
Επτανήσων»), καθώς και µια µεταδιδακτορική έρευνα («Η 
δράση του Ελληνικού Μελοδραµατικού Θιάσου του 
Ιωάννη Καραγιάννη (1888–1892)»). Στοιχεία για τα 
συνέδρια, τα σεµινάρια και τις συναυλίες που οργανώνει το 
Εργαστήριο, περιλαµβάνονται στις σχετικές ενότητες του 
παρόντος ∆ελτίου. Σε αντίστοιχη ενότητα ο 
ενδιαφερόµενος θα βρει επίσης πληροφορίες για τις 
εκδόσεις του Ε.Ε.Μ. Ιδιαίτερη µνεία, εν τούτοις, θα πρέπει 
να γίνει στη δροµολογηµένη εκδοτική σειρά «Μνηµεία 
Νεοελληνικής Μουσικής», της οποία εξεδόθη ήδη ο 
πρώτος τόµος. Η σειρά θα περιλαµβάνει µνηµειώδη έργα 
Νεοελλήνων συνθετών, από τον Μάντζαρο έως και την 
πρόσφατη µουσική δηµιουργία, σε κριτική έκδοση, µε 
δίγλωσσες (Ελληνικά–Αγγλικά) εισαγωγές και 
υποµνήµατα, ενώ ο ρυθµός κυκλοφορίας των τόµων 
υπολογίζεται σε τέσσερις ετησίως. Την επιτελική οµάδα 
του εκδοτικού αυτού προγράµµατος αποτελούν οι: Πάνος 
Βλαγκόπουλος (∆ιευθυντής, Ιόνιο Πανεπιστήµιο), Jim 
Samson (Σύµβουλος Έκδοσης, Royal Holloway-University 
of  London),  Βύρων  Φιδετζής  (Σύµβουλος 
Προγραµµατισµού, Κρατική Ορχήστρα Αθηνών) και 
Κώστας Καρδάµης (Γενικός Επιµελητής, Ιόνιο 
Πανεπιστήµιο). 

Χορηγοί των  επιστηµονικών  και εκδοτικών 
δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου είναι , µεταξύ άλλων, το 
Ίδρυµα της Βουλής των Ελλήνων, το Ίδρυµα Λεβέντη, το 
Ίδρυµα Ζήµενς (Ernst von Siemens Musikstiftung) και το 
Ίδρυµα Κερκυραϊκής Κληρονοµιάς. 

Το Εργαστήριο Ελληνικής Μουσικής του Τµήµατος 
Μουσικών Σπουδών δηµιουργήθηκε το έτος 2000 µε 
απόφαση της τότε ∆ιοικούσας Επιτροπής του Ιονίου 
Πανεπιστηµίου. Η ίδρυσή του επισηµοποιήθηκε και η 
λειτουργία του καλύφθηκε νοµικά τρία χρόνια αργότερα, 
µε την έκδοση του Π.∆. 185/2003. Σκοπός του 
Εργαστηρίου είναι η κάλυψη των ερευνητικών, 
εκπαιδευτικών και καλλιτεχνικών αναγκών του µητρικού 
Τµήµατος στην ιστορία, την αισθητική, τη θεωρία και την 
ανάλυση της Ελληνικής Μουσικής σε όλες τις περιόδους –
Αρχαία, Μεσαιωνική και Νεότερη. Ο σκοπός αυτός, καθώς 
και η προβολή της ελληνικής µουσικής παράδοσης, µε 
ιδιαίτερη έµφαση στα λόγια είδη, επιτελείται µέσω 
διεξαγωγής βασικής έρευνας, αρχειοθετήσεων, 
βιβλιογραφικής και δισκογραφικής τεκµηρίωσης, µέσω 
διοργάνωσης συνεδρίων, σεµιναρίων και θεµατικών 
συναυλιών, αλλά επίσης και µέσω µιας εκδοτικής 
δραστηριότητας που φιλοδοξεί να καλύψει το χώρο του 
δοκιµίου, των ανατυπώσεων, των µουσικών κειµένων και 
των ηχογραφήσεων. 

Το Ε.Ε.Μ. διαθέτει πλούσια βιβλιοθήκη, δισκοθήκη, 
αρχεία και στοιχειώδη τεχνικό εξοπλισµό. Προς το παρόν 
στεγάζεται στην έδρα του Τµήµατος Μουσικών Σπουδών 
(Πέτρινο Κτίριο Παλαιού Φρούριου, α΄ όροφος, αίθουσα 
208), αλλά επιδιώκει να επεκταθεί σε χώρους που θα του 
επιτρέψουν να αναπτύξει  και να αναδείξει µε τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο το υλικό που και τις υπηρεσίες που 
προσφέρει. Το επιστηµονικό και διοικητικό έµψυχο 
δυναµικό του  περιλαµβάνει, εκτός από τον ∆ιευθυντή, δύο 
µέλη ∆.Ε.Π. του Τµήµατος (µια Επίκουρη Καθηγήτρια και 
έναν Λέκτορα –εν αναµονή του διορισµού και ενός νέου 
Αναπληρωτή Καθηγητή), συµβασιούχους διδάσκοντες Π.∆. 
407, υποψήφιους διδάκτορες, µεταπτυχιακούς φοιτητές, 
µια µεταδιδακτορική ερευνήτρια και δύο µέλη 
εξειδικευµένου προσωπικού. 

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του διεξάγεται ήδη 
ευρέως φάσµατος διδακτορική έρευνα (βλ. σχετική ενότητα 
στο παρόν ∆ελτίο), ενώ υλοποιούνται επιστηµονικά 
προγράµµατα, δύο από τα οποία είναι χρηµατοδοτηµένα 
από της Ευρωπαϊκή Ένωση («Ηράκλειτος») και από το 
Ίδρυµα της Βουλής των Ελλήνων («Η µουσική των 

ΤΟ Ε.Ε.Μ. ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ... 
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∆ιευθυντής: Καθηγητής Χάρης Ξανθουδάκης 



• Ο Άγνωστος Μάντζαρος: Επιστηµονική Ηµερίδα (Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, 
7 ∆εκεµβρίου 2002) 

• Σεµινάρια Αρχαίας Ελληνικής Μουσικής: στο πλαίσιο της Θερινής Μουσικής 
Ακαδηµίας που διοργανώνει το Τµήµα Μουσικών Σπουδών (Ιούλιος 2004 και 
Ιούλιος 2005) 

ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ: 

• Όψεις της ελληνικότητας στη µουσική: ∆ιεθνές Συνέδριο σε συνδιοργάνωση µε 
την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών (Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, 5–7 Μαΐου 2006) 

• Ο Αντίοχος Ευαγγελάτος και το έργο του: Ηµερίδα για τα εικοσιπέντε χρόνια 
από τον θάνατο του συνθέτη (∆εκέµβριος 2006) 

Στο πλαίσιο των ερευνητικών δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου εκπονούνται εικοσιµία διδακτορικές διατριβές σχετικές µε 
τον επιστηµονικό χώρο που καλύπτει. Απ΄αυτές οι δύο έχουν ήδη ολοκληρωθεί και υποστηριχθεί: 1) Μαρίνα Τζούλη, Το 
∆ωδεκάφθογγο Σύστηµα στο έργου του Γ.Α. Παπαϊωάννου (21/1/2005), 2) Αύρα Ξεπαπαδάκου, Ο Παύλος Καρρέρ και το 
µελοδραµατικό του έργο (16/1/2006). 

Μέχρι το τέλος του 2006 αναµένονται να ολοκληρωθούν και να υποστηριχθούν τέσσερις ακόµη διδακτορικές διατριβές: 1) 
Κώστας Καρδάµης, Ο προσολωµικός Νικόλαος Χαλικιόπουλος Μάντζαρος και το έργο του, 2) Κώστας Ζερβόπουλος, Ο 
Νικόλαος Χαλικιόπουλος Μάντζαρος και οι µελοποιήσεις του Σολωµικού Ύµνου, 3) Ανδροµάχη Μπάτζιου, Οι µαρτυρίες για 
τη χρήση µουσικής στα Ελευσίνεια Μυστήρια, 4) Στέλλα Κουρµπανά, Η πρόσληψη της όπερας στον ελληνικό 19ο αιώνα, µέσα 
από τον θεωρητικό και φιλοσοφικό λόγο της εποχής. 

Οι υπόλοιπες διδακτορικές διατριβές αφορούν ζητήµατα ιστορίας, οργανολογίας, ιδεολογίας και εκπαίδευσης στον ευρύτερο 
ελληνικό χώρο, από την αρχαιότητα εώς σήµερα. 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ–ΗΜΕΡΙ∆ΕΣ–ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 

∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΡΙΒΕΣ 

ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ  

• Ο Άγνωστος Μάντζαρος: ∆ιήµερο µουσικών εκδηλώσεων (7 και 8 ∆εκεµβρίου 2002, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, 
Πανεπιστήµιο Αθηνών) 

• Νικόλαος Χαλικιόπουλος Μάντζαρος: Επετειακή συναυλία (Κέρκυρα, Ιόνιος Ακαδηµία, 12 ∆εκεµβρίου 2002) 

• Συναυλία του συγκροτήµατος «Λύραυλος»: Στο πλαίσιο του πρώτου Σεµιναρίου αρχαίας ελληνικής µουσικής 
(Κέρκυρα, Mon Repos, 11 Ιουλίου 2004) 

• Καντάδες και µουσική από τα Επτάνησα: Συνδιοργάνωση µε τον ΟΜΜΑ (Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, 22 
Φεβρουαρίου 2005) 

• Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μελετών Βενετίας: Πενήντα χρόνια Επιστηµονικής 
∆ιαδροµής (1955–2005): Συναυλία µε τίτλο «Μουσική Γέφυρα του Ιονίου», συνδιοργάνωση µε την Ορχήστρα των 
Χρωµάτων (Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, 29 Ιουνίου 2005) 

• Μουσικές του 20ου και 21ου αιώνα: Έργα Γιάννη Χρήστου, Χάρη Ξανθουδάκη (Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, 19 
Νοεµβρίου 2005) 
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΕΩΤΣΑΚΟΣ,  

ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΡΡΕΡ: ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ (Αθήνα, 
Μουσείο Μπενάκη / Ιόνιο Πανεπιστήµιο-Τµήµα Μουσικών Σπουδών, 
2003), ISBN: 960-86801-3-1, σελ. 294 

Πρώτη δηµοσίευη ολόκληρου του χειρογράφου των αποµνηµονευµάτων 
του Παύλου Καρρέρ (1829–1896), σχολιασµένου από τον Γιώργο 
Λεωτσάκο. Την έκδοση συµπληρώνει ένας εκτενέστατος κατάλογος 
έργων και µουσικών χειρογράφων του συνθέτη. Προτάσσεται εκτενής 
εισαγωγή, στην οποία ο συγγραφέας, πρωτεργάτης της νεοελληνικής 
µουσικολογικής έρευνας, αξιοποιεί τις πολυτιµότατες πληροφορίες των 
αποµνηµονευµάτων για να διερευνήσει τα αίτια των πολλαπλών µορφών 
δυσλειτουργίας που συνόδεψαν τη µουσική ζωή του νεοσύστατου 
νεοελληνικού κράτους και να αναζητήσει τις ιστορικές ρίζες των 
ιδεολογηµάτων που διαµόρφωσαν την στρεβλή εικόνα του µουσικού µας 
παρελθόντος.  

ΧΑΡΗΣ ΞΑΝΘΟΥ∆ΑΚΗΣ, ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡ∆ΑΜΗΣ (ΕΠΙΜ.) 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΛΙΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΝΤΖΑΡΟΣ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΑ 
130 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΣΥΝΘΕΤΗ (Κέρκυρα, Ιόνιο 
Πανεπιστήµιο-Τµήµα Μουσικών Σπουδών (Εκδόσεις του Μουσικού 
Λόγου), 2003), ISBN: 960-86801-2-3, σελ. 204 

Η δεύτερη αυτή «ανεπίσηµη» έκδοση του Ε.Ε.Μ. πριν από τη νοµική 
θεσµοθέτησή του συγκεντρώνει τα κείµενα που παρουσίαστηκαν στην 
επιστηµονική ηµερίδα «Ο Άγνωστος Μάντζαρος» (Μέγαρο Μουσικής 
Αθηνών, 7/12/2002, βλ. ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ) και µια εκτεταµένη µελέτη για τις 
µαντζαρικές µελοποιήσεις του σολωµικού Ύµνου εις την Ελευθερίαν. Οι 
συγγραφείς παρουσιάζουν νέα τεκµήρια σχετικά µε τον εθνικό συνθέτη και 
επιχειρούν νέες προσεγγίσεις στο έργο του. Η έκδοση περιλαµβάνει µιαν 
εκτενή εισαγωγή που παρακολουθεί την τύχη των καταλοίπων 
χειρογράφων, αλλά και της υστεροφηµίας του Μάντζαρου, από τον θάνατό 
του ως σήµερα, καθώς και πλούσια τεκµηρίωση σε µορφή παραρτηµάτων. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΛΙΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΝΤΖΑΡΟΣ (1795–1872): ΝΕΑΝΙΚΑ ΈΡΓΑ  
(Α΄ ∆ΙΣΚΟΓΡΑΦΗΣΗ) (Κέρκυρα, Ιόνιο Πανεπιστήµιο-Τµήµα Μουσικών 
Σπουδών– Εργαστήριο Ελληνικής Μουσικής, ΙU005, 2005) 

Πρώτη δισκογράφηση µερικών από  τα έργα της πρώτης δηµιουργικής 
περιόδου (1815–1827) του Μάντζαρου που γράφτηκαν ως προσθήκες σε 
παραστάσεις όπερας του κερκυραϊκού θεάτρου San Giacomo. Με την 
ηχογράφηση αυτή το Ε.Ε.Μ. θέλησε να υπογραµµίσει το δισυπόστατο 
(καλλιτεχνικό και ερευνητικό) χαρακτήρα του Τµήµατος Μουσικών 
Σπουδών του Ι.Π., να γιορτάσει δέκα χρόνια ερευνητικής δουλειάς πάνω 
στον Μάντζαρο και να τίµησει την 50η Σύνοδο Πρυτάνεων που συνήλθε 
για πρώτη φορά στην Κέρκυρα τον Οκτώβριο του 2005. Την συµφωνική 
ορχήστρα του Τµήµατος δ/νει ο Μίλτος Λογιάδης. Σολιστ: Ρόζα 
Πουληµένου, Μαρίνα Φιδέλη, Άρης Αργύρης και Γιάννης Χριστόπουλος. 



ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ: 

Εργαστήριο Ελληνικής Μουσικής, Τµήµα Μουσικων Σπουδών Ιονίου Πανεπιστηµίου,  
Πέτρινο Κτίριο, Παλαιό Φρούριο Κέρκυρα 49100 
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ΜΝΗΜΕΙΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ: ΤΟΜΟΣ 
Α΄: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΛΙΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΝΤΖΑΡΟΣ 
(1795–1872): ΠΡΩΙΜΑ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΦΩΝΗ ΚΑΙ 
ΟΡΧΗΣΤΡΑ Α΄: ΤΡΕΙΣ ΑΡΙΕΣ ΤΟΥ 1815, ΕΠΙΜ. 
ΙΡΜΓΚΑΡΝΤ ΛΕΡΧ-ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΟΥ (Κέρκυρα, 
Ιόνιο Πανεπιστήµιο-Τµήµα Μουσικών Σπουδών-
Εργαστήριο Ελληνικής Μουσικής, 2006), ISBN: 
960-86801-4-X, σελ.165 
Ο πρώτος τόµος της σειράς Μνηµεία Νεοελληνικής 
Μουσικής περιλαµβάνει τα τρία µικρότερα έργα που 
συνέθεσε ο Μάντζαρος το 1815 (η µονόπρακτη κωµική 
όπερα Don Crepuscolo θα εκδοθεί σε ξεχωριστό τόµο):  
Come augellin che canta, Bella speme lusinghiera, 
Sono inquieto ed agitato. Πρόκειται για τις πρώτες 
ευρισκόµενες ελληνικές συνθέσεις για φωνή µε 
συνοδεία ορχήστρας και ταυτόχρονα για τα πρώτα 
σωζόµενα έργα νεοελληνικής µουσικής. Τα έργα αυτά 
αναδεικνύουν τις αξιοσηµείωτες συνθετικές ικανότητες 
του µόλις εικοσάχρονου Κερκυραίου συνθέτη και 
προσδιορίζουν τις πολλαπλές επιρροές ενός 
µορφωµένου αριστοκράτη µουσικού, ο οποίος 
διατηρούσε επαφές όχι µόνο µε την γεωγραφικά και 
πολιτιστικά κοντινή Ιταλία, αλλά και µε τον γαλλικό 
και τον γερµανικό µουσικό και πνευµατικό πολιτισµό. 
Η έκδοση έγινε µε χορηγία της Andreas Tsavliris Ship-
ping Ltd. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ 
– Στη σειρά «Μνηµεία Νεοελληνικής Μουσικής»: 

• Παύλος Καρρέρ, Τραγούδια για φωνή και ορχήστρα (επιµ. Γιάννης Τσελίκας) 

• Γεώργιος Αξιώτης, Έργα συµφωνικής µουσικής (επιµ. Βύρων Φιδετζής) 

• ∆ηµήτρης Μητρόπουλος, Τραγούδια για φωνή και πιάνο (επιµ. Χάρης Ξανθουδάκης) 

• Αντίοχος Ευαγγελάτος, Τραγούδια σε ποίηση Κ. Π. Καβάφη (επιµ. Λουίζα Τσουγκαράκη) 

– Στη σειρά «Ελληνική Μουσικολογική Βιβλιοθήκη»: 

• ∆ηµήτρης Μπρόβας, Οι επεξεργασίες των Partimenti του F. Fenaroli από τον Νικόλαο Χαλικιόπουλο Μάντζαρο 

• Μάρκος ∆ραγούµης, Σύµµεικτα  Μουσικολογικά 

• ∆ιονύσιος Ροδοθεάτος, Πραγµατεία περί αρµονίας (σχόλια: Σπύρος Καζιάνης) 

– Εκτός σειράς: 

• Egert Poehlmann & Ιωάννα Σπηλιοπούλου, Αρχαία Ελληνική Μουσική 


