Ιερα ΣυνοδοΣ τηΣ εκκληΣΙαΣ τηΣ ελλαδοΣ
ΙδρυΜα ΒυΖαντΙνηΣ ΜουΣΙκολοΓΙαΣ

α Γ Γ ε λ Ι α
παρουσίασης ἔργων
Παρασκευὴ 27 Ἰανουαρίου 2017, ὥρα 18.30
Πολυχῶρος τοῦ Συλλόγου οἱ Φίλοι τῆς Μουσικῆς
Μουσικὴ Βιβλιοθήκη - Μέγαρο Μουσικῆς Ἀθηνῶν

τὴν Παρασκευὴ 27 Ἰανουαρίου 2017 ~ ὥρα 18:30 ~ στὸν
πολυχῶρο τοῦ Συλλόγου οἱ Φίλοι τῆς Μουσικῆς, Μουσικὴ
Βιβλιοθήκη – Μέγαρο Μουσικῆς Ἀθηνῶν θὰ γίνει ἡ παρουσίαση τῶν δύο μεγάλων καταλογογραφικῶν ἔργων τοῦ ΓρηΓορΙου Σταθη, Ὁμοτίμου καθηγητοῦ τοῦ Πανεπιστημίου
Ἀθηνῶν καὶ διευθυντοῦ τοῦ Ἱδρύματος Βυζαντινῆς Μουσικολογίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ποὺ ἐκδόθηκαν
πρόσφατα ἀπ’ τὸ Ἵδρυμα Βυζαντινῆς Μουσικολογίας:
τα ΧεΙροΓραΦα ΒυΖαντΙνηΣ ΜουΣΙκηΣ ~ αΓΙον
οροΣ, τόμος δ΄ [Μονὴ Ἰβήρων] (σελ. 1040), Ἀθήνα
(Ὀκτώβριος) 2015.
❖

τα ΠρωτοΓραΦα τηΣ εξηΓηΣεωΣ εΙΣ την νεαν
Μεθοδον ΣηΜεΙοΓραΦΙαΣ, τόμος α΄ τὰ Προλεγόμενα
(σελ. 480) καὶ τόμος Β΄ Ὁ κατάλογος (σελ. 496),
Ἀθήνα (Ὀκτώβριος) 2016.
❖

τὴν παρουσίαση τῶν Ὁμιλητῶν θὰ κάνει
 ὁ κ. Γρηγόριος Ἀναστασίου, διδάκτωρ Βυζαντινῆς
Μουσικολογίας - ἐπιστημονικὸς συνεργάτης τοῦ Ἱδρύματος Βυζαντινῆς Μουσικολογίας.
τὰ ἔργα θὰ παρουσιάσουν·
 ὁ κ. δημήτριος Μπαλαγεῶργος, Ἀναπληρωτὴς καθηγητὴς τοῦ τμήματος Μουσικῶν Σπουδῶν τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, καὶ
ὁ

κ. Ἀχιλλέας Χαλδαιάκης, καθηγητὴς καὶ Πρόεδρος
τοῦ τμήματος Μουσικῶν Σπουδῶν τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.

Ὁ συγγραφεὺς - καταλογογράφος
 κ. Γρηγόριος Στάθης θὰ ἔχει τὸν ἀκροτελεύτιο λόγο
καὶ τὴν ἔκφραση τῶν εὐχαριστιῶν.

θὰ ψάλει ὁ Χορὸς Ψαλτῶν “οἱ Μαΐστορες τῆς Ψαλτικῆς
τέχνης” μὲ διδάσκαλο καὶ χοράρχη τὸν κ. Ἀχιλλέα Χαλδαιάκη, πρωτοψάλτη τοῦ ἱ. ν. ἁγίας Βαρβάρας τοῦ Προσκυνήματος τοῦ αἰγάλεω:

εἰς μνημόσυνον αἰώνιον, ἦχος β΄ ᾺεαᾺες, μέλος Γρηγορίου
Πρωτοψάλτου († 23 δεκεμβρίου 1821), ὡς χαριστήριο
μνημόσυνο στὴν ἀγήρω μνήμη τῶν τριῶν Ἐξηγητῶν διδασκάλων τῆς νέας Μεθόδου, Χρυσάνθου ἐκ Μαδύτων Γρηγορίου Πρωτοψάλτου - Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος,
καὶ πάντων τῶν μελοποιῶν, βυζαντινῶν καὶ μεταβυζαντινῶν, τῶν ὁποίων τὰ παντοῖα μελοποιήματα ἐξήγησαν στὰ
Πρωτόγραφά τους.

❖

δόξα, ταῖς τῶν ἀποστόλων - καὶ νῦν, ταῖς τῆς θεοτόκου - Ἀναστὰς ὁ Ἰησοῦς, ἀναστάσιμα Πεντηκοστάρια ἦχος
β΄ ᾺεαᾺες, μέλος Γρηγορίου Στάθη, ἡ εὐχαριστήρια κατακλείδα τοῦ ἔργου τα ΠρωτοΓραΦα.
❖

Ἄξιόν ἐστιν, Μεγαλυνάριον ἦχος δ΄ αγια, μέλος Γρηγορίου Στάθη, ἡ εὐχαριστήρια κατακλείδα τοῦ δ΄ τόμου
τοῦ καταλόγου αΓΙον οροΣ.
❖

