
Δισκογραφία Παύλου Καρρέρ (12.5.1829-1896) 
 

ΔΞΗΠΖΚΖ ΓΗΠΘΝΓΟΑΦΗΑ 

1. FIDELITY (θσδηθόο: EP 8904, κνλνθσληθόο δίζθνο επαθήο 7” 45ζηξ., 1959). Ζρνγξάθεκα άλεπ 

ηίηινπ 

«Ν Γέξν-Γήκνο (Δγέξαζα κσξέο παηδηά)», άξηα ηεο Α’ Ξξάμεσο ηεο όπεξαο «Κάξθνο Κπόηζαξεο» γηα 

βαξύηνλν θαη νξρήζηξα, ζε πνίεζε Αξηζηνηέιε Βαιασξίηε (1857-58)  

Λίθνο Κνζρνλάο (βαξύηνλνο) / άγλσζηε νξρήζηξα / Γηάλλεο Θσλζηαληηλίδεο 

Πεκ.: πεξηέρεη επίζεο θσλεηηθά έξγα ησλ Θ. Ππάζε (ζε δηαζθεπή Γ. Θσλζηαληηλίδε) θαη Πηξνπκπνύιε 

  

2α. PAN-VOX (θσδηθόο: X33SPV 16174, δίζθνο επαθήο 33ζηξ./LP, 1976). Ρίηινο ερνγξαθήκαηνο: 

«Πρνιηθά Ρξαγνύδηα Λν. 1» 

2β. PAN-VOX (θσδηθόο: TC-CPV 16174, θαζέηα, 1976) 

«Ν Γέξν-Γήκνο (Δγέξαζα κσξέο παηδηά)», άξηα ηεο Α’ Ξξάμεσο ηεο όπεξαο «Κάξθνο Κπόηζαξεο» γηα 

βαξύηνλν θαη νξρήζηξα, ζε πνίεζε Αξηζηνηέιε Βαιασξίηε (1857-58), ζε δηαζθεπή Αγγειηθήο 

Θαςάζθε-Ιάκπξνπ, γηα βαξύηνλν, ρνξσδία θαη καληνιηλάηα 

Ιεπηέξεο Ιηγλόο (βαξύηνλνο) / καληνιηλάηα Ππύξνπ Θαςάζθε / Αγγειηθή Θαςάζθε-Ιάκπξνπ 

Πεκ.: πεξηέρεη επίζεο ηνλ Δζληθό Ύκλν ηνπ Κάληδαξνπ, ζρνιηθά ηξαγνύδηα ησλ Ππ. Θαςάζθε, 

Θσηζόπνπινπ, Αιέθ. Ξαλαγησηόπνπινπ θαη δηαζθεπέο παξαδνζηαθώλ ηξαγνπδηώλ ηνπ Α. Θαςάζθε-

Ιάκπξνπ 

3. PARTHENA (θσδηθόο: TR-520620, δίζθνο επαθήο 33ζηξ./LP, 1981, Ζ.Ξ.Α.). Ρίηινο 

ερνγξαθήκαηνο: «Theodore Lambrinos sings Hellenic Songs» 

«Ν Γέξν-Γήκνο (Δγέξαζα κσξέο παηδηά)», άξηα ηεο Α’ Ξξάμεσο ηεο όπεξαο «Κάξθνο Κπόηζαξεο» γηα 

βαξύηνλν θαη νξρήζηξα, ζε πνίεζε Αξηζηνηέιε Βαιασξίηε (1857-58), ζε δηαζθεπή Ρδέτκο Φαγά 

Θεόδσξνο Ιακπξηλόο (Theodore Lambrinos) (βαξύηνλνο) / άγλσζηε νξρήζηξα / Θσλζηαληίλνο 

Αλαγλώζηνπ 

Πεκ.: πεξηέρεη επίζεο έξγα θαη ηξαγνύδηα ησλ Γξ. Θσλζηαληηλίδε, Ρ. Μαλζόπνπινπ, Ξεξηζηέξε, 

Πακάξα, Θ. Ππάζε θαη Λ. Σαηδεαπνζηόινπ 

4. ΞΝΙΗΡΗΠΡΗΘΝ ΘΔΛΡΟΝ ΓΖΚΝ ΖΟΑΘΙΔΗΝ (θσδηθόο: GPI CP 998, δίζθνο επαθήο 33ζηξ./LP, 

1985). Ρίηινο ερνγξαθήκαηνο: «Δπηαλεζηαθή Κνπζηθή» 

i. «L’ Albanese (Ζ Αιβαλίηηζζα)», Ξόιθα γηα πηάλν, ζε κεηαγξαθή Θώζηα Πακνΐιε, γηα ζύλνιν 

πλεπζηώλ (α.ρ.) 

ii. «Validé», Ξόιθα αξ.1 ηεο ζπιινγήο «Les Belles Armènes (Νη Υξαίεο Αξκέληζζεο)» γηα πηάλν, έξγν 

9, ζε κεηαγξαθή Θώζηα Πακνΐιε, γηα ζύλνιν πλεπζηώλ (π.1868) 

iii. «Melitza», Ξόιθα αξ.2 ηεο ζπιινγήο «Les Belles Armènes (Νη Υξαίεο Αξκέληζζεο)» γηα πηάλν, 

έξγν 9, ζε κεηαγξαθή Θώζηα Πακνΐιε, γηα ζύλνιν πλεπζηώλ (π.1868)  

iv. «Alexandra», Ξόιθα-Καδνύξθα γηα πηάλν, ζε κεηαγξαθή Θώζηα Πακνΐιε, γηα ζύλνιν πλεπζηώλ 

(π.1870) 

v. «Furia (Νξκή)», Brillante Gallop αξ.5 γηα πηάλν, ζε κεηαγξαθή Θώζηα Πακνΐιε, γηα ζύλνιν 

πλεπζηώλ (π.1871-72;) 

vi. «La Pettergola (Ζ Φιύαξε)», Ξόιθα αξ.6 γηα πηάλν, ζε κεηαγξαθή Θώζηα Πακνΐιε, γηα ζύλνιν 

πλεπζηώλ (π.1871-72;) 

Ππγθξόηεκα Κνπζηθήο Γσκαηίνπ ‘Ληθόιανο Κάληδαξνο’ 

Πεκ.: πεξηέρεη επίζεο έξγα (ζε κεηαγξαθή γηα πλεπζηά) ησλ Λ. Ιακπειέη θαη Κάληδαξνπ 

5. ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΝΙΗΡΗΠΚΝ (θσδηθόο: 14564-6, θαζεηίλα 3 δίζθσλ επαθήο 33ζηξ./LP, 1987). Ρίηινο 

ερνγξαθήκαηνο: «Διιεληθό ιπξηθό ζέαηξν: 100 ρξόληα 1888-1988» 

«Ν Γέξν-Γήκνο (Δγέξαζα κσξέο παηδηά)», αξ.3 ηεο ζεηξάο «Αλζνδέζκε Διιεληθώλ Κεισδηώλ δη’ ¶ζκα 

θαη Θιεηδνθύκβαινλ» γηα βαζύθσλν  θαη πηάλν, ζε πνίεζε Αξηζηνηέιε Βαιασξίηε (1857-58). 

Δπξίζθεηαη ζηνλ 1ν δίζθν. Δπαλέθδνζε ηεο θσλνγξαθήζεσο ηνπ έξγνπ από ηνλ δίζθν γξακκνθώλνπ 

78ζηξ. 10”, κε θσδηθό: POLYDOR V 45133, 4667ar. Ζρνγξάθεζε: Αζήλα, κ.1927 

Κηράιεο Βιαρόπνπινο (βαζύθσλνο), ¶γγεινο Καξηίλν (πηάλν) 

Πεκ.: πεξηέρεη επίζεο θσλεηηθά έξγα θαη άξηεο από όπεξεο ησλ Θαινκνίξε, Λ. Ιάβδα, Ιαπξάγθα, 



Μύλδα, Ονδίνπ, Ονπκπάλε, Θ. Παθειιαξίδε, Πακάξα, Πθαιθώηα,  Λ. Σαηδεαπνζηόινπ, Bizet, 

Giordano, Leoncavallo, Massenet, Puccini, Rossini, Verdi θαη δεκώδε 

6. CBS (θσδηθόο: CBS1 45115, δίζθνο επαθήο 33ζηξ./LP, 1987). Ρίηινο ερνγξαθήκαηνο: «Ρνπ 

καληνιίλνπ» 

«Ιάβε έλα ξόδν αγάπε κνπ» (αλαγξάθεηαη σο «Ρν ξόδνλ ηεο αγάπεο») γηα θσλή θαη νξρήζηξα ή 

πηάλν, ζε πνίεζε αγλώζηνπ (α.ρ.), ζε κεηαγξαθή Γεκήηξε Ιάγηνπ, γηα καληνιίλν θαη πηάλν (1859,  

Γεκήηξεο Καξίλνο (καληνιίλν), Λέιιε Πεκηηέθνιν (πηάλν) 

Πεκ.: πεξηέρεη επίζεο έξγα αλσλύκνπ, Βηζβάξδε, Ιάγηνπ, Λ. Ιακπειέη, Ιαπξάγθα, Μέλνπ, Πακάξα θαη 

Πθέηζα 

7. ΝΗ ΦΗΙΝΗ ΡΝ ‘ΚΝΠΔΗΝ ΠΝΙΥΚΝ ΘΑΗ ΔΞΗΦΑΛΥΛ ΕΑΘΛΘΗΥΛ’ (θσδηθόο: ΦΚΠΔΕ 1, δίζθνο 

επαθήο 33ζηξ./LP, 1988). Ρίηινο ερνγξαθήκαηνο: «Γέζπσ. Κάξθνο Κπόηζαξεο» 

i. «Γέζπσ, ε εξσίο ηνπ Πνπιίνπ. Κνλόπξαθηνλ Διιεληθόλ Κειόδξακα» γηα πςίθσλν, γηα κεζόθσλν, 

ηελόξν, βαξύηνλν, ρνξσδία θαη νξρήζηξα, ζε θείκελν Αλησλίνπ Καλνύζνπ (1875) 

Γεσξγία Γήκνπ (πςίθσλνο, ‘Γέζπσ’), ¶για Εεζηάδνπ (κεζόθσλνο, ‘Θώζηαο’), Σξόλεο Λόηαο 

(ηελόξνο, ‘Ιάκπξνο’), Πάθεο Αξακπαηδήο (βαξύηνλνο, ‘Κάξθνο’) 

ii. απνζπάζκαηα (δελ αλαγξάθνληαη) ηεο όπεξαο «Κάξθνο Κπόηζαξεο», ζε ελνξρήζηξσζε Λίθνπ 

Αζηξηλίδε θαη ζε πνίεζε Αξηζηνηέιε Βαιασξίηε θαη Giovanni Caccialupi (1857-58) 

Αζαλάζηνο Γεσξγίνπ (‘Κάξθνο’), Βαζίιεηνο Θνθθαιηάξεο (‘Γεξκαλόο’), Αιέθα Ππλδίθα (‘Πνθία’), Αζελά 

Αξρνληή (‘Σξύζα’) 

Σνξσδία Όπεξαο ‘Ζ Θεζζαινλίθε’ / Φηιαξκνληθή ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο / Λίθνο Αζηξηλίδεο 

8. ΝΗ ΦΗΙΝΗ ΡΝ ‘ΚΝΠΔΗΝ ΠΝΙΥΚΝ ΘΑΗ ΔΞΗΦΑΛΥΛ ΕΑΘΛΘΗΥΛ’ (θσδηθόο: ΦΚΠΔΕ 4, δηπιόο 

δίζθνο επαθήο 33ζηξ./LP, 1990). Ρίηινο ερνγξαθήκαηνο: «Ρξαγνπδνύζε ε Εάθπλζνο» 

i. Δθιατθεπκέλν απόζπαζκα (δελ αλαγξάθεηαη) ηεο όπεξαο «Κάξθνο Κπόηζαξεο», ζε πνίεζε 

Αξηζηνηέιε Βαιασξίηε θαη Giovanni Caccialupi (1857-58)  

ii. «Ρν Φεγγάξη. Γηαηί γιπθό Φεγγάξη κνπ», αξ.4 ηεο ζεηξάο «Αλζνδέζκε Διιεληθώλ Κεισδηώλ δη’ 

¶ζκα θαη Θιεηδνθύκβαινλ» γηα θσλή θαη πηάλν, ζε πνίεζε Αλησλίνπ Καλνύζνπ (αλαγξάθεηαη σο 

Ξαύινπ Θαξξέξ) (1859), ζε κεηαγξαθή Ππύξνπ Θαςάζθε γηα ρνξσδία θαη καληνιηλάηα  

iii. «Ζ Καξία», αξ.5 ηεο ζεηξάο «Αλζνδέζκε Διιεληθώλ Κεισδηώλ δη’ ¶ζκα θαη Θιεηδνθύκβαινλ» γηα 

θσλή θαη πηάλν, ζε πνίεζε Ησάλλε Ρππάιδνπ (1859), ζε κεηαγξαθή Ππύξνπ Θαςάζθε γηα ρνξσδία 

θαη καληνιηλάηα  

iv. «Ν Αλζόο θαη ε Απγνύια» γηα θσλή θαη πηάλν ζε πνίεζε Γηνλπζίνπ Πνισκνύ (1859), ζε 

κεηαγξαθή Ππύξνπ Θαςάζθε γηα ηελόξν, ρνξσδία θαη καληνιηλάηα 

v. «Ζ Φπγή. Μύπλα Γιπθεηά κνπ Αγάπε», αξ.2 ηεο ζεηξάο «Αλζνδέζκε Διιεληθώλ Κεισδηώλ δη’ ¶ζκα 

θαη Θιεηδνθύκβαινλ» γηα θσλή θαη πηάλν, ζε πνίεζε Ησάλλε Ρππάιδνπ (1887;), ζε κεηαγξαθή 

Ππύξνπ Θαςάζθε γηα ρνξσδία θαη καληνιηλάηα. Δπξίζθνληαη ζηνλ 1ν δίζθν 

¹Βαζίιεο Γεκεηξόπνπινο (ηελόξνο) / Σνξσδία θαη Καληνιηλάηα Ππύξνπ Θαςάζθε / Ππύξνο 

Θαςάζθεο 

Πεκ.: πεξηέρεη επίζεο θσλεηηθά έξγα ησλ Βηζβάξδε, Γειιαπόξηα, Θαςάζθε, Κάληδαξνπ, Ξαληαδή, 

Ρζαθαζηάλνπ θαη ιατθά-έληερλα ηξαγνύδηα Θαηζίγηαινπ, Θαςνθέθαινπ θαη ηεο Εαθύλζνπ 

9. MUSIC BOX INTERNATIONAL (θσδηθόο: 10513/14, δηπιόο δίζθνο επαθήο 33ζηξ./LP, 1992). Ρίηινο 

ερνγξαθήκαηνο: «Ρα Ρξαγνύδηα ηνπ Κεζνπνιέκνπ 1» 

«Ν Γέξν-Γήκνο (Δγέξαζα κσξέο παηδηά)», αξ.3 ηεο ζεηξάο «Αλζνδέζκε Διιεληθώλ Κεισδηώλ δη’ ¶ζκα 

θαη Θιεηδνθύκβαινλ» γηα βαζύθσλν  θαη πηάλν, ζε πνίεζε Αξηζηνηέιε Βαιασξίηε (1857-58). 

Δπξίζθεηαη ζηνλ 1ν δίζθν. Δπαλέθδνζε ηεο θσλνγξαθήζεσο ηνπ έξγνπ από ηνλ δίζθν γξακκνθώλνπ 

78ζηξ. 10”, κε θσδηθό: COLUMBIA CO E-7752. Ζρνγξάθεζε/έθδνζε: Ακεξηθή, 1923 (δελ 

αλαγξάθεηαη) 

Θώζηαο Ξεηξόπνπινο (βαζύθσλνο), άγλσζηνο πηαλίζηαο (δελ αλαγξάθεηαη) 

Πεκ.: πεξηέρεη επίζεο θσλεηηθά έξγα θαη ηξαγνύδηα ησλ Αηηίθ, Βηηάιε, Λ. Θόθθηλνπ, Γξ. 

Θσλζηαληηλίδε, Μαλζόπνπινπ, Θενδ. Ξαπαδόπνπινπ, Ξόγγε, Ονδίνπ, Θ. Παθειιαξίδε, Πνπγηνύι, 

Πηξνπκπνύιε θαη Σαηξόπνπινπ 

10. MUSIC BOX INTERNATIONAL (θσδηθόο: 10513/14, δίζθνο αθηίλνο/CD, 1992). Ρίηινο 

ερνγξαθήκαηνο: «Ρα Ρξαγνύδηα ηνπ Κεζνπνιέκνπ 1». Δπαλέθδνζε ηνπ δίζθνπ κε αξ. 9, κε ην ίδην 

εμώθπιιν θαη κε 24 έξγα αληί ησλ 28 ηνπ αξρηθνύ 



  

11α. ΞΑΞΑΓΑΠ-ΚΝΠΗΘΔΠ ΔΘΓΝΠΔΗΠ (θσδηθόο: ΞΚΔ 111, δίζθνο επαθήο 33ζηξ./LP, 1994) 

11β. ΞΑΞΑΓΑΠ-ΚΝΠΗΘΔΠ ΔΘΓΝΠΔΗΠ (θσδηθόο: ΞΚΔ 111, δίζθνο αθηίλνο/CD, 1994). Ρίηινο 

ερνγξαθήκαηνο: «Δξσηηθέο Θαληάδεο ησλ Δπηαλήζσλ». Ραπηόρξνλε έθδνζε δηαθνξεηηθώλ ηύπσλ 

θσλνγξαθήζεσο, κε δηαθνξεηηθό εμώθπιιν 

«Μαλζνύια» γηα θσλή (έο) θαη νξρήζηξα, ζε πνίεζε Γηνλπζίνπ Πνισκνύ (α.ρ.), ζε δηαζθεπή Γηώξγνπ 

Θενραξόπνπινπ, γηα θσλή¹, 4θσλε ρνξσδία θαη ζπλνδεία ελόξγαλνπ ζπλόινπ,  

¹Γηώξγνο Κπαγηώθεο (θσλή) / θσλεηηθό θαη ελόξγαλν ζύλνιν / Γηώξγνο Θενραξόπνπινο  

Πεκ.: πεξηέρεη επίζεο θαληάδεο ησλ Θνπλάδε, Ιαπξάγθα, Καθξή θαη παξαδνζηαθέο Εαθύλζνπ 

12. MUSIC BOX INTERNATIONAL (θσδηθόο: CD.PAN 88, δίζθνο αθηίλνο/CD, 1994). Ρίηινο 

ερνγξαθήκαηνο: «Πρνιηθά Ρξαγνύδηα Λν. 1». Δπαλέθδνζε ηνπ δίζθνπ κε αξ. 2, κε ην ίδην εμώθπιιν 

13. ΝΗ ΦΗΙΝΗ ΡΝ ‘ΚΝΠΔΗΝ ΠΝΙΥΚΝ ΘΑΗ ΔΞΗΦΑΛΥΛ ΕΑΘΛΘΗΥΛ’ (θσδηθόο: ΦΚΠΔΕ 10, δηπιόο 

δίζθνο αθηίλνο/CD , 1995). Ρίηινο ερνγξαθήκαηνο: «Κνπζηθή γηα ζαιόλη θαη κπαιθόλη (Ζ 

‘Δπηαλεζηαθή Πρνιή’ ηνπ ΗΘ΄ αηώλα)» 

i. «Κάλα θαη παηδί», δησδία γηα πςίθσλν, βαξύηνλν θαη πηάλν¹, ζε πνίεζε αγλώζηνπ (α.ρ.) 

Αιεμάλδξα Θακπνπξνπνύινπ (πςίθσλνο), Βαζίιεηνο Θνπληνύξεο-Φιακπνπξηάξεο (βαζύθσλνο)  

ii. «Μαλζνύια» γηα ηελόξν, βαζύθσλν θαη αλδξηθή ρνξσδία, ζε πνίεζε Γηνλπζίνπ Πνισκνύ (α.ρ.). 

Δπαλέθδνζε ηεο θσλνγξαθήζεσο ηνπ έξγνπ από ηνλ δίζθν γξακκνθώλνπ 78ζηξ. 10”,  ODEON, 

28.101, αγλώζησλ ινηπώλ ζηνηρείσλ. Ζρνγξάθεζε: ;, 1910-20 

iii. «Ζ Φαξκαθσκέλε» γηα ηελόξν, βαζύθσλν θαη αλδξηθή ρνξσδία, ζε πνίεζε Γηνλπζίνπ Πνισκνύ 

(α.ρ.). Δπαλέθδνζε ηεο θσλνγξαθήζεσο ηνπ έξγνπ από ηνλ δίζθν γξακκνθώλνπ 78ζηξ. 10”,  

ODEON, 28.101, αγλώζησλ ινηπώλ ζηνηρείσλ. Ζρνγξάθεζε: ;, 1910-20 

Γεκήηξεο Θξησλάο (ηελόξνο), Κηραήι Βιαρόπνπινο (βαζύθσλνο) / κνλσδνί ηνπ ζηάζνπ ηνπ 

‘Διιεληθνύ Κεινδξάκαηνο’ 

iv. «I Masnadieri» ηνπ G. Verdi, Πεηξά 8ε (δελ αλαγξάθεηαη) ηνπ θύθινπ «Giardino Musicale», 20 

Fantasie sopra I Migliori Motive delle Opera Moderne (20 Φαληαζίεο πάλσ ζηα θαιύηεξα κνηίβα ησλ 

ζύγρξνλσλ νπεξώλ)» γηα θιάνπην θαη πηάλν¹ 

Καξία Καθξνπόδε (θιάνπην) 

v. «Ζ Φπγή» γηα πηάλν¹ (α.ρ.) 

vi. «Ιάβε έλα ξόδν αγάπε κνπ» (αλαγξάθεηαη σο «Ρν ξόδνλ ηεο αγάπεο») γηα θσλή² θαη πηάλν¹, ζε 

πνίεζε αγλώζηνπ (α.ρ.) 

vii. «Ξεο κνπ, ζπκάζαη αγάπε κνπ» γηα θσλή² θαη πηάλν, ζε πνίεζε Γηνλπζίνπ Πνισκνύ (α.ρ.) 

viii. «Marie Antoinette», Quadrilles  (Θαληξίιιηεο. Γελ αλαγξάθεηαη) γηα πηάλν¹ (α.ρ.) 

ix. «Luisa Miller», Ξόιθα γηα πηάλν¹, έξγν 4 (π.1849) 

x. «Le Grand Parthénon (αλαγξάθεηαη σο «Ξαξζελώλ»)», Βάιο γηα πηάλν¹, έξγν 7 (π.1851) 

xi. «Sathaniel», Ξόιθα αξ.1 θαη «Zuleika», Καδνύξθα αξ.3 ηεο ζπιινγήο «Le trios Grâces Orientales 

(Νη 3 Σάξηηεο ηεο Αλαηνιήο)» γηα πηάλν¹, έξγν 8 (π.1851) 

xii. ¶ξηα ‘Γεξκαλνύ’ θαη «Ν Γέξν-Γήκνο (Δγέξαζα κσξέο παηδηά)», άξηα ηεο Α’ Ξξάμεσο ηεο όπεξαο 

«Κάξθνο Κπόηζαξεο» γηα βαζύθσλν³ θαη πηάλν¹, ζε θείκελν Αξηζηνηέιε Βαιασξίηε θαη Giovanni 

Caccialupi (1857-58) 

xiii. «¶λζε» γηα θσλή² θαη πηάλν¹, ζε πνίεζε Γεσξγίνπ Θαλδηάλνπ-Οώκα (1859)   

xiv. «Ζ Θαηαδίθε ηνπ Θιέπηνπ», αξ.1 ηεο ζεηξάο «Αλζνδέζκε Διιεληθώλ Κεισδηώλ δη’ ¶ζκα θαη 

Θιεηδνθύκβαινλ» γηα θσλή³ θαη πηάλν¹, ζε πνίεζε Ησάλλε Ρππάιδνπ (1859) 

xv. «Ζ Καξία» γηα θσλή² θαη πηάλν¹, ζε πνίεζε Ησάλλε Ρππάιδνπ (1859) 

xvi. «Ν Αλζόο θαη ε Απγνύια» γηα θσλή² θαη πηάλν¹, ζε πνίεζε Γηνλπζίνπ Πνισκνύ (1859) 

xvii. «Ν Πηξαηηώηεο» γηα θσλή² θαη πηάλν¹, ζε πνίεζε Αλησλίνπ Καλνύζνπ (1859) 

xviii. «Ρν Φεγγάξη. Γηαηί γιπθό Φεγγάξη κνπ», αξ.4 ηεο ζεηξάο «Αλζνδέζκε Διιεληθώλ Κεισδηώλ δη’ 

¶ζκα θαη Θιεηδνθύκβαινλ» γηα θσλή² θαη πηάλν¹, ζε πνίεζε Αλησλίνπ Καλνύζνπ (1859) 

xix. «Melitza», Ξόιθα αξ.2 ηεο ζπιινγήο «Les Belles Armènes (Νη Υξαίεο Αξκέληζζεο)» γηα πηάλν¹, 

έξγν 9 (π.1868) 

xx. «Ρν Νξθαλό» γηα θσλή² θαη πηάλν¹, ζε πνίεζε Αρηιιέσο Ξαξάζρνπ (π.1875) 

xxi. Ληνπέην ‘Ρόλε’-‘Καξίλαο’ από ηελ θσκηθή όπεξα «Ν Θόληε Ππνπξγίηεο» γηα πςίθσλν², ηελόξν 

θαη πηάλν¹, ζε πνίεζε ΗσάλλεΡζαθαζηάλνπ (1888) 

²Αιεμάλδξα Θακπνπξνπνύινπ (πςίθσλνο) / Ησάλλεο Καλσιάθεο (ηελόξνο) / ³Θώζηαο 

Θακπνπξόπνπινο (βαζύθσλνο) / ¹Φξίμνο-Γηνλύζηνο Κόξηδνο (πηάλν) 



14. MOTIVO (θσδηθόο: NM 1049, δίζθνο αθηίλνο/CD , 1995). Ρίηινο ερνγξαθήκαηνο: «Δπηαλεζηαθή 

Κνπζηθή». Δπαλέθδνζε ηνπ δίζθνπ κε αξ. 4, κε δηαθνξεηηθό εμώθπιιν 

15. LYRA (θσδηθόο: ML 0199, δίζθνο αθηίλνο/CD, 1996). Ρίηινο ερνγξαθήκαηνο: «Ρξαγνύδηα ηεο 

Ξαηξίδαο κνπ» 

i. «Ιάβε έλα ξόδν αγάπε κνπ» (αλαγξάθεηαη σο «Ρν ξόδνλ ηεο αγάπεο») γηα θσλή θαη πηάλν, ζε 

πνίεζε αγλώζηνπ (α.ρ.) 

ii. «Μαλζνύια» γηα θσλή θαη πηάλν, ζε πνίεζε Γηνλπζίνπ Πνισκνύ (α.ρ.)  

Ιίια Αδακάθε (πςίθσλνο), Γηάλλεο Ξαπαδόπνπινο (πηάλν)   

Πεκ.: πεξηέρεη επίζεο θσλεηηθά έξγα ησλ Α. Δπαγγειάηνπ, Θενδσξάθε, Θαδάζνγινπ, Θαινγξίδνπ, 

Θαινκνίξε, Γ. Θσλζηαληηλίδε, Λ. Ιακπειέη, Κάληδαξνπ, Ξεηξίδε, Οηάδε, Πακάξα, Θ. Ππάζε θαη 

Σαηδηδάθη 

16. ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ (άλεπ θσδηθνύ, δίζθνο αθηίλνο/CD , 1998). Ρίηινο ερνγξαθήκαηνο: «Οήγαο 

Φεξαίνο: 200 ρξόληα από ην ζάλαηό ηνπ – Γηνλύζηνο Πνισκόο: 200 ρξόληα από ηε γέλλεζή ηνπ» 

«Ζ Φαξκαθσκέλε» γηα 4θσλε αλδξηθή ρνξσδία θαη καληνιηλάηα, ζε πνίεζε Γηνλπζίνπ Πνισκνύ 

(α.ρ.) 

Σνξσδία Δκπνξηθήο Ρξαπέδεο / Φξίμνο-Γηνλύζηνο Κόξηδνο (πηάλν) / καληνιηλάηα / Πηαύξνο Κπεξήο 

Πεκ.: πεξηέρεη επίζεο ρνξσδηαθά έξγα ησλ Κάληδαξνπ, Μύλδα, Nägely, παηξησηηθνύο ύκλνπο θαη 

παξαδνζηαθά ηξαγνύδηα 

17. Ηδησηηθή έθδνζε (άλεπ θσδηθνύ, δίζθνο αθηίλνο/CD , 1998). Ρίηινο ερνγξαθήκαηνο: «Οεζηηάι ηνπ 

κπάζζνπ Δπζπκίνπ Κηραιόπνπινπ» 

«Ν Γέξν-Γήκνο (Δγέξαζα κσξέο παηδηά)», αξ.3 ηεο ζεηξάο «Αλζνδέζκε Διιεληθώλ Κεισδηώλ δη’ ¶ζκα 

θαη Θιεηδνθύκβαινλ» γηα βαζύθσλν  θαη πηάλν, ζε πνίεζε Αξηζηνηέιε Βαιασξίηε (1857-58).  

Δπζύκηνο Κηραιόπνπινο (βαζύθσλνο), Λέιιε Κπξνζένπ (πηάλν) 

Πεκ.: πεξηέρεη επίζεο ηξαγνύδηα ησλ Αηηίθ, Λ. Ιάβδα, Ονδίνπ, Πηξνπκπνύιε (αλαγξάθεηαη σο 

Πηακνύιε) θαη Λ. Σαηδεαπνζηόινπ 

18. LYRA (θσδηθόο: ML 0662, δηπιόο δίζθνο αθηίλνο/CD, 1998). Ρίηινο ερνγξαθήκαηνο: «Γηώξγνο 

Ξαππάο: 40 ρξόληα ιπξηθό ηξαγνύδη» 

«Ν Γέξν-Γήκνο (Δγέξαζα κσξέο παηδηά)», άξηα ηεο Α’ Ξξάμεσο ηεο όπεξαο «Κάξθνο Κπόηζαξεο» γηα 

βαζύθσλν  θαη νξρήζηξα, ζε πνίεζε Αξηζηνηέιε Βαιασξίηε (1857-58). Δπξίζθεηαη ζηνλ 2ν δίζθν 

Γηώξγνο Ξαππάο (βαζύθσλνο) / Ππκθσληθή Νξρήζηξα ηεο Ρερεξάλεο / Jean Popper 

Πεκ.: πεξηέρεη επίζεο ηξαγνύδηα ησλ Λ. Ιάβδα, Ππ. Ππάζε, Πηξνπκπνύιε, Λ. Σαηδεαπνζηόινπ, Tosti 

θαη άξηεο από όπεξεο 11 μέλσλ κνπζνπξγώλ 

19. LYRA (θσδηθόο: ML 0669/70, δηπιόο δίζθνο αθηίλνο/CD, 1999). Ρίηινο ερνγξαθήκαηνο: «Ζ Θπξά 

Φξνζύλε» 

«Ζ Θπξά Φξνζύλε», ηξαγηθό κειόδξακα ζε 4 πξάμεηο, ζε ειιεληθό θείκελν Διηζζαβέηηνπ Καξηηλέγθνπ 

(1868) 

Κάξζα Αξάπε (‘Φξνζύλε’), Ράζεο Σξηζηνγηαλλόπνπινο (‘Αιή Ξαζάο’), Βαγγέιεο Σαηδεζίκνο 

(‘Κνπρηάξ’), Γηώξγνο Ξαππάο (‘Ηγλάηηνο’), Διέλε Ιηώλα (‘Σάκθσ’ θαη ‘Δηξήλε’), Σάξεο Αλδξηαλόο 

(‘Ραρήξ’) / Σνξσδία ‘Φεζηηβάι Πόθηαο’ / Ππκθσληθή Νξρήζηξα ηνπ Ξάδαξηδηθ / Βύξσλ Φηδεηδήο 

20. ΛΝΚΑΟΣΗΑΘΖ ΑΡΝΓΗΝΗΘΖΠΖ ΕΑΘΛΘΝ (άλεπ θσδηθνύ, βηβιίν[«Εάθπλζνο: Κνπζηθή θαη 

Έζηκα»]+δίζθνο αθηίλνο/CD, 2001). Ρίηινο ερνγξαθήκαηνο: «Εάθπλζνο, κνύζα κνπζηθή»  

«Ζ Φπγή» γηα πηάλν (α.ρ.) 

Γηνλύζεο Κπνπθνπβάιαο (πηάλν) 

Πεκ.: πεξηέρεη επίζεο έξγα ησλ Βίηζνπ, Θαξκαιίθε, Θνληηόπνπινπ, Θσζηή, Λεξάηδε-Θιάδνπ, 

Ξιαλήηεξνπ, Ρζαθαζηάλνπ θαη δαθπλζηλέο αξέθηεο 

21. MUSIC BOX INTERNATIONAL (θσδηθόο: CD 10874, δίζθνο αθηίλνο/CD, 2001). Ρίηινο 

ερνγξαθήκαηνο: «Ξαηξησηηθά ηξαγνύδηα»  

«Ν Γέξν-Γήκνο (Δγέξαζα κσξέο παηδηά)», άξηα ηεο Α’ Ξξάμεσο ηεο όπεξαο «Κάξθνο Κπόηζαξεο», ζε 

δηαζθεπή Θηθήο Θαςάζθε (Αγγειηθή Θαςάζθε-Ιάκπξνπ), γηα βαξύηνλν ρνξσδία θαη καληνιηλάηα, ζε 

πνίεζε Αξηζηνηέιε Βαιασξίηε (1857-58). Δπαλέθδνζε ηεο θσλνγξαθήζεσο ηνπ έξγνπ από ηνλ δίζθν 



κε αξ. 2 

Πεκ.: πεξηέρεη επίζεο παηξησηηθά, θιέθηηθα θαη ζρνιηθά ηξαγνύδηα ησλ Αξβαληηάθε, Θαηζαξνύ, Ππ. 

Θαςάζθε, Θσηζόπνπινπ, Ιάκπξνπ, Ιενληή, Κάληδαξνπ, Αιέθ. Ξαλαγησηόπνπινπ, ιατθά θαη 

παξαδνζηαθά ζε δηαζθεπή Θ. Θαςάζθε (Αγγειηθή Θαςάζθε-Ιάκπξνπ) 

22. MUSIC CORNER ΘΑΗ ΡΖΛΔΙΙΑ (άλεπ θσδηθνύ, βηβιίν[«Πκύξλε. Ζ κνπζηθή δσή 1900-1922: Ζ 

δηαζθέδαζε, ηα κνπζηθά θαηαζηήκαηα, νη ερνγξαθήζεηο δίζθσλ» ηνπ Αξηζηνκέλε Θαιπβηώηε]+ δίζθνο 

αθηίλνο/CD, 2003). Ρίηινο ερνγξαθήκαηνο: «Ζ Πκύξλε. Ζ κνπζηθή δσή 1900-1922» 

«Ν Γέξν-Γήκνο (Δγέξαζα κσξέο παηδηά)», αξ.3 ηεο ζεηξάο «Αλζνδέζκε Διιεληθώλ Κεισδηώλ δη’ ¶ζκα 

θαη Θιεηδνθύκβαινλ» γηα βαζύθσλν  θαη πηάλν, ζε πνίεζε Αξηζηνηέιε Βαιασξίηε (1857-58). 

Δπαλέθδνζε ηεο θσλνγξαθήζεσο ηνπ έξγνπ από ηνλ δίζθν γξακκνθώλνπ 78ζηξ. 10”, κε θσδηθό: 

The Grammophone Co, 6-12440, 12526B. Ζρνγξάθεζε: ;, 1909 (δελ αλαγξάθεηαη) 

Πεκ.: πεξηέρεη επίζεο 17 ερνγξαθήζεηο πξηλ από ην 1922 αζηηθώλ, ιατθώλ, παξαδνζηαθώλ θαη 

ξεκπέηηθσλ ηεο κνπζηθήο δσήο ηεο Πκύξλεο 

23. LYRA (θσδηθόο: 0792, δίζθνο αθηίλνο/CD, 2002). Ρίηινο ερνγξαθήκαηνο: «Ξαύινπ Θαξξέξ: 

Γέζπσ» 

i. «Ζ Αλζνπσιήηξα» γηα πςίθσλν¹ θαη νξρήζηξα, ζε πνίεζε Γεσξγίνπ Θαξβειιά (α.ρ.)  

ii. «Ιάβε έλα ξόδν αγάπε κνπ» γηα πςίθσλν¹ θαη νξρήζηξα, ζε πνίεζε αγλώζηνπ (α.ρ.) 

iii. Ξξεινύδην από ηελ όπεξα «Isabella d’ Aspeno (Ηζαβέιια ηνπ ¶ζπελ)» (1854) 

iv. «Ν Γέξν-Γήκνο (Δγέξαζα κσξέο παηδηά)», άξηα ηεο Α’ Ξξάμεσο ηεο όπεξαο «Κάξθνο Κπόηζαξεο», 

ζε απνθαηάζηαζε Βύξσλα Φηδεηδή, γηα θσλή ηελόξνπ²  θαη νξρήζηξα, ζε πνίεζε Αξηζηνηέιε 

Βαιασξίηε (1857-58) 

v. «¶λζε (Γύξηζε εδώ, ςπρή κνπ αγαπεκέλε)» γηα πςίθσλν¹ θαη νξρήζηξα, ζε πνίεζε Γεσξγίνπ 

Θαλδηάλνπ-Οώκα (1859) 

vi. Δηζαγσγή από ηελ όπεξα «Καξία Αλησληέηηα» γηα νξρήζηξα, ζε θείκελν Γεσξγίνπ Οώκα (1873)  

vii. «Γέζπσ, ε εξσίο ηνπ Πνπιίνπ. Κνλόπξαθηνλ Διιεληθόλ Κειόδξακα» γηα πςίθσλν¹, γηα 

κεζόθσλν, ηελόξν², βαξύηνλν³, ρνξσδία θαη νξρήζηξα, ζε θείκελν Αλησλίνπ Καλνύζνπ (1875) 

vii. «Ν Τσκνδήηεο: κεγάιε κεινδξακαηηθή κνλσδία» γηα βαξύηνλν³, πςίθσλν (παηδηθή θσλή)  θαη 

νξρήζηξα, ζε πνίεζε Αιεμάλδξνπ Πνύηζνπ (1875) 

viii. «1885. ‘Din-Don’ Polka» γηα νξρήζηξα (1885) 

¹Κάξζα Αξάπε (πςίθσλνο, ‘Γέζπσ’), Διέλε Ιηώλα (κεζόθσλνο, ‘Θώζηαο’), ²Βαγγέιεο Σαηδεζίκνο 

(ηελόξνο, ‘Ιάκπξνο’), ³Ράζεο Σξηζηνγηαλλόπνπινο (βαξύηνλνο, ‘Κάξθνο’), Αιέμηνο Φηδεηδήο (παηδηθή 

θσλή) / Σνξσδία ‘Φεζηηβάι Πόθηαο’ / Ππκθσληθή Νξρήζηξα ηνπ Ξάδαξηδηθ / Βύξσλ Φηδεηδήο 

24. MUSIC BOX INTERNATIONAL (θσδηθόο: ΚΒΗ 5202482703584, θαζεηίλα 4 δίζθσλ αθηίλνο/CD, 

2002). Ρίηινο ερνγξαθήκαηνο «67 παηδηθά ηξαγνύδηα θαη παξακύζηα» 

«Ν Γέξν-Γήκνο (Δγέξαζα κσξέο παηδηά)», άξηα ηεο Α’ Ξξάμεσο ηεο όπεξαο «Κάξθνο Κπόηζαξεο», ζε 

δηαζθεπή Θηθήο Θαςάζθε, γηα βαξύηνλν ρνξσδία θαη καληνιηλάηα, ζε πνίεζε Αξηζηνηέιε Βαιασξίηε 

(1857-58). Ν 1νο δίζθνο είλαη επαλέθδνζε ηνπ δίζθνπ κε αξ. 21, κε δηαθνξεηηθό εμώθπιιν 

25. HARMI PRESS/AGYRA (άλεπ θσδηθνύ, βηβιίν[«Ηζηνξία ηεο Διιεληθήο Κνπζηθήο, 2000π.Σ-

2000κ.Σ» ηεο Ιίληαο Ιενύζε]+ δίζθνο αθηίλνο/CD, 2003). Ρίηινο ερνγξαθήκαηνο: «Ονκαληηθά έξγα 

γηα πηάλν Δπηαλεζίσλ ζπλζεηώλ» 

i. «Ζ Φπγή» γηα πηάλν (α.ρ. Αλαγξάθεηαη σο «Μαλζνύια») 

ii. «Le Grand Parthénon (αλαγξάθεηαη σο «Ξαξζελώλ: εηζαγσγή»)», Βάιο γηα πηάλν, έξγν 7 (π.1851) 

Ιίληα Ιενύζε (πηάλν) 

Πεκ.: πεξηέρεη επίζεο πηαληζηηθά έξγα ησλ Βηζβάξδε, Γ. Ιακπειέη, Λ. Ιακπειέη, Κάληδαξνπ, Πακάξα 

θαη Πθαξιάηνπ 

26. SYMPOSIUM RECORDS (θσδηθόο: 1318, δίζθνο αθηίλνο/CD, 2002, Ζλσκέλν Βαζίιεην). Ρίηινο 

ερνγξαθήκαηνο «The First Opera Recordings, 1895-1902»  

«Ν Γέξν-Γήκνο (Δγέξαζα κσξέο παηδηά)», αξ.3 ηεο ζεηξάο «Αλζνδέζκε Διιεληθώλ Κεισδηώλ δη’ ¶ζκα 

θαη Θιεηδνθύκβαινλ» γηα βαζύθσλν  θαη πηάλν, ζε πνίεζε Αξηζηνηέιε Βαιασξίηε (1857-58). 

Δπξίζθεηαη ζηνλ 1ν δίζθν. Δπαλέθδνζε ηεο θσλνγξαθήζεσο ηνπ έξγνπ από ηνλ δίζθν γξακκνθώλνπ 

78ζηξ. 7”, άγλσζηε εηαηξεία, 12123, 5514W. Ζρνγξάθεζε: Κηιάλν, 12/1902 

Ησάλλεο Απνζηόινπ (ηελόξνο), άγλσζηνο πηαλίζηαο (δελ αλαγξάθεηαη) 

Πεκ.: πεξηέρεη επίζεο ην «Γηαηί» ηνπ Μαλζόπνπινπ (δελ αλαγξάθεηαη), ηελ άξηα «Tra voi belle» από 



ηελ όπεξα «Manon Lescaut» ηνπ Puccini ζε εξκελεία Η. Απνζηόινπ. Δπίζεο 35 άξηεο από όπεξεο ζε 

ερνγξαθήζεηο 23 ιπξηθώλ ηξαγνπδηζηώλ ηεο πεξηόδνπ 1895-1902 

27. MUSIC BANK RECORDS (θσδηθόο: ΚT-0032-2, δίζθνο αθηίλνο/CD, 2003). Ρίηινο ερνγξαθήκαηνο: 

«Ιατθά Θεθαινλίηηθα Κειίζκαηα» 

«Μαλζνύια» γηα γηα θσλή (έο) θαη νξρήζηξα, ζε πνίεζε Γηνλπζίνπ Πνισκνύ (α.ρ.), ζε δηαζθεπή 

αγλώζηνπ γηα 4θσλε ρνξσδία θαη καληνιηλάηα,  

Σνξσδία θαη καληνιηλάηα Αξγνζηνιίνπ / Βαζίιεο Κνπληάθεο 

Πεκ.: πεξηέρεη επίζεο θσλεηηθά έξγα, αξηέηεο θαη θαληάδεο ησλ Γειιαπόξηα, Λ. Ιακπειέη, Ιαπξάγθα, 

Καξθάηνπ, De Santis θαη Θεθαιινληάο 

28. MUSIC BOX INTERNATIONAL (θσδηθόο: 5202482101533, δηπιόο δίζθνο αθηίλνο/CD, 2003). 

Ρίηινο ερνγξαθήκαηνο «Θαληάδεο / 32 κεγάιεο επηηπρίεο» 

«Ν Γέξν-Γήκνο (Δγέξαζα κσξέο παηδηά)», αξ.3 ηεο ζεηξάο «Αλζνδέζκε Διιεληθώλ Κεισδηώλ δη’ ¶ζκα 

θαη Θιεηδνθύκβαινλ» γηα βαζύθσλν  θαη πηάλν, ζε πνίεζε Αξηζηνηέιε Βαιασξίηε (1857-58). 

Δπαλέθδνζε ηεο θσλνγξαθήζεσο ηνπ έξγνπ από ηνλ δίζθν γξακκνθώλνπ 78ζηξ. 10”, κε θσδηθό: 

COLUMBIA CO E-7752. Ζρνγξάθεζε: Αζήλα, 1923 (δελ αλαγξάθεηαη). Δπξίζθεηαη ζηνλ 1ν δίζθν 

Θώζηαο Ξεηξόπνπινο (βαζύθσλνο), άγλσζηνο πηαλίζηαο (δελ αλαγξάθεηαη) 

Πεκ.: πεξηέρεη επίζεο θσλεηηθά έξγα (θαληάδεο) ησλ Βώηηε, Ιαπξάγθα, Κάζηνξα, Οηηζηάξδε, Θ. 

Παθειιαξίδε, Σαηδεαπνζηόινπ θαη παξαδνζηαθά ηξαγνύδηα 

29α.  ΞΝΙΗΡΗΠΡΗΘΖ ΝΙΚΞΗΑΓΑ (άλεπ θσδηθνύ, θαζεηίλα 12 δίζθσλ αθηίλνο/CD, 2004. Διιεληθή 

έθδνζε). Ρίηινο εθδόζεσο: «Αληίο γηα όλεηξν» 

29β. ΞΝΙΗΡΗΠΡΗΘΖ ΝΙΚΞΗΑΓΑ (άλεπ θσδηθνύ, θαζεηίλα 12 δίζθσλ αθηίλνο/CD, 2004. Αγγιηθή 

έθδνζε). Ρίηινο εθδόζεσο: «Works by Greek Composers. 19th-20th Century» 

i. «Δηζαγσγηθή Ξεξηγξαθηθή: ην Μεκέξσκα» γηα νξρήζηξα, από ην 4ν κέξνο ηεο όπεξαο «Καξαζώλ-

Παιακίο» (1888). Δπξίζθεηαη ζηνλ 1ν δίζθν 

Ππκθσληθή Νξρήζηξα Βόινπ / Ππκεώλ Θόγθαλ 

ii. «Ρν Νξθαλό» γηα θσλή θαη πηάλν, ζε πνίεζε Αρηιιέσο Ξαξάζρνπ (π.1875). Δπξίζθεηαη ζηνλ 12ν 

δίζθν 

Ράζεο Σξηζηνγηαλλόπνπινο (θσλή), Λέιιε Πεκηηέθνιν (πηάλν) 

Πεκ.: πεξηέρεη επίζεο έξγα 38 Διιήλσλ κνπζνπξγώλ 

30. MUSIC BOX INTERNATIONAL (θσδηθόο: CD 11022, δίζθνο αθηίλνο/CD, 2004). Ρίηινο 

ερνγξαθήκαηνο: «Πρνιηθά Ρξαγνύδηα Λν. 1». Δπαλέθδνζε ηνπ δίζθνπ κε αξ. 12, κε ην ίδην εμώθπιιν 

31. MUSIC BOX INTERNATIONAL (άλεπ θσδηθνύ, δίζθνο αθηίλνο/CD, 2004). Ρίηινο ερνγξαθήκαηνο: 

«Ονκαληηθά έξγα γηα πηάλν Δπηαλεζίσλ ζπλζεηώλ». Δπαλέθδνζε ηνπ δίζθνπ κε αξ. 25, κε ην ίδην 

εμώθπιιν 

32. Edizioni del TIMAClub (θσδηθόο: CLAMA CD-48, δίζθνο αθηίλνο/CD, 2004, Ηηαιία). Ρίηινο 

ερνγξαθήκαηνο: «Ulisse Lappas» 

«Ν Γέξν-Γήκνο (Δγέξαζα κσξέο παηδηά)», αξ.3 ηεο ζεηξάο «Αλζνδέζκε Διιεληθώλ Κεισδηώλ δη’ ¶ζκα 

θαη Θιεηδνθύκβαινλ» γηα βαζύθσλν  θαη πηάλν, ζε πνίεζε Αξηζηνηέιε Βαιασξίηε (1857-58). 

Δπξίζθεηαη ζηνλ 1ν δίζθν. Δπαλέθδνζε ηεο θσλνγξαθήζεσο ηνπ έξγνπ από ηνλ δίζθν γξακκνθώλνπ 

78ζηξ. 10”, κε θσδηθό: COLUMBIA AX-1079-1 (D-14654, L-1703. Ζρνγξάθεζε/έθδνζε: Ινλδίλν, 

1925 

Νδπζζεύο Ιάππαο (ηελόξνο) / άγλσζηε νξρήζηξα / Albert Ketelbey 

Πεκ.: πεξηέρεη επίζεο θσλεηηθά έξγα θαη άξηεο από όπεξεο ησλ Ιάβδα, Ρ. Μαλζνπνύινπ, Πακάξα, Θι. 

Ρξηαληαθύιινπ, Σαηδεαπνζηόινπ, Ταξνύδα, Bizet, Cardillo, Denza, Giordano, Leoncavallo, Ponchielli, 

Puccini θαη Verdi 

33. MUSIC BOX INTERNATIONAL (θσδηθόο: 5202482704888, θαζεηίλα 4 δίζθσλ  αθηίλνο/CD, 2005). 

Ρίηινο ερνγξαθήκαηνο «Παλ λα ήηαλ ρζεο. 64 ηξαγνύδηα πνπ άληεμαλ ζην ρξόλν» 

«Ν Γέξν-Γήκνο (Δγέξαζα κσξέο παηδηά)», αξ.3 ηεο ζεηξάο «Αλζνδέζκε Διιεληθώλ Κεισδηώλ δη’ ¶ζκα 

θαη Θιεηδνθύκβαινλ» γηα βαζύθσλν  θαη πηάλν, ζε πνίεζε Αξηζηνηέιε Βαιασξίηε (1857-58). 

Δπαλέθδνζε ηεο θσλνγξαθήζεσο ηνπ έξγνπ από ηνλ δίζθν γξακκνθώλνπ 78ζηξ. 10”, κε θσδηθό: 



COLUMBIA CO E-7752. Ζρνγξάθεζε: Αζήλα, 1923 (δελ αλαγξάθεηαη). Δπξίζθεηαη ζηνλ 1ν δίζθν 

Θώζηαο Ξεηξόπνπινο (βαζύθσλνο), άγλσζηνο πηαλίζηαο (δελ αλαγξάθεηαη) 

Πεκ.: πεξηέρεη 63 ηξαγνύδηα ειαθξάο κνπζηθήο θαη θαληάδεο 

34. ΚΗΛΝS-EMI+Δθεκεξίδα ‘ΒΖΚΑ’ (άλεπ θσδηθνύ, θαζεηίλα αξ.1 5 δίζθσλ αθηίλνο/CD, 2007).  

Ρίηινο ερνγξαθήκαηνο «50 Σξόληα Διιεληθό Διαθξό Ρξαγνύδη, 1920-1970») 

«Ν Γέξν-Γήκνο (Δγέξαζα κσξέο παηδηά)», αξ.3 ηεο ζεηξάο «Αλζνδέζκε Διιεληθώλ Κεισδηώλ δη’ ¶ζκα 

θαη Θιεηδνθύκβαινλ» γηα βαζύθσλν  θαη πηάλν, ζε πνίεζε Αξηζηνηέιε Βαιασξίηε (1857-58). 

Δπαλέθδνζε ηεο θσλνγξαθήζεσο ηνπ έξγνπ από ηνλ δίζθν γξακκνθώλνπ 78ζηξ. 10”, κε θσδηθό: 

COLUMBIA CO E-7752. Ζρνγξάθεζε: Αζήλα, 1923 (δελ αλαγξάθεηαη). Δπξίζθεηαη ζηνλ 1ν δίζθν 

Θώζηαο Ξεηξόπνπινο (βαζύθσλνο), άγλσζηνο πηαλίζηαο (δελ αλαγξάθεηαη) 

Πεκ.: πεξηέρεη επίζεο ηξαγνύδηα ειαθξάο κνπζηθήο Διιήλσλ θαη μέλσλ κνπζνπξγώλ 

35. ΓΖΚΝΠ +ΠΛΓΔΠΚΝΠ ‘ΣΟΠΖ ΡΝΚΖ’ ΘΔΟΑΡΔΑΠ (άλεπ θσδηθνύ, δίζθνο αθηίλνο/CD, 2008). 

Ρίηινο ερνγξαθήκαηνο: «ΘΥΠΡΑΠ ΚΙΥΛΑΠ: Έληερλα Ρξαγνύδηα» 

«Ν Γέξν-Γήκνο (Δγέξαζα κσξέο παηδηά)», άξηα ηεο Α’ Ξξάμεσο ηεο όπεξαο «Κάξθνο Κπόηζαξεο» γηα 

ηελόξν θαη νξρήζηξα, ζε πνίεζε Αξηζηνηέιε Βαιασξίηε (1857-58). Δπαλέθδνζε ηεο θσλνγξαθήζεσο 

ηνπ έξγνπ από ηνλ δίζθν γξακκνθώλνπ 78ζηξ. 12”, κε θσδηθό: PARLOPHON B 21.519-ΗI. 

Ζρνγξάθεζε: Βεξνιίλν, 1929 

Θώζηαο Κπισλάο / άγλσζηε νξρήζηξα / Λίθνο Πθαιθώηαο (νξρήζηξα θαη αξρηκνπζηθόο δελ 

αλαγξάθνληαη) 

Πεκ.: πεξηέρεη επίζεο ηξαγνύδηα ησλ Θάλνπ, Ιαπξάγθα, Μαλζόπνπινπ, Πακάξα, Πθαιθώηα, 

Πηαζεξνύ, Σαηξόπνπινπ, Σαηδεαπνζηόινπ, δεκνηηθά, μέλσλ κνπζνπξγώλ θαη άξηεο Verdi 

36. ΑΟΣΔΗΝ ΘΟΑΡΗΘΖΠ ΝΟΣΖΠΡΟΑΠ ΑΘΖΛΥΛ (θσδηθόο: 1001, δηπιόο δίζθνο αθηίλνο/CD, 2008). Ζ 1ε 

έθδνζε ηεο ζεηξάο «Ηζηνξηθέο ερνγξαθήζεηο κε ηελ Θξαηηθή Νξρήζηξα Αζελώλ θαη ηε Ππκθσληθή 

Νξρήζηξα ηνπ Δ.Η.Ο.» κε ηίηιν «Φηινθηήηεο Νηθνλνκίδεο (1889-1957)» αθηεξσκέλνο ζηνλ 

αξρηκνπζηθό  

«Ν Γέξν-Γήκνο (Δγέξαζα κσξέο παηδηά)», άξηα ηεο Α’ Ξξάμεσο ηεο όπεξαο «Κάξθνο Κπόηζαξεο» γηα 

βαξύηνλν θαη νξρήζηξα, ζε πνίεζε Αξηζηνηέιε Βαιασξίηε (1857-58)  

Λίθνο Εαραξίνπ (βαξύηνλνο) / Ππκθσληθή Νξρήζηξα ηνπ Δζληθνύ Ηδξύκαηνο Οαδηνθσλίαο / 

Φηινθηήηεο Νηθνλνκίδεο 

Πεκ.: πεξηέρεη επίζεο έξγα ησλ Θαινκνίξε, Θνπλάδε, Γ. Ιακπειέη, Ιαπξάγθα, Πθιάβνπ θαη Θ. Ππάζε 

37. ΝΗ ΦΗΙΝΗ ΡΝ ‘ΚΝΠΔΗΝ ΠΝΙΥΚΝ ΘΑΗ ΔΞΗΦΑΛΥΛ ΕΑΘΛΘΗΥΛ’ (άλεπ θσδηθνύ, θαζεηίλα 3 

δίζθσλ/CD ζε έθδνζε βηβιίνπ, 2008). Ρίηινο: «Πνισκόο Ηνλία Κνπζηθόο» 

i. «Μαλζνύια» γηα θσλή θαη πηάλν, ζε πνίεζε Ησάλλε Ρππάιδνπ (α.ρ.), ζε κεηαγξαθή Ππύξνπ 

Θαςάζθε γηα ρνξσδία θαη καληνιηλάηα. Δπξίζθεηαη ζηνλ 2ν δίζθν 

Σνξσδία θαη καληνιηλάηα Ππύξνπ Θαςάζθε / Ππύξνο Θαςάζθεο 

ii. «Μαλζνύια» γηα ηελόξν, βαζύθσλν θαη αλδξηθή ρνξσδία, ζε πνίεζε Γηνλπζίνπ Πνισκνύ (α.ρ.). 

Δπαλέθδνζε ηεο θσλνγξαθήζεσο ηνπ έξγνπ από ηνλ δίζθν γξακκνθώλνπ 78ζηξ. 10”,  ODEON, 

28.101, αγλώζησλ ινηπώλ ζηνηρείσλ. Ζρνγξάθεζε: ;, 1910-20. Δπξίζθεηαη ζηνλ 2ν δίζθν 

iii. «Ζ Φαξκαθσκέλε» γηα ηελόξν, βαζύθσλν θαη αλδξηθή ρνξσδία, ζε πνίεζε Γηνλπζίνπ Πνισκνύ 

(α.ρ.). Δπαλέθδνζε ηεο θσλνγξαθήζεσο ηνπ έξγνπ από ηνλ δίζθν γξακκνθώλνπ 78ζηξ. 10”,  

ODEON, 28.101, αγλώζησλ ινηπώλ ζηνηρείσλ. Ζρνγξάθεζε: ;, 1910-20. Δπξίζθεηαη ζηνλ 3ν δίζθν 

Γεκήηξεο Θξησλάο (ηελόξνο), Κηραήι Βιαρόπνπινο (βαζύθσλνο) / κνλσδνί ηνπ ζηάζνπ ηνπ 

‘Διιεληθνύ Κεινδξάκαηνο’ 

iv. «Ν Αλζόο θαη ε Απγνύια» γηα θσλή θαη πηάλν ζε πνίεζε Γηνλπζίνπ Πνισκνύ (1859), ζε 

κεηαγξαθή Ππύξνπ Θαςάζθε γηα ηελόξν, ρνξσδία θαη καληνιηλάηα. Δπαλέθδνζε ηεο θσλνγξαθήζεσο 

ηνπ έξγνπ από ηνλ δίζθν κε αξ. 8. Δπξίζθεηαη ζηνλ 2ν δίζθν 

v. «Ν Αλζόο θαη ε Απγνύια» γηα θσλή θαη πηάλν ζε πνίεζε Γηνλπζίνπ Πνισκνύ (1859). Δπαλέθδνζε 

ηεο θσλνγξαθήζεσο ηνπ έξγνπ από ηνλ δίζθν κε αξ. 13. Δπξίζθεηαη ζηνλ 2ν δίζθν 

vi. «Ζ Φπγή. Μύπλα Γιπθεηά κνπ Αγάπε», αξ.2 ηεο ζεηξάο «Αλζνδέζκε Διιεληθώλ Κεισδηώλ δη’ ¶ζκα 

θαη Θιεηδνθύκβαινλ» γηα θσλή θαη πηάλν, ζε πνίεζε Ησάλλε Ρππάιδνπ (1887;), ζε κεηαγξαθή 

Ππύξνπ Θαςάζθε γηα ρνξσδία θαη καληνιηλάηα. Δπαλέθδνζε ηεο θσλνγξαθήζεσο ηνπ έξγνπ από ηνλ 

δίζθν κε αξ. 8. Δπξίζθεηαη ζηνλ 2ν δίζθν  

Πεκ.: πεξηέρεη επίζεο ηηο θαληάδεο «Ζ Αγλώξηζηε» θαη «Ξνηα είλ’ εθείλε» (ζε 2 εθδνρέο) θαη: α) 

ιόγηεο  κεινπνηήζεηο πνηεκάησλ Πνισκνύ από ηνπο Βαζηιάθε, Βηζβάξδε, Θαδάζνγινπ, Μέλν, Μύλδα, 



Θ. Ππάζε, Σαιηθηόπνπιν-Κάληδαξν θαη Σπηήξε β) θαληάδεο θαη κεινπνηήζεηο ζηα κνπζηθά ηδηώκαηα 

Θέξθπξαο, Θεθαιινληάο θαη Εαθύλζνπ 

38. LEGEND CLASSICS (θσδηθόο: 2201159858, θαζεηίλα 4 δίζθσλ αθηίλνο/CD, 2009). Ρίηινο 

ερνγξαθήκαηνο: «Ρν παιηό γξακκόθσλν»  

«Ν Γέξν-Γήκνο (Δγέξαζα κσξέο παηδηά)», αξ.3 ηεο ζεηξάο «Αλζνδέζκε Διιεληθώλ Κεισδηώλ δη’ ¶ζκα 

θαη Θιεηδνθύκβαινλ» γηα βαζύθσλν  θαη πηάλν, ζε πνίεζε Αξηζηνηέιε Βαιασξίηε (1857-58). 

Δπαλέθδνζε ηεο θσλνγξαθήζεσο ηνπ έξγνπ από ηνλ δίζθν γξακκνθώλνπ 78ζηξ. 10”, κε θσδηθό: 

COLUMBIA AX-1079-1 (D-14654, L-1703. Ζρνγξάθεζε/έθδνζε: Ινλδίλν, 1925. Δπξίζθεηαη ζηνλ 2ν 

δίζθν. 

Νδπζζεύο Ιάππαο (ηελόξνο) / άγλσζηε νξρήζηξα / Albert Ketelbey (δελ αλαγξάθεηαη) 

Πεκ.: πεξηέρεη επίζεο επαλεθδόζεηο θσλνγξαθήζεσλ από δίζθνπο γξακκνθώλνπ θσλεηηθώλ έξγσλ 

ησλ Μαλζόπνπινπ, Λ. Ιάβδα, Πακάξα, απνζπαζκάησλ νπεξεηώλ ησλ Θ. Παθειιαξίδε Λ. 

Σαηδεαπνζηόινπ. Δπίζεο επαλεθδόζεηο ειαθξώλ, ιατθώλ θαη ξεκπέηηθσλ ηξαγνπδηώλ 

39. ΔΘΓΝΠΔΗΠ ΞΔΟΗΞΙΝΠ (άλεπ θσδηθνύ, βηβιίν [«Θνξπδαιιόο θαηαζθαγείο κεηιηρίσο» ηνπ 

Θσλζηαληίλνπ Θακπνπξόπνπινπ]+ δίζθνο αθηίλνο/CD, 2010). Ζρνγξάθεκα άλεπ ηίηινπ 

«Ν Γέξν-Γήκνο (Δγέξαζα κσξέο παηδηά)», αξ.3 ηεο ζεηξάο «Αλζνδέζκε Διιεληθώλ Κεισδηώλ δη’ Άζκα 

θαη Θιεηδνθύκβαινλ» γηα βαζύθσλν  θαη πηάλν, ζε πνίεζε Αξηζηνηέιε Βαιασξίηε (1857-58) 

Θσλζηαληίλνο Θακπνπξόπνπινο (βαξύηνλνο), άγλσζηνο (πηάλν. Γελ αλαγξάθεηαη) 

Πεκ.: πεξηέρεη επίζεο ερνγξαθήζεηο αξηώλ νπεξώλ θαη πνιπθσληθώλ έξγσλ μέλσλ ζπλζεηώλ 

  

40. UNIVERSITÄT FÜR MUSIK UND DARSTELLENDE KUNST IN WIEN (θσδηθόο: CD 10488, δίζθνο 

αθηίλνο/CD, 2012, Απζηξία). Ρίηινο ερνγξαθήκαηνο: «Yiannis Angelopoulos recordings 1930-1933»  

«Ν Γέξν-Γήκνο (Δγέξαζα κσξέο παηδηά)», αξ.3 ηεο ζεηξάο «Αλζνδέζκε Διιεληθώλ Κεισδηώλ δη’ Άζκα 

θαη Θιεηδνθύκβαινλ» γηα βαζύθσλν  θαη πηάλν, ζε πνίεζε Αξηζηνηέιε Βαιασξίηε (1857-58). 

Δπαλέθδνζε ηεο θσλνγξαθήζεσο ηνπ έξγνπ από ηνλ δίζθν γξακκνθώλνπ 78ζηξ. 10”, κε θσδηθό His 

Masters Voice, CG-2 192 II. Ζρνγξάθεζε: Αζήλα, 1930  

Γηάλλεο Αγγειόπνπινο (βαξύηνλνο) / νξρήζηξα αγλώζησλ κειώλ (δελ αλαγξάθεηαη) / Γεώξγηνο 

Βηηάιεο 

Πεκ.: πεξηέρεη επίζεο ηξαγνύδηα ησλ Ονδίνπ θαη Πακάξα, άξηεο από νπεξέηεο ηνπ Λ. Σαηδεαπνζηόινπ 

θαη άξηεο από όπεξεο ησλ Donizetti, Gounod, Leoncavallo, Schubert θαη Verdi 

 

Δπίζεο 

Έρνπλ εληνπηζζεί 3 θσλνγξαθηθέο εθδόζεηο δίζθσλ επαθήο θαη 9 (5 επαλεθδόζεηο δίζθσλ ή 

θσλνγξαθήζεσλ ησλ έξγσλ) εθδόζεηο δίζθσλ αθηίλνο (όιεο ειιεληθέο) νη νπνίεο πεξηέρνπλ θαληάδεο 

(όπσο ε «Ξνηα είλ’ εθείλε» γηα θσλέο, ρνξσδία θαη [ή κε] καληνιηλάηα) 

  

 

  

Σαιάλδξη, 22.2.2013 

Θσκάο Ρακβάθνο 

Κνπζηθνγξάθνο/θξηηηθόο/εξεπλεηήο 

Δπίηηκν Κέινο ηεο Δλώζεσο Διιήλσλ Κνπζνπξγώλ 

Ξεγέο: Αξρείν Διιήλσλ Κνπζνπξγώλ Θσκά Ρακβάθνπ 

http://www.eem.org.gr/members_detail_g.asp?id=210 

http://www.tamvakosarchive.blogspot.com 
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