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Δηζαγσγή 
 

Έλαο από ηνπο απώηεξνπο ζθνπνύο ηεο βηβιηνζήθεο είλαη λα απνηειέζεη πεγή πιεξνθνξηώλ γηα ηελ 

κνπζηθή δσή ζηελ Διιάδα. Η έξεπλα γηα ηελ κνπζηθή θίλεζε ζηε ρώξα καο ρξεηάδεηαη λα θέξεη ζηελ 

επηθάλεηα ζηνηρεία, κεηαμύ άιισλ, γηα ηελ κνπζηθή εθπαίδεπζε, ηελ θαιιηηερληθή θίλεζε (ζπλζέηεο, 

κνπζηθνί, ζπλαπιίεο), ηηο κνπζηθέο πξνηηκήζεηο ηνπ θνηλνύ, ηελ ζρέζε αλάκεζα ζηελ παξαδνζηαθή θαη 

έληερλε κνπζηθή. 

Kξίζηκε επνρή γηα ηελ εμέιημε ηεο Διιεληθήο έληερλεο κνπζηθήο είλαη ην δεύηεξν κηζό ηνπ 19νπ 

αηώλα, θαζώο θαη ην πξώην κηζό ηνπ 20νπ αηώλα κηα επνρή ηελ νπνία ιίγα ζηνηρεία καο θάλνπλ 

γλσζηή. Η Διιεληθή βηβιηνγξαθία ζην ζέκα ηεο κνπζηθν-ηζηνξηθήο επηζθόπεζεο έρεη ιίγα δείγκαηα λα 

επηδείμεη.1 Αλάκεζα ζηηο βαζηθέο πεγέο πιεξνθνξηώλ γηα ηελ Διιεληθή κνπζηθή δσή είλαη 

αλακθηζβήηεηα ηα κνπζηθά πεξηνδηθά. Μνπζηθή θξηηηθή θαη εηδηθά άξζξα, γξακκέλα ηαπηόρξνλα κε ηηο 

κνπζηθέο εμειίμεηο ζηηο νπνίεο αλαθέξνληαη, δσληαλεύνπλ ηελ αηκόζθαηξα ηεο επνρήο θαη θάλνπλ 

θαηαλνεηή ηελ πξόνδό ηνπο. Η ζπλέρηζε ηεο παξάδνζεο ηεο Βπδαληηλήο κνπζηθήο ζηελ Αζήλα, ε 

δξαζηεξηόηεηα ζπιινγήο δεκνηηθώλ ηξαγνπδηώλ, νη αληηδξάζεηο ηνπ θνηλνύ ζηνπο Δπξσπατθνύο 

λεσηεξηζκνύο, ε απνδνρή ή κε ησλ θαιιηηερλώλ, ε δεκηνπξγία ηεο ιεγόκελεο Δζληθήο ζρνιήο, ε 

δεκηνπξγία σδείσλ θαη κνπζηθώλ ρώξσλ, νη πξνζσπηθόηεηεο πνπ έπαημαλ ζεκαληηθό ξόιν ζηελ 

έθβαζε ησλ κνπζηθώλ πξαγκάησλ ζηελ Διιάδα θαη πνιιά άιια, είλαη ηα ζέκαηα κε ηα νπνία 

αζρνιείηαη ε αξζξνγξαθία ησλ ελ ιόγσ πεξηνδηθώλ. Απηή είλαη ε επνρή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο 

πξαγκαηνπνηείηαη ε εηζαγσγή ηνπ επξσπατθήο ζθέςεο θαη ηξόπνπ δσήο, αλαπόζπαζηα θαη ηεο δπηηθήο 

κνπζηθήο, θαη ν εμεπξσπατζκόο ηεο Διιεληθήο πνιηηηζηηθήο θαη θνηλσληθήο δσήο. 

ηελ πνιύηηκε εξγαζία ηεο γηα ηα Διιεληθά κνπζηθά πεξηνδηθά, κε ηίηιν Εθνικήρ μοςζικήρ πεπιήγηζιρ 

1901-1912, Ελληνικά μοςζικά πεπιοδικά ωρ πηγή έπεςναρ ηηρ ιζηοπίαρ ηηρ νεοελληνικήρ μοςζικήρ,2 ε 

Καίηε Ρσκαλνύ αθ’ελόο παξνπζηάδεη ηα κνπζηθά γεγνλόηα όπσο δηαγξάθνληαη κέζα από έμη πεξηνδηθά 

ηεο πεξηόδνπ 1901-1912, αθ’εηέξνπ πξνζθέξεη ζηνλ εξεπλεηή επξεηήξηα θαη ζπλόςεηο απηνύ ηνπ 

πιηθνύ.  

 

Η ζπιινγή ηεο Μνπζηθήο Βηβιηνζήθεο Λίιηαλ Βνπδνύξε: Ιζηνξηθή 

επηζθόπεζε 

 
Σν αξραηόηεξν Διιεληθό κνπζηθό πεξηνδηθό είλαη ην Ωδείον Αθηνών, ην νπνίν 

πξσηνεκθαλίδεηαη ην 1871, ζπλερίδεη λα εθδίδεηαη κέρξη ην 1936 θαη αζρνιείηαη 

θπξίσο κε ηα πεπξαγκέλα ηνπ Ωδείνπ. Η Λοςζική Εθημεπίρ, ρξνλνινγεί ηελ 

έθδνζε ηνπ πξώηνπ ηεύρνπο ηεο ηνλ Οθηώβξην ηνπ 1893 θαη ηνπ ηειεπηαίνπ ηνλ 

Ινύλην ηνπ 1895, απνηειεί δε ην πξώην αλεμάξηεην κνπζηθό πεξηνδηθό ην νπνίν 

εθδίδεηαη ζηελ Αζήλα3 (ε βηβιηνζήθε δηαζέηεη ηα ηεύρε 8 θαη 9 ηνπ 1894). Γίλεηαη 

έηζη ην έλαπζκα γηα κηα δξαζηήξηα εθδνηηθή πεξίνδν, ε νπνία δηαξθεί έσο ην 1912 

θαη έρεη λα παξνπζηάζεη, αλαινγηθά, ηνπο πεξηζζόηεξνπο ηίηινπο από θάζε άιιε 

κεηέπεηηα. Έμη από ηα πεξηνδηθά απηά εθδίδνληαη ζηελ Αζήλα: Ωδείον 

Αθηνών, Λοςζική Εθημεπίρ, Απμονία, Φόπμιγξ, Απόλλων, Εθνική 

Λούζα, Λοςζική, Λοςζική Επιθεώπηζη θαη Μέα Φόπμιγξ, δύν ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε: Πεπιοδικό ηος 

Λοςζικού Σςλλόγος-Παπάπηημα Εκκληζιαζηικήρ Αλήθειαρ θαη Λοςζική, έλα ζηελ 

Αιέμάλδεηα: Οπθεύρ θαη έλα ζηε άκν: Αι Λούζαι.4Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλόο όηη, κε εμαίξεζε ηνπ 

Πεξηνδηθνύ ηνπ Μνπζηθνύ πιιόγνπ Κσλζηαληηλνύπνιεο, ηα πεξηνδηθά απηά δελ ζηαδηνδξνκνύλ γηα 

πάλσ από ηξία ρξόληα. 
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Η επόκελε πεξίνδνο, από ην 1921 κέρξη ην1940, κνινλόηη δηαξθεί πεξηζζόηεξα 

ρξόληα από ηελ πξνεγνύκελε (19 ζπλνιηθά), έρεη λα επηδείμεη νθηώ κόλν 

πεξηνδηθά, ηα νπνία εθδίδνληαη θαη' απνθιεηζηηθόηεηα ζηελ Αζήλα: Λοςζική 

Επιθεώπηζη, Μέα Φόπμιγξ, Λοςζική Ανθοδέζμη, Λοςζικά Χπονικά, Λοςζικόρ 

Ιόζμο, Λοςζική Ζωή, Λοςζική Ησώ, Λοςζικόρ Ιόζμορ. 

Αλακθηζβήηεηα, ην πξώην κηζό ηνπ 20νπ αηώλα παξαηεξείηαη πνιύ κεγαιύηεξε 

κνπζηθή πεξηνδηθή εθδνηηθή θίλεζε από όηη ζην δεύηεξν. 

Έηζη, κέρξη ην 1960 βιέπνπκε ηε Λοςζική κίνηζη, ηελ νπνία εθδίδεη ην Διιεληθό 

Ωδείν θαη ε νπνία αζρνιείηαη ηόζν κε ζέκαηα γεληθνύ κνπζηθνινγηθνύ 

ελδηαθέξνληνο όζν θαη κε ηε δξαζηεξηόηεηα ηνπ Ωδείνπ. Πνιιέο νη πιεξνθνξίεο, 

νη νπνίεο αληινύληαη από ην κνλαδηθό κνπζηθό πεξηνδηθό ηεο επνρήο, ζρεηηθέο κε 

ηελ Διιεληθή κνπζηθή δξαζηεξηόηεηα ηεο πεξηόδνπ 1949 έσο 1956, νπόηε θαη 

ζηακαηάεη ην πεξηνδηθό λα εθδίδεηαη. Απηή είλαη ε πεξίνδνο (κεηαπνιεκηθή), όπνπ 

εθδίδνληαη πνιιά πεξηνδηθά κε ζηίρνπο δεκνθηιώλ ειαθξώλ 

ηξαγνπδηώλ κε κεγάιε απήρεζε ζηελ ειιεληθή θνηλσλία ιόγσ, 

ηεο δηάδνζεο ηνπ ξαδηνθώλνπ ζε κεγάιν πνζνζηό ηεο. Αλάκεζά 

ηνπο Το ηπαγούδι, πνπ εθδίδεηαη ήδε από ην 1936, Το Ελληνικό 

ηπαγούδι (1943), Το μονηέπνο ηπαγούδι. 

 

 

Μεηά ην 1960 εληειώο ζπνξαδηθά θάλνπλ ηελ εκθάληζή ηνπο Ο λςπικόρ κόζμορ, ηο Δεληίο Ιπιηικήρ 

Διζκογπαθίαρ ε Λοςζική θαη ην Μηέθι (ηα δύν ηειεπηαία αζρνινύληαη κε ην δεκνηηθό θαη ην ξεκπέηηθν 

ηξαγνύδη) κέρξη λα θηάζνπκε ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, νπόηε θαη εκθαλίδεηαη 

ε Λοςζικολογία, ην πεξηνδηθό ην νπνίν ε κνπζηθή θνηλόηεηα πεξίκελε κε κεγάιε αλππνκνλεζία θαη ην 

νπνίν ζπγθέληξσζε εξγαζίεο πνιιώλ ζνβαξώλ κειεηεηώλ ηεο ειιεληθή θαη μέλεο κνπζηθήο. Σν 

παξάδεηγκα αθνινύζεζε ε Όπεπα θαη ην 1996 ην κνπζηθνινγηθό πεξηνδηθό Λοςζικά. 

Σν 1989 κε ην μεθίλεκα ηνπ ηκήκαηνο Μνπζηθώλ ζπνπδώλ ηεο ρνιήο Καιώλ Σερλώλ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο εθδίδεηαη ην πξώην θνηηεηηθό κνπζηθνινγηθό πεξηνδηθό, 

νη Λοςζικοηποπίερ, πνπ βξίζθνληαη ηώξα ζηνλ έβδνκν ρξόλν θπθινθνξίαο ηνπ θαη πνπ παξνπζηάδεη 

άξζξα ησλ θνηηεηώλ ηνπ παξαπάλσ ηκήκαηνο. Η αληίζηνηρε ζρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ 

επηκειείηαη θαη εθδίδεη ηε Λος.Σ.Α., από ην1995. 

ην κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα, ην νπνίν κεζνιάβεζε από ηελ έθδνζε ηεο Λοςζικήρ κίνηζηρ κέρξη ηελ 

έθδνζε ηεο Λοςζικολογίαρ, παξαηεξείηαη κηα ζρεηηθή απξαμία ζηηο πεξηνδηθέο εθδόζεηο κε ζέκα ηελ 

κνπζηθή. Έηζη ζπλαληώληαη ζέκαηα κνπζηθά, ειιείςεη ησλ εηδηθώλ πεξηνδηθώλ, ζε θηινινγηθά, 

ιανγξαθηθά, πνιηηηζηηθά ή θαιιηηερληθά πεξηνδηθά όπσο ε Επιθεώπηζη ηέσνηρ, Η Μέα εζηία, 

νη Εποσέρ, ε Καογπαθία, ην Θέαηπο,ν Επίλογορ θαη άιια. 

 

Καηάινγνο πεξηνδηθώλ 

 

Σα πεξηζζόηεξα από ηα παξαπάλσ κνπζηθά πεξηνδηθά εθδίδνληαη γηα ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα ή, 

αθόκε θαη αλ θαηαθέξνπλ λα καθξνεκεξεύζνπλ, εθδίδνληαη ζε κεγάια θαη άηαθηα ρξνληθά 

δηαζηήκαηα κεηαμύ ηνπο. Γελ είλαη δύζθνιν λα παξαηεξήζεη θαλείο όηη ε Αζήλα αλαθέξεηαη σο ηόπνο 

έθδνζεο ζηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ κνπζηθώλ πεξηνδηθώλ. 

Ο παξαηηζέκελνο θαηάινγνο ησλ πεξηνδηθώλ πνπ εμεηάδνπκε παξέρεη αξθεηέο πιεξνθνξίεο.  

πκβνπιεπζείηε ηηο ζηήιεο Δθδόηεο/δηεπζπληήο, Σόπνο έθδνζεο, ρόιηα, Γηάξθεηα θπθινθνξίαο, 

Γηαζεζηκόηεηα ζηελ βηβιηνζήθε Λίιηαλ Βνπδνύξε (Αs) θαζώο θαη πιεξνθνξίεο σο πξνο ην ζε πνηέο 
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άιιεο Βηβιηνζήθεο ππάξρνπλ ηα ελ ιόγσ πεξηνδηθά.5 

Ο πξνθαλώο πεξηνξηζκέλνο αξηζκόο εληύπσλ ζηα νπνία εθδόζεθαλ θαη ε πάξνδνο ησλ δεθαεηηώλ 

θάλεη ηώξα πιένλ ηελ αλεύξεζε πιήξσλ ζεηξώλ ζρεδόλ αδύλαηε. ύληνκα όκσο, ζα ππάξρνπλ ηα 

πεξηνδηθά απηά ζηε Μνπζηθή Βηβιηνζήθε Λίιηαλ Βνπδνύξε ζε κνξθή κηθξνθίικ, θαηόπηλ ζπλεξγαζίαο 

κε βηβιηνζήθεο νη νπνίεο ηα δηαζέηνπλ. Η απνδειηίσζε ησλ πεξηνδηθώλ απηώλ βξίζθεηαη ζε εμέιημε. 

Ήδε ζην ρώξν ηεο Βηβιηνζήθεο νη εξεπλεηέο κπνξνύλ λα ζπκβνπιεπζνύλ έλα θηιηθό ειεθηξνληθό 

πξόγξακκα γηα ηνλ εληνπηζκό άξζξσλ ζηα ελ ιόγσ πεξηνδηθά. Η αλαδήηεζε κπνξεί λα γίλεη κε ην 

ζπγγξαθέα, ην ζέκα, νλόκαηα ζπλζεηώλ θαη θαιιηηερλώλ θαη άιια. Έηζη ν εξεπλεηήο κπνξεί λα 

εληνπίζεη, γηα παξάδεηγκα, ηε δεκνζηεπκέλε ζηελ Λοςζική Επιθεώπηζη ηνπ 1922 γλώκε ηνπ Μ. 

Καινκνίξε γηα ηελ θαηεύζπλζε ηεο ειιεληθήο κνπζηθήο, άξζξα ηνπ Alex Thurneisen ζηελ Λοςζική 

κίνηζη, ή ζρόιηα γηα ηε ζπλαπιία ηεο Α. Σξηάληε ζηε Βηέλλε ζε άξζξν ηεο Λοςζικήρ Ζωήρ ηνπ 1931. 

Γηα ηελ ώξα, ε βάζε δεδνκέλσλ πεξηέρεη ηα απνδειηησκέλα άξζξα θαη ηα ζρεηηθά επξεηήξηα γηα ηα 

πεξηνδηθά Λοςζική εθημεπίρ, Λοςζικά σπονικά, Λοςζική Ζωή, Ιπιηική, Απόλλων θαη Μέα Εζηία. 

Όλα ηα Ελληνικά Περιοδικά ηης Βιβλιοθήκης περιλαμβάνονηαι ζηον ζσνολικό καηάλογο 

ηων περιοδικών. 

ηεθαλία Μεξάθνπ 

Αζήλα, Οθηώβξηνο 1999 
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