ΠΡΟΛΟΓΟΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τά Δοξαστάρια
≠Ενα àπό τά χρησιμότερα βιβλία τÉς âκκλησιαστικÉς μας μουσικÉς,
εrναι τό Δοξαστάριον. Τό βιβλίο αéτό, ¬πως φανερώνει ôλλωστε καί τό
ùνομά του, περιέχει μελοποιημένα μόνο τά δοξαστικά ¨διόμελα1 τ΅ν ëορτ΅ν
τοÜ ëνιαυτοÜ, καθώς καί τοÜ Τριωδίου καί Πεντηκοσταρίου. Τό περιεχόμενο τοÜ Δοξασταρίου ¦ πιό σωστά Δοξαστικαρίου, àποτελεÖ àπόσπασμα τοÜ
παλαιοÜ Στιχηραρίου, τό ïποÖο περιελάμβανε γενικά τά στιχηρά ¨διόμελα
τ΅ν διαφόρων κινητ΅ν καί àκινήτων ëορτ΅ν2. Στή χειρόγραφη παράδοση τό
συναντοÜμε σχεδόν àποκλειστικά μέ τόν τίτλο «\Ανθολογία Στιχηραρίου»,
γιατί συνήθως περιέχει âκτός τ΅ν δοξαστικ΅ν ¨διομέλων καί ¨διόμελα Μ.
^Εβδομάδος, τ΅ν ^Ωρ΅ν, Κανόνες, Κοντάκια, \Απολυτίκια, κ.ô. ^Υπάρχει καί
™ περίπτωση πού τό περιεχόμενό του âπικεντρώνεται μόνον στά δοξαστικά
¨διόμελα τ΅ν \Αποστίχων ïπότε öχομε πλέον «Δοξαστάριον τ΅ν \Αποστίχων». ^Ως μελοποιοί τ΅ν δοξαστικ΅ν -àρχικά παραδίδονται àνώνυμα- àναφέρονται οî: Χρυσάφης (Παναγιώτης) ï νέος, Γερμανός Νέων Πατρ΅ν, ΚοσμÄς ï \Ιβηρίτης, \Ιάκωβος ï Πρωτοψάλτης, Πέτρος Πελοποννήσιος, Χουρμούζιος Χαρτοφύλαξ (Δοξαστάριον \Αποστίχων), ΜατθαÖος ï Βατοπαιδινός.
Στήν öντυπη παράδοση τό Δοξαστάριον •πÉρξε àπό τά πρ΅τα βιβλία
τÉς βυζαντινÉς μουσικÉς πού εrδαν τό φ΅ς τοÜ τυπογραφείου3. Συγκεκριμένα: Τό 1820 âκδίδονται τά δύο πρ΅τα öντυπα βιβλία τÉς βυζαντινÉς μουσικÉς4. Πρόκειται γιά τό \Αναστασιματάριον καί τό Δοξαστάριον τοÜ Πέ1. Δοξαστικά ¨διόμελα χαρακτηρίζονται τά ¨διόμελα πού ï προψαλλόμενος στίχος τους εrναι ™ Μικρή Δοξολογία (Δόξα Πατρί καί Υî΅ καί ^Αγίω Πνεύματι).
2. Γιά τήν çνοματολογία καί τό περιεχόμενο τ΅ν παλαι΅ν μουσικ΅ν χειρογράφων βλ. Γρηγορίου Θ.
Στάθη “Τά χειρόγραφα τÉς ΒυζαντινÉς ΜουσικÉς ≠Αγιον ≠Ορος” 1975, \ΑθÉναι, τόμος Α΄, σελ. λ΄-μα΄.
3. Πρέπει νά σημειωθεÖ ¬τι στήν öντυπη παράδοση, σέ πολύ âλάχιστες περιπτώσεις, στά àναφερόμενα ½ς Δοξαστάρια, περιέχονται àποκλειστικά καί μόνο δοξαστικά ¨διόμελα. Στίς ôλλες, τίς περισσότερες, συμπεριλαμβάνονται καί μή δοξαστικά στιχηρά, ïπότε δέν εrναι λάθος αéτά νά θεωροÜνται καί ½ς «\Ανθολογίες -μικρές ¦ μεγαλύτερες- Στιχηρ΅ν \Ιδιομέλων», ¬πως àκριβ΅ς àναφέρονται καί στή χειρόγραφη παράδοση.
4. \Αναφέρεται καί ™ âκτύπωση ëνός ‰Αξιον μέ τυπογραφικά στοιχεία àπό τόν \Αντώνιο Παν(τολέων), τό 1819, πλήν δέν μπορεÖ νά θεωρηθεÖ ™ âκτύπωση ëνός φύλλου ½ς öναρξη τ΅ν âντύπων âκδόσεων, παρά μόνον ½ς δοκιμαστική àπόπειρα. (Βλ. \Εμμ. Γιαννοπούλου «^Η εûξεινος καί εûκαρπος
διάδοση καί καλλιέργεια τÉς ψαλτικÉς, στίς περί τόν Εûξεινο Πόντο περιοχές» στόν τιμητικό τόμο
γιά τόν καθηγητή Κων/νο Δ. Φράγκο «Κατηχητική Διακονία», Θεσσαλονίκη 2003, σελ. 309).

τρου Λαμπαδαρίου àπό τόν Πέτρο \Εφέσιο, στό Βουκουρέστι. Τό öντυπο
μέ τά δοξαστικά âκδίδεται μέ τόν τίτλο: «Σύντομον Δοξαστάριον τοÜ àοιδίμου Πέτρου Λαμπαδαρίου τοÜ Πελοποννησίου...» καί περιέχει àποκλειστικά δοξαστικά ¨διόμελα (μέ âξαίρεση τÉς περιόδου τοÜ Τριωδίου καί τÉς
Μεγάλης ^Εβδομάδος ¬που περιλαμβάνει καί μή δοξαστικά ¨διόμελα) τά
δοξαστικά ¨διόμελα τοÜ ëορτολογίου, τοÜ Τριωδίου καί τοÜ Πεντηκοσταρίου σέ σύντομο στιχηραρικό μέλος (τό νέο στιχηραρικό μέλος τοÜ Πέτρου
Πελοποννησίου). Τό 1821 âκδίδεται, στό Παρίσι αéτή τή φορά, μέ τίτλο
«Δοξαστικά τοÜ ëνιαυτοÜ τ΅ν Δεσποτικ΅ν ëορτ΅ν καί τ΅ν Θεομητορικ΅ν
ëορτ΅ν καί τ΅ν ëορταζομένων êγίων. Μελισθέντα παρά Πέτρου Λαμπαδαρίου, τόμος πρ΅τος» καί περιέχει τά δοξαστικά τοÜ ëορτολογίου. Πρόκειται γιά τό €διο àκριβώς βιβλίο σέ ¬,τι àφορÄ τό περιεχόμενο (μικρή διαφορά στήν àνάλυση ïρισμένων ποιοτικ΅ν στοιχείων) àλλά âδ΅ ™ âξήγησή του
àπό τήν παλαιότερη γραφή τοÜ Πέτρου στή νέα, àποδίδεται στόν Γρηγόριο, σέ àντίθεση μέ τήν öκδοση τοÜ 1820 πού αéτή àποδίδεται καί στούς
τρεÖς δασκάλους (Χρύσανθο, Γρηγόριο, Χουρμούζιο). \Επίσης οî τυπογραφικοί χαρακτÉρες εrναι διαφορετικοί (αéτοί πού âπικράτησαν τελικά) àπό
¬,τι τÉς âκδόσεως τοÜ 1820 στήν ïποία àπομιμοÜνται τό σχÉμα τÉς χειρόγραφης παράδοσης. Τό Δοξαστάριον αéτό âπανεκδόθηκε τό 1835 μαζί καί
μέ τόν δεύτερο τόμο μέ τό €διο àκριβ΅ς τÉς öκδοσης τοÜ 18205, τό 1859, τό
1882 (αéτό σέ δύο τόμους -ï δεύτερος âκδόθηκε τό 1886- καί âξήγηση Παναγιώτη Κηλτζανίδη ï ïποÖος πρόσθεσε καί τά ¨διόμελα τ΅ν ëορτ΅ν τοÜ ëνιαυτοÜ ïπότε πρόκειται οéσιαστικά γιά àνθολογία στιχηραρίου) καί τό 1899
σέ âξήγηση Γ. Βιολάκη. Στίς ™μέρες μας âκδόθηκαν àναστατικά οî âκδόσεις
τοÜ Δοξασταρίου, τοÜ 1820 τό 1986 καί 2002, καί τοÜ 1821 τό 1999, àπό τόν
âκδοτικό οrκο Κουλτούρα. Οî âκδόσεις τοÜ 1886 καί 1887, τό 1987 àπό τόν
Βασίλειο Ρηγόπουλο.
Μέ τίτλο Μουσική Κυψέλη âκδόθηκε τό 1857 σέ δύο τόμους τό Δοξαστάριον τοÜ Πέτρου Πελοποννησίου àλλά μέ τήν προσθήκη καί ôλλων στιχηρ΅ν πλήν τ΅ν δοξαστικ΅ν, αéτή τή φορά, καί ¬πως àναγράφεται στήν
προμετωπίδα Κατά μέν τό μέλος συμφώνως πρός τό Δοξαστάριον Πέτρου
Λαμπαδαρίου τοÜ Πελοποννησίου Κατά δέ τήν προφοράν πρός τό τοÜ Κωνσταντίνου Πρωτοψάλτου. Τά μέλη στήν öκδοση αéτή ôν καί àκολουθοÜν τήν
¨δέα τοÜ àρχικοÜ τους μελοποιοÜ, τοÜ Πέτρου ¬μως καταχωροÜνται «καλλωπισθέντα παρ’ αéτοÜ -τοÜ Πρωτοψάλτου Κωνσταντίνου- âπί τό àναλυτικότερον» ¬πως χαρακτηριστικά μÄς πληροφορεÖ καί ï Γεώργιος Παπα5. Βλ. καί σχετικά σχόλια Γεωργίου \I. Χατζηθεοδώρου, «Βιβλιογραφία τÉς βυζαντινÉς âκκλησιαστικÉς μουσικÉς», περίοδος Α΄, (1820-1899), Θεσσαλονίκη 1998, Θεσσαλονίκη 1998, σ. 69, αρ. 12.
6. Βλ. Γεωργίου Παπαδοπούλου «Συμβολαί ε¨ς τήν îστορίαν τÉς παρ’ ™μÖν âκκλησιαστικÉς μουσικÉς», \ΑθÉναι 1904, σελ. 337-338.

δόπουλος, àναφερόμενος σέ àνέκδοτα öργα τοÜ Κωνσταντίνου6. ^Η Μουσική Κυψέλη âπανεκδόθηκε τό 1882, πάλι σέ δύο τόμους καί ≤να παράρτημά της ½ς συμπλήρωμα τό 1898, καί τρίτομη πλέον (ï τρίτος τόμος περιέχει τά δοξαστικά τ΅ν μή ëορταζομένων êγίων) τό 1899 μέ προσθήκες μελ΅ν
τοÜ Φωκίωνος Βάμβα. Στίς ™μέρες μας âκδόθηκε àναστατικά àπό τόν âκδοτικό οrκο τοÜ Μιχ. Πολυχρονάκη7.
\Εκτός àπό τό Δοξαστάριον τοÜ Πέτρου, «Δοξαστάρια» σέ μελοποίηση
διαφορετική àπό τοÜ Πέτρου (πάντως αéτός àποτελεÖ τό πρώτυπο στό
ïποÖο καί στηρίχθηκαν ¬λοι οî μεταγενέστεροι, στό σύντομο καί àργοσύντομο στιχηραρικό δρόμο τ΅ν δοξαστικ΅ν καί ôλλων στιχηρ΅ν ¨διομέλων)
âξεδόθησαν τό δίτομο «Δοξαστάριον» τοÜ Ιακώβου Πρωτοψάλτου, σέ àργό
στηχηραρικόν μέλος8 τό 1836, πού âπανεκδόθηκε τό 1888 καί àναστατικά
στίς ™μέρες μας, τό 1990 àπό τόν âκδοτικό οrκο «Τέρτιος», τό δίτομο «Δοξαστάριον» Κωνσταντίνου Πρωτοψάλτου, δηλαδή τό àνά χείρας, (γι’ αéτό
θά âπανέλθω πιό ε¨δικά στή συνέχεια), τό «Δοξαστάριον τ΅ν \Αποστίχων»
τοÜ Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος, σέ àργό στιχηραρικό μέλος, τό ïποÖο
âπανεκδόθηκε καί τό 1901 μέ προσάρτηση σέ ξεχωριστή σελιδαρίθμηση
«Παραρτήματος» δοξαστικ΅ν μερικ΅ν ëορτ΅ν, μελοποιημένων σέ àργό
στιχηραρικό δρόμο àπό τούς Βατοπαιδινούς μοναχούς ΜατθαÖο καί Σπυρίδωνα, τό δίτομο Δοξαστάριον Τριωδίου καί Πεντηκοσταρίου τοÜ Νικολάου
Σμύρνης, τό 1857, τό ïποÖο âπανεκδόθηκε μέ τόν τίτλο «Δοξαστικάριον»,
âμπλουτισμένο καί μέ πολλά ôλλα στιχηρά ¨διόμελα, κανόνες κ.λπ., τό
1895, τό δίτομο «Νέον âκκλησιαστικόν Κύμβαλον» τοÜ Γεωργίου Λεσβίου
κατά τό δικό του σύστημα γραφÉς (συλλογή àπό διάφορα ôλλα δοξαστάρια)9 τό 1863, τό δίτομο «Δοξαστάριον τοÜ ëνιαυτοÜ» τοÜ Νικολάου Σμύρνης (περιέχει καί ôλλα âκτός τ΅ν δοξαστικ΅ν στιχηρ΅ν), τό 1873 (ï δεύτερος τόμος âκδόθηκε τό 1879), τό «Νέα Μουσική Κυψέλη» «Δοξαστάριον
τοÜ âνιαυτοÜ, Τριωδίου καί Πεντηκοσταρίου τÉς σειρÄς «Νέα Μουσική Κυψέλη» τοÜ \Ανδρέου Τσικνοπούλου, τό 1899, τό τρίτευχο «^Αγιοπολίτης»
τοÜ \Ιωάννου Σακελλαρίδη, τό 1903 (âπανεκδόθηκε τό 1980), ™ δίτομη
\Αθωνιάς» τοÜ Πέτρου Φιλανθίδου πού περιέχει τά δοξαστικά τοÜ âνιαυ7. Οî âπανειλημμένες âκδόσεις τÉς ΜουσικÉς Κυψέλης δείχνουν τήν àποδοχή της àπό τόν îεροψαλτικό κόσμο. Πράγματι àποτελεÖ μέχρι καί σήμερα μιά àπό τίς σπουδαιότερες σέ χρηστικότητα μουσικές âκδόσεις τÉς βυζαντινÉς μουσικÉς. Περισσότερα γιά τίς âκδόσεις της, βλ. Γεωργίου Χατζηθεοδώρου «Βιβλιογραφία τÉς ΒυζαντινÉς âκκλησιαστικÉς μουσικÉς» ¬.π. στά ο¨κεία λήμματα.
8. Σέ σπουδαία σύντμησή του àπό τόν \Ιάκωβο, πού ™ öκδοσή της àποτέλεσε γιά τή διδασκαλία τÉς
βυζαντινÉς μουσικÉς τό περίφημο τ΅ν îεροψαλτ΅ν στίλβοτρον, (öτσι τό χαρακτήρισε ï Κυριακός Φιλοξένης λόγω τÉς τεχνικÉς καί α¨σθητικÉς σπουδαιότητάς του τό βιβλίο αéτό).
9. Βλ. στήν προμετωπίδα τοÜ βιβλίου: «Δοξαστάριον σύμμικτον καί συντεταγμένον âξ Ε¨ρμολογικοÜ
μέλους καί στιχηραρικοÜ, περιέχον ±παντα... ληφθησομένων âκ τ΅ν Δοξασταρίων Πέτρου τοÜ Πελοποννησίου, Κυψέλης τοÜ Στεφάνου, Στιχηραρίων \Ιακώβου καί Κωνσταντίνου Πρωτοψαλτ΅ν καί Νικολάου Πρωτοψάλτου Σμύρνης».

τοÜ καί Τριωδίου - Πεντηκοσταρίου, σέ àργοσύντομο δρόμο - κατά μίμηση
Κωνσταντίνου Πρωτοψάλτου, τό 1906 (âπανεκδόθηκε àναστατικά àπό τόν
Ρηγόπουλο καί τόν Πολυχρονάκη, τό 1978, τό «Νέον Δοξαστάριον» τοÜ
Θεμ. Γεωργιάδου πού περιέχει σέ àργοσύντομο δρόμο - κατά μίμηση Κωνσταντίνου Πρωτοψάλτου - τά δοξαστικά τοÜ ëνιαυτοÜ, τό 1934, τό «Μουσική Κυψέλη» τÉς σειρÄς «Πατριαρχική Φόρμιγξ» τοÜ Κωνσταντίνου Πρίγγου, τό 1952, (âπανεκδόθηκε καί τό 1962), τό «Δοξαστάριον» τοÜ Θεοδούλου Καλλινίκου, τό 1956, οî τόμοι Ε΄ - Ζ΄ τÉς σειρÄς «Μουσικός Πανδέκτης» τÉς «ΖωÉς», οî τόμοι (3ος καί 4ος) τÉς σειρÄς «Νέα Μουσική Κυψέλη» τοÜ \Αθανασίου Καραμάνη, τό 1962, τό δίτομο «ΚÉπος Χαρίτων»
(τόμ. Δ΄ καί Ε΄) τοÜ Τριαντάφυλλου Γεωργιάδου, τό 1973-4, τό «Δοξαστάριον» τÉς σειρÄς «Πηδάλιον ΒυζαντινÉς ΜουσικÉς» τοÜ \Aστερίου ΔεβρελÉ, τό 1983, τό δίτομο «Δοξαστάριον» τοÜ Λυκούργου Πετρίδη (περιέχει ½ς âπί τό πλεÖστον καταγραφή μελοποιήσεων τοÜ Πρωτοψάλτη Θρασύβουλου Στανίτσα), τοÜ 1987-8, καί ï τόμος Ε΄ τÉς σειρÄς «^Επτάτομος
Μουσική Κυψέλη» τοÜ Χρυσάνθου Θεοδοσοπούλου, τό 2001.
Στήν €δια ïμάδα αéτ΅ν τ΅ν âντύπων θά πρέπει νά καταχωρισθοÜν καί
τά öντυπα μέ διάφορους τίτλους ¬πως, «^Εορτολόγιον», «Μουσικόν Δωδεκαήμερον», «Μουσικόν ΜηναÖον», «Μουσικόν \Απάνθισμα», κ.λπ. πού
περιέχουν δοξαστικά ¨διόμελα ¦ καί êπλά στιχηρά. Στήν περίπτωση αéτή
àναφέρω καί τήν περίφημη «Συλλογή \Ιδιομέλων» τοÜ Πρωτοψάλτου Μανουήλ πού âξέδωσε τό 1831 ï Χουρμούζιος Χαρτοφύλαξ (âπανεκδόθηκε
àναστατικά àπό τόν Βασίλειο Ρηγόπουλο, τό 1993), âπίσης τόν τρίτο τόμο
τÉς «ΜουσικÉς Μέλισσας» τοÜ Θεοδώρου Φωκαέως μέ τή συλλογή στιχηρ΅ν ¨διομέλων τοÜ ëνιαυτοÜ πού âξέδωσε, τό 1847 καί τό «^Η Πανηγυρική Α΄» τοÜ Ματθαίου ΒατοπαιδινοÜ πού âξέδωσε ™ ^Ι. Μ. Βατοπαιδίου, τό
1997.

^Ο Πρωτοψάλτης ΚωνσταντÖνος καί τό «Δοξαστάριόν» του.
^Ο ΚωνσταντÖνος ï Βυζάντιος, •πÉρξε μία àπό τίς πλέον âξέχουσες φυσιογνωμίες τÉς ΨαλτικÉς Τέχνης τÉς \Εκκλησίας μας. Μέ συνεχÉ διακονία
στό ΠατριαρχεÖο, γιά 55 χρόνια, àπό τά ïποÖα τά 35 ½ς Πρωτοψάλτης, μελοποιός, συντμητής μελ΅ν, κωδικογράφος, âξηγητής, διδάσκαλος καί συντάκτης τοÜ ΤυπικοÜ «κατά τήν τάξιν τÉς Μεγάλης τοÜ ΧριστοÜ \Εκκλησίας»
ôφησε âποχή καί συνέδεσε μέ τήν παρουσία του, τό öργο του καί τήν âν γένει δραστηριότητά του τόν κρίκο πού συνδέει τήν παλιά μέ τή Νέα Μέθοδο τÉς âκκλησιαστικÉς μας μουσικÉς.
Γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη τό 1777 καί àπεβίωσε στή Χάλκη τÉς
Προποντίδας στίς 30 \Ιουνίου τοÜ 1862.

^Ο ΚωνσταντÖνος χαρακτηρίσθηκε àπό πολλούς ½ς ï τελευταÖος μεγάλος Πρωτοψάλτης τοÜ ΠατριαρχικοÜ ΝαοÜ καί ½ς ï γνήσιος âκπρόσωπος
καί συνεχιστής τοÜ àρχαίου ΠατριαρχικοÜ ψαλτικοÜ ≈φους. ^Ο χαρακτηρισμός αéτός μÄλλον θά πρέπει νά θεωρηθεÖ àκριβής, àφοÜ ï ΚωνσταντÖνος
•πÉρξε ï τελευταÖος Πρωτοψάλτης πού γνώριζε, μελοποιοÜσε καί öψαλλε
μέ τό πρό τÉς Νέας Μεθόδου σύστημα μουσικÉς γραφÉς, καθώς καί àπό
τό γεγονός ¬τι διÉλθε ¬λα τά στάδια τÉς îεροψαλτικÉς διακονίας στόν Πατριαρχικό Ναό (Α΄ καί Β΄ Δομέστικος, Λαμπαδάριος, Πρωτοψάλτης)10, καί
¬τι προερχόταν -καί συνέχιζε- àπό μιά σχεδόν àδιατάραχτη μέχρι τότε διαδοχή •πηρεσίας τ΅ν ψαλτ΅ν τοÜ ναοÜ αéτοÜ11. Πέραν αéτ΅ν ï ΚωνσταντÖνος •πÉρξε μαθητής τοÜ Γεωργίου τοÜ Κρητός, διδασκάλου âπίσης καί
τ΅ν δύο àπό τούς τρεÖς διδασκάλους τÉς Νέας Μεθόδου12, βοηθός γιά πολλά χρόνια καί τελικός διάδοχος τοÜ κλασικότατου Πρωτοψάλτη Μανουήλ
τοÜ Βυζαντίου «ο≈τινος τό σοβαρόν καί âμβριθές \Εκκλησιαστικόν ≈φος ε¨ς
ôκρον àπεμιμήθη»13 καί Λαμπαδάριος öστω γιά μικρό χρονικό διάστημα,
τοÜ €διου τοÜ Γρηγορίου.
^Ο ΚωνσταντÖνος àπό τή θέση τοÜ Πρωτοψάλτη κυριολεκτικά âδέσποσε
καί «εrναι ™ κεντρική καί κορυφαία φυσιογνωμία τÉς âκκλησιαστικÉς μουσικÉς, τόσο στό περιβάλλον τÉς Κωνσταντινουπόλεως, ¬σο καί πέρα àπό αéτό,
μέ κυρίαρχη παρουσία στά πατριαρχικά δρώμενα τÉς âποχÉς καθώς καί πολυσχιδÉ δραστηριότητα»14, ïλόκληρο τό δεύτερο καί τρίτο τέταρτο, τοÜ ΙΘ΄
α¨΅να, àλλά ™ âπίδραση τÉς ψαλτικÉς του δράσεως àγγίζει καί τίς ëπόμενες γενιές. Αéτό δέ καί παρά τό ¬τι ™ àντίθεσή του γιά τή Νέα Μέθοδο τ΅ν
τρι΅ν Διδασκάλων, τόν àποξένωσε «àπό τά διδακτικά καθήκοντα πού συνή10. ^Ο ΚωνσταντÖνος προσελήφθη ½ς Β΄ Δομέστικος τό 1800 καί ½ς Α΄ τό 1808. Τό 1819 àνέλαβε ½ς
Λαμπαδάριος καί ½ς Πρωτοψάλτης àπό τό 1821 ≤ως καί τό 1862 πού àπεβίωσε.
11. ^Ο χαρακτηρισμός αéτός δόθηκε στή συνέχεια καί σέ ôλλους μεταγενέστερους, ¬πως στόν Γεώργιο Ραιδεστηνό, τόν \Ιάκωβο Ναυπλιώτη καί τόν σύγχρονό μας Θρασύβουλο Στανίτσα, ¬μως δείχνει
νά εrναι àληθινός καί νά ταιριάζει €σως àπόλυτα μόνο στόν ΚωνσταντÖνο, àνεξάρτητα τ΅ν ¬ποιων
âρμηνευτικ΅ν δυνατοτήτων τ΅ν •πολοίπων καί τοÜτο, γιατί ™ διαδοχή αéτή διαταράχθηκε σημαντικά μετά τόν ΚωνσταντÖνο, ¬ταν στό δεξιό àναλόγιο τοÜ ΠατριαρχικοÜ ΝαοÜ κλήθηκαν γιά διάφορους λόγους ψάλτες âξωτερικοί, δηλαδή δίχως προϋπηρεσία στόν ναό αéτό, ¬πως π.χ. ï Σταυράκης
Γρηγοριάδης καί ï Γεώργιος Βιολάκης (àκόμα καί ï Θρασύβουλος Στανίτσας àνέλαβε Λαμπαδάριος
δίχως νά χρηματίσει προηγουμένως Δομέστικος ¦ ¬τι ôλλο).
12. ΤοÜ Γρηγορίου καί τοÜ Χουρμουζίου.
13. Βλ. Θ. Μ. \Αριστοκλέους «Κωνσταντίου Α΄ τοÜ àπό Σιναίου. Βιογραφία καί συγγραφαί αî âλάσσονες». \Εν Κωνσταντινουπόλει 1866, σ. 4.
14. Βλ. \Αντωνίου \I. Κωνσταντινίδη «^Ο ΚωνσταντÖνος Βυζάντιος Πρωτοψάλτης καί ™ àντιμετώπιση τοÜ ζητήματος τÉς τετραφωνίας καί τοÜ Λεσβίου Συστήματος» στό περ. «Γρηγόριος ΠαλαμÄς ï
ΠαλαμÄς», τεÜχος 788, Θεσσαλονίκη 2001, σ. 478. Πρβ. τοÜ ¨δίου «Τεχνικές καί α¨σθητικές παρατηρήσεις μορφολογικÉς àνάπτυξης σύμπτυξης καί âπεξεργασίας, βασισμένες στά χερουβικά τοÜ
Κωνσταντίνου Πρωτοψάλτη Βυζαντίου» στά «Πρακτικά» τοÜ Β΄ ΔιεθνοÜς ΜουσικολογικοÜ καί
ΨαλτικοÜ Συνεδρίου, \Αθήνα 2006.

θως àναλάμβαναν οî πατριαρχικοί Πρωτοψάλτες στήν âπίσημη Πατριαρχική
Σχολή»15.
Σύμφωνα μέ τούς συγχρόνους του ï Πρωτοψάλτης •πÉρξε «àμίμητος
âν τ΅ ψάλλειν»16 λόγω τÉς âξαιρετικά σπάνιας καί âντελ΅ς χαρακτηριστικÉς καλλιφωνίας του17, τοÜ îεροπρεποÜς παραδοσιακοÜ ψαλτικοÜ του
≈φους, καθώς καί τÉς σεμνοπρεποÜς στάσεώς του στό àναλόγιο, «œστε συνέρρεεν» στόν πατριαρχικό ναό ôπειρο πλÉθος λαοÜ «¥να... âμπλησθ΅σι
τÉς γλυκυτάτης φωνÉς καί μελωδίας τοÜ τέ μουσικοÜ τέττιγος τÉς âκκλησίας
àοιδίμου Κωνσταντίνου Πρωτοψάλτου»18 καί νά γευτοÜν «τοÜ θαυμασίου καί
σεβαστοÜ âκείνου âκκλησιαστικοÜ ≈φους, ¬περ àπέσταζεν âκ τοÜ μελιρρύτου
αéτοÜ στόματος, μή κινουμένου âν τ΅ ψάλλειν οéδενός τ΅ν μελ΅ν τοÜ σώματος, οéδ’ αéτÉς αéτοÜ τÉς κεφαλÉς παντελ΅ς, μόνον δέ τ΅ν χειλέων»19.
^Η σοβαρότητα τοÜ χαρακτÉρα του καί τό qθος του âνέπνεαν âκτίμηση
καί σεβασμό «καί μόνη ™ σεμνοπρεπής καί α¨δέσιμος μορφή καί παρουσία
τοÜ μακαρίου διδασκάλου ¦ρκει πρός διδασκαλίαν καί διόρθωσιν τ΅ν τά φαύλα πραττόντων καί διαλογιζομένων»20. ‰Αλλωστε ™ âκτίμηση καί ™ àγάπη τ΅ν
συγχρόνων του -îεραρχ΅ν καί λαοÜ-, πρός τό πρόσωπο καί τήν ψαλτική του
δεινότητα, qταν âξαιρετικά μεγάλη καί τόν περιέβαλε μέχρι τόν θάνατό
του. Χαρακτηριστικά àναφέρεται, ¬τι ¬ταν àναγκάσθηκε λόγω γήρατος καί
àσθενείας τ΅ν ποδι΅ν του νά παραιτηθεÖ àπό τό àναλόγιο, ï πρώην Πατριάρχης Κωνστάντιος Α΄, ï àπό Σιναίου, öλεγε: «‰Αν ¦μην Πατριάρχης,
âσκόπευον νά •ψηλώσω τό κάθισμα τοÜ στασιδίου τοÜ Πρωτοψάλτου, καί διά
τοÜ φορείου νά τόν φέρω νά ψάλλη, öστω καί καθήμενος»21.
^Ο ΚωνσταντÖνος, λόγω τÉς θέσεως πού κατεÖχε, εrχε βαθειά συναίσθηση τοÜ καθήκοντος àλλά καί τÉς •ποχρέωσης γιά τή διατήρηση τÉς ψαλ15. Βλ. στή «Διατριβή âπί Διδακτορία» τοÜ Κωνσταντίνου Τερζοπούλου «^Ο Πρωτοψάλτης τÉς Μεγάλης τοÜ ΧριστοÜ \Εκκλησίας ΚωνσταντÖνος Βυζάντιος», \Αθήναι 2004, σελ. 120. Πρβ. τοÜ ¨δίου
«Ποικιλία τέρπουσα. ^Η μελοποιΐα στήν \Ανθολογία Στιχηραρίου τοÜ Πρωτοψάλτου τÉς Μεγάλης
τοÜ ΧριστοÜ \Εκκλησίας Κωνσταντίνου τοÜ Βυζαντίου» στά Πρακτικά» τοÜ Β΄ ΔιεθνοÜς ΜουσικολογικοÜ καί ΨαλτικοÜ Συνεδρίου, \Αθήνα 2006.
16. «^Ομολογ΅ -γράφει ï Στέφανος Λαμπαδάριος (βλ. Κωνσταντίνου Πρωτοψάλτου «ΤαμεÖον \Ανθολογίας», τόμ. Β΄ âν Κωνσταντινουπόλει 1846, στόν âπίλογο, ¬τι οé μικράν äπήντησα δυσκολίαν -προκειμένου νά καταγράψει τά μέλη πού τοÜ •παγόρευε ï ΚωνσταντÖνος- ε¨ς τήν γραφήν, διά τό λίαν δυσμίμητον τÉς φωνητικÉς παραστάσεως τοÜ Κωνσταντίνου Πρωτοψάλτου, ¬στις κατά τινα ¨διάζουσαν
εéστροφίαν τοÜ λάρυγγος, ποικίλει πολλαχ΅ς μίαν καί τήν αéτήν φωνήν, μέρος μέν αéτÉς πραότερον,
μέρος δε γογενώτερον...».
17. «ΤοιοÜτον δ’ âκ’ φύσεως àξιόλογον, καί ¨διάζον αéτ΅ μόνω, προτέρημα εrχεν ™ εéλύγιστος καί äδύφθογγος αéτοÜ φωνή, œστε μεταξύ τ΅ν φων΅ν καί ôλλων πολλ΅ν συμψαλλόντων, ™ τοÜ Πρωτοψάλτου
φωνή διεκρίνετο καθαρ΅ς àκουομένη». Βλ. Θ. Μ. \Αριστοκλέους «Κωνσταντίνου Α΄ τοÜ àπό Σιναίου» ¬.π. σ. 65.
18. Βλ. Θ. Μ. \Αριστοκλέους «Κωνσταντίου Α΄ τοÜ àπό Σιναίου», ¬.π. σ. 13-14.
19. ≤.α. σ. 65
20. Β. Κωνσταντίνου \Αναστασιματάριον, \Εν Κωνσταντινουπόλει 1863, σ. στ΄.
21. Θ. Μ. \Αριστοκλέους, «Κωνσταντίνου Α΄ τοÜ àπό Σιναίου», ¬.π. σ. 65-66.

τικÉς καί λειτουργικÉς παράδοσης καί μάλιστα âκείνης τοÜ ΠατριαρχικοÜ
ναοÜ. Αéτό τό βλέπομε àπό τήν àντίθεσή του πρός τή Νέα Μέθοδο, τήν
πολεμική του κατά τοÜ Λεσβίου Συστήματος22, καθώς καί τή φροντίδα του
νά κρατήσει àπό νεαρÉς äλικίας σημειώσεις σχετικά μέ τήν τάξη τ΅ν τελουμένων στόν Πατριαρχικό Ναό καί οî ïποÖες àργότερα àποτέλεσαν τή
βάση γιά τή σύνταξη τοÜ περίφημου ΤυπικοÜ του23.
\Εκτός àπό μελίρρυτος ψαλμωδός, ï ΚωνσταντÖνος, •πÉρξε καί περίφημος μελοποιός. Αéτό àποδεικνύεται àπό τήν àποδοχή που γνώρισε τό
öργο του àπό τούς συγχρόνους -εrναι χαρακτηριστικό ¬τι âντάχθηκε στό
κανονικό ρεπερτόριο τ΅ν ψαλτ΅ν τÉς Κωνσταντινουπόλεως καί στό διδακτικό πρόγραμμα τ΅ν Μαθημάτων τÉς Ε΄ ΠατριαρχικÉς ΣχολÉς24 -καί τούς
μεταγενεστέρους του25, πού καί σήμερα θεωρεÖται ¬τι δέν σηματοδοτεÖ μόνο τήν âποχή του, àλλά καί ïριοθετεÖ σέ σημαντικό βαθμό καί τή μετέπειτα ψαλτική μέ âπιδράσεις πού φθάνουν μέχρι τής ™μέρες μας.
Καί πρίν àλλά κυρίως μετά τήν καθιέρωση τÉς Νέας Μεθόδου καί ¨διαίτερα τ΅ν âντύπων âκδόσεών της, ™ προσφορά του στήν ψαλτική Τέχνη
τÉς \Εκκλησίας μας γίνεται γνωστή καί τεκμηριώνεται àπό τίς âξÉς κυρίως
öντυπες âκδόσεις: «Δοξαστάριον» (1840-41)26, «ΤαμεÖον \Ανθολογίας»
(1845)27 καί «\Αναστασιματάριον àργόν καί σύντομον» (1863)28. Καθοριστική εrναι καί ™ προσφορά του στήν τελική διαμόρφωση τοÜ \Αναστασιματαρίου Πέτρου Πελοποννησίου, τÉς öκδοσης τοÜ 1839, àφού ¬πως àναφέρει
™ προμετωπίδα του, âκδίδεται ½ς «¦δη âπιδιορθωθέν μετά προσθήκης παρά
Κωνσταντίνου Πρωτοψάλτου» -σημειώνω ¬τι πρόκειται γιά τό €διο \Αναστα22. ^Ο ΚωνσταντÖνος àντέδρασε μέ τό κÜρος του àποτελεσματικά κατά τÉς καθιέρωσης τοÜ Λεσβίου Συστήματος, àλλά καί κατά τοÜ τετραφώνου συστήματος τοÜ Χαβιαρά καί τ΅ν \Αλφαβητικ΅ν
Συστημάτων τοÜ Βουκουρεστίου καί τοÜ Παϊσίου ΞηροποταμηνοÜ. Βλ. \Αντωνίου \Ι. Κωνσταντινίδη
«^Ο ΚωνσταντÖνος Βυζάντιος Πρωτοψάλτης καί ™ àντιμετώπιση τοÜ ζητήματος τÉς τετραφωνίας καί
τοÜ Λεσβίου Συστήματος» ¬.π.
23. «Τυπικόν âκκλησιαστικόν, κατά τό ≈φος τÉς τοÜ ΧριστοÜ μεγάλης âκκλησίας. \Εκ μακρÄς τÉς πείρας καί πολλ΅ν σημειώσεων τ΅ν κατά καιρούς χρηματισάντων Πρωτοψαλτ΅ν συλλεγέν, καί âκθοδέν παρά Κωνσταντίνου Πρωτοψάλτου τÉς μεγάλης âκκλησίας. \Εν Κωνσταντινουπόλει, âκ τÉς τυπογραφίας τ΅ν
àδελφ΅ν \Ιγνατιαδ΅ν, αωλη΄, 1838». Δεύτερη öκδοση τό 1851. ‰Εκτοτε καί μέχρι τοÜ 1885 ξαναεκδόθηκε πολλές φορές.
24. Βλ. Κρηπίς Θ. Φωκαέως, 1842, σ. 123. Καί γιά τή Σχολή βλ. Γ. Παπαδοπούλου «^Ιστορική \Επισκόπησις τÉς ΒυζαντινÉς \ΕκκλησιαστικÉς ΜουσικÉς àπό τ΅ν àποστολικ΅ν χρόνων μέχρι τ΅ν καθ’
™μÄς (1-1900), \ΑθÉναι, 1904, σ. 239-248.
25. ‰Εργα τοÜ Κωνσταντίνου συναντοÜμε, âκτός àπό τίς δικές του âκδόσεις καί στό «ΤαμεÖον \Ανθολογίας τοÜ Γρηγορίου Πρωτοψάλτου» (χερουβικά), τόμ. Β΄, 1834, στό Νικολάου Σμύρνης «Νέον ΤαμεÖον \Ανθολογίας» (χερουβικά), τόμ. Γ΄, 1867, σέ διάφορα (âγκόλπια κ.λπ.) τÉς Κωνσταντινουπόλεως καί τοÜ ^Αγίου ≠Ορους.
26. Βλ. Γ. \Ι. Χατζηθεοδώρου «Βιβλιογραφία τÉς ΒυζαντινÉς \ΕκκλησιαστικÉς ΜουσικÉς», ¬.π., σ. 91,
àρ. 43.
27. ë.à. σ. 87, àρ. 39.
28. ë.à. σ. 134, àρ. 96.

σιματάριο πού âπεκράτησε μέχρι σήμερα- μÄλλον κακ΅ς -νά àναφέρεται
½ς «Πέτρου καί \Ιωάννου»- καθώς âπίσης καί στήν περίφημη «Μουσική Κυψέλη» τοÜ Στεφάνου Λαμπαδαρίου (1857) àφού καί σ’ αéτÉς τήν προμετωπίδα àναγράφεται ¬τι εrναι «Κατά δέ τήν προφοράν πρός τό τοÜ Κωνσταντίνου Πρωτοψάλτου». Μέσα àπό αéτές τίς âκδόσεις, καθώς καί àπό τή
χειρόγραφη παράδοση, ï ΚωνσταντÖνος, àναδεικνύεται ùχι μόνο ôριστος
μελοποιός àλλά καί àξιόλογος κωδικογράφος29, âξηγητής30 καί συντμητιτής31. ≠Ολα δέ μαζί ïλοκληρώνουν τή μουσική του προσωπικότητα καί τόν
συγκαταλέγουν στή χορεία τ΅ν σημαντικότερων Πρωτοψαλτ΅ν, τ΅ν κάτω
χρόνων, πού àνέδειξε ™ \Ορθόδοξη \Ανατολική \Εκκλησία.

Τό «Δοξαστάριον» τοÜ Κωνσταντίνου
\Από τά «Δοξαστάρια» πού âξεδόθησαν κατά καιρούς καί àπό διαφόρους -πλήν τοÜ Πέτρου Πελοποννησίου- àσφαλ΅ς âξέχουσα θέση öχει τό
δίτομο «Δοξαστάριον» τοÜ Πρωτοψάλτου Κωνσταντίνου τοÜ Βυζαντίου,
πού âξεδόθη γιά πρώτη φορά τό 1840-1.
^Η öκδοση τοÜ βιβλίου αéτοÜ πού συμπίπτει καί μέ τό θάνατο τοÜ Χουρμουζίου Χαρτοφύλακα (+1839) âγκαινιάζει âπίσημα μέσω τοÜ τύπου τήν
àντεπίθεση του Κωνσταντίνου -μέχρι τότε μÄλλον qταν κάπως παραμερισμένος λόγω τÉς àντίθεσής του πρός τή Νέα Μέθοδο πού ¦δη διδασκόταν
àπό ε¨κοσαετίας âπίσημα καί εrχε πλέον καθιερωθεÖ, ï ïποÖος μέ τή βοήθεια τ΅ν μαθητ΅ν θά προχωρήσει στή συνέχεια καί στήν öκδοση τÉς δίτομης \Ανθολογίας του (1846-46)32 καί θά συντάξει τό «\Αναστασιματάριόν»
του -αéτό θά âκδοθεÖ μετά τό θάνατό του τό 186333. \Εν τ΅ μεταξύ ¦δη τό
1839 âκδίδεται àπό τόν Φωκαέα τό \Αναστασιματάριον τοÜ Πέτρου «âπιδιορθωθέν -¬μως- μετά προσθήκης, παρά Κωνσταντίνου Πρωτοψάλτου». Τό
€διο καί μέ τή «Μουσική Κυψέλη» πού âκδίδεται τό 1857 àπό τόν Δομέστικο Στέφανο, καί εrναι μέν «κατά τό μέλος σύμφωνος πρός τό Δοξαστάριον
Πέτρου Λαμπαδαρίου τοÜ Πελοπον. κατά δέ τήν προφοράν πρός τό τοÜ Κωνσταντίνου Πρωτοψάλτου»34.
Το Δοξαστάριον τό συνθέτει καί τό âκδίδει ï ΚωνσταντÖνος âπειδή τόν
29. Βλ. π. Κωνσταντίνου Τερζοπούλου «^Ο Πρωτοψάλτης τÉς Μεγάλης τοÜ ΧριστοÜ \Εκκλησίας
ΚωνσταντÖνος Βυζάντιος», ¬.π. Μέρος δεύτερο, 153 κ.â.
30. ë.à.
31. ë.à.
32. Βλ. Γ. \Ι. Χατζηθεοδώρου «Βιβλιογραφία τÉς ΒυζαντινÉς \ΕκκλησιαστικÉς ΜουσικÉς, ¬.π. σ. 87,
àρ. 39 καί σ. 91, àρ. 43.
33. Βλ. Γ. \Ι. Χατζηθεοδώρου «Βιβλιογραφία τÉς ΒυζαντινÉς \ΕκκλησιαστικÉς ΜουσικÉς», ¬.π.
σ.‰134,, àρ. 96.
34. Βλ. Γ. \Ι. Χατζηθεοδώρου «Βιβλιογραφία τÉς ΒυζαντινÉς \ΕκκλησιαστικÉς ΜουσικÉς», ¬.π. σ. 79,
àρ. 28.

àπασχολεÖ τό θέμα «τÉς ποικιλίας âν τFÉ âκκλησιαστικFÉ μουσικFÉ». Γιά τό λόγο αéτό καί âπειδή, ¬πως àναφέρει στόν πρόλογό του, εrχε ½ς σκοπό τόν
«μετά σεμνοπρεποÜς καλλωπισμόν αéτÉς», γράφει ¬τι: «μελίσσης δίκην, τό
ôριστον âξ êπάντων âπιμόνως συλλεξάμενος, Kαί τούτω τήν σεμνοπρεπÉ συγκεραννύς ποικιλίαν ¥να μή προσκορÉς τοÖς àκροαταÖς ï ψάλλων καθίσταται,
μετεποίησα âπί τό àργοσύντομον πÄσαν τήν σειράν τ΅ν Δοξαστικ΅ν του ëνιαυτοÜ, τόν μέσον παντός μέλους, ½ς ο¥ον τε, διατηρήσας ¬ρον καί àπό τοÜ μονοτόνου ¬λως âκκλίνων». Μέ αéτά ï ΚωνσταντÖνος δίνει àκριβώς τή φύση
àλλά καί τό σκοπό τÉς âργασίας του. ‰Ετσι διακρίνουμε στά μέλη τοÜ Δοξασταρίου ≤να νέο καί σεμνοπρεπÉ καλλωπισμό τοÜ μέλους τοÜ Πέτρου
Πελοποννησίου πρός τό àργότερο. Δηλαδή παίρνει ½ς βάση καί σκελετό τό
μέλος τοÜ Πέτρου καί τό πλαταίνει μέ τρόπο πού γίνεται μέν àργότερο
àλλά ùχι τόσο ¬σο τοÜ \Ιακώβου35. \ΑποτελεÖ μέ τόν τρόπο αéτό ≤να μέσο
¬ρο μεταξύ τ΅ν δύο μελοποι΅ν, τοÜ συντόμου Πέτρου καί τοÜ àργοÜ \Ιακώβου, πού θά χαρακτηρισθεÖ àργοσύντομος. Πέραν αéτοÜ καί öχοντας •π’
ùψιν του τόν \Ιάκωβο χρησιμοποιεÖ μέ öντεχνο τρόπο τήν παραχορδή καί
âπίσης χρωματίζει ¨διαίτερα λέξεις πού âκφράζουν ¨διαίτερες öννοιες καί
συναισθήματα.
Μέ τό Δοξαστάριο αéτό ï ΚωνσταντÖνος δημιουργεÖ ≤να àργοσύντομο
τύπο μελοποιΐας, τόν ïποÖο παραδίδει, ½ς δεÖγμα âξελίξεως τοÜ νέου στιχηραρικοÜ μέλους ¬πως αéτό öφθασε μέχρι τόν ΙΘ΄ α¨΅να. Τόν «κατ’ öννοιαν» καλλωπισμένο καί διανθισμένο αéτό τύπο, θά τόν àκολουθήσουν στή
συνέχεια καί ôλλοι, οî μαθητές καί συνεργάτες του, \Ιωάννης Νεοχωρίτης
ï Πρωτοψάλτης καί Στέφανος Λαμπαδάριος καί μετά àπό αéτούς ï Νικόλαος Σμύρνης36, ï Γεώργιος Ραιδεστηνός37, ï Πέτρος Φιλανθίδης38, ï Θεμ.
Γεωργιάδης39 (¨διαίτερα οî δύο τελευταÖοι) καί ôλλοι νεώτεροι.
Τό Δοξαστάριον τοÜ Κωνσταντίνου öτυχε εéρείας àποδοχÉς àπό τόν îεροψαλτικό κόσμο καί θεωρήθηκε ½ς τό βιβλίο πού ™ μελέτη του μπορεÖ νά
προσφέρει âκτός àπό «ποικιλία τέρπουσα»40 καί τή μύηση στήν παλαιότερη ψαλτική πρÄξη àφού àποτελεÖ τό συνδετικό κρίκο τÉς νεώτερης μέ τό
παρελθόν.

Οî âκδόσεις τοÜ Δοξασταρίου
Τό Δοξαστάριον τοÜ Κωνσταντίνου παρά τή μεγάλη του σημασία, τήν
âκτίμηση καί τήν àποδοχή του àπό τόν îεροψαλτικό κόσμο δέν γνώρισε πολ35. \Ιακώβου Πρωτοψάλτου «Δοξαστάριον» âν Κωνσταντινουπόλει, 1836.
36. Νικολάου Πρωτοψάλτου Σμύρνης «Δοξαστάριον τοÜ ¬λου âνιαυτοÜ», âν ΣμύρνFη, 1873.
37. Γεωργίου ΡαιδεστηνοÜ «Πεντηκοστάριον», âν Κωνσταντινουπόλει, 1886.
38. Πέτρου Γ. Φιλανθίδου «\ΑθωνιÄς», âν Κωνσταντινουπόλει, 1906.
39. Θεμ. Γεωργιάδου, «Νέον Δοξαστάριον», Θεσσαλονίκη 1934.

λές âπανεκδόσεις, €σως âπειδή προτιμήθηκε àπό τούς συνεργάτες - μαθητές του προτιμότερο να προβοÜν σέ âκδόσεις καί ôλλων öργων του, ε€τε
διότι προτιμήθηκαν οî âκδόσεις μεταγενεστέρων μέ μελοποιήσεις πάνω
στόν τύπο τÉς μελοποιΐας πού παραδόθηκε àπό τόν ΚωνσταντÖνο. \Εκτός
àπό τήν πρώτη öκδοση τοÜ Δοξασταρίου γνωρίζω καί μιά ôλλη, ôγνωστη
καί περίεργη, πού τή χαρακτηρίζω κλεψίτυπη, γιατί στήν προμετωπίδα της
δέν àναγράφει οûτε τόπο, οûτε χρόνο âκτύπωσης. Τήν öκδοση αéτή öχω στή
βιβλιοθήκη μου καί ¬πως γράφω καί στή «Βιβλιογραφία»41 μου -σ. 94, αρ.
34- •πολογίζω ¬τι öχει âκδοθεÖ γύρω στή δεκαετία τοÜ 1880, δέν àποκλείεται καί àργότερα ùχι ¬μως μετά τό 1900. ‰Ισως νά πρόκειται γιά öκδοση μέ
σκοπό νά χρησιμοποιηθεÖ ½ς διδακτικό βιβλίο σέ κάποια àπό τός Πατριαρχικές Μουσικές Σχολές àφού γνωρίζομε ¬τι εrχε συμπεριληφθεÖ στή
διδακτέα ≈λη τους42. Τό 1960 ï Μιχαήλ Πολυχρονάκης, στά πλαίσια àνατυπώσεών του παλαι΅ν μουσικ΅ν âκδόσεων, âξέδωσε μεταξύ ôλλων καί τόν
πρώτο τόμο τοÜ Δοξασταρίου, δίχως χρονιά âκδόσεως.
Σήμερα, ï συνεχιστής τÉς σπουδαίας αéτÉς âκδοτικÉς προσπάθειας,
υîός του \Ιωάννης Πολυχρονάκης, παραδίδει στόν îεροψαλτικό κόσμο τό
Δοξαστάριον τοÜ Κωνσταντίνου, σέ νέα àπαράλλακτη àνατύπωση καί τ΅ν
δύο τόμων του.
Πιστεύω ¬τι ™ âπανένταξη στήν κυκλοφορία τοÜ σπουδαιότατου, γιά τήν
πράξη καί τή μελέτη τÉς ΨαλτικÉς μας Τέχνης, κλασικοÜ αéτοÜ βιβλίου ùχι
μόνο θά καλύψει τό κενό τÉς σπανιότητάς του, àλλά καί θά àποτελέσει
πολύτιμο àπόκτημα καί βοήθημα γιά ¬σους àσχολοÜνται καί μελετοÜν σοβαρά τήν πρÄξη καί τή θεωρία τÉς γνήσιας ψαλτικÉς μας κληρονομιÄς.
Γεώργιος \Ι. Χατζηθεοδώρου
‰Εγραψα στήν Κάλυμνο
στίς 29-12-2006

41. Γεωργίου Χατζηθεοδώρου «Βιβλιογραφία τÉς ΒυζαντινÉς \ΕκκλησιαστικÉς ΜουσικÉς», ¬.π.
42. Βλ. γιά τήν Ε΄ Πατριαρχική Μουσική Σχολή στό Γ. \Ι. Παπαδοπούλου «^Ιστορική \Επισκόπησις»,
¬.π. σ. 169.

