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Γρ. Θ. σταΘησ
Ἡ θεματολογία τῶν διδακτορικῶν διατριβῶν
στὸ Ἐθνικὸ καὶ καποδιστριακὸ πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν
γιὰ τὴν ψαλτικὴ τέχνη
ὑπὸ τὴν ἐπίβλεψη τοῦ καθηγητοῦ Γρ. Θ. στάθη

σεβασμιώτατε,
Ἀγαπητοί μου πάντες,
κυρίες μου καὶ κύριοι·
προοίμιο

Ἡ λαλιά μου σήμερα, τὴν πάντερπνη αὐτὴ ὥρα, ποὺ
μέχρι τώρα ἀκούστηκαν λαλήματα ἐξαίσια, μὲ τέχνη καὶ μὲ
στοχασμὸ ‘συντόνως τεθηγμένα’, σὲ κύριους καὶ πλάγιους
ἤχους καὶ ὑπερήχους, ἀπ’ τὸν ἐσμὸ τῶν μαθητῶν μου, τῶν
ποθεινῶν καὶ ἀγαπητῶν μου ἀρίστων μουσικολόγων, ποὺ καταγλύκαναν τὶς ἀκοές σας μὲ τὴν ἀγαθὴ δόση τῆς γνώσεως,
ἡ λαλιά μου σήμερα ἴσως νὰ περιττεύει. εἶναι γνωστὴ καὶ
οἰκεία ἡ λαλιά μου στοὺς μαθητὲς καὶ ἀκουστές μου, σαρά-
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ντα τόσα χρόνια τώρα· λαλιὰ γονική, θαρρῶ, διδασκαλική,
ἀγαπητική, ἁπλῆ κι ἀπέριττη· λαλιὰ γεροντική, νὰ τὴν γνωρίζουν οἱ ἀσκητὲς τῆς γνώσεως μαθητές μου –παραδελφοὶ
μεταξύ τους– καὶ νὰ γνωρίζομαι κι ἐγὼ ἀπ’ αὐτήν. σήμερα
εὔχομαι ἀπ’ τὴν καρδιά μου αὐτὴ ἡ λαλιά μου ν’ ἁπλωθῆ
ὡς αὔρα λεπτὴ καὶ σὲ ὅλους ἐσᾶς, γιὰ νὰ σᾶς πῆ ἀπ’ τὰ
πολλὰ καλὰ ποὺ μὲ ἱκάνωσε ὁ Θεὸς νὰ πάθω καὶ νὰ μάθω
γιὰ τὴν πανθαύμαστη Ἑλληνικὴ ψαλτικὴ τέχνη τῆς ὀρθόδοξης λατρείας μας, μὲ τὴν σοφὴ σημειογραφία της καὶ τὴν
μελίρρυτη μελοποιία της, λίγα – ὅσα προφτάσω, κι ὅσα ἡ
ἀνάβρα τῆς καρδιᾶς νὰ ξεχυθοῦν ἀφήσει.
παρακαλῶ, μόνο, νὰ συγχωρήσετε τὸν προσωπικὸ τόνο
τῆς ὁμιλίας μου· δὲν εἶναι μπορετὸ νὰ τὸν παραμερίσω· πηγαίνει μαζὶ κι ἀξεχώριστα μὲ τὴν ἱστόρηση τῶν πραγμάτων.
§ α . ‘ ὁ ἕ να ς κ ι ὁ κ α ν έ να ς ’

τὸν Ἰούλιο τοῦ 1969, σαράντα τόσα χρόνια πρίν, ἀξιώθηκα καὶ πῆγα προσκυνητὴς στὸ Ἅγιον Ὄρος γιὰ πρώτη
μου φορά. κατέβηκα ἀπ’ τὴν κοπεγχάγη, ὅπου πάλευα
στὰ μαρμαρένια ἁλώνια γιὰ τὴν Βυζαντινὴ Μουσική, κι ἔνοιωθα ὅτι θὰ ἔπαιρνα μιὰ ἄλλη ‘φωτιά’, ἀμπάριζα ποὺ λέγαμε τότε στὰ παιχνίδια, γιὰ νὰ γυρίσω καὶ συνεχίσω τὸ
πάλεμα. στὴ μονὴ παντοκράτορος ἕνα ἀπόγευμα ἔφτασα
τὴν ὥρα τοῦ Ἑσπερινοῦ. Μπῆκα στὸ ναὸ μὲ δυὸ ἄλλους κοσμικούς· μέσα ἦταν ὁ παπᾶς, ὁ ψάλτης κι ὁ καντηλάφτης.
δύσκολα χρόνια τότε· τὸ μοναστήρι εἶχε ἕξι ἢ ἑφτὰ καλογέ-
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ρους, κι ἀπ’ αὐτοὺς δυὸ τρεῖς ἦταν γέροι ἢ καὶ ἄρρωστοι. Ὁ
καλογεροψάλτης, γέρος μᾶλλον, ἢ ἐγὼ τὸν ἔβλεπα ἔτσι στὰ
τριάντα μου χρόνια τότε, καὶ διάβασε τὸν προοιμιακὸ καὶ
ἄρχισε νὰ ψέλνει τὰ ἑσπέρια. πῆγα κοντὰ στὸ στασίδι του
καὶ μὲ εὐλάβεια τεντωνόμουν νὰ δῶ στὸ ἀναλόγιο τὰ γράμματα· ἰσοκρατοῦσα σὲ ὅσα ἔψελνε. δὲν μὲ προσκάλεσε νὰ
ψάλω κάποιο τροπάρι· πρᾶγμα ποὺ τὸ θεώρησα ἀφύσικο,
γιατὶ θὰ μποροῦσα νὰ τὸν βοηθήσω. σκέφτηκα βέβαια ὅτι
αὐτὴ θὰ εἶναι ἡ τάξη, κι ἀκόμα ὅτι ἐγὼ ἤμουν κοσμικός.

τελείωσε ὁ Ἑσπερινὸς κι ὁ καντηλάφτης ἔσβηνε τὰ καντήλια καὶ τὰ κεριά. Ἐγὼ πῆγα νὰ ἀσπαστῶ τὰ εἰκονίσματα στὸ τέμπλο, κι ὅπως γύριζα βρέθηκα κοντὰ στὸν ψάλτη·
τοῦ ἔκανα τὸ σχῆμα καὶ τὸν χαιρέτησα μὲ τὸ ‘εὐλογεῖτε, γέροντα’. Ἐκεῖνος μοῦ εἶπε· –ξέρεις νὰ ψάλλεις; ἄκουσα ποὺ
ἰσοκρατοῦσες. –ναὶ γέροντα, ξέρω. –Ξέρεις νὰ ψάλλεις ἀπ’
τὸ δοξαστάριο τοῦ Ἰακώβου; τοῦ ἀποκρίθηκα ὅτι ξέρω.
–Ξέρεις τὰ Ἀνοιξαντάρια τοῦ κουκουζέλη; καὶ πάλι τοῦ
εἶπα ‘ξέρω’. Ὁ γέροντας τρίττευσε τὴν ἐξέταση· –Ξέρεις καὶ
τὰ κεκραγάρια τοῦ δαμασκηνοῦ; –τὰ ξέρω, γέροντα, τοῦ
ἀποκρίθηκα. –πᾶμε νὰ πιοῦμε καφέ στὸ κελλί μου καὶ νὰ
ψάλουμε, μοῦ εἶπε. τὸ κελλί του ἦταν ἀπέναντι ἀπ’ τὴν
εἴσοδο τοῦ ναοῦ, λίγο δεξιὰ ἀνεβαίνοντας μιὰ σκάλα. Ἔβαλε καφὲ στὴν γκαζιέρα· κι ὅσο ψηνόταν ὁ καφὲς βρῆκε καὶ
μοῦ ἔφερε τὸν α΄ τόμο, τὸν Ἑσπερινό, τοῦ Μουσικοῦ Θησαυροῦ. Ἔφερε καὶ τὸν καφέ, κι ἕνα ρακί, καὶ πῆρε ἀπ’ τὰ
χέρια μου τὸ ψαλτικὸ βιβλίο καὶ τὸ ἄνοιξε στὰ Ἀνοιξαντάρια τοῦ κουκουζέλη· μὲ μιὰ περιέργεια, μοῦ εἶπε· ‘γιὰ ψάλ-
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λε!’. πῆρα ἴσο κι ἔψαλα. κατάλαβα ὅτι μὲ περίμενε νὰ δῆ
πῶς θὰ ψάλω τὴν χρωματικὴ φράση, ἐκεῖ στὴν δεύτερη ἀράδα. τὴν ἔψαλα σωστά, ποὺ ὁ γέροντας θαύμασε· μοῦ πῆρε
τὸ βιβλίο, ἔστριψε λίγο νά ᾽ναι κατενώπιος καὶ μοῦ εἶπε μὲ
σοβαρὸ ὕφος· “μὴ τὰ πεῖς σὲ κανένα ὅσα ξέρεις· γιατὶ τώρα

εἶσαι ἕνας, μὰ ἂν τὰ πεῖς καὶ τὰ μάθουν κι ἄλλοι δὲν θά ᾿σαι κανένας!”.

Ἐγὼ τὰ λέω ὅσα ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ μ᾿ ἐπιδαψίλευσε νὰ
μάθω, καὶ τὰ γράφω καὶ τὰ κηρύττω. τὸ λέω καὶ στὴν αὐτοβιογραφία μου : «τὰ ὅσα εἶδαν τὰ μάτια μου καὶ ἄκουσαν
τ᾿ αὐτιά μου κι ὁ νοῦς μου κατανόησε καὶ βάλθηκε νὰ ἐξηγήσει, τὰ ὅσα καλὰ καὶ σοφὰ καὶ χρήσιμα, δὲν εἶναι δικά
μου· εἶναι ὅσα ὁ Θεὸς εὐδόκησε νὰ γίνουν ἀπὸ μένα, καὶ τὰ
χρωστάω σ᾿ αὐτόν· σὲ μένα μένει ὁ κόπος καὶ τὸ μόλογο.
καὶ τὸ ὁμολογῶ. κι ἀφοῦ δὲν εἶναι δικά μου τὰ καλά,
εἶναι ὅλου τοῦ κόσμου, καὶ πρέπει νὰ τὰ διηγοῦμαι μὲ
πᾶσα ἀκρίβεια, καὶ γιὰ νὰ τὰ φανερώσω καὶ γιὰ νὰ δείξω πῶς ὁ Θεὸς οἰκονομεῖ τὰ πράγματα νὰ κατακτιέται ἡ
γνώση καὶ νὰ πληθαίνει. ...».
β. ἡ διάδοση μὲ προφῆτες καὶ ἀποστόλους

καὶ γιὰ νὰ πληθυνθῆ ἡ γνώση χρειάζεται σπορά, καὶ
κόπος καὶ φροντίδα μὲ τὴν προσδοκία νὰ φτάσουμε στὸν
καιρὸ τοῦ θέρους, “τὸν καιρὸ τῶν δραγμάτων”, ποὺ κανοναρχεῖ ἀπ’ τὴν ἔρημο τοῦ σινᾶ καὶ ὁ ὅσιος Ἰωάννης τῆς κλίμακος. Ὁ καιρὸς τῆς ἑτοιμασίας ἦταν ἡ δική μου ἄθληση· νὰ
καταρτισθῶ μὲ ὅση γίνεται ἐντέλεια ἐρευνητική, νὰ μακροθυ-
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μήσω καὶ νὰ ἀντιπαρέλθω τὶς ὅσες ἀντιξοότητες ὀρθώθηκαν
μπροστά μου, –καὶ δὲν χωροῦν τώρα ἐδῶ–, καὶ νὰ βάλω
πλάϊ στὸν καταλογογραφικὸ ἆθλο τῶν χειρογράφων τοῦ
Ἁγίου Ὄρους, καὶ πλάϊ στὴν μαρτυρία καὶ τὰ παλαίσματά μου στὰ διεθνῆ συνέδρια, μὲ τὶς σχετικὲς δημοσιεύσεις
γιὰ εὐρύτερη πληροφόρηση, καὶ τὸ δασκαλικὸ - διδακτικὸ
μέλημα. τὸ ἱεραρχῶ κι αὐτὸ στὴν αὐτοβιογραφία μου: «καὶ
μέλημα ἄλλο ἦταν νὰ πάω μὲ παρρησία καὶ νὰ χτυπήσω τὴν
πόρτα τοῦ πανεπιστημίου ν᾿ ἀνοίξει νὰ περάσει κι ἡ Βυζαντινὴ Μουσικολογία. καὶ λέω, ἦταν παρρησία· κι ὄχι φιλοδοξία ἢ καμιὰ ποταπὴ φιλάρεσκη αὐτοπροβολή μου. Ἐμένα
ἀπὸ τότε μ᾿ ἔνοιαζε κάποια μελλούμενη γενιὰ μουσικολόγων·
νὰ βροῦν τὸν δρόμο ὁμαλὸ γιὰ νὰ διαβοῦν καὶ νὰ μᾶς ποῦν
ὅσα τοὺς φωτίσει ὁ Θεὸς στὰ μουσικολογικὰ σπουδάσματά
τους....». Γιατὶ πιστεύω καὶ τὴν πίστη αὐτὴ τὴν εἶχα πάντοτε νερὸ ποὺ πότιζα τὴν ρίζα τῶν διδαχῶν μου, ὅτι οἱ μαθητὲς πρέπει νὰ μάθουν περισσότερα ἀπ’ τὸν δάσκαλό τους,
καὶ νὰ τὸν ξεπεράσουν. “Ἔτσι γεννιέται ἡ γνώση κι αὐξάνει
κι ἐξαπλώνεται· μὲ προφῆτες καὶ μὲ ἀποστόλους”.
γ. ἡ εὕρεση τῶν μαθητῶν

Ἡ εὕρεση, πάλι, τῶν μαθητῶν δὲν εἶναι εὔκολο ἔργο.
χρειάζεται ἡ διακριτικὴ ἱκανότητα τοῦ δασκάλου νὰ ξεχωρίσει κάποιους, ἀλλὰ καὶ τὸ ἀγαπητικὸ σκίρτημα γιὰ
γνώση τοῦ μαθητοῦ, ὅταν τὸ ριπίσει ἡ αὔρα ἡ δασκαλική.
αὐτὸ τὸ πλησίασμα καὶ πνευματικὸ ἄγγιγμα δὲν εἶναι καὶ
τόσο φυσικὸ πρᾶγμα· εἶναι ἕνα μυστήριο, εἶναι μύηση στὸ
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θαῦμα, καὶ τὸ τελοῦν δυὸ πιὰ καὶ ἀξεχώριστα: ὁ δάσκαλος κι ὁ μαθητής του. τοὺς μαθητὲς ἄλλους τοὺς διαλέγεις, ἄλλοι ἔρχονται μόνοι τους, ἄλλους κάποιος τοὺς
στέλνει. Ὅπως καὶ νά ᾽χει τὸ πρᾶγμα ἡ ἔγνοια τοῦ δασκάλου εἶναι νὰ τοὺς καλωσυπαντήσεις, ἴσως καὶ μὲ ἕναν
προφητικὸ λόγο –κατὰ τὸ “νῦν ἀπολύεις...ὅτι εἶδον...”–,
κι ὕστερα ἡ ἔγνοια πῶς νὰ τοὺς διδάξεις καὶ πῶς νὰ τοὺς
λειάνεις τὸν δρόμο “τυχεῖν τοῦ ἐφετοῦ”, μὲ τροφὴ πνευματικὴ καὶ παντοῖες ἄλλες ἐνέργειες, καὶ σιτισμὸ καὶ ξενισμό, πολλὲς φορές, στὸ σπίτι σου.

σὲ κάποια ἄλλη περίσταση τὸ λέω ἀλλοιῶς, γιατὶ
αὐτὴ ἡ διατύπωση μὲ ἐκφράζει καλύτερα: “καὶ πάλι, ὁ
Θεὸς ἔκλινε τὰ ὧτα του στὴ φωνὴ τῆς ἀνύσταχτης ἔγνοιας
τοῦ δούλου του καὶ σημάδεψε ἀπ᾿ τοὺς πολλοὺς φοιτητές
μου καὶ ἀκουστές μου ἐκείνους ποὺ ξεχώρισε καὶ κατεύθυνε τὰ βήματά τους καὶ μοῦ τοὺς ἔδωκε μαθητές μου, ὡς
στολισμὸ καὶ περιουσιασμό μου. Μ᾿ αὐτὴ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ, τοὺς τόσους μαθητές μου – διδάκτορες, πενῆντα
ἀκριβῶς, ποὺ ἐκπόνησαν ἢ ἐκπονοῦν τὴν διατριβή τους, λογιοῦμαι κι ἐγὼ δάσκαλος!
κι ὡς δάσκαλος γνωρίζω καλὰ καὶ τὸ τηρῶ τὸ θεῖον
λόγιον “γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει
ὑμᾶς”· καὶ δασκαλεύω τοὺς μαθητές μου σ᾿ αὐτὸν τὸν ἀνάντη δρόμο τῆς γνώσεως, ποὺ εἶναι πρῶτα - πρῶτα αὐτογνωσία. Ὅλους τοὺς ἄλλους ἀναβαθμοὺς τοὺς ἀνεβαίνει ὁ
καθένας μοναχός του, μὲ τὴν διακριτικὴ κι εὐχητικὴ πάντοτε
συνοδεία τοῦ δασκάλου του καὶ τὴν συνοδοιπορία τῶν ὁμο-
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τέχνων του παραδελφῶν στὴν ἐπιστήμη. κι αὐτὴ ἡ πορεία κι ἡ συμπόρευση εἶναι καὶ ἄσκηση ἤθους καὶ ἀνάπτυξη τρόπου ζωῆς, μιᾶς ἄλλης βιοτῆς· νὰ ζεῖς καὶ νὰ
ὁμολογεῖς τὶς εὐεργεσίες ποὺ σοῦ ἐπιδαψίλευσαν, καὶ νὰ
τὶς κηρύττεις καὶ νὰ τὶς μαθητεύεις, ὅπου ταχθῆς κι ὅπου
μπορεῖς, γιὰ ν᾿ ἀποδίδουν τὸν καρπὸ στὸν καιρό τους· καὶ
νὰ γνωρίζονται ἔτσι καὶ τὰ δέντρα τὰ καλὰ ἀπ᾿ τὴν εὐκαρπία τους. ...”.
δ. τὸ εὗρος τῆς Βυζαντινομουσικολογίας - ἡ αὐτονόμηση τῆς ἐπ ι
στήμης - ὁ ἀκραιφ νὴς Ἑλληνικὸς Μουσικὸς πολιτισμὸς
((βλ. προσδιορισμὸς τοῦ γνωστικοῦ ἀντικειμένου))

σὲ ποιό γνωστικὸ ἀντικείμενο ἐκπονεῖται μιὰ διατριβὴ
καὶ ποιά εἶναι ἡ συγγραφικὴ ἄσκηση, γιὰ νὰ φτάσει ἕνας
ὑποψήφιος διδάκτορας νὰ γίνει διεισδυτικὸς ἐρευνητὴς καὶ
δόκιμος συγγραφέας, δηλαδή ἕνας φτασμένος ἐπιστήμονας; Ἐδῶ σπεύδω νὰ τὸ ὀνοματίσω τὸ εὐρύ - εὐρύτατο
γνωστικὸ ἀντικείμενο, ποὺ ἐκ νεότητός μου ἀποτελεῖ ἕνα ἀπ’
τὰ πάθη μου καὶ μιὰ ἀπ’ τὶς μεγάλες ἀγάπες τῆς καρδιᾶς
μου· κι εἶναι σ’ αὐτὸ τὸ πάθος καὶ σ’ αὐτὴν τὴν ἀγάπη ὅπου
συναντοῦνται καὶ συμπορεύονται δάσκαλος καὶ μαθητές: εἶναι
ἡ “Βυζαντινὴ Μουσικολογία”. καὶ σπεύδω νὰ κηρύξω ὅτι ἡ
Βυζαντινὴ Μουσικὴ γενικὰ καὶ ἡ ψαλτικὴ τέχνη εἰδικότερα
ἀποτελοῦν τὸν ἀκραιφνῆ καὶ αὐτόνομο Ἑλληνικὸ Μουσικὸ
πολιτισμό.

Ἀπ’ τὸ ἁρμοδιώτερο βῆμα, τὴν Μεγάλη αἴθουσα τελετῶν τοῦ πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, σὲ δεδομένη εὐκαιρία,

Γρ. Θ. σταΘησ–2012 διδάκτορες καὶ Θεματολογία διδ. διατριβῶν

10

ὁριοθέτησα καὶ προσδιόρισα τὸ γνωστικὸ αὐτὸ ἀντικείμενο, καὶ
μαζὶ τὴν αὐτονόμηση τῆς ἐπιστήμης ποὺ πραγματεύεται αὐτὸ
τὸ ἀντικείμενο. πρῶτα ὡς περιήχημα· δηλαδή, τί ἐννοοῦμε
ἀκριβῶς μὲ τοὺς ὅρους “βυζαντινὴ” καὶ “μεταβυζαντινὴ” μουσική. Ὕστερα ὡς ἀκραιφνῆ ἑλληνικὴ μουσικὴ δημιουργία·
δηλαδή, ποιά ἀκριβῶς εἶναι ἡ ψαλτικὴ τέχνη, μὲ τὴν σημειογραφία της, τὴν μελοποιία της καὶ τοὺς χίλιους τόσους
μελοποιούς της, καὶ σὲ ποιό εὖρος χρονοτοπογραφίας ἐκτείνεται. παράλληλα, νὰ γνωρίζουμε πρέπει ποιά εἶναι ἡ δυτικότροπη ἑλληνικὴ μουσικὴ δημιουργία καὶ ἀντίστοιχα ποιά
ἡ ἀνατολικότροπη. καὶ βέβαια, ποῦ εἶναι θησαυρισμένη αὐτὴ
ἡ μουσικὴ παραγωγὴ μιᾶς ὑπερχιλιετίας.

Ἀπὸ ὅλα αὐτὰ ἐδῶ τώρα μπορῶ μόνο νὰ πῶ ὅτι ἀπ’ τὴν
πρωτοφανέρωση τῆς σημειογραφίας, στὰ μέσα τοῦ ι΄ αἰῶνος,
μέχρι σήμερα ὑπάρχουν περισσότερα ἀπὸ ἑφτὰ – ἑφτάμισυ χιλιάδες (.000–.00) χειρόγραφα, ἀποκείμενα στὶς
μοναστηριακὲς καὶ κρατικὲς βιβλιοθῆκες τοῦ κόσμου, κι
εὐτυχῶς τὸ μεγαλύτερο μέρος αὐτοῦ τοῦ ἀρίφνητου ἐθνικοῦ
πλούτου, παρὰ τὶς φθορές, καὶ κυρίως τὶς λεηλασίες καὶ
ἁρπαγές, βρίσκεται στὴν εὐλογημένη χώρα μας. στὸ Ἅγιον
Ὄρος καὶ μόνο σώζεται περίπου τὸ ἓν τρίτο αὐτῆς τῆς πατροπαράδοτης μουσικῆς κληρονομιᾶς μας. δὲν κρατιέμαι νὰ
μὴ μεταφέρω κι ἐδῶ τὸ ἀκόλουθο παράθεμα:

«... Ὑπερβαίνουν τὸν ἀριθμὸ ἑπτὰ χιλιάδες (.000) οἱ
ἑλληνικοὶ μουσικοὶ κώδικες, ἀπ᾿ τὸν ι΄ αἰῶνα καὶ δῶθε, στὶς
μοναστηριακὲς καὶ κρατικὲς Βιβλιοθῆκες τοῦ κόσμου, ποὺ
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παραδίδουν τὸν γραπτὸ καὶ ἔντεχνο μουσικὸ πολιτισμὸ τῆς
βυζαντινῆς καὶ μεταβυζαντινῆς μελοποιίας· ἡ ὁλότητα αὐτοῦ
τοῦ ἀρίφνητου μουσικοῦ πλούτου ἀφορᾶ στὰ ‘ποιήματα’ ἢ
‘μέλη’, δηλαδὴ μουσικὰ δημιουργήματα ἢ συνθέσεις τῆς
ψαλτικῆς τέχνης. Μέσα σ᾿ αὐτὰ τὰ χειρόγραφα αὐτῆς τῆς
ὑπερχιλιετίας χίλιοι (1.000) περίπου μελουργοί, μείζονες
καὶ ἐλάσσονες, μᾶς γίνονται γνωστοί, μὲ σύνολο σχεδὸν τὸ
μελοποιητικό τους ἔργο, –κι ἂς μὴ γνωρίζουμε οἱ νεοέλληνες
οὔτε τὰ ὀνόματά τους!– . Ἀπ᾿ αὐτοὺς οἱ ἑκατὸ τοὐλάχιστο
εἶναι μεγάλοι - μεγαλοφυεῖς καὶ πολυγραφώτατοι ἕλληνες
μελουργοί. πολλοί, πάλι, ἀπὸ αὐτοὺς εἶναι ἔξοχοι
κωδικογράφοι αὐτοῦ τοῦ μουσικοῦ πλούτου. Μέσα σ᾿ αὐτοὺς
τοὺς κώδικες περιέχονται ὅλα τὰ γένη καὶ εἴδη τῆς μελοποιίας
σὲ ποικίλες καὶ πολλαπλὲς ἀπὸ πολλοὺς καὶ κατὰ
διάφορες περιόδους μελοποιήσεις. Ὁ βυζαντινὸς ὑμνογραφικὸς λόγος, ὁ ἀρίφνητος αὐτὸς ἑλληνικὸς ποιητικὸς
πλοῦτος, ντύθηκε τὸ ἔνδυμα τοῦ μέλους, γιὰ τὴν καλύτερη
καὶ ἁρμοδιώτερη ἀναφορά μας στὸν Θεὸ καὶ τοὺς ἁγίους του».
ε. ἡ καταλογογράφηση τῶν χφ φ.

Ὁ ἀρίφνητος αὐτὸς μουσικὸς πλοῦτος ἔπρεπε νὰ φανερωθῆ. κι αὐτὸ ἦταν ἕνα ἀπ’ τὰ κύρια μελήματά μου, ἕνα
ἑξάμηνο προτοῦ ἐπιστρέψω στὴν Ἑλλάδα, ἐκεῖ στὴν
Ὀξφόρδη τῆς γηραιᾶς Ἀλβιῶνος, τὸν χειμῶνα καὶ τὴν ἄνοιξη τοῦ 190· δηλαδή, ἡ ἀναλυτικὴ καταλογογράφηση τῶν
χειρογράφων τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς. Ἐκπόνησα ἕνα σχέδιο περιγραφῆς τῶν χειρογράφων, μὲ γνώμονα τί θέλει νὰ
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γνωρίζει ἕνας ἐρευνητὴς ἀπ’ τοὺς καταλόγους, ἀφοῦ μέχρι
τότε οἱ περιγραφὲς τῶν μουσικῶν χειρογράφων, ὅσες
ὑπῆρχαν, ἦταν συγγραμμένες ἀπὸ φιλολόγους, καὶ ὄχι μουσικολόγους. καὶ πῆρα τὴν μεγάλη ἀπόφαση: νὰ πάω στὸ
Ἅγιον Ὄρος, ὅπου σώζεται ἡ ἀδιάκοπη ψαλτικὴ παράδοση, συνομίληκη ἄλλωστε μὲ τὴν ἀδιάκοπη ἁγιορειτικὴ μοναστικὴ παράδοση, ἀπ’ τὰ μέσα τοῦ ι΄ αἰῶνος· ἀκόμα καὶ
χωρὶς βοήθεια ἀπὸ κανένα, γιὰ δυὸ τρία χρόνια, ἔστω καὶ
τρώγοντας μόνο καλογερικὴ φασολάδα κι ἐλιές. Ἔπρεπε νὰ
φτιάξω τὸ βασικὸ ἐργαλεῖο γιὰ τὴν μουσικολογικὴ ἔρευνα· νὰ
δημιουργήσω δηλαδὴ αὐτὸ ποὺ οἱ ξένοι ὀνομάζουν instrumentum studiorum. Ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ καὶ κάποιες
δειλὲς εὐχὲς κάποιων παραγόντων τῆς Ἐκκλησίας γιγάντωσαν τὸ πεῖσμα μου νὰ δουλεύω δεκαπέντε καὶ δεκαοχτὼ ὦρες
τὸ μερόνυχτο γιὰ περίπου πέντε χρόνια, ἂν συμποσώσω τὴν
παραμονή μου στὸ Ἅγιον Ὄρος, καὶ νὰ κάνω τὸν σχεδιασμένο σὲ ἑπτὰ τόμους κατάλογο «τὰ χειρόγραφα Βυζαντινῆς Μουσικῆς – Ἅγιον Ὄρος». τὴν δική μου διηνεκῆ δέηση
γιὰ εὐόδωση τοῦ ἔργου τὴν κρέμαγα στὸ ράμφος τῶν πετεινῶν
τοῦ οὐρανοῦ, νὰ τὴν κελαηδοῦν τὶς ὦρες ποὺ ἐγὼ ἐγαζόμουν.
³. τὰ μνημόνια στὸ Ἅγιον Ὄ ρος

κατὰ τὴν καταλογογράφηση εἶχα τὴν χαρὰ ν’ ἀνακαλύπτω πρῶτος σημαντικώτατα πράγματα γιὰ τὴν ψαλτική μας
παράδοση. Γιὰ νὰ γίνει πιὸ κατανοητό, λέω ὅτι ἡ καταλογογράφηση εἶναι παρόμοια μὲ ἕνα μεγάλο χρυσωρυχεῖο, ὅπου
ὕστερα ἀπὸ πολὺν κόπο καὶ συστηματικὸ σκάψιμο καὶ σκύ-
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ψιμο βρίσκεις χρυσὸ καὶ πολύτιμους λίθους.
σὲ μιὰ δεσμίδα φύλλων γραφῆς ποὺ εἶχα ἀπ’ τὴν κοπεγχάγη, μὲ μιλιμετρὲ τὴν μία ἐπιφάνεια, ἀνέγραφα πάνω στὴν κορυφὴ –στὸ μέσον– τὸν ὅρο “μνημόνιο” καὶ ἀπὸ κάτω
τὸν τίτλο μιᾶς μελλούμενης μουσικολογικῆς μελέτης, καὶ σημείωνα κάθε φορὰ τὶς παραγράφους ἀναπτύξεως τοῦ θέματος καὶ δίπλα τὶς παραπομπὲς σ’ αὐτὸ καὶ σ’ ἐκεῖνο τὸ
φύλλο τοῦ τάδε κώδικος. ῎εβγαζα καὶ φωτογραφίες, ὅπου
ἦταν μπορετό. Μέτρησα καὶ εἶδα ὅτι ἔκανα τριάντα τέτοια
“μνημόνια”. κάποια ἀπὸ αὐτὰ τὰ θέματα τὰ πραγματεύτηκα ὁ ἴδιος σὲ εὐθετώτερο χρόνο καὶ δημοσίευσα σχετικὲς
μελέτες. καὶ κάποια ἄλλα τὰ ἔδωσα ὡς θέματα διδακτορικῶν διατριβῶν σὲ ... καλότυχους μαθητές μου, μαζὶ μὲ
τὴν προῖκα τοῦ συγκεντρωμένου ὑλικοῦ.
ζ. οἱ τρεῖς βασικοὶ ἄξονες τοῦ ἐπιστητοῦ: σημειογραφία – μελοπ οιία καὶ μορφολογία – ἱστορία (τοποχρονογραφ ία καὶ προσωπογ ρ α φ ί α κ .ἄ .)

“Ὅταν ἦρθε τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου”, –πάντοτε κάπως
ἔτσι γίνεται, ἀλλὰ τὸ μαθαίνουμε ὅταν ἐποπτεύουμε τὰ γενόμενα ἀπ’ τὸ τέλος τους, “πρὸς τὸ τελευταῖον ἐκβὰν” ποὺ
μᾶς κανονάρχησε στοὺς Φιλιππικούς του ὁ ἀρχαῖος Ἀθηναῖος
δημοσθένης– , καὶ ἐκλέχτηκα καθηγητὴς στὸ πανεπιστήμιο
Ἀθηνῶν, στὴ Θεολογικὴ σχολὴ τὸ 198 καὶ στὸ τμῆμα
Μουσικῶν σπουδῶν τὸ 1992, τὸ περιεχόμενο τῆς προσευχῆς
μου εἶχε καὶ τὴν δέηση νὰ ἀξιωθῶ νὰ παρασκευάσω καλοὺς
ἐργάτες αὐτῆς τῆς πρωτόφαντης, μὲ τὴν παρουσία καὶ τὴν
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παρρησία μου, στὸν τόπο μας ἐπιστήμης: τῆς “Βυζαντινῆς
Μουσικολογίας καὶ τῆς ψαλτικῆς τέχνης”. τὰ θεμέλια
αὐτῆς τῆς ἐπιστήμης ποτίστηκαν μὲ πολὺν ἱδρῶτα καὶ ἀνύσταχτη ἔγνοια, –καὶ πολὺ δάκρυ τὸν πρῶτο καιρό, πιστέψτε με!– γιὰ νά ᾽ναι γερὰ καὶ στέρεα. κι ὅπως πάντοτε
συμβαίνει, πολλὴ ἦταν ἡ ἐξ ὕψους βοήθεια, καὶ πολλὴ πάλι ἡ ἀγαθὴ συνέργεια, προσωπικὴ καὶ θεσμική.

Μὲ τὴν πανεπιστημιακὴ θέση, μὲ τὰ instrumenta
studiorum, μὲ τὶς διατριβές μου –διδακτορικὴ καὶ ὑφηγετική– δημοσιευμένες, πολλὲς μελέτες στὸν διεθνῆ ἐπιστημονικὸ στίβο, καὶ μὲ τὶς μουσικολογικὲς σπουδὲς μὲ χοροὺς
ψαλτῶν γιὰ φανέρωση τοῦ ἔργου τῶν κυριωτέρων Βυζαντινῶν
καὶ Μεταβυζαντινῶν Μελουργῶν, ἦταν εὔκολος ἀπὸ μέρους
μου καὶ ὁ προσδιορισμὸς τῶν τριῶν βασικῶν ἀξόνων τοῦ ἐρευνητέου ἐπιστητοῦ, ποὺ θεράπευα ἤδη ἐγὼ κι ἤθελα νὰ συνεχίσει καὶ ἡ γενιὰ τῶν μαθητῶν μου μουσικολόγων. οἱ τρεῖς
αὐτοὶ ἄξονες εἶναι: α) ἡ σημειογραφία καὶ ἡ μελοποιία, β)
ἡ μορφολογία, καὶ γ) ἡ ἱστορία, ὡς τοποχρονογραφία καὶ ὡς
προσωπογραφία. Ἄξονες δηλαδὴ ποὺ ὑποβαστάζουν τοὺς
δυὸ κλάδους τῆς ἐπιστήμης τῆς Μουσικολογίας διεθνῶς: τὸν
ἱστορικὸ καὶ τὸν συστηματικό. σὲ ὅλους τοὺς ὑποψήφιους
διδάκτορες προβαλλόταν ἡ διακριτικὴ εὐχέρεια νὰ ἐπιλέξουν
θέμα τῆς διατριβῆς τους μέσα στὸ εὐρὺ πλαίσιο ἑνὸς ἀπ’
τοὺς τρεῖς αὐτοὺς ἄξονες. Γνωρίζοντας τί πρέπει νὰ ἐρευνηθῆ
πρὸς στερέωση ἀλλὰ καὶ ἀνάπτυξη τῆς ἐπιστήμης, καὶ ποιές εἶναι οἱ δυνατότητες τοῦ καθενὸς ὑποψηφίου ἢ καὶ οἱ ἰδιαίτερες κλίσεις καὶ προτιμήσεις κατὰ περίπτωση, διένειμα τὰ
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θέματα τῶν διατριβῶν, μὲ θέα τὴν ἀκέραιη εἰκόνα τοῦ Ἑλληνικοῦ Μουσικοῦ πολιτισμοῦ μας, βυζαντινοῦ καὶ μεταβυζαντινοῦ, γιὰ τὴν φανέρωση ὅλων τῶν πτυχῶν τοῦ πολύπτυχου
καὶ πολυποίκιλου αὐτοῦ λαμπροῦ χιτῶνα τῆς μονοφωνικῆς
μουσικῆς ἔκφρασης τῶν ἑλλήνων ἀπὸ γενεὰ καὶ γενεά.
η. φ άσεις ἐκπονήσεως μιᾶς διατριβῆς – προϋπ οθέσεις ὑποψηφ ιότητος

Ἀφήνω τὸ θέμα τῶν προϋποθέσεων, –ἐλάχιστου βαθμοῦ πτυχίου , ἀπαραίτητης γνώσης τῆς νέας ἀναλυτικῆς
σημειογραφίας μαρτυρημένης μὲ σχετικὸ πτυχίο Ὠδείου,
καὶ ἐπιτυχίας, κατὰ περίπτωση, σὲ ἐξέταση δύο ἢ τριῶν συγκεκριμένων μουσικολογικῶν βιβλίων– , καὶ θέλω νὰ κοινοποιήσω κι ἐδῶ τὸν πίνακα τῶν φάσεων κατὰ τὴν ἐκπόνηση
μιᾶς διατριβῆς, ποὺ ἐξ ἀρχῆς κατέστρωσα (τὸ 1993, καὶ σὲ
τελικὴ μορφὴ τὴν 1 ἰουλίου 1998) καὶ τήρησα, καὶ ὅλοι οἱ
ὑποψήφιοι διδάκτορες ἔπρεπε νὰ ἀκολουθήσουν. εἶναι ὁ διδασκαλικὸς κανόνας καὶ τὸ κατασταστικὸ τῆς ἄσκησης στὴν
ἔρευνα καὶ στὴν συγγραφικὴ πρακτική. Ἡ τήρησή του
ἐγγυᾶται μιὰ ἐξαντλητικὴ προσέγγιση τοῦ πηγαίου ὑλικοῦ
καὶ μαζὶ στέρεη καὶ ἐπαγωγικὴ δομὴ τῆς συγγραφῆς.
Ὅλοι οἱ μαθητές μου, φοιτητὲς καὶ κυρίως οἱ διδάκτορές μου, εἶναι δόκιμοι συγγραφεῖς· ἔχουν δομημένη σκέψη
καὶ ξεχωρίζουν μὲ τὰ γραπτά τους, τὶς διατριβές τους ἀλλὰ
καὶ ὅλα τὰ ἄλλα παντοῖα καὶ ποικίλα συγγραφήματά τους,
καὶ ὅλες τὶς εἰσηγήσεις τους καὶ ἀνακοινώσεις, ἀκόμα καὶ προφορικὲς παρεμβολὲς σὲ συνέδρια καὶ ἁρμόδιες συζητήσεις,
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ὅπου λάχει. Ξεχωρίζουν, καὶ εἶναι ἱκανοὶ “δοῦναι λόγον –καὶ
ὄχι μόνον μουσικολογικὸν ἢ ψαλτικόν– παντὶ τῷ αἰτοῦντι”.
Φάσεις ἐκπονήσεως διδακτορικῆς διατριβῆς


τρεῖς βασικὲς ἑνότητες ἑνὸς χρονοδιαγράμματος:

α΄
 α΄ φάση· συγκέντρωση τοῦ πηγαίου ὑλικοῦ·
α. χειρόγραφοι κώδικες
β. βοηθητικά· κατάλογοι χειρογράφων

 β΄ φάση· συγκέντρωση τῆς σχετικῆς βιβλιογραφίας
α. ἐρευνητικὴ - ἐπιστημονικὴ
β. ἱστορικὴ
γ. φιλολογικὴ
δ. λογοτεχνικὴ
ε. μουσικὴ

 γ΄ φάση· ἐκπόνηση τοῦ α΄ σχεδίου διαρθρώσεως τῆς διατριβῆς

 συνεργασία μὲ τὴν τριμελῆ ἐπιτροπὴ γιὰ ὑπόδειξη ἄλλων
πληροφοριῶν


Β΄
 δ΄ φάση· ἀποδελτίωση καὶ διασταύρωση τῶν πληροφοριῶν

 ε΄ φάση· ἀξιολόγηση τῶν πληροφοριῶν

 ³΄ φάση· ἐκπόνηση β΄ σχεδίου διαρθρώσεως τῆς διατριβῆς – τελικό σχέδιο
 συνεργασία μὲ τὸν σύμβουλο καθηγητὴ
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Γ΄
 ζ΄ φάση· ἡ συγγραφὴ τῆς διατριβῆς

 παρουσίαση δειγμάτων διατυπώσεως καὶ ἐπεξεργασίας τῶν
πληροφοριῶν· διορθώσεις - ὑποδείξεις καὶ παρουσίαση καὶ δευ
τέρου δείγματος
 η΄ φάση· τελικά ‘μαζέματα’ τῆς ἐργασίας

 θ΄ φάση· πρόλογος – παρουσίαση.


θ. τὰ θέματα κατὰ κατηγορίες

Ὁ πλουτισμὸς τῆς ἐπιστήμης τῆς Βυζαντινῆς Μουσικολογίας καὶ ὁ στολισμὸς τῆς ψαλτικῆς τέχνης μὲ ἐπιστημονικὴ γνώση καὶ παντοία διακρίβωση εἶναι ἡ συνεισφορὰ τῶν
διδακτορικῶν διατριβῶν τῶν μαθητῶν μου. Μὲ χαρὰ καὶ μὲ
μυστικὴ καύχηση δημοσιοποιῶ σήμερα γιὰ πρώτη φορὰ τὴν
θεματολογία τῶν διατριβῶν, καταστρωμένη κατὰ ὁμοιοειδεῖς
ἑνότητες τῶν γνωστικῶν ἀντικειμένων, καὶ ὄχι κατὰ τὴν σειρὰ
προτεραιότητος ἀποδοχῆς ἀπ’ τὶς Γενικὲς συνελεύσεις τῶν
τμημάτων τῶν αἰτήσεων τῶν ὑποψηφίων διδακτόρων, ἢ κατὰ
τὴν σειρὰ τῆς κρίσεως καὶ ἀναγορεύσεώς τους σὲ διδάκτορες.
Ὑπάρχουν αὐτοὶ οἱ κατάλογοι καὶ τοὺς τηρῶ μὲ εὐλάβεια,
γιατὶ ἀναφέρονται καὶ τὰ ὀνόματα τῶν ἄλλων δύο μελῶν τῶν
τριμελῶν συμβουλευτικῶν ἐπιτροπῶν. Θὰ παρέχω, ὡστόσο, τὴν ἡμερομηνία ἀναγορεύσεως καὶ τὸ ἂν ἡ διατριβὴ εἶναι
δημοσιευμένη στὴ σειρὰ Μελέται τοῦ Ἱδρύματος Βυζαντινῆς
Μουσικολογίας ἢ ἀλλοῦ, ἢ ἂν μένει ἀδημοσίευτη. καὶ θὰ
ἀναφέρω πόσοι ἀπ’ τοὺς ὑποψηφίους διδάκτορες δὲν ἄντε-
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ξαν στὸν ἀνάντη δρόμο τῆς ἔρευνας καὶ ἐγκατέλειψαν, ἢ τὸ
πανεπιστήμιο προχώρησε στὴν διαγραφή τους, μέσα στὸ
πλαίσιο τῆς καθαρῆς μεταπτυχιακῆς δεοντολογίας.
ΘεΜατολοΓΙα των δΙδακτορΙκων δΙατρΙΒων
περΙ την ΒυζαντΙνη ΜουσΙκη
στὰ τμήματα κοινωνικῆς Θεολογίας
καὶ Μουσικῶν σπουδῶν
τοῦ πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
σύμβουλος καθηγητὴς – Pater Doctorum

ΓρηΓορΙοσ Θ. σταΘησ

καθηγητὴς Βυζαντινῆς Μουσικολογίας καὶ ψαλτικῆς τέχνης
Γνωστικὰ Ἀντικείμενα
α΄. λειτουργικὴ – χριστιανικὴ λατρεία
Β΄. Βυζαντινὴ Μουσικολογία – ψαλτικὴ τέχνη
Γ΄. Ἐθνομουσικολογία


ενοτητεσ

α. Γένη καὶ εἴδη μελοποιίας:

τὸ εἱρμολόγιον καὶ ἡ παράδοσις τοῦ μέλους του

 π. σπυρίδων Ἀντωνίου [6 Ἰουλίου 2000]
 ἔκδοση· Ἵδρυμα Βυζαντινῆς Μουσικολογίας – Μελέται 8
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τὸ καλοφωνικὸ εἱρμολόγιο

 Γραμμένος καράνος [6 Ἰουλίου 2011]

τὰ ια΄ Ἑωθινὰ Ἰδιόμελα καὶ ἡ παράδοση τοῦ μέλους τους

 π. εὐτύχιος σαρμάνης ~ ἐγκατέλειψε – Ἐμμανουὴλ Γιαν
νόπουλος

Ὁ Ἀκάθιστος Ὕμνος στὴ βυζαντινή μελοποιία
 Φλώρα κρητικοῦ [ Ἰουλίου 2001]
 Ἵδρυμα Βυζ. Μουσικολογίας – Μελέται 10

σημ. ἡ κυρία Φλώρα κρητικοῦ ἔχει καὶ πρότερο διδακτορικὸ
στὸ παρίσι, μὲ θέμα τὸ Γρηγοριανὸ Γαλλικὸ Μέλος

τὸ στιχηράριον τοῦ Γερμανοῦ νέων πατρῶν (β΄ ἥμισυ
ιζ΄ αἰ.) στὴν ἑλληνικὴ καὶ σερβικὴ χειρόγραφη παράδοση καὶ ἐξήγηση
 Βέσνα/σάρα πένο (σερβία) ~ ἐγκατέλειψε

σημ. ἡ κυρία σάρα πένο, λόγω ἀδυναμίας ἀναγνωρίσεως τοῦ
πτυχίου της ἀπ’ τὸ δΙ.κ.α.τ.σ.α. παρουσίασε τὴν διατριβή
της στὸ πανεπιστήμιο τοῦ Βελιγραδίου καὶ ἀναγορεύτηκε
διδάκτωρ

τὸ νέο ἀργὸ στιχηραρικὸ Μέλος (ιη΄ αἰῶνος)

 Βασίλειος Βασιλείου (κύπρος) [ νοεμβρίου 2008]

Ἡ παράδοση καὶ ἐξήγηση τοῦ μέλους τῶν χερουβικῶν στὴ
βυζαντινὴ καὶ μεταβυζαντινὴ μελοποιία
 κωνσταντῖνος καραγκούνης [6 Ἰουλίου 2000]
 Ἵδρυμα Βυζαντινῆς Μουσικολογίας – Μελέται 

Ὁ πολυέλεος στὴ βυζαντινὴ καὶ μεταβυζαντινὴ μελοποι-
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 Ἀχιλλέας χαλδαιάκης [29 Ἰανουαρίου 1998]
 Ἵδρυμα Βυζαντινῆς Μουσικολογίας – Μελέται 

τὰ κρατήματα στὴν ψαλτικὴ τέχνη

 Γρηγόριος Ἀναστασίου [28 Ἰουνίου 200]
 Ἵδρυμα Βυζαντινῆς Μουσικολογίας – Μελέται 12

τὰ Μεγαλυνάρια Θεοτοκία τῆς ψαλτικῆς τέχνης

 σέβη Μαζέρα – Μάμαλη [ νοεμβρίου 200]
 Ἵδρυμα Βυζαντινῆς Μουσικολογίας – Μελέται 16

τὰ κοινωνικὰ τῶν ἑορτῶν τοῦ ἐνιαυτοῦ τῆς ψαλτικῆς τέχνης
 δημήτριος κοντογιώργης ~ διεγράφη

τὰ προκείμενα καὶ οἱ δοχὲς τῆς βυζαντινῆς μελοποιίας
 Γεώργιος Μπιλάλης ~ διεγράφη

β. προσωπογραφικὰ θέμ ατα (τοποχρονογραφ ία):

Ὁ Ἀπόστολος κώνστας χῖος καὶ ἡ συμβολή του στὴ θεωρία τῆς Μουσικῆς
 Θωμᾶς Ἀποστολόπουλος [11 Ἰουλίου 199]
 Ἵδρυμα Βυζαντινῆς Μουσικολογίας – Μελέται 

κωνσταντῖνος πρωτοψάλτης ὁ Βυζάντιος καὶ ἡ συμβολή
του στὴν ψαλτικὴ παράδοση
 π. κωνσταντῖνος τερζόπουλος [6 Ἰουλίου 2000]
 Ἵδρυμα Βυζαντινῆς Μουσικολογίας – Μελέται 9
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κοσμᾶς ὁ Μακεδὼν καὶ δομέστικος Ἰβήρων

 Γεώργιος ζήσιμος [28 Ἰουνίου 200]
 Ἵδρυμα Βυζαντινῆς Μουσικολογίας – Μελέται 13

Ἰωάννης κλαδᾶς, ὁ λαμπαδάριος τοῦ εὐαγοῦς βασιλικοῦ
κλήρου
 δημήτριος Μανούσης ~ ὀφείλει

Ὁ Ἰάκωβος πρωτοψάλτης καὶ τὸ δοξαστάριόν του
 λάζαρος κουμεντάκης ~ ὀφείλει

Ὁ Ἰωάννης πλουσιαδηνὸς καὶ ἡ ψαλτικὴ κατάσταση στήν
κρήτη κατὰ τὴν ἐποχὴ 10 - 100
 Ἀντώνιος Μποτονάκης ~ ὀφείλει

Γεώργιος Βιολάκης. Ὁ πρωτοψάλτης, ὁ Μουσικολόγος, ὁ
τυπικολόγος
 δονύσιος Μπιλάλης – Ἀνατολικιώτης [6 Ἰουλίου 2011]

γ. Θέματα τυπικά (ἢ τυπικοῦ καὶ τελετουργικῆς)

Ἡ ψαλτικὴ παράδοση τῶν Ἀκολουθιῶν τοῦ Βυζαντινοῦ
κοσμικοῦ τυπικοῦ
 δημήτριος Μπαλαγεῶργος [2 Μαΐου 1999]
 Ἵδρυμα Βυζαντινῆς Μουσικολογίας – Μελέται 6

οἱ χοροὶ ψαλτῶν κατὰ τὴν βυζαντινὴ παράδοση

 εὐαγγελία σπυράκου [ νοεμβρίου 200]
 Ἵδρυμα Βυζαντινῆς Μουσικολογίας – Μελέται 1
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δ. Θέματα λειτουργιολογίας – Ἑορτολογίας

Ὁ τρόπος ἐκφωνήσεως τῶν εὐχῶν στὴ λατρεία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας
 Γεώργιος Φίλιας [21 Ἰανουαρίου 1993]
 ἔκδοση·

Ἡ λατρεία τῆς αἰθιοπικῆς Ἐκκλησίας σὲ σχέση μὲ τὴ
λατρεία τοῦ Ἰουδαϊσμοῦ
 Μεράουι Μελέσσε [... ]

Ἡ νεκρώσιμος Ἀκολουθία τοῦ εὐχελαίου

 π. δημήτριος τζέρπος [2 νοεμβρίου 1998]
 Ἵδρυμα Βυζαντινῆς Μουσικολογίας – λατρειολογήματα 1

οἱ Ἀσματικὲς Ἀκολουθίες τοῦ Ἑσπερινοῦ καὶ τοῦ Ὄρθρου
στὴν τελική τους διαμόρφωση
 κοσμᾶς Γεωργίου ~ ἐγκατέλειψε

λειτουργικὴ καὶ ψαλτικὴ θεώρηση τῆς ἑορτῆς τῆς Μεταμορφώσεως
 Θεοφανὼ Μοναχὴ παντοκρατορινὴ ~ ἐγκατέλειψε

Ἡ ἑορτὴ τοῦ ἁγίου δημητρίου στὴν ψαλτικὴ παράδοση
 Βασιλικὴ Φράγκου ~ ἐγκατέλειψε

ε. σχέσεις παραδόσεων – τοπ ικὲς παραδόσεις

σχέσεις παλαιορωσικῆς Μουσικῆς τῆς περιόδου τοῦ 1ου–
1ου αἰῶνος, μὲ τὴν ἀντίστοιχη Βυζαντινὴ καλοφωνικὴ παράδοση
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 Γεώργιος Μπιλάλης – ντιατσένκο Βαντίμ-Ιβάν
(ρωσία) ~ διεγράφησαν ἀμφότεροι

τὰ χειρόγραφα Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς κάτω Ἰταλίας
 λούκα κόντι (Ἰταλία) ~ ἐγκατέλειψε

τὰ χειρόγραφα Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς μονῆς κρυπτοφέρρης. Ἱστορία καὶ μαρτυρία τῆς ψαλτικῆς παράδοσης
τῆς Μεσαιωνικῆς Ἰταλίας
 Γκαμπριέλλα σπανὸ (Ἰταλία) ~ ἐγκαταλείπει;

Ἡ ψαλτικὴ τέχνη στὴν κρήτη τὴν περίοδο 166 - 1669
 Ἐμμανουὴλ Γιαννόπουλος [ Ἰουλίου 2001]
 Ἵδρυμα Βυζαντινῆς Μουσικολογίας – Μελέται 11

Ἡ βυζαντινὴ ψαλτικὴ παράδοση στὴ ρουμανία: χειρόγραφα καὶ ρουμάνοι μελοποιοί
 Μαρσὲλ σπινέϊ (ρουμανία) [2 Φεβρουαρίου 2011]

Ἡ βυζαντινὴ ψαλτικὴ παράδοση τῆς Θεσσαλονίκης
(1ος-1ος αἰῶνες)
 Ἰωάννης λιάκος [ νοεμβρίου 200]
 Ἵδρυμα Βυζαντινῆς Μουσικολογίας – Μελέται 1

Ὁ ντιμίτρι Μοὺρ καὶ ἡ συμβολή του στὴν ψαλτικὴ τῆς
ἀραβόφωνης ὀρθόδοξης λατρείας
 π. ρωμανὸς νταοὺντ (συρία – βοηθὸς ἐπίσκοπος Μπου
ένος Ἄϊρες, Βραζιλία) [2 Φεβρουαρίου 2011]

οἱ μεταφράσεις τῶν λειτουργικῶν κειμένων στὰ ἀλβανικὰ
τοῦ νόλι († 196) καὶ ἡ μουσικὴ προσαρμογή τους
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 Φώτιος τσίτσης (Ἀλβανία) ~ διεγράφη

³. Ἐξωτερικὴ καὶ κοσμικὴ Μουσικὴ

Ἡ ἐξωτερικὴ μουσικὴ καὶ ἡ θεωρητική της προσέγγιση
(ἀρχικό: δομικὲς σχέσεις τῶν ἤχων καὶ τῶν μακαμίων)
 Γεώργιος σμάνης [6 Ἰουλίου 2011]

οἱ καταγραφὲς ἐξωτερικῆς μουσικῆς καὶ τὰ τραγούδια τοῦ
πέτρου πελοποννησίου
 ζαχαρίας καρούνης ~ ἐγκατέλειψε

Ἡ κοσμικὴ μεταβυζαντινὴ Μουσικὴ στὴ χειρόγραφη παράδοση τῆς ψαλτικῆς τέχνης (1ος - 19ος αἰῶνες)
 κυριάκος καλαϊτζίδης [2 Φεβρουαρίου 2011]

ζ. Ἁρμονικὰ θέματα

Θεώρηση καὶ προσδιορισμὸς τῶν ‘λεπτῶν’ διαστημάτων
τῆς μιᾶς φωνῆς
 Ἀντώνιος κωνσταντινίδης [ νοεμβρίου 2008]
 Ἵδρυμα Βυζαντινῆς Μουσικολογίας – Μελέται 1

η. ρυθμικὰ θέματα

τὸ δακτυλικὸ μέτρο στὴ βυζαντινὴ καὶ δημοτικὴ μουσικὴ
 Ἰωάννης Ἠλιούδης ~ ἐγκατέλειψε

Ἡ συμβολὴ τοῦ Émile Jaques Dalcroze καὶ τῆς ρυθμικῆς του στὴν διδακτικὴ τῶν ἀσύμμετρων ρυθμῶν
 Ἀμαλία ζαχαριάδου ~ διεγράφη

Γρ. Θ. σταΘησ–2012 διδάκτορες καὶ Θεματολογία διδ. διατριβῶν

2

παιδικὰ τραγούδια στὴν Ἑλλάδα ἀπ᾿ τὸ 182: δημοτικὰ
καὶ εὐρωπαϊκά, μονοφωνικὰ καὶ πολυφωνικὰ
 Ἀναστασία κοκκίνου [20 Ἰουνίου 200]
 ὑπὸ ἔκδοση

θ. Θέμ ατα Ἐθνομουσικολογίας
Ὁ Μάνος χατζιδάκης καὶ ἡ ἑλληνικὴ λαϊκὴ μουσικὴ παράδοση
 ρενάτα δαλιανούδη [8 Ἰουνίου 200]
 ἔκδοση·

Ἡ μουσικὴ τοῦ χανιώτικου συρτοῦ χοροῦ: ὀνομασίες,
μουσικοποιητικὴ δομή, ἐξέλιξη
 Ἐμμανουὴλ Γρυσμπολάκης ~ ἐγκατέλειψε

Ἰδιαίτερα χαρακτηριστικὰ στὸ παίξιμο τοῦ κλαρίνου στὰ
ζαγοροχώρια τῆς Ἠπείρου
 Ἀλέξανδρος Ἀρκαδόπουλος ~ διεγράφη

χωρὶς θέμα διατριβῆς






Ἀνδρέας παπαϊερωνύμου (κύπρος) ~ διεγράφη
Ἐλευθερία Ἀηδονοπούλου ~ ἐγκατέλειψε
Μιχαὴλ χουράνι (λίβανος) ~ διεγράφη
Θεοχάρης Θεοχάρης (ἀρχιμ. Φιλόθεος) ~ ἐγκατέλειψε
Ἀθανάσιος λάϊος ~ διεγράφη

γρθ³άθης, μεσάνυχτα 2ας ἰανουαρίου 2012
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ι. ἡ ἀγλαοκαρπία: ‘ὁ ἕνας κι οἱ πολλοὶ’
“ ψηΦΙσΙσ

συνοπτικὸς πίνακας

του

κερδουσ”

ὑποψήφιοι διδάκτορες:
α΄. τμήματος κοινωνικῆς Θεολογίας 9· ἀπ᾿ αὐτοὺς διεγράφησαν 2
 οἱ  ἀναγορεύτηκαν διδάκτορες
Β΄. τμήματος Μουσικῶν σπουδῶν 1· ἀπ᾿ αὐτοὺς διεγράφησαν 18
 οἱ 19 ἀναγορεύτηκαν διδάκτορες
 καὶ 1 (ἡ σάρα πένο, στὸ Βελιγράδι)

σύνολο 0, μεῖον οἱ διαγραφέντες εἴκοσι (20), τριάντα (30)·
ἀπ᾿ αὐτοὺς οἱ 26 (+ 1, σάρα πένο) ἀναγορεύτηκαν διδάκτορες (μέχρι
 Ἰουλίου 2011)

Ἀπ’ τοὺς πενῆντα αὐτοὺς ὑποψήφιους διδάκτορές μου ἑφτὰ εἶναι
ἀλλοδαποὶ καὶ ἕντεκα εἶναι γυναῖκες· καὶ ἀκόμα, ἕξι εἶναι κληρικοί, καὶ μία
εἶναι μοναχή.
οἱ εἴκοσι διαγραφέντες (μὲ αἴτησή τους ἢ ὑπὸ τοῦ τμήματος):
τμ. κοιν. Θεολ. :  κοσμᾶς Γεωργίου – . εὐτύχιος σαρμάνης.

τμ. Μου. σπου. : 6 Ἰωάννης Ἠλιούδης – 9 Ἀνδρέας παπαϊερωνύμου – 10 Γεώργιος Μπιλάλης – 11. λούκα κόντι – 13. Βασιλικὴ Φράγκου – 1. Φώτιος τσίτσης – 22. Ἐλευθερία Ἀηδονοπούλου – 23
δημήτριος κοντογιώργης – 2 Μιχαήλ χουράνι – 26 ζαχαρίας καρούνης – 2. Βαντίμ (Ἰβάν)ντιαντσένκο – 29. Θεοχάρης Θεοχάρης – 30
σάρα πένο – 3 Ἀμαλία ζαχαριάδου – 3 Ἀθανάσιος λάϊος – 3 Ἐμμανουὴλ Γρυσμπολάκης – 38 Ἀλέξανδρος Ἀρκαδόπουλος – 1 Μοναχὴ Θεοφανώ.
γιὰ πιθανὴ διαγραφή: 12 Γκαμπριέλλα σπανό
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οἱ ἐναπομείναντες τρεῖς (3), ἢ καὶ τέσσερεις ():
18 δημήτριος Μανούσης
28 Ἀντώνιος Μποτονάκης
33 λάζαρος κουμεντάκης
12. Γκαβριέλλα σπανό,
ὀφείλουν νὰ τελειώσουν μέχρι τὸν Ἰούνιο τοῦ 2012 (τελευταία προθεσμία, ποὺ ὥρισε τὸ τμῆμα Μουσικῶν σπουδῶν).
τελευταία θεώρηση· 3 Ἰανουαρίου 2012
Γρ. Θ. σταΘησ, οΜοτΙΜοσ καΘηΓητησ

ο ἱ ἀναγορευθέντες διδάκτορές μ ου

κατ’ αὔξοντα ἀριθμὸ ἀποδοχῆς τους ὡς ὑποψηφ ίους,
καὶ ἄρα καὶ κατὰ σειρὰ “ἀρχαιότητος πρεσβείων” τους.

α΄. τΜηΜα κοΙνωνΙκησ ΘεολοΓΙασ εκπα
α΄. Γνωστικὸ ἀντικείμενο· “λειτουργικὴ - χ ριστιανικὴ λατρεία”
1. Γεώργιος Φίλιας / 21 ἰανουαρίου 1993
2. Μεράουι Μελέσσε /00 000 1990000 ;
3. π. δημήτριος τζέρπος / 2 νοεμβρίου 1998
β΄. Γνωστικὸ ἀντικείμενο· “Βυζαντινὴ Μουσικολογία”

6. π. σπυρίδων Ἀντωνίου / 6 ἰουλίου 2000
. κωνσταντῖνος καραγκούνης / 6 ἰουλίου 2000
8. π. κωνσταντῖνος τερζόπουλος / 6 ἰουλίου 2000
9. δημήτριος Μπαλαγεῶργος /2 μαΐου 1999
Β΄. τΜηΜα ΜουσΙκων σπουδων εκπα
Γνωστικὸ ἀντικείμενο· “Βυζαντινὴ Μουσικολογία”
1. Θωμᾶς Ἀποστολόπουλος / 11 ἰουλίου 199
2. Ἀχιλλέας χαλδαιάκης / 29 ἰανουαρίου 1998
3. Φλώρα κρητικοῦ /  ἰουλίου 2001
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. Γεώργιος ζήσιμος / 28 ἰουνίου 200
. Ἐμμανουὴλ Γιαννόπουλος /  ἰουλίου 2001
. εὐαγγελία σπυράκου /  νοεμβρίου 200
8. Γρηγόριος Ἀναστασίου / 28 ἰουνίου 200
1. Γεώργιος σμάνης /6 ἰουλίου 2011
16. Μαρσὲλ σπινέϊ / 2 φεβρουαρίου 2011
1. Ἀναστασία κοκκίνου / 20 ἰουνίου 200
19. Βασίλειος Βασιλείου /  νοεμβρίου 2008
20. Ἰωάννης λιάκος /  νοεμβρίου 200
21. σεβαστὴ Μαζέρα /  νοεμβρίου 200
2. Ἀντώνιος κωνσταντινίδης /  νοεμβρίου 2008
31. π. ρωμανὸς νταοὺντ / 2 φεβρουαβρίου 2011
32. διονύσιος Μπιλάλης / 6 ἰουλίου 2011
39. Γραμμένος καράνος / 6 ἰουλίου 2011
0. κυριάκος καλαϊτζίδης / 2 φεβρουαβρίου 2011
1. Βέσνα/σάρα πένο / 00 00000 20000000 ;
Γνωστικό ἀντικείμενο· “Ἐθνο-Μουσικολογία”
36. ρενάτα δαλιανούδη / 8 ἰουνίου 200


Ἀπ’ τοὺς διδάκτορές μου αὐτοὺς εἶναι ἤδη ἐκλεγμένοι καὶ διορισμένοι
μέλη δεπ, οἱ ἀκόλουθοι ὀκτώ:
α΄. Γνωστικό ἀντικείμενο· “λειτουργική - χ ριστιανική λατρεία”.
– Γεώργιος Φίλιας· καθηγητὴς / τμῆμα κοινωνικῆς Θεολογίας εκ
πα
– π. δημήτριος τζέρπος· ἀναπληρωτὴς καθηγητὴς / τμῆμα Θεο
λογίας εκπα
β΄. Γνωστικό ἀντικείμενο· “Βυζαντινή Μουσικολογία”.
– Ἀχιλλέας χαλδαιάκης· ἀναπληρωτὴς καθηγητὴς / τμῆμα Μου
σικῶν σπουδῶν εκπα
– δημήτριος Μπαλαγεῶργος· ἐπίκουρος καθηγητὴς / τμῆμα Μου
σικῶν σπουδῶν εκπα
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– π. σπυρίδων Ἀντωνίου· ἐπίκουρος καθηγητὴς / τμῆμα κοινωνικῆς
Θεολογίας απΘ
– Φλώρα κρητικοῦ· λέκτωρ / τμῆμα Μουσικῶν σπουδῶν εκπα
– Θωμᾶς Ἀποστολόπουλος· ἐπίκουρος καθηγητὴς / τμῆμα Μου
σικῶν σπουδῶν εκπα
– Γραμμένος καράνος· καθηγητὴς / Θεολογικὴ σχολὴ “τίμιος σταυ
ρός” Βοστώνης

καὶ ἐκλεγμένοι, ἀλλ’ ἀδιόριστοι ἀκόμη, οἱ ἀκόλουθοι τέσσερεις:
– κωνσταντῖνος καραγκούνης· ἐπίκουρος καθηγητὴς / Ἀνωτάτη
Ἐκκλησιαστικὴ Ἀκαδημία Ἀθηνῶν
– Ἐμμανουὴλ Γιαννόπουλος· ἐπίκουρος καθηγητὴς / Ἀνωτάτη
Ἐκκλησιαστικὴ Ἀκαδημία Βελλᾶς Ἰωαννίνων, καὶ λέκτωρ /
τμῆμα Μουσικῶν σπουδῶν απΘ
– Ἰωάννης λιάκος· ἐπίκουρος καθηγητὴς / Ἀνωτάτη Ἐκκλησιαστικὴ
Ἀκαδημία Βελλᾶς Ἰωαννίνων
γ΄. Γνωστικὸ ἀντικείμενο· “Ἐθνομουσικολογία”.
– ρενάτα δαλιανούδη· ἐκλεγμένη λέκτωρ / τμῆμα παιδαγωγικῆς
πανεπιστημίου Ἰωαννίνων.



σεβασμιώτατε, καὶ φίλοι μου πάντες,

Ἔφτασε στὸ τέλος της αὐτὴ ἡ νοερὴ διαδρομὴ μέσα σὲ
πανεπιστήμια καὶ βιβλιοθῆκες καὶ μοναστήρια, καὶ ὅπου μὲ
σεργιάνισαν ἡ πίστη ἡ ἀγάπη καὶ ἡ φτώχεια, μὲ τὸν στοχασμὸ καὶ τ’ ὄνειρο ὡς φτεροῦγες. στὸ περίφημο πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν πέρασα ὡς διδάσκαλος μιὰ εἰκοσιπενταετία·
κι ἦταν καλὰ καὶ ὄμορφα σὰν μέρα πανηγύρι!· κι ἦταν σὰν
ἡ μέρα “ἡ χθές”· σήμερα ζῶ μιὰ ἄλλη μέρα. Γιὰ τὴν πανεπιστημιακὴ ὅμως μέρα μου θέλω “νὰ ψηφίσω τὸ κέρδος”,
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κατὰ τὸν ἀσκητικὸ λόγο τοῦ ὁσίου Ἰωάννου τοῦ σιναΐτου·
“μετὰ μὲν τὴν ἡμέραν ὁ πράτης, μετὰ δὲ τὴν ψαλμωδίαν ὁ
ἐργάτης καθεσθεὶς τὸ κέρδος ψηφίζει”.

Μετράω τὸ κέρδος: τὸ ἕνα, τὸ δικό μου, ποὺ εἶναι κόπος
καὶ ἱδρώτας, ἀλλὰ καὶ χαρὰ καὶ ἀγαλλίαση γιὰ τὸ γεώργιον,
–καὶ δέομαι στὸν Θεὸ νὰ μοῦ συγχωρέσει τὴν καλὴ καύχηση καὶ νὰ μὴ μοῦ στήσει “τὴν ἁμαρτίαν ταύτην”– · καὶ τὸ
ἄλλο, τῶν μαθητῶν μου, τὴν ἀγλαοκαρπία τῶν κόπων τους.
χάρη σ’ αὐτὴ μπορῶ τώρα νὰ λέω· “δὲν εἶμαι ἕνας, οὔτε κανένας· ἀλλὰ εἴμαστε πολλοί! καὶ δόξα τῷ Θεῷ!
γρθ³άθης

Ἀθήνα, σάββατο 9 φεβρουαρίου 2012
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ψαλτΙκη τεχνη

α΄.

προσδιορισμὸς τοῦ γνωστικοῦ ἀντικειμένου

οἱ ὅροι “βυζαντινή” καὶ “μεταβυζαντινή” μουσικὴ προσδιορίζουν
καὶ χαρακτηρίζουν τὴν ἑλληνικὴ μουσικὴ ἔκφραση καὶ παράδοση, ποὺ
περνάει, μὲ μιὰν ἀδιάκοπη συνέχεια καὶ ὁμοιογένεια, μέσ᾿ ἀπ᾿ τοὺς
μακροὺς αἰῶνες τοῦ βυζαντινοῦ πολιτισμοῦ. Ὡς τέχνη ἡ Βυζαντινὴ
Μουσικὴ ἀποτελεῖ ἔκφανση τοῦ βυζαντινοῦ πνεύματος καὶ
πολιτισμοῦ καὶ ὀργανώθηκε, ἀπ᾿ τὰ μέσα τοῦ ι΄ αἰῶνος ἢ καὶ λίγο
νωρίτερα, σὲ πλῆρες, αὐτοτελές, ἄρτιο καὶ ὁμοιογενὲς σύστημα
σημειογραφίας, γιὰ τὴν τελειότερη δυνατὴ ἔκφραση τῆς λατρείας τῆς
Ὀρθόδοξης Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας. Ἡ φροντίδα γιὰ θεοσέβεια, ἡ
εὐπρέπεια καὶ ἡ ἑτοιμασία τῶν ἑλλήνων καὶ ἑλληνοφώνων –βυζαντινῶν
καὶ μεταβυζαντινῶν– καὶ παντοιογλώσσων ἄλλων ὀρθοδόξων
χριστιανῶν νὰ μιλήσουν στὸ Θεὸ καὶ στοὺς ἁγίους του δημιούργησαν
ἕναν ἀπ᾿ τοὺς μεγαλύτερους μουσικοὺς πολιτισμοὺς τῆς οἰκουμένης, τὸν
βυζαντινὸ καὶ μεταβυζαντινό, ποὺ εἶναι καὶ ὁ μακροβιώτερος ἀνάμεσα
στοὺς γνωστοὺς μουσικοὺς πολιτισμούς, ὅσον ἀφορᾶ στὴν ὁμοιογενῆ
γραπτὴ παράδοσή του. τὸ ἑλληνικὸ σύστημα σημαδογραφίας ἢ
σημειογραφίας ἢ παρασημαντικῆς εἶναι, στὴν πρωτοφανέρωσή του,
στὰ μέσα τοῦ ι΄ αἰῶνα, ἀπότοκο τοῦ ἑλληνικοῦ ἀλφαβήτου, κι εἶναι
καὶ τὸ ἴδιο ἕνα σοφὸ ἠχητικὸ ἀλφάβητο. Ἡ συνομοουσιότητα τῶν δύο
γραφῶν, τοῦ ἀλφαβήτου τῶν γραμμάτων καὶ τοῦ ἀλφαβήτου τῆς
σημαδογραφίας, εἶναι ἀπόλυτα πολιτισμικὰ μεγέθη, μὲ τὰ ὁποῖα
ὁδηγούμεθα σὲ αὐτογνωσία καὶ κοινωνία οἱ ἕλληνες ‘ἁπανταχοῦ γῆς᾿,
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καὶ κατατείνουμε σὲ θεογνωσία, ἀφοῦ μὲ τὸν λόγο ντυμένο μὲ τὸ
ἔνδυμα τοῦ μέλους ἀναφερόμαστε στὸ Θεὸ καὶ προσομιλοῦμε.

Ὁ γραπτὸς αὐτὸς καὶ ἔντεχνος μουσικὸς ἑλληνικὸς πολιτισμὸς
μιᾶς χιλιετίας (10ος - 20ὸς αἰῶνες) εἶναι ἡ μελοποιία τῆς ἑλληνικῆς
ψαλτικῆς τέχνης, βυζαντινῆς καὶ μεταβυζαντινῆς. οἱ Ἕλληνες
αὐτῆς τῆς χιλιετίας, μέχρι τὰ μέσα τοῦ 19ου αἰῶνος, δὲν γνώριζαν
κανέναν ἄλλον μουσικὸν πολιτισμό, παρὰ μονάχα τὸν ἀραβοπερσικό,
τὸν ὁποῖο μπόρεσαν καὶ κράτησαν ὡς “ἐξωτερικὴ ἢ ἐθνικὴ μουσική”, ὡς
μουσικὴ ἀλλοφύλλων καὶ ἀλλοθρήσκων λαῶν, χωρὶς νὰ ἐπηρεάζει
τὴν δική τους “ἐθνικὴ καὶ θρησκευτικὴ μουσικὴ ἔκφραση”. Ἔτσι
ἔφτασε ὣς ἐμᾶς ἡ μουσικὴ αὐτὴ ἐξειλιγμένη καὶ ἐξηγημένη ἀπ᾿ τοὺς
μεταβυζαντινοὺς ἕλληνες διδασκάλους, μουσικολογιωτάτους
πρωτοψάλτες, λαμπαδαρίους, δομεστίκους, μοναχούς, ἱερομονάχους, λογιωτάτους κληρικούς, ἐπισκόπους καὶ πατριάρχες, μὲ
μιάν ἀδιάκοπη διαδοχὴ μέσα στὴν ἀμετάλλαχτη λειτουργικὴ πράξη
τῆς Ἐκκλησίας, καὶ ἀποτελεῖ πατρογονικὸ κληρονόμημα καὶ μνημεῖο
τέχνης, ὅπως κι ὅλα τ᾿ ἄλλα. καὶ χρειάζεται ἀπὸ ὅλους ἐμᾶς
προσεκτικὴ καὶ εὐλαβικὴ προσέγγιση, γιατὶ ἀνήκει σὲ ὅλους μας.

Β΄.

ἡ ἀκραιφνὴς ἑλληνικὴ μουσικὴ δημιουργία

Ἡ γενικὴ διατύπωση “Βυζαντινὴ Μουσικολογία”
σημαίνει τὴν ἐπιστημονικὴ - ἐρευνητικὴ ἐνασχόληση μὲ ὅλες
τὶς πτυχὲς τῆς Μουσικῆς ὡς ‘ἐπιστήμης’ καὶ ὡς ‘τέχνης’, ὡς
ψαλτικῆς - γραπτῆς καὶ ἄγραφης παραδόσεως καὶ ὡς
κοσμικῆς - δημοτικῆς καὶ ἀστικῆς μουσικῆς πράξεως, κατὰ
τοὺς μακροὺς αἰῶνες τοῦ Βυζαντίου, ὡς αὐτοκρατορίας καὶ τοῦ
Μεταβυζαντίου, ὡς περιόδου συντηρήσεως καὶ ἀνανεώσεως
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τῶν γνωριστικῶν καὶ συνεκτικῶν τοῦ γένους τῶν Ἑλλήνων
στοιχείων, ἄρα καὶ τῆς μουσικῆς. Ἡ μακρὰ περίοδος τῆς
μουσικῆς αὐτῆς ἀναπτύξεως συμπίπτει μὲ τὴν ἐξάπλωση
τοῦ χριστιανισμοῦ κυρίως στὸ χῶρο τῆς Ἀνατολῆς, καὶ
εἰδικότερα τῆς Ὀρθόδοξης Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας, καὶ
ἐκτείνεται χρονικὰ ἀπ᾿ τὸν καιρὸ τῆς ἀναδείξεως τῆς
κωνσταντινουπόλεως σὲ πρωτεύουσα τοῦ Ἀνατολικοῦ
ρωμαϊκοῦ κράτους (32 μ.χ. ἵδρυση καὶ 330 ἀνάδειξη σὲ
ἕδρα) μέχρι καὶ σήμερα. Ἡ περίοδος ἕως τὰ μέσα τοῦ ι΄
αἰῶνος, ὁπότε ἐμφανίζεται ἡ σημειογραφία τῆς Μουσικῆς,
ὡς ‘προπαρα-σημαντικὴ’ περίοδος ἐξετάζεται ἀπὸ φιλολογικὲς κυρίως πηγές. Ἡ περίοδος τῶν ἕξι αἰώνων, δηλαδὴ
10ου – 1ου, εἶναι ἡ καθαυτὴ βυζαντινὴ μουσικὴ μεγαλουργία
καὶ ἀποτελεῖ τὴν βασικὴ θεώρηση καὶ ἔρευνα, σὲ ὅλες της τὶς
πτυχές, τῆς ἐπιστήμης τῆς Βυζαντινῆς Μουσικολογίας. Ἡ
μετὰ τὴν ἅλωση τῆς κωνσταντινουπόλεως περίοδος μέχρι
σήμερα θεωρεῖται οἰκεία περίοδος τῆς Βυζαντινῆς
Μουσικολογίας, λόγω ὁμοείδειας καὶ ὁμοουσιότητος καὶ
ἀδιάκοπης παραδόσεως τῶν στοιχείων τῆς μουσικῆς τέχνης.
προκύπτει, θαρρῶ, ἀβίαστα ἀπ᾿ αὐτὸν τὸν ἁδρὸ τοπικὸ
καὶ χρονικὸ προσδιορισμὸ τῆς ἔννοιας “Βυζαντινὴ
Μουσικολογία” ὅτι πρόκειται γιὰ τὴν ‘θαυμαστή’, τροπικὴ
καὶ μονοφωνικὴ Ἑλληνικὴ Μουσικὴ στὴν ποικίλη της
ἔκφραση, –ἐκκλησιαστική, δημοτική, ἀστική– , αὐτῆς τῆς
δισχιλιετίας, παραδεδομένης σχεδὸν ὁλοκληρωτικὰ μὲ τὴν
ἑλληνικὴ γλῶσσα, ὡς ἑλληνόφωνη μουσικὴ ἔκφραση καὶ
κληρονομιά. οἱ παντοιόγλωσσες ἄλλες μουσικὲς παραδόσεις
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στὸν χῶρο τῆς Ὀρθόδοξης Ἀνατολῆς εἶναι χρονικὰ
μεταγενέστερες τῆς βυζαντινῆς κι εἶναι σαφῶς ἀπότοκες τῆς
βυζαντινῆς ἐπιδράσεως, ὅταν δὲν πρόκειται κιόλας γιὰ
αὐτούσια μεταφορὰ καὶ προσαρμογὴ τῆς βυζαντινῆς μουσικῆς
παραδόσεως σὲ μιὰν ἄλλη γλῶσσα.
Ἡ ἑλληνικὴ δυτικότροπη μουσικὴ δημιουργία.

Βέβαια, κατὰ τοὺς μετὰ τὴν παλλιγγενεσία χρόνους, τὸν ιθ΄ καὶ
τὸν κ΄ αἰῶνα, ἡ Ἑλληνικὴ Μουσικὴ βρέθηκε σὲ ἄμεση σχέση μὲ τὴν
δυτικὴ μουσική, καὶ παρατηρήθηκαν καὶ στὸ χῶρο τῆς ἐκκλησιαστικῆς
καθαρὰ μουσικῆς, φαινόμενα ἐπιδράσεως ἢ καὶ ἄμεσης ἐπιβολῆς τῆς
δυτικῆς πολυφωνικῆς μουσικῆς σὲ ἀντικατάσταση τῆς παραδεδομένης
ἀδιακόπως μονοφωνικῆς μουσικῆς. τὰ φαινόμενα αὐτὰ
παρατηρήθηκαν πρῶτα σὲ ἑλληνικὲς κοινότητες τοῦ ἐξωτερικοῦ, τῆς
Βιέννης πρῶτα καὶ τῆς νεαπόλεως καὶ τῆς Ἀλεξάνδρειας, καὶ
εἰσήχθησαν καὶ στὸ ἑλληνικὸ ἐλεύθερο τότε κράτος. οἱ ἀντιδράσεις
ποὺ ἐγέρθησαν βοήθησαν σὲ μιὰ ὁριοθέτηση τῶν πραγμάτων: δηλαδή,
πότε πρόκειται γιὰ ἑλληνικὴ μουσικὴ μὲ εὐρωπαϊκὴ ἐναρμόνιση καὶ
πότε πρόκειται γιὰ δυτικὴ ἐντελῶς μουσική.

Ἡ ἴδια διαπάλη στὰ μουσικὰ πράγματα παρατηρεῖται καὶ στὴν
ἔντεχνη ἑλληνικὴ μουσική. καὶ ἔχουμε μιὰ μεγάλη ἄνθηση τῆς
μουσικῆς ἀπὸ ἕλληνες συνθέτες κατὰ τὰ δυτικὰ πρότυπα συνθέσεως
καὶ μὲ χρήση τοῦ πενταγράμμου, γιὰ τὶς ἀνάγκες τῆς πολυφωνίας.
κι ἐδῶ βέβαια μποροῦμε εὔκολα νὰ διακρίνουμε τὸ ἑλληνικὸ στοιχεῖο
ποὺ διαπερνᾶ καὶ τὶς δυτικότροπες αὐτὲς συνθέσεις.

Ὅσον ἀφορᾶ στὸ Ἑλληνικὸ δημοτικὸ τραγούδι, αὐτὸ παρέμεινε,
ὅπως καὶ ἡ ἀκραιφνὴς βυζαντινὴ ἐκκλησιαστικὴ μουσική, ἡ ἀκραιφνὴς
ἔκφραση τῆς ἑλληνικὴς μονοφωνικῆς μουσικῆς.
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ἡ ἑλληνικὴ ἀνατολικότροπη μουσικὴ δημιουργία

Ἑλληνικὴ μουσικὴ ἔκφραση ἀνιχνεύεται καὶ στὰ δημιουργήματα
τῶν ἑλλήνων τῆς κωνσταντινουπόλεως καὶ τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, μὲ
ἀντίστοιχη ἐπίδραση ἀπ᾿ τὴν ἀνατολικὴ μουσική, καὶ ἰδιαίτερα τὴν
τουρκική. πρόκειται γιὰ τὴν ἀνατολικότροπη ἑλληνικὴ μουσική, ποὺ δὲν
εἶναι καθόλου ἀμελητέα, παρ᾿ ὅλο ὅτι δὲν εἶναι εὐρύτερα γνωστή, ἢ
ποὺ ἀκόμα εἶναι καὶ καταφρονημένη συνειδητά. Ὑπῆρξαν σπουδαῖοι
ἕλληνες συνθέτες ποὺ συνέθεσαν μουσικὴ κατὰ τὸν τρόπο τῶν τουρκικῶν
μακαμιῶν. καὶ ἐδῶ εὔκολα ἀνιχνεύουμε τὴν ἄμεση συγγένεια μὲ τοὺς
ἤχους τῆς βυζαντινῆς ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς.

πιὸ γνωστὴ καὶ κατανοητὴ σὲ μᾶς ἔγινε αὐτὴ ἡ ἀνατολικότροπη
ἑλληνικὴ μουσικὴ μετὰ τὴν μικρασιαστικὴ καταστροφὴ καὶ τὸν ἐρχομὸ
στὴν Ἑλλάδα τῶν πολλῶν χιλιάδων προσφύγων ἀπ᾿ αὐτὰ τὰ μέρη,
ποὺ ἔφεραν μαζί τους καὶ διέδωσαν τὴν μουσική τους παράδοση, ἡ
ὁποία συνέβαλε καὶ στὴν ἄνθηση τῆς ἑλληνικῆς λαϊκῆς - ἀστικῆς
μουσικῆς, γνωστῆς ὡς ρεμπέτικης. τὸ θέμα εἶναι μεγάλο καὶ εὔκολα
παρεξηγήσιμο. Γεγονὸς πάντως παραμένει ὅτι πρόκειται γιὰ ἑλληνικὴ
μουσικὴ πολὺ συγγενικὴ ὡς πρὸς τὴν δομὴ καὶ τὸν τρόπο μὲ τὴν
βυζαντινή μας μουσικὴ παράδοση, θεωρία καὶ πράξη.

καὶ στὴν περίπτωση αὐτὴ ἡ σημειογραφία τῆς ἑλληνικῆς
βυζαντινῆς μουσικῆς χρησίμευσε γιὰ τὴν καταγραφὴ τῆς πληθώρας
αὐτῶν τῶν τραγουδιῶν καὶ τῶν ἐκτενέστερων ἔντεχνων συνθέσεων, καὶ
εὐεργέτησε μάλιστα καὶ τὴν τουρκικὴ μουσική, ἀφοῦ μὲ τὴν ἑλληνικὴ
σημειογραφία, πολὺ πιὸ πρὶν ἀπ᾿ τὴ χρήση τοῦ πενταγράμμου,
διασώθηκε ἕνας μεγάλος ἀριθμὸς καταπληκτικῶν συνθέσεων τῆς
τουρκικῆς Μουσικῆς καὶ ἐκδόθηκε σὲ μιὰ σειρὰ δεκαπέντε αὐτοτελῶν
ἐντύπων μουσικῶν βιβλίων.

εἶναι ἀναμφισβήτητο γεγονὸς ὅτι ἡ Ἑλληνικὴ Μουσική, ὡς
βυζαντινὴ και μεταβυζαντινὴ ἔντεχνη ἐκκλησαστική, μὲ τὸ πλῆρες καὶ
σοφὸ σύστημα σημειογραφίας της, ἦταν ἡ βασικὴ καὶ μητρικὴ
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μουσική, ἡ μήτρα κυριολεκτικῶς, γιὰ τὶς μουσικὲς παραδόσεις τῶν
ἄλλων χωρῶν τῆς Ἀνατολῆς, τῶν ὁμοδόξων ἀλλὰ καὶ τῶν ἀλλοδόξων.
αὐτὴ ἡ τεράστια σημασία ποὺ ἔχει ἡ Ἑλληνικὴ Μουσικὴ εἶναι ἐθνικὸ
καύχημα καὶ δὲν πρέπει νὰ τὸ λησμονοῦμε, ἤ, τὸ χειρότερο, νὰ τὸ
ἀπεμπολοῦμε.

Γ΄.

πηγαῖο ὑλικό τῆς ἀκραιφνοῦς ἑλληνικῆς ψαλτικῆς τέχνης

Ὁμιλοῦντες, ἰδιαίτερα καὶ ἀπὸ ἑλληνικὴ σκοπιά, γιὰ τὴν
Βυζαντινὴ Μουσικολογία, πρέπει νὰ ἀναφέρουμε καὶ τὸ
πηγαῖο ὑλικό, δηλαδὴ τὴν γραπτὴ μουσικὴ παράδοση.
Ὑπερβαίνουν τὸν ἀριθμὸ ἑπτὰ χιλιάδες (.000) οἱ
ἑλληνικοὶ μουσικοὶ κώδικες, ἀπ᾿ τὸν ι΄ αἰῶνα καὶ δῶθε, στὶς
μοναστηριακὲς καὶ κρατικὲς Βιβλιοθῆκες τοῦ κόσμου, ποὺ
παραδίδουν τὸν γραπτὸ καὶ ἔντεχνο μουσικὸ πολιτισμὸ τῆς
βυζαντινῆς καὶ μεταβυζαντινῆς μελοποιίας· ἡ ὁλότητα αὐτοῦ
τοῦ ἀρίφνητου μουσικοῦ πλούτου ἀφορᾶ στὰ ‘ποιήματα’ ἢ
‘μέλη’, δηλαδὴ μουσικὰ δημιουργήματα ἢ συνθέσεις τῆς
ψαλτικῆς τέχνης. Μέσα σ᾿ αὐτὰ τὰ χειρόγραφα αὐτῆς τῆς
ὑπερχιλιετίας χίλιοι (1.000) περίπου μελουργοί, μείζονες
καὶ ἐλάσσονες, μᾶς γίνονται γνωστοί, μὲ σύνολο σχεδὸν τὸ
μελοποιητικό τους ἔργο. Ἀπ᾿ αὐτοὺς οἱ ἑκατὸ τοὐλάχιστο
εἶναι μεγάλοι - μεγαλοφυεῖς καὶ πολυγραφώτατοι ἕλληνες
μελουργοί. πολλοί, πάλι, ἀπὸ αὐτοὺς εἶναι ἔξοχοι
κωδικογράφοι αὐτοῦ τοῦ μουσικοῦ πλούτου. Μέσα σ᾿ αὐτοὺς
τοὺς κώδικες περιέχονται ὅλα τὰ εἴδη καὶ γένη τῆς μελοποιίας
σὲ ποικίλες καὶ πολλαπλὲς ἀπὸ πολλοὺς καὶ κατὰ
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διάφορες περιόδους μελοποιήσεις. Ὁ βυζαντινὸς ὑμνογραφικὸς λόγος, ὁ ἀρίφνητος αὐτὸς ἑλληνικὸς ποιητικὸς
πλοῦτος, ντύθηκε τὸ ἔνδυμα τοῦ μέλους, γιὰ τὴν καλύτερη
καὶ ἁρμοδιώτερη ἀναφορά του στὸν Θεὸ καὶ τοὺς ἁγίους του.

Ἀπ᾿ τὸ 1820 καὶ δῶθε, μὲ τὴν χάραξη τῶν
τυπογραφικῶν σημαδίων τῆς βυζαντινῆς σημειογραφίας καὶ
τὴν ἔκδοση τῶν μουσικῶν βιβλίων, στὸ πηγαῖο ὑλικὸ τῆς
Βυζαντινῆς Μουσικολογίας προστίθεται καὶ ἡ σειρὰ τῶν
περίπου ἑπτακοσίων ἐκδόσεων καὶ ἐπανεκδόσεων τῶν
μουσικῶν βιβλίων γιὰ τήν ψαλτικὴ τέχνη καὶ τὰ τραγούδια.
παράλληλα, πρωταρχικὸ μέλημα τῆς Βυζαντινῆς
Μουσικολογίας ἀποτελεῖ ἡ παρακολούθηση τῶν ἐρευνῶν καὶ
τῶν πορισμάτων καὶ τῶν ἐκδόσεων τῆς διεθνοῦς
Μουσικολογίας γιὰ τὴν Βυζαντινὴ Μουσική.

γρθ³άθης
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Φάσεις ἐκπονήσεως διδακτορικῆς διατριβῆς


α΄
 α΄ φάση· συγκέντρωση τοῦ πηγαίου ὑλικοῦ·

α. χειρόγραφοι κώδικες
β. βοηθητικά· κατάλογοι χειρογράφων

 β΄ φάση· συγκέντρωση τῆς σχετικῆς βιβλιογραφίας
α. ἐρευνητικὴ - ἐπιστημονικὴ
β. ἱστορικὴ
γ. φιλολογικὴ
δ. λογοτεχνικὴ
ε. μουσικὴ

 γ΄ φάση· ἐκπόνηση τοῦ α΄ σχεδίου διαρθρώσεως τῆς διατριβῆς

 συνεργασία μὲ τὴν τριμελῆ ἐπιτροπὴ γιὰ ὑπόδειξη ἄλλων
πληροφοριῶν


Β΄
 δ΄ φάση· ἀποδελτίωση καὶ διασταύρωση τῶν πληροφοριῶν

 ε΄ φάση· ἀξιολόγηση τῶν πληροφοριῶν

 ³΄ φάση· ἐκπόνηση β΄ σχεδίου διαρθρώσεως τῆς διατριβῆς – τελικό σχέδιο
 συνεργασία μὲ τὸν σύμβουλο καθηγητὴ


Γ΄
 ζ΄ φάση· ἡ συγγραφὴ τῆς διατριβῆς

 παρουσίαση δειγμάτων διατυπώσεως καὶ ἐπεξεργασίας τῶν
πληροφοριῶν· διορθώσεις - ὑποδείξεις καὶ παρουσίαση καὶ δευ

