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Lavoix, Henri. Ηζηνξία ηεο Κνπζηθήο. Κεηάθξ. Αζελά 
Λ. εξεκέηε. Δλ Αζήλαηο: Σύπνηο Αιέμαλδξνπ 

Παπαγεσξγίνπ. 
 

Αλήθεη ζηε ζπιινγή ζπάλησλ ηίηισλ ηεο Βηβιηνζήθεο θαη πεξηήιζε ζηελ 

θαηνρή ηεο από ηε δσξεά ηεο βηβιηνζήθεο ηεο Αιεμάλδξαο Σξηάληε. 

Διιείςεη ρξνλνινγηώλ έθδνζεο θαη κεηάθξαζεο, θαη ζύκθσλα κε ηα 

ζπκθξαδόκελα, θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα όηη ην πόλεκα απηό 

είλαη γξακκέλν ζηα ρξόληα αλάκεζα ζηα 1883 (ηειεπηαία ρξνλνινγία πνπ 

αλαθέξεηαη) θαη ζηα 1897 (ζάλαηνο ηνπ ζπγγξαθέα) θαη κεηαθξαζκέλν 

ιίγα ρξόληα αξγόηεξα. Σελ απμεκέλε ηζηνξηθή αμία ηεο έθδνζεο επηηείλεη θαη 

ε ζπλεκκέλε ζηηο πξώηεο ζειίδεο ηνπ βηβιίνπ αιιεινγξαθία κεηαμύ ηνπ ζπγγξαθέσο -θαη θηιέιιελα 

όπσο απνδεηθλύεηαη- Henri Lavoix (1846-1897) θαη ηεο κεηαθξάζηξηαο ηνπ ζηα ειιεληθά, πηαλίζηαο 

θαη κνπζηθνιόγνπ Αζελάο εξεκέηε, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε αθνξκή ηελ άδεηα γηα ηε κεηάθξαζε 

ηνπ έξγνπ. Υξνλνινγηθά θαιύπηεηαη -ζε άπηαηζηε θαζαξεύνπζα πάληα- ε ηζηνξία ηεο δπηηθήο 

κνπζηθήο κέρξη ηνλ Βάγθλεξ.  

Köstlin, Heinrich Adolf. Ηζηνξία ηεο κνπζηθήο ελ 

πεξηιήςεη. Κεηάθξ. Αλαζηάζηνο Κάιηνο. Αζήλα: 

Σύπνηο Π.Γ. αθειιαξίνπ, 1908. 

Κεηάθξαζε ηνπ Αλαζηάζηνπ Λ. Κάιηνπ από ην Geschichte der Musik im 

Umriss (5ε έθδνζε, 1899) πνπ ζπλέγξαςε ν Heinrich Köstlin (1846-

1907) κε ηελ αξσγή ησλ Karl Schmidt θαη Wilibald Nagel. Κε ρξνλνινγία 

έθδνζεο ην 1908 (λα ζεκεησζεί όηη ε πξώηε έθδνζε ρξνλνινγείηαη ζηα 

1874), αλήθεη ζηε ζπιινγή ζπάλησλ ηίηισλ ηεο Βηβιηνζήθεο, θαη απηόο 

νπζηαζηηθά είλαη ν κόλνο ηδηαίηεξνο ιόγνο κλείαο ηεο έθδνζεο. Υξνλνινγηθά 

θαιύπηεη ηελ ηζηνξία ηεο κνπζηθήο από ηελ αξραηόηεηα κέρξη θαη ην ηέινο ηνπ 19νπ αηώλα, 

όπνπ λεόηεξε ή αθόκα θαη ζύγρξνλε ινγίδεηαη ε κεηά ηνλ ζάλαην ηνπ Κπεηόβελ πεξίνδνο. Σνλ 

αλαγλώζηε ζα μελίζεη ε ρξήζε ηεο θαζαξεύνπζαο θαη ε ρξεζηκνπνίεζε εμειιεληζκέλσλ νλνκάησλ 

γλσζηώλ ζπλζεηώλ, όπσο π.ρ. Κπνθεξίλεο, Υεξνπκπίλεο. 

Θενδσξνπνύινπ, Αύξα. Ηζηνξία 

ηεο Κνπζηθήο. Αζήλα: Διιεληθόλ 
Ωδείνλ Α.Δ., [1924]. 

Ζ Αύξα Θενδσξνπνύινπ (1880-1963) ππήξμε 

δηαθεθξηκέλε πξνζσπηθόηεηα ηεο ειιεληθήο 

κνπζηθήο, πξνζθέξνληαο ηηο ππεξεζίεο ηεο σο 

κνπζηθόο, παηδαγσγόο θαη κνπζηθνιόγνο. Τπήξμε 

πνιπγξαθόηαηε, κε ζεκαληηθέο κνλνγξαθίεο αιιά 

θαη αξζξνγξαθία ζε ζεκαληηθά πεξηνδηθά ηεο 

επνρήο. Ζ δίηνκε ηζηνξία ηεο κνπζηθήο πνπ 

ζπλέγξαςε είλαη νπζηαζηηθά ε πξώηε ρξνλνινγηθά 

επηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ηεο ηζηνξίαο ηεο δπηηθήο κνπζηθήο από έιιελα 

ζπγγξαθέα, γξακκέλε κάιηζηα από γπλαίθα. Ο πξώηνο ηόκνο, πνπ έρεη πεξηέιζεη ζηε Βηβιηνζήθε από 

ηε δσξεά ηεο Αι. Σξηάληε, εθδόζεθε ην 1924 από ην ειιεληθό Ωδείν (ζπληδξύηξηα ηνπ νπνίνπ ππήξμε 

  



ε ζπγγξαθέαο) θαη θαιύπηεη ηελ ηζηνξία ηεο δπηηθήο κνπζηθήο από ηηο απαξρέο ηεο κέρξη θαη ηνλ 

Κπεηόβελ. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε επηζηνιή ηνπ ππνπξγνύ ησλ Δθθιεζηαζηηθώλ θαη ηεο Γεκόζηαο 

Δθπαηδεύζεσο Θ. ππξίδε πξνο ηνπο δηεπζπληέο ηνπ Ωδείνπ Αζελώλ, ηνπ Διιεληθνύ Ωδείνπ θαη ηνπ 

Ωδείνπ Θεζζαινλίθεο πνπ θηινμελείηαη ζηηο πξώηεο ζειίδεο ηεο έθδνζεο θαη ηελ ζπζηήλεη σο 

απαξαίηεην ζπκπιήξσκα ηεο "κνπζηθήο κνξθώζεσο (...) ηεο ζπνπδαδνύζεο λενιαίαο". Ζ έθδνζε ηνπ 

δεύηεξνπ ηόκνπ (ην αληίηππν ηεο Βηβιηνζήθεο θέξεη ηδηόρεηξε αθηέξσζε ηεο ζπγγξαθέσο), ιόγσ ησλ 

ηζηνξηθώλ αλαθαηαηάμεσλ ηεο πεξηόδνπ θαζπζηέξεζε αξθεηά (ζίγνπξα κεηά ην 1936), θαη κάιηζηα 

εθδόζεθε από ηνλ Ππξζό, αθνύ πιένλ ε Θενδσξνπνύινπ είρε απνρσξήζεη από ην Διιεληθό Ωδείν. 

πλεπαθόινπζα ν ηόκνο θαιύπηεη ηελ ηζηνξία ηεο κνπζηθήο κέρξη θαη ηηο ηέζζεξηο πξώηεο δεθαεηίεο 

ηνπ 20νύ αηώλα, ελώ παξάιιεια πεξηέρεη θαη πιεξνθνξίεο γηα ηελ λεώηεξε ειιεληθή κνπζηθή. 

Riemann, Hugo, 1849-1919. Δπίηνκνο ηζηνξία ηεο 

κνπζηθήο. Κεηάθξ. κεηά πξνζζεθώλ θαη 

ζπκπιεξώκαηνο ππό Γεσξγίνπ Θ. θιάβνπ. Αζήλαη: 

Κνπζηθά Υξνληθά, 1933. 
 

Ζ κεηάθξαζε ζηα ειιεληθά ηνπ γλσζηνύ -ηζηνξηθνύ πηα- έξγνπ ηνπ Hugo 

Riemann (1849-1919) Kleines Handbuch der Musikgeschichte mit 

Periodisierung nach Stilprinzipien und Formen από ηνλ Γεώξγην θιάβν 

(1886-1976), αμηόινγν ζπλζέηε θαη θαζεγεηή ηνπ Ωδείνπ Αζελώλ. Ο 

θιάβνο κάιηζηα, ελώ ην πξσηόηππν θείκελν ηνπ Riemann θηάλεη κέρξη 

ην ηέινο ηνπ 19νπ αηώλα, παξαζέηεη έλα ζπκπιήξσκα κε ηηο "ζύγρξνλεο 

ηάζεηο" ηεο κνπζηθήο, θαη κε κηα ζύληνκε αλαθνξά θαη ζηε λεώηεξε κνπζηθή ζηελ Διιάδα. Ζ 

ζεκαηνινγία αθνπινπζεί ηε ζπζηεκαηηθή νξγάλσζε, αθνύ ην πξώην κέξνο απνηειεί ε ηζηνξία ησλ 

κνπζηθώλ νξγάλσλ, ησλ κνπζηθώλ ζπζηεκάησλ θαη ηεο κνπζηθήο γξαθήο θαη ην δεύηεξν κέξνο ε 

ηζηνξία ησλ κνπζηθώλ κνξθώλ. Αλήθεη ζηε ζπιινγή ζπάλησλ ηίηισλ ηεο Βηβιηνζήθεο θαη πεξηήιζε 

ζηελ θαηνρή ηεο από ηε δσξεά ηεο βηβιηνζήθεο ηεο Αιεμάλδξαο Σξηάληε. Ζ έθδνζε, ζύκθσλα κε ηελ 

ζρεηηθή αλαθνξά ζην εμώθπιιν είλαη "πινπηηζζείζα δηα 77 εηθόλσλ". 

Γάζηνο, Ινπθάο. Δπίηνκνο ηζηνξία ηεο κνπζηθήο: από 

ησλ αξραηνηάησλ ρξόλσλ κέρξη ζήκεξα. Δλ Αζήλαηο: 

Σύπνηο Λνκηθήο, Π.Ι. Βεξγηαλίηε, 1934. 
 

Παξόιν ην ζπλνπηηθό ραξαθηήξα ηεο έθδνζεο, ε νπνία κόιηο αγγίδεη ηηο 67 

ζειίδεο, ην βηβιίν αλήθεη ζηε ζπιινγή ζπάλησλ ηίηισλ ηεο Βηβιηνζήθεο, 

ιόγσ ηεο ηζηνξηθήο ζεκαζίαο ηνπ, αθνύ είλαη κηα από ηηο πξώηεο 

ρξνλνινγηθά ηζηνξίεο δπηηθήο κνπζηθήο γξακκέλε από έιιελα 

ζπγγξαθέα. Υξνλνινγηθά θαιύπηεηαη ε πεξίνδνο κέρξη θαη ηνλ Βάγθλεξ. 

Τθνινγηθά, δελ κπνξνύκε λα αγλνήζνπκε ηελ γιαθπξόηεηα ηεο δηήγεζεο 

πνπ ζε ζπλδπαζκό κε ηελ ρξήζε ηεο θαζαξεύνπζαο θαη ηελ ηαπηόρξνλε απνπζία θάζε 

επηζηεκνληθόηεηαο, δίλεη έλαλ ηδηαίηεξν γξαθηθό ραξαθηήξα ζην αλάγλσζκα. Ήδε από ηνλ πξόινγν, ν 

Γάζηνο απεπζύλεηαη απνηθιεηζηηθά ζηνπο θηιόκνπζνπο αλαγλώζηεο απνθιείνληαο εθ πξννηκίνπ θάζε 

δηδαθηηθή ή επηζηεκνληθή ρξήζε. 

παλνύδε, νθία. 

Ηζηνξία ηεο 

κνπζηθήο: από ηα 
θείκελα ηνπ 

J.Combarieu, Hugo 

Riemnann θαη Otto 

Keller. Αζήλα: 

Γατηάλνο, 1940. 

Ζ νθία παλνύδε (1878-1952) ππήξμε πξσηνπόξνο ηεο πλεπκαηηθήο -θαη ηδηαίηεξα ηεο κνπζηθήο- 

δσήο ηεο Διιάδαο, κε παξάιιειε δξάζε σο κνπζηθόο, κεηαθξάζηξηα θαη κνπζηθνθξηηηθόο. Σν παξόλ 

 

  



ηξίηνκν πόλεκά ηεο είλαη κηα ηζηνξία ηεο δπηηθήο κνπζηθήο ζπληεζεηκέλε από ηα θείκελα ησλ Jules 

Combarieu, Hugo Riemnann θαη Otto Keller ζε ειεύζεξε δηαζθεπή ηεο παλνύδε. Γεδνκέλεο ηεο 

κνπζηθνινγηθήο επηκέιεηαο πνπ έγηλε από ηελ κεηαθξάζηξηα, αιιά αθόκα θαη ηεο πξσηόηππεο 

ζπγγξαθήο ηνπ θαηαηνπηζηηθόηαηνπ παξαξηήκαηνο ζρεηηθά κε ηελ ειιεληθή κνπζηθή ζηα λεώηεξα 

ρξόληα, ην βηβιίν ζα κπνξνύζε λα θαηαζηεί σο κία από ηηο πξώηεο νινθιεξσκέλεο επηζηεκνληθέο 

πξνζεγγίζεηο ηεο κνπζηθήο ηζηνξηνγξαθίαο, γξακκέλεο από έιιελα ζπγγξαθέα. 

Dufourcq, Norbert. Δπίηνκε ηζηνξία ηεο κνπζηθήο 

ζηελ Δπξώπε. Mεηάθξ. πύξνο θηαδαξέζεο. Αζήλα: 

Κνπζηθόο εθδνηηθόο νίθνο Melody, c1947. 
 

Ζ ειιεληθή κεηάθξαζε ηνπ έξγνπ ηνπ Norbert Dufourcq (1904-1990), 

θαζεγεηή ηνπ Conservatoire National de Paris, Petite histoire de la 

musique en Europe (1942). Ο πύξνο θηαδαξέζεο (1904-1967) πνπ 

ππνγξάθεη ηε κεηάθξαζε ππήξμε δηαθεθξηκέλνο κνπζηθόο, κνπζηθνιόγνο 

θαη ινγνηέρλεο θαη άθεζε πίζσ ηνπ πινύζην ζπγγξαθηθό θαη 

κεηαθξαζηηθό έξγν. Ζ ζεκαηνινγία θαιύπηεη ρξνληθά ηελ ηζηνξία ηεο 

κνπζηθήο από ηηο απαξρέο ηεο κέρξη θαη ηηο πξώηεο δεθαεηίεο ηνπ 20νύ 

αηώλα, ελώ ν θηαδαξέζεο έρεη ελζσκαηώζεη θαη κηα πνιύ ζύληνκε 

πξνζζήθε ζρεηηθά κε ηελ ειιεληθή κνπζηθή ζρνιή ζηα λεώηεξα 

ρξόληα. Σν αληίηππν ηεο βηβιηνζήθεο πξνήιζε από ηε δσξεά ηνπ αξρείνπ 

ηνπ Γεώξγηνπ Πνλεξίδε θαη θέξεη ηδηόρεηξε αθηέξσζε ηνπ κεηαθξαζηή 

ζηνλ ζπλζέηε.  

Nef, Karl. Ηζηνξία ηεο κνπζηθήο. Κεηάθξ. Φνίβνο 
Αλσγεηαλάθεο. Αζήλα: Απόιισλ, 1960. 
REFA 780.9 .N36 .α72 1985 

Κέρξη θαη ηε δεθαεηία ηνπ '80 ην βηβιίν απηό απνηεινύζε ην ζεκαληηθόηεξν 

εγρεηξίδην ηεο ηζηνξίαο ηεο κνπζηθήο ζηα ειιεληθά. Πξόθεηηαη γηα ηε κεηάθξαζε 

ζηα ειιεληθά ηνπ βηβιίνπ ηνπ Karl Nef (1873-1935) Einfuehrung in die 

Musikgeschichte, πνπ γξάθηεθε γηα πξώηε θνξά ην 1910, αθνινύζεζαλ όκσο 

δύν νπζηαζηηθέο εθδόζεηο ηνπ ην 1930 θαη ην 1945. ε απηήλ ηελ ηειεπηαία 

έθδνζε, όπσο θαη ζηε γαιιηθή έθδνζε ηνπ 1948, βαζίζηεθε γηα ηελ ειιεληθή 

κεηάθξαζε ν κνπζηθνιόγνο Φνίβνο Αλσγεηαλάθεο (1915-2003), πνπ αλάκεζα ζηηο άιιεο 

ζεκαληηθόηαηεο δξαζηεξηόηεηέο ηνπ πεξηζζόηεξν έκεηλε ζηε κλήκε καο κε ηε δσξεά ηεο ζπιινγήο 

ηνπ κε ηα ιαïθά κνπζηθά όξγαλα, πνπ νδήγεζε ζηελ ίδξπζε ηνπ Κνπζείνπ Διιεληθώλ Ιατθώλ 

Οξγάλσλ. Ο Αλσγεηαλάθεο πξόζζεζε σζηόζν θαη νξηζκέλα θεθάιαηα γηα ζέκαηα γηα ηα νπνία ν Nef 

είηε δελ πξαγκαηεύεηαη είηε αζρνιήζεθε πνιύ ιίγν: Πξσηόγνλε κνπζηθή, Βπδαληηλή κνπζηθή, 

Ιεηηνπξγηθό δξάκα, Κνπζηθά όξγαλα ζην Κεζαίσλα θαη ηελ Αλαγέλλεζε, Οη ζύγρξνλεο κνπζηθέο 

ηάζεηο θαη Ζ κνπζηθή ζηε λεώηεξε Διιάδα. Σν βηβιίν εθδόζεθε κε ηνλ πξόινγν ηνπ Καλώιε 

Θαινκνίξε θαη ρξεζηκνπνηήζεθε θαηά θόξνλ (θαη ζπρλά θαη' απνθιεηζηηθόηεηα) ζηελ σδεηαθή 

εθπαίδεπζε ηεο ρώξαο. Παξόιν πνπ ζήκεξα ε ηζηνξία απηή θαίλεηαη παξσρεκέλε, ζα πξέπεη 

σζηόζν λα ηεο αλαγλσξίζνπκε ηελ επξύηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ, ηνλ άξηην ζπζρεηηζκό 

κεζνδνινγηθνύ-επηζηεκνληθνύ πξνβιεκαηηζκνύ θαη ηελ ζπλέπεηα ζηελ βηβιηνγξαθηθή ηεο ηεθκεξίσζε. 



Vuillermoz, Emile. Ηζηνξία ηεο 

κνπζηθήο. Κεηάθξ. Γηώξγνο 

Ιεσηζάθνο. Αζήλα: Δθδόζεηο 

Τπνδνκή, 1979-1980. 
REF 780.9 .V9895 .ι68 1979 

 
Πξόθεηηαη γηα ηελ θιαζηθή κεηάθξαζε ηνπ 

βηβιίνπ ηνπ Emile Vuillermoz (1879-1960) 

"Histoire de la musique", βαζηζκέλε ζηελ 

ηειεπηαία γαιιηθή έθδνζε (1976). 

πκπεξηιακβάλεη δύν ζπκπιεξσκαηηθά 

θεθάιαηα (ζρεηηθά κε ηε κνπζηθή ηνπ 20νύ 

αηώλα) γξακκέλα από ηνλ Εαθ Ινλζάλ θαη 

είλαη ζπκπιεξσκέλε κε επίκεηξν γηα ηελ 

ειιεληθή κνπζηθή θαη γισζζάξη, πξνζζήθεο θαη ζρόιηα ηνπ Γηώξγνπ Ιεσηζάθνπ, ν νπνίνο είλαη θαη ν 

κεηαθξαζηήο. ρεδόλ ηξηάληα ρξόληα ηώξα ην βηβιίν απηό έρεη ρξεζηκνπνηεζεί σο δηδαθηηθό εγρεηξίδην 

ζηα σδεία ηεο ρώξαο. Ζ έθδνζε είλαη δίηνκε, όπνπ ν πξώηνο ηόκνο μεθηλά από ηελ αξραηόηεηα θαη 

θηάλεη κέρξη ηνλ έδαξ Φξαλθ, ελώ ν δεύηεξνο θαιύπηεη ηελ ηζηνξία ηεο κνπζηθήο κέρξη ηε δεθαεηία 

ηνπ 1970. 

Θαλειινπνύινπ-Ληηλνδήκνπ, Όιγα. Έληερλε Δπξσπατθή 

Κνπζηθή: επνρέο θαη κνπζνπξγνί. Αζήλα: [ρ.ν.], 1980. 

Πξόθεηηαη γηα κηα ηδησηηθή έθδνζε ηεο ζπγγξαθέσο ηνπ βηβιίνπ Όιγαο 

Θαλειινπνύινπ-Ληηλνδήκνπ, ε νπνία ζπλεηδεηά απεπζύλεηαη ζην επξύ 

θνηλό. Δπηδίσμε ηεο ζπγγξαθέσο, όπσο δηαβάδνπκε ζηελ εηζαγσγή ηνπ 

βηβιίνπ, είλαη λα δώζεη κε δηθό ηεο ηξόπν "λα θαηαιάβεη ην επξύ θνηλό ηε δύλακε 

πνπ πξνζθέξεη ε ζνβαξή κνπζηθή (...) λα κάζνπλ αθόκε λα μερσξίδνπλ ην θάζε 

κνπζηθό θνκκάηη ζε πνηα επνρή αλήθεη". Έλαπζκα γηα ηε ζπγγξαθή ηνπ βηβιίνπ 

ππήξμε ην γεγνλόο όηη ζηε δεθαεηία ηνπ '70 ηα ζπγγξάκκαηα γηα ηελ ηζηνξία ηεο δπηηθήο κνπζηθήο 

ήηαλ είηε γξακκέλα ζηελ θαζαξεύνπζα, είηε πην εμεηδηθεπκέλεο εθδόζεηο. Σν πξνζσπηθό πάζνο ηεο 

ζπγγξαθέσο γηα ηε κνπζηθή ηελ νδήγεζε ζηελ ζπγγξαθή ελόο γιαθπξνύ αλαγλώζκαηνο, 

απαιιαγκέλνπ από θάζε επηζηεκνληθόηεηα κε ζηόρν λα μελαγήζεη ηνλ θηιόκνπζν αλαγλώζηε ζε κηα 

πεξηήγεζε ζηνλ θόζκν ηεο κνπζηθήο. 

Θέκειεο, Γεκήηξεο. Παξαδόζεηο ηζηνξίαο κνπζηθήο. 

Θεζζαινλίθε: [ρ.ν.], 1981. 

Παξόιν πνπ απηό ην βηβιίν είλαη κηα ηδησηηθή έθδνζε θαη κάιηζηα δελ θέξεη 

ηνλ αθξηβή θαη αδηακθηζβήηεην ηίηιν "Ηζηνξία ηεο κνπζηθήο', απνθαζίζακε 

λα ην εληάμνπκε ζε απηήλ ηελ βηβιηνγξαθία ιόγσ ηεο επηζηεκνληθόηεηαο θαη 

ηεο ζεκαηνινγηθήο επξύηεηαο πνπ ην δηαθξίλεη. Ο ζπγγξαθέαο ηνπ Γεκήηξεο 

Θέκειεο, κνπζηθνιόγνο θαη νκόηηκνο θαζεγεηήο ζήκεξα ζην Σκήκα 

Κνπζηθώλ πνπδώλ ηνπ Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο, 

ζπγθέληξσζε ηα θείκελα πνπ ζπληζηνύλ ηνλ θνξκό ηεο έθδνζεο από ηηο 

παξαδόζεηο ηνπ ζην κάζεκα ηεο ηζηνξίαο ηεο κνπζηθήο ζην Θξαηηθό Ωδείν 

Θεζζαινλίθεο, όπνπ δηεηέιεζε δηεπζπληήο. ηελ νπζία πξόθεηηαη γηα έλα 

αμηόινγν εγρεηξίδην σδεηαθήο δηδαζθαιίαο. 

 

 

 

 

 



Παπαδόπνπινο, Γηάλλεο. πλνπηηθή ηζηνξία ηεο 

κνπζηθήο: κηα πξνζέγγηζε ζηελ ηέρλε ησλ ήρσλ από ηελ 

αξραηόηεηα σο ηηο κέξεο καο. Αζήλα: Λάθαο, c1992. 
REF 780.9 .π29 1992 

 

Ζ ηζηνξία πνπ ζπλέγξαςαλ ν Γηάλλεο θαη ε Αλζνύια Παπαδνπνύινπ, γλσζηνί 

γηα ηελ πινύζηα παξαγσγή ηνπο ζε εθπαηδεπηηθά βηβιία, απεπζύλεηαη σο επί ην 

πιείζηνλ ζε καζεηέο ζρνιείσλ θαη ζπνπδαζηέο σδείσλ. Παξά όκσο 

ην γιαθπξό θαη ζπλνπηηθό ύθνο πνπ δηαθξίλεη ηα θείκελα, ε ζεκαηνινγία είλαη 

αξθεηά επξεία, αθνύ θαιύπηεη ηελ ηζηνξία ηεο επξσπατθήο κνπζηθήο από ηελ 

αξραία επνρή κέρξη ηνλ 20ό αηώλα, ελώ παξάιιεια πξνζθέξεη θαη 30 ζειίδεο ζρεηηθά κε ηελ 

ειιεληθή κνπζηθή κε αλαθνξέο θαη ζηε ζύγρξνλε επνρή. Σν βηβιίν πξνηείλεηαη γηα κηα πεξηεθηηθή 

ελεκέξσζε ηνπ αλαγλσζηηθνύ θνηλνύ ζρεηηθά κε ηελ ηζηνξία ηεο κνπζηθήο. 

Headington, Christopher. Ηζηνξία ηεο δπηηθήο 
κνπζηθήο: από ηελ αξραηόηεηα σο ηηο κέξεο καο. 

Κεηάθξ. Κάξθνο Γξαγνύκεο. Αζήλα: Gutenberg, 

1994. 
REF 780.9 .H435 .δ825 1994 

 

Πξόθεηηαη γηα ηελ πξώηε κεηαθξαζκέλε ζηα ειιεληθά από ηα αγγιηθά 

ηζηνξία ηεο δπηηθήο κνπζηθήο. Γξακκέλε ζηε δεθαεηία ηνπ '70 από ηνλ κνπζηθό θαη κνπζηθνιόγν 

Christopher Headington (1930-1996) ζπγθαηαιέγεηαη αλάκεζα ζηηο θαιύηεξεο ηεο επνρήο ηεο, εηδηθά 

γηα ηελ αληηθεηκεληθόηεηα πνπ ηε δηαθξίλεη. Έρεη επίζεο ην πιενλέθηεκα όηη ιόγσ ηεο ζπλνπηηθόηεηάο 

ηεο έρεη ρξεζηκεύζεη ηελ ηειεπηαία δεθαεηία σο έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα εξγαιεία δηδαζθαιίαο γηα 

ηα Ωδεία ηεο ρώξαο καο. Σε κεηάθξαζε ππνγξάθεη ν κνπζηθνιόγνο θαη πξντζηάκελνο ηνπ Κνπζηθνύ 

Ιανγξαθηθνύ Αξρείνπ ηνπ Θέληξνπ Κηθξαζηαηηθώλ πνπδώλ Κάξθνο Γξαγνύκεο ζε ζπλεξγαζία κε 

ηελ θαζεγήηξηα ηνπ Σκήκαηνο Κνπζηθώλ πνπδώλ ηνπ Δζληθνύ θαη Θαππνδηζηξηαθνύ Παλεπηζηεκίνπ 

Αζελώλ Θαίηε Ρσκαλνύ. Οη ππόηηηινη ηεο δίηνκεο απηή έθδνζεο είλαη, γηα ηνλ κελ πξώην ηόκν "Από 

ηελ αξραηόηεηα κέρξη ηνλ Beethoven" θαη γηα ηνλ δε δεύηεξν "Από ηνλ γεξκαληθό ξνκαληηζκό θη 

εθεμήο". 

Michels, Ulrich. ‘Αηιαο ηεο κνπζηθήο. 

Κεηάθξ. Ηλζηηηνύην Έξεπλαο Κνπζηθήο & 

Αθνπζηηθήο. Αζήλα: Φ. Λάθαο, 1994-
1995.  
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Πξόθεηηαη γηα ηελ αμηόινγε κεηάθξαζε ζηα ειιεληθά ηνπ 

ζύγρξνλνπ θαη έγθπξνπ έξγνπ ηνπ γεξκαλνύ θαζεγεηή 

κνπζηθνινγίαο ζηελ Θαξιζξνύε Ulrich Michels (1938-) 

Atlas zur Musik. Παξόιν πνπ ην έλα ηέηαξην πεξίπνπ 

ηνπ έξγνπ δελ είλαη ηζηνξηθό (γεγνλόο πνπ παξαβαίλεη ηηο ζπλζήθεο απηήο ηεο βηβιηνγξαθίαο), ε 

απνπζία ηνπ από απηόλ ηνλ θαηάινγν ζα απνηεινύζε παξάιεηςε, ιόγσ ηεο 

αδηακθηζβήηεηο επηζηεκνληθήο αιιά θαη ρξεζηηθήο ηνπ αμίαο. ηε κεηάθξαζε (όπνπ ηε κεηαθξαζηηθή 

επηκέιεηα έρεη ν Θώζηαο Κόζρνο θαη ηε κνπζηθνινγηθή επηκέιεηα ν Παλαγηώηεο Αδάκ, ν Θώζηαο 

Κόζρνο θαη ν Παλαγηώηεο Βιαγθόπνπινο) θαη ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε κε επζύλε ηνπ Ηλζηηηνύηνπ 

Έξεπλαο Κνπζηθήο & Αθνπζηηθήο, ζπλεξγάζηεθαλ θαη νη: Michel Bichsel, Αλάξγπξνο Γεληόδνο, Katrin 

Zenz, Andrea Losacker, πύξνο Κάδεο, Παλαγηώηεο Καζηέιινο, Ησζήθ Παπαδάηνο, πύξνο Φάξνο 

θαη Κηξέιια Φηδεηδή. Οη δύν ηόκνη ηεο έθδνζεο θέξνπλ ηνπο ηίηινπο "πζηεκαηηθό κέξνο. Αθνπζηηθή, 

θπζηνινγία, νξγαλνινγία, κνπζηθή ζεσξία, είδε θαη κνξθέο, ζεκεηνγξαθία · Ηζηνξηθό κέξνο. Από ηνπο 

πξντζηνξηθνύο ρξόλνπο έσο ηελ Αλαγέλλεζε" θαη "Ηζηνξηθό κέξνο. Από ην Κπαξόθ έσο ζήκεξα". 

 
 

  



Γηάλλνπ, Γεκήηξεο. Ηζηνξία ηεο κνπζηθήο : 

ζύληνκε γεληθή επηζθόπεζε. η. Α. Κέρξη ηνλ 16ν 

αηώλα. Θεζζαινλίθε: University Studio Press, 1995. 
REF 780.9 .γ49 1995 η. 1 

Ο κνπζηθνιόγνο θαη θαζεγεηήο ζην Σκήκα Κνπζηθώλ πνπδώλ 

ηνπ Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο Γεκήηξεο Γηάλλνπ ζθνπό 

έρεη κε απηόλ ηνλ ηόκν λα ζπκπιεξώζεη ην θελό ηεο ζρεηηθήο ειιεληθήο 

βηβιηνγξαθίαο σο πξνο ηα βηβιία ηζηνξίαο πνπ ζηόρν έρνπλ ηελ βαζηθή 

θαηάξηηζε ζπνπδαζηώλ κνπζηθνινγίαο θαη δελ απνβιέπνπλ απιά ζηελ 

ηθαλνπνίεζε ελόο επξύηεξνπ θνηλνύ θηιόκνπζσλ. ύκθσλα κε ηνλ 

πξόινγν ηνπ βηβιίνπ, ηελ ζεκαληηθόηεξε ζέζε ζε απηήλ 

αθξηβώο ηε βηβιηνγξαθηθή θαηεγνξία θαηείρε (ηνπιάρηζηνλ κέρξη ην 1995 

πνπ εθδόζεθε ην παξόλ βηβιίν) ην ζύγγξακκα ηνπ Karl Neff (βι. 

παξαθάησ), γξακκέλν ήδε από ην 1945, γεγνλόο πνπ από κόλν ηνπ 

δηθαηνινγεί ηελ αλάγθε γηα κηα λεώηεξε επηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ηεο ηζηνξίαο ηεο δπηηθήο κνπζηθήο 

ζηα ειιεληθά. Ζ ζεκαηνινγία ηνπ πξώηνπ ηόκνπ θαιύπηεη ηελ κνπζηθή ηζηνξία κέρξη ηνλ 16ν αηώλα, 

ελώ ειπίδνπκε όηη ζύληνκα ζα αθνινπζήζεη θαη ν -ήδε θαζπζηεξεκέλνο- δεύηεξνο θαη 

ηειεπηαίνο ηόκνο απηνύ ηνπ έξγνπ. 

Machlis, Joseph. Ζ απόιαπζε ηεο κνπζηθήο: εηζαγσγή ζηελ 
ηέρλε ηεο δηεηζδπηηθήο αθξόαζεο. Κεηάθξ. Γεκήηξεο 

Ππξγηώηεο. Αζήλα: Fagotto, 1996.  

 
Παξόιν πνπ από ηνλ ηίηιν ηνπ ήδε ζπκπεξαίλνπκε όηη ην βηβιίν απηό δελ είλαη κηα 

ηππηθή ηζηνξία ηεο κνπζηθήο, ε ελζσκάησζή ηνπ ζε απηή ηε βηβιηνγξαθία θξίλεηαη 

απαξαίηεηε, αθνύ ε ρξεζηηθόηεηά ηνπ είλαη κνλαδηθή. 'Αιισζηε ε ρξνλνινγηθή ζεηξά 

ησλ πεξηερνκέλσλ ηνπ βηβιίνπ ηαπηίδνληαη κε απηά κηαο ηζηνξίαο ηεο δπηηθήο κνπζηθήο, από ηηο 

απαξρέο ηεο κνπζηθήο κέρξη θαη ηηο πεξηζζόηεξεο δεθαεηίεο ηνπ 20νύ αηώλα (παξόιν πνπ νη 

ζπγγξαθείο πξνηείλνπλ θαη κηα ελαιιαθηηθή κε ρξνλνινγηθή ζεηξά πξνζέγγηζεο ηνπ πιηθνύ: 

ξνκαληηζκόο-θιαζηθηζκόο-κεζαίσλαο-αλαγέλλεζε-κπαξόθ-20όο αηώλαο). Ο Joseph Machlis, νκόηηκνο 

θαζεγεηήο ζην Θνιέγην ηνπ Θνπήλο ηεο Λ. Τόξθεο, θαη ε Kristine Forney, θαζεγήηξηα ζην Πνιηηεηαθό 

Παλεπηζηήκην ηεο Θαιηθόξληαο, θαηάθεξαλ λα ζπλνςίζνπλ ζε απηήλ ηελ έθδνζε ηα θύξηα ζηνηρεία ηεο 

θαιιηηερληθήο δεκηνπξγίαο, δηαπνηίδνληάο ην πιηθό ηνπο κε ηελ ακεζόηεηα θαη ηε θξεζθάδα ηνπ 

ακεξηθαληθνύ πνιηηηζκνύ. Θη απηό επεηεύρζε κε ηελ θαηλνηνκία (εηδηθά γηα ην 1955 πνπ έγηλε ε πξώηε 

έθδνζε) ηεο πξνζάξηεζεο ζην βηβιίν δύν αλζνινγηώλ ερνγξαθεκέλνπ πιηθνύ θαη κνπζηθώλ θεηκέλσλ 

ζηηο νπνίεο πεξηέρνληαη ηα έξγα πνπ αλαιύνληαη ζε αληίζηνηρνπο νδεγνύο αθξόαζεο. Σν βηβιίν πνπ 

επέιεμε λα εηζάγεη ζηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία ν εθδνηηθόο νίθνο Fagotto, κε ηε κεηαθξαζηηθή θαη 

κνπζηθή επηκέιεηα ηνπ κνπζηθνύ Γεκήηξε Ππξγηώηε, είλαη ε βέιηηζηε επηινγή γηα ηελ γλσξηκία 

ζπνπδαζηώλ θαη θηιόκνπζνπ θνηλνύ κε ηνλ θόζκν ηεο κνπζηθήο. 

Διιεληθή θαη επξσπατθή κνπζηθή: 

εηθνλνγξαθεκέλε ηζηνξηθή εηζαγσγή. 

Γεκήηξηνο Γηάλλνπ, Αιεμάλδξα Γνπιάθε-
Βνπηπξά, Γεκήηξηνο Θέκειεο. Θεζζαινλίθε: 

ύιινγνο Φίισλ ηεο Κνπζηθήο, 1998. 
REFA 780.9 .ε46 1998 

Οπζηαζηηθά πξόθεηηαη γηα ηελ πξσηόηππε εηθνλνγξάθεζε κηαο 

εηζαγσγήο ζηελ ηζηνξία, ηόζν ηεο επξσπαηθήο, όζν θαη ηεο 

ειιεληθήο κνπζηθήο, πνπ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί κε ηε ζπκβνιή ηξηώλ γλσζηώλ παλεπηζηεκηαθώλ 

θαζεγεηώλ. Ο κνπζηθνιόγνο Γεκήηξεο Θέκειεο είλαη ππεύζπλνο γηα ηα θείκελα πεξί ηεο αξραίαο 

ειιεληθήο κνπζηθήο θαη ηεο βπδαληηλήο θαη ηεο δεκνηηθήο παξάδνζεο. Ο κνπζηθνιόγνο Γεκήηξεο 

Γηάλλνπ έρεη αλαιάβεη ηνλ ηνκέα ηεο επξσπατθήο κνπζηθήο, όπσο απηή εμειίρζεθε από ηνπο αξραίνπο 

πνιηηηζκνύο κέρξη θαη ηνλ 20ό αηώλα. Δπηπξόζζεηα έρεη ζπκβάιεη θαη κε ην θείκελό ηνπ ζρεηηθά κε ηελ 

έληερλε κνπζηθή ζηε λεώηεξε Διιάδα. Ζ αξραηνιόγνο Αιεμάλδξα Γνπιάθε-Βνπηπξά έρεη θάλεη ηελ 



επηινγή θαη ηνλ ζρνιηαζκό ησλ 150 πεξίπνπ -ζπάλησλ θαη κε- εηθόλσλ πνπ δηαλζίδνπλ ηα θείκελα. Θαη 

εδώ αθξηβώο έγθεηηαη ε κνλαδηθόηεηα ηεο έθδνζεο, αθνύ ζπάληα ζε ειιεληθέο εθδόζεηο κπνξεί θαλείο 

λα ζπλαληήζεη έλαλ ηέηνην εηθνλνγξαθηθό ζεζαπξό. Σα ιαθσληθά θείκελα δηαθξίλνληαη σζηόζν γηα 

ηελ εγθπξόηεηα θαη ηελ πεξηεθηηθόηεηά ηνπο. 

Αζαλαζηάδεο, Γεκήηξεο. Ηζηνξία 

ηεο κνπζηθήο. Θεζζαινλίθε: 

Καθεδνληθό Ωδείν, 2000. 
 

Πξόθεηηαη γηα κηα ζύγρξνλε έθδνζε ηζηνξίαο ηεο 

κνπζηθήο κε εθηεηακέλε ζεκαηνινγία θαη πινύζην 

πεξηερόκελν ηνπ ζεσξεηηθνύ θαη θαζεγεηή ζην 

Καθεδνληθό Ωδείν 

Θεζζαινλίθεο Γεκήηξε Αζαλαζηάδε, ν νπνίνο έρεη 

ηξνθνδνηήζεη ηελ ειιεληθή κνπζηθή βηβιηνγξαθία 

κε πνιιά εθπαηδεπηηθά ζπγγξάκκαηα. Απηό πνπ ηελ 

θαζηζηά ηδηαίηεξε είλαη ε πξόζεζε ηνπ ζπγγξαθέα, όπσο νκνινγεί ζην εηζαγσγηθό ζεκείσκα ηεο 

έθδνζεο, λα πξνζθέξεη ζηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία κηα ιεπηνκεξεηαθή θαη ηεθκεξησκέλε άπνςε ηεο 

ηζηνξίαο ηνπ κνπζηθνύ πνιηηηζκνύ ρσξίο λα παξαγλσξίδεη πσο ε ηζηνξία ηνπ πνιηηηζκνύ δελ κπνξεί λα 

απαμηώζεη ηελ θνηλσληθή, νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή ηζηνξία. Έηζη, θαζόιε ηελ έθηαζε ηνπ θεηκέλνπ νη 

πιεξνθνξίεο πεξί ησλ κνπζηθώλ γεγνλόησλ ζπλδπάδνληαη κε επξύηαηεο αλαθνξέο θαη ζπζρεηίζεηο κε 

ηα εθάζηνηε ηζηνξηθά δξώκελα. Οη ππόηηηινη ηεο έθδνζεο είλαη, γηα ηνλ κελ πξώην ηόκν "Από ηε 

καγεία ηεο αλαηνιηθήο πνιπρξσκίαο σο ηελ επηηήδεπζε ηεο δπηηθήο πνιπθσλίαο" θαη γηα ηνλ δε 

δεύηεξν "Από ηελ αηζζεηηθή ππεξβνιή θαη ηνλ όγθν ηνπ κπαξόθ σο ηε δνκηθή πνιπκνξθία θαη ηελ 

αθαίξεζε ηεο πξσηνπνξίαο". 

Θνθθόξεο, Δπάγγεινο. Ζ κνπζηθή θαη ε ηζηνξία ηεο: 
κέζα από ηελ ηζηνξία ηνπ αλζξώπνπ, ηεο επηζηήκεο θαη 

ηεο ηέρλεο. Αζήλα: Λάθαο, c2002. 

Ο Δπάγγεινο Θνθθόξεο, κνπζηθόο, ζπλζέηεο θαη θαιιηηερληθόο δηεπζπληήο ηνπ 

Ωδείνπ Φίιηππνο Λάθαο ζπλέγξαςε ην βηβιίν ηνπ απηό βαζηδόκελνο ζε ζθέςεηο 

ηνπ πνπ θαηαγξάθηεθαλ ζε ώξεο απνινγηζκνύ, όπσο ραξαθηεξηζηηθά ν ίδηνο 

εμνκνινγείηαη ζηνλ πξόινγν ηεο έθδνζεο. Ζ ηζηνξία 

απηή, ζεκαηνινγηθά βαδίδεη ζηα ρλάξηα πξνγελέζηεξσλ αληίζηνηρσλ έξγσλ, 

παξόιν πνπ ιόγσ ηεο πνιύ πξόζθαηεο ρξνλνινγίαο έθδνζήο ηεο ζα 

κπνξνύζε λα επεθηαζεί θαη ζηηο πην ζύγρξνλεο κνπζηθέο εμειίμεηο, 

πξνζθέξνληαο έηζη θάηη πξαγκαηηθά δπζεύξεην γηα ηνλ έιιελα αλαγλώζηε. Ζ ηδηαηηεξόηεηα πνπ 

εληνπίζακε ζηελ έθδνζε θαη ε νπνία ηεο πξνζδίδεη έλαλ κνλαδηθό ραξαθηήξα αλάκεζα ζηα 

βηβιία απηήο ηεο βηβιηνγξαθίαο είλαη ην ύθνο ηεο πνπ δηαθαηέρεηαη από κηα πνηεηηθή ρξνηά. 

 

Γξαθάηνπ-Θαιαληδνπνύινπ, Καίξε. Ζ κνπζηθή θαη ε 

ηζηνξία ηεο. Αζήλα: Ληθνιατδεο, 2004. 

Ζ ζπγγξαθέαο ηνπ βηβιίνπ εξγάζηεθε επί ζεηξά εηώλ σο θαζεγήηξηα ηζηνξίαο 

ηεο κνπζηθήο ζην Ωδείν ηεο Ιίληαο Ιενύζε. Οη ζεκεηώζεηο ηεο γηα ην κάζεκα 

απηό, νη νπνίεο εκπινπηίδνληαλ θαη βειηηώλνληαλ ρξόλν κε ην ρξόλν απνηεινύλ 

ην πιηθό γηα ηελ παξνύζα έθδνζε. Πξόθεηηαη γηα κηα θηιόηηκε πξνζπάζεηα, πνπ 

απεπζύλεηαη θπξίσο ζε ζπνπδαζηέο σδείσλ, ε γιαθπξόηεηά ηεο όκσο, ε απιή 

ηεο γιώζζα θαη ε ζπλνπηηθόηεηά ηεο θαζηζηά ην βηβιίν θαηάιιειν πξνο αλάγλσζε θαη από ηνλ απιό 

θηιόκνπζν. 

 

 
 



Stehman, Jacques. Ηζηνξία ηεο Δπξσπατθήο κνπζηθήο 

από ηηο πεγέο ηεο κέρξηο ηηο εκέξεο καο. Κεηάθξ. 

Γεώξγηνο Λ. Γξόζνο. Αζήλα: .Η. Εαραξόπνπινο, 2004. 
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Κία αθόκε έθδνζε ηεο ζπλεπνύο κνπζηθήο ζεηξάο ησλ εθδόζεσλ Εαραξόπνπινο. 

Πξόθεηηαη γηα ηε κεηάθξαζε από ηα γαιιηθά ηνπ έξγνπ ηνπ 1964 ηνπ βέιγνπ 

ζπλζέηε θαη κνπζηθνθξηηηθνύ Jacques Stehman (1912-1975). Σε κεηάθξαζε 

έρεη επηκειεζεί ν Γεώξγηνο Λ. Γξόζνο, ελώ κηα θαηαηνπηζηηθή εηζαγσγή έρεη 

ζπγγξάςεη ε θαζεγήηξηα ζην Σκήκα Κνπζηθώλ πνπδώλ ηνπ Ηνλίνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Αλαζηαζία ηώςε. Ζ ηδηαηηεξόηεηα απηήο ηεο ηζηνξίαο ζε ζρέζε κε ηηο αληίζηνηρέο ηεο 

κεηαθξαζκέλεο ηζηνξίεο ηεο κνπζηθήο πνπ γξάθηεθαλ ζην δεύηεξν κηζό ηνπ 20νύ αηώλα, είλαη ην 

πξνζσπηθό ζηίγκα ηνπ ζπγγξαθέα ηεο. Ο Stehman, γλσζηόο πεξηζζόηεξν γηα ην ζπλζεηηθό ηνπ έξγν, 

δίλεη θαη ζε απηό ηνπ ην πόλεκα ηελ πλνή ηνπ δεκηνπξγνύ, εμηζηνξώληαο κε ηδηαίηεξε εθθξαζηηθόηεηα 

θαη ζπρλά από ηε δηθή ηνπ πξνζσπηθή άπνςε ηα γεγνλόηα, ρσξίο απηό λα ζπλεπάγεηαη ηελ 

θαηαζηξαηήγεζε ηεο επηζηεκνληθόηεηαο ηνπ βηβιίνπ. Ζ κνπζηθή εμεηάδεηαη πάληα ζε πιήξε 

ζπλάξηεζε κε ηε γεληθή ηζηνξία ηεο θάζε πεξηόδνπ θαη κε ηηο ππόινηπεο ηέρλεο. Ο ηξόπνο αθήγεζεο 

θαη ε ζπλνπηηθόηεηα ηεο έθδνζεο κπνξεί επίζεο λα ηελ θαηαζηήζεη έλα πξνζηηό αλάγλσζκα γηα ηνπο 

θίινπο ηεο κνπζηθήο. 

Θιαζηθή κνπζηθή: εγθπθινπαηδηθό ιεμηθό/ζπληαθηηθή 
νκάδα, Αλαζηαζία Θαηνρηαλνύ, Θώζηαο Σειηαθόο, Γηάλλεο 

Σζειίθαο· ζπλεξγάζηεθαλ, Θόδσξνο Αλησλίνπ, 'Αλλα 

Αζαλαζνπνύινπ, Γηάλλεο Βξπδάθεο, Elizabeth Karolyi, 

Αιέμαλδξνο Κπνπληνύξεο, Θσκάο Σακβάθνο· κηα παξαγσγή 

ηνπ πεξηνδηθνύ HiTECH. Αζήλα: Γεκνζηνγξαθηθόο 

Οξγαληζκόο Ιακπξάθε, 2004-2005. 
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Παξόιν ηνλ ραξαθηεξηζκό "εγθπθινπαηδηθό ιεμηθό", ην βηβιίν απηό ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ παξνύζα 

βηβιηνγξαθία, αθνύ ε δνκή ηνπ βξίζθεηαη πνιύ πεξηζζόηεξν θνληά ζε απηήλ ηεο ηζηνξίαο ηεο 

κνπζηθήο. ηελ πξαγκαηηθόηεηα, ε ζύγρπζε απηή έρεη πξνθύςεη από ην γεγνλόο όηη ην πιηθό ηεο 

έθδνζεο πξνέξρεηαη από κεκνλσκέλα θείκελα πνπ δεκνζηεύηεθαλ ηα ηειεπηαία ρξόληα ζηα πεξηνδηθά 

HiTECH θαη M3 Review. Δθηόο από ηνπο ηαθηηθνύο αξζξνγξάθνπο πεξί ησλ κνπζηθώλ ζεκάησλ ζηα 

πεξηνδηθά απηά, γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνύζαο έθδνζεο επηζηξαηεύηεθαλ εθηάθησο θαη νξηζκέλνη 

επηπιένλ κνπζηθνί θαη κνπζηθνιόγνη. Ζ αθήγεζε ηεο ηζηνξία ηεο δπηηθήο κνπζηθήο, από ηνλ Κεζαίσλα 

κέρξη θαη ηνλ 20ό αηώλα, πεξηιακβάλεη γηα θάζε επνρή ηξία βαζηθά κέξε: ηελ ηζηνξία θαη ηε 

κνξθνινγία ηεο πεξηόδνπ, ηηο αλαθνξέο ζηηο εμέρνπζεο πξνζσπηθόηεηεο θαη ηελ πξνηεηλόκελε 

δηζθνγξαθία ζε CD θαη DVD θαη ηα κνπζηθά όξγαλα. Σν πιηθό είλαη ηδηαηηέξσο πινύζην -θαιύπηεη 

άιισζηε 850 ζειίδεο-, ελώ ε έθδνζε ζπκπιεξώλεηαη κε έλα εθηελέο αθηέξσκα ζηε λενειιεληθή 

κνπζηθή, ίζσο ην πην ελεκεξσκέλν πνπ κπνξεί θαλείο λα εληνπίζεη ζηα βηβιία απηήο ηεο 

βηβιηνγξαθίαο. Πεξηέρεη επίζεο ην εμίζνπ εύρξεζην CD-ROM κε ηελ ειεθηξνληθή έθδνζε. 

Landormy, Paul. Ηζηνξία ηεο κνπζηθήο. 

Σόκνο Κεηάθξ. νθία Θ. παλνύδε. 

Δπηκέιεηα Φηινινγηθή Οκάδα Θάθηνπ. 

Αζήλα: Θάθηνο, c2006.  
 

Ζ ηξίηε έθδνζε ηνπ βηβιίνπ ηνπ πνιπγξαθόηαηνπ γάιινπ 

κνπζηθνιόγνπ Paul Landormy (1869-1943)) Histoire de 

la musique θπθινθόξεζε ην 1923. Σν έξγν 

κεηαθξάζηεθε ζηα ειιεληθά από ηε νθία παλνύδε θαη 

εθδόζεθε γηα πξώηε θνξά από ηνλ Διεπζεξνπδάθε ην 

1931, πεξηιακβάλνληαο δύν επηπιένλ θεθάιαηα γξακκέλα από ηελ ίδηα ζρεηηθά κε ηε βπδαληηλή 

κνπζηθή θαη ηε λεώηεξε κνπζηθή ηεο Διιάδαο. 75 ρξόληα αξγόηεξα, νη εθδόζεηο Θάθηνο επαλεθδίδνπλ 

ην ηζηνξηθό απηό έξγν απαιιάζζνληαο κέζσ ηεο θαηάιιειεο θηινινγηθήο επηκέιεηαο ην θείκελν από 

  

 



ηνπο εηεξνρξνληζκνύο ηεο θαζαξεύνπζαο. Ζ Βηβιηνζήθε δηαζέηεη ζηε ζπιινγή ηεο ηόζν ηελ 

πξσηόηππε έθδνζε ζηα γαιιηθά όζν θαη ηηο δύν κεηαθξαζκέλεο εθδόζεηο ζηα ειιεληθά. 

Κνπζηθή. Δπηκ. Υξηζηηάλλα Γ. Υξηζηνπνύινπ, Καξία 

Θνύξζε. Αζήλα: Δθδνηηθή Αζελώλ, 2007. 
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Σν 1999 ε Δθπαηδεπηηθή Διιεληθή Δγθπθινπαίδεηα ηεο Δθδνηηθήο Αζελώλ 

ζπκπεξηέιαβε ηνλ 28ν -θαη ηειεπηαίν- ηόκν αθηεξσκέλν ζηε Κνπζηθή, ηνλ Υνξό, 

ην Θέαηξν θαη ηνλ Θηλεκαηνγξάθν. Σν 2007 ε Δθδνηηθή Αζελώλ θαη πάιη, 

απνκνλώλεη από ηελ πξναλαθεξζείζα έθδνζε ηα ιήκκαηα πνπ αθνξνύλ ηε 

κνπζηθή ζπγθξνηώληαο έηζη ηνλ νκώλπκν ηόκν. Τπεύζπλνο ηεο έθδνζεο είλαη ν 

Απόζηνινο Θώζηηνο, Θαζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο Κνπζηθώλ πνπδώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, ελώ ε 

ζπληαθηηθή νκάδα απαξηίδεηαη από ηνπο πιένλ εμέρνληεο θαζεγεηέο, κνπζηθνιόγνπο θαη κνπζηθνύο 

ζηελ Διιάδα. Θαηακαξηπξείηαη έηζη εθ πξννηκίνπ ε επηζηεκνληθόηεηα πνπ δηέπεη ηηο ζειίδεο ηνπ 

βηβιίνπ θαη ε νπνία ην θαζηζηά έλα πνιύ ζεκαληηθό εγρεηξίδην αλαθνξάο ζηε κνπζηθνινγηθή 

παξαγσγή ηεο ρώξαο. 

Γηαβάζηε ηελ αλαιπηηθή παξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ απηνύ. 

 

  

Καξηάλλα Αλαζηαζίνπ 

Αζήλα, 29 Ηνπλίνπ 2007 
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