισαν τον επτανησιακο�  και γε-
νικο� τερα τον ελλαδικο�  19ο αιω� να.

Δημήτριος Μπρόβας: «Το συ� στημα εκμα� θησης της αρμονι�ας του Νικο� λαου Χαλικι-
ο� πουλου Μα� ντζαρου: μια πρω� τη προσε�γγιση»
 Το χειρο�γραφο συ� γγραμμα περι� αρμονι�ας του Μα� ντζαρου, γραμμε�νο στα 
ιταλικα� , τιτλοφορει�ται Studio pratico d’armonia (Πρακτική μελέτη της αρμονίας) και 
γρα� φτηκε πιθανο� ν με�σα στη δεκαετι�α του 1830. Προ� κειται για ε�να ε�ργο με ιδιαιτε-
ρο� τητες το� σο ως προς το περιεχο� μενο�  του, που διαφε�ρει σημαντικα�  απο�  αυτο�  που 
βρι�σκουμε σε α� λλες πραγματει�ες περι� αρμονι�ας με�χρι εκει�νη την εποχη� , ο� σο και ως 
προς τον τρο� πο με τον οποι�ο ει�ναι οργανωμε�νη η υ� λη του, εφο� σον δεν προοριζο� ταν 
να χρησιμοποιει�ται απο�  τους μαθητε�ς σαν αμιγω� ς θεωρητικο�  ε�ργο αναφορα� ς αλλα�  
σαν ε�να μεικτου�  τυ� που συ� γγραμμα που περιε�χει το� σο τις απαραι�τητες θεωρητικε�ς 
πληροφορι�ες για την κατανο� ηση των αρμονικω� ν φαινομε�νων, ο� σο και μουσικα�  πα-
ραδει�γματα που οι μαθητε�ς θα πρε�πει να ε�παιζαν στο πια� νο ενω� πιον του δασκα� λου.
 Στην ανακοι�νωση αυτη�  θα παρουσια� σω ευσυ� νοπτα το εν λο�γω πο� νημα και 
θα προσπαθη� σω να το τοποθετη� σω δι�πλα σε α� λλα σημαντικα�  συγγρα� μματα περι� 
αρμονι�ας, ει�τε παλαιο� τερα ει�τε συ� γχρονα του Μα� ντζαρου, προσπαθω� ντας να κα� νω 
και μιαν αποτι�μηση της εκπαιδευτικη� ς αξι�ας και αποτελεσματικο� τητας της μαντζα-
ρικη� ς μεθο� δου· μιας μεθο� δου που συνδυα� ζει τη ναπολιτα� νικη διδακτικη�  παρα� δοση 
(ο� που η μετα� δοση των γνω� σεων γι�νεται κυρι�ως δια�  ζω� σης) με στοιχει�α απο�  τις γαλ-
λικε�ς και γερμανικε�ς μεθο� δους, οι οποι�ες αντιμετω� πιζαν την αρμονι�α ολοε�να και 
περισσο� τερο σαν μια θεωρητικη�  επιστη� μη.
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Νίκος Μαλιάρας: «Σπυρι�δων Ξυ� νδας, Ο Υποψήφιος: Η πρω� τη ελληνο�γλωσση ο� πε-
ρα. Μερικε�ς ιστορικε�ς και αναλυτικε�ς παρατηρη� σεις»
 Το ε�ργο Ο Υποψήφιος, του κερκυραι�ου συνθε�τη Σπυρι�δωνος Ξυ� νδα, ει�ναι, 
ως γνωστο� ν, το πρω� το λυρικο�  ε�ργο, δημιου� ργημα ε�λληνα συνθε�τη, γραμμε�νο εξ αρ-
χη� ς στην ελληνικη�  γλω� σσα. Ως εκ του� του, ανεξα� ρτητα της ποιοτικη� ς αξιολο�γηση� ς 
του, ε�χει ιδιαι�τερη ιστορικη�  σημασι�α. Κατα�  καιρου� ς, ε�χει χαρακτηρισθει� κωμικη�  
ο� περα αλλα�  και οπερε�τα. Στην ομιλι�α αυτη�  θα επιχειρηθει� μια ιστορικη�  και αναλυτι-
κη�  προσε�γγιση σε συγκεκριμε�να αποσπα� σματα της αποκατεστημε�νης παρτιτου� ρας 
του ε�ργου, ω� στε να ξεκινη� σει μια συζη� τηση για την αισθητικη�  του αποτι�μηση πα� νω 
σε σωστε�ς επιστημονικα�  βα� σεις.

Αγγελική Σκανδάλη: «Οι παραστα� σεις ο� περας στα Επτα� νησα ε�ως την επιστροφη�  
του Σ. Σαμα� ρα (1889)»
 Η μελοδραματικη�  δραστηριο� τητα στην Επτα� νησο ε�ως το 1889, οπο� τε και 
επε�στρεψε θριαμβευτη� ς απο�  την Ιταλι�α ο συνθε�της της Flora mirabilis, Σπυρι�δων 
Φιλι�σκος Σαμα� ρας, ει�ναι το αντικει�μενο της ανακοι�νωσης αυτη� ς. Μετα�  τις προ� σφα-
τες δημοσιευ� σεις του Γεωργι�ου Λεωτσα� κου, γι�νονται σαφε�στερες οι προϋποθε�σεις 
υπο�  τις οποι�ες η Ιο� νιος Ακαδημι�α, ως επι�δραση απο�  την καλλιτεχνικη�  ζωη�  της Εσπε-
ρι�ας, και οι τε�σσερις φα� σεις της καλλιτεχνικη� ς παραγωγη� ς στο θε�ατρο του Αγι�ου 
Ιακω� βου ε�καναν πρα� ξη το ιδανικο�  της καλλιε�ργειας της ο� περας.

Κώστας Χάρδας: «Το μετε�ωρο βη� μα: στιγμιο� τυπα “πα� λης” δωδεκαφθογγικη� ς και 
τονικη� ς δομη� ς σε ε�ργα του πρω� ιμου ελληνικου�  μουσικου�  μοντερνισμου� »
 Γνωρι�ζοντας το δωδεκα� φθογγο και συνειδητοποιω� ντας την ηγεμονικη�  του 
θε�ση στη μετα�  το Β΄ Παγκο� σμιο Πο� λεμο αναζωπυ� ρωση του διεθνου� ς μουσικου�  μο-
ντερνισμου� , αρκετοι� ε�λληνες συνθε�τες κατα�  τη δια� ρκεια της δεκαετι�ας του 1950 
αναζητου� ν την ε�νταξη της τεχνικη� ς στη μουσικη�  τους. Το κοινο�  σημει�ο σε πολλε�ς 
απο�  αυτε�ς τις προσπα� θειες ει�ναι η “α� ρνηση” της αποκλειστικη� ς χρη� σης της δωδε-
κα� φθογγης οργα� νωσης και ο συνδυασμο� ς της με αναφορε�ς σε τονικε�ς / τροπικε�ς 
μουσικε�ς παραδο� σεις. Η παρου� σα ανακοι�νωση παρουσια� ζει συμπυκνωμε�να τα ευ-
ρη� ματα αναλυτικη� ς παρατη� ρησης σε πε�ντε ε�ργα τριω� ν συνθετω� ν, οι οποι�οι αργο� -
τερα διαδραμα� τισαν σημαντικο�  ρο� λο στη δια� δοση και θεσμικη�  εδραι�ωση του ελλη-
νικου�  μοντερνιστικου�  εγχειρη� ματος. Προ� κειται για τη Συμφωνία αρ. 3 (1953) και 
το Κοντσέρτο για ορχήστρα (1954) του Για� ννη Α. Παπαϊωα� ννου, τη Συμφωνία αρ. 1 
(1956) και το Κουαρτέτο αρ. 3 (1961) του Γιω� ργου Σισιλια� νου και την Ακουαρέλα 
για πια� νο (1958) του Θεο� δωρου Αντωνι�ου. Τα αναλυτικα�  ευρη� ματα αναδεικνυ� ουν 
εξαιρετικα�  ενδιαφε�ροντες τρο� πους δομικου�  διαλο�γου στοιχει�ων με διαφορετικε�ς 
ιστορικε�ς και πολιτισμικε�ς συνδηλω� σεις. Επι�σης, φε�ρνουν στην επιφα� νεια μελλο-
ντικα�  χαρακτηριστικα�  του ελληνικου�  μοντερνισμου� , ο� πως η πολυποι�κιλη παρουσι�α 
της ε�ννοιας της παρα� δοσης, η ανα� γκη για επικοινωνι�α της νεωτερικο� τητας του μο-
ντερνιστικου�  εγχειρη� ματος και η ε�μφαση στον εκπαιδευτικο�  ρο� λο της τε�χνης και 
της μουσικη� ς ειδικο� τερα.

Μαντώ Πυλιαρού: «Ζητη� ματα ελληνικη� ς παραδοσιακη� ς μουσικη� ς στα με�σα της 
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δευ� τερης και τρι�της δεκαετι�ας του 20ου�  αιω� να, ο� πως καταγρα� φονται στα ε�ντυπα 
με�σα της εποχη� ς»
 Στην ειση� γηση αυτη�  παρουσια� ζονται οι κρατου� σες απο� ψεις και θε�σεις για 
τη βυζαντινη�  μουσικη�  και το δημοτικο�  τραγου� δι, απο�  τα με�σα της δεκαετι�ας του 
1920 ε�ως τα με�σα της δεκαετι�ας του 1930, χρησιμοποιω� ντας ως πηγη�  ε�ρευνας τον 
ημερη� σιο και το μουσικο�  περιοδικο�  τυ� πο της εποχη� ς. Με�σα απο�  α� ρθρα, επιστημονι-
κα�  και ειδησεογραφικα�  κει�μενα, αντλου� νται πληροφορι�ες για τα τεκταινο� μενα στο 
συγκεκριμε�νο χω� ρο και, παρα� λληλα, γι�νεται γνωστο� ς ο τρο� πος με τον οποι�ο ειδικοι� 
και ευρυ� τερο κοινο�  προσε�γγιζαν και αντιμετω� πιζαν τα κεφα� λαια αυτα�  της ελληνι-
κη� ς πολιτιστικη� ς κληρονομια� ς.

Γεωργία Πετρούδη: «Οι αγω� νες του κυπριακου�  λαου�  με�σα απο�  το χορωδιακο�  ε�ργο 
και τα ε�ργα για φωνη�  του Σο� λωνα Μιχαηλι�δη»
 Παρ’ ο� λο που ο κυ� πριος συνθε�της, ερευνητη� ς και μαε�στρος Σο� λων Μιχα-
ηλι�δης βι�ωσε τα σημαντικο� τερα γεγονο� τα της κυπριακη� ς ιστορι�ας του εικοστου�  
αιω� να απο�  την Ελλα� δα, ο� που απο�  το 1957 η� ταν εγκαταστημε�νος – ως διευθυντη� ς 
του Κρατικου�  Ωδει�ου Θεσσαλονι�κης και εν συνεχει�α μαε�στρος της Κρατικη� ς Ορχη� -
στρας Θεσσαλονι�κης – εν του� τοις η αποστασιοποι�ηση�  του η� ταν μο� νο γεωγραφικη� , 
και ο�χι συναισθηματικη� . Η μουσικη�  του συνθε�τη, επηρεασμε�νη απο�  τρεις α� ξονες – 
τη μουσικη�  της αρχαι�ας Ελλα� δας, τη βυζαντινη�  μουσικη�  και το κυπριακο�  δημοτικο�  
τραγου� δι – δεν μπορου� σε να μει�νει ανεπηρε�αστη και απο�  τους αγω� νες των συμπα-
τριωτω� ν του ενα� ντια στους Βρετανου� ς, τη συνακο� λουθη δημιουργι�α του ανεξα� ρ-
τητου κυπριακου�  κρα� τους και την μετε�πειτα τουρκικη�  εισβολη�  του 1974. Η εθνικη�  
υπερηφα� νεια καθω� ς και η νοσταλγι�α και ο πο� νος διαπο� τισαν το ε�ργο του, βρι�σκο-
ντας ε�κφραση και διε�ξοδο με�σω επιλεγμε�νων και και�ριων κειμε�νων / ποιημα� των 
σε αριθμο�  χορωδιακω� ν ε�ργων και ε�ργων για φωνη� . Ο συνθε�της κατα� φερε με�σα απο�  
το λο�γο να περα� σει τα δικα�  του μηνυ� ματα, α� λλοτε πανηγυρι�ζοντας τη νι�κη επι� των 
Άγγλων και α� λλοτε θρηνω� ντας την πονεμε�νη χω� ρα του.

Άννα-Μαρία Ρεντζεπέρη-Τσώνου: «Το κοντα� κιο “Τη υπερμα� χω στρατηγω� …” στην 
ε�ντεχνη νεοελληνικη�  μουσικη�  των Μανω� λη Καλομοι�ρη και Γεωργι�ου Καζα� σογλου»
 Στην ανακοι�νωση αυτη�  θα εξεταστει� ο τρο� πος με τον οποι�ο χρησιμοποιου� ν 
το κοντα� κιο «Τη υπερμα� χω στρατηγω� …» οι νεοε�λληνες συνθε�τες Μανω� λης Καλο-
μοι�ρης (1883-1962) και Γιω� ργος Καζα� σογλου (1908-1984) στα ε�ργα τους Συμφω-
νία της Λεβεντιάς και Η τελευταία νύχτα του Βυζαντίου, αντι�στοιχα.
 Ο Μανω� λης Καλομοι�ρης θεωρει�ται, ως γνωστο� ν, απο�  τους πρωτεργα� τες 
της Ελληνικη� ς Εθνικη� ς Μουσικη� ς Σχολη� ς. Η πρω� τη συμφωνι�α του, η Συμφωνία της 
Λεβεντιάς (1920 / 1937 / 1952), ει�ναι γραμμε�νη σε 4 με�ρη. Το τε�ταρτο με�ρος της, 
με τον τι�τλο «Τα Νικητη� ρια (Τη υπερμα� χω)», ει�ναι γραμμε�νο για ορχη� στρα και τε-
τρα� φωνη μικτη�  χορωδι�α. Βασι�ζεται στο κοντα� κιο «Τη υπερμα� χω στρατηγω� …» που 
ακου� γεται αρχικα�  ομοφωνικα�  απο�  την ορχη� στρα με προσθετικη�  ενορχη� στρωση, 
στη συνε�χεια απο�  τη χορωδι�α μαζι� με δια� φορα ο� ργανα της ορχη� στρας, επι�σης ομο-
φωνικα� , και, τε�λος, χωρι�ς ομοφωνικη�  κι�νηση. Το με�ρος ει�ναι κυρι�ως γραμμε�νο σε 
μει�ζονα κλι�μακα (Μι υ� φεση μει�ζονα).
 Ο Γιω� ργος Καζα� σογλου σπου� δασε μουσικη� , μεταξυ�  α� λλων, με τους Μα� ριο 
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Βα� ρβογλη, Διονυ� σιο Λαυρα� γκα και Μανω� λη Καλομοι�ρη, και στη συνε�χεια στο Παρι�-
σι και τη Φραγκφου� ρτη. Τη συμφωνικη�  φαντασι�α για ορχη� στρα Η τελευταία νύχτα 
του Βυζαντίου ε�γραψε ο Καζα� σογλου το 1961. Προ� κειται για προγραμματικη�  μουσι-
κη� . Απο�  το μ. 15 ε�ως το μ. 241 ακου� γονται κατα�  φα� σεις τμη� ματα του κοντακι�ου «Τη 
υπερμα� χω στρατηγω� …» απο�  δια� φορα ο� ργανα, αποτελω� ντας τη βασικη�  μελωδι�α 
του ε�ργου. Το με�ρος αυτο�  κινει�ται στην περιοχη�  του ρε (ρε ελα� σσονα, ρε υποδω� ριος 
τρο� πος, σχετικη�  Φα μει�ζονα και Φα μει�ζονα με χαμηλωμε�νη την τρι�τη). Στο ε�ργο 
υπα� ρχουν και ιμπρεσσιονιστικα�  στοιχει�α.

Πέτρος Ανδριώτης: «Γεω� ργιος Σεφε�ρης: Επιφάνια (1937) – “Κρα� τησα τη ζωη�  μου”. 
Μελοποι�ηση Α. Κουνα� δη και Μ. Θεοδωρα� κη. Τα μεθοδολογικα�  εργαλει�α των δυ� ο 
συνθετω� ν που συμβα� λλουν στην ανα� δειξη του μελοποιημε�νου λο�γου»
 Ο προβληματισμο� ς περι� της σχε�σεως λο�γου και μουσικη� ς ε�χει τις ρι�ζες του 
στην αρχαιο� τητα ως προς το αν και κατα�  πο� σον η μουσικη�  ει�ναι με�σον ανα� δειξης 
του λο�γου. Η ανα� λυση του ποιη� ματος “Κρα� τησα τη ζωη�  μου” συμβα� λλει στο να ει-
κα� σουμε τους λο�γους για τους οποι�ους γρα� φτηκε και το κατα�  πο� σον αυτοι� αποτε-
λου� ν ερεθι�σματα για ε�να συνθε�τη ο οποι�ος επιλε�γει προς μελοποι�ηση το συγκεκρι-
με�νο ποι�ημα.
 Η μελοποι�ηση�  του απο�  τον Αργυ� ρη Κουνα� δη ε�γινε περι� το 1950, κατα�  την 
πρω� ιμη περι�οδο της συνθετικη� ς του δραστηριο� τητας (1949-1957). Εκει�νη την πε-
ρι�οδο ο Κουνα� δης ζει στην Ελλα� δα και μελετα� ει τους κορυφαι�ους συνθε�τες του ει-
κοστου�  αιω� να. Αντι�θετα, ο Μι�κης Θεοδωρα� κης μελοποιει� το “Κρα� τησα τη ζωη�  μου” 
μι�α δεκαετι�α αργο� τερα. Παρ’ ο� τι ε�χει ιδι�α αντι�ληψη των ο� σων συμβαι�νουν στην Ευ-
ρω� πη, σπουδα� ζοντας κοντα�  σε κορυφαι�ους συνθε�τες και αποσπω� ντας διακρι�σεις 
ως συνθε�της της σοβαρη� ς μουσικη� ς, μελοποιει� το “Κρα� τησα τη ζωη�  μου” με ε�ναν 
τρο� πο ο�χι και το� σο συναφη�  με την τεχνοτροπι�α της σοβαρη� ς ευρωπαϊκη� ς μουσικη� ς.
 Η ανα� λυση�  μας επικεντρω� νεται στη συνε�πεια που μπορει� να ε�χει ο λο�γος 
και η μουσικη�  που τον υποστηρι�ζει. Οι διαφορετικε�ς κοινωνικοπολιτικε�ς συνθη� κες 
μεταξυ�  των αρχω� ν της δεκαετι�ας του 1950 και των αρχω� ν της δεκαετι�ας του 1960 
ε�χουν πιθανο� τατα ασκη� σει επι�δραση στη σκε�ψη καθενο� ς απο�  τους ανωτε�ρω συν-
θε�τες.

Απόστολος Λουφόπουλος: «Τε�χνες, λο�γος και ελληνικη�  παρα� δοση στην ηλεκτρο-
νικη�  μουσικη�  του Μιχα� λη Αδα� μη»
 O Μιχα� λης Αδα� μης, ως πρωτοπο� ρος ε�λληνας συνθε�της, εγκαθιδρυτη� ς της 
ηλεκτρονικη� ς μουσικη� ς στην Ελλα� δα αλλα�  και α� ριστος γνω� στης της ελληνικη� ς μου-
σικη� ς παρα� δοσης, κατα� φερε με�σα απο�  την ηλεκτρονικη�  μουσικη�  του να δημιουρ-
γη� σει ε�να ιδιο� τυπο και πρωτοποριακο�  μουσικο�  ιδι�ωμα, ενσωματω� νοντας μουσικα�  
στοιχει�α του ελληνισμου�  στη συ� γχρονη μουσικη� , συνενω� νοντας νε�α με�σα, τε�χνες, 
τεχνικε�ς συ� νθεσης και παραδοσιακη�  μουσικη�  ερμηνει�α σε ε�να πολυσχιδε�ς και συ-
να� μα αυθεντικο�  μουσικο�  κρα� μα. Η ειση� γηση εξερευνα�  κα� ποιες πτυχε�ς απο�  την πο-
λυδια� στατη μουσικη�  γλω� σσα του συνθε�τη, ο� που η ηλεκτρονικη�  μουσικη� , α� λλοτε 
συνδυαζο� μενη με εικαστικε�ς τε�χνες, α� λλοτε με το λο�γο, συχνα�  αντλει� την ε�μπνευση 
και τα δομικα�  της στοιχει�α απο�  την ελληνικη�  (θρησκευτικη� , αρχαι�α, δημοτικη� ) πα-
ρα� δοση – η�  αλλιω� ς τα στοιχει�α αυτα�  αποδι�δονται και διανθι�ζονται κατα�  τη μουσικη�  
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υ� φανση με�σα απο�  το ηλεκτρονικο�  με�σο μ’ ε�ναν μοναδικο�  τρο� πο. Για τα παραπα� νω 
γι�νεται αναφορα�  σε μουσικα�  / ηχητικα�  παραδει�γματα απο�  ηλεκτρονικα�  ε�ργα, τα 
οποι�α ο συνθε�της ε�γραψε κατα�  τις δεκαετι�ες του ’60 και του ’70.

Δημήτρης Γιάννου: «Μουσικοδραματουργικα�  σχη� ματα και ποιητικη�  αληθοφα� νεια 
– Σχο� λια στον Τροβατόρε του Βε�ρντι»
 Απο�  τις τρεις ο� περες του Βε�ρντι των ετω� ν 1851-1853, ο Τροβατόρε χαρα-
κτηρι�ζεται απο�  την εποχη�  της πρεμιε�ρας του ως η πιο δυσνο� ητη ως προς το λιμπρε�-
το αλλα�  και ως η πιο δημοφιλη� ς. Γενικα� , η κριτικη�  την αντιμετω� πισε επιφυλακτι-
κα�  σε σχε�ση με τις α� λλες δυ� ο. Οι απο� τομες μεταβολε�ς καταστα� σεων της σκηνικη� ς 
δρα� σης και οι ακραι�ες μεταπτω� σεις παθω� ν (affects) των ηρω� ων, συνδυαζο� μενες 
με το ξεδι�πλωμα μιας υψηλη� ς τε�χνης του bel canto σε γοητευ τικε�ς και ευρηματικε�ς 
μελωδι�ες, της προσε�δωσαν ε�ως ε�να βαθμο�  τον «ψο�γο» του ευ� κολου θεα� ματος, στο 
οποι�ο το bel canto γι�νεται αυτοσκοπο� ς για την προσε�λ κυση του θεατη�  / ακροατη� .
 Στην παρου� σα ανακοι�νωση εξετα� ζεται σε ποιο βαθμο�  η δια� ρθρωση της 
σκηνικη� ς δρα� σης και η μελοποι�ηση του λιμπρε�του μπορου� ν να αναχθου� ν σε μουσι-
κοδραματουργικά σχήματα (ειδικα�  στις εκδοχε�ς της τυπικη� ς για την ιταλικη�  opera 
seria στο πρω� το μισο�  του 19ου αιω� να δια� ρθρωσης σκηνή και άρια) και κατα�  πο� σο 
η ε�ννοια της ποιητικής αληθοφάνειας, ως αποτο� κου της αριστοτελικη� ς δια� κρισης 
μεταξυ�  ποι�ησης και ιστορι�ας, μπορει� να αποτελε�σει μεθοδολογικη�  αρχη�  (heuristic 
principle) για την ερμηνει�α της δραματουργικη� ς δομη� ς του ε�ργου.

Ρενάτα Δαλιανούδη: «Μελοποι�ηση παραδοσιακου�  τραγουδιου� : Προσομοι�ωση η�  
νεωτερικο� τητα; Μελε�τη περι�πτωσης το τραγου� δι “Πε�ρα στους πε�ρα κα� μπους” για 
το θεατρικο�  ε�ργο Καίσαρ και Κλεοπάτρα, 1962»
 Η μουσικη�  απο�  αρχαιοτα� των χρο� νων η� ταν συνυφασμε�νη με το ποιητικο�  
κει�μενο, απο�  το οποι�ο α� λλωστε προε�κυπτε το� σο η προσωδι�α του στι�χου ο� σο και 
η ι�δια η μελωδι�α. Στα νεο� τερα χρο� νια, ο� που η μουσικη�  ει�ναι μια αυτο� νομη τε�χνη, η 
μελοποι�ηση του ποιητικου�  λο�γου υπακου� ει το� σο στους κανο� νες μετρικη� ς του ποι-
ητικου�  λο�γου ο� σο και στους κανο� νες της μελουργι�ας (ρυθμο� ς, πτω� σεις, μελωδικε�ς 
φρα� σεις, αρμονι�α) και της μουσικη� ς μορφολογι�ας. Όταν, ο� μως, προ� κειται για με-
λοποι�ηση γνωστου�  παραδοσιακου�  τραγουδιου� , το� τε η ελευθερι�α του συνθε�τη δεν 
οριοθετει�ται μο� νο απο�  το ρυθμοτονικο�  με�τρο του στι�χου αλλα�  και απο�  την η� δη δο-
μημε�νη (προϋπα� ρχουσα) σχε�ση μουσικη� ς και ποι�ησης.
 Στην παρου� σα ειση�γηση προ�κειται να γι�νει μορφολογικη�  ανα� λυση του πα-
ραδοσιακου�  δωδεκανησιακου�  τραγουδιου�  «Πε�ρα στους πε�ρα κα� μπους», του οποι�ου 
η μελωδι�α και η μουσικο-ποιητικη�  δομη�  χρησιμοποιη�θηκαν στο τραγου� δι «Τα ε�ξυπνα 
παπα� κια», σε στι�χους του Μα� νου Χατζιδα� κι, για το θεατρικο�  ε�ργο Καίσαρ και Κλεοπά-
τρα, του Μπε�ρναρντ Σω, το 1962. Η κατ’ αντιπαρα� θεση ανα� λυση των δυ� ο τραγουδιω� ν 
στοχευ� ει στο να αναδει�ξει τις διαφορε�ς και τις ομοιο�τητε�ς τους, με�σα σ’ ε�να πλαι�σιο 
προσομοι�ωσης και νεωτερικο�τητας στη μουσικη�  και τον λο�γο.

Μαγδαληνή Καλοπανά: «Μουσικη�  και λο�γος στο ε�ργο του Δημη� τρη Δραγατα� κη»
 Σε αυτο�  το κει�μενο�  μου παρουσια� ζεται η σχε�ση της μουσικη� ς του Δημη� τρη 
Δραγατα� κη (1914-2001) με την ελληνικη�  λογοτεχνικη�  δημιουργι�α, καθω� ς η πλου� σια 
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εργογραφι�α του περιε�χει πλη� θος ε�ργων που αξιοποιου� ν η�  δομου� νται ολοκληρωτικα�  
σχεδο� ν πα� νω σε κα� ποιο κει�μενο της αρχαι�ας η�  νε�ας ελληνικη� ς γραμματει�ας (σκη-
νικη�  και φωνητικη�  μουσικη� , ορχηστρικα�  ε�ργα, ε�ργα για μεικτο�  συ� νολο και ντουε�τα 
μουσικη� ς δωματι�ου). Προ� κειται ωστο� σο για μια διασυ� νδεση που ακολου� θησε την 
«πεπατημε�νη οδο� » των συνθετω� ν της εποχη� ς του, με τη χρη� ση λ.χ. κειμε�νων λογο-
τεχνω� ν αναγνωρισμε�νης αξι�ας, και σε κα� θε περι�πτωση, με ποιες προδιαγραφε�ς και 
ο� ρους πραγματοποιει�ται;
 Προκειμε�νου να σκιαγραφηθει� αυτη�  η εν πολλοι�ς α� γνωστη σχε�ση, διερευ-
να� ται η ταυτο� τητα των δημιουργω� ν με τους οποι�ους ο συνθε�της συνεργα� στηκε, το 
περιεχο� μενο των – ποιητικω� ν κυρι�ως – κειμε�νων που αξιοποι�ησε, αλλα�  και οι λο�γοι 
επιλογη� ς ενο� ς εκα� στου στη μουσικη�  του. Επιπλε�ον, εξετα� ζονται τα επι�πεδα αλλη-
λεπι�δρασης επιλεγμε�νων κειμε�νων με το εκα� στοτε μουσικο�  κει�μενο με το οποι�ο και 
συμπλε�κονται. Συμπερασματικα�  αποδι�δονται τα προσωπικα�  χαρακτηριστικα�  της 
σχε�σης του Δραγατα� κη με την ελληνικη�  λογοτεχνι�α.

Μαρία Ντούρου: «Για� ννης Α. Παπαϊωα� ννου, Δημη� τρης Θε�μελης. Η Κηδεία του Σαρ-
πηδόνος σε ποι�ηση Κ. Π. Καβα� φη»
 Η μελοποι�ηση της καβαφικη� ς ποι�ησης οριοθετει� την ε�ναρξη της υ� στερης 
περιο� δου της συνθετικη� ς δημιουργι�ας του Για� ννη Α. Παπαϊωα� ννου. Η ιδιο� μορφη 
γλω� σσα και το υ� φος του αλεξανδρινου�  ποιητη�  οδηγου� ν τον Δημη� τρη Θε�μελη στην 
χρη� ση μι�ας ιδιαι�τερης μουσικη� ς γλω� σσας, η οποι�α διαφοροποιει�ται απο�  την τροπι-
κο� τητα που κυρι�ως ενστερνι�ζεται στα τραγου� δια του.
 Η «Κηδει�α του Σαρπηδο� νος» δεν ει�ναι ε�να απο�  τα πιο πολυμελοποιημε�να ποι-
η� ματα του Κ. Π. Καβα� φη. Για τον Γ. Α. Παπαϊωα� ννου το εμπνευσμε�νο απο�  την Ιλιάδα 
του Ομη� ρου ποι�ημα γι�νεται αφορμη�  για τη συ� νθεση της μοναδικη� ς ολοκληρωμε�νης 
καντα� τας του, η οποι�α ολοκληρω� νεται το 1966 για με�τζο-σοπρα� νο, αφηγητη� , χορω-
δι�α και ορχη� στρα δωματι�ου, και στην οποι�α ο επικο� ς χαρακτη� ρας του ποιη� ματος και 
η πατροπαρα� δοτη φροντι�δα του νεκρου�  σω� ματος του η� ρωα αποδι�δονται με τον μο-
ναδικο�  τρο� πο που καταδεικνυ� ει το προσωπικο�  ιδι�ωμα του συνθε�τη. Περι�που σαρα� -
ντα χρο� νια αργο� τερα, το 2005, ο Δ. Θε�μελης μελοποιει� το ι�διο ποι�ημα για φωνη�  και 
πια� νο η�  κουαρτε�το εγχο� ρδων, με μι�α μουσικη�  γλω� σσα η οποι�α κινει�ται σε μονοπα� τια 
χρωματικου�  και ατονικου�  χαρακτη� ρα, ξεφευ� γοντας απο�  την πεπατημε�νη συνθετικη�  
οδο�  του δημιουργου�  της.
 Στην παρου� σα ειση� γηση παρουσια� ζονται παρα� λληλα οι μουσικε�ς αποδο� -
σεις της Κηδείας του Σαρπηδόνος απο�  τον Γ. Α. Παπαϊωα� ννου και τον Δ. Θε�μελη σε 
μι�α προσπα� θεια σφαιρικη� ς προσε�γγισης της συ� νθεσης του με�λους και του οργανι-
κου�  με�ρους με�σα απο�  την μεταξυ�  των σχε�ση και δια� δραση.

Ξένια Θεοδωρίδου: «“Μο� νο της μπο� ρας ε�μειναν οι γλα� ροι καπετα� νιοι”: Τα ε�ργα 
για μικτη�  χορωδι�α a cappella AKI-Ντ 94 ε�ως 97 (1943) του Για� ννη Α. Παπαϊωα� ννου. 
Μια συνα� ντηση του εξωτερικου�  με το εσωτερικο�  τοπι�ο, με φο� ντο τη Γερμανικη�  Κα-
τοχη� »
 Η δρα� ση του Παπαϊωα� ννου ως μαε�στρου χορωδιω� ν, απο�  τις οποι�ες ερμη-
νευ� τηκαν και ορισμε�να ε�ργα του, απο�  το 1938 ε�ως τουλα� χιστον το 1940, επι� κα-
θεστω� τος Μεταξα� , τεκμηριω� νεται απο�  τεκμη� ρια ο� πως σωζο� μενα προγρα� μματα 
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συναυλιω� ν. Τα ε�ως τω� ρα γνωστα�  δεδομε�να δεν αποσαφηνι�ζουν το αν αυτε�ς οι 
χορωδι�ες, η�  ενδεχομε�νως α� λλες, εξακολου� θησαν να υφι�στανται και κατα�  την Κα-
τοχη� , ιδιαι�τερα μετα�  τον καταστροφικο�  χειμω� να του 1942. Ο Παπαϊωα� ννου συν-
θε�τει ο� μως μια σειρα�  χορωδιακω� ν ε�ργων το καλοκαι�ρι του 1943 σε στι�χους των 
Πορφυ� ρα και Παλαμα� , για τα οποι�α ει�ναι σαφω� ς δυνατη�  μια ανα� γνωση ως σχολι�-
ων της δραματικη� ς κατα� στασης που βι�ωνε το� τε η Ελλα� δα και επι�σης ως πρα� ξεων 
αντι�στασης με πνευματικου� ς ο� ρους, ενω�  η στροφη�  προς την Εθνικη�  Σχολη�  ει�ναι 
αισθητη�  με�σω στοιχει�ων τροπικο� τητας. Η «φυσιολατρικη� » δια� θεση του Πορφυ� -
ρα, που ο� μως εξισω� νει τις συνθη� κες του τοπι�ου με τον εσωτερικο�  του ψυχικο�  και 
πνευματικο�  κο� σμο, προσιδια� ζει ιδιαι�τερα και στον συνθε�τη, ο� πως φαι�νεται και σε 
α� λλα ε�ργα του, προγενε�στερα η�  μεταγενε�στερα, που αντιπαραθε�τουν η�  ταυτι�ζουν 
στοιχει�α της φυ� σης με ανθρω� πινα αισθη� ματα και υπαρξιακε�ς αναζητη� σεις και χρη-
σιμοποιου� ν συγκεκριμε�νες υφε�ς ως σημασιολογικου� ς φορει�ς νοη� ματος. Τα μα� λλον 
ακο� μη ανεκτε�λεστα ση� μερα χορωδιακα�  αποτελου� ν μνημει�α ενο� ς αδα� μαστου απο�  
τις αντι�ξοες συνθη� κες πνευ� ματος, αντα� ξια α� λλων ε�ργων ελλη� νων συνθετω� ν που 
γρα� φτηκαν κατα�  την ι�δια περι�οδο.

Πάνος Βλαγκόπουλος: «Το γλωσσαναλυτικο�  παρα� δειγμα στην ανα� λυση των με-
ταμουσικω� ν ε�ργων του Για� ννη Χρη� στου: Goodman, Scheffler, Matthews»
 O χαρακτη� ρας διαδικασι�ας (procedure) και γεγονο� τος / συμβα� ντος (event 
/ happening) στα τελευται�α ε�ργα του Για� ννη Χρη� στου, καθω� ς και η χρη� ση της 
γραφικη� ς σημειογραφι�ας στα ι�δια ε�ργα, υπονομευ� ουν τη σημασι�α προσφυγη� ς 
στη μουσικη�  ανα� λυση και επιβα� λλουν, κατα�  τη γνω� μη μας, την αναζη� τηση α� λλης 
μεθο� δου στην ερμηνευτικη�  προσπα� θεια. Με στο�χο μια σημειολογι�α του μουσι-
κου�  ε�ργου (ως παρτιτου� ρα και ως εκτε�λεση), υιοθετου� με εννοιακα�  εργαλει�α που 
προε�ρχονται απο�  τη συμβολικη�  θεωρι�α του Nelson Goodman και συμπληρω� θη-
καν απο�  τον Israel Scheffler. Ο Goodman διε�κρινε τους εξη� ς τρο� πους συμβολικη� ς 
αναφορα� ς: καταδη� λωση (denotation), δειγματισμο� ς (exemplification), ε�κφραση 
(expression). Ο Scheffler τους συμπλη� ρωσε κατα�  δυ� ο: αναφοροεπιλογη�  (mention-
selection) και τελετη�  (ritual). Τε�λος, ο Matthews, με τη μορφη�  της “αρχη� ς της μετα� -
δοσης” (Contamination Principle), βοη� θησε στην αποσαφη� νιση ιδι�ως της ε�ννοιας 
της “τελετη� ς” του Scheffler. Με βα� ση αυτα�  τα θεωρητικα�  εργαλει�α θα επιχειρηθει� 
η ερμηνευτικη�  προσπε�λαση της γραφικη� ς σημειογραφι�ας του Χρη� στου καθω� ς και 
συγκεκριμε�νων συνθετικω� ν του επιλογω� ν στην Κυρία με τη στρυχνίνη του 1966.

Ιάκωβος Σταϊνχάουερ: «Αισθητικη�  συμφωνι�α (;): οι δομικε�ς σχε�σεις μουσικη� ς και 
ζωγραφικη� ς»
 Θεματικε�ς σχε�σεις μεταξυ�  εικαστικω� ν τεχνω� ν και μουσικη� ς παρατηρου� με 
η� δη στον 19ο αιω� να, για παρα� δειγμα στην προσπα� θεια αναπαρα� στασης της κι�νη-
σης στη ζωγραφικη�  και στις προγραμματικε�ς προσεγγι�σεις σε ζωγραφικα�  ε�ργα στη 
μουσικη� . Ωστο� σο μο� λις στις αρχε�ς του 20ου�  αιω� να γι�νονται ορατε�ς επαφε�ς των 
τεχνω� ν αυτω� ν και σε δομικο�  επι�πεδο. Το� σο η ανα� δειξη μιας χρονικο� τητας και ο 
προσανατολισμο� ς της ζωγραφικη� ς στις μουσικε�ς συνθετικε�ς τεχνικε�ς αλλα�  και στις 
μουσικε�ς ε�ννοιες του ρυθμου�  και της αρμονι�ας, ο� σο και, αντι�στροφα, η αξιοποι�ηση 
του ηχοχρω� ματος και η χρη� ση χωρικω� ν αναλογιω� ν σε μορφολογικε�ς διαδικασι�ες 
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στη μουσικη�  παραπε�μπουν σε ανα� λογες αισθητικε�ς δομε�ς στις δυ� ο τε�χνες, η σημα-
σι�α των οποι�ων στην κα� θε μι�α ωστο� σο θα πρε�πει να εξετα� ζεται κριτικα� .

Γεωργία Μαρία Τσερπέ: «Τε�χνη και Μουσικη�  στον Αριστοτε�λη: η ε�ννοια της “μι�μη-
σης” και του “καθο� λου” στη μουσικη�  (η περι�πτωση της συγκριτικη� ς θεω� ρησης της 
μουσικη� ς και της ζωγραφικη� ς)»
 Η μελε�τη αυτη�  αποσκοπει� να προσδιορι�σει το καθολικο�  στοιχει�ο στη μου-
σικη�  στο πλαι�σιο των αντιλη� ψεων του Αριστοτε�λη για τη μι�μηση και το καθολικο�  
στοιχει�ο στην τε�χνη και στην ποι�ηση. Ο Αριστοτε�λης παρουσια� ζει στο Περί ποιητι-
κής (1451b-8-11) την ε�ννοια της μι�μησης στην τε�χνη και τη συνδε�ει με την ε�ννοια 
του καθο� λου, υποστηρι�ζοντας ο� τι η τε�χνη, με�σω των τεχνικω� ν με�σων που χρησιμο-
ποιει�, ο� πως επεξεργασι�α, συνοχη� , κανο� νες, με�θοδοι, δεν μιμει�ται μο� νο ανθρω� πινες 
ενε�ργειες και ψυχικε�ς ιδιο� τητες (μι�μηση), αλλα�  και καθολικε�ς ιδε�ες και μορφε�ς με 
διαχρονικη�  ισχυ� , ο� πως η� θη, πα� θη, πρα� ξεις (καθο� λου).
 Ο φιλο� σοφος αναφε�ρεται, ακο� μη, και στη μουσικη�  μι�μηση στο ε�ργο του 
Πολιτικά 5 (1340a-18-b5), στο οποι�ο υποστηρι�ζει ο� τι η μουσικη�  μι�μηση πραγμα-
τω� νεται με�σω των μελωδιω� ν και των ρυθμω� ν, τα οποι�α αποτελου� ν «ομοιω� ματα» 
ψυχικω� ν καταστα� σεων και επομε�νως επιδρου� ν και επηρεα� ζουν την ψυχη� . Την ιδι-
αι�τερη αυτη�  δυνατο� τητα της μουσικη� ς ο Αριστοτε�λης αναδεικνυ� ει και με�σα απο�  τη 
συ� γκριση της μουσικη� ς με τη ζωγραφικη� . Προεκτει�νοντας κανει�ς, την ε�ννοια του 
καθο� λου του Αριστοτε�λη για την ποι�ηση στη μουσικη� , αναζητα�  την ε�ννοια αυτη�  στα 
μηνυ� ματα, νοη� ματα, ιδε�ες και πανανθρω� πινες σημασι�ες που προβα� λλει η μουσικη� , 
ως αποτε�λεσμα των συνδυασμω� ν, της οργα� νωσης και της συνοχη� ς των τεχνικω� ν 
στοιχει�ων της μορφη� ς και του περιεχομε�νου της.

Μαίη Κοκκίδου: «Ο ρυθμο� ς ως διαπραγματευ� σιμο χαρακτηριστικο�  της τε�χνης»
 Ο ρυθμο� ς ει�ναι ε�να οικουμενικο�  φαινο� μενο που υπα� ρχει το� σο στη φυ� ση 
ο� σο και στη φυσιολογι�α του ανθρω� που, ε�να απο�  τα δομικα�  στοιχει�α της κι�νησης 
και της ζωη� ς, ει�ναι βασικο�  στοιχει�ο στην οργα� νωση των μορφω� ν. Ο α� νθρωπος αντι-
λη� φθηκε και παρατη� ρησε τον ρυθμο�  στη φυ� ση και το περιβα� λλον και η� ταν φυσικο�  
επακο� λουθο να τον εντα� ξει στην προσπα� θεια�  του να εκφραστει�, στη γλω� σσα και 
στην τε�χνη.
 Στην τε�χνη, ο ρυθμο� ς ει�ναι ε�να απο�  τα βασικα�  στοιχει�α οργα� νωσης του χω� -
ρου και του χρο� νου. Με τη βοη� θεια�  του προβα� λλονται οι α� ξονες της συμμετρι�ας, της 
αναλογι�ας, της τα� ξης και της αρμονι�ας· η συ� νθεση προβα� λλει ως δομη� . O ρυθμο� ς 
ανη� κει στα διαπραγματευ� σιμα χαρακτηριστικα�  της τε�χνης. Για παρα� δειγμα, η μο-
ντε�ρνα τε�χνη τον διαχειρι�στηκε με δημιουργικο� τητα, με ανοιχτο� τητα και, ενι�οτε, με 
σκο� πιμη βαναυσο� τητα.
 Στην παρου� σα μελε�τη θα προσεγγιστου� ν ζητη� ματα αναφορικα�  με τον ρυθ-
μο�  ως μια βασικη�  ιδε�α για τη δημιουργι�α καλλιτεχνικω� ν συνθε�σεων, με παραδει�γ-
ματα απο�  δια� φορα καλλιτεχνικα�  πεδι�α. Επι�σης θα τεθου� ν προς συζη� τηση ερωτη� μα-
τα ο� πως: Τι εκφρα� ζει ο ρυθμο� ς στην τε�χνη; Υπα� ρχουν κοινε�ς ορι�ζουσες και καθολι-
κε�ς αρχε�ς στην εκδη� λωση και στην αντι�ληψη του ρυθμου�  στις δια� φορες τε�χνες; Ο 
ρυθμο� ς αποτελει� βασικο�  στοιχει�ο για την αισθητικη�  εμπειρι�α;
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Απόστολος Παληός: «Εικόνες από μια έκθεση του Μου� σοργκσκυ και Έξι Γκογιέ-
σκας του Γρανα� δος: Δυ� ο αντιπροσωπευτικα�  δει�γματα διασυ� νδεσης πιανιστικη� ς 
συνθετικη� ς δημιουργι�ας και ζωγραφικη� ς»
 Θεωρου� μενα ως δυ� ο απο�  τα σημαντικο� τερα – ρομαντικη� ς κατα�  βα� ση απο� -
χρωσης – συνθετικα�  ε�ργα για πια� νο, τα οποι�α αντλου� ν το μουσικο�  τους περιεχο� -
μενο απο�  εικαστικα�  ερει�σματα αποτυπω� νοντας ηχητικα�  ζωγραφικου� ς πι�νακες, οι 
Εικόνες από μια έκθεση του Ρω� σου Μοντε�στ Μου� σοργκσκυ και οι Έξι Goyescas, ε�ργο 
11, του Ισπανου�  Enrique Granados, δημιουργι�ες προερχο� μενες απο�  εκπροσω� πους 
δυ� ο εντελω� ς διαφορετικω� ν κο� σμων, χαρακτηρι�ζονται απο�  διαφορετικη�  αφετηρι�α 
στη συ� λληψη και στο κι�νητρο της συ� νθεση� ς τους. Στην περι�πτωση του Μου� σορ-
γκσκυ, το εφαλτη� ριο αποτελει� η απω� λεια: ο θα� νατος του προσωπικου�  του φι�λου, 
αρχιτε�κτονα και ζωγρα� φου Victor Hartmann το 1873 τον ωθει� – παρακολουθω� -
ντας τον επο� μενο χρο� νο μι�α εικαστικη�  ε�κθεση με πι�νακες και σκι�τσα του εκλιπο� -
ντα – να συνθε�σει ε�να «μουσικο�  ενθυ� μιο» βασισμε�νο σε συγκεκριμε�νο ζωγραφικο�  
υλικο�  και να παρουσια� σει ε�να τυπικο�  δει�γμα ρωσικη� ς προγραμματικη� ς μουσικη� ς 
του 19ου αιω� να. Αντιθε�τως, στην περι�πτωση του Granados, η μουσικη�  απεικο� νιση 
εικαστικη� ς δημιουργι�ας του συμπατριω� τη του Francisco de Goya προκυ� πτει ο�χι ως 
προ� θεση μεμονωμε�νης προγραμματικη� ς απο� δοσης συγκεκριμε�νων πινα� κων στα 
πλαι�σια μιας ευ� στοχης «συνυ� παρξης» των δυ� ο τεχνω� ν, αλλα�  ως αποτε�λεσμα συνο-
λικο� τερης ε�κφρασης τιμη� ς απο�  τον μουσικο�  δημιουργο�  στον ζωγρα� φο, του οποι�ου 
οι επιρροε�ς στη ζωη�  και το ε�ργο του ισπανου�  συνθε�τη παρεισφρη� σανε, εκτο� ς απο�  
το καλλιτεχνικο� , σε αισθητικο�  και ιδεολογικο�  επι�πεδο.

Δημήτρης Τασούδης: «Μουσικη�  στον κινηματογρα� φο: “Παιχνι�δια μνη� μης”»
 Η μουσικη�  στον κινηματογρα� φο αποτελει�, πλε�ον, αντικει�μενο ε�ρευνας αρκε-
τω� ν επιστημο� νων απο�  πολλα�  διαφορετικα�  ερευνητικα�  πεδι�α. Επιστη� μονες απο�  τους 
χω� ρους της σημειωτικη� ς και της γνωσιακη� ς γλωσσολογι�ας και ψυχολογι�ας, καθω� ς 
επι�σης ιστορικοι�, μουσικολο�γοι και θεωρητικοι� του κινηματογρα� φου, επα� γουν τα 
δικα�  τους συμπερα� σματα και προτει�νουν αναγνω� σεις απο�  τη δικια�  τους οπτικη�  γω-
νι�α. Ταυτο�χρονα παρατηρει�ται μια διευ� ρυνση του προς διερευ� νηση «ρεπερτορι�ου», 
καθω� ς δι�πλα στο Hollywood α� ρχισαν να εμφανι�ζονται ως αντικει�μενα ε�ρευνας τα 
cartoons, η προσε�γγιση του σκηνοθε�τη auteur η�  το Bollywood.
 Μι�α απο�  τις εφαπτο� μενες των παραπα� νω διαφορετικω� ν προσεγγι�σεων 
ει�ναι ο προβληματισμο� ς αναφορικα�  με τον τρο� πο λειτουργι�ας της μουσικη� ς στις 
κινηματογραφικε�ς ταινι�ες. Σκοπο� ς της παρου� σας ειση� γησης ει�ναι η διερευ� νηση της 
ως α� νω προβληματικη� ς με�σα απο�  την περιπτωσιολογικη�  προσε�γγιση της μουσι-
κη� ς τριω� ν κινηματογραφικω� ν ταινιω� ν: Vertigo (1958), Hunger Games (2012) και 
Birdman (2014). Εντο� ς ενο� ς χαλαρα�  συστηματικου�  μεθοδολογικου�  πλαισι�ου, θα 
χρησιμοποιηθου� ν εργαλει�α απο�  το πεδι�ο της γνωσιακη� ς γλωσσολογι�ας (π.χ. εννοι-
ακη�  μεταφορα�  και εννοιακη�  ανα� μιξη). Τα ευρη� ματα θα μπορου� σαν να ενισχυ� σουν η�  
να εμπλουτι�σουν τις διαισθητικε�ς μουσικοσυνθετικε�ς επιλογε�ς αρκετω� ν συνθετω� ν 
του χω� ρου, αναδεικνυ� οντας τη δυνατο� τητα της μουσικη� ς να συμβα� λει σε «παιχνι�-
δια μνη� μης», να αναπαραστη� σει ε�να α� λμα στον χρο� νο η� /και να προοικονομη� σει την 
εξε�λιξη της αφη� γησης.
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Αυγούστα Ευθυμίου: «Η εφαρμογη�  διδακτικω� ν προσεγγι�σεων που βασι�ζονται 
στο συνδυασμο�  Μουσικη� ς και Εικο� νας με στο�χο την αντιληπτικη� , δημιουργικη�  αντι�-
δραση και την ανα� πτυξη της μουσικη� ς και αισθητικη� ς αντι�ληψης των παιδιω� ν»
 Η σημασι�α των τεχνω� ν στην εκπαι�δευση και ο συνδυασμο� ς τους με�σα απο�  
μια διαθεματικη�  προσε�γγιση διδασκαλι�ας μα� θησης αποτελου� ν θε�ματα της συ� γχρο-
νης εκπαιδευτικη� ς ε�ρευνας. Τις τελευται�ες δεκαετι�ες του 20ου�  αιω� να ε�χουν γι�νει 
προσπα� θειες για να βρεθου� ν και να ανοιχτου� ν δρο� μοι για να εισαχθου� ν οι τε�χνες 
στην εκπαι�δευση. Επι�σης ε�γιναν σημαντικε�ς προσπα� θειες για ανα� πτυξη των διαθε-
ματικω� ν προσεγγι�σεων διδασκαλι�ας των τεχνω� ν στα σχολει�α.
 Το προ�γραμμα που διαμορφω� θηκε για την ε�ρευνα δρα� σης και παρουσια� -
ζεται στην παρου� σα ανακοι�νωση, αφορου� σε εφαρμογη�  διδακτικω� ν προσεγγι�σεων 
που βασι�ζονται στο συνδυασμο�  μουσικη� ς και εικο� νας. Στο�χος η� ταν με�σα απο�  τις δι-
δακτικε�ς εφαρμογε�ς συνδυασμου�  μουσικη� ς και εικο� νας τα παιδια�  να παι�ρνουν την 
απαραι�τητη γνω� ση και τα με�σα ω� στε να προχωρη� σουν και να εκφραστου� ν με�σα 
απο�  δημιουργικε�ς διαδικασι�ες. Με�σα απο�  τα αποτελε�σματα της ε�ρευνας δρα� σης 
διαφαι�νεται η ανα� γκη για διδακτικε�ς εφαρμογε�ς που βασι�ζονται στο συνδυασμο�  
των τεχνω� ν. Με�σα απο�  το συνδυασμο�  των τεχνω� ν, ο� πως, για παρα� δειγμα, ο συν-
δυασμο� ς μουσικη� ς και εικαστικω� ν, ει�ναι δυνατο�  να δοθου� ν περισσο� τερες ευκαιρι�ες 
στα παιδια�  και περισσο� τερα ερεθι�σματα για δημιουργικο� τητα.
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ

Πέτρος Ανδριώτης: Γεννη� θηκε στην Αθη� να το 1979. Σπου� δασε μουσικη�  στο Ωδει�ο 
Αθηνω� ν, απο�  ο� που πη� ρε πτυχι�ο Βιολιου�  (τα� ξη Β. Παππα� ) καθω� ς και πτυχι�α Αρμονι�ας 
και Αντι�στιξης (τα� ξη Γ. Διαμαντη� ). Συνε�χισε τις σπουδε�ς του στο Τμη� μα Μουσικω� ν 
Σπουδω� ν του Ιονι�ου Πανεπιστημι�ου, εκπονω� ντας διδακτορικη�  διατριβη�  με θε�μα Η 
μετάβαση από την prima στη seconda prattica μέσα από την ανάλυση των έξι πρώ-
των βιβλίων μαδριγαλιών του Claudio Monteverdi. Το Φεβρουα� ριο του 2010 αναγο-
ρευ� τηκε διδα� κτορας. Επι�σης, το 2014 ε�λαβε πτυχι�ο Φου� γκας (τα� ξη Γ. Μαρτι�νη), ενω�  
παρα� λληλα σπου� δασε βιολι� στο Ιο� νιο Ωδει�ο, λαμβα� νοντας δι�πλωμα Βιολιου�  (τα� ξη 
Ν. Μα� νδυλα). Απο�  το 2004 με�χρι το 2013 δι�δαξε ανω� τερα θεωρητικα�  της μουσικη� ς 
στο Τμη� μα Μουσικω� ν του Ιονι�ου Πανεπιστημι�ου με την ιδιο� τητα του λε�κτορα επι� 
συμβα� σει. Έχει συμπρα� ξει με ορχη� στρες εντο� ς Ελλα� δος ως μουσικο� ς εκτελεστη� ς. 
Έχει παρακολουθη� σει σεμινα� ρια βιολιου�  με τον B. Hartog, τον S. Krafchenko, τη Ν. 
Fichtengoltz και τον Λεωνι�δα Καβα� κο. Παρα� λληλα ε�χει συνεργαστει� με ραδιοφω-
νικου� ς σταθμου� ς ως παραγωγο� ς μουσικω� ν εκπομπω� ν και εκπομπω� ν λο�γου (1995-
1998 και 2004-2006). Έχει διδα� ξει βιολι� και θεωρητικα�  της μουσικη� ς στο Ωδει�ο 
«Φι�λιππος Να� κας» και στη Μουσικη�  Σχολη�  Παξω� ν. Ει�ναι απο� φοιτος του Τμη� ματος 
Μεθοδολογι�ας, Ιστορι�ας και Θεωρι�ας της Επιστη� μης του Πανεπιστημι�ου Αθηνω� ν. 
Στο ενεργητικο�  του περιλαμβα� νονται δημοσιευ� σεις σε συνε�δρια και επιστημονικα�  
περιοδικα�  μουσικολογικου�  ενδιαφε�ροντος, καθω� ς και μι�α μονογραφι�α με αντικει�-
μενο την κλασικη�  και ρομαντικη�  αρμονι�α.

Βασίλης Βαβούλης: Σπου� δασε τσε�μπαλο και παλια�  μουσικη�  με τη Μαργαρι�τα 
Δαλμα� τη (Ωδει�ο Athenaeum) και ιστορικη�  μουσικολογι�α με τον Reinhard Strohm 
(Πανεπιστη� μιο Οξφο� ρδης). Ειδικευ� εται στη μουσικη�  του 17ου αιω� να και ε�χει 
δημοσιευ� σει μελε�τες στους εκδοτικου� ς οι�κους A-R Editions, LIM: Libreria Musi-
cale Italiana, Berliner Wissenschafts-Verlag, και στα περιοδικα�  Notes, RMA Research 
Chronicle, Music & Letters, Early Music, Schütz-Jahrbuch και Händel-Jahrbuch. Ασχο-
λει�ται επι�σης με τη βιβλιογραφι�α των ανθρωπιστικω� ν επιστημω� ν και ε�χει εργα-
στει� για τα ερευνητικα�  προγρα� μματα Oxford Dictionary of National Biography, Early 
Music Online (EMO), RILM και Big Data History of Music. Απο�  το 2014 ανη� κει επι�σης 
στο διοικητικο�  συμβου� λιο του περιοδικου�  Il Saggiatore musicale (Bologna).

Πάνος Βλαγκόπουλος: Γεννη� θηκε το 1961 και, μετα�  τις εγκυ� κλιες σπουδε�ς στην 
Ευαγγελικη�  Σχολη�  Ν. Σμυ� ρνης, σπου� δασε Νομικα�  στην Ελλα� δα και Μουσικολογι�α 
στη Βασιλει�α και την Κε�ρκυρα. Ολοκλη� ρωσε τη διδακτορικη�  διατριβη�  του πα� νω 
στη μουσικη�  ιστοριογραφι�α της Ars nova στο Ιο� νιο Πανεπιστη� μιο υπο�  την επι�βλεψη 
της Irmgard Lerch-Καλαβρυτινου� . Έχει συμμετα� σχει με ανακοινω� σεις σε συνε�δρια 
στην Αθη� να, την Οξφο� ρδη, τη Βιε�ννη κ.α. Διετε�λεσε Υπευ� θυνος Προσκτη� σεων και 
Εκπαιδευτικω� ν Προγραμμα� των στην Μεγα� λη Μουσικη�  Βιβλιοθη� κη της Ελλα� δος 
«Λίλιαν Βουδου� ρη» απο�  το 1995 ε�ως το 2003. Απο�  το 2003 διδα� σκει στο Τμη� μα 
Μουσικω� ν Σπουδω� ν του Ιονι�ου Πανεπιστημι�ου, ο� που το 2007 εξελε�γη Επι�κουρος. 
Γνωρι�ζει Αγγλικα� , Γερμανικα� , Ιταλικα�  και Γαλλικα� . Τα ερευνητικα�  του ενδιαφε�ρο-
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ντα επικεντρω� νονται σε γενικο� τερα θε�ματα αισθητικη� ς, αλλα�  και σε ζητη� ματα ιδε-
ολογι�ας στην ιστορι�α της νε�ας ελληνικη� ς μουσικη� ς.

Πέτρος Βούβαρης: Επι�κουρος Καθηγητη� ς στη Μορφολογι�α και Ανα� λυση της Μου-
σικη� ς στο Τμη� μα Μουσικη� ς Επιστη� μης και Τε�χνης του Πανεπιστημι�ου Μακεδονι�ας. 
Ει�ναι κα� τοχος μεταπτυχιακου�  διπλω� ματος απο�  το University of North Carolina-
Greensboro και διδακτορικου�  διπλω� ματος απο�  το University of Wisconsin-Madi-
son των ΗΠΑ. Τα ερευνητικα�  του ενδιαφε�ροντα αφορου� ν κυρι�ως σε αναλυτικε�ς και 
ερμηνευτικε�ς προσεγγι�σεις της μουσικη� ς του πρω� ιμου μοντερνισμου�  και, ειδικο� -
τερα, της μουσικη� ς του Νι�κου Σκαλκω� τα. Εισηγη� σεις του ε�χουν παρουσιαστει� σε 
συνε�δρια στην Ελλα� δα, την Κυ� προ, τη Σερβι�α, την Ολλανδι�α και τις ΗΠΑ, ενω�  α� ρθρα 
του ε�χουν δημοσιευτει� σε ελληνικα�  και ξε�να περιοδικα�  (Πολυφωνία, Muse-e-journal, 
American Music Teacher). Η ενεργη�  καλλιτεχνικη�  του δρα� ση περιλαμβα� νει ρεσιτα� λ 
μουσικη� ς για σο� λο πια� νο και ρεσιτα� λ μουσικη� ς δωματι�ου το� σο στην Ελλα� δα ο� σο 
και στις ΗΠΑ. Ει�ναι με�λος του Δ.Σ. της Ελληνικη� ς Μουσικολογικη� ς Εταιρει�ας.

Σταματία Γεροθανάση: Πτυχι�ο και διδακτορικο�  δι�πλωμα (Τμη� μα Μουσικω� ν 
Σπουδω� ν, Σχολη�  Καλω� ν Τεχνω� ν, Α.Π.Θ.). Diploma και Master of Voice Performance 
(Μ.Α.) (Folkwang Universität der Künste). Πτυχι�α Πια� νου, Ανω� τερων Θεωρητικω� ν, 
Δι�πλωμα Μονωδι�ας. Απο�  την καλλιτεχνικη�  περι�οδο 2012-2013 με�λος του καλλι-
τεχνικου�  δυναμικου�  του Mecklenburgisches Staatstheater Schwerin με εμφανι�σεις, 
μεταξυ�  α� λλων, στους ρο� λους της Susanna (Le nozze di Figaro), της Tatjana (Eugen 
Onegin), της Mimì� (La Bohème), της Rose (Dead Man Walking), της Baronin Freimann 
(Der Wildschütz), της Anne (The Rake’s Progress) και της Violetta (La Traviata). Υπο� -
τροφος του Ι.Κ.Υ., υποτροφι�α Αριστει�ας της Επιτροπη� ς Ερευνω� ν Α.Π.Θ., υπο� τρο-
φος της Folkwang Universität der Künste, κα� τοχος DAAD-Preis, υπο� τροφος Richard 
Wagner-Verband, κα� τοχος Conrad-Ekhof-Preis. Τα ερευνητικα�  ενδιαφε�ροντα και οι 
δημοσιευ� σεις της εστια� ζουν στην περιοχη�  της μουσικη� ς δραματουργι�ας της ο� περας.

Δημήτρης Γιαννέλος: Έκανε τις βασικε�ς μουσικε�ς σπουδε�ς του στην Αθη� να (βυζα-
ντινη�  και ευρωπαϊκη� ), ενω�  τις πανεπιστημιακε�ς του σπουδε�ς στο Παρι�σι: μουσικο-
λογι�α (πτυχι�ο, μεταπτυχιακο�  και διδακτορικο�  στην εθνομουσικολογι�α με θε�μα στη 
βυζαντινη�  μουσικη� ) και πληροφορικη�  (1977-1979). Επι�σης, σπου� δασε δι�πλα σε 
σημαντικου� ς δασκα� λους, ο� πως οι Julien Falk (ανω� τερα θεωρητικα�  της μουσικη� ς), 
Iégor Reznikoff (φωνητικε�ς τεχνικε�ς τροπικη� ς εκφω� νησης), Talip O� zkan (ταμπου-
ρα�  και θαμπου� ρα), ομα� δα Mevlana του Kudsi Ergüner (μουσικη�  Σου� φι). Έχει κα� νει 
επιτο� πια ε�ρευνα σε δια� φορες περιοχε�ς στην Ελλα� δα (1975-1985) και στην Κα� τω 
Ιταλι�α (2001). Εργα� στηκε ως ερευνητη� ς (1987-1990) στο Εθνικο�  Κε�ντρο Ερευνω� ν 
της Γαλλι�ας (CNRS), σε δικο�  του προ�γραμμα για την αυτοματοποι�ηση της ε�ρευνας 
στη βυζαντινη�  μουσικολογι�α. Απο�  το 1986 συμμετε�χει με ανακοινω� σεις σε διεθνη�  
συνε�δρια και ε�χει εκδω� σει τε�σσερα βιβλι�α στον τομε�α της βυζαντινη� ς μουσικολο-
γι�ας. Έχει διδα� ξει εννε�α χρο� νια στο Πανεπιστη� μιο Paris IV – Σορβο� ννη (Ινστιτου� -
το Εφαρμοσμε�νων Ανθρωπιστικω� ν Επιστημω� ν, ISHA) και απο�  το 1999 διδα� σκει 
στο Ιο� νιο Πανεπιστη� μιο, ο� που ε�χει επι�σης επιβλε�ψει ε�ξι διδακτορικε�ς διατριβε�ς 
στη βυζαντινη�  μουσικη�  και επιβλε�πει α� λλες τρεις. Ει�ναι με�λος ελληνικω� ν και ξε�νων 
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ερευνητικω� ν ομα� δων και τα ερευνητικα�  του ενδιαφε�ροντα επικεντρω� νονται στην 
εθνομουσικολογικη�  προσε�γγιση ζητημα� των θεωρι�ας και πρα� ξης της βυζαντινη� ς 
μουσικη� ς απο�  τον 19ο αιω� να και μετα� .

Δημήτρης Γιάννου: Γεννη� θηκε στην Αθη� να. Σπου� δασε στην Φιλοσοφικη�  Σχολη�  
του Πανεπιστημι�ου Αθηνω� ν (πτυχι�ο Ιστορι�ας – Αρχαιολογι�ας), στο Ωδει�ο Αθηνω� ν 
(βιολι�, βιο� λα, δι�πλωμα βιο� λας στην τα� ξη του Τ. Αποστολι�δη), με τον Γ. Α. Παπαϊ-
ωα� ννου θεωρητικα�  και τεχνικε�ς συ� νθεσης και στο Πανεπιστη� μιο της Κολωνι�ας 
(μουσικολογι�α, γλωσσολογι�α, φιλοσοφι�α), ο� που ανεκηρυ� χθη διδα� κτορας στην 
μουσικολογι�α. Εργα� στηκε ως μουσικο� ς στην Εθνικη�  Λυρικη�  Σκηνη�  και το 1985 εξε-
λε�γη με�λος ΔΕΠ στο Τμη� μα Μουσικω� ν Σπουδω� ν του ΑΠΘ. Έχει διδα� ξει με δια� φορες 
σχε�σεις εργασι�ας η�  με προγρα� μματα ανταλλαγω� ν στο Πανεπιστη� μιο της Κολωνι�ας 
(γλωσσολογι�α), στο Πανεπιστη� μιο Κρη� της, στο Πανεπιστη� μιο του Ίνσμπρουκ, στο 
Πανεπιστη� μιο του Ελσι�νκι κ.α. Απο�  το 2012 ει�ναι ομο� τιμος καθηγητη� ς του ΑΠΘ.

Ρενάτα Δαλιανούδη: Απο� φοιτη του Τμη� ματος Μουσικω� ν Σπουδω� ν του Ε.Κ.Π.Α. 
(Άριστα, 9,70) και Δρ. Μουσικολογι�ας του ι�διου Τμη� ματος με θε�μα διδακτορικη� ς 
διατριβη� ς: Ο Μάνος Χατζιδάκις και η ελληνική λαϊκή μουσική παράδοση. Σπου� δασε 
πια� νο στο Ωδει�ο Αθηνω� ν και ο� ργανο, ακορντεο� ν, κιθα� ρα και ε�ντεχνο χορο�  (συ� στη-
μα R.Α.D.) στο Εθνικο�  Ωδει�ο Αθηνω� ν.
 Έχει συμμετα� σχει σε ερευνητικα�  προγρα� μματα για την καταγραφη� , δια� σω-
ση και ψηφιοποι�ηση του ελληνικου�  μουσικου�  πολιτισμου� . Η προϋπηρεσι�α της περι-
λαμβα� νει εργασι�α στην Ε.Ρ.Α. 3 ως μουσικο� ς παραγωγο� ς και διδασκαλι�α στο Τμη� μα 
Μουσικω� ν Σπουδω� ν του Ε.Κ.Π.Α. (Π.Δ. 407), στο Α.Τ.Ε.Ι. Ιονι�ων Νη� σων (Εντεταλμε�-
νη Επι�κουρη), στο Ε.Α.Π. και στο Τμη� μα Ιστορι�ας & Αρχαιολογι�ας του Πανεπιστη-
μι�ου Ιωαννι�νων (Λε�κτορας). Συνεργα� ζεται με το Ι.Ε.Π. ως: α) Ειδικη�  Επιστη� μων-Συ-
ντονι�στρια για τη Μουσικη�  και Καλλιτεχνικη�  Παιδει�α στο «Ψηφιακο�  Σχολει�ο 21ος 
αιω� νας», β) Εκπονη� τρια του Προγρα� μματος Σπουδω� ν για την Οργανολογι�α (Ευρω-
παϊκη�  Μουσικη�  – Μουσικα�  Σχολει�α) και γ) Εκπονη� τρια του Οδηγου�  Εκπαιδευτικου�  
για τον Χορο�  (Καλλιτεχνικα�  Σχολει�α).
 Έχει συγγρα� ψει τρεις μετα-διδακτορικε�ς μονογραφι�ες και πα� μπολλα α� ρ-
θρα, λη� μματα και εισηγη� σεις. Πεδι�α ενδιαφε�ροντος: ε�ντεχνη λαϊκη�  μουσικη� , μουσι-
κη�  στο θε�ατρο και τον κινηματογρα� φο. Διακρι�σεις: 31 υποτροφι�ες απο� : α) Ι.Κ.Υ., β) 
Πανεπιστη� μιο Αθηνω� ν, γ) Ίδρυμα Τεχνολογι�ας και Έρευνας / Ινστιτου� το Μεσογει-
ακω� ν Σπουδω� ν, δ) Ωδει�ο Αθηνω� ν, ε) Εθνικο�  Ωδει�ο Αθη� νας. Μιλα� : Αγγλικα� , Γαλλικα� , 
Γερμανικα� , Ιταλικα�  και Ισπανικα� .

Νεκταρία Δελβινιώτη-Βασιλείου: Γεννη� θηκε στις 2 Φεβρουαρι�ου 1981 στο Μα-
ρου� σι Αττικη� ς. Το 1998 ειση� χθη στο Τμη� μα Μουσικω� ν Σπουδω� ν του Πανεπιστημι�ου 
Αθηνω� ν. Το 1999 ε�λαβε το Πτυχι�ο Πια� νου και το Πτυχι�ο Αρμονι�ας. Αποφοι�τησε απο�  
το Τ.Μ.Σ. το 2003. Το 2004 ανε�λαβε την εκπο� νηση διδακτορικη� ς διατριβη� ς με θε�μα 
την Επιστολογραφία του Μανώλη Καλομοίρη και επιβλε�ποντα καθηγητη�  τον κ. Νι-
κο� λαο Μαλια� ρα. Την ι�δια χρονια�  ε�λαβε το Δι�πλωμα Πια� νου απο�  το Ωδει�ο Κλασικη� ς 
και Συ� γχρονης Μουσικη� ς του Σπυ� ρου Μα� ζη (τα� ξη κ. Χαρα� ς Φωτοπου� λου). Εργα� -
στηκε σε ολοη� μερα δημοτικα�  σχολει�α του Κερατσινι�ου και στο Μουσικο�  Σχολει�ο 
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Αγρινι�ου. Ως μο� νιμη εκπαιδευτικο� ς απο�  το 2004 στο Γυμνα� σιο Κομποτι�ου Άρτας, 
στο 4ο Γυμνα� σιο Πρε�βεζας και, απο�  το 2010, στο Μουσικο�  Σχολει�ο Πρε�βεζας με 
ειδικο� τητα Πια� νο. Το 2008 ε�λαβε το Πτυχι�ο Βυζαντινη� ς Μουσικη� ς απο�  τη Σχολη�  Βυ-
ζαντινη� ς Μουσικη� ς της Ιερα� ς Μητροπο� λεως Νικοπο� λεως και Πρεβε�ζης και το 2010 
το αντι�στοιχο Δι�πλωμα. Κατε�χει την αγγλικη�  και ιταλικη�  γλω� σσα. Το 2012 πραγμα-
τοποι�ησε ανακοι�νωση στα αγγλικα�  στο πλαι�σιο του Διεθνου� ς Μουσικολογικου�  Συ-
νεδρι�ου «Crossroads» (Αριστοτε�λειο Πανεπιστη� μιο, Θεσσαλονι�κη). Βρι�σκεται στο 
συγγραφικο�  στα� διο της διατριβη� ς. Ει�ναι χορωδο� ς στη Μικτη�  Χορωδι�α «Αρμονι�α» 
Πρε�βεζας. Συνεργα� ζεται ως πιανι�στα με τη χορωδι�α «Ηχοχρω� ματα» Πρε�βεζας. Ει�ναι 
παντρεμε�νη με τρι�α παιδια� .

Νικόλαος Δημηνάκης: Απο� φοιτος του Τμη� ματος Μουσικω� ν Σπουδω� ν της Σχολη� ς 
Καλω� ν Τεχνω� ν του Α.Π.Θ. (2008). Το θε�μα της διπλωματικη� ς του εργασι�ας η� ταν η 
ανα� λυση των ε�ργων για σο� λο σαξο� φωνο του συνθε�τη Δημη� τρη Νικολα� ου. Στο ι�διο 
Τμη� μα εκπονει� απο�  το 2010 το διδακτορικο�  του στον τομε�α της συστηματικη� ς μου-
σικολογι�ας (επιβλε�πων καθηγητη� ς: Κ. Τσου� γκρας). Η διατριβη�  του σχετι�ζεται με την 
ανα� λυση του ε�ργου Nine Etudes for Saxophones in Four Books του Christian Lauba. 
Έχει παρουσια� σει και δημοσιευ� σει α� ρθρα του σε πρακτικα�  δυ� ο διεθνω� ν μουσικολο-
γικω� ν συνεδρι�ων: “Timbral & Textural Evolution as Determinant Factors of Auditory 
Streaming Segregation in Christian Lauba’s Stan” (ICMC / ESCOM – Θεσσαλονι�κη 
2012) και “Formation & Evolution of the National Element in Dimitri Nicolau’s Bis 
For Two, op. 236, for Alto Saxophone and Piano” (The National Element in Music 
– Αθη� να 2013), ενω�  το ακαδημαϊκο�  ε�τος 2013-2014 συμμετει�χε στην ερευνητικη�  
ομα� δα CoInvent (Concept Invention Theory) του ευρωπαϊκου�  προγρα� μματος FP7 
(Α.Π.Θ.) ως επιστημονικο� ς συνεργα� της (επιστ. υπευ� θυνος: Αιμ. Καμπουρο� πουλος). 
Στο Τμη� μα Μουσικω� ν Σπουδω� ν της Σχολη� ς Καλω� ν Τεχνω� ν του Α.Π.Θ. ε�χει διδα� ξει 
ως Π.Δ. 407 τα μαθη� ματα: «Ντιντζερι�ντου: “Πρωτο�γονοι” η� χοι και η εξε�λιξη τους», 
«Αρμονι�α Ι», «Αρμονι�α ΙΙ». Ει�ναι κα� τοχος πτυχι�ου αντι�στιξης (2007), καθω� ς και του 
πρω� του αναγνωρισμε�νου διπλω� ματος σαξοφω� νου (2008 – τα� ξη Θ. Σωτηρια� δη) 
απο�  το Κρατικο�  Ωδει�ο Θεσσαλονι�κης, αποσπω� ντας βραβει�α και διακρι�σεις σε δια-
γωνισμου� ς. Συνεργα� στηκε σε αρκετε�ς παραστα� σεις με το Με�γαρο Μουσικη� ς και την 
Κρατικη�  Ορχη� στρα Θεσσαλονι�κης. Ταυτο�χρονα υπη� ρξε με�λος ποικι�λων και ετερο� -
κλιτων μουσικω� ν σχημα� των της Θεσσαλονι�κης και του Μακεδονικου�  Κουαρτε�του 
Σαξοφω� νων (2003-2009).

Αυγούστα Ευθυμίου: Απο� φοιτος του Τμη� ματος Μουσικω� ν Σπουδω� ν του Ιονι�ου 
Πανεπιστημι�ου. Απο�  το 2005 εργα� ζεται στην Πρωτοβα� θμια και Δευτεροβα� θμια 
Εκπαι�δευση ως αναπληρω� τρια εκπαιδευτικο� ς μουσικη� ς, ενω�  παρα� λληλα εργα� ζε-
ται ως μουσικο� ς και στην ιδιωτικη�  προσχολικη�  και ωδειακη�  εκπαι�δευση. Εκπονει� 
διδακτορικη�  διατριβη�  στο Τμη� μα Μουσικω� ν Σπουδω� ν του Ιονι�ου Πανεπιστημι�ου με 
θε�μα Η αισθητική εμπειρία ως δημιουργική εμπειρία έκφρασης μέσα από την εφαρ-
μογή διδακτικών προσεγγίσεων που βασίζονται στο συνδυασμό Μουσικής και Εικό-
νας, υπο�  την επι�βλεψη της Επι�κουρης Καθηγη� τριας κ. Ζωη� ς Διονυσι�ου. Παρα� λληλα 
απασχολει�ται στο Τμη� μα Μουσικω� ν Σπουδω� ν του Ιονι�ου Πανεπιστημι�ου ως ωρο-
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μι�σθια μεταπτυχιακη�  φοιτη� τρια για την επικουρι�α καθηγητω� ν του Τμη� ματος στο 
διδακτικο�  ε�ργο, στον τομε�α της Μουσικη� ς Παιδαγωγικη� ς.

Γιώργος Ζερβός: Πτυχιου� χος Φυσικη� ς του Φυσικομαθηματικου�  Τμη� ματος του Πα-
νεπιστημι�ου Αθηνω� ν (1979). Σπου� δασε ανω� τερα θεωρητικα�  και πια� νο στο Ελληνι-
κο�  Ωδει�ο και στο Ορφει�ο και συ� νθεση με τον Για� ννη Ιωαννι�δη. Έχει κα� νει μεταπτυ-
χιακε�ς σπουδε�ς στη Γαλλι�α (D.E.A. στο Πανεπιστη� μιο Paris I – Panthéon-Sorbonne) 
και ει�ναι διδα� κτορας του Τμη� ματος Μουσικω� ν Σπουδω� ν του Πανεπιστημι�ου Θεσ-
σαλονι�κης.
 Έχει γρα� ψει α� ρθρα για τη μουσικη�  του 20ου�  αιω� να, ε�χει δω� σει διαλε�ξεις και 
ε�χει συμμετα� σχει σε πολλα�  συνε�δρια. Το 2001 εκδο� θηκαν απο�  τον εκδοτικο�  οι�κο Κ. 
Παπαγρηγορι�ου – Χ. Να� κας δυ� ο βιβλι�α του με τι�τλους: Schönberg, Berg, Webern: Η 
κρίση της μουσικής δια μέσου της κρίσης του θέματος και των μορφών και Ο Νίκος 
Σκαλκώτας και η ευρωπαϊκή παράδοση της μουσικής των αρχών του 20ού αιώνα.
 Έργα του ε�χουν παιχτει� στην Ελλα� δα και το εξωτερικο�  (Ιταλι�α, Βουλγαρι�α, 
Κυ� προ, Γαλλι�α, Αμερικη� ) και ε�χουν ηχογραφηθει� απο�  την Ελληνικη�  Ραδιοφωνι�α, 
ενω�  παραγγελι�ες για συ� νθεση μουσικω� ν ε�ργων του�  ε�χουν δοθει� απο�  το Γ΄ Προ�γραμ-
μα, το Ινστιτου� το Γκαι�τε, τον ΟΜΜΑ κ.α� . Οι συνθε�σεις του εκδι�δονται απο�  τον εκ-
δοτικο�  οι�κο Κ. Παπαγρηγορι�ου – Χ. Να� κας και ε�ργα του ε�χουν δισκογραφηθει� απο�  
τις δισκογραφικε�ς εταιρει�ες Warner (Έρως και Ψυχή, 1999) και Agora (Σπουδή για 
κουαρτέτο εγχόρδων, 2000).
 Διδα� σκει μουσικη�  του 20ου�  αιω� να στο Τμη� μα Μουσικω� ν Σπουδω� ν του Πα-
νεπιστημι�ου Αθηνω� ν.

Ξένια Θεοδωρίδου: Σπου� δασε πια� νο στο Νε�ο Ωδει�ο Θεσσαλονι�κης, στις Ανω� τα-
τες Ακαδημι�ες Μουσικη� ς του Freiburg (τα� ξη T. Hazáy, παιδαγωγικο�  δι�πλωμα) και 
της Karlsruhe (τα� ξη S. Speidel, μεταπτυχιακο� ), και στο Conservatoire National 
Supérieur de Musique de Paris με τους Michel Beroff, Jean-Philippe Collard, Anne 
Queffelec και τον πιανι�στα του Ensemble Intercontemporain, Florent Boffard. Πα-
ρακολου� θησε επι�σης πολυα� ριθμα σεμινα� ρια πια� νου και μουσικη� ς δωματι�ου με δια� -
σημους καλλιτε�χνες, ο� πως οι G. Kurtág, L. Pohjola κ.α� .
 Αποφοι�τησε με α� ριστα απο�  το Τμη� μα Μουσικω� ν Σπουδω� ν του Αριστοτε-
λει�ου Πανεπιστημι�ου Θεσσαλονι�κης και ει�ναι διδα� κτωρ του αντι�στοιχου Τμη� ματος 
του Πανεπιστημι�ου Αθηνω� ν. Η διατριβη�  της, με τι�τλο Η μουσική δωματίου του Γιάν-
νη Α. Παπαϊωάννου έως το 1965, με έμφαση στα έργα σε τονικό ιδίωμα. Ιστορική-α-
ναλυτική μελέτη και κριτική έκδοση, εκπονη� θηκε με υποτροφι�α του Ι.Κ.Υ. και του 
κληροδοτη� ματος στη μνη� μη του Για� ννη Α. Παπαϊωα� ννου του Α.Π.Θ.
 Εργασι�ες της για τη νεοελληνικη�  μουσικη�  και με μουσικοπαιδαγωγικη�  θε-
ματικη�  ε�χουν παρουσιαστει� σε διεθνη�  συνε�δρια και δημοσιευτει� σε επιστημονικα�  
περιοδικα� .
 Έχει δω� σει πολυα� ριθμα ρεσιτα� λ και συναυλι�ες μουσικη� ς δωματι�ου στην 
Ελλα� δα, τη Γερμανι�α και την Αυστρι�α, και ε�χει εμφανιστει� ως σολι�στ με τη Δημοτικη�  
Ορχη� στρα Θεσσαλονι�κης, αποσπω� ντας ευνοϊκε�ς κριτικε�ς. Επι�σης, κε�ρδισε βραβει�α 
σε πανελλη� νιους διαγωνισμου� ς πια� νου και ηχογρα� φησε για την ΕΡΤ3 και το γερμα-
νικο�  ραδιο� φωνο (SWR).
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 Διδα� σκει πια� νο στο Μουσικο�  Σχολει�ο Θεσσαλονι�κης, ενω�  δι�δαξε επι�σης στο 
Τμη� μα Μουσικη� ς Επιστη� μης και Τε�χνης βα� σει του ΠΔ 407/80.

Αναστασία Κακάρογλου: Γεννη� θηκε στην Αθη� να το 1980. Ει�ναι απο� φοιτος των 
Τμημα� των Μουσικω� ν Σπουδω� ν και Γαλλικη� ς Γλω� σσας και Φιλολογι�ας του Πανε-
πιστημι�ου Αθηνω� ν. Ει�ναι επι�σης διπλωματου� χος πια� νου του Αττικου�  Ωδει�ου Αθη-
νω� ν. Ως υπο� τροφος του ΙΚΥ εκπο� νησε διδακτορικη�  διατριβη�  στο Τμη� μα Μουσικω� ν 
Σπουδω� ν του Πανεπιστημι�ου Αθηνω� ν με θε�μα Γάλλοι ερευνητές της ελληνικής μου-
σικής στα τέλη του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ού: Louis-Albert Bourgault-Du-
coudray, Maurice Emmanuel, Hubert Pernot. Αναγορευ� τηκε διδα� κτωρ του Τμη� ματος 
Μουσικω� ν Σπουδω� ν του Πανεπιστημι�ου Αθηνω� ν το 2013. Εργα� ζεται ως εκπαιδευ-
τικο� ς μουσικη� ς στην Πρωτοβα� θμια Εκπαι�δευση.

Μαγδαληνή Καλοπανά: Διδα� κτωρ μουσικολογι�ας του Πανεπιστημι�ου Αθηνω� ν 
(2009). Ως μουσικολο�γος ε�χει συνεργαστει� με το Με�γαρο Μουσικη� ς Αθηνω� ν, το Τρι�-
το Προ�γραμμα της Ελληνικη� ς Ραδιοφωνι�ας Τηλεο� ρασης, την Ένωση Ελλη� νων Μου-
σουργω� ν, το Συ� λλογο Φι�λων Δημη� τρη Δραγατα� κη και α� λλους φορει�ς σε εκδο� σεις, 
μουσικε�ς παραγωγε�ς και συναυλι�ες. Την περι�οδο 2001-2003 διετε�λεσε Συ� μβουλος 
πολιτιστικω� ν θεμα� των της Γενικη� ς Γραμματει�ας Ολυμπιακω� ν Αγω� νων 2004 και 
συμμετει�χε στην Οργανωτικη�  Επιτροπη�  της 11ης Biennale Νε�ων Δημιουργω� ν Ευ-
ρω� πης και Μεσογει�ου (6-15 Ιουνι�ου 2003). Κει�μενα�  της ε�χουν παρουσιαστει� σε διε-
θνη�  μουσικολογικα�  συνε�δρια στην Ελλα� δα και στο εξωτερικο�  και ε�χουν εκδοθει� σε 
το� μους πρακτικω� ν και μουσικολογικα�  περιοδικα� . Ει�ναι με�λος της Επιστημονικη� ς 
και της Συντακτικη� ς Επιτροπη� ς της Πολυφωνίας.

Κώστας Καρδάμης: Μουσικολο�γος, επι�κουρος καθηγητη� ς στο Τμη� μα Μουσικω� ν 
Σπουδω� ν του Ιονι�ου Πανεπιστημι�ου με γνωστικο�  αντικει�μενο την Ιστορι�α της Νε-
οελληνικη� ς Μουσικη� ς. Στα ερευνητικα�  ενδιαφε�ροντα�  του συμπεριλαμβα� νονται, 
επι�σης, η μουσικη�  για συ� νολα πνευστω� ν, η ο� περα και η δια� δραση μουσικη� ς, κοινω-
νι�ας και πολιτικη� ς. Ει�ναι με�λος του Εργαστηρι�ου Ελληνικη� ς Μουσικη� ς του Τμη� μα-
τος Μουσικω� ν Σπουδω� ν, της συντακτικη� ς ομα� δας των περιοδικω� ν Μουσικός Λόγος 
και Μουσικός Ελληνομνήμων, καθω� ς και της ελληνικη� ς επιτροπη� ς της RILM. Απο�  το 
2003 ε�χει αναλα� βει την επιμε�λεια του Αρχει�ου και του Μουσει�ου της Φιλαρμονικη� ς 
Εταιρει�ας Κερκυ� ρας.

Μαίη Κοκκίδου (M.Ed., Ph.D.): Γεννη� θηκε στη Θεσσαλονι�κη. Έχει υπηρετη� σει ως 
μουσικο� ς και νηπιαγωγο� ς στην Πρωτοβα� θμια Εκπαι�δευση και ε�χει διδα� ξει ως ει-
δικη�  επιστη� μονας στο Πανεπιστη� μιο Δυτικη� ς Μακεδονι�ας (Παιδαγωγικο�  Τμη� μα 
Δημοτικη� ς Εκπαι�δευσης, Τμη� μα Εικαστικω� ν και Εφαρμοσμε�νων Τεχνω� ν). Ση� μερα 
διδα� σκει στο Μεταπτυχιακο�  Προ�γραμμα Σπουδω� ν «Σημειωτικη�  και Επικοινωνι�α» 
του Πανεπιστημι�ου Δυτικη� ς Μακεδονι�ας και στο Μεταπτυχιακο�  «Διδακτικη�  της 
Μουσικη� ς» στο Τμη� μα Μουσικη� ς Επιστη� μης και Τε�χνης του Πανεπιστημι�ου Μακε-
δονι�ας. Εκπονει� παρα� λληλα μεταδιδακτορικη�  ε�ρευνα στο αντικει�μενο «Μουσικο� ς 
Γραμματισμο� ς και Οικογε�νεια».
 Άρθρα της ε�χουν δημοσιευτει� σε πολλα�  επιστημονικα�  διεθνη�  περιοδικα� . 
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Έχει συμμετα� σχει με προφορικε�ς ανακοινω� σεις σε πολλα�  παγκο� σμια και πανελλη� -
νια συνε�δρια. Ει�ναι συγγραφε�ας πολλω� ν βιβλι�ων, μεταξυ�  των οποι�ων: Το σχολείο – 
εργαστήρι τέχνης και δημιουργίας (με την «Ελα� τε να παι�ξουμε»), Τέχνη και διαθεμα-
τικές εφαρμογές (επιμε�λεια), European Music Curricula: Philosophical Orientations, 
Trends, and Comparative Validation, Η εμψύχωση στη διδασκαλία – μάθηση και Διδα-
κτική της μουσικής.
 Διετε�λεσε προ� εδρος της Ελληνικη� ς Ένωσης για τη Μουσικη�  Εκπαι�δευση 
(2007-2012). Τα ακαδημαϊκα�  και ερευνητικα�  της ενδιαφε�ροντα αφορου� ν στη Μου-
σικη�  Σημειωτικη� , στα Προγρα� μματα Σπουδω� ν Μουσικη� ς Εκπαι�δευσης, στην Ολι-
στικη�  Αισθητικη�  Αγωγη�  και στη Φιλοσοφι�α της Μουσικη� ς Εκπαι�δευσης. Κομβικο�  
αντικει�μενο στην προ� σφατη ερευνητικη�  της δραστηριοποι�ηση ει�ναι η πολυτροπικη�  
προ� σληψη και αντι�ληψη της μουσικη� ς.

Βασιλική Κουτσομπίνα: Διδα� κτωρ μουσικολογι�ας (Ph.D.) του Πανεπιστημι�ου 
του Σινσινα� τι με ειδι�κευση στη μουσικη�  του υ� στερου Μεσαι�ωνα και της Αναγε�ν-
νησης. Κατε�χει επι�σης τον τι�τλο Master of Music (M.M.) απο�  το Πανεπιστη� μιο του 
Χα� ρτφορντ, ΗΠΑ, με μεταπτυχιακη�  εργασι�α στα υ� στερα ε�ργα για τσε�λο και πια� νο 
του Νι�κου Σκαλκω� τα, και Πτυχι�ο Χημει�ας απο�  το Πανεπιστη� μιο Αθηνω� ν. Έχει λα� -
βει διακρι�σεις και υποτροφι�ες, μεταξυ�  των οποι�ων και το Βραβει�ο Διακεκριμε�νης 
Διατριβη� ς του Πανεπιστημι�ου του Σινσινα� τι. Οι μελε�τες της σε θε�ματα μουσικη� ς 
ρητορικη� ς και ανα� λυσης στην κοσμικη�  αναγεννησιακη�  μουσικη�  ε�χουν δημοσιευθει� 
σε ε�γκριτα επιστημονικα�  περιοδικα� , ο� πως το Early Music, το TVNM και το Journal 
of the Alamire Foundation. Έχει παρουσια� σει την ε�ρευνα�  της σε διεθνη�  μουσικολο-
γικα�  συνε�δρια, μεταξυ�  των οποι�ων το συνε�δριο της Αμερικα� νικης Μουσικολογικη� ς 
Εταιρει�ας, της Διεθνου� ς Μουσικολογικη� ς Εταιρει�ας και της Αμερικα� νικης Εταιρει�ας 
Αναγεννησιακω� ν Σπουδω� ν. Συμμετε�χει στην ερευνητικη�  ομα� δα για την ψηφιακη�  
ε�κδοση και αποκατα� σταση των πολυφωνικω� ν τραγουδιω� ν του γα� λλου εκδο� τη 
Nicolas DuChemin στο Κε�ντρο Αναγεννησιακω� ν Σπουδω� ν της Τουρ και ολοκληρω� -
νει μονογραφι�α πα� νω σε θε�ματα διακειμενικο� τητας στα κοσμικα�  γαλλικα�  τραγου� -
δια του 16ου αιω� να. Η Δρ. Κουτσομπι�να ε�χει διδα� ξει θε�ματα ιστορι�ας της μουσικη� ς 
στο Πανεπιστη� μιο του Σινσινα� τι σε μεταπτυχιακο�  επι�πεδο (2001-2004, 2013), ενω�  
απο�  το 2010 διδα� σκει στο Μουσικο�  Τμη� μα του Hellenic American University στην 
Αθη� να.

Sabine Koch: Μεταδιδακτορικη�  ερευνη� τρια στο Ιο� νιο Πανεπιστη� μιο. Σπου� δα-
σε μουσικολογι�α στο Πανεπιστη� μιο της Λειψι�ας και στο Πανεπιστη� μιο του Εδιμ-
βου� ργου, ο� που και δι�δαξε μουσικη�  ανα� λυση, ιστορι�α και φιλοσοφι�α της μουσικη� ς. 
Απε�κτησε τον διδακτορικο�  της τι�τλο το 2014 για τη διατριβη�  της στον Με�ντελσον 
απο�  το Πανεπιστη� μιο του Εδιμβου� ργου με υποτροφι�α απο�  το FfWG (2010) και το 
Deutscher Akademischer Austausch Dienst (DAAD, 2005). Η παρου� σα ε�ρευνα�  της, 
χρηματοδοτου� μενη απο�  το ΙΚΥ, ε�χει τι�τλο «Η συ� νθεση μουσικη� ς απο�  την Ανατολη�  
προς τη Δυ� ση στον δε�κατο ε�νατο αιω� να: η περι�πτωση των Stamaty, Λα� λα και Ρια� -
δη». Οι δημοσιευ� σεις της περιλαμβα� νουν μελε�τες πα� νω στον Μπερλιο� ζ και τον 
Warlock στη γερμανικη�  σειρα�  Die Großen Komponisten (Uni-edition) και αλλου� . 
Έχει παρουσια� σει την ε�ρευνα�  της σχετικα�  με την αισθητικη�  του δε�κατου ε�νατου αι-
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ω� να, την φιλοσοφι�α και τις θρησκευτικε�ς θεωρι�ες για την τε�χνη σε διεθνη�  συνε�δρια 
και σεμινα� ρια. Έχει επι�σης δραστηριοποιηθει� ως κριτικο� ς μουσικη� ς και εκδο� σεων 
μουσικω� ν ε�ργων.

Αθανασία Κυριακίδου: Ξεκι�νησε τις μουσικε�ς της σπουδε�ς στο Νε�ο Ωδει�ο Θεσσα-
λονι�κης και συνε�χισε στο Κρατικο�  Ωδει�ο Θεσσαλονι�κης. Αποφοι�τησε απο�  τις τα� ξεις 
ανω� τερων θεωρητικω� ν, Φλα� ουτου (πτυχι�ο, τα� ξη Ν. Δημο� πουλου) και Βυζαντινη� ς 
μουσικη� ς (δι�πλωμα, τα� ξη Ε. Ελευθερια� δη). Παρα� λληλα, μελε�τησε μπαρο� κ φλογε�-
ρα και μονωδι�α. Μαθη� τευσε στη διευ� θυνση ορχη� στρας με τον Κα� ρολο Τρικολι�δη. 
Σπου� δασε στο Τμη� μα Μουσικω� ν Σπουδω� ν του Αριστοτελει�ου Πανεπιστημι�ου Θεσ-
σαλονι�κης. Ολοκλη� ρωσε τις μεταπτυχιακε�ς της σπουδε�ς στη Διευ� θυνση Χορωδι�ας 
(D. Brinegar) και το διδακτορικο�  της με τι�τλο Η εκκλησιαστική πολυφωνική μουσική 
στους Ελληνορθόδοξους Ναούς του Αγ. Νικολάου της Τεργέστης και του Αγ. Γεωργί-
ου της Βενετίας από το 1840 έως το 1975. Αρχεία – Θεματικοί Κατάλογοι (υπο�  την 
επι�βλεψη της Ε. Νι�κα-Σαμψω� ν). Τα ερευνητικα�  της ενδιαφε�ροντα εστια� ζονται στην 
ιστορικη�  μουσικολογι�α, με ε�μφαση στη μελε�τη του χορωδιακου�  υλικου� . Έχει συμ-
μετα� σχει σε πολλε�ς συναυλι�ες στην Ελλα� δα και στο εξωτερικο� , ως φλαουτι�στρια, 
χορωδο� ς και μαε�στρος. Απε�σπασε δυο πρω� τες θε�σεις σε διαγωνισμου� ς διευ� θυνσης 
ορχηστρικω� ν συνο� λων. Έχει ιδρυ� σει το Εργαστη� ρι Διευ� θυνσης στη Θεσσαλονι�κη 
και δι�δαξε τα τμη� ματα Διευ� θυνσης Χορωδι�ας και Αρχαρι�ων στο 2ο, 3ο και 4ο Πα-
νελλη� νιο Masterclass για Διευ� θυνση Ορχη� στρας και Χορωδι�ας υπο�  τη διοργα� νωση 
του Δη� μου Αθηναι�ων και του διεθνου� ς φη� μης μαε�στρου Μ. Οικονο� μου. Την ακαδη-
μαϊκη�  χρονια�  2014-2015, ως μεταδιδακτορικη�  υπο� τροφος του Αριστοτελει�ου Πα-
νεπιστημι�ου, μελε�τησε το αντικει�μενο της χειρονομι�ας.
 Η Αντωνία Βασιλειάδου ει�ναι τελειο� φοιτη φοιτη� τρια του Τμη� ματος Μου-
σικω� ν Σπουδω� ν, Α.Π.Θ.

Μάρκος Λέκκας: Σπου� δασε συ� νθεση στο Πανεπιστη� μιο του York (BFA) και στο 
Πανεπιστη� μιο του Toronto (MusM και MusDoc). Διδα� σκει ανα� λυση και θεωρι�α 
της μουσικη� ς.

Irmgard Lerch-Καλαβρυτινού: Σπου� δασε φυσικη�  και μουσικολογι�α στο Πανε-
πιστη� μιο του Göttingen (Γερμανι�α). Η διατριβη�  της ασχολει�ται με ε�να χειρο�γραφο 
γαλλικη� ς πολυφωνι�ας του 14ου αιω� να. Απο�  το 1991 διδα� σκει ιστορικη�  μουσικολο-
γι�α στην Ελλα� δα, στο Ιο� νιο Πανεπιστη� μιο της Κε�ρκυρας και ε�πειτα στο Εθνικο�  και 
Καποδιστριακο�  Πανεπιστη� μιο Αθηνω� ν, αυτη�  την στιγμη�  ως Αναπληρω� τρια Καθη-
γη� τρια. Οι δημοσιευ� σεις της αφορου� ν την μουσικη�  ζωη�  και την ευρωπαϊκη�  μουσικη�  
στην Ελλα� δα στον 19ο και τον 20ο�  αιω� να, τη μεσαιωνικη�  πολυφωνι�α γενικω� ς και 
προβλη� ματα της σημειογραφι�ας της, καθω� ς και ζητη� ματα μουσικη� ς βιβλιοθηκονο-
μι�ας.

Απόστολος Λουφόπουλος: Επι�κουρος Καθηγητη� ς Τμη� ματος Τεχνω� ν Ήχου και 
Εικο� νας, Ιο� νιο Πανεπιστη� μιο (http://apostolosloufopoulos.wordpress.com). Σπου� -
δασε μουσικη�  στο Ιο� νιο Πανεπιστη� μιο (Πτυχι�ο Μουσικω� ν Σπουδω� ν) και στο Πανε-
πιστη� μιο City του Λονδι�νου (διδακτορικο�  στη μουσικη�  συ� νθεση). Το καλλιτεχνικο�  
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/ ερευνητικο�  ε�ργο του εστια� ζει στη συ� νθεση ηλεκτροακουστικη� ς μουσικη� ς και τον 
η� χο της φυ� σης, αλλα�  και στη συ� μμειξη πολλαπλω� ν μουσικω� ν υφω� ν. Η μουσικη�  του 
ε�χει εκτελεστει� παγκοσμι�ως σε γνωστε�ς διοργανω� σεις και φεστιβα� λ συ� γχρονης 
μουσικη� ς (ICMC, Synthese, L’Espace Du Son κ.α� .) και ε�χει βραβευτει� σε παγκο� σμιους 
διαγωνισμου� ς συ� νθεσης, ο� πως: Ars Electronica (Αυστρι�α) Bourges (Γαλλι�α), Noroit-
Leonce Petitot (Γαλλι�α), Metamorphoses (Βε�λγιο), SCRIME (Γαλλι�α), Space of Sound 
(Βε�λγιο), Franco Evangelisti (Ιταλι�α), Musica Nova (Τσεχι�α), Δ. Δραγατάκης (Ελλα� -
δα). Διδα� σκει ως επι�κουρος καθηγητη� ς στο Ιο� νιο Πανεπιστη� μιο, Τμη� μα Τεχνω� ν 
Ήχου και Εικο� νας. Έχει διδα� ξει στο ΤΕΙ Ιονι�ων Νη� σων και στο ΤΕΙ Ηπει�ρου. Έχει 
συμμετα� σχει σε διεθνη�  συνε�δρια και ερευνητικα�  προγρα� μματα και ε�χει εκπονη� σει 
εργασι�ες και α� ρθρα σχετικα�  με τη συ� νθεση και ανα� λυση της συ� γχρονης μουσικη� ς, 
την περιβαλλοντικη�  εκπαι�δευση και τη δημιουργικη�  χρη� ση των οπτικοακουστικω� ν 
με�σων. Ει�ναι ιδρυτικο�  με�λος του ΕΣΣΗΜ (Ελληνικο� ς Συ� νδεσμος Συνθετω� ν Ηλεκτρο-
ακουστικη� ς Μουσικη� ς) και της Ελληνικη� ς Εταιρει�ας Ακουστικη� ς Οικολογι�ας.

Νίκος Μαλιάρας: Γεννη� θηκε στην Αθη� να. Σπου� δασε φιλολογι�α στη Φιλοσοφικη�  
Σχολη�  του Πανεπιστημι�ου Αθηνω� ν και πια� νο στο Εθνικο�  Ωδει�ο Αθηνω� ν. Στη συνε�-
χεια πραγματοποι�ησε μεταπτυχιακε�ς σπουδε�ς Βυζαντινη� ς Φιλολογι�ας και Ιστορι�ας, 
Μουσικολογι�ας και Παιδαγωγικω� ν της Μουσικη� ς στο Πανεπιστη� μιο του Μονα� χου, 
απο�  το οποι�ο αναγορευ� θηκε διδα� κτωρ το 1990.
 Η πανεπιστημιακη�  του σταδιοδρομι�α ξεκι�νησε το 1992 απο�  το Πανεπιστη� -
μιο Κρη� της. Ση� μερα ει�ναι πρωτοβα� θμιος Καθηγητη� ς Ιστορικη� ς Μουσικολογι�ας και 
Διευθυντη� ς του Τομε�α Ιστορικη� ς και Συστηματικη� ς Μουσικολογι�ας και του Εργα-
στηρι�ου Μελε�της της Ελληνικη� ς Μουσικη� ς του Τμη� ματος Μουσικω� ν Σπουδω� ν του 
Πανεπιστημι�ου Αθηνω� ν. Διετε�λεσε Προ� εδρος του Τμη� ματος απο�  τον Σεπτε�μβριο 
του 2010 ε�ως τον Αυ� γουστο του 2014.
 Έχει δημοσιευ� σει πε�ντε βιβλι�α σε μορφη�  μονογραφι�ας και ε�χει επιμελη-
θει� την ε�κδοση α� λλων δυ� ο εκτενω� ν συλλογικω� ν το� μων. Έχει επι�σης δημοσιευ� σει 
δεκα� δες α� ρθρα και κει�μενα σε ελληνικα�  και διεθνη�  επιστημονικα�  περιοδικα� , ε�χει 
συμμετα� σχει σε πολλα�  διεθνη�  συνε�δρια στην Ελλα� δα και το εξωτερικο� , και υπη� ρξε 
συνεργα� της και επιμελητη� ς εκδο� σεων του Μεγα� ρου Μουσικη� ς Αθηνω� ν, ο� που ε�χει 
δημοσιευ� σει πολλε�ς μελε�τες του.
 Τα ερευνητικα�  του ενδιαφε�ροντα επικεντρω� νονται στην μελε�τη της βυζα-
ντινη� ς κοσμικη� ς μουσικη� ς και των μουσικω� ν οργα� νων, καθω� ς και στην μελε�τη της 
ιστορι�ας και της εργογραφι�ας της νεοελληνικη� ς ε�ντεχνης μουσικη� ς του 19ου και 
του 20ου�  αιω� να. Επι�σης, στην ιστορικη�  και αναλυτικη�  μελε�τη της μουσικη� ς του 
Μανω� λη Καλομοι�ρη και α� λλων εκπροσω� πων της Εθνικη� ς Σχολη� ς, καθω� ς και στην 
εξερευ� νηση του πεδι�ου της βυζαντινη� ς κοσμικη� ς μουσικη� ς και των μουσικω� ν οργα� -
νων με�σα απο�  τις ιστορικε�ς, φιλολογικε�ς, αρχαιολογικε�ς και εικονογραφικε�ς πηγε�ς. 
Έχει μελετη� σει επι�σης ιδιαι�τερα το ε�ργο των Μπαχ, Μπραμς, Σοπε�ν, Με�ντελσον και 
Στραβι�νσκυ και ε�χει δημοσιευ� σει σχετικε�ς μελε�τες.
 Ο Νι�κος Μαλια� ρας ει�ναι διευθυντη� ς της Μικτη� ς Χορωδι�ας του Τμη� ματος 
Μουσικω� ν Σπουδω� ν του Πανεπιστημι�ου Αθηνω� ν απο�  την ι�δρυση�  της (1998), με 
την οποι�α ε�χει εμφανιστει� στην Ελλα� δα και το εξωτερικο� , καθω� ς και της Παιδικη� ς 
Χορωδι�ας «Μανω� λης Καλομοι�ρης», η οποι�α ει�χε δεκαπενταετη�  συνεργασι�α με την 
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Εθνικη�  Λυρικη�  Σκηνη� , το Φεστιβα� λ Αθηνω� ν και το Με�γαρο Μουσικη� ς Αθηνω� ν. Ει�ναι 
ακο� μη ιδρυτικο�  με�λος και Αντιπρο� εδρος της Ελληνικη� ς Μουσικολογικη� ς Εταιρει�-
ας, Προ� εδρος της Καλλιτεχνικη� ς Επιτροπη� ς Μουσικω� ν Σχολει�ων του Υπουργει�ου 
Παιδει�ας, Προ� εδρος του ΔΣ της Αθηναϊκη� ς Συμφωνικη� ς Ορχη� στρας Νε�ων (ΑΣΟΝ), 
Γενικο� ς Γραμματε�ας του Συλλο�γου «Μανω� λης Καλομοι�ρης» και με�λος του Συλλο�γου 
των Φι�λων της Ελληνικη� ς Μουσικη� ς Βιβλιοθη� κης.

Εύα Μαντζουράνη: Μουσικολο�γος. Τα ακαδημαϊκα�  της προσο� ντα συμπεριλαμβα� -
νουν διδακτορικο�  απο�  το King’s College – London, MMus στη Θεωρι�α και Ανα� λυση 
της Μουσικη� ς & MMus στην Ιστορικη�  Μουσικολογι�α απο�  το Goldsmiths – University 
of London, καθω� ς και πτυχι�ο απο�  το Τμη� μα Μουσικω� ν Σπουδω� ν του Αριστοτελει�-
ου Πανεπιστημι�ου Θεσσαλονι�κης. Οι δημοσιευ� σεις της περιλαμβα� νουν α� ρθρα για 
μουσικολογικα�  ζητη� ματα και για τη μουσικη�  του Νι�κου Σκαλκω� τα, το βιβλι�ο The 
Life and Twelve-Note Music of Nikos Skalkottas (Ashgate, 2011), την επιμε�λεια του 
βιβλι�ου Polish Music Since 1945 (Musica Iagellonica, 2013) και την κριτικη�  ε�κδοση 
του Κοντσέρτου για βιολί του Νι�κου Σκαλκω� τα (Universal Edition, Βιε�ννη).

Διονυσία Μπλαζάκη: Γεννη� θηκε στην Αθη� να το 1962. Ει�ναι διδα� κτωρ του Τμη� μα-
τος Μουσικω� ν Σπουδω� ν του Πανεπιστημι�ου Αθηνω� ν (Ιου� λιος 2013). Ο τι�τλος της 
διατριβη� ς της ει�ναι: Η έννοια της αφαίρεσης στη μουσική αισθητική του Χέγκελ και 
του Σοπενχάουερ. Το 2005 αποφοι�τησε με α� ριστα απο�  τη Σχολη�  Ανθρωπιστικω� ν 
Σπουδω� ν του Ελληνικου�  Ανοιχτου�  Πανεπιστημι�ου, ολοκληρω� νοντας το προ�γραμμα 
«Σπουδε�ς στον Ελληνικο�  Πολιτισμο� ».
 Σπου� δασε κιθα� ρα με τον Γ. Κερτσο� πουλο στο Πινδα� ρειο Ωδει�ο Αθηνω� ν 
(1985, πτυχι�ο, και 1992, δι�πλωμα με α� ριστα παμψηφει�). Έκτοτε και για 29 συνα-
πτα�  ε�τη εργα� ζεται στην ωδειακη�  εκπαι�δευση. Την περι�οδο 2005-2009 συνεργα� στη-
κε ως πιστοποιημε�νη εκπαιδευ� τρια με τη Γενικη�  Γραμματει�α Εκπαι�δευσης Ενηλι�-
κων στα προγρα� μματα του Ι.Δ.ΕΚ.Ε. (Ινστιτου� το Διαρκου� ς Εκπαι�δευσης Ενηλι�κων) 
«Ακου� γοντας μουσικη� » και «Ελληνικη�  μουσικη� ».
 Η καλλιτεχνικη�  της δραστηριο� τητα στο μουσικο�  χω� ρο περιλαμβα� νει εμφα-
νι�σεις σε αι�θουσες συναυλιω� ν, πολιτιστικα�  κε�ντρα, ραδιο� φωνο και τηλεο� ραση. Ει�-
ναι με�τοχος των μουσικω� ν προτα� σεων «Kertsopoulos Aesthetics» και «Reinventing 
guitar». Δισκογραφικα�  συμμετε�χει στο CD Kertsopoulos Aesthetics, ο� πως και σε ηχο-
γραφη� σεις ε�ργων με την Ορχη� στρα Συ� γχρονης Μουσικη� ς της Ε.Ρ.Τ. Επι�σης, ε�χει ανα-
πτυ� ξει δραστηριο� τητα και στο θεατρικο�  χω� ρο, κυρι�ως με τα δυ� ο θεατρικα�  της ε�ργα: 
Οι όχθες της καρδιάς και Άνθρωποι..!; 2020 μ.Χ. (Δωδω� νη, 2002).

Δημήτριος Μπρόβας: Γεννη� θηκε στη Θεσσαλονι�κη και σπου� δασε στην Κε�ρκυρα 
(Τμη� μα Μουσικω� ν Σπουδω� ν του Ιονι�ου Πανεπιστημι�ου). Η διπλωματικη�  του εργα-
σι�α, υπο�  την επι�βλεψη του Χα� ρη Ξανθουδα� κη, πραγματευ� εται τις επεξεργασι�ες των 
παρτιμέντι του Φεναρο� λι απο�  τον Νικο� λαο Χαλικιο� πουλο-Μα� ντζαρο (μια αναθεω-
ρημε�νη μορφη�  της προ� κειται να εκδοθει�). Πα� νω στο ι�διο θε�μα ε�χει δω� σει διαλε�ξεις 
και ε�χει κα� νει ανακοινω� σεις σε συνε�δρια, το� σο στην Κε�ρκυρα (Τμη� μα Μουσικω� ν 
Σπουδω� ν) ο� σο και στην Αθη� να (Με�γαρο Μουσικη� ς). Άρθρα του που ε�χουν δημο-
σιευτει� σε περιοδικα�  ει�ναι: «Η φου� γκα και η σημασι�α της για τον Νικο� λαο Χαλικι-
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ο� πουλο Μα� ντζαρο με�σα απο�  το Rapporto του» (Μουσικός Λόγος, τ. 7) και «Το ε�ντε-
χνο τραγου� δι φορε�ας της νεοελληνικη� ς ποι�ησης» (Πόρφυρας, τ. 140). Ασχολει�ται 
επι�σης με τη μελε�τη της ελληνικη� ς μουσικη� ς ορολογι�ας. Απο�  το 2004 ει�ναι με�λος 
του Εργαστηρι�ου Ελληνικη� ς Μουσικη� ς του Ιονι�ου Πανεπιστημι�ου. Ει�ναι υποψη� φιος 
διδα� κτορας του πανεπιστημιακου�  τμη� ματος απο�  το οποι�ο ε�χει αποφοιτη� σει και η 
διατριβη�  του ε�χει ως θε�μα τη με�θοδο διδασκαλι�ας της αρμονι�ας του Ν. Χαλικιο� που-
λου Μα� ντζαρου.

Εύη Νίκα-Σαμψών: Αναπληρω� τρια καθηγη� τρια Ιστορικη� ς Μουσικολογι�ας του 
Τμη� ματος Μουσικω� ν Σπουδω� ν του Αριστοτελει�ου Πανεπιστημι�ου Θεσσαλονι�κης. 
Γεννη� θηκε στην Αθη� να και σπου� δασε μουσικη�  στο Εθνικο�  Ωδει�ο, και Μουσικολογι�α, 
Θεατρολογι�α και Νεο� τερη Γερμανικη�  Φιλολογι�α στο Πανεπιστη� μιο του Μονα� χου 
(Ludwig-Maximilians-Universität München: Magister Artium και Dr. phil.). Δι�δαξε 
μαθη� ματα Ιστορικη� ς Μουσικολογι�ας στο Πανεπιστη� μιο Κρη� της και στο Τμη� μα Θε-
ατρικω� ν Σπουδω� ν του Πανεπιστημι�ου Πατρω� ν. Έχει συνεργαστει� με την Εθνικη�  
Λυρικη�  Σκηνη� , την Εκδοτικη�  Αθηνω� ν και το Γ΄ Προ�γραμμα της Ε.Ρ.Α., ενω�  απο�  τον 
Σεπτε�μβριο του 1991 ει�χε τακτικη�  συνεργασι�α με τον Τομε�α Εκδο� σεων του Μεγα� -
ρου Μουσικη� ς Αθηνω� ν, ο� που ανε�λαβε την επιμε�λεια πολλω� ν ειδικω� ν εκδο� σεων του 
Ο.Μ.Μ.Α., στις οποι�ες ε�χει δημοσιευ� σει πολυα� ριθμα εξειδικευμε�να μουσικολογικα�  
κει�μενα.
 Ερευνητικα�  πεδι�α: ιστορι�α της μουσικη� ς του 18ου και 19ου αιω� να, ει�δη και 
μορφε�ς της ο� περας, συνθετικη�  δημιουργι�α της κλασικη� ς εποχη� ς και του ρομαντι-
σμου� , και νεοελληνικη�  μουσικη� .
 Έχει λα� βει με�ρος σε διοικητικε�ς και ακαδημαϊκε�ς επιτροπε�ς του Α.Π.Θ. και 
α� λλων φορε�ων, και ε�χει επιβλε�ψει πολυα� ριθμες διπλωματικε�ς εργασι�ες και διδακτο-
ρικε�ς διατριβε�ς. Έχει θητευ� σει ως Προ� εδρος και Αντιπρο� εδρος της Καλλιτεχνικη� ς Επι-
τροπη� ς για τα Μουσικα�  Σχολει�α του Υπουργει�ου Παιδει�ας. Έχει διατελε�σει για μεγα� λο 
χρονικο�  δια� στημα Γενικη�  Γραμματε�ας του Εθνικου�  Συμβουλι�ου Μουσικη� ς – Unesco 
και Προ� εδρος του Τμη� ματος Μουσικω� ν Σπουδω� ν του Α.Π.Θ. (δυ� ο θητει�ες: 2009-
2013). Ει�ναι επι�σης Προ� εδρος της Ελληνικη� ς Μουσικολογικη� ς Εταιρει�ας και με�λος 
της Διεθνου� ς Εταιρει�ας Μουσικολογι�ας (International Musicological Society – IMS).

Μαρία Ντούρου: Γεννη� θηκε στην Αθη� να. Σπου� δασε πια� νο, αρμονι�α, αντι�στιξη, 
φου� γκα στο Εθνικο�  Ωδει�ο και συ� νθεση στην E� cole Normale de Musique de Paris και 
στο Ωδει�ο Athenaeum. Έργα της ε�χουν ερμηνευτει� στην Ελλα� δα και το εξωτερικο� .
 Ει�ναι διδα� κτωρ του Τμη� ματος Μουσικω� ν Σπουδω� ν του Ε.Κ.Π.Α. με ε�μφαση 
στην Ιστορικη�  και Συστηματικη�  Μουσικολογι�α. Η διατριβη�  της πραγματευ� εται την 
υ� στερη περι�οδο της συνθετικη� ς δημιουργι�ας του Γ. Α. Παπαϊωα� ννου (εποπτευ� ουσα 
καθηγη� τρια: Ολυμπι�α Ψυχοπαι�δη). Ως μουσικολο�γος, ε�χει επιμεληθει� την ε�κδοση 
του ε�ργου της Μ. Καλογρι�δου, τη Γ΄ Έκδοση του Καταλόγου Έργων του Γ. Α. Πα-
παϊωάννου και ε�χει δω� σει διαλε�ξεις για το ε�ργο του Γ. Α. Παπαϊωα� ννου. Έχει συμ-
μετα� σχει σε μουσικολογικα�  και μουσικοπαιδαγωγικα�  συνε�δρια. Έχει εργαστει� για 
την εκπαιδευτικη�  τηλεο� ραση και ε�χει διδα� ξει θεωρητικα�  της μουσικη� ς στο Τμη� μα 
Μουσικω� ν Σπουδω� ν του Α.Π.Θ. στα πλαι�σια του Π.Δ. 407. Ει�ναι με�λος της Ένωσης 
Ελλη� νων Μουσουργω� ν απο�  το 2000 και της Ελληνικη� ς Μουσικολογικη� ς Εταιρει�ας. 
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Έχει συνεργαστει� με το Ι.Ε.Π. για την εκπο� νηση Προγραμμα� των και Οδηγω� ν Σπου-
δω� ν για τα Μουσικα�  Σχολει�α.
 Ει�ναι διευθυ� ντρια του Μουσικου�  Σχολει�ου Σια� τιστας απο�  το 2011 και γενι-
κη�  συντονι�στρια και καθοδηγη� τρια των Μουσικω� ν Συνο� λων του. Γνωρι�ζει γαλλικα� , 
αγγλικα� , ισπανικα� . Ει�ναι πτυχιου� χος του τμη� ματος Ιταλικη� ς Γλω� σσας και Φιλολο-
γι�ας του Α.Π.Θ. Διαβα� ζει και γρα� φει ποι�ηση. Ποιη� ματα�  της ε�χουν δημοσιευτει� στον 
ημερη� σιο τυ� πο και στο Β΄ το� μο της Ποιητικής ανθολογίας του εκδοτικου�  Οι�κου «Νε�α 
Σκε�ψη».

Χάρης Ξανθουδάκης: Γεννη� θηκε στον Πειραια�  το 1950. Σπου� δασε Φιλολογι�α, Ιστο-
ρι�α της Τε�χνης και Συ� νθεση (με καθηγητε�ς τους Γ. Α. Παπαϊωα� ννου, Μ. Αδα� μη και Ι. 
Ξενα� κη) στην Αθη� να και το Παρι�σι. Ει�ναι Διδα� κτωρ Μουσικη� ς του Πανεπιστημι�ου 
της Σορβο� ννης και, απο�  το 1992, Καθηγητη� ς Ανωτε�ρων Θεωρητικω� ν και Μουσικη� ς 
Δημιουργι�ας στο Τμη� μα Μουσικω� ν Σπουδω� ν του Ιονι�ου Πανεπιστημι�ου και, απο�  
τον περασμε�νο Μα� ρτιο, Προ� εδρος του ι�διου Τμη� ματος. Διδα� σκει επι�σης στο Πανε-
πιστη� μιο Αθηνω� ν (στο πλαι�σιο του διατμηματικου�  μεταπτυχιακου�  προγρα� μματος 
με το Τμη� μα Θεατρικω� ν Σπουδω� ν) και ε�χει διδα� ξει ως προσκεκλημε�νος Καθηγητη� ς 
στα Πανεπιστη� μια του Pari και του York, στο Meistersinger-Konservatorium της 
Νυρεμβε�ργης, στο Ινστιτου� το Μουσικολογι�ας της Βουδαπε�στης και αλλου� . Έργα 
του ε�χουν παιχτει� σε πολυα� ριθμες συναυλι�ες και φεστιβα� λ σ’ ολο� κληρο τον κο� σμο, 
απο�  τις Η.Π.Α. και την Κου� βα ε�ως το Βιετνα� μ και την Ιαπωνι�α. Τα τελευται�α χρο� νια 
ασχολει�ται σχεδο� ν αποκλειστικα�  με τη συ� νθεση συμφωνικω� ν ε�ργων και μουσικη� ς 
δωματι�ου, καθω� ς και με τη μουσικολογικη�  ε�ρευνα, αλλα�  υπη� ρξε απο�  τους πρωτερ-
γα� τες της ηλεκτρονικη� ς μουσικη� ς και κυ� ριος εισηγητη� ς της μουσικη� ς για Η/Υ στην 
Ελλα� δα.

Απόστολος Παληός: Γεννημε�νος στην Καρδι�τσα το 1979. Απο� φοιτος και αριστου� -
χος διδα� κτορας του Τμη� ματος Μουσικω� ν Σπουδω� ν του ΕKΠΑ, με αντικει�μενο δι-
ατριβη� ς τη ζωη�  και το ε�ργο του ε�λληνα πιανι�στα, παιδαγωγου�  και συνθε�τη Λω� ρη 
Μαργαρι�τη. Διπλωματου� χος πια� νου και πτυχιου� χος ανω� τερων θεωρητικω� ν απο�  
το Δημοτικο�  Ωδει�ο Λα� ρισας. Απο� φοιτος των Ανω� τατων Μουσικω� ν Ακαδημιω� ν Βε-
ρολι�νου και Λειψι�ας με σολιστικο�  δι�πλωμα πια� νου και master. Υπο� τροφος πολλω� ν 
Ιδρυμα� των σε Ελλα� δα (ΙΚΥ, Ίδρυμα Κωστο� πουλου) και εξωτερικο� . Βραβει�α και δι-
ακρι�σεις σε Γερμανι�α, Ιταλι�α, Ισπανι�α και Ελλα� δα, μεταξυ�  α� λλων απο�  την Ένωση 
Ελλη� νων Κριτικω� ν Θεα� τρου και Μουσικη� ς και την Ακαδημι�α Αθηνω� ν. Σημαντικη�  
διεθνη�  καλλιτεχνικη�  δραστηριο� τητα με εμφανι�σεις ως σολι�στ σε μεγα� λες αι�θου-
σες συναυλιω� ν (Konzerthaus Βιε�ννης, Philharmonie Βερολι�νου, Carnegie Hall Νε�ας 
Υο� ρκης, Φιλαρμονικη�  Όσλο, Με�γαρο Μουσικη� ς Αθηνω� ν), δισκογραφι�α μεταξυ�  α� λ-
λων με την Naxos (ηχογρα� φηση του συνθετικου�  ε�ργου για πια� νο του Λ. Μαργαρι�-
τη) και συ� μπραξη με ο� λες τις ελληνικε�ς ορχη� στρες και σημαντικε�ς ορχη� στρες του 
εξωτερικου� . Πραγματοποι�ηση πρω� των παγκο� σμιων εκτελε�σεων ε�ργων και ανα� δει-
ξη της ελληνικη� ς συνθετικη� ς δημιουργι�ας. Δημοσι�ευση επιστημονικω� ν α� ρθρων σε 
μουσικολογικα�  περιοδικα�  και ανακοινω� σεις σε συνε�δρια στο ερευνητικο�  πεδι�ο της 
ιστορικη� ς μουσικολογι�ας. Πρω� ην με�λος του πιανιστικου�  κουαρτε�του Aurora της 
Γερμανι�ας και του συγκροτη� ματος συ� γχρονης μουσικη� ς Ergon Ensemble. Πρω� ην 
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λε�κτορας πια� νου στο Τμη� μα Μουσικη� ς Επιστη� μης και Τε�χνης του ΠΑΜΑΚ και καλ-
λιτεχνικο� ς διευθυντη� ς του διεθνου� ς κυ� κλου συναυλιω� ν «Νε�οι Κλασικοι�».

Πηνελόπη Παπαγιαννοπούλου: Γεννη� θηκε στον Πειραια� , ο� που ολοκλη� ρωσε τις 
μουσικε�ς σπουδε�ς ανωτε�ρων θεωρητικω� ν και πια� νου, ενω�  τω� ρα συνεχι�ζει τις σπου-
δε�ς της στη συ� νθεση. Ει�ναι κα� τοχος Πτυχι�ου Αρμονι�ας (2003), Πτυχι�ου Αντι�στιξης 
(2005), Πτυχι�ου Φου� γκας (2009) και Διπλω� ματος Πια� νου (2005) απο�  το Αριστοτε�-
λειο Ωδει�ο Πειραια� . Ει�ναι απο� φοιτη του Τμη� ματος Μουσικω� ν Σπουδω� ν του Εθνικου�  
και Καποδιστριακου�  Πανεπιστημι�ου Αθηνω� ν (2012) και απο�  το 2013 ει�ναι υποψη� -
φια διδα� κτωρ στο Τμη� μα Μουσικω� ν Σπουδω� ν του Αριστοτελει�ου Πανεπιστημι�ου 
Θεσσαλονι�κης με επιβλε�ποντα καθηγητη�  τον κ. Κ. Τσου� γκρα και θεματολογι�α που 
αφορα�  στα διπλα�  κοντσε�ρτα του Νι�κου Σκαλκω� τα. Κατα�  τη δια� ρκεια των προπτυχι-
ακω� ν σπουδω� ν της εργα� στηκε στο Laboratoire d’Acoustique de l’Ircam στο πλαι�σιο 
του προγρα� μματος LLP Erasmus Placement (τι�τλος εργασι�ας: «The ondes Martenot», 
2011), παρακολου� θησε τα Θερινα�  Εργαστη� ρια Ηλεκτρονικη� ς Μουσικη� ς και ηχη-
τικη� ς δια� δρασης (Ιο� νιο Πανεπιστη� μιο, 2012) και συμμετει�χε ως ομιλη� τρια στην 1η 
Συνα� ντηση Νε�ων Επιστημο� νων που οργανω� θηκε στη Μουσικη�  Βιβλιοθη� κη «Λι�λιαν 
Βουδου� ρη» με τι�τλο ειση� γησης: «Νεοκλασικισμο� ς και προεκτα� σεις. Ανα� λυση του β΄ 
με�ρους της Συμφωνίας των ψαλμών του Ίγκορ Στραβι�νσκυ» (2012).

Γεωργία Πετρούδη: Επι�κουρος Καθηγη� τρια μουσικολογι�ας στο Τμη� μα Τεχνω� ν του 
Ευρωπαϊκου�  Πανεπιστημι�ου Κυ� πρου. Ει�ναι αριστου� χος απο� φοιτος του Πανεπιστημι�-
ου Wittenberg των Ηνωμε�νων Πολιτειω� ν Αμερικη� ς στην εκτε�λεση πια� νου και ο� μποε, 
ε�χοντας κερδι�σει πρω� τα βραβει�α σε διαγωνισμου� ς κατα�  τη δια� ρκεια των σπουδω� ν 
της εκει�. Συνε�χισε τις σπουδε�ς της στο Τμη� μα Μουσικω� ν Σπουδω� ν του Πανεπιστημι�-
ου του Sheffield, απο�  το οποι�ο κατε�χει μεταπτυχιακο�  τι�τλο στην εκτε�λεση πια� νου και 
διδακτορικο�  σε θε�ματα ιστορικη� ς μουσικολογι�ας. Πε�ραν απο�  ανακοινω� σεις σε διεθνη�  
συνε�δρια μουσικολογι�ας, ε�χει δημοσιευ� σει και αριθμο�  α� ρθρων.

Μαντώ Πυλιαρού: Διδα� κτωρ Ιστορικη� ς Μουσικολογι�ας (Πανεπιστη� μιο Αθηνω� ν). 
Γεννη� θηκε στην Αθη� να. Σπου� δασε στο Ελληνικο�  Ωδει�ο της Αθη� νας πια� νο και θεω-
ρητικα�  (πτυχι�α αντι�στιξης, αρμονι�ας και ωδικη� ς). Απο� φοιτος του Τμη� ματος Μου-
σικω� ν Σπουδω� ν του Εθνικου�  και Καποδιστριακου�  Πανεπιστημι�ου Αθηνω� ν, συνε�χι-
σε τις σπουδε�ς της στο ι�διο τμη� μα, ο� που και υποστη� ριξε επιτυχω� ς τη διδακτορικη�  
της διατριβη� . Εργα� στηκε ως καθηγη� τρια στην Ελληνογαλλικη�  Σχολη�  Ουρσουλινω� ν 
(1987-1998), ενω�  ση� μερα εργα� ζεται ως υποδιευθυ� ντρια στη δημο� σια εκπαι�δευση. 
Έχει συμμετα� σχει με ανακοινω� σεις της σε συνε�δρια και α� ρθρα της ε�χουν δημοσι-
ευθει� σε μουσικολογικα�  περιοδικα� . Δυ� ο μελε�τες της ε�χουν κατατεθει� στη Μεγα� λη 
Μουσικη�  Βιβλιοθη� κη της Ελλα� δος «Λι�λιαν Βουδου� ρη» προς χρη� σιν του αναγνωστι-
κου�  κοινου� . Αποτελει� ε�να απο�  το πρω� τα με�λη της ελληνικη� ς ομα� δας του διεθνου� ς 
ερευνητικου�  προγρα� μματος RIPM (Répertoire International de la Presse Musicale / 
Retrospective Index to Music Periodicals, 1800-1950), στου οποι�ου τη διαδικτυακη�  
σελι�δα ε�χει αναρτηθει� δημοσι�ευση�  της. Ει�ναι τακτικο�  με�λος της Ελληνικη� ς Μουσι-
κολογικη� ς Εταιρει�ας και ε�χει εργαστει� ως επιστημονικη�  συνεργα� της σε προ�γραμμα 
της Εθνικη� ς Λυρικη� ς Σκηνη� ς.
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Λορέντα Ράμου: Τα ρεσιτα� λ της Λορε�ντας Ρα� μου χαρακτηρι�ζονται απο�  πρωτο� τυ-
πη θεματολογι�α με εικαστικη� , ποιητικη�  η�  θεατρικη�  δια� σταση, ενω�  ιδιαι�τερη θε�ση 
στο ρεπερτο� ριο�  της κατε�χουν τα ε�ργα ελλη� νων συνθετω� ν. Έχει ηχογραφη� σει σο-
λιστικα�  ε�ργα των Νι�κου Σκαλκω� τα (ΒΙS), Δημη� τρη Δραγατα� κη (NAXOS), Κωνστα-
ντι�ας Γουρζη�  (ECM), καθω� ς και ε�ργα μουσικη� ς δωματι�ου των Σκαλκω� τα, Κυριακι�δη 
(Spektral) και Για� ννη Ιωαννι�δη (Μουσικη�  Εταιρει�α Αθηνω� ν).
 Σπου� δασε στην Αθη� να, το Παρι�σι, το Λονδι�νο και τη Βοστω� νη. Έχει εμφανι-
στει� σε ρεσιτα� λ και συναυλι�ες μουσικη� ς δωματι�ου σε πολλε�ς ευρωπαϊκε�ς χω� ρες, το 
Μαρο� κο, τις ΗΠΑ και τη Χιλη� , και ως σολι�στ υπο�  τη διευ� θυνση των David Robertson, 
Θο� δωρου Αντωνι�ου, Μι�λτου Λογια� δη και Αλε�ξανδρου Μυρα� τ. Υπη� ρξε επι� σειρα�  
ετω� ν με�λος του Ελληνικου�  Συγκροτη� ματος Συ� γχρονης Μουσικη� ς και συνιδρυ� τρια 
του συνο� λου «Παλμο� ς». Έχει συνεργαστει� με τους συνθε�τες Maurice Ohana, George 
Crumb και Mauricio Kagel, ο� πως και με πολλου� ς ε�λληνες συνθε�τες που της ε�χουν 
αφιερω� σει ε�ργα τους. Συνεργα� ζεται τακτικα�  με τη Στε�γη Γραμμα� των και Τεχνω� ν 
του Ιδρυ� ματος Ωνα� ση στην οργα� νωση εκδηλω� σεων που σχετι�ζονται με τη συ� γχρο-
νη μουσικη� . Επι�σης, ε�χει σημαντικη�  ερευνητικη�  και παιδαγωγικη�  δραστηριο� τητα 
γυ� ρω απο�  το πιανιστικο�  ρεπερτο� ριο του 20ου�  και 21ου αιω� να, με δημοσιευ� σεις και 
διδασκαλι�α σε σεμινα� ρια και masterclass στην Ελλα� δα και το εξωτερικο� .

Άννα-Μαρία Ρεντζεπέρη-Τσώνου: Γεννη� θηκε στη Θεσσαλονι�κη. Σπου� δασε στο 
Τμη� μα Χημει�ας (πτυχι�ο, 1987) και στη συνε�χεια στο Τμη� μα Μουσικω� ν Σπουδω� ν 
(πτυχι�ο με α� ριστα, 1993) του Αριστοτελει�ου Πανεπιστημι�ου Θεσσαλονι�κης. Με 
υποτροφι�α του προγρα� μματος ERASMUS φοι�τησε στο Τμη� μα Μουσικολογι�ας του 
Πανεπιστημι�ου Ludwig-Maximillian του Μονα� χου (1991-1992). Ει�ναι διδα� κτωρ 
του Τμη� ματος Μουσικω� ν Σπουδω� ν του Α.Π.Θ. (2002) στον κλα� δο της ιστορικη� ς 
μουσικολογι�ας. Επι�σης σπου� δασε στο Κρατικο�  Ωδει�ο Θεσσαλονι�κης ανω� τερα θε-
ωρητικα�  (πτυχι�ο αρμονι�ας, 1989) και κλασικο�  τραγου� δι (δι�πλωμα με α� ριστα παμ-
ψηφει�, 1991). Εμφανι�στηκε πολλε�ς φορε�ς ως σολι�στ και ως διευθυ� ντρια παιδικω� ν 
χορωδιω� ν. Έχει πλου� σια εκπαιδευτικη�  και μουσικολογικη�  δραστηριο� τητα. Μεταξυ�  
α� λλων, ε�χει συγγρα� ψει μουσικολογικε�ς αναλυ� σεις για προγρα� μματα συναυλιω� ν του 
Μεγα� ρου Μουσικη� ς Θεσσαλονι�κης. Ση� μερα ει�ναι επι�κουρη καθηγη� τρια στο Τμη� μα 
Μουσικη� ς Επιστη� μης και Τε�χνης του Πανεπιστημι�ου Μακεδονι�ας. Ει�ναι ιδρυτικο�  
με�λος της Ελληνικη� ς Ένωσης για τη Μουσικη�  Εκπαι�δευση (Ε.Ε.Μ.Ε.) και της Ελληνι-
κη� ς Μουσικολογικη� ς Εταιρει�ας.

Καίτη Ρωμανού: Δι�δαξε στο Τμη� μα Μουσικω� ν Σπουδω� ν του Πανεπιστημι�ου 
Αθηνω� ν και απο�  το 2010 διδα� σκει στο Ευρωπαϊκο�  Πανεπιστη� μιο Κυ� πρου. Ει�ναι 
ερευνη� τρια της ελληνικη� ς μουσικη� ς στην μ.Χ. περι�οδο. Κει�μενα�  της ε�χουν δημοσι-
ευτει� σε ελληνικε�ς και ξε�νες εκδο� σεις και μουσικα�  περιοδικα� . Ει�ναι συντονι�στρια 
της ελληνικη� ς ομα� δας του RIPM (Répertoire International de la Presse Musicale / 
Retrospective Index to Music Periodicals) και συγγραφε�ας λημμα� των για την Ελλα� -
δα και την Κυ� προ στο Grove / Oxford Music Online.

Γιώργος Σακαλλιέρος: Επι�κουρος καθηγητη� ς ιστορικη� ς μουσικολογι�ας του Τμη� -
ματος Μουσικω� ν Σπουδω� ν του Αριστοτελει�ου Πανεπιστημι�ου Θεσσαλονι�κης, με ε�μ-
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φαση στη μελε�τη της νεοελληνικη� ς μουσικη� ς (19ος-20ο� ς αιω� νας). Ει�ναι διδα� κτωρ 
του Τμη� ματος Μουσικω� ν Σπουδω� ν του Πανεπιστημι�ου Αθηνω� ν (2005), αριστου� χος 
απο� φοιτος του αντι�στοιχου Τμη� ματος του Α.Π.Θ. (1996), καθω� ς και διπλωματου� -
χος συ� νθεσης, ανωτε�ρων θεωρητικω� ν (τα� ξη Α. Μπαλτα� ) και κιθα� ρας απο�  το Ωδει�ο 
Μουσικο�  Κολλε�γιο Θεσσαλονι�κης. Έχει πραγματοποιη� σει επιστημονικε�ς ανακοι-
νω� σεις σε διεθνη�  συνε�δρια μουσικολογι�ας και ελληνικη� ς φιλολογι�ας στην Ελλα� δα 
και το εξωτερικο� , και ε�χει εκτενη�  αριθμο�  ελληνικω� ν και ξενο�γλωσσων επιστημονι-
κω� ν δημοσιευ� σεων. Ει�ναι συγγραφε�ας του βιβλι�ου Γιάννης Κωνσταντινίδης (1903-
1984). Ζωή, έργο και συνθετικό ύφος (Θεσσαλονι�κη: University Studio Press, 2010), 
ενω�  αυτη� ν την περι�οδο ει�ναι προς ε�κδοση μια αγγλο�γλωσση μονογραφι�α του για 
το ε�ργο του Μητρο� πουλου στη δεκαετι�α του 1920 και την εισαγωγη�  του μουσικου�  
μοντερνισμου�  στην Ελλα� δα. Το συνθετικο�  του ε�ργο περιλαμβα� νει περι�που 35 τι�τ-
λους, μεταξυ�  αυτω� ν ε�ργα για ορχη� στρα, μουσικη� ς δωματι�ου, για σο� λο ο� ργανα και 
για χορωδι�α. Με το ε�ργο του Lament for ‘D’ – A string quartet κε�ρδισε το Α΄ Βραβει�ο 
του πανελλη� νιου διαγωνισμου�  συ� νθεσης «Δημη� τρης Δραγατα� κης» της Ένωσης Ελ-
λη� νων Μουσουργω� ν το 2003. Ει�ναι τακτικο�  με�λος της Διεθνου� ς Μουσικολογικη� ς 
Εταιρει�ας (IMS), της Εταιρει�ας Διεπιστημονικη� ς Μουσικολογι�ας (SIM), της Ένωσης 
Ελλη� νων Μουσουργω� ν και ιδρυτικο�  με�λος της Ελληνικη� ς Μουσικολογικη� ς Εταιρει�-
ας.

Αναστασία Σιώψη: Καθηγη� τρια στο Τμη� μα Μουσικω� ν Σπουδω� ν του Ιονι�ου Πανε-
πιστημι�ου με ειδικο� τητα «Αισθητικη�  της Μουσικη� ς». Επι�σης, διδα� σκει την «Ιστορι�α 
των Τεχνω� ν στην Ευρω� πη», σπουδε�ς στον «Ευρωπαϊκο�  Πολιτισμο� », Ελληνικο�  Ανοι-
κτο�  Πανεπιστη� μιο.
 Οι κυ� ριες ερευνητικε�ς δραστηριο� τητε�ς της, στην Ελλα� δα και το εξωτερικο� , 
ει�ναι κυρι�ως για τη γερμανικη�  ρομαντικη�  μουσικη� , ιδιαι�τερα τα μουσικα�  δρα� ματα 
του Ρι�χαρντ Βα� γκνερ, ο� πως επι�σης και για τη νεοελληνικη�  ε�ντεχνη μουσικη� , ιδιαι�-
τερα το ε�ργο του Μανω� λη Καλομοι�ρη και ζητη� ματα αισθητικα�  και ιδεολογικα�  της 
εποχη� ς της Εθνικη� ς Μουσικη� ς Σχολη� ς, τις ελληνι�δες συνθε�τριες, καθω� ς και για τη 
μουσικη�  σε μορφε�ς αναβι�ωσης του αρχαι�ου ελληνικου�  δρα� ματος στη νεο� τερη Ελ-
λα� δα.
 Έχει συγγρα� ψει τις μονογραφι�ες με τι�τλους Τρία δοκίμια για τον Μανώλη 
Καλομοίρη (Αθη� να: Ελληνικε�ς Μουσικολογικε�ς Εκδο� σεις 4, Μουσικο� ς Εκδοτικο� ς Οι�-
κος Παπαγρηγορι�ου – Να� κας, 2003), Η Μουσική στην Ευρώπη του δέκατου ένατου 
αιώνα, (Αθη� να: Εκδο� σεις Γιω� ργος Δαρδανο� ς [Gutenberg], 2005), Η νεοελληνική πο-
λιτισμική φυσιογνωμία μέσα από το ρόλο της μουσικής σε αναβιώσεις του αρχαίου 
δράματος (Μουσικές διαδρομές ως αντανακλάσεις της αρχαίας στη νεότερη Ελλάδα) 
(Αθη� να: Εκδο� σεις Gutenberg, 2012) και 200 χρόνια από τη γέννηση του Ρίχαρντ 
Βάγκνερ (1813-1883): Δοκίμια για την αισθητική του έργου του (Αθη� να: Ελληνικε�ς 
Μουσικολογικε�ς Εκδο� σεις 16, Μουσικο� ς Εκδοτικο� ς Οι�κος Παπαγρηγορι�ου – Να� κας, 
2013).

Αγγελική Σκανδάλη: Γεννη� θηκε και μεγα� λωσε στην Αθη� να. Ει�ναι απο�γονος οικο-
γενει�ας οπλαρχηγω� ν της Κρη� της, παρασημοφορημε�νης απο�  τον πρι�γκηπα Γεω� ργιο. 
Διδα� χθηκε πια� νο (με την Μπε�τυ Μπαρζου� κα-Γαϊτα� νου), ωδικη�  και αρμονι�α στο Ελ-
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ληνικο�  Ωδει�ο της Αθη� νας (τα� ξη Δημητρι�ου Ρα� πτη) και αντι�στιξη και φου� γκα στο 
Μουσικο�  Κολλε�γιο της Θεσσαλονι�κης (τα� ξη Άλκη Μπαλτα� ). Κατε�χει πτυχι�ο ενορ-
γα� νωσης μπα� ντας απο�  το Ελληνικο�  Ωδει�ο (τα� ξη Ι. Καστρινου� ) και ε�χει παρακολου-
θη� σει σεμιναριακα�  μαθη� ματα διευ� θυνσης ορχη� στρας στο Ελληνικο�  Ωδει�ο (με τον 
Γιω� ργο Αραβι�δη) και το Ωδει�ο Αθηνω� ν (τα� ξη κ. Λουκα�  Καρυτινου� ).
 Αριστου� χος του Τμη� ματος Μουσικω� ν Σπουδω� ν του Αριστοτελει�ου Πανεπι-
στημι�ου Θεσσαλονι�κης. Έχει κα� νει μεταπτυχιακε�ς σπουδε�ς στην ανα� λυση ο� περας 
στο University of Leeds του Ην. Βασιλει�ου με τον παγκοσμι�ου φη� μης μουσικολο� -
γο Julian G. Rushton. Ει�ναι υποψη� φια διδα� κτωρ μουσικολογι�ας στο Πανεπιστη� μιο 
Αθηνω� ν. Ως επιστημονικη�  συνεργα� τις του ομοτι�μου καθηγητη�  μουσικολογι�ας του 
Α.Π.Θ., Δημητρι�ου Θε�μελη, μετα�  το 2008 ε�χει δημοσιευ� σει μουσικολογικα�  α� ρθρα 
σχετικα�  με την καλλιε�ργεια της ο� περας στην Ελλα� δα κατα�  τον 19ο και 20ο�  αιω� να.
 Μετα�  την πανεπιστημιακη�  μαθητει�α της στην συ� νθεση δι�πλα στον Χρη� στο 
Σαμαρα� , συνθε�τει μουσικη�  δωματι�ου σε μοντε�ρνο ατονικο�  στυλ. Τελευται�ως εξα-
σκει�ται στο λυρικο�  τραγου� δι με την πρωταγωνι�στρια της Ε.Λ.Σ., Γιολα� ντα ντι Τα� σ-
σο. Απο�  το 2011 ει�ναι με�λος της Royal Music Association και της Ελληνικη� ς Ιστορι-
κη� ς Εταιρει�ας.

Μαρία Σουρτζή-Χατζηδημητρίου: Γεννη� θηκε στην Αθη� να το 1976. Σπου� δασε 
Μουσικη�  Θεωρι�α στο Πανεπιστη� μιο Μουσικη� ς και Παραστατικω� ν Τεχνω� ν της Βι-
ε�ννης, απ’ ο� που αποφοι�τησε το 2003 με δια� κριση, αποσπω� ντας τον τι�τλο Μagistra 
artium. Απο�  το ι�διο Πανεπιστη� μιο ε�λαβε το 2007 το διδακτορικο�  της δι�πλωμα με δι-
α� κριση (θε�μα διατριβη� ς: Η τεχνική του κανόνα στο ύστερο οργανικό έργο του Anton 
Webern, επιβλε�πων καθηγητη� ς: Prof. Dr. Dieter Torkewitz).
 Επι�σης, σπου� δασε στο Εθνικο�  Ωδει�ο Χαλανδρι�ου και Αθηνω� ν πια� νο (δι�πλω-
μα με α� ριστα, τα� ξη Μαρι�ας Κανατσου� λη), βιολι� και ανω� τερα θεωρητικα�  (πτυχι�α 
Αρμονι�ας και Αντι�στιξης, αμφο� τερα με α� ριστα), καθω� ς και στο ωδει�ο Athenaeum 
(πτυχι�ο Φου� γκας με α� ριστα, τα� ξη Παναγιω� τη Αδα� μ).
 Έχει κα� νει εισηγη� σεις σε συνε�δρια στην Ελλα� δα και το εξωτερικο�  και κατα�  
καιρου� ς δι�νει σεμινα� ρια και διαλε�ξεις σε δια� φορα ωδει�α των Αθηνω� ν, ο� που αναλυ� ει 
μουσικα�  ε�ργα. Άρθρα της ε�χουν δημοσιευθει� σε επιστημονικα�  περιοδικα� , καθω� ς και 
σε συλλογικου� ς το� μους. Έχει γρα� ψει τα βιβλι�α: Franz Schuberts Große C-Dur-Sinfo-
nie, D 944. Analyse und Unterrichtsentwurf (Diplomica Verlag), Anton Webern: Εισα-
γωγή στο έργο του. Ανάλυση της Συμφωνίας op. 21 και του Κουαρτέτου εγχόρδων op. 
28 και W. A. Mozart, Κοντσέρτο για πιάνο και ορχήστρα αρ. 20 σε ρε ελάσσονα, KV 
466. Ανάλυση του πρώτου μέρους.
 Εργα� ζεται στο Μουσικο�  Γυμνα� σιο και Λυ� κειο Παλλη� νης ως μο� νιμη καθηγη� -
τρια θεωρητικω� ν και πια� νου.

Ιάκωβος Σταϊνχάουερ: Γεννη� θηκε το 1973. Σπου� δασε μουσικολογι�α και ιστορι�α 
τε�χνης στο Πανεπιστη� μιο Johann-Wolfgang-Goethe της Φραγκφου� ρτης. Αποφοι�τη-
σε το 1999 με πτυχι�ο Magister, ξεκινω� ντας το ι�διο ε�τος τη διδακτορικη�  του διατριβη� . 
Την περι�οδο 2000-2003 υπη� ρξε υπο� τροφος του διεπιστημονικου�  ερευνητικου�  μετα-
πτυχιακου�  κολλεγι�ου «Zeiterfahrung und ästhetische Wahrnehmung» του Πανεπι-
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στημι�ου της Φραγκφου� ρτης. Αναγορευ� τηκε διδα� κτωρ το 2005. Η διδακτορικη�  του 
διατριβη�  με τι�τλο Μusikalischer Raum und Kompositorischer Gegenstand bei Edgard 
Varèse δημοσιευ� τηκε στη σειρα�  «Frankfurter Beiträge zur Musikwissenschaft» απο�  
τον οι�κο Dr. Hans Schneider το 2008. Απο�  το 2009 συγγρα� φει τη διατριβη�  του επι� 
υφηγεσι�α για την αισθητικη�  της μουσικη� ς του κινηματογρα� φου. Διδασκαλι�α στο 
Τμη� μα Μουσικολογι�ας του Johann-Wolfgang-Goethe-Universität, στο Τμη� μα Μου-
σικω� ν Σπουδω� ν του Εθνικου�  και Καποδιστριακου�  Πανεπιστημι�ου Αθηνω� ν, στο 
Τμη� μα Φιλοσοφικω� ν και Κοινωνικω� ν Σπουδω� ν του Πανεπιστημι�ου Κρη� της (θε�ση 
Μιχελη� ) καθω� ς και στην Ακαδημι�α Πλα� τωνος. Η ε�ρευνα�  του επικεντρω� νεται στη 
μουσικη�  του 20ου�  αιω� να και στην αισθητικη�  της μουσικη� ς και των α� λλων τεχνω� ν.

Δημήτρης Τασούδης: Γεννη� θηκε το 1980 στη Θεσσαλονι�κη. Αρχικα� , σπου� δασε 
πια� νο με τη Σοφι�α Ζουμη�  και τυ� μπανα με τον αδερφο�  του, Θα� νο. Αποφοι�τησε απο�  
το Τμη� μα Μουσικω� ν Σπουδω� ν του Α.Π.Θ., ενω�  κατε�χει μεταπτυχιακο�  απο�  το Μου-
σικο�  Τμη� μα του Πανεπιστημι�ου του Γιορκ της Αγγλι�ας (στην κατευ� θυνση Συ� γχρο-
νων Σπουδω� ν). Επι�σης, κατε�χει δι�πλωμα κλασικω� ν κρουστω� ν και συ� νθεσης απο�  το 
Κρατικο�  Ωδει�ο Θεσσαλονι�κης. Έκανε τυ� μπανα με τον Νι�κο Σιδηροκαστρι�τη.
 Ως με�λος διαφο� ρων μουσικω� ν συνο� λων (Magnanimus Trio, Yeden, 
Prefabricated Quartet, Modal4) ε�χει ηχογραφη� σει επτα�  CDs, ενω�  συμμετε�χει σαν 
προσκεκλημε�νος μουσικο� ς σε ηχογραφη� σεις (Μα� νος Μυλωνα� κης, Χρυ� σανθος 
Χριστοδου� λου, Τατια� να Ζωγρα� φου, Ειρη� νη Σι�νου) και συναυλι�ες. Ως με�λος του 
Prefabricated Quartet αλλα�  και μο� νος του ε�χει γρα� ψει μουσικη�  για τον κινηματο-
γρα� φο.
 Διδα� σκει μουσικη�  στη δευτεροβα� θμια εκπαι�δευση, ενω�  ε�χει διδα� ξει «Αυτο-
σχεδιασμο�  στα κρουστα� » και «Μουσικη�  στον κινηματογρα� φο» στα Τμη� ματα Μου-
σικω� ν Σπουδω� ν και Κινηματογρα� φου του Αριστοτελει�ου Πανεπιστημι�ου Θεσσαλο-
νι�κης, αντι�στοιχα.
 Εκπονει� τη διδακτορικη�  του διατριβη�  με τι�τλο Η μετωνυμία και η μεταφορά 
στη μουσική για τον κινηματογράφο, με επιβλε�ποντα τον Πε�τρο Βου� βαρη, Επι�κου-
ρο Καθηγητη�  του Τμη� ματος Μουσικη� ς Επιστη� μης και Τε�χνης του Πανεπιστημι�ου 
Μακεδονι�ας και με�λη της τριμελου� ς επιτροπη� ς την Αγγελικη�  Αθανασια� δου και τον 
Κω� στα Τσου� γκρα. Ει�ναι ε�γγαμος με δυ� ο παιδια� .

Θανάσης Τρικούπης: Γεννη� θηκε στην Αλεξανδρου� πολη το 1969. Ει�ναι μεταδιδα-
κτορικο� ς ερευνητη� ς του Τμη� ματος Μουσικω� ν Σπουδω� ν του Πανεπιστημι�ου Αθη-
νω� ν, διδα� κτορας μουσικολογι�ας του Αριστοτελει�ου Πανεπιστημι�ου Θεσσαλονι�κης, 
συνθε�της (Μaster του Μουσικου�  Πανεπιστημι�ου του Graz της Αυστρι�ας), πιανι�στας 
(διπλωματου� χος του Conservatoire Européen de Musique de Paris) και μηχανο-
λο�γος μηχανικο� ς του Εθνικου�  Μετσοβι�ου Πανεπιστημι�ου. Υπη� ρξε ιδρυτικο�  µε�λος 
της Μουσικη� ς Εταιρει�ας Αλεξανδρου� πολης και του Συλλο�γου Μουσικω� ν Εκπαι-
δευτικω� ν Αν. Μακεδονι�ας & Θρα� κης. Έχει διδα� ξει στο Μουσικο�  Τμη� μα του ΕΜΠ, 
στο Παιδαγωγικο�  Τμη� μα Δημοτικη� ς Εκπαι�δευσης του ∆ΠΘ, στο Τμη� μα Μουσικη� ς 
Επιστη� μης και Τε�χνης του ΠΑΜΑΚ και στο Τμη� μα Μουσικω� ν Σπουδω� ν του ΑΠΘ. 
Έργα του: Η εξέλιξη της αρμονίας της δυτικής μουσικής (εκδ. ∆ι�σιγµα, 2010) και τα 
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εκπαιδευτικα�  λογισµικα�  Φαέθων / Έλεγχος μουσικών ακουστικών ικανοτήτων Ι και 
ΙΙ (εκδ. Μουσικη� ς Εταιρει�ας Αλεξανδρου� πολης, 2004 και 2006). Απο�  το 2011 ει�ναι 
µε�λος της Διεθνου� ς Εταιρει�ας Έρευνας της Μουσικη� ς (GfM).

Γεωργία Μαρία Τσερπέ: Αριστου� χος πτυχιου� χος πια� νου και θεωρητικω� ν του Κρα-
τικου�  Ωδει�ου Θεσσαλονι�κης. Επι�σης, ει�ναι πτυχιου� χος της Σχολη� ς Νομικω� ν και Οι-
κονομικω� ν Επιστημω� ν, καθω� ς και του Τμη� ματος Μουσικω� ν Σπουδω� ν του Α.Π.Θ. 
Ακο� μη, ει�ναι κα� τοχος Μεταπτυχιακου�  Διπλω� ματος με α� ριστα στον τομε�α «Ιστορι�α 
της Φιλοσοφι�ας» με θε�μα διπλωματικη� ς Μουσική και Γλώσσα: Η πορεία από τη μί-
μηση προς το φορμαλισμό απο�  το Τμη� μα Φιλοσοφι�ας του Α.Π.Θ., και κα� τοχος Δι-
δακτορικου�  Διπλω� ματος (Ph.D.) με α� ριστα, με θε�μα Μουσικοποιητική μορφή στα 
τραγούδια του Μανώλη Καλομοίρη για φωνή και πιάνο απο�  το Τμη� μα Μουσικω� ν 
Σπουδω� ν του Α.Π.Θ. Τα επιστημονικα�  και ερευνητικα�  της ενδιαφε�ροντα επικεντρω� -
νονται στα γνωστικα�  αντικει�μενα της Ιστορικη� ς Μουσικολογι�ας και της Αισθητικη� ς 
(19ος και 20ο� ς αιω� νας) με ε�μφαση στην αναλυτικη�  εξε�ταση του ε�ργου ελλη� νων 
συνθετω� ν σε συ� γκριση με ευρωπαι�ους συνθε�τες. Ως μουσικολο�γος ε�χει πα� ρει με�-
ρος σε διεθνη�  συνε�δρια, ε�χει δω� σει διαλε�ξεις και ε�χει διδα� ξει σε επιμορφωτικα�  προ-
γρα� μματα για εκπαιδευτικου� ς διαφο� ρων ειδικοτη� των (Π.Ε.Κ.). Η καλλιτεχνικη�  της 
δραστηριο� τητα επικεντρω� νεται στη συνοδει�α τραγουδιου�  και στη συμμετοχη�  σε 
συ� νολα μουσικη� ς δωματι�ου. Εργα� ζεται ως Σχολικη�  Συ� μβουλος εκπαιδευτικω� ν μου-
σικη� ς στην Περιφερειακη�  Διευ� θυνση Εκπαι�δευσης Κεντρικη� ς Μακεδονι�ας.

Ναυσικά Τσιμά: Απο� φοιτος του Πατραϊκου�  Ωδει�ου, ο� που και αρι�στευσε στις σπου-
δε�ς της στο πια� νο και τα ανω� τερα θεωρητικα�  μαθη� ματα, ο� πως επι�σης του Τμη� μα-
τος Μουσικω� ν Σπουδω� ν του Εθνικου�  και Καποδιστριακου�  Πανεπιστημι�ου Αθηνω� ν, 
ο� που εκπονει� ση� μερα τη διατριβη�  της με τι�τλο Τονική μουσική: ζητήματα ορολογίας 
με ιδιαίτερη αναφορά στον ελλαδικό χώρο. Παρα� λληλα, ε�χει ολοκληρω� σει σπουδε�ς 
στην προθεωρι�α της Ψαλτικη� ς Τε�χνης. Πε�ρα απο�  την δια� λεξη της στο Πανεπιστη� -
μιο Αθηνω� ν («Ο τροχο� ς της βυζαντινη� ς οκτωηχι�ας και ο κυ� κλος των πεμπτω� ν της 
ευρωπαϊκη� ς μουσικη� ς: συγκριτικη�  μελε�τη»), ε�χει επι�σης λα� βει με�ρος σε δια� φορα 
συνε�δρια ποικι�λων επιστημονικω� ν κατευθυ� νσεων, ενω�  παρα� λληλα κει�μενα�  της 
ε�χουν δημοσιευτει� επι�σης στον ημερη� σιο τυ� πο, ο� που εργα� στηκε ως αρθρογρα� φος 
και συντα� κτρια κειμε�νων πολιτιστικου�  περιεχομε�νου.

Κώστας Τσούγκρας: Γεννη� θηκε στο Βο� λο το 1966. Σπου� δασε μουσικη�  στο Ελληνι-
κο�  Ωδει�ο Βο� λου και στο Νε�ο Ωδει�ο Θεσσαλονι�κης (πτυχι�α ακορντεο� ν και θεωρητι-
κω� ν, δι�πλωμα συ� νθεσης). Ει�ναι απο� φοιτος του Τμη� ματος Μουσικω� ν Σπουδω� ν του 
ΑΠΘ, στο οποι�ο και ολοκλη� ρωσε τη διδακτορικη�  του διατριβη�  πα� νω στα 44 κομμα� -
τια για πια� νο του Γ. Κωνσταντινι�δη. Εργασι�ες του ε�χουν δημοσιευθει� σε περιοδικα�  
(Musicae Scientiae, Journal of Interdisciplinary Music Studies, Quaderni dell’ Istituto 
Liszt, Πολυφωνία κ.α� .) και πρακτικα�  συνεδρι�ων. Ει�ναι επι�κουρος καθηγητη� ς συ-
στηματικη� ς μουσικολογι�ας του ΤΜΣ του ΑΠΘ. Έργα του ε�χουν παρουσιαστει� απο�  
καταξιωμε�νους μουσικου� ς η�  συ� νολα (Κρατικη�  Ορχη� στρα Θεσσαλονι�κης, Ελληνικο�  
Συγκρο� τημα Συ� γχρονης Μουσικη� ς, Νε�ο Ελληνικο�  Κουαρτε�το, dissonART Ensemble, 
Piandaemonium κ.α� .).



Ιωάννης Φούλιας: Επι�κουρος καθηγητη� ς «Συστηματικη� ς Μουσικολογι�ας. Θεωρι�-
ας της Μουσικη� ς (18ου-19ου αιω� νος)» στο Τμη� μα Μουσικω� ν Σπουδω� ν του Εθνι-
κου�  και Καποδιστριακου�  Πανεπιστημι�ου Αθηνω� ν (προσωπικη�  ιστοσελι�δα: http://
users.uoa.gr/~foulias).

 Γεννη� θηκε στην Αθη� να το 1976. Πραγματοποι�ησε μουσικε�ς σπουδε�ς στο 
Δημοτικο�  Ωδει�ο Καλαμα� τας (πτυχι�α αρμονι�ας, αντιστι�ξεως, φου� γκας και πια� νου, 
1994-1998) και σπου� δασε μουσικολογι�α στο Τμη� μα Μουσικω� ν Σπουδω� ν του Πα-
νεπιστημι�ου Αθηνω� ν (πτυχι�ο το 1999 και διδακτορικο�  δι�πλωμα το 2005, με δια-
τριβη�  για τα Αργά μέρη σε μορφές σονάτας στην κλασσική περίοδο). Ει�ναι με�λος της 
Συντακτικη� ς και της Επιστημονικη� ς Επιτροπη� ς του περιοδικου�  Πολυφωνία καθω� ς 
και των αντι�στοιχων επιτροπω� ν του περιοδικου�  Μουσικολογία, συνα� μα δε ιδρυτικο�  
με�λος και Γενικο� ς Γραμματε�ας της Ελληνικη� ς Μουσικολογικη� ς Εταιρει�ας. Έχει συμ-
μετα� σχει στο διεθνε�ς ερευνητικο�  προ�γραμμα RIPM, σε επιστημονικε�ς ημερι�δες και 
διεθνη�  συνε�δρια. Έχει επι�σης δημοσιευ� σει δεκα� δες πρωτο� τυπα α� ρθρα, καθω� ς και 
μεταφρα� σεις βιβλι�ων (των R. Wagner, Κ. Φλω� ρου και N. Cook) αλλα�  και μικρο� τερων 
μελετω� ν. Απο�  τον εκδοτικο�  οι�κο «Παπαγρηγορι�ου – Να� κας» κυκλοφορου� ν οι μονο-
γραφι�ες του Οι δύο σονάτες για πιάνο του Δημήτρη Μητρόπουλου: Από τον ύστερο 
ρομαντισμό στην Εθνική Σχολή Μουσικής (2011) και Οι συμφωνίες κατά τις οβιδια-
νές Μεταμορφω� σεις του Carl Ditters von Dittersdorf: Συμβολή στην αποκατάσταση 
ενός έργου-σταθμού στην ιστορία της προγραμματικής μουσικής (2015).
 Τα ερευνητικα�  του ενδιαφε�ροντα εμπι�πτουν στα ακο� λουθα πεδι�α: θεωρι�α 
των μουσικω� ν μορφω� ν (απο�  τον 18ο ε�ως τον 21ο αιω� να), εξελικτικη�  θεω� ρηση ει-
δω� ν και μορφω� ν της ενο� ργανης μουσικη� ς στο μπαρο� κ, τον κλασσικισμο�  και τον 
ρομαντισμο� , μορφολογι�α και μουσικη�  ανα� λυση.

Κώστας Χάρδας: Επι�κουρος καθηγητη� ς συστηματικη� ς μουσικολογι�ας στο Τμη� μα 
Μουσικω� ν Σπουδω� ν του Α.Π.Θ. Σπου� δασε πια� νο και ανω� τερα θεωρητικα�  στο Αθη-
ναϊκο�  Ωδει�ο και μουσικολογι�α στο Α.Π.Θ. Υποτροφι�α της Ακαδημι�ας Αθηνω� ν του�  
ε�δωσε τη δυνατο� τητα να αποκτη� σει Master απο�  το Πανεπιστη� μιο του Λονδι�νου και 
διδακτορικη�  διατριβη�  απο�  το Πανεπιστη� μιο του Surrey. Έχει παρουσια� σει ανακοι-
νω� σεις σε συνε�δρια και ε�χει δημοσιευ� σει α� ρθρα, λη� μματα και κεφα� λαια βιβλι�ων στα 
παρακα� τω πεδι�α: ανα� λυση και θεωρι�α της μουσικη� ς, νεοελληνικη�  μουσικη� , μουσικη�  
του δε�κατου ε�νατου και του εικοστου�  αιω� να. Το ακαδημαϊκο�  ε�τος 2014-2015 ε�δω-
σε δια� λεξη στο Τμη� μα Ελληνικω� ν Σπουδω� ν του Πανεπιστημι�ου Κολου� μπια και η� ταν 
προσκεκλημε�νος ομιλητη� ς συνεδρι�ου της College Music Society στις Η.Π.Α.
 Ως πιανι�στας εμφανι�στηκε σε ρεσιτα� λ και συναυλι�ες μουσικη� ς δωματι�ου 
στην Ελλα� δα και στο εξωτερικο�  (Αγγλι�α, Τσεχι�α, Βε�λγιο, Η.Π.Α.). Ει�ναι με�λος του 
συνο� λου Piandaemonium. Η ηχογρα� φηση�  του (CD) με ε�ργα για σο� λο πια� νο και μου-
σικη� ς δωματι�ου του Γ. Α. Παπαϊωα� ννου για την εταιρι�α Naxos βραβευ� τηκε απο�  την 
Ένωση Κριτικω� ν Μουσικη� ς και Θεα� τρου.



Συντονίστρια του συνεδρίου:
Αναστασι�α Σιω� ψη, Ιο� νιο Πανεπιστη� μιο

Επιστημονική επιτροπή του συνεδρίου:
Πα� νος Βλαγκο� πουλος, Ιο� νιο Πανεπιστη� μιο

Νι�κος Μαλια� ρας, Εθνικο�  και Καποδιστριακο�  Πανεπιστη� μιο Αθηνω� ν
Ευ� η Νι�κα-Σαμψω� ν, Αριστοτε�λειο Πανεπιστη� μιο Θεσσαλονι�κης

Χα� ρης Ξανθουδα� κης, Ιο� νιο Πανεπιστη� μιο
Νι�κος Τσου� χλος, Ιο� νιο Πανεπιστη� μιο

Οργανωτική επιτροπή του συνεδρίου:
Πε�τρος Βου� βαρης, Πανεπιστη� μιο Μακεδονι�ας

Κω� στας Καρδα� μης, Ιο� νιο Πανεπιστη� μιο
Γιω� ργος Κοκκω� νης, Τεχνολογικο�  Εκπαιδευτικο�  Ίδρυμα Ηπει�ρου

Νι�κος Μπου� κας, Τεχνολογικο�  Εκπαιδευτικο�  Ίδρυμα Ιονι�ων Νη� σων
Ιωα� ννης Φου� λιας, Εθνικο�  και Καποδιστριακο�  Πανεπιστη� μιο Αθηνω� ν

*   *   *

Με την ευγενική υποστήριξη
της Αναγνωστικη� ς Εταιρι�ας Κερκυ� ρας

της Εταιρει�ας Κερκυραϊκω� ν Σπουδω� ν / Μουσει�ου Σολωμου�
της Πινακοθη� κης του Δη� μου Κε�ρκυρας
της Φιλαρμονικη� ς Εταιρει�ας Κερκυ� ρας

*   *   *

Χορηγοί

                Ξενοδοχει�ο «Αρκα� διο»
                Ξενοδοχει�ο «Ελληνι�ς»
                Ξενοδοχει�ο «Ερμη� ς»
                Ξενοδοχει�ο «Κωνσταντινου� πολις»
                Ξενοδοχει�ο «Bella Venezia»
                Ξενοδοχει�ο «Cavalieri»
                Ξενοδοχει�ο «City Marina»

Εστιατο� ριο «Αι�γλη»
Εστιατο� ριο «Μουρα� για»
Εστιατο� ριο «Ρεξ»


