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ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ
Ἡ µεθοδικὴ σύνταξη βιβλιογραφίας -ἐπαρκὴς πλέον κλάδος τῆς ἐπιστήµης τῆς βιβλιοθηκονοµίας- παράγει πλήρεις ἢ ἐπιλεκτικοὺς καταλόγους ἐντύπων µὲ βάση κάποια κοινὰ χαρακτηριστικά, ὅπως τὴν συγγραφικὴ πατρότητα, τὴν θεµατικὴ τοῦ
ἀντικειµένου, τὸν τόπο καὶ τὸν ἀριθµὸ ἔκδοσης, κ.ἄ. Τέτοιας λογῆς ἐµπεριστατωµένοι κατάλογοι εἶναι ἀπαραίτητα χρηστικὰ ἐργαλεῖα γιὰ τὴν ἐκπόνηση ὁποιασδήποτε
µορφῆς ἐρευνητικοῦ ἔργου.
Ἡ πρακτικὴ τῆς σύνταξης βιβλιογραφίας στὴν Ἑλλάδα χαρακτηρίζεται, λίγο ἕως
πολύ, ἀπὸ ἔλλειψη ἑνιαίας συντακτικῆς ἀρχῆς (ὡς πρὸς παγκοσµίως ἀποδεκτὰ πρότυπα π.χ. Harvard, bibtex, ieee, apa κ.α). Ἐπίσης, κάποιες φορές, δὲ γίνεται κανένας
διαχωρισµὸς µεταξύ τῆς βιβλιογραφίας ποὺ ὄντως χρησιµοποιήθηκε γιὰ τὴν
ἑκάστοτε συγγραφή, καὶ ἐκείνης ποὺ εἶναι µόνον µιὰ εὐρύτερη ἐπισκόπηση καὶ
καταγραφὴ πηγῶν, ποὺ δὲν µελετήθηκαν µέν, εἶναι ὅµως θεµατικὰ παρεµφερεῖς τοῦ
ἐκάστοτε ἐκπονηθέντος ἔργου. Ἐπιπλέον, ἀξίζει νὰ ἐπισηµανθεῖ ἐδῶ καὶ ἡ σχεδὸν
παντελὴς ἀπουσία κριτικῆς βιβλιογραφίας σὲ πολλὰ γνωστικὰ ἀντικείµενα.
Εἰδικότερα, σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ τὴν καταγραφὴ τῶν ἐντύπων τῆς Βυζαντινῆς
Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς (ἐκλαµβανοµένης ὡς τέχνης, ἀλλὰ κυρίως ὡς γνωστικοῦ
ἀντικειµένου τῆς ἐπιστήµης), ἦταν µέχρι σήµερα καταφανὴς ἡ ἔλλειψη συγκροτηµένης καὶ λεπτοµεροῦς βιβλιογραφίας, ἡ ὁποία θὰ κατέγραφε τὸ σύνολο τῆς ἔντυπης
παραγωγῆς µὲ πλήρη καὶ ἐπιστηµονικὸ τρόπο.
Τὸ κενὸ αὐτὸ ἦλθε νὰ συµπληρώσει τὸ ἔργο τοῦ Γ. Χατζηθεοδώρου, Βιβλιογραφία
τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς (Α' τόµος: 1821-1899, Β' τόµος: 19001999).
Μὲ τὴ συµπλήρωση τοῦ Β' τόµου γίνεται καταρχὴν εὐρέως γνωστὸς ὁ ἀριθµὸς τῶν
ἐκδοθέντων βιβλίων (πρωτογενῶν συγγραµµάτων καὶ ἀνατύπων) κατὰ τὴν περίοδο
δύο περίπου αἰώνων. Ἔτσι, ὁ ἀναγνώστης, ὁ ψάλτης, καὶ ὁ ἐρευνητής, µποροῦν ν’
ἀποκτήσουν µιὰ γενικὴ εἰκόνα τῆς ἐκδοτικῆς δραστηριότητας ποὺ ἀφορᾶ τὴν
ἑλληνικὴ ἐκκλησιαστικὴ µουσικὴ καὶ τῶν συντελεστῶν της. Ἀπὸ τὸ σηµεῖο αὐτὸ
ἀνοίγει αἰσθητὰ ὁ ὁρίζοντας τῆς ἔρευνας· µπορεῖ, δηλαδή, νὰ ἐρευνηθεῖ ἡ τυπολογία
τῶν ἐντύπων (ἀµιγῶς µουσικὸ κείµενο, µουσικὴ ἐφηµερίδα, περιοδικό, κ.ἄ.), τὸ περιεχόµενό τους (Ἀνθολογία, Ἀναστασιµατάριο, ∆οξαστάριο, κ.α.), ἡ συχνότητα ἔκδοσης καὶ ἐπανέκδοσής τους, ὁ τόπος, ὁ τρόπος, ἡ ποιότητα καὶ ἡ ποσότητα τῆς ἔκδοσης, ὁ βαθµὸς ἑδραίωσής τους στὸν ψαλτικὸ κόσµο, καί, τέλος, τὰ πρόσωπα ποὺ
ἐµπλέκονται σ’ αὐτὴ τὴ δραστηριότητα (τυπογράφοι κ.ἄ.). Στὸν παρόντα Β' τόµο, γιὰ
πρώτη φορά, παρατίθεται καὶ ἡ βιβλιογραφικὴ παραγωγὴ τῶν Ἑλλήνων τῆς ∆ιασπορᾶς, τῶν ὁποίων ἡ βαρύτητα ἦταν καθοριστικὴ γιὰ τὴ συνέχιση ἢ µὴ τῆς µονοφωνικῆς καί, ἀντίστοιχα, τῆς πολυφωνικῆς ἐκκλησιαστικῆς µουσικῆς στὸ ἐξωτερικό.
Γιὰ πρώτη φορά, ἐπίσης, καὶ γιὰ τὴν ἴδια χρονικὴ περίοδο, παρατίθεται ἀλφαβητικὰ
καὶ ἡ κατὰ τὸ δυνατὸν πληρέστερη ξενόγλωσση βιβλιογραφία, τὰ ἔργα δηλαδὴ τῶν
ξένων ἐρευνητῶν ποὺ ἀσχολήθηκαν µὲ τὴ µονόφωνη ἐκκλησιαστικὴ βυζαντινὴ µουσική, εἴτε σὲ µουσικό, εἴτε σὲ µουσικολογικὸ ἐπίπεδο. Ξεχωρίζουν ἀσφαλῶς οἱ µνη-
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µειώδεις ἐκδόσεις τοῦ Πανεπιστηµίου τῆς Κοπεγχάγης (Monumenta Musicae Byzantinae), ὅπως ἐπίσης καὶ οἱ πολυάριθµες ἐκδόσεις καὶ ἐπανεκδόσεις ρουµάνικων
ἐντύπων µὲ προεξάρχοντες αὐτές τοῦ Ioan. Popescu. Ἐδῶ πρέπει νὰ σηµειωθεῖ πὼς
ὑπῆρξε µιὰ δυσκολία ὡς πρὸς τὴν εὕρεση τῶν σλαβόφωνων ἔργων, ἰδιαίτερα δὲ τῶν
ὀλίγιστων ρωσικῶν, ὄχι τόσο λόγω τοῦ Κυριλλικοῦ ἀλφαβήτου, ὅσο κυρίως λόγω
τῆς ἔλλειψής τους, ἐξ’ αἰτίας τῶν ἰδιαίτερων καὶ ἀντίξοων πολιτικῶν συνθηκῶν,
ὅπως π.χ. στὴν Σερβία, ὅπου δὲν ὑπάρχει οὔτε ἕνα ἔντυπο µουσικὸ στὸν κ΄ αἰώνα.
Πιθανὲς ἐλλείψεις ἢ τυχὸν ἐντοπισµοί νέων πηγῶν θὰ ἐκτεθοῦν ὑπὸ µορφὴν παραρτήµατος.
Τέλος, µὲ τὴν ὁλοκλήρωση τοῦ παρόντος ὀγκώδους τόµου, εὐρύνεται καὶ ὁ ὁρίζοντας τῆς χρήσης τῆς τεχνολογίας ὡς πρὸς τὴ διαχείριση τῆς ἐξειδικευµένης βιβλιογραφίας τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς, γεγονὸς ποὺ µέχρι τώρα δὲν ἔχει πραγµατοποιηθεῖ ἀπὸ τὰ ὑφιστάµενα πανεπιστηµιακὰ τµήµατα ἢ ἄλλον ἰδιωτικὸ φορέα.

Θεσσαλονίκη, 10 Ἀπριλίου 2014
Μιλτιάδης Παππᾶς
Ἄρχων Α΄ ∆οµέστικος τῆς Μ.Χ.Ε.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στὸν πρῶτο τόµο τῆς Βιβλιογραφίας (περίοδος πρώτη 1820-1899) ἀναφέρθηκα
γενικὰ στὴν ἔναρξη τῆς ἐφαρµογῆς τῆς τυπογραφίας στὴ βυζαντινὴ µουσική, καθὼς
καὶ πιὸ εἰδικὰ στὴν ἀνὰ δεκαετία ἐκδοτικὴ δραστηριότητα αὐτῆς τῆς περιόδου.
Ἑποµένως, ἐδῶ συνεχίζω γιὰ τὴ δεύτερη περίοδο (1900-1999) ποὺ περιλαβάνεται
στὴν παροῦσα ἐργασία.
Ἐξετάζοντας τὶς ἐκδόσεις τῶν µουσικῶν βιβλίων τῆς ἐκκλησιαστικῆς µας
µουσικῆς κατὰ τὴ διὰρκεια τοῦ κ΄ αἰώνα, παρατηροῦµε σὲ γενικὲς γραµµὲς τὰ ἑξῆς:
α) ἀριθµητικὴ ἱσορροπία µεταξὺ τῶν µουσικῶν καὶ τῶν θεωρητικῶν ἐντύπων,
ἰδιαίτερα κατὰ τὸ τελευταῖο τέταρτο τοῦ αἰώνα, ὅπου αὐξάνεται κατακόρυφα ἡ
ἔκδοση ἐργασιῶν µὲ θεωρητικο-µουσικολογικὸ περιεχόµενο· β) µεγαλύτερες ἀποκλίσεις ἀπὸ τὶς ἀρχικὲς ἐκδόσεις τοῦ ιθ΄ αἰώνα, ἰδιαίτερα κατὰ τὸ β΄ µισὸ τοῦ κ΄ αἰώνα
καὶ ἐν συνεχείᾳ τὶς ἀρχὲς τοῦ κα΄ αἰώνα, ποὺ σὲ πολλὲς περιπτώσεις ἀγγίζουν τὰ ὄρια
τῆς αὐθαιρεσίας1· γ) τάση γιὰ πιὸ προσδιοριστικὴ ἀποτύπωση τῶν µελῶν (ἀναλύσεις,
ἔλξεις κ.λπ.)· δ) τάση, ἀπὸ ὁρισµένους κύκλους, ἐπαναφορᾶς καὶ χρήσης καταργηµένων ἀπὸ τοὺς τρεῖς δασκάλους χαρακτήρων τῆς παλιᾶς γραφῆς· ε) εἰσαγωγὴ καὶ
ἀξιοποίηση τῆς τεχνολογίας καὶ τῶν µέσων της (πολύγραφοι, φωτοτυπίες, φωτοσυνθέσεις, ὑπολογιστές), εἰδικότερα ἀπὸ τὰ µέσα τῆς 8ης δεκαετίας· στ) µεγαλύτερη
περιγραφικὴ ἀπεικόνιση ἐννοιῶν λέξεων καὶ συναισθηµατικῶν καταστάσεων καὶ
ἄλλα. Ὅλα τὰ παραπάνω, σαφῶς ὅχι µόνο τὶς ἀποµακρύνουν ἀπὸ τὰ κλασικὰ πρότυπα, ἀλλὰ καὶ σὲ ἀρκετὲς περιπτώσεις µεταβάλλουν τὸν ἀρχικὸ ἱεροπρεπὴ χαρακτήρα
τῶν ἐκκλησιαστικῶν µελῶν2.
Ἐξιδεικεύοντας τὶς παρατηρήσεις µας, διαπιστώνουµε ὅτι τὸ εὖρος καὶ τὸ εἶδος
τῶν ὅποιων διαφοροποιήσεων, ποὺ σηµειώνονται µεταξὺ τῶν µουσικῶν ἐντύπων τῆς
βυζαντινῆς µουσικῆς τοῦ κ΄ αἰώνα, ἔχει ἄµεση συνάρτηση µὲ τὸ κύρος τῆς διδασκαλίας καὶ τῆς προσωπικότητας ἐκείνων ἀπὸ ὅπου προέρχονται.
Μὲ βάση τὰ παραπάνω, βλέπουµε, µεταξὺ τῶν προσώπων ποὺ µὲ τὸ ἔργο τους
ἐπηρέασαν ἢ καὶ εξακολουθοῦν νὰ ἐπηρεάζουν, νὰ ξεχωρίζουν βασικὰ δύο. Ὁ
Ἰωάννης Σακελλαρίδης καὶ ὁ Σίµων Καρᾶς· ὁ πρῶτος ὡς καινοτόµος µελωδός καὶ ὁ
δεύτερος ὡς δογµατικὸς θεωρητικός, καὶ συνεχιστὴς κατὰ ἕνα τρόπο τῆς µουσικολογικῆς ἐργασίας τοῦ ἄλλου µεγάλου τῆς ἐποχῆς (τέλη ιθ΄- µέσα κ΄ αἰώνα), τοῦ
Κωνσταντίνου Ψάχου.
1

Ἡ τάση αὐτὴ ξεκίνησε ἀπὸ τὸν ιθ΄αἰώνα, εὐθὺς µετὰ τὴν ἔκδοση τῶν πρώτων ἐντύπων τῆς βυζαντινῆς
µουσικῆς (Ἀναστασιµατάριον Π.Π. ἔκδ. Π. Ἐφεσίου -1821-, Ἀνθολογία Χουρµουζίου -1925- καὶ Εἱρµολόγιο Π.Π.-1825- ἔκδ. Χουρµουζίου) µὲ τὴν ἔκδοση τοῦ Ἀναστασιµαταρίου, τὸ 1832, ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν
Χουρµούζιο, ἐπηρεαζόµενο ἴσως ἀπὸ τὴν πληθωρικὴ ψαλτικὴ καὶ ὄχι µόνο προσωπικότητα τοῦ τότε
πρωτοψάλτη Κωνσταντίνου Βυζαντίου. Ἡ τάση συνεχίστηκε µὲ τὸν Κωνσταντῖνο καὶ τοὺς διαδόχους
του, καὶ ἐξακολουθεῖ µέχρι σήµερα. Βέβαια ὑπῆρξε στὰ τέλη τοῦ ιθ΄αἰώνα κάποια ἄκαρπη προπάθεια
ἐπιστροφῆς στὰ ἀρχικὰ πρότυπα (Κηλτζανίδης, Μουσικοδιδάσκαλοι τῆς Μουσικῆς Βιβλιοθήκης, Σακελλαρίδης, Βιολάκης κ.ἄ.), κάτι ποὺ παρατηρεῖται καὶ στὶς ἡµέρες µας, µὲ τὶς πολλές φωτοµηχανικὲς
ἀνατυπώσεις τῶν πρώτων ἐκδόσεων.
2
Γιὰ τὶς διαφοροποίησεις, βλ. Παύλου Χατζηπαπᾶ «Μορφολογικὰ χαρακτηριστικὰ τοῦ στιχηραρικοῦ
γένους τῆς ψαλτικῆς µελοποιίας κατὰ τὴν τελευταῖα περίοδο τῆς µουσικῆς σηµειογραφίας (1814 κ.ἑ.)»,
στὰ Πρακτικὰ τοῦ Β΄∆ιεθνοῦς Μουσικολογικοῦ Συνεδρίου. (Ἀθήνα 15-19 Ὀκτωβρίου 2003) «Τὰ Γένη
καὶ Εἴδη τῆς Βυζαντινῆς Μελοποιίας», Ἀθήνα 2006, σσ. 360-396.

14

Μεταξὺ αὐτῶν παρεµβαλλεται σίγουρα καὶ ὁ Κωνσταντῑνος Ψάχος, ὁ ἐρχοµὸς
τοῦ ὁποίου στὴν Αθηνα καὶ ἡ δηµιουργία τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς στὸ
Ωδεῖο Αθηνῶν, σηµατοδότησε, πέραν ἀπὸ τὴν οὐσιαστικὴ ἔναρξη τῆς θεωρητικῆς
καὶ µουσικολογικῆς ἀναζήτησης, στὸ νέο κέντρο τοῦ ἑλληνισµοῦ, ἐπίσης καὶ τὴ
συστηµατικὴ διδασκαλία της σὲ ἐπιστηµονική πλέον βάση. Όµως ὁ Ψάχος δὲν ἀσχολήθηκε σοβαρὰ µὲ ἐκδόσεις και βέβαια, ὡς µὴ ἐνεργὸς Ἱεροψάλτης καθιερώθηκε
κυρίως µόνο ὡς βαθὺς θεωρητικός.
Ἡ προσωπικότητα τοῦ Σακελλαρίδη κυριάρχησε στὰ πρώτα χρόνια τοῦ κ΄
αἰώνα, µὲ ἀποτέλεσµα ὅλες σχεδὸν οἱ ἑλληνικὲς παροικίες τοῦ ἐξωτερικοῦ, τουλάχιστον στὸ πρῶτο µισὸ τοῦ αἰώνα, νὰ ἀποδεχθοῦν καθολικὰ τὸ σύστηµά του καὶ νὰ
προβοῦν σὲ πολλὲς καὶ ἀλλεπάληλες ἐκδόσεις τοῦ ἔργου του· τὸ ἴδιο ἄλλωστε, ὰν καὶ
σὲ πολὺ µικρότερο βαθµό, συνέβη κατὰ τὸ ἴδιο διάστηµα καὶ στὸν ἑλλαδικὸ χῶρο.
Ἀπὸ τὸ δεύτερο ὅµως µισὸ τοῦ αἰώνα, λόγω τῶν ἐκδόσεων τῶν ἔργων, κυρίως τοῦ
Κωνσταντίνου Πρίγγου καὶ τοῦ Ἀθανασίου Καραµάνη, ποὺ ξεπέρασαν κατὰ πολὺ τὰ
ὄρια τῆς Ἑλλάδας, ἄρχισε νὰ ὑποχωρεῖ τὸ φαινόµενο, καὶ σήµερα ἔχει ἐκλείψει
σχεδὸν ὁλοσχερῶς.
Ὁ Καρᾶς, ἐµβληµατικὴ φυσιογνωµία στὸ χῶρο καὶ στὴν ἔρευνα τῆς ἑλληνικῆς
(ἐκκλησιαστικῆς καὶ δηµοτικῆς) µουσικῆς, κατόρθωσε, µὲ τὴν µελετηρότητα καὶ
ἐπιµονή του, νὰ ἐµβαθύνει στὰ θεωρητικὰ θέµατα τῆς ἐκκλησιαστικῆς µουσικῆς, ὅσο
κανένας σύγχρονός του, ἐξαιρουµένου ἀσφαλῶς τοῦ κάπως παλαιότερου Ψάχου, τὶς
άρχὲς ἄλλωστε τοῦ ὁποίου ακολούθησε οὐσιαστικά). Ἡ διδασκαλία τοῦ Καρᾶ, οἱ
ἀπόψεις καὶ τὸ θεωρητικό του σύστηµα, ἀπέκτησαν πολλοὺς φανατικοὺς ὀπαδούς,
ἰδιαίτερα στὶς ἡµέρες µας, ἀλλὰ καὶ πολλοὺς πολέµιους. Τὸ γεγονὸς εἶναι ὅτι οἱ
ἀπόψεις του περὶ τῶν ἢχων (µεγάλη καὶ πολὺ πέραν τῆς γνωστῆς ὀκτωηχίας, πολυηχία) καὶ περὶ τῆς ἐπαναφορᾶς παλαιῶν σηµαδίων στὴ σηµερινὴ γραφή, ἀποτυπώνεται
ἤδη σὲ ἐκδόσεις νεωτέρων, µὲ ἀποτέλεσµα αὐτὲς νὰ διαφοροποιοῦνται, χωρὶς
σοβαρὴ καὶ οὐσιαστικὴ αἰτία, ἀπὸ τὰ θεωρητικὰ καὶ ἐκδοτικὰ πρότυπα τῆς Νέας Μεθόδου, καὶ βέβαια νὰ δηµιουργοῦνται τριβές, οἱ ὁποῖες σὲ µερικὲς περιπτώσεις φθάνουν στὰ ἄκρα.
Ἄν τὰ µουσικὰ ἔντυπα τοῦ κ΄ αἰώνα, δὲν παρουσιάζουν τὴ γνησιότητα καὶ τὸ
ἐνδιαφέρον τῶν παλαιῶν, ἀντιθέτως, τὰ ἔντυπα µὲ περιεχόµενο θεωρητικό, µουσικολογικό, ἱστορικὸ κ.λπ., παρουσιάζουν πολὺ µεγαλύτερο ἐνδιαφέρον ἀπὸ ὅ,τι ἐκείνα
τοῦ ιθ΄ αἰώνα. Καὶ τοῦτο, γιατὶ ἡ σχετικὴ ἔρευνα στὸν κ΄ αἰώνα ἀναπτύχθηκε ἁλµατωδῶς, ἰδιαίτερα κατὰ τὴν τελευταία εἰκοσαετία του. Σ’ αὐτὸ συνετέλεσαν θετικὰ
διάφοροι παράγοντες, οἱ ὁποίοι θὰ ἀναφερθοῦν στὴ συνέχεια.
Ἤδη κατὰ τὶς δύο τελευταίες δεκαετίες τοῦ ιθ΄ αἰώνα εἶχε ἀρχίσει νὰ παρουσιάζεται µιὰ κάµψη, σὲ ὅ,τι αφορᾶ τὸν ἀριθµὸ καὶ τὴ σηµαντικότητα τῶν µουσικῶν
ἐκδόσεων τῆς Κωνσταντινούπολης. Βλέπουµε, λοιπόν, σὲ ὁλόκληρη τὴ δεκαετία τοῦ
1890 νὰ ἐκδίδεται ἐκεῖ µόνο ἕνα νέο καὶ ἐνδιαφέρον ἔντυπο, τὸ Ἕν Ἄνθος, 1896, τοῦ
πρωτοψάλτη τοῦ Παναγίου Τάφου, Ἀγαθαγγέλου Κυριαζίδη, ποὺ περιέχει καὶ
ὁρισµένα ἀνέκδοτα ἀρχαῖα µαθήµατα. Ὅλα τὰ ἄλλα εἶναι ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον στερεότυπες ἐπανεκδόσεις παλαιοτέρων βιβλίων. Ἀπεναντίας, στὴν Ἀθήνα παρατηρεῖται
µεγάλη ἐκδοτικὴ δραστηριότητα µὲ κύριους µελουργοὺς τὸν Ἰ. Σακελλαρίδη καὶ τὸν
Ἀνδρέα Τσικνόπουλο, µὲ βασικὸ τυπογράφο-ἐκδότη τὸν Σπυρίδωνα Κουσουλῖνο.
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Ὅµως, ἑνῶ συµβαίνουν αὐτά, τὴν ἴδια ἀκριβῶς χρονικὴ περίοδο, ἀναπτύσσεται
στὴν Κωνσταντινούπολη µιὰ ἐξαιρετικὴ δραστηριότητα, ἡ ὁποία ἔχει σχέση µὲ τὴ
θεωρητικὴ καὶ τὴ µουσικολογικὴ γενικότερα ἐξέταση τῆς βυζαντινῆς µουσικῆς.
Πρωταγωνιστεῖ ὁ δραστήριος Ἐκκλησιαστικὸς Μουσικὸς Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως, µέλη τοῦ ὁποίου εἶναι τὰ πλέον σηµαντικὰ στὸ ἀντικείµενο τῆς βυζαντινῆς
µουσικῆς πρόσωπα τῆς Κωνσταντινούπολης3. Στὶς ἐργασίες τῶν πρακτικῶν τοῦ Συλλόγου ποὺ ἐκδόθηκαν αὐτοτελῶς ὡς παραρτήµατα τῆς ’Εκκλησιαστικῆς Ἀληθείας4,
σὲ ἕξι τεύχη, µεταξὺ τῶν ἐτῶν 1900-1907, δηµοσιεύονται πολὺ καλὲς µελέτες, οἱ
ὁποίες σηµατοδοτοῦν τὴν ἔναρξη βαθύτερης ἔρευνας γιὰ τὴν ἐκκλησιαστική µας
µουσική.
Μὲ τὴν εἴσοδο στὸν κ΄ αἰώνα καὶ στὴ δεκαετία 1900-10, παρατηρεῖται
ἀντίστοιχη κίνηση καὶ στὴν Ἀθήνα, ὅπως φανερώνει ἡ ἔκδοση τῆς περίφηµης
µουσικῆς ἐφηµερίδας Φόρµιγξ, ἡ ὁποία στὰ 11 περίπου χρόνια τῆς κυκλοφορίας της
(1900-1911), φιλοξένησε σωρεία ἄρθρων καὶ µελετῶν µὲ βασικὸ ἀντικείµενο τὴν
ἐκκλησιαστικὴ µουσική. Κατὰ τὴ δεκαετία αὐτὴ παρατηρεῖται καὶ µεγάλη αὔξηση
τῶν αὐτοτελῶν ἐκδόσεων καὶ ἐπανεκδόσεων µουσικῶν βιβλίων, ὁ συνολικὸς ἀριθµὸς
τῶν ὁποίων φθάνει περίπου τὰ ἐκατό (60 µουσικὰ καὶ 37 θεωρητικὰ κ.λπ.), γεγονὸς
ποὺ ἀποτελεῖ ρεκὸρ γιὰ τὰ µέχρι τότε ἐκδοτικὰ δεδοµένα στὸ χῶρο τοῦ βιβλίου τῆς
βυζαντινῆς µουσικῆς.
Συνδυαστικὰ στὴ δεκαετία αὐτὴ θὰ πρέπει νὰ τονισθεῖ, ὅτι ἡ ἐγκατάσταση τοῦ
Κωνσταντίνου Ψάχου στὴν Ἀθήνα5, ὅπως καὶ ἡ ἰδιαίτερα δυναµικὴ παρουσία καὶ
δραστηριότητα τοῦ ἄλλου µεγάλου τῆς ἐποχῆς ἐκείνης, τοῦ Ἰωάννη Σακελλαρίδη,
συνετέλεσαν καθοριστικά, µέσα ἀπὸ τὶς πολλὲς διαφορὲς ποὺ τοὺς διέκριναν, στὴν
παγίωση τῆς ἐπιστηµονικῆς πλέον ἀναζήτησης καὶ ἑρµηνείας, τῶν πέραν τῆς ἁπλῆς
ψαλτικῆς φαινοµένων τῆς ἐκκλησιαστικῆς καὶ γενικότερα τῆς ἑλληνικῆς µουσικῆς,
44καὶ βέβαια στὴν ὁριστικὴ ἀνάσχεση τῆς καθιέρωσης τετράφωνης µουσικῆς στὶς
ἐκκλησίες6.
Μεταξύ τῶν βιβλίων αὐτῆς τῆς δεκαετίας ξεχωρίζουν: τὰ Μουσικὰ παραρτήµατα
τῆς Φόρµιγγας (8 τεύχη 1902-1910), ποὺ περιέχουν ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ἀνέκδοτα µαθήµατα καὶ δηµοτικὰ τραγούδια σὲ βυζαντινὴ σηµειογραφία· Ἀλέξανδρου Βυζαντίου, Χερουβικάριον (τὸ πρῶτο καὶ µοναδικὸ ἔντυπο σὲ ὅλο τὸν κ΄ αἰώνα τὸ ὁποῖο περιέχει ἀµιγῶς µόνο χερουβικά), 1900· Ἰωάννη Σακελλαρίδη, Ἁγιοπολίτης (δίτοµο
∆οξαστάριο) 1902, Χρυσοστόµου Ἀγιογράφου, Μουσικὸν ἀπάνθισµα (ἀργὰ Προσόµοια κατὰ τὴν παράδοση τοῦ Ἁγίου Ὄρους), 1904· Ἀγαθαγγέλου Κυριαζίδη, ∆ύο
3

Ὁ Σύλλογος ἱδρύθηκε τὸ 1898. Βλ. τὸν Κανονισµὸ τῆς λειτουργίας του, στὸ µὲ ἀριθ. 840 λῆµµα τῆς
ἀνὰ χεῖρας ἐργασίας.
4
Τὸ γνωστὸ Περιοδικὸ τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριαρχείου (1880-1923), καὶ φωτοµηχανικὴ ἀνατύπωση
ἀπὸ τὸ Πατριαρχικὸ Ἵδρυµα Πατερικῶν Μελετῶν τῆς Μονῆς Βλατάδων Θεσσαλονίκη, τὸ 1990 κ.ἑ.).
5
Ὁ Κ. Ψάχος µετακλήθηκε ἀπὸ τὴν Κωνσταντινούπολη στὴν Ἀθήνα τὸ 1904 καὶ ἀνέλαβε τὴ δηµιουργία Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς στὸ Ὡδεῖο Ἀθηνῶν. Γιὰ τὴ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο τοῦ Κ. Ψάχου, βλ. Γεωργίου Ἰ. Χατζηθεοδώρου, στὴ Β΄ ἔκδοση τῆς Παρασηµαντικῆς (λῆµµα 1093) καὶ σὲ ἀνάτυπο (λῆµµα
1097).
6
Μέχρι σήµερα, πιστεύω, πὼς γιὰ λόγους µᾶλλον ἀνιστόρητης ἀπαξίωσης, δὲν ἔχει τονισθεῖ ἡ
συνεισφορὰ τοῦ Σακελλαρίδη στὸ θέµα αὐτό, ἀφοῦ µὲ τὸ ἐνδιάµεσο σύστηµά του ἱκανοποίησε ἕνα µεγάλο µέρος τῶν ὀπαδῶν τῆς πολυφωνίας καὶ τοὺς ἀποµάκρυνε ἀπὸ τὴν ἐντελῶς ξένη γιὰ τὴν Ἐκκλησία
µας τετράφωνη εὐρωπαϊκὴ µουσική.
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µέλισσαι (δίτοµο ἀνθολόγιο) 1906· Ἀνδρέα Τσικνοπούλου, Λειτουργία-Ὄρθρος, τῆς
σειρᾶς Μουσικὴ Βιβλιοθήκη, 1906· Γεωργίου Φιλανθίδη, Ἀθωνιὰς (δίτοµο ∆οξαστάριο) 1905, (ἀπὸ τὰ δηµοφιλέστερα ἔντυπα τῆς ἐποχῆς του, λόγω τῆς µελωδικῆς ποικιλίας τῶν µελῶν του)· Γεωργίου Πρωγάκη, Μουσικὴ Συλλογὴ (τρίτοµη ἀνθολογία)
1909 (ἀπὸ τὰ πιὸ χρηστικὰ µέχρι σήµερα)· Κ. Ψάχου, Ἡ Λειτουργία, 1909 (µὲ τὸ σύστηµά του τῆς διπλῆς συνηχητικῆς γραµµῆς)7, καὶ βέβαια τὸ Νέον Θεωρητικὸν τοῦ
Μισαήλ Μισαηλίδου.
Ἡ ἑπόµενη δεκαετία 1910-20, µὲ µισὴ περίπου ὡς πρὸς τὴν προηγούµενη,
ἐκδοτικὴ παραγωγικότητα, σηµαδεύεται καθοριστικὰ ἀπὸ τὴν ἔκδοση τῆς περίφηµης
ἐργασίας τοῦ Κ. Ψάχου, Ἡ παρασηµαντικὴ τῆς ἐκκλησιαστικῆς µουσικῆς, Ἀθῆναι
1917. Τὸ βιβλίο αὐτὸ ἐµπεριέχει τὴν πρώτη οὐσιαστικὰ µὲ ἀξιώσεις, ἐπιστηµονικὴ
ἑλληνικὴ ἀπάντηση στὶς µέχρι τότε ἀπόψεις τῶν ξένων µουσικολόγων. Ἀποτελεῖ δὲ
τὴ βάση τῆς πρότασης γιὰ τὴ µελέτη καὶ κατανόηση τῆς παλαιότερης γραφῆς, µέσω
τοῦ ἀναδροµικοῦ παραλληλισµοῦ µὲ τὴ νέα. Σηµαντική, ἐπίσης, εἶναι καὶ ἡ ἔκδοση
τοῦ µουσικοῦ περιοδικοῦ Μουσική, 1912-1914, τοῦ Γεωργίου Παχτίκου, ὅπως βέβαια καὶ ἡ ἐπανέκδοση τοῦ Μεγάλου Θεωρητικοῦ τοῦ Χρυσάνθου (1911), ἀπὸ τὸν
δραστήριο ἐκδότη Σπυρίδωνα Κουσουλῖνο.
Ἀπὸ πλευρᾶς µουσικῶν ἐκδόσεων, ξεχωρίζουν τῶν: Σεραφεὶµ Παναγιωτίδη,
Ἀργὸν εἱρµολόγιον (καταγραφὴ πατµιακῆς ψαλτικῆς παράδοσης)8, 1911· Κωνσταντίνου Ψάχου, Λειτουργικοὶ ὕµνοι (ἐξαίρετη διπλῆ σειρὰ Χερουβικῶν), 1912· Κυριακοῦ
Ζαχαριάδου, Μικρὰ συλλογή, 1914· Στυλιανοῦ Χουρµουζίου, Ἐθνικὴ µοῦσα, 1915
(σηµατοδοτεῖ τὴν ἔναρξη ἐκδοτικῆς δραστηριότητας πολλῶν Κυπρίων µουσικῶν
συγγραφέων, ἡ ὁποία συνεχίζεται µέχρι σήµερα)9. Τὸ 1914 ἐκδίδεται καὶ τὸ τελευταῖο µουσικὸ βιβλίο ἀπὸ τὸ πατριαρχικὸ τυπογραφεῖο. Πρόκειται γιὰ τὴ στερεότυπη
ἐπανέκδοση τοῦ Ἀναστασιµαταρίου Πέτρου Πελοποννησίου, ἀπὸ τὸν υἱὸ τοῦ πρωτοψάλτη Ἰωάννη, ∆ηµήτριο10.
Ἡ δεκαετία 1920-30 κινεῖται στὸν ἴδιο ρυθµὸ µὲ τὴν προηγούµενη. Σ’ αὐτὴν ἀπὸ
µουσικολογικῆς πλευρᾶς ξεχωρίζει ἡ ἐφηµερίδα Νέα Φόρµιγξ, 1921-22, ποὺ
ἐκδίδουν ὁ Κ. Ψάχος καὶ ὁ Ἐ. Πεζόπουλος, κατὰ τὸ πρότυπο τῆς Φόρµιγγας. Ἀπὸ
7

Τὸ σύστηµα τῆς συνηχητικῆς γραµµῆς τοῦ Κ. Ψάχου (µᾶλλον πρόκειται γιὰ πειραµατικὴ ἐπινόηση
του Ducoudray) στηριζόταν οὐσιαστικὰ στὴ βάση τοῦ διπλοῦ ἰσοκρατήµατος (ἡ µιὰ φωνὴ ἱσοκράτηµα
καὶ ἡ ἄλλη ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ἀντιφωνία τοῦ µέλους), ἀλλὰ γιὰ τεχνικοὺς (δὲν παρουσίαζε τίποτα τὸ
ἰδιαίτερο) καὶ οἰκονοµικοὺς λόγους, (χρειαζόταν σχετικὰ πολυµελὴς χορὸς) δὲν ἐπικράτησε.
8
Θεωρῶ ἐντελῶς ένδιαφέρουσες τὶς ἐκδόσεις βιβλίων ποὺ ἀποθησαυρίζουν τοπικὲς µουσικὲς παραδόσεις οἱ ὁποιες σήµερα πλέον ἐξοµοιώνονται καὶ ἰσοπεδώνονται.
9
Ἡ Κύπρος ὑπῆρξε ἕνας τόπος στὸν ὁποῖο ἀναπτύχθηκε ἡ ἐκκλησιαστικὴ µουσικὴ ἀπὸ παλιά. Βέβαια
ἐδῶ δεν ἔχουµε ὅπως στὴν Κρήτη, κυπριακὴ σχολή. Ὅµως, σὲ ἀντίθεση µὲ τὴν Κρήτη, ποὺ παρὰ τὴν
ἱστορία της δὲν ἔχει νὰ ἐπιδείξει µεγάλη δραστηριότητα στον τοµέα τῶν ἐκδόσεων βιβλίων βυζαντινῆς
µουσικῆς, κατὰ τὸν κ΄ αἰώνα ἡ βιβλιογραφικὴ παρουσία τῆς Κύπρου, ἐξαιρουµένης τῆς Άθήνας, εἶναι ἡ
µεγαλύτερη ἀπὸ ὅλα τὰ ἄλλα τµήµατα τοῦ ἑλλαδικοῦ χώρου, καὶ ἀριθµεῖ γύρω στὶς ἐκατὸ ἐκδόσεις.
Κυριώτεροι ἐκπρόσωποί της εἶναι ἀπὸ τοὺς παλαιότερους ὁ Στυλιανὸς Χουρµούζιος καὶ ὁ Θεόδουλος
Καλλίνικος, καὶ ἀπὸ τοὺς νεώτερους ὁ Νικόλαος Παπασάββας.
10
Ἀπὸ τὸ πατριαρχικὸ τυπογραφεῖο Κωνσταντινουπόλεως καὶ κατὰ τὸ χρονικὸ διάστηµα 1841-1917
ἐκδόθηκαν συνολικὰ 40 βιβλία σχετικὰ µε τὴ βυζαντινὴ µουσική, µε πρῶτο τὸ ∆οξαστάριον ἀργὸν
(1841, τόµοι 2) τοῦ Κωνσταντίνου καὶ τελευταῖο τὴν ἐργασία Ἡ µουσικὴ κλῖµαξ (1916-17) τοῦ Ἀρχιµ.
Παγκρατίου Βατοπαιδινοῦ. Περὶ τοῦ πατριαρχικοῦ τυπογραφείου βλ. περισσότερα στὸ Πεντακόσια χρόνια ἔντυπης παράδοσης τοῦ νέου Ἑλληνισµοῦ (1499-1999) - Βουλὴ τῶν Ἑλλήνων, 1999, σελ. 31-32.

17

µουσικῆς πλευρᾶς διακρίνονται: οἱ ἐπανεκδόσεις ἔργων τοῦ Ἰωάννη Σακελλαρίδη·
Στυλιανοῦ Χουρµουζίου, ’Εκκλησιαστικὴ σάλπιγξ (πολύτοµη σειρὰ) 1924-1929· ∆ηµητρίου Κουτσαρδάκη, Τὰ µυρίπνοα ἄνθη (τρίτοµη ἀνθολογία) 1929· Κωνσταντίνου
Παπαδηµητρίου, Μελῳδικαὶ ἀσκήσεις (τὸ πρῶτο ἔντυπο µὲ ἀσκήσεις γιὰ ἀρχαρίους,
στὸ πρότυπο τῶν Solfej τῆς εὐρωπαϊκῆς µουσικῆς) 1928· Ἰωάννου ∆. Παναγιωτόπουλου, Ἡ µουσικὴ τῆς θρησκείας (περιέχει τὴν πρόταση γιὰ νέο σύστηµα µουσικῆς
γραφῆς) 1929.
Στὴ δεκαετία τοῦ 1930-40 παρατηρεῖται µιὰ σηµαντικὴ αὔξηση τῶν ἐκδόσεων
(περίπου διπλάσιες τῆς δεκαετίας τοῦ 1920), καθὼς καὶ ἡ ἔναρξη δραστηριότητας
νέων προσώπων, ὅπως π.χ. τοῦ Ἐµµανουὴλ Φαρλέκα, τῆς Ἀδελφότητας Θεολόγων
«Ἡ Ζωή» καὶ τοῦ Σίµωνα Καρᾶ, τὰ ὁποία στὴ συνέχεια θὰ καταλάβουν ἐξέχουσα
θέση στὴν ἑλληνικὴ βιβλιογραφία τῆς ἐκκλησιαστικῆς µουσικῆς. ∆ιακρίνονται
µεταξὺ τῶν µουσικολογικῶν ἐντύπων αὐτῆς τῆς περιόδου τὰ ἑξῆς: Σίµωνα Καρᾶ, Ἡ
βυζαντινὴ µουσικὴ σηµειογραφία (πρωτόλεια ἀλλὰ σηµαντικὴ ἐργασία) 1933·
Ἐµµανουήλ Βαµβουδάκη, Συµβολὴ εἰς τὴν σπουδὴν τῆς παρασηµαντικῆς τῶν βυζαντι
νῶν, 1938· Σωφρονίου Εὐστρατιάδου, Ἰωάννης ὁ Κουκουζέλης ὁ Μαΐστωρ καὶ ὁ χρόνος τῆς ἀκµῆς του, 1938· Στυλιανοῦ Χουρµουζίου, Ὁ ∆αµασκηνὸς-Θεωρητικό. Τὸ
1936 ἐκδίδεται καὶ ἡ ἐνδιαφέρουσα ἱεροψαλτικὴ ἐφηµερίδα Ἱεροψαλτικὸν Βῆµα. Ἀπὸ
τὰ µουσικὰ βιβλία: Νεκταρίου Κατσαροῦ, Μουσικὸς θησαυρὸς τῆς Λειτουργίας, 1931·
τοῦ ἰδίου, Καλλίφωνος ἀηδών, 1933· τοῦ ἰδίου, Μουσικὸς θησαυρὸς ἑσπερινοῦ, 1935·
Ἐµµανουήλ Φαρλέκα, Τριώδιον, 1931· τοῦ ἰδίου, Ἡ ἁγία καὶ µεγάλη ἑβδοµάς, 1934·
τοῦ ἰδίου, Πεντηκοστάριον,1935· Βασιλείου Παπαρούνη, Ἡ ἱερὰ Λειτουργία µὲ τὶς
σπουδαῖες παρατηρήσεις του, σχετικὰ µὲ τὴν ἑρµηνεία τῶν σηµείων ποιότητας, 1939,
καὶ βέβαια ὅλη ἡ σειρὰ Μουσικὸς Πανδέκτης τῆς Ἀδελφότητας Θεολόγων Ζωή,
1933-1938.
Κατὰ τὴ δεκαετία 1940-50, λόγω τῶν γνωστῶν περιπετειῶν τοῦ Ἔθνους,
ἐκδόθηκαν ὅλα ὅλα 34 ἔντυπα, ἀπὸ τὰ ὁποῖα µόλις τὰ 14 ἐκδόθηκαν ἐντὸς τοῦ
ἑλλαδικοῦ χώρου, καὶ ὡς ἐκ τούτου αὐτὴ εἶναι ἡ πιὸ φτωχὴ σὲ ἀριθµὸ ἐκδόσεων
ὅλου τοῦ κ΄ αἰώνα. Μεταξύ αὺτῶν ἐνδιαφέρον παρουσιάζουν τὰ Θεωρητικά: π. Οἰκονόµου Χαραλάµπους, Βυζαντινῆς µουσικῆς χορδῆς, 1940· Ἀβραὰµ Εὐθυµιάδη,
Στοιχειώδη µαθήµατα, 1946· ∆ηµητρίου Παναγιωτοπούλου, Θεωρία καὶ πρᾶξις τῆς
ἐκκλησιαστικῆς µουσικῆς - ἀπὸ τὰ καλύτερα- 1947.
Στὴ δεκαετία τοῦ 1950-60 ὁ ἀριθµὸς τῶν ἐκδόσεων αὐξάνεται ἁλµατωδῶς καὶ
ξεπερνᾶ τὸν ἀριθµὸ τῶν ἐκατὸ. Τὸ σηµαντικότερο ὅµως αὐτῆς τῆς δεκαετίας εἶναι ἡ
ἐµφάνιση προσπαθειῶν γιὰ περισσότερο προσδιοριστικὴ γραφικὴ ἀποτύπωση τῶν
µελῶν (ἀναλυτικὴ καταγραφή), µὲ βάση τὴ ρέουσα προφορικὴ παράδοση, κυρίως
τοῦ πατριαρχικοῦ ψαλτικοῦ ὕφους, καθὼς καὶ ἡ νέα δηµιουργία, στηριγµένη σὲ παλαιότερα πρότυπα ἢ καὶ ἐντελῶς σὲ προσωπικὴ ἀπόδοση τῶν µελῶν. Ἡ τάση αὐτή, ἡ
ὁποία ἐξακολουθεῖ µέχρι σήµερα νὰ ὲπικρατεῖ σὲ µεγάλο βαθµό, βασικὰ ἐκφράζεται
µέσα ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις τοῦ πρωτοψάλτη τοῦ πατριαρχικοῦ ναοῦ Κωνσταντίνου Πρίγγου, τῶν πρωτοψαλτῶν Θεσσαλονίκης Ἀθανασίου Καραµάνη, τοῦ Χρυσάνθου Θεοδοσοπούλου, τοῦ Χαριλάου Ταλιαδώρου κ.ἄ.
Μεταξύ τῶν πολλῶν ἐκδόσεων αὐτῆς τῆς περιόδου, διακρίνονται µὲ ἀπόσταση ἡ
σειρὰ Πατριαρχικὴ φόρµιγξ (∆οξαστάριο, Ἀναστασιµατάριο καὶ Μεγάλη Ἑβδοµάδα)
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1952-1955 τοῦ Κωνσταντίνου Πρίγγου, καὶ ἡ Νέα µουσικὴ συλλογή (Ἑσπερινός,
Ὄρθρος, Λειτουργία) 1955-1958, τοῦ Ἀθανασίου Καραµάνη, καὶ ἀκολουθοῦν: Σωκράτη Παπαδοπούλου, Νέαι µελῳδίαι (ἀνθολόγιο 4 τευχῶν µὲ καθαρὰ προσωπικὸ
ὕφος) 1950· Ἀντωνίου Σύρκα, Νέον ∆οξαστάριον, 1951· Κωνσταντίνου Πανᾶ, Ἀνθοδέσµη ἐκκλησιαστικῆς βυζαντινῆς µουσικῆς, 1956· Ἀγαθαγγέλου Κυριαζίδη, Αἱ δύο
µέλισσαι, 1958 σε ἐπανέκδοση µὲ πολλές προσθῆκες, ἀπὸ τὸν ἐκδοτικὸ Οἶκο «Ὁ Μιχ.
Πολυχρονάκης» ποὺ κάνει δυναµικὴ εἴσοδο στὶς ἐκδόσεις βιβλίων βυζαντινῆς
µουσικῆς. Ἀπὸ θεωρητικῆς πλευρᾶς πολὺ ἐνδιαφέρον παρουσιάζουν οἱ ἐργασίες: Σίµωνος Καρᾶ, Ἡ ὀρθὴ ἑρµηνεία καὶ µεταγραφὴ τῶν βυζαντινῶν χειρογράφων, 1954·
Ἰωάννου Μαργαζιώτη, Θεωρητικὸν βυζαντινῆς ἐκκλησιαστικῆς µουσικῆς, 1958, τὸ
ὁποῖο, λόγῳ τῆς µεθοδικότητας καὶ τῆς λιτότητας τῆς παράθεσης τῶν διαφόρων
θεωρητικῶν ἐννοιῶν ποὺ περιέχει, ἐπικράτησε στὶς µουσικὲς σχολές καὶ ἐξακολουθεῖ
µέχρι σήµερα νὰ θεωρεῖται ἀπὸ τὰ χρητικότερα τοῦ εἴδους. Θεωρῶ τὴ δεκαετία αὐτὴ
ἀπὸ τὶς σπουδαιότερες καὶ τὴν ἀφετηρία τῆς σηµερινῆς βιβλιογραφικῆς καὶ µουσικῆς
ἔκφρασης.
Στὴ δεκαετία τοῦ 1960-70, µαζὶ µὲ τοὺς πιὸ παλιούς, ἐµφανίζονται νέοι µελοποιοί, ὅπως ὁ πρωτοψάλτης τοῦ πατριαρχικοῦ ναοῦ Βασίλειος Νικολαΐδης, ὁ Ἀστέριος
∆εβρελῆς, ὁ Χαρίλαος Ταλιαδῶρος καὶ µερικοὶ ἄλλοι οἱ ὁποίοι στὴν προσπάθεια
ἀνάδειξης τοῦ διδακτικοῦ τους ἔργου ἢ καὶ τῆς προσωπικῆς τους ἔκφρασης (ὅχι
ἀπαραίτητα καὶ πρωτότυπης), θὰ δώσουν στὴ συνέχεια σειρὲς µὲ µεγάλο ἀριθµὸ νέων ἐντύπων. Μιὰ ἄλλη παράµετρος εἶναι ὅτι, ἀπὸ αὐτὴ τὴ δεκαετία ἀρχίζει νὰ γενικεύεται ἡ χρήση πολυγράφου γιὰ τὶς «ἐκδόσεις», ἡ ὁποία πλέον ὁδηγεῖ σὲ εὔκολες
µὲν πλὴν εὐτελεῖς τυπογραφικὰ λύσεις. Κυρίως ὅµως, στὴ δεκαετία αὐτή, µὲ δηµοσιεύσεις ἐργασιῶν ὅπως τοῦ Μητροπολίτη Σερβίων καὶ Κοζάνης, ∆ιονυσίου
Ψαριανοῦ, τῆς ∆έσποινας Μαζαράκη καὶ τοῦ Π. Ἐ. Φορµόζη, καὶ τὴ µετάβαση νέων
γιὰ συστηµατικὴ µουσικολογικὴ σπουδὴ στὸ ἐξωτερικό, συντελεῖται, σχετικὰ ἀθόρυβα, ἡ προετοιµασία γιὰ τὴ µετέπειτα ἄνθιση τῆς ἐπιστηµονικῆς ἔρευνας περὶ τὴν
ἐκκλησιαστική µας καὶ ὄχι µόνο µουσική, στὸν ἑλλαδικὸ χῶρο.
Ἀναφορικὰ µὲ τὶς ἐκδόσεις αὐτῆς τῆς περιόδου, µεταξὺ ἄλλων ἔχουµε:
Ἀθανασίου Καραµάνη, Νέα Κυψέλη (Τριώδιο, Πεντηκοστάριο, Μ. Ἑβδοµάδα, 1960),
µὲ τὴν ὁποία καὶ ὁλοκληρώνεται τὸ µελοποιητικό του ἔργο, Βασιλείου Νικολαΐδη
Λειτουργικά, 1961· ∆ηµητρίου Λουκάτου, Κεφαλληνικὴ ἐκκλησιαστικὴ µουσική, 1963
(Ἀνθολόγιο Κεφαλλήνων µελουργῶν, τὸ πρῶτο µὲ ἀντίστοιχο θέµα)· Χαριλάου Ταλιαδώρου, ’Επίτοµη Λειτουργία, µὲ ἔντονο προσωπικὸ ὕφος, 1964· Ἀστερίου
∆εβρελῆ, Τριώδιον, 1967 (τὸ πρῶτο βιβλίο τῆς µὲ τίτλο Πηδάλιον βυζαντινῆς
µουσικῆς µεγάλης σειρᾶς - δίχως νὰ προσφέρει τίποτα τὸ νέο-, ἡ ἔκδοση τῆς ὁποίας
συνεχίζεται µέχρι σήµερα)11· θὰ µποροῦσε νὰ ἀναφερθεῖ καὶ τὸ Μουσικὸν Τριώδιον,
1969, τοῦ Θρασύβουλου Στανίτσα, στὸ ὁποῖο ἀποτυπώνεται τὸ προσωπικὸ ὕφος τοῦ
πρωτοψάλτη. Στὰ ἐνδιαφέροντα ἐντάσσεται καὶ ἡ ἔκδοση τῆς ἐφηµερίδας «Ἱεροψαλτικὰ νέα», 1964 κ. ἐ., τοῦ Πανελληνίου Συλλόγου Ἱεροψαλτῶν Ἀθηνῶν, ἡ µακροβιώτερη µέχρι σήµερα ἱεροψαλτικὴ ἐφηµερίδα.
Ἡ περίοδος τῆς δεκαετίας τοῦ 1970-80 εἶναι ἡ σηµαντικότερη γιὰ τὴν ἔρευνα τῆς
ἐκκλησιαστικῆς µας µουσικῆς, γιατὶ κατὰ τὴ διὰρκειά της καὶ λίγο ἀργότερα,
11

Ὅλη ἡ σειρὰ τοῦ Ἀστ. ∆εβρελῆ, ἔχει στοιχειοθετηθεῖ καὶ ἐκδοθεῖ ἀπὸ τὸν ἴδιο.
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ἐκδόθηκαν οἱ βασικὲς µουσικολογικὲς ἐρευνητικὲς ἐργασίες τῶν σηµαντικοτέρων
ἐντὸς τοῦ ἑλλαδικοῦ χώρου Ἑλλήνων µουσικολόγων.
Συγκεκριµένα ἀναφέροµαι στὶς ἐργασίες τῶν Γρηγορίου Στάθη, Μανόλη
Χατζηγιακουµῆ, Γεωργίου Ἀµαριανάκη, Ἀντωνίου Ἀλυγιζάκη, Μάρκου ∆ραγούµη,
Dimitri Conomos, Σολωµοῦ Χατζησολωµοῦ κ.ἄ., οἱ περισσότεροι ἀπὸ τοὺς ὁποίους,
ὰν καὶ σπούδασαν τὴ µουσικολογία στὸ ἐξωτερικό (τότε δὲν λειτουργοῦσαν ἀκόµα
πανεπιστηµιακὰ µουσικὰ τµήµατα), στὴ συνέχεια ἀνέπτυξαν ἐπιστηµονικὸ λόγο ποὺ
υἱοθετεῖ στὰ περισσότερα σηµεῖα τὶς ἑλληνικὲς ἀπόψεις τοῦ Κωνσταντίνου Ψάχου,
ὅσο καὶ τοῦ Σίµωνα Καρᾶ. Σηµαντικὴ ὥθηση στὴν ὅλη ὑπόθεση ἔδωσε ἀναµφιβόλως
καὶ ἡ ἵδρυση, τὸ 1970, τοῦ Ἱδρύµατος Βυζαντινῆς Μουσικολογίας τῆς Ἱερᾶς
Ἀρχιεπισκοπῆς τῆς Ἑλλάδος12.
Στὴν περίοδο αὐτή, διακρίνονται οἱ µουσικολογικοῦ, βασικά, ἐνδιαφέροντος
ἐργασίες: Σίµωνος Καρᾶ, Γένη καὶ διαστήµατα, 1970· τοῦ ἰδίου, Ἡ βυζαντινὴ µουσικὴ
παλαιογραφικὴ ἔρευνα ἐν Ἑλλάδι, 1976· Γρηγορίου Στάθη, Τὰ χειρόγραφα τοῦ Ἁγίου
Ὄρους, 1975 (τρεῖς Κατάλογοι καὶ συνεχίζονται), τοῦ ἰδίου, ∆εκαπεντασύλλαβος
ὑµνογραφία, 1977, τοῦ ἰδίου, Ἡ ἐξήγησις τῆς παλαιᾶς σηµειογραφίας, 1978· τοῦ ἰδίου,
Ἀναγραµµατισµοί, 1979· Μανόλη Χατζηγιακουµῆ, Τὰ µουσικὰ χειρόγραφα Τουρκοκρατίας, 1975· Γεωργίου Ἀµαριανάκη, Ananalysis of stihera in Deyteros Modes,
1978, καθὼς καὶ ἡ σηµαντικὴ ἐπανέκδοση τῆς Παρασηµαντικῆς (1978), τοῦ Κωνσταντίνου Ψάχου, σὲ ἐπαυξηµένη καὶ βελτιωµένη µορφὴ ἀπὸ ἐµένα, γιὰ νὰ σταθῶ µόνο
στὴ δεκαετία. Οἱ ἐκδόσεις αὐτῶν τῶν ἐργασιῶν σίγουρα ἀποτελοῦν µέχρι σήµερα,
µαζὶ βέβαια καὶ µὲ ἄλλες ποὺ µπορεῖ νὰ δεῖ ὁ ἀναγνώστης στὶς σελίδες τῆς παροῦσας
ἐργασίας, ὁρόσηµο καὶ σηµεῖο ἀναφορᾶς γιὰ τὴν παραπέρα πορεία τῆς ἔρευνας καὶ
τῆς ἔκδοσης σχετικῶν µουσικολογικῶν µελετῶν ποὺ ἀκολούθησαν. Σχετικὸ
ἐνδιαφέρον παρουσιάζει καὶ τὸ Θεωρητικὸ Μαθήµατα βυζαντινῆς ἐκκλησιαστικῆς
µουσικῆς, 1972, τοῦ Ἀβραὰµ Εὐθυµιάδη, κυρίως λόγω τῆς περιεκτικότητάς του.
Ὡς πρὸς τὶς µουσικὲς ἐκδόσεις αὐτῆς τῆς δεκαετίας, παρὰ τὴ µεγάλη ἀριθµητικὰ
παραγωγή τους -ἔφθασαν σχεδὸν τὶς ἐκατό- ἀλλὰ καὶ στὶς ἑπόµενες, ἀκολουθήθηκε ἡ
πεπατηµένη. ∆ηλαδὴ ἐπανεκδόσεις στερεότυπες ἢ καὶ φωτοµηχανικὲς παλαιῶν βιβλίων, ἐκδόσεις µὲ προσωπικὸ ἢ καὶ καθαρὰ ἀντιγραφικὸ χαρακτήρα καὶ συνέχιση
τῆς ἀναλυτικῆς καταγραφῆς µελῶν, πολλὲς φορὲς σὲ σηµεῖο ὑπερβολῆς13. Μεταξὺ
αὐτῶν διακρίνονται: Χρυσάνθου Θεδοσοπούλου, Ἑπτάτοµος µουσικὴ Κυψέλη, 1972·
Τριανταφύλλου Γεωργιάδη, Κῆπος χαρίτων, 1973 (ὀκτάτοµο), γιὰ τὴν καταγραφὴ
τῆς ψαλτικῆς παράδοσης τῆς Τραπεζοῦντας· Ἀβραὰµ Εὐθυµιάδη, Ὑµνολόγιον Φωναῖς αἰσίαις, 1978 (τετράτοµο), κυρίως γιὰ µερικὰ ἀνέκδοτα µαθήµατα ποὺ περιέχει·
Μιχαὴλ Χατζηαθανασίου, Μουσικὴ ζωοδόχος πηγή, 1975, καθὼς ἡ ἐπαυξηµένη ἐπανέκδοση σὲ ὀκτὼ τόµους τῆς Ἀνθολογίας τοῦ Θεοδώρου Φωκαέα, 1979, ἀπὸ τὸν
ἐκδοτικὸ Οἶκο Βασιλείου Ρηγοπούλου, καὶ βέβαια οἱ ἐκδόσεις σὲ φυλλάδες τῶν µε12
Σύνοψη τοῦ προγράµµατος καὶ τῆς ἐν γένει δραστηριότητας τοῦ Ἱδρύµατος, βλ. «Εὐλογητικὴ προσφώνηση» τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν Χριστοδούλου, στὰ Πρακτικὰ τοῦ Β΄ ∆ιεθνοῦς Συνεδρίου
(Ὰθήνα 15-19 Ὀκτωβρίου 2003). «Τὰ Γένη καὶ Εἴδη τῆς Βυζαντινῆς Μελοποιίας», Ἀδὴνα 2006, σσ. 4446.
13
Πολλοὶ νοµίζουν ὅτι µὲ τὸ νὰ προσθέσουν ἕνα δύο τρίγοργα, µερικοὶ καὶ τετράγοργα καὶ πεντάγοργα
(!) σὲ ἕνα µέλος, κάνουν νέα σύνθεση, ἑνῶ στὴν οὐσία, ἐπαναλαµβάνουν τὰ ἴδια, καὶ µάλιστα µὲ
ὑπερβολὴ καὶ αὐθαιρεσία.
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λοποιήσεων τοῦ Βασιλείου Νικολαΐδη, 1971-1979, γιὰ τὴν καταγραφὴ τοῦ ὕφους τῆς
ψαλτικῆς του πράξης στὸν πατριαρχικὸ ναὸ Κωνσταντινουπόλεως.
Στὴ δεκαετία τοῦ 1980, ἡ νέα τεχνολογία τῆς φωτοσύνθεσης, ἡ γενικότερη
ἀναζωπύρωση τοῦ ἐνδιαφέροντος-καρπὸς τῆς προηγούµενης δεκαετίας-γιὰ τὴ
βυζαντινὴ µουσικὴ καὶ ἡ λειτουργία, ἀπὸ τὰ µέσα τῆς δεκαετίας, Τµηµάτων
Μουσικῶν Σπουδῶν στὰ Πανεπιστήµια, συνετέλεσαν, ὥστε, πέραν τῆς ἔρευνας, οἱ
ἐκδόσεις µουσικῶν καὶ µουσικολογικῶν βιβλίων νὰ γνωρίσουν κατακόρυφη αὔξηση
(περίπου 300). Καὶ ἐδῶ τὸ µεγαλύτερο ἐνδιαφέρον παρουσιάζουν οἱ κάθε λογῆς θεωρητικο-µουσικολογικὲς ἐργασίες (ἔρευνα, θεωρία, ἱστορία), τῶν ὁποίων ἡ πληθώρα
καὶ ἡ σηµασία κάνουν πολὺ δύσκολη τὴ µεταξύ τους διάκριση. Ἐντελῶς ἐνδεικτικὰ
ἀναφέρω τὶς ἐργασίες: Κ. Ψάχου, Τὸ ὀκτάηχον σύστηµα τῆς βυζαντινῆς µουσικῆς,
1980· Μανόλη Χατζηγιακουµῆ, Χειρόγραφα ἐκκλησιαστικῆς µουσικῆς 1453-1820,
1980· Σίµωνα Καρᾶ, Μέθοδος τῆς ἑλληνικῆς µουσικῆς-Θεωρητικόν, 1982· τοῦ ἰδίου,
Ἁρµονικά,1989· Γρηγορίου Στάθη, ∆ειναὶ Θέσεις καὶ ἐξηγήσεις, 1982· τοῦ ἰδίου, Ἡ
ἐξήγηση τῆς ψαλτικῆς τέχνης, 1987· τοῦ ἰδίου, Ἡ ᾀσµατικὴ διαφοροποίηση ὅπως καταγράφεται στὸν κώδικα ΕΒΕ 2458 τοῦ ἔτους 1336, 1989, καὶ ὅλη γενικότερα ἡ ὀγκώδης ἐργογραφία του στὴν περίοδο αὐτή· Ἀντωνίου Ἀλυγιζάκη, Ἡ ὀκταηχία στὴν ἑλληνικὴ λειτουργικὴ ὑµνογραφία, 1985· τοῦ ἰδίου, Ὁ χαρακτῆρας τῆς ὀρθοδόξου ψαλτικῆς, 1988· Μάρκου ∆ραγούµη, Παρατηρήσεις, 1989,14 Γεωργίου Ἀµαριανάκη The
Chromatic Modes, 1982· Σολωµοῦ Χατζησολωµοῦ, The modal structure of the 11
eothina anastassima ascribed to the emperor Leo (+912), Γεωργίου Βεργωτῆ, Ξένες
ἐπιδράσεις στὴ λειτουργικὴ µουσικὴ ἀπὸ τὸ 1830-1960, στὸ Ἑλληνικὸ Κράτος, 1987,
∆ηµητρίου Γιαννέλου, La musique byzantine, 1987.
Σὲ ὅ,τι ὰφορᾶ τὶς µουσικὲς ἐκδόσεις αὐτῆς τῆς περιόδου ἱσχύουν αὐτὰ τῆς προηγούµενης δεκαετίας· διακρίνονται, λόγω τοῦ περιεχοµένου τους ἢ ἀπλᾶ τῆς διάδοσής
τους: ἡ πολύτοµη ἐργασία τοῦ Λυκούργου Πετρίδη ποὺ ξεκίνησε µὲ τὴν Ἀκολουθία
τοῦ Ἑσπερινοῦ, 1980, σὲ χειρόγραφη πολυγραφηµένη µορφὴ· Σίµωνα Καρᾶ, Μέθοδος τῆς Ἑλληνικῆς. Μουσικῆς-Ἀναστασιµατάριον, 1984· Χαραλάµπους Καρακατσάνη,
Ὀκτάηχον µουσικὸν λειµωνάριον, 1985, µὲ τὸ Ἀναστασιµατάριον καὶ τὰ λειτουργικά·
Ἐλευθερίου Γεωργιάδη, Τρίτοµος Ἀνθολογία, 1987· Γεωργίου Τσατσαρώνη, Βυζαν τινὴ Καλοφωνία, 1989 -τὸ µοναδικὸ στὴ νεώτερη µελοποιία ἀµιγῶς καλοφωνικὸ
Ειρµολόγιο.
Στὰ τέλη τοῦ τελευταίου τετάρτου τοῦ κ΄ αἰώνα συντελεῖται µιὰ, θὰ ἔλεγα,
ἐπανάσταση στὴν ἔκδοση βιβλίων. Πρόκεται γιὰ τὴ χρήση τοῦ Η/Υ, ἡ ὁποία ἀπὸ τὴ
δεκαετία τοῦ 1990, βλέπουµε σιγὰ σιγὰ νὰ ἐφαρµόζεται καὶ στὰ βιβλία τῆς βυζαντινῆς µουσικῆς καὶ σήµερα νὰ ἔχει γενικευθεῖ. Ἔτσι, µὲ εἰδικὰ προγράµµατα µπορεῖ
πλέον καθένας νὰ γίνει γραφέας, στοιχειοθέτης, ἐκτυπωτής!Αὐτὸ εἶχε ὡς ἀποτέλεσµα
νὰ κυκλοφορήσουν ὡς ἐκδόσεις βιβλίων πάµπολλες φυλλάδες πρόχειρα συρραµµένες µὲ σπιράλ κ.λπ. Κανονικὰ ὅλες αὐτὲς οἱ περιπτώσεις δὲ δικαιολογοῦν τὸ χαρακτηρισµό τους ὡς ἐκδόσεις· ὅµως, λόγω τῆς πληθώρας τους, εἰδικὰ µετὰ τὸ 2000, δὲν
µποροῦν νὰ ἀγνοηθοῦν.
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Σηµειώνω, ὅτι οἱ ἐργασίες τοῦ Μ. ∆ραγούµη εἶναι συνοπτικὲς µὲν, πλὴν οὐσιαστικότατες.
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Ὁ ἀριθµὸς τῶν ἐκδόσεων γιὰ τὴ δεκαετία αὐτὴ ξεπερνᾶ τὶς 550, ἀριθµὸς ποὺ
ἀποτελεῖ ρεκὸρ. Καὶ ἐδῶ οἱ ιστορικο-µουσικολογικὲς ἐργασίες, ἔναντι τῶν µουσικῶν
ἔχουν τὸν πρωτεύοντα λόγο· οἱ ἐργασές τῶν: Ἀντωνίου Ἀλυγιζάκη, Ἐκκλησιαστικοὶ
ἦχοι καὶ ἀραβοπερσικὰ µακάµια, 1990· Σίµωνα Καρᾶ, Ἡ ὀρθὴ ἑρµηνεία καὶ µεταγραφὴ τῶν βυζαντινῶν µουσικῶν χειρογράφων, 1990· Φίλιππου Οἰκονόµου, Βυζαντινὴ
ἐκκλησιαστικὴ µουσικὴ καὶ ψαλµῳδία,1992 (τρίτοµο)· Μάριου Μαυροειδῆ, Οἱ
µουσικοὶ τρόποι στὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο, 1992· Ὀλυµπίας Τολίκα, Ἐπίτοµο λεξικὸ
τῆς βυζαντινῆς µουσικῆς, 1993· Καίτης Ρωµανοῦ, ’Εθνικῆς µουσικῆς περιήγησις, 1996
(διδακτορικὴ διατριβή)· Χαραλάµπους Καρακατσάνη, Βυζαντινὴ ποταµηὶς, µὲ τὰ
Θεωρητικὰ Ἀποστόλου Κώνστα καὶ Βασιλείου Στεφανίδη· Γρηγορίου Στάθη, Τὰ χειρόγραφα βυζαντινῆς µουσικῆς, τόµ. Γ΄, 1997 καὶ τὰ κείµενα τοῦ ἰδίου γιὰ τοὺς
µελουργοὺς τοῦ ιζ΄- ιη΄ αἰώνα καὶ στὰ προγράµµατα τοῦ Μεγάρου Μουσικῆς· Γιάννη
Φιλόπουλου, Σπουδὴ στὴν βιβλιογραφία τῆς ἑλληνικῆς πολυφωνικῆς µουσικῆς, 1997·
Γεωργίου Κωνσταντίνου, Θεωρία καὶ Πράξη τῆς ἐκκλησιαστικῆς µουσικῆς, 1997· Γεωργίου Χατζηθεοδώρου, Βιβλιογραφία τῆς βυζαντινῆς ἐκκλησιαστικῆς µουσικῆς, περίοδος Α΄ 1820-1899, 1998, Ἀγγέλου Βουδούρη, Μουσικά, Μουσικοκριτικά, Μουσικολογικὰ ἀποµνηµονεύµατα, 1998, εἶναι µερικὲς ἐκδόσεις ἀπὸ ὅσες µποροῦν να
ἀναφερθοῦν.Σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ τὶς µουσικὲς ἐκδόσεις, ἀπὸ τὸ πλῆθος τους αὐτῆς τῆς περιόδου, ἐντελῶς ἐνδεικτικὰ ἀναφέρω: Ἱεροθέου Τσονάκα, ’Αθωνικὴ µουσικὴ ἀνθοδεσµη. Πολυέλεοι, 1993· Κωνσταντίνου Μάρκου, Ἀκολουθία Ἀκαθίστου Ὕµνου, 1994·
τοῦ ἰδίου, Αἱ ἀκολουθίαι τοῦ µικροῦ καὶ µεγάλου Παρακλητικοῦ Κανόνος, 1997·
Ἐµµανουὴλ Σουργιαδάκη, Κρητικὸν ∆οξαστάριον, 1994 (γιὰ τοὺς Κρῆτες Ἁγίους)·
Χαραλάµπους Καρακατσάνη, Βυζαντινὴ ποταµηὶς, 1994, µὲ τὰ Ἅπαντα Πέτρου Μπερεκέτη· Ἀγγέλου Βουδούρη, ἡ συνέχιση τῆς 18τοµης µουσικῆς σειρᾶς µὲ τὴν
καταγραφὴ τῆς ψαλτικῆς πράξης τοῦ πρωτοψάλτη Ἰακώβου τοῦ Ναυπλιώτη, στὸν
πατριαρχικὸ ναὸ Κωνσταντινουπόλεως, 1996· Ἑλληνικὴ Βυζαντινὴ Χορωδία, ’Ανθολογία Πέτρου Μανουὴλ Ἐφεσίου, 1997· Ἱερὰ Μεγίστη Μονὴ Βατοπαιδίου, Βατοπαιδινὴ µουσικὴ βίβλος «ἡ Πανηγυρικὴ Α΄», 1997· Νίκου Παπασάββα, Κύπρια µηναῖα,
1999 (πολύτοµη σειρὰ γιὰ τοὺς Κυπρίους Ἁγίους ποὺ συνεχίστηκε µετὰ τὸ 2000), ἡ
πολύτοµη σειρὰ τῆς ἔκδοσης τῶν ἔργων τοῦ Σίµωνα Καρᾶ, ἀπὸ τὸ Σύλλογο
Ἑλληνικῆς Μουσικῆς.
Κλείνοντας τὴ σύντοµη ἀναφορά µου στὶς ἐκδόσεις τοῦ κ΄ αἰώνα, σηµειώνω ὅτι
παρέλειψα νὰ ἀναφερθῶ στὶς ἐκδόσεις τῶν ξένων µουσικῶν καὶ µουσικολόγων, γιατὶ
γι’ αὐτὲς χρειάζεται εἰδικὴ µνεία, ἡ ὁποία δὲν ἀποτελεῖ ἀντικείµενο αὐτῆς τῆς ἔκδοσης. Ἀπὸ τὸ 2000 µέχρι καὶ σήµερα συνεχίζεται µὲ αὐξανόµενο διαρκῶς ρυθµὸ ἡ
ἔκδοση βιβλίων σχετικῶν µὲ τὴ βυζαντινὴ µουσική, πολλὲς ἀπὸ τὶς ὁποῖες ἀποτελοῦν
συνέχεια καὶ συµπλήρωµα σειρῶν ἀπὸ προηγούµενη περίοδο. Μεταξὺ τῶν νέων
ἐντύπων τοῦ κα΄ αἰώνα ἱδιαίτερη σηµασία ἔχουν οἱ πολυπληθεῖς µουσικολογικὲς
ἐργασίες, τῆς ἤδη καταξιωµένης διεθνῶς νέας γενιᾶς Ἑλλήνων µουσικολόγων, καθὼς
καὶ οἱ διδακτορικὲς διατριβὲς ποὺ ἐκπονοῦνται ἀπὸ τοὺς ὑποψηφίους ἐπὶ διδακτορίᾳ
νέους ἐπιστήµονες καὶ βλέπουν τὸ φῶς, ὡς καλὸς καρπὸς διδαχῆς καὶ ἔρευνας τῶν
πανεπιστηµιακῶν Μουσικῶν Τµηµάτων.Γιὰ τὶς ἐκδόσεις ἀπὸ τὸ 2000 καὶ ἑξῆς
εὔχοµαι νὰ ἀσχοληθεῖ κάποιος ἄλλος νεώτερος στὸ µέλλον.
Ἔρρωσθε!

Ἔγραψα στὴν Κάλυµνο στὶς 14-3-2014
Γεώργιος Ἰ. Χατζηθεοδώρου
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1900
1.

ᾈσµατικὴ ἀκολουθία· ψαλλοµένη τῇ ΙΕ Αὐγούστου εἰς τὴν ἑορτὴν τῆς Κοιµήσεως τῆς Ὑπεραγίας ∆εσποίνης ἠµῶν Θεοτόκου καὶ Ἀειπαρθένου Μαρίας καὶ
περιέχουσα τὰ στιχηρὰ Προσόµοια, τὰ ∆οξαστικά, τὰ Καθίσµατα, τὰς Καταβασίας κ.λ.π. Ἅπαντα µελοποιηθέντα ὑπὸ Φωκίωνος Βάµβα, νῦν τὸ πρῶτον τύποις ἐκδίδοται παρὰ τοῦ ἰδίου. Ἐν Ἀθήναις, ἐκ τοῦ τυπογραφείου Ἀ. Καλαράκη,
1900.

Σελ. η΄+52, σχήµατος 8ου.
Περιέχει τὰ ἀναγραφόµενα στὴν προµετωπίδα µέλη, κατὰ τὴ µελοποιία τοῦ ἰδίου.
Στὴ σ. α΄ ξανὰ ὁ τίτλος πληρέστερος ὡς ἑξῆς: «ᾈσµατικὴ ἀκολουθία ψαλλοµένη τῇ ΙΕ΄ Αὐγούστου εἰς τὴν ἑορτὴν τῆς Κοιµήσεως τῆς Ὑπεραγίας ∆εσποίνης ἠµῶν Θεοτόκου καὶ Ἀειπαρθένου Μαρίας καὶ περιέχουσα τὰ ἑξῆς: Ἤτοι ἐν τῷ µεγάλῳ Ἑσπερινῷ τὸ Κεκραγάριον, τὰ στιχηρὰ Προσόµοια διπλά, τὸ ∆οξαστικὸν Θεαρχίῳ Νεύµατι ὀκτάηχον δίχορον, καὶ ἕτερον ὡσαύτως ὀκτάηχον δίχορον
ἔντεχνον, ψαλλοµένων ὅλων τῶν ἤχων ἐπὶ τῇ αὐτῇ βάσει, χωρὶς οὐδόλως νὰ µεταβάλλη αὐτὴν ὁ
ἰσοκρατῶν, τὰ Ἀπόστιχα, τὸ ∆οξαστικὸν τῶν Ἀποστίχων, τὸ Ἀπολυτίκιον διπλοῦν καὶ τὸ Κοντάκιον. Εἰς
τὸν Ὄρθρον καὶ τὴν Λειτουργίαν τὰ Καθίσµατα, τὸ προκείµενον «Μνησθήσοµαι τοῦ Ὀνόµατός σου»,
τὸ Ἰδιόµελον µετὰ τοῦ Ν΄ Ψαλµοῦ, τὰς καταβασίας, τὸ Μεγαλυνάριον, τὸ Ἑξαποστειλάριον, τοὺς Αἴνους, τὰ στιχηρὰ Προσόµοια, τὸ ∆οξαστικὸν τῶν Αἴνων, καὶ εἰς τὸ ἑξαιρέτως «Αἱ γενεαὶ πᾶσαι» καὶ τὰ
τέσσερα Ἐξαποστειλάρια. Ἅπαντα µελοποιηθέντα ὑπὸ Φωκίωνος Βάµβα νῦν τὸ πρῶτον τύποις
ἐκδίδοται παρὰ τοῦ ἰδίου. Ἐν Ἀθήναις ἐκ τοῦ τυπογραφείου Ἀ. Καλαράκη 1900»· σσ. γ΄- ε΄ «Πρόλογος»
σσ. στ΄-η΄ «∆ήλωση» τοῦ Θ. Χανιώτη περὶ ὑποστηρίξεως τῶν βιβλίων τοῦ Φ. Βάµβα· σσ. 1-52 τὰ µέλη.
Ἀβιβλιογράφητο. Ἡµ.Β.

2.

∆.Ἰωάννου Πρωτοψάλτου. Νέον µουσικὸν ἐγχειρίδιον· τρίτοµον. Περιεκτικὸν
τῶν δοκίµων ἐκκλησιαστικῶν µαθηµάτων, τῶν µᾶλλον ἀναγκαίων εἰς τὴν τακτικὴν ἐνιαύσιον ἀκολουθίαν Ἑσπερινοῦ, Ὄρθρου καὶ Λειτουργίας καὶ ἰδίως ἐκ
τῶν ψαλλοµένων ἐν τῇ Μεγάλῃ τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίᾳ. Ἔκδοσις δευτέρα,
ἐπηυξηµένη δι’ ἑτέρων δοκίµων καὶ χρησίµων µαθηµάτων. Ἐν Κωνσταντινουπόλει 1900. Βιβλιοπωλεῖα ∆επάστα-Σφῦρα-Γεράρδου.

Σελ. 560+β, σχήµατος 8ου.
Περιέχει συνοπτικὰ ἀνθολογία µελῶν Ἑσπερινοῦ, Ὄρθρου καὶ Θ. Λειτουργίας.
Στὶς σσ. 3-149 «Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ»· σσ. 153-354 «Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου»· σσ. 355-555
«Ἀκολουθία τῆς Θ. Λειτουργίας»· σσ. 557-560 «Πίναξ τῶν περιεχοµένων»· σσ. α΄-β΄ κατάλογος τῶν
συνδροµητῶν.
Ἀβιβλιογράφητο. Ἡµ.Β.
Σ η µ ε ί ω σ η: Τὸ ἐγχειρίδιο αὐτὸ θεωρεῖται τρίτοµο. Γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ στὴ σελίδα 151 καταχωρεῖται
πανοµοιότυπα ἡ προµετωπίδα µὲ τὴν ἔνδειξη: «Τόµος Β΄» καὶ ὅτι ἐκδόθηκε «ἐκ τοῦ τυπογραφείου Ν. Γ.
Κεφαλίδου (Ὁδὸς Μπιλλοὺρ ἀριθ. 12)». Ὡς τρίτος τόµος θεωρεῖται ἡ ἀκολουθία τῆς Θ. Λειτουργίας.
Οὐσιαστικὰ πρόκειται γιὰ τρίτη ἔκδοση ἐὰν ὑπολογισθεῖ ὡς πρώτη ἐκείνη τοῦ 1884 καὶ ὡς δεύτερη ἡ
ἔκδοση τοῦ 1894 (αὐτὴ εἶναι µὲ τίτλο Νεώτατον µουσικὸν ἐγκόλπιον). Περιέχονται οἱ κλασικοὶ
µελουργοὶ Ἰωάννης Κουκουζέλης, Ἰωάννης Κλαδᾶς, Θεόδωρος Φωκαέας, Ἰάκωβος Πρωτοψάλτης,
Παναγιώτης Χρυσάφης, Πέτρος Μπερεκέτης, Πέτρος Πελοποννήσιος, Χουρµούζιος Χαρτοφύλακας,
Ἰωάννης Πρωτοψάλτης, ∆ανιήλ Πρωτοψάλτης, Πέτρος Χαλάτζογλους, Γεώργιος Κρῆς, Γρηγόριος
Πρωτοψάλτης, Πέτρος Βυζάντιος, Κων/νος Πρωτοψάλτης, Στέφανος Λαµπαδάριος, Μᾶρκος Βασιλείου
(σύντµηση τοῦ «Ἄνωθεν οἱ προφῆται» καὶ ἀρχαίων Χερουβικῶν).Ξαναεκδόθηκε τὸ 1906 ὡς τρίτη ἔκδοση (βλ. ἀριθ. 44). Περισσότερα, βλ. Γ. Χατζηθεοδώρου, Βιβλιογραφία, περίοδος Α΄, σ. 172/155.
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3.

Ὕµνοι Θείας Λειτουργίας Ἁγ. ἢ Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόµου, τονισθέντες ὑπὸ
Ναπολέοντος Ἐ. Λαµπελὲτ. Hymns of the Divine Liturgy St. John Chrysostom
composed by Napoleon E. Lambelet [Londino 1900].

Σελ. 52, σχήµατος 8ουµεγάλου.
Περιέχει σὲ εὐρωπαϊκὴ σηµειογραφία µέλη τῆς Θ. Λειτουργίας (τὰ κείµενα σὲ ἑλληνικὴ καὶ
γαλλικὴ γλῶσσα) γιὰ τετράφωνη µικτὴ χορωδία καὶ σὲ εὐρωπαϊκὴ σηµειογραφία.
Στὴ σ. 1 ὁ τίτλος πληρέστερος, ὡς ἑξῆς: «Ἡ ἐν τῇ Ὀρθοδόξῳ ἑλλην. Ἐκκλησία Λονδίνου
ἐκτελουµένη τετράφωνος Θεία Λειτουργία. Συντεθεῖσα κατὰ παραγγελίαν τῆς ἐπιτροπῆς τῆς ἐκκλησίας
ὑπὸ Ν. Λαµπελὲτ πρῴην καθηγητοῦ τοῦ ᾨδείου Ἀθηνῶν καὶ διευθυντοῦ τῶν ἐν τῇ αὐτῇ πρωτευούσῃ
µουσικῶν σωµατείων Φιλαρµονικὴ καὶ Ὅµιλος Φιλοµούσων, πρῴην διευθυντοῦ τῆς ἐν Ἀλεξανδρείᾳ
Ἀβερωφείου Μουσικῆς Ἀκαδηµίας κ.τ.λ. copyright Price 5/6 net Edition de Lyxe 10/6 net. London
[1900] Οppenheimer Bros 13 Berrners Street»· σ. 2 ἀφιέρωση πρὸς τὸν Ἀµβρόσιο Ράλλη· σ. 3 «Ἡ Θεία
ἀκολουθία τῆς Κυριακῆς» καὶ ἀκολουθοῦν (σσ.3-52) τὰ µέλη τῆς Θ. Λειτουργίας σὲ εὐρωπαϊκὴ σηµειογραφία, γιὰ µικτὴ χορωδία (soprano, tenore 1o, tenore 2o, basso), µὲ συνοδεία ὀργάνου. Ξαναεκδόθηκε
καὶ τὸ 1921.
Βιβλιογραφηµένο: Γιάννης Φιλόπουλος, Σπουδή, σ. 31. Ἡµ.Β.

4.

Χερουβικάριον· περιέχον τρεῖς στάσεις Χερουβικῶν καὶ τρεῖς Κοινωνικῶν
ὕµνων κατ’ ἦχον, µελοποιηθέντων παρὰ Ἀλεξάνδρου Βυζαντίου, πρώην καθηγητοῦ τῆς ἐκκλησιαστικῆς µουσικῆς ἐν τῇ κατὰ Χάλκῃ Ἱερᾷ Θεολογικῇ Σχολῇ.
Ἐκδίδοται νῦν τὸ πρῶτον, ἀδείᾳ καὶ ἐγκρίσει τοῦ Αὐτοκρατορικοῦ ἐπὶ τῆς ∆ηµοσίας Ἐκπαιδεύσεως Ὑπουργείου. Ἐν Κων/πόλει, τύποις Ἀλεξάνδρου Νοµισµατίδου, 1900.

Σελ. 170 + ιδ΄, σχήµατος 8ου.
Περιέχει τὰ ἀναγραφόµενα στὴν προµετωπίδα ἀργοσύντοµα Χερουβικὰ σὲ δική του µελοποιία.
Στὴ σ. 3 ἀφιέρωση πρὸς τὸν Μητροπολίτη Χαλκηδόνος Γερµανό· σ. 5-6 «Πρόλογος»· σσ. 7-168
τὰ µέλη· σσ. 169-170 «Παροράµατα»· σσ. α΄-ιδ΄ «Πίναξ συνδροµητῶν».
Ἀβιβλιογράφητο. Ἡµ.Β.
Σ η µ ε ί ω σ η: Στὴν τελευταία σελίδα ὑπάρχει «δήλωσις» σύµφωνα µὲ τὴν ὁποία, ὁ ἐκδότης
ἀναλαµβάνει «προθύµως ἰδιαιτέραν συµφωνίαν διὰ τὴν µουσικὴν ποίησιν οἱωνδήποτε ἐκκλησιαστικῶν
ὕµνων, ἀναγοµένων εἰς ἀργόν, εἰς ἀργοσύντοµον καὶ εἰς σύντοµον στιχηραρικὸν εἶδος, εἰς ἀργὸν ἢ σύντοµον Εἱρµολογικὸν καὶ εἰς Παπαδικόν. Χερουβικῶν δὲ καὶ Κοινωνικῶν ὕµνων -ἀναλαµβάνει-, ἐν
οἱαδήποτε χρονικῇ διαρκείᾳ ἤτοι ἕξ’ µέχρι τριάκοντα λεπτῶν τῆς ὥρας, χωρὶς ταῦτα νὰ ἔχωσι τὴν ἐλαχίστην πρὸς ἀλλήλα ὁµοιότητα κατὰ τὰς µελῳδικὰς θέσεις». Ξαναεκδόθηκε φωτοµηχανικὰ τὸ 1993 ἀπὸ
τὸν ἐκδοτικὸ Οἶκο Β. Ρηγοπούλου.

5.

1901
∆οξαστάριον περιέχον τὰ ∆οξαστικὰ τῶν Ἀποστίχων ὅλων τῶν ∆εσποτικῶν καὶ
Θεοµητορικῶν ἑορτῶν τῶν τε ἑορταζοµένων Ἁγίων τοῦ ὅλου ἐνιαυτοῦ καὶ τὰ
τοῦ Τριωδίου καὶ Πεντηκοσταρίου, µελοποιηθὲν παρὰ Χουρµουζίου Χαρτοφύλακος, νῦν δεύτερον ἐκδίδοται κατ’ αἴτησιν τῶν ἐν τῷ Ἁγίῳ Ὄρει τοῦ Ἄθωνος
ἱερῶν πατέρων παρὰ Νήφωνος Κ. Σουβατζοόγλου. Τόµοι δύο. Ἀδείᾳ τοῦ
Ὑπουργείου τῆς ∆ηµοσίας Ἐκπαιδεύσεως ὑπ’ ἀριθ. 436 καὶ ἡµερ. 5 Μαρτίου
317. Ἐν Θεσσαλονίκῃ, τύποις Ν. Χριστοµάνου, ὁδὸς Φραγκοµαχαλᾶ, ἀριθ. 12,
πλησίον τῆς Ὀθωµανικῆς Αὐτοκρατ. Τραπέζης, 1901.

Σελ. 161+ 3 ἄ. ἀ, σχήµατος 8ου.
Περιέχει τὰ ἀναφερόµενα στὴν προµετωπίδα ∆οξαστικὰ γιὰ τὴν περίοδο Σεπτεµβρίου-Μαρτίου,
µελοποιηµένα κατὰ τὸν ἀργὸ παλαιὸ στιχηραρικὸ δρόµο.
Στὴ σ. 1 ξανὰ ὁ τίτλος πλήρης µὲ τὴν προσθήκη: «Τόµος πρῶτος»· σ. 3 ἡ ἀφιέρωση «Τῇ Σεβαστῇ
καὶ θείᾳ χορείᾳ τῶν ἐν τῷ ἁγιωνύµω Ὄρει…»· σ. 4 λιθογραφία µὲ τὸν Χριστὸ ποὺ περιπατεῖ στὴ θάλασσα· σ. 5 ἔκφραση εὐχαριστιῶν τοῦ ἐκδότη πρὸς τὸν Ἐπίτροπο τοῦ Ἁγίου Ὄρους Νικηφόρο Ξενοφω-
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ντινό· σσ. 6-8 λιθογραφίες τοῦ Ἁγίου Ὄρους καὶ τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ σσ. 9-161 τὰ µέλη· σσ. β΄-γ΄ ἄ.
ἀ. «Πίναξ τῶν ἐµπεριεχοµένων».
Ἀβιβλιογράφητο. Ἡµ.Β.
Σ η µ ε ί ω σ η: Πρόκειται γιὰ τὴ δεύτερη ἔκδοση τοῦ Ἀργοῦ ∆οξασταρίου Ἀποστίχων τοῦ Χουρµουζίου
Χαρτοφύλακα. Γιὰ τὴν πρώτη ἔκδοση τὸ 1859, βλ. Γ. Χατζηθεοδώρου, Βιβλιογραφία περίοδος Α΄, σ.
118/76. Ξανανεκδόθηκε ἀναστατικὰ τὸ 1988 ἀπὸ τὸν ἐκδοτικὸ Οἶκο Π. Πουρναρᾶ.

6.

∆οξαστάριον· περιέχον τὰ ∆οξαστικὰ τῶν Ἀποστίχων ὅλων τῶν ∆εσποτικῶν
καὶ Θεοµητορικῶν ἑορτῶν τῶν τε ἑορταζοµένων Ἁγίων τοῦ ὅλου ἐνιαυτοῦ καὶ
τὰ τοῦ Τριωδίου καὶ Πεντηκοσταρίου, µελοποιηθὲν παρὰ Χουρµουζίου Χαρτοφύλακος, νῦν δεύτερον ἐκδίδοται κατ’ αἴτησιν τῶν ἐν τῷ Ἁγίῳ Ὄρει τοῦ Ἄθωνος ἱερῶν πατέρων παρὰ Νήφωνος Κ. Σουβατζοόγλου. Τόµος δεύτερος. Ἀδείᾳ
τοῦ Ὑπουργείου τῆς ∆ηµοσίας Ἐκπαιδεύσεως ὑπ’ ἀριθ. 436 καὶ ἡµερ. 5 Μαρτίου 317. Ἐν Θεσσαλονίκη, τύποις Ν. Χριστοµάνου, ὁδὸς Φραγκοµαχαλᾶ, ἀριθ.
12, πλησίον τῆς Ὀθωµανικῆς Αὐτοκρατ. Τραπέζης, 1901.

Σελ. 259, σχήµατος 8ου.
Περιέχει τὰ ∆οξαστικὰ τοῦ ἐνιαυτοῦ γιὰ τὴν περίοδο Ἀπριλίου-Αὐγούστου, τοῦ Τριωδίου καὶ τοῦ
Πεντηκοσταρίου, µὲ τὴν προσθήκη καὶ ∆οξαστικῶν τοῦ Ματθαίου Βατοπαιδινοῦ.
Στὴ σ. 1 ξανὰ ὁ τίτλος πλήρης· σσ. 7-72 τὰ ∆οξαστικὰ τοῦ ἐνιαυτοῦ (µεταξὺ αὐτῶν στὶς σσ. 40-55
∆οξαστικὰ ἑορτῆς Παύλου τοῦ Ξηροποταµηνοῦ, τοῦ Ματθαίου Βατοπαιδινοῦ)· σσ. 72-131 τὰ
∆οξαστικὰ τοῦ Τριωδίου καὶ Πεντηκοσταρίου· σσ. 132-249 ∆οξαστικὰ διαφόρων ἑορτῶν Ἁγίων
ἀσκησάντων στὸ Ἅγιον Ὄρος (µεταξὺ αὐτῶν στὶς σσ. 174-210 «Στιχηρὰ Προσόµοια ψαλλόµενα εἰς τὴν
ἑορτὴν τῶν Ὁσίων Πατέρων ἡµῶν τῶν ἐν τῷ Ἄθῳ διαλαµψάντων» καὶ ἄλλα µαθήµατα Ματθαίου τοῦ
Βατοπαιδινοῦ, τὰ Ἰδιόµελα Λιτῆς τῶν Χριστουγέννων, Φώτων, καὶ Εὐαγγελισµοῦ ἀνήκουν στὸν
Γερµανὸ Νέων Πατρῶν)· σσ. 251-259 «Κατάλογος τῶν φιλοµούσων συνδροµητῶν».
Ἀβιβλιογράφητο. Ἡµ.Β.
Σ η µ ε ί ω σ η: Ὁ τόµος αὐτὸς ἔχει πρόσθετο ἐνδιαφέρον καὶ γιὰ τὶς µελοποιήσεις κατὰ τὸ παλαιὸ εἶδος
τοῦ Μαθηµαταρίου τοῦ Βατοπαιδινοῦ. Μεταξὺ τῶν σελίδων 3-6, 131, 249, 250 λιθόγραφες εἰκόνες (ὁ
Ἰησοῦς δωδεκαετὴς στὸν ναό, ἡ στέψη τῆς Θεοτόκου, ἡ ἀνάσταση τῆς νεάνιδας, ὁ Καλὸς Ποιµήν, ἡ
Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου, ἐπιστροφὴ τοῦ Ἀσώτου). Στὴ β΄ προµετωπίδα καθὼς καὶ στὸν πρόλογο ὁ συγγραφέας ἀναφέρεται ὡς Σουβατζόγλου, ἑνῶ στὴ σηµείωση τοῦ ἐξωφύλλου τοῦ β΄ τόµου, γιὰ τυχὸν κλεψιτυπία, ἀναφέρεται ὡς Σουβατζιόγλου. Μὲ αὐτὸν τὸν τόµο συνεκδόθηκαν ὡς παράρτηµα τοῦ ∆οξασταρίου καὶ ∆οξαστικὰ τοῦ Σπυρίδωνος Βατοπεδινοῦ, µὲ ξεχωριστὴ ἀρίθµηση καὶ προµετωπίδα, τὰ
ὁποῖα καὶ καταχωροῦνται στὴ συνέχεια σὲ χωριστὸ λῆµµα (βλ. ἀριθ. 12).

7.

∆ηµητρίου Παπαπαναγιώτου. Ἐκκλησιαστικαὶ µουσικαὶ συνθέσεις· ἔκδοσις
πρώτη. Ἐν Ἀθήναις, ἐκ τοῦ τυπογραφείου τῶν καταστηµάτων Σπυρίδωνος Κουσουλίνου, πλ. Ἀγ. Θεοδώρων, 1901.

Σελ. 16, σχήµατος 8ου.
Περιέχει ὕµνους τῆς Θ. Λειτουργίας Χρυσοστόµου, Μ. Βασιλείου, κ.ἄ.
Στὶς σσ. 1-7 οἱ λειτουργικοὶ ὕµνοι· σσ. 8-16· ∆οξαστικὰ τῶν Ἁγίων στὶς 21 καὶ 30 Νοεµβρίου, 26
Ἰουλίου καὶ Πεντηκοσταρίου.
Ἀβιβλιογράφητο. Β.Μ.ΕΛ.Μ.Ο.

8.

Ἱερατικὸν ἐγκόλπιον· περιέχον τὰς εἰς διαφόρους ἱεροτελεστίας ψαλλοµένας
ἀκολουθίας κατὰ τὸ νέον τυπικὸν τῆς Μ. τοῦ Χ. Ἐκκλησίας, πρὸς χρῆσιν τῶν
ἁπανταχοῦ Ὀρθοδόξων ἱερέων καὶ ἱεροψαλτῶν, ὑπὸ ∆ηµητρίου Γ. Κυφιώτου,
ἱεροψάλτου ἐν τῇ ἱερᾷ ἐκκλησίᾳ Παναγίας τῆς Καφατιανῆς. Ἀδείᾳ τοῦ Ὑπουργείου τῆς ∆ηµ. Ἐκπαιδεύσεως. Τεῦχος Α΄. Ἐν Κωνσταντινουπόλει 1901, τύποις
Ἀλεξ. Νοµισµατίδου.

Σελ. 8, ἄ. ἀ.+240, σχήµατος 8ου µικροῦ.
Περιέχει τὰ κείµενα τῶν ἱεροτελεστιῶν, τὸ µουσικὸ µέρος τῶν ἱεροτελεστιῶν καὶ ἄλλων ἀκολουθιῶν.
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Στὴ σ. 1. ἄ. ἀ. ξανὰ ὁ τίτλος· σσ. 3-7 ἄ. ἀ. «Πρόλογος»· σ. 8 ἄ. ἀ. ἡ εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ· σσ. 1-230
τὰ κείµενα· σσ. 239-240 «Πίναξ περιεχοµένων τοῦ Α΄ µέρους».
Ἀβιβλιογράφητο. Β.Κ.Ψ.
Σ η µ ε ί ω σ η: Πρόκειται γιὰ βελτιωµένη ἔκδοση τοῦ Μουσικοῦ ἀπανθίσµατος τοῦ ἔτους 1894 (βλ. Γ.
Χατζηθεοδώρου, Βιβλιογραφία, περίοδος Α΄, σ. 193/194).

9.

Ἱερατικὸν ἐγκόλπιον· περιέχον ἁπάσας τὰς προµνησθείσας ἱερὰς ἀκολουθίας
τοῦ πρώτου τεύχους τετονισµένας µετ’ ἄλλων διαφόρων ἀνεκδότων µουσικῶν
µαθηµάτων παρὰ διαφόρων διδασκάλων, ὑπὸ ∆ηµητρίου Γ. Κυφιώτου, ἱεροψάλτου ἐν τῇ ἱερᾷ ἐκκλησίᾳ Παναγίας τῆς Καφατιανῆς. Ἀδείᾳ τοῦ Ὑπουργείου
τῆς ∆ηµ. Ἐκπαιδεύσεως. Τεῦχος Β΄. Ἐν Κωνσταντινουπόλει 1901, τύποις Ἀλεξ.
Νοµισµατίδου.

Σελ. 4 ἄ. ἀ +256 + λβ΄, σχήµατος 8ου µικροῦ.
Περιέχει τὸ µουσικὸ µέρος τῶν κειµένων τῶν ἀκολουθιῶν Στεφανώµατος, Νεκρωσίµου, Ὄρθρου,
Θ. Λειτουργίας, Πολυχρονισµοὺς κλ.π.
Στὴ σ. 1. ἄ. ἀ. ξανὰ ὁ τίτλος πλήρης· σ. 3 ἀφιέρωση πρὸς τὸν Μητροπολίτη Ἀµασείας Ἄνθιµο· σσ.
1-255 τὰ µέλη· σσ. 256 περιεχόµενα· σσ. α΄-λδ΄ «Κατάλογος τῶν φιλοµούσων συνδροµητῶν».
Ἀβιβλιογράφητο. Β.Κ.Ψ.
Σ η µ ε ί ω σ η: Πρόκειται γιὰ τὴ δεύτερη ἔκδοση τοῦ Μουσικοῦ ἀπανθίσµατος τοῦ ἔτους 1894 (βλ. Γ.
Χατζηθεοδώρου, Βιβλιογραφία,περίοδος Α΄, σ. 194/195), καὶ εἶναι ἐµπλουτισµένο κατὰ πολὺ σὲ σχέση
µὲ τὴν πρώτη ἔκδοσή του σὲ περιεχόµενο κλασικῶν µαθηµάτων (συµπεριλαµβάνει µελοποιήσεις ἐκτὸς
τῶν παλαιῶν κλασικῶν καὶ τῶν Γ. Ραιδεστηνοῦ, Γερ. Κανελλίδου, Μισαὴλ Μισαηλίδου, Ν. Χρηστίδου,
Ἀλεξ. Γεωργιάδου, Πολυχρ. Παχείδου, Γ. Σαρανταεκκλησιώτου). Προξενεῖ ἰδιαίτερη ἐντύπωση ὁ πολὺ
µεγάλος ἀριθµὸς τῶν συνδρο- µητῶν.

10. Μουσικὸς Κόσµος· ἐκδιδόµενος εἰς τεύχη, ὑπὸ Ν. Παγανᾶ. Ἀδείᾳ τοῦ Αὐτοκρατ. Ὑπουργείου τῆς ∆ηµ. Ἐκπαιδεύσεως. Τεῦχος Α΄. Ἐν Κωνσταντινουπόλει,
τύποις Ἀλεξάνδρου Νοµισµατίδου, 1901.
Σελ. 96, σχήµατος 8ου µικροῦ.
Περιέχει διάφορα µαθήµατα (Μακάριος ἀνὴρ, Ματθαίου Βατοπαιδινοῦ σὲ ἦχο Βαρὺ, Πολυελέους,
∆οξολογίες, ∆οξαστικὰ κ.λπ., παλαιῶν καὶ νεωτέρων µελοποιῶν, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον σὲ ἐπεξεργασία
µελωδικὴ καὶ ρυθµικὴ τοῦ ἰδίου.
Στὶς σσ. 3-4 (γ΄-δ΄) «Πρόλογος»· σσ. 5-89 τὰ µέλη· σ. 90 «Παροράµατα»· σσ. 91-96 «Κατάλογος
συνδροµητῶν».
Ἀβιβλιογράφητο. Β.Μ.ΕΛ.Μ.Ο.
Σ η µ ε ί ω σ η: Σύµφωνα µὲ τὸν πρόλογό του ὁ συγγραφέας σκόπευε στὴ συνέχεια νὰ ἐκδώσει σειρὰ
τευχῶν µὲ αὐτοτελή στὸ κάθε ἕνα µουσικὰ καὶ µουσικολογικὰ θέµατα. Μᾶλλον δὲν ἐκδόθηκε ἄλλο
τεῦχος, ὰν καὶ προαναγγέλλει στὸ τεῦχος αὐτὸ καὶ τὴν ἔκδοση Πρακτικῆς ∆ιδασκαλίας ὡς «Β΄ τεῦχος».
Ἐνδιαφέρον καὶ σπάνιο ἔντυπο.

11. Μουσικὸν παράρτηµα τῆς µουσικῆς ἐφηµερίδος «Φόρµιγξ», περιέχον ἐκλεκτὰ
ἀνέκδοτα µουσικὰ µαθήµατα Ἑσπερινοῦ, Ὄρθρου καὶ Λειτουργίας τῶν δοκιµωτέρων ἀρχαίων τε καὶ νεωτέρων µουσικῶν διδασκάλων, ἔτι δὲ καὶ δηµῴδη
ᾄσµατα. Ἐκδίδοται ἐπιµελείᾳ τῶν κ.κ. Γερµανοῦ Κυριαζῆ, Ἰωάν. Θ. Τσώκλη
καὶ Παναγ. Τζαννέα. 12 τεύχη. Ἔτος Α΄ 1901, ἐν Ἀθήναις. ∆ιανέµονται δωρεὰν
τοῖς συνδροµη-ταῖς τῆς «Μ. Φόρµιγγος».

Σελ. 192, σχήµατος 8ου.
Περιέχει µέλη καὶ µαθήµατα διαφόρων παλαιῶν καὶ νεωτέρων µελοποιῶν, ἐν πολλοῖς ἀνέκδοτα.
Στὶς σσ. 1-142 τὰ ἐκκλησιαστικὰ µέλη (ἀρχίζουν µὲ τὸν Πολυέλεο Τιµίου Σταυροῦ τοῦ Γ.
Ραιδεστηνοῦ)· σσ. 143-192 «ᾌσµατα δηµοτικὰ» σὲ βυζαντινὴ µουσικὴ σηµειογραφία.
Ἀβιβλιογράφητο. Β.Κ.Ψ.
Σ η µ ε ί ω σ η: Πρόκειται γιὰ µιὰ ἐντελῶς ξεχωριστὴ προσπάθεια ἐκδόσεως ἀνεκδότων παλαιῶν καὶ
νεωτέρων µαθηµάτων, καθὼς καὶ δηµοτικῶν ἀσµάτων, στὸ πλαίσιο κυκλοφορίας τῆς µουσικῆς ἐφηµε-

