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Tο γεγονός — η “ευεργεσία του 
έθνους” — η έκδοση

Γρ. Θ. Στάθης

1814: the Reform of the Notation of Religious Chants in Orthodox Liturgy: In 
1814, the Patriarchiate in the Fanari of Constantinople transformed the notation 
for religious chanting, from which came the so-called “new method”. In January 
1815 there was founded a “new school” for teaching and disseminating this method. 
Th e new method of Greek music of Byzantine and neo-Byzantine melody, and the 
opening of the new school is the event which signifi es an epoch in which there was 
a turning point in chanting in the Greek Orthodox Church.

For the development and dissemination of the New Method and for the crea-
tion of the new school of music, around 1815, there circulated a Patriarchal Decree, 
in one page, sent as a Patriarchal Universal Message by the Ecumenical Patriarch 
Cyril the 6th, in the month of April or May of 1815. At the same time, an eff ort was 
made to translate all the Byzantine and Meta-Byzantine melodies into the system of 
the new method in a work which contains 62 “Exegitical Manuscripts”. Th is article, 
fi rst, discusses the background history of notation and its use up till the transfor-
mation, and later discusses the exegetical work in the manuscripts.

α. Γένεση της Bυζαντινής Mουσικής
H γένεση της Bυζαντινής Mουσικής, ή καλύτερα η συνέχεια της Eλληνικής Mου-
σικής και, ειδικότερα στο χώρο της ορθόδοξης λατρείας, της Ψαλτικής Tέχνης 
και η εξέλιξή της είναι συνδεδεμένη με τη γένεση και εξέλιξη της βυζαντινής 
υμνογρα φίας. H Eλληνική – Bυζαντινή Yμνογραφία, γεννήθηκε το ίδιο βράδι με 
τον Xριστό, εκεί στη Bηθλεέμ της Iουδαίας, και είναι αγγελόγονη. O πρώτος στί-
χος της υμνογραφίας είναι ο ύμνος που έψαλαν οι άγγελοι, — “πλήθος στρατιάς 
ουρανίου”— και ευαγγελίστηκαν στους αγραυλούντες ποιμένες την γέννηση του 
Xριστού, “αινούντες τον Θεόν και λέγοντες· Δόξα εν υψίστοις Θεώ και επί γης ειρήνη, 
εν ανθρώποις ευδοκία” (Λουκ. 2, 13–14). Kι επειδή η χριστιανική λατρεία διαμορ-
φώθηκε και εξαπλώθηκε πρώτα στον χώρο της Aνατολής, όπου η αρ  χαία ελληνική 
μουσική των ελληνιστικών χρόνων ήταν το διαδεδομένο μουσικό υπόβαθρο — 
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όπως μαρτυρεί ο Πλούταρχος: “και Περ   σών και Σου σιανών και Γεδρουσίων παίδες 
τας Eυριπίδου και Σοφοκλέους τρα γωδίας ήδον” (Πλουτάρχου, 1971), εκεί πρέπει 
να αναζητήσουμε και τα πρώτα στοιχεία της μουσικής, καθώς και στο Ψαλτήρι 
του Δαβίδ, στην εν χρήσει και σήμερα, βέβαια, ελληνική μετάφραση των εβδο-
μήκοντα, που ήταν απαραίτη το στις ορθρινές και εσπερινές υμνο λογίες. 

Στη συνέχεια, για τη διαμόρφω ση της μουσικής σε αυστηρώς εκ  κλησιαστική 
μουσική με χαρακτήρα σοβαρό όσο και απλό, έπαιξε σημαντικό ρόλο η εξέλι-
ξη της υμνογραφίας που αποδεσμευόταν απ’ το Ψαλτήρι και δημιουργούσε τα 
ποικιλώνυμα βυζαντινά τροπάρια, αλλά και η αντίθεση απέναντι στην αιρετική 
υμνολογία και μουσική, που επέβαλαν έναν συντηρητισμό. Πολλά αποσπάσματα 
από λόγους των Πατέρων μάς πείθουν πως τον τρίτο και τέταρτο αιώνα, όχι μο-
νάχα υπήρχε έντεχνη μουσική, αλλά πως γινόταν και μεγάλη κατάχρησή της, και 
προσπάθεια επιβολής οργάνων, και χρήση κυρίως της ηδυπαθούς μουσικής για 
εκμαυλισμό των πιστών. Γι’ αυτό ο Γρηγόριος ο Θεολόγος προτρέπει: 

Aναλάβωμεν ύμνους αντί τυμπάνων, ψαλμωδίαν αντί των αισχρών λυγισμάτων τε και 
ασμάτων, κρότον ευχαριστήριον αντί κρότων θεατρικών (Migne, P. G. 35, 709).

Tο σύστημα της οκτωηχίας που ήταν σε χρήση απ’ τον καιρό του μονοφυσίτου 
επισκόπου Aντιοχείας Σεβήρου (512–519) και που με τον Iωάννη τον Δαμασκη-
νό († 754) καθιερώθηκε και για την ψαλτική της ορθόδοξης λατρείας, υπήρξε η 
κιβωτός σωτηρίας για τη μέχρι τότε μουσική και μαζί το λίκνο για τη μουσική 
τέχνη, που έμελλε να κορυφωθή στα μετέπειτα χρόνια και ν’ αποτελέσει μιαν 
έκφανση κι ένα θαυμάσιο επίτευγμα του βυζαντινού πνεύματος και πολιτισμού. 
Tα είδη της υμνογραφίας, Kοντάκιο πρώτα (6ος–7ος αιώνας) και Kανόνας ύστε-
ρα (8ος–10ος αιώνας), αλλά και τα στιχηρά τροπάρια, Iδιόμελα και Προσόμοια, 
βοήθησαν πολύ την μουσική να σταθεροποιήσει τη μορφή της και την τεχνική 
της δομή. 

β. Tα σημάδια

H καταγραφή της υμνολογίας με σημειογραφία και η παράδοσή της με χειρό-
γρα φους κώδικες αρχίζει στα μέσα του 10ου αιώνα ή και λίγο νωρίτερα. H 
σημει  ογραφία ή σημαδογραφία ή παρασημαντική είναι αποκύημα του ελλη-
νικού–βυζαντινού πνεύματος και πολιτισμού και είναι ένα σοφό σύστημα, στην 
κυριολεξία ένα ηχητικό αλφάβητο, απότοκο του ελληνικού αλφαβήτου, για την 
τέλεια έκφραση της μονοφωνικής λογικής μουσικής. Tα σημάδια ή σημαδόφωνα, 
ως η τέλεια μουσική ανάπτυξη των τόνων και πνευμάτων της ελληνικής γραφής, 
παρασημαίνουν και τις πιο λεπτές και μυχιαίτατες εκφράσεις του λόγου, το “πά-
θος” του λόγου, όταν αυτός συνεκφέρεται με μέλος. Για τον λόγον αυτόν το ποι-
ητικό κείμενο κάτω απ’ τα σημάδια της σημειογραφίας είναι άτονο.  Ή, για να το 
πω αλλοιώς, η διπλή παράλληλη γραφική παράσταση των ελληνικών γραμμάτων 
του λόγου και των ελληνικών σημαδιών του μέλους είναι το τελειότερο μελικό 
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αλφάβητο της οικουμένης, που ο Θεός ευδόκησε να επινοηθεί και αναπτυχθεί απ’ 
το ελληνικό πνεύμα!

Tα σημάδια διακρίνονται σε τέσσερεις βασικές κατηγορίες· α) σε φωνητικά 
σημάδια, συνολικά δεκαπέντε (την Β΄ και Γ΄ περίοδο), γραμμένα με μαύρη με-
λάνη, β) σε άφωνα σημάδια, συνολικά σαράντα (την Β́  και Γ΄ περίοδο, πάλι), 
γραμμένα με κόκκινη μελάνη, γ) σε φθορικά σημάδια, για τις αλλοιώσεις των 
διαστημάτων και τις εναλλαγές των μελών, γραμμένα κυρίως με κόκκινη μελάνη, 
και δ) σε ηχηματικά σημάδια, που κατά την Δ́  περίοδο της σημειογραφίας λέγο-
νται μαρτυρίες. 

γ. Περίοδοι εξελίξεως της σημειογραφίας
Oι αλλαγές που επήλθαν στην ίδια την ουσία της σημειογραφίας ύστερ’ από 
εσωτερικές διεργασίες της λειτουργίας των στοιχείων που την απαρτίζουν, ορί-
ζουν και την εξέλιξη της σημειογραφίας (Στάθης, 1979). Για τον καθορισμό των 
περιόδων εξέλιξης της σημειογραφίας αφοριστικά εσωτερικά κριτήρια είναι τα 
εξής τέσσερα: 

α) γένεση ή χρονική φανέρωση των σημαδιών, 
β) ενέργεια των σημαδιών, δηλαδή ασταθής ή σταθερή,
γ) αχρήστευση ή χρονική εξαφάνιση κάποιων σημαδιών, και 
δ) μεταγραφή των μελών από έναν τύπο σημειογραφίας σε άλλον ή και μετάλ-

λαξη του σχήματος κάποιων σημαδιών. 

Σύμφωνα με τα καθοριστικά αυτά στοιχεία διακρίνονται τέσσερεις περίοδοι εξελί-
ξεως της σημειογραφίας και παράλληλα της μελοποιίας:

A) η “πρώιμη βυζαντινή σημειογραφία” (μέσα 10ου αιώνος έως 1177), 
B) η “μέση πλήρης βυζαντινή σημειογραφία” (1177–1670 περίπου),
Γ) η “μεταβατική – εξηγητική σημειογραφία” (1670 περίπου–1814), 
Δ) η “αναλυτική σημειογραφία της Nέας Mεθόδου” (1814 έως σήμερα).

Kατά την Á  περίοδο τα φωνητικά σημάδια ήταν 6 και τα άφωνα περί τα 25. 
Tην B΄ περίοδο, που η σημειογραφία ολοκληρώθηκε, υπήρχαν 15 φωνητι-
κά σημάδια, και 40 άφωνα, τα οποία λέγονται και υποστάσεις χειρονομίας. 
Tην Γ΄ περίοδο υπάρχουν τα 15 φωνητικά σημάδια και τα 40 άφωνα· κάποια 
άφωνα σημάδια, ωστόσο, σε κάποιες περιπτώσεις όπου έχουμε προσπάθεια 
εξηγήσεως της σημειογραφίας και καταγραφής του ψαλλομένου μέλους 
με περισσότερα φωνητικά σημάδια, δεν χρησιμοποιούνται και τείνουν να 
καταργηθούν. Kατά την Nέα Mέθοδο της αναλυτικής σημειογραφίας τα 
φωνητικά σημάδια ορίσθηκαν σε 10, και τα άφωνα σε 5–6. Όλα τ’ άλλα 
άφωνα σημάδια καταργήθηκαν, αφού το μέλος που παρασήμαιναν, ως σημά-
δια δηλωτικά μέλους ολοκλήρου, καταγράφηκε ανα λυτικά με φωνητικά 
σημάδια.
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Tα φ ω ν η τ ι κ ά  σ η μ ά δ ι α της βυζαντινής σημειογραφίας δεν παρα-
σημαίνουν συγκεκριμένη οξύτητα και πάντοτε την ίδια, αλλά φανερώνουν 
μέγεθος διαστήματος και άρα εμπερικλείουν μια δυναμική εκφράσεως, 
εφόσον δείχνουν κίνηση και φορά προς τα άνω ή προς τα κάτω, σύμφωνα 
με τον τονισμό του ποιητικού κειμένου, που αποδίδεται και με ανάλογη 
σημειογραφική ορθογραφία. Eίναι απαραίτητη πάντοτε μια φωνητική αφε-
τηρία, το ίσον, που επιβάλλεται με το ενήχημα του εκάστοτε ήχου, για να 
χαρακτηρισθεί το τετράχορδο ή πεντάχορδο, μέσα στο οποίο τα σημάδια 
παρασημαίνουν τις αναβοκαταβάσεις της φωνής. 

Tα ά φ ω ν α  σ η μ ά δ ι α ή οι υποστάσεις δηλώνουν “τας αργίας και 
συντομίας και τας άλλας ιδέας των μελών”, κατά πως λέει ο Γαβριήλ ιερο-
μόναχος (α΄ μισό 15ου αιώνα) και σχηματοποιούν τους πολλούς και ποικί-
λους μελικούς πλατυσμούς (Γαβριήλ, 1900). 

Tα φ θ ο ρ ι κ ά  σ η μ ά δ ι α, απότοκα όλα του γράμματος Φ της λέξεως 
“φθορά”, φθείρουν και χαλούν το ψαλλόμενο μέλος και επιβάλλουν τις 
εναλλαγές των ήχων και των μελών. 

Tα η χ ή μ α τ α, ως μελικές ενηχητικές φράσεις για την γνωριστική 
ιδέα και την επιβολή του κάθε ήχου, με την αριθμητική ένδειξη — με τα 
στοιχεία του ελληνικού αλφαβήτου, δηλαδή ά  β΄ γ΄ δ΄ πλ[άγιος] ά  πλ. β΄ 
βαρύς και πλ. δ́ , και την σημειογραφική μαζί ένδειξη της ηχητικής οξύτη-
τας μέσα στο πεντάχορδο, στην οποία θεμελιώνεται το ίσον του μέλους, 
αλλά και το γένος διαστημάτων, και γίνεται η έναρξή του, λειτουργούν ως 
οι οδηγοί της ορθής ψαλμωδήσεως.

δ. Oι μουσικοί κώδικες

Στο διάστημα της υπερχιλιετούς ιστορίας της σημειογραφίας γράφτηκαν πάνω 
από 7,500 (τόσοι περίπου είναι γνωστοί) μουσικοί κώδικες, μεμβράνινοι και χαρ-
τώοι, απ’ τους ίδιους τους μελουργούς — βυζαντινούς και μεταβυζαντινούς — που 
οι περισσότεροι ήταν και καλλιτέχνες κωδικογράφοι. Oι κώδικες αυτοί αποτελούν 
έναν αρίφνητο μουσικό πλούτο της νυχθήμερης ακολουθίας, περιέχουν μελο-
ποιήματα αναφερόμενα στα γένη (Παπαδικό, Στιχηραρικό, Eιρμολογικό), και τα 
πολλά είδη της μελοποιίας και παραδίδουν τα “ποιήματα” χιλίων περίπου βυζαντι-
νών και μεταβυζαντινών μελουργών, των μεγάλων ελλήνων μελουργών, απ’ τους 
οποίους οι εκατό, τουλάχιστον, είναι κορυφαίοι δημιουργοί και μεγάλα πνεύματα 
της ανθρωπότητας. O αριθμός αυτών των χειρογράφων γράφτηκε με μια προϊ-
ούσα αύξηση· πολλά, σχετικά, χειρόγραφα γράφτηκαν τον 14ο–15ο αιώνα και 
πάμπολλα — ο διπλάσιος σχεδόν αριθμός — τον 17ο και 18ο αιώνα. 

Eίναι αυτονόητο ότι, καθ’ όλη την υπερχιλιετία της αδιάκοπης ψαλτικής παρά-
δο σης, στον χώρο της καθ’ ημάς Aνατολικής Oρθόδοξης Eκκλησίας αναπτύχθηκαν 
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κατά καιρούς και κατά πόλεις και μονές 
σπουδαία βιβλιογραφικά εργαστήρια. 
Oι κωδικογράφοι, μοναχοί ή κοσμικοί, 
μελουργοί οι ίδιοι και οι άλλοι αντιγρα-
φείς χειρογράφων, επέδειξαν περισσή 
φιλοκαλία και φιλότεχνη ευαισθησία, 
και μας παρέδωκαν κομψότατους μου-
σικούς κώδικες, κομψότατα επίσης, τις 
περισσότερες φορές, βιβλιοδετημένους 
στα περίφημα βιβλιοδετικά εργαστή ρια. 
Στα μοναστήρια, ιδιαίτερα, οι κα  λόγεροι 
και τον καιρό της μεγάλης αίγλης και 
τον καιρό αργότερα των θλίψεων και 
των ποικίλων εξουθενωτικών πιέσε-
ων, σκυμμένοι στα κωδικογραφι  κά 
εργαστήρια ή στα κελλιά τους και τ’ 
αναχωρητήριά τους, καλλιγραφούσαν 
με κόκκινα και μαύρα μελάνια και τους 
ποικιλώνυμους μουσικούς κώδικες, δη-
λαδή τα Στιχηράρια και Δοξαστάρια, 
τα Mαθηματάρια και Kρατηματάρια, τις 
Παπαδικές και τις Aνθολογίες, τα Eιρμολόγια και τον Aκάθιστο Ύμνο, για να κρα-
τήσουν μαζί ακάθιστη την έγνοια της γνήσιας όσο και πάντερπνης ηχητικής αναφο-
ράς των ορθοδόξων ελλήνων στο Θεό. Tα ονόματα των μοναχών και ιερομονάχων, 
ακόμα και αρχιερέων και πατριαρχών, μουσικών κωδικογράφων, των “ταπεινών” ή 
“αμαρτωλών υπέρ πάντας” ή “αμαθών”, όπως οι ίδιοι αναφέρονται στους κολοφώ-
νες των χειρογράφων τους, είναι νέφος ολόκληρο που σταλάζει τον αλλοιώτικο 
γλυκασμό του πλουτισμού της μουσικής μας παράδοσης.

Oι μουσικοί κώδικες, όπως και τα οποιαδήποτε άλλα χειρόγραφα, είναι μεμ-
βράνινοι ή περγαμηνοί, και χαρτώοι, ανάλογα με την εποχή κατά την οποία 
γράφτηκαν. Aπ’ τον 14ο αιώνα και μετά επικρατεί ο χάρτης ως υλικό γραφής 
των κωδίκων. Tα μουσικά χειρόγραφα είναι όλα δίχρωμα, γραμμένα με μαύρο 
και κόκκινο μελάνι. Tο κόκκινο χρώμα είναι απαραίτητο για την διάκριση της 
ομάδας σημαδίων, των λεγομένων “αφώνων” (συνολικά 40), που έδειχναν την 
μουσική μεταχείριση — “τας συντομίας και αργίας και τας άλλας ιδέας των μελών” 
(Γαβριήλ, 1900) —, επομένως και την ορθή ερμηνεία της μουσικής γραφής των 
“φωνητικών” σημαδίων. Mε κόκκινο μελάνι είναι γραμμένες, επίσης, οι ενδείξεις 
των ήχων και των “φθορών” για την αλλαγή των μελών. Kαι φυσικά το κόκκινο 
μελάνι χρησιμοποιείται για τα πρωτογράμματα και τα διάφορα ποικίλματα των 
κωδίκων. Πολλές σελίδες των κωδίκων ωραΐζονται με κομψές — ή και ατεχνώτε-
ρες — εικόνες, καθώς επίσης με επίτιτλα κοσμήματα, στις αρχές των ενοτήτων του 
περιεχομένου των κωδίκων.
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Θ έ σ ε ι ς ή ενώσεις των σημαδιών, ήτοι μέλος
H μουσική δημιουργία, ως έξη ποιητική, δηλαδή μελοποιία, κάνει επιλεκτική λήψη 
κάθε φορά εκείνων των σημαδιών, τα οποία παρασημαίνουν και μορφοποιούν 
τις μουσικές ιδέες, ως αλλεπάλληλα μελικά τόξα, μικρότερα ή μεγαλύτερα, και 
ορθώνουν το ηχητικό αρχιτεκτόνημα. H λήψη των αναγκαίων κάθε φορά σημαδί-
ων και η αρμόδια ένωσή τους λέγεται “Θέση”. Tο δίδαξε και το διατύπωσε σοφά ο 
Mανουήλ Xρυσάφης (το 1458): 

Θέσις γαρ λέγεται η των σημαδίων ένωσις, ήτις αποτελεί το μέλος. Kαθώς γαρ εν 
τη γραμματική των εικοσιτεσσάρων στοιχείων η ένωσις συλλαβισθείσα αποτελεί τον 
λόγον, τον αυτόν τρόπον και τα σημεία των φωνών ενούμενα επιστημόνως αποτελού-
σι το μέλος, και λέγεται το τοιούτον τότε θέσις (Mανουήλ Xρυσάφης, 1985). 

Ως σημάδια, τα οποία ενώνονται για να αποτελέσουν “Θέση” νοούνται όλα τα 
είδη των σημαδιών· δηλαδή, τα φωνητικά — ανιόντα και κατιόντα —, τα άφωνα ή 
υποστάσεις ή χειρονομικά σημάδια, τα σημάδια συνάγματα, τα σημάδια αργίες, τα 
σημάδια ηχήματα ή μαρτυρίες των ήχων, και τα σημάδια φθορές. 

Oι Θέσεις γνωρίζονται και με διάφορα ονόματα· δηλαδή είτε με το όνομα του 
αφώνου Σημαδιού (Θέση Θεματισμός, Θέση Oυράνισμα, Θέση Kύλισμα, κ.λπ.), 
είτε με το όνομα της σχηματοποίησης του μέλους (Θέση Aνάσταμα, Θέση Στραγγί-
σματα, Θέση Kολαφισμός, κ.λπ.). Tα άφωνα σημάδια ή υποστάσεις χρησιμεύουν 
ως οδηγοί για την μορφοποίηση του μέλους. Λειτουργούν ακριβώς με το αρχαίο 
τους πρώτο όνομα: “μελωδήματα”, ή στενογραφήματα του μέλους. H μουσική, ως 
ακουστικό αποτέλεσμα — το μέλος, που πρέπει να ψαλεί απ’ την οπτική παρά-
σταση μιας “θέσεως”, δεν είναι το απλό ανεβοκατέβασμα που δείχνουν — παρα-
σημαίνουν — τα φωνητικά σημάδια, αλλά πολύ περισσότερο, μια πλήρης μουσική 
περίοδος με αρχή και μέση και τέλος, ένα αυτόνομο μελικό τόξο, που απλά σκια-
γραφείται με την ένωση των σημαδιών — την “Θέση”, τις “Θέσεις” — και υποδη-
λώνεται με τα άφωνα σημάδια (Στάθης, 1978).

Oι “Θέσεις” της μελοποιίας — η σημειογραφία γενικά —, αποτελούν μια οπτι-
κή σχηματοποίηση του μέλους και μια υπόμνηση της εκφραστικής δυναμικής που 
εμπερικλείεται σ’ αυτές. Tο άκουσμα είναι το αποτέλεσμα της ερμηνείας όλων 
αυτών των εκφραστικών στοιχείων της σημειογραφίας. Aυτή η ερμηνεία στην 
μουσική τέχνη λέγεται ε ξ ή γ η σ η και στην σημειογραφία καταντάει να είναι 
ανάλυση και καταγραφή με περισσότερα φωνητικά σημάδια. H ανάγκη αυτή 
σηματοδότησε την εξηγητική — μεταβατική περίοδο (1670–1814) και οδήγησε 
στην τελική ενδο-σημειογραφική μεταρρύθμιση του 1814, οπότε και προέκυψε η 
αναλυτική σημειογραφία.

Tο θέμα της ερμηνείας της σημειογραφίας είναι μέγα — μέγιστο, και απαιτεί 
πολύ — τον πλείστο χρόνο της ζωής του κάθε τεχνίτου μουσικού. Kι είναι θέμα 
που οπωσδήποτε δεν χωράει εδώ τώρα. 

Eκείνο που πρέπει να λεχθεί ακόμα εδώ είναι ότι η Σημειογραφία, και στην 
τελειότατη μορφή της οι “Θέσεις της μελοποιίας”, ως ηχητικό αλφάβητο, έχει μια 
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συγκεκριμένη γραφική ακολουθία και βαίνει κατά τρεις παράλληλες γραμμές· μια 
κεντρική και από μια επάνω και υποκάτω απ’ την κεντρική.

ε. H αναλυτική σημειογραφία της Nέας Mεθόδου (1814)
Δημιουργοί της Nέας Mεθόδου υπήρξαν οι τρεις Διδάσκαλοι, όπως καθιερώθηκε 
να αναφέρονται μαζί: ο μοναχός και μετέπειτα μητροπολίτης Xρύσανθος απ’ την 
Mάδυτο († 1846), ο Γρηγόριος λαμπαδάριος και μετέπειτα πρωτοψάλτης († 1821) 
και ο Xουρμούζιος Γεωργίου, γνωστός με το οφφίκιο που πήρε αμέσως μετά τη 
μεταρρύθμιση, δηλαδή Xαρτοφύλακας († 1840). Tο γεγονός ότι η σημειογραφία 
τώρα λέγεται “αναλυτική” παραπέμπει ευθέως στην κύρια πραγματικότητα, ότι η 
προ του 1814 σημειογραφία ήταν “συνοπτική – στενογραφική”. 

Tα κυριώτερα σημεία και στοιχεία της μεταρρυθμίσεως της Nέας Mεθόδου είναι· 
α) η αντικατάσταση της πολυσύλλαβης παραλλαγής, δηλαδή Aνανες, Nεανες, 
Nανα, Aγια, με την μονοσύλλαβη πA, Bου, Γα, Δι, κE, Zω, νH, πA, που αποτελεί 
εύφωνους συλλαβισμούς των επτά πρώτων γραμμάτων του ελληνικού αλφαβήτου· 
β) η σαφής καταμέτρηση του χρόνου κι ο κανονισμός των σχετικών σημαδίων· γ) 
ο ορισμός των διαστημάτων και των κλιμάκων των τριών γενών (δηλαδή του δι-
ατονικού, του χρωματικού και του 
εναρμονίου) και ο κανονισμός της 
ενέργειας των φθορών· δ) ο κανο-
νισμός κι η σαφής ενέργεια των ση-
μαδιών που κρατήθηκαν σε ισχύ (10 
απ’ τα 15 φωνητικά) κι η κατάργηση 
των 35 απ’ τα 40 άφωνα σημάδια ή 
υποστάσεις χειρονομίας, αφού το 
μέλος τους κα ταγράφεται πλέον 
αναλυτικά με τα ισχύοντα φωνητικά 
σημάδια· ε) η “ανάλυση” ή “εξήγη-
ση” όλων των λεγομένων “θέσεων” 
των σημαδιών και του περιεχομένου 
όλων των υποστάσεων χειρονομίας 
και η κατα  γραφή ολόγραφα — ανα-
λυτικά όλων των μελωδιών που κρύ-
βονταν κάτω απ’ αυτές. Oι θέσεις 
έτσι, κατά την πρωτότυπη γραφική 
τους παράσταση, και οι υποστάσεις 
αχρηστεύτηκαν και αποκλείστηκαν 
απ’ την Nέα Mέθοδο (Stathis, 1979:
179–186 “An explanation of the New 
Method”).
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TA ΠPΩTOΓPAΦA THΣ EΞHΓHΣEΩΣ*

Tο γεγονός
α. “Kατ’ αυτάς ...” τον Iανουάριο του 1815

Kατ’ αυτάς ηνοίχθη εν κοινόν σχολείον εις το Σιναϊτικόν Mετόχιον και παραδίδει νέαν 
μέθοδον επιστημονικής μουσικής, με κανόνας και γραμματικήν. Σχολαρχούντες εις 
αυτήν είναι ένας καλόγερος Xρύσανθος και ο λαμπαδάριος της Mεγάλης Eκκλησίας, 
και συντρέχουσιν εις αυτήν καθ’ εκάστην υπέρ τους διακοσίους μαθητάς, εξ ων είναι 
και αρχιερείς και πρωτοσύγκελλοι και διάκονοι των αρχιερέων και κοσμικοί παμπλη-
θείς. 1815 Iανουαρίου 21 (Πατριαρχικαί Eφημερίδες, 1938).

Mε αυτήν την ανταπόκριση του Διονυσίου Bατοπαιδηνού απ’ την Kωνσταντι-
νούπολη προς το Άγιον Όρος, εύκολα κεντρίζεται η φαντασία να συλλάβει την 
εικόνα των ανθρώπων που συνέτρεχαν καθημερινά στους δρόμους και στα στενά 
καλντερίμια της περιοχής του Φαναρίου και του Bαλατά στην άκρη του Kερατίου 
κόλπου της Kωνσταντινουπόλεως με κάποια τετράδια χειρόγραφα μουσικής στα 
χέρια τους και στα χείλη τους τους νεοφανείς φθόγγους της μουσικής, κι οπωσδή-
ποτε κάποια τροπάρια. Kαι δίπλα σ’ αυτήν την κίνηση εύκολα πάλι, θαρρώ, μπορεί 
η φαντασία ν’ αναπαραστήσει το ζωηρό ενδιαφέρον για μάθηση, εκεί όπου στεγά-
στηκε το κοινό Σχολείο στον Bαλατά, και τις πυκνές συζητήσεις στον πατριαρχικό 
περίβολο, στο Φανάρι. 

H Nέα Mέθοδος της Mουσικής, της ελληνικής μουσικής της βυζαντινής και 
μεταβυζαντινής μελοποιίας, και το άνοιγμα του κοινού Σχολείου είναι το γεγονός 
που σημαδεύει μιαν εποχή και οριοθετεί μια περίοδο στην εξέλιξη των ψαλτικών 
πραγμάτων της ελληνικής Oρθόδοξης Eκκλησίας. Kι είναι ακόμα, το γεγονός που 
φανερώνει την ανύσταχτη έγνοια των ανθρώπων που διακονούν την Eκκλησία, 
ως κληρικοί και ως ψάλτες και διδάσκαλοι της Ψαλτικής Tέχνης, να αναπληρώ-
νουν τα ελλείποντα και να ομαλοποιούν τα δύσκολα, τηρώντας και κρατώντας τις 
παραδόσεις. 

β. Πατριαρχική Διακήρυξις και Aπανταχούσα· Aπρίλιος ή Mάϊος του 1815

Περί της εφευρέσεως και της παραδοχής της Nέας Mεθόδου της Mουσικής 
Tέχνης και περί συστάσεως του κοινού Σχολείου Mουσικής, κατά το 1815, κυκλο-
φορήθηκε μία Πατριαρχική Διακήρυξις, ως μονόφυλλο, συνοδευμένη από Πατρι-
αρχική Aπανταχούσα του Oικουμενικού Πατριάρχου Kυρίλλου του ΣT΄, κατά 
μήνα Aπρίλιο ή Mάϊο του 1815. Kαι τα δύο αυτά ιστορικά κείμενα είναι τυπωμένα 
στο Πατριαρχικό Tυπογραφείο (Πατριαρχικά Mονόφυλλα).

* Tο θέμα αυτό των “Πρωτογράφων της εξηγήσεως”, χωρίς, δηλαδή, το προτασσόμενο εδώ “Eι-
σαγωγικό Iστορικό Πλαίσιο”, πρωτοπαρουσιάστηκε στο Συμπόσιο “Le Chant Byzantin: état des 
recherches”, Abbaye de Royaumοnt du 12 au 15 Décembre 1996, αλλά έμεινε αδημοσίευτο. 
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H “Διακήρυξις”, ειδικότερα, μαρτυρεί αδιάψευστα, μετά απ’ το σχετικό προ-
οίμιο, για τα ακόλουθα θέματα: α) την δυσκολία εκμαθήσεως, άρα και δυσκολία 
ορθής διαδόσεως ή παραδόσεως, του παλαιού, δηλαδή προ του 1814–15, σημειο-
γραφικού συστήματος της ιεράς Mουσικής, ήτοι της Ψαλτικής Tέχνης· β) την “θεία 
φιλανθρωπία και χάριτι” επινόηση ή εφεύρεση της Nέας Mεθόδου απ’ τους τρεις 
διδασκάλους, τον Xρύσανθο, τον Γρηγόριο και Xουρμούζιο, “ουδαμή ουδαμώς, 
παραχαραττούσης, η λυμαινομένης, ουδέ προς βραχύ εκπιπτούσης [του αρχήθεν 
ψαλλομένου μέλους], και αποκλινούσης”· γ) την σύγκληση επί τούτο “άπαξ και 
δις” Γενικής Συνοδικής Συνελεύσεως και την αποδοχή και καθιέρωση της Nέας 
Mεθόδου ως “εις τε ωφέλειαν των Iερών Eκκλησιών τα μέγιστα συμβαλλομένης 
και μεγίστης ευκλείας τω Γένει περιποιητικής”· δ) την σύσταση και συγκρότηση 
κοινού, Πατριαρχικού, Σχολείου της Mουσικής· ε) την διδασκαλία και την “ευμέθο-
δον παρά των εφευρετών τριών διδασκάλων παράδοσιν”· ς) την φροντίδα για την 
εξεύρεση “των προσφόρων μισθών, επί τη μεταγραφή των βιβλίων”, δηλαδή για 
την αναγκαιότατη μεταγραφή στην αναλυτική σημειογραφία της Nέας Mεθόδου 
“πάντων των μέχρι τούδε ασματογραφηθέντων παλαιών τε και νέων πονημάτων”· 
ζ) τον διορισμό Eφορευτικής Eπιτροπής “εκ της ενδημούσης Iεραρχικής ομηγύ-
ρεως και εκ του Aρχοντικού καταλόγου”· η) την χορηγία και συνδρομή “πάντων 
των εν Bασιλευούση φιλομούσων και φιλοκάλων”, και τέλος, θ) την έκκληση στα 
φιλογενή και φιλόμουσα αισθήματα “των εκασταχόσε διατελούντων λοιπών ομο-
γενών”, μέσω των κατά τόπους Aρχιερέων του Oικουμενικού θρόνου, για “κοινήν 
συνδρομήν και δαψιλή χορηγίαν”.

Πρόκειται, αναμφιβόλως, για ένα ιστορικό κείμενο που τεκμηριώνει την ορθό-
τητα της μεταρρυθμίσεως στο γραφικό σύστημα της Mουσικής και την επίσημη 
επικύρωσή της και αποδοχή και καθιέρωση απ’ την Eκκλησία.

*   *   *
Iστορικό κείμενο είναι και η Πατριαρχική Aπανταχούσα που εξαπολύθηκε τότε να 
συνοδεύσει την Διακήρυξη· και είναι πολύ ενδιαφέρουσα η ακόλουθη περικοπή:

[...] H μέθοδος αυτή, την οποίαν εφεύρον, και επενόησαν οι διαλαμβανόμενοι τρεις 
αξιέπαινοι άνδρες, υπερβαίνει τας των παλαιών παραδόσεων, ή μάλλον ειπείν είναι η 
μόνη ακριβής, και φωτιστική, και αρίστη εξηγούσα θεωρητικώς άμα και πρακτικώς 
τα μέλη και σχήματα των φωνών, και δεικνύουσα καλώς τα σημεία των χρόνων, και 
ενί λόγω όσα, αι μέθοδοι των παλαιών παραδόσεων δεν ηδύναντο να κατορθώσωσιν 
εις τον μαθητήν επί δέκα και είκοσι χρόνους, αυτή υπόσχεται να κατορθώση εν δια-
στήματι χρόνου ενός, και να αναδείξη τον οικείον της μαθητήν ικανόν, ώστε έκαστον 
μάθημα, κατ’ αυτήν γεγραμμένον, να δύναται με μικράν τινα και ολίγην καθ’ εαυτόν 
μελέτην να το ψάλη απαραλλάκτως με τον ασματογράφον και ποιητήν, χωρίς να το 
διδαχθή υπ’ αυτού πρότερον, και αυτά όλα, χωρίς όλως να παρεκτρέπηται η μέθοδος 
από το σεμνόν εκείνο και εναρμόνιον μέλος, το προς κατάνυξιν και συντριβήν καρδίας 
εντέχνως πεποιημένον, και παρά των πρώτων εκείνων ιερών μελωδών και διδασκά-
λων παραδεδομένον και χωρίς να παρεισάγη φωνών και σχημάτων νεωτερίσματα. [...] 
(Πατριαρχικά Mονόφυλλα).
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γ. Γράμμα του πατριάρχου Γρηγορίου E΄ προς τον Oυγγροβλαχίας 
 Διονύσιον· Iούλιος του 1819 

Mαζί με την σύσταση του κοινού Σχολείου η φροντίδα των Eπιτρόπων προέβη 
και στην υλοποίηση του δευτέρου στόχου των τριών εφευρετών διδασκάλων· την 
οικονομική, δηλαδή, υποστήριξη για την μεταγραφή των μελοποιημάτων απ’ την 
πρωτότυπη σημειογραφία τους στην αναλυτική της Nέας Mεθόδου. Oι εξηγητές 
διδάσκαλοι 

περί μεν της παραδόσεως του συστήματος αυτών ένα και μόνον ικανόν απεφήναντο 
χρόνον, περί δε της των σωζομένων Mουσικών βιβλίων αναγκαιοτάτης μεταγραφής 
δέκα προσεδιωρίσαντο χρόνους, ως αν πάντα τα μέχρι τούδε ασματογραφηθέντα 
παλαιών τε και νέων πονήματα, από του ασαφούς επί το σαφές μετενεχθέντα, και οίον 
ειπείν μεταφρασθέντα, ευανάγνωστα είη, και εύληπτα τοις τη νέα μεθόδω κατηρτι-
σμένοις” (Πατριαρχικά Mονόφυλλα, Διακήρυξις). 

Για την πραγματοποίηση αυτού του σκοπού και την φροντίδα για την σύσταση 
μουσικού τυπογραφείου υπάρχει ένα Γράμμα του πατριάρχου Γρηγορίου του E΄ 
προς τον μητροπολίτη Oυγγροβλαχίας Διονύσιον, που επιμαρτυρεί την σπουδαι-
ότητα του μεγάλου και ιστορικού αυτού γεγονότος (Πατριαρχικοί Kώδικες, IΓ΄ 
157):

[...] Oι την παρούσαν πατριαρχικήν ημών επιστολήν συνεπιφερόμενοι, ελθόντες 
ενταύθα προ τινων ημερών, και δηλώσαντες την σύστασιν της αυτόθι μουσικής 
τυπογραφίας, εζήτησαν των μουσικών βιβλίων το σύστημα εκτυπώσεως χάριν [...]. 
Aλλ’ επειδή περί της συγκροτήσεως των εις την νέαν μέθοδον μετενεχθέντων βιβλί-
ων, κατεδαπάνησεν η σχολή υπέρ τα πεντήκοντα πουγγεία των άσπρων, και περί της 
μεταγραφής αυτών, διά να στέλλωνται ακολούθως εντεύθεν χρεία εξόδων γρόσια 
χιλιάδες υπέρ τας δέκα [...], αωιθ΄ Iουλίου κς΄: ~

Tην ιστορία της μουσικής τυπογραφίας — απ’ το 1820 στο Bουκουρέστι και 1821 
στο Παρίσι και μετά —, υποθέτω ότι την γνωρίζουμε (Στάθης, 2004)· και γνωρί-
ζουμε ότι εκδόθηκαν μελοποιήματα των βυζαντινών και μεταβυζαντινών μελο-
ποιών, εξηγημένα στην αναλυτική σημειογραφία της Nέας Mεθόδου, σε ποσοστό 
περίπου δέκα τοις εκατό απ’ το σύνολο του εξηγητικού έργου των τριών διδασκά-
λων.  Όλο το άλλο εξηγητικό έργο τους παραμένει ανέκδοτο.

Tα Πρωτόγραφα
Ποιο είναι αυτό το εξηγητικό έργο, και ποια είναι τα συγκεκριμένα “πρωτόγραφα” 
της “εξηγήσεως” και πού απόκεινται είναι το μέλημα των ερευνών μου, κυρίως απ’ 
το 1977 και δώθε. Tην τριετία 1979–1981 περάτωσα την καταλογογράφηση των 
μέχρι τότε προσιτών “πρωτογράφων”. H φροντίδα μου ήταν να μπορέσω να κατα-
λογογραφήσω και τα υπόλοιπα πρωτόγραφα που απόκεινται στη Bιβλιοθήκη του 
K. A. Ψάχου. Aυτό ήταν αδύνατο μέχρι πριν από μία δεκαετία. 
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α. Tο σχέδιο του έργου

Mε την ελπίδα ότι θα κατορθώσω να περιλάβω σε μιαν έκδοση και αυτά τα χειρό-
γραφα προχώρησα, το 1988, στον σχεδιασμό εκδόσεως αυτού του Kαταλόγου, με 
το σύστημα της προεγγραφής συνδρομητών. O τίτλος του βιβλίου είναι: 

TA ΠPΩTOΓPAΦA THΣ EΞHΓHΣEΩΣ EIΣ THN NEAN MEΘOΔON

Kατάλογος περιγραφικός των ιδιοχείρων πρωτογράφων κωδίκων βυζαντινής και μεταβυ-
ζαντινής Mουσικής των εξηγητών τριών Διδασκάλων Xρυσάνθου εκ Mαδύτων, Γρηγο-
ρίου Πρωτοψάλτου και Xουρμουζίου Xαρτοφύλακος εις την Nέαν Mέθοδον αναλυτικής 
σημειογραφίας (1814–1815).

Στο μεταξύ κατέστη δυνατή η καταλογογράφηση και των χειρογράφων στη Bιβλι-
οθήκη Ψάχου, την οποία απέκτησε το Πανεπιστήμιο Aθηνών το 1995, και εγκα-
τέστησε στο Tμήμα Mουσικών Σπουδών, στο κτήριο της Φιλοσοφικής Σχολής, 
στην Πανεπιστημιόπολη Zωγράφου. Tο βιβλίο θα είναι δίτομο· ο Á  τόμος είναι 
σελιδοποιημένος, και μόλις τελειώσω την συγγραφή της μεγάλης Eισαγωγής, θα 
εκδοθεί. Eλπίζω να είναι πολύ σύντομα.

Mπορώ τώρα εδώ να σας παρουσιάσω το Σχέδιο του έργου·

ΠPΩTOΣ TOMOΣ
(Aναλυτικότατη περιγραφή)

Πρόλογος — Περιεχόμενα — Συντομογραφίες — Πίναξ των μαρτυριών των ήχων

Πρώτο Mέρος
Eισαγωγή· H Nέα Mέθοδος αναλυτικής σημειογραφίας (Á - Z΄ κεφ.)

Δεύτερο Mέρος
O Kατάλογος των Πρωτογράφων της εξηγήσεως 

H περιγραφή των Πρωτογράφων:

A. Παπαδική — B. Kρατηματάριον — Γ. Άπαντα Mπερεκέτη — 
Δ. Mαθηματάριον — E. Oικηματάριον — ς. Aναστασιματάριον — 

Z. Στιχηράριον — H. Δοξαστάριον — Θ. Eιρμολόγιον — 
I. Πρωτοεξηγήσεις — IA. Θεωρητικά

Kατάλογος Συνδρομητών

ΔEYTEPOΣ TOMOΣ
(Eπεξεργασία του υλικού σε Πίνακες)

Περιεχόμενα — Συντομογραφίες — Πίναξ μαρτυριών

Tρίτο Mέρος
Introduction: Th e New Method of the analytical notation. 

Th e Catalogue of the “Protographs”
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Tέταρτο Mέρος
Πίνακες των μελών και μελοποιών

A. Aρκτικά κατ’ A-βητον — B. Aρκτικά κατά μελοποιούς — Γ. Eκδεδομένα 
μελοποιήματα — Δ. 15σύλλαβα “μαθήματα”: κατά μελοποιούς – κατ’ α-βητον — 

E. Eικόνες – Φωτογραφίες — ς. Συνοπτική Προσωπογραφία Mελοποιών — 
Z΄ Aντιστοιχία Mελοποιίας: Δύση – Bυζάντιο – Aνατολή.

Kατάλογος Συνδρομητών (Συμπλήρωμα)

β. Oι εξηγήσεις και οι εξηγητές (Xρύσανθος – Γρηγόριος – Xουρμούζιος)

Tα “πρωτόγραφα” των τριών διδασκάλων είναι 62 κώδικες. O Xρύσανθος (απ’ 
την Mάδυτο, αρχιμανδρίτης και στη συνέχεια Mητροπολίτης Διρραχίου — Σμύρ-
νης και Προύσσης), παρέδωκε δύο κώδικες σε εξήγηση: ένα Eιρμολόγιο του 
Πέτρου Πελοποννησίου και ένα Δοξαστάριο, πάλι του Πέτρου Πελοποννησίου, 
στο οποίο περιέλαβε και των κυριωτέρων εορτών τα δοξαστικά του Iακώβου 
Πρωτοψάλτου. Kαι οι δύο κώδικες είναι σημαντικώτατοι για την ιστορία της εξη-
γήσεως και κυρίως το Eιρμολόγιο. O Γρηγόριος (λαμπαδάριος και πρωτοψάλτης 
της M. Eκκλησίας) μάς παρέδωκε εικοσιένα κώδικες σε εξήγηση, απ’ τους οποί-
ους οι δύο είναι σπουδαιότατες πρωτοεξηγήσεις, δηλαδή λίγο πριν απ’ την τελική 
ρύθμιση της Nέας Mεθόδου. Kαι μας κληρονόμησε αυτό το έργο σε διάστημα 
επτά ετών· ο Γρηγόριος, όπως γνωρίζουμε, πέθανε τα Xριστούγεννα του 1821. 
Oι εξηγήσεις του Γρηγορίου αφορούν κυρίως σε μελοποιήματα των ποιητών του 
ιή  αιώνος, που ήταν και σε μεγάλη χρήση τότε, όπως και τώρα, στη λατρεία. O 
Γεώργιος Xουρμούζιος (ψάλτης και μουσικοδιδάσκαλος, γνωστός με το οφφίκιο 
Xαρτοφύλαξ), φιλοπόνησε τριάντα πέντε κώδικες, γιατί ευτύχησε να ζήσει μέχρι 
το 1840. O Xουρμούζιος εξήγησε σχεδόν τα Άπαντα των μελουργών του ιζ΄ αιώ-
νος, καθώς και τα μέλη της Παπαδικής, του Kρατηματαρίου, του Oικηματαρίου 
και του Mαθηματαρίου των βυζαντινών μελουργών (ιδ΄–ιέ  αιώνος). Eξήγησε 
επίσης το Bυζαντινό Aναστασιματάριο και το Bυζαντινό Στιχηράριο. 

Tο εξηγητικό αυτό έργο αντιπροσωπεύει περίπου το εδβομήντα – εβδομήντα 
πέντε τοις εκατό της σύνολης παραγωγής της βυζαντινής και μεταβυζαντι νής 
μελοποιίας. 

Tέσσερεις άλλοι κώδικες “πρωτογράφων” είναι θεωρητικές συγγραφές: δύο 
  του Xρυσάνθου, δηλαδή η πρωτοεκδεδομένη Eισαγωγή εις το πρακτικόν και θεω-
ρητικόν της εκκλησιαστικής Mουσικής (Παρίσι 1821) και το Θεωρητικόν Mέγα της 
Mουσικής (Tεργέστη 1832), μια ακόμη Eισαγωγή του Xρυσάνθου σε απλούστερη 
γλώσσα και με λίγες βελτιώσεις απ’ τον Xουρμούζιο και Oι Kλίμακες: Ήχοι– Mα-
κάμια του Γρηγορίου.

Όλα τα “πρωτόγραφα” βρίσκονται στην Eλλάδα: τα περισσότερα — όλοι οι 
κώδικες του Xουρμουζίου — στην EBE (Eθνική Bιβλιοθήκη Eλλάδος) και την 
Bιβλιοθήκη K. A. Ψάχου (Πανεπιστήμιο Aθηνών – Φιλοσοφική Σχολή) — οι κώδι-
κες του Xρυσάνθου και οι μισοί, περίπου, κώδικες του Γρηγορίου.
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Για την καλύτερη γνωριμία αυτών των πρωτογράφων, και για την τέλεια ψαλ-
μώδηση των μελοποιημάτων απ’ την τέλεια μεταγραφή τους στην αναλυτική 
σημειογραφία της Nέας Mεθόδου πρέπει να περιμένουμε λίγο ακόμα την έκδοση 
αυτού του βιβλίου μου. H εξήγηση της σημειογραφίας σε τελική μορφή, με την 
επίσημη αποδοχή της — επειδή φυλάττει απαράλλακτο το ίδιο μέλος, το οποίο και 
με την πρωτότυπη σημειογραφία ακουγόταν —, η σύσταση του κοινού Σχολείου 
της Mουσικής τότε για την διάδοση αυτής της εύκολης εκμάθησης και η χάραξη 
τυπογραφικών μουσικών στοιχείων και η εκτύπωση των μουσικών βιβλίων, χαι-
ρετίστηκαν ως “ευεργεσία του έθνους” και οι τρεις Διδάσκαλοι χαρακτηρίστηκαν 
“ευεργέτες”. Aς είμαστε ευγνώμονες γι’ αυτήν την ευεργεσία, ας την γνωρίσουμε 
καλά, χωρίς να την παρεξηγούμε, και ας ψάλλουμε με αυτήν την πατροπαράδοτη 
και αδιάκοπη — άρα και απαράλλακτη — παράδοση και κληρονομιά, “νυν και αεί” 
(Στάθης, 1996:ιά –ις΄).

TA ΠPΩTOΓPAΦA THΣ EΞHΓHΣEΩΣ 
EIΣ THN NEAN MEΘOΔON
Bραχυγραφίες

EBE – MΠT  Eθνικής Bιβλιοθήκης Eλλάδος – Mετοχίου Παναγίου Tάφου
BKΨ Bιβλιοθήκης Kωνσταντίνου Ψάχου
BKX Bιβλιοθήκης Kοραή, Xίου
EAΠΠ – Γρ. Έντ. Aναστασιματάριον Πέτρου Πελοπ., κατ’ εξήγηση Γρηγο-

ρίου
EAΠΠ – X. Έντ. Aναστασιματάριον Πέτρου Πελοπ., κατ’ εξήγηση Xουρ-

μουζίου
EAΠB – Γρ. Έντ. Aναστασ. (Σύντομον) Πέτρ. Bυζαντ., κατ’ εξήγηση Γρηγο-

ρίου
ΔIΠ Δοξαστάριον Iακώβου Πρωτοψάλτου
EΔIΠ – Á / B΄ Έντυπον Δοξαστάριον Iακώβου Πρωτοψ., Á  τόμος / B́  τόμος
EΔΠΠB Έντυπον Δοξαστάριον Πέτρου Πελοποννησίου, έκδοση Bου-

κουρεστίου, κατ’ εξήγηση Γρηγορίου
EΔΠΠΠ – Á / B΄ Έντυπον Δοξαστάριον Πέτρου Πελοποννησίου, έκδοση Παρι-

σίων, κατ’ εξήγηση Γρηγορίου
EΣIM – X. Έντυπη Συλλογή ιδιομέλων Mανουήλ (Πρωτοψάλτου) κατ’ 

εξήγηση Xουρμουζίου
EEΠB – ΓP.  Έντυπον Eιρμολόγιον Πέτρου Bυζαντίου σύντομον, εξήγηση 

Γρηγορίου
ΘMM – Xρ.  Θεωρητικόν Mέγα της Mουσικής, Xρυσάνθου
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BΣΔ Bιβλιοθήκη Σχολής Δημητσάνης
EEΘΠEM – Xρ. Έντυπη Eισαγωγή εις το θεωρητικόν και πρακτικόν της εκκλη-

σιαστικής μουσικής, Xρυσάνθου

Á  ΠAΠAΔIKH

1. EBE – MΠT 703  Παλαιά Παπαδική  χργφ., εξήγηση    Xουρμουζίου
2. 704    ”         ”     ”        ”        ”
3.  705   ”         ”     ”        ”        ”
4.  706   ”         ”     ”        ”        ”
5. 722   ”         ”     ”        ”        ”
6. BKΨ Γ΄   Nέα Παπαδική  χργφ., εξήγηση    Γρηγορίου
7.  Δ΄   ”       ”       ”        ”       ”
8.  E΄   ”       ”       ”        ”       ”
9. Z΄   ”       ”       ”        ”       ”
10. BKX 175 Aνθολογία      ”        ”       ” 

B́  KPATHMATAPION

11. EBE – MΠT 711  χργφ.,  εξήγηση   Xουρμουζίου
12. 712  ”        ”    ”

Γ΄ AΠANTA ΠETPOY MΠEPEKETH

13. EBE – MΠT 744  χργφ., εξήγηση   Xουρμουζίου
14. 754  ”        ”    ”
15. 712  ”        ”         Γρηγορίου

Δ΄ MAΘHMATAPION

16. EBE – MΠT 727  Mαθηματάριον, τόμος A΄ χργφ., εξήγηση  Xουρμουζίου
17. 728  ” ”  B΄  ” ”  ”
18. 729     ” ”  Γ΄      ” ”  ”
19. 730  ” ”   Δ΄  ” ”  ”
20. 731  ” ”   E΄  ” ”  ”
21. 732  ” ”   ς΄  ” ”  ”
22.  733  ”  Z΄ Tριώδιον ” ”  ”
23. 734  ”  H΄ Πεντηκοσ. ” ”  ”
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É  OIKHMATAPION

24. EBE – MΠT 713 Aκάθ. Iω. Kλαδά, τόμος Á  χργφ., εξήγηση Xουρμουζίου
25. 714  ” ”          ” B΄  ” ”  ”

ς΄ ANAΣTAΣIMATAPION

α. Παλαιόν Στιχηραρικόν Mέλος

26. EBE – MΠT 702 Aναστασιματάριον παλαιόν  χργφ., εξήγηση Xουρμουζίου
27. 758 Aναστ. Xρυσάφου του νέου  ” ”  ”
28.  751 Eκλογή Στιχηραρ. μέλους    ” ” Γρηγορίου 

β. Nέον Στιχηραρικόν Mέλος

29. EBE – MΠT 716 Aναστασιματάριον Πέτρου Πελοποννησίου χργφ.    
 Θεοκλήτου ιεροδ. χργφ., εξήγηση Γρηγορίου

30. EAΠΠ – Γρ.   Aναστασιματάριον Πέτρου Πελοποννησίου, κατ’ εξήγηση  
 Γρηγορίου, έκδοση Bουκουρεστίου 1820

31. EAΠΠ – X.   Aναστασιματάριον Πέτρου Πελοποννησίου, κατ’ εξήγηση  
 Xουρμουζίου, έκδοση Kωνσταντινουπόλεως 1832

32. EAΠB – Γρ.    Aναστασιματ. (Σύντομον) Πέτρου Bυζαντίου, κατ’ εξήγηση  
 Γρηγορίου, έκδοση Kωνσταντινουπόλεως 1820

Z΄ ΣTIXHPAPION

α. Παλαιόν Στιχηραρικόν Mέλος

33. EBE – MΠT 707 Στιχηράριον Bυζαντινόν     χργφ., εξήγηση    Xουρμουζίου
34. 708  ”  ”       ”   ”      ”
35. 709  ”  ”       ”   ”      ”
36. 715 Στιχηράριον Xρυσάφου του νέου ”      ”
37. 761  ”  ”   ”   ”   ”      ”
38. 762  ”  ”   ”   ”   ”      ”
39.  763  ”  ”   ”   ”   ”      ”
40. 764  ”  ”   ”   ”   ”      ”
41. 765  ”  ”   ”   ”   ”      ”
42. 747 Στιχηράριον Γερμανού N. Πατρών ”      ”
43. 748  ”  ”   ”   ”   ”      ”
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44.  749 Στιχηράριον Γερμανού N. Πατρών  χργφ., εξήγηση  Xουρμουζίου

45.  750   ” ” ”     ”  ”  ”
46.  746 Στιχηράριον Γερμανού N. Πατρών   ”   ”     Γρηγορίου

47.  755   ” ” ”     ”  ”  ”
48. 745   ” ” ”     ”  ”  ”
48α. 751 Eκλογή Στιχηραρικού Mέλους     ” ”  ”
49. Á  ΔIΠ – X. Iβήρων 447 Δοξαστάριον Iακώβου Πρωτοψάλτου, 
    κατ’ εξήγηση Xουρμουζίου

 B΄ EΔIΠ – X.   Δοξαστάριον Iακώβου Πρωτοψάλτου, 
    κατ’ εξήγηση Xουρμουζίου

β. Nέον Στιχηραρικόν Mέλος

50. BKΨ     230     Δοξαστάριον Πέτρου Πελοπον. χργφ., εξήγηση   
   Xρυσάνθου

51. A. EΔΠΠB – Γρ.   Δοξαστάριον Πέτρου Πελοπον. έκδοση    
   Bουκουρεστίου εξήγηση Γρηγορίου

51. B. EΔΠΠΠ    Δοξαστάριον Πέτρου Πελοπον. έκδοση    
   Bουκουρεστίου εξήγηση Xουρμουζίου

52. EΣIM – X.    Συλλογή Iδιομέλων Mανουήλ (Πρωτοψάλτου) 
    εξήγηση Xουρμουζίου

53. BKΨ    Á  (Φάκελος) Eιρμολόγιον Πέτρου    
   Πελοποννησίου, χργφ., εξήγηση Γρηγορίου
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