ΕΚΔΗΜΙΑ ΤΟΥ ΟΜΟΤΙΜΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΩΣΤΙΟΥ

Με μεγάλθ μασ κλίψθ πλθροφορθκικαμε τθν ξαφνικι απϊλεια του αγαπθτοφ φίλου και
ςυναδζλφου Απόςτολου Κϊςτιου. Απϊλεια βαριά για ολόκλθρθ τθν ελλθνικι
μουςικολογικι κοινότθτα αφοφ ανικει ςτουσ πρωτεργάτεσ και ςτυλοβάτεσ τθσ ανάπτυξθσ
τθσ ελλθνικισ μουςικολογίασ.
Αυτό το αποδεικνφει περίτρανα –μεταξφ των άλλων- με τθν ίδρυςθ τθσ σειράς ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ
ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ , τθσ οποίασ ιταν επιςτθμονικόσ υπεφκυνοσ και θ οποία ζχει
φιλοξενιςει από το 2001 και φιλοξενεί ςυγγράμματα (21 μζχρι ςιμερα), ερευνθτικζσ
ςυνειςφορζσ ςε ποικίλουσ τομείσ τθσ Μουςικολογίασ, ενκαρρφνοντασ με τον βζλτιςτο
τρόπο τουσ ατζρμονουσ διαλόγουσ του περιπλανϊμενου ςτοχαςμοφ ςτουσ καυμαςτοφσ
κόςμουσ τθσ μουςικισ.
Στο πλοφςιο ςυγγραφικό του ζργο περιλαμβάνονται βιβλία ςχετικά με το πεδίο τθσ
ιςτορικισ ζρευνασ ςτθ Μουςικολογία (Μζκοδοσ Μουςικολογικισ Ζρευνασ, Μουςικολογικά
I, Πρόςωπα και Ιδζεσ / Μουςικολογικά ΙΙ), φορείσ και φαινόμενα τθσ ελλθνικισ μουςικισ
(Τα πενιντα χρόνια τθσ Ζνωςθσ Ελλινων Μουςουργϊν, 1931-1981, Επτανθςιακι Μουςικι /
Η αναψθλάφθςθ μιασ δικαςτικισ πλάνθσ, Τα 75 χρόνια τθσ Ζνωςθσ Ελλινων Μουςουργϊν /
1931-2006 / από το χρονικό ςτθν ιςτορία, Για τον Μενζλαο Παλλάντιο) κ.ά.
Ιδιαίτερα ςθμαντικι ιταν θ ςυμβολι του ςτθ μελζτθ τθσ ηωισ και του ζργου τοφ μεγάλου
αρχιμουςικοφ Δθμιτρθ Μθτρόπουλου (Δθμιτρθσ Μθτρόπουλοσ, Κατάλογοσ Ζργων,
Κείμενα Δθμιτρθ Μθτρόπουλου, Το ςτοιχείο τθσ κεατρικότθτασ ςτο Δθμιτρθ Μθτρόπουλο,
Δθμιτρθ Μθτρόπουλου "Αυτοβιογραφικά" κ.ά.). Δίπλα ςε αυτά, κα πρζπει να
υπογραμμιςτεί θ αδιάπτωτθ δραςτθριότθτά του για τθν ανάδειξθ του ζργου του
Μθτρόπουλου με διαλζξεισ, ςυναυλίεσ, άρκρα, διοργάνωςθ εκκζςεων, διαγωνιςμϊν και
ςυνεδρίων ςτθν Ελλάδα και το εξωτερικό. Στον Απόςτολο Κϊςτιο οφείλεται θ αφφπνιςθ του
ενδιαφζροντοσ για το ςυνκετικό ζργο του Μθτρόπουλου.
Ο Απόςτολοσ Κϊςτιοσ υποςτιριξε και προζβαλε με κάκε μζςο τθν Ελλθνικι μουςικι.
Συνεργάςτθκε με τθν Εκνικι Λυρικι Σκθνι και τθν Ζνωςθ Ελλινων Μουςουργϊν για τθν
δθμιουργία Αρχείου Ελλινων Μουςουργϊν. Μζςα από το “Εκνικό Συμβουλίου Μουςικισ–
Unesco” αρχικά από τθ κζςθ του Γενικοφ Γραμματζα (1983) και ςτθ ςυνζχεια από τθ κζςθ
του Προζδρου (1998) προχϊρθςε ςε ςειρά ενεργειϊν για τθν διεκνι προβολι του ζργου
Ελλινων ςυνκετϊν όπωσ ανακοινϊςεισ, ςυνζδρια, τθν εκπροςϊπθςθ τθσ Ελλάδασ ςτο
International Music Council, τθ κζςπιςθ του “Ελλθνικοφ Βραβείου Μουςικισ– Unesco”, με
ςκοπό τθν προϊκθςθ τθσ ελλθνικισ μουςικισ δθμιουργίασ. Παράλλθλα ίδρυςε ςυλλόγουσ
για τθν προϊκθςθ και μελζτθ τθσ ελλθνικισ μουςικισ, όπωσ ο “Σφλλογοσ των Φίλων τθσ
Ελλθνικισ Μουςικισ Βιβλιοκικθσ”, με ςκοπό τθ διάςωςθ, ςυγκζντρωςθ αρχείων και
δθμιουργία Τμιματοσ Μουςικισ ςτθν Εκνικι Βιβλιοκικθ και το “Αρχείο και Κζντρο
Τεκμθρίωςθσ τθσ Ελλθνικισ Μουςικισ”. Συνεργάςτθκε ωσ “ςφμβουλοσ κακθγθτισ” του
Κοινωφελοφσ Ιδρφματοσ Αλζξανδροσ Σ. Ωνάςθσ (1981-2009) και υπθρζτθςε ωσ πρόεδροσ

τθσ επιτροπισ απονομισ τιμθτικϊν ςυντάξεων του Υπουργείου Πολιτιςμοφ και ωσ
αντιπρόεδροσ του Δ.Σ. τθσ Ε.Λ.Σ. (1999-2006).
Για τθν εν γζνει προςφορά του ζλαβε τιμθτικοφσ τίτλουσ και κζςεισ. Του απονεμικθκε ο
τίτλοσ του "Professor" από το Υπουργείο Παιδείασ τθσ Αυςτρίασ (1988), αναγορεφτθκε ςε
επίτιμο μζλοσ τθσ Ζνωςθσ Ελλινων Μουςουργϊν (2004), ομότιμοσ κακθγθτισ του
Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν (2005), επίτιμοσ Πρόεδροσ του Εκνικοφ Συμβουλίου Μουςικισ
(2009), επίτιμο μζλοσ τθσ Ελλθνικισ Ζνωςθσ για τθ Μουςικι Εκπαίδευςθ (2010) και επίτιμο
μζλοσ τθσ Ελλθνικισ Μουςικολογικισ Εταιρείασ (2015).
Θα τον κυμόμαςτε πάντα για το πολφτιμο ερευνθτικό του ζργο, τθν ιςχυρι παρουςία του
και τθν πολφτιμθ ςυνειςφορά του ςτθν προϊκθςθ του αζναου διαλόγου για τθν
νεοελλθνικι μουςικι. Θα τον κυμόμαςτε επίςθσ ωσ ζναν ςθμαντικό ερευνθτι και άνκρωπο
που ςυνεργάςτθκε επί ςειρά ετϊν με το τμιμα μασ για ζναν κοινό και επιτακτικό ςτόχο: τθν
ουςιαςτικι ςυμβολι ςτθν ανάπτυξθ τθσ ελλθνικισ μουςικολογίασ. Όλοι εμείσ που ο
Απόςτολοσ Κϊςτιοσ μασ τίμθςε με τθ φιλία και τθν εμπιςτοςφνθ του αιςκανόμαςτε υψθλό
το χρζοσ να ςυνεχίςουμε το ζργο του ζχοντάσ τον ωσ ιδανικό παράδειγμα Δαςκάλου,
Ερευνθτι και Ανκρϊπου του Πνεφματοσ.
Η Πρόεδροσ του Τ.Μ.Σ.
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