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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Ο μουσικός πολιτισμός των Ελλήνων της Πόλης, η ζωντανή 
εκκλησιαστική μουσική παράδοση της Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης, 
που βιώνονταν με ιδιαίτερο τρόπο στις Ελληνικές Κοινότητάς της, με 
προέκταση σ' όλες τις εκφάνσεις του δημόσιου βίου, όπως είναι το 
σχολείο,οι κοινωνικές συνάξεις, η οικογενειακή και η εκκλησιαστική ζωή, η 
ίδρυση μουσικών Συλόγων, επιπλέον δε η φροντίδα του Οικουμενικού 
Πατριαρχείου για τη διατήρηση και ανάπτυξη της εκκλησιαστικής μουσικής 
παιδείας, αποτελούν τον κύριο άξονα της εργασίας αυτής.

Επιχειρείται η συνολική και συνοπτική παρουσίαση και ανάλυση 
αυτής της μουσικής παιδείας που πρόσφερε η Μεγάλη Εκκλησία, με βάση 
διάφορες ανέκδοτες και δημοσιευμένες πηγές της εποχής,που 
αξιολογούνται, πολλές από αυτές, για πρώτη φορά.

Με επιτόπια έρευνα για την επισήμανση αυτού του υλικού, που σε 
πολλές περιπτώσεις υπέχει θέση δυσεύρετου χειρογράφου, αλλά και με 
έρευνα σε διάφορα άλλα αρχεία και βιβλιοθήκες της Ελλάδας και της 
Κωνσταντινούπολης, έγινε μια προσπάθεια σύνθεσης και ανάδειξης του εν 
πολλοίς γνωστού μεν, αλλά ανεξερεύνητου αυτού τομέα του ελληνικού 
μουσικού πολιτισμού της Βασιλεύουσας.

Αξιολογήθηκαν οι πηγές, όσες ήταν δυνατό να επισημανθούν και 
ήταν προσιτές: α.Αρχεία του Οικουμενικού Πατριαρχείου και ιδιωτικά της 
Πόλης, β.Αρχεία της Ελλάδας(ΓΑΚ, Εστίας Ν. Σμύρνης) γ.Σπάνιο, 
δυσπρόσιτο, κατάσπαρτο και πολλές φορές δυσεύρετο έντυπο υλικό, όπως 
εφημερίδες και περιοδικά της Πόλης, διάφοροι Κανονισμοί Σχολών και 
Συλλόγων, Αναλυτικά Προγράμματα Σχολείων και Μουσικών Σχολών, 
παλαίτυπα βιβλία και αλληλογραφίες. Παράλληλα με τα παραπάνω 
συνεκτιμήθηκε και η υπάρχουσα σχετική βιβλιογραφία, παλαιό και νέα.

Για λόγους τεχνικούς, σ' αυτή τη φάση, δεν κατέστη δυνατή η 
χρησιμοποίηση πολυτονικού για τα κείμενα που εκδόθηκαν ή γράφτηκαν 
(χειρόγραφα) με πολυτονικό.

Αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω θερμά τον επιβλέπσντσ 
Καθηγητή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Απόστολο Γλαβίνα, τον 
Καθηγητή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Δημήτριο Τσόμη και τον 
Καθηγητή του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Αντώνιο Αλυγιζάκη, που χωρίς 
τις πολύτιμες προτροπές, υποδείξεις και παρατηρήσεις τους κατά τη
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διάρκεια της συγγραφής, δε θα ήταν δυνατή η ολοκλήρωση της εργασίας 
αυτής.

Ευχαριστώ θερμά τον Παναγιότατο Οικουμενικά Πατριάρχη κ. κ. 
Βαρθολομαίο, που από τα μαθητικά μου έτη στην Πόλη μου ενέπνευσε 
την αγάπη προς την ψαλτική, και τη Μεγάλη Εκκλησία και μου 
συμπαραστάθηκε παντοιοτρόπως. Τον ευχαριστώ ακόμα για την 
παραχώρηση άδειας χρήσης του Αρχείου του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Ευχαριστώ, τέλος, όλους όσους με κάθε τρόπο βοήθησαν στη 
συγγραφή αυτής της εργασίας, παραχωρώντας έντυπο ή ανέκδοτο υλικό.

Αλεξανδρούπολη, 6.10.2000 Αντώνιος I. Χατζόπουλος
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ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ1

Α.Α.

ΑΘΛΘ 
Ανατολή 
Απ. Ανδρέας

Απ' Όλα

Αρμονία
Γραφικός Κόσμος 

Ε.Α.

Εμπρός
ΕΜΣ

Η Εβδομός

Θελξινόη
Θράκη

Θρακικό

Κωνσταντινούπολή

Μακεδονικά

Μουσική

Ανατολικός Αστήρ, Εφημερίς της δημοσίας
εκπαιδεύσεως Κωνσταντινούπολη 
Αρχείο του Θρακικού και Λαϊκού Θησαυρού, Αθήνα 
Εβδομαδιαία Εθνική και πολιτική επιθεώρησις.Αθήνα 
Απόστολος Ανδρέας, Εβδομαδιαίο ηθικό και
θρησκευτικό περιοδικό, Κωνσταντινούπολη 
Εβδομαδιαία εικονογραφημένη Επιθεώρησις, Εν 
Κω νστα ντι νο υ π όλει
Εφημερίς, Πολιτική και Φιλολογική εν Κωνσταντινουπόλει 
Σύγγραμμα περιοδικόν, επιστημονικόν, φιλολογικόν, 
βιομηχανικόν, Κωνσταντινούπολις 
Εκκλησιαστική Αλήθεια Κωνσταντινουπόλεως 1880- 
1923.Αναστατική έκδοση(Πατερικό Ίδρυμα Πατερικών 
Μελετών, Θεσσαλονίκη)
Εφημερίς εν Κωνσταντινουπόλει
Εκκλησιαστικός Μουσικός Σύλλογος εν Φαναρίω
Κωνσταντινουπόλεως
Γενική Επιθεώρησις Εικονογραφημένη, Εν 
Κωνσταντινουπόλει,Φιλολογία,Επιστήμαι,
Κοινωνιολογία, Εκδίδεται Κυριακήν 
Σύγγραμμα περιοδικόν, Εν Κωνσταντινουπόλει 
Εφημερίς εκδιδομένη καθ' εκάστην, 
Κωνσταντινούπολις
Σύγγραμμα περιοδικόν Εκδιδόμενον υπό του εν 
Αθήναις ©ρακικού Κέντρου
Εφημερίς των λαών της Ανατολής. Εκδίδοται καθ' 
εκάστην, Κωνσταντινούπολις 
Σύγγραμμα περιοδικόν της Εταιρείας Μακεδονικών 
Σπουδών, Θεσσαλονίκη
Μουσική, Εικονογραφημένον Μουσικοφιλολογικόν 
Περιοδικόν, μετά τεμαχίων φωνητικής και οργανικής 
μουσικής εν εκκλησιαστική και γραμμική 
παρασημαντική συντασσομένων, Εν

1 Στη μνεία των εφημερίδων και των περιοδικών, στις υποσημειώσεις, αμέσως μετά τον 
τίτλο,αναγράφεται ο τόπος έκδοσης και έπεται η ημερομηνία, (π.χ. Η Εβδομός, 
Κωνσταντινούπολη, 5.5.1891).
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Νέα Επιθεώρησις 

Νέα Εφημερίς 

Νέον Πνεύμα

Νεολόγος

Νεολόγου, Εβδομαδιαία 
Επιθεώρησις 
Ο Κόσμος

Ο Λόγος 
ΠΕΑ

ΠΚΕκκλΕ
ΠΚΕκπΕ
Πολιτική Επιθεώρησις 

Πρακτικά ΠΚΕκκλΕ

Πρακτικά ΠΚΕκπΕ

Προμηθεύς

Σαββατιαία Επιθεώρησις

Φόρμιγξ

Φάρος

Κωνσταντινουπόλει 1912-1915, Διευθυντής Γ.Δ. 
Παχτίκος
Εκδίδοται καθ' εκάστην πλήν των εορτών, 
Κωνσταντινούπολις
Εκδίδοται καθ' εκάστην πλήν των εορτών, 
Κωνσταντινούπολις
Πολιτική, φιλολογική και καλλιτεχνική Επιθεώρησις 
εικονογραφημένη, Εκδίδεται κατά Κυριακήν, Εν 
Κωνσταντινουπόλει, 1908-1909 
Εφημερίς πολιτική,φιλολογική και εμπορική, 
Κωνσταντινούπολις

Εκδιδομένη κατά Κυριακήν, Κωνσταντινούπολις 
Σύγγραμμα περιοδικόν εκδιδόμενον άπαξ της 
εβδομάδος εν συνεργασία πολλών λογιών υπό 
Ιωάννου Τανταλίδου, αδεία του Υπουργείου της 
παιδείας, Εν Κωνσταντινουπόλει 
Σύγραμμα περιοδικόν,Κωνσταντινούπολις. 
Παράρτημα Εκκλησιαστικής Αλήθειας, Εν 
Κων/πόλει.
Πατριαρχική Κεντρική Εκκλησιαστική Επιτροπή 
Πατριαρχική Κεντρική Εκπαιδευτική Επιτροπή 
Εκδίδεται άπαξ της εβδομάδος, εν 
Κωνσταντινουπόλει
Ανέκδοτα Πρακτικά της Πατριαρχικής Κεντρικής 
Εκκλησιαστικής Επιτροπής, Αρχείο Οικουμενικού 
Πατριαρχείου
Ανέκδοτα Πρακτικά της Πατριαρχικής Κεντρικής 
Εκπαιδευτικής Επιτροπής, Αρχείο Οικουμενικού 
Πατριαρχείου
Προμηθεύς, Σύγγραμμα περιοδικόν εκδιδόμενον 
δ ιςτου μηνός, Εν Κωνσταντινουπόλει 
Πολιτική και Φιλολογική, Εν Κωνσταντινουπόλει 
Ταχυδρόμος Εφημερίς εν Κωνσταντινουπόλει, 
έκαστον φύλλον παράδων 20
Μουσική εφημερίς εικονογραφημένη εκδιδομένη δις 
του μηνός, Αθήναι
Εικονογραφημένον Περιοδικόν εκδιδόμενον δίς του 
μηνός, Εν Κωνσταντινουπόλει
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η σύνδεση όλων σχεδόν των εκκλησιαστικών τεχνών με την 
Κωνσταντινούπολη είναι τόσο παλιό, όσο και η ιστορία της Πόλης. 
Εξέχουσα θέση μέσα σ ' αυτές κατέχει η εκκλησιαστική μουσική, που έχει 
τις ρίζες της στην τοπική μουσική παράδοση1. Με την έγκριση της 
μεταρρύθμισης της σημειογραφίας της εκκλησιαστικής μουσικής το 1815 
από τη Μεγάλη Εκκλησία, τα μουσικά πράγματα στην Κωνσταντινούπολη, 
αλλά και σ' όλες τις περιοχές που ζουν Έλληνες Ορθόδοξοι και άλλοι 
ομόδοξοι Χριστιανοί, παίρνουν νέα ώθηση. Με την επιστημονική συμβολή 
του Πατριαρχείου προωθείται η Νέα Μέθοδος της Ψαλτικής Τέχνης, 
μέσω της πρώτης Πατριαρχικής Σχολής της Εκκλησιαστικής Μουσικής, 
(1815-1821), της οποίας η επίδραση δεν περιορίστηκε μόνο στην 
Κωνσταντινούπολη, αλλά και σε πολλές παροικίες της ελληνικής 
διασποράς. Η νέα αυτή δυνατότητα της ανάπτυξης και διάδοσης της 
εκκλησιαστικής μουσικής ξεκινά το 19° αιώνα με τη μεταρρύθμιση της 
μουσικής γραφής από τους τρεις διδασκάλους και συνεχίζεται και στις 
επόμενες δεκαετίες με επιτυχία. Αυτή οφείλεται κυρίως στην εκστρατεία 
του Πατριάρχη Κυρίλλου του Στ"και στην εύκολη, σε σύγκριση με το 
παρελθόν, εκμάθηση της νέας παρασημαντικής. Ο μαρτυρικός αυτός 
Πατριάρχης απευθύνει προς όλους τους Αρχιερείς του Οικουμενικού 
Θρόνου Προκήρυξη και Επιστολή2, προκειμένου αυτοί να αποστείλουν 
μαθητές στην πρώτη αυτή Σχολή. Προσελκύει πλήθος μαθητών, που 
έρχονται και διδάσκονται, και στη συνέχεια μεταβαίνουν στις ελληνικές 
παροικίες του εξωτερικού, αλλά και στην Ελλάδα, μεταδίδοντας τη νέα 
μέθοδο και εκπαιδεύοντας νέους μουσικούς και ψάλτες.

Η προσπάθεια καθιέρωσης και ανάδειξης της νέας μεθόδου 
συνεχίζεται και στα επόμενα χρόνια και ολοκληρώνεται με τη Μουσική 
Σχολή του Εκκλησιαστικού Μουσικού Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως, που 
λειτούργησε από το 1898 μέχρι το 1925, αποτελώντας τρόπον τινά την

1 Ήδη από την εποχή του I. Κουκουζέλη(14°ς), είχε παγιωθεϊ η κωνσταντινουπολίτικη 
παράδοση της ψαλτικής, Αντ. Αλυγιζόκη, Τοπικοί ιδιωματισμοί στο Λειτουργικό μέλος, 
Ανάτυπο, Κέντρο ιστορίας Θεσσαλονίκης του Δήμου Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 1993, 
σελ.208-209.
2 Προκήρυξις, Κωνσταντινούπολις, τη 25η Νοεμβρίου 1815, Ελληνικός Τηλέγραφος, Εν 
Βιέννη της Αούστριας, 9.1.1916, σελ. 10-12 και Εγκύκλιος Επιστολή, Κύριλλος ελέω 
Θεού αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως νέας Ρώμης και Οικουμενικός Πατριάρχης, 
Ελληνικός Τηλέγραφος, Εν Βιέννη της Αούστριας, 11.1.1916, σελ. 16-18. Αναλυτικά για 
τα Κείμενα αυτά γίνεται λόγος στο Κεφ. Γ - , της παρούσης.
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επισφράγιση μιάς ιστορικής πορείας εκατό περίπου ετών. Κατά τη διάρκεια 
αυτού του χρονικού διαστήματος θεμελιώνεται σταθερά και αμετάκλητα η 
νέα εκκλησιαστική μουσική παράδοση του νέου Ελληνισμού, με τη συνεχή 
παρουσία και στήριξη του Πατριαρχείου.

Η ευνοϊκή συγκυρία που δημιουργείται το 19° αιώνα με τις 
μεταρρυθμίσεις του Οθωμανικού Κρότους, αντανακλάται και στη μουσική, 
όπως άλλωστε και στην παιδεία των Ομογενών, που εκμεταλλευόμενοι τη 
νέα πραγματικότητα, ιδρύουν μαζί με τους πάσης φύσεως Συλλόγους και 
τους αποκλειστικά μουσικούς Συλλόγους. Από την άλλη πλευρά το 
Πατριαρχείο ενισχύει τη λειτουργία τους, που τη θεωρεί αυτονόητη, 
απαραίτητη και ουσιαστική.

Η μέχρι τώρα έρευνα γύρω από το θέμα που εξετάζουμε περιορίζεται 
στη συνοπτική και αποσπασματική μνεία και παρουσίαση μόνο της δράσης 
των Πατριαρχικών Σχολών της Εκκλησιαστικής Μουσικής και των 
Μουσικών Συλλόγων της Πόλης από το Γεώργιο Παπαδόπουλο στα δύο 
σπουδαία έργα του3. Ο Γ. Παπαδόπουλος που ζούσε εκ του σύνεγγυς τα 
μουσικά δρώμενα της Πόλης επί πολλές δεκαετίες, επιγραμματικά 
αναφέρεται στα παραπάνω,δεν αξιολογεί τους Κανονισμούς και φυσικά 
παρουσιάζει τα γεγονότα μόνο μέχρι τη χρονολογία της συγγραφής των 
έργων του. Ακόμη ο ίδιος παρέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τα 
μουσικά τεκταινόμενα της Πόλης και στις Λογοδοσίες του, που πολλές 
είδαν το φώς της δημοσιότητας. Τα περιοδικά Μουσική, Εκκλησιαστική 
Αλήθεια και Φόρμιγξ, αποτελούν επίσης σημαντικές ιστορικές πηγές, που 
περιέχουν αποσπασματικές ειδήσεις, προ πάντων για τη λειτουργία των 
Συλλόγων.Περιέχουν ακόμα βιογραφικά στοιχεία πολλών ψαλτών και 
μουσικοδιδασκάλων. Η ξένη έρευνα, ενώ ασχολείται με τη μουσικολογική 
και τεχνική προέκταση του βυζαντινού,μεταβυζαντινού και του μέλους μετά 
το 1815, αγνοεί την παράδοση της νέας μεθόδου της μουσικής, αλλά και 
την εξέλιξη της εκκλησιαστικής μουσικής Παιδείας στην Πόλη, πέρα από 
αυτό το χρονικό όριο.

Η έλλειψη ειδικής μελέτης σχετικής με την ιστορία της 
εκκλησιαστικής μουσικής παιδείας στην Κωνσταντινούπολη, οδήγησε στην 
εκπόνηση αυτής της εργασίας. Στην παρούσα διατριβή γίνεται μία 
προσπάθεια συνολικής και σφαιρικής σύνθεσης των δεδομένων της 
μουσικής παιδείας των Ελλήνων της Πόλης, με αξιολόγηση και συνεκτίμηση 
ανεξερεύνητων μέχρι τώρα ιστορικών πηγών. Παρουσιάζονται όλα, όσα 
αφορούν τα γενικά μουσικά δεδομένα και δρώμενα των Ελλήνων της 
Πόλης, όπως είναι η παρουσία της μουσικής στην κοινωνική και 
εκκλησιαστική ζωή, η εκκλησιαστική μουσική στα ελληνικά Σχολεία, η

3 Γ. Παπαδοπούλου, Συμβολαί εις την Ιστορίαν της παρ' ημίν Εκκλησιαστικής μουσικής. Εν 
Αθήναις, 1890 και Γ. Παπαδοπούλου,Ιστορική Επισκόπησις της Βυζαντινής Εκκλησιαστικής 
Μουσικής, Εν Αθήναις, 1904.
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θέση της μουσικής στον ελληνικό τύπο, η όλη δράση του Οικουμενικού 
Πατριαρχείου σχετικά με την εκκλησιαστική μουσική και η λειτουργία των 
Μουσικών Συλλόγων και των Μουσικών Σχολών της Πόλης. Γίνεται 
προσπάθεια για αναλυτική, κατά το δυνατόν, προσέγγιση και παρουσίαση 
της θέσης της εκκλησιαστικής μουσικής και της επιρροής της στη ζωή 
των Ελλήνων.

Η παρούσα εργασία επιχειρεί να καταδείξει ότι: α)Η μουσική 
παράδοση και η εκκλησιαστική μουσική είναι τα πλέον ουσιώδη πολιτιστικά 
στοιχεία του λαϊκού και του Ορθόδοξου πολιτισμού των Ελλήνων της 
Πόλης, β)Η συστηματική εκκλησιαστική μουσική εκπαίδευση, που 
παρέχονταν στα ελληνικά σχολεία ως τμήμα του αναλυτικού 
προγράμματος, ήταν αναπόσπαστο μέρος της γενικής παιδείας των 
Ομογενών, η οποία διατελούσε υπό την εποπτεϊα και την καθοδήγηση 
της Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης, γ)Το Οικουμενικό Πατριαρχείο 
συστηματικά, επιστημονικά και μεθοδικά, επί δεκαετίες ολόκληρες, 
καθοδηγούσε τα της εκκλησιαστικής μουσικής, λαμβάνοντας καινοτόμες 
ιστορικές αποφάσεις, παρεμβαίνοντας με τις ειδικές μόνιμες και έκτακτες 
επιτροπές, ιδρύοντας μουσικές Σχολές και εκδίδοντας συγγράμματα, δ) Οι 
Ομογενείς της Πόλης, με τη στήριξη της Μητέρας Εκκλησίας, ζώντας 
πολλές φορές μέσα σε αντίξοες πολιτικές συνθήκες, με τη δημιουργική 
ιδιωτική πρωτοβουλία των λόγιων μουσικών, λαϊκών και 
κληρικών,κατόρθωσαν να έχουν συνεχές συλλογικό παρόν επί εκατόν 
σαράντα και πλέον χρόνια στη χριστιανική μουσική πραγματικόητα της 
Κωνσταντινούπολης.Επίσης με την πολύπλευρη και ποικιλόμορφη δράση 
των μουσικών Συλλόγων, που οι ίδιοι ίδρυσαν και έθεσαν υπό την εποπτεϊα 
της Εκκλησίας, κατόρθωσαν να καλλιεργήσουν, αλλά και να μεταδώσουν 
στους νέους την παραδοσιακή μουσική της Εκκλησίας.

Στην αρχή της εργασίας εξετάζουμε το κοινωνικό περιβάλλον της υπό 
έρευνα χρονικής περιόδου και παράλληλα τα πολιτικά δεδομένα που 
καθορίζουν την κοινωνική θέση των Ομογενών. Διερευνούνται στη 
συνέχεια τα πολιτισμικά δεδομένα σχετικά με τη μουσική, προκειμένου να 
γίνει αντιληπτή και να κατανοηθεϊ η εν γένει σημασία της μουσικής, ως 
πνευματικού αγαθού στη ζωή των Ελλήνων της Πόλης. Με τη σφαιρική 
διερεύνηση της καθημερινής και της εκκλησιαστικής ζωής αποσαφηνίζεται 
καλύτερα η σημασία που έχει η εκκλησιαστική μουσική ως βίωμα στη ζωή 
και την ορθόδοξη πίστη των Ελλήνων της Πόλης. Αναλύεται ο χρόνος,ο 
τρόπος και ο σκοπός της εισαγωγής και της διδασκαλίας της 
εκκλησιαστικής μουσικής ως τακτικού μαθήματος στα ελληνικά Σχολεία 
της Πόλης και αξιολογείται η σημασία και η θέση του μαθήματος αυτού 
στην εκπαίδευση, αλλά και στην κοινωνία. Παράλληλα με τα παραπάνω, 
εξετάζεται και η θέση της εκκλησιαστικής μουσικής στον τύπο.

Στο δεύτερο Κεφάλαιο που ακολουθεί, γίνεται η επιστημονική 
σύνδεση μουσικών θεμάτων με την Εκκλησία της Κωνσταντινούπολης, κάτι
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που είχε αγνοηθεί μέχρι σήμερα. Παρουσιάζεται η συστηματική μέριμνα και 
η ενασχόληση του Οικουμενικού Πατριαρχείου με την εκκλησιαστική 
μουσική, κάτι που καταδεικνύεται μεταξύ άλλων από τη δράση της 
Πατριαρχικής Κεντρικής Εκκλησιαστικής Επιτροπής, αλλά και της 
Πατριαρχικής Κεντρικής Εκπαιδευτικής Επιτροπής4.Εξερευνούνται ανέκδοτα 
πρακτικά, που έχουν άμεση σχέση με την εποχή που ερευνάμε, η δράση 
των διαφόρων Μουσικών Επιτροπών, που συγκαλούσε το Πατριαρχείο, 
καθώς και η λειτουργία των Πατριαρχικών Σχολών της Εκκλησιαστικής 
Μουσικής. Εξετάζεται ακόμα η συμβολή των φιλόμουσων Πατριαρχών και 
των κληρικών στην υπόθεση της μουσικής Παιδείας, αλλά και στη γενική 
ανάπτυξη της εκκλησιαστικής μουσικής. Με αξιοποίηση πηγαίου υλικού 
έρχονται στο φώς νέα στοιχεία για τη σχετικά με τη μουσική διαχρονική 
μέριμνα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, για τη δράση αρκετών μουσικών 
κληρικών, αλλά και μουσικοδιδασκάλων, που δίδαξαν στις Σχολές, και που 
διακρίθηκαν στη διδασκαλία της μουσικής στα εκπαιδευτήρια της Πόλης με 
ουσιαστική μουσικοεκπαιδευτική δράση.

Το τελευταίο Κεφάλαιο της παρούσης αφορά αποκλειστικά τη 
συνολική και συνοπτική παρουσίαση της δράσης, της σωματειακής 
υποδομής και της λειτουργίας των εκκλησιαστικών Μουσικών Συλλόγων 
και Συνδέσμων της Κωνσταντινούπολης, που λειτούργησαν στο διάστημα 
αυτό και παρουσίασαν αξιόλογη δράση με επίκεντρο την εκκλησιαστική 
μουσική παράδοση. Με βάση τους Κανονισμούς, τα Καταστατικά τους,τον 
τύπο,αλλά και τις λοιπές προσιτές ανέκδοτες πηγές της εποχής, κατά την 
οποία λειτούργησαν, γίνεται μία προσέγγιση στην ιστορική δραστηριότητα 
των Σωματείων αυτών. Στην ιστορία των Συλλόγων αυτών 
περιλαμβάνονται και οι Μουσικές Σχολές, που λειτούργησαν υπό την 
επίβλεψή τους. Παρουσιάζεται ακόμη η δράση της μακροβιότερης Σχολής 
Εκκλησιαστικής Μουσικής στην Κωνσταντινούπολη, που είναι η Σχολή του 
Εκκλησιαστικού Μουσικού Συλλόγου. Εξετάζεται, τέλος, και η ιστορία του 
μοναδικού μουσικού Σωματείου, που λειτουργεί συνεχώς από τη δεκαετία 
του '50  μέχρι σήμερα στη Βασιλεύουσα, του Συνδέσμου Μουσικοφίλων, 
με τις πολύ αξιόλογες, και, ανάλογα με τις περιστάσεις, αξιοθαύμαστες και 
αξιέπαινες ιστορικές δραστηριότητες και πρωτοβουλίες.

4 Οι Επιτροπές αυτές υφίστανται και σήμερα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ A'

Ο ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΗΣ

1. Κοινωνικός περίγυρος
Με τις μεταρρυθμιστικές διακηρύξεις των διαταγμάτων του Χάττι 

Σερίφ (Τανζιμάτ)το 18391 και του Χάττι Χουμαγιούν το 18562, που έθεσε 
σε ισχύ το Οθωμανικό Κράτος, παραχωρούνται στους Έλληνες κατοίκους 
της Κωνσταντινούπολης, όπως και στους άλλους μη μουσουλμανικούς 
πληθυσμούς της Αυτοκρατορίας στα πλαίσια του δυτικού τρόπου 
θεώρησης των μειονοτήτων, ορισμένες ελευθερίες που αφορούν τη 
θρησκεία, τον πολιτισμό, τη γλώσσα και διάφορες πολιτικές ελευθερίες3. 
Με βάση την ισοπολιτεία καταργούνται και τα τυχόν προνόμια των 
εθνοτήτων της Αυτοκρατορίας4. Οι νέες ελευθερίες που δίδονται θα 
αμφισβιτηθούν κατά τα επόμενα χρόνια. Έτσι αρχίζουν επεμβάσεις στα 
θέματα της αρμοδιότητας της Εκκλησίας, που με την πάροδο των 
δεκαετιών ιδίως στα χρόνια των Νεότουρκων θα λάβουν μεγάλες 
διαστάσεις5. Αρχικά και κυρίως προς τα τέλη του 19ου αιώνα γίνονται

'Το Διάταγμα αυτό καταργεί τρόπον τινά την έννοια του μιλλετίου υποσκάπτοντας τα 
θεμέλιά του και ανοίγει τον δρόμο του «Οθωμανικού Έθνους», Δημ. Κιτσίκη, Ιστορία της 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας 1820-1924, Αθήνα, 1996, σελ. 242.Η ανάπτυξη του 
εθνικισμού και της θεωρίας «η Τουρκία στους Τούρκους» κατά τις επόμενες δεκαετίες 
φέρνει αργά αλλά σταθερά τη δραματική μείωση του ελληνισμού της Πόλης.
2Πρόκειται για συμπληρωματικό Διάταγμα του Αβδούλ Μετζίτ (1839-1861),Β.Μούτσογλου, 
Οι Έλληνες της Κωνσταντινούπολης 1821-1924, Αθήνα 1998, σελ. 101.
3 Τη χρονιά αυτή αρχίζουν να εκδίδονται σταδιακά και οι Κανονισμοί, X. Παπαστάθη, 
(επιμέλεια), Οι Κανονισμοί των Ορθοδόξων Κοινοτήτων του Οθωμανικού Κράτους, τόμος 
Α ' ,  Θεσσαλονίκη, 1984. Ρυθμίζουν τη λειτουργία των πάσης φύσεως Σωματείων, 
Συλλόγων, Συνδέσμων, Σχολείων, Μουσικών Σχολών, Επιτροπών του Πατριαρχείου, 
Συντεχνιών, Κοινοτήτων αλλά και ολόκληρων κοινωνικών ομάδων όπως οι Εθνικοί 
Κανονισμοί, συντεχνιών, κτλ. που ιδρύθηκαν κατά τα επόμενα έτη και αποτελούν 
πολύτιμη πηγή πληροφοριών. Κατά τον Παπαστάθη πολλοί από αυτούς που τυπώθηκαν 
επέχουν σήμερα θέση χειρογράφου. Κατά τον Μούτσογλου οι πρώτοι Κανονισμοί των 
σχολείων αλλά και των Επαρχιών του Θρόνου άρχισαν να εκδίδονται το 1845, 
Β.Μούτσογλου, Οι Έλληνες της Κωνσταντινούπολης, ό.π.,σελ.45.
4 Καθιερώνεται μεταξύ άλλων η υποχρεωτική στράτευση των μη μουσουλμάνων με βάση 
την ισότητα των εθνοτήτων της Αυτοκρατορίας. Παράλληλα γίνονται προσπάθειες 
επιβολής της ισοπολιτείας, του σεβασμού της περιουσίας των πολιτών και της 
αμερόληπτης δικαιοσύνης.
5 Ο ανώνυμος συντάκτης της Ανατολής προτρέπει τους ομογενείς να ενωθούν «περί τον 
Οικουμενικόν Πατριάρχην» κάνοντας λόγο για πρωτοφανή ανάμιξη στα των σχολείων και 
προβαίνει στην προφητική σκέψη: «Του δε πρώτου τούτου βήματος επιτελουμένου του 
και δυσκολωτέρου, θα επικολουθήση εΐτα πλήρης απορρόφησις των ελληνικών σχολείων
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κάποιες χειρονομίες καλής θέλησης προς τους Έλληνες6, οι οποίοι με τη 
σειρά τους προσφέρουν και το αντίδωρο: Το 1896 οι κληρικοί και οι λαϊκοί 
του Πατριαρχείου προσφέρουν σημαντικά ποσά για τον αυτοκρατορικό 
στρατό7. Μετά το δεύτερο διάταγμα η κοινωνική άνοδος των ομογενών 
σχεδόν σ' όλους τους τομείς υπήρξε ραγδαία. Δεδομένου ότι είχαν 
διακριθεί ήδη «σ'όλο το φάσμα της επιστημονικής, κοινωνικής, 
καλλιτεχνικής και οικονομικής ζωής»8, δεν ήταν δύσκολο να αναλάβουν, 
στο μέτρο βέβαια του εφικτού, και πολλά δημόσια αξιώματα, αλλά και 
θέσεις στον κρατικό μηχανισμό9. Με την πάροδο του χρόνου βελτιώνουν 
περαιτέρω την κοινωνική, πολιτιστική και πολιτική θέση τους στην Πόλη, 
που αποτελούσε το πλέον λαμπρό διοικητικό και πολιτικό κέντρο της 
Αυτοκρατορίας10. .

Η πολιτιστική έκρηξη, που αρχίζει στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα 
με βάση τις μεταρρυθμίσεις που προαναφέρθηκαν και που έχει τα 
χαρακτηριστικά του εθνικού αυτοπροσδιορισμού και την ανακάλυψη των 
πνευματικών θησαυρών του Γένους, είναι άνευ προηγουμένου: Ιδρύονται 
από τους ομογενείς Σύλλογοι, Σωματεία, Σύνδεσμοι, Φιλανθρωπικά 
Καταστήματα, Οργανώσεις11, Σχολεία με υψηλό επίπεδο12, εκδίδονται νέες

υπό της κυβερνήσεως, ο αποκλεισμός βαθμηδόν και κατ' ολίγον της μητρικής ημών 
γλώσσης από των σχολείων»,Ανώνυμο σημείωμα, Ανατολή, Αθήνα, 15-30.4.1911.
6 Με αυτοκρατορικό διάταγμα του 1899 επί Αβδούλ Χαμίτ επιχορηγείται ο Πατριάρχης με 
750 λίρες «επί τω Πάσχα», Ανώνυμο σημείωμα, Ταχυδρόμος, Κωνσταντινούπολη,
10.5.1899. Ο ίδιος Σουλτάνος το 1895 αναλαμβάνει τις δαπάνες σπουδών για επτά 
ομογενείς νέους, μετά από υπόδειξη του Πατριαρχείου, οι οποίοι θα σπούδαζαν σε 
ισάριθμες αυτοκρατορικές σχολές, Ανωνύμου, Εκκλησιαστικά χρονικά, Ε.Α.19(1895-
1896), σελ. 254. Για τον ίδιο μιλά κολακευτικά και ο Γεδεών αποκαλώντας τον 
«φιλόλαον», Μ. Γεδεών, Η Μεγάλη του Γένους Σχολή εν Φαναρίω Κωνσταντινουπόλεως, ο 
Κόσμος, Κωνσταντινούπολη, 23.10.1882. Στα 1869 ο Σουλτάνος Αμπτούλ Αζίζ είχε 
διαθέσει 250 χρυσές λίρες για εγκαίνια ναού στη νήσο Αντιγόνη, Μ. Γεδεών, 
Αποσημειώματα χρονογράφου, 1800-1913, Εν Αθήναις 1932, σελ. 34. Το 1872 η Υψ. 
Πύλη χορηγεί σύνταξη στον Πατριάρχη Γρηγόριο τον Σ τ ',  Σ.Ι.Βουτυρά, Λεξικόν Ιστορίας 
και Γεωγραφίας, Κωνσταντινούπολη, 1888, τόμος πέμπτος, σελ.200. Το 1894 μετά το 
μεγάλο σεισμό στην Πόλη, δίνονται από την Οθωμανική κυβέρνηση στους Έλληνες 750 
λίρες Τουρκίας για να διατεθούν υπέρ των «εκ του σεισμού παθόντων ορθοδόξων ιερών 
ναών», Ανωνύμου, Εκκλησιαστικά χρονικά, Δωρεαί, Ε.Α. 17(1893-1894), σελ. 306.
7 Κατάλογος των διά του Οικουμενικού Πατριαρχείου ενεργουμένων εράνων υπέρ του 
αυτοκρατορικού στρατού, Ε.Α.20(1896-1897), σελ.311.
8 Βας. Μούτσογλου, Οι Έλληνες της Κωνσταντινούπολης, ό. π., σελ.1 47.
9Στα τέλη του 19ου αιώνα εκλέγονται οι πρώτοι Έλληνες βουλευτές στο Οθωμανικό 
κοινοβούλιο. Έτσι αρχίζει και η επίσημη και η ουσιαστική ανάμειξη των Ελλήνων στην 
πολιτική ζωή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και της νέας Τουρκίας στη συνέχεια, μέχρι 
το 1960 οπότε και εξελέγη ο τελευταίος Έλληνας βουλευτής.
10 Β. Μούτσογλου, Οι "Ελληνες της Κωνσταντινούπολης, ό. π., σελ. 22,23,33 και 36.
11 Από το 1861 έως το 1922 λειτούργησαν στην Πόλη 500 Σύλλογοι, Κ. Μαμμώνη, 
Εισαγωγή στην ιστορία των Συλλόγων Κωνσταντινουπόλεως,(1861-1922), Μνημοσύνη, 
Ανάτυπον, Εν Αθήναις 1990, σελ. 222. Το έτος 1879 «ακούστηκε για πρώτη φορά ο όρος 
«συλλογομανία»,στο ίδιο ό.π., σελ. 230.
12Η ακμάζουσα κατάσταση των Ελληνικών Σχολείων της Πόλης είναι κάτι που αποτελεί 
εξαίρεση συγκριτικά με τις άλλες εθνότητες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, περί τα τέλη 
του 19°" αιώνα, Π. Γερακάκη, Παράρτημα Λεξικού Εγκυκλοπαίδειας, Εν Σμύρνη, 1867,
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εφημερίδες, κτίζονται νέες κατοικίες, ανακαινίζονται ναοί και κτίζονται νέοι, 
προβάλλονται με κάθε τρόπο η γλώσσα, η παιδεία, η ιστορία και η 
παράδοση. Τα Φιλανθρωπικά Καταστήματα, οι Σύλλογοι τα Σχολεία, και τα 
λοιπά Ιδρύματα, αλλά και οι ίδιες οι κοινότητες έχουν τον Κανονισμό τους 
με βάση τον οποίο λειτουργούν. Ακόμη στο τέλος κάθε χρόνου 
παρουσιάζουν τις λεγάμενες «Λογοδοσίες»13, με τις οποίες οι διοικούντες 
τους Συλλόγους παρουσιάζουν τα πεπραγμένα της προηγουμένης χρονιάς 
και μ' αυτόν τον τρόπο απολογούνται14 και εκτίθενται στη δημόσια κριτική. 
Η ύπαρξη των παραπάνω δείχνει ως ένα βαθμό και τη σοβαρή εργασία που 
επιτελούσαν τα Ιδρύματα αυτά15. Από όλα τα παραπάνω, ήταν αδύνατο 
βέβαια να απουσιάζει η μουσική των ομογενών, που υπάρχει μεν εδώ και 
αιώνες στη ζωή της Πόλης, προβάλλεται όμως τώρα με συλλογική μορφή 
με τους Μουσικούς Συλλόγους, αλλά και με έμφαση που δίνεται στην 
μουσική παιδεία από το σχολείο(Νέα αναλυτικά προγράμματα), αλλά και 
από την νέα ώθηση των μουσικών πραγμάτων που είχε επιφέρει η 
καθιέρωση της Νέας Μεθόδου της εκκλησιαστικής μουσικής το 1814 από 
το Πατριαρχείο. Το πρώτο μισό του 19ου αιώνα είναι η απαρχή μιάς νέας 
περιόδου ακμής του Ελληνισμού της Πόλης.

Η πολιτιστική ανάπτυξη και ακμή των Ελλήνων της Πόλης αρχίζει και 
συνεχίζεται με γρήγορους ρυθμούς, αλλά όχι χωρίς εμπόδια, όσον αφορά 
τις ελευθερίες που υποτίθεται ότι είχε υποσχεθεί η οθωμανική διοίκηση16.

σελ. 762.Αργότερα, και ιδίως κατά τον 20ό αιώνα, και οι λοιπές μειονότητες 
αναπληρώνουν αυτό το κενό της Παιδείας, σελ.763.Ενδεικτικά του πνευματικού επιπέδου 
των διδασκόντων είναι και το γεγονός ότι δύο από τους διδάσκοντες στο Ζάππειο και το 
Κεντρικό Παρθεναγωγείο, εκλέχτηκαν στη συνέχεια Μητροπολίτες του Οικουμενικού 
Θρόνου, Απ. Γλαβίνα, Επίσκοποι Κίτρους κατά την Τουρκοκρατία, Μακεδονικά, τ.18, 
Θεσσαλονίκη 1978, σελ. 88-89.
13 Ενδεικτικά αναφέρουμε, Μ. Κλεόβουλου Λογοδοσία της Μεγάλης του Γένους Σχολής 
του σχολικού έτους 1892-1893, Ε.Α.17(1893-1894), σελ.117-119.Και οι Μουσικές 
Σχολές των Συλλόγων παρουσίαζαν λογοδοσίες.
14 Κ. Μαμμώνη, Σύλλογοι Θράκης και Ανατολικής Ρωμυλίας, ό.π., σελ. 164.
15Είναι δύσκολο να υπολογίσει κανείς το συνολικό αριθμό των Κανονισμών που έχουν
εκδοθεί. Οι Κανονισμοί που αφορούν τις Σχολές εκκλησιαστικής μουσικής, τους
Συλλόγους, Συνδέσμους Ιεροψαλτών, κ.α. είναι γύρω στους είκοσι. Οι Λογοδοσίες 
αφορούν επίσης και τα μουσικά πράγματα και μας δίνουν σημαντικές πληροφορίες για τον 
φορέα που τις συντάσσει, όπως άλλωστε και οι Κανονισμοί. Ένα μέρος των
σπουδαιότερων σχετικών με το θέμα μας Κανονισμών, και αποσπάσματα από άλλους 
δημοσιεύονται στο Παράρτημα.
1&Ηδη το 1878 οι Ελληνικοί Σύλλογοι της Πόλης μέσο των προέδρων τους επιδίδουν στους 
έξι πρεσβευτές των μεγάλων δυνάμεων και της Ελλάδος, «Υπόμνημα περί των δικαίων του 
Ελληνισμού»,Ιαββα τιαία Επιθώρησις, Κωνσταντινούπολη, 27.6.1878. Το 1882 το 
Πατριαρχείο, με Εγκύκλιο της Μεγάλης Πρωτοσυγκελλίας τονίζει ότι δεν πρέπει να 
υπάρχουν στα σχολικά βιβλία σημεία που εναντιώνονται *εις τα καθεστώτα της σεβαστής 
αυτοκρατορικής κυβερνήσεως υπό πολιτικήν ή θρησκευτικήν έποφιν», καθιστώντας τους 
παραβάτες υπεύθυνους ενώπιον της Κυβέρνησης, Εγκύκλιος της Μ.
Πρωτοσυγκελλίας,(υπογράφει ο Μ.Αρχιμανδρίτης Ιωακείμ), ο Κόσμος, Κωνσταντινούπολη, 
13.11.1882. Από την άλλη ο Σουλτάνος Αβδούλ Χαμίτ δεν παρεμποδίζει την πολιτιστική 
δράση στην Πόλη, Χαρίτωνος Μισαηλίδη, Το ιστορικόν Φανάρι Κωνσταντινουπόλεως, 
ΑΘΛΓΘ, 31(1965),σελ. 325. Σημειωτέον ότι επρόκειτο για συγκεντρωτικό και αυταρχικό
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Αυτή η ανάπτυξη συνεχίζεται μέχρι την πρώτη δεκαετία του 20ού αιώνα 
όπου και ανακόπτεται σε μεγάλο βαθμό, μετά την επανάσταση των 
Νεότουρκων. Οι διωγμοί που αρχίζουν με τους Νεότουρκους το 190817, 
αγγίζουν όλους τους βασικούς τομείς της δημόσιας ζωής των Ελλήνων18 
αλλά και τους τομείς που ελέγχει το Οικουμενικό Πατριαρχείο19 και 
συνεχίζονται μέχρι την μικρασιατική καταστροφή. Επιφέρουν αργά αλλά 
σταθερά20 τη διαρροή του ελληνικού στοιχείου κατά τις επόμενες δεκαετίες, 
και κοπάζουν κάπως στα 1980, μόνο όταν στην Πόλη έχουν απομείνει
6.000 περίπου ομογενείς. Έτσι αποδυναμώνεται, αμέσως μετά από τη 
μικρασιατική καταστροφή ο δημιουργικός ιστός των Ελλήνων, δίχως αυτό 
να σημαίνει ότι σταματά εντελώς η πολιτισμική συμβολή των Ελλήνων στο 
νέο τουρκικό κράτος. Οι Έλληνες της Πόλης ζουν στο σταυροδρόμι 
Ανατολής και Δύσης και παρουσιάζει ενδιαφέρον να δούμε τα μουσικά 
δρώμενα υπό το πρίσμα αυτής της οπτικής γωνίας, αλλά και υπό το φως

Σουλτάνο, Κ. Σβολόπουλου, Κωνσταντινούπολη 1856-1908, Η ακμή του Ελληνισμού, 
Αθήνα, 1994, σελ. 33. Η βασιλεία του ήταν καταπιεστική και οι Έλληνες κρατούσαν 
κλειστά τα «ώτα και τα στόματα»,Ανωνύμου, Η Μουσική ανά τον Ελληνισμόν, Μουσική 
1912, Κωνσταντινούπολη, σελ. 164.
17 Πρωτοφανές και μοναδικό για τους Ομογενείς συλλαλητήριο πραγματοποιούν οι 
Έλληνες της Πόλης από το Πέρα έως τη Γέφυρα του Γαλατά στις 9.11.1908, 
διαμαρτυρόμενοι για την υφαρπαγή των εκλογικών δικαιωμάτων των και για άλλες 
αυθαιρεσίες της τουρκικής διοίκησης, Ανωνύμου, Σκέψεις, Νέον Πνεύμα, 
Κωνσταντινούπολη, 16.11.1908, σελ. 57, όπου και σπάνια φωτογραφία από τη 
διαδήλωση, που ήταν «πελώρια, επιβλητική και μεγαλοπρεπής», σύμφωνα με τον 
αρθρογράφο της εποχής. Ανωνύμου, Επί τη ενάρξει του 1908, Ε.Α.32(1908), σελ.37, 
όπου η Μεγάλη Εκκλησία προβλέπει τις αδικίες και τα δεινά που θα ακολουθήσουν.
18 Ανωνύμου, Περί τον Εθνάρχην, Νέον Πνεύμα, Κωνσταντινούπολη, 26.10.1908, καθώς 
και Ανωνύμου, Προς το βόραθρον και Σκέψεις, Νέον Πνεύμα, Κωνσταντινούπολη,
2.11.1908, 9.11.1908, 23.11.1908 και 30.11.1908. Στα σημειώματα αυτά η εφημερίδα 
υψώνει σθεναρά και ελεύθερα τη φωνή της, προβλέποντας προφητικά τους εναντίον 
της ομογένειας διωγμούς, που θα ενταθούν τα επόμενα χρόνια, τους προτρέπει να 
υποστηρίξουν το Πατριαρχείο την κρίσιμη αυτή στιγμή, αποκαλώντας το Πρόγραμμα των 
Νεότουρκων Σωβινιστικό. Αυτά είχαν οδηγήσει τους Έλληνες της Πόλης στη διαδήλωση 
της 9πς Νοεμβρίου του 1908, που αναφέρουμε στην προηγούμενη υποσημείωση.
19 Ο Πατριάρχης Ιωακείμ ο Γ ' ,  αναφερόμενος στην, τότε δύσκολη κατάσταση, δηλώνει ότι 
όσα γίνονται εναντίον των Ιεραρχών του θρόνου δεν έγιναν τα τελευταία 100 χρόνια κι' 
ας είχαμε απολυταρχία, Ανώνυμο σημείωμα, Πολιτική Επιθεώρησις, Κωνσταντινούπολη,
29.08.1910.0 ίδιος είχε εκφράσει αμφιβολίες για το αν θα είναι το 1908 προς το 
συμφέρον των Ελλήνων, αποκαλείται «διορατικότατος και πολιτικώτατος» και αυτός που 
ανέλαβε την «άμυναν της Εκκλησίας κατά του νεοτουρκικού σωβινισμού»,Κ. Π.Σπανούδη, 
Από τον πολιτικόν βίον του Πατριάρχου Ιωακείμ, «Απ' όλα», Κωνσταντινούπολη,
1.1.1913. Το 1910 οι Έλληνες βουλευτές της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας Χαρ. Βαμβακάς, 
Γ. Χωναίος, Δ. Δίγκας, Κ. Κωνσταντινίδης και Στ. Ναρλής υποβάλλουν υπόμνημα στις 
αρχές, με το οποίο διαμαρτύρονται για την καταπάτηση «των δικαίων των Ελλήνων». Σ' 
αυτό το Υπόμνημα γίνεται λόγος για τις επεμβάσεις των Αρχών στο θρησκευτικό και 
εκπαιδευτικό σύστημα αλλά και για τις αυθαιρεσίες των κρατικών οργάνων. Ιδές για τα 
παραπάνω, Ανώνυμο σημείωμα, Πολιτική Επιθεώρησις, Κωνσταντινούπολη, 15.8.1910.
20 Για τους διωγμούς στα πρόσφατα χρόνια, ιδές, Ο Γολγοθάς του εν Τουρκία Ελληνισμού, 
Εν Κωνσταντινουπόλει, 1919, έργο στο οποίο διαφαίνεται η σθεναρή αντίσταση του 
Πατριαρχείου στους πάσης φύσεως διωγμούς με ντοκουμέντα από τις περιοχές της 
αυτοκρατορίας που είχαν αρχίσει οι πιέσεις.
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των κοινωνικών συνθηκών που επιδρούν και τα διαμορφώνουν αμφίδρομα. 
Αλλωστε με το Τανζιμάτ αρχίζει η ουσιαστική άνοδος του Ελληνισμού της 
Πόλης21.

α) Προσέγγιση του γενικού πολιτισμικού περιβάλλοντος και 
της μουσικής.

Στις ορχές του 19ου αιώνα και λίγα χρόνια μετά το Τανζιμάτ οι 
Έλληνες της Πόλης αποτελούν ένα αξιοσέβαστο μέρος του πληθυσμού της 
και με επίκεντρο το Οικουμενικό Πατριαρχείο22 δραστηριοποιούνται και 
είναι παρόντες σ ’ όλους τους τομείς του κοινωνικού και οικονομικού 
βίου23, του πολιτισμού, των επιστημών και των τεχνών, 
συμπεριλαμβανομένης φυσικά και της μουσικής.

Μετά τη δεινή θέση, που είχε περιέλθει λόγω της ελληνικής 
επανάστασης24, η ομογένεια ανασυντάσσει τις δυνάμεις της και κάνει 
περισσότερο αισθητή την παρουσία της στην Πόλη. Στα μέσα του 19ου 
αιώνα ο συνολικός πληθυσμός της Πόλης είναι 900.00025, ενώ οι Έλληνες 
αριθμούν 250.000 ψυχές26.Λίγα χρόνια μετά τις μεταρρυθμίσεις των 
Οθωμανών, το 1872, ο αριθμός των Ελλήνων στην Πόλη παραμένει 
αμετάβλητος27.Την ίδια εποχή ο καθαρά τουρκικός πληθυσμός της Πόλης 
είναι 200.00028,κάτι που αποδεικνύει σαφώς την πλεονεκτική θέση των

21S. Μούτσογλου, Οι Έλληνες της Κωνσταντινούπολης, ό. π., σελ. 91.
22Κάθε εκπαιδευτική, πολιτιστική, πολιτική δραστηριότητα στην Πόλη υπάγεται στην 
δικαιοδοσία του Πατριάρχου με βάση τα προνόμια του Πατριαρχείου, Κ. Σβολόπουλου, 
Κωνσταντινούπολη 1856-1908, ό.π., Αθήνα, 1994, σελ. 16.
23 Οι Έλληνες αντιπροσωπεύονται σ ' όλα σχεδόν τα επαγγέλματα της εποχής, Κων. 
Βακαλόπουλου, Ιστορία του Βόρειου Ελληνισμού Θράκη, Θεσσαλονίκη, 1991, σελ. 26. Οι 
πλούσιοι Κωνσταντίνου πολίτες, κυρίως κάτοικοι κοσμοπολίτικων συνοικιών, κάνουν 
σπάταλη και δαπανηρή ζωή, ξοδεύουν άσκοπα και απερίσκεπτα τα χρήματά τους και 
προκαλούν, Δ. Χρηστίδου, Οι διδάσκαλοι Κωνσταντινουπόλεως, ήτοι Πραγματεία περί της 
καταστάσεως των διδασκάλων των ενοριών και οικογενειών και εν γένει περί της 
εκτιμήσεως των γραμμάτων εν Κωνσταντινουπόλει, Εν Κωνσταντινουπόλει, 1862, σελ. 25.
24Ιδές Βασίλη Μούτσογλου, Οι Έλληνες της Κωνσταντινούπολης, ό. π., σελ.72, 73, όπου 
ο συγγραφέας αναφέρεται στην πατριωτική δράση των ομογενών και στη συμβολή τους 
στην Επανάσταση, αλλά και στις δυσκολίες που αντιμετώπισαν κατά τη διάρκειά της. 
Υπήρχαν πολλοί στην Πόλη που πίστευαν ότι η Οθωμανική Αυτοκρατορία μπορεί να 
μετασχηματισθεί σε Ελληνοοθωμανική, στο ίδιο σελ. 97.
25Π. Γερακάκη, Παράρτημα Λεξικού Εγκυκλοπαίδειας, ό.π., σελ.766
26Κ. Βακαλόπουλου, Ιστορία του Βόρειου Ελληνισμού, ό.π.,σελ. 332 και Κ.Ρωμανού, Η
μεταρρύθμιση του 1814, Μουσικολογία I ,1985, σελ. 12, υποσημείωση 23.
27 X. Καρδαρά, Η πνευματική κατάσταση του Ελληνισμού της Κωνσταντινούπολης το 
1870, Τα Εκπαιδευτικά 1993, σελ. 68 και Πολ. Παπαχριστοδούλου, Η Ανατολική Θράκη 
και ο Ελληνισμός της από το 1878-1922, Αθήναι 1962, σελ. 4.
28 Γ. Βαφειάδου, Ημερολόγιο ο Χρόνος του έτους 1869, Εν Κωνσταντινουπόλει 1869, 
σελ.68.
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Ελλήνων στην πρωτεύουσα της Αυτοκρατορίας. Είκοσι χρόνια μετά το 
1892 οι Έλληνες είναι 250.00029.

Μετά από εξήντα χρόνια περίπου, το 1934, οι Έλληνες στην 
Κωνσταντινούπολη αριθμούν γύρω στις 90.000 ψυχές, οι Τούρκοι
450.000 ψυχές και ο συνολικός πληθυσμός της Πόλης είναι 700.0003°.Το 
έτος, τέλος, 1957 ο αριθμός τους παραμένει αμετάβλητος γύρω στις 
100.00031, ενώ σήμερα αριθμούν γύρω στις 4.000 ψυχές32.

Οι λόγιοι της Πόλης μιλούν συνήθως την Ελληνική, την Τουρκική και 
τη Γαλλική γλώσσα. Στα τέλη του 19ου αιώνα η τουρκική δεν 
περιλαμβάνεται στα υποχρεωτικά μαθήματα που διδάσκονται στα ελληνικά 
σχολεία της Πόλης. Το 1865 η τουρκική διδάσκεται μόνο σε πέντε σχολεία 
της Πόλης33.Μόλις το 1871 το Πατριαρχείο την συμπεριλαμβάνει ως 
υποχρεωτική προς εκμάθηση γλώσσα στα κεντρικά εκπαιδευτήρια της 
Πόλης34.Παρ' όλα αυτά σε πολλά κεντρικά σχολεία της Πόλης δεν 
διδασκόταν επί πολλές δεκαετίες. Το 1910, για παράδειγμα, εισάγεται για 
πρώτη φορά στο Ζάππειο Παρθεναγωγείο της Πόλης35. Το γεγονός της όχι 
και τόσο ευρείας διάδοσης της γλώσσας των κρατούντων, ίσως να 
σχετίζεται με το γεγονός ότι έως το 1839 στην Αυτοκρατορία δεν υπήρχε 
«μία και μοναδική επίσημη και κωδικοποιημένη γλώσσα»36. Μόλις το 1851 
είχε εκδοθεί η πρώτη Γραμματική της Τουρκικής γλώσσας37 και

29 Έκθεσις της καταστάσεως των Σχολών της Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως κατά το 
λήξαν σχολικόν έτος 1892-1893 υπό του επόπτου των Σχολών Αρχιμ. Κ. Δεληκάνη, 
Ε.Α.,17(1893-1894), σελ.302.
30 Karl Baedeker, Mittelmeer, Handbuch fiir Reisende, Leipzig, 1934, σελ. 515.
31Ανωνύμου, Στατιστική διαφόρων Ομολογιών και των Αλλοδαπών εν Σταμπούλ, 
Απόστολος Ανδρέας, Κωνσταντινούπολη, 9.1.1957.
32Η μετακίνηση από και προς Ελλάδα πολλών Κωνσταντινουπολιτών καθώς και ο διπλός 
τόπος κατοικίας που συνήθως έχουν δεν μας επιτρέπει να καθορίσουμε με απόλυτη 
ακρίβεια τον αριθμό τους. Υπολογίζονται γύρω στις πέντε χιλιάδες.
33Δ. Χρηστίδου, Τα σχολεία της Κωνσταντινουπόλεως, ήτοι έκθεσις περί της ενεστώσης 
καταστάσεως των ελληνικών σχολείων της Κωνσταντινουπόλεως των σχέσεων αυτών 
προς άλληλο, του φιλεκπαιδευτικού πνεύματος των κοινοτήτων, των συνεπειών πάντων 
τούτων και περί δυνατής μεταρρυθμίσεως αυτών, Εν Κωνσταντινουπόλει, 1865, σελ. 43.
34 Πατριαρχική Εγκύκλιος περί Σχολείων, Β. Καλλίφρονος, Εκκλησιαστική Επιθεώρησις, Β ' 
τόμος 3, Κωνσταντινούπολις, 1875, σελ. 121-123. Η εφημερίδα «Μέλλον» της Αθήνας, 
ασκεί σκληρή κριτική στον Πατριάρχη για την επιλογή του αυτή, Β. Καλλίφρονος, 
Εκκλησιαστική Επιθεώρησις, ό.π., σελ. 123. Ονομάζει τον Πατριάρχη ειρωνικά «Εφέντιν 
Πατισάχ».
35 Ελ.Χαλκιούση, Πόλη αγάπη μου, Αθήνα, 1980, σελ. 73.
36 Δημ. Κιτσίκη, Ιστορία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ό.π., σελ. 57.
37 Δη μ. Κιτσίκη, Ιστορία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ό.π., σελ. 58. Η τουρκική γλώσσα 
χρησιμοποιεί μέχρι το 1927 το Αραβικό Αλφάβητο, οπότε και αντικαταστάθηκε από το 
λατινικό, αλλά πολλοί, ήδη από τα μέσα του 19ου χρησιμοποιούσαν άτυπα το λατινικό 
αλφάβητο για εύκολη εκμάθηση της γλώσσας, Ανδρ.Συγγρού, Απομνημονεύματα, Βιβλίο 
πρώτο, Τόμος Α ' ,  Αθήνα 1998,(Αναστατική της έκδοσης του 1908 με επιμέλεια του Αλκη 
Αγγέλου), σελ. 126. Αυτό ασφαλώς σημαίνει ότι η μεταρρύθμιση του Αλφαβήτου είχε ήδη 
συντελεστεί στην πράξη, πολλές δεκαετίες πριν την επίσημη καθιέρωσή του από τον 
Κεμάλ Ατατούρκ το 1937.
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συνεργάτης-συγγραφέας αυτής αναφέρεται ο Κωνσταντίνος Αδοσίδης38.Το 
1864 ο Οθωμανικός Φιλολογικός Σύλλογος της Κωνσταντινούπολης ζητά 
από τα μέλη του να μαθαίνουν την ελληνική γλώσσα39.0 φανατισμός και ο 
εθνικισμός απουσιάζουν από την ζωή των κατοίκων της Πόλης.

Με την προαναφερθείσα οικονομική40 αλλά και πολιτιστική αυτονομία 
οι Έλληνες της Πόλης ζουν αρμονικά με τους κυρίαρχους, αλλά και με τους 
άλλους λαούς της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, που είναι επίσης σημαντικές 
οικονομικές και πολιτισμικές δυνάμεις, όπως για παράδειγμα οι Αρμένιοι και 
οι Εβραίοι41. Η φράση-μαρτυρία του Μανουήλ Γεδεών «Τουλάχιστον οι εν 
Κωνσταντινουπόλει Χριστιανοί και Μωαμεθανοί εκτιμώμεν και ηγαπώμεν 
αλλήλους»,που γράφτηκε, όταν ίδιος ήταν υπερογδοηκοντούτης42, απηχεί 
την πραγματικότητα της από δεκαετιών βιωμένης προσωπικής του 
εμπειρίας43.

Η κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα της Πόλης και ιδιαίτερα του Πέρα44, 
αλλά και των άλλων περιοχών που κατοικούνται και από Έλληνες45, 
καθιστά δυνατή την αρμονική συμβίωση με τους λαούς και τη σύμπραξη 
στα μουσικά δρώμενά τους. Έτσι σ' ότι αφορά τη μουσική, η συνεργασία

38 Μ. Γεδεών, Αποσημειώματα χρονογράφου, 1800-1913, ό.π. σελ. 43.
39Ανωνύμου, Ο Οθωμανικός Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως, Αρμονία, 
Κωνσταντινούπολη, φ.31 του 1864 (δυσανάγνωστη ημερομηνία, λόγω φθορών). Η 
παράδοση εκμάθησης της ελληνικής από τους Τούρκους έχει παλαιά παράδοση για τους 
Τούρκους της Πόλης. Ήδη από τα χρόνια μετά την άλωση οι λόγιοι Τούρκοι της Πόλης 
γνώριζαν την Ελληνική γλώσσα, Ν. Iorga, Το Βυζάντιο μετά το Βυζάντιο, Αθήνα 1989, 
σελ 11.
40 Παρατηρούνται βέβαια και ακραία φαινόμενα. Η πάμπτωχη μερίδα των ομογενών από 
την μια πλευρά«το πτωχό παιδία που περιφέρονται και δεν έχουν την δυνατότητα να 
αγοράσουν κάτι από τα καταστήματα», Ανωνύμου, Βυζαντινή Κίνησις, Σαββατιαία 
Επιθεώρησις, Κωνσταντινούπολη, Δεκέμβριος 1877, και από την άλλη το γεγονός ότι στα 
1870 στην Πόλη υπήρχαν 47 ομογενείς τραπεζίτες, Α. Συγγρού, Απομνημονεύματα, ό. π., 
σελ. 70. Από την άλλη, ο πρόεδρος του Χρηματιστηρίου της Κωνσταντινούπολης είναι 
Έλληνας, Ο Κόσμος, Κωνσταντινούπολη, 4.12.1882, όπου άρθρο φέρει τη υπογραφή του.
410 ι Εβραίοι κάτοικοι της Πόλης το 1920 είναι 40.000, Θρ. Παπαστρατή, Οι Εβραίοι της 
Κωνσταντινούπολης, Χρονικά, Αθήνα, Σεπτέμβριος- Οκτώβριος 1 9 9 9 , σελ.1 3 , όπου και 
άλλα στοιχεία για την Εβραϊκή κοινότητα της Πόλης. Σχεδόν όμοιος είναι και ο αριθμός 
των Αρμενίων (45.000) την ίδια εποχή, Karl Baedeker, Mittelmeer, Handbuch fur 
Reisende, ό.π., σελ. 515.
"2M. Γεδεών, Καλφάδων Ανάστασις, Εγκυκλοπαιδικόν Ημερολόγιον εικονογραφημένον 
Σταύρου Ζερβόπουλου, Κωνσταντινούπολις,1934, σελ. 78.
43 Ο ίδιος και σε άλλα σημεία του έργου του σημειώνει τις καλές σχέσεις με τους 
Τούρκους. Ιδές Μ. Γεδεών, Αποσημειώματα χρονογράφου, 1800-1913, ό.π., σελ. 269
275.
44 Η συνοικία αυτή, που κατοικήθηκε τον 19° αιώνα από πολλούς Ευρωπαίους, ανέκαθεν 
ήταν ο τόπος κατοικίας του «αξιόλογου κοινωνικά μέρους της Κωνσταντινουπολίτικης 
κοινωνίας ήδη τις πρώτες δεκαετίες μετά την άλωση», Φανής Μαυροειδή, Ο Ελληνισμός 
στο Γαλατά, Ιωάννινα, 1992, σελ. 77. Αυτή η πραγματικότητα υπήρχε μέχρι και πριν από 
λίγες δεκαετίες.
45«Η μικτή εγκατάσταση των Ελλήνων με μουσουλμάνους, αλλά ακόμη με Αρμενίους και 
Εβραίους, αποτελούσε συνηθισμένο φαινόμενο», Κ. Σβολόπουλου, Κωνσταντινούπολη 
1856-1908, ό.π. σελ. 49.

18



με Τούρκους46, Αρμένιους και Εβραίους είναι αρμονική. Στην επέτειο 
γιορτή του Ελληνικού Μουσικού Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως στις 
4.12.1882, σε Αρχιερατική Λειτουργία, που τελέστηκε στο ναό του Αγίου 
Νικολάου Γαλατά, παρευρίσκονται φιλόμουσοι «Αρμένιοι, Δυτικοί, Εβραίοι, 
για να ακούσουν τα αργά μουσουργήματα»*7.Σε άλλη μια επέτειο εορτή, 
αυτή τη φορά του Εκκλησιαστικού Μουσικού Συλλόγου 
Κωνσταντινουπόλεως, που έγινε το 1905, παρευρίσκονται δύο Τούρκοι 
μουσικοί, ο Ρεούφ Γιεκτά και ο Μεχμέδ Σαδήκ48. Για ένα άλλο Τούρκο 
μουσικό, τον Κιαζίμ Βέη ο Ανδρέας Σπαθάρης γράφει λίγο καιρό πριν το

46 Η συναναστροφή με τους Τούρκους και τη μουσική τους έχει παλαιό παράδοση στην 
Πόλη. Ο Θεοφάνης Καρύκης μελοποιούσε με εκκλησιαστικό και περσικό ύφος, είχε ψάλει 
ακόμη και στο τέμενος, Γρ. Καμπούρογλου, Μνημεία της Ιστορίας των Αθηναίων, Αθήναι 
1891, σελ. 195. Το 1750 ο Σουλτάνος Μαχμούτ πρόσταζε τον Γεωργάκη Χανεντέ(;), να 
ψάλλει πάντα τα ξημερώματα το άσμα "Σου καρσικί ντουνιγιό" σε ήχο πλ.α', Χουσεϊνί, Π. 
Γριτσάνη, Το περί της μουσικής της Ελληνικής Εκκλησίας ζήτημα, Εν Νεαπόλει, 1870 σελ. 
14. Επίσης είναι γνωστή η διήγηση για τον Πέτρο Πελοποννήσιο που απολάμβανε την 
εύνοια του Σουλτάνου, Γ. Παπαδοπούλου, Συμβολαί εις την Ιστορίαν της παρ ημίν 
Εκκλησιαστικής μουσικής. Εν Αθήναις, 1890, σελ. 320-321.0 Πέτρος Εφέσιος, είχε 
εισαγάγει στα μέλη του εξωτερική μουσική, Γ. Παπαδοπούλου, Συμβολαί, ό.π., σελ. 328. 
Ο Δανιήλ Πρωτοψάλτης είχε διδαχτεί από τον Ζαχαρία Χανεντέ, όπως και ο Γρηγόριος 
Πρωτοψάλτης από τον Ντεντέ Ισμαηλάκη, Γ. Παπαδημητρίου, Το μουσικόν ζήτημα εν τη 
εκκλησία της Ελλάδος, Εν Αθήναις 1921, σελ. 7. Ο Γρηγόριος ήταν και μαθητής Αρμενίων 
διδασκάλων προτού φοιτήσει δίπλα στον Ιάκωβο πρωτοψάλτη και Γ. Κρήτα, Κων. Χιόνη, 
Διάλεξις περί Βυζαντινομουσικού Χειρογράφου της 18πς Εκατονταετηρίδος, Πειραιεύς, 
1919, σελ. 8. Ο Θεόδωρος Φωκαεύς έψαλλε στο Γαλατά της Πόλης με το Σταυράκη που 
ήταν ειδικός των τουρκικών τραγουδιών, Θ.Π.Π. Φωκαέως, Ταμείον Ανθολογίας, 
Κωνσταντινούπολις, 1869, (πρόλογος).Ο Ευστράτιος Παπαδόπουλος(1817-1909) είχε 
μαθητεύσει δίπλα στο διάσημο Τούρκο μουσικό Σεφκή Δεδέ, Κ. Ψόχου, Ευστράτιος Γ. 
Παπαδόπουλος, Πρωτοψάλτης της εν Κωνσταντινουπόλει Παναγίας του Πέραν, Φόρμιγξ, 
Αθήνα, 15-31.5.1909.0 Πρωτοψάλτης Βασίλειος Νικολαΐδης συνέγραψε ανέκδοτη 
πραγματεία συγκριτική της εκκλησιαστικής και της Τουρκικής Μουσικής. Πολλές εκδόσεις 
που περιέχουν τουρκικά τραγούδια στην εκκλησιαστική παρασημαντική είδαν το φως της 
δημοσιότητας. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα πλέον χαρακτηριστικά: X. Χαρτοφύλακος,Η 
Ευτέρπη, ήτοι Τραγούδια Ευρωπαϊκά, Τουρκικά, Ελληνικά (ρωμαϊκά), 
Κωνσταντινούπολις, 1830, Θ.Π.Π.Φωκαέως,Η Πανδώρα, ήτοι συλλογή εξωτερικών 
μελών(Μπεστέδες και σαρκία 76 και Γιουρούκ Σεμαγιά II) εξ ών τα 45 ερανίσθησαν εκ της 
Ευτέρπης εις την νέαν μέθοδον τονισθέντα υπό Θ.Π.Π.Φωκαέως, τόμοι Α ’ + Β ’ , 
Κωνσταντινούπολις, 1843-1846, Ι.Γ. Ζωγράφου (Νικαέως), Απάνθισμα(άσματα Ελληνικά, 
Τουρκικά, επιδιορθοθέντα υπό Σπ. Αναστασίου, Κωνσταντινούπολις, 1856 και 
Χατζηπαναγιώτου Γεωργιάδου Προυσαέως, Καλλίφωνος Σειρήν, Άσματα Τουρκικό, 
Ευρωπαϊκά, Ελληνικά, Κωνσταντινούπολις, 1859. Περισσότερα για το θέμα των 
αλληλοεπιδράσεων των ήχων και των μακαμίων ιδές, Αντωνίου Αλυγιζάκη, 
Εκκλησιαστικοί ήχοι και Αραβοπερσικά Μακάμια, Θεσσαλονίκη, 1990. Επίσης ιδές I. 
Zannos, Ichos und Macham. Vergleichende Untersuchungen zum Tonsystem der 
Griechisch-orthodoxen Kirchenmusik und tiirkischen Kunstmusik, Bonn, 1995. Ακόμη δές 
σχετικά, Xp. Τσιαμούλη-Π. Ερευνίδη, Ρωμηοί Συνθέτες της Πόλης(17ος-20ός αι.), Αθήνα 
1998 και Άννας Βλαβιανού, Ελληνοτουρκική μουσική γέφυρα, Το Βήμα της Κυριακής, 
Αθήνα, 16.9.1996.
47Ανωνύμου, Η Επέτειος πανήγυρις του Ελληνικού Μουσικού Συλλόγου, Γραφικός Κόσμος, 
Κωνσταντινούπολη, 15.2.1882. Τους χορούς διηύθυνε ο Γεώργιος Ραιδεστινός.
48 Ανώνυμο σημείωμα, Ε.Α. 29(1905), σελ. 562.
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θάνατό του, ειδική διαφωτιστική πραγματεία για τη θεωρία της μουσικής 
μας49.0 Γεώργιος Παχτϊκος παίρνοντας αφορμή από μία συναυλία 
Γενιτσάρων την οποία είχε παρακολουθήσει ο ίδιος και που συμπράττουν 
Έλληνες, Τούρκοι και ξένοι μουσικοί είχε γράψει τα εξής: «Οι συμπολίτες 
ημών Τούρκοι δεν πρέπει να ξεχνούν ότι δια τοιούτων μουσικών 
εκτελέσεων λεληθότως επιφέρουσι την αληθινήν σύμπνοιαν και ενότητα 
των πολυποίκιλων εθνοτήτων»50.0 Παχτϊκος βλέπει τη μουσική προσέγγιση 
των Ελλήνων και Τούρκων ευνοϊκά, διαπιστώνει ότι τα ακούσματα της 
μουσικής αυτής είναι πολύ κοντά στα βυζαντινά51, αλλά και πέρα από αυτό 
πίστευε ότι η «μουσική ενασχόλησις φέρει τα εχέγγυα του ανθρωπισμού 
και της αδελφοποιήσεως»52.0  ίδιος ανοίγει άμεσο διάλογο με τους 
Τούρκους μουσικούς, αποκαλώντας τη μουσική «αδελφοποιό τέχνη»53. 
Ακόμη, Δυτικοί μαζί με Τούρκους Μουσικούς παρευρίσκονται σε κοινή 
εκδήλωση δύο άλλων μουσικών Ομίλων της Πόλης54. Στα 1912 ο Άκρατος 
Αδάμ, μουσικός γνώστης της οθωμανικής μουσικής από την Πόλη 
αντιγράφει από Τούρκο μουσικό φίλο του μία σύνθεση του Σουλτάνου 
Βαγιεζίτ του Β ’ σε ήχο πλάγιο του πρώτου55.Πολλές δεκαετίες μετά την 
ίδρυση του πρώτου Ελληνικού Μουσικού Συλλόγου στη Πόλη 
(1863)56,ιδρύθηκε το 1909 ο Οθωμανικός Μουσικός Σύλλογος, στη 
μουσική σχολή του οποίου στα 1911 φοιτούν μεταξύ των διακοσίων 
μαθητών και 25 "Ελληνες που διδάσκονται την Οθωμανική μουσική 
παράδοση και το χειρισμό μουσικών οργάνων57.Στα 1883 ο Μεγάλος 
Ευεργέτης Χρηστάκης Ζωγράφος δωρίζει στο Οθωμανικό Παρθεναγωγείο

49 Κ. Ψάχου, Η τελευταία επί της θεωρίας της Μουσικής επιστημονική εργασία του Ανδρ. 
Σπαθάρη, ΠΕΑ Ε '(1902), σελ.141-152.
50Γ. Παχτίκου, Η Μουσική ανά τους Συνοίκους λαούς, Μουσική(1912), Κωνσταντινούπολη, 
σελ. 99-100. Η συναυλία έγινε με όλα τα παραδοσιακά μουσικά όργανα, λύρα, ζουρνάς, 
ταμπούρι, τουμπελέκι, ντέφι.
51Πράγματι έχει υποστηριχτεί από μουσικολόγους το γεγονός της εγγύτητας των δύο 
μουσικών παραδόσεων, Ο Reinhard αναφέρει ότι η Μουσική των Δερβίσηδων Μεβλεβή 
είναι η πλέον σημαντική των Τούρκων, Reinhard, Κ., Grundlagen und Ergebnise der 
Erforschung tiirkischer Musik,Acta musicologika, Volume XLIX 1972, σελ. 267. Ακόμη, 
σημαντική βαρύτητα στο γεγονός των ομοίων ακουσμάτων προσδίδει και η άποψη ότι οι 
Δερβήσιδες είναι εξισλαμισθέντες χριστιανοί, Δημ. Πουλάκου, Η σύγχρονος Τουρκία, 
Αθήνα, 1957, σελ. 43. Στην Τουρκική Μουσική αρκετά είναι τα κατάλοιπα από την 
Εκκλησιαστική Μουσική, GroOes Lexikon der Musik,λήμμα Turkische Musik, τόμος 8,σελ. 
198. Ο Μάξιμος Λαοδικείας αναφέρει τον Τούρκο μουσικολάγο Κιοσέ Μιχάλογλου που 
ισχυρίζεται ότι οι Τούρκοι παρέλαβαν τη βυζαντινή μουσική όπως ακριβώς ήταν, Μαξίμου, 
Μητροπολίτου Λαοδικείας, Η Εκκλησιαστική Μουσική,Αθήναι, 1963, σελ.13-14.
52Ανωνύμου, Η Φόρμιγξ εν Κωνσταντινουπόλει, Φόρμιγξ, Αθήνα, 15-30.10.1908.
S3 Γ. Παχτίκου, Η Μουσικολογία παρά τοις Οθωμανοϊς, Ε.Α.23(1899), σελ.463.
μ Η εκδήλωση έγινε στην αίθουσα της Γαλλικής Ένωσης στο Πέρα, Βοσπορίας 
Φόρμιγγος,Η Φόρμιγξ εν Κωνσταντινουπόλει, Φόρμιγξ, Αθήνα, 15-20.2.1908.
55 Ανωνύμου, Εβίτζ Πεσρεβή, Μουσική, Κωνσταντινούπολη, 1912, σελ.120.
56Ιδές Κεφάλαιο Γ ' της παρούσης.
57Ιδρυτής του υπήρξε ο Ισμαήλ Χακκί βέης. Αδάμ Ακράτου, Διδάγματα εκ των ξένων, 
Φόρμιγξ, 15-30.5.1911.
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του Emirgan της Πόλης ένα πιάνο58, μια χειρονομία στο πνεύμα της
συνεργασίας που ήδη υπήρχε στην Πόλη ανάμεσα σε Έλληνες και
Τούρκους.

Οι Έλληνες της Πόλης πρώτοι ιδρύουν Μουσικούς Συλλόγους,
εισάγουν τις πρώτες θεατρικές παραστάσεις59, τις πρώτες σατιρικές 
εφημερίδες60, ενώ η πρώτη εφημερίδα της Πόλης, ο Οθωμανικός Μηνύτωρ, 
κυκλοφορεί στην ελληνική γλώσσα το έτος 183961.0ι γιατροί και οι 
Οδοντίατροι του Σουλτάνου είναι Έλληνες62, ενώ πολλοί υπηρετούν σε 
θέσεις κλειδιά του Κράτους και βοηθούν στη δημιουργία νέων υποδομών 
για το κράτος63.Οι Έλληνες γιατροί της Πόλης ιδρύουν το έτος 1863 τον 
Ελληνικό Ιατρικό Σύλλογο64 Τα ελληνικά καταστήματα της Πόλης έχουν 
αναρτημένες ελληνικές επιγραφές65, το εμπόριο, τα ελεύθερα επαγγέλματα 
και οι βιοτεχνίες είναι σχεδόν στα χέρια των μη μωαμεθανικών πληθυσμών, 
με πρωτοπόρους τους έλληνες66. Η πνευματική κίνηση στην Πόλη

58Ανώνυμο σημείωμα, ο Κόσμος, Κωνσταντινούπολη, 16.7.1883.
59 Ήδη από το β ' μισό του 19 ου αιώνα αρχίζει η θεατρική κίνηση στο Φανάρι και βαθμιαία 
σ' όλες τις συνοικίες της Πόλης που κατοικούνται από Έλληνες όπως το Πέρα, τα 
Ψωμαθιά, τα Ταταύλα, το Μακροχώρι, κ.ά., Χαρίτωνος Μισαηλίδη, Το θέατρο της Πόλης 
(1800-1900),Αθήναι 1960, σελ. 100-110, ενώ τα πρώτα σοβαρά τουρκικά θέατρα 
λειτούργησαν επί Μουσταφά Κεμάλ στις βάσεις παλαιοτέρων, Χαρίτωνος Μισαηλίδη, Το 
θέατρο της Πόλης, ό.π. σελ. 117. Η πρώτη θεατρική παράσταση στην Πόλη ανεβαίνει το 
1876, Ιωσήφ Βιβιλόκη, Θέατρο και Κωνσταντινούπολη, Καθημερινή, Αθήνα, 28.11.1999.
60 Θεόδωρος Κασάπης(1835-1897), Δημοσιογράφος δράσας εν Κωνσταντινουπόλει, 
Αθήναι, 1966, Ανατ. του ΑΘΡΛΘ.
61 Η εφημερίδα αυτή είχε εκδοθεί στα ελληνικά και τουρκικά και ήταν κατά το Γεδεών 
επίσημη ή ημιεπίσημη εφημερίδα της Οθωμανικής Κυβέρνησης, Μ.Γεδεών, Αποσημειώματα 
χρονογράφου, 1800-1913, ό.π., σελ. 49,50. Ως εκδότης της φέρεται ο Κωστάκης 
Μουσούρος, Χαριτ. Μισαηλίδη, Το Ιστορικό Φανάρι ,ό.π., σελ. 343.
62 Ο Κωνσταντίνος Καραθεοδωρής το 1830 είναι καθηγητής της Αυτοκρατορικής Ιατρικής 
Σχολής και ιδιαίτερος ιατρός των Σουλτάνων Μαχμούτ του Β ’ (1808-1839) και 
Αβδουλμετζίτ( 1839-1861). Ο Στέφανος Καραθεοδωρής, που ήταν αρχικά δάσκαλος στην 
Αδριανούπολη στα 1820, είχε καταφέρει να πείσει τον Σουλτάνο Μαχμούτ τον Β 1 λίγα 
χρόνια πριν, να συστήσει την παραπάνω Ιατρική Σχολή, στην οποία υπηρέτησε ως 
καθηγητής από το 1828 έως το 1867, υπηρετώντας παράλληλα και ως ιατρός των 
Σουλτάνων, Γενική Παγκόσμιος Εγκυκλοπαίδεια, Πάπυρος-Λαρούς, Τόμος όγδοος, Αθήνα 
1963, σελ. 190-191. Αρχές του 20ού αιώνα ο I. Χαβιαρόπουλος είναι οδοντίατρος των 
τελευταίων Σουλτάνων.
63 Ο Αρχιτέκτονας Γαίτανάκης Στεφάνής επιστατεί στην ανέγερση του κτιρίου της υψηλής 
Πύλης επί Σουλτάνου Αμπτούλ Μετζίτ (1839-1861), Νεώτερον Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν ο 
Ήλιος, Τόμος Δ ’ σελ. 925,. Το 1864 ο Γεώργιος Ζαρείφης παίρνει μέρος στην ίδρυση της 
Γενικής Εταιρείας του Οθωμανικού Κράτους, το δε έτος 1872 γίνεται πρόεδρος του 
διοικητικού συμβουλίου της «Τραπέζης Κωνσταντινουπόλεως», Ανωνύμου, Γεώργιος 
Ζαρείφης [Νεκρολογία], Προμηθεύς, Κωνσταντινούπολη, 5.4.1884, σελ.290.
64 Ο Σύλλογος αυτός λειτούργησε ελάχιστο χρόνο και συγχωνεύτηκε με τον Ε.Φ.Σ, Κ.
Μαμμώνη, Εισαγωγή στην ιστορία των Συλλόγων Κωνσταντινουπόλεως, ό.π., σελ. 216. 
“ Εικόνες καταστημάτων με ελληνική επιγραφή υπάρχουν στο περιοδικό της Πόλης Η 
Εβδομός, Κωνσταντινούπολη, 13.3.1922. Μετά τη Συνθήκη της Λωζάννης δεν αναρτώνται 
επιγραφές εξωτερικού χώρου στην ελληνική γλώσσα.Μετά το 1963 αποκρύπτονται από 
τη δημόσια θέα και τα ελληνικά ονόματα που ήταν γραμμένα στην Τουρκική
66Κ. Σβολόπουλου, Κωνσταντινούπολη 1856-1908, ό.π., σελ. 67,68.
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παρουσιάζει ενδιαφέρον γύρω στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ού 
όπου διαγράφεται η χρυσή εποχή, κάτι που ανακόπηκε λόγω των γνωστών 
εθνικών συμφορών των αρχών του 20ού αιώνα. Συνεχίστηκε όμως και 
μετέπειτα χάρη στη δημιουργική παρουσία των Ελλήνων της Πόλης καθ' 
όλη την διάρκεια του 20ού αιώνα, για να περιοριστεί σήμερα στο ελάχιστο 
λόγω της διαρροής του ελληνικού στοιχείου της Πόλης67.

Ερχόμενοι τώρα στα γενικά μουσικά δρώμενα στην Πόλη, 
παρατηρούμε ότι από το έτος 1875 και εντεύθεν68, όπου πολλά πράγματα 
έχουν αλλάξει υπέρ των Ελλήνων λόγω και της ιστορικής συγκυρίας, 
έχουμε γενικά πλουσιότατη μουσική κίνηση. Ξένοι μουσικοί θίασοι 
έρχονται στη Βασιλεύουσα, το ίδιο συμβαίνει και με τους θεατρικούς. Τον 
Ιανουάριο του 1875 στην αίθουσα του Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου 
πραγματοποιείται συναυλία της Βρετανικής Αδελφότητας φωνητικής 
μουσικής με έργα των Haydn και Mendelssohn, και είχε φιλανθρωπικό 
χαρακτήρα 69, κάτι που ήταν σύνηθες για τους Έλληνες της Πόλης επί 
πολλές δεκαετίες70.Ακόμη οργανώνονται και χοροί για την ενίσχυση των 
εκπαιδευτηρίων της Ομογένειας, που πολλές φορές προκαλούσαν την 
αντίδραση της Εκκλησίας71.

Άλλοι ξένοι μουσικοί θίασοι, που δραστηριοποιούνται στην Πόλη αυτή 
την περίοδο, είναι οι Ιταλικοί θίασοι, οι θίασοι από την Αθήνα και βεβαίως 
βραχύβιοι μελοδραματικοί θίασοι που ιδρύονται στην Πόλη, όπως ο πρώτος 
μελοδραματικός θίασος της Κωνσταντινουπόλεως υπό τον I. Καραγιάννη το 
1889 και άλλοι θίασοι, λίγες δεκαετίες αργότερα υπό τον Χρ. Μισαηλίδη και 
Στέφανο Ξύνδα72.

Στα 1898 αρχίζει να δραστηριοποιείται ο Μουσικός Όμιλος 
Κωνσταντινουπόλεως, ο οποίος είχε ιδρυθεί το 1895 και πραγματοποιεί την 
πρώτη του εμφάνιση υπό την διεύθυνση του Ιταλού Radia στις αίθουσες

67 Και σήμερα επιβιώνει η μουσική κουλτούρα της πόλης. Σε μουσική εκδήλωση που έγινε 
για τα 25 έτη του Μητροπολίτη Δέρκων τον Ιανουάριο του 1997 μουσική ομάδα νέων 
Κωνσταντινουπολιτών( Οι Πολίτες) τραγούδησε με συνοδεία οργάνων τραγούδια Ελλήνων 
συνθετών στην νεοανακαινισμένη αίθουσα τελετών της Κοινότητας του Αγίου Στεφάνου 
στην Κωνσταντινούπολη, Ιερά Μητρόπολις Δέρκων, Ιερός Ναός Αγίου Στεφάνου, 
Εορτασμός Εικοσιπενταετηρίδας Αρχιερατίας Σεβ. Μητροπολίτου Δέρκων, Κωνσταντίνου, 
Κωνσταντινούπολη, 1997.
“ Ακόμη και πριν από το Τανζιμάτ ήδη στα 1845 οι ξένοι θίασοι ταξιδεύουν προς 
Κωνσταντινούπολη, Ανδρέα Συγγρού, Απομνημονεύματα, ό.π. σελ.90, Μεγάλη ώθηση στα 
της μουσικής έχουμε στο τελευταίο μισό του 19 ου αιώνα.
69 Η συναυλία έγινε σε συνεργασία με τους Αρμενίους για να βοηθηθούν λιμοκτονούντες 
στην Ανατολή, Ανώνυμο σημείωμα, Θράκη, Κωνσταντινούπολη, 27.07.1875.
70 Ανώνυμο σημείωμα, Ταχυδρόμος, Κωνσταντινούπολη, 29.11.1899 και Γ. Παχτίκου, Το 
μελόδραμα η Αρμενίς, Μουσική(1912), σελ.99, όπου γίνεται λόγος για φιλανθρωπικό 
κίνητρο του ανεβάσματος αυτού του δράματος και με σκοπό να βοηθηθούν οι Αρμένιοι 
που επέζησαν των σφαγών.
71 Ανώνυμο σημείωμα, Ταχυδρόμος, Κωνσταντινούπολη, 12 και 16.2.1900.
72 X. Μισαηλίδη, Το θέατρο της Πόλης (1800-1900), ό.π.,σελ. 118.
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του ΕΦΣ73.Στην ορχήστρα εγχόρδων του Ομίλου, που αποτελείται από 25 
άτομα, μετέχουν οκτώ ομογενείς74.

Την ίδια χρονική περίοδο δραστηριοποιείται ο μουσικός χορός του 
Συλλόγου Ερμής75, που αποτελείται από 40 καλλίφωνα μέλη «υπό την 
διεύθυνση του διδασκάλου Abbadio»76.Ακόμη έχουμε τη δράση της 
Μουσικής Εταιρείας Κωνσταντινουπόλεως77, που δίνει την πρώτη της 
συναυλία το Νοέμβριο του 189978 και συνεχίζει με μεγάλες επιτυχίες79. 
Άλλη μουσική ομάδα με την ονομασία Λέσχη της Κωνσταντινουπόλεως 
δίνει συναυλίες στο ιστορικό ξενοδοχείο του Πέραν «Πέρα Παλλάς»80. Επί 
τετραετία φαίνεται ότι διήρκησε και η δράση της μουσικής Εταιρείας 
Σύμπνοια81, που έδινε τακτικά συναυλίες στην Πόλη82.

Έλληνες και ξένοι καλλιτέχνες83 δίνουν πολλές συναυλίες πιάνου. 
Ακόμη υπάρχουν συναυλίες ασμάτων από γυναίκες καθώς χορευτικά84 και 
θεατρικά σύνολα, ξένα και ελληνικά, που ανεβάζουν διάφορα αξιόλογα 
έργα85.Ακόμη ανεβάζονται από ξένα μουσικά σύνολα όπερες, όπως η 
Traviata, ο Κουρέας της Σεβίλλης, η Τόσκα κ.α.86. Οι συναυλίες υψίφωνων 
και βαθύφωνων Ελλήνων, ανδρών και γυναικών, με συνοδεία πιάνου και

13Ανωνύμου, Μουσικός Όμιλος Κωνσταντινουπόλεως, Ταχυδρόμος, Κωνσταντινούπολη,
7.12.1898.
7ΑΑνωνύμου, Μουσικός Όμιλος Κωνσταντινουπόλεως, Ταχυδρόμος, Κωνσταντινούπολη,
7.12.1898. Η σύμπραξη μουσικών διαφόρων εθνοτήτων στις ορχήστρες ήταν κάτι το 
σύνηθες, Ανωνύμου, Η Μουσική ανά τον Ελληνισμό*" Μουσική(1912), σελ. 154.
75Ανωνύμου, Ο Μουσικός Σύλλογος Ερμής, Ταχυδρόμος, Κωνσταντινούπολη, 23.12.1898.
76 Στην ορχήστρα αυτή παίζουν επίσης ομογενείς μουσικοί, άνδρες και γυναίκες, διάφορα 
μουσικά όργανα, όπως βιολί, πιάνο, πλαγίαυλο κ. α., Ανώνυμο σημείωμα, Ταχυδρόμος, 
Κωνσταντινούπολη, 16.1.1899.
77 Ανωνύμου, Μουσικός Ό μ ιλο ς  Κωνσταντινουπόλεως, ό. π., 7.12.1898.
™Λύρα, Συναυλίαι, Πρώτη συναυλία της Μουσικής Εταιρίας Κωνσταντινουπόλεως, 
Ταχυδρόμος, 26.11.1899 και 1.12.1899.
79 Εκτελεί έργα Wagner, Berlioz, Moskowski, Ταχυδρόμος, 16.2.1900.
80 Ανώνυμο σημείωμα, Ταχυδρόμος, Κωνσταντινούπολη, 19.1.1899.
β1Στη συναυλία του Μαίου του 1894 έγινε εκτέλεση του ύμνου του Γ. Παχτίκου, ο 
Απόλλωνος, Ανωνύμου, Η συναυλία της «Σύμπνοιας», Κωνσταντινούπολις, 
Κωνσταντινούπολη, 3.5.1894.
82 Ανώνυμο σημείωμα, Ταχυδρόμος, Κωνσταντινούπολη, 1.4.1900, όπου ανακοινώνεται 
συναυλία της. Η Εταιρεία λειτούργησε τουλάχιστον για τέσσερα χρόνια.
Β3Ανώνυμο σημείωμα, Ταχυδρόμος, Κωνσταντινούπολη, 12.1.1900 όπου αναφέρετοι 
συναυλία πιάνου από ρωσίδα καλλιτέχνιδα, Ανωνύμου, Η μουσική ανά τον Ελληνισμόν, 
Μουσική(1912),Κωνσταντινούπολη, σελ. 126.
84 Στον Ταχυδρόμο, 4.1.1899 διαβάζουμε: «Οι αδελφές Βισλέ θα ψάλωσι διάφορα άσματα 
και θα εκτελέσωσι χορούς αγγλικούς, σκωτικούς και ιρλανδικούς».
85 Αναφέρονται οι θίασοι Πετρίδη, ο θίασος Σεραλδίνου, ο Γαλλικός θίασος, που ανεβάζουν 
παραστάσεις στο θέατρο «Ομόνοια» της Πόλης με συμμετοχή πλούσιου ακροατηρίου. 
Ανεβάζονται έργα όπως ο Οθέλλος, η Γκόλφω(στο θέατρο Ευρώπη του Γαλατά) και η 
Νιόβη,Ανώνυμα σημειώματα,Ταχυδρόμος, Κωνσταντινούπολη, 16.12.1898, 4.1.1899,
28.10.1899, 3.11.1899 και 20.1.1900.
86 Ανωνύμου, Μουσική, Ο Λόγος, Πόλη, Μάης 1920, σελ. 293-394.

23



άλλων οργάνων87, αλλά και με τη σύμπραξη μουσικών διαφορετικών 
εθνοτήτων, είναι σε έξαρση κυρίως μετά τον ερχομό των Ρώσων 
καλλιτεχνών στην Πόλη, μετά από τη ρωσική επανάσταση88.Είναι
αξιοσημείωτο ότι η φήμη πολλών Ελλήνων καλλιτεχνών έφθανε και στην 
Ευρώπη89, αλλά η ρωσική παρουσία στην Πόλη δίνει νέα ώθηση στα 
μουσικά και καλλιτεχνικά δεδομένα, όπως αναφέρουν σι πηγές της 
εποχής90.

Την πρώτη δεκαετία του 20ού αιώνα δραστηριοποιείται ο Όμιλος 
Ερασιμόλπων Κωνσταντινουπόλεως με έδρα το Πέρα και με πλούσια και 
πολύπλευρη μουσική και θεατρική δραστηριότητα και που, παράλληλα με 
έργα αξιώσεων που ανεβάζει, όπως ο Προμηθέας Δεσμώτης και ο 
Φιλοκτήτης91, δίνει και συναυλίες δημοτικής92 και εκκλησιαστικής μουσικής 
με μικτή χορωδία, μονοφωνικά και πολυφωνικά, κάνοντας χρήση και της 
τετραφωνίας, δίχως να αλλοιώνει την πρωτότυπη σύνθεση93. Ο Όμιλος 
αυτός χρησιμοποιεί κατά τη διδασκαλία που κάνει, συστηματικά στα μέλη 
του την παρασημαντική της εκκλησιαστικής μουσικής, ακόμη και για την 
τετράφωνη μουσική94.Διέθετε δύο τμήματα, ανδρών και γυναικών95 και η 
διδασκαλία γινόταν δωρεάν96.Ουσιαστικά πρόκειται για τον πρώτο όμιλο 
του είδους που χρησιμοποιεί και τα δύο είδη της μουσικής γραφής, 
εκκλησιαστική και ευρωπαϊκή, έχοντας στο ρεπερτόριό του δυτική και 
παραδοσιακή μουσική. Το 1915 στην αίθουσα του ΕΦΣ στην 
Κωνσταντινούπολη, προκειμένου να ψαλούν τα χορικά της «Μήδειας», 
τοποθετήθηκε «μέγα όργανον»97.

87Στα 1900 αναφέρεται ως μαθητής του Dworzak ο Κωνσταντινουπολϊτης βιολιστής 
Αθηνόδωρος Ιωαννίδης, γιος του Καπουκεχαγιά των Πατριαρχείων, Ανώνυμο σημείωμα, 
Ταχυδρόμος, Κωνσταντινούπολη, 2.6.1900.
88 Ανωνύμου, Μουσική, Ο Λόγος, Πόλη, Μάρτης 1920, σελ. 201.
89 Ανωνύμου, Μουσική, Ο Λόγος, Πόλη, Μάρτης 1920 σελ. 201-202.
90 Στεφάνου Πέρη, Μουσική, Μια συνάθροιση στο Λόγο, Ο Λόγος, Πόλη, Ιούλιος, 1920, 
σελ. 381 και του ιδίου, Μουσική, Ο Λόγος, Ιούνιος 1920, σελ. 336-339.
91 Ανώνυμου, «Αισχύλου, Προμηθεύς Δεσμώτης»,Μουσική(1912), σελ. 25.
92 Τον Δεκέμβριο του 1903 δίνει στην αίθουσα της Γαλλικής Ενώσεως της Πόλης συναυλία 
δημοτικών τραγουδιών της Θράκης, που είχαν συλλεγεί από τον χοράρχη του Ομίλου 
Γεώργιο Παχτίκο, Ανωνύμου, Τα δημοτικά μας άσματα εν Κωνσταντινουπόλει, Φόρμιγξ, 
15-31.12.1903.
930  Όμιλος αυτός, που αποτελείται από «ευπαιδεύτους» ομογενείς, είχε ως σκοπό την 
καλλιέργεια της μεσαιωνικής μουσικής της Βυζαντινής και της λόγιας, Ανωνύμου, Η 
μουσική κίνησις εν Κωνσταντινουπόλει, Φόρμιγξ, Αθήνα, 15.3.1902.
94 Αρχείο Εστίας Νέας Σμύρνης, (χφ). ο Μικρασιατικός Ύμνος σε φύλλο με τη σφραγίδα 
του Ομίλου, σε ευρωπαϊκή και εκκλησιαστική παρασημαντική.Ιδές Ανέκδοτα 
Κείμενα(μουσικά).
95 Συνολικά ο Όμιλος διαθέτει 25 άνδρες και 20 γυναίκες, Ανωνύμου, Η μουσική κίνησις, 
ό.π.
96 Ανώνυμο σημείωμα, Μουσική(1912), σελ. 284.
97 Γ. Παχτίκου, Το Εκκλησιστικόν Μουσικόν Όργανον επινόημα Ελληνικόν, Μουσική 1915, 
Κωνσταντινούπολη, σελ.8.
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Πλούσια επίσης υπήρξε η δράση της Μανδολινάτας Φαναριού98, που 
ιδρύθηκε το 1908 και δραστηριοποιήθηκε τουλάχιστον μέχρι το 1912. Είχε 
50 μέλη, άνδρες και γυναίκες και έδινε συναυλίες πιάνου, κιθάρας με 
συνοδεία ομογενών καλλιτεχνών και με συνοδεία μεγάλου μικτού χορού99. 
Στο Φανάρι επίσης δραστηριοποιείται στα 1908 ο Φιλαρμονικάς Όμιλος 
Φαναριού, που αποτελούνταν από διακεκριμένους καλλιτέχνες και 
πολυμελή ορχήστρα100. Αυτός ο Όμιλος μάλιστα δίνει και κοινή συναυλία 
με τους προαναφερθέντες Ερασίμολπους στο Πέρα με διάφορα όργανα και 
μικτές φωνές101. Στο Πέρα έχουμε τη Μανδολινάτα «Ορφεύς», τη 
Μανδολινάτα «Αρίων» στη συνοικία Σίρκετζη και τη μανδολινάτα του 
Αναγνωστηρίου η «Μελέτη»102.Στη συνοικία του Διπλοκιονίου(σήμερα 
Μπεσίκτας) από το 1904 λειτούργησε ο Σύλλογος «Αίας», που είχε επίσης 
Μανδολινάτα και χορωδία νέων αποτελούμενη από δεκαπέντε νέους και 
νέες103, και στο Μεσοχώρι του Βοσπόρου επίσης με Μανδολινάτα ο 
Σύλλογος «Φειδιππίδης»104. Στα Ταταύλα δραστηριοποιείται η «Πρόοδος» 
και η Μανδολινάτα «Αμφίων» με συνοδεία πιάνου και άλλων οργάνων105.Οι 
πάσης φύσεως διαλέξεις, με θέμα και τη μουσική, είναι η πνευματική 
έκφραση της εποχής. Το κοινό σπεύδει να τις παρακολουθήσει με μεγάλη 
προθυμία106.

Τις δεκαετίες, που ακολουθούν τη Μικρασιατική καταστροφή, 
περιορίζεται αισθητά η μουσική κίνηση στην Κωνσταντινούπολη.Οι μαθητές 
των σχολείων έχουν κυρίως θεατρικούς θιάσους και ανεβάζουν συχνά 
σχολικές παραστάσεις στις αίθουσες τελετών των σχολείων.

Από τα παραπάνω συνάγουμε ότι γενικά η πολιτιστική, αλλά και η 
μουσική ζωή της Πόλης, κατά τους χρόνους που εξετάζουμε, έχει σαφείς 
δυτικούς προσανατολισμούς και διακρίνεται από ζωντάνια. Η συμμετοχή 
των ομογενών στις πάσης φύσεως μουσικές εκδηλώσεις, ειδικά όταν 
αυτοί αριθμούν πολλές χιλάδες, ήταν ουσιαστική. Τα παραπάνω βέβαια 
συμβαίνουν χωρίς η Ομογένεια να απεμπολεί τις δικές της παραδόσεις, 
ακόμη και σε δυσμενείς χρονικές συγκυρίες.

98 Ανωνύμου, Η μουσική ανά τον Ελληνισμόν, Μουσική(1912), σελ. 310.
99 Ανωνύμου, Η μουσική κίνησις, Μουσική(1912), σελ. 64-65.
100Ανωνύμου, Σύντομος Επισκόπησις του λήξαντος έτους(1908), Φόρμιγξ, Αθήνα, 15
31.12.1908.
101 Βοσηορϊας Φόρμιγγος,Η Φόρμιγξ εν Κωνσταντινουπόλει, Φόρμιγξ, Αθήνα, 15
20.2.1908.
102 Ανωνύμου, Η μουσική ανά τον Ελληνισμόν, Μουσική(1912),σελ. 154-155.
103 Ανωνύμου, Η Μουσική ανά τον Ελληνισμόν, Μουσική1912, σελ. 65.
104 Ανωνύμου, Η Μουσική ανά τον Ελληνισμόν, Μουσική1912, σελ. 66.
105 Σε εκδήλωση της «Προόδου» το 1914, στην αίθουσά της, αφού έψαλε «λίαν 
επιτυχώς» ο Κ. Γαλανούδης, ακολούθησαν κομμάτια από πιάνο, Ανωνύμου, Η μουσική ανά 
τον Ελληνισμόν, Μουσική 1914, σελ.58.
106 I. Ν. Καραβία, Άλλοτε και τώρα, Ηθογραφικά σημειώματα, Ήθη και έθιμα της Πόλης, 
Κωνσταντινούπολις, 1933, σελ. 85.
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β) Εκκλησιαστικός,καθημερινός βίος και εκκλησιαστικά μουσικά 
δρώμενα.

Οι τοπικές εφημερίδες του δεύτερου μισού του 19ου αιώνα στην Πόλη 
χλευάζουν την τάση «ξενομανίας» και μίμησης οποιοσδήποτε δυτικής 
συνήθειας είτε αυτή αφορά την ένδυση και την εμφάνιση είτε αφορά τις 
τοπικές και ιστορικές παραδόσεις της107. Πολλά χρόνια αργότερα, τον 20ό 
αιώνα, υπάρχει και πάλι παρόμοια κριτική με επίκεντρο αυτή τη φορά την 
εκκλησιαστική μουσική και σε σχέση108 με την επιθυμία της πολίτικης 
οικογένειας να δώσει στα παιδιά της πολλές φορές αποκλειστικά δυτική 
μουσική παράδοση. Πράγματι, η παράδοση της αστικής εύπορης πολίτικης 
οικογένειας επέβαλε τη διδασκαλία μουσικών οργάνων, κάτι που ερχόταν 
σε απόλυτη σύμπνοια με την εκπαίδευση στο σχολείο, καθώς ήταν 
καθιερωμένη η διδασκαλία του βιολιού, του πιάνου και άλλων μουσικών 
οργάνων σε πολλά ανώτερα σχολεία της Πόλης, ειδικά στα εκπαιδευτήρια 
θηλέων109.Η εκμάθηση του πιάνου ήταν πολύ διαδεδομένη110.Οι 
οικογένειες αυτές προσλαμβάνουν στα σπίτια ειδικούς δασκάλους για τη 
διδασκαλία μουσικών οργάνων. Οι διδάσκαλοι αυτοί δεν είναι μόνο 
Έλληνες, αλλά Ιταλοί, Γάλλοι και Εβραίοι και γενικά αμείβονται πάρα πολύ 
καλά, αν και τις περισσότερες φορές είναι εμπειρικοί111. Αυτή η μουσική 
παιδεία στο σπίτι εξοικειώνει τα παιδιά και τους νέους με την ευρωπαϊκή 
σημειογραφία112, με τη δυτική κουλτούρα, κάτι που ήταν αυτονόητο για 
τους ομογενείς της Πόλης και που όμως προσκρούει και σε κριτική ιδίως σε 
κρίσιμες για τους Έλληνες εποχές113. Από την άλλη υπάρχει και η 
καλλιέργεια των παραδοσιακών μορφών της μουσικής, όπως τα λαϊκά 
μουσικά κωνσταντινουπολίτικα όργανα, οι παραδοσιακοί χοροί και τα

107 Ανώνυμο σημείωμα, Αρμονία, Κωνσταντινούπολη, 5.10.1864.
108 Ο Γεώργιος Παπαδόπουλος τονίζει την ανάγκη επιβολής της εκκλησιαστικής μουσικής 
σ' όλα τα σχολεία ως υποχρεωτικού μαθήματος και εκφράζει την απορία του για τις 
φιλοδοξίες των οικογενειών να αποκτήσουν πιάνο, Γ. Παπαδοπούλου, Συμβολαί ό.π., 
σελ. 245. Παρόμοια κριτική ασκεί και ο Γεώργιος Παχτϊκος, ο οποίος κατηγορεί την 
εκμάθηση ξένων τραγουδιών στα παιδιά των Ελλήνων, Γ. Παχτίκου, Η Μουσική εν τοις 
παρ' ημίν εκπαιδευτηρίοις, Φόρμιγξ, Αθήνα, 30.11.1903.
109Ανώνυμο σημείωμα, Αρμονία, Κωνσταντινούπολη, 2.9.1864. Επίσης, Ανωνύμου, Η εν 
Χάλκη Εμπορική Σχολή, Ο Κόσμος, Κωνσταντινούπολη, 16.7.1883.
110 I. Ν. Καραβία, Άλλοτε και τώρα, Ηθογραφικά σημειώματα, ό. π. σελ. 99. 
ι11Αριστοξενικού, Η μισθοδοσία των δασκάλων της μουσικής, Μουσική(1914),
Κωνσταντινούπολη, σελ. 27.
112 Ακόμη και σε παιδικά περιοδικά της πόλης συναντά κανείς το πεντάγραμμο -.Παιδικόν 
Παίγνιον «ο Μεταξοσκώλιξ», ο Φάρος, εικονογραφημένον περιοδιόν, Κωνσταντινούπολη,
30.9.1909.
113 «Άς λείψωσιν οι ξενισμοί, αι πολυτελείς εκ Παρισϊων αμφιέσεις διά μενουέττα και λοιπά 
όλως ξένα προς τα αγνά ελληνικά ήθη και έθιμα θεάματα και παραστάσεις»,Ανωνύμου, 
Σκέψεις, Νέον Πνεύμα, 9.11.1908.
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τραγούδια της Πόλης, που επίσης καλλιεργούνταν από τους Έλληνες της 
Πόλης και των πόλεων που γειτνιάζουν μ' αυτή114.

Εκτός από τους παραπάνω,άλλοι ειδικοί εσωτερικοί δάσκαλοι 
φροντίζουν για την ανατροφή των παιδιών, αλλά και για τα πρώτα 
γράμματα115. Η κοινωνία της Πόλης από την άλλη πλευρά υποτιμά εν μέρει 
τη συμβολή του δημόσιου δασκάλου στην υπόθεση της παιδείας116 και 
αυτό διότι ο δάσκαλος είναι κακοπληρωμένος, έχει τη αγωνία και την 
αβεβαιότητα της ανανέωσης ή μη του συμβολαίου του για το επόμενο 
σχολικό έτος117 και έτσι γινόταν εκμετάλλευση αυτής της δυσμενούς θέσης 
του, κάτι που είχε ως συνέπεια το χαμηλό σχετικά μισθό που του 
χορηγούσαν οι εν λόγω οικογένειες, που τους προσλάμβαναν για 
δασκάλους των παιδιών τους118. Ακόμη το επάγγελμα αυτό ήταν «πλήρες 
κινδύνων», καθότι έπρεπε να υπηρετήσουν σε χωριά κάτω από αντίξοες 
συνθήκες119. Τα παραπάνω δεν εμποδίζουν τις οικογένειες αυτές να 
επιδιώκουν τη συνδρομή και τη βοήθεια των δασκάλων στα παιδιά τους.

Ο καθημερινός βίος όμως στις πολίτικες οικογένειες διακρϊνεται 
παράλληλα, για τη θρησκευτικότητά του και την προσήλωσή του στα 
ορθόδοξα ήθη και έθιμα της Βασιλεύουσας. Ήταν σύνηθες γεγονός η 
μετάβαση ακόμη και στην ακολουθία του Όρθρου τα ξημερώματα στην 
εκκλησίατης κοινότητας120, αλλά και η συμμετοχή σε κάθε εκκλησιαστική 
Ακολουθία, ιδιαίτερα βέβαια κατά τις μεγάλες εορτές, εκκλησιαστικές 
τελετές και άλλες θρησκευτικές εκδηλώσεις121. Δεν ήταν ασυνήθιστο

114 Ιδές σχετικά Στ. Κοψοχείλη, Η Μουσική Ιστορία της Θράκης, Αλεξανδρούπολη, 1996.
115Δ. Χρηστίδου, Οι διδάσκαλοι Κωνσταντινουπόλεως, ήτοι Πραγματεία περί της 
καταστάσεως των διδασκάλων, ό. π., σελ. 11.
116Δ. Χρηστίδου, Οι διδάσκαλοι Κωνσταντινουπόλεως, ήτοι Πραγματεία περί της 
καταστάσεως των διδασκάλων, ό. π., σελ.16 και 22.
117 Μελισς.Χριστοδούλου, Μέτρα επείγοντα[πραγματεία], Ε.Α. 19 (1895-1896), σελ. 229.
118 Στα 1865 ο ωριαίος μισθός ενός δασκάλου ισοδυναμεί με «δύο δρομολόγια αχθοφόρου 
της Πόλης από το τσαρσί έως το Σταυροδρόμι», Δ. Χρηστίδου, Οι διδάσκαλοι 
Κωνσταντινουπόλεως, ήτοι Πραγματεία περί της καταστάσεως των διδασκάλων, ό.π., σελ.
1 1 .
119 Μ. Χριστοδούλου, Μέτρα επείγοντα, ό.π., σελ. 229.
120 Ο κανδηλανάπτης του ναού με ένρινη φωνή και « με ψαλμωδία» τα ξημερώματα 
καλεί «τους Χριστιανούς εις την εκκλησίαν διά του 'οοορίσατεεεε σ ’την Εεεκκλησίααν'», 
Ανδρέα Συγγρού, Απομνημονεύματα ,ό. π. σελ. 117. Επίσης Ελένης Χαλκιούση, Πόλη 
αγάπη μου, όπου αναφέρει ότι : «οι Κεχαγιάδες καλούσαν τους έλληνες της Πόλης 
χτυπώντας τις πόρτες τους με κραυγές για να πάνε στην Εκκλησία» ό. π., σελ. 119.
121 Δημιουργείται αδιαχώρητο στους δρόμους της Πόλης από τη συμμετοχή στις εκτός 
ναού ακολουθίες όπως είναι η τελετή του Εσπερινού της Αναστάσεως, η υποδοχή 
προσωπικοτήτων από τον Οικουμενικό Πατριάρχη, η Υποδοχή Πατριάρχη, η εκφορά 
Μεγάλων Ευεργετών κ. α. Ιδές σχετικά, Ο Μέγας Δούξ Νικόλαος εν τοις Πατριαρχείοις, 
Ε.Α.21,( 1897-1898 ) Κωνσταντινούπολη, σελ. 449-450, Άφιξις του ηγεμονικού ζεύγους 
του Μαυροβουνίου εις Κωνσταντινούπολή και επίσκεψις αυτού εν τοις Πατριαρχείοις, 
Ε.Α.23(1889), σελ.324-325 και Ε.Α.23(1899), σελ. 343-344. Ακόμη ιδές 
Ανωνύμου[Νεκρολογία], ο Γεώργιος Ζαρείφης, ό.π., σελ.291, επίσης ιδές Χαρίτωνος 
Μισαηλίδη, Το Ιστορικό Φανάρι ό.π., σελ. 328. Το ίδιο συμβαίνει και στη Σμύρνη, όπου
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φαινόμενο επίσης οι νοικοκυρές να κατασκευάζουν στο σπίτι ακόμη και το 
κερί της εκκλησίας παράλληλα με τα πρόσφορα122. Οι νηστείες της 
Εκκλησίας τηρούνται σε μεγάλο βαθμό, όχι μόνο η Μεγάλη Σαρακοστή, 
αλλά και οι άλλες μικρότερες νηστείες και αυτό αποτελούσε τον κανόνα 
και όχι την εξαίρεση της πολίτικης οικογένειας123.

Σε πολλές κεντρικές εκκλησίες η Λειτουργία τελείται κάθε μέρα, ενώ 
σημαντικές ακολουθίες όπως οι Νυμφίοι και η Ακολουθία των 12 
Ευαγγελίων την Μεγάλη Πέμπτη τελούνται δύο φορές στις κεντρικές 
ενορίες της Πόλης124. Στην Παναγία του Πέρα η 0. Λειτουργία της 
Κυριακής τελείται δύο φορές125 Οι ναοί έχουν πολυπληθές εκκλησίασμα, 
ιδιαίτερα όταν υπάρχουν καλλίφωνοι ψάλτες και η χορωδιακή εκτέλεση 
της ψαλμωδίας που συνιστάται από το Πατριαρχείο126. Οι πιστοί 
«συρρέουν»127 όταν πληροφορούνται ότι θα εκτελεστεί κάποιο σπουδαίο 
μουσικό «μάθημα» από δεξιοτέχνες της μουσικής ή κάποιος καλοφωνικός 
ειρμός. Η προσέλευση πολυπληθούς εκκλησιάσματος συνδέεται με την 
ποιότητα και την καλλιφωνία του ψάλτη και δεν είναι λίγες οι φορές που οι 
ψάλλοντες το χρησιμοποιούν για να αυξηθεί ο μισθός τους. Από την άλλη 
πλευρά αυτή η αθρόα προσέλευση των πιστών, λόγω της καλλιφωνίας των 
διακόνων, ιερέων και των ψαλτών, ήταν και η αιτία πλουτισμού των 
ενοριακών ναών128. Αντίθετα δεν προτιμούν τους μη δόκιμους ψάλτες, η 
παρουσία των οποίων είναι διαδεδομένη στους ναούς της πόλης κατά την 
δεκαετία του 1930129. Ακόμη συρρέουν αποκλειστικά στον Πατριαρχικό 
Ναό του Αγίου Γεωργίου, όπου η μουσική παράδοση μένει προσηλωμένη σε 
συγκεκριμένα και αυστηρά παραδοσιακά μουσικά πρότυπα130.0 Μανουήλ

στην εκφορά της κηδείας του Σμύρνης Ανθίμου παρέστησαν «οι ψάλτες πασών των 
εκκλησιών»,Ανώνυμο Σημείωμα, Αμάλθεια, Σμύρνη, 13.2.1853.
122Π. Κουνελάκη, Ημερολόγιο Καρόλου Κουν, Καθημερινή, ένθετο Επτά Ημέρες, 
14.2.1999.
123 Ελένης Χαλκιούση, Πόλη αγάπη μου, ό. π., σελ. 113-115.
124 Στο ναό του Αγίου Δημητρίου στα Ταταύλα η λειτουργία γίνεται κάθε μέρα, 
Μελισσηνού Χριστοδοϋλου(Παμφίλου, μετέπειτα Μαρωνείας), Τα Ταταύλα, ήτοι ιστορία 
των Ταταούλων, Κωνσταντινούπολις, 1914, σελ. 163. Στο ναό της Παναγίας του Πέρα την 
Κυριακή τελούνται δύο Λειτουργίες και η Ακολουθία των 12 Ευαγγελίων την Μεγάλη 
Πέμπτη επίσης δύο φορές, I. Ν. Καραβία, Άλλοτε και τώρα, Ηθογραφικά σημειώματα, ό.π., 
σελ. 91. Ακόμη στην Παναγία Καφατιανή του Γαλατά η Ακολουθία των Νυμφίων τελείται 
δύο φορές, «σύμφωνα με το επικρατήσαν καθεστώς», Πρακτικά ΠΚΕκκλΕ, Κώδικας 1913
1916, Συνεδρίαση 8.8.1914, σελ. 113.
125 Πρακτικό ΠΚΕκκλΕ, Κώδικας 1916-1919, Συνεδρίαση 8.2.1918, σελ.153.
126 Ιδές Ενότητα ΠΚΕκκλΕ της παρούσης.
127 Π. Φιλανθίδου, Η Αθωνιάς, Τόμος Β ' ,  Εν Κωνσταντινουπόλει, 1907, Πρόλογος, σελ. 
η '.  Ακόμη ιδές Κ. Ψάχου, Ευστράτιος Γ. Παπαδόπουλος, ό.π.
128 Μ. Γεδεών, Αποσημειώματα Χρονογράφου, 1800-1913, ό. π., σελ. 254 και 283.
129 Αγγ. Βουδούρη, Υπόμνημα περί της ελληνικής εκκλησιαστικής μουσικής υποβληθέν τη 
7Π Οκτωβρίου 1930 προς την Α.Ο.Π. τον Οικουμενικόν Πατριάρχην Φώτιον τον Β '( Α '  Η 
Εκκλησιαστική Μουσική εν τω παρελθόντι, Β ’ η Εκκλησιαστική μουσική εν τω παρόντι, Γ ' 
Η Εκκλησιαστική Μουσική εν τω μέλλοντι.), Εν κωνσταντινουπόλει, 1931. σελ.17. 
ι30Εκτός του Πατριαρχικού Ναού ορισμένες φορές οι Πρωτοψάλτες έψαλλαν και μέλη που
δεν ήταν δυνατό να ψαλλούν εντός αυτού, Αντ. Αλυγιζάκη, Εκκλησιαστικοί ήχοι και
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Γεδεών αναφέρει ότι συνέρρεαν από όλα τα μέρη της Πόλης για να 
ακούσουν το Γεώργιο Ραιδεστινό 131. Το Πάσχα του 1909 μέγα πλήθος 
συρρέει στον Πατριαρχικό Ναό132.Αυτή η συνήθεια της αθρόας 
προσέλευσης των πιστών συνεχίστηκε καθ' όλη την διάρκεια του 19ου και 
20ού αιώνα133.

Τα ακούσματα της Εκκλησιαστικής μουσικής για τα παιδιά αρχίζουν 
μέσα στη ζωή της οικογένειας από την παιδική ηλικία με τη συμμετοχή της 
οικογένειας στην ενοριακή ζωή. Αυτή μπορούμε να τη θεωρήσουμε ως μία 
επέκταση της οικογενειακής ζωής. Έχουμε επίσης τη μουσική που 
προσφέρεται μέσα από την ενορία και που συνίσταται στο έθιμο της 
υπηρεσίας των μαθητών ως Κανοναρχών στα αναλόγια. Επίσης στις 
οικογενειακές συναναστροφές η εκκλησιαστική μουσική βρίσκει διάφορες 
εφαρμογές. Εκτός από τα παραπάνω υπάρχει και η σπουδαία συμβολή της 
καθημερινής πράξης του ελληνικού Σχολείου της Πόλης, όπου διδάσκεται η 
εκκλησιαστική μουσική παράλληλα με την ευρωπαϊκή.

Στους ενοριακούς λοιπόν ναούς σημαντική είναι η καλλιέργεια της 
εκκλησιαστικής μουσικής, δεδομένου ότι ο Κανονάρχης είναι ένας βασικός 
θεσμός134 για το αναλόγιο της εκκλησίας και αποτελεί μία παράδοση της 
Πόλης που συνεχίζεται ακόμη και σήμερα. Οι εκκλησιαστικές επιτροπές των 
ναών διορίζουν τους κανονάρχες, που είναι συνήθως της ηλικίας έξι έως 
δεκαπέντε ετών, όπως ακριβώς τους κανονικούς ψάλτες του ιερού 
ναού135.Οι οικογένειες από την πλευρά τους στέλνουν στα αναλόγια τα 
παιδιά που είναι και μαθητές του σχολείου, η δε εκκλησία τους διορίζει ως 
Κανονάρχες έναντι συμβολικής αμοιβής και η παρουσία τους είναι τακτική 
και ανελλιπής με συμμετοχή στα ψαλτικά δρώμενα του ναού136.Άλλωστε

Αραβοπερσικά Μακάρια, ό.π., σελ. 36, υποσημ. 54.Επίσης ιδές, Αγγ. Βουδούρη, 
Υπόμνημα, ό.π. σελ. 17.
131 Μ. Γεδεών, Αποσημειώματα χρονογράφου, 1800 -1913, ό.π., σελ. 249.
132 Ανωνύμου, Εκκλησιαστικά Χρονικά, Ε.Α. 33(1909), σελ. 91. Είναι η πρώτη χρονιά που 
απαγορεύτηκαν από του Νεότουρκους οι πυροβολισμοί κατά την Ανάσταση.
133 Στη δεκαετία του 1940 ο Θρασύβουλος Στανίτσας έψαλλε το Τροπάριο της Κασσιανής 
την Μ. Τρίτη σε δύο-τρεις ναούς της συνοικίας των Υψωμαθείων της Πόλης με μεγάλη 
προσέλευση των Χριστιανών. (Μαρτυρία κατοίκων Υψωμαθείων Κωνσταντινουπόλεως).
134Για την ιστορική σημασία του Κανονάρχου ιδές, Κωνσταντίνου Πρωτοψάλτου, Τυπικόν 
Εκκλησιαστικόν κατά την τάξιν της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, εν Αθήναις, 1862, 
σελ. ια, ιβ ’ . όπου αποσπάσματα από τις Κατηχήσεις του Θεοδώρου του Στουδίτου.
135 Η ΠΚΕκκλΕ προτρέπει συχνά τους ψάλτες να εκγυμνάσουν τους Κανονάρχες της 
Εκκλησίας.Η εκγύμναση των Κανοναρχών ήταν κάτι το σύνηθες και μέσα στα πλαίσια 
των καθηκόντων του ιεροψάλτη, Άρχη Κάβα, Η Αυτού Σεβασμιότης οικουρεί, Φιλολογική 
Πρωτοχρονιά(1933), Πόλη, 1933, σελ. 78. Στο τολμηρό και σςτιρικό αυτό διήγημα 
γίνεται λόγος για τον «ψάλτη που προγύμναζε τους Κανονόρχους».
136Συμμετέχουν σ' όλες τις ιερές τελετές. Στα 1871 μετά από επιδημία χολέρας 
υποδέχονται την Τίμια Ζώνη από το Άγιον Όρος μαζί με τον ιερό κλήρο και «οι ψάλται, οι 
Κανονάρχες και οι Αναγνώσται», όπως ακριβώς αναγγέλλει η εντολή της Μεγάλης 
Πρωτοσυγκελλίας, Ανώνυμο σημείωμα Β. Δ, Καλλίφρονος, Εκκλησιαστική Επιθεώρησις, 
περίοδος Γ ' ,  Τόμος 3, Εν Κωνσταντινουπόλει, 1871. σελ. 139.
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αποτελούν θεσμό για τον Πατριαρχικό Ναό137, αλλά και για τους ναούς 
των ενοριών της Πόλης138. Μ ' αυτό τον τρόπο μελλοντικά η Εκκλησία 
αποκτά τους ψάλτες που έχουν και τις πρακτικές εξ ακοής γνώσεις, αλλά 
εν μέρει και τις θεωρητικές από το σχολείο, αλλά το σημαντικό είναι το ότι 
ταυτόχρονα εξοικειώνονται με το τυπικό της Εκκλησίας και την τέλεση 
των ιερών ακολουθιών. Στην εποχή του Κωνσταντίου του από Σιναίου 
παρατηρήθηκε ακμή των Κανοναρχών139, ενώ η ΠΚΕκκλΕ συχνά μεριμνά 
για την εκγύμνασή τους και εκφράζει την ευαρέσκειά της προς τους ψάλτες 
που τους εξασκούν. Έτσι το 1915 ευχαριστεί το Δημήτριο Φωκαέα και τον 
Ευστάθιο Βιγγόπουλο140, που είχαν εκγυμνάσει χορό Κανοναρχών141.

Εξάλλου αφθονούν γενικά στην Πόλη και οι εκδόσεις μουσικών 
βιβλίων, κάτι που διευκολύνει την εκμάθηση και αυτό έχει παλιά ιστορική 
παράδοση142.

Στις οικογενειακές συνάξεις τώρα ευρεία είναι και η χρησιμοποίηση 
της εκκλησιαστικής μουσικής και κατά τα γλέντια που γίνονται στα σπίτια 
των Ελλήνων της Πόλης με διάφορες εορταστικές αφορμές και ευκαιρίες. 
Σ ' αυτές τις συνάξεις ψάλλονται, παράλληλα με τους εκκλησιαστικούς 
Ύμνους, διάφορα άλλα σκωπτικά-ερωτικά, χιουμοριστικά, αλλά και 
μορφωτικά-διδακτικά μέλη, με βάση πάντα τους οκτώ ήχους, τα 
Προσόμοιο, τα Δοξαστικά και τα άλλα είδη της εκκλησιαστικής μουσικής143. 
Τα μέλη αυτά ψάλλονταν συνήθως στις νυχτερινές «Βεγγέρες», που 
γίνονταν σε οικογενειακό κύκλο, και κατά τη ώρα του γεύματος «άρχιζαν 
οι αστεϊσμοί» και «επαναλαμβόνοντο τα άσματα, έστιν ότε και «ψαλμοί» 
αδόμενοι υπό των δοκίμων της εκκλησιαστικής μουσικής και η

137 Στα 1831 αναφέρεται «ο Κανονόρχης της Μεγάλης Εκκλησίας» Θεόδωρος Χάλκινος, 
Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος, Συλλογή Ιδιομέλων και Απολυτίκιων, Εν τη Τυπογραφεία 
Ισαάκ Δε Κάστρο και Υιοί,(Κωνσταντινούπολις) 1831, σελ. 302.
138 Στα 1894 αναφέρεται ο Κανονάρχος Ιωάννης Σαμψωνϊδης του ναού της Αγίας Τριάδος 
Πέραν, αλλά και σε πολλά έντυπα μουσικά βιβλία δεν απουσιάζει ο Κανονάρχος.
139 Γ. Παπαδοπούλου, Συμβολαί, ό.π., σελ. 335.
140 Στα 1915 εκφράζει την ευαρέσκειά της προς τους Δομεστίχους Δημήτριο Φωκαέα και 
Ευστάθιο Βιγγόπουλο, Ανωνύμου, Η Μουσική ανά τον Ελληνισμόν, Μουσική 1915, 
Κωνσταντινούπολη, σελ. 55.
141 Θ. Ανεστίδη, Ευστάθιος Βιγγόπουλος, Άρχων Λαμπαδάριος της Μεγάλης του Χριστού 
Εκκλησίας 1882-1938, Οι Ψάλτες του Οικουμενικού Πατριαρχείου, Αθήνα 1996, σελ.36, 
όπου αναφέρεται ότι μόνο στο αριστερό αναλόγιο ο Βιγγόπουλος είχε 20 κανονάρχες.
142Το πρώτο μουσικό βιβλίο που τυπώθηκε στην Πόλη είναι το Ταμείο Ανθολογίας του 
Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος, έκδοση του 1824 από το τυπογραφείο του δε Κάστρο της 
Πόλης. Ο ίδιος ο Χουρμούζιος πρέπει να είχε συστήσει και το πρώτο μουσικό Τυπογραφείο 
στο Φανάρι την ίδια δεκαετία, Αλ. Βυζαντίου, Μουσικόν Δωδεκαήμερον, 
Κωνσταντινούπολις, 1884, σελ. ιγ ’ και ιδ ’ .
143 Η παράδοση αυτή, κατά τον Μ. Γεδεών, έχει τις ρίζες της στον 18° αιώνα, όπου κατά 
τις οικογενειακές συνάξεις ψάλλονται διάφορα μέλη, από επιδράσεις του βιβλίου «Έρωτος 
αποτελέσματα»,Μ. Γεδεών, Φανάριον και αι περί αυτό συνοικίαι, Κωνσταντινούπολις, 
1920, σελ. 56,57,58. Για παρωδίες εκκλησιαστικών προσομοίων με θέμα εκκλησιαστικούς 
άνδρες ιδές, Μ. Γεδεών, Η Πνευματική κίνησις του γένους κατά τον ΙΗ ’ και ΙΘ αιώνα, 
Αθήναι, 1976(Ανατύπωση), σελ. 38,39.
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συναναστροφή ετελείωνεν»144. Η παράδοση αυτή ήταν διαδεδομένη κυρίως 
στην Πόλη, αλλά σύμφωνα με τις μαρτυρίες και σε άλλες επαρχίες της 
Θράκης145, όπου, μετά τα διάφορα τροπάρια που ψάλλονταν στα τραπέζια, 
άρχιζαν αυτά τα σκωπτικά τραγούδια. Μαζί με τα παραπάνω ψάλλονταν 
επίσης διάφοροι διδακτικοί Κανόνες του μοναχού Καισαρίου Δαπόντε(1713- 
1784)146, από τους οποίους οι πορόντες αντλούσαν σπουδαίες ιστορικές και 
άλλες πληροφορίες, κάτι που ασφαλώς είχε μορφωτικές επιδράσεις στα 
παιδιά και στους ενήλικες. Οι Κανόνες αυτοί147 είχαν ευρεία διάδοση στην 
Πόλη148.Ορισμένα άσματα με απομιμήσεις των τροπαρίων δημοσιεύτηκαν 
και στον «Μώμσ» και «Κωδωνάτο», σατιρικά έντυπα της Πόλης149. Σήμερα 
είναι ελάχιστοι οι εναπομείναντες Κωνσταντινουπολίτες που από μνήμης 
γνωρίζουν και ψάλλουν αυτά τα μέλη150. .

Η παρουσία της ψαλτικής σε ποικίλες μορφές στην κοινωνία της 
Πόλης, δείχνει ότι η εκκλησιαστική μουσική έχει πολύ βαθύτερη απήχηση 
στους πιστούς απ' ό,τι μπορεί κανείς να υποθέσει, καθότι προέρχεται και 
από αυτούς151.Πράγματι είναι η τέχνη που «δε διαθέτει απλώς λαϊκά 
στοιχεία, αλλά είναι παράλληλα μια τέχνη ευρύτερης αποδοχής»152.Έτσι η

144 Ανδ. Συγγρού, Απομνημονεύματα, ό. π., σελ. 178-179.
145 Πολ. Παπαχριστοδούλου, Το Θρακικό τραγούδι βυζαντινό τροπόρι, Ανάτυπο από τον 
τόμο Β ' του ΑΘΑΓΘ, Αθήναι, 1955. Σελ.6 και 11, και του ιδίου Εισαγωγές Θρακικών 
εκπομπών του ραδιοφωνικού σταθμού Αθηνών, των μουσικών κειμένων Δημοτικών 
τραγουδιών Θράκης, ΑΡΘΛΓΘ. 31, Αθήνα, 1965, σελ. 103.
146 Μ. Γεδεών, Φανάριον και αι περί αυτό συνοικίαι, ό.π., σελ. 58.0 λόγιος αυτός μοναχός 
εμφανίζεται πρώτη φορά ως διορθωτής των μηναίων της Εκκλησίας, Μ., Γεδεών, 
Πατριαρχικοί Εφημερίδες, 1500-1913, Αθήναι , 1938, σελ. 287.
147 Ο ένας Κανόνας επιγράφεται: «Κανών περιεκτικός πολλών εξαιρέτων πραγμάτων, ήχος 
δ ', Ανοίξω το στόμα μου» και ο άλλος *Κανών περιεκτικός ονομαστών αρχαίων 
πραγμάτων, ήχος πλ. Του δ", Αρματηλάτην Φαραώ», Καισαρίου Δαπόντε, Κήπος Χαρίτων, 
Αθήνησιν, 1880, σελ. 254-260. Ιδές και Παράρτημα της παρούσης.
148 Ένα χειρόγραφο του Κανόνα βρέθηκε στο Ναό των Εισοδίων της Παναγίας του Πέρα, 
ένδειξη της χρήσης του οπό τους Κωνσταντινουπολίτες, Ευθ. Σουλογιόννη, Καισαρίου 
Δαπόντε, Κανών Περιεκτικός πολλών Εξαιρέτων Πραγμάτων, Αθήναι, 1967, σελ. 7.
149 Ο Μώμος, «εφημερίς γελοιογραφική εκδιδομένη κατά Κυριακήν» εκδόθηκε κατά τη 
δεκαετία του 1870 και ο Κώδων « Εφημερίς πολιτικής και φιλολογικής σατύρας» στις 
αρχές της δεκαετίας του 1910, Παν. Χριστόπουλου, Εφημερίδες αποκείμενες στη 
βιβλιοθήκη της Βουλής (1789-1970) περιγραφικός κατάλογος, Αθήνα, 1993, σελ. 
212,235.
150Ιδές Παράρτημα της παρούσης με ανέκδοτα και δημοσιευμένα παρόμοια σκωπτικά μέλη. 
Επίσης, Ελ. Σκορδίλη, Ακολουθία Ψαλτική και Κρασοκατανυκτική, Ενδοχώρα, 
Αλεξανδρούπολη, Δεκ.1998, σελ.113- 120, που περιέχει νέες συνθέσεις.
151 Όπως οι συνθέσεις των βυζαντινών μελωδών «διαθέτουν γνήσιο λαϊκό υπόστρωμα 
αφού αποτελούν έκφραση ζωής»,Αντ.Αλυγιζάκη, Ο χαρακτήρας της Ορθοδόξου ψαλτικής, 
Ανατ. Του τ. 29 της ΕΕΘΣ Θεσσαλονίκη, 1988, σελ. 384. Με τον ίδιο τρόπο θα λέγαμε ότι 
και οι οι διάφορες μορφές έκφρασής της (Ύμνοι, τραγούδια, παρωδίες)έχουν και αυτές 
λαϊκό υπόβαθρο.Επίσης ιδές, Αντ. Αλυγιζάκη, Το Φιλοσοφικό και Θεολογικό υπόβαθρο της 
μουσικής στο Βυζάντιο, Ε.Ε.Θ.Σ. Τόμος 6, σελ.51-56, Θεσσαλονίκη, 1996.
152Αντ. Αλυγιζάκη, Ο χαρακτήρας της Ορθοδόξου ψαλτικής, ό.π. σελ. 387.
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παρουσία της εκκλησιαστικής μουσικής και στην ευρύτερη κοινωνική ζωή 
της Πόλης είναι διαρκής153. Εκτός από τη σεβαστή μερίδα του τοπικού 
τύπου, που δίνει τη δέουσα αξία και προσοχή στη μουσική και διαθέτει 
πολλές φορές και μουσικά τυπογραφικά στοιχεία δημοσιεύοντας διάφορα 
μουσικά μέλη, λαμβάνουν μέρος στην Πόλη πληθώρα άλλων εκδηλώσεων, 
όπως είναι διαλέξεις, επετειακοί εορτασμοί, δημόσιες συζητήσεις σε 
Συλλόγους, συναυλίες, με την παρουσία λόγιων ομογενών και κληρικών154.

Το 1879 η Λέσχη Μνημοσύνη του Φαναριού οργανώνει δύο διαλέξεις 
στη Μεγάλη του Γένους Σχολή με θέμα την καταγωγή της εκκλησιαστικής 
μουσικής και τη θεωρία της155.Το 1893 ο καθηγητής της Μεγάλης του 
Γένους Σχολής Ανδρέας Σπαθάρης156,σε ομιλία του στην αίθουσα του ΕΦΣ 
για τη επέτειο εορτή του Συλλόγου Ερμής, αναφέρεται γενικά στη μουσική 
από άποψη επιστημονική, λαογραφική και παιδαγωγική, τονίζοντας 
συγχρόνως και τις βλάβες που μπορούν να προκληθούν από την κακή 
χρήση της157. Σ ' αυτή του την ομιλία δεν αναφέρεται στην εκκλησιαστική 
μουσική. Ο ίδιος συνεργάστηκε με τα άλλα μέλη της μουσικής επιτροπής 
για την κατασκευή του «Ψαλτηρίου» το 1882158.0 Σύνδεσμος 
Μουσικοφίλων κατά τον 20ό αιώνα πραγματοποιεί τακτικές συναυλίες 
εκκλησιαστικής μουσικής, συνοδευόμενες από διάφορες διαλέξεις με θέμα 
την εκκλησιαστική μουσική159.

Για το λόγιο μουσικολόγο της Πόλης Γεώργιο Παχτίκο υπάρχουν 
πολλές δυνατότητες και πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν στον τομέα 
της μουσικής της Εκκλησίας: «Πρέπει να εργασθούμε συστηματικός, να 
ιδρυθούν μουσικά Κέντρα, η μουσική να καλλιεργείται κατά τας γνήσιας 
του ημετέρου γένους παραδόσεις. Έχομεν άφθονον υλικόν. Πρέπει να

153 Το ίδιο δυναμική είναι και η παράδοση της εκκλησιαστικής μουσικής στη Σμύρνη, καθ' 
όλο το διάστημα που εξετάζουμε. Οι τάσεις για τη διατήρηση της παραδοσιακής μουσικής 
υπάρχουν και στη Σμύρνη, Π. Γριτσάνη, Περί μουσικής, Αμάλθεια, Σμύρνη, 23.10.1874.
154 Η αίθουσα της Γαλλικής 'Ένωσης, στη συνοικία του Πέρα της Κωνσταντινούπολης, 
από τις αρχές του 20ού αιώνα και επί ογδόντα περίπου έτη χρησιμοποιήθηκε από τους 
Έλληνες της Πόλης για τις περισσότερες συναυλίες και εκδηλώσεις περί της 
εκκλησιαστικής μουσικής.
155Ανωνϋμου, Βιογραφία του Μ. Μισαηλίδη, Φόρμιγξ, Αθήνα, αρ. 5, 1903.
156 Ο Ανδρέας Σπαθάρης ήταν από τα πρώτα ενεργά μέλη του πρώτου Μουσικού Συλλόγου 
της Πόλης που είχε ιδρυθεί το 1863 και του οποίου ήταν ο πρώτος γραμματέας του το 
1864. Ιδές, Ανώνυμο Σημείωμα, Αρμονία, Κωνσταντινούπολη, 7.7.1865. Διετέλεσε ακόμη 
και μέλος διαφόρων Μουσικών Επιτροπών στα τέλη του 19°“ αιώνα. Ιδές Οι πατριαρχικές 
Μουσικές Επιτροπές.
157 Ανδρ. Σπαθάρη, Πανηγυρικός Λόγος του εις την επέτειον εορτήν του περί την 
μουσικήν ασχολουμένου Ελληνικού Συλλόγου Ερμή, Νεολόγου Εβδομαδιαία Επιθεώρησις, 
Κωνσταντινούπολη, 19.12.1893, σελ. 133-139. Ο Σπαθάρης κατέχει άριστες γνώσεις της 
ιστορίας και της παρασημαντικής της ευρωπαϊκής μουσικής, πρβλ. Ανδρέα Σπαθάρη, 
Σκέψεις τινες περί μουσικής, Φόρμιγξ, 15-30.9.1910.
158 Γ. Καμαρόδου-Βυζαντίου, Βιογραφία Νηλέως Καμαράδου Μουσικοδιδασκάλου, Αθήνα, 
1976, σελ. 17.
159 Ιδές Μουσικού Σύλλογοι της παρούσης.
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διεγερθεί παρ' ημίν ιδία η μουσική συνείδησις. Η χώρα είναι πρωτεύουσα 
της Θράκης εις την οποίαν εγεννήθη ο Ορφεύς»160.0  ίδιος συνέδεε την 
κατανόηση της νέας μουσικής πρώτα με την κατανόηση της αρχαίας161.

Ευρεία είναι η χρήση της εκκλησιαστικής παρασημαντικής για τη 
σύνθεση νέων μελών που δεν προβλέπονται από το τυπικό της Εκκλησίας 
και προορίζονται να εξυπηρετήσουν διάφορους σκοπούς. Έτσι ο 
Πρωτοψάλτης Γεώργιος Ραιδεστινός μελοποιεί ειδικό άσμα το 1881 
προκειμένου αυτό να ψαλεί σε κάποιο γάμο στην Πόλη162. Παρόμοιο άσμα 
είχε ψαλεί στο γάμο του κ. Ψάχου163. Το 1901 ο « Όμιλος Φιλομούσων 
Νέων» του Βαφεοχωρίου αναθέτει σύνθεση νέου πολυχρονισμού στο 
μουσικό Γεώργιο Παχτίκο για το συντοπίτη τους Πατριάρχη Ιωακείμ τον 
Γ ' 164.Μετά την επανάσταση των Νεότουρκων το 1912, είχε μελοποιηθεί σε 
πρώτο ήχο ο «Ύμνος του Οθωμανικού Συντάγματος»165.Το 1973 ο 
Πρωτοψάλτης Βασίλειος Νικολαϊδης είχε μεταγράψει στην εκκλησιαστική 
παρασημαντική τον ειδικό ύμνο για τα 50 χρόνια της Τουρκικής 
Δημοκρατίας, για να ψαλεί από τους μαθητές της Θεολογικής Σχολής 
Χάλκης στην γιορτή που είχε διοργανωθεί στη Σχολή το έτος αυτό166.

Στις αρχές του 20ού αρχίζει να εμφανίζεται στις εκτός ιερού ναού 
τελετές, που πολλές φορές είναι οι προεκτάσεις των ιερών ακολουθιών, η 
συνοδεία της εορταστικής ομήγυρης από «μπάντα», η οποία παιανίζει 
δυτικά ακούσματα. Στις εκδηλώσεις αυτές της Εκκλησίας, αλλά και σε 
άλλες που έχουν εκκλησιαστικό χαρακτήρα, έχουμε τρόπον τινά τη 
«συνάντηση» της ευρωπαϊκής με την εκκλησιαστική μουσική. Έτσι κατά 
τους μαθητικούς αγώνες που έγιναν στην Πόλη το 1909, οι μαθητές 
παρελαύνουν μπροστά από τον Πατριάρχη Ιωακείμ τον Γ' υπό τους ήχους 
ευρωπαϊκής μουσικής που ακούγεται από θαλαμηγό, με πρώτο σχολείο το 
Ζωγράφειο167.

Το 1912 και το 1913 ψάλλεται το Ave Maria ενώπιον του 
Πατριάρχου στο Ζάππειο, προκαλώντας διαμαρτυρίες168, το δε έτος 1922 η

160Γ. Παχτίκου, Η Αρχαία και π Βυζαντινή μουσική, Ταχυδρόμος, Κωνσταντινούπολη,
22.2.1898.
161 Γ. Παχτίκου, Η αρχαία ελληνική μουσική, Ταχυδρόμος, Κωνσταντινούπολη, 11.3.1898.
162Ανωνύμου, Ο Γάμος της Μαρίας Ομήρου και του Ηλία Ηλιάδου, Γραφικός Κόσμος, 
Κωνσταντινούπολη, 1.10.1881.
163 Δημ Περιστέρη, Γαμήλιος Ωδή τοις πεφιλημένοις Κ. Ψάχω και τη συζύγω αυτού 
Ευανθία, Φόρμιγξ, Αθήνα, 15-30.9.1905.
164Γ. Παχτίκου, Ασματολογικά, Μουσική(1912), Κωνσταντινούπολη, σελ.19.
165Η πρώτη του στροφή:«Ζήτω, ζήτω η πατρίς μας, ζήτω η ελευθερίά. Σαν αγαπημέν' 
αδέλφια, της Πατρίδος τα παιδιά», Ανωνύμου, Ύμνος του Οθωμανικού Συντάγματος (σε 
εκκλησιαστική και ευρωπαϊκή παρασημαντική), Μουσική 1912, σελ.11 και 21.
166 Οι μαθητές της Σχολής το έψαλλαν από αυτό το χειρόγραφο.
167 Ανωνύμου, Από τους Β ' σχολικούς αγώνες, ο Φάρος, Κωνσταντινούπολη, 15.6.1909.
168 Η ανοχή του Πατριάρχη θεωρήθηκε ολίσθημα από τους σχολιαστές της εποχής, 
Αριστόξενου, Η μουσική ανά τον Ελληνισμόν, Μουσική(1914), Κωνσταντινούπολη, σελ. 
30-32.
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υποδοχή του Πατριάρχη Μελετίου Μεταξάκη γίνεται «-εν μουσικοίς οργάνοις 
και αλλαλαγμοίς»169.Ακόμη υπήρχε η συνήθεια να ψάλλονται και στα άλλα 
σχολεία μέλη όπως το «Βιεννέζες γυναίκες» και το «Εύθυμη χήρα»170.Ίο 
νεοφανές των παραπάνω περιστατικών γίνεται σαφέστερο, αν σκεφτεί 
κανείς ότι λίγες δεκαετίες πριν, το 1891, δεν είχε παιανίσει, λόγω 
απαγόρευσης, η αυτοκρατορική μουσική κατά την εκφορά του Πατριάρχη 
Διονυσίου του Ε ' 171.

Το τέλος του 19ου και η αυγή του 20ου αιώνα εκτός από τα 
παραπάνω φέρνει τις εκκλησιαστικές κοινότητες μπροστά σε νέους 
προβληματισμούς, όπως είναι η χρήση της τετράφωνης μουσικής στους 
ναούς της Πόλης και η χρήση μουσικών οργάνων, που συνοδεύουν 
ψαλμωδίες, κάτι που τελικά δεν επικρότησε συλλογικά. Το τελευταίο 
τέταρτο του 19ου αιώνα επικρατούσε γενικά, ως γνωστό, η τάση της 
εισαγωγής στις εκκλησίες της τετραφωνίας172, χωρίς βέβαια επιτυχία, όσον 
αφορά τους ναούς της Πόλης. Έτσι ενώ το 1873, επί Ιωακείμ του Β ' ,  είχε 
καταπολεμηθεί η τάση εισαγωγής της τετραφωνίας στο Ναό της Παναγίας 
του Πέρα173, κατά την πρώτη δεκαετία του 20ού αιώνα ο Ευστράτιος 
Παπαδόπουλος, Πρωτοψάλτης του Ναού των Εσοδειών του Πέρα για 
ελάχιστο χρόνο βέβαια χρησιμοποίησε την τετραφωνία στον ίδιο ναό μετά 
από «αμετάπειστο επιμονή των κατοίκων»174.0 κεντρικός αυτός ναός ήταν 
από τους λίγους που κυριάρχησε για λίγο η τετραφψνία175. Το 1917 σι 
επίτροποι του Ναού του Αγίου Ιωάννη των Χίων στο Γαλατά, ζητούν από 
τον Πατριάρχη Γερμανό τον Ε ' με επιστολή τους να εισαγάγουν στο ναό 
τους τετράφωνη ψαλμωδία κατά τη δεύτερη Λειτουργία176, κάτι που 
ασφαλώς θα ήταν απίθανο πριν από λίγες δεκαετίες, και δεδομένου ότι 
είχαν προηγηθεί οι δύο καταδίκες της τετραφωνίας από το Πατριαρχείο177. 
Ακόμη, την Μεγάλη Τρίτη του 1919 ψάλλεται τετράφωνα το τροπάριο της

169 Ανωνύμου, Εκκλησιαστικά χρονικά, Τα κατά την υποδοχήν του Μελετίου Μεταξάκη, 
Ε.Α. 46(1922), σελ. 37.
170 Ανωνύμου, Η μουσική ανά τον Ελληνισμόν, μουσική 1912, σελ.221.
171 Γ. Φιλόπουλου, Εισαγωγή στην πολυφωνική εκκλησιαστική μουσική, Αθήνα 1990, σελ. 
178.
172 Αυτά που συμβαίνουν στην Πόλη υπάρχουν την ίδια εποχή και στην Αθήνα. Έτσι γύρω 
στα 1866 η εκκλησιαστική μουσική στο μητροπολιτικό Ναό των Αθηνών αντικαταστάθηκε 
από την τετράφωνη, Δημ. Βερναρδάκη, Λόγος Αυτοσχέδιος περί της καθ' ημάς 
εκκλησιαστικής μουσικής, Εν Τεργέστη, 1876 (Αναστατική έκδοση Νότη Καραβία, Αθήνα, 
σελ, 10.Ιδές επίσης για το ίδιο θέμα, Μ. Μισαηλίδη, Περί της εν τη ανατολική Ορθοδόξω 
Εκκλησία εισαγωγής της τετραφώνου Μουσικής, Όμηρος, Σμύρνη,1874, σελ.214-219.
173 Αγγ. Βουδούρη, Οι μουσικοί χοροί της Μεγάλης Εκκλησίας κατά τους κάτω χρόνους, 
Μέρος δεύτερον, Κωνσταντινούπολη, 1937, σελ. 17.
174 Κ. Ψάχου, Ευστράτιος Γ. Παπαδόπουλος, Πρωτοψάλτης ό. π.
175 Λ. Ψαλτόπουλου, Η Εκκλησιαστική μας Μουσική, Οι μεγάλες της περιπέτειες (1700
1900), Απόστολος Ανδρέας, Κωνσταντινούπολη, 13.11.1957.
176 Παγκρ. Βατοπαιδινού, Αρχιμ., Η Εναρμόνισις της Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής, 
Εν Κωνσταντινουπόλει, έκτου  Πατριαρχικού τυπογραφείου, 1918 σελ. 22-23.
177 Ιδές κεφ. Β ' .
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Κασσιανής του Μάντζαρου από το Σταματιόδη σε κάποιο κεντρικό ναό της 
Πόλης178. Την ίδια χρονική περίοδο ο Αρχιμανδρίτης Παγκράτιος 
Βατοπαιδινός ζητάει να εισαχθεί η εναρμονισμένη μουσική στους 
κεντικότερους ναούς της Πόλης με τη δικαιολογία ότι οι πιστοί της υψηλής 
κοινωνικής τάξεως είχαν βαρεθεί να ακούν μονότονη εκκλησιαστική 
μουσική179.Πάντως είχαν γίνει προσπάθειες γύρω στο 1925 και από δύο 
Αρχιερείς του Πατριαρχείου με σκοπό τη εισαγωγή αρμονίου στις 
εκκλησίες της Πόλης180.Οι παραπάνω προσπάθειες δεν απέδωσαν καρπούς 
και η τετραφωνία δεν μπόρεσε να επικρατήσει στους ναούς της Πόλης. Η 
ευνοϊκότερη για την τετραφωνία περίοδος στην Πόλη ήταν η εποχή του 
Πατριάρχη Μελετίου μεταξύ του 1921 και του 1923181.

Στη δεκαετία του 1930 αναφέρεται η δραστηριοποίηση ενός ρωσικού 
χορού ανδρών και γυναικών υπό τον Μεσλενίκωφ, που έψαλλε ως τακτική 
χορωδία «-επί αδρά αμοιβή» κατά τη δεύτερη λειτουργία επί «μερικό 
έτη»1Β2. Τη δεκαετία του 1930 στην Πόλη έκαναν την εμφάνισή τους 
διάφορες τετράφωνες χορωδίες που απαρτίζονταν από ερασιτέχνες αλλά 
και από ιεροψάλτες. Αυτοί ήταν «ο πρότυπος Εκκλησιαστικός μουσικός 
Χορός», ο «πολυμελής Βυζαντινός Μουσικός χορός», ο «Μικτός 
Εκκλησιαστικός Μουσικός Χορός» και ο «Ερασιτεχνικός Μουσικός Χορός 
εναρμονισμένης Βυζαντινής Μουσικής», που είχαν βραχύ βίο183.

Σε περιορισμένη βέβαια κλίμακα φιλοξενούνται κατά καιρούς σε 
κεντρικούς ναούς της Πόλης και χορωδίες ρωσικής εκκλησιαστικής 
μουσικής184.

Είναι χαρακτηριστική πολλές φορές η στάση ορισμένων κληρικών 
της Πόλης, οι οποίοι διακατέχονται από κάποιο «φόβο» για την ενόργανη 
μουσική, καθώς όταν άκουγαν «άσμα τι ή και ψαλμωδίαν υπό μουσικού 
οργάνου συνοδευομένην, τρέπονται ευθύς εις ότακτον φυγήν»185.Αυτό 
βέβαια δεν πρέπει να θεωρηθεί ως κάποια απέχθεια για την ευρωπαϊκή 
μουσική, αλλά κρινόμενο υπό την οπτική γωνία θεώρησης των δεδομένων 
της εποχής ως μία στοιχειώδης αυτοάμυνα των κληρικών στη ραγδαία

178 Ομ.Μπεκέ, Avanti, Ο Λόγος, Κωνσταντινούπολη, Μάης, 1919 σελ. 274. Δεν αναφέρεται 
ο ναός, αλλά γενικά ότι «ψάλθηκε στις εκκλησίες μας».
179 Κ. Βαφειάδου, Η γνησιότης της καταγωγής της εθνικής ημών εκκλησιαστικής μουσικής 
της επιλεγομένης Βυζαντινής, Εν Κωνσταντινουπόλει, 1918, σελ. 25.
180 Μ. Γεδεών, Βυζαντινών καλαισθησία, Αθήναι, 1931, σελ. 28, όπου ο Γεδεών δεν 
αναφέρει δυστυχώς τα ονόματα των Αρχιερέων.
181 Θ. Ανεστίδη, Ευστάθιος Βιγγόπουλος, Οι Ψάλτες του Οικουμενικού Πατριαρχείου, 
Αθήνα, 1996,σελ. 43.
182 Θ. Γεωργιάδου, Η Νέα Μούσα, Εν Σταμπούλ, 1936, σελ.84.
183 Θ. Γεωργιάδου, Η Νέα Μούσα, Εν Σταμπούλ, 1936, σελ.85.
184 Η ρωσική εκκλησιαστική χορωδία υπό τον μουσικό Ιερόθεο Γαβριήλοβιτς ψάλλει στο 
Ναό του Αγίου Δημητρίου των Ταταούλων και στον ΕΦΣ, Στεφ. Πέρη, Μουσική, Μια 
συνάθροιση στο Λόγο, ό.π. σελ. 384.
185Γ. Παχτίκου,Τα καθ' ημάς εκπαιδευτήρια και η μουσική, Νεολόγος, Κωνσταντινούπολη,
18.9.1895.
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επίθεση προς την εκκλησιαστική μουσική και τις θεωρίες που 
αναπτύσσονταν τότε για την αντικατάστασή της με την τετράφωνη 
ευρωπαϊκή186.Αυτή γίνεται πολλές φορές με το πρόσχημα της «κάθαρσης», 
της «κακοφωνίας» και της «αγραμματοσύνης» των ψαλτών της εποχής.

Δε θα ήταν υπερβολή στο σημείο αυτό να αναφέρουμε ότι η πίστη 
στο Θεό και στις ορθόδοξες παραδόδεις, ήταν οι καθοριστκές αρχές των 
Ομογενών, αλλά και η κινητήριος δύναμη που τους οδηγούσε κοντά και 
στην εκκλησιαστική μουσική παράδοση. Ακόμη σημαντικό ρόλο παίζει η 
επίγνωση του γεγονότος από τους ίδιους, ότι η Πόλη τους αποτελεί 
ιστορικό κέντρο της μουσικής.Τα εκκλησιαστικά μουσικά δρώμενα στην 
Πόλη του 19ου και 20ού αιώνα είναι ταυτόχρονα προσανατολισμένα προς 
την εκκλησιαστική, αλλά και δυτική μουσική παράδοση, έχουν παλμό και 
πλούτο και μονοπωλούν τη μουσική κίνηση στην Πόλη επί πολλές 
δεκαετίες187. Καθ' όλο το χρονικό διάστημα που εξετάζουμε, τεράστια είναι 
τα αποθέματα του μουσικού πολιτισμού της Πόλης, αλλά και η τάση της 
νέας δημιουργίας, που παραδοσιακά έχουν οι Κωνσταντινουπολίτες.

2. Εκπαίδευση, Τύπος

Είναι γνωστή η εξέχουσα θέση και το επίπεδο της ελληνικής παιδείας 
που παρέχει η ομογένεια της Πόλης στους Έλληνες μαθητές με τα 
πολυάριθμα σχολεία της. Εκτός από τον αριθμό των Σχολείων, το είδος 
τους (ιδιωτικό ή δημόσιο- κοινοτικό), τον αριθμό των μαθητών και των 
μαθητριών, τη μόρφωση των διδασκόντων, το φορέα που τα στηρίζει, θα 
πρέπει να τονισθεί ότι ελάχιστες είναι οι αναφορές στο είδος, στην 
ποιότητα και το περιεχόμενο της παρεχόμενης παιδείας σ' αυτά, καθώς και 
ο τρόπος της διδασκαλίας και το διδακτικό αποτέλεσμα. Στηριζόμενοι στην 
αξιολόγηση των αναλυτικών προγραμμάτων των σχολείων της υπό εξέταση 
περιόδου, μπορούμε να πούμε ότι η παρεχόμενη μουσική εκπαίδευση στο 
σύνολό της στην Πόλη μπορεί να μη ήταν στα επιθυμητά επίπεδα και να 
ήθελε περαιτέρω βελτιώσεις, πλην όμως είχε το στοιχείο της ευρωπαϊκής 
και της ανατολικής προσέγγισης της διδασκαλίας των μουσικών 
πραγμάτων.Τα Σχολεία, αυτόνομα ως επί το πλείστον και με ίδιους

186 Ο Α. Βουδούρης στο Υπόμνημά του 1930 προς τον Πατριάρχη Φώτιο τον Β ' αναφέρει 
ότι η ευρωπαϊκή μουσική καιροφυλακτεϊ να αντικαταστήσει την εκκλησιαστική στους 
ναούς της Πόλης, Α. Βουδούρη Υπόμνημα, ό.π., σελ.21.Και στην Αθήνα υπήρξαν 
αντιδράσεις των άκρων, όταν κάποιος μήνυσε το Μητροπολίτη Κιτίου Μελέτιο, γιατί 
παρευρέθηκε στη συναυλία του ωδείου Αθηνών, Ανωνύμου, Η Μουσική ανά τον 
Ελληνισμόν, Μουσική 1914, Κωνσταντινούπολη, σελ.57.
187Είναι χαρακτηριστικό ότι η μουσική κίνηση στις επαρχίες της Αυτοκρατορίας περιορίζεται 
«εις την αντιγραφήν σχεδόν των εν Κωνσταντινουπόλει γινομένων», Φόρμιγξ, Αθήνα, 
15.3.1902.
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οικονομικούς πόρους, κάνουν ό,τι είναι εφικτό για να δώσουν στους 
ομογενείς όλα τα στοιχεία της μουσικής. Σημαντική θέση βέβαια στα εν 
γένει μέσα και ανώτερα εκπαιδευτήρια της Πόλης κατέχει η ευρωπαϊκή 
μουσική που πολλές φορές διδάσκεται παράλληλα με την εκκλησιαστική. 
Στα κατώτερα εκπαιδευτήρια της πρώτης βαθμίδας το μάθημα στηρίζεται 
περισσότερο στην πρακτική εξάσκηση και παρ' όλες τις προσπάθειες δεν 
καρποφόρησε η συστηματική της διδασκαλία, όπως θα δούμε στη συνέχεια.

Η εισαγωγή και διδασκαλία του μαθήματος της μουσικής στα 
σχολεία, ο τρόπος της διδασκαλίας και το πρακτικό αποτέλεσμα, καθώς και 
η εκκλησιαστική διάσταση του μαθήματος της ψαλτικής στα εκπαιδευτήρια 
της Πόλης είναι τα κύρια σημεία που αναλύουμε σχετικά με την 
παρεχόμενη εκκλησιαστική μουσική παιδεία. Η πορεία του μαθήματος της 
εκκλησιαστικής μουσικής κατά τα χρόνια που ερευνάμε, έχει διακυμάνσεις, 
καθώς ανάλογα με τα δεδομένα κάθε περιόδου έχουμε αναλαμπές και 
πτώσεις στη διδασκαλία του, που οφείλονται σε εξωγενείς παράγοντες. 
Κατά τις τελευταίες δεκαετίες η συρρίκνωση του Ελληνισμού στην Πόλη 
ανακόπτει την καλλιέργεια της μουσικής στα σχολεία της ομογένειας.

α) Η εκκλησιαστική μουσική στα Σχολεία της Πόλης.

Τα Ελληνικά Σχολεία γενικής Παιδείας της Πόλης, ιδιωτικά και αυτά 
που υπάγονται στις Κοινότητες, λειτουργούν με σχετικά σταθερό σχολικό 
σύστημα, όσον αφορά τις κατηγορίες, τις ονομασίες, την κατάταξή τους, 
τα προγράμματα και το περιεχόμενο σπουδών. Ο φορέας είναι οι Ελληνικές 
Κοινότητες της Πόλης και η κύρια οικονομική ενίσχυση των Σχολείων 
προέρχεται από τους εύπορους ομογενείς και τους μεγάλους ευεργέτες 
που βοηθούν το έργο των Σχολείων188. Πολλές φορές οργανώνονται και 
χορευτικές εκδηλώσεις υπέρ της οικονομικής ενίσχυσης των Σχολών189. 
Στο Οικουμενικό Πατριαρχείο αναφέρονται και παίρνουν έγκριση σχεδόν 
όλοι οι Διευθυντές των Ελληνικών Σχολείων της Πόλης για όλα τα κύρια 
ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία τους, όπως είναι ο διορισμός της 
διοίκησης και το πρόγραμμα των μαθημάτων190. Για όλα τα θέματα γενικά 
απαιτούνταν η συγκατάθεση του Πατριαρχείου191. Το Πατριαρχείο ενισχύει 
επίσης οικονομικά τα Σχολεία της Πόλης με διάφορους τρόπους, αλλά και 
επικυρώνει τους διορισμούς των δασκάλων. Πριν από τη Συνθήκη της

188 Κων.Σβολόπουλου, Κωνσταντινούπολη 1856-1908, ό.π., σελ. 60.
189 Ανώνυμα σημειώματα, Ταχυδρόμος, Κωνσταντινούπολη, 14.2.1900 και 18.2.1900 
όπου αναφέρονται αποκριάτικοι χοροί υπέρ των Εκπαιδευτηρίων της Κοινότητας 
Ταταούλων και Ξηλοπόρτης.
190 Κων. Σβολόπουλου, Κωνσταντινούπολη 1856-1908, ό.π.,σελ. 58.
1910  Γεδεών γράφει σχετικά «Την Εποπτείαν της πατρίου παιδεϋσεως εξήσκει το 
Πατριαρχείον Κωνσταντινουπόλεως και ρυθμίζων την λειτουργίαν των καθ'ημάς 
σχολείων», Μ. Γεδεών, Αποσημειώματα χρονογράφου, ό.π., σελ.168.

37



Λωζάννης, ο ρόλος της τουρκικής διοίκησης στα σχολεία περιορίζεται σε 
δευτερεύοντα θέματα192. Κατά τη διάρκεια των δεκαετιών που ερευνούμε 
τα σχολεία υπόκεινται σε διάφορες μεταβολές, πλην όμως ο τρόπος 
λειτουργίας τους δεν μεταβάλλεται ουσιαστικά193.Βεβαίως μετά τα τραγικά 
γεγονότα της δεκαετίας του 1923 και την καθεστωτική αλλαγή, τα 
ελληνικά σχολεία της Πόλης δεν εξαρτώνται πλέον άμεσα από το 
Οικουμενικό Πατριαρχείο, αλλά υπάγονται με νέους πλέον νόμους στο 
τουρκικό Υπουργείο της Παιδείας.

Η βασική δομή του εκπαιδευτικού συστήματος στην 
Κωνσταντινούπολη περιλαμβάνει194 την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, που 
περιλαμβάνει κοινοτικά και ιδιωτικά σχολεία και στην οποία ανήκαν κατά το 
19° αιώνα και τα αλληλοδιδακτικά. Από τα αλληλοδιδακτικά σχολεία οι 
μαθητές συνέχιζαν στα Ελληνικά, όπου η φοίτηση διαρκούσε τέσσερα 
χρόνια195. Επίσης η πρωτοβάθμια περιελάμβανε ακόμη τα Νηπιαγωγεία, τα 
Αρρεναγωγεία, τα Παρθεναγωγεία (Δημοτικά) και τις Αστικές Σχολές, 
(τύπος δημοτικού σχολείου που έχει 3, 4, 6 ή και 7 τάξεις)196. Στην 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση περιλαμβάνονται τα Ελληνικό Σχολεία, οι 
Κεντρικές Σχολές τα Γυμνάσια και τα Ημιγυμνάσια (κοινοτικά-ιδιωτικά).Στις 
Ανώτερες περιλαμβάνονται τα Διδασκαλεία, τα Διδασκαλεία νηπιαγωγών, 
οι Ιερατικές Σχολές197, η Μεγάλη του Γένους Σχολή, η Θεολογική Σχολή 
της Χάλκης, η Εμπορική Σχολή της Χάλκης, διάφορα ιδιωτικά 
Λύκεια,(Χατζηχρήστου αργότερα ελληνογαλλικό), Μουμτζίδου και 
Βασματζϊδου, το Ζάππειο Παρθεναγωγείο, το Ιωακείμειο και η Παλλάδα, 
που ήταν ιδιωτικό Λύκειο198. Σε ορισμένα σχολεία της δευτεροβάθμιας ή 
όπως αποκαλείται μέσης κατηγορίας λειτουργούσε και ανώτερος κύκλος 
σπουδών199κατά το παρελθόν.

Οι παραπάνω κατατάξεις διαφοροποιούνται στα τέλη του 19ου αιώνα, 
όπου πλέον υπάρχουν μόνο οι αστικές σχολές, οι δημοτικές, αλλά και οι 
ελληνικές. Μέχρι το 1890 πολλά σχολεία που κατατάσσονταν στην 
ανώτερη βαθμίδα, από τις αρχές του 20ού αιώνα, χαρακτηρίζονται

192 Κων.Σβολόπουλου, Κωνσταντινούπολη 1856-1908, ό.π.,σελ. 58.
193Ξεφεύγει από τα όρια της παρούσας η αναλυτική παρουσίαση της σχολικής υποδομής.
194Για τις Μουσικές Σχολές του Πατριαρχείου ιδές Κεφ.Β της παρούσης, για τις Σχολές των 
Συλλόγων στο Κεφ. Γ ' της παρούσης.
195 Μαν. Γεδεών, Αποσημειώματα χρονογράφου, ό.π. σελ.182.
196Στατιστικός Πίναξ, των Ορθοδόξων Ελληνικών Σχολών της Αρχιεπισκοπής 
Κωνσταντινουπόλεως του σχ. Έτους 1909-1910, Ε.Α. 35(1911) σελ. 18-19.
197 Χρ. Σολδότου, Η Εκπαιδευτική και Πνευματική κίνηση του Ελληνισμού της Μικράς 
Ασίας(1800-1922), τόμος Β ' Η οργάνωση και λειτουργία των σχολείων, Αθήνα, 1989, 
σελ. 27.
198 Έκθεσις της Καταστάσεως των Σχολών της Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως κατά 
το λήξαν σχολικόν έτος 1892-1893 ό.π.,, σελ. 301.
199 Κων. Χατζόπουλου, Ελληνικά σχολεία στην περίοδο της Οθωμανικής κυριαρχίας, 
Θεσσαλονίκη, 1991, σελ. 329.0 Κ. Χατζόπουλος κατατάσσει τα σχολεία σε στοιχειώδη, 
μέσα και ανώτερα, ό.π., σελ.329.
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Σχολεία μέσης βαθμίδας. Έτσι ενώ στα 1890 αναφέρονται ως ανώτερα όλα 
τα σχολεία που μνημονεύουμε παραπάνω, από το 1921 και εντεύθεν, 
ανωτέρα σχολή αποκαλείται μόνο η Θεολογική της Χάλκης200.

Ερχόμενοι τώρα στις πρώτες μαρτυρίες201 για την ύπαρξη και 
λειτουργία Ελληνικών Σχολείων στην Πόλη, παρατηρούμε ότι στα μέσα 
18ou αιώνα λειτουργούσαν δύο Κοινά Σχολεία202, καθότι το πολίτευμα μετά 
το 1700 γίνεται πιο ανεκτικό και επιτρέπει την ίδρυση σχολείων203.0 
Μανουήλ Γεδεών αναφέρει ότι ήδη από τις αρχές του 19ου αιώνα οι 
Κωνσταντινουπολίτες χάρη στην οικονομική ευρωστία διατηρούν σχολεία 
και τυπογραφεία δαπανώντας συνάμα και αντίστοιχα ποσά για διάφορα 
ιδρύματα κοινής ωφελείας204, δίχως βέβαια να αναφέρει κάποιο αριθμό 
σχολείων. Στα 1802 λειτουργεί η Ελληνική Σχολή των Θεραπειών205,στα 
1810 έχουμε την ελληνική Σχολή στα Ψαμμαθία (Ψωμαθιά)206, αλλά και 
την αλληλοδιδακτική207 στην ίδια συνοικία. Το 1816 λειτουργεί η 
Αλληλοδιδακτική Σχολή του Φαναριού, που ήταν δίπλα στον Πατριαρχικό 
Ναό208, ενώ το 1831 ιδρύεται η Ελληνική Εμπορική Σχολή στη Χάλκη. Το 
1833 ιδρύεται η Σχολή της Ενορίας των Ειδοδίων στο Πέρα209, που 
κατόπιν εξελίχτηκε σε Ζωγράφειο Γυμνάσιο, το 1844 στη Χάλκη η 
Θεολογική Σχολή, στα 1850 λειτουργεί η Σχολή του Αγιοταφιτικού 
Μετοχιού στο Φανάρι και το 1876 αρχίζει να λειτουργεί η Ιερατική Σχολή 
στην Ξηροκρήνη, που είχε ιδρυθεί από τον Πατριάρχη Ιωακείμ το Β ' 210.

200Στατιστικός Πίναξ, των Ορθοδόξων Ελληνικών Σχολών της Αρχιεπισκοπής 
Κωνσταντινουπόλεως του σχολικού έτους 1920-1921, Ε.Α. 47 (1923) ά. σ.
2010  Μ. Παρανίκας είναι ο πρώτος που καταγράφει τα σχολεία της Πόλης, Κων. 
Χατζόπουλου, Ελληνικά σχολεία, ό.π. σελ. 15.
202 Ματθ. Παρανίκα, Σχεδίασμα της εν τω Ελληνικώ έθνει καταστάσεως των γραμμάτων 
από αλώσεως Κωνσταντινουπόλεως(1453) μέχρι των αρχών της ενεστώσης ( ιθ ')  
εκατονταετηρίδος, Εν Κωνσταντινουπόλει, 1867, σελ. 200.
203 Μ. Παρανίκα, Σχεδίασμα, ό.π., σελ. 26.
204 Μ. Γεδεών, Η πνευματική κίνηση του Γένους κατά τον ΙΗ 'κα ι ΙΟ 'α ιώνα, Αθήνα, 
1976(Αναστατική έκδοση), σελ. 131 και του ιδίου, Αποσημειώματα Χρονογράφου, ό.π., 
σελ.119. Η καλή αυτή οικονομική κατάσταση, στην οποία αναφέρεται ο Γεδεών, δε 
φαίνεται να υπάρχει στα τέλη του ίδιου αιώνα. Επίσης σε δεινή οικονομική κατάσταση 
είχαν περιπέσει και οι δάσκαλοι, Ανωνύμου, Τα οικονομικά των Σχολείων μας, 
Ταχυδρόμος, Κωνσταντινούπολη, 31.12.1898.
205Εδώ είχαν φοιτήσει ο μετέπειτα Πατριάρχης Γρηγόριος ο ΣΤ ' και ο Αλέξανδρος Ρίζος 
Ραγκαβής.
206 Μαν. Γεδεών, Αποσημειώματα χρονογράφου, ό.π., σελ.110
207 Μαν. Γεδεών, Αποσημειώματα χρονογράφου, ό.π., σελ. 74.
208 Γ. Παπαδοπούλου, Ιστορική Επισκόπησις της Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής, Εν 
Αθήναις, 1904, σελ. 190.
209β. Μούτσογλου, Οι Έλληνες της Κωνσταντινούπολης, ό.π., σελ.240.
210Τα εγκαίνιά της έγιναν στις στις 5 Σεπτεμβρίου του 1876, Ανωνύμου, Η εν 
Κωνσταντινουπόλει Ιερατική Σχολή, Εκκλησιαστική Επιθεώρησις, Β.Δ. Καλλίφρονος, τ.4, 
εν Κωνσταντινουπόλει, 1876, σελ.19. Στα 1882 προτάθηκε από τον τύπο να μετατραπεί 
σε Γυμνάσιο για να αποσυμφορηθεί η Μεγάλη Σχολή, χωρίς βέβαια επιτυχία, Ανώνυμο 
σημείωμα, ο Κόσμος, Κωνσταντινούπολη, 9.10.1882 και Ανωνύμου, Ολίγα τινά προς την 
Εκκλησιαστικήν Αλήθειαν, ο Κόσμος, Κωνσταντινούπολη,27.11.1882.
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Ακόμη λειτουργούν και στις άλλες επαρχίες της Θράκης, αλλά και σ 'άλλα  
μέρη που κατοικούνται από Έλληνες, πολλά σχολεία, κυρίως δημοτικά, ενώ 
τα ανώτερα βρίσκονται στις μεγάλες πόλεις της Αυτοκρατορίας211.

Στα 1870 έχουμε στην Κωνσταντινούπολη συνολικά 104 ελληνικά 
Σχολεία (Αλληλοδιδακτικά, Παρθεναγωγεία, Αρρένων) και 9.731 μαθητές 
και μαθήτριες212. Στα 1878 λειτουργούν, αποκλειστικά με πόρους των 
ομογενών, συνολικά 110 Σχολεία όλων των βαθμιδών και με συνολικό 
αριθμό μαθητών και μαθητριών στις 15.000213.

Το 1883 ο αριθμός των σχολείων σύμφωνα με δημοσίευμα της 
εποχής είναι 104, ενώ ο αριθμός των μαθητών και μαθητριών είναι 
11.265214.Την ίδια χρονική περίοδο στην Πόλη λειτουργούν και άλλα 
μειονοτικά σχολεία όπως των Αρμενίων, των Καθολικών κ.ά.215.

Δέκα χρόνια μετά, το 1893 ο αριθμός των Σχολείων όλων των 
βαθμίδων(ανωτέρων- κατωτέρων) και όλων των κατηγοριών(αρρένων- 
θηλέων, ιδιωτικών) ανέρχεται σε 70 και οι μαθητές είναι 14.000216.Στα 
1905 τα σχολεία είναι 74, ενώ ο αριθμός των μαθητών μειώνεται ελαφρά 
στους 11.788217

Το 1910 έχουμε αυξημένο αριθμό μαθητών, 16.531, ενώ ο αριθμός 
των σχολείων παραμένει σχεδόν ίδιος(78)218, όπως το ίδιο συμβαίνει και

211 «Ουδεμία κωμόπολις εστερείτο σχολείου και διδασκάλου» αναφέρει ο Γεδεών, ακόμη 
και για τα δύσκολα χρόνια προ των μεταρρυθμίσεων των Οθωμανών, Μ. Γεδεών, 
Αποσημειώματα χρονογράφου,ό.π., σελ. 79.
212 Μαν. Γεδεών, Αποσημειώματα χρονογράφου, ό.π., σελ. 75.
213 Πολ. Παπαχριστοδούλου, Η ανατολική Θράκη και ο Ελληνισμός της ό.π., σελ. 4,5.
214 Ανωνύμου, Δημοσία εκπαίδευσις εν Κωνσταντινουπόλει, ο Κόσμος, Κωνσταντινούπολη, 
8.1.1883. Σύμφωνα με το παραπάνω η κατανομή Σχολείων-μαθητών παρουσιάζει την 
εξής εικόνα το 1883: Τα ενοριακά, δημοτικά, αστικά, και μικτά σχολεία είναι συνολικά 
50 με 5.669 μαθητές. Οι Ελληνικές σχολές είναι 12 με 747 μαθητές. Τα Παρθεναγωγεία 
είναι 30 με 3.932 μαθήτριες. Τα Νηπιαγωγεία είναι 12 με μαθητές «εκατέρου φύλου» 
917.Σύνολο μαθητών και μαθητριών 11.265.
215 Στα Καθολικά σχολεία της Πόλης που ήδη λειτουργούν στα 1848 και εν μέρει φοιτούν 
και ελληνόπουλα η διδασκαλία γίνεται στα ελληνικά, Α. Συγγρού, Απομνημονεύματα, ό.π. 
σελ. 153. Σαφώς οι λόγοι ήταν προσηλυτιστικοί. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που 
αναφέρεται στο προτελευταίο άρθρο(28) του Κανονισμού της Κεντρικής Εκκλησιαστικής 
Επιτροπής του έτους 1868: « Επειδή εν τη καθ'ημάς πρωτευούση υπάρχουσι διάφορα 
σχολεία αλλογενών και ετεροδόξων, οφείλει η Εκκλησιαστική επιτροπή ερευνάν περί των 
εν αυτοίς μαθητευομένων τυχόν Ορθοδόξων παίδων,και εάν πληροφορηθή ότι ούτοι 
διδάσκονται παρά τα πάτρια, αναγγέλειν τούτο προς την Α.Ο. Παναγιότητα, ήτις 
προσκαλούσα τους γονείς των παίδων συμβουλεύει και νουθετεί τα εικότα», Κανισμός Της 
Κεντρικής Εκκλησιαστικής Επιτροπής, εν Κωνσταντινουπόλει, εκ του Πατριαρχικού 
τυπογραφείου, 1868, σελ. 11.Μετά από αρκετές δεκαετίες ανακόπηκε η φοίτηση Ελλήνων 
στα ξένα σχολεία της Πόλης, Κ. Βακαλόπουλου, Ιστορία του Βόρειου Ελληνισμού, ό.π., 
σελ. 334.
216 Έκθεσις της καταστάσεως των Σχολών της Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως, ό.π., 
σελ. 302.
217 Ανωνύμου, ΠΚΕκπΕπιτροπή, Ε.Α. 29(1905), σελ. 7-8.
21ΒΣτατιστικός Πίναξ, των Ορθοδόξων Ελληνικών Σχολών της Αρχιεπισκοπής 
Κωνσταντινουπόλεως του σχ. Έτους 1909-1910, Ε.Α. 35(1911), σελ.18.
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το 1912219. To 1915 αναφέρονται συνολικά 75 σχολεία και 458 συμβόλαια 
δασκάλων220.Το 1921 που είναι και από τα τελευταία έτη της περιόδου της 
ουσιαστικής ακμής των ελληνικών σχολείων της Κωνσταντινούπολης 
έχουμε 15.806 μαθητές και μαθήτριες ενώ τα σχολεία τώρα είναι 68221.

Μετά τη Συνθήκη της Λωζάννης έχουμε τη φθίνουσα πορεία του 
ελληνικού στοιχείου και έτσι το 1958 το σύνολο του μαθητικού πληθυσμού 
της Πόλης περιορίζεται σε 7.065 μαθητές και μαθήτριες222.Στα 1961 ο 
αριθμός των μαθητών παραμένει σχεδόν ο ίδιος (7.155), ενώ ο αριθμός 
των σχολείων κατέρχεται στα 5 0223.

Σύμφωνα, τέλος, με πρόσφατο δημοσίευμα ελληνικής εφημερίδας 
της Πόλης, ο αριθμός των μαθητών και μαθητριών το 1998 στην Πόλη 
ήταν 234 μαθητές και μαθήτριες224 σ ’ όλα τα λειτουργούντα εκπαιδευτήρια 
της Ομογένειας.

Η γενικότερη τεχνική υποδομή των σχολείων της Πόλης καθ' όλο το 
διάστημα που ερευνούμε ήταν σε πάρα πολύ υψηλά επίπεδα, κάτι που 
έδινε στους μαθητές τη δυνατότητα να αναπτύξουν ποικίλες 
δραστηριότητες εντός και εκτός σχολείου225.

Η διδασκαλία της μουσικής στους μαθητές των σχολείων σ' όλη την 
Οθωμανική επικράτεια αρχίζει με τον τρόπο της μνημονικής εκμάθησης 
ύμνων και τροπαρίων ήδη από τα πρώτα χρόνια της στοιχειώδους 
εκπαίδευσης από τα εκκλησιαστικά βιβλία συνήθως από ιερείς και 
μοναχούς226, οι οποίοι ανεξάρτητα από τη μουσική συνήθως μάθαιναν και 
τα πρώτα γράμματα στα παιδιά. Επίσης διδάσκονται από τους ίδιους τους 
διδασκάλους των σχολείων που πολλές φορές επαγγέλλονται τον ψάλτη, ή 
πολλές φορές από δόκιμους μουσικοδιδάσκαλους, όταν άρχισε η μουσική 
να διδάσκεται επίσημα και με βάση αναλυτικά προγράμματα. Και ενώ στα 
ανώτερα σχολεία ή και σ' αυτά που έχουν καθαρά εκκλησιαστικό

219 Ανωνύμου, η Μουσική ανά τον Ελληνισμόν, Μουσική 1912, Κωνσταντινούπολη, σελ. 
64.
220 Ανωνύμου, Η Μουσική ανά τον Ελληνισμόν, Μουσική 1915, Κωνσταντινούπολη, σελ. 
55.
221Στοτιστικός Πίναξ των Ορθοδόξων Ελληνικών Σχολών της Αρχιεπισκοπής 
Κωνσταντινουπόλεως του σχολικού έτους 1920-1921, Ε.Α. 47 (1923), άνευ σελ.
222Πίνακας Σχολών και μαθητών Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως, Σχολικόν έτος 
1957-1958, Απόστολος Ανδρέας, Κωνσταντινούπολη, 8.10.1958.
223 Στατιστικός Πίναξ γενόμενος φροντίδι και επιμελεία Συνδέσμου ενισχύσεως Σχολών, 
Δελτίον Μεγάλης Πρωτοσυγκελλίας, Σχολικόν Έτος 1961-1962, Απόστολος Ανδρέας, 
Κωνσταντινούπολη, 6.12.1961.
224 Ιδές Πυρσός, Εβδομαδιαία Εφημερίδα της Πόλης, Κωνσταντινούπολη, 26.10.1998. Η 
εφημερίδα ανέστειλε την λειτουργία της το Νοέμβριο του 1999.
225 Η ύπαρξη πολλών χώρων πολλαπλών χρήσεων στα σχολεία όλων των βαθμιδών έδινε 
τη δυνατότητα να ανεβάζονται στα θέατρα της Πόλης από σχολικούς θιάσους ακόμη και 
αρχαίες τραγωδίες, αλλά και άλλα θέατρα νεοτέρων συγγραφέων κατά τις τελευταίες 
δεκαετίες του 20ού αιώνα, Ανωνύμου, Η μουσική ανά τον Ελληνισμόν, Μουσική 1913, 
Κωνσταντινούπολη, σελ. 121.
226 Μ. Παρανίκα, Σχεδίασμα, ό.π., σελ., 203.
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χαρακτήρα διδάσκουν σχεδόν πάντα οι Πρωτοψάλτες του Πατριαρχείου, 
αλλά και δόκιμοι άλλων ενοριών, στα κατώτερα σχολεία η μουσική συχνά 
διδάσκεται από τους δασκάλους μόνο πρακτικά και χωρίς αυτοί να έχουν 
ειδικές γνώσεις227, παρ' όλο που στα Διδασκαλεία διδάσκονταν τη μουσική.

Εξετάζοντας πάντως την πρακτική της μνημονικής εκμάθησης των 
ύμνων, που αναμφισβήτητα υπήρχε σ ’ όλες τις ελληνικές ενορίες κατά 
την Τουρκοκρατία228, μπορούμε να πούμε ότι αυτή έχει ως λογική βάση 
εξήγησης την εγγύτητα των σχολείων στο ναό, αλλά και την εύκολη 
πρόσβαση σε βιβλίο όπως ήταν τα εκκλησιαστικά, που ήταν από τα πρώτα 
που είχαν εκτυπωθεί και ασφαλώς κυκλοφορούσαν περισσότερο από κάθε 
έντυπο αλλά και το συνήθη συνδυασμό του δασκάλου και ψάλτη. Η 
εκπαίδευση άλλωστε ξεκινούσε από τον ιερό ναό229, και τα πρώτα 
γράμματα, δηλ. η ανάγνωση και η γραφή, διδάσκονται από τα πρόσωπα 
της Εκκλησίας230 και από τα εκκλησιαστικά βιβλία231.Οι δάσκαλοι είναι 
πάρα πολλές φορές και ψάλτες232 του ενοριακού ή κοινοτικού ναού. Η 
Οκτάηχος είχε επιβληθεί στα σχολεία των χωριών γύρω από την Πόλη ως 
αναγνωστικό, οι δε μαθητές υποχρεώνονται να υπηρετούν στους ναούς ως 
αναγνώστες και ψάλτες, η πρακτική δε αυτή είχε καθιερωθεί πριν το 1850 
και στα σχολεία της Πόλης, όπου τα παιδιά των «καλών οικογενειών» 
υπηρετούν στους ναούς233 ως κανονάρχες.

Αυτή η υποχρεωτική και πολλές φορές κοπιαστική για τα μικρά 
παιδιά διδασκαλία της ψαλτικής, μέσω της αποστήθισης των ύμνων από τα 
βιβλία της εκκλησίας, αλλά και η απομνημόνευση μουσικών γραμμών, 
καυτηριάζεται έντονα από τον ιερέα και δάσκαλο Πολυζώη Κοντό, ο οποίος

227 Γ. Παχτίκου, Η διδασκαλία της Μουσικής εν τοις Διδασκαλείοις, Μουσική 1913, 
Κωνσταντινούπολη, σελ. 158.
22ΒΠρ. Ακανθόπουλου, Η ιστορία των ενοριών του Οικουμενικού Πατριαρχείου κατά την 

Τουρκοκρατία, Θεσσαλονίκη, 1984 (διδακτορική διατριβή).σελ. 100.
229 Χρ. Σολδάτου, Η Εκπαιδευτική και Πνευματική κίνηση του Ελληνισμού, ό.π., σελ. 13.
230 Απ. Γλαβίνα, Απομνημονεύματα του Ιεροδιακόνου Μελετίου Αριστοβούλου Μακεδόνος 
από το Ροδολείβος, Επιστημονική Παρουσία Εστίας Θεολόγων Χάλκης, Εν Αθήναις, 1987, 
σελ.465 και 477, όπου αναφέρεται ότι ο Μελέτιος διδάχτηκε από μοναχό μέχρι τα δέκα 
του χρόνια και ότι τα παιδιά διαπαιδαγωγούνταν σε χώρο πλησίον της Εκκλησίας.
231Πρ. Ακανθόπουλου, Η ιστορία των ενοριών του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ό.π. 
σελ.100.
232 Υπάρχουν πολλές μαρτυρίες για τον διαδεδομένο στην Πόλη συνδυασμό του ψάλτη και 
του δάσκαλου, ιδές σχετικά, Μουσική Βιβλιοθήκη παρά των Μουσικοδιδασκάλων της 
Πατριαρχικής Σχολής Εκκλησιαστικής Μουσικής, Κων/πολις, 1868. σελ. ξ α ' ,  Χαρ. 
Μισαηλίδη, Το Ιστορικό Φανάρι, ΑΡΘΛΓΘ, 31(1965), σελ.351 Μ., Γεδεών, Παιδεία και 
πτωχεία παρ' ημίν κατά τους τελευταίους αιώνας, Εν Κωνσταντινουπόλει, 1893, σελ. 30
31, ακόμη ιδές Μ.Γεδεών, Αποσημειώματα Χρονογράφου, ό.π., σελ. 122-123. Στα 1893 
για παράδειγμα ο ιεροδιάκονος του ναού της Ξηροκρήνης είναι ταυτόχρονα και ψάλτης 
του ναού αλλά και δάσκαλος των 27 παιδιών του Αρρεναγωγειου, Έκθεσις της 
καταστάσεως των Σχολών της Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως κατά το λήξαν 
σχολικόν έτος 1892-1893, ό.π. σελ. 319.
233 Μ. Γεδεών, Αποσημειώματα χρονογράφου, ό.π., σελ. 178.
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στο έργο του «Ποκίλη διδασκαλία, ήτοι Αλφαβητάρισν ευμαθείας εν ω 
ευρίσκονται μαθήματα ωφέλειμα ίνα διδάσκονται τα εις Τουρκίαν μικρά 
παιδεία των Χριστιανών», που εκδόθηκε για Τρίτη φορά το 18182Μ, λέει 
ότι όπως είναι παράλογο να δώσεις σ 'ένα  νήπιο δίχως δόντια να φάει 
ψωμί, έτσι και οι δάσκαλοι μάθαιναν στη νηπιακή τους ηλικία στα παιδιά 
να διαβάζουν τον Προοιμιακό, την Οκτάηχο, χωρίς αυτά να κατανοούν το 
νόημα, που πολλές φορές δεν γνώριζαν ούτε και οι ίδιοι235. Το ίδιο 
συνέβαινε και με την ψαλτική, όπου πολλοί δάσκαλοι «Διά φιλοτιμίαν ή 
φιλοκέρδειαν κολακεύουσι τους απλουστέρους γονείς βασανίζοντες 
αδιακάπως τα τέκνα των ίνα μάθωσι με την ακοήν μόνον το, Τας Εσπερινός 
ημών , και, το, Μακάριος ανήρ, διά να κανοναρχώσι τα Σάββατα εις τον 
εσπερινόν, και την Κυριακήν εις τους Αίνους, αλλά ταύτα εκφωνούσιν ως 
παπαγάλοι, επειδή άλλο τι από εκείνα δεν δύνανται να αναγνώσωσιν , ότι 
τα τροπάρια, τον ψαλμόν, το Πιστεύω κ.τ.λ. το έμαθον ως ένα τραγούδι 
χιλιάκις ακούοντές τα από τον διδάσκαλον και τους συμμαθητάς των»236. Η 
μαρτυρία αυτή του Κοντού εκφράζει μία πρακτική που υπήρχε πριν την 
καθιέρωση της Νέας Μεθόδου της Μουσικής, αλλά και που συνεχίστηκε και 
μετά το 1814 και στους ναούς της Πόλης, αλλά και στις άλλες επαρχίες 
του Πατριαρχείου, κατά την οποία, τα εκκλησιαστικά βιβλία αποτελούν την 
αρχή της επικοινωνίας των μαθητών με τη μουσική της Εκκλησίας. Έτσι σε 
μια από τις πλέον κεντρικές Κοινότητες της Πόλης, στην Ελληνική 
Ορθόδοξη Κοινότητα Σταυροδρομίου(Πέρα) για παράδειγμα, από το 1800 
έως το 1825 διδάσκεται συστηματικό στα παιδιά, σε τάξεις, η Οκτάηχος και 
το Ψαλτήριο237.

Αυτή η πράξη της διδασκαλίας των εκκλησιαστικών βιβλίων σε 
συνδυασμό με τη συνήθεια της υπηρεσίας του Κανονάρχου238, που ήταν 
θεσμοθετημένη και πολύ διαδεδομένη στους ναούς της Πόλης, καθιστούσε 
δυνατή την από μνήμης εκμάθηση της εκκλησιαστικής μουσικής στα αρχικά 
στάδια. Συνδυάζεται δηλαδή σ ' αυτή την περίπτωση η ελληνική γλωσσική 
διδασκαλία με την εκμάθηση της μουσικής. Οι Κανονάρχες των ναών, που 
ήταν στα αναλόγια από μικρή ηλικία, δεν κατανοούσαν βέβαια αυτά που 
άκουαν, με την πάροδο όμως του χρόνου, γνωρίζοντας πρακτικά και εξ 
ακοής της μελωδίες και προσθέτοντας αργότερα στις γνώσεις τους την

234 Μ. Γεδεών, Η Πνευματική κίνησις του γένους, ό.π., σελ.153.
235 Μ. Γεδεών, Η Πνευματική κίνησις του γένους, ό.π., σελ. 154.
236 Μ. Γεδεών, Η Πνευματική κίνησις του γένους, ό.π., σελ. 155.
237β. Μούτσογλου, Οι Έλληνες της Κωνσταντινούπολης, ό.π. σελ.240, υποσημείωση 93.Η 
παράδοση αυτή μαρτυρείται και 100 χρόνια πριν στην Πόλη, Μ., Γεδεών, Παιδεία και 
Πτωχεία, ό.π., σελ.25.
238 «Δϊυπνος, ακριβαστής των καιρών πάσης υμνωδίας, Διεγερτής των ψαλλόντων»
αποκαλείται ο ψάλτης από το Θεόδωρο τον Στουδίτη, Κωνσταντίνου Πρωτοψάλτου,
Τυπικόν Εκκλησιαστικόν κατά την τάξιν της του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, Εν Αθήναις, 
1862, σελ. ια '.
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παρασημαντική, μπορούσαν εύκολα να μάθουν την ψαλτική τέχνη239. Η 
διδασκαλία της μουσικής στην κατώτερη εκπαίδευση στα σχολεία της 
Πόλης γίνονταν μνημονικά και με την πρακτική-ακουστική εξάσκηση, 
καθότι ήταν δύσκολη λόγω της ηλικίας των κανοναρχών η μετάδοση των 
θεωρητικών γνώσεων της εκκλησιαστικής μουσικής.

Με βεβαιότητα θα μπορούσαμε να πούμε ότι σ ' όλα σχεδόν τα 
σχολεία της Πόλης της πρώτης, αλλά και σε πολλά και των άλλων 
βαθμιδών, όπως θα δούμε στη συνέχεια, οι μαθητές έρχονται σε επαφή με 
την εκκλησιαστική μουσική ήδη από τις αρχές του 19ου αιώνα. Η πρώτη 
γνωριμία όπως είναι φυσικό γίνεται στο δημοτικό σχολείο. Αυτό είναι η 
καθημερινή πράξη άλλωστε και σε πάρα πολλά σχολεία των μεγάλων και 
σημαντικών πόλεων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αλλά και της 
επαρχίας, όπου η εκκλησιαστική μουσική διδάσκεται στην πρωτοβάθμια, 
αλλά και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, όπως φαίνεται από τις 
υπάρχουσες μαρτυρίες240.

239Η προσφιλής απάντηση του Άρχ. Πρωτοψάλτη Β. Νικολαίδη σ 'αυτούς που τον 
ρωτούσαν για την παρουσία πολλών Κανοναρχών στο Αναλόγιο του Πατριαρχικού Ναού, 
χωρίς να συμμετάσχουν στην ψαλμωδία, ήταν « Εδώ γεμίζουν τ ’ αυτιά τους !», κάτι 
που ασφαλώς εκφράζει μία βιωμένη εμπειρία πολλών δεκαετιών.
240 Πλήθος μαρτυριών μας ωθούν στο παραπάνω συμπέρασμα: Στη Φιλιππούπολη τα 
παιδιά μαθαίνουν τη μουσική, παράλληλα με τα ελληνικά γράμματα, από ιερείς και 
ψάλτες, Μυρ.Αποστολίδου, Τα Ελληνικά εν Φιλιπουπόλει Σχολεία, Θρακικά, Β '(1929) 
σελ. 95. Στα Νηπιαγωγεία του Σκοπού και των Σαράντα Εκκλησιών της Ανατ. Θράκης 
κορίτσια και αγόρια μαθαίνουν από τον τυφλό δάσκαλό τους το 1860, που έψαλλε από 
μνήμης «ως άλλος Όμηρος» τα τροπάρια της Οκταήχου, Κ. Βακαλόπουλου, Ιστορία του 
Βόρειου Ελληνισμού, ό.π., σελ. 376. Στην Αδριανούπολη η εκλησιαστική μουσική 
διδάσκεται στο εκεί Γυμνάσιο, Νικ.Ροδοινού, Η μουσική κατάστασις εν Θράκη, Φόρμιγξ, 
Αθήναι, 16.6.1906.Στην Ακαδημία Κυδωνιών διδάσκεται η εκκλησιαστική μαζί με την 
ευρωπαϊκή, Κ. Χατζόπουλου, Ελληνικά σχολεία, ό.π., σελ.233. Ο περίφημος ψάλτης 
Διδυμοτείχου Δημήτριος Μανάκας(1891-1981), παράλληλα με τη φοίτησή του στην 
αλληλοδιδακτική Σχολή, «μπαίνει στα ακούσματα» της Βυζαντινής μουσικής, Ευαγγελίας 
Τσιακίρη, Η προσφορά των Θρακών Εκπαιδευτικών στα γράμματα και το έθνος, Θρηϊκός 
άνεμος, Αλεξανδρούπολη, τεύχος Α ' ,  1997, σελ.75. Οι μαθητές του Σχολείου των 40 
Μαρτύρων στις Σαράντα Εκκλησίες της Θράκης παίρνουν το Θεωρητικό του Φιλοξένους 
προφανώς για διδασκαλία, Κ.,Φιλοξένους, Θεωρητικόν Στοιχειώδες της Μουσικής, Εν 
Κωνσταντινουπόλει,1859, σελ.216. Σ '  όλες τις επαρχίες της Θράκης «τα μόνα ως 
διδακτικό βιβλία θεωρούμενα ή σαν εν τω κοινώ η φυλλόδα, η οκτώηχος, το Ψαλτήρι και 
οι Επιστιλές του Παύλου», Α. Αδαμαντιόδου, Τα σχολεία εν Θράκη τον ΙΘ 'α ιώνα, ΑΘΛΘ 
Λ Θ ',  σελ. 136. Στη Θεσσαλονίκη διδάσκεται, στην στ ’ τάξη του Διδασκαλείου 
Θεσσαλονίκης, Αναλυτικόν Πρόγραμμα των μαθημάτων των διδασκομένων εν τω προτύπω 
δημοτικώ σχολείω τω προσηρτημένω εις το εν Θεσσαλονίκη Διδασκαλείον, Εν 
Κωνσταντινουπόλει, εκ του Πατριαρχικού τυπογραφείου, 1879, σελ.15 και 24, όπου 
αναφέρεται η διδασκαλία της Δοξολογίας, των Καταβασιών, των Ψαλμών κτλ. Στο 
Ημιγυμνάσιο της Βέρροιας αρχές του αιώνα διδάσκει ο Χαράλαμπος Παπανικολάου, 
Ανωνύμου, Χαράλαμπος Παπανικολάου, Φόρμιγξ, Αθήνα, 15-28.2.1909. Στο δημοτικό 
σχολείο της γενέτειράς του, στην επαρχία Κυζίκου, ο Τριαντάφυλλος Γεωργιάδης μαθαίνει 
τα πρώτα στοιχεία της εκκλησιαστικής μουσικής, Τρ. Γεωργιάδου, Κήπος Χαρίτων, τ. Α ' ,  
Αθήναι, 1973, Πρόλογος του Μητρ. Λαοδικείας Μαξίμου, υιού του Γεωργιάδου. Στο 
Δημοτικό Σχολείο της Νεάπολης της Καππαδοκίας (Νέβσεχιρ) το αναλυτικό πρόγραμμα για
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Η εκμάθηση όμως της μουσικής της εκκλησίας από τα παιδιά ήταν 
παράδοση στην Πόλη ήδη από το 16° και 17° αιώνα και αναφέρεται η 
παιδική χορωδία της Εκκλησίας της Χρυσοπηγής στο Γαλατά, όπου οι 
Λειτουργίες τελούνταν με συνοδεία αυτής της χορωδίας241. Ο Γεδεών 
αναφέρεται σ ' αυτή την παράδοση στα χρόνια του, λέγοντας ότι η 
μουσική διδάσκεται στην Πόλη κατά την «ηρώτην παίδευσιν»242, κάτι το 
οποίο τουλάχιστον μέχρι τα τελευταία 20 χρόνια του 19ου αιώνα ήταν σε 
προαιρετική βάση, αλλά στη συνέχεια θεσμοθετείται και συστηματοποιείται 
από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, χωρίς όμως να λάβει παντού ισότιμη θέση 
με τα άλλα μαθήματα όπως θα διαφανεί στη συνέχεια.

Στις αρχές του 19ου αιώνα, το 1816, η μουσική διδάσκεται στην 
αλληλοδιδακτική Σχολή του Φαναριού, που ήταν δίπλα στον Πατριαρχικό 
Ναό, και εκεί διδάσκει243 ο Γεώργιος ο Κρής, ο μουσικός που προετοίμασε 
τη μουσική μεταρρύθμιση των τριών δασκάλων και που δίδαξε στο Αϊβαλή, 
όπου και τάφηκε το έτος αυτό244.Εδώ ασφαλώς η διδασκαλία γίνεται χωρίς 
να υπάρχει κάποιο πλαίσιο ή αναλυτικό πρόγραμμα που να καθορίζει το 
περιεχόμενό της, αλλά επαφίεται στις ικανότητες του διδάσκοντα, που 
στην περίπτωση του Γ. Κρητός ήταν άριστες.

Από το 1836 έως το 1864 ο Λαμπαδάριος του Πατριαρχείου Νικόλαος 
Στογιάννου ή Στογιάνοβιτς245 διδάσκει στην ίδια αλληλοδιδακτική Σχολή με 
τον ίδιο τρόπο, ενώ το έτος 1846, κυκλοφορεί ο πρώτος Κανονισμός που 
αφορά τα Ορθόδοξα Σχολεία της Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως από 
τον Πατριάρχη Ανθιμο τον Στ ' ,  ο οποίος δεν κάνει ιδιαίτερες αναφορές 
στους τρόπους διδασκαλίας της μουσικής. Στα μέσα ακριβώς αυτού του 
αιώνα το 1857 έχουμε την παρουσία μαθητριών στα εγκαίνια του 
Παρθεναγωγείου του αγιοταφιτικού Μετοχιού, όπου ψάλλουν οι μαθήτριες

τις πρώτες τάξεις περιλαμβάνει την Ωδική, I. Ιωαννίδου, Καισάρεια Μητροπολιτλερί βε 
Μααλουμάτι Μουτενεββιά, Δέρι σααδέτ, Αλέξανδρος Νομισματίδης Ματπαασινδά, 1896, 
σελ. 87.(Καραμανλίδηκο). Ακόμη η μουσική διδάσκεται στο Σχολαρχείο της 
Φιλιππουπόλεως, Κ. Βακαλόπουλου, η Ιστορία του Βόρειου Ελληνισμού, ό.π., σελ. 327, 
στην Τριαδική Σχολή της ίδιας πόλης, όπου εκδίδεται και σπουδαίο μουσικό βιβλίο με 
ερυθρό χρώμα στις άχρονες υποστάσεις, η Ανθολογία από τον Παύλο Κούρτοβιτς 
Τσαλόγλου και τον Γεώργιο Κωνσταντίνου «διά την εις αυτήν μαθητευομένην πτωχήν 
νεολαίαν», Παύλου Κούρτοβιτς Τσαλόγλου Γ. Κωνσταντίνου, Ανθολογία της ενιαυσίου 
Ακολουθίας, Εν Κωνσταντινουπόλει, 1846, Εισαγωγή. Το σχολείο αυτό είχε ιδρυθεί το 
1834 από τον ίδιο τον Κούρτοβιτς, ιδές σχετικά, Κ. Βακαλόπουλου Ιστορία του Βόρειου 
Ελληνισμού, ό.π., σελ. 400. Για τους μουσικούς της Σχολής αυτής που ήταν στην 
υπηρεσία των φτωχών μαθητών, που καθημερινά έψαλλαν τον Παρακλητικό Κανόνα, ιδές 
Αποστολίδου Μυρτίλου, Τα Ελληνικά εν Φιλιππουπόλει Σχολεία, Θρακικά, Β '(1929) σελ. 
98-101.
241 Φανής Μαυροειδή, Ο Ελληνισμός στο Γαλατά, ό.π., σελ. 77.Η ύπαρξη αυτού του Ναού 
της Χρυσοπηγής μαρτυρείται από το 16° αιώνα και από τον Γερμανό περιηγητή Gerlach.
242 Μ. Γεδεών, Η Πνευματική κίνησις του γένους, ό.π., σελ. 204.
243Γ. Παπαδοπούλου, Ιστορική Επισκόπησις της Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής, 
ό.π., σελ. 190.
244Αυγερινού, Σωματείον Ιεροψαλτών εν Κυδωνίαις, Φόρμιγξ, Αθήναι, 15-30.11.1909. 
Ιδές επίσης Γ. Παπαδοπούλου, Συμβολαί ό.π., σελ. 317.
245 Μ. Γεδεών, Αποσημειώματα χρονογράφου, ό.π., σελ. 132.
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«εναρμονίους ύμνους»246, κάτι που ασφαλώς δείχνει ότι υπήρχε διδακτική 
πράξη της μουσικής στα σχολεία.

Η εκκλησιαστική μουσική βέβαια εξακολουθεί να διδάσκεται στα 
σχολεία της Πόλης: Στα 1856 έχουμε μία αξιόλογη έκδοση247 ενός
μουσικού βιβλίου, του Ιωάννου Ζωγράφου του Γκέϊβελη248, που περιέχει 
μεταξύ άλλων και άσματα που ψάλλονται από τους μαθητές στις εξετάσεις 
και είναι συνθέσεις του Θεοδώρου Φωκαέως, κάτι που ασφαλώς 
αποδεικνύει ότι από τα πρώτα χρόνια της μεταρρύθμισης η εκκλησιαστική 
μουσική υπάρχει ως μάθημα στα σχολεία. Ένα από αυτά τα άσματα έχει τον 
τίτλο «Άσμα ψαλλόμενον υπό των μαθητών επί των εξετάσεων»249,ενώ τα 
άλλα ψάλλονται στη γιορτή των Τριών Ιεραρχών250.Το πρώτο προοριζόταν 
για τις γιορτές που διοργάνωναν με κάθε επισημότητα όλα σχεδόν τα 
σχολεία με την ευκαιρία των εξετάσεων που γίνονταν δημόσια κατά την 
λήξη του σχολικού έτους251 για να ψαλεί από μαθητές και μαθήτριες. Τα 
άλλα άσματα προορίζονταν για τον ετήσιο εορτασμό της εορτής των Τριών 
Ιεραρχών στα σχολεία. Ο Ιωάννης Ζωγράφος252 δίδασκε αυτή την περίοδο 
στα σχολεία της Πόλης, όπως και ο Ονούφριος Βυζάντιος(+1872) που 
συνέθεσε σχολικά άσματα253. Την ίδια περίοδο, στην ελληνική σχολή του 
Εδιρνέκαπη της Πόλης, διδάσκει τη μουσική ο Θεόδωρος Αριστοκλής254.

246 Ασφαλώς πρόκειται για μαθήτριες άλλων σχολείων της περιοχής στο Φανάρι, οι οποίες 
«ψάλλουν εναρμονίως ύμνους», καθώς μόλις είχε εγκαινιασθεί το Παρθεναγωγείο, 
Ανωνύμου, Παρθεναγωγείον Αγιοταφιτικόν εν Φαναρίω, Θελξινόη, 1857, 
Κωνσταντινούπολη, σελ.284.
247Ιωάν.Γ. Ζωγράφου, Νικαέως, Απάνθισμα ή Μεδζμουάι Μακαμάτ, Εν Κωνσταντινουπόλει, 
1856.
2480  ίδιος δίδαξε στην Πατριαρχική Σχολή Εκκλησιαστικής Μουσικής του 1868. Παρέδιδε 
και μουσικά ιδιωτικά μαθήματα εκκλησιαστικής, αλλά και οθωμανικής μουσικής, της 
οποίας ήταν κάτοχος, ιδές σχετικά Ιωάν. Γ. Ζωγράφου, Νικαέως, Απάνθισμα, ό.π. σελ. Ε ' 
του προλόγου.
249 I. Γ. Ζωγράφου, Νικαέως, Απάνθισμα, ό.π., σελ.249-251.
250 I. Γ. Ζωγράφου, Νικαέως, Απάνθισμα, ό.π., σελ.251-253.
251 Αυτές οι εξετάσεις και οι γιορτές έδιναν την ευκαιρία στους μαθητές, αλλά και στους 
διδάσκοντες να προβάλλουν την δουλειά όλης της χρονιάς. Επίσης είχαν μελοποιηθεί και 
τροπάρια για τους δασκάλους, όπως το «Προς την εξέταοιν», που ήταν ποίημα του Αλ. 
Κατακουζηνού και επρόκειτο για διασκευή από χωρικό άσμα του Φάουστ σε εκκλησιαστική 
παρασημαντική, Ιδές σχετικά, Αλ. Κατακουζηνού, Προς την εξέτασιν, Μουσική 1912, 
Κωνσταντινούπολη, σελ. 140-149,150. Ακόμη στις εξετάσεις αυτές παρευρίσκονται πάντα 
πατριαρχικοί αντιπρόσωποι, Γραφείου Πατριαρχικής Κεντρικής Εκπαιδευτικής Επιτροπής, 
Πατριαρχικοί αντιπρόσωποι κατά τας εξετάσεις των Σχολών,Ε.Α.22(1898), σελ. 216.
252 Ήταν βαθύς γνώστης της Αραβοτουρκικής μουσικής, Ανωνύμου, Η Τουρκική Μουσική, 
Μουσική 1915, Κωνσταντινούπολη, σελ. 36. Οι σύγχρονοί του Οθωμανοί μουσικοί 
εξετάζουν με περιέργεια τους ήχους και τα μέλη της εκκλησιαστικής μουσικής και τα οποία 
τους προκαλούν καλή εντύπωση, ό.π., σελ. 37.
253 Ανωνύμου, Η μουσική εν Ταταούλοις το πάλαι, Μουσική 1913, Κωνσταντινούπολη, 
σελ. 71-73. Ο Ονούφριος έψαλλε σ' αυτό το ναό 30 έτη. Μ. Χριστοδούλου, Τα Ταταύλα, 
ό.π., σελ.156.
254Θ. Αριστοκλέους, Βιογραφία Κωνσταντίου του Α ’ του από Σιναίου, εν 
Κωνσταντινουπόλει, 1866, σελ. 180.
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Κοντά στους δόκιμους ψάλτες που διδάσκουν σε κάποια σχολεία, σ' άλλα 
διδάσκουν οι δάσκαλοι που απαγγέλλονται και τον ιεροψάλτη. Ακόμη εκτός 
σχολείων διδάσκει την ίδια χρονική περίοδο ο Ιωάσαφ ο Ρώσος στο 
«κυριακό Σχολείο» του Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου 
Κωνσταντινουπόλεως255.Το έτος 1877 έχουμε πληροφορίες για τη 
συστηματική διδασκαλία της εκκλησιαστικής μουσικής στο Σχολείο του 
Μουχλίου στο Φανάρι256.

Και ενώ η μουσική διδάσκεται σε πολλά σχολεία της Πόλης, όπως 
προαναφέρθηκε, κάποια συστηματοποίηση, όσον αφορά τη διδασκαλία, 
διαφαίνεται το 1879 με τη Διάταξη που κυκλοφόρησε για το εξατάξιο 
Αστικό(Δημοτικό σχολείο), όπου γίνεται λόγος για θρησκευτικό εγχειρίδια 
που χρησιμοποιούνται από τους μαθητές και στα οποία 
συμπεριλαμβάνονται και εκκλησιαστικά τροπάρια με την εκκλησιαστική 
παρασημαντική257, που θα πρέπει να μαθαίνουν οι μαθητές.

Κάνοντας το Πατριαρχείο λίγα χρόνια μετά από την προαναφερθείσα 
Διάταξη ένα βήμα ακόμη προς τη σωστή κατεύθυνση για την επίσημη 
πλέον εισαγωγή της εκκλησιαστικής μουσικής στα σχολεία της Πόλης το 
1887, το Πατριαρχείο ορίζει με το Ομοιόμορφον Πρόγραμμα Δημοτικών 
Σχολείων οι μαθητές των δημοτικών σχολείων της Πόλης να 
εκγυμνάζονται κατά το μάθημα της Ωδικής και στα εκκλησιαστικά 
άσματα258.Το Πρόγραμμα αυτό είχε συνταχθεί από είκοσι δόκιμους 
καθηγητές και δασκάλους της Πόλης και οι οποίοι, αφού συνεδρίασαν με 
την ΠΚΕκπΕ το Μάιο και Ιούλιο του 1886, στη συνέχεια το συνέταξαν για 
να εκδοθεί και να διανεμηθεί στα σχολεία και τις ενορίες259.

Η απουσία βέβαια των ειδικών για τα σχολεία νεότερων 
παιδαγωγικών ασμάτων, που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες της 
εποχής, αλλά και η απροθυμία πολλών δασκάλων να διδάξουν

255 Γ. Παπαδοπούλου, Συμβολαί, ό.π., σελ.450.
256 Πρακτικά ΠΚΕκπΕ, Κώδικας 1874-1892, Συνεδρίαση σελ. 181, όπου δυστυχώς δεν 
αναφέρεται το όνομα του ψάλτη.
257 Ο όρος Αναλυτικά Προγράμματα δεν χρησιμοποιείται ακόμη. Στον Ανατολικό Αστέρα 
της Πόλης γίνεται λόγος για τα παραπάνω, Διάταξις των εν ταις ενιαυσίαις τάξεσι του 
αστικού σχολείου διδασκομένων μαθημάτων, Ανατολικός Αστήρ, Κωνσταντινούπολη, 
29.10.1879.
258 Γ. Παπαδοπούλου, Συμβολαί, ό.π., σελ, 457. Εδώ ο συγγραφέας αναφέρεται στο 
Πρόγραμμα τετραετούς ομοιομόρφου διδασκαλίας δια τα δημοτικά σχολεία συνταχθέν 
υπό ειδικής επιτροπής εκλεγείσης εν συνελεύσει καθηγητών και διδασκάλων μετά της 
Πατριαρχικής Κεντρικής Εκπαιδευτικής Επιτροπής, εγκριθέν υπό της αυτής συνελεύσεως 
και επικυρωθέν υπό της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχου, Εν Κωνσταντινουπόλει, εκ 
του Πατριαρχικού Τυπογραφείου, 1887, σελ. 8,9,11,13 και 19, που συντάχτηκε με τις 
ενέργειες του Κωνσταντίνου Βαλλιάδη, προέδρου τότε της Πατριαρχικής Κεντρικής 
Εκπαιδευτικής Επιτροπής και κυκλοφόρησε το 1887 επί Πατριαρχίας Διονυσίου του Ε'. 
Επίσης ιδές Ανωνύμου, Εκπαιδευτικά, Ομοιόμορφον Πρόγραμμα Δημοτικών Σχολείων, 
Ε .Α.11(1887), σελ. 86-88.
259 Ανωνύμου, Πατριαρχική Κεντρική Εκπαιδευτική Επιτροπή, Ε.Α.12(1887-1888), σελ. 
64,65.
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εκκλησιαστικά άσματα, είχε ωθήσει το Πατριαρχείο να συστήσει το 1894 
το μουσικό σύγγραμμα του Νικολάου Παγανά *Διδασκαλία», για τα Σχολεία 
της Πόλης, το οποίο επαινεί και καλεί τους διευθυντές να το εισαγάγουν 
στα Σχολεία τους, προτρέποντάς τους να το δεχτούν πρόθυμα, «προς 
τελεσψοτέραν διδασκαλίαν της πατρίου μουσικής, ής απαλλοτριωθέντες 
ένεκα ραθυμίας και αγνοίας αναγκαζόμεθα να ενστερνιζώμεθα την 
οθνείαν»260.Το έργο όμως αυτό του Παγανά προσκρούει σε αρνητική 
κριτική, όπως και το επόμενο που θα ακολουθήσει μετά από λίγα χρόνια 
261. Ο Παγανάς επαινεί, σε εισαγωγικό του σημείωμα τον Πατριάρχη 
Κωνσταντίνο τον Ε ' ,  γιατί «έγνω» ότι πρέπει στα σχολεία μας να εισαχθεί 
η «ημετέρα μουσική» αντί της ευρωπαϊκής262.0 ίδιος, γνωρίζοντας ίσως 
την αρνητική έκβαση των εκδόσεών του, είχε ζητήσει γενικά έγκριση για 
τα έργα του από την Πατριαρχική Κεντρική Εκκλησιαστική Επιτροπή του 
Πατριαρχείου ήδη το 1892, προτού δηλ. να εκδόσει το παραπάνω έργο263. 
Μετά από λίγο καιρό η ΠΚΕκκλΕ σε συνεδρίασή της δεν παίρνει σαφή 
θέση264, αυτό όμως δεν εμποδίζει το Πατριαρχείο να συστήσει το έργο αυτό 
αργότερα για τα Σχολεία της Πόλης.

Πάλι το 1894 κυκλοφορεί για πρώτη φορά ένα σημαντικό μουσικό 
βιβλίο του τότε α ' Δομεστίχου του Πατριαρχικού Ναού Ιακώβου 
Ναυπλιώτη, που προοριζόταν για τα Σχολεία της Πόλης. Πρόκειται για το 
πρώτο έντυπο μουσικό βιβλίο που περιέχει σχολικά τραγούδια πρωτότυπα, 
αλλά και πολλά «μετενεχθέντα εκ της ευρωπαϊκής μουσικής γραφής»265, 
με σκοπό αυτά να χρησιμοποιηθούν στα σχολεία της Πόλης. Όλα τα μέλη 
αυτού του βιβλίου είναι σε εκκλησιαστική παρασημαντική. Το μουσικό

260 Ανωνύμου, Έκδοσις μουσικού πονήματος, Ε.Α. 17(1893-1894)0.π., σελ. 152.
261Πρόκειται για το σύγγραμμα του Νικ. Παγανά, Διδασκαλία της καθόλου μουσικής 
τέχνης, ήτοι Γραμματική της μουσικής γλώσσης, Κωνσταντινούπολις, 1893, ιδές και 
Ανωνύμου, Έκδοσις μουσικού πονήματος, Ε.Α. 17(1893-1894),σελ. 152. Πολλοί μουσικοί 
εξέφρασαν αρνητική γνώμη, Βιβλιοκρισία υπό Ψ.(Ψάχος;) κατά της διδασκαλίας της 
καθόλου Μουσικής τέχνης, ήτοι Γραμματική της Μουσικής Τέχνης, Νέα Επιθεώρησις, 
Κωνσταντινούπολη, 30.8.1893 και Ανωνύμου(Β), Βιβλιοκρισία υπό Β. κατά της 
«Διδασκαλίας της καθόλου μουσικής τέχνης ήτοι Γραμματικής της Μουσικής τέχνης», Νέα 
Επιθεώρησις, Κωνσταντινούπολη, 15.7.1893.
262 Ν. Παγανά, Διδασκαλία της καθόλου μουσικής τέχνης, ό.π., σημείωση στην αρχή άνευ 
αρ. σελίδας: «Προς την σπουδάζουσαν νεολαίαν».
263 Ο Παγανάς πριν την έκδοση αυτού του έργου είχε ζητήσει από την ΠΚΕκκλΕ «να λάβει 
υπόψιν τα περί μουσικής έργα αυτού», Πρακτικά ΠΚΕκκλΕ, Κώδικας 1881-1898, 
Συνεδρίαση 15.4.1892, σελ. 17.
264 Μετά όμως από λίγους μήνες η ΠΚΕκκλΕ ανακοινώνει «εαυτήν αναρμόδια» για την 
κρίση του έργου» και διορίζει επιτροπή για την κρίση του αποτελούμενη από το Γ. 
Βιολάκη, Α. Νικολαΐδη, Ε. Παπαδόπουλο και Α. Σπαθάρη, Πρακτικά ΠΚΕκκλΕ, Κώδικας 
1881-1898, Συνεδρίαση 9.9.1892, σελ. 193.
265Ιακ. Ναυπλιώτου, Α ' Δομεστίχου της του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, Φόρμιγξ, ήτοι 
Συλλογή Ασμάτων και Ωδών των μεν μετενεχθέντων εκ της Ευρωπαϊκής μουσικής γραφής 
εις την καθ' ημάς εκκλησιαστικήν, των δε πρωτοτύπως άλως προς χρήσιν των δημοσίων 
σχολείων και παντός φιλομούσου, Εν Κωνσταντινουπόλει, εκ του Πατριαρχικού 
Τυπογραφείου, 1894.Έκδοσις πρώτη αδεία του Υπουργείου της Δημοσίας εκπαιδεύσεως.
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αυτό έργο περιέχει άγνωστες μουσικές συνθέσεις του Ιακώβου 
Ναυπλιώτη, αλλά και συνθέσεις άλλων Κωνσταντινουπολιτών 
δημιουργών266. Με το παραπάνω έργο θα μπορούσαμε να πούμε ότι 
αρχίζει πλέον η συστηματική ενεργοποίηση του Πατριαρχείου στον τομέα 
αυτό, παρόλο που ο Ιάκωβος είχε κατηγορηθεί ως νεοτεριστής γ ι ' αυτό το 
εγχείρημα, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο ίδιος267. Ο Ναυπλιώτης 
διδάσκει άσματα από αυτό το έργο του στα σχολεία της Πόλης, στα οποία 
είχε διατελέσει ο ίδιος μουσικοδιδάσκαλος. Το βιβλίο αυτό πρέπει να είχε 
ευρεία διάδοση, καθότι ο κατάλογος των φιλόμουσων συνδρομητών του 
είναι ογκώδης, κάτι ασύνηθες για τα δεδομένα της εποχής268. Στα 1900 για 
παράδειγμα διδάσκει τη μουσική στην Αστική Σχολή του Φαναριού269.

Ένα χρόνο μετά από την έκδοση αυτού του έργου του Ναυπλιώτη, 
ακολουθεί η πρόταση της Μουσικής Επιτροπής, που είχε συστηθεί το 1895 
επί Ανθίμου του Ζ ' ,  «Περί υποχρεωτικής εισαγωγής της διδασκαλίας της 
εκκλησιαστικής μουσικής εν ταις αστικαίς σχολάίς»270. Αυτή δε φαίνεται να 
επικράτησε και φθίνοντος του 19ου αιώνα εξακολουθεί η εκκλησιαστική 
μουσική να διδάσκεται και πάλι σε προαιρετική βάση. Έτσι το 1895 η 
διδασκαλία στην πρώτη βαθμίδα είναι επιφανειακή και η όλη μαθησιακή 
διαδικασία της μουσικής σε δευτερεύουσα θέση271. Ο Γ. Παχτϊκος εκφράζει

266 Το έργο αυτό περιέχει «μεταφράσεις» διαφόρων ύμνων και ωδών από την ευρωπαϊκή 
στην εκκλησιαστική παρασημαντική, αλλά και πρωτότυπες δημιουργίες των I. 
Ναυπλιώτη(61 μεταφράσεις,4 συνθέσεις, η μία με στίχους του Πέτρου Φιλανθίδη και μία 
σε στίχους Α. Κατακουζηνού «ο διδάσκαλος του σπίνου» σε ήχο πλ. του δ ') , Γ. 
Βιολάκη,(35 μεταφράσεις και 10 συνθέσεις, από τις οποίες οι περισσότερες είναι ύμνοι και 
ωδές προς Σουλτάνο Αβδουλ Χαμίτ και Οικουμενικούς Πατριάρχες Νεόφυτο Η ' , Ιωακείμ 
Β ' και Ιωακείμ Γ ' σε στίχους και πάλι Π. Φιλανθίδη) Μάρκου Βασιλείου(20 μεταφράσεις), 
μία σύνθεση «ε/ς τους τρεις ιεράρχας» του Γερμανού Αφθονίδη σε στίχους Ηλία 
Τανταλίδη, ένα «άσμα Σιναϊτών κατ' Αλφάβητον, Άναρχος Θεός καταβέβηκεν»σε 
μελοποιΐα Ιακώβου Ναυπλιώτη, Λειτουργικά «Αρχαία διορθωθέντα παρά Ιακώβου Α ’ 
Δομεστίχου», χωρίς Αξιόν Εστί σε ήχο πλ του Δ ' ,  Λειτουργικά του Γ. Ραιδεστινού σε ήχο 
β ' χωρίς Αξιόν Εστί, Λειτουργικά του Μάρκου Βασιλείου σε ήχο πλ. του Δ ' χωρίς Αξιόν 
Εστί και ένα Αξιόν Εστί του Ιακώβου Α '  Δομεστίχου σε ήχο πλ. του α ' ,  εκ του κε. Η 
θεματολογία των παραπάνω «μεταφράσεων» είναι ο Θεός, ο Χριστός, η Παναγία, η 
εκκλησία, το Πάσχα, η Γέννηση, η προσευχή, ψαλμικοί στίχοι, η μητέρα, το σχολείο, τα 
μαθήματα, άσματα σε έναρξη μαθημάτων και στις εξετάσεις, η εργασία, η γυμναστική, η 
φύση, η σελήνη, ο ήλιος, τα βουνά, οι εποχές, η μέρες, οι μήνες, η νύχτα, τα ζώα, τα 
πτηνά, τα άνθη, οι εποχές, οι μέρες, ο ναύτης, τα ορφανά, η αυτάρκεια, η νοσταλγία, η 
άμιλλα, οι αλιείς και οι κυνηγοί.
267Ι.Ναυπλιώτου, Α '  Δομεστίχου της του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, Φόρμιγξ, ήτοι 
Συλλογή Ασμάτων και Ωδών, ό.π. Πρόλογος, α. σ.
268 Ι.Ναυπλιώτου, Α ' Δομεστίχου της του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, Φόρμιγξ, ό.π., σελ. 
233-268.
269 Πρακτικά ΠΚΕκπΕ, Κώδικας 1898-1903, σελ. 236.
270 Ανωνύμου, ΕΜΣ εν τοις Πατριαρχείοις, Ε.Α. 23(1899), σελ. 415.
271Θ Παχτϊκος εκφράζει ακόμα και την απορία του για το ότι η μουσική δε θεωρείται 
παιδαγωγικό μάθημα στα σχολεία της Πόλης εκτός ελάχιστων εξαιρέσεων , Γ.Παχτίκου Τα 
καθ' ημάς Εκπαιδευτήρια και η Μουσική, Νεολόγος, Κωνσταντινούπολη, 16.9.1895 και
18.9.1895.
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την απορία του για την αποκλειστική διδασκαλία του πιάνου, λυρικών 
ποιητών και αρχαίων τραγωδιών σε μαθητές και μαθήτριες272, σε αρκετά 
σχολεία της Πόλης, χωρίς όμως να διδάσκεται παράλληλα και η φωνητική 
μουσική, που κατά την άποψή του, μόνο αυτή μπορεί να διεγείρει τα 
ψυχικά συναισθήματα273. Ο ίδιος αναφέρεται στην τραγική, όπως τη 
χαρακτηρίζει, κατάσταση των μαθητών στα της μουσικής, μια που δεν 
είναι σε θέση ούτε και ένα απλό ελληνικό άσμα να τραγουδήσουν274.

Όλες όμως αυτές οι ενέργειες των προηγουμένων ετών αποτελούσαν 
στην ουσία και το έναυσμα, αλλά και την τρόπον τινά ωρίμανση, για την 
μερική και αργότερα ολοκληρωτική επισημοποίηση της παρουσίας της 
εκκλησιαστικής μουσικής στα σχολεία και σταδιακά την έφεραν στα σχολεία 
ως αναπόσπαστο μέρος του προγράμματος.Ανεπίσημα η θέση της 
εκκλησιαστικής μουσικής στην καθημερινή ζωή και πράξη του σχολείου 
είναι δεδομένη275, αλλά από τα τέλη του αιώνα αρχίζουν να υπάρχουν οι 
τάσεις και για την επισημοποίηση και της ευρωπαϊκής, που ήδη διδάσκεται 
ανεπίσημα, αλλά και που αποτελεί μέρος της μουσικής κουλτούρας των 
Ελλήνων της Πόλης. Για την ευρωπαϊκή είναι χαρακτηριστικό ότι στα 1896, 
όταν εκδόθηκε το μουσικό τεύχος του Γ. Παχτίκου Απόλλων 
Μουσηγέτης275, που ήταν θεωρητικό μουσικό έργο με ευρωπαϊκό 
προσανατολισμό και με την ευρωπαϊκή παρασημαντική, ο συγγραφέας του 
Γ. Παχτϊκος το υπέβαλε μετά από ένα χρόνο στην Πατριαρχική Κεντρική 
Εκπαιδευτική Επιτροπή για έγκριση και εισαγωγή στα σχολεία, η Επιτροπή 
αυτή του Πατριαρχείου ανέβαλε τη λήψη της απόφασης για το έργο, 
προσπαθώντας εκείνη τη χρονική στιγμή να αποφύγει την έμμεση και 
επίσημη αναγνώριση της διδασκαλίας της ευρωπαϊκής στα σχολεία της 
Πόλης, κάτι που βέβαια ήδη υπήρχε στην πράξη, αλλά καθιερώθηκε στη 
συνέχεια και μετά από την επισημοποίηση της εκκλησιαστικής277.Αλλωστε 
ήταν η πρώτη φορά που την απασχολούσε το θέμα της ευρωπαϊκής 
μουσικής και το δίλημμα της επιτροπής ήταν σαφές: Εάν αναγνώριζε το 
βιβλίο ως διδακτικό εγχειρίδιο, τότε αναγνώριζε και τη διδασκαλία της 
ευρωπαϊκής μουσικής «ως ένα των παρ' ημίν εκπαιδευτικών παραγόντων»

272 Γ. Παχτίκου, Τα καθ' ημάς Εκπαιδευτήρια και η Μουσική, ό.π., 18.9.1895. Ειδικά στα 
εκπαιδευτήρια των θηλέων το πιάνο, το κλειδοκύμβαλο, όπως το αποκαλούσαν τότε, ήταν 
αναπόσπαστο μουσικό όργανο του κάθε εκπαιδευτικού ιδρύματος, όπως μας μαρτυρούν 
και σήμερα υπερήλικες κάτοικοι της Πόλης.
273 Γ. Παχτίκου, Τα καθ' ημάς Εκπαιδευτήρια και η Μουσική, ό.π., 16.9.1895.
274 Γ, Παχτίκου, Τα καθ' ημάς Εκπαιδευτήρια και η Μουσική, ό.π., 18.9.1895.
275 Το 1896, η Ε.Α. δημοσιεύει «Άσμα Παιδαγωγικόν προς χρήσιν των Αρρεναγωγείων και 
Παρθεναγωγείων»,Ε.Α.20(ί896-1897), σελ.5, κάτι που ασφαλώς δείχνει και τη θέληση 
της Εκκλησίας για τη συστηματικοποίηση της μουσικής παιδείας.
276 Γ. Παχτίκου, Απόλλων Μουσηγέτης, Αθήναι, 1895.
277 Ο Γ.Παχτϊκος είχε αναφέρει στην αίτηση κρίσης του ότι το προορίζει για τα σχολεία 
αλλά η ΠΚΕκπΕ παρέπεμψε το θέμα στον Πατριάρχη, Πρακτικά ΠΚΕκπΕ, Κώδικας 1892
1898, Συνεδρίαση 5.7.1896, σελ. 159.
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και τότε παράλληλα θα έπρεπε να επιτρέπει στο εξής τη διδασκαλία των 
θρησκευτικών ασμάτων «διά υπό πιθανόν εγκριθησομένης τοιαύτης 
ευρωπαϊκής μουσικής»276.

Η τελευταία πενταετία του 19ου αιώνα πάντως είναι η πενταετία κατά 
την οποία εισέρχονται και τυπικά η εκκλησιαστική αλλά και ευρωπαϊκή στα 
σχολεία. Έτσι για πρώτη φορά η εκκλησιαστική μουσική εισέρχεται ως 
επίσημο διδακτέο μάθημα στα σχολεία της στοιχειώδους εκπαίδευσης, αλλά 
και ως μέρος του γενικού αναλυτικού προγράμματος των σχολείων το έτος 
1897. Με το Αναλυτικόν Πρόγραμμα που εκδίδει279, το Οικουμενικό 
Πατριαρχείο επί Πατριαρχίας του Κωνσταντίνου του Ε ' θεσμοθετεί μια 
υπάρχουσα από δεκαετιών πρακτική διδασκαλίας των βασικών στοιχείων 
της εκκλησιαστικής μουσικής στα σχολεία της Πόλης και παράλληλα δίνει 
έμφαση στην οργανωμένη κατά το δυνατόν μουσική διδασκαλία στις 
ανώτερες τάξεις του δημοτικού σχολείου, βάζοντας την παρασημαντική ως 
μέρος του ωρολογίου προγράμματος. Συγκεκριμένα γίνονται οι εξής νέες 
ρυθμίσεις σχετικά με το μάθημα της εκκλησιαστικής μουσικής: Η 
εκκλησιαστική μουσική που θα διδάσκεται στους μαθητές των 
πρωτοβάθμιων σχολείων, χωρίς την συνοδεία μουσικών οργάνων και είναι 
καθαρά φωνητική, ονομάζεται Ωδική280. Η Ωδική μετονομάζεται σε 
Εκκλησιαστική Μουσική για τις τάξεις ε, στ, και ζ '  του δημοτικού 
Σχολείου, κάτι που σημαίνει ότι το μάθημα είχε περισσότερες απαιτήσεις281. 
Σύμφωνα με το Αναλυτικό αυτό Πρόγραμμα282 η εκκλησιαστική μουσική

278 Πρακτικά ΠΚΕκπΕ, Κώδικας 1892-1898, Συνεδρίαση 5.7.1896, σελ.160.Το 
εντυπωσιακό είναι ότι το έργο αυτό διδάχτηκε αργότερα στη Μουσική Σχολή του ΕΜΣ.
279 Αναλυτικόν Πρόγραμμα των Αστικών Σχολών των αρρένων και των θηλέων της 
Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως, Εν Κωνσταντινουπόλει, 1897, Εκ του Πατριαρχικού 
τυπογραφείου. Απόσπασμα από το παραπάνω στο Παράρτημα της παρούσης. Ο 
Πατριάρχης Κωνσταντίνος με έγγραφό του προτρέπει στην αυστηρή εφαρμογή του 
Προγράμματος αυτού και τη συμμόρφωση αναφέροντας ότι «πάσα παρατηρουμένη 
παράβασις τούτων επιβαρύνει διά σοβαρός ευθύνης τους υπαιτίους»,Εκκλησιαστικό 
Έγγραφα, Ε.Α. 21(1897-1898), σελ.195.
280 Ενώ ο Γ. Παχτϊκος Ωδική ονομάζει τη φωνητική διδασκαλία της Ευρωπαϊκής μουσικής 
χωρίς να παρεμβάλλεται κάποιο μουσικό όργανο, Γ. Παχτίκου, Τα καθ' ημάς 
Εκπαιδευτήρια και η Μουσική, Νεολόγος, ό.π., 16.9.1895 και 18.9.1895, ο όρος αυτός 
αργότερα προσλαμβάνει καθαρά την έννοια της μνημονικής και απλής διδασκαλίας και 
των εκκλησιαστικών ύμνων, όπως το « Είδομεν το φώς, Απολυτίκια των οκτώ ήχων κτλ.» 
σε παιδιά των Αστικών Σχολείων, ιδές σχετικά Αναλυτικόν Πρόγραμμα των Αστικών 
Σχολών των Αρρένων και των θηλέων της Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως, ό.π., σελ. 
8, 38.0 Π. Φιλανθίδης ονομάζει την ωδική «φενάκη» και άσκοπη στα σχολεία και ο ίδιος 
είναι υπέρ της συστηματικής διδασκαλίας της εκκλησιαστικής μουσικής στα ελληνικά 
σχολεία της Πόλης, δηλ. όλων των μουσικών χαρακτήρων, των ήχων, των γενών, του 
ποιού και του ποσού, αλλά και των μελών και των άφωνων υποστάσεων, Π. Φιλανθίδου, 
Η καθ' ημάς Εκκλησιαστική Μουσική εν σχέσει προς τας των άλλων εθνών, ΠΕΑ, 
Ε',Κωνσταντινούπολη, 1902, σελ. 175.
2Β1Αναλυτικόν Πρόγραμμα των Αστικών Σχολών των Αρρένων και των θηλέων της 
Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως, ό.π., σελ.39 και εξής.
282 Ο όρος Διάταξη δίνει την θέση του στον όρο Αναλυτικόν Πρόγραμμα.
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θα πρέπει να διδάσκεται σ' όλα τα Αστικά Σχολεία της Πόλης από το έτος 
1897 και εξής από 2 ώρες την εβδομάδα σε κάθε τάξη του επταταξίου 
αστικού σχολείου. Για τα Αστικά των Αρρένων και μετά από την Ε ’ τάξη το 
μάθημα αποκαλείται εκκλησιαστική μουσική και αρχίζει να διδάσκεται η 
θεωρία της, ενώ σ' όλες τις υπόλοιπες ανώτερες τάξεις των δημοτικών 
(αστικών) θηλέων παραμένει δίωρο μάθημα Ωδικής.

Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα είναι κοινό για τα σχολεία αρρένων και 
θηλέων όσον αφορά την διδακτέα ύλη της ωδικής, ενώ στα Αστικά των 
αρρένων στις τάξεις ε ’ , σ τ ’ , ζ ’ , και η ’ , η Ωδική μετατρέπεται σε 
εκκλησιαστική μουσική και στα θηλέων παραμένει Ωδική έως και την 
τελευταία τάξη, όπως προαναφέραμε. Το Αναλυτικό αυτό πρόγραμμα από 
την Ε ’ τάξη και μετά, για τα αρρένων προβλέπει την έναρξη της 
διδασκαλίας της παρασημαντικής και της θεωρίας της, ενώ στα θηλέων, 
παρόλο που διαφοροποιείται ελαφρώς, παραμένει Ωδική, όπως αναφέραμε, 
δεν προχωρεί όμως στη διδασκαλία της θεωρίας της εκκλησιαστικής 
μουσικής. Συγκεκριμένα, στο δίωρο πρόγραμμα της εβδομάδας στις τάξεις 
α ’ / β ’ , γ ’ , δ ’ των αρρένων και των θηλέων οι μαθητές διδάσκονται 
μονόφωνα άσματα, Κύριε ελέησον, Ευλογητάρια, Λειτουργικά, Τα 
αναστάσιμα Απολυτίκια και τους Πολυχρονισμούς του Πατριάρχου και του 
Σουλτάνου , των οποίων η ύλη μοιράζεται στις τάξεις αυτές 283. Με την Ε ’ 
τάξη αρχίζει για τα σχολεία των αρρένων η «διατονική κλίμαξ και η 
διδασκαλία επί του πίνακος των χαρακτήρων των φθόγγων και της 
συνθέσεως αυτών, συνεχής παραλλαγή και υπερβατή, παράλληλα δε και οι 
άχρονες υποστάσεις. Στην έκτη τάξη γίνεται η διδασκαλία των Εωθινών και 
στην Ζ ’ , όπου ολοκληρώνεται το δημοτικό, διδάσκονται τα Ιδιόμελα της 
Μεγάλης Τεσσαρακοστής, Δοξολογίες, Χερουβικά και Κοινωνικά. Στα 
Σχολεία όμως των θηλέων, ενώ μέχρι την Δ ’ το πρόγραμμα σχεδόν είναι 
κοινό284, στη Ε ’ τάξη το πρόγραμμα προβλέπει μόνο τα Ευλογητάρια και 
μονόφωνα άσματα, στις δε δύο τελευταίες τάξεις «δίφωνα και τρίφωνα 
άσματα, Ύμνος εις την Α.Α. Μεγαλειότητα τον Σουλτάνον, εις την 
Α.Θ.Παναγιότητα τον Οικουμενικόν Πατριάρχην, εις τους ιδρυτάς και 
ευεργέτας»285. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι δε δίνεται η ευκαιρία στις 
μαθήτριες να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους στη θεωρία της εκκλησιαστικής 
και οι γνώσεις τους παραμένουν λιγοστές και σχετικά απλοϊκές σε σύγκριση 
μ' εκείνες των αρρένων μαθητών.

283 Αναλυτικόν Πρόγραμμα των Αστικών Σχολών των Αρρένων και των θηλέων της 
Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως, ό.π., σελ. 38-39.
284 Στα Αστικά σχολεία των θηλέων δεν αναφέρονται οι Πολυχρονισμοί αυτοί, Αναλυτικόν 
Πρόγραμμα των Αστικών Σχολών των Αρρένων και των θηλέων της Αρχιεπισκοπής 
Κωνσταντινουπόλεως, ό.π., σελ. 63.
2Β5Αναλυτικόν Πρόγραμμα των Αστικών Σχολών των Αρρένων και των θηλέων της 
Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως, ό.π., σελ. 64.
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Το κατά πόσο όμως βρήκε εφαρμογή στην πράξη αυτό το Αναλυτικό 
πρόγραμμα είναι κάτι το αμφίβολο, καθότι έχουμε στη συνέχεια αρκετές 
μαρτυρίες για τη μη εφαρμογή και αυτού του προγράμματος σ ' όλα γενικά 
τα σχολεία της Κωνσταντινούπολης, αλλά και για τον επιφανειακό τρόπο 
με τον οποίο εξακολουθούν να μαθαίνουν την μουσική τα παιδιά των 
σχολείων. Πάντως αποτέλεσε τη διδακτική βάση πάνω στην οποία 
στηρίχτηκαν όλες οι μετέπειτα μουσικές παραδόσεις.

Όσον αφορά τώρα την ευρωπαϊκή, δύο περίπου χρόνια μετά το 
Πρόγραμμα αυτό, τον Οκτώβριο του 1899, το Πατριαρχείο δια της 
Πατριαρχικής Κεντρικής Εκπαιδευτικής Επιτροπής, η οποία πριν από τρία 
χρόνια στην περίπτωση του Γ. Παχτίκου ήταν διστακτική, τώρα 
αποφασίζει και εγκρίνει «την συστηματικήν διδασκαλίαν της ευρωπαϊκής 
μουσικής» στα σχολεία της Πόλης, χωρίς βέβαια να δίνει τις λεπτομέρειες 
γύρω από τον τρόπο διδασκαλίας του μαθήματος και αναφέροντας μόνο τις 
18 ώρες διδασκαλίας ως μέσο όρο για κάθε μήνα και για την ευρωπαϊκή, 
αλλά και για την εκκλησιαστική μουσική286. Στη συζήτηση που γίνεται για 
το θέμα αυτό στην Επιτροπή παίρνει μέρος μεταξύ άλλων και ο Ε. 
Αμαξόπουλος, που υποστηρίζει ότι θα πρέπει στις τάξεις Α, Β, Γ, και Δ ' του 
δημοτικού σχολείου να διδάσκεται η μουσική από 6 ώρες την εβδομάδα, 
οι τρεις για παιδικά άσματα και οι τρεις για εκκλησιαστικά άσματα. Τα 
παιδιά σύμφωνα με τον ίδιο είναι συνηθισμένα από το περιβάλλον τους 
στις εκκλησιαστικές μελωδίες και έτσι μπορούν να τις μάθουν ευκολότερα. 
Για την Ε ' και Σ τ ' τονίζει ότι πρέπει να διδάσκεται η παρασημαντική ή από 
τον ιεροψάλτη της ενορίας ή από μουσικό ειδικό και να διδάσκεται η 
μουσική ως τέχνη.

Στα 1902 δημοσιεύεται ένα Υπόμνημα προς τον Οικουμενικό 
Πατριάρχη Ιωακείμ τον Γ ' ,  που μόλις είχε ανέλθει στο θρόνο για δεύτερη 
φορά287.Στο υπόμνημα αυτό ο μουσικός Ξ.Αστεριάδης υποστηρίζει ότι 
«ούτε η εκκλησιαστική, ούτε η δημώδης δύνανται αυτούσιοι να 
εξυπηρετήσωσι τον παιδαγωγικόν σκοπόν και την ανάγκην των σχολείων, 
αλλά ετέρα τις εις την μέσην οδόν και απορρέουσα εξ αμφοτέρων»288. Είχε 
προηγηθεί και η αρνητική τοποθέτηση του Πατριαρχείου προς τη 
διδασκαλία της δημοτικής μουσικής στα Σχολεία, που εκφράστηκε μέσω 
της Εκκλησιαστικής Αλήθειας289.Αυτή βέβαια η αντίθεση προς το δημοτικό

286 Πρακτικά ΠΚΕκπΕ, Κώδικας 1898-1903, Συνεδρίαση 24.10.1899, σελ. 120-121. Το 
κείμενο ιδές στο Παράρτημα της παρούσης.
287 Ξ. Γ. Αστεριόδου, Η διδασκαλία της Μουσικής εν τοις Ημετέροις Σχολείοις, 
Ε.Α.26(1902), σελ. 317-321 και 433-437.(Δημοσιεύτηκε σε δύο συνέχειες)
288Ξ. Γ. Αστεριόδου, Η διδασκαλία της Μουσικής εν τοις Ημετέροις Σχολείοις, ό.π., 
σελ.317.
289 Στην Εισαγωγή της σύνταξης της Ε.Α. στο παραπάνω υπόμνημα, αναφέρεται ότι καλό 
είναι να αποφεύγεται η διδασκαλία των δημοτικών τραγουδιών «καθ 'ότι αυτά έχουν ίδιον 
προορισμόν και ίδιους τόπους εκτελέσεως», Ξ. Γ. Αστεριόδου, Η διδασκαλία της Μουσικής 
εν τοις Ημετέροις Σχολείοις, ό.π., σελ. 317.
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τραγούδι ίσως είχε τις ρίζες της στην ίδια την πολίτικη κοινωνία, που 
θεωρούσε κάτι το απρεπές την εκμάθηση δημοτικών τραγουδιών και 
ακόμη πολλά εκπαιδευτήρια ήθελαν μόνο ευρωπαϊκή μουσική290. Ο 
Αστεριάδης στη συνέχεια αναλύει τις σκέψεις του για τη μουσική σ ' όλες 
τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, επικεντρώνοντας τις θέσεις του στην 
αναγκαιότητα διορισμού εξειδικευμένων δασκάλων της μουσικής στα 
δημοτικά σχολεία και υπεραμυνόμενος του Αναλυτικού προγράμματος του 
1897, δέχεται ότι στις τελευταίες τάξεις του δημοτικού είναι απαραίτητη η 
εκμάθηση και της παρασημαντικής291.Καταλήγοντας δέχεται ότι μόνο η 
φωνητική διδασκαλία και όχι η διδασκαλία με συνοδεία οργάνου της 
εκκλησιαστικής μουσικής μπορεί να φέρει αποτελέσματα και ότι η μουσική 
εκπαίδευση στα σχολεία της εποχής πρέπει να τύχει αναβάθμισης292.

Στην ανατολή τώρα του νέου αιώνα φαίνεται και πάλι ότι δεν 
είχαν επικρατήσει στο βαθμό που ήταν απαραίτητο τα εκκλησιαστικά 
άσματα στα Σχολεία και, ενώ είχε θεσμοθετηθεί η υποχρεωτική διδασκαλία 
της παρασημαντικής, οι μαθητές εξακολουθούν να διδάσκονται μόνο 
πρακτικά «κατ' ακοήν» και κατά «πρωτογενή τρόπον», μάλιστα 
παρατηρούνταν το φαινόμενο της διδασκαλίας της μουσικής σε αρκετά 
σχολεία μόνο κατά τους δύο ή ένα τελευταίο σχολικό μήνα293 για να 
μπορέσουν οι μαθητές να τραγουδήσουν κατά την εορτή και την 
εκδήλωση των εξετάσεων και με σκοπό να προκαλέσουν εντύπωση στο 
ακροατήριο294. Γι' αυτό το λόγο ίσως το Πατριαρχείο αναγκάζεται να 
επανεγκρίνει και στην ουσία να προτείνει εκ νέου την εισαγωγή της 
μουσική της Εκκλησίας, αυτή τη φορά τροποποιώντας προηγούμενη 
προτροπή του και επιτρέποντας τώρα την εισαγωγή και της δημοτικής 
μουσικής στα σχολεία: «Εγκρίνεται ίνα εν τοις καθ'ημάς εκπαιδευτικοίς 
καθιδρύμααι αρρένων και θηλέων διδάσκονται και άσματα επί τη βάσει της 
ιερός τε και δημώδους ημών μελωδίας». Παράλληλα συστήνει, όπως είχε 
συμβεί το 1894, μέσω της ΠΚΕκκλΕ, και πάλι για τα Σχολεία της Πόλης 
ένα έργο του Ν. Παγανά αυτή τη φορά, τη Μουσική Παιδαγωγία, η οποία 
απασχόλησε επί μακρόν τους μουσικούς κύκλους της Πόλης, την ΠΚΕκκλΕ

290 Γ. Παχτίκου, η Εκκλησιαστική ημών μουσική, Ταχυδρόμος, 19.8.1900.
291 Ξ. Γ. Αστεριόδου, Η διδασκαλία της Μουσικής εν τοις ημετέροις Σχολείοις, ό.π., 
σελ.436.
292 Ξ.Γ. Αστεριόδου, Η διδασκαλία της Μουσικής εν τοις Ημετέροις Σχολείοις, ό.π., σελ. 
437.
293 Το 1897 η ΠΚΕκπΕ εγκρίνει την πρόσληψη ψαλτών της ενορίας, για να εκγυμνάσουν 
για λίγο χρονικό διάστημα τις μαθήτριες των Παρθεναγωγείων, προκειμένου αυτές να 
ψάλλουν μόνο κατά τις εξετάσεις, Πρακτικά ΠΚΕκπΕ, Κώδικας 1892-198, Συνεδρίαση 
3.7.1897, σελ. 223.
294 Γ  Λ. Παχτίκου, Η μουσική εν τοις παρ' ημϊν Εκπαιδευτηρίοις, Φόρμιγξ, Αθήναι,
15.11.1903.Η κατάσταση αυτή της εκγύμνασης μόνο για τις εξετάσεις συνεχίστηκε και 
αργότερα, Ανωνύμου, Η Σχολική Μουσική και τα Επιδεικτικά Σχολικά άσματα, Μουσική 
1912, σελ. 215., Γ. Μισαηλίδου, Η Μουσική εις τα Σχολεία μας, Μουσική,1913, 
Κωνσταντινούπολη,σελ.135.
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και τον Εκκλησιαστικό Μουσικό Σύλλογο για διάστημα πολλών ετών295.0 
ίδιος ο Παγανάς στα 1897, είχε μελοποιήσει και τονίσει και «άσμα 
ψαλλόμενον εις την εορτήν των Τριών Ιεραρχών»296 και γύρω στο 1901 
εξέδωσε το Μουσικό Κόσμο στην Πόλη, με το οποίο μουσικό έργο είχε

295Εκκλησιαστικά Χρονικά, Έγκριση διδασκαλίας Ασμάτων, Ε.Α. 27 (1903),σελ. 341. Και 
το έργο αυτό του Ν. Παγανά, (Μουσική Παιδαγωγία, ήτοι άσματα εκκλησιαστικά, 
σχολειακά και άλλα διάφορα ερρύθμως μελοποιηθέντα επί τη βάσει της δημώδους ημών 
μελωδίας, προς χρήσιν των Παρθεναγωγείων και Αρρεναγωγείων, Εν Κωνσταντινουπόλει, 
1897), παρόλο που έφερε στο εξώφυλλό του «εγκρίσει της Μ. του Χριστού Εκκλησίας» 
και είχε τυπωθεί στο Πατριαρχικό Τυπογραφείο, προσέκρουσε σε οξεία κριτική. Οι 
ιεροψάλτες Κωνσταντινούπολης(Συνολικά 20, μεταξύ τους ο Γ. Βιολάκης, ο I. 
Ναυπλιώτης, ο Κ. Κλάββας, ο Ε. Παπαδόπουλος, ο Γ. Πρωγάκης, ο Ν. Καμαράδος) με 
αίτησή τους ζήτησαν από την ΠΚΕκκλΕ να το καταδικάσει με Πατριαρχική και Συνοδική 
Εγκύκλιο, «ως εισάγον θεωρίας καινός την καθ/ερωμένην τη εκκλησία μουσικήν», ακόμη 
«απετόλμησε να παραφθείρη την αρχαίαν Ελληνικήν Μουσικήν κατά το μέλος, τον 
ρυθμόν και την γραφήν, και να εισαγάγη θεωρίας καινός άλως διαφόρους προς την 
νενομισμένην και καθιερωμένην τη Εκκλησία μουσικήν»,στΓ\ν ίδια συνεδρίαση διαβάζεται 
και η αίτησή του, με την οποία ζητά να μη συμπεριληφθούν στην επιτροπή που θα το 
κρίνει, οι παραπάνω ψάλτες. Τελικά στη ίδια και πάλι συνεδρίαση σχηματίζεται επιτροπή 
που τους εξαιρεί και η νέα, αποτελούμενη από τους «Α. Σπαθάρη, Κ. Ζαχαριάδη, Γ. 
Παχτίκο, Πολ. Παχείδη και Ο. Γαϊτανάκη» θα πρέπει να υποβάλει πόρισμα στον Πατριάρχη 
για το έργο, Πρακτικά ΠΚΕκκλΕ, Κώδικας 1898-1902, Συνεδρίαση 5.6.1898, σελ. 19,20. 
Μετά από λίγες μέρες παραιτείται όλη η παραπάνω επιτροπή των μουσικών, Πρακτικά 
ΠΚΕκκλΕ, Κώδικας 1898-1902, Συνεδρίαση 19.6.1898, σελ. 24.Το Πατριαρχείο βλέποντας 
ότι η επιτροπή αυτή θα παραιτηθεί, απευθύνεται στους ψάλτες που ζήτησαν την καταδίκη 
του βιβλίου, να αναφέρουν εντός δεκαπέντε ημερών «το καινότροπον και καινοφανές του 
έργου». Οι ψάλτες ανταποκρίνονται και στέλνουν τέσσερεις εκθέσεις που είναι Έκθεσις 
Α'(Γ. Βιολάκη, Ε. Παπαδοπούλου, Ν. Καμαράδου και Γ. Παπαδοπούλου^,Εκθεσ/ς β 'του  Γ. 
Παχτίκου, Έκθεσις Γ ' του Π. Παχείδη και Έκθεσις Δ ' του Ο. Γαϊτανάκη, ΠΕΑ, 1900, Εν 
Κωνσταντινουπόλει, σελ. 8-66. Η πρώτη έκθεση τεκμηριώνει επιστημονικά τις θέσεις 
αυτών που την υπογράφουν. Μετά από λίγους μήνες ο Παγανάς απολογείται με αίτησή 
του, ζητώντας να απορριφθούν οι αιτιάσεις των 20 ιεροψαλτών και ο Πατριάρχης 
παραπέμπει το θέμα του βιβλίου του στον ΕΜΣ, όπως και αυτή την αίτηση του Παγανά, 
Πρακτικά ΠΚΕκκλΕ, Κώδικας 1898-1902, Συνεδρίαση 9.10.1898, σελ. 43. Μετά από ένα 
χρόνο όμως, το 1899, το βιβλίο απορρίφτηκε από τη νεοσύστατη τεχνική Επιτροπή του 
ΕΜΣ ως «καταστρέφον τον ρυθμόν και την γραφήν», Έκθεσις της Ειδικής Τεχνικής 
Επιτροπής, ΠΕΑ Β ' ,  (1900), Εν Κωνσταντινουπόλει, 1900, σελ. 66-67. Επίσης το 
απορρίπτει και ο ίδιος ο ΕΜΣ, ΠΕΑ, σελ.67. Ο ίδιος ο Παγανάς, με δημοσίευσή του στον 
τοπικό τύπο, ζητά το λόγο, Ν. Παγανά, Διατριβή κατά της τεχνικής επιτροπής του ΕΜΣ 
της καταδικασάσης την «Μουσικήν Παιδαγωγίαν», Νέα Εφημερίς, Κωνσταντινούπολη, 7-9 
Οκτωβρίου 1900. Επανερχόμενος και πάλι στο ίδιο θέμα στις 2.11.1902 ζητά αυτή τη 
φορά όλως παραδόξως από την ΠΚΕκπαιδευτική Επιτροπή του Πατριαρχείου, που δεν είχε 
σχετική αρμοδιότητα ή ανάμιξη στην υπόθεση, το αντίγραφο της αρχικής αίτησης των 
είκοσι ιεροψαλτών της Πόλης, του έτους 1898, οι οποίοι τότε είχαν ζητήσει να 
καταδικαστεί το έργο του, Πρακτικά ΠΚΕκπΕ, Κώδικας 1898-1903, Συνεδρίαση 2.11.1902 
σελ. 307. Και ο Κ. Ψάχος είχε δημοσιεύσει κριτική κατά της «Μουσικής Παιδαγωγίας», Κ. 
Ψάχου, Βιβλιοκρισία «Μουσικής Παιδαγωγίας», Κωνσταντινούπολις, 6.2.1898, όπως 
παλαιότερα και κατά της «Γραμματικής της Μουσικής Τέχνης», ιδές υποσ. 235.Τελικά το 
1903, όπως αναφέραμε, το Πατριαρχείο το προτείνει ως διδακτικό εγχειρίδιο.
296 Ν. Παγανά, Άσμα ψαλλόμενον εις την εορτήν των Τριών Ιεραρχών, Ε.Α. 20(1896-
1897), σελ. 368-368.
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ασχοληθεί και η τεχνική Επιτροπή του Εκκλησιαστικού Μουσικού 
Συλλόγου297.

Δεν είναι βέβαια μόνο η ιερά και δημώδης μελωδία, σύμφωνα με την 
οποία οι μαθητές διδάσκονται και τραγουδούν στις ευκαιρίες που τους 
δίνονται στα σχολεία, αλλά και οι παραλλαγές διάφορων δυτικών 
τραγουδιών προσαρμοσμένες στα ελληνικά με την συνοδεία πιάνου, που 
όπως φαίνεται είχαν επικρατήσει κατά τις εκτός ναού εκκλησιαστικού 
χαρακτήρα εκδηλώσεις. Αυτός ο «ενστερνισμός των οθνείων», για τον 
οποίον είχε γίνει λόγος πριν από δέκα χρόνια, προκαλεί τώρα συζήτηση 
γύρω από την αποδοχή ή μη των δυτικών προτύπων στη σχολική μουσική 
και ένα κράμα των δύο που διακρίνεται στην εφαρμογή της σχολικής 
διδασκαλίας της μουσκής. Παρατηρούνταν λοιπόν στην Πόλη το φαινόμενο 
της ανάμιξης των εκκλησιαστικών ακουσμάτων με οργανική δυτική 
μουσική, αρχής γενομένης στα τελευταία έξι χρόνια του 19ου αιώνα, αλλά 
και έως το τέλος της δεύτερης δεκαετίας του 20ού.

Έτσι, όταν ο Πατριάρχης επισκέπτεται το 1895 το Ιωακείμειο 
Παρθεναγωγείο, για να παρευρεθεί στη τελετή της επίδοσης των 
πτυχίων298, οι μαθήτριες ψάλλουν τον Πατριαρχικόν Ύμνον με συνοδεία 
πιάνου299, κάτι που ασφαλώς είχε παλαιά παράδοση, αλλά που ήταν 
εντελώς πρωτόγνωρο να χρησιμοποιηθεί αυτό με την παρουσία 
Πατριάρχου. Άλλες φορές ψάλλουν τραγούδια που είναι μεν στα ελληνικά, 
τα μουσικά όμως μέλη είναι γερμανικά, γαλλικά κ.ά300. «Ακούονται 
δηλονότι έν τισι παρ' ημίν σχολείοις αναμίξ ήχοι Γερμανικών, Γαλλικών 
Ιταλικών και άλλων εθνικών ασμάτων», αναφέρει ο Παχτϊκος, αποδίδοντας 
το φαινόμενο στην απουσία ειδικών δασκάλων και στην ξενότροπη 
διδασκαλία της μουσικής301. Τον Ιούνιο του 1902, στη σχολική γιορτή για 
τις εξετάσεις του Ζωγραφείου Γυμνασίου, κατά την οποία ήταν παρών ο 
Πατριάρχης, μεταξύ άλλων εκτελούνται και «ενόργανα κομμάτια», τα οποία 
μάλιστα δεν υπήρχαν στο «Πρόγραμμα» και που προκόλεσαν τον 
αιφνιδιασμό του Μητροπολίτη Σάρδεων Μιχαήλ Κλεόβουλου, που

297 Ανθίμου, Μητροπολίτου Αμασείας, Έκθεσις των κατά το Δ ' συλλογικόν έτος 
πεπραγμένων, αναγνωσθείσα εν τη της 20 Σεπτεμβρίου 1902 ΝΣΤ' τακτική Συνεδριάσει, 
ΠΕΑ, Ε '(1902), Εν Κωνσταντινουπόλει, σελ.309.
298 Ο Πατριάρχης έδινε τα πτυχία σε αποφοίτους των Σχολείων, Ανωνύμου, Σχολικοί 
τελεταί, Η Εβδομός, Κωνσταντινούπολη, 26.6.1922, όπου ο Πατριάρχης δίνει τα πτυχία 
στους αποφοίτους του Γαλατά.
299Ανωνύμου, Εκκλησιαστικά χρονικά, Ε.Α.19(1895-1896), σελ. 121. Για μαθητές και 
μαθήτριες που ψάλλουν εν χορώ εκτός του ιερού ναού ιδές ενότητα Καθημερινός και 
Εκκλησιαστικός βίος της παρούσης.
300 Θ. Τσακάλογλου, Ολίγαι λέξεις περί των σχολειακών ημών ασμάτων, Φόρμιγξ, Αθήναι, 
15-31.3.1907.
301 Γ.Δ. Παχτίκου, Η Μουσική εν τοις παρ' ημίν Εκπαιδευτηρίοις, Φόρμιγξ, Αθήναι,
30.11.1903.
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παρευρισκόταν στην εορτή, ο οποίος στη συνέχεια φέρνει το θέμα στην 
αρμόδια Κεντρική Εκπαιδευτική Επιτροπή302.

Αυτά τα συμβάντα είχαν προκαλέσει την παρατήρηση του Πατριάρχη 
Ιωακείμ του Γ ',  όταν παραβρέθηκε το 1902 στις εξετάσεις των Σχολών του 
Γαλατά και άκουσε σχεδόν όλα τα άσματα στην Ευρωπαϊκή μουσική, όπως 
και σε άλλες εκδηλώσεις, στις οποίες είχε παρευρεθεί. Είχε πει τότε, 
απευθυνόμενος προς τους μαθητές: «Πρώτον τα ειδικά μας και ύστερα τα 
ξένα»303.Κα\ δεδομένου ότι επί του προκατόχου του μουσικού Πατριάρχη 
Κωνσταντίνου του Ε ' είχε καθορισθεί από τη Μεγάλη Πρωτοσυγκελλία η 
όλη δομή των σχολικών εορτών, δηλ. όλα όσα έπρεπε να συμπεριλαμβάνει 
το πρόγραμμά της, τον αριθμό των τραγουδιών304 κτλ., καταδεικνύεται ότι 
η μουσική διδάσκεται και πάλι όχι συστηματικά, αλλά κατά τις προθέσεις 
του διδάσκοντος και χωρίς την δέουσα προσοχή προς την εκκλησιαστική 
παράδοση, αλλά και στα αναλυτικά προγράμματα που είχαν εκδοθεί από το 
ίδιο το Πατριαρχείο στα προηγούμενα χρόνια. Η παραπάνω ρήση του 
Πατριάρχη προκαλεί ευρεία συζήτηση μέσω του τύπου της Πόλης, ο οποίος 
σχολιάζει δυσμενώς εκείνα τα σχολεία που «ένεκα ξενομανίας των τε 
διδασκόντων και των κοινοτικών αρχών» προτιμούν τα ξένα άσματα305. 
Έτσι, μετά από λίγους μήνες, το 1902 η Σύνοδος του Οικουμενικού 
Πατριαρχείου υπό τον Ιωακείμ τον Γ ',  «ενέκρινεν ίνα εις άπαντα τα εν τω 
κλίματι της αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως υπάρχοντα ελληνικά 
σχολεία εισαχθή το σπουδαιότατον της μουσικής μάθημα 
υποχρεωτικώς»306, εννοώντας βέβαια τη μουσική της Εκκλησίας. Η 
εκτέλεση βέβαια ενόργανων μουσικών κομματιών από μαθητές των

302 Η ΠΚΕκπΕ συζητά το θέμα της ανάκρουσης μουσικών μελών με συνοδεία μουσικών 
οργάνων ενώπιον του Πατριάρχη στη γιορτή που διοργανώθηκε κατά τις ετήσιες 
εξετάσεις του Ζωγραφείου Γυμνασίου, μετά από καταγγελία του Μητροπολίτη Σάρδεων 
Μιχαήλ Κλεόβουλου.Το άκουσμα των μουσικών οργάνων «προσκρούει εις την αντίδρασίν 
του» και εκφράζει την απορία του για το γεγονός, Πρακτικά ΠΚΕκπΕ, Κώδικας 1898
1903, Συνεδρίαση 1.7.1902, σελ. 374-375. Ως Αρχιμανδρίτης ο Μιχαήλ Κλεόβουλος είχε 
διατελέσει και Σχολάρχης της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, 0.Θ. Σταυρίδου,ΐ) Ιερά 
Θεολογική Σχολή της Χάλκης, β ’ έκδοσις, Θεσσαλονίκη, 1988, σελ. και Απ. Δανιηλίδη, 
Η Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή της Αγίας Τριάδος Χάλκης, Κατερίνη, 1990, 
σελ.27.
303 Θ. Τσακόλογλου, Ολίγαι λέξεις περί των σχολειακών ημών ασμάτων, ό.π., 15
31.3.1907.
304 Με έγγραφό της η Μ. Πρωτοσυγκελλία καθορίζει ως εξής το πρόγραμμα των σχολικών 
εξετάσεων : α,Ύμνος προς τον θεόν β. Ύμνος προς την Α.Α.Μ. τον Σουλτόνον, γ, Ύμνος 
προς την Α.Θ.Π. τον Οικουμενικόν Πατριάρχην, δ. Δύο ή τρία το πολύ έτερα σχολειακής 
φύσεως και μέλους άσματα, Εκκλησιαστικά Έγγραφα, Ε.Α. 24(1900), σελ. 246. Η 
διαμόρφωση του προγράμματος των εορτών αυτών στα επόμενα χρόνια τροποποιείται. 
Έτσι στις τελετές των σχολών της Ελληνικών Κοινοτήτων της Πόλης Βλάγκας, Ταταούλων 
και Έξ Μαρμάρων, ψάλλονται δημοτικά άσματα μαζί με τα Εκκλησιαστικά, Ανωνύμου, Η 
μουσική ανά τον Ελληνισμόν, Μουσική 1913, Κωνσταντινούπολη, σελ. 226.
305Βοσπορίας Φόρμιγγος, Η Μουσική εν τη Εκπαιδεύσει, Φόρμιγξ, Αθήνα, 10.8.1902.
306Βοσπορίας Φόρμιγγος, Η Μουσική εν τη Εκπαιδεύσει, ό.π., 10.8.1902.
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σχολείων, κατά την διάρκεια των εξετάσεων, συνεχίζεται και στα κατοπινά 
χρόνια, παρ' όλο το θόρυβο που είχε δημιουργηθεί. Λίγα χρόνια μετά από 
αυτή την έγκριση της I.Συνόδου του Πατριαρχείου κυκλοφορεί στην 
Αθήνα, για σχολικά χρήση, μία συλλογή με σχολικά τραγούδια που 
μεταγράφτηκαν από το πεντάγραμμο στην εκκλησιαστική παρασημαντική 
και που είχαν οριστεί από την Πατριαρχική Κεντρική Εκπαιδευτική 
Επιτροπή307.

Στα 1907 εκδίδονται από το Πατριαρχείο οι «Ωδές», «σεπτή 
πατριαρχική καλεϋσει», που είναι αξιόλογο μουσικό έργο για τις ανάγκες 
των μαθητών των σχολείων308. Ακολουθεί το 1908 ένα δεύτερο έργο του 
γραμματέα των Πατριαρχείων και αντιπροέδρου του Εκκλησιαστικού 
Μουσικού Συλλόγου Μάρκου Βασιλείου, που τυπώνεται επίσης από το 
Πατριαρχείο και πάλι «σεπτή πατριαρχική κελεύσει»309.Πρόκειται για δύο 
σπουδαία έργα σχετικά με την προώθηση της σωστής μουσικής 
εκπαίδευσης για τα παιδιά των σχολείων της Πόλης, όπου η ποικιλία των 
μελών δείχνει και την πολυμορφική αντιμετώπιση του μέλους, που δεν 
είναι μόνο ύμνοι εκκλησιαστικοί, αλλά και άλλα μέλη, που εμπλουτίζουν 
τις μουσικές γνώσεις των μαθητών. Ακόμη διαφαίνεται και η συστηματική 
φροντίδα του Πατριαρχείου για την εκκλησιαστική μουσική παιδεία. 
Χρησιμοποιούν αποκλειστικά την εκκλησιαστική παρασημαντική και 
καλύπτουν όλο το φάσμα των αναγκών των σχολείων, όπως είναι οι 
προσευχές, τα εόρτια άσματα για εκδηλώσεις και οι διάφοροι ύμνοι για 
τους Πατριάρχες, Σουλτάνο και Μεγάλους Ευεργέτες310. Μαζί με το 
προαναφερθέν έργο του Ναυπλιώτη, που εκδόθηκε στα τέλη του 19ου

307 Πρόκειται για τη Συλλογή του Β. Καυταντζή με τίτλο «Βάρβυτος», που στον τίτλο του, 
μεταξύ άλλων αναφέρει ότι τα «εκκλησιαστικά άσματα» που δημοσιεύει είχαν οριστεί 
από την ΠΚΕκπΕ, Μνεία: Αλεξ. Καραγεωργοπούλσυ-Λιώτη, Αναγραφή των εν τη Εθνική 
Βιβλιοθήκη αποκειμένων Βιβλίων Βυζαντινής Μουσικής και Συμπλήρωμα Βιβλίων 
Βυζαντινής Μουσικής, Εν Αθήναις, 1960, σελ. 18.
308 Ωδαί, διάφοροι ποιηθείσαι και τονισθείσαι σεπτή Πατριαρχική κελεύσει. Προς χρήσιν 
των Σχολών της Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως, Εν Κωνσταντινουπόλει, Εκ του 
Πατριαρχικού Τυπογραφείου, 1907. Όλα σε εκκλησιαστική παρασημαντική.
309 Μάρκ. Βασιλείου, Άσματα Εκκλησιαστικά τε και Σχολικά τα μεν τονισθέντα σεπτή 
Πατριαρχική κελεύσει τα δε εγκριθέντα υπό του Προεδρείου του Συλλόγου προς χρήσιν 
του χορού της Μουσικής αυτού Σχολής. Φυλλάδιον Α - , Εν Κωνσταντινουπόλει, Εκ του 
Πατριαρχικού Τυπογραφείου, 1908. Το έργο αυτό περιέχει, Ύμνον προς τον Θεόν, ήχος 
πλ. δ ’ , σελ. 3-4, Ύμνον προς την Α.Μ. Τον Σουλτάνον, ήχος γ ’ , σελ. 6,7, Παιάνα 
Πατριαρχικόν, ήχος δ ’ σελ. 8-11, Πολυχρονισμό της Α.Θ.Π. ήχος γ ' ,  σελ. 9 και 
Διθύραμβο προς ιδρυτάς και ευεργέτας κοινών ιδρυμάτων, σελ. 12-13 και Λειτουργικά, 
13-16.
310 Δύο φορές τον χρόνο γίνονταν επίσημες Δοξολογίες για τον εκάστοτε Σουλτάνο, μια 
φορά την επέτειο της ανάρρησης στο θρόνο και μία φορά την ημέρα των γενεθλίων του, 
Ανώνυμο σημείωμα, Τα της εορτής των γενεθλίων του Σουλτάνου, 27.11.1900.Ύμνους 
προς Πατριάρχη και Σουλτάνο, ιδές, Ύμνος Πατριαρχικός, Ποίημα Χρ. Χατζηχρήστου- 
Μέλος Γ. Δ. Παχτίκου, Μουσική 1912 ,σελ. 139-140 και 149 και Ύμνος προς τον 
Σουλτάνον, Ποίημα -  μέλος Solem Hap, Μουσική, 1912, Κωνσταντινούπολη, σελ. 138
139.
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αιώνα, όλα τα παραπάνω μουσικά έργα αποτελούν και τα πλέον σπουδαία 
που χρησιμοποιήθηκαν ποτέ στην υπηρεσία των μαθητών των σχολείων 
της Πόλης. Η ύπαρξη βέβαια των παραπάνω έργων δεν αποτρέπει από την 
άλλη πολλούς δασκάλους των σχολείων να δημιουργούν και οι ίδιοι 
διάφορα σχολικά άσματα311 για τις ανάγκες των σχολείων τους. Μεταξύ 
αυτών που μελοποίησαν σχολικά άσματα συμπεριλαμβάνεται και ο 
Ονούφριος ο Βυζάντιος, ο οποίος είχε και σπουδαία πείρα και στην 
εκγύμναση των Κανοναρχών312.

Στα τέλη του 19ου αιώνα δίδαξε στα σχολεία αυτά επιτυχώς και με 
μικτές χορωδίες παιδιών και μαθητών αμφοτέρων των φύλων ο Δ. 
Μπαλαμπάνης, που είχε σχηματίσει επιτυχώς μία μικτή χορωδία ήδη στα 
τέλη του αιώνα σε σχολείο της Πόλης313. Αυτή την εποχή διδάσκει στα 
σχολεία Μουχλίου και Ποτηρά στο Φανάρι και ο Κωνσταντίνος Ψάχος314.

Το 1909 έχουμε μία σημαντική παρέμβαση του λόγιου και μουσικού 
Επισκόπου Παμφίλου Μελισσηνού, ο οποίος με το Πρόγραμμα περί 
καταρτισμού μουσικών εκκλησιαστικών χορών315, θέλει να δώσει νέα 
ώθηση στα θέματα της μουσικής παιδείας. Σύμφωνα μ' αυτό το 
Πρόγραμμα316, κάθε Σχολείο θα πρέπει να τροφοδοτεί τα αναλόγια του 
ναού της Κοινότητας, στην οποία βρίσκεται, με είκοσι περίπου μαθητές - 
κανονάρχες, να εκγυμνάζονται οι μαθητές αυτοί από τους ψάλτες του 
ναού συστηματικά τρεις φορές την εβδομάδα, σε συγκεκριμένα μουσικά 
μέλη που αναφέρει ο ίδιος, να ψάλλει πάντοτε ο χορός σ' όλες τις 
Ακολουθίες χωρίς καμία απουσία και ο Α ’ Ψάλτης κάθε ναού να σχηματίσει 
ξεχωριστό «χορόν του ιερού» από σαράντα καλλίφωνους μαθητές, οι 
οποίοι θα διδαχτούν και θα ψάλλουν κατά τις αρχιερατικές λειτουργίες όλα 
τα μέλη που ψάλλονται από το ιερό στην Ακολουθία αυτή317. Έτσι 
αναπληρώνουν κάπως και τους χορούς των αναλογίων. Ο Μελισσηνός 
τέλος εύχεται το πρόγραμμα αυτό να συντελέσει στο να ανυψωθεί η

311Αριστοξενικού, Η μισθοδοσία των δασκάλων της Μουσικής, Μουσική 1913, 
Κωνσταντινούπολη, σελ. 27.
312 Ανωνύμου, η Μουσική εν Ταταούλοις το πάλαι. Μουσική, 1913, Κωνσταντινούπολη, 
1913, σελ. 171-173.
313 Π. Παρρησιάδου, Περί της καθ' ημάς Εκκλησιαστικής Μουσικής, Κωνσταντινούπολις 
Κωνσταντινούπολη, 13.12.1899.
314 Κ. Ψάχου, Η παρασημαντική της Βυζαντινής Μουσικής, εν Αθήναις 1917, (Ανατύπωση, 
Αθήναι, 1978, εκδ. Διόνυσος), σελ. κ α ’ της ενότητας «Η ζωή και το έργον του 
Κωνσταντίνου Ψάχου», από Γ. Χατζηθεοδώρου.
^Μελισσηνού, Επισκόπου Παμφίλου, Περί καταρτισμού μουσικών χορών εν ταις ιεραϊς 
εκκλησίαις ημών, Φόρμιγξ, Αθήνα, 15-31.7.1909.
316 Το Πρόγραμμα αυτό αποτελείται από 18 συνολικά προτάσεις του Μελισσηνού και η μη 
εφαρμογή του θα έπρεπε να επιφέρει αυστηρή ποινή, Μελισσηνού, Επισκόπου Παμφίλου, 
Περί καταρτισμού μουσικών χορών, ό.π.
317Μελισσηνού, Επισκόπου Παμφίλου, Περί καταρτισμού μουσικών χορών, ό.π.
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μουσική μας «εις την ανήκουσαν περιοπήν και να περιβληθή το κάλλος και 
μεγαλείον αυτής»318.

Το 1912 στο νέο Αναλυτικόν Πρόγραμμα, που εκδίδεται από το 
Πατριαρχικό Τυπογραφείο319, μειώνονται οι εβδομαδιαίες ώρες της 
μουσικής από δύο σε μία320, χωρίς να τροποποιείται ουσιαστικό η 
διδακτέα ύλη της μουσικής, που παραμένει αυτή που είχε καθοριστεί στο 
προηγούμενο αναλυτικό321. Το Πρόγραμμα αυτό επανακαθιερώνει 
υποχρεωτικά τη μουσική για όλα τα αστικά σχολεία αρρένων και θηλέων 
της Πόλης322, κάτι που ασφαλώς σημαίνει ότι δεν είχε επικρατήσει στον 
επιθυμητό βαθμό. Σύμφωνα τέλος με το ίδιο, οι τάξεις του Δημοτικού 
(Αστικά) από το έτος αυτό γίνονται έξι323, κάτι που ίσως δικαιολογεί και 
τη μείωση των ωρών της μουσικής. Με το πρόγραμμα αυτό γίνεται και η 
προσθήκη της εκκλησιαστικής παρασημαντικής αντί του πενταγράμμου324.

Πάντως ούτε και στο διάστημα αυτό είχε επικρατήσει η μουσική ως 
συστηματικό και υποχρεωτικό μάθημα στα εκπαιδευτήρια της Πόλης. 
Χαρακτηριστικά, μαρτυρία της εποχής αναφέρει ότι από τα 78 σχολεία 
της Πόλης κατά το 1912 μόνο στα 10 διδάσκεται η μουσική ως 
υποχρεωτικό μάθημα325. Σε πολλά όμως το μάθημα διδάσκεται ήδη με την 
εκκλησιαστική παρασημαντική326. Υπάρχει όλα αυτά τα χρόνια μία 
απροθυμία για το μάθημα της μουσικής το οποίο, πολλοί μαθητές 
αποφεύγουν με πολλούς τρόπους, ακόμη και με κάλυψη των γονέων327.

^Μελισσηνού, Επισκόπου Παμφίλου, Περί καταρτισμού μουσικών χορών, ό.π.
319Αναλυτικόν Πρόγραμμα των Σχολών της Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως 
συνταχθέν υπό της Πατριαρχικής Κεντρικής Εκπαιδευτικής Επιτροπής και επικυρωθέν υπό 
της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχου και του Δ.Ε. μικτού Συμβουλίου, Εν 
Κωνσταντινουπόλει, εκ του Πατριαρχικού τυπογραφείου, 1912.
320 Αναλυτικόν Πρόγραμμα των Σχολών της Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως
συνταχθέν υπό της Πατριαρχικής Κεντρικής Εκπαιδευτικής Επιτροπής, ό.π., σελ. 9 έως 15.
321 Αναλυτικόν Πρόγραμμα των Σχολών της Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως
συνταχθέν υπό της Πατριαρχικής Κεντρικής Εκπαιδευτικής Επιτροπής, ό.π. σελ. 
10,11,12,13,14, 15.
322Ανωνύμου, η Μουσική ανά τον Ελληνισμόν, Μουσική, 1912, σελ. 309. Σύμφωνα 
μ 'αυτό το σημείωμα, η ωδική των σχολείων, που μέχρι τώρα ήταν πρακτική και 
αποστήθιση, τώρα αρχίζει να έχει θεωρητική βάση. Σχετικά με την εισαγωγή του 
μαθήματος στα δημοτικά, ιδές επίσης. Γ.Δ. Παχτίκου, Η μουσική εν ταις δημοτικαίς 
σχολαίς, Μουσική 1913, Κωνσταντινούπολη σελ. 264.
323 Αναλυτικόν Πρόγραμμα των Σχολών της Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως
συνταχθέν υπό της Πατριαρχικής Κεντρικής Εκπαιδευτικής Επιτροπής, ό.π., σελ. 5.
324 Γ.Δ. Παχτίκου, Η Μουσική εν ταις δημοτικαίς Σχολαίς, Μουσική
1913,Κωνσταντινούπολη, σελ.264.
325 Ανωνύμου, Η μουσική ανά τον Ελληνισμόν, Μουσική 1912, Κωνσταντινούπολη, σελ. 
14.
326 Γ. Παχτίκου, Τα σχολειακά άσματα και η εθνική Μουσική 1912, Κωνσταντινούπολη, 
1912, σελ. 285.
327Ανωνύμου, (Διδάσκαλος της μουσικής), Η σχολική μουσική παρ' ημίν, Μουσική 1915, 
Κωνσταντινούπολη, σελ.83, όπου και δικαιολογία γονέα για τη μη συμμετοχή στο μάθημα 
«Αξιότιμε κύριε, Παρακαλείσθε όπως επιτρέψητε εις τον υιόν μου Μιχαήλ να μη κόμνη
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Στα 1912 εκδίδεται το β ' τεύχος του έργου του Γ. Παχτίκου 
«Απόλλων ο Μουσηγέτης», που περιλαμβάνει πολλά παιδαγωγικά και 
εκκλησιαστικά άσματα των οκτώ ήχων και συνιστάται από τον ίδιο το 
συγγραφέα του για τη διδασκαλία στα σχολεία, όπως άλλωστε και το 
προηγούμενο328. Το ίδιο έτος έχουμε και την έναρξη της διδασκαλίας της 
μουσικής στο ορφανοτροφείο θηλέων της νήσου Πρώτης329, όπου λίγους 
μήνες μετά είχε δημιουργηθεί επιτυχής χορωδία330.

Το έτος 1922 σημαίνει ουσιαστικά και το τέλος της εκκλησιαστικής 
μουσικής εκπαίδευσης στα Αστικά Σχολεία της Πόλης. Τα ελληνικά, αλλά 
και τα ξένα σχολεία, περιέρχονται στη δικαιοδοσία του τουρκικού 
Υπουργείου της Παιδείας και το Πατριαρχείο παύει να έχει οιασδήποτε 
μορφής αρμοδιότητα στη σύνταξη των αναλυτικών προγραμμάτων331. Μετά 
από λίγα χρόνια υπογράφεται η Συνθήκη της Λωζάννης, που δίνει κάποια 
αυτονομία στα σχολεία, αλλά με τα Πρωτόκολλα των ετών 1952 και 1964 
αίρονται και αυτά τα ελάχιστα ίχνη της αυτονομίας των σχολείων332. Το 
Πατριαρχείο δεν είναι σε θέση πλέον, εκ του νόμου, να επιβάλλει κάποιο 
μουσικό μάθημα στα αναλυτικά προγράμματα των αστικών σχολείων. Αυτό 
βέβαια δε σημαίνει ότι η μουσική παράδοση εκλείπει τελείως από τα 
Σχολεία. Το Μάθημα της Ωδικής υπάρχει στα αστικά σχολεία και κατά τη 
δεκαετία του 1940 και διδάσκεται μία ώρα την εβδομάδα, χωρίς βέβαια να 
γίνεται διδασκαλία εκκλησιαστικών ασμάτων, αλλά μόνο σχολικών. Αυτά 
διδάσκονται συνήθως από ψάλτες και με συνοδεία μουσικών οργάνων που 
τυχόν υπάρχουν στα σχολεία. Ακόμη εφαρμόζεται συστηματικά ο 
κυριακάτικος εκκλησιασμός με παρουσία των δασκάλων και έτσι διατηρείται 
η επικοινωνία με τη λατρεία, αλλά και με τη μουσική της Εκκλησίας333.

ωδική, καθότι ένεκα τυμπανικού παθήματος και να ψάλλη δεν δύναται, επίσης και να 
ακούει ψάλλοντας».
328 Γ. Παχτίκου «Απόλλων ο Μουσηγέτης»,Κωνσταντινούπολη, 1912. Αναλυτικά το βιβλίο 
αυτό περιέχει τριάντα παιδαγωγικά άσματα Ελλήνων και ξένων, 18 εκκλησιαστικά 
άσματα στους οκτώ ήχους, 23 δημοτικά από τον ελληνικό χώρο, 8 αρχαία άσματα 
τραγωδιών και κωμωδιών και εθνικούς ύμνους, Ανωνύμου, Μουσικά βιβλία για τα σχολεία, 
Μουσική 1913, Κωνσταντινούπολη, σελ. 232.
329 Ανωνύμου, Η Μουσική ανά τον Ελληνισμόν, Μουσική 1913, Κωνσταντινούπολη, σελ. 
26.
330 Έψαλλε κατά τις σχολικές εξετάσεις, Ανωνύμου, Η Μουσική ανά τον Ελληνισμόν, 
Μουσική 1913, Κωνσταντινούπολη, σελ. 226.
331 Με εγκύκλιο και νόμο, που εκδίδονται το έτος 1924, καθιερώνεται η νέα 
πραγματικότητα στα θέματα της παιδείας της Τουρκικής Δημοκρατίας και η αρμοδιότητα 
επί των σχολείων της Ομογένειας περιέρχεται στο Τουρκικό Κράτος, Hid. Nahaboglou,. Μ., 
Osmanlidan gijnumiize Azinlik ve yabanci okullari, Istanbul, 1997. σελ. 217. Με νόμους 
του 1925 και 1926 ανανεώνεται αυτή η εξάρτηση από την Τουρκική διοίκηση, Hid. 
Nahaboglou,. Μ., Osmanlidan gunumiize azinlik ve yabanci okullari, ό.π. σελ. 221 και 
219.
332Περισσότερα για τα θέματα αυτά ιδές Σ.Σολταρίδη, Πολιτικός και ιδεολογικός 
προσανατολισμός των μαθητών στην Τουρκία, Τι συμβαίνει με την Ελληνική Εκπαίδευση, 
υπό έκδοση 1999-2000,(Εκδ. Λιβάνη).
333 Αναφέρεται ο ιεροψάλτης Μενέλαος Μαυρίδης,που δίδασκε με βιολί στην Αστική 
Σχολή Αγίου Κωνσταντίνου των Υψωμαθείων κατά το διάστημα 1939-1945.(Προφορικές
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Στη δεκαετία του 1950 παρατηρείται επίσης πλούσια μουσική δράση, 
που βασίζεται στο μαθητικό δυναμικό της Πόλης. Έτσι στα Σχολεία 
πολυπληθών κοινοτήτων δόκιμοι ιεροψάλτες του Συνδέσμου 
Μουσικοφίλων, που μόλις είχε ιδρυθεί334, διδάσκουν άτυπα και εκτός 
ωραρίου διδασκαλίας335 την εκκλησιαστική μουσική σε μαθητές και 
μαθήτριες. Έτσι στα Σχολεία του Πέρα διδάσκουν ο Κ. Μαφίδης, ο Κ. 
Μουταφτσόπουλος, στα Σχολεία του Γαλατά ο Ν. Απτόσογλου, στα 
Ψωμαθειά και στο Φανάρι ο Διάκονος Ευάγγελος Γαλάνης (νύν 
Μητροπολίτης Πέργης), στη Βλάγκα ο Ιερέας I. Γαλάνης, στο Μέγα Ρεύμα 
και στα Ταταύλα ο Β. Νικολαΐδης, στο Τόπκαπου ο Δ. Παϊκόπουλος, στη 
Χαλκηδόνα ο Διάκονος Φώτιος Σαββαΐδης(νύν Μητροπολίτης Ίμβρου και 
Τενέδου) και άλλοι336. Μεγάλη χορωδία στο ίδιο χρονικό διάστημα είχε η 
Κοινότητα των Ταταούλων υπό το χοράρχη ιερέα Παναγιώτη Τσινάρα, που 
αποτελούνταν από νέους και νέες των Σχολείων της περιοχής337.

Σχετικά με τα Σχολεία της κατώτερης βαθμίδας θα μπορούσαμε να 
συνοψίσουμε ότι η εκκλησιαστική μουσική χάρη στις προσπάθειες του 
Οικουμενικού Πατριαρχείου είναι συνεχώς εντός του σχολικού αναλυτικού 
προγράμματος και, παρόλο που δεν ξεφεύγει πολλές φορές από την 
προχειρότητα, κρατά την παραδοσιακή εκκλησιαστική μουσική ζωντανή 
κοντά στους μαθητές και έτσι βοηθά στο να βρίσκονται αυτοί κοντά στο 
αναλόγιο και κατ' επέκταση και στην Εκκλησία. Από την άλλη πλευρά 
παρατηρούμε τη σύγχυση που επικρατεί όσον αφορά τον ευρωπαϊκό, 
αλλά και τον εκκλησιαστικό προσανατολισμό της παρεχόμενης στα σχολεία 
μουσικής παιδείας, καθώς οι μαθητές «ακροβατούν» συνεχώς μεταξύ των 
δύο παραδόσεων. Αυτό αδικαιολόγητα προκαλεί τις αντιρρήσεις του 
κλήρου, αλλά το παράδοξο είναι ότι η ίδια η Εκκλησία υποστηρίζει και τη 
διδασκαλία της Ευρωπαϊκής, παράλληλα με την εκκλησιαστική μουσική, 
πράγμα που είναι σε απόλυτη αρμονία με τον κοσμοπολίτικο χαρακτήρα 
της ομογένειας και παρ' όλο που αυτό προσκρούει στην αντίδραση πολλών.

Στα μέσα και ανώτερα σχολεία της Πόλης η καθιέρωση της 
εκκλησιαστικής μουσικής ως διδακτέου μαθήματος αρχίζει νωρίτερα σε 
σχέση με την κατώτερη, όπου όπως είδαμε, η είσοδός της 
καθιερώνεται σχετικά αργά. Σε πολλά από τα σχολεία αυτά, που έχουν 
εκκλησιαστικό χαρακτήρα, όπως η θεολογική της Χάλκης και η Μεγάλη του

μαρτυρίες της κ. Ισμήνης Ξενοπούλου,71, εκ Κωνσταντινουπόλεως, κατοίκου Αθηνών, 
που ήταν μέλος αυτής της σχολικής χορωδίας και η οποία έψαλλε σε πολλά αναλόγια της 
Εκκλησιών της Πόλης).
334 Ο Σύνδεσμος Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως ιδρύθηκε το 1953, Ανωνύμου, 
Σύνδεσμος Μουσικοφίλων, Απόστολος Ανδρέας, Κωνσταντινούπολη, 28.3.1953.
335 Η διδασκαλία γίνεται στους χώρους του Ναού, όσον αφορά την Ενορία του Τόπκαπου 
σύμφωνα με μαρτυρία του Δ. Παϊκόπουλου(Μάρτιος του 2000).
336 Μιχ. Χατζηαθανασίου, Τα πρώτα βήματα εις την Βυζαντινήν Εκκλησιαστικήν Μουσικήν, 
Σταμπούλ, 1955, σελ. 52-61.
337 Μιχ. Χατζηαθανασίου, Τα πρώτα βήματα, ό.π., σελ. 56-57.
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Γένους Σχολή, η εκκλησιαστική μουσική καθιερώνεται λίγες δεκαετίες μετά 
τη μεταρρύθμιση.

Η πρώτη εισαγωγή της μουσικής ως επισήμου μαθήματος σε 
ανώτερη Σχολή της Πόλης είναι το 1851, όταν η εκκλησιαστική μουσική 
εισάγεται στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης338. Είναι το πρώτο ανώτερο 
εκπαιδευτήριο, στο οποίο εισέρχεται η εκκλησιαστική μουσική ως επίσημο 
μάθημα. Από τότε και μέχρι το 1971, που σταμάτησε η λειτουργία της 
Θεολογικής Σχολής, διδάχτηκε ανελλιπώς, εκτός από τις περιόδους που 
λόγω ανωτέρας βίας δε λειτούργησε η ίδια η Σχολή. Κατά τα 150 
περίπου χρόνια της λειτουργίας της Σχολής δίδαξαν την εκκλησιαστική 
μουσική οι δοκιμότεροι ψάλτες της Πόλης και μεταξύ αυτών πολλοί 
πρωτοψάλτες του Πατριαρχικού Ναού. Παρόλο που όμως η επίσημη 
εισαγφωγή της εκκλησιαστικής μουσικής αναφέρεται στα 1851, εν τούτοις 
ήδη το 1848-1850 αναφέρεται ο μουσικός ιερομόναχος Νεόφυτος 
Ρυλιώτης, διδάσκαλος σλαυωνικής γλώσσας στη Σχολή339, αλλά παράλληλα 
και βαθύς γνώστης της εκκλησιαστικής μουσικής340. Στα επόμενα χρόνια 
και από το 1851 και στο εξής οι κυριότεροι μουσικοδιδάσκαλοι που 
διδάσκουν στη Σχολή είναι οι Αμβρόσιος ιερέας, 1851 και Γ. Βιολόκης από 
το 1865 έως το 1905341. Τα χρονικό διαστήματα 1882-1883 και 1885-1888 
διδάσκει την εκκλησιαστική μουσική στη Σχολή για λίγο χρονικό διάστημα 
ο Κωνσταντίνος Φωκαεύς(1882-1883,1885-1888), γιος του γνωστού και 
μεγάλου μουσικοδιδασκάλου Θεοδώρου Φωκαέως342. Ο ίδιος, γνώστης και 
της Ευρωπαϊκής μουσικής, διδάσκει το ίδιο διάστημα και σε διάφορα 
Παρθεναγωγεία της πόλης την εκκλησιαστική μουσική343.0 Θεόδωρος 
Μαντζουρανής διδάσκει από το 1880-1882, ο Αλέξανδρος Βυζάντιος από 
το 1882-1898344, ο Γ. Πρωγάκης από το 1898-1928, ο Ιάκωβος 
Ναυπλιώτης από το 1911-1939345, ο Μιχαήλ Χατζηαθανασίου από το 1928 
έως το 1948346 και ο Κωνσταντίνος Πρίγγος από το 1948-1959347. 
Μετά τη διακοπή όμως της λειτουργίας του θεολογικού τμήματος της

338 Α. Μέξη, Η εν Χάλκη Ιερά Θεολογική Σχολή, Εν Κωνσταντινουπόλει, 1933, σελ.76.
339 Β.Θ. Σταυρίδου,Γ\ Ιερά Θεολογική Σχολή της Χάλκης,β ' έκδοσις, ό.π., σελ. 242.
340 Λαμπαδαρίου-Στεφάνου Α 'Δομεστίκου, Πανδέκτης της ιεράς Υμνωδίας του όλου 
ενιαυτού, Εν Κωνσταντινουπόλει, 1850, σελ. ε ' .
341 Β. Σταυρίδου, Η Ιερά Θεολογική Σχολή της Χάλκης, Μία συνοπτική θεώρησις, Έκδ. 
Οικουμενικού Πατριαρχείου 1994, σελ.45 και του ιδίου,Η Ιερά Θεολογική Σχολή της 
Χάλκης, β 'έκδοσις, Θεσσαλονίκη, 1988, σελ.243-244
342 Β. Σταυρίδου, Η Ιερά Θεολογική Σχολή της Χάλκης,Μία συνοπτική, ό.π., σελ.45 και 
του ιδίου, Η Ιερά Θεολογική Σχολή της Χάλκης, β 'έκδοσις, ό.π, σελ.245.
343 Γ. Παπαδοπούλου, Ιστορική Επισκόπησις, ό.π., σελ.227.
344 Θ. Γεωργιάδου, Η Νέα Μούσα, ό.π., σελ.75.
345 Β. Σταυρίδου, Η Ιερά Θεολογική Σχολή της Χάλκης, Μία συνοπτική, ό.π., σελ.45 και 
του ιδίου, Η Ιερά Θεολογική Σχολή της Χάλκης, β 'έκδοσις,ό.π.,σελ.246.
346 Αναμνηστικόν Μιχαήλ Χατζηαθανασίου(καθηγητού Βυζαντινής Μουσικής Επί τη πρώτη 
επετείω του θανάτου αυτού, 18.9.1948, Κωνσταντινούπολις, 1949, σελ. 3.
347 Β. Σταυρίδου, Η Ιερά Θεολογική Σχολή της Χάλκης, Μία συνοπτική, ό.π., σελ.45.
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Σχολής το 1971, η εκκλησιαστική μουσική διδάσκεται ανεπίσημα και εκτός 
ωρών διδασκαλίας από τον Πρωτοψάλτη Βασίλειο Νικολαΐδη, ο οποίος είχε 
αναλάβει το μάθημα από το 1959348. Στη Σχολή μάλιστα συνέθεσε και 
πολλά από τα μουσικά του έργα, τα οποία και εξέδιδε με τη βοήθεια του 
πολυγράφου της Σχολής, αλλά και με προσωπικές δαπάνες. Σπάνια 
χρησιμοποιούσε κατά τη διδασκαλία το αρμόνιο της Σχολής, που είχε 
παραχωρηθεί από τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ιάκωβο Κουκούζη κατά τη 
δεκαετία του 1950.Δίδασκε δωρεάν την εκκλησιαστική μουσική και 
ιδιαιτέρως.

Όσον αφορά τώρα τις ώρες διδασκαλίας στη Σχολή παρατηρούμε ότι 
το 1853 η εκκλησιαστική μουσική διδάσκεται στις πρώτες τρεις τάξεις349 
από τις επτά που αποτελείται η σχολή αυτή την περίοδο350. Το 1857 
επίσης στις τρεις πρώτες ως εξής: «Κατά πάσαν Κυριακήν στιχηραρικόν και 
ειρμολογικόν» στην πρώτη, «παπαδικόν και καλοψωνικόν» στη δευτέρα και 
Ιστορία της Μουσικής στην τρίτη351. Στα 1867 διδάσκεται επίσης στις τρεις 
πρώτες τάξεις, στην πρώτη δύο ώρες ως προπαίδεια οκτάηχος, στη 
δευτέρα δύο ώρες στιχηραρικό μέρος και θεωρία της μουσικής και στην 
τρίτη δύο ώρες καλοφωνικόν και θεωρία της μουσικής352. Από το 1919-20, 
που αρχίζει η δεύτερη περίοδος της λειτουργίας της Σχολής353, αρχίζει να 
διδάσκεται και η ευρωπαϊκή μαζί με την εκκλησιαστική354, από δύο ώρες η 
κάθε μία σε κάθε εξάμηνο και για τα πρώτα τέσσερα εξάμηνα355. Το 1953 
η εκκλησιαστική μουσική διδάσκεται μόνο μία ώρα την εβδομάδα στο 
γυμνασιακό τμήμα της σχολής356.Επί σειρά δεκαετιών η ψαλτική στη 
Σχολή δημιούργησε μία ιδιάζουσα παράδοση. Πολλά μέλη ψάλλονταν με 
ιδιαίτερο τρόπο στη Σχολή, όπως το Φως Ιλαρόν και το Κατευθυνθήτω, τα 
οποία διασώθηκαν με τη γραφή του Γεωργίου Πρωγάκη στη μουσική του 
Συλλογή και καταγράφηκαν, ενώ άλλα, όπως προσόμοιο, απαγγελία του 
Αποστόλου, που είχαν και αυτά ίδιο τρόπο απαγγελίας, σώζονται στα 
αρχεία της Σχολής ηχογραφημένα. Αυτό που πρέπει να τονιστεί στη 
διδακτική της μουσικής, ιδιαίτερα για τη Χάλκη, είναι ότι η συνεχής τριβή 
με τις ακολουθίες που ήταν καθημερινές, δημιουργούσε το πρακτικό

348 Β. Σταυρίδου, Η Ιερά Θεολογική Σχολή της Χάλκης, Μία συνοπτική, ό.π., σελ.45.
349Λ. Μέξη, Η εν Χάλκη Ιερά Θεολογική Σχολή, Ιστορικά σημειώματα, Εν 
Κωνσταντινουπόλει, 1933, σελ.84.
350 Β. Σταυρίδου, Η Ιερά Θεολογική Σχολή της Χάλκης, Μία συνοπτική, ό.π., σελ.31.
351 Κανονισμός της εν Χάλκη Θεολογικής Σχολής της του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, Εν 
Κωνσταντινουπόλει, 1857, σελ.7.
352 Κανονισμός της εν Χάλκη Θεολογικής σχολής της του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, Β. 
Δ. Καλλίφρονος, Εκκλησιαστικά ή Εκκλησιαστικόν Δελτϊον, Εν Κωνσταντινουπόλει, 1869, 
τ. Γ 'σ ελ .22-23.
353 Β. Σταυρίδου, Η Ιερά Θεολογική Σχολή της Χάλκης, Μία συνοπτική, ό.π., σελ.31.
354 Το νέον πρόγραμμα της Θεολογικής Ακαδημίας Χάλκης, Ε.Α.44(1920), σελ. 99-102.
355 Α. Μέξη, Η εν Χάλκη Ιερά Θεολογική Σχολή, ό.π., σελ.182-183.
356 Κανονισμός της Ιερός Θεολογικής σχολής Χάλκης, Εν Κωνσταντινουπόλει, 1953, σελ. 
30.
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υπόβαθρο, που ήταν απαραίτητο για την εφαρμογή της θεωρητικής 
διδασκαλίας. Απόφοιτοι της Σχολής μεταφέρουν την ψαλτική τους τέχνη 
και εκτός Πόλης, ιδρύοντας Σχολές Μουσικής357 στον ελλαδικό χώρο, αλλά 
και σε άλλες περιοχές που κατοικούνται από ορθόδοξους358.

Άλλο ένα σπουδαίο, αλλά βραχύβιο πυρήνα της μουσικής στην 
Πόλη κατά το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα αποτελεί η Ιερατική 
Σχολή στη συνοικία Ξηροκρήνη. Η Ιερατική αυτή Σχολή της Ξηροκρήνης 
λειτουργεί από τον Οκτώβριο του 1874359 μέχρι το 1890360 και ο κύριός 
της σκοπός είναι η «εκπαίδευσις και μόρφωσις του Κατώτερου κλήρου»361. 
Η σχολή αποτελείται από τέσσερις τάξεις, εγγράφονται λαϊκοί και κληρικοί 
άνω των 18 ετών, απόφοιτοι τουλάχιστον δημοτικού, οι δε μέλλοντες 
κληρικοί δίνουν υπόσχεση για την ιεροσύνη. Εδώ διδάσκεται τακτικά και 
με μεγάλη επιτυχία η εκκλησιαστική μουσική σ' όλες τις τάξεις λόγω 
βέβαια, και της εγγύτητας των σπουδαστών στην Εκκλησία, αλλά και λόγω 
του καθαρά εκκλησιαστικού χαρακτήρα που έχει η σχολή αυτή362.Πρώτος 
διδάσκει ο Πρωτοψάλτης Γεώργιος Βιολάκης363. Με την πάροδο του χρόνου 
η Σχολή εξελίσσεται σε φυτώριο της εκκλησιαστικής μουσικής και 
δημιουργείται χορωδία από τους μαθητές της Σχολής, που η φήμη της 
εξαπλώνεται σ' όλη την Πόλη και πλήθη συρρέουν για να την απολαύσουν. 
Το εκκλησίασμα πολλαπλασιάζεται. Με δάσκαλο της μουσικής το Θεόδωρο 
Μαντζουρανή, που ήταν και διδάσκαλος του Κωνσταντίνου Ψάχου, η 
χορωδία της Σχολής φτάνει σε μεγάλες δόξες κατά τη διετία 1882-1884. Οι 
πιστοί και οι φιλόμουσοι από πολλά μέρη της Πόλης συρρέουν να την 
ακούσουν364. Στα τελευταία χρόνια της λειτουργίας της διδάσκει ο 
Βασίλειος Φωτιάδης365.

357 Από το 1934 έως το 1943 λειτούργησε η Μουσική Σχολή της Ρόδου και διευθύνθηκε 
από τον απόφοιτο της Σχολής Απόστολο Παπαϊωάννου, Αποστόλου, Μητροπολίτου 
Καρπάθου και Κάσου, Το χρονικόν της Ιταλοκρατίας της Ρόδου, Αθήνα, 1973, σελ. 73-82.
358Αδίκως ο Γεώργιος Παχτϊκος κατηγορεί το μάθημα της μουσικής και το πενιχρό 
αποτέλεσμα της διδασκαλάις μετά από πέντε χρόνια, Ανωνύμου, Η Μουσική εν τη 
Θεολογική Σχολή της Χάλκης, Μουσική, 1912, σελ.277-278.Απεναντίας, η πρακτική 
εξάσκηση δημιουργούσε το απαραίτητο για την εκμάθηση υπόβαθρο.
359 Ανωνύμου, Η εν Κωνσταντινουπόλει Ιερατική Σχολή, Β.Δ. Καλλίφρωνος, 
Εκκλησιαστική Επιθεώρησις, Τόμος 4 ,Εν Κωνσταντινουπόλει, σελ. 19.
360 Κλείστηκε την εποχή του Πατριάρχου Διονυσίου του Ε ’ , β. Μούτσογλου, Οι Έλληνες 
της Κωνσταντινούπολης, ό.π., σελ. 173.
361 Κανονισμός της εν Κωνσταντινουπόλει Ιερατικής Σχολής, Β.Δ. Καλλίφρωνος, 
Εκκλησιαστική Επιθεώρησις, τόμος 3, Εν Κωνσταντινουπόλει, 1875, σελ. 6.
352 Το άρθρο 41 του Κανονισμού της Σχολής αναφέρει: «Η εκκλησιαστική μουσική
διδάσκεται εις απάσας ανεξαιρέτως τας τάξεις», δίχως αναφορά στην ύλη, Κανονισμός της 
εν Κωνσταντινουπόλει Ιερατικής Σχολής, Β.Δ. Καλλίφρωνος, Εκκλησιαστική Επιθεώρησις, 
τόμος 3, Εν Κωνσταντινουπόλει, 1875, σελ.9.
363 Ανωνύμου, Η εν Κωνσταντινουπόλει Ιερατική Σχολή,ό.π., σελ. 21.
364 Ανωνύμου, Αρχιμανδρίτης Θεόδωρος Μαντζουρανής [Νεκρολογία] Ε.Α. 30 (1906),σελ. 

34.
365 Γ. Παπαδοπούλου, Συμβολαί, ό.π., σελ.461.
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Δύο από τα Γυμνάσια της Πόλης, που φοιτούν αποκλειστικά 
άρρενες, είναι το Ζωγράφειο και η Μεγάλη του Γένους Σχολή.Στο 
Ζωγράφειο Γυμνάσιο διδάσκει στα 1913 ο Β. Ονουφριάδης, ο οποίος είχε 
σχηματίσει και χορό από μαθητές του σχολείου366. Υπάρχει και η 
Ελλονογαλλική Σχολή του Πέραν, όπου διδάσκονται ως προαιρετικά 
μαθήματα το κλειδοκύμβαλο, το μανδολίνο και η φωνητική μουσική έναντι 
6 οθωμανικών λιρών ετησϊως367.Η εκκλησιαστική μουσική διδάσκεται σε 
πρακτική βάση από το Γεώργιο Παχτϊκο368.

Εννέα χρόνια μετά την είσοδο της εκκλησιαστικής μουσικής στο 
πρόγραμμα της Θεολογικής της Χάλκης, το 1860 γίνεται για πρώτη φορά η 
εισαγωγή του μαθήματος της εκκλησιαστικής μουσικής και στη Μεγάλη 
του Γένους Σχολή, όπου ο πρώτος που δίδαξε ήταν ο Ιωάννης 
Πρωτοψάλτης369. Η διδασκαλία διαρκεί λίγο χρονικό διάστημα, καθότι οι 
μαθητές φοιτούν στη Μουσική Σχολή του 1866, του 1868, του 1882 και 
τέλος στη Μουσική Σχολή του ΕΜΣ, που άρχισε να λειτουργεί από το 1899. 
Τροφοδοτούν με άλλα λόγια οι μαθητές της Μεγάλης Σχολής τις ειδικές 
μουσικές σχολές, που συνήθως και αυτές έχουν την έδρα τους στο Φανάρι 
και μάλιστα πολύ κοντά σ' αυτή. Υπήρξαν ορισμένα σχολικά έτη, που οι 
μαθητές του Διδασκαλείου της Μεγάλης του Γένους Σχολής φοιτούσαν 
παράλληλα και στη Μουσική Σχολή του ΕΜΣ, η οποία στεγάζονταν εκεί 
καθόλη τη διάρκεια της λειτουργίας της370.Το 1869 μας πληροφορεί ο 
Γεδεών ότι ως διπλωματική εργασία σε έναν από τους τελειόφοιτους της 
Μεγάλης του Γένους Σχολής, τον Ηλία Αλεξανδρίδη, είχε δοθεί ως θέμα ο 
Χρύσανθος εκ Μαδύτου371. Αυτό σαφώς δείχνει και το ενδιαφέρον των 
καθηγητών της Μεγάλης Σχολής για την εκκλησιαστική μουσική. Μετά το 
1923 και τα σχολεία αυτής της βαθμίδας ακολουθούν την τύχη των άλλων 
ελληνικών σχολείων, όπου όπως αναφέραμε, παύουν να ισχύουν τα 
αναλυτικά προγράμματα και ο επίσημα ελεγκτικός ρόλος του Πατριαρχείου 
επί των ελληνικών εκπαιδευτηρίων της Πόλης. Στα παρθεναγωγεία της 
Πόλης επίσης παρατηρούμε συστηματική διδασκαλία της εκκλησιαστικής 
μουσικής και η παράδοση αυτή συνεχίστηκε μέχρι και τις τελευταίες 
δεκαετίες του 19ου αιώνα. Ο διορισμός των αποφοίτων των Σχολείων 
αυτών ως δασκαλισσών στα σχολεία και το ότι οι ίδιες θα πρέπει έστω

366 Ανωνύμου, Η μουσική ανά τον Ελληνισμόν, Μουσική 1913, σελ.186.
367 Αγγελία Ελληνογαλλικού Εκπαιδευτηρίου, Ταχυδρόμος, Κωνσταντινούπολη, 1.8.1898.
368Ανωνύμου, Ελληνογαλλικόν Λύκειον, Ταχυδρόμος, Κωνσταντινούπολη, 28.6.1900. Στη 
γιορτή επίδοσης πτυχίων ψάλλει χορός μαθητών «ύμνους προς τον Θεόν και προς τον 
Σουλτάνον» υπό τη διεύθυνσή του.
369Διετέλεσε Άρχων Πρωτοψάλτης από το 1856 έως το 1866, Παναγ. Αντωνέλλη, Η 
Βυζαντινή εκκλησιαστική μουσική, Αθήναι, 1956, σελ. 144, παραστατικός πίναξ.
370 Γι' αυτή τη χρονική περίοδο ιδές, Εκκλησιαστικός Μουσικός Σύλλογος της παρούσης.
371 Την εργασία είχε αναθέσει ο Φιλόθεος Βρυέννιος στο μαθητή Ηλία Αλεξανδρίδη, Μ. 
Γεδεών, Μνεία των προ εμού, Εν Αθήναις, 1934, σελ.359.(Αναζητήθηκαν, αλλά κατέστη 
αδύνατη η εύρεση των εργασιών αυτών στην Πόλη).

66



πρακτικά να διδάξουν την μουσική συντελεί στο να καλλιεργηθεί σ' αυτά η 
εκκλησιαστική μουσική.

Στα Παρθεναγωγεία η εκκλησιαστική μουσική έχει επίσης ευρεία 
διάδοση. Ήδη από το 1861 μαρτυρείται ότι στο παρθεναγωγέιο Ταταούλων 
οι μαθήτριες έψαλλαν ειδικό άσμα για την Αγία Ευφημία, που είχε μάλιστα 
μελοποιήσει ο Γεώργιος Ραιδεστινός372. Γύρω στα 1890 επικρατεί σχεδόν 
σε όλα και αναφέρεται ότι διδάσκει ο Κωνσταντίνος Φωκαεύς 373, ο οποίος 
δίδασκε και στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης.

Στο Ιωακείμειο Παρθεναγωγείο, στην Παλλάδα και στο 
Παρθεναγωγείο της Κοινότητας Σταυροδρομίου(Κεντρικό) το μάθημα της 
μουσικής είχε αναλάβει επιτυχώς ο δεινός μουσικός Ευστράτιος 
Παπαδόπουλος374, ο οποίος έπαιζε και βιολί και δίδαξε επί πολλές 
δεκαετίες.

Στο Ιωακείμειο στα 1881 και παρουσία του Ιωακείμ του Γ ’ σε 
γιορτή που γίνεται στο σχολείο, οι μαθήτριες εκτελούν μουσικά κομμάτια 
στο πιάνο και στη συνέχεια «βυζαντινός χορός αναπέμπει ύμνο προς την 
Α.Θ.Π.»375. Το 1919 πάλι μαθήτριες ψάλλουν τον πατριαρχικό ύμνο με 
συνοδεία πιάνου και τον ύμνο προς το Σουλτάνο376.Στο ίδιο 
Παρθεναγωγείο για παράδειγμα το 1958 υπάρχει και χορωδία που 
παρουσιάζει αξιόλογη μουσική δράση377.

Στην Παλλάδα που άρχισε να λειτουργεί στα 1874, ο Κανονισμός 
της σχολής προβλέπει το μάθημα της μουσικής(ωδικής) να γίνεται 2 ώρες 
την εβδομάδα για κάθε τάξη378 και επίσης να διδάσκεται και το 
πιάνο(κλειδοκύμβαλο)379.

Στο Κεντρικό Παρθεναγωγείο, που το 1914 αριθμούσε 900 
μαθήτριες, η μουσική(ωδική, θεωρία και ευρωπαϊκή) διδάσκεται το έτος 
αυτό από ειδικό δάσκαλο της μουσικής και μάλιστα έξι ώρες την εβδομάδα 
συμπεριλαμβανομένων και των συνδιδασκαλιών που γίνονταν για να 
σχηματισθεί χορωδία380.

Στο Ζάππειο Παρθεναγωγείο η εκκλησιαστική μουσική διδάσκεται από 
τα τέλη του 19ου αιώνος και συγκεκριμένα έχουμε μαρτυρίες ήδη από το

372θ. Αριστοκλέους, Βιογραφία Κωνσταντίου του Α ’ του από Σιναίου, εν 
Κωνσταντινουπόλει, 1866, σελ. 181.
373 Γ. Παπαδοπούλου, Συμβολαί ό.π., σελ. 460.
374 Κων. Ψάχου, Ευστράτιος Γ. Παπαδόπουλος, Πρωτοψάλτης, ό.π.
375Ανωνύμου, Ε.Α. 1 (1881), Κωνσταντινούπολη, σελ. 99-100
376 Ανωνύμου, Εκκλησιαστικά Χρονικά, Ε.Α.19( 1895-1896), σελ.121
377Παναγ. Θεοδωρίδου, Βιβλιοφύλακος του Οικουμενικού Πατριαρχείου, Η χορωδία του
Ιωακειμείου, Απόστολος Ανδρέας, Κωνσταντινούπολη, 26.2.1958.
378 Κανονισμός του Κεντρικού Ανωτέρου Ελληνικού Παρθεναγωγείου, ΗΠαλλάς, Εν 
Κωνσταντινουπόλει, 1874, σελ. 2-5.
379 Κανονισμός του Κεντρικού Ανωτέρου Ελληνικού Παρθεναγωγείου, Η Παλλάς, ό.π., 
σελ. 5.
380 Γ. Παχτίκου, Η Σχολική Μουσική εν Κωνσταντινουπόλει (Α ') ,  Μουσική1914,σελ. 228

230 και Η Σχολική Μουσική εν Κωνσταντινουπόλει (Β '),σ ελ. 245-246.
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1898381. Σ ' αυτή την περίοδο υπάρχει σ ' όλες τις τάξεις παράλληλα με 
την οργανική μουσική. Η διδασκαλία δεν είναι συστηματική και μεθοδική 
και τα άσματα που μαθαίνουν οι μαθήτριες είναι «μονόφωνα, δίφωνα και 
τρίφωνα»382. Η επίσημη εισαγωγή της μουσικής γίνεται σχετικά αργά, τον 
Οκτώβριο του 1912, και ως δάσκαλος της μουσικής διορίζεται ο Ιάκωβος 
Ναυπλιώτης383. Είχε σημαντική πείρα και πολλές δυνατότητες σχετικό με 
τη διδακτική της εκκλησιαστικής μουσικής και των σχολικών τραγουδιών, 
δεδομένου ότι ήταν ο πρώτος που τα εξέδωσε384 και τα δίδαξε. Παρόλα 
αυτά κατηγορεϊται από το Γ. Παχτίκο ως αδέξιος δάσκαλος385.Από την 
άλλη πλευρά τα μαθήματα της εκκλησιαστικής και της ευρωπαϊκής 
μουσικής στο Ζάππειο διδάσκονταν από τέσσερεις δασκάλους σ' όλες τις 
τάξεις.

Υπήρχαν και άλλες εστίες διδασκαλίας της Μουσικής, όπως το 
Εθνικό Ορφανοτροφείο των Θηλέων της νήσου Πρώτης, όπου η 
εκκλησιαστική μουσική αρχίζει να διδάσκεται από το 19 1 3386, και το 
Κυριάκό Σχολείο του Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου 
Κωνσταντινουπόλεως όπου, διδάσκει ο Ιωάσαφ ο Ρώσος387.

Στην Πόλη λειτουργούν και σχολεία, στα οποία το αντικείμενο 
σπουδών δεν έχει άμεση σχέση με την Εκκλησία και έτσι απουσιάζει η 
εκκλησιαστική μουσική, υπάρχει όμως η ευρωπαϊκή. Όπως για παράδειγμα 
στην Εμπορική Σχολή της Χάλκης, όπου το 1883 αναφέρονται μεταξύ των 
καθηγητών της Σχολής «Εις του κλειδοκυμβάλου και εις του 
τετραχόρδου»388. Κατά δε το σχολικό έτος 1900-1901 δεν αναφέρεται 
καθόλου η εκκλησιαστική μουσική389.

Εκτός βέβαια από τη διδασκαλία στα σχολεία όλων των βαθμιδών 
έχουμε και το πρακτικό αποτέλεσμά της, δηλ. τις δημόσιες εμφανίσεις 
μαθητικών χορών της εκκλησιαστικής μουσικής μαζί με τους δασκάλους 
τους στις εντός και εκτός ιερών ναών ιερές ακολουθίες, αλλά και σε

381 Γ. Παχτίκου, Η μουσική εν τω Ζαππείω Παρθεναγωγεία), Ταχυδρόμος, 18.7.1898.
382 Γ. Παχτίκου, Η μουσική εν τω Ζαππείω Παρθεναγωγείω, Ταχυδρόμος, 18.7.1898. 
^ Α ν ω ιώμου, Η μουσική κίνησις ανά τον Ελληνισμόν, Μουσική(1912),
Κωνσταντινούπολη, σελ. 30. Ο Παχτϊκος χαρακτηρίζει εδώ το I. Ναυπλιώτη ακατάλληλο.
384 I. Ναυπλιώτου, Δομεστίχου της του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, Φόρμιγξ,ό.π.
385 Οξεία και υπερβολική κριτική στο διορισμό του I. Ναυπλιώτη ασκεί ο Γ. Παχτϊκος, ο 
οποίος τον κρίνει ικανό ως «δεξιό» ψάλτη αλλά «αδεξιώτατο» ως δάσκαλο, Ανωνύμου, Η 
μουσική ανά τον Ελληνισμόν, Μουσική 1912, Κωνσταντινούπολη, σελ. 65. Ακόμη 
διερωτάται αν οι μαθήτριες προορίζονται να γίνουν ψάλτριες.
386 Ανωνύμου, Η μουσική ανά τον Ελληνισμόν, Μουσική1913, Κωνσταντινούπολη, σελ. 
26.
387 Γ. Παπαδοπούλου, Συμβολαί, ό.π. σελ. 450.
388 Ανωνύμου, Η εν Χάλκη Εμπορική Σχολή, Ο Κόσμος, Κωνσταντινούπολη, 16.7.1883.
389 Πρόγραμμα των διδαχθησομένων μαθημάτων εν τη κατά Χάλκην Ελληνική Εμπορική 
Σχολή, Εν κωνσταντινουπόλει 1900-1901, όπου δε μνημονεύεται η εκκλησιαστική 
μουσική.
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εξωεκκλησιαστικές τελετές. Αυτό ισχύει για τους μαθητές και τις μαθήτριες 
των σχολείων όλων των βαθμιδών

Μαθητές των σχολείων παίρνουν μέρος στις εκδηλώσεις που 
οργανώνονται με διάφορες αφορμές. Αυτές μπορεί να είναι υποδοχή και 
άφιξη Πατριάρχου, Σουλτάνου, ξένου φιλοξενούμενου του Πατριαρχείου, 
εγκαίνια κ.α. Μαθητικές χορωδίες παίρνουν μέρος σε εκκλησιαστικές 
τελετές εντός390, αλλά και εκτός391 των ιερών ναών της 
Κωνσταντινούπολης. Ψάλλουν στις εορτές των Σχολείων τους392 και σε 
διάφορες εκδηλώσεις των Συλλόγων και των Σωματείων της 
Κωνσταντινούπολης393.

Όλες οι παραπάνω μουσικές δραστηριότητες, που γίνονται εκτός του 
ναού και του σχολικού κτιρίου, αποδυναμώνονται μετά τη Συνθήκη της

390Χορός από μαθητές ψάλλει κατά την ενθρόνιση του Πατριάρχου Ανθίμου του Ζ '. 
Ανωνύμου, Ά φ ιξ ις  προ της Α.Α.Μ. του Σουλτάνου και Ενθρονιασμός επί τον Πατριαρχικόν 
Θρόνον, Ε.Α. 18(1894-1895), σελ. 85-89.
391Χορός από 100 μαθητές, που ήταν «ομοιομόρφως ενδεδυμένοι», ψάλλει «μετά των 
ψαλτών»κατά την εν πλω υποδοχή του Σουλτάνου κατά την άφιξή του από ταξίδι του στο 
εξωτερικό, Ανωνύμου, Τα κατά την εξ Ευρώπης επάνοδον της Α.Α. Μεγαλειότητος του 
Σουλτάνου εις Κωνσταντινούπολιν, Β. Δ, Καλλίφρονος, Εκκλησιαστικά ή Εκκλησιαστικόν 
Δελτίον, Εν Κωνσταντινουπόλει, Τόμος Α ' ,  1869, σελ.91 και 99-100. Ακόμη μαθητές 
ψάλλουν τον Πολυχρονισμό του Πατριάρχου και του Σουλτάνου, κατά την υποδοχή του 
Πατριάρχη στο Ορφανοτροφείο του Βαλουκλή, Ανώνυμο σημείωμα, Ταχυδρόμος, 
Κωνσταντινούπολης, 10.5.1899. Κατά την υποδοχή του εκλεγέντος Πατριάρχη Ανθίμου 
του Ζ ' ,  που είχε αφιχθεί από την Κάλυμνο στο Φανάρι, ψάλλουν ο μαθητές της 
Πατριαρχικής Αστικής Σχολής «κατάλληλον ύμνον», ενώ οι παρευρισκόμενοι κραυγάζουν 
υπέρ του Πατριάρχη, Ανωνύμου, Αφιξις της Α.Θ.Π. του Οικ. Πατριάρχου Ανθίμου του Ζ ' ,  
Ε.Α.18 (1894-1895), σελ. 386.Το 1887, κατά την υποδοχή του Πατριάρχη Διονυσίου του 
Ε ',ο ι μαθητές των σχολείων ψάλλουν τον πατριαρχικό ύμνο, Ε.Α. 10(1886-1887), σελ. 
310. Στις 27 Απριλίου του 1909 οι μαθητές των ελληνικών Σχολείων της Πόλης ψάλλουν 
τον Πολυχρονισμό του νέου Σουλτάνου Μεχμέτ του Ε ' , όταν αυτός μετά την τελετή της 
«περίζωσης της σπάθης» διέρχεται μέσα από τα πλήθη του λαού και πριν μπει στο παλάτι 
κατεβαίνει από την άμαξα και ασπάζεται τον Πατριάρχη Ιωακείμ τον Γ ' ,  Ανωνύμου, Επί τη 
αναρρήσει της Α.Α.Μ. του Σουλτάνου Μεχμέτ του Ε ' ,  Ε.Α.33(1909), σελ. 131.Και εκτός 
της Πόλης, σε μεγαλουπόλεις αλλά και άλλες περιοχές, ψάλλεται ο πολυχρονισμός του 
Σουλτάνου από μαθητές: έτσι στη Σμύρνη στα 1888 μαθητές τον ψάλλουν κατά τα 
εγκαίνια ενός Νηπιαγωγείου, ιδές Ανώνυμο σημείωμα, Ανατολικός Αστήρ, 
Κωνσταντινούπολης, 28.4.1888.
^ Σ ε  τελετή που γίνεται στις 25.7.1880, με την ευκαιρία της αναγνώσεως των 
αποτελεσμάτων των τριμηνιαίων διαγωνισμών, που γίνονταν πριν από τις θερινές 
διακοπές έψαλλε χορός κοριτσιών «διάφορα εκλεκτό άσματα», υπό τη διεύθυνση του 
Ευστρατίου Παπαδοπούλου, Ανώνυμο σημείωμα, Θράκη, Κωνσταντινούπολη, 27.7.1880. 
Ακόμη σε τελετή, που έγινε το 1898 στο Ιωακείμειο, χορός μαθητριών ψάλλει τον 
Πατριαρχικό Ύμνο, άσμα στη Θεοτόκο και τον σουλτανικό ύμνο, τα οποία όλοι ακούν 
όρθιοι, Ανώνυμο σημείωμα, Ε.Α. 21(1897-1898), σελ. 130.
393Χορός από «ηδύφωνα παιδιά» ψάλλει διάφορους ύμνους στον Αγιασμό του Ελληνικού 
Μουσικού Συλλόγου, Ανωνύμου, Η Επέτειος Πανήγυρις του Ελληνικού Μουσικού 
Συλλόγου, Γραφικός Κόσμος, Κωνσταντινούπολη, 15.2.1882. Ο Γεώργιος Παχτϊκος ψάλλει 
με την χορωδία νέων που είχε δημιουργήσει, κατά τα θρησκευτικά μαθήματα του ΕΦΣ, 
που έπαιρναν μέρος αμφότερα τα φύλα. Iδες Ανώνυμο Σημείωμα, όπου αναφέρεται ότι ο 
χορός νέων έψαλλε τα εξής : Τις Θεός Μέγας, Πατέρα Υιόν, Έλεον Ειρήνης, Ταχυδρόμος, 
Κωνσταντινούπολη, 16.12.1898.
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Λωζάννης και περιορίζονται εντός του σχολείου, αλλά και σε αίθουσες των 
κοινοτήτων των ομογενών.

Σήμερα οι εναπομείναντες ολίγοι μαθητές στην Κωνσταντινούπολη 
και τα περίχωρά της διδάσκονται την εκκλησιαστική μουσική στους χώρους 
του Συνδέσμου των Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως δύο ώρες την 
εβδομάδα από τον Πρωτοψάλτη Λεωνίδα Αστέρη και από άλλους δόκιμους 
μουσικούς της Πόλης. Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι αναλογικά με τον 
αριθμό των μαθητών των Ελληνικών Σχολείων ο αριθμός των μαθητών, 
που συμμετέχουν στη χορωδία αυτή του Συνδέσμου, είναι αρκετά υψηλός 
(είκοσι το 1999), κάτι που ασφαλώς δείχνει και το φρόνημα των παιδιών 
της Πόλης για τη συνέχεια αυτής της παράδοσης της ομογένειας.

β)Η εκκλησιαστική μουσική στον τύπο.

Πριν την αναφορά μας στις ελληνικές εφημερίδες, που 
κυκλοφόρησαν στην Πόλη κατά τη χρονική περίοδο που ερευνάμε, θα 
πρέπει να αναφερθούμε ενδεικτικά και μόνο στα λεγάμενα 
προεπαναστατικά φύλλα, τις εφημερίδες δηλαδή που κυκλοφόρησαν 
εκτός του γεωγραφικού χώρου των Ελλήνων, στη διασπορά, κατά τα 
χρόνια πριν την ελληνική επανάσταση. Αυτές οι πρώτες ελληνικές 
εφημερίδες είναι σημαντική πηγή γενικότερης ενημέρωσης, αλλά και 
σχετικά με την εκκλησιαστική μουσική για τους Έλληνες όλων των 
περιοχών και φυσικά και για τους διαμένοντες στην Κωνσταντινούπολη 
κατά τις πρώτες δύο δεκαετίες του 19ου αιώνα.

Στα έντυπα αυτά βρίσκει κανείς υλικό για όλα τα νεότερα του 
παγκοσμίου γίγνεσθαι, για τις επιστήμες και τις τέχνες, για τη διπλωματία 
της εποχής, αλλά και για τη νέα μέθοδο της μουσικής, και μάλιστα κατά 
το χρονικό διάστημα της έγκρισής της από το Πατριαρχείο394. Στα φύλλα 
αυτά, όπως είναι ο Λόγιος Ερμής και ο Ελληνικός Τηλέγραφος της Βιέννης, 
που κυκλοφορούσαν λίγα χρόνια μετά την έγκριση της μουσικής 
μεταρρύθμισης395, η νέα μέθοδος προβάλλεται ως έργο των φωτισμένων 
ανδρών και κληρικών της εποχής. Αυτό έρχεται σε άμεση συνάρτηση με 
τις απελευθερωτικές τάσεις, με τον άνεμο ανεξαρτησίας που πνέει την 
εποχή εκείνη στους λαούς της περιοχής των Βαλκανίων, αλλά και με την 
ίδια την μουσική μεταρρύθμιση, που είχε άλλωστε από την γένεσή της 
στοιχεία εθνικής αναγέννησης και ασπασμού νέων ιδεών, και μ' αυτόν τον 
τρόπο παρουσιάστηκε με ενθουσιασμό από τον εκδότη του Θεωρητικού 
και μαθητή του Χρυσάνθου, Παναγιώτη Πελοπίδη, ο οποίος παραλληλίζει

394 Σχετικά στο Κεφ. Γ ’ της παρούσης.
395 Ο Λόγιος Ερμής άρχισε να κυκλοφορεί στη Βιέννη το 1811 και εκδόθηκε με διακοπές 
μέχρι το 1821. Ο Ελληνικός Τηλέγραφος και αυτός στη Βιέννη από το 1812 έως το 1836.
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τη διάδοση της μεθόδου των τριών διδασκάλων ως συμβολή στην ιδέα 
της ανεξαρτησίας396. Με τον ίδιο τρόπο προηγουμένως είχε σχολιαστεί η 
νέα μέθοδος και από τον επίσης μαθητή των τριών, Α. Θάμυρη. Ο 
τελευταίος μάλιστα εξέδωσε κατά το 1821 στο Παρίσι την Εισαγωγή397 του 
δασκάλου του Χρυσάνθου, προσθέτοντας σ' αυτήν μία δική του 
προσφώνηση, η οποία δεν ανατυπώθηκε στις επόμενες εκδόσεις του ίδιου 
έργου, γιατί κατηγορούσε την παλαιό μέθοδο της εκκλησιαστικής μουσικής 
ως ιερογλυφική και τους μουσικοδιδασκάλους ως μανδαρίνους που λύουν 
το αίνιγμα398.0 Θάμυρης προτείνει να ονομασθούν οι τρεις δάσκαλοι 
«ευεργέται της Ελλάδος», αφού «μας εγλύτωσαν από μακροχρόνιον 
ματαιοπονίαν»399, της εκμάθησης δηλ. της μουσικής μετά από μακρό 
χρονικό διάστημα. Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι πρώτος ο Κύριλλος 
είχε επισημάνει με κάθε λεπτομέρεια τις ελλείψεις και τις δυσκολίες του 
παλιού γραφικού συστήματος. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι οι 
πρώτες ειδήσεις στην ιστορία της εκκλησιαστικής μουσικής που 
αναγράφονται σε εφημερίδα, είναι η Προκήρυξη και η Εγκύκλιος του 
Πατριάρχη Κυρίλλου του Σ τ ’ , που δημοσιεύονται στον Ελληνικό 
Τηλέγραφο της Βιέννης και που αποβλέπουν στην προσέλκυση μαθητών 
στην υπό ίδρυση Σχολή400. Ο Λόγιος Ερμής της Βιέννης δημοσιεύει ακόμα 
απόψεις για τα μουσικά πράγματα, καθώς και αλληλογραφία του ίδιου του 
Χρυσάνθου και του Πέτρου Εφεσίου401.Ακόμη προβάλλει ιδιαίτερα το έργο 
του Πατριάρχου Κυρίλλου του Σ τ ’ δημοσιεύοντας διάφορες επιστολές του 
Πατριαρχείου, που στέλνονται για διάφορους λόγους, αλλά και ευνοϊκά 
σχόλια για το πρόσωπό του402

396Αναφέρει ότι οι τρεις δάσκαλοι πρέπει να ονομαστούν ευεργέτες του έθνους και ότι το 
σύγγραμμα του Χρύσανθου έπρεπε να εκδοθεί καθώς «η φίλη ημών πατρίς ανεγείρεται», 
Χρυσάνθου Αρχιεπισκόπου Δυρραχίου, Θεωρητικόν Μέγα της Μουσικής, Εν Τεργέστη, 
1832, σελ. στ' και ια ' του Προλόγου. Σχετικά με την εθνική διάσταση της Νέας Μεθόδου 
ιδές, Κ. Ρωμανού, Η μεταρρύθμιση του 1814, ό.π., σελ. 7-22.
397 Χρυσάνθου του εκ Μαδύτων, Εισαγωγή εις το Θεωρητικόν και Πρακτικόν της 
Εκκλησιαστικής Μουσικής συνταχθείσα προς χρήσιν των σπουδαζόντων, Εν Παρισίοις, 
1821, Ανατύπωση, Αθήνα, εκδ. Κουλτούρα 1977.(Από την έκδοση αυτή απουσιάζει ο 
πρόλογος)
398 Γ. Λαδά, Τα πρώτα τυπωμένα βιβλία της Βυζαντινής Μουσικής, Αθήνα, 1978, σελ.23 
και 25. Ο Λαδάς παραθέτει όλη την προσφώνηση από χειρόγραφο, στο ίδιο, σελ. 21-26.
399 Γ. Λαδά, Τα πρώτα τυπωμένα βιβλία της Βυζαντινής Μουσικής, ό.π., σελ. 24.
400 Αναλυτικά για τις επιστολές και την προκήρυξη του Κυρίλλου ιδές στο Κεφάλαιο Β ' .
401 Λόγιος Ερμής, Βιέννη, 1817, σελ. 225, 226, και η επιστολή Π.Εφεσίου, Λόγιος 
Ερμής,1919. 610-613. Με τον ίδιο τίτλο κυκλοφόρησε στα 1887 στην Κωνσταντινούπολη 
παρόμοια εφημερίδα.
402 Επαινείται για τις νέες αντιλήψεις του περί παιδείας, «αλλά και το όνομα του του προς 
το παρόν περικλεώς διακοσμούντος τον Πατριαρχικόν θρόνον ελπίδας καλάς και μεγάλας 
δίδει εις τους φίλους του γένους», Λόγιος Ερμής, 1813, σελ.306.Επαινείται από τον I. 
Μανουήλ Δούκα για το νέο σύστημα των κοινών σχολείων, Λόγιος Ερμής, 1816, σελ.386- 
390. Τον ίδιο χρόνο δημοσιεύεται Προκήρυξη για το λεξικό Κιβωτός του Κυρίλλου, Λόγιος 
Ερμής, 1816, σελ.50-51.
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Ερχόμενοι τώρα στα δεδομένα της Πόλης, παρατηρούμε ότι 
σημαντικότατη θέση στην πνευματική ζωή των Ελλήνων403 έχει ο 
ελληνόγλωσσος καθημερινός και περιοδικός τύπος της Πόλης. Από το έτος 
1839, που κυκλοφόρησε η πρώτη ελληνόγλωσση εφημερίδα στην Πόλη, 
που είναι ο Οθωμανικός Μηνύτωρ( 1839), αλλά μέχρι και σήμερα, που 
κυκλοφορούν μόνο δύο ελληνικές εφημερίδες, εκδόθηκαν αδιάκοπα 
δεκάδες ελληνικές Εφημερίδες και Περιοδικά404. Η εκδοτική δραστηριότητα 
των Ελλήνων, αλλά και των άλλων μειονοτικών πληθυσμών στην Πόλη405 
συνεχίστηκε και μετά την κατάρρευση του Οθωμανικού κράτους και την 
ίδρυση δημοκρατικού πολιτεύματος στη Τουρκία, συνεχίζεται όμως και 
μέχρι σήμερα406. Φυσικά και οι άλλοι, οι μη μωαμεθανικοί πληθυσμοί της 
Αυτοκρατορίας, εκδίδουν επίσης πολλές εφημερίδες και περιοδικά κατά 
τα χρόνια που αναφέραμε 407.

Ο ελληνικός τύπος της περιόδου πριν τη Συνθήκη της Λωζάννης 
παρουσιάζει ποικιλία και πολυμορφία:Κυκλοφορούν έντυπα για όλες τις 
ηλικίες, για άνδρες, γυναίκες και παιδιά, για λογοτέχνες, για ιστορικούς και 
για φιλολόγους408. Αλλα είναι αφιερωμένα καθαρά στην πολιτική και στη

403Το σύνολο του Ελληνικού τύπου της Πόλης κατά το διάστημα που εξετάζουμε 
χρησιμοποιεί ως προσδιοριστικό της εθνικής ταυτότητας των ομογενών της Πόλης το 
«Έλληνες» και σχεδόν πουθενά στις γραπτές πηγές χρησιμοποιείται ο όρος Ρωμηός, ο 
οποίος χρησιμοποιούνταν στον προφορικό λόγο, όπως και ο όρος Ραγιάς. Ενδεικτικά 
αναφέρουμε: Στα ενοριακά αρχεία της Κοινότητας του Σταυροδρομιού η Ενορία 
αναφέρεται ως Ορθόδοξος Ελληνική ή ως Ορθόδοξος Κοινότης, ήδη από τις αρχές του 
19ου αιώνα. Πολλοί Σύλλογοι φέρουν την προσωνυμία Ελληνικός, όπως ο ΕΦΣ και ο 
Ελληνικός Μουσικός Σύλλογος' η Δημοσιογραφία στην Πόλη αποκαλείται «ελληνική», 
Ανωνύμου, Σύγχρονος Ελληνική Δημοσιογραφία, ο Φάρος της Ανατολής έτους 1902, 
Κωνσταντινούπολη, 1901, σελ. 455 ' Οι ομογενείς της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας 
αποκαλούνται Έλληνες από όλο τον τύπο της υπό εξέταση εποχής και σε διαφορετικές 
χρονικές περιόδους και μόνο τις τελευταίες δεκαετίες του 20ού αιώνα λόγω 
απαγορεύσεων ατονεί η χρήση του όρου «Έλληνας*. Μία από τις τελευταίες μνείες του 
όρου Ελληνική σε έκδοση της Πόλης: Ν. Ελεόπουλου, Η Ελληνική εκπαίδευση εν 
Κωνσταντινουπόλει, Κωνσταντινούπολις, 1951. Από τη δεκαετία του 1950 χρησιμοποιείται 
ο όρος Σταμπούλ αντί του Κωνσταντινούπολις, που χρησιμοποιείτο σ' όλη την διάρκεια της 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, καθώς το Σταμπούλ ήταν σε χρήση μόνο στην προφορική και 
καθομιλουμένη.
404 0α ήταν υπερβολικό να αναφέρει κανείς συνολικό αριθμό για όλο το διάστημα που 
εξετάζουμε, καθότι πολλά από τά φύλλα ήταν βραχύβια. Πάντως στις τελευταίες 
δεκαετίες του 20ού αιώνα κυκλοφορούν στην Πόλη εννέα ελληνικές εφημερίδες, Κ. 
Σβολόπουλου, Κωνσταντινούπολη 1856-1908, ό.π., Αθήνα, 1994, σελ. 63.
« Η  πρώτη προσπάθεια των Αρμενίων να εγκαθιδρύσουν τυπογραφείο στην Πόλη, 
τοποθετείται στα 1567, Ι.Τ. Κιομουρτζιάν, Οδοιπορικό στην Πόλη του 1680, Αθήνα, σελ. 
2 1 .
406Σήμερα κυκλοφορούν η Απογευματινή και η Ηχώ, που περιέχουν κυρίως εκκλησιαστικές 
ειδήσεις, αλλά παράλληλα ειδήσεις και από τον ελληνικό χώρο.
407 Στα 1892 οι Αρμένιοι, για παράδειγμα, εκδίδουν στην Πόλη είκοσι εφημερίδες και 
επτά περιοδικά, Ανώνυμο σημείωμα, Ε.Α.16(1892), σελ. 62. Σήμερα εκδίδουν δύο 
ημερήσιες και ένα περιοδικό.
408Ενδεικτικά αναφέρουμε, Η «Χαρά», διμηνιαίο σύγγραμμα περιοδικό στα 1878 με 
συνεργασία λογιών, η «Βοσπορίς» της Κ. Πρεβεζιώτου, περιοδικόν γυναικείον
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σάτιρα409. Τα περιεχόμενά τους είναι επιστημονικά θέματα, πολιτική 
επικαιρότητα, εμπόριο, ειδήσεις από χρηματιστήρια, ποιήματα, ελεγεία, 
αρχαιολογικά, ιστορικά και ιατρικά θέματα, μεταφράσεις και θέματα 
εκπαίδευσης410. Άξιο προσοχής είναι το γεγονός ακόμα ότι ο ελληνικός 
τύπος της Πόλης αυτή την περίοδο έχει ελευθερία έκφρασης γραπτού 
λόγου, έχει το θάρρος να διακηρύσσει ορισμένα πράγματα411.

Όσον αφορά τώρα την ενασχόληση του τύπου με την 
εκκλησιαστική μουσική διακρίνουμε δύο τάσεις: α.Τα φύλλα που 
συστηματικά και εκ πεποιθήσεως φιλοξενούν στις στήλες τους ειδήσεις 
σχετικές μ' αυτή και β. τα έντυπα που έχουν σποραδικές και ευκαιριακές 
αναφορές σ' αυτή.

Οι κυριότερες από τις εφημερίδες και τα περιοδικά που ενημερώνουν 
τον Ελληνισμό της Πόλης για την Εκκλησιαστική Μουσική στην Πόλη 
κατά τα χρόνια που ερευνάμε, είναι η εφημερίδα «Αρμονία» της 
Κωνσταντινούπολης των ετών 1864 και 1865, όπου μεταξύ άλλων 
δημοσιεύεται και η πρώτη αγγελία για την ίδρυση του Μουσικού Συλλόγου 
του 1863, ο «Ανατολικός Αστήρ» από το 1861, που αφιερώνει τις στήλες 
του στην εκκλησιαστική μουσική, ο «Νεολόγος»(1866-1923), η «Βυζαντίς» 
που δημοσιεύει δωρεάν τις σχετικά με τους μουσικούς Συλλόγους αγγελίες 
και ειδήσεις412, η «Νέα Εφημερίς» με κύριο όγκο πληροφοριακού υλικού τα

εικονογραφημένον στα 1899-1901, Η «Εβδομός» που διαθέτει ειδική σελίδα «διά τας 
κυρίας». Ο «Φάρος» για παιδιά, στα 1909-10 του Τ. Δεπάστα, ο «Παιδικός 
Κόσμος»,Εικονογραφημένον περιοδικόν για παιδιά και εφήβους του I. Σακελλαρίδου δυό 
φορές τον μήνα στα 1901-1902, το «Μηνιαίον Δελτίον, του εν Κωνσταντινουπόλει 
Ελληνικού Εμπορικού Επιμελητηρίου»,αρχές του 20ού, για τους εμπόρους. Αυτά φυσικά 
δεν έχουν αναφορές στην εκκλησιαστική μουσική.
409Τέτοια έντυπα είναι ο «Πειρασμός», ημερολόγιον σατυρικόν, γελοιογραφικόν, 
ευθυμογραφικόν, Κωνσταντινούπολις 1929-1931, με αρκετά τολμηρές για την εποχή του 
εικόνες και κείμενα, το «Απ' όλα» Εβδομαδιαία εικονογραφημένη επιθεώρησις στα 1910
1913, επίσης με τολμηρό για την εποχή περιεχόμενο.
410 Πληροφορίες σχετικά με τα φύλλα που κυκλοφορούν αρχές του αιώνα,Ανωνύμου, 
Ιστορικοί σελίδες περί του Βυζαντινού Τύπου, Εγκυκλοπαιδικόν Ημερολόγιον I. Γ. 
Σακελλαρίδου, ο Φάρος της Ανατολής έτους 1902, Κωνσταντινούπολη, 1901, σελ.388- 
394.
““ Εξαιρετικό ιστορικό ενδιαφέρον και ενδεικτικά του θάρρους και της τόλμης του 
Ελληνισμού της Πόλης είναι δύο άρθρα στις εφημερίδες της Πόλης: Το 1911 ο φόνος του 
Μητροπολίτη Γρεβενών αποδόθηκε από το Πατριαρχείο στη «συνταγματική μεταρρύθμιση 
του 1908» και στη χαλάρωση του ελέγχου του κράτους, Ανώνυμο σημείωμα, Ισοπολιτεία, 
Κωνσταντινούπολις, 9.10.1911, και το 1922 στην εβδομαδιαία επιθεώρηση «η Εβδομός» 
διαβάζουμε σχετικά με τους διωγμούς των Ποντίων Χριστιανών: «Την Κυριακήν 24 
Απριλίου 1922 προεξαρχούσης της ΑΘΠ μετά της ιερός Συνόδου θέλει τελεσθεί εν τω εν 
Γαλατά ιερώ ναώ Αγίου Νικολάου μνημόσυνον υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των εν 
Πόντω μαρτυρησάντων κατά εκατοντάδας χιλιάδων Χριστιανών, Ανωνύμου, Μνημόσυνον 
υπέρ Ποντίων, η Εβδομάς, Κωνσταντινούπολη, 24.4.1922.(Οι πρώτοι μαρτυρικοί διωγμοί 
των Χριστιανών του Πόντου ξεκίνησαν από τους Ρωμαίους τον τέταρτο αιώνα, Απ. 
Γλαβίνα, Ιστορία της Εκκλησίας, τεύχος Α ' ,  Θεσσαλονίκη, 1986, σελ.169.).Οι παραπάνω 
δημόσιες τοποθετήσεις δείχνουν ασφαλώς ότι οι Έλληνες της Πόλης, τότε, μπορούσαν να 
εκφραστούν με παρρησία.
412 Ανωνύμου, Ο εν Κωνσταντινουπόλει Μουσικός Σύλλογος, Γραφικός Κόσμος, 
Κωνσταντινούπολη, 1.11.1881.
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τέλη του 19ου και τις αρχές του 20ού, η «Νέα Επιθεώρησις» με αναφορές 
στη μουσική, ο «Ταχυδρόμος,» που βρίσκεται στην κορυφή των 
εφημερίδων που φιλοξενούν ειδήσεις σχετικά με την εκκλησιαστική 
μουσική, και η «Κωνσταντινούπολις» επίσης με άφθονο υλικό. Μερικές από 
τις εφημερίδες, που εκδόθηκαν κατά τον 20ό και που έχουν συχνές 
αναφορές, είναι ο Ταχυδρόμος , το Εμπρός, τα Νέα, η Ελεύθερη Φωνή, η 
Απογευματινή, ο Χρόνος και η Πρωΐα.

Σποραδικές αναφορές έχουν ο «Γραφικός Κόσμος», «ο Κόσμος», «η 
Θράκη», «ο Προμηθεύς», «η Θελξινόη», «ο Λόγος»413, οι οποίες 
αναφορές είναι εξίσου σημαντικές για τη μουσική414. Ο «Ταχυδρόμος» 
συν τοις άλλοις είναι από τις λίγες ημερήσιες εφημερίδες που διαθέτουν 
και τυπογραφικά στοιχεία της εκκλησιαστικής παρασημαντικής και 
δημοσιεύει αρκετά συχνά δημοτικά τραγούδια415,που ασφαλώς 
απευθύνονται σε αναγνωστικό κοινό με προχωρημένες μουσικές γνώσεις.

Σημαντική και μοναδική πηγή πληροφοριών για τον εν γένει μουσικό 
πολιτισμό της Πόλης των αρχών του 20ού αιώνα είναι το περιοδικό 
Μουσική, που εκδόθηκε από το Γεώργιο Παχτίκο επί τέσσερα έτη στην 
Πόλη(1912-1915). Θα μπορούσαμε να πούμε ότι αποτελεί τον καθρέφτη 
του μουσικού πολιτισμού της πρώτης δεκαετίας του αιώνα αυτού για τον 
ελληνισμό της Πόλης, αλλά περιέχει πληροφορίες και για άλλες εποχές. Στο 
περιοδικό αυτό συν τοις άλλοις βρίσκουμε μέλη ευρωπαϊκά και 
εκκλησιαστικά τονισμένα από διάφορους μουσικούς στην εκκλησιαστική 
και ευρωπαϊκή παρασημαντική, πληροφορίες για τη δυτική και ανατολική 
μουσική κουλτούρα της Πόλης, σχόλια για το μουσικό γίγνεσθαι, για 
συναυλίες ντόπιων και ξένων καλλιτεχνών, για τις μουσικές εκδόσεις, για 
τη διδασκαλία της μουσικής στα ελληνικά Σχολεία, για τη μουσικοθεατρική 
κίνηση, για τους ναούς και τους ψάλτες της Πόλης, προβληματισμούς και 
κριτικές για το μέλλον της μουσικής, εκδοτική ενημέρωση, αλλά και 
σπάνιες πληροφορίες για τα ψαλτικά δεδομένα, που δεν έχουμε σήμερα τη 
δυνατότητα να αντλήσουμε από άλλες πηγές.

Ουσιαστική υπήρξε η συμβολή και της «Εκκλησιαστικής 
Αληθείας(1881-1923)» στα θέματα της εκκλησιαστικής μουσικής. Ως 
καθαρά εκκλησιαστικό φύλλο και όργανο του Οικουμενικού Πατριαρχείου, 
προβάλλει με κάθε τρόπο στα σαράντα περίπου χρόνια της έκδοσής της, 
τη μουσική παράδοση της Εκκλησϊας.Στις αρχές της δεκαετίας του 1950

413 Ο Λόγος, που χρησιμοποιούσε τη δημοτική γλώσσα και καθώς αυτό ήταν η καινοτομία 
που πίστευε ότι πρέπει να εφαρμοστεί, το ίδιο πίστευε ότι πρέπει να γίνει με την 
εκκλησιαστική μουσική.
414 Τα έντυπα αυτά κυκλοφόρησαν τις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα.
415 Ο Σαμόθρακας λόγιος και μουσικός Νικόλαος Φαρδύς δημοσίευε δημοτικά τραγούδια 
που είχε ο ίδιος συλλέξει, Νικ. Φαρδύ, (συλλεγείσαι υπό) Δημώδεις Μελωδίαι, 
Ταχυδρόμος, Κωνσταντινούπολη, 30.11.1899 και 24.12.1899. Επίσης και Ο Ν. Παγανάς, 
Ταχυδρόμος, 16.2.1900.

74



εκδίδεται και ο «Απόστολος Ανδρέας» από το Πατριαρχείο, που περιέχει 
ικανοποητικά μουσικά σχόλια και άρθρα.Θα πρέπει να μνημονεύσουμε 
ακόμα και την αθηναϊκή «Φόρμιγγα» 1900-1906, που είχε ευρεία 
κυκλοφορία στην Κωνσταντινούπολη με δικό της ανταποκριτή και 
συνεργάτες, και περιέχει αρκετά κατατοπιστικά ιστορικά στοιχεία για τα 
μουσικά θέματα.

Γενικά όλες οι εφημερίδες και τα περιοδικά συμβάλλουν στην 
καλλιέργεια του μουσικού αισθητηρίου των Ελλήνων της Πόλης. Η μη 
ύπαρξη άλλου τρόπου άλλωστε μαζικής και καθολικής πληροφόρησης του 
κοινού, κάνει τις εφημερίδες και τα περιοδικά της Πόλης να είναι στην 
κορυφή του γενικού ενδιαφέροντος για πολλές δεκαετίες.

Καθοριστική για τα μουσικά δεδομένα της Πόλης υπήρξε και η 
συμβολή του Πατριαρχικού Τυπογραφείου στη μουσική παιδεία της 
Πόλης416. Με μεγάλο εκδοτικό έργο μουσικών, αλλά και εντύπων σχετικών 
με τη μουσική, όπως είναι οι Κανονισμοί των Μουσικών Σχολών, 
Συνδέσμων και Συλόγων, τα Αναλυτικά Προγράμματα των Σχολείων και 
των Σχολών Μουσικής, αποτελεί για πολλές δεκαετίες ένα από τα 
σημαντικότερα εκδοτικά κέντρα της εκκλησιαστικής μουσικής.

Είκοσι περίπου χρόνια μετά την τελευταία αναστολή της πρώτης 
λειτουργίας του στα 1774 το Πατριαρχικό Τυπογραφείο αρχίζει να 
επαναλειτουργεί από τα τέλη του 18ου αιώνα.Είχε προηγηθεί η καταστροφή 
στα 1627 του πρώτου Τυπογραφείου του Κυρίλλου Λούκαρι417 και 
ακολούθησε αυτή του Τυπογραφείου του Πατριάρχη Σαμουήλ Χαντζερή 
1774418. Στα τέλη του αιώνα αυτού ο Πατριάρχης Γρηγόριος ο Ε ' , ο  οποίος 
είχε προβεί στην ανασύστασή του το 1798 μόλις ανέβηκε στο θρόνο, 
εκτυπώνει διάφορα έργα του419. Αρχές του 19ου συνεχίζονται οι εκδοτικές 
δραστηριότητες420, του Τυπογραφείου για να ανασταλούν και πάλι με τα

416 Για τις μουσικές εκδόσεις ιδές Γ. I Χατζή θεοδώρου, Βιβλιογραφία της Βυζαντινής 
Εκκλησιαστικής Μουσικής, Περίοδος Α ' ,  1820- 1899, Θεσσαλονίκη, 1998.
417 Μ. Παρανίκα, Σχεδίασμα, ό.π., σελ. 22. Ο ίδιος στη αναφέρει ότι μετά από αυτή την 
διακοπή της λειτουργίας του τυπογραφείου του Λούκαρι τον ίδιο αιώνα λειτουργεί στο 
Πέρα εβραϊκό τυπογραφείο, που είχε ελληνικά στοιχεία, σελ. 23. Ο Γεδεών αναφέρει ότι 
το 1764 μνημονεύεται το τυπογραφείο του Παναγιώτου Κυριακίδου στο Φανάρι, απέναντι 
από το Πατριαρχείο, Μ. Γεδεών, Αποσημειώματα Χρονογράφου,ό.π., σελ.15.
418 Ν. Ε. Σκιαδά, Χρονικό της ελληνικής τυπογραφίας, Αθήνα 1981, τόμος α ' , 1478-1828, 
σελ. 81.
419 Β. Μοϋτσογλου, Οι Έλληνες της Κωνσταντινούπολης ό.π., σελ. 17.0 ίδιος είχε 
αναφέρει ότι «όπου είναι τυπογραφεία εκεί και σχολεία προάγονται», Μ. Γεδεών, Η 
πνευματική κϊνησις του γένους, ό.π., σελ. 226. Περισσότερα για τον Γρηγόριο ιδές Κεφ. 
Β ' .
420Ο μετέπειτα Πατριάρχης Κύριλλος ο Σ τ ',  που επί της Πατριαρχίας του εγκρίνεται η 
μεταρρύθμιση της παρασημαντικής, ως Αρχιδιάκονος, στα 1802 τυπώνει την Ιερογραφική 
Αρμονία και το 1815 ως Πατριάρχης την Ιστορική Περιγραφή της Αρχισατραπίας του 
Ικονίου, περισσότερα για τα έργα αυτά ιδές Τάκη Τσονίδη, Κύριλλος Σ τ ',  Πατριάρχης 
Κωνσταντινουπόλεως, 1813-1818, Ορεστιάς, 1984, σελ.20, 27-29.
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γεγονότα της ελληνικής επανάστασης το 1821. Αυτό το έτος που 
μαρτύρησαν ο Κύριλλος ο Στ ' και ο Γρηγόριος ο Ε ’ , τα τυπογραφικά 
στοιχεία μαζί με τυπωμένα αντίτυπα του λεξικού «Κιβωτός» του Κυρίλλου 
του Σ τ ’ ρίχτηκαν από τους Γενίτσαρους μέσα σε στέρνα με νερό και 
καταστράφηκαν421.

Από το 1830, που άρχισε η πρώτη εκδοτική δραστηριότητα μετά την 
ελληνική επανάσταση422, σχεδόν ασταμάτητα, με μικρές χρονικές διακοπές 
λειτούργησε ομαλά μέχρι το 1964, οπότε και διακόπηκε οριστικά η 
λειτουργία του. Τα εγκαίνια της τελευταίας αυτής περιόδου του 
Πατριαρχικού Τυπογραφείου έγιναν στις 1.11.195 1423. Μετά από αυτό και 
μέχρι την οριστική απαγόρευση της λειτουργίας του το τυπογραφείο 
αυτό τυπώνει συγκριτικά βέβαια με το παρελθόν λιγότερα μουσικά έντυπα, 
αλλά όμως προσφέρει σημαντικότατο έργο στη μουσική παιδεία της Πόλης. 
Η πληθώρα των μουσικών βιβλίων, που εκδόθηκαν από το Πατριαρχείο 
καθόλη τη διάρκεια της χρονικής περιόδου που εξετάζουμε και μέχρι το 
1964, μαρτυρεί την ουσιαστική συμβολή του Πατριαρχικού Τυπογραφείου 
στα μουσικά δεδομένα της Πόλης. Μία από τις τελευταίες μουσικές εκδόσεις 
μπορεί να θεωρηθεί η Πατριαρχική Φόρμιγξ, που εκδόθηκε μέχρι το 
1964424.Εκτός από τα παραπάνω υπήρχε ακόμη η παράδοση, το 
Πατριαρχικό Τυπογραφείο να αναλαμβάνει ακόμη και την εκτύπωση 
μουσικών έργων των ιδιωτών425, αλλά και παράλληλα με αυτό τύπωνε και 
έντυπα για τις ανάγκες των Σχολείων, όπως Αναλυτικά Προγράμματα, 
Κανονισμούς, ιστορικά και εκκλησιαστικά έργα, διδακτικά βιβλία, αλλά και 
άλλα έντυπα . Αυτή η πράξη δεν είναι κάτι το νέο και εφαρμοζόταν ήδη 
από τις αρχές του 19ου αιώνα426.Από την άλλη πλευρά βέβαια υπάρχουν και 
τα μουσικά βιβλία των ιδιωτικών Τυπογραφείων της Πόλης427, αλλά και των 
εφημερίδων που είχαν μουσικά στοιχεία, όπως προαναφέραμε428. Σε 
τιμοκατάλογο ενός βιβλιοπωλείου και τυπογραφείου της Πόλης του έτους 
1912 προσφέρονται για πώληση δώδεκα περίπου τίτλοι μουσικών

421 Ν. Ε. Σκιαδά, Χρονικό της ελληνικής τυπογραφίας, Αθήνα 1981, τ. α ' ,  ό.π., σελ. 185.
422 Ν .Ε. Σκιαδά, Χρονικό της ελληνικής τυπογραφίας, Αθήνα τόμος β ' ,  1829-1862, σελ. 
262.
ί23Ανωνύμου, Πατριαρχικόν Τυπογραφεϊον, Απόστολος Ανδρέας, Κωνσταντινούπολη, 
10.11.1951.
424 Η Φόρμιγξ του Κ. Πρίγγου είχε ξεκινήσει από το 1952, Αντ. Αλυγιζάκη, Μελωδήματα 
Ασκήσεων Λειτουργικής, Θεσσαλονίκη, 1996, σελ.37.
425 Αγγελία Πατριαρχικού Τυπογραφείου, Ε.Α. 17(1894-1895), σελ. 136.
426 Ν.Ε. Σκιαδά, Χρονικό της ελληνικής τυπογραφίας, Αθήνα τόμος β ' ,  ό. π., σελ. 265.
427 Πολλά υπήρξαν τα τυπογραφεία της Πόλης που εξέδωσαν μουσικά βιβλία, Ονομαστικό 
κατάλογο των τυπογραφείων αυτών ιδες, Γ. Χατζηθεωδόρου Βιβλιογραφία της Βυζαντινής 
Εκκλησιαστικής Μουσικής, Περίοδος Α ' ,  1820- 1899, Θεσσαλονίκη, 1998, σελ.297-300.
428 Ο Ανατολικός Αστήρ, ο Γραφικός Κόσμος, ο Ταχυδρόμος
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βιβλίων429, κάτι που δείχνει και την ανάλογη ζήτηση για τα δεδομένα 
εκείνης της εποχής.

Μέχρι το 1965 αναφέρεται η ύπαρξη τυπογραφικών στοιχείων στην 
κατοχή του ιατρού Ν. Απτόσογλου, ο οποίος τα διέθεσε για να τυπωθεί το 
μουσικό έργο Τα πρώτα βήματα με βάση τη διδασκαλία του 
μουσικοδιδάσκαλου Μιχαήλ Χατζηαθανασίου430. Στη δεκαετία του 1970 τα 
μουσικά έργα του Πρωτοψάλτη Βασιλείου Νικολαΐδη, ελλείψει 
τυπογραφικών στοιχείων, λόγω απαγόρευσης, πολλαπλασιάζονταν με 
πολυγράφο, ο οποίος λειτουργούσε χειροκίνητα στη Θεολογική Σχολή της 
Χάλκης.

Παράλληλα με τα παραπάνω η πλούσια σε όγκο μουσική εκδοτική 
εργασία του Πατριαρχικού Τυπογραφείου, αλλά και των ιδιωτικών 
τυπογραφείων της Πόλης431, που άρχισε λίγα χρόνια μετά την έγκριση της 
νέας μεθόδου και συνεχίστηκε με μικρές διακοπές μέχρι το 1964, 
δημιούργησε νέες προϋποθέσεις για τη μουσική και έβαλε τα θεμέλια της 
ανάπτυξης της στις επόμενες δεκαετίες. Στο ίδιο συνέβαλλαν και οι 
μουσικές εκδόσεις των ιδιωτικών τυπογραφείων και βιβλιοπωλείων432, που 
επίσης τύπωναν μουσικά βιβλία. Οι πλούσιοι καρποί του στερέωσαν την 
πεποίθηση ότι το σύστημα αυτό των τριών διδασκάλων αγγίζει την 
τελειότητα.Μπορούμε να πούμε ότι η Νέα Μέθοδος δικαιώνεται πανηγυρικά 
και από τον όγκο του μουσικού εκδοτικού έργου του Πατριαρχείου που 
πραγματοποιείται από το Πατριαρχικό Τυπογραφείο.

Σήμερα τα τυπογραφικά στοιχεία της εκκλησιαστικής 
παρασημαντικής, αλλά και όλη η άλλη υποδομή του Πατριαρχικού 
Τυπογραφείου, δεν υφίστανται. Η ύπαρξη ενός τέτοιου μεγάλου σε όγκο 
μουσικού εκδοτικού έργου ασφαλώς είναι ένα πρόσθετο στοιχείο για το 
συνεχές επιστημονικό έργο του Πατριαρχείου και της αποδοχής και 
ουσιαστικής ενίσχυσης της μεταρρύθμισης από την Εκκλησία, αλλά και την 
καταξίωσή της στη συνείδηση των μουσικών της Πόλης καθόλο το 
διάστημα αυτό. Οι μουσικές εκδόσεις, όπως και οι άλλες πνευματικές 
δραστηριότητες, ακολούθησαν την τύχη της φθίνουσας πορείας του 
Ελληνισμού. Παρουσίασαν κάθετη μείωση στις τελευταίες δεκαετίες του 
20ού αιώνα και σήμερα δεν υπάρχει εκδοτική δραστηριότητα. Η 
τεχνολογική βέβαια εξέλιξη και η ευρεία διάδοση της χρήσης των

429Π. Αγγελίδου και Σίας Τιμοκατάλογος των διδακτικών βιβλίων εκδόσεών μας, Εν 
Κωνσταντινουπόλει, 1912, σελ. 97.
430 Ανωνύμου, Νέαι εκδόσεις, Εφημερίς, Κωνσταντινούπολη, 14.3.1965.
431 Τις πρώτες δεκαετίες τα μουσικά βιβλία τυπώνονται σε ιδιωτικά τυπογραφεία της 
πόλης. Μετά το 1840 το Πατριαρχικό τυπογραφείο αρχίζει να τυπώνει μουσικά βιβλία, 
πρβλ. Γ. Χατζή θεοδώρου, Βιβλιογραφία της Βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής,περ. 
α ' , 1820-1899, Θεσσαλονίκη, 1998.
432 Για την σημασία των βιβλιοπωλείων ιδές, Χρ. Σολδάτου, Η Εκπαιδευτική και 
Πνευματική κίνηση του Ελληνισμού, ό.π., σελ. 120-121.
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ηλεκτρονικών υπολογιστών δίνει σήμερα τη δυνατότητα σημαντικών 
βημάτων προόδου στον εκδοτικό τομέα που ήταν επί αιώνες, η λυδία λίθος 
της πνευματικής ακτινοβολίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου.
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ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ Η 
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

1. Η νέα μέθοδος της μουσικής

Η καθιέρωση του νέου τρόπου γραφής της εκκλησιαστικής μουσικής 
αποτέλεσε σταθμό στην καθόλου εξέλιξη των μουσικών πραγμάτων για τις 
επόμενες δεκαετίες. Ήδη στα πρώτα χρόνια που ακολούθησαν τη 
μεταρρύθμιση, ο ένας από τους τρεις διδασκάλους, ο Χουρμούζιος 
Γεωργίου ο Χαρτοφύλαξ, είχε συγγράφει μία πλήρη, μεθοδική και 
συστηματική μέθοδο της εκκλησιαστικής μουσικής, κάτι που ασφαλώς 
δείχνει ότι το θεωρητικό υπόβαθρο της μουσικής ήδη ήταν έτοιμο από την 
πρώτη στιγμή1.

Χωρίς τη συγκατάθεση της Εκκλησίας δε θα ήταν δυνατή η διάδοση 
και η αποδοχή της νέας μεθόδου. Ο Πατριάρχης Κύριλλος ο Σ τ ',  που 
διαπνεόνταν από φιλελεύθερα αισθήματα και δεν αποφάσιζε τίποτα χωρίς 
τη συγκατάθεση της Ιεράς Συνόδου σύμφωνα με μία μαρτυρία2, 
αποφασίζει κοινή συναινέσει με τους άλλους παράγοντες του Πατριαρχείου, 
προύχοντες και αρχιερείς, την αποδοχή της νέας μεθόδου. Η πρώτη 
επίσημη ανακοίνωση-κοινοποίηση της «Νέας Μεθόδου» της εκκλησιαστικής 
μουσικής από τη Μεγάλη Εκκλησία έγινε στις 25 Νοεμβρίου του 1815 με 
την Προκήρυξη, που εκδόθηκε με την έγκρισή της επί της πατριαρχίας 
Κυρίλλου του Σ τ ',  και η οποία είναι το πρώτο γνωστό επίσημο κείμενο για 
την εκκλησιαστική της έγκριση3. Στο κείμενο μνημονεύονται ως «εξ 
επαγγέλματος μουσικοί» οι τρεις όνδρες που πρωταγωνίστησαν στη μελέτη 
της νέας μεθόδου: Ο ιερολογιώτατος εν διακόνοις κυρ Χρύσανθος, ο 
Μουσικολογιώτατος Λαμπαδάριος της Μεγάλης εκκλησίας κυρ Γρηγόριος 
και ο μουσικολογιώτατος κυρ Χουρμούζιος4. Η Προκήρυξη αυτή είναι

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

1 Χουρμουζίου, Χαρτ., (Αυτόγραφο στην ΕΒΕ),Εισαγωγή εις το Θεωρητικόν και Πρακτικόν 
της Εκκλησιαστικής Μουσικής κατά την νέον της Μουσικής Μέθοδον, Κωνσταντινούπολις, 
1829.
2 «Ουδέν δ' αυτογνωμόνως πράττων, την ψήφον της Συνόδου επί πάντων επεκαλείτο», 
Σ.Ι., Βουτυρά, Λεξικόν Ιστορίας και Γεωγραφίας, Κωνσταντινούπολη, 1888, τόμος 
πέμπτος, σελ. 195.
3 Προκήρυξις, Κωνσταντινούπολις, τη 25η Νοεμβρίου 1815, Ελληνικός Τηλέγραφος, Εν 
Βιέννη της Αούστριας, 9.1.1916, σελ. 10-12.
4 Προκήρυξις, Κωνσταντινούπολις, τη 25° Νοεμβρίου 1815,ό.π.,σελ.10.

79



συνταγμένη σε εκκλησιαστική γλώσσα, δεν αναφέρεται ο συντάκτης της5 
και προοριζόνταν κυρίως για τους Έλληνες της διασπορός, έχοντας ως 
κύριο στόχο το δημόσιο έπαινο, την προβολή του νέου μουσικού 
συστήματος και την αντιπαραβολή του με το παλιό, δίνοντας πολλές 
πληροφορίες για την ανωτερότητά του και την επιστημονική του βάση. Η 
Προκήρυξη αυτή στάλθηκε συνημμένη μαζί με μία Πατριαρχική και 
Συνοδική Επιστολή-Εγκύκλιο6 προς τους Αρχιερείς του Θρόνου και με 
σκοπό να τους παρακαλέσει, αφ' ενός για τη συλλογή οικονομικών πόρων, 
αφ' ετέρου να τους προτρέψει να στείλουν μαθητές για να φοιτήσουν 
στη νέα Σχολή, που ήδη λειτουργούσε 4 περίπου μήνες πριν την αποστολή 
της επιστολής. Τα δύο αυτά κείμενα είναι μία μοναδική εκκλησιαστική 
πηγή πληροφοριών για την παρακμή της παλιάς μουσικής γραφής και την 
προετοιμασία και έγκριση της νέα μεθόδου. Καταδεικνύουν επίσης ότι η 
μεταρρύθμιση της μουσικής γραφής ήταν ζήτημα χρόνου.

Συγκεκριμένα η Προκήρυξη και η Επιστολή κάνουν λόγο για την 
παλιά γραφή που πλέον «μιμήσει μόλις και ακοή εγένετο μαθητή τοις 
οξυτέροις και φιλοπονωτέροις» και οι οποίοι έφριτταν για τον 
«ακαταληψίας γνόφον» και για τις δυσκολίες εκμάθησής της7. Κάνουν 
λόγο ακόμη για τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν οι μαθητές λόγω 
πολυχρόνιας τριβής προκειμένου να την εκμάθουν, αλλά και για την 
παρακμή της «αγγελομιμήτου ταύτης ασματικής»,που ήταν γεγονός κατά 
τα χρόνια εκείνα8.

Η παλιά γραφή, σύμφωνα με την Προκήρυξη του Πατριαρχείου, είχε 
χάσει με την πάροδο του χρόνου κάθε ερμηνευτική μέθοδο, έντεχνη και 
κανονική θεωρία, «επιστήμονα λόγον», λύση για τις απορίες που 
προέκυπταν, και πολλοί, που ήθελαν να μάθουν τη μουσική, πολλές φορές 
λόγω δυσκολιών που συναντούσαν, στη μέση «της οδού πρύμναν 
εφάνησαν κρούοντες», για να μη δαπανούν τον πολύτιμο χρόνο και να 
ασχοληθούν με άλλα χρήσιμα πράγματα9.Ακόμη υπήρχε η «ασάφεια των 
παραδόσεων», η κατά το δοκούν δηλ. ερμηνεία των μουσικών σημαδιών, 
η έλλειψη της διδακτικής του ποσού των διαστημάτων και του χρόνου, το 
«ακανόνιστον των χαρακτηριστικών αυτής σημείων», η φθορά, και τέλος, 
η λήθη του χρόνου που την είχαν καταστήσει σχεδόν «εξίτηλον»10.

5 Είναι ένας απ' ότι φαίνεται στο τέλος της. Το κείμενο στο Παράρτημα της παρούσης.
6 Εγκύκλιος Επιστολή, Κύριλλος ελέω Θεού αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως νέας 
Ρώμης και Οικουμενικός Πατριάρχης, Ελληνικός Τηλέγραφος, Εν Βιέννη της Αούστριας, 
11.1.1916, σελ. 16-18.
7 Προκήρυξις, Κωνσταντινούπολις, τη 25π Νοεμβρίου 1815,ό.π.,σελ 10
8 Προκήρυξις, Κωνσταντινούπολις, τη 25η Νοεμβρίου 1815,6.π.,σελ 10.
9 Προκήρυξις, Κωνσταντινούπολις, τη 25° Νοεμβρίου 1815,ό.π.,σελ 10.
10 Εγκύκλιος Επιστολή, Κύριλλος ελέω Θεού αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, ό.π., 
σελ.16.
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Από την άλλη, στα ίδια αυτά κείμενα γίνεται εκτενής μνεία των 
σχετικών που προηγήθηκαν της καθιέρωσης της Νέας Μεθόδου, αλλά 
παράλληλα είναι και τα πρώτα επίσημα κείμενα, που ανακοινώνουν τα νέα 
δεδομένα της μουσικής γραφής και μαζί με τη νέα αυτή παρασημαντική, 
ανακοινώνουν και την ίδρυση της πρώτης Μουσικής Σχολής11. Οι τρεις 
δάσκαλοι είχαν ασχοληθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα με τη σύνταξη της 
θεωρητικής βάσης του νέου συστήματος και μετά το πέρας των εργασιών 
τους παρέστησαν ενώπιον της Συνόδου και των προυχόντων και εγγράφως 
διαβεβαϊωσαν ότι για την παράδοση του συστήματος απαιτούνταν ένας 
μόνο χρόνος, για δε τη μεταγραφή των μουσικών κειμένων «εκ του 
ασαφούς επί το σαφές» απαιτούνταν δέκα χρόνια12.

Η νέα μέθοδος σύμφωνα με τα παραπάνω έγγραφα δεν 
παραχαράσσει το «αξιωματικόν ύφος» που επικρατεί στη Μεγάλη 
Εκκλησία, αλλά ούτε και αποκλίνει από την παράδοση13.

Τώρα η παρασημαντική έχει τα νέα μουσικά σημάδια που 
χαρακτηρίζουν τη «μουσική φωνή», καθορίζουν το χρόνο και τον 
αποταμιεύουν, θεσπίζουν κανόνες και όλα όσα απαιτεί η μουσική, δεν 
αφήνουν τίποτα το εργώδες και ασαφές. Η νέα μέθοδος όλα τα ερμηνεύει 
και τα «φωταγωγεί»14. Είναι ακριβής, φωτιστική, αρίστη και εξηγεί 
θεωρητικά και πρακτικά τα μέλη και τα σχήματα των φωνών, κάτι που δεν 
μπορούσε να κάνει η παλιά μέθοδος15. Με τη νέα γραφή, αυτοί που για 
λίγο είχαν διδαχτεί την παλιά μέθοδο, έκαναν άλματα, αλλά και οι νέοι 
μαθητές έχουν τέλεια επίδοση: «εξ ού τα της μεθόδου διδάσκεται, 
ανεφάνησαν ου μόνον οι των παλαιών παραδόσεων άκρω γεγευμένοι 
δακτύλω, γιγαντιαίσις τοις όλμασιν επί τα πρόσω χωρούντες, αλλά και 
αυτοί οι πρωτόπειροι, θόττον ή κατ' ελπίδας προαγόμενοί τε, και 
ανατρέχοντες, ένθεν τοι και ευστόχως συνάγεται η κατά την συμπλήρωσιν 
του χρόνου τελειότατη επίδοσις»16.

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά της νέας μεθόδου ήταν ο καθορισμός 
νέων ενεργειών για τα παλιά σύμβολα, η κατάργηση των μεγάλων 
υποστάσεων και των συνδυασμών των σημαδιών, ο καθορισμός του

11 Και τα δύο κείμενα κάνουν λόγο για τη Σχολή, ιδές Πατριαρχικές Σχολές της 
Εκκλησιαστικής Μουσικής της παρούσης και τα πλήρη κείμενα στο Παράρτημα.
12 Προκήρυξις, Κωνσταντινούπολις, τη 25° Νοεμβρίου 1815,ό.π.,σελ. 11.0 Χουρμούζιος 
μετέγραφε επί δεκαεπτά έτη.
13 Προκήρυξις, Κωνσταντινούπολις, τη 25η Νοεμβρίου 1815,ό.π.,σελ. 11.
14 Προκήρυξις, Κωνσταντινούπολις, τη 25η Νοεμβρίου 1815,ό.π.,σελ. 11.
15 Εγκύκλιος Επιστολή, Κύριλλος ελέω Θεού αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, ό.π., 
σελ.16.
16 Προκήρυξις, Κωνσταντινούπολις, τη 25η Νοεμβρίου 1815,ό.π.,σελ. 12.
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χρόνου, η απλοποίηση των μαρτυριών των ήχων και η αντικατάσταση της 
παλιάς παραλλαγής με την κλίμακα πα βου γα δι κε ζω νη17.

α) Οι τρεις δάσκαλοι

Το κεντρικό πρόσωπο της μεταρρύθμισης είναι ο Χρύσανθος, που 
ήταν διάκονος, όταν η Εκκλησία ενέκρινε το νέο μουσικό σύστημα μαζί με 
τους δύο διδασκάλους, Χουρμούζιο και Γρηγόριο18.0 Γεδεών τον αποκαλεί 
άνδρα ευσεβή και θεοφοβύμενο19 και σύμφωνα με τον Παπαδημητρίου, 
που ο πατέρας του ήταν μαθητής των πρώτων μαθητών του Χρυσάνθου, η 
νέα μέθοδος επικρότησε μετά από πολλούς αγώνες20.

Ο Χρύσανθος Καράμαλλης21(1778-1846) ως κληρικός ασφαλώς ήταν 
επιπρόσθετα επιφορτισμένος με ευθύνες απέναντι στην Εκκλησία. Αυτός 
έπρεπε ως κληρικός να παρουσιάσει τη Νέα Μέθοδο μπροστά στη Σύνοδο 
και στη συνέχεια έπρεπε να φέρει το βάρος της «ποινής» της εξορίας που 
του επιβλήθηκε, καθότι δε μαρτυρείται οποιαδήποτε ποινή για το Γρηγόριο 
και το Χουρμούζιο22. Η μη ύπαρξη των πρακτικών της Ιεράς Συνόδου του 
Πατριαρχείου από αυτή την εποχή, δε μας επιτρέπει να βγάλουμε 
οποιαδήποτε συμπεράσματα, για το αν η εξορία του Χρύσανθου στη 
Μάδυτο, που αναφέρει και ο Γεώργιος Παπαδόπουλος και πολλοί άλλοι στη 
συνέχεια, βασίζεται σε γραπτή απόφαση της Συνόδου ή σε προφορική 
εντολή του Πατριάρχη. Σε κάθε περίπτωση όμως ο Χρύσανθος συνεχίζει το 
διδακτικό του έργο στη γενέτειρά του και αυτή ακριβώς η δράση του στη 
γενέτειρά του Μάδυτο, όντας δηλαδή στην εξορία, οδηγεί τη Μεγάλη 
Εκκλησία στην αναγνώριση της αξίας της Νέας Μεθόδου23.

17 Αντ. Αλυγιζάκη, Η Οκταηχία στην Ελληνική Λειτουργική Υμνογραφία, Θεσσαλονίκη, 
1985, σελ. 193, όπου και περισσότερα. Για την ιστορία των μουσικών συμβόλων ιδές 
C.FIoros, Einfiihriing in die Neumenkunde, Wilhelmshaven, 1980.
18Αποκαλείται «ιερολογιώτατος εν διακόνοις, Ευρωπαίοις τε Μουσικής ομιλήσας 
διδασκάλοις» και «επιστημονικών ιδεών εγκρατής», Προκήρυξις, Κωνσταντινούπολις, τη 
25° Νοεμβρίου 1815,ό.π.,σελ.10.
19 Μ. Γεδεών, Αποσημειώματα χρονογράφου, ό.π., σελ.234.
20 Κ. Παπαδημητρίου, Σημείωμα περί του μικρού Θεωρητικού του Χρυσάνθου, Εν 
Αθήναις 1931, σελ.243.
21 Ο συμπατριώτης του Χρυσάνθου, αλλά μεταγενέστερος Μιχ. Κατζάκης αναφέρει το 
επώνυμό του ως Καράμαλλη, Μιχ Κατζόκη, Μεγάλοι διδάσκαλοι του Γένους, Ο εκ 
Μαδύτου Χρύσανθος Καράμαλλης ο μουσικός Δεσπότης. Αιώνια τιμή δια την εύανδρον 
γενέτειράν μας Μάδυτον, Ελλήσποντος, Αθήνα, Οκτώβριος έως Δεκέμβριος του 1965, 
Φεβρουάριος έως Μάιος του 1966.
22 Η εξορία του Χρυσάνθου στη Μάδυτο μνημονεύεται μόνο από τον Παπαδόπουλο και 
αποσιωπάται από το μαθητή και γνώριμο των τριών δασκάλων, Θεόδωρο Αριστοκλή, ιδές 
σχετικά, Κ. Ρωμανού, Η μεταρρύθμιση του 1814, ό.π., σελ. 11.
23 Οι Μαδύτιοι εργάτες που κτίζουν την οικία του Μητροπολίτη Ηρακλείας, ο οποίος τους 
άκουσε έκπληκτος να ψάλλουν κατά την ώρα της εργασίας τους, είχαν μάθει την ψαλτική 
τέχνη με την μέθοδο του Χρυσάνθου στη Μάδυτο, όπου και δίδασκε κατά την διάρκεια της
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Μετά την επάνοδό του στην Πόλη ο Χρύσανθος, πριν από τον Ιούνιο 
του 1815 και όντας ακόμη διάκονος, μαζί με τους άλλους τρεις 
επιβεβαιώνουν τη Νέα Μέθοδο «δι' εγγράφων υποσχέσεων και δια δοκιμών 
γενομένων επ' εκκλησίαις»24. Αυτό υποδηλώνει σαφώς το ότι υπήρξαν 
πρακτικές δοκιμές και εφαρμογές του νέου συστήματος. Ακόμη το γεγονός 
ότι τα παραπάνω έγιναν «ενώπιον της ενδημούσης ομηγύρεως και παντός 
λαού»25 προσδίδει στη Νέα Μέθοδο και τη λαϊκή αποδοχή, κάτι που 
παρακίνησε τον Πατριάρχη Κύριλλο τον Σ τ ' να τους ανακηρύξει 
«δημοσίους διδασκάλους της μουσικής τέχνης»26. Στη συνέχεια και μετά 
την πανηγυρική τους δικαίωση αρχίζει το διδακτικό τους έργο στη Σχολή, 
που θα κρατήσει πέντε χρόνια27. Διορίζονται «κατά κοινήν εκλογήν και 
αξίωσιν», προκειμένου να μεταδόσουν τη μέθοδό τους28.

Στο διάστημα αυτό ο Χρύσανθος χειροτονήθηκε ιερέας και το 
1917 υπογράφει σε επιστολή προς τον διάκονο Γρηγόριο τον Χίο ως 
Αρχιμανδρίτης Χρύσανθος, διδάσκαλος της Μουσικής Σχολής29.Στην 
επιστολή αναφέρει και τους σκοπούς που είχε θέσει: Να πληθύνουν οι 
ψάλτες και να διασωθεί «εις τους μεταγενεστέρους το ύφος της 
ψαλμωδίας το εν τη Μεγάλη του Χριστού εκκλησία ψαλλόμενον»30. Ο 
Χρύσανθος λίγα χρόνια μετά από τη δικαίωσή του, και αφού εργάστηκε ως 
μουσικοδιδάσκαλος στην παραπάνω Μουσική Σχολή μαζί με τους 
συνεργάτες του με «φιλοπονίαν άκραν και επιμέλειαν υπερβάλλουσαν»31, 
εκλέγεται Μητροπολίτης Δυρραχίου32. Σύμφωνα με τα Υπομνήματα

εξορίας του. Ο ίδιος εισηγείται στον Πατριάρχη την έγκριση της μεθόδου και την 
επαναφορά του Χρυσάνθου, Γ. Παπαδοπούλου, Συμβολαί, ό.π., σελ.333.
24 Ανωνύμου, Ελεύθεροι τέχναι, Λόγιος Ερμής, Βιέννη, 1816, σελ. 10.
25 Ανωνύμου, Ελεύθεροι τέχναι, Λόγιος Ερμής, Βιέννη, 1816, σελ. 10.
26 Ανωνύμου, Ελεύθεροι τέχναι, Λόγιος Ερμής, Βιέννη, 1816, σελ. 10.
27 Ιδές Πατραρχικές Μουσικές Σχολές της παρούσης.
28 Προκήρυξις, Κωνσταντινούπολις, τη 25η Νοεμβρίου 1815,6.π.,σελ.11.
29 Επιστολή του πανοσιομουσικολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου και διδασκάλου της Μουσικής 
Σχολής Κυρίου Χρυσάνθου, προς τον εν Ιασίω Ιεροδιάκονον Κύριον Γρηγόριον,μαθητήν 
οπαδόν της νέας μουσικής μεθόδου, Ερμής ο Λόγιος, 1817, σελ.225-226.
30 Επιστολή του πανοσιομουσικολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου και διδασκάλου της Μουσικής 
Σχολής Κυρίου Χρυσάνθου, ό.π., σελ.226.
31Εγκύκλιος Επιστολή, Κύριλλος ελέω Θεού αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, ό.π.,σελ. 
17.
32Δυρραχίου εκλέγεται το 1819, Χρυσάνθου, Αρχιεπισκόπου Δυρραχίου, Θεωρητικόν Μέγα 
της Μουσικής, Εν Τεργέστη, 1832, σελ. ζ ' ,  όπου αναφέρεται ότι μετέβη στο Δυρράχιο το 
1820. Σύμφωνα με τον Αλέξανδρο Βυζάντιο, Μουσικό Δωδεκαήμερο, Κωνσταντινούπολις 
1884, σελ. ι γ , ο  Χρύσανθος έγινε Μητροπολίτης Δυρραχίου το 1822. Η Κοίτη Ρωμανού, 
σελ. 12 αναφέρει ότι Μητροπολίτης Δυρραχίου χειροτονήθηκε το 1819, Καίτης Ρωμανού, 
Η μεταρρύθμιση του 1814, ό.π. Το ίδιο αναφέρει και ο Γ. Λαδάς, Τα πρώτα τυπωμένα 
βιβλία Βυζαντινής μουσικής, Αθήνα 1978, σελ. 4. Το 1831 είναι Μητροπολίτης Δυρραχίου 
και αναφέρεται στο βιβλίο του συνεργάτη του Χουρμουζίου ως φιλόμουσος συνδρομητής, 
Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος, Συλλογή Ιδιομέλων και Απολυτίκιων, ό.π., σελ. 301.0 
Τσακόπουλος αναφέρει ότι εκλέχτηκε Δυρραχίου το Μάιο του 1820, Αιμ. 
Τσακόπουλου, Επισκοπικοί Κατάλογοι κατά τους Κώδικας των Υπομνημάτων του 
Αρχειοφυλακίου του Οικουμενικού Πατριαρχείου, Ορθοδοξία 31(1956),σελ.438(Κώδ. 
Πατριαρχικής Αλληλογραφίας,Θ ' ,σελ.419.
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εκλογής του, τα οποία σώζονται, ο Χρύσανθος τον Ιούλιο του 1833 
εκλέγεται Μητροπολίτης Σμύρνης33, το δε Απρίλιο του 1837 επί της 
Πατριαρχίας Γρηγορίου του Σ τ ',  εκλέγεται Μητροπολίτης Προύσσης34. 
Όσον αφορά την τελευταία του θητεία στην Προύσα, αλλά και το θάνατό 
του, αναφέρεται από πολλούς ότι απέθανε στην Προύσα ως Μητροπολίτης 
της πόλης αυτής το 184335, κάτι που πρέπει να θεωρηθεί απίθανο για 
τους εξής λόγους: Ο Κωνστάντιος είχε τοποθετηθεί στην Προύσα το 
184636, υπάρχουν δε μαρτυρίες που αναφέρουν ότι ο Χρύσανθος 
υπηρετούσε μέχρι το έτος αυτό στη Μητρόπολη Προύσης37. Βέβαια μετά 
από τον Ιανουάριο του 1843 δεν απευθύνεται καμία πατριαρχική επιστολή 
προς το Χρύσανθο38, αλλά ούτε και σε οποιονδήποτε άλλο Μητροπολίτη 
Προύσης μέχρι το 1847. Αυτό βέβαια δε σημαίνει αναγκαστικά ότι η πόλη 
δεν είχε Μητροπολίτη, αλλά ούτε και το ότι ο Χρύσανθος δεν ήταν στην 
Προύσα κατά τα χρόνια αυτά, και μάλιστα μέχρι να αναλάβει ο 
Κωνστάντιος το 1846. Σε πατριαρχικό Κώδικα του 184739, σε επιστολή 
που απευθύνει ο Πατριάρχης Άνθιμος ο Σ τ ',  για πρώτη φορά ως 
Μητροπολίτης Προύσης μνημονεύεται ο Κωνστάντιος, κάτι που φανερώνει 
ότι το έτος αυτό ο Χρύσανθος δεν ήταν πλέον Μητροπολίτης Προύσης. 
Άλλο ένα στοιχείο που δείχνει ότι ο θάνατός του πρέπει να τοποθετηθεί 
αργότερα είναι το Επίγραμμα-Ελεγείο που έγραψε ο Ηλίας Τανταλίδης και 
που φέρει την ημερομηνία 30 Μαίου 1849. Είναι μάλλον απίθανο να 
γράφτηκε έξι ολόκληρα χρόνια μετά το θάνατό του, αν γίνει δεκτό ότι

33 Κώδικες Πατριαρχικής Αλληλογραφίας, Κώδιξ ΙΔ ’ , 1833, σελ.224, «Υπόμνημα Σμύρνης 
Χρύσανθου παυθέντος Σεραφείμ, Ιουλίω ζ '», Αιμ. Τσακόπουλου,Επισκοπικοί Κατάλογοι, 
ό.π.,Ορθοδοξία 32(1957) σελ.83-84.
^Κώδικες Πατριαρχικής Αλληλογραφίας, Κώδιξ ΙΔ ',  1837, σελ. 289, «Υπόμνημα Προύσης 
Χρυσόνθου(από Σμύρνης)αντί του ήδη Εφέσου Ανθίμου, Απρίλιος», Αιμ. 
Τσακόπουλου,Επισκοπικοί Κατάλογοι, ό.π., Ορθοδοξία 32(1957), σελ.90.
35Σύμφωνα με τον Παπαδόπουλο ο Χρύσανθος πέθανε το 1843 ως Προύσης, Γ. 
Παπαδοπούλου, Συμβολαί, ό.π., σελ. 334.Τη θέοη αυτή ασπάζονται και πολλοί ερευνητές. 
Ο Χατζηγιακουμής θέτει ερωτηματικό για αυτή τη χρονολογία του θανάτου του το 1843, 
Μ. Χατζηγιακουμή, Χειρόγραφα Εκκλησιαστικής Μουσικής 1453-1820, Αθήνα, 1980, σελ. 
1 0 0 ..
36 Γενική Παγκόσμιος Εγκυκλοπαίδεια, Πάπυρος-Λαρούς, Τόμος ένατος, Αθήνα 1963, σελ. 
182.
37 Κατά τον Ν. Κωστή ο Χρύσανθος ποίμανε την Προύσα μέχρι το 1846, οπότε και ήλθε 
στη θέση του ο Κωνστάντιος, Μ. Κωστή, Ιστορικαϊ σημειώσεις περί Εκκλησίας Σμύρνης 
από μέσων χρόνων, Ιερός Πολύκαρπος, Εβδομαδιαίον Εικονογραφημένον θρησκευτικόν 
περιοδικόν, εν Σμύρνη, 8.2.1914.0 Αρχιμανδρίτης ΑιμιλιανόςΤσακόπουλος, Ορθοδοξία 
32(1957), σελ. 184, αναφέρει ότι τον Ιούνιο του 1846 Προύσης εκλέχτηκε ο Στρωμνίτζης 
Κωνστάντιος Καλόγερός, θανόντος Χρυσάνθου(Κωδ.Πατρ. Αλληλογραφίας, Κ Β ',  σελ. 
109).

τελευταία επιστολή προς το Χρύσανθο είναι τον Ιανουάριο του 1843,Αρχείο Οικ. 
Πατριαρχείου, Κώδικες Πατριαρχικής Αλληλογραφίας, Κώδιξ ΚΑ '(1843, Ιανουαρίου 31), 
σελ. 173.
39Αρχείο Οικ. Πατριαρχείου, Κώδικες Πατριαρχικής Αλληλογραφίας, Κώδικας 
Κ Ε ' (1847),σελ. 135.
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αυτός συνέβη το 184340. Οι περισσότερες μαρτυρίες που υπάρχουν 
αναφέρουν ότι απέθανε το 184641.

Ένα άγνωστο και εν πολλοίς σκοτεινό σημείο στη ζωή του 
Χρυσάνθου είναι οι βαρύτατες κατηγορίες για φιλαργυρία και αμέλεια στα 
ποιμαντικά-αρχιερατικά του καθήκοντα, που του καταλογίζουν οι 
Οικουμενικοί Πατριάρχες Γρηγόριος ο Στ ' και Γερμανός ο Δ ' σε επιστολές 
τους, τις οποίες του απευθύνουν, όταν ο Χρύσανθος ήταν Μητροπολίτης 
Σμύρνης και στη συνέχεια Προύσης, χωρίς βέβαια στις επιστολές αυτές να 
γίνεται λόγος περί μουσικής.Όμως εκφράζουν χαρακτηριστική δυσαρέσκεια 
του Πατριαρχείου προς το άτομο που είχε τόσο πολύ υμνηθεί από το 
Πατριαρχείο μόλις λίγα μόνο χρόνια πριν.

Συγκεκριμένα ο Πατριάρχης Γρηγόριος ο Σ τ ',  που συν τοις άλλοις 
ήταν γνώστης και προστάτης της εκκλησιαστικής μουσικής42, απευθύνει 
προς το Χρύσανθο συνολικά δέκα επιστολές κατά την διάρκεια της πρώτης 
του Πατριαρχίας(1835-1840).Από αυτές, οι τέσσερις στέλνονται ανάμεσα 
στο 1835 και 36, όταν ο Χρύσανθος ήταν Μητροπολίτης Σμύρνης, οι δε 
υπόλοιπες έξι ανάμεσα στο 1839 και 1840, όταν ο Χρύσανθος ήταν 
Μητροπολίτης Προύσης.Οι περισσότερες από αυτές τις επιστολές είναι 
επικριτικές και επιτιμιτικές προς το πρόσωπο του Χρυσάνθου και του 
καταλογίζουν φιλαργυρία, αμέλεια και αδιαφορία. Από τις τέσσερις πρώτες 
που του απευθύνει ο Πατριάρχης Γρηγόριος, όταν ο Χρύσανθος ήταν 
Σμύρνης, μόνο η μία τον επαινεί ότι συμμορφώθηκε προς τις εντολές της 
Εκκλησίας σχετικά με ένα μετόχι43. Οι υπόλοιπες τρεις στάλθηκαν όλες το 
έτος 1836, οι δε δύο από αυτές τον κατηγορούν ευθεώς για φιλαργυρία. 
Έτσι στη δεύτερη κατά χρονολογική σειρά επιστολή που έχει ημερομηνία 
28.4.1836,0 Γρηγόριος, γνωρίζοντας το χαρακτήρα του Χρύσανθου, τον 
προτρέπει να μη αναμιχθεί στα περιουσιακά στοιχεία του θανόντος 
τιτουλαρίου Επισκόπου στη Σμύρνη Λεοντίου. Να μη «αναμιχθεί ποσώς»,

40 Το επίγραμμα έχει ως εξής: « Πότμον αγακλυμένου Χρυσάνθου Αρχιερήος Έκλαυσαν 
Μοϋσαι σχασάμενοι κιθάρας Ός ποτε αρμονίης μελέων σοφά τέθμια ευρών, Ρηϊδίην 
μολπής πάσι παρέσχε τέχνην.Αυτάρ ο και πτολίεθρα εκόσμησ' εμμελέως δήν, Δυρρόχιον, 
Σμύρναν, Προύσαν απ' εκ Μαδύτου' Νύν δ άρ' επουρανίησι χοροστασίησι χορεύει, Τον 
Θεάν ιλάσκων όσμασιν ηδυτέροις»,Η. Τανταλίδου, Στιχουργήματα, Εν Τεργέστη, 1860, 
σελ.301. Το επίγραμμα γράφτηκε όταν ήταν νωπή η μνήμη του Χρυσάνθου και όχι έξι 
χρόνια μετά τον υποτιθέμενο θάνατό του το 1843.
41 Κατά το Χρ. Σολομωνίδη ο Χρύσανθος πέθανε το 1846,Χρ. Σολομωνίδη, Η εκκλησία της 
Σμύρνης, Αθήνα 1960, σελ.204. Ο Κανδής αναφέρει ότι ο Χρύσανθος κυβέρνησε την 
Προύσα από 1836 έως το 1846, Β. Κανδή, Η Προύσα, ήτοι αρχαιολογική, ιστορική, 
γεωγραφική και Εκκλησιαστική περιγραφή αυτής, Εν Αθήναις, 1883, σελ. 141.
42Είχε ιδρύσει την Πατριαρχική Μουσική Σχολή του 1868. Ιδές Πατριαρχικές Μουσικές 
Σχολές.
43Η Επιστολή απευθύνεται«7ω Σμύρνης Χρυσάνθω επαινετική ότι ανεμορφώθη ταις 
εντολαίς και περί του Ελληνικού Μετοχιού, Δεκεμβρίου 18, 1835», Αρχείο Οικουμενικού 
Πατριαρχείου, Κώδικες Πατριαρχικής Αλληλογραφίας, Κ ώ δ ιξ ΙΗ ', σελ. 88.
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είναι η χαρακτηριστική έκφραση της επιστολής^.Στο ίδιο πνεύμα είναι και 
η τελευταία, τέταρτη κατά σειρά αποστολής επιστολή που στάλθηκε στις 
3.10.1836, όπου αυτή τη φορά ο Πατριάρχης χρησιμοποιεί οξείες 
εκφράσεις και τον καλεί να αλλάξει χαρακτήρα. «Ίνα παυσει δουλεύων τω 
Μαμμωνά» είναι η χαρακτηριστική έκφραση του Πατριάρχη45.Η τρίτη κατά 
χρονολογική σειρά επιστολή με χρονολογία 27.5.1836, είναι πατριαρχική 
εντολή για καταπολέμηση των Λουθηροκαλβινιστών, όπου ο Γρηγόριος 
στέλνει τον Μαρτίνο Κλάδου για βοηθό του Χρυσάνθου, προκειμένου αυτός 
να βοηθηθεί από τα φώτα και την επιρροήν του «πλήρες ζήλου υπέρ των 
Ορθοδόξων ανδρός» και να είναι συνεργός και συναγωνιζόμενος46.Η 
αποστολή αυτού του ιατρού πάντως, συνδέεται με τη μη επαρκή 
αντιμετώπιση των Λουθηροκαλβινιστών από το Χρύσανθο, καθώς 
ακολουθούν στη συνέχεια και άλλες επιστολές που τον κατηγορούν για 
βαριά αμέλεια πάνω σ' αυτό το θέμα.

Η αρνητική αυτή στάση του Γρηγορίου του Σ τ ‘ απέναντι στο 
Χρύσανθο, ίσως να εξηγεί τρόπον τινά και τον υποβιβασμό47 του 
Χρυσάνθου από την Σμύρνη στην Προύσα, που έγινε από τον ίδιο το 
1837, αμέσως δηλαδή μετά από τις παραπάνω επιστολές.

Από τις υπόλοιπες έξι επιστολές, που στέλνονται και πάλι από το 
Γρηγόριο τον Σ τ ’ , όταν ο Χρύσανθος είναι πλέον Μητροπολίτης Προύσης, 
οι τρεις είναι και πάλι επικριτικές και μάλιστα περιέχουν και σκληρές 
εκφράσεις: Στη μία που φέρει ημερομηνία 24.2.1839, τον κατηγορεί για 
βαριά ποιμαντική αμέλεια προς τους νέους της Μητρόπολής του και την 
αμελή συμπεριφορά του απέναντι στους Προτεστάντες, καθότι άφησε τους 
νέους της Μητρόπολης Προύσης «βοράν γενέσθαι των 
Λουθηροκαλβινιζόντων»Λ8. Στην άλλη επιστολή που φέρει ημερομηνία
16.4.1839, τον κατηγορεί ότι δε φρόντισε να απομακρυνθούν από τα 
ελληνικά σχολεία της Προύσας οι προτεσταντίζοντες δάσκαλοι και τα

44 Αρχείο Οικουμενικού Πατριαρχείου, ό.π., Κώδιξ ΙΗ ’ , σελ. 129. «Τω Σμύρνης Χρυσάνθω 
περί της περιουσίας του θανόντος επισκόπου Λεοντίου(τιτουλαρίου εν Σμύρνη)ίνα μη 
αναμιχθεί ποσώς, Απριλίου 28, 1836».
45 Αρχείο Οικουμενικού Πατριαρχείου ό.π., σελ. 175. «Τω Σμύρνης Χρυσάνθω ίνα παύσει 
δουλεύων τω Μαμμωνά ίνα μη πάθει ως θρυλλείται, Οκτωβρίου 3, 1836», Ιδές όλη την 
επιστολή αυτή στο Παράρτημα της παρούσης.
46Αρχείο Οικουμενικού Πατριαρχείου ό.π.,σελ.142. «Τω Σμύρνης Χρυσάνθω ίνα 
χρησιμοποίηση εις τον κατά των αυτόθι Λουθηροκαλβινιστών πολεμίων του τον ιατρόν 
Μαρτίνον Κλάδον, Μαΐου 27,1836».
47 Αυτό αφίνει να εννοηθεί ο Ψαλτόπουλος, Λ. Ψαλτόπουλου, Οι τρεις δυνατοί και το 
δημιούργημα τους, Απ. Ανδρέας, 30.3.1960.
““ Ο Γρηγόριος τον κατηγορεί για άκρα αδιαφορία, για αμεριμνησία,για το ότι με τη στάση 
του η Μητρόπολή του έγινε άσυλο των Λουθηροκαλβινιζώντων οι οποίοι διδάσκουν τις 
κακοδοξίες τους μέσα από τα βιβλία στα σχολεία, «Τω Προύσης Χρυσάνθω σφόδρα 
επιτίμιον ότι αφήκε την νεολαίαν βοράν γενέσθαι των Λουθηροκαλβινιζόντων διδασκάλων, 
Φεβρουάριου 24, 1839», Αρχείο Οικουμενικού Πατριαρχείου, Κώδικες Πατριαρχικής 
Αλληλογραφίας, Κώδικας ΙΟ ’ , σελ.70.
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βιβλία, παρόλο που ο ίδιος το είχε υποσχεθεί εγγράφως, τον επιπλήττει με 
σκληρή γλώσσα για αμέλεια προς τη νεολαία της επαρχίας του, προς τους 
ομογενείς, αλλά και προς τις Αρχές49. Ακολουθεί μετά από λίγες μέρες, στις
9.5.1839, άλλη επιστολή, στην οποία η Εκκλησία επιβάλλει διορισμό 
αλληλοδιδάκτη στην Προύσα με μισθό τετρακοσίων γροσίων, ποσό για το 
οποίο ο Χρύσανθος είχε εκφράσει αντίρρηση, και επανερχόμενος ο 
Γρηγόριος στο προηγούμενο γράμμα του, τον προτρέπει εκ νέου, να 
θυμηθή τις αδελφικές του προτροπές, δηλώνει ότι δεν έχει καμμία 
αμφιβολία «περί των ορθών φρονημάτων» του, τον προτρέπει να 
παραμελήσει την αδιαφορία και να εκπληρώνει τα αρχιερατικά χρέη του, 
έχοντας «άγρυπνον όμμα» στους δύσκολους καιρούς που οι Προτεστάντες 
είχαν προπαγανδιστική δράση50.

Στις υπόλοιπες που στάλθηκαν αναφέρονται προβλήματα με 
οικονομικά θέματα και του ανακοινώνεται ότι θα αποσταλεί ο μοναχός 
Μεθόδιος που ήταν και «ελληνικός διδάσκαλος», που θα μπορεί να 
κηρύττει και το θείο λόγο, κάτι που έγινε, όπως φαίνεται στη συνέχεια από 
τις επιστολές για αμέλεια των πιστών από μέρους του Χρυσάνθου, για να 
καλυφτεί το σχετικό ποιμαντικό κενό51.

Το ίδιο επικριτικές είναι και οι δύο επιστολές που του απευθύνει ο 
Πατριάρχης Γερμανός ο Δ ' 52, κατά την πρώτη του Πατριαρχία(1842-1845). 
Η μία στάλθηκε τον Οκτώβριο του 1842 και η άλλη το Ιανουάριο του 1843 
και τον κατηγορούν για τη μη τήρηση της αρχαίας παράδοσης, καθώς δεν

49 Σ' αυτή την επιστολή ο Γρηγόριος, μεταξύ άλλων, τον καλεί επιτέλους να ανανήψει από 
το λήθαργο της αδιαφορίας και να αναλάβει τα αρχιερατικά του χρέη σχετικά με τα 
παραπάνω θέματα:«Τω Προύσης Χρυσάνθω γρόψαντι ότι απέβαλε προτεσταντίζοντας 
διδασκάλους και βιβλία από των σχολείων, επιτ'φησις ότι ουδεμίαν είχε καταβάλλει 
ποιμαντικήν περί τούτου φροντίδα», Αρχείο Οικουμενικού Πατριαρχείου, Κώδικες 
Πατριαρχικής Αλληλογραφίας, Κώδικας 1 0 ’ , Απριλίου 16,1839, σελ. 107 έως 108. Το ίδιο 
έτος ο Χρύσανθος υπογράφει ως Προύσης το Υπόμνημα εκλογής του Πατριάρχου 
Παρθενίου του Α ' ,  ως ένατος στη σειρά, Γ. Αραμπατζόγλου, Φωτίειος Βιβλιοθήκη, 
Κωνσταντινούπολις, 1935, σελ. 99.
“ Στην επιστολή αυτή που φέρει ημερομηνία 9.5.1839,λίγες μέρες μετά την προηγούμενη, 
ο Πατριάρχης Γρηγόριος παραγγέλει να πληρώνει η Μητρόπολη του Χρυσάνθου 400 
γρόσια μισθό στον αλληλοδιδάκτη και αναφέρει ότι αυτά που προτείνει ο Χρύσανθος δεν 
μπορούν να τον βοηθήσουν να ανταποκριθεί στο σπουδαίο του έργο προς τη νεολαία και 
τον καλεί να προτρέψει τους προύχοντες να πληρώσουν αυτό το μισθό.Ακόμη ο δάσκαλος 
εχει μαζί του και επιστολή των αρχών(Βεζίρ Μεκτουπού), η οποία θα παραδοθεί στο 
Μουσελίμη της Προύσας, προκειμένου αυτός να αποτρέψει τις επαφές των ξένων με τους 
ραγιάδες, Αρχείο Οικουμενικού Πατριαρχείου, Κώδικες Πατριαρχικής Αλληλογραφίας, 
Κώδιξ ΙΘ ',  1839, σελ.117.
51 Οι υπόλοιπες τρεις,Αρχείο Οικουμενικού Πατριαρχείου, Κώδικες Πατριαρχικής 
Αλληλογραφίας, Κώδιξ ΙΘ ',  1839, Μάιος,26, σελ. 125. Επίσης Κώδικες Πατριαρχικής 
Αλληλογραφίας, Κώδιξ Ι Θ ' , 1839,Ιανουάριος, σελ.124 και Κώδικες Πατριαρχικής 
Αλληλογραφίας, Κώδιξ ΙΘ ',1840 , σελ. 256.
52 Για το Γερμανό ιδές, Βουτυρά, Σ. I., Ο Πατριάρχης Γερμανός, Ημερολόγιον ο Χρόνος 
του έτους 1869, υπό Γ. Βαφειάδου, εν Κωνσταντινουπόλει 1868.Τύποις I. Α. Βρετού, σελ. 
71-76.
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καλούσε στις μητροπολιτικές συνάξεις τους «γεροντοτέρους»53, καθώς και 
πάλι για αμέλεια του ποιμνίου και των δικαίων του, καλώντας τον 
παράλληλα να μετανιώσει54.Μετά από αυτή την ημερομηνία δεν υπάρχουν 
επιστολές Πατριαρχών που να απευθύνονται στο Χρύσανθο Προύσης.

Προσπαθώντας να εξηγήσουμε την άκρως αρνητική αυτή στάση των 
Πατριαρχών Γρηγορίου του Σ τ ’ και του Γερμανού του Δ' ,πρέπει να 
επισημάνουμε το γεγονός ότι ο ίδιος ο Γρηγόριος ήταν μάλλον αρνητικός 
προς τη μουσική μεταρρύθμιση, αλλά βρίσκει άλλες αφορμές για να 
επικρίνει το Χρύσανθο. Κατά τα χρόνια της μεταρρύθμισης ο Γρηγόριος 
υπηρετεί στα Πατριαρχεία ως διάκονος55 και ασφαλώς είναι ενήμερος των 
συζητήσεων για τη μουσική μεταρρύθμιση που γινόταν εκείνα τα χρόνια. 
Έχει άποψη για τη μουσική και γνωρίζει την εν γένει στάση της Εκκλησίας 
απέναντι στο Χρύσανθο. Ακόμη τα χρόνια της υπηρεσίας του Γρηγορίου 
στα Πατριαρχεία συμπίπτουν με το διάστημα της «προαγωγήςf e του 
Χρυσάνθου σε Μητροπολίτη Δυρραχίου. Έτσι όταν ο Χρύσανθος είχε 
μεταβεί το 1820 στο Δυρράχιο, ο νέος τότε Γρηγόριος βρισκόταν ήδη στην 
Πατριαρχική αυλή και σε θέσεις που μπορούσε να παρακολουθεί τις 
εξελίξεις, καθότι το 1824 ήταν ήδη Μέγας Αρχιδιάκονος και είχε διέλθει 
όλα τα στάδια των πατριαρχικών διακόνων57. Ακόμη και η μετάθεσή του 
στη Σμύρνη,που είναι μέν μεγάλη Μητρόπολη, αλλά είναι μακριά από την 
Πόλη και τις εξελίξεις, θεωρήθηκε ότι έγινε επίτηδες προκειμένου να 
κρατηθεί μακριά από το Πατριαρχείο58.

Από την άλλη ο Χρύσανθος δεν αποκλείεται να δείχνει πράγματι 
αμέλεια όσον αφορά το ποιμαντικό έργο προς τη νεολαία, αλλά και να 
αδιαφορεί προς τη Μητρόπολή του. Η προσανατολισμένη προς την Ευρώπη 
μόρφωση και παιδεία του, τον κάνουν ίσως περισσότερο ανεκτικό προς 
τους Λουθηρανούς, και η συμπεριφορά του αυτή θεωρείται από το 
Γρηγόριο εγκληματική.

Ανεξάρτητα από τα παραπάνω, η αποστολή από το Πατριαρχείο προς 
το Χρύσανθο, επτά συνολικά αρνητικών επικριτικών επιστολών με 
διάφορες κατηγορίες και με βαριές εν μέρει εκφράσεις, που μάλιστα 
προέρχονται από δύο Οικουμενικούς Πατριάρχες, η αυτή καθ' εαυτή

53 Αρχείο Οικουμενικού Πατριαρχείου, Κώδικες Πατριαρχικής Αλληλογραφίας, Κώ δ ιξΚΑ ' , 
1842, σελ. 136, «Τω Προύσης Χρυσάνθω ίνα κρατεί τα αρχαία, και καλεί εν ταις 
μητροπολιτ/καις συνελεύσεσι τους γεροντωτέρους, Οκτώβριος, 1842».
54 Αρχείο Οικουμενικού Πατριαρχείου, Κώδικες Πατριαρχικής Αλληλογραφίας, Κώδιξ KA ' 
,1843, σελ. 173 «Τω Προύσης Χρυσάνθω, αμελούντι του ποιμνίου και των δικαίων του, 
επιτίμησις και προτροπή προς μεταβολήν, Ιανουαρίου 31,1843»,.
55Το 1823 είναι Αρχιδιάκονος του Πατριάρχου Ανθίμου του Γ ' .
56 Σύμφωνα με μία άποψη,η εκλογή του Χρυσάνθου σ' αυτή τη Μητρόπολη ήταν ένα 
πρόσχημα για την απομάκρυνση του από την Πόλη, Λ. Ψαλτόπουλου, Οι τρεις δυνατοί και 
το δημιούργημά τους, ό.π., 30.3.1960.
57 Ανωνύμου, Γρηγόριος ο Σ τ ',  Γραφικός Κόσμος,Κωνσταντινούπολη, 15.7.1881.
58 Λ. Ψαλτόπουλου, Οι τρεις δυνατοί και το δημιούργημα τους, ό.π., 30.3.1960.
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μετάθεσή του σε μικρότερη Μητρόπολη, την Προύσα, μετά από τις 
κατηγορίες για φιλαργυρία, η αρνητική θέση αρκετών μεταγενέστερων 
μουσικών κληρικών προς το μουσικό σύστημά του, όπως θα αναφερθεί 
στη συνέχεια, είναι ενδείξεις για το ότι μάλλον ο Χρύσανθος πέρασε τα 
τελευταία χρόνια της ζωής του ευρισκόμενος σε δυσμένεια με το 
Πατριαρχείο59. Σ ' ότι αφορά το έργο του ως Μητροπολίτη, πρέπει να 
αναφερθεί ότι κατά τη θητεία του στη Σμύρνη δεν απείχε από τη μουσική 
δράση, είχε δημιουργήσει εκκλησιαστικούς χορούς και είχε ιδρύσει 
εκπαιδευτήρια και ένα λοιμοκομείο60. Διασώθηκαν δύο σημαντικότατα έργα 
του Χρύσανθου, η Εισαγωγή και το Θεωρητικό61.

Όσον αφορά το Χουρμούζιο Χαρτοφύλακα ή Γεωργίου, πέθανε και 
αυτός χρονικά πολύ εγγύς στο Χρύσανθο62. Η ζωή και η δράση του 
Χουρμούζιου είναι η ζωή ενός ανθρώπου φιλήσυχου, ταπεινού και που 
παρήγαγε αθόρυβα ένα τεράστιο έργο.Δίπλα στον Ιάκωβο Πρωτοψάλτη 
είχε μαθητεύσει στην παλιά σημειογραφία και στη συνέχεια μετά την 
έγκριση του νέου συστήματος μεταγράφει επί 17 χρόνια όλο το υπάρχον 
εκεί ρεπερτόριο, χωρίς καμιά αμοιβή από κανένα. Δίδαξε όλα τα έτη της 
λειτουργίας της πρώτης μουσικής Σχολής και έψαλλε σε διάφορους ναούς 
της Πόλης, όπως στα Ταταύλα, στο Γαλατά και στο Μετόχι του Παναγίου 
Τάφου, όπου και εργάστηκε μεταγράφοντας63. Διακρίθηκε και στο 
προσωπικό συνθετικό έργο, που είναι τεράστιο64.Το κύριό του έργο όμως 
είναι οι μεταγραφές του παλιού συστήματος και στις οποίες αφιέρωσε το 
υπόλοιπο της ζωής του. Τα προς το ζην εξασφάλιζε με μεγάλη δυσκολία 
και στην κηδεία του έγινε έρανος μεταξύ των ψαλτών για να καλυφτεί η 
δαπάνη, σύμφωνα με μαρτυρία μαθητή του που ήταν εν ζωή το 1884 και 
ανέφερε τα παραπάνω στον Αλέξανδρο Βυζάντιο65. Πράγματι το τέλος του 
μουσικού αυτού από τη Χάλκη66 σε απόλυτη πτώχεια και αφάνεια δεν είναι 
αντάξιο της φήμης ενός εθνικού ευεργέτη, όπως είχαν ονομαστεί και οι 
τρεις μεταρυθμιστές.

59Είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι ουδεμϊα προσωπογραφία ή απεικόνισή του σώζεται, 
ενώ ως προσωπικότητα που σφραγίζει την ιστορία της μουσικής θα ήταν λογικό να υπήρχε 
κόποια απεικόνησή του.
60 Χρ. Σολομωνίδη, Η εκκλησία της Σμύρνης,ό.π., σελ.205.
61 Χρυσάνθου του εκ Μαδύτων, Εισαγωγή εις το θεωρητικόν και πρακτικόν της 
Εκκλησιαστικής Μουσικής, Εν Παρισίοις, 1821 και Χρυσάνθου, Αρχιεπισκόπου Διρραχίου 
του εκ Μαδύτων, Θεωρητικόν Μέγα της μουσικής, Εν Τεργέστη 1832(Ανατύπωση- 
αναστατική έκδοση, Κουλτούρα, Αθήνα 1977).
62 Ο Χουρμούζιος κατά τον Παμφίλου Μελισσηνό, πέθανε το 1848, Μ. Χριστοδούλου, Τα 
Ταταύλα, ό.π., σελ. 155.
63Θ. Αριστοκλέους, Βιογραφία Κωνσταντίου του Α ’ του από Σιναίου, εν 
Κωνσταντινουπόλει, 1866, σελ.62.
64 Αριστοκλέους, Θ. Βιογραφία Κωνσταντίου του Α ’ του από Σιναίου, ό.π.,σελ.62.
6S/IA Βυζαντίου, Μουσικόν Δωδεκαήμερον, Κωνστατινούπολις, 1884, σελ. ιγ ’ και ιδ.
66 Σύμφωνα με προφορική παράδοση της Πόλης, ο Χουρμούζιος τάφηκε στα κοιμητήρια 
που εφάπτονται με τον περίβολο της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης.
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Ο Γρηγόριος Πρωτοψάλτης(1877-1821), η άλλη σπουδαία μορφή της 
μεταρρύθμισης ήταν μαθητής του Γεωργίου του Κρητός και δίδαξε και 
αυτός καθ' όλο το διάστημα της λειτουργίας της Σχολής του 
Κυρίλλου( 1815-1821). Μαθήτευσε δίπλα σε Αρμενίους μουσικούς, στο 
Ιάκωβο Πρωτοψάλτη, στον Πέτρο το Βυζάντιο και στο Γεώργιο τον 
Κρήτα67.Μετέγραψε μεταξύ άλλων από την παλιά γραφή στη νέα το 
στιχηράριο του Γερμανού Νέων Πατρών και του Μ. Χρυσάφου, αλλά και 
πολλά έργα του Πέτρου Λαμπαδαρίου και του Πέτρου του Βυζαντίου68. Ο 
Γρηγόριος είχε τη δυνατότητα να μεταγράφει, να εξηγεί από την 
προγενέστερη γραφή στη γραφή που επικρατούσε στις μέρες του και η 
οποία αναλύθηκε στη συνέχεια από τον ίδιο και τους συνεργάτες του69. 
Ακόμη συνέθεσε εξωτερικά μέλη και ουσιαστική υπήρξε η συμβολή του 
στην εξέλιξη του νέου συστήματος70.

β) Η μεταρρύθμιση, η Εκκλησία και οι νέες τάσεις

Η μεταρρύθμιση του 1815 θεωρείται από αρκετούς παράγοντες της 
Εκκλησίας, κατά τις επόμενες δεκαετίες ως κάτι το ατελές, κάτι που 
χρήζει περαιτέρω βελτιώσεων. Αυτή η τάση συνεχίζεται, μπορούμε να 
πούμε, μέχρι το τέλος του 19ου αιώνα. Είναι διάχυτη η σκέψη πως 
υφίσταται γενικότερα μουσικό ζήτημα, που επιζητεί λύση, γι' αυτό το λόγο 
άλλωστε συγκαλούνται οι μουσικές επιτροπές, ιδρύονται οι μουσικοί 
σύλλογοι και αποκτά ενδιαφέρον ό,τι έχει σχέση με τη μουσική.Στις 
επόμενες δεκαετίες, εκτός από τις θέσεις που επικρίνουν τη μεταρρύθμιση, 
κάνουν την εμφάνισή τους παράλληλα και διάφορα άλλα μουσικά 
συστήματα, όπως η Τετραφωνία, το Λέσβιο σύστημα, ο Αγάπιος
Παλλιέρμος, το Σταματίδιο Σύστημα, τα οποία διαδίδονται σχεδόν 
παράλληλα με τη νέα μέθοδο και στα οποία η Εκκλησία έπρεπε να
απαντήσει επιστημονικά για το ίδιο το κύρος της, κάτι που το έπραξε.
Κανένα από αυτά βέβαια δεν μπόρεσε να επικρατήσει επί μακράν, εκτός 
από την τετραφωνία, η οποία επί αρκετό χρόνο απασχόλησε τους 
μουσικούς κύκλους της Πόλης. Επικράτησε δε για λίγο διάστημα στους 
κεντρικούς ναούς της Πόλης, ενώ στο εξωτερικό επικράτησε ραγδαία λίγα 
μόνο χρόνια μετά τη μεταρρύθμιση, για να παραχωρήσει και πάλι σιγά- 
σιγά τη θέση της στην παράδοση.

Η Μουσική μεταρρύθμιση των τριών δασκάλων ήταν ήδη
καθιερωμένη στη συνείδηση των πιστών της Κωνσταντινούπολης, της

67 Γ. Παπαδοπούλου, Συμβολαί, ό.π., σελ.329.
68 Γ. Παπαδοπούλου, Συμβολαί, ό.π., σελ.330.
69 Μ. Χατζηγιακουμή, Χειρόγραφα Εκκλησιαστικής μουσικής, 1453-1820, Αθήνα 1980, 
σελ.56, όπου και αναλυτικά όλα τα έργα που εξήγησε από την παλιά γραφή.
70 Μ. Χατζηγιακουμή, Χειρόγραφα Εκκλησιαστικής μουσικής, 1453-1820,ό.π., σελ.56-57, 
όπου και αναλυτικά το μεταγραφικό έργο του.
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ελεύθερης Ελλάδος71, αλλά και του Ελληνισμού της διασποράς, λίγα χρόνια 
μετά την έγκρισή της72. Από την άλλη όμως υπήρχε ο «πόλεμος» με τα 
άλλα μουσικά συστήματα, αλλά και οι τάσεις που προέρχονταν μέσα από 
την ίδια την Εκκλησία και αντιμετώπιζαν τη μεταρρύθμιση από 
επιφυλακτικά έως αρνητικά, απαιτώντας άμεσες νέες μεταρρυθμιστικές 
κινήσεις.

Έτσι λίγα μόλις χρόνια μετά την επικράτηση και διάδοση της «Νέας 
Μεθόδου» της εκκλησιαστικής μουσικής άρχισαν να κάνουν, όπως 
αναφέραμε, την εμφάνιση τους διάφορες τάσεις, που προέρχονταν αρκετές 
φορές από την ίδια την Εκκλησία και απέβλεπαν αφενός στο να 
προβάλλουν τις τυχόν ατέλειες του νέου τρόπου γραφής, καθιστώντας 
υπεύθυνους γ ι ' αυτό τους τρεις διδασκάλους, αφ' ετέρου δε να 
εισηγηθούν νέες μεθόδους γραφής.

Η τριμελής επιτροπή, που είχε αναλάβει να διοργανώσει τα της 
Μουσικής Σχολής του 1866, σε επιστολή-υπόμνημά της προς τον 
Πατριάρχη Σωφρόνιο τον Γ ’ γράφει: «Την παρακμήν ταύτην της τέχνης 
βραδεία πείρα αποδίδωσιν σήμερον κατά μέγα μέρος και εις την υπό των 
διδασκάλων Χρυσάνθου, Γρηγορίου και Χουρμουζίου, ου μην δε και αυτού 
του Πέτρου εισαχθήσαν απλοποίησιν του συστήματος, ήτις απήλλαξε μεν 
τον μουσικόν της πολυχρονίου εκείνης μαθητείας, αλλά την μεν τέχνην 
έβλαψε καιρίως, περιορίσασα εις το μηχανικώτατον αυτής μέρος, 
πρακτικήν δ' ωφέλειαν ουδεμίαν επέφερε»73. Αποδίδει τις τάσεις

71 Λίγα χρόνια μετά την καθιέρωσή της η νέα μέθοδος είχε εισαχθεί στο Ορφανοτροφείο 
της Αίγινας. Στη Γενική Εφημερίδα της Ελλάδος το 1830 διαβάζουμε: «Ο Ταλαντίου 
Επίσκοπος ιερούργησε την θείαν μυσταγωγίαν των δε ορφανών παίδων οι διδασκόμενοι 
την εκκλησιαστικήν μουσικήν της νέας μεθόδου έψαλλον εναρμονίως», Ανωνύμου, 
Εγχώριοι Ειδήσεις, Γενική Εφημερίς της Ελλάδος, εν Αιγίνη, Τετάρτη 17.9.1830, σελ. 
339.Διδάσκαλος αυτή την εποχή είναι ο Ζαφείριος Ζαφειρόπουλος, που ήταν μαθητής των 
τριών διδασκάλων και ο πρώτος που δίδαξε στο Ορφανοτροφείο.

Ευρεία υπήρξε η διάδοσή της σ' όλα τα μέρη που κατοικούνταν από Έλληνες, λίγα μόλις 
χρόνια μετά την έγκρισή της από την Εκκλησία. Έτσι στην Οδησσό στέλνεται αμέσως ο 
μουσικοδιδάσκαλος Άνθιμος, Μ. Γεδεών, Η Πνευματική κίνησις του γένους κατά τον ΙΗ ’ 
και 10" αιώνα, ό.π., σελ. 129. Στο Βουκουρέστι δεν αργεί να εκδοθεί το πρώτο 
ρουμανικό μουσικό βιβλίο από το μοναχό Μακάριο, που ήταν μαθητής του Πέτρου 
Εφεσίου, που το 1816 έρχεται στο Βουκουρέστι και ιδρύει στην εκκλησία του Αγίου 
Νικολάου στη συνοικία Σελάρι σχολή Εκκλησιαστικής Μουσικής, εισάγοντας έτσι τη νέα 
μέθοδο. Παράλληλα τυπώνει και το νέο Αναστασιματάριο, που είναι το πρώτο έντυπο 
μουσικό βιβλίο, με βοήθεια των ομογενών, Δ. Οικονομίδου, Από τας ελληνορουμανικάς 
εκκλησιαστικός σχέσεις, ΕΕΒΣ, έτος Κ Γ ',  σελ. 463, 464 και 465.Για τους λοιπούς που 
δίδαξαν ιδές, Πατριαρχικές Σχολές της Εκκλησιαστικής Μουσικής.
73Η επιτροπή αποτελούνταν από τον Γόνου και Χώρας Χρύσανθο, τον Αρχιμ. Γερμανό 
Σιναΐτη και το Μ. Ρήτορα Ηλία Τανταλίδη, Κανονισμός της Πατριαρχικής Σχολής της 
Εκκλησιαστικής Μουσικής, Εν Κωνσταντινουπόλει, 1866, σελ. 2, όπου και η Επιστολή. 
Ιδές Παράρτημα της παρούσης το πλήρες κείμενο του Κανονισμού. Η Επιστολή,με 
χρονολογία, 25.4.1866, δημοσιεύεται στου Β.Δ. Καλλίφρονος, Εκκλησιαστικά ή 
Εκκλησιαστικόν Δελτίον, τόμος Β ' ,  Εν Κωνσταντινουπόλει 1869, σελ. 80-81.Στις σελ. 79-
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παραμέλησης της μουσικής, που υπήρχαν την εποχή αυτή, εξ ολοκλήρου 
στους τρεις διδασκάλους και θεωρούν την παλιά συνοπτική μέθοδο 
καλύτερη από τη νέα. Στη στάση αυτή διακρίνει κανείς τη νοσταλγία για το 
παλιό σύστημα σχεδόν πενήντα χρόνια από την καθιέρωσή του από την 
Εκκλησία, χωρίς βέβαια να παραληφτεί το γεγονός ότι και η παλαιά γραφή 
ήταν ακόμη σε χρήση74.

Υπάρχουν και οι φωνές που ζητούν να προχωρήσει η Εκκλησία στην 
αντικατάσταση του μουσικού συστήματος με άλλα, με πρόφαση τις 
«ελλείψεις», αλλά και χάρη του εκσυγχρονισμού.Ο Φ. Ξανθίδης από τη 
Σμύρνη αναφέρει ότι εφηύρε στα 1880 ένα απλό μουσικό σύστημα για να 
γίνει η εκκλησιαστική μουσική κτήμα του κάθε Ορθοδόξου. Κατηγορεί το 
υπάρχον μουσικό σύστημα, που «εφημίσθη ως σωτήριον», λέγοντας ότι 
μόλις τριάντα ώρες είναι αρκετές για διδαχτεί ο κάθε μουσικός τη μέθοδό 
του75. Ακόμη και τα παιδιά των σχολείων θα μπορούσαν με το σύστημά του 
«να άδουν και να τονίζουν μέλη»76. Στα 1883 και πάλι πληθύνουν στην 
Πόλη οι φωνές αυτών που ζητούν τη μεταβολή «τής εν χρήσει μεθόδου».

Το επίσημο όμως δημοσιογραφικό όργανο του Πατριαρχείου τις 
αντιμετωπίζει λέγοντας ότι οι επόμενες γενιές, χειραγωγούμενες από το 
σύστημα αυτό, ίσως φθάσουν κάποτε στα ίχνη του προηγουμένου μη 
αναλυτικού, αλλά τώρα θα πρέπει όλοι να αρκεστούν σ' αυτό το 
ύπαρχον,που είναι τελειότερο από το Ευρωπαϊκό και έχει τις ρίζες του στην 
αρχαία παρασημαντική77. Την ίδια εποχή η εφημερίδα καυτηριάζει τη 
«δοξομανή» τάση παρωδίας που έχουν οι ψάλτες να αναλύουν περαιτέρω 
τις μελωδίες, κάτι που κατά τον ανώνυμο συγγραφέα έχει την αρχή του 
στις απλοποιήσεις και αναπτύξεις της αρχαίας μουσικής γραφής, που την 
«ημαύρωσαν»7Β. Με την ευκαιρία δε της ίδρυσης της μουσικής Σχολής η 
εφημερίδα το 1882 αναφέρει ότι ναι μεν οι μαθητές έχουν απαλλαγεί από 
τη γριφώδη και δυσκατάληπτη παλαιά γραφή, αλλά τώρα με τη νέα μέθοδο 
η εκκλησιαστική μουσική έγινε ευάλωτη, γιατί είναι πλέον «ευκατάληπτος

80 το Κέιμενο του παραπάνω Κανονισμού. Ο Γόνου και Χώρας Χρύσανθος ήταν άριστος 
μουσικός, Γ. Παπαδοπούλου, Ιστορική Επισκόπησις, ό.π., σελ. 224.
74 Ίσως δεν ήταν και τόσο ξένο το παλιό σύστημα, καθότι ο Κωνσταντίνος Πρωτοψάλτης 
μέχρι το 1855, που ήταν Πρωτοψάλτης του Πατριαρχικού Ναού, έψαλλε με την παλιά 
συνοπτική μέθοδο. Ακόμη ο Γ. Βιολάκης αναφέρει ο ίδιος ότι γνώριζε τη συνοπτική 
γραφή, την οποία παράλληλα με άλλες ψαλτικές γνώσεις έλαβε από τους τελευταίους 
γνώστες της αρχαίας γραφής και της γραφής του Πέτρου, Ανωνύμου Ενδιαφέρουσαι 
Επιστολαί προς την Φόρμιγγα(Γ. Βιολάκης), Φόρμιγξ, Αθήνα, 31.7.1905.
75Αναφέρει ότι ανέπτυξε «σαφέοτερον, πλουσιώτερον και ταχυδίδακτον μουσικόν 
σύστημα», που μπορούσε να διδαχτεί σε τριάντα ώρες. Φ. Ξανθίδου, Τοις περί μουσικής 
ενδιαφερομένοις, Ανατολικός Αστήρ, Κωνσταντινούπολη, 21.4.1888 και 28.4.1888.
76 Φ. Ξανθίδη, Τοις περί μουσικής ενδιαφερομένοις, ό.π. Στο σύστημα του Ξανθίδη δε 
δόθηκε καμία σημασία από την Εκκλησία, αλλά ούτε και απασχόλησε τους μουσικούς της 
Πόλης.
77 Ανωνύμου, η Μούσα, Ε.Α. 4(1882-1883), σελ. 661,662.
78 Ανωνύμου, Περί Αρμονίας εν τη ημετέρα Εκκλησιαστική μουσική, Ε.Α.4(1882-1883), 
σελ. 486.
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και ευμέθοδος», και έτσι ξένα στοιχεία εισηλθαν σ' αυτή και την απειλούν 
μέχρι τον όλεθρο79.Το 1896 η ίδια μιλά για την «απαιδευσία των 
μουσικολογιωτάτων» και αναφέρει ότι υπάρχει διαστροφή της μουσικής 
μας με την ανάμειξη της τετραφωνίας80.

Ο Δημήτριος Πάσπαλλης, γνώστης της ευρωπαϊκής και της 
εκκλησιαστικής μουσικής81, εκφράζει την άποψη ότι η μεταρρύθμιση των 
τριών διδασκάλων δεν ολοκληρώθηκε, όπως οι ίδιοι θα το επιθυμούσαν και 
ότι το έργο τους έμεινε ατελές, και θεωρήθηκε όμως τέλειο από τους 
μεταγενεστέρους ιεροψάλτες λόγω άγνοιας82. Αυτή η θέση βέβαια δεν 
πρέπει να θεωρηθεί υπερβολική, δεδομένου ότι οι τρεις διδάσκαλοι είχαν 
διαβεβαιώσει ότι η παράδοση της διδασκαλίας του νέου συστήματος θα 
διαρκέσει «δέκα χρόνους αλληλοδιαδόχως»83. Ο ίδιος84 θεωρεί ότι η 
ευρωπαϊκή σημειογραφία είναι η μόνη κατάλληλη να αποδώσει σωστά τα 
διαστήματα της εκκλησιαστικής μουσικής και να συντελέσει στη σωστή και 
κοινή απ' όλους ψαλτική πράξη85. Στα τέλη αυτού του αιώνα υπάρχει η 
πεποίθηση ότι τα βυζαντινά «μελοποιήματα ουχϊ αλώβητα μετεβιβάσθησαν 
μέχρι των ημετέρων χρόνων ένεκα των συνεχών ανατυπώσεων και 
εκδόσεων υπό διαφόρων, αδαών της καθ' ημάς εκκλησιαστικής 
μουσικής»86. Αυτό ίσως είναι και κάποια εξήγηση για τις συνεχώς 
επαναλαμβανόμενες σκέψεις, για τον καθαρισμό των μελωδιών από 
ξενισμούς.

Ένα άλλο γεγονός, που συναντάμε λίγα μόλις χρόνια μετά τη 
μεταρρύθμιση, είναι το φαινόμενο να αναφέρεται ως κύριος εφευρέτης 
του νέου συστήματος ο Γρηγόριος. Σε χειρόγραφο κώδικα ο Γρηγόριος 
αναγράφεται ως πρώτος εφευρέτης του «νέου μουσικού συστήματος»87. Τα 
πρώτα έγγραφα του Πατριάρχη Κυρίλλου όμως δεν κάνουν οποιαδήποτε 
διάκριση πάνω στο θέμα αυτό88.

Οι κριτικές τοποθετήσεις προς τη μεταρρύθμιση συνεχίζονται και 
κατά τον επόμενο αιώνα. Το 1899 ο Πατριάρχης Κωνσταντίνος ο Ε '

79 Ανωνύμου, Η μουσική Σχολή, Ε.Α.4(1882-1883), σελ.47.
®°, Ανωνύμου, Η Εκκλησιαστική Μουσική, Ε.Α. 20(1896-1897),σελ. 309-310.
81 Γ. Παπαδόπουλου, Συμβολαί, ό.π.,σελ.459.
82 Είχε υποβάλλει έκθεση με τις θέσεις του στον Πατριάρχη το 1880. Δ. Πάσπαλλη, Το 
ζήτημα της εκκλησιαστικής μουσικής, Ε.Α.12(1887-1888), σελ. 177 και 178.
83 83 Προκήρυξις, Κωνσταντινούπολις, τη 25η Νοεμβρίου 1815, ό.π., σελ. 12.
84 Σημείωμα για τον ίδιο ιδές, Αγγελία Θανάτου Δημ. Πάσπαλλη, Ε.Α.21(1897-1898), 
σελ.283.
85 Δ. Πασπαλλή, Το ζήτημα της εκκλησιαστικής μουσικής, ό.π., σελ. 178.
86 Ανωνύμου(Α.Γ.Μ.),Περ\ μουσικής, Οικογενειακόν Ημερολόγιον η Αυγή του Βισέκτου 
έτους 1900, Εν Κωνσταντινουπόλει, 1899, σελ. 112.
87 «Μουσική Ανθολογία ακτά το νέον της μουσικής σύστημα παρά Γρηγορίου 
Ααμπαδαρίου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας του ρηθέντος συστήματος, ού και 
εφευρέτης πρώτος υπάρχει συν άλλοις δυσί, του τε κυρίου Χουρμουζίου και κυρίου 
Χρυσάνθου», Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Ιεροσολυμιτική Βιβλιοθήκη, σελ. 327.
88 Ιδές στο Παράρτημα την Προκήρυξη και την Επιστολή.
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παραδέχεται ότι υπάρχουν «ασαφή και σκοτεινά θεωρούμενα σημεία του 
μεγάλου ζητήματος της Εκκλησιαστικής Μουσικής», που πρέπει να 
διαλευκανθούν με τη θεωρία89.

Από την άλλη πλευρά βέβαια, δεν απουσιάζουν και οι φωνές υπέρ 
της Νέας Μεθόδου, πρωτοστατούσης σ' αυτό της ίδιας της Εκκλησίας που 
υποστηρίζει σ' όλη την διάρκεια του διαστήματος που εξετάζουμε, την 
προώθηση της εκκλησιαστικής μουσικής με τη νέα μέθοδο των τριών 
διδασκάλων. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι ο ανώνυμος 
αρθρογράφος σε εφημερίδα της Πόλης το έτος 1884 διαμαρτύρεται 
εναντίον αυτών που κατηγορούν την υπάρχουσα μουσική γραφή των τριών 
διδασκάλων, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι αυτοί που κατηγορούν και 
καταδικάζουν την Νέα μέθοδο της μουσικής «καθημερινώς εθήλασαν και 
θηλάζουσι το γάλα του νέου συστήματος»90, θέλοντας ασφαλώς να δείξει 
την αχαριστία των Μουσικοδιδασκάλων της εποχής, που από την μια 
κατηγορούν, από την άλλη όμως ψάλλουν με το σύστημα αυτό. Στα 1912 
ο «Αριστοξενικάς» λέγει ότι η εν χρήσει παρασημαντική ανταποκρίνεται 
πλήρως στις ανάγκες της μουσικής και φέρνει παράδειγμα γέροντες της 
εποχής 80-100 ετών, οι οποίοι όλα τα γνωστά τροπάρια ψάλλουν εκ 
μνήμης «ομοιοφθόγγως», όπως ακριβώς αυτά που οι τρεις δάσκαλοι 
μετέγραψαν από την παλιά γραφή ή από την ακουστική παράδοση, κάτι 
που κατά τη γνώμη του είναι απόδειξη της ορθότητας των μεταγραφών91.

Όπως όμως και να θεωρηθεί η μεταρρύθμιση των τριών διδασκάλων, 
θα πρέπει να πούμε συμπερασματικά ότι τα αμέσως επόμενα χρόνια, αλλά 
και στη συνέχεια, η μεταρρύθμιση του Χρύσανθου βρίσκεται σε θέση 
υπεροχής, καθότι η Δ ’ Πατριαρχική Σχολή της Εκκλησιαστικής Μουσικής, 
που λειτούργησε επί έξι περίπου έτη, δημιουργεί μια παράδοση 
μουσικοδιδάσκαλων στην ίδια την Πόλη, αλλά και σ ’ όλα τα μέρη που 
κατοικούνται από Έλληνες, καθότι είχε διαδοθεί και εκεί με τη μετάβαση 
πολλών διδασκάλων, που φέρνουν κοντά την νέα μέθοδο92.

Το μεγάλο ιδιωτικό αντιγραφικό και συνθετικό έργο των ψαλτών, 
που συνεχίστηκε πολλές δεκαετίες μετά την μεταρρύθμιση, αποτελεί βασικό 
συστατικό στοιχείο του μουσικού πολιτισμού της Πόλης, που δικαιώνει τη 
Νέα Μέθοδο. Εκτός από τα παραπάνω θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτοί 
που, στα επόμενα χρόνια, κατηγόρησαν τη νέα μέθοδο ως ατελή, 
παρέβλεψαν το γεγονός ότι ήδη το 1829 ήταν έτοιμη όλη η θεωρία της 
μουσικής γραμμένη με άριστο, συστηματικό και τέλειο τρόπο από το

89 Πρακτικά του ΕΜΣ, ΠΕΑ, Α ’ (1900),Κωνσταντινούπολη, σελ. 22.
90Ανωνύμου, Περί Εκκλησιαστικής Μουσικής, Ανατολικός Αστήρ, Κωνσταντινούπολη, 

20.11.1884.
91 Αριστοξένικου, Τα διάφορα συστήματα της ελληνικής παρασημαντικής, Μουσική1912, 
Κωνσταντινούπολη, σελ. 120-122.
92 Ιδές Πατριαρχικές Σχολές Εκκλησιαστικής Μουσικής.
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Χουρμούζιο93, κάτι που ασφαλώς υποδηλώνει και την αποκρυσταλλωμένη 
θέση που είχε ο μουσικός αυτός για τη θεωρία της εκκλησιαστικής 
μουσικής. Ακόμη αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα το γεγονός ότι ο ίδιος ο 
Χουρμούζιος και ο Γρηγόριος απόλυτα συνειδητά μεταγράφουν τις 
μελωδίες από την παλιά γραφή στη νέα, ήδη από το έτος 1823, πριν δηλ. 
εκδοθεί το Μέγα Θεωρητικό του Χρυσάνθου94, αλλά και μόλις λίγα χρόνια 
από την παύση της λειτουργίας της Μουσικής Σχολής του Κυρίλλου.

Αμέσως μετά τη νέα μέθοδο της μουσικής, και θα μπορούσαμε να 
πούμε παράλληλα μ' αυτή, κάνει την εμφάνισή της η μέθοδος του 
Λεσβίου.Ο Γεώργιος ο Λέσβιος ήταν σύγχρονος των τριών διδασκάλων, 
μαθητής τους95 και συμμαθητής του Ζαφειριού Ζαφειροπούλου96 στην 
Πατριαρχική Σχολή της εκκλησιαστικής Μουσικής που ίδρυσε ο Πατριάρχης 
Κύριλλος ο Σ τ " . Στα 1820, σχεδόν παράλληλα με την Νέα Μέθοδο, αρχίζει 
να διαδίδει τη μέθοδό του και ο Γεώργιος97. Το 1828 διορίζεται 
μουσικοδιδάσκαλος και διδάσκει το σύστημά του στην πρώτη Μουσική 
Σχολή, που ίδρυσε στην Αίγινα ο Καποδίστριας98. Σε πρόσκληση που 
δημοσιεύεται στην Αίγινα, οι νέοι της εποχής καλούνται να σπουδάσουν 
την «επωφελεστάτην ταύτην επιστήμην»". Εδώ έχουμε το φαινόμενο της 
διδασκαλίας και των δύο μεθόδων στην ίδια πόλη: Ενώ στο
Ορφανοτροφείο διδάσκει ήδη ο Ζαφείριος Ζαφειρόπουλος με τη Νέα 
Μέθοδο ήδη από το έτος 1826100, από το 1828 και εξής διδάσκεται και η 
μέθοδος του Γ. Λεσβίου στην πρώτη Μουσική Σχολή που προαναφέραμε. 
Στη συνέχεια και μετά τον θάνατο του Καποδίστρια το 1831 κλείνει το 
Ορφανοτροφείο και ο Ζαφειρόπουλος μεταβαίνει στο Ναύπλιο, όπου 
ψάλλει ως Πρωτοψάλτης στο ναό του Αγίου Γεωργίου Ναυπλίου(1832- 
1837)101. Κατόπιν διορίζεται με διάταγμα του Όθωνα το Δεκέμβριο του 
1837 «διδάσκαλος της εκκλησιαστικής μουσικής» στη Σχολή που ίδρυσε ο

93Χουρμουζίου, Χαρτ.,(Αυτόγραφό του οτην ΕΒΕ, Αθήνα),Εισαγωγή εις το Θεωρητικόν και 
Πρακτικόν της Εκκλησιαστικής Μουσικής κατά την νέον της Μουσικής Μέθοδον, 
Κωνσταντινούπολις, 1829. Χρησιμοποιεί το ερυθρό χρώμα στις άχρονες υποστάσεις και 
είναι άριστα επιμελημένο από το συγγραφέα του.

^ ο  χειρόγραφο της Εθνικής Βιβλιοθήκης ΕΒΕ 30001, Φ7 φέρει τη σημείωση: «Μουσικά 
μέλη άτινα εξηγήθησαν παρά του Μουσικοδιδάσκαλου κυρίου Γρηγορίου του Λαμπαδαρίου 
και Χουρμουζίου, έτος 1823, Μαρτίου 28».
95 Ο. Τολίκα, Επίτομο εγκυκλοπαιδικό Λεξικό της Βυζαντινής Μουσικής, Αθήνα 1993, σελ. 
79.
96 Γ. Χώρα, Η Μουσική Παιδεία και ζωή στο Ναύπλιο, Ναύπλιον 1994, σελ. 30. Ο 
Ζαφειρόπολος ήταν μαθητής του Γ. Κρητός και μετά το θάνατό του ήλθε στην Πόλη και 
διδάχτηκε τη νέα μέθοδο από τους τρεις διδασκάλους.
97 Ο Θεοδόσιος Γεωργιάδης αναφέρει ότι την εξέμαθε από τον Παγανά μέσα σε ένα μήνα, 
Θ. Γεωργιόδου, Η Νέα Μούσα, ό.π. σελ. 72.
98 Γ. Χώρα, Η Μουσική Παιδεία και ζωή στο Ναύπλιο, ό.π., σελ. 24.
99 Γενική Εφημερίς της Ελλάδος εν Αιγίνη, Σάββατον, 28.4.1828, φύλλο 30.
100 Γ. Χώρα, Η Μουσική Παιδεία και ζωή στο Ναύπλιο, ό.π., σελ.23.
101 Γ. Χώρα, Η Μουσική Παιδεία και ζωή στο Ναύπλιο, ό.π., σελ. 20.
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Όθωνας στην Αθήνα102. Εκεί και στα 1842 συγγράφει και το έργο του κατά 
της μεθόδου του Γεωργίου του Λεσβίου103. Ο Γεώργιος με τη σειρά του 
αντιδρά από την Αθήνα στην καταδίκη του συστήματος του στα 1848 από 
τον Πατριάρχη Άνθιμο τον Σ τ ’ , γράφοντας μία πραγματεία «κατά του εν 
Κωνσταντινουπόλει μουσικομονοπωλείου και συντροφιάς»104. Για λίγο 
χρονικό διάστημα διδάσκει τη μέθοδό του και στο Ιάσιο105.

Αναφέρεται τέλος και ένας άλλος μουσικοδιδάσκαλος, ο 
Κωνσταντίνος Παπαγεωργϊου, ο οποίος γύρω στα 1860 στο Άργος, όπου 
έψαλλε, παρέδιδε μαθήματα εκκλησιαστικής μουσικής στο σπίτι του με «το 
σύστημα της τε Κωνσταντινουπόλεως και το Λεσβιακόν»106.

Επί της πρώτης πατριαρχίας του Ανθίμου του Σ τ ',  όπως αναφέραμε, 
η Εκκλησία της Κωνσταντινούπολης καταπολεμά με δύο Εγκυκλίους που 
εξαπολύει, τα νέα μουσικά ρεύματα που κάνουν την εμφάνισή τους. 
Πρώτα-πρώτα την τετραφωνία και στη συνέχεια το Γεώργιο Λέσβιο. Το 
Νοέμβριο του 1846 εξαπολύεται από τον Πατριάρχη η πρώτη εγκύκλιος 
που αφορά την τετραφωνία.«Εγκύκλιος τοις αρχιερεύσι του Οικουμενικού 
Θρόνου, κλήρω και λαώ των επαρχιών κατά της εν Βιέννη, Τεργέστη και 
αλλαχού εισαχθείσης τετραφώνου εκκλησιαστικής μουσικής»107, στην 
οποία ο Άνθιμος ο Στ'«συμβουλεύει πατρικώς» και παράλληλα όμως 
«διατάττει αποφαντικώς» τους πιστούς να μη αποδεχτούν την 
«απαρόδεκτον τοιαύτην των θείων ύμνων καινοτομίαν»108.

Ακολουθεί δεύτερη Εγκύκλιος από τον ίδιο Πατριάρχη, τον Ιούνιο 
του 1848, που απευθύνεται και πάλι προς τους Αρχιερείς του 
Οικουμενικού Θρόνου αυτή τη φορά κατά του Γ. Λεσβίου, σε αυστηρότερο 
ύφος, που ρητά απαγορεύει το Λέσβιον μουσικό σύστημα. Σ ' αυτή του την 
επιστολή ο Πατριάρχης ζητά από τους Αρχιερείς να επαγρυπνούν και να 
προσέξουν να μη εισαχθεί κανένα βιβλίο με το σύστημα αυτό. Σε 
περίπτωση που αυτό θα διαπιστωθεί, θα πρέπει τα έργα αυτά να 
αποβληθούν και να εξαλειφτούν109.

Μετά από δύο χρόνια ο Πατριάρχης Άνθιμος ο Δ ’ , αυτή τη φορά 
κατά τη δεύτερη Πατριαρχεία του, γύρω στα 1850, αποστέλλει μία

102 Π. Κλάδου, Εκκλησιαστικά και Εκπαιδευτικά, T. Α - , σελ. 63.
103 Ζ. Ζαφειροπούλου, Ο Γεώργιος Λέσβιος και το Λέσβιον αυτού σύστημα, Εν Αθήναις 
1842.
104 Γ. Παπαδοπούλου, Συμβολαί, ό.π., σελ. 344.
105 Γ. Παπαδοπούλου, Συμβολαί, ό.π., σελ. 345.
106 Γ. Χώρα, Η Μουσική Παιδεία και ζωή στο Ναύπλιο, ό.π., σελ. 31.
107 Αρχειοφυλακείο του Οικουμενικού Πατριαρχείου, Κώδικες Πατριαρχικής 
Αλληλογραφίας, Κώδιξ, Κ Γ ’ ,1846, σελ. 179-183 και Γ. Παπαδοπούλου, Ιστορική 
Επισκόπησις, ό.π., σελ. 209-217.
108 Γ. Παπαδοπούλου, Ιστορική Επισκόπησις, ό.π., σελ. 216.
109 Αρχειοφυλάκιο του Οικουμενικού Πατριαρχείου, Κώδικες Πατριαρχικής Αλληλογραφίας, 
Κώδιξ, Κ Γ ’ , 1848, σελ. 308-309, και αναφέρεται χαρακτηριστικά ήδη εξ αρχής στους 
πατριαρχικούς Κώδικες η λέξη «απαγόρευση» για το Λέσβιο σύστημα. Ο Γ. Παπαδόπουλος 
στο έργο του Συμβολαί, ό.π., σελ. 343-344, τη δημοσιεύει με ημερομηνία 1846.
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Εγκύκλιο-Επιοτολή προς τους Αρχιερείς, στην οποία τους υπενθυμίζει 
μεταξύ άλλων την προ δύο ετών καταδίκη του Λεσβίου το 1848. Ακόμη 
τους υπενθυμίζει ότι θα πρέπει να εποπτεύουν περαιτέρω τους ψάλτες για 
το αν ψάλλουν από βιβλία του Λεσβίου συστήματος ή από άλλα βιβλία, 
που κυκλοφορούν «υπούλως εις χει'ρας τινών» και δεν έχουν την έγκριση 
της ΠΚΕκκλΕ. Επίσης θα πρέπει να αναφέρουμε ότι η Εγκύκλιος αυτή σαν 
στόχο είχε όχι τόσο την καταδίκη του Λεσβίου συστήματος αλλά 
περισσότερο την προσέλκυση μαθητών στην Πόλη για παρακολούθηση 
μουσικών μαθημάτων. Τους καλεί να κοινοποιήσουν στους κατοίκους της 
επαρχίας τους ότι στην Πόλη παραδίδονται αμισθί μαθήματα και όποιος 
θέλει, με αρχιερατικό γράμμα μπορεί να έλθει στην Πόλη για να 
φοιτήσει110.

Σχετικά και πάλι με το Λέσβιο σύστημα και σαν συνέχεια αυτού θα 
μπορούσαμε να δούμε και την προσπάθεια του Σταυράκη Αναγνώστου να 
βελτιώσει τη μέθοδο του Γεωργίου του Λεσβίου. Ο Σταυράκης 
Αναγνώστης ήταν και αυτός από τους επιμελείς μαθητές των τριών 
δασκάλων, μαθητής της Πατριαρχικής Σχολής της Εκκλησιαστικής 
Μουσικής του 1815, όπως ο Ζαφειρόπουλος και ο Γεώργιος. «Αόκνως» 
εργαζόμενος, όπως αναφέρει ο ίδιος, και βλέποντας ότι οι τρεις «δεν 
ηδυνήθησαν να επεκτείνωσι τα όρια της μεθόδου των περισσότερον, ειμί 
καθ' όσον κατ' εκείνην την εποχήν σι περιστάσεις τοις επέτρεπον», αλλά 
και βιώνοντας τις δυσκολίες των μουσικών σημαδιών των τριών που δεν 
απέδιδαν συγκεκριμένους μουσικούς τόνους, αλλά «μετήρχοντο όλους 
τους Μουσικούς τόνους»111 προσπαθεί να βελτιώσει τα πράγματα. Το 
βασικό του σκεπτικό είναι ότι, αν κανείς έκαμνε ένα μουσικό λάθος με τη 
Νέα Μέθοδο, έπρεπε να βρει τη μουσική «μαρτυρία» για να επανορθώσει, 
καθότι από τα σημάδια της παρασημαντικής δε φαίνεται ο μουσικός 
τόνος. Αυτή τη δυσκολία, κατά τον ίδιο, την είχαν ακόμη και οι τρεις

110 Η Εγκύκλιος αυτή του Ανθίμου του Δ ' του Βυζαντίου δημοσιεύτηκε στην Πανδέκτη και 
είναι του 1850, /., Λαμπαδαρίου-Στεφόνου Α ' Δομεστίκου, Πανδέκτη, ό.π. σελ. ια ’ - ιδ ’ . Ο 
Κ. Ψόχος δημοσιεύει την Εγκύκλιο αυτή στη Φόρμιγγα από χειρόγραφο του Κωνσταντίνου 
Πρωτοψάλτου, με έλλειψη μιας παραγράφου στην αρχή και με ημερομηνία 1848, 
αναφέροντας ότι εκδόθηκε από τον Άνθιμο τον σ τ ',  ενώ είναι του Ανθίμου του Δ ' που 
ανέβηκε στο θρόνο από τις 18 Οκτωβρίου του 1848 μέχρι τις 30 Οκτ. του 1852, όπως 
άλλωστε αναφέρεται από το Στέφανο Δομέστικο, σελ. θ ' .  Κ. Ψάχου, Επιστολιμαία 
διατριβή, Φόρμιγξ, Αθήνα, 18-28.2.1909.
111 Αναφέρει χαρακτηριστικά: «Αλλά τα σημεία είχον τοιαϋτην εν αυτοίς αστασίαν, ώστε 
μετήρχοντο όλους τους μουσικούς τόνους' t o u t '  έστιν εις το ίσον, κατά τας περιστάσεις 
προσήρμοζον ποτέ μεν τον νη, άλλοτε τον Πα, τον βου,τον γα, τον δι τον κε, τον ζω, τον 
νη. Και εις το ολίγον παρομοίως'ώστε έν και το αυτό σημείον ποτέ δεν εδείκνυεν 
ωρισμένως ένα και τον αυτόν τόνον», Σταυρ. Αναγνώστου, Εισαγωγή εις το Θεωρητικόν 
και πρακτικόν της μουσικής τέχνης κατά το Λέσβιον σύστημα Γ. του Λεσβίου 
αντεπεξεργασθείσα επί το πλουσιώτερον και ευμεθοδέστερον, Εν Αθήναις, 1871, σελ. Γ .

97



δάσκαλοι112. Έτσι «βελτιώνει» κάπως το σύστημα του Λεσβίου χωρίς 
βέβαια κάποια επιτυχία και διάδοση. Οι δύο παραπάνω μέθοδοι ελάχιστα 
χρόνια επικράτησαν στην ψαλτική ιστορία. Οι καταδίκες του Πατριαρχείου 
εναντίον των παραπάνω μουσικών τάσεων ήταν σύμφωνα με μία άποψη, 
που εκφράστηκε πολύ αργότερα, αποτέλεσμα των «αντιζήλων ομοτέχνων» 
της Πόλης113.

Ο Χίος Αγάπιος Παλλιέρμος, που ήταν γνώστης της νέας μεθόδου, 
είχε διδάξει για λίγο χρονικό διάστημα το νέο σύστημά του στα ίδια τα 
Πατριαρχεία114. Κατάφερε να μεταπείσει τη Σύνοδο επί Πατριάρχη 
Γρηγορίου του Ε ' ,  λέγοντας ότι το σύστημά του είναι τέλειο και δεν 
παρουσιάζει ελλείψεις115. Μετά από τις διαμαρτυρίες και τις ενστάσεις του 
Ιακώβου Πρωτοψάλτη, τον οποίο δεν μπόρεσε να μεταπείσει, πήγε στο 
Βουκουρέστι, όπου πέθανε το 1816116.

Στα 1844 ήδη η εκκλησιαστική μουσική είχε αντικατασταθεί από την 
τετράφωνη στις ελληνικές Εκκλησίες της Βιέννης και της Τεργέστης117, 
γ ι' αυτό και η επιστολή-Εγκύκλιος του Ανθίμου απευθύνεται προ πάντων 
στον κλήρο και λαό της Βιέννης και της Τεργέστης. Η τετραφωνία το 1845 
διδάσκεται στο Μόναχο στους μαθητές του εκεί Ελληνικού Λυκείου118, κάτι 
που ασφαλώς κατ' επέκταση δείχνει και την εισαγωγή της στους εκεί 
ναούς. Το ίδιο είχε συμβεί στο Κάιρο και παρ' ολίγο και στη Μητρόπολη 
Αθηνών119, στην οποία βέβαια επικράτησε ελάχιστο χρόνο.

Στην Κωνσταντινούπολη, το 1878 γίνεται σύσταση ειδικής μουσικής 
επιτροπής στον Ελληνικό Φιλολογικό Σύλλογο της Πόλης, προκειμένου να 
μεταγραφούν στην ευρωπαϊκή σημειογραφία όλα τα εκκλησιαστικά άσματα 
της Λειτουργίας, κάτι που βέβαια δεν έγινε120.Είναι η χρονιά που

112 Σταυρ, Αναγνώστου, Εισαγωγή εις το Θεωρητικόν και πρακτικόν της μουσικής τέχνης, 
ό.π., σελ. ια'.
113 Αριστοξενικού, Τα διάφορα Συστήματα της Ελληνικής Παρασημαντικής, Μουσική 
1912, σελ. 308.
114 Αντιμετωπίστηκε από τον Ιάκωβο Πρωτοψάλτη, Γ. Παπαδοπούλου, Παπαδοπούλου, Γ. 
Λόγος Πανηγυρικός, Εκφωνηθείς τη 4Π Δεκεμβρίου 1899 κατά την επέτειον εορτήν του 
Εκκλησιαστικού Μουσικού Συλλόγου, εν Κωνσταντινουπόλει 1900.
115 Θ. Φωκαέως, Κρηπίς του Θεωρητικού και Πρακτικού της Εκκλησιαστικής Μουσικής, 
Θεσσαλονίκη, 1912
116 Γ. Παπαδοπούλου, Ιστορική Επισκόπησις, ό.π., σελ. 124.
117 Γ. Φιλόπουλου Εισαγωγή στην Ελληνική πολυφωνική Εκκλησιαστική Μουσική, ό,π. 
σελ. 29,40, όπου και περισσότερα για την Ελληνική πολυφωνική μουσική.
118 Λ. Πολίτη, Κατάλογος Χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, αρ. 1857
2500, Αθήναι, 1991, σελ. 57.
119 Δ. Βερναρδάκη, Λόγος αυτοσχέδιος περί της καθ ' ημάς εκκλησιαστικής μουσικής, 
συνταχθείς κατ ’ εντολήν του εν Αθήναις Εκκλησιαστικού Μουσικού Συλλόγου και 
εκφωνηθείς υπ ' αυτού εν τη Βαρβακείω Σχολή την δ ' Δεκεμβρίου 1875, Τεργέστη, 
1876. Ανατύπωση Νότη Καραβία), σελ. 10. Ο ίδιος ο Βερναρδάκης πολέμησε την 
εισαγωγή της, Γ. Φιλόπουλου, Εισαγωγή στην Ελληνική πολυφωνική Εκκλησιαστική 
Μουσική, ό,π. σελ. 95.
120 Δ. Πασπαλλή, Το ζήτημα της Εκκλησιαστικής Μουσικής, Ε.Α.12(1887-1888), σελ. 175.
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ουσιαστικά αρχίζει η αντιπαράθεση εκκλησιαστικής-ευρωπαϊκής μουσικής 
και αρχίζουν να επικρατούν απόψεις για αντικατάσταση της εκκλησιαστικής 
από την τετράφωνη. Στις τοπικές εφημερίδες της Πόλης παρατηρείται και η 
τάση στήριξης των προσπαθειών γ ι' αυτή τη μεταρρύθμιση121.Οι 
κυριότερες όμως εκδηλώνονται λίγα χρόνια αργότερα στην Πόλη με την 
εμφάνιση στο προσκήνιο του Σταμ. Σταματιάδη.

Δύο μουσικοί της Πόλης είχαν διακριθεί για την τάση τους προς την 
τετραφωνία: Ο Νικόλαος Αυγερινός, ο αυτοδίδακτος Κωνσταντινουπολίτης 
μουσικός, που προηγήθηκε του Σταματιάδη σ' ό,τι αφορά τη μελοποιία 
τετράφωνων ύμνων122. Τα έργα του ψάλλονταν στις αρχές του αιώνα στη 
Ρωσία, στην Οδησσό, στο Λίβερπουλ, στον ελλαδικό χώρο, αλλά και σε 
άλλα μέρη του εξωτερικού, παρέμειναν όμως ανέκδοτα. Ο μεγάλος αυτός 
μουσικός, του οποίου τα έργα σύμφωνα με μία μαρτυρία ήταν εκφραστικά 
και επιβλητικά, αρμόζοντα στο «μεγαλείο της θρησκείας μας, ήτις δεν 
επιδέχεται τας θεατρικός επιδείξεις της καθολικής εκκλησίας»123, πέθανε 
το 1897.Ένας άλλος Κωνσταντινουπολίτης, που συνέθεσε μέλη 
τετράφωνα, είναι ο Φαναριώτης συνθέτης Γεώργιος Μισαηλίδης, που τόνιζε 
παρόμοιους εκκλησιαστικούς ύμνους124.

Καθοριστικό για την πορεία της τετράφωνης μουσικής ήταν το έργο 
του μαθηματικού Σταμάτη Σταματιάδη (Ελισαίου Γιανίδη) από το Νηχώρι 
της Πόλης. Στις πρώτες δύο δεκαετίες του 20ού αιώνα τοποθετούνται οι 
δημόσιες εμφανίσεις και οι θεωρίες του για την εναρμόνιση της 
Βυζαντινής Μουσικής125.Η πρώτη δημόσια εμφάνιση του Σταμάτη 
Σταματιάδη στην Πόλη έγινε στην αίθουσα του ΕΦΣ της Πόλης στις 
27.5.1910126. Οι θέσεις για την εναρμόνιση της μουσικής που παρουσιάζει 
αναγκάζουν την ΠΚΕκκλΕ μετά από μία μόνο μέρα, στη συνεδρίαση της 
28.5.1910, να αποφασίσει να συστήσει εσπευσμένα ειδική επιτροπή «εκ 
μουσικολόγων ανδρών ίνα υποβάλη τας σκέψεις αυτής επί της εργασίας 
του ως είρηται Σταματιόδου»127. Η σπουδή αυτή της Κεντρικής Επιτροπής 
του Πατριαρχείου καταδεικνύει μάλλον και το κλίμα της εποχής, που είναι

121 Ο Γ. Κρητικός υποστηρίζει την τετράφωνη εκτέλεση της Θείας Λειτουργίας και 
υποστηρίζει ότι σημαντική μερίδα των ψαλτών της εποχής του θέλουν την τετραφωνία, Γ. 
Κρητικού, ιατρού, Η εκκλησιαστική ημών μουσική, Ταχυδρόμος, Κωνσταντινούπολη, 
1.8.1900.
122 Είχε μελοποιήσει τρεις Λειτουργίες, πολλά Αξιόν Εστί, Σε υμνούμεν, Κύριε ελέησον, 
Ύμνους της Μεγάλης Εβδομάδας και πολλά άλλα μέλη, Αναστ. Μάλτου, Ο Νικόλαος 
Αυγερινός, Μουσική 1912, Κωνσταντινούπολη, σελ. 162.
123 Αναστ. Μάλτου, Ο Νικόλαος Αυγερινός,ό.π.,σελ. 162.
124X. Μισαηλίδη, Το Ιστορικό Φανάρι Κωνσταντινουπόλεως, ό.π., σελ.340.
125 Σ. Σταματιόδου, Καθηγητού μαθηματικών, Η εναρμόνισις της Βυζαντινής Μουσικής, 
Ε.Α. 34(1910) σελ. 367-370,373,402,409-410 , Ε.Α. 35 (1911)σ 7-8 ,14- 16.και Ε.Α. 
36(1912) σελ. 211-212,219-221 ,229-230.
126 Γ. Φιλόπουλου, Εισαγωγή στην ελληνική πολυφωνική Εκκλησιαστική Μουσική, ό.π., 
σελ. 139.
127Πρακτικά ΠΚΕκκλΕ, Κώδικας 1908-1913, Συνεδρίαση 28.5.1910, σελ.48.
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σαφώς εναντίον κάθε νεοτεριστικής τάσης, αλλά κυριαρχείται και από 
κάποιο είδος ανησυχίας εναντίον της τετραφωνίας. Από την άλλη όμως 
ελάχιστες είναι οι φορές που τις συνεδριάσεις της ΠΚΕκκλΕ απασχόλησαν 
θέματα που έχουν σχέση με νέα μουσικά συστήματα128. Ακόμη δε διακρίνει 
κανείς θέσεις υπερβολής ή πνεύμα κάποιας καταδίκης, φανατισμού και 
διωγμών των νέων μουσικών συστημάτων. Το 1913 κυκλοφόρησαν φήμες 
ότι ο χορός του Σταματιάδη θα ψάλει τετράφωνα στο ναό της 
Ευαγγελίστριας, κάτι που όμως δεν πραγματοποιήθηκε129.Το 1913 
επανεμφανίζεται στην αίθουσα του ΕΦΣ και με μικτή χορωδία εικοσαμελή 
εκτελεί και λειτουργικά άσματα130. Το ίδιο έτος ανεβάζει το δράμα 
«Κασσιανή» στο θέατρο Βαριετέ της Πόλης131.

Στις 12 Μαΐου του 1914 ο Εκκλησιαστικός Μουσικός Σύλλογος 
σχηματίζει ειδική επιτροπή, η οποία συντάσσει Υπόμνημα ότι είναι αδύνατο 
να εναρμονισθούν τα εκκλησιαστικά βυζαντινά μέλη. Το υπογράφουν τα 
μέλη της και υποβάλλεται στον Πατριάρχη132 στις 19 Μαΐου του ιδίου 
έτους133.

Σε συνεδρίαση Ιεράς Συνόδου του Πατριαρχείου της 24ης Μαΐου του
1914 καταδικάστηκε το «κανταδορικό μουσικό σύστημα του Σταματιάδη» 
και αυτός κλήθηκε να συμμορφωθεί προς τις διαταγές της Εκκλησίες και 
να μη προγυμνάζει χορωδία «ανδρών και παίδων» στο ναό του Αγίου 
Νικολάου του Γαλατά για να ψάλλει με το σύστημά του κατά το Επιτάφιο 
Θρήνο, καθότι τον είχε καταγγείλει στην ΠκεκκλΕ ο Μέγας Πρωτέκδικος Γ. 
Παπαδόπουλος134.

Ο Σταματιάδης όμως παρόλα ταύτα συνεχίζει το έργο του και στα
1915 ζητά άδεια από την εκκλησιαστική επιτροπή του ναού της Παναγίας 
Καφατιανής του Γαλατά να ψάλλει τετράφωνα άσματα στη λειτουργία με

128 Το συμπέρασμα αυτό εξάγουμε μετά από προσωπική μελέτη των Πρακτικών από το 
1856 έως το 1960.
129 Ανωνύμου, Η Μουσική ανά τον Ελληνισμόν, Μουσική 1913, Κωνσταντινούπολη, 
σελ.276.
130 Ανωνύμου, Η Μουσική ανά τον Ελληνισμόν, Η εναρμόνισις της εκκλησιαστικής 
μουσικής, Μουσική1913, Κωνσταντινούπολη, σελ.181.
131Ανωνύμου, Η Μουσική ανά τον Ελληνισμόν, Μουσική1913, Κωνσταντινούπολη, σελ. 
226.
132 Ανωνύμου, Η Μουσική ανά τον Ελληνισμόν, Ο Εκκλησιαστικός Μουσικός Σύλλογος, 
Μουσική 1914, Κωνσταντινούπολη, σελ. 175-176. Το υπόμνημα συνέταξε ο Ν. Καμαράδος, 
ο Γ. Παπαδόπουλος και ο Στ. Βραχάμης, το υπέγραψαν δε οι Π. Παχείδης, Φωτ. 
Παπαδόπουλος, Βασ. Ονουφριάδης, ο Θ. Ευμορφόπουλος, ο Θ, Θωΐδης, ο Α. Καρατζάς και 
ο Χαρ. Καλογερόπουλος.
133Μέρος του κειμένου διασώσει ο Παγκράτιος Βατοπαιδινός, Παγκαρατίου Βατοπαιδινού,Η 
εναρμόνησις της Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής, ό.π., σελ.25-28. Το υπόμνημα είχε 
συνταχθεί με αφορμή την αποστολή στον Πατριάρχη πριν από λίγους μήνες ενός 
υπομνήματος του Κ. Ψάχου από την Αθήνα για το ίδιο θέμα.
134 Πρακτικό ΠΚΕκκλΕ, Κώδικας 1916-1919,Συνεδρίαση 13.4.1917 σελ. 58,61.
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τη χορωδία του135.Η εκκλησιαστική επιτροπή δέχεται, αλλά πολλοί 
αντιδρούν. Τελικά η εμφάνιση της χορωδίας δεν πραγματοποιήθηκε. Τον 
ίδιο χρόνο δημοσιεύει τον πατριαρχικό πολυχρονισμό σε Τετραφωνία, που 
προκαλεί αντιδράσεις136. Τη Μεγάλη Τρίτη όμως του 1919 εκτελεί με την 
χορωδία του σε ναό της Πόλης το τετράφωνο τροπάριο της Κασσιανής του 
Μάντζαρου137. Δεν καταγράφηκαν αντιδράσεις σ' συτή την ενέργεια του 
Σταματιάδη, προφανώς μη υπάρχοντος Πατριάρχου στο θρόνο. Το θέμα 
της μεθόδου του Σταματιάδη απασχολεί τους μουσικούς κύκλους της Πόλης 
και κατά τα επόμενα χρόνια. Έτσι το 1916 ο Μέγας Αρχιδιάκονος 
ανακοινώνει ότι ο Αντώνιος Σύρκας138, δεξιός ψάλτης του Ναού του Αγίου 
Κωνσταντίνου Πέραν, έψαλε κατά τη διάρκεια της Ακολουθίας των 
Χαιρετισμών το μέλος Την Ωραιότητα σύμφωνα με το «Σταματίδειον» 
σύστημα, ο ίδιος βέβαια αρνήθηκε λέγοντας ότι ψάλλει με το σύστημα 
του Β. Ονουφριάδη, που παραλλάσσει κάπως τα αρχαία μαθήματα. Και οι 
δύο ψάλτες τελικά κλήθηκαν από την ΠΚΕκκλΕ προκειμένου να δώσουν 
εξηγήσεις139.Το θέμα δεν πήρε συνέχεια και οι υπαίτιοι κλήθηκαν να 
παρουσιάσουν τα έργα τους στην Επιτροπή για να τα παραπέμψει στην 
τεχνική Επιτροπή του Εκκλησιαστικού Μουσικού Συλλόγου140, χωρίς στη 
συνέχεια να προκύψει κάτι σχετικό. Το 1918 ομάδα νέων προσφέρθηκε να 
ψάλει στην Παναγία του το τροπάριο της Κασσιανής σε τετραφωνία, κάτι 
που όμως δεν έγινε141.

Η Τετραφωνία ήταν ένα από τα κυρίαρχα θέματα, που έπρεπε να 
αντιμετωπισθεί από το Πατριαρχείο, καθότι ήταν και το μόνο μουσικό 
σύστημα που απείλησε ουσιαστικά την εκκλησιαστική Μουσική, δεδομένου 
ότι είχε επικρατήσει στους ναούς του εξωτερικού και υπήρχε η περίπτωση 
εξάπλωσής της στην Πόλη. Το Πατριαρχείο προσπαθεί με σύνεση να 
ανακόψει αυτή την πορεία και δεν αντέδρασε με οξύτητα στο φαινόμενο

135 Ανωνύμου, Η μουσική ανά τον ελληνισμόν, Μουσική(1915), Κωνσταντινούπολη, σελ. 
75.
ι36Ανωνύμου, η Μουσική ανά τον ελληνισμόν, Μουσική 1915, Κωνσταντινούπολη, σελ.24. 
ι37Ομήρου Μπεκέ, Avanti, Ο Λόγος, Κωνσταντινούπολη, Μάης, 1919, σελ. 274. Στο 
σημείωμα αυτό ο οπαδός της δημοτικής γλώσσας αλλά και νέων τάσεων Όμηρος Μπεκές 
εξυμνεί το Σταματιάδη γ ι' αυτή του την κίνηση λέγοντας: «Ο κύριος Σταματιόδης ανέλαβε 
να ξαναζωντανέψει το Θεό». Ο ίδιος δημοσίευσε και αξιόλογη μελέτη για τον ίδιο, Ομ. 
Μπεκέ, Ελισαίος Γιανίδης,Ο άνθρωπος και τι έργο του, Ο Λόγος, Κωνσταντινούπολη, αρ.9,
Ιούλιος του 1920.
138 Ο Αντώνιος Σύρκας παύτηκε στις αρχές του 1919 από την εκκλησιαστική επιτροπή του 
ναού του λόγω Ελληνικής υπηκοότητας, ο ίδιος όμως ζήτησε την επαναπρόσληψή του στο 
στασίδι, Πρακτικά ΠΚΕκκλΕ, Κώδικας 1916-1919, Συνεδρίαση 8.2.1919, σελ. 244. Μετά 
από λίγα χρόνια μετέβη στην Αθήνα.Το 1953 δημοσιεύει τις σκέψεις του στον τύπο της 
Πόλης, Αντ. Σύρκα,πρ. Πρωτοψάλτου Αγίου Κωνσταντίνου Πέραν, Μουσικαί Αλήθειαι,Απ. 
Ανδρέας, Κωνσταντινούπολη, 12.8.1953.
139 Πρακτικά ΠΚΕκκλΕ, Κώδικας 1913-1916, Συνεδρίαση 10.3.1916, σελ. 404.
140 Πρακτικά ΠΚΕκκλΕ, Κώδικας 1913-1916, Συνεδρίαση 10.3.1916, σελ. 405.
141 Παγκρατίου Βατοπαιδινού, Η Εναρμόνισις της Βυζαντινής Εκκλησιαστικής μουσικής, 
ό.π., σελ.52.
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που εξέλιπε από μόνο του με την πάροδο των δεκαετιών δίνοντας και πάλι 
τη θέση του στην εκκλησιαστική μουσική.

2.Οι Επιτροπές και οι Μουσικοί

Κατά την διάρκεια των ετών που εξετάζουμε, το Πατριαρχείο 
συγκαλεί, όταν οι περιστάσεις και οι ανάγκες το απαιτούν, πάσης φύσεως 
ειδικές επιτροπές142, αλλά και τεχνικές ή περιστασιακές μουσικές 
επιτροπές, που ως αποκλειστικό αντικείμενό τους έχουν την αντιμετώπιση 
συγκεκριμένου προβλήματος σχετικά με την εκκλησιαστική μουσική. Οι 
Μουσικές Επιτροπές, που συγκαλούνταν με εντολή των Πατριαρχών, είναι 
και αυτές προσωρινές, έχουν διάρκεια λειτουργίας λίγα χρόνια και ως 
γενικό στόχο έχουν τη βελτίωση της θεωρητικής υποδομής της 
εκκλησιαστικής μουσικής, την κάθαρση της μουσικής από εξωτερικές 
επιδράσεις και την υπόδειξη τρόπων επιστροφής στο παραδοσιακό 
εκκλησιαστικό μέλος. Εκτός από τις Μουσικές Επιτροπές, που λειτούργησαν 
κατά καιρούς λίγες δεκαετίες μετά την μεταρρύθμιση, στα 1836, ιδρύεται 
και λειτουργεί σε μόνιμη βάση από τότε μέχρι σήμερα και η Πατριαρχική 
Κεντρική Εκκλησιαστική Επιτροπή (ΠΚΕκκλΕ), που αποκτά γύρω στα 1846 
και αρμοδιότητες επί της μουσικής της Εκκλησίας. Σε πολύ περιορισμένη 
κλίμακα παρόμοιες αρμοδιότητες έχει και η Πατριαρχική Κεντρική 
Εκπαιδευτική Επιτροπή, που ιδρύθηκε μετά από λίγα χρόνια(1873).

Όλες οι Επιτροπές, οι προσωρινές και οι μόνιμες, συγκαλούνται και 
συνεδριάζουν με εντολή του Οικουμενικού Πατριάρχη, τον οποίο 
εκπροσωπεί στις συνεδριάσεις ο πρόεδρος της κάθε Επιτροπής, που είναι 
κληρικός και στον οποίο καταθέτουν τα πορίσματά τους. Η ΠΚΕκκλΕ έχει 
ελεγκτικές, διοικητικές και δικαστικές εξουσίες επί των ψαλτών και επί κάθε 
θέματος σχετικού με τη μουσική εκτέλεση και εφαρμογή εντός της 
Εκκλησίας και πρόεδρός της πάντα είναι Ιεράρχης του Πατριαρχείου. Οι 
Μουσικές Επιτροπές έχουν επιστημονικές αρμοδιότητες επί της μουσικής, 
εξάγουν πορίσματα και αντιμετωπίζουν επιστημονικά και ιστορικά το θέμα 
της εκκλησιαστικής μουσικής.

Οι μουσικοί κληρικοί είναι αυτοί που εμπιστεύεται η Εκκλησία για 
την τελική της κρίση στα προβλήματα επί μουσικών θεμάτων. Η Εκκλησία 
αξιοποιεί τα δυναμικά στελέχη της, με σκοπό τη βελτίωση της θέσης τής 
εκκλησιαστικής μουσικής στην Πόλη, αλλά και στις επαρχίες του θρόνου, 
τοποθετώντας ως προέδρους των επιτροπών συνήθως μουσικούς 
κληρικούς, αλλά και λαϊκούς.Η Εκκλησία παρακολουθεί και προστατεύει το

Η2Για τη σύνταξη του Τυπικού του Γ. Βιολάκη, για παράδειγμα, είχαν συγκληθεί δύο 
ειδικές επιτροπές, Κοινοποιήσεις Οικουμενικού Πατριαρχείου, Ε.Α. 19(1895-1896), σελ.
136.
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έργο των ψαλτών, τους οποίους άλλωστε θεωρεί και κατώτερους 
κληρικούς αλλά παράλληλα τους ελέγχει. Η θέση τους είναι ιδιότυπη, 
καθότι ναι μεν είναι κληρικοί, η ζωή όμως που διάγουν δεν εμπίπτει στις 
αρμοδιότητες των εκκλησιαστικών αρχών, όπως αυτή των ιερέων.

α)Η Πατριαρχική Κεντρική Εκκλησιαστική Επιτροπή

Η ίδρυση της Πατριαρχικής Κεντρικής Εκκλησιαστικής Επιτροπής 
(ΠΚΕκκλΕ) του Πατριαρχείου ανάγεται στο έτος 1836 επί της πρώτης 
πατριαρχίας του Οικουμενικού Πατριάρχου Γρηγορίου του Σ τ '.  Αρχικός 
σκοπός κατά τα χρόνια της ίδρυσής της ήταν η επόπτευση με σκοπό την 
προστασία της εκπαίδευσης από την προπαγάνδα των Αγγλικανών, καθώς 
επίσης η εποπτεία των κληρικών, των δασκάλων, των βιβλίων αλλά και 
των σχολείων143.

Η Επιτροπή, που υφίσταται και λειτουργεί μέχρι σήμερα στο
Πατριαρχείο, αποτελούνταν κατά τα χρόνια που εξετάζουμε, από τον 
Πρόεδρο ή τον Προεδρεύοντα, που εκπροσωπούσε τον Οικουμενικό 
Πατριάρχη, και από οκτώ144 ή κατά περιόδους έξι μέλη145, που ήταν όλοι 
κληρικοί. Συνεδρίαζε μία φορά την εβδομάδα στο Πατριαρχείο146.

Ο αρχικός στόχος της ήταν η «μέριμνα περί ακριβούς τηρήσεως της 
πατρώας ευσεβείας και περί της ευσχήμονος και σεμνής του ιερού κλήρου 
αναστροφής και πολιτείας», αλλά και η «εξέτασις και αναθεώρησις των 
προς εκτύπωσιν ιερών βιβλίων»147. Στο αρχικό αυτό στάδιο της λειτουργίας 
της η Επιτροπή έχει και εκπαιδευτικές αρμοδιότητες. Έτσι στο άρθρο 27 
του Κανονισμού αναφέρεται: «Ουδενί των Ορθοδόξων επιτρέπεται η 
σύστασις ιδιωτικού σχολείου αρρένων είτε θηλέων πριν γνωστοποιήσει 
τούτο προς την Εκκλησιαστικήν Επιτροπήν»κα\ αυτό διότι, πολλοί 
«φθαρμένοι τα ήθη και τα φρονήματα» εισάγουν ως «μορφωταί δήθεν της

143Μ. Γεδεών, Αποσημειώματα χρονογράφου, 1800-1913, ό.π., σελ. 169-170. Ο 
«πρόδρομος» κατά το Γεδεών της ΓΙΚΕκκλΕ υπήρξε μία άλλη εξαμελής επιτροπή που 
λειτούργησε από τις αρχές του 1798, επί Γρηγορίου του ε ' και που αποτελούνταν από 
τον Πατριάρχη, το Μ. Διερμηνέα Α. Σούτζο, τους Μητροπολίτες Εφέσου Σαμουήλ και 
Κυζίκου Ιωακείμ και άλλους προύχοντες και που ως σκοπό είχε την εποπτεία των βιβλίων 
που επρόκειτο να τυπωθούν. Υπήρχε και συγκεκριμένος τύπος έγκρισης που διατηρήθηκε 
μέχρι το 1836, Μ. Γεδεών, Η πνευματική κίνησις του γένους κατά τον ΙΗ ' και 10' αιώνα, 
ό.π., σελ. 211.
144Σύμφωνα με τον Κανονισμό του 1868 η Επιτροπή είναι οκταμελής, Κανονισμός της 
Κεντρικής Εκκλησιαστικής Επιτροπής, Εν Κωνσταντινουπόλει, Εκ του Πατριαρχικού 
Τυπογραφείου, 1868, σελ. 1.
145 Στις αρχές της δεκαετίας του 1880 και στο εξής υπάρχουν αρκετές συνεδριάσεις με έξι 
μέλη ή με πέντε, αλλά αργότερα τα μέλη είναι και πάλι οκτώ.
146 Μετά το 1914 η ΠΚΕκκλΕ συνεδριάζει κάθε Δευτέρα, Πρακτικά της ΠΚΕκκλΕ, Κώδικας 
1913-1916, σελ. 276, Συνεδρίαση 3.7.1914.
147 Κανονισμός της Κεντρικής Εκκλησιαστικής Επιτροπής, ό.π., σελ.2, (άρθρο 7).
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κοινωνίας» κακόδοξα βιβλία και συγγράμματα148.Ακόμη κάθε σχολικό 
βιβλίο έπρεπε να φέρει τη σφραγίδα της Επιτροπής149.Σύμφωνα με τον ίδιο 
Κανονισμό του 1868 οι αρμοδιότητες αυτές κατανέμονται σε τρία 
αντίστοιχα τμήματα. Αυτά ήταν το της κοινής λατρείας και της ευταξίας, το 
του ιερού κλήρου και το της παιδείας150. Προβλέπονταν μάλιστα και 
ξεχωριστές συνεδριάσεις αυτών των τμημάτων151, κάτι που όμως δεν 
εφαρμόστηκε. Το 1889 η ΠΚΕκκλΕ συνεδρίασε συνολικά 20 φορές και 
ασχολήθηκε με αιτήσεις χειροτονίας, επέβαλε ποινές σε παρεκτρεπομένους 
ιερείς, επιλήφθηκε διαφορών ιερέων και ιερέων-επιτρόπων152.

Η Πατριαρχική Κεντρική Εκπαιδευτική Επιτροπή(ΠΚΕκπΕ), που 
προήλθε από τη διαίρεση της ΠΚΕκκλΕ κατά την τρίτη πατριαρχία του 
Ανθίμου του Σ τ ' (1871-1873),αναλαμβάνει στη συνέχεια όλες τις καθαρά 
εκπαιδευτικές αρμοδιότητες153, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι δεν 
υπήρξαν και περίοδοι, όπου παρατηρήθηκε περιορισμένη ανάμειξη των 
αρμοδιοτήτων της μιας Επιτροπής με την άλλη154. Μετά την ίδρυση της 
ΠΚΕκπΕ μπορούμε να πούμε ότι οι αρμοδιότητες της ΠΚΕκκλΕ 
περιορίζονται στα της Λατρείας, της ευταξίας και του ιερού κλήρου.

Μία σημαντική πηγή πληροφοριών για τα θέματα που αφορούν τις 
αρμοδιότητες της Επιτροπής αυτής, αποτελούν τα Πρακτικά των 
συνεδριάσεών της ΠΚΕκκλΕ, που σώζονται από το έτος 1859 μέχρι και 
σήμερα. Μέσα σ' αυτά διακρίνει κανείς μεταξύ πολλών άλλων θεμάτων που 
κατά καιρούς απασχολούν την Επιτροπή, παραστατικά και ανάγλυφα και 
την ψαλτική πραγματικότητα της Πόλης. Μαζί με τις καθαρά 
εκκλησιαστικές η Επιτροπή έχει δικαστικές, αλλά και ελεγκτικές 
αρμοδιότητες, που αφορούν τους κληρικούς, τους ιεροψάλτες, αλλά και 
λαϊκούς155.

Εξετάζοντας τα Πρακτικά αυτά μπορούμε να προσδιορίσουμε και να 
κατατάξουμε τα θέματα, με τα οποία ασχολείται η ΠΚΕκκλΕ, αλλά και να 
επισημάνουμε τη χρονική περίοδο που αρχίζει να έχει ως αντικείμενο των 
Συνεδριάσεών της την εκκλησιαστική μουσική. Έτσι στα κύρια καθήκοντα 
της επιτροπής περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η έγκριση των αιτήσεων

148 Κανονισμός της Κεντρικής Εκκληοιαστικής Επιτροπής, ό.π., σελ.5, όρθρο 27 και σελ. 
8-9, (άρθρο 19 και 20).
149 Κανονισμός της Κεντρικής Εκκλησιαστικής Επιτροπής, ό.π., σελ.9(άρθρο 22)
150 Κανονισμός της Κεντρικής Εκκλησιαστικής Επιτροπής, ό.π., σελ. 6,7,8.
151 Κανονισμός της Κεντρικής Εκκλησιαστικής Επιτροπής, ό.π., σελ. 5.
152 Καταστατικοί πληροφορίαι Περί των δικαστικών πράξεων των Πατριαρχείων κατά το 
έτος 1889, Ε.Α.14(1890), σελ.19.
153 Στα μέλη της συμπεριλαμβάνονται κατά 50% λαϊκά μέλη, Μ. Γεδεών, Αποσημειώματα 
χρονογράφου, 1800-1913, ό.π., σελ. 170.
154 Ιδές «οι Ψάλτες και η Εκκλησία» της παρούσης.
155 Αλλα θέματα με τα οποία ασχολείται η ΠΚΕκκλΕ είναι οι διαφορές ιερέων-πιστών, οι 
κατηγορίες κατά κληρικών, οι Βαπτίσεις αλλοθρήσκων, οι Εγκρίσεις για χειροτονία κ.ά. 
Πλούσια είναι η θεματολογία των εκτός ψαλτικής υποθέσεων που ερευνά η ΠΚΕκκλΕ, 
όπως είναι οι αιτήσεις για χειροτονία, υποθέσεις αλλαξοπιστίας.
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χειροτονίας των υποψηφίων κληρικών με δοκιμασία-συνέντευξη, η έγκριση 
για την έκδοση των βιβλίων και των μουσικών βιβλίων,ο προγραμματισμός 
για το κήρυγμα στους ναούς, η νουθεσία των Προϊσταμένων των Ναών 
της Πόλης,οι αιτήσεις για βαπτίσεις αλλόδοξων156, υποθέσεις αλλαξοπιστίας 
και προσέλευσης των αλλοθρήσκων προς την Ορθοδοξία κ.ά.157.

Με την πάροδο των δεκαετιών η Επιτροπή, παράλληλα με τα 
παραπάνω, εμπλούτισε τη δραστηριότητά της με νέες αρμοδιότητες, τις 
οποίες δεν είχε κατά την ίδρυσή της. Έτσι λίγες δεκαετίες μετά τον πρώτο 
σχηματισμό της, το έτος 1836158, αρχίζει να ασχολείται και με τα μουσικά 
ζητήματα της Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως.

Συγκεκριμένα μπορούμε να τοποθετήσουμε την έναρξη της πρώιμης 
αυτής απασχόλησης της ΠΚΕκκλΕ με τα θέματα αυτά στα 1846. Ένα από 
τα πρώτα θέματα που ασχολήθηκε σχετικά με τη μουσική είναι η έγκριση 
κυκλοφορίας των μουσικών εκδόσεων.Έτσι από την εποχή αυτή της 
πρώτης πατριαρχίας του Οικουμενικού Πατριάρχου Ανθίμου του Σ Τ ’ (1845- 
1848)159, σχεδόν κάθε εκδιδόμενο μουσικό βιβλίο φέρει το κείμενο της 
απόφασης, καθώς και την ημερομηνία της έγκρισης και τη σφραγίδα της 
ΠκεκκλΕ στην πρώτη σελίδα του βιβλίου160. Η διαδικασία των εγκρίσεων 
δε φαίνεται να ήταν η ίδια απαραιτήτως σ' όλες τις μουσικές εκδόσεις που 
ακολούθησαν, αλλά ούτε και η ΠΚΕκκλΕ ήταν ο μόνος φορέας που 
ενέκρινε μουσικά έργα, καθότι για ορισμένο χρονικό διάστημα η 
αρμοδιότητα αυτή ανήκε στους μουσικοδιδάσκαλους της Μουσικής Σχολής 
του 1868161. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι το 1870 το μουσικό σύγγραμμα 
του Π. Κηλτζανίδη, Ιερατικόν Εγκόληιον, φέρει τη σφραγίδα της 
Επιτροπής162, όπως και το Έν Άνθος του Α. Κυριαζίδη στα 1895163. Το 
«Θεωρητικό» όμως του Κυριάκού Φιλοξένους στα 1859 δεν έχει τη

156 Πρακτικά ΠΚΕκκλΕ, Συνεδρίαση 22.7.1920, σελ.123, όπου αίτηση μουσουλμανίδας 
για βάπτιση.
157 Ανωνύμου, Εκκλησιαστική Επιτροπή, Ε.Α. 12(1887-1888), σελ. 65.
158 Η μη διάσωση τω Πρακτικών από το έτος αυτό μέχρι και το έτος 1859 δεν μας 
επιτρέπει να έχουμε πλήρη εικόνα των θεμάτων με τα οποία ασχολήθηκε.
159 Ο ίδιος Πατριάρχης Άνθιμος το 1873 ίδρυσε την Κεντρική Εκπαιδευτική Επιτροπή με 
κύριο βάρος αρμοδιοτήτων τα εκπαιδευτικά θέματα.
160 Η πρώτη Μουσική Επιτροπή παρέπεμπε και τα μουσικό βιβλία στην ΠΚΕκκλΕ για να τα 
σφραγίσει, Λαμπαδαρίου-Στεφάνου Α ’ Δομεστίκου, Πανδέκτη της ιεράς Υμνωδίας του 
όλου ενιαυτού, Εν Κωνσταντινουπόλει, 1850, σελ. ιβ ’ .
161 Στα 1868 για παράδειγμα έχουμε την χορήγηση άδειας από τον διδασκαλικό Σύλλογο 
της Πατριαρχικής Σχολής της εκκλησιαστικής μουσικής: «Απαγορεύεται αυστηρός η άνευ 
αδείας και εγκρίσεως του διδασκαλικού Συλλόγου και της Εφορίας έκδοσις μουσικών 
βιβλίων»,Κανονισμός της Πατριαρχικής Σχολής της Εκκλησιαστικής Μουσικής, Εν 
Κωνσταντινουπόλει, 1868, άρθρο ΙΗ ’ , σελ. 10.
162 Π. Γ. Κηλτζανίδου, Ιερατικόν Εγκόλπιον, εν Κωνσταντινουπόλει, 1870, στην αρχή της 
έκδοσης.Και το Τυπικό του Κωνσταντίνου φέρει την έγκριση της ΠΚΕκκλΕ(1861).
163Αγαθ.Κυριαζίδου, Εν Άνθος της καθ' ημάς Εκκλησιαστικής μουσικής, εν 
Κωνσταντινουπόλει, 1896. Ιδές και Πίνακες.
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σφραγίδα της ΠΚΕκκλΕ164, ενώ το Λεξικό του ιδίου που εκδίδεται μετά από 
λίγα χρόνια, έχει την έγκρισή της165. Στα 1903 το «Ειρμολόγιον 
Καταβασιών» του Ιωάννου Πρωτοψάλτου δε φέρει τη σφραγίδα της 
Επιτροπής166. Στην Εφορία και στους μούσικοδιδασκάλους της Μουσικής 
Σχολής του 1868 είχε δοθεί το δικαίωμα να εγκρίνουν την έκδοση των 
μουσικών βιβλίων, κάτι που εφαρμόστηκε μόνο κατά τη διάρκεια της 
λειτουργίας της Σχολής αυτής, καθότι στη συνέχεια η αρμοδιότητα γι' 
αυτές τις εγκρίσεις περιέρχεται στη ΠΚΕκκλΕ. Η απουσία της έγκρισης από 
πολλές εκδόσεις και η μη τήρηση ενιαίας στάσης κατά τη διάρκεια των 
επόμενων δεκαετιών ίσως να οφείλεται στη διαφορετική προσέγγιση των 
μουσικών ζητημάτων από την Εκκλησία και στην ευελιξία που επιδεικνύουν 
οι εκκλησιαστικές αρχές. Πολλά μουσικά έντυπα, αλλά και έντυπα σχετικά 
με τη μουσική, όπως οι Κανονισμοί των Μουσικών Συλλόγων, φέρουν 
πολλές φορές μαζί με την εκκλησιαστική ή χωρίς αυτήν και την έγκριση 
των τουρκικών Αρχών167. Στα 1955 η Επιτροπή εγκρίνει το έργο του Μ. 
Χατζηαθανασίου που εκδόθηκε λίγα χρόνια μετά το θάνατό του από το 
Σύνδεσμο Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως168.

Οι καθεαυτού μουσικές και ψαλτικές υποθέσεις παρατηρούμε ότι 
αρχίζουν να απασχολούν τα πρακτικά των Συνεδριάσεών της ΠΚΕκκλΕ από 
το έτος 1881 και εξής και μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1950. 
Καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων εμπλουτίζοντας με την πάροδο των 
δεκαετιών τις αρμοδιότητες της Επιτροπής. Στα χρόνια που η Επιτροπή 
αρχίζει να ασχολείται συστηματικά με τα ψαλτικά ζητήματα, δίνεται έμφαση 
στο να γνωρίζουν τα μέλη της έστω και πρακτικά την εκκλησιαστική 
μουσική. Έτσι την ΠΚΕκκλΕ κατά καιρούς στελεχώνουν κληρικοί που 
γνωρίζουν την εκκλησιαστική μουσική169.

1(ΑΚυρ. Φιλοξένους, Θεωρητικόν Στοιχειώδες της Μουσικής, Εν Κωνσταντινουπόλει, 1859.
165Κυρ. Φιλοξένους, Λεξικόν Ελληνικής Εκκλησιαστικής Μουσικής, Εν Κωνσταντινουπόλει, 
1869, τόμος Α ' (Δεν εκδόθηκαν άλλοι), τύποις Ευαγγελινού Μισαηλίδου.
166 Ιωαν.Πρωτοψάλτου, Ειρμολόγιον Καταβασιών, Εν Κωνσταντινουπόλει, 1903.
157 Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι Το Αργόν Δοξαστάριον του Ιακώβου Πρωτοψάλτου που 
εκδόθηκε από τον Ιωάννη Πρωτοψάλτη, Εν Κωνσταντινουπόλει 1888 στη προμετωπίδα 
του φέρει την έγκριση: «Αδεια του Αυτοκρατορικού Υπουργείου της Δημοσίας 
εκπαιδεύσεως υπ' αριθμόν 48 και χρονολογίαν 13 Τζεμαζίλ-αχήρ 1302»' το Ειρμολόγιον 
Καταβασιών του I., Πρωτοψάλτου, εν Κωνσταντινουπόλει 1903, πριν από τον πίνακα 
περιεχομένων στην αρχή ά.σ. φέρει την έγκριση: «Αδεια του Υπουργείου της Δημοσίας 
Εκπαιδέυσεως υπ' αριθ. 1008 και ημερομηνίαν 12 Δζεμαζή-ουλ-ουλιά 1306 και 9. Ιαν. 
1304.
ί<ΧΜιχ. Χατζηαθανασίου, Τα πρώτα Βήματα εις την Βυζαντινήν Εκκλησιαστικήν Μουσικήν 
ό.π., σελ. 3. Εδώ την έγκριση υπογράφει ο Φιλαδελφείας Ιάκωβος, αρχιγραμματεύς και 
μνημονεύεται αόριστα «εξετασθέν υπό της οικείας εν τοις Πατριαρχείοις Επιτροπής».
1690  Παμφίλου Μελισσηνός είναι από τους μουσικούς που διετέλεσαν μέλη της Επιτροπής 
επί διετία. "Επίσης άλλοι μουσικοί που είναι μέλη είναι ο Μ. Σύγκελλος Νικόδημος και ο 
Λ. Νικοκλέους.
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Η ΠΚΕκκλΕ ως ανώτατο όργανο εποπτείας των κληρικών και των 
ψαλτών μπορεί να επιβάλλει ποινές στους ψάλτες170, αλλά και στους 
ιερείς της Πόλης171, έχει το δικαίωμα της παύσης από τις θέσεις τους, της 
επαναφοράς των, όταν κρίνει ότι αδικούνται. Ρυθμίζει και διευθετεί 
διαφορές μεταξύ των, αλλά και διαφορές μεταξύ των ψαλτών και των 
ενοριακών επιτροπών. Αντιμετωπίζει τα προβλήματα ιερέων-πιστών- 
ενοριακών επιτροπών, τις κατηγορίες κατά κληρικών και ψαλτών, καθώς 
και τα προβλήματα των ψαλτών μεταξύ των. Οι αρμοδιότητες των 
επιτροπών επί των ψαλτών ήταν πάντα το σημείο τριβής μεταξύ των 
ψαλτών της Πόλης και των επιτροπών των ναών της ενορίας και οι ψάλτες 
πολλές φορές προσφεύγουν στην ΠΚΕκκλΕ, προκειμένου αυτή να 
μεσολαβήσει για τη δικαίωσή τους172.

Σημαντικές τροποποιήσεις στα θέματα αυτής της ψαλτικής 
πραγματικότητας, αλλά και θεσμοθέτηση πολλών διοικητικών θεμάτων 
προσπαθούν να φέρουν οι «Διατάξεις περί διοικήσεως και εποπτείας των 
ψαλτών και δομεστίκων της Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως», που 
εγκρίνονται και θέτονται σε ισχύ από την ΠΚΕκκλΕ το έτος 1914 και οι 
οποίες προσπαθούν να ξεκαθαρίσουν το τοπίο σχετικά με τις διοικητικές 
αρμοδιότητες επί των ιεροψαλτών173. Οι Διατάξεις αυτές αποτελούνται 
συνολικά από 14 άρθρα και ψηφίστηκαν από την ΠΚΕκκλΕ. Με το πρώτο 
άρθρο τους εξαρτούν τους ψάλτες όλης της Αρχιεπισκοπής 
Κωνσταντινουπόλεως από τη Μεγάλη Αρχιδιακονία και δι' αυτής από την 
ΠΚΕκκλΕ, προσδίνοντας σ' αυτούς την ιδιότητα του κατώτερου 
κληρικού174. Καθιερώνει ένα γενικό μητρώο των ψαλτών, στο οποίο 
καταχωρούνται όλοι οι διορισμοί, οι προαγωγές, οι μεταθέσεις, και οι 
οποιεσδήποτε αλλαγές και οι όποιες άλλες παρατηρήσεις της 
ΠΚΕκκλΕ175.Μόνο από την Επιτροπή και με βάση αυτό το Μητρώο στο εξής

170 Στα 1917 επιβάλλει οκταήμερη αργία, χωρίς παρακράτηση μισθού, στον ψάλτη 
Νικόλαο Ραιδεστινά της Ευαγγελίστριας των Προπόδων Ταταούλων λόγω «δύστροπου 
χαρακτήρος» και ο οποίος δεν είχε φερθεί καλά στην εκκλησιαστική επιτροπή του ναού, 
Πρακτικά ΠΚΕκκλΕ, Κώδικας 1916-1019, Συνεδρίαση, 19.1.1917, σελ. 19.
171 Πρακτικά ΠΚΕκκλΕ, Κώδικας 1928-1929, Συνεδρίαση, 18.4.1929, σελ. 123,124, όπου 
ο Αρχιμ. Γεράσιμος Καλοκαιρινός κατηγορείται ότι δεν τηρεί το τυπικό της Εκκλησίας, 
συντομεύει τις ακολουθίες και καλείται να παραιτηθεί από την Κοινότητα Διπλοκιωνίου 
στην οποία υπηρετεί.
172 Ο δεξιός ψάλτης του Σωτήρος Γαλατά Ν. Παπαδόπουλος παύεται από την θέση του από 
την εκκλησιαστική επιτροπή του ναού, αλλά η ΠΚΕκκλΕ τους καλεί για εξηγήσεις, 
Πρακτικά ΠΚΕκκλΕ, Κώδικας 1898-1902, Συνεδρίαση 27.3.1898, σελ.7. Στην επόμενη 
διασυνεδρίαση η ΠΚΕκκλΕ επιβάλλει να πληρωθούν στον Ιεροψάλτη από την 
εκκλησιαστική επιτροπή του ναού 500 γρόσια, καθότι δεν είχε καθόλου εισόδημα, 
αποδέχεται όμως την παύση του, Πρακτικά ΠΚΕκκλΕ, Κώδικας 1898-1902, Συνεδρίαση 
16.4.1898, σελ. 9.
173 Πρακτικά ΠΚΕκκλΕ, Κώδικας 1913-1916, Συνεδρίαση 13.7.1914, σελ. 273-276. Ιδές 
στο Παράρτημα το πλήρες κείμενο.
174 Πρακτικά ΠΚΕκκλΕ, Κώδικας 1913-1916, Συνεδρίαση 13.7.1915, σελ. 274, άρθρο 1.
175 Πρακτικά ΠΚΕκκλΕ, Κώδικας 1913-1916, Συνεδρίαση 13.7.1915, σελ. 274, άρθρο 2.
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θα εγκρίνονται όλες οι μεταβολές της υπηρεσιακής κατάστασης των 
ψαλτών των ενοριών, αλλιώς κάθε πράξη των ενοριακών επιτροπών 
καθίστανται άκυροι176. Θεσπίζει, τέλος, για πρώτη φορά το «Αποδεικτικό», 
που δηλώνει ότι κάποιος ψάλτης έχει τα προσόντα «του ψάλλει ν' εν τη 
Αρχιεπισκοπή»177. Έτσι μόνο θα ήταν δυνατή η κατάληψη θέσης σε ναό 
της Πόλης. Αυτό το «Αποδεικτικό» χορηγούνταν τουλάχιστον μέχρι το 
1916178. Η ΠΚΕκκλΕ ακόμη καθιερώνει το απολυτήριο σε ψάλτη, που 
αναχωρεί για άλλη περιοχή179, και καθιστά υπευθύνους τους ιερατικώς και 
αρχιερατικώς προϊσταμένους των ναών, αλλά και τις επιτροπές των ναών 
για την για την εφαρμογή τους180.

Στις διατάξεις αυτές παρατηρείται το γεγονός της προσπάθειας του 
Πατριαρχείου να εξομαλύνει την κατάσταση στις ενορίες, όπου 
παρατηρούνταν τα πολλαπλά προβλήματα που προαναφέρθηκαν και στα 
οποία στη συνέχεια η ίδια η ΠΚΕκκλΕ έπρεπε να δώσει λύσεις. Έτσι 
κωδικοποιεί τις διοικητικές αυτές αρμοδιότητες που η ίδια έχει και 
προσπαθεί να εξαλείψει το φαινόμενο των αυθαιρεσιών των 
εκκλησιαστικών επιτροπών. Οι εκκλησιαστικές όμως επιτροπές των ναών 
της Πόλης πολλές φορές ενεργούν αυθαίρετα και μετά την καθιέρωση 
αυτού του πλαισίου εξακολουθούν να διορίζουν ή να παύουν κατά το 
δοκούν τους ιεροψάλτες των ναών της Πόλης, χωρίς στη συνέχεια να 
ενημερώνουν την ΠΚΕκκλΕ, όπως προβλέπονταν και όπως είχαν 
υποχρέωση. Έτσι τα θέματα των διορισμών ή της παύσης των ψαλτών από 
τις εκκλησίες απασχολούν και πάλι την ΠκεκκλΕ, η οποία συνεχίζει να 
εκδικάζει τις διάφορες υποθέσεις με θέμα τις διαφορές επιτροπών και 
ιεροψαλτών181. Τώρα όμως δεν είναι σπάνιες οι περιπτώσεις, κατά τις 
οποίες η ΠΚΕκκλΕ αναιρεί τις αποφάσεις των εκκλησιαστικών επιτροπών, 
αλλά και δικές της ενέργειες, όταν κρίνει ότι δεν ενήργησε σωστά,

176 Πρακτικά ΠΚΕκκλΕ, Κώδικας 1913-1916, Συνεδρίαση 13.7.1915, σελ. 275, άρθρο 7.
177 Πρακτικά ΠΚΕκκλΕ, Κώδικας 1913-1916, Συνεδρίαση 13.7.1915, σελ.274, άρθρο 2.
178 Οι υποψήφιοι ψάλτες εφοδιάζονταν εφάπαξ δι' αποδεικτικού δηλωτικού της 
ικανότητος αυτών του ψάλλειν εν τη Αρχιεπισκοπή», Πρακτικά ΠΚΕκκλΕ, Κώδικας 1913
1916, Συνεδρίαση 3.7.1914, σελ. 274.Το Κείμενο του Αποδεικτικού(1916) έχει ως εξής: 
Οικουμενικόν Πατριαρχείον, ΠΚΕκκλΕ, Αποδεικτικόν. Η ΠΚΕκκλΕ λαβούσα υπ' όψιν την 
περί την ημετέραν εκκλησιαστικήν μουσικήν πείραν και ικανότητα ως και τα προσαχθέντα 
έγγραφα των σχετικών προς αυτήν σπουδών του κ....και ευρούσα ότι κέκτηται ούτος τα 
απαιτούμενα προσόντα παρέχει αυτώ το δικαίωμα του ψάλλειν εν τη Αρχιεπισκοπή. Εφ' 
ώ και εγγρόφουσα εν τω γενικώ μητρώω των ψαλτών εφοδιάζει αυτόν διό του παρόντος 
ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ διό τα περαιτέρω . Εν τοις Πατριαρχείοις τη... Κατ' εντολήν της Α.Θ. 
Παναγιότητος του Οικουμενικού Πατριάρχου. Ο Πρόεδρος, ο Γραμματεύων. Ιδές Πίνακες 
της παρούσης το σχετικό έγγραφο.
179 Πρακτικά ΠΚΕκκλΕ, Κώδικας ετών 1913-1916, Συνεδρίαση 3.7.1914, σελ.276, άρθρο 
12 .
1Β0Πρακτικά ΠΚΕκκλΕ, Κώδικας ετών 1913-1916, Συνεδρίαση 3.7.1914, σελ.276, άρθρο 
14.
181 Πρακτικό ΠΚΕκκλΕ, Κώδικας 1913-1916, Συνεδρίαση 19.2.1915, σελ. 200. Η Επιτροπή 
καλεί το β ' ψάλτη του Νεοχωρίου, προκειμένου να συζητηθεί ο διορισμός του.
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απονέμοντας έτσι δικαιοσύνη182. Αναγνωρίζει ακόμα και εκ των υστέρων 
διορισμούς που έγιναν στις ενορίες183, οι οποίες εξακολουθούν να έχουν 
ισχυρή εξουσία επί των ψαλτών και προβαίνουν περαιτέρω σε αυθαίρετες 
παύσεις των ψαλτών184.Υπάρχουν βέβαια και ενορίες που ενημερώνουν 
την Επιτροπή για τους διορισμούς185, αλλά και πολλές άλλες που 
ενεργούν εντελώς αυθαίρετα186.Θα πρέπει να αναφέρουμε ακόμη ότι και 
λίγους μήνες πριν την εφαρμογή των Διατάξεων η ΠΚΕκκλΕ είχε τη 
δυνατότητα να προβαίνει σε παύση ιεροψάλτη ως ανώτατη εκκλησιαστική 
αρχή187.Η αναφορά πάντως και από το Σύνδεσμο Ιεροψαλτών 
Κωνσταντινουπόλεως στις διαφορές που έχουν οι ψάλτες με τις 
επιτροπές και στα κατοπινά χρόνια δείχνει ότι ουσιαστικά οι ενέργειες των 
των ενοριών δεν περιορίστηκαν188. Μάταια ο Σύνδεσμος Ιεροψαλτών στα 
1920 προσπάθησε στη συνέχεια και πάλι να περιέλθουν σ' αυτόν οι 
αρμοδιότητες επίλυσης των διαφορών ψαλτών-επιτροπών, αλλά η

182 Ο Ευστάθιος Τιμωνίδης και ο Δ. Βασιάδης είχαν διοριστεί ψάλτες της Παναγίας 
Καφατιανής Γαλατά με επίσημα πρακτικά στη θέση του παραιτηθέντος I. Βασιλειάδου, ο 
οποίος όμως προσφεύγοντας στην ΠΚΕκκλΕ καταφέρνει να «επαναδιοριστεί» στην ίδια 
θέση. Τότε η Κεντρική Επιτροπή, κατόπιν προσφυγής του Τιμωνίδου αναστέλλει την 
απόφασή της, και δέχεται να παραμείνει στη θέση του ο Τιμωνίδης, Πρακτικά ΠΚΕκκλΕ, 
Κώδικας 1913-1916, Συνεδρίαση 22.8.1914, σελ. 118. Η ΠΚΕκκλΕ δεν αποδέχεται την 
παύση του Πολυχρόνιου Παχείδη από την εκκλησιαστική επιτροπή της Ευαγγελίστριας 
Προπόδων Ταταούλων με το σκεπτικό ότι οι ψάλτες υπάγονται στην ΠΚΕκκλΕ και ότι 
αυθαίρετα ενήργησε η εκκλησιαστική επιτροπή, Πρακτικά ΠΚΕκκλΕ, Κώδικας 1913-1916, 
Συνεδρίαση 2.4.1915, σελ. 224 (Αίτηση Παχείδη)και Συνεδρίαση 9.4.1915, σελ. 228- 
230(Δικαίωση του Παχείδη από την ΠΚΕκκλΕ).
183 Στα 1920 ο Ν. Βλαχόπουλος, δεξιός ψάλτης της Αγίας Τριάδας υποβάλλεται σε 
διατυπώσεις για να αναγνωριστεί ο διορισμός του, Πρακτικά ΠΚΕκκλΕ, Κώδικας 1919
1923, Συνεδρίαση 22.7. 1920, σελ. 118.
184 Ο δεξιός ψάλτης Μπαλατά Μπαλαμπάνης παύεται από την επιτροπή του ναού γιατί 
έγραψε εναντίον της στον τοπικό τύπο, παρ' όλο που ο ίδιος το αρνείται, Πρακτικά 
ΠΚΕκκλΕ, Κώδικας 1919-1923, Συνεδρίαση 22.7. 1920, σελ. 118. Ο Μπαλαμπάνης είχε 
διαμαρτυρηθεί για την «άδικον παύσιν» και σε προηγούμενη συνεδρίαση. Πρακτικά 
ΠΚΕκκλΕ, Κώδικας 1919-1923 Συνεδρίαση 15.7.1920, σελ. 115.
1Β5Πρακτικά ΠΚΕκκλΕ, Κώδικας 1916-1919, Συνεδρίαση 26.8.1919, σελ. 347 και 
Συνεδρίαση 27.4.1917, σελ. 63, όπου αναφέρεται η έγκριση του διορισμού του 
Πατρόκλου Γεωργιάδη ως Α ' Δομεστίκου στην Παναγία Καφατιανή.Ο ίδιος ψάλτης 
παύεται από την εκκλησιαστική επιτροπή το 1921 και ο Σύνδεσμος Ιεροψαλτών στέλνει 
επιστολή διαμαρτυρίας στην ΠΚΕκκλΕ, Πρακτικά ΠΚΕκκλΕ, Κώδικας 1919-1923, 
Συνεδρίαση 10.1.1921, σελ. 204.
1860  Αναστάσιος Μπαλαμπάνης παύεται από το Ναό του Βελιγραδίου(Πόλη) παρ' όλο που 
βρήκε αντικαταστάτη, όταν τον επιστράτευσαν οι αρχές και έπρεπε να απουσιάσει 
αναγκαστικά, Πρακτικά ΠΚΕκκλΕ, Κώδικας, 1913-1916, Συνεδρίαση, 24.12.1915, σελ. 
308. Ο δεξιός ψάλτης της Ξηροκρήνης I. Κουρτέσης καταγγέλλει ότι μειώνεται ο μισθός 
του για να εξαναγκασθεί σε παραίτηση. Η ΠΚΕκκλΕ καλεί όλη την επιτροπή του ναού, 
Πρακτικό ΠΚΕκκλΕ, Κώδικας 1919-1923, Συνεδρίαση 5.8.1920. σελ. 149.
187 Πρακτικά ΠΚΕκκλΕ, Κώδικας 1913-1916, Συνεδρίαση 22.5.1915, σελ. 210.
188 Σε επιστολή του ο Σύνδεσμος Ιεροψαλτών Κωνσταντινουπόλεως ζητά οι διαφορές των 
ψαλτών και των επιτροπών να επιλύονται από τον ίδιο αλλά η ΠΚΕκκλΕ λέγει ότι οι 
διαφορές επιλύονται ειρηνοδίκως από την ίδια, Πρακτικά ΠΚΕκκλΕ, Κώδικας 1919-1923, 
Συνεδρίαση 5.5.1920, σελ. 80.
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ΠΚΕκκλΕ δέχεται τον εποπτικό ρόλο του Συνδέσμου για τους ψάλτες, 
αλλά και τον συμβουλευτικό189.

Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι η καταπάτηση αυτή των 
Διατάξεων της ΠΚΕκκλΕ, που υπάρχει κατά τα επόμενα χρόνια, ωθεί την 
Επιτροπή στο να υπενθυμίσει στις ενορίες τις Διατάξεις αρκετά χρόνια 
μετά(1920) από την πρώτη τους έγκριση και να προτρέψει και πάλι για 
την περαιτέρω αυστηρή εφαρμογή τους από τις εκκλησιαστικές 
επιτροπές190.Οι αυθαίρετες όμως ενέργειες των εκκλησιαστικών επιτροπών 
συνεχίζονται και τα επόμενα χρόνια. Έτσι το 1921 και το 1922 και πάλι η 
ΠΚΕκκλΕ αναγκάζεται να επέμβει για να λύσει διαφορές ψάλτου-ενορίας191. 
Πολλές φορές καλείται να επιλύσει ακόμη και οικονομικές διαφορές μεταξύ 
των ψαλτών και των ενοριών, εγκρίνοντας περικοπές μισθού των 
εκκλησιαστικών επιτροπών192 ή διατάζοντας την πληρωμή 
παρακράτηθέντων ποσών193. Παρ' όλες τις προτροπές που αναφέραμε, 
και κατά τα επόμενα χρόνια συνεχίζονται τα φαινόμενα της παραμέλησης 
της ΠΚΕκκλΕ από τις επιτροπές των ενοριών. Θα πρέπει να σημειώσουμε 
εδώ ότι ο βαθμός της επιρροής των εκκλησιαστικών επιτροπών προς τους

189 Το προεδρείο του Συνδέσμου, που αποτελείται από τους Α. Σύρκα, Β. Ονουφριάδη και 
Γ. Γεωργιάδη, ζητά την αρμοδιότητα αυτή εμφανιζόμενο ενώπιον της, αλλά η ΠΚΕκκλΕ 
δεν το δέχεται, Πρακτικά ΠΚΕκκλΕ, Κώδικας 1919-1923, Συνεδρίαση 3.6.1920, σελ.94.
190 Πρακτικά ΠΚΕκκλΕ, Κώδικας 1919-1923 Συνεδρίαση 15.7.1920, σελ. 114-115.
191Πρακτικά ΠΚΕκκλΕ, Κώδικας 1919-1923 Συνεδρίαση 13.1.1921, σελ. 203, όπου 
αναφέρεται ότι ο δεξιός ψάλτης του Σωτήρος Γαλατά Ζαχαρίας Κωνσταντινίδης αναφέρει 
ότι η εκκλησιαστική επιτροπή του Ναού τον εξαναγκάζει να εγκαταλείψει την θέση του και 
ο Σύνδεσμος Ιεροψαλτών διαμαρτύρεται «διά την άδικον παύσιν του ψάλτου Παναγίας 
Καφατιανής Πατρόκλου Γεωργιόδου». Επίσης Πρακτικά ΠΚΕκκλΕ, Κώδικας 1919-1923, 
Συνεδρίαση 19.1.1922, σελ. 301-302, όπου συζητήθηκε το θέμα του ιεροψάλτου 
Βελιγραδιού Θ. Μοσχοπούλου για την παύση του από την εκκλησιαστική επιτροπή του 
ναού, καθότι εκτελούσε «ανελλιπώς τα καθήκοντα του».Είχε αρνηθεϊ να ψάλλει το Πάσχα 
εάν δεν επικυρώνονταν τα συμβόλαιά του και κατηγορήθηκε ως ιδιότροπος και μη έχων τα 
προσόντα. Η ΠΚΕκκλΕ αποφασίζει «όπως ο παυθείς ιεροψάλτης εξακολουθεί να θεωρείται 
κατέχων την θέσιν του μέχρις ου η εκκλησιαστική Επιτροπή Βελιγραδιού εξεύρει 
κατάλληλον ψάλτην εγκρινόμενον υπό της ΠΚΕκκλΕ».ΣτΓ\ν επόμενη συνεδρίαση εγκρίνει 
άλλο ψάλτη στη θέση του. Πρακτικά ΠΚΕκκλΕ, Κώδικας 1919-1923, Συνεδρίαση 
27.1.1922, σελ. 305.
192Πρακτικά ΠΚΕκκλΕ, Κώδικας 1919-1923, Συνεδρίαση 4.5.1922, σελ. 335, όπου 
εγκρίνεται η περικοπή μισθού του Κ. Πρίγγου από την επιτροπή της Αγίας Τριάδας Πέρα 
λόγω του προηγουμένου χρέους του στη Παναγία Καφατιανή, αφού προηγουμένως είχε 
κληθεί ο ίδιος προσωπικά ενώπιον της Επιτροπής, Πρακτικά ΠΚΕκκλΕ, Κώδικας 1919-1923 
Συνεδρίαση 28.4.1922, σελ 331.
193Τα μέλη του Προεδρείου του Συνδέσμου Ιεροψαλτών Κωνσταντινουπόλεως Ε. 
Βιγγόπουλος, Λαμπαδάριος και Δ. Π. Μπαλαμπάνης είχαν ζητήσει από την Επιτροπή να 
συζητήσει έκθεση του δεξιού ιεροψάλτου του Σωτήρος Χριστού Γαλατά Ζαχ. 
Κωνσταντινίδου, που ανέφερε ότι η εκκλησιαστική επιτροπή του παραπάνω ναού 
αρνήθηκε το συμβιβασμό σχετικά με την παύση του. Η ΠΚΕκκλΕ αποφασίζει να στείλει 
γράμμα στην επιτροπή του ναού «δ/' ου να συνιστάται η αποζημίωσις», Πρακτικό 
ΠΚΕκκλΕ, Κώδικας 1919-1923, Συνεδρίαση 14.12.1922, σελ. 370-371.
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ενορίτες είναι αρκετά μεγάλος, δεδομένου ότι οι επιτροπές εκλέγονται 
από τις ενοριακές συνελεύσεις194.

Δεν είναι η πρώτη φορά, που το Πατριαρχείο και η ΠΚΕκκλΕ 
ασχολείται με τα σημαντικά αυτά διοικητικά θέματα των ιεροψαλτών.'Ετσι 
κατά το έτος 1868, μνημονεύεται ο Ιδιαίτερος Κανονισμός της Μεγάλης 
Εκκλησίας για τους Ψάλτες195, ο δε Κ. Ψάχος μαρτυρεί την ύπαρξη 
χειρογράφου Κανονισμού του Συλλόγου Ιεροψαλτών196. Στα 1905 στην 
Ε.Α. γίνεται λόγος για Κανονισμό που είχε συντάξει η Πατριαρχική Κεντρική 
Εκκλησιαστική Επιτροπή και που αποσκοπούσε στο να βελτιώσει 
προπάντων την υλική κατάσταση των ψαλτών και να ασφαλίσει το παρόν 
και το μέλλον τους197. Στον τελευταίο εκφραζόταν η πεποίθηση ότι οι 
επιστημονικές και σοβαρές συζητήσεις για την εκκλησιαστική μουσική 
πρέπει να συνεχιστούν σε ήρεμο πνεύμα, «χωρίς αυτοφημισμών και 
αυτοεπαίνων»198, και καθορίζεται η θέση των ιεροψαλτών απέναντι της 
ΠΚΕκκλΕ, αλλά και των εκκλησιαστικών επιτροπών των ενοριών199. Αυτό 
το κείμενο του Κανονισμού, αλλά και τα προηγούμενα, δεν εμφανίζονται 
ούτε και μνημονεύονται στα Πρακτικά της ΠΚΕκκλΕ και κατά πάσα 
πιθανότητα παρέμειναν κείμενα άτυπα. Δεν αποκλείεται ακόμα το γεγονός 
οι Διατάξεις του 1914200, στις οποίες αναφερθήκαμε, να συμπεριέλαβαν 
κάποια βασικά πράγματα που υπήρχαν στα χειρόγραφα των παραπάνω 
κειμένων και τα οποία αποτέλεσαν τη βάση της σύνταξής των. Το 1982 οι 
διορισμοί και οι παύσεις των ψαλτών εξακολουθούν να γίνονται από τις 
εκκλησιαστικές επιτροπές των ναών, αλλά ο Σύνδεσμος Μουσικοφίλων

194 Κανονισμός, των Ενοριών της Αρχιεπισκοπής, Ε.Α.23(1899), σελ.350.
195Στο άρθρο 16 του Γενικού Κανονισμού των εν Κωνσταντινουπόλει Ιερών Εκκλησιών 
μνημονεύεται χωρίς να διασαφηνίζεται αν έχει εκδοθεί, ο «Ιδιαίτερος Κανονισμός της Μ. 
Εκκλησίας για τους ψάλτες», Γενικός Κανονισμός των εν Κωνσταντινουπόλει Ιερών 
Εκκλησιών, Εν Κωνσταντινουπόλει, 1868 , σελ. 6.
196 Επίσης ο Κ. Ψάχος μνημονεύει την ύπαρξη κάποιου χειρόγραφου Κανονισμού των 
Κωνσταντινουπόλει Ιεροψαλτών που τον είδε ο ίδιος το 1898 μέσα στον «Κώδικα 
Πρακτικών της Μουσικής Σχολής του 1868» και που περιλαμβάνει πρόλογο του Ηλία 
Τανταλίδη, Κ. Ψάχου, Ανοικτή Επιστολή, Φόρμιγξ, Αθήνα, 13.11.1907. Κατά το 1898 δεν 
υφίσταται παρόμοιος Σύνδεσμος Ιεροψαλτών, ενώ ο πρώτος παρόμοιος ιδρύθηκε στην 
Πόλη το 1919. Ιδές Μουσικοί Σύλλογοι της παρούσης. Ο Κώδικας των Πρακτικών που 
αναφέρει ο Ψάχος, κατέστη αδύνατο να βρεθεί, παρ' όλες τις προσπάθειες που 
καταβάλλαμε.
197Είχε προγραμματισθεί ο Κανονισμός αυτός να συζητηθεί από όλους τους ιεροψάλτες της 
Πόλης, κάτι που δεν είναι γνωστό, αν τελικά συνέβη, Ανωνύμου, Μέριμνα περί της 
εκκλησιαστικής ημών μουσικής, Ε.Α.29(1905), σελ. 116.
198 Ανωνύμου, Μέριμνα περί της εκκλησιαστικής ημών μουσικής, ό.π.,σελ.117.
199 Ανωνύμου, Μουσική κίνησις, Φόρμιγξ, Αθήνα, 13.3.1905.
200 Και οι Διατάξεις, παρόλο που ήταν σε εφαρμογή, δεν εκδόθηκαν. Ιδές Ανέκδοτα 
Κείμενα της παρούσης, το πλήρες Κείμενό τους.
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Κωνσταντινουπόλεως με επιστολή του, ζητά αυτοί να περάσουν στην 
αρμοδιότητα της Μεγάλης Αρχιδιακονίας201.

Επίσης το θέμα της πιστοποίησης της επάρκειας, όσον αφορά τους 
νέους ψάλτες, δεν είναι νέο. Στα 1868 δίνεται το διευρυμένο δικαίωμα 
στην Εφορία της Πατριαρχικής Μουσικής Σχολής, αλλά και στους 
διδάσκοντες σ' αυτήν, να χορηγούν έγγραφη άδεια μετά από εξέταση και 
δοκιμασία των «πρωτόπειρων» ψαλτών, αλλά και σ' αυτούς που έρχονται 
για πρώτη φορά στην Πόλη, προκειμένου να διοριστούν ψάλτες σε 
ναούς202. Παρ' όλη την επιμονή του Πατριαρχείου στην εφαρμογή των 
Διατάξεων, δεν έπαψε το φαινόμενο της αυθαίρετης ανάμιξης των 
εκκλησιαστικών επιτροπών χωρίς την ενημέρωση της ΠΚΕκκλΕ και μετά το 
έτος αυτό, κατά το οποίο αρχίζει και πάλι να ασχολείται με τα θέματα αυτά. 
Πάντως θα πρέπει να αναφέρουμε ότι ο Γεώργιος Παπαδόπουλος, ήδη το 
1898, είχε ζητήσει η επιλογή των ψαλτών να γίνεται από την 
εκκλησιαστική αρχή και όχι από τις επιτροπές203.

Μία άλλη δραστηριότητα της ΠΚΕκκλΕ που έρχεται σε άμεση 
συνάφεια με τα ψαλτικά θέματα, είναι και ο «Κανονισμός περί των 
καθηκόντων του Επόπτου των Ιερών Ναών της Αρχιεπισκοπής 
Κωνσταντινουπόλεως», που εγκρίθηκε το 1920. Αυτός καθορίζει τα θέματα 
που έχουν σχέση με τη θέση, τη μισθοδοσία, τα καθήκοντα του, αλλά και 
τις ευθύνες του ενώπιον της Εκκλησίας204. Σε αντίθεση με τον Επόπτη που 
είχε διοριστεί προ σαράντα περίπου ετών(1882) αυθαίρετα από τον τότε 
Ελληνικό Μουσικό Σύλλογο της Πόλης και που ήταν λαϊκός, δεν είχε δε την 
έγκριση της ΠΚΕκκλΕ205, τώρα προβλεπόταν ο Επόπτης να είναι κληρικός, 
απόφοιτος Θεολογικής Σχολής και να έχει ιδιαίτερες γνώσεις, προ πάντων 
του τυπικού της Εκκλησίας. Προτείνονται τρεις υποψήφιοι και η τελική 
επιλογή γίνεται από τον ίδιο τον Πατριάρχη206. Ο Επόπτης επισκέπτεται 
τους ναούς κατά τη διάρκεια των ακολουθιών και ελέγχει την τάξη και 
την καθαριότητα των ναών, ελέγχει κατά τη διάρκεια των Ακολουθιών τη 
διαγωγή του ιερού κλήρου, των ψαλτών και των νεωκόρων, κάνοντας 
συστάσεις, αν αυτό απαιτηθεί, και κρατώντας ημερολόγιο των εργασιών

201 Αρχ. Συνδ. Μουσικοφίλων, Επιστολή του διοικητικού συμβουλίου προς πατριαρχικό 
Επίτροπο, 7.12.1982.
202Κανονισμός της Πατριαρχικής Σχολής της Εκκλησιαστικής Μουσικής, Εν 
Κωνσταντινουπόλει, 1868, σελ.9, άρθρο ΙΓ ’ .
203 Γ. Παπαδοπούλου, Συμβολαί, ό.π., σελ.424.
204 Πρακτικά ΠΚΕκκλΕ, Κώδικας 1919-1923, Συνεδρίαση 22.7.1920, σελ. 124-125. Το 
θέμα του επόπτου είχε απασχολήσει την Επιτροπή και το 1882, όταν ο τότε Ελληνικός 
Μουσικός Σύλλογος ήθελε να επιβάλει δικό του, αλλά αντέδρασε τότε η ΠΚΕκκλΕ, Ιδές 
Μουσικοί Σύλλογοι της παρούσης.
205 Το θέμα του επόπτου είχε απασχολήσει την Επιτροπή και το 1882, όταν ο τότε 
Ελληνικός Μουσικός Σύλλογος αυθαίρετα ήθελε να επιβάλει δικό του, αλλά αντέδρασε 
τότε η ΠΚΕκκλΕ, Ιδές Μουσικοί Σύλλογοι της παρούσης.
206 Πρακτικά ΠΚΕκκλΕ, Κώδικας 1919-1923, Συνεδρίαση 22.7.1920, σελ.124, άρθρο 3 
του Κανονισμού.
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του. Ενημερώνει μια φορά το μήνα την ΠΚΕκκλΕ με ειδική Έκθεση207. 
Πάντως και μετά την έγκριση του Κανονισμού αυτού από το Πατριαρχείο ο 
θεσμός δε φαίνεται να λειτούργησε συστηματικό208.

Η προσπάθεια καθιέρωσης από το Πατριαρχείο, πάντως, μιας τέτοιας 
θέσης αναμφίβολα καταδεικνύει την ανάγκη ύπαρξης κάποιου ελεγκτικού 
μηχανισμού της Εκκλησίας κατά την ώρα της Ακολουθίας, με κέντρο 
βάρους όχι μόνο τη μουσική, η οποία μπορούσε να ελεγχθεί και με άλλους 
τρόπους, αλλά με επίκεντρο γενικά τα θέματα της λατρείας, καθότι 
αρκετές φορές υπήρχαν καταστάσεις που ήταν απαράδεκτες για τον ιερό 
χώρο και οι οποίες δημιουργούνταν με τη συμμετοχή και των κληρικών209. 
Από πηγές διαφαίνεται ακόμη ότι ήταν συχνές και οι καταγγελίες για 
ανάρμοστη συμπεριφορά ορισμένων ψαλτών κατά τη διάρκεια των Ιερών 
Ακολουθιών, όπου προσπαθούσαν να περιάγουν δίσκους προς ίδιον 
όφελος, εγκατέλειπαν το στασίδι τους εν μέσω της Ακολουθίας210 ή 
δημιουργούνταν αναταραχές ακόμη και για θέματα των ιεροπραξιών εντός 
των ναών211. Ανάγλυφα περιγράφεται η κατάσταση που επικρατεί στους 
ναούς της Πόλης όχι μόνο των ψαλτών, αλλά και των ιερέων, πιστών, 
επιτρόπων212. Πολλοί δε από τους ψάλτες παύονταν για σοβαρούς

207 Πρακτικά ΠΚΕκκλΕ, Κώδικας 1919-1923, Συνεδρίαση 22.7.1920, σελ. 124-125, άρθρο 
5 και 6 του Κανονισμού.
208 Δεν υπάρχουν συζητήσεις στην ΠΚΕκκλΕ μετά από τη χρονολογία αυτή και με 
αντικείμενο τον Επόπτη.
209 Πρακτικό ΠΚΕκκλΕ, Κώδικας 1916-1919, Συνεδρίαση 21.10.1919, σελ. 346. Κάποιος 
«πιστός» γρονθοκοπεί τον ιερέα κατά τη διάρκεια της θείας Λειτουργίας. Ο Ιερεύς
φωνάζει «Βγάλτε έξω τον Εωσφόρο». Σε άλλη περίπτωση στο ναό του Αγίου 
Κωνσταντίνου Υψωμαθείων έχουμε εξύβριση ενός φαρμακοποιού Α. Βολοβίνη από τον 
ιερέα, Πρακτικά ΠΚΕκκλΕ, Κώδικας 1919-1923, Συνεδρίαση 36.2.1920, σελ. 53. 
21°Πρακτικά ΠΚΕκκλΕ, Κώδικας 1919-1923 Συνεδρίαση 25.8.1921, σελ. 271, όπου 
αναφέρεται ότι ο ιεροψάλτης του ναού του Βεβεκίου(δεν κατονομάζεται), εγκατέλειψε τη 
θέση του μετά το Ευαγγέλιο και «έγινε αιτία σκανδάλου» γιατί δεν του είχε επιτραπεί να 
περιάγει δίσκο την ημέρα της εορτής της Παναγίας.
211Το 1916 στο Ναό του Σωτήρος στο Γαλατά αποβάλλεται ο β 'ψάλτης εν ώρα 
λειτουργίας και διατάσσεται να ακολουθήσει την αστυνομία, παρουσία του Αρχιερέως, 
Πρακτικά ΠΚΕκκλΕ, Κώδικας 1913-1916, Συνεδρίαση 21.7.1916, σελ. 466-467. Το 1919 
αναφέρονται αναταραχές πάλι στο Γαλατά, στο ναό του Αγίου Νικολάου, για θέματα 
ιεροπραξιών, με την συμμετοχή των επιτρόπων, των ψαλτών και του Αρχιερέως, Πρακτικά 
ΠΚΕκκλΕ, Κώδικας 1916-1919, Συνεδρίαση, 26.6.1919. σελ. 298.
212 Οι πιστοί συνδιαλέγονται, έχουν απρεπή στάση, γελούν, οι επίτροποι περιάγουν τους 
δίσκους εν χυδαιότητι και αγροικία φωνάζοντες, οι επίτροποι στο νάρθηκα προβαίνουν σε 
αγοραπωλησία νομισμάτων ως θορυβούντες κερδοσκόποι, ο ιερεύς κάθεται και γράφει τα 
ονόματα ζώντων και τεθνεώτων «εν απελπιστική αγραμματοσύνη και επαιτεί», οι 
γυναίκες παρατηρούσι τους στολισμούς και «συνάγουσι γνώσεις εν τω ναώ και αφορμάς 
φθόνου και κατηγοριών, οι ψάλτες επιδίδονται σε χυδαίας επιπλήξεις και αταξίες, και οι 
ύβρεις, οι αντεγκλήσεις, συνωθισμούς και χασμωδίες και απμακρύνουν τους πιστούς 
από τους ναούς με την «αηδεστάτην έρρινον και μονόφωνον παπαδική», Ανωνύμου(Γ), 
Περί Εκκλησιαστικής ευπρεπείας και τάξεως, Ε.Α. 9(1886), σελ.98,99,101,103,105.
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λόγους213. Η ΠΚΕκκλΕ παρακολουθεί τις δραστηριότητες των ψαλτών. Το 
1956 η ΠΚΕκκλΕ επιπλήττει το Στ. Γκούσμα, ψάλτη της Πόλης, για 
δημοσίευση στον τοπικό τύπο ενός ποιήματος που κατά την άποψή της 
έθιγε τα θρησκευτικά συναισθήματα των πιοτών214. Στα 1943 συζητά το 
«ωρολόγιον πρόγραμμα ακολουθιών», σύμφωνα με το οποίο η ακολουθία 
της Λειτουργίας θα έπρεπε να τελειώνει στις 11.30 σ ' όλους τους ναούς 
της Αρχιεπισκοπής215.Μετά από τις αντιδράσεις των επιτρόπων που 
αναφέρουν ότι οι ψάλτες προσέρχονται στις 9.30, αλλά και το μέγα 
πλήθος των πιστών μετά τις 11.30, η ΠΚΕκκλΕ δέχεται να εξαιρεθεί ο ναός 
από το μέτρο, «καθότι έχει έλλειμμα ο προϋπολογισμός» του παραπάνω 
ναού216.

Μετά την άνοδο του Ιωακείμ του Γ ' στο θρόνο, για δεύτερη 
φορά( 1878-1884), η Εκκλησία στην προσπόθειά της να έχει κληρικούς με 
μουσική κατάρτιση ενεργεί δια της ΠΚΕκκλΕ. Αποφασίζει να ωθήσει τους 
νέους, που υπηρετούν στα αναλόγια των ναών της Αρχιεπισκοπής, να 
χειροτονηθούν, εφόσον το επιθυμούν. «Ιεροψάλτες, Δομέστιχοι και 
Κανονάρχες, νέοι την ηλικία» καλούνται να φοιτήσουν στις τριτάξιες 
ιερατικές Σχολές, που ίδρυσε το Πατριαρχείο σε διάφορες επαρχίες του 
Οικουμενικού Θρόνου, και στη συνέχεια να προσέλθουν στον κλήρο217. 
Ακόμη είναι χαρακτηριστικό ότι ήδη από το 1899 είχε καθιερωθεί 
υποχρεωτικά για τους μελλοντικούς κληρικούς η πρακτική έστω γνώση της 
εκκλησιαστικής μουσικής218. Πάντως αν κρίνει κανείς από τα μουσικά 
βιβλία που απευθύνονται σε κληρικούς, μπορεί να πει ότι δεν ήταν λίγοι οι 
γνωρίζοντες εκκλησιαστική μουσική ιερείς219.

213 Ως «μέθυσος και υβριστής» παύεται ο Πέτρος Μιχαηλίδης, δεξιός ψάλτης Τόπ-καπού, 
όπως επίσης και ο αριστερός, καθότι απούσιασαν στη γιορτή του αγίου Στεφάνου από το 
ναό της ομώνυμης κοινότητας και είχαν οικονομικές απαιτήσεις. Η ΠΚΕκκλΕ τους καλεί για 
να εξετασθεί η αλήθεια των παραπάνω, Πρακτικά ΠΚΕκκλΕ, Κώδικας 1898-1902, 
Συνεδρίαση 3.5.1902, σελ. 267.
214 Είχε δημοσιεύει στην εφημερίδα «Εμπρός» της Πόλης ένα ποίημα που φέρει σε κάθε 
στροφή του τον Χαιρετισμό «Χαίρε», αναφέροντας συνάμα ότι θα ψάλει τους 
χαιρετισμούς σε ήχο πρώτο. Τα παραπάνω θεωρήθηκαν διακωμώδηση και παρωδίες οπό 
την Επιτροπή, αλλά μετά τις εξηγήσεις του ψάλτη η ΠΚΕκκλΕ δέχεται ότι ο παραπάνω 
«διακατέχεται από αισθήματα αφοσιώσεως προς την Μητέρα Εκκλησίαν»,Πρακτικό 
ΠΚΕκκλΕ, Κώδικας 1943-1956, Συνεδρίαση 2.4.1956, σελ.459-460.
215 Πρακτικό ΠΚΕκκλΕ, Κώδικας 1939-1943, Συνεδρίαση 12.4.1943, σελ. 331.
216 Πρακτικά ΠΚΕκκλΕ, Κώδικας 1939-1943, Συνεδρίαση 12.4.1943, σελ. 331.
217 Πρακτικά ΠΚΕκκλΕ, Κώδικας 1898-1902, Συνεδρίαση 28.9.1901, σελ. 242.
2180  μελλοντικός ιερέας «Οφείλει γινώσκειν, τουλάχιστον πρακτικώς, την Εκκλησιαστικήν 
Μουσικήν», Κανονισμός του εν Κωνσταντινουπόλει Εκκλησιαστικού Μουσικού Συλλόγου, 
Εν Κωνσταντινουπόλει, 1899, σελ. 39.
219 Υπήρχαν πολλά μουσικά έντυπα που απευθύνονταν σε ιερείς. Ενδεικτικά αναφέρουμε 
το, Π. Γ. Κηλτζανίδου, Ιερατικόν Εγκόλπιον,ό.π. του 1870 και Δημ. Κυφιώτου, Μουσικόν 
Απάνθισμα, προς χρήσιν των απανταχού Ορθοδόξων ιερέων και ιεροψαλτών, Εν 
Κωνσταντινούπολη, 1894.
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Με μουσικά θέματα σε περιορισμένη βέβαια κλίμακα ασχολήθηκε 
και η Πατριαρχική Κεντρική Εκπαιδευτική Επιτροπή(ΠΚΕκπΕ),που 
αποκλειστικό αντικείμενό της ήταν τα της παιδείας, δηλ. τα σχολεία και η 
εποπτεία της λειτουργίας τους από το Πατριαρχείο220.Μετά το 1879 ήταν 
υπεύθυνη για την πειθαρχία, την έγκριση των διορισμών, αντικαταστάσεων 
και απολύσεων του διδακτικού προσωπικού221.Μία από τις κύριες 
αρμοδιότητές της ήταν η έγκριση των σχολικών βιβλίων222 Οι συνεδριάσεις 
της, που ασχολούνται με εκκλησιαστικής μουσικής φύσεως θέματα, 
αφορούν κυρίως μουσικά έργα που επρόκειτο να εισαχθούν στα ελληνικά 
σχολεία ως διδακτικά εγχειρίδια και για τα οποία έπρεπε να εκφέρει 
γνώμη223, αλλά και για θέματα αποδοχής ή μη της ευρωπαϊκής μουσικής 
στη σχολική ζωή224. Εδώ θα μπορούσαμε να κάνουμε λόγο για κάποια, 
έστω σε περιορισμένο βαθμό, σύγχυση των αρμοδιοτήτων των δύο 
Επιτροπών.

Σαφώς,πλούσια ήταν και η θεματολογία των εκτός ψαλτικής 
υποθέσεων που συζητούσε και αποφάσιζε η ΠΚΕκκλΕ κατά τους αιώνες 
που εξετάζουμε225.Η ΠΚΕκκλΕ, όπως και η ΠΚΕκπΕ, υφίστανται και σήμερα. 
Όμως τα τελευταία τριάντα χρόνια έχει δραστικά μειωθεί η ενασχόλησή 
της πρώτης με τη μουσική. Το έργο της στην εποχή μας δεν αφορά τόσο 
τα ψαλτικά πράγματα της Πόλης, λόγω της διαρροής του ελληνικού 
στοιχείου και μ' αυτό μαζί και πολλών ψαλτών. Τα θέματα αυτά δεν έχουν 
τη ζωτικότητα των προηγουμένων ετών. Ουσιαστικά θα μπορούσαμε να

220Ιδρύεται από τον Πατριάρχη Άνθιμο τον Στ ' τον από Εφέσου με τη διαίρεση της 
Εκκλησιαστικής σε Εκπαιδευτική το 1873 κατά το οποίο και εγκρίνεται ο πρώτος της 
Κανονισμός, Κανονισμός της Πατριαρχικής Κεντρικής Εκπαιδευτικής Επιτροπής, Ε.Α. 
16,(1892-1893),σελ. 295-296. Είναι «η ανώτατη αρχή αντιπροσωπεύουσα τον 
Οικουμενικόν Πατριάρχην εις πάντα τα αφορώντα την παιδείαν, προς ήν έχουσι την 
αναφοράν πάσαι αι εν τη περιφερεία του Οικ. Θρόνου σχολαί», ελέγχει ακόμη την 
ικανότητα κοι την ηθική των διδασκόντων, Ανωνύμου, Πατριαρχική Κεντρική Εκπαιδευτική 
Επιτροπή, Ε.Α. 12(1887-1888), σελ. 64-65.
221 Κ. Βακαλόπουλου, Ιστορία του Βόρειου Ελληνισμού, ό.π., σελ. 348.
222 Κατάλογος των υπό της Πατριαρχικής Κεντρικής Εκπαιδευτικής Επιτροπής 
επικηρωθέντων και ως μόνων εισακτέων εις τας σχολάς εγκριθέντων βιβλίων, Ε.Α. 
17(1893-1894), σελ.160.
223Απορρίπτει το μουσικό έργο «Ορφεύς», του Φωτίου Παπαδοπούλου, που προοριζόταν 
για τα σχολεία, Πρακτικά ΠΚΕκπΕ, Κώδικας 1898-1903, Συνεδρίαση 11.5.1901, σελ. 
257.
224Συζητά το θέμα της ανάκρουσης μουσικών μελών, με συνοδεία μουσικών οργάνων, 
ενώπιον του Πατριάρχου στη γιορτή που διοργανώθηκε κατά τις ετήσιες εξετάσεις του 
Ζωγραφείου Γυμνασίου μετά από καταγγελία του Μητροπολίτη Σάρδεων Μιχαήλ 
Κλεόβουλου, ο οποίος εκφράζει την απορία του, Πρακτικό ΠΚΕκπΕ, Κώδικας 1898
1903, Συνεδρίαση 1.7.1902, σελ. 374-375. Μετά από μακρά συζήτηση εγκρίνει τη 
διδασκαλία του μαθήματος της Ευρωπαϊκής μουσικής και της εκκλησιαστικής στα σχολεία 
της Πόλης, για 18 ώρες κατά μέσο όρο και για τα δύο μαθήματα την εβδομάδα, Πρακτικά 
ΠΚΕκπΕ, Κώδικας 1898-1903, Συνεδρίαση 24.10.1899, σελ. 120-121.
225 Η εξέταση των λοιπών θεμάτων είναι εκτός των ορίων της παρούσης.
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πούμε ότι μετά το 1960 ελάχιστα μουσικά θέματα απασχόλησαν τις 
συνεδριάσεις της Επιτροπής.

Οι ουσιαστικές αρμοδιότητες, που η Επιτροπή αυτή είχε κατά τη 
διάρκεια των τελαιταίων δεκαετιών του 19ου και στις πρώτες δεκαετίες του 
20ού αιώνα, καταδεικνύουν την άοκνη φροντίδα του Πατριαρχείου για το 
ευαίσθητο θέμα της ψαλτικής τέχνης. Οι φορείς της τέχνης αυτής έπρεπε 
να βρίσκονται κοντά στην Εκκλησία και να είναι δεκτικοί των 
κατευθύνσεων του Πατριαρχείου. Η ΠΚΕκκλΕ, όπως είναι φανερό, δεν 
ασχολήθηκε με την ουσία της θεωρίας και του μέλους της εκκλησιαστκής 
μουσικής, καθότι αυτό ήταν έργο των επιτροπών, που είχαν συγκληθεί 
ειδικά γ ι' αυτό το σκοπό.

β)Οι Μουσικές Επιτροπές

Σπουδαίο μουσικό επιστημονικό έργο για τα μουσικά δεδομένα της 
Πόλης εκτελούν οι Πατριαρχικές Μουσικές Επιτροπές, που άρχισαν να 
ιδρύονται λίγες δεκαετίες μετά τη μουσική μεταρρύθμιση του 1814. Στα 
χρόνια γύρω από την μεταρρύθμιση, δεν αναφέρονται επιτροπές που να 
είχαν ως αντικείμενό τους τη μουσική, ενώ στις αμέσως επόμενες 
δεκαετίες οι Οικουμενικοί Πατριάρχες συγκαλούσαν ειδικές Μουσικές 
Επιτροπές, των οποίων τα πορίσματα αποσκοπούσαν στο να ολοκληρώσουν 
τη μεταρρύθμιση των τριών δασκάλων.

Η πρώτη Μουσική Επιτροπή, μετά την επίσημη εκκλησιαστική 
καθιέρωση και διάδοση της «Νέας Μεθόδου», φαίνεται ότι είναι αυτή που 
είχε συστηθεί από τον Πατριάρχη Άνθιμο τον Στ" στα 1846226. 
Αποτελούνταν από τον Κωνσταντίνο Πρωτοψάλτη, τον Ιωάννη 
Λαμπαδάριο και το Στέφανο Α ' Δομέστικο. Ως κύριο έργο της είχε την 
εξέταση και παρατήρηση όλων των μουσικών έργων που κυκλοφορούσαν 
και είχαν εκδοθεί από διάφορους μουσικούς, και το αν αυτά «φυλόττουν το 
ύφος και το μέλος της εκκλησιαστικής μουσικής»227. Ακόμη έπρεπε να τα 
εγκρίνουν εγγράφως και στη συνέχεια να επιτρέπεται η έκδοσή τους, αφού 
φέρουν επιπρόσθετα και τη σφραγίδα της ΠΚΕκκλΕ228. Η Μουσική αυτή 
Επιτροπή συνεχίζει την παρουσία της για τέσσερα ακόμη έτη, υφίσταται 
δηλ. και στα χρόνια του Ανθίμου του Δ ' (1850), καθότι ο ίδιος ο Ανθιμος ο 
Δ ' μνημονεύει την ύπαρξή της σε Εγκύκλιο του 185 0229, από την οποία

22βΙ, Λαμπαδαρίου-Στεφάνου Α ' Δομεοτίκου, Πανδέκτη της ιερός Υμνωδίας, ό.π., σελ.ιβ '.
227/. Λαμπαδαρίου-Στεφάνου Α ' Δομεοτίκου, Πανδέκτη της ιερός Υμνωδίας, ό.π., σελ. 
ιβ ·.
228 Από τότε καθιερώθηκε το κάθε εκδιδόμενο μουσικό βιβλίο να φέρει την απόφαση της 
έγκρισης, τη σφραγίδα της ΠκεκκλΕ και την ημερομηνία. I. Λαμπαδαρίου-Στεφάνου Α ’ 
Δομεοτίκου, Πανδέκτη, ό.π., σελ. ιβ ’ .
229 I., Λαμπαδαρίου-Στεφάνου Α ' Δομεοτίκου, Πανδέκτη, ό.π., σελ. ι γ ' .
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φαίνεται και η λειτουργία της. Δεν ασχολήθηκε με άλλα θέματα άξια 
προσοχής.

Στα 1867 επί της δευτέρας πατριαρχίας του Γρηγορίου του ΣΤ ' 
σχηματίζεται μία άλλη Επιτροπή, η οποία δεν αποκαλείται επίσημα από το 
Πατριαρχείο «μουσική», όπως άλλωστε και η προηγούμενη230, αποτελείται 
όμως αποκλειστικά από ψάλτες και μουσικούς και ως ειδικό σκοπό της 
σύγκλισής της είχε τη γνωμοδότηση για μουσικό έργο: Έπρεπε να 
μελετήσει το Λεξικό του Κυριάκού Φιλοξένους και να αποφασίσει για την 
έκδοσή του ή μη231.Μέλη της ήταν ο Αρχιμ. Γερμανός Αφθονίδης, ο 
Νικόλαος Δομέστικος(Στογιάννης), ο Γεώργιος Βιολάκης και ο Ιωάννης 
Ζωγράφος από Κέϊβε, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται232. Η Επιτροπή 
αυτή συντάσσει δύο Εκθέσεις και τις υποβάλλει στον Πατριάρχη. Στην 
πρώτη(13.12.1867) επικρίνει το Φιλοξένη για τη μη σωστή κατάταξη της 
ύλης και για τη δύσκολη και μη καταληπτή γλώσσα που χρησιμοποιεί και 
τον προτρέπει να προβεί σε διορθώσεις233. Η επιτροπή δεν αποδέχεται την 
άποψη του Φιλοξένους για το ότι η νέα μέθοδος της μουσικής υπολείπεται 
της αρχαίας, καθότι «ουδεϊς των ημετέρων μουσικοδιδάσκαλων δύναται να 
έχει αξιώσεις κατά το μάλλον και ήττον βαθέως μουσικού, ειμή καθόσον 
είναι κατά το μάλλον και ήττον κάτοχος της παλαιός μέθοδοι/»234. Στη 
δεύτερή της έκθεση στις 26.3.1868 η Επιτροπή προτείνει το έργο να 
εκδοθεί διά του τύπου, διότι όπως βεβαιώνει, έγιναν αισθητές βελτιώσεις 
και με την προϋπόθεση να συνεκδοθούν και οι δύο εκθέσεις, πράγμα το 
οποίο έγινε στην έκδοση του Λεξικού. Ο Φιλοξένης δεν εξέδωσε άλλο 
τόμο.

Το 1879 ο Π. Κηλτζανίδης κάνει έκκληση στον Πατριάρχη Ιωακείμ 
τον Γ ' να  «ενεργήση και συγκαλέση το ταχύτερον συνέλευσιν αρμοδίων 
μουσικοδιδάσκαλων» με σκοπό τη διερεύνηση και οριστική και τελειωτική 
λύση του ζητήματος της μουσικής και προκειμένου να ληφθούν «τα δέοντα 
επιστημονικά μέτρα, όπως αναγεννηθή και αναλάμψη αύθις η 
πατροπαράδοτος, ωραία και πλούσια, αλλ' υπό των αφρόνως 
νεωτεριζόντων περιφρονουμένη πολυπαθής εκκλησιαστική ημών 
μουσική»235.

Πράγματι, επί Ιωακείμ του Γ ' το 1881 συνεδριάζει, στο 
Αγιοταφιτικό Μετόχι στο Φανάρι, η μουσική επιτροπή και ως πρώτο κύριο

230Μετά το 1881 φαίνεται ότι καθιερώνεται ο όρος Μουσική Επιτροπή.
231 Στην αρχή του Λεξικού δημοσιεύονται οι δύο Εκθέσεις της Επιτροπής, με τις οποίες 
εγκρίνεται η έκδοση του έργου, Κ. Φιλοξένους, Λεξικόν της Ελληνικής Εκκλησιαστικής 
Μουσικής, εν Κωνσταντινουπόλει, 1868, σελ. α ' - ε ’ .
232 Κ. Φιλοξένους, Λεξικόν της Ελληνικής Εκκλησιαστικής Μουσικής, ό.π., σελ. ε ' .
233 Κ. Φιλοξένους, Λεξικόν της Ελληνικής Εκκλησιαστικής Μουσικής, ό.π., σελ. γ ' ,δ ' ,  ε ' .
234 Κ. Φιλοξένους, Λεξικόν της Ελληνικής Εκκλησιαστικής Μουσικής, ό.π., σελ.δ ’ .
235 Π. Γ. Κηλτζανίδου, Προυσαέως, Διατριβαί περί της Ελληνικής Εκκλησιαστικής 
Μουσικής, Εν Κωνσταντινουπόλει, Τύποις Αν. Αστέρος, 1879, σελ.12, 17.Το ίδιο ζητά και 
ο Ευστράτιος Παπαδόπουλος, στο ίδιο σελ.26.
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γενικό σκοπό, είχε την κάθαρση της μουσικής «από παντός ξενισμού και 
πόσης αυθαιρεσίας»236. Αποτελούνταν από τους Αρχιμ. Γερμανό Αφθονίδη, 
Α. Σπαθάρη, Γ. Βιολάκη, Ιωάσαφ Μοναχό, Ευστράτιο Παπαδόπουλο και 
Νικόλαο Ιωαννίδη. Σύμφωνα με το εκδοτικό όργανο του Πατριαρχείου της 
εποχής, «η αφυπνισθείσα εθνική συνείδησις απήτει τον ως τάχιστα 
καθαρισμόν της εκκλησιαστικής μουσικής εκ των επεισάκτων ξενισμών»κα\ 
αυτό απαιτούσε τη σύσταση Επιτροπής. Έτσι το Πατριαρχείο προχωρεί 
στην ίδρυσή της237. Σύμφωνα με μία άποψη η επιτροπή αυτή προήλθε από 
την Εκπαιδευτική Επιτροπή του Ελληνικού Μουσικού Συλλόγου της 
Κωνσταντινούπολης, που είχε ιδρυθεί τον Απρίλιο του 1880 και της οποίας 
μέλη ήταν ήδη ο Αφθονίδης και ο Ιωάσαφ, κάτι που μάλλον φαίνεται 
πιθανό238. Μετά τον πρώτο της σχηματισμό το έτος 1881 και μετά από 
εννέα συνεδριάσεις η Επιτροπή στις 25 Μαρτίου του ίδιου έτους υποβάλλει 
το πρώτο της πόρισμα-αναφορά, που θα μπορούσαμε να το 
χαρακτηρίσουμε ανατρεπτικό για την εποχή: Μεταξύ άλλων η πρώτη αυτή 
αναφορά ζητά από το Πατριαρχείο να εισαχθεί «κατάλληλον όργανον» για 
τη μελέτη και τη διδασκαλία της μουσικής, να γίνουν αναγκαίες 
«βελτιώσεις» στη σημειογραφία, καθώς επίσης και «εισαγωγήν και ετέρας 
καταλλήλου γραφής προς χρήσιν του οργάνου»239. Εδώ η Επιτροπή 
εννοούσε ενδεχομένως κάποιο υπάρχον μουσικό όργανο, το οποίο έπρεπε 
να εισαχθεί για τη διδασκαλία της μουσικής και ειδικά για τα «τονιαία 
διαστήματα»240.Ακόμη προτείνει να αποσαφηνιστεί το περιεχόμενο των 
σημείων της ποιότητας, προκειμένου να τεθεί φραγμός στην κατά το 
δοκούν ερμηνεία τους από τους ψάλτες241. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην 
πρώτη αυτή Αναφορά της Επιτροπής προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη 
Ιωακείμ τον Γ ’ δε γίνεται καμία σκέψη για ίδρυση Μουσικής Σχολής, κάτι 
που αρχίζει να επαναλαμβάνεται επιτακτικά στα επόμενα χρόνια.

Η Μουσική Επιτροπή αυτή του 1881 μετά από εργασίες τεσσάρων 
ετών από την πρώτη σύγκλισή της, με μεγάλα διαστήματα αδράνειας και 
επί πατριαρχίας του Ιωακείμ του Δ ' ,  υποβάλλει το κύριο πόρισμά της ως 
Έκθεση στις 15.6.1885 με μικρή διαφορά στη σύνθεση μελών: 
Απαρτίζεται τώρα από τον Αρχιμανδρίτη Γερμανό Αφθονίδη Πρόεδρο242,

236 Στοιχειώδης διδασκαλία της Εκκλησιαστικής Μουσικής εκπονηθείσα επί τη βάσει του 
ψαλτηρίου, υπό της Μουσικής Επιτροπής του Οικουμενικού Πατριαρχείου, Εν 
Κωνσταντινουπόλει, 1888, Εκ του Πατριαρχικού Τυπογραφείου, σελ. 3 και 5.
237 Ανωνύμου, Η περί της Εκκλησιαστικής Μουσικής μέριμνα, Ε.Α.2(1881), σελ. 47.
238Γ. Καμαράδου-Βυζαντίου, Βιογραφία Νηλέως Καμαράδου, Αθήναι 1976, σελ. 24 ' Γ, 
Παπαδόπουλου, Συμβολαί, ό.π.,σελ.401.
239 Ανωνύμου, Η περί της Εκκλησιαστικής Μουσικής μέριμνα, Ε.Α.2(1881), σελ. 48.
240 Ανωνύμου, Η περί της Εκκλησιαστικής Μουσικής μέριμνα, Ε.Α.2(1881), σελ. 48. Δεν 
γίνεται ακόμη λόγος για το όργανο, αλλά μετά από ένα χρόνο ήταν έτοιμο το ψαλτήριο.
241 Ανωνύμου, Η περί της Εκκλησιαστικής Μουσικής μέριμνα, Ε.Α.2(1881), σελ. 48.
242 Ο Γ. Αφθονίδης ήταν τυφλός, Δ. Πάσπαλη, Το ζήτημα της Εκκλησιαστικής Μουσικής, 
ό.π., σελ. 175.
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και τα μέλη Γεώργιο Βιολάκη Πρωτοψάλτη, Ευστράτιο Παπαδόπουλο, 
Ιωάσαφ Μοναχό, Π. Γ. Κηλτζανίδη (νέο μέλος)243, Ανδρέα Σπαθάρη και ως 
γραμματέα το Γεώργιο Πρωγάκη, επίσης νέο μέλος αντί του Νικολάου 
Ιωαννίδη, που αναφέρεται το 1881 ως μέλος μαζί με τους
προαναφερθέντες και είχε αποβιώσει244. Η «Στοιχειώδης Διδασκαλία», που 
συνέταξε και που αποτελεί και τη βάση της θεωρίας της εκκλησιαστικής
μουσικής μέχρι σήμερα, υποβάλλεται χειρογράφως στον Πατριάρχη μαζί με 
την Έκθεσή της, όπως επίσης και τα πρακτικά εξηνταοκτώ συνολικά 
συνεδριάσεών της245. Η Στοιχειώδης Διδασκαλία όμως που υπέβαλλε, 
δημοσιεύτηκε σε συνέχειες στην Εκκλησιαστική Αλήθεια μόλις το 1888246, 
αφού έγινε και σύγκλιση άλλης Επιτροπής το 1887 και στη συνέχεια το 
επόμενο έτος εκδόθηκε από το Πατριαρχικό Τυπογραφείο επί της 
Πατριαρχίας του Διονυσίου του Ε '247, εμπεριέχοντας και την παραπάνω 
έκθεση της 15.6.1885, η οποία και εκτυπώθηκε στο τεύχος της
«Στοιχειώδους Διδασκαλίας» του 1888. Η Επιτροπή στην αρχή της
εργασίας της επικεντρώνει το ενδιαφέρον της στην ανάλυση των 
προβλημάτων της εκκλησιαστικής μουσικής. Αυτά κατά την γνώμη της 
είναι α. το πνεύμα προόδου και νεοτερισμού που οδήγησε και υπέδειξε 
ακόμη και «ως ανάγκην κοινωνικήν την μεταρύθμισιν της μουσικής 
εκείνης, δ' ής οι πατέρες ημών ύμνουν τον Θεόν», β. η επικράτηση της 
ευρωπαϊκής μουσικής σ' όλο τον ιδιωτικό βίο και γ. η ανικανότητα ακριβούς 
εκτέλεσης της εκκλησιαστικής μουσικής. Ακόμη κατά την Επιτροπή το 
πλήθος των νέων μελών, που εμφανίστηκαν, κατά τη γνώμη της 
απομακρύνουν το μέλος από την αρχική αυτού «αφέλεια και 
απλότητα»248.Είναι άξιο προσοχής το γεγονός ότι παρόλο που η Μουσική 
Επιτροπή εντάσσει τη μουσική μεταρρύθμιση στο πνεύμα του νεοτερισμού 
και την αναφέρει ως «πρόβλημα», παράλληλα την αποδέχεται ως «αισίως

243 Και ο Πολυχρόνιος Παχείδης είναι μέλος της επιτροπής από το 1882 «συνοδική 
αποφάσει», Ανωνύμου, Πολυχρόνιος Παχείδης, Φόρμιγξ, Αθήνα, 15-30 Οκτωβρίου 1903.
244Στοιχειώδης διδασκαλία της Εκκλησιαστικής Μουσικής, εκπονηθείσα επί τη βάσει του 
Ψαλτηρίου, ό.π., σελ. 6.
245 Πατριαρχικής Μουσικής Επιτροπής, Η καθ' ημάς Εκκλησιαστική Μουσική, Ε.Α.12(1887- 
1888), σελ. 128-129. Πράγματι είναι εντυπωσιακός ο αριθμός των συνεδριάσεων, των 
οποίων τα πρακτικά δεν βρίσκονται στο Πατριαρχείο, ήδη το 1912,Ανωνύμου, Έκθεσις 
της Μουσικής Επιτροπής του Οικουμενικού Πατριαρχείου εν έτει 1883, Μουσική,1912, 
σελ.341.
246Πατριαρχικής Μουσικής Επιτροπής, Στοιχειώδης Διδασκαλία της Εκκλησιαστικής 
Μουσικής εκπονηθείσα επί τη βάσει του Ψαλτηρίου υπό της Μουσικής Επιτροπής του 
Οικουμενικού Πατριαρχείου εν έτει 1883,Ε.Α.12( 1887-1888),σελ. 137-138,144-146,152
153,167-169.
247 Στοιχειώδης Διδασκαλία της Εκκλησιαστικής Μουσικής εκπονηθείσα επί τη βάσει του 
Ψαλτηρίου υπό της Μουσικής Επιτροπής του Οικουμενικού Πατριαρχείου εν έτει 1883, Εκ 
του Πατριαρχικού τυπογραφείου, 1888 αναστατική έκδοση, Κουλτούρα, Αθήνα 1978.Η 
αναγραφή του έτους 1883, στον τίτλο της έκδοσης, δείχνει πιθανώς το έτος που 
ολοκληρώθηκε η συγγραφή.
248 Στοιχειώδης Διδασκαλία της Εκκλησιαστικής Μουσικής, ό.π., σελ. 7.
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καρποφορήσαν», αποκαλώντας το έργο των τριών διδασκάλων «έργο 
μέγα» και τονίζοντας ότι δεν έχει να προτείνει κάτι για το πρόβλημα του 
νεοτερισμού249. Προχωρεί στην εξακρίβωση των τονιαίων διαστημάτων στα 
τρία γένη250, θεωρώντας τα διαστήματα που αναφέρει ο Χρύσανθος στο 
Θεωρητικό του ως εσφαλμένα, και καθιερώνει νέα251. Έργο της αποτελεί 
η κατασκευή του Ψαλτηρίου, που είχε προηγηθεί της σύνταξης της 
Στοιχειώδους διδασκαλίας152. Αυτό το πρωτότυπο μουσικό όργανο 
θεωρήθηκε απαραίτητο εναντίον της εισβολής του ευρωπαϊκού μέλους και 
των δυτικών ακουσμάτων στην τότε κοινωνία. Πίστευαν ότι αυτά τα 
ακούσματα αλλοίωναν τα τονιαία διαστήματα της εκκλησιαστικής μουσικής 
και οδηγούσαν «εις την διαφθοράν της ουσίας του ανατολικού μέλους»253. 
Η κατασκευή του οργάνου ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 1882 και ο 
Πατριάρχης Ιωακείμ ο Γ ' έκανε την πρώτη του επίσκεψη στο Αγιοταφιτικό 
Μετόχι, όπου ήταν το όργανο και όπου τον ανέμεναν ο Α. Σπαθάρης254, ο 
Γ. Αφθονίδης και ο Γεώργιος Βιολάκης255, για να το δει. Οι ιεροψάλτες της 
Πόλης δέχτηκαν με μεγάλη χαρά το ιδιότυπο αυτό όργανο, που 
ονομάστηκε Ψαλτήριο256 και που είχε κατασκευαστεί με βάση τα δυτικά 
όργανα. Ο κύριος σκοπός της κατασκευής του ήταν η «διαίρεσις του τόνου 
εις ελάχιστα ακουστικό τμήματα»257, η μεθοδική και σαφής διδασκαλία258. 
Είχε δε όλα τα σχετικά πλήκτρα για τη διδασκαλία όλων των κλιμάκων,

249 Στοιχειώδης Διδασκαλία της Εκκλησιαστικής Μουσικής, ό.π., σελ.7 και 9.
250 Καθιερώνει τον τόνο του Νη ως «τονικήν βάσιν ωρισμένου ύψους 256 παλμών» και 
εγκρίνει την εισαγωγή κάποιου τοναρίου που θα δίνει τον Νη στους ψάλλοντες, 
Στοιχειώδης διδασκαλία, ό.π. σελ. 3.
251 Ενώ ο Χρύσανθος τα καθορίζει ως 68, η Μουσική Επιτροπή τα καθιερώνει ως 73, 
Στοιχειώδης διδασκαλία, ό.π. σελ 9-10.
252 Πατριαρχικής Μουσικής Επιτροπής, Η καθ' ημάς Εκκλησιαστική Μουσική, Ε.Α. 12(1887- 
1888), σελ. 128.
253Μαρτυρείται ότι ελλείψει άλλου οργάνου οι μουσικοί της εποχής μάθαιναν με το 
ταμπούριο και με την φωνητική παράδοση. 1. Τανταλίδου, Το ψαλτήριον ήτοι το 
εφευρεθέν όργανον της Εκκλησιαστικής Μουσικής, Ε.Α.15 (1891-1892),σελ.166.
254 Σ' αυτόν και στο Γ. Αφθονίδη οφείλεται η κατασκευή του Ψαλτηρίου, Γ. 
Παπαδοπούλου, Επικήδειος εις τον καθηγητήν Ανδρέον Σποθάρην, Λογοδοσία 
απαγγελθείσα κατά την τελετήν της επιδόσεως των Απολυτηρίων εις τους μαθητάς της 
Εκκλησιαστικής Μουσικής Σχολής του ΕΜΣ, τη 29π Ιουνίου 1901, Εν Κωνσταντινουπόλει, 
σελ.37.
255 Γ. Παπαδοπούλου, Συμβολαί, ό.π., σελ.381 (υποσημ.).
256Σημαντική ιστορική αναδρομή για τις ελληνικές ρίζες του «ψαλτηρίου» δημοσιεύει το 
περιοδικό ο Κόσμος με την ευκαιρία της χρησιμοποίησης του Ψαλτηρίου, Ανωνύμου, Περί 
της Ψαλμωδίας της Εκκλησίας, ο Κόσμος, Κωνσταντινούπολη, 10.4.1893. Ο Γ. Παχτϊκος 
υποστηρίζει το «Ψαλτήριον» και υποστηρίζει με ιστορικά τεκμηριωμένα επιχειρήματα την 
ελληνικότητα της καταγωγής του και όχι τη δυτική όπως τότε επικρατούσε, Παχτίκου, Γ. Η 
παρ' Ελλήνων εφεύρεσις του Εκκλησιαστικού Μουσικού Οργάνου, Νεολόγος, 
Κωνσταντινούπολη, 18.11.1895.
257/. Τανταλίδου, Το ψαλτήριον ήτοι το εφευρεθέν όργανον της Εκκλησιαστικής Μουσικής, 
ό.π., σελ. 167.
258 Πατριαρχικής Μουσικής Επιτροπής, Η καθ' ημάς Εκκλησιαστική Μουσική, Ε.Α. 12(1887- 
1888), σελ. 128.
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της παραχορδής, του τροχού259, αλλά και του ισοκρατήματος της 
εκκλησιαστικής μουσικής260.Χωρίς αυτό, κατά τη γνώμη της Επιτροπής, η 
διδασκαλία της μουσικής μόνο με τη φωνή θα ήταν «άσκοπος 
ματαιοπονία»261. Το όργανο αυτό, που ήταν βαρύ και δυσμετακίνητο, αφού 
χρησιμοποιήθηκε στο λίγο χρόνο λειτουργίας της παραπάνω Σχολής και 
για λίγο στην Πατριαρχική Σχολή Εκκλησιαστικής Μουσικής, που 
λειτούργησε από τον Οκτώβριο του 1882 και για τρεις μήνες, περιέπεσε σε 
αχρηστία262.

Η Μουσική αυτή Επιτροπή, στην Έκθεσή της αυτή ζητά ακόμη την 
ίδρυση Μουσικής Σχολής, τη διαρκή λειτουργία μιας Μουσικής Επιτροπής 
και την δια τύπου έκδοση της «Στοιχειώδους Διδασκαλίας»,που είχε ήδη 
υποβληθεί χειρογράφως από την ίδια, όπως προαναφέραμε, και που 
εκδόθηκε όμως με πρόνοια της Μουσικής επιτροπής του 1887263.

Έτσι το 1887 συγκροτείται από τον Πατριάρχη Διονύσιο τον Ε ' μία 
νέα Μουσική Επιτροπή, που είχε τώρα ως Πρόεδρό της τον Μητροπολίτη 
Μυτιλήνης και μετέπειτα Πατριάρχη Κωνσταντίνο Βαλλιάδη και μέλη της 
ήταν ο Λήμνου Ιωακείμ, ο Μ. Πρωτοσύγκελλος Κοσμάς, ο Πρωτοψάλτης 
Γεώργιος Βιολάκης και ο Ευστράτιος Παπαδόπουλος264.Ως μέλη της 
Επιτροπής ακόμη αναφέρονται ο Νηλέας Καμαράδος και ο νέος τότε 
Κωνσταντίνος Ψάχος265. Η σύγκλισή της αποσκοπούσε στΓ\ν«εξέτασιν της 
ενεστώσης καταστάσεως της εκκλησιαστικής ημών μουσικής»266, αλλά και 
σύμφωνα με μαρτυρία της εποχής αποσκοπούσε και στην «διακανόνησιν, 
συστηματοποίησιν, εδραίωσιν και προαγωγήν»της μουσικής267.Είχε ακόμη 
και τη σκέψη να προνοήσει για την επαναλειτουργία της Μουσικής Σχολής

259Περισσότερα τη θεωρία της Εκκλησιαστικής μουσικής, ιδές Αντ. Αλυγιζάκη, Θέματα 
Εκκλησιαστικής Μουσικής, Θεσσαλονίκη 1986.
260 I. Τανταλίδου, Το ψαλτήριον ήτοι το εφευρεθέν όργανον της Εκκλησιαστικής 
Μουσικής, ό.π., σελ. 167.
261 Στοιχειώδης Διδασκαλία της Εκκλησιαστικής Μουσικής εκπονηθείσα επί τη βάσει του 
Ψαλτηρίου υπό της Μουσικής Επιτροπής του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ό.π., σελ. 21.
262Στα 1898 ο Πατριάρχης Κωνσταντίνος ο Ε ’ αγοράζει από το Λ. Νικοκλέους ένα άλλο 
μουσικό όργανο όμοιο με το προηγούμενο, το οποίο όμως ήταν τελειότερο και 
χρησιμοποιήθηκε για λίγο χρόνο στη διδασκαλία της Μουσικής στη Σχολή του ΕΜΣ μαζί με 
το προηγούμενο. Γ. Παπαδοπούλου, Ιστορική Επισκόπησις, ό.π., σελ. 171, υποσημ. 2. 
Πρβλ. επίσης Ανωνύμου, Γεγονότα και κρίσεις, Φόρμιγξ, Αθήνα, 27.5.1902. Μάλλον μετά 
την κατασκευή του νέου, το πρώτο ονομάστηκε Ιωακείμειο Ψαλτήριο, ενώ και τα δύο 
ήταν επί πολλά χρόνια στην αίθουσα της Πατριαρχικής βιβλιοθήκης. Σήμερα δεν υπάρχουν 
τα όργανα αυτά.
263 Πατριαρχικής Μουσικής Επιτροπής, Η καθ' ημάς Εκκλησιαστική Μουσική, Ε.Α. 12(1887- 
1888), σελ. 129.
264Πατριαρχικής Μουσικής Επιτροπής, Η καθ' ημάς εκκλησιαστική μουσική, Ε.Α.12(1887- 
1888), σελ. 121.
265 Γ. Καμαράδου-Βυζαντίου, Βιογραφία Νηλέως Καμαράδου, ό.π., σελ. 20.
266 Ανωνύμου, Εκκλησιαστικά Χρονικά, Ε.Α.12(1887-1888), σελ. 102.
267 Δημ. Πασπαλλή, Το ζήτημα της εκκλησιαστικής μουσικής, Ε.Α.12(1887-1888), σελ. 
174-178.
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του 1882268. Το Ιανουάριο του 1888 η Επιτροπή είχε πραγματοποιήσει ήδη 
πέντε συνεδριάσεις από τον πρώτο συνοδικό ορισμό της στα μέσα του 
1887. Μετά από αυτές η Επιτροπή υποβάλλει στον Πατριάρχη Διονύσιο 
στις 27 Ιανουαρίου του 1888 την Έκθεση των εργασιών της269. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι, όσον αφορά την σκοπιμότητα σύγκλισής της, η 
Επιτροπή αυτή επανέρχεται, με την έκθεση αυτή, σε παλαιές θέσεις που 
είχε εκφράσει πριν από είκοσι δύο έτη η ειδική επιτροπή, που είχε 
συσταθεί από τον τότε Πατριάρχη Σωφρόνιο τον Γ ',  με σκοπό να συντάξει 
τον Κανονισμό της Πατριαρχικής Μουσικής σχολής του 1866.Τότε ως αιτία 
της παρακμής της μουσικής είχε προβληθεί η ταχύτητα εκμάθησής της με 
τη Νέα Μέθοδο και η έλλειψη της πολυχρόνιας τριβής με τη 
σημειογραφία270. Έτσι και τώρα, αυτή η Μουσική αυτή Επιτροπή 
επανέρχεται στο θέμα και επισημαίνει ότι «η ευκολία της γνώσεως», που 
έφερε η μεταρρύθμιση των τριών διδασκάλων, επέφερε «ως μη ώφειλε, 
παρά τοις διδασκομένοις την μουσικήν την αδιαφορίαν της πολυχρονίου 
ασκήσεως και μελέτης», προκαλώντας έτσι την παραμέληση και την 
αδιαφορία271. Από την άλλη, καθορίζοντας το τι είναι το ύφος, αναφέρει ότι 
αυτό είναι η ορθή και ακριβής κατά την ποιότητα και ποσότητα απαγγελία 
«των υπό της εκκλησίας παραδεδεγμένων και εγκεκριμένων ασμάτων»272. 
Η Επιτροπή στην Έκθεσή της αυτή παρομοιάζει τους περισσότερους των 
ψαλτών της εποχής με «τα αηδή μουσικά όργανα των απειροκάλων 
χωρικών» και προτείνει με έμφαση την ίδρυση Μουσικής Σχολής, 
παραθέτοντας μάλιστα και οικονομικό προϋπολογισμό δεκατριών χιλιάδων 
γροσίων, που θα προέλθουν από τους ναούς της Πόλης και από το Άγιον 
Όρος. Ακόμη προτείνει η διδασκαλία να γίνεται με βάση τη διδασκαλία της 
Μουσικής Επιτροπής του 1881, της οποίας τα πορίσματα δεν είχαν δει 
ακόμη το φως της δημοσιότητας, παρόλο που είχαν περάσει τρία χρόνια 
από την υποβολή της Στοιχειώδους Διδασκαλίας σε χειρόγραφη μορφή 
στον Πατριάρχη από την προηγούμενη Μουσική Επιτροπή. Αυτή η Μουσική 
Επιτροπή τώρα εκφράζει την ελπίδα της έκδοσής της από τον Πατριάρχη 
Διονύσιο τον Ε ' 273. Μετά από λίγο καιρό πράγματι εκδίδεται τύποις και η

268 Γ. Παπαδοπούλου, Ιστορική Επισκόπησις, ό.π., σελ. 170.
269Πατριαρχικής Μουσικής Επιτροπής, Η καθ' ημάς εκκλησιαστική μουσική, Ε.Α. 12(1887- 
1888), σελ. 119-120 και 121.
270Κανονισμός της Πατριαρχικής Σχολής της Εκκλησιαστικής Μουσικής, εν 
Κωνσταντινουπόλει, 1866, σελ.2. Ιδές επίσης υποσημ. 4 του παρόντος κεφαλαίου.
271Την Έκθεση αυτή προσυπογράφουν ακόμη «παραδεχόμενοι πάντα τα της παρούσης 
εκθέσεως» ο Γεώργιος Ραιδεστινός ως πρώην Πρωτοψάλτης και ο Μιχαήλ Παυλίδης, ως 
πρώην Δομέστιχος, οι οποίοι εκφράζουν την άγνοιά τους για τα πορίσματα της Επιτροπής 
του 1881, και τα οποία αναφέρουν ότι δεν τα έχουν δει «μη ιδόντες την εργασίαν 
ταύτην», Πατριαρχικής Μουσικής Επιτροπής, Η καθ' ημάς εκκλησιαστική μουσική, 
Ε.Α.12(1887-1888), σελ. 121.
272Πατριαρχικής Μουσικής Επιτροπής, Η καθ' ημάς εκκλησιαστική μουσική, ό.π., σελ.119.
273 Πατριαρχικής Μουσικής Επιτροπής, Η καθ' ημάς εκκλησιαστική μουσική, ό.π., σελ. 120.
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«Στοιχειώδεις Διδασκαλία», αφού δημοσιεύεται πρώτα σε συνέχειες στην 
Εκκλησιαστική Αλήθεια274.

Η Επιτροπή καταλήγει στην έκθεσή της μεταξύ άλλων, 
υποδεικνύοντας την αναγκαιότητα τής από κοινού εκτέλεσης των 
μελωδιών από τους ψάλτες, την ανάγκη της αυστηρής επιλογής των 
Κανοναρχών και των Ισοκρατών, για να δοθεί έμφαση στην από κοινού 
εκτέλεση των μελών, στον καθορισμό των «ψαλτέων μαθημάτων» και της 
χρονικής τους αγωγής, αλλά και στην καθιέρωση ειδικής μουσικής 
γραμμής με το ίσο του μέλους. Δίνει τεχνικής φύσεως λεπτομέρειες για την 
εξαγωγή της φωνής, μάλλον προς αποφυγήν του ένρινου ψαλσίματος275.

Μετά από οκτώ έτη, τον Οκτώβριο του 1895, ο Οικουμενικός 
Πατριάρχης Άνθιμος ο Ζ ' ιδρύει και πάλι Πατριαρχική Μουσική Επιτροπή, 
η οποία αργότερα(1898) μεταλλάχθηκε στον Εκκλησιαστικό Μουσικό 
Σύλλογο Κωνσταντινουπόλεως276.Πρόεδρός της, κατά την ίδρυσή της, ήταν 
ο δόκιμος μουσικός Μητροπολίτης Λήμνου Αθανάσιος277 και μέλη της ο 
Γεώργιος Βιολάκης, Πρωτοψάλτης, ο Αριστείδης Νικολαίδης, Λαμπαδάριος, 
ο Ευστράτιος Παπαδόπουλος, Πρωτοψάλτης του ναού των Εισοδίων Πέρα, 
ο Νηλεύς Καμαράδος, Πρωτοψάλτης του ναού του Αγίου Ιωάννη στο 
Γαλατά, και ο μουσικολόγος Γεώργιος Παχτϊκος278. Δύο χρόνια αργότερα 
άλλαξε η σύνθεση της Επιτροπής και τα μέλη από έξι γίνονται δεκατρία. Ο 
Ευστράτιος Παπαδόπουλος παύει να είναι μέλος και μέλη της Επιτροπής 
είναι όλοι σχεδόν οι κορυφαίοι μουσικοί της εποχής στην Πόλη, όπως ο Α. 
Σπαθάρης, ο Ε. Αμαξόπουλος, ο Γ. Βιολάκης, ο Α. Νικολαίδης, ο Ν. 
Καμαράδος, Ο Κ. Ψάχος, Ο Γ. Παχτϊκος, ο Π. Παχείδης, οι Αλέξανδρος και 
Θεμιστοκλής Βυζάντιος, ο Ν. Παγανάς, ο διάκονος Γ. Θέμελης και ο Γ. 
Παπαδόπουλος279.Ακόμη ως μέλη του αναφέρονται και οι Ματθαίος

274 Από τις 9 Μαρτίου του 1888 άρχισε να δημοσιεύεται σε συνέχειες στην Ε.Α.,12 (1887
1888), σελ. 137-138,144-146,152-153,167-169. Η «Στοιχειώδης διδασκαλία» ως 
ξεχωριστό τεύχος πρέπει να εκδόθηκε μετά το Μάρτιο του 1888, καθότι δεν αναφέρεται 
ο μήνας.

Πατριαρχικής Μουσικής Επιτροπής, Η καθ' ημάς εκκλησιαστική μουσική, ό.π., σελ. 121. 
Η ένρινη εκτέλεση των μελωδιών φαίνεται ότι αποσχολούσε αρκετές φορές τους 
μουσικοδιδάσκαλους. Το 1929 ο Τριαντάφυλλος Γεωργιάδης, διαπιστώνει ότι πολλοί την 
εφαρμόζουν, την θεωρεί ότι είναι απομάκρυνση από το σεμνό μέλος και ύφος και 
πιστεύει ότι μετά το Γ. Ραιδεστινό και τον Κυριάκό Ιωαννίδη κινδυνεύει να εκλείψει. Τρ. 
Γεωργιάδου, Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Η Καθ' ημάς 
Εκκλησιαστική Μουσική κατ' αναφοράν προς την ευρωπαϊκήν Τετράφωνον, Αθήναι 
1973(Ανότυπο από Ορθοδοξία Δ ' 1929, 41,42,43.), σελ. 8-9. Και ο Γεδεών διαπιστώνει 
«ένρινον και αηδές», Μ. Γεδεών, Η Πνευματική κίνησις του Γένους, ό.π., σελ. 161.
276Γ. Παπαδοπούλου, Ιστορική Επισκόπησις, ό.π., σελ.185' για τον ΕΜΣ ιδές Κεφ. της 
παρούσης.
277 Γ. Παπαδοπούλου, Ιστορική Επισκόπησις, ό.π.,σελ.185, υποσημ. 1.
278 Ανωνύμου, Η καθ' ημάς Εκκλησιαστική Μουσική, Ε.Α. 19(1895-1896), σελ.255.
279 Ανωνύμου, Μουσική Επιτροπή, Ε.Α.21(1897-1898), σελ. 122.
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Παρανίκας, ο Γεώργιος Πρωγάκης και ο Κ. Ζαχαριάδης280. Η δράση της 
Επιτροπής, από τη σύγκλισή της μέχρι το 1898, οπότε και ιδρύθηκε ο 
Εκκλησιαστικός Μουσικός Σύλλογος, φαίνεται να είναι περιορισμένη281.Το 
κύριο έργο της συνοψίζεται στην επανάληψη του αιτήματος της 
προηγούμενης Επιτροπής του 1887 για σύσταση Μουσικής Σχολής, στην 
αναγκαιότητα της εισαγωγής της εκκλησιαστικής μουσικής στα αστικά 
σχολεία της Πόλης, κάτι που είναι εντελώς νέο αίτημα, και στη δημιουργία 
πολυάριθμων χορών στις εκκλησίες282. Εξάλλου η Επιτροπή αυτή, που είχε 
ευρεία αποδοχή283, το 1897 αποφασίζει να απορρίψει το έγχορδο όργανο 
του Νικολάου Παγανά «ως μη αποδϊδων καθ' ολοκληρίαν τους φθόγγους 
της παρ' ημίν εκκλησιαστικής μουσικής»284.Η ίδια επιτροπή τέλος είχε 
ορίσει μία άλλη υποεπιτροπή, που συνεδρίαζε στο επιτροπικό του Ναού του 
Αγίου Ιωάννου των Χϊων στο Γαλατά, με σκοπό να μελετήσει το σύγγραμμα 
του Π. Κηλτζανίδη «Κλείς της αρχαίας μεθόδου», που είχε βραβευτεί στην 
Αθήνα το 1890 στην Ολυμπιακή έκθεση285 και το οποίο ήθελε να εκδόσει. 
Αναζήτησε ακόμη το χειρόγραφο της εργασίας της Επιτροπής του 1881 
χωρίς επιτυχία286.Τον Απρίλιο του 1897 τα ηνία της Εκκλησίας αναλαμβάνει 
ο Πατριάρχης Κωνσταντίνος Βαλλιάδης, γνωστός για την αγάπη του προς 
την εκκλησιαστική μουσική. Τον Ιούλιο του ιδϊου έτους (1897) και κατόπιν 
επιθυμίας του η Μουσική Επιτροπή του έτους 1895 αρχίζει να συνεδριάζει 
με σκοπό να ετοιμάσει τον Κανονισμό του υπό δημιουργία Εκκλησιαστικού 
Μουσικού Συλλόγου. Μέχρι τον Ιούλιο του 1898 και σε δώδεκα

280Αμβροσίου, Μητροπολίτου Πελαγωνίας, Εκκλησιαστικός Μουσικός Σύλλογος εν τοις 
Πατριαρχείοις, Ε.Α. 23(1899), σελ. 415-416.
281 Γ. Καμαράδου-Βυζαντίου, Βιογραφία Νηλέως Καμαράδου, ό,π., σελ. 25.
282 Αμβροσίου, Μητροπολίτου Πελαγωνίας, Εκκλησιαστικός Μουσικός Σύλλογος, ό.π., σελ. 
416. Το αίτημα της εισαγωγής του μαθήματος της εκκλησιαστικής στα σχολεία, που το 
ζήτησε η Επιτροπή το 1895 υλοποιήθηκε το 1897 με την έκδοση από το Πατριαρχείο του 
αναλυτικού Προγράμματος γιά τα Αστικά Σχολεία της Πόλης. Ιδές σχετικά Μουσική στα 
Σχολεία της Πόλης της παρούσης.
2® Μαρτυρία της εποχής χαρακτηρίζει τα μέλη της «τους ονομαστότερους της 
Κωνσταντινουπόλεως ιεροψάλτας και μουσικολόγους»,Γ. Παχτίκου, Η μεσαιωνική 
Ελληνική μουσική, Ε.Α. 20(1896-1897), σελ. 47.
284 Ανωνύμου, Μουσική Επιτροπή, ό.π, σελ.123.
285 Γίνεται συζήτηση για τη γραφή του Αντωνίου Λαμπαδαρίου, η οποία, κατά το 
σύγγραμμα αυτό του Κηλτσανίδη των χιλίων σελίδων, ήταν επίσης αναλυτική και 
προηγήθηκε των τριών διδασκάλων. Η «Κλείδα» ήταν «οδηγός προς εκμάθησιν της 
αρχαίας γραφής» με στοιχειά που είχε καταγράψει ο Κηλτσανίδης, Ανωνύμου, Το Ζήτημα 
της αρχαίας Μουσικής γραφής και το Σύγγραμμα του Κηλτζανίδου, Πρακτικόν της Ε - 
συνεδριάσεως της επιτροπής της ορισθείσης υπό της Πατριαρχικής Μουσικής Επιτροπής 
προς μελέτην του συγγράμματος του μακαρίτου μούσικοδιδασκάλου X. Παναγιώτου 
Κηλτζανίδου υπό τον τίτλον «Κλείς της αρχαίας μεθόδου», γενομένης εν τω Επιτροπικώ 
του εν Γαλατά Ιερού ναού του Αγίου I., των Χίων, Φόρμιγξ, Αθήνα, 31.10.1903. Το έργο 
αυτό, όπως μας πληροφορεί ο Θ. Γεωργιάδης, το 1936 είχε απολεσθεί, θ. Γεωργιάδου, Η 
νέα μούσα, ό.π., σελ. 71.
286 Αμβροσίου, Μητροπολίτου Πελαγωνίας, Εκκλησιαστικός Μουσικός Σύλλογος, ό.π., 
σελ.416.
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συνεδριάσεις ψηφίζει όλα τα άρθρα του Κανονισμού και τον ίδιο μήνα με 
Πατριαρχικό πιττάκιο τα μέλη της Επιτροπής ονομάζονται ιδρυτές του 
Εκκλησιαστικού Μουσικού Συλλόγου(ΕΜΣ)287.Η Μουσική Επιτροπή δεν 
έπαυσε βέβαια να υφίσταται και μετά την επίσημη αυτή ίδρυση του 
Εκκλησιαστικού Μουσικού Συλλόγου, καθώς μνημονεύεται και το Μάιο 
του 1899, μήνα κατά τον οποίο εγκρίθηκε από τον Πατριάρχη ο 
Κανονισμός του ΕΜΣ288.

Το 1905 γίνεται και πάλι λόγος για την αναγκαιότητα ύπαρξης 
κάποιας Κεντρικής Μουσικής Επιτροπής, που θα φρόντιζε για το 
ομοιόμορφο ύφος και την διαφύλαξή του, καθώς επίσης και για οικονομικά 
θέματα289. Η Επιτροπή αυτή δεν ιδρύθηκε, ενώ στα 1914 ιδρύθηκε από 
τον Πατριάρχη Γερμανό τον Ε ' μία άλλη Μουσική Επιτροπή, προκειμένου 
να συμπληρωθεί και πάλι το έργο της Επιτροπής του 1881, και η οποία 
απαρτίζονταν μεταξύ άλλων από το Νηλέα Καμαράδο και Στυλιανό 
Βραχάμη290. Απ' ό,τι φαίνεται, ως κύριο έργο της είχε την σύνταξη ενός 
νέου θεωρητικού της Μουσικής και την ανακατασκευή για ακόμη μια φορά 
του «Οργάνου», που απασχολούσε ακόμη τους μουσικούς κύκλους του 
Πατριαρχείου και είχε περιπέσει, όπως προαναφέρθηκε, σε αχρηστία εδώ 
και πολλά χρόνια291. Μέλος αυτής της Επιτροπής φαίνεται ότι διετέλεσε από 
το 1917 και εξής και ο Μιχαήλ Χατζηαθανασίου292. Στα 1948, τέλος, 
μνημονεύεται και πάλι ύπαρξη της «επί της μουσικής πατριαρχικής 
επιτροπής» με Πρόεδρο το Μητροπολίτη Πριγκιποννήσων Δωρόθεο293.

Αναπόσπαστα συνδεδεμένα με την ιστορία των Μουσικών 
Επιτροπών ήταν και τα δύο μουσικά όργανα, που κατασκευάστηκαν για 
πρώτη φορά στην ιστορία της μουσικής της Εκκλησίας. Το πρώτο επί της 
εποχής του Ιωακείμ του Γ ’ και το δεύτερο επί του Κωνσταντίνου του Ε ’ . 
Από το 1912 βρίσκονταν στη Μεγάλη του Γένους Σχολή αχρησιμοποίητα294.

Από όσα εκτέθηκαν μέχρι τώρα σχετικά με το έργο των Μουσικών 
Επιτροπών, συνάγουμε ότι, παρ' όλο που αυτές εργάζονται με βραδύτητα 
και υπάρχουν αρκετά μεγάλα διαστήματα αδράνειας, αποτελούν εν 
τούτοις επιστημονικές προσπάθειες του Πατριαρχείου που αποσκοπούν στο

287 Αμβροσίου, Μητροπολίτου Πελαγωνίας, Εκκλησιαστικός Μουσικός Σύλλογος, ό.π., σελ. 
416.
288Κανονισμός του εν Κωνσταντινουπόλει Εκκλησιαστικού Μουσικού Συλλόγου, Εν 
Κωνσταντινουπόλει, 1899, σελ. 38.
289 Ανωνύμου, Μέριμνα περί της εκκλησιαστικής ημών μουσικής, Ε.Α.29(1905), σελ. 116.
290 Γ. Καμαρόδου- Βυζαντίου, Βιογραφία Νηλέως Καμαράδου, ό.π., σελ. 20.
291 Γ. Καμαράδου- Βυζαντίου, Βιογραφία Νηλέως Καμαράδου, ό.π., σελ. 20-21.
292 Αναμνηστικόν, Μιχαήλ Χατζηαθανασίου (Καθηγητού Βυζαντινής Μουσικής),ό.π., σελ. 
26.
293 Αναμνηστικόν, Μιχαήλ Χατζηαθανασίου (Καθηγητού Βυζαντινής Μουσικής),ό.π., 
σελ.27 και 35.
294 Ανωνύμου, Έκθεσις της Μουσικής Επιτροπής του Οικουμενικού Πατριαρχείου 
ό.π.,σελ.341.
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να βελτιώσουν το επίπεδο γνώσης της εκκλησιαστιής μουσικής στην Πόλη 
και να θέσουν νέα θεμέλια για τη σωστή διδασκαλία της. Από την άλλη, οι 
επαναληπτικές συστάσεις Μουσικών Επιτροπών αποτελούν και αποδεικτικό 
στοιχείο για τη συνεχή επαγρύπνηση του Πατριαρχείου στα θέματα της 
Μουσικής. Ειδικά το έργο που επιτέλεσε η Επιτροπή του 1881, αλλά και 
όσες ακολούθησαν, σφράγισε τη σύγχρονη ιστορία της εκκλησιαστικής μας 
μουσικής και έγινε σημείο αναφοράς για τις επόμενες γενιές των 
θεωρητικών της εκκλησιαστικής μουσικής.

γ) Οικουμενικοί Πατριάρχες, Κληρικοί

Το ενδιαφέρον των Οικουμενικών Πατριαρχών για τη Μουσική της 
Εκκλησίας υπήρξε καθοριστικό της εν γένει μουσικής δραστηριότητας στην 
Πόλη αλλά και κινητήρια δύναμη για την ομαλή λειτουργία των 
Πατριαρχικών Σχολών της εκκλησιαστικής Μουσικής αλλά και των 
μουσικών Σχολών των Συλλόγων της Πόλης. Ανάλογα με τη μουσική 
παιδεία και τους προσανατολισμούς του κάθε Πατριάρχη, αντίστοιχα 
υπήρξαν και τα αποτελέσματα στην προώθηση του μουσικού αυτού 
πολιτισμού της Βασιλεύουσας. Η Εκκλησία εμπιστεύεται τους μουσικούς 
κληρικούς και τους αξιοποιεί, τοποθετώντας τους σε θέσεις κλειδιά, όπως 
οι Επιτροπές, και αξιοποιώντας τις γνώσεις τους σχετικά με την μουσική.

Αρχής γενομένης από τον Πατριάρχη Παΐσιο το Β ' ,  ιδρυτή της 
πρώτης Σχολής του 1727, όλοι οι Πατριάρχες που ίδρυσαν Σχολές 
Μουσικής έχουν μία ιδιαίτερη σχέση με την παιδεία και τα γράμματα. Έτσι 
ο Πατριάρχης Παϊσιος, ενώ ήταν «οτέ μεν ανήρ ευπαίδευτος, ήμερος το 
ήθος, οτέ δε αμελής και ράθυμος περί τα πνευματικά»295, είχε απαγορεύσει 
την ιεροσύνη στους «μη πεπαιδευμένους και σεμνοβίους», συντελώντας μ' 
αυτό τον τρόπο στη μόρφωση και παιδεία του κλήρου της εποχής 
του296.Ακόμη είχε καθορίσει το 1748 τους τακτικούς πόρους της Μεγάλης 
του Γένους Σχολής, δείχνοντας ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την παιδεία297. Ο 
Παϊσιος διορίζει τον Παναγιώτη Χαλάτζογλου Πρωτοψάλτη στον 
Πατριαρχικό Ναό298 και ιδρύει την πρώτη γνωστή Σχολή του παλαιού 
συστήματος της μουσικής.

Οι φιλόμουσοι Πατριάρχες, που διοίκησαν την Εκκλησία μετά την 
έγκριση της νέας μεθόδου, κάνουν ό,τι μπορούν για να διασώσουν τη 
μουσική παράδοση της Μεγάλης Εκκλησίας. Με πρώτο τον Πατριάρχη

295 Ανωνύμου, Παϊσιος ο Β ’ , Σαββατιαία Επιθεώρησις, Κωνσταντινούπολη, Τόμος έτους 
1877, σελ. 186.
296 Ανωνύμου, Παϊσιος ο Β ’ , Σαββατιαία Επιθεώρησις. ό.π., σελ. 186.
297Μ. Γεδεών, Γράμματα Πατριαρχικά περί της Μεγάλης του Γένους Σχολής, Εν 
Κωνσταντινουπόλει, 1903, σελ. 671.
298 Μαν. Χατζηγιακουμή, Χειρόγραφα Εκκλησιαστικής Μουσικής 1453-1820, Αθήνα, 
1980, σελ.93, υποσημ. 199.
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Κύριλλο τον Σ Τ ',  που εγκρίνει την μουσική μεταρρύθμιση, πολλοί διάδοχοί 
του προσπαθούν με κάθε τρόπο να κρατήσουν ζωντανή τη διδασκαλία της 
ψαλτικής με τη νέα μέθοδο.

Ο Κύριλλος ο Στ ' 299(+1821) και ο Μητροπολίτης Εφέσου 
Διονύσιος(+1821) παίζουν καθοριστικό και αποφασιστικό ρόλο στην 
έγκριση και επικράτηση της Νέας Μεθόδου. Ο Κύριλλος είναι ο Πατριάρχης 
που δίνει τη θετική απάντηση σ ' αυτή και ο Διονύσιος είναι αυτός που 
τον μεταπείθει, σύμφωνα με μία άποψη που πρέπει να θεωρηθεί 
αληθινή300. Ασφαλώς δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ο Εφέσου Διονύσιος 
αργότερα είναι και ο πρώτος Έφορος της Μουσικής Σχολής που ιδρύθηκε. 
Χαρακτηριστικό του μαρτυρικού αυτού Πατριάρχη είναι ότι δεν αποφάσιζε 
ποτέ μόνος του, αλλά για όλες τις βαρύνουσες αποφάσεις του ελάμβανε 
υπόψη του πάντα τη γνώμη της I. Συνόδου301.Έτρεφε ιδιαίτερη συμπάθεια 
προς τους εκπαιδευτικούς και μάλιστα με ιδιαίτερο σιγίλιο για Σχολή στη 
Λέσβο είχε ορίσει ο Μητροπολίτης να έχει το δάσκαλο ομοτράπεζο και να 
του χορηγεί τροφή302. Ο ίδιος είχε ιδιαίτερη κλίση στα γράμματα και στα 
θέματα της παιδείας303.Ήταν καλλίφωνος, αγαπούσε και γνώριζε την 
εκκλησιαστική μουσική304. Ο Κύριλλος διακρίθηκε και στη συγγραφή 
εκκλησιαστικών Ακολουθιών και Τροπαρίων305. Οι δύο αυτές κυρίαρχες 
φυσιογνωμίες της μουσικής μεταρρύθμισης, βρήκαν μαρτυρικό θάνατο. Ο 
μεν Κύριλλος απαγχονίστηκε στην Αδριανούπολη, όντας πρώην

299Καταγόταν από την Αδριανούπολη. Συναριθμήθηκε στους Αγίους της Εκκλησίας και 
διακρίθηκε και στο συγγραφικό έργο, περισσότερα ιδές Τάκη Τσονίδη, Κύριλλος σ τ ',  
Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, 1813-1818, Ορεστιάς, 1984 και δεύτερη έκδοση, 
Ορεστιάς 1986.
Σε κώδικα που ο ίδιος ο Πατριάρχης είχε στην κατοχή του, βρέθηκαν 54 ανέκδοτοι λόγοι 
προγενεστέρων λογιών κληρικών, όπως ο Μελέτιος Αθηνών, ο Χρύσανθος Ιεροσολύμων, 
ο Μάξιμος Μαργούνιος κ.α., που ο ίδιος προφανώς χρησιμοποιούσε, Μ. Παρανίκα, Το 
παλαιόν σύστημα της Εκκλησιαστικής Μουσικής, Περιοδικό του Ε.Φ.Σ., τ .Κ Α ', 
Κωνσταντινούπολις, 1891, σελ. 165.Επίσης ιδές για τον ίδιο Κ. Μπόνη, Ο Εθνομάρτυς 
Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Κύριλλος σ τ '(1813-1818), Αθήναι 1982.
300 Κων. Χιόνη, Δι άλ ε ξ ις  περί Βυζαντινομουσικού Χ ειρογράφου , ό .π . ,  σελ. 8.
301Σ. I. Βουτυρά, Λεξικόν Ιστορίας και Γεωγραφίας, Κωνσταντινούπολις, 1888, σελ. 195.
302 Μ. Γεδεών, Η πνευματική κίνησις του Γένους, ό.π., σελ. 222.
303 Ιδές σχετικά με τα θέματα αυτά, Τ. Τσονίδη, Κύριλλος Στ'Πατριάρχης 
Κωνσταντινουπόλεως, 1813-1818, δεύτερη έκδοση, Ορεστιάς, 1986, σελ.57-68.
304 T. Τσονίδη, Κύριλλος Στ'Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, δεύτερη έκδοση, ό.π., 
σελ.69.
305 Πρωτοπρεσβυτέρου Γ.Δ. Μεταλληνού,Κυρίλλου, Οικουμενικού Πατριάρχου Λειτουργικά 
Κείμενα, εις μνήμην Επισκόπου Αθανασίου Βασιλοπούλου Μητροπολίτου Ηλείας και 
Ωλένης(1968-1981), Αθήναι 1994, σελ. 471-482. Επίσης, του Ιδιου,Ανέκδοτος Ακολουθία 
του Οικουμενικού Πατριάρχου Κυρίλλου Σ τ ' (+18.4.1821), οικοδομή και Μαρτυρία, 
'Εκφρασις αγάπης και τιμής εις τον Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Σερβίων και Κοζάνης 
κύριον Διονύσιον, τόμος Β ' ,  Εν Κοζάνη, 1992,σελ. 245-277. Ο Τσονϊδης αναφέρει στο 
παραπάνω έργο του ότι ο Κύριλλος είχε γράψει και μελοποιήσει το τροπάριο της Αγίας 
Ιουλίττας,ό.προηγ. υποσημείωση, σελ.27-29.Επίσης ιδές Πρωτοπρ. Δ. Βσσιλειάδου, 
Ακολουθία μεθ' υπομνήματος του Αγίου Ιερομάρτυρος Κυρίλλου Πατριάρχου 
Κωνσταντινουπόλεως, Εν Κομοτηνή, Θρακική Επετηρίδα, τόμος 8(1991), σελ. 1-32.
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Κωνσταντινουπόλεως306, ο δε Διονύσιος απαγχονίστηκε στην Πόλη εντός 
της ψαραγοράς307. Στην Επιστολή για την έγκριση της νέας μεθόδου 
υπογράφουν δεκαέξι Αρχιερείς, όπως ο Εφέσου και άλλοι. Ανάμεσα σ' 
αυτούς διακρίνουμε και την υπογραφή του Παλαιών Πατρών Γερμανού, 
που όπως αποκάλυψε σύγχρονη έρευνα είχε και συνθετικές 
ικανότητες308.

Ο Πατριάρχης Άνθιμος ο ΣΤ ' είναι επίσης Πατριάρχης με ενδιαφέρον 
για τη μουσική. Κατά την πρώτη του πατριαρχία (1845-1848) ίδρυσε άτυπη 
μουσική Σχολή, μουσική Επιτροπή και στα 1873 προσπάθησε να 
επανιδρύσει χωρίς επιτυχία τη Σχολή του 1868309. Είναι ο Πατριάρχης που 
απέστειλε καταδικαστικές εγκυκλίους των ετών 1846 και 1848310.

Επί της Πατριαρχίας του Σωφρονίου του Γ ' (1863-1866) ιδρύθηκε ο 
πρώτος μουσικός Σύλλογος της Πόλης311. Γεννήθηκε στο Τζιμπαλί της 
Πόλης και είχε μέτρια μόρφωση. Περιγράφεται όμως ως Πατριάρχης που 
επέδειξε ιδιαίτερη φροντίδα και ζήλο στα της παιδείας312 και συν τοις 
άλλοις αγαπούσε την εκκλησιαστική μουσική. Το 1866 ίδρυσε την 
Πατριαρχική Σχολή της Εκκλησιαστικής Μουσικής, που στη συνέχεια 
αναβαθμίστηκε από το Γρηγόριο το 1868313. Ο Γεδεών αναφέρει ότι 
αγαπούσε πολύ τα αργά μέλη, και όντας Πατριάρχης κατέβηκε από νωρίς 
στον πατριαρχικό ναό το Μέγα Σάββατο του 1868, έβαλε απέναντι του τον 
Κρήτης Διονύσιο και άρχισαν από κοινού να ψάλλουν τον Όρθρο314.0 
Σωφρόνιος στη συνέχεια ανέβηκε στο θρόνο της Αλεξανδρείας315, όπου και 
πέθανε316.

306Ο Κύριλλος κρεμάστηκε μετά από εντολή της Πύλης από ένα παράθυρο του 
μητροπολιτικού μεγάρου της Αδριανούπολης στις 18 Απριλίου του 1821, Τ.Τσονίδη, 
Κύριλλος σ τ ',  Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, ό.π., σελ.68.
307 Ο Διονύσιος κρεμάστηκε από τους Τούρκους στην Πόλη,στο γνωστό Μπαλούκπαζαρ 
(=Ιχθυαγορά) της πολυπληθού Ελληνικής Κοινότητας του Πέρα, Πέτρου Α. Γεωργαντζή, 
Οι Αρχιερείς και το εικοσιένα, Ξάνθη, 1985, σελ. 291.
308 Γ. Πλεμμένου, «Η ωραία Κατήνκω» και ο Παλαιών Πατρών Γερμανός, Το Βήμα, Αθήνα, 
24.3.1996.Ιδές τα ονόματα των Αρχιερέων που υπογράφουν, στο Παράρτημα της 
παρούσης
309 Ιδές Πατριαρχικές Σχολές εκκλησιαστικής μουσικής.
310 Αναλυτικό για τις εγκυκλίους ιδές, Η μεταρρύθμιση, η Εκκλησία και οι νέες τάσεις της 
παρούσης.
311Πρόκειται για το Σύλλογο του 1863, η διοίκηση του οποίου του απευθύνει και επιστολή, 
ιδές Παράρτημα.Ο Σωφρόνιος μετά από την Κωνσταντινούπολη ανεβαίνει στον θρόνο της 
Αλεξανδρείας.
312 Ανωνύμου, Ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας Σωφρόνιος, Ταχυδρόμος, Κωνσταντινούπολη, 
23.8.1899.
313 Ιδές για την αναβάθμιση, Β.Δ. Καλλίφρονος, Εκκλησιαστικά ή Εκκλησιαστικόν Δελτίον, 
τ. Γ ' ,  Εν Κωνσταντινούπολη, 1870, σελ. 35-41. Περισσότερα ιδές Πατριαρχικές Σχολές 
Εκκλησιαστικής Μουσικής της παρούσης.
314 Μ. Γεδεών, Αποσημειώματα χρονογράφου, ό.π., σελ.248.
315 Εκεί επέρχεται και η τιμωρία και ο διωγμός του Πενταπόλεως Νεκταρίου στην Αθήνα. 
Το 1905 ο Νεκτάριος αποτελεί μέλος της Μουσικής Επιτροπής που ιδρύθηκε στην Αθήνα
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Ο Γρηγόριος ο Στ ' είναι ο ιδρυτής της Πατριαρχικής Μουσικής 
Σχολής του 1868. Ήταν Κωνσταντινουπολίτης από το Βόσπορο και μόλις 
σε ηλικία 37 ετών ανέβηκε στον πατριαρχικό θρόνο το 1835317. Σπούδασε 
στην Ελληνική Σχολή των Θεραπειών, έχοντας ως δάσκαλο το Ζαχαρία 
Αινιάν. Ήταν πνευματικό τέκνο του Δέρκων Γρηγορίου. Αγαπούσε τα 
γράμματα και είχε ιδρύσει στο Φανάρι την πρώτη Ιερατική Σχολή 
τοποθετώντας εκεί το Βαρθολομαίο τον Κουτουλμουσιανό τον Ίμβριο318. 
Είχε ζήλο για τα θέματα της Εκκλησίας, ήταν αυστηρός στα ήθη και είχε 
«■ασύγγνωστον εμμονήν εις πάσαν αυτού ιδέαν»319. Στα χρόνια της πρώτης 
πατριαρχίας του(1835-1840) εκδόθηκε το Τυπικό της Εκκλησίας από τον 
Κωνσταντίνο Πρωτοψάλτη320 και ιδρύθηκε η Πατριαρχική Κεντρική 
Εκκλησιαστική Επιτροπή, που μετά το 1880 είχε και αρμοδιότητες επί των 
ψαλτών. Ο Γρηγόριος είχε στείλει επιστολές στον ένα από τους τρεις 
δασκάλους, το Χρύσανθο, στις οποίες τον κατηγορούσε για διάφορα 
θέματα321.

Αξιοσημείωτη είναι η περί μουσικής μέριμνα και δράση του 
εθνομάρτυρα Πατριάρχη Γρηγορίου του Ε ' ,  που ανέβηκε στο θρόνο τρεις 
φορές322. Έδειχνε ιδιαίτερο ενδιαφέρον προς την εκκλησιαστική μουσική 
και κατά τη διάρκεια της τελευταίας του θητείας λειτούργησε ομαλά και η 
Μουσική Σχολή. Ο Πρωτοψάλτης Γρηγόριος του είχε αφιερώσει και 
διάφορα τραγούδια323. Βλέποντας ο Γρηγόριος ότι κάθε ψάλτης έψαλλε 
στα χρόνια εκείνα το δικό του «Άξιον Εστί», προκηρύσσει διαγωνισμό στα 
1819 μεταξύ των μουσικοδιδάσκαλων και από τα υποβληθέντα 
μουσουργήματα εγκρίνει το μέλος του Πρωτοψάλτη Γρηγορίου σε ήχο β ',  
το οποίο έκτοτε μόνο αυτό ψάλλονταν στον Πατριαρχικό Ναό324. Ο ίδιος 
φροντίζει πάση θυσία να κρατηθεί σε λειτουργία και η πρώτη Μουσική 
Σχολή της νέας μεθόδου, που είχε ιδρύσει ο προκάτοχός του Κύριλλος ο 
Σ τ ',  στέλνοντας επιστολή, με την οποία ζητούσε οικονομική βοήθεια από

υπό τον Ζακύνθου Διονύσιο. Μεταξύ άλλων μέλη της ήταν ο Κ. Ψάχος και ο Γ. Νάζος 
Ανωνύμου, Μουσική κίνησις, Φόρμιγξ, Αθήνα, 13.3.1905
316 Τάφηκε στον περίβολο του ναού που είχε κτίσει ο ίδιος, Ταχυδρόμος, 
Κωνσταντινούπολη, 26.8.1899.
317 Ανωνύμου, Γρηγόριος ο Στ ' ,Γραφικός Κόσμος, Εν Κωνσταντινούπολη, 15.7.1881.
318 Μ. Γεδεών, Αποσημειώματα χρονογράφου, ό.π., σελ.223.
319 Μ. Γεδεών, Πατριαρχικοί Πίνακες, Αθήναι 1996(Ανατύπωση), σελ.612.
320Κωνσταντίνου, Πρωτοψάλτου, Τυπικόν Εκκλησιαστικόν, Εν Αθήναις 1862.Εν 
Κωνσταντινουπόλει, 1900.Το πρώτο τυπικό εκδόθηκε το 1838 στην Κωνσταντινούπολη.
321 Ιδές οι τρεις διδάσκαλοι.
322 19.4.1797 έως 18.12.1798, 23.9.1806 έως 10.9.1808 και 14.12.1818- 10.4.1821.
323 Τα χειρόγραφα αυτά βρίσκονται στη Γεννάδιο Βιβλιοθήκη, αρ. χφ. 231, Μαν. 
Χατζηγιακουμή, Χειρόγραφα Εκκλησιαστικής Μουσικής 1453-1820, Αθήνα, 1980, 
σελ.351.
324 Α. Βουδούρη, οι μουσικοί χοροί της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας κατά τους κάτω 
χρόνους, Μέρος δεύτερον, Εν Κωνσταντινουπόλει, 1937, σελ. 21.
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τους ηγεμόνες της Βλαχίας για την περαιτέρω λειτουργία του Πατριαρχείου 
και για να καταστεί δυνατή η περαιτέρω έκδοση των μουσικών βιβλίων325.

Από το 1822 μέχρι το 1824 πατριάρχευσε ο Άνθιμος ο Γ ’ «ανήρ 
επιδεικτικός μεν τω σώματι κούφος δε πόνυ τω πνεύματι»326. Αγαπούσε 
υπερβολικά την εκκλησιαστική μουσική και τις μεγαλοπρεπείς και μακρές 
Ακολουθίες και ήταν αγαπητός στους πιστούς327. Το ίδιο φιλόμουσος ήταν 
ο Κωνστάντιος ο από Σιναίου, που ήταν και αυτός «κούφος» σύμφωνα με 
το Γεδεών και πολύ ανεκτικός προς τους Αρχιερείς και τους λαϊκούς που 
χαίρονταν γιατί θα μπορούσαν να έχουν εξουσίες328. Σύμφωνα με το 
μαθητή των τριών δασκάλων Θεόδωρο τον Αριστοκλή από τη Χάλκη, ο 
Χρύσανθος εκ Μαδύτων έγραψε το Μεγάλο του θεωρητικό με οδηγίες του 
Κωνσταντίου329, με τον οποίο γνωριζόταν πριν αυτός εκλεγεί Πατριάρχης. 
Από το 1811 βρίσκονταν όλοι μαζύ στο Σιναϊτικό Μετόχι του Φαναριού, το 
οποίο είχε μετατραπεί σε «κέντρο προοδευτικών τάσεων»330. Εδώ περνούσε 
τους χειμώνες του ο Κωνστάντιος και το καλοκαίρι μετέβαινε στην 
Αντιγόνη331. Ως Πατριάρχης(1830-1834) ίδρυσε την αλληλοδιδακτική 
Σχολή στο Φανάρι και τη Σχολή των Ελλήνων Εμπόρων στη Χάλκη332.

Ο Πατριάρχης Ιωακείμ ο Γ ' είναι ο Πατριάρχης που συγκαλεί τη 
Μουσική Επιτροπή του 1881, ιδρύει την Πατριαρχική Σχολή του 1882, 
απευθύνει εγκυκλίους προς τους ιεροψάλτες και υποβοηθά με κάθε τρόπο 
τη λειτουργία του Εκκλησιαστικού Μουσικού Συλλόγου 
Κωνσταντινουπόλεως. Ενδιαφερόταν συνεχώς για την επιστημονική 
καταξίωση της μουσικής333. Σπουδαία βήματα στα δεδομένα της μουσικής 
έγιναν επί της εποχής του για τη σωστή και συστηματική μουσική παιδεία 
στα σχολεία της Πόλης. Με προτροπή του εκδίδονται από δόκιμους 
μουσικοδιδάσκαλους της εποχής του στις αρχές του αιώνα μουσικά 
έντυπα για τα σχολεία.Έτσι αναθέτει στο Μάρκο Βασιλείου, που 
υπηρετούσε ως γραμματέας στο Πατριαρχείο, να μελοποιήσει άσματα για 
τους μαθητές των σχολείων, αλλά και της Μουσικής Σχολής, συνεχίζοντας, 
κατά την δεύτερη πατριαρχία του(1901-1912), το έργο του Κωνσταντίνου

325Ι.Σταυρίδου, Συλλογή Πατριαρχικών και Συνοδικών Εγκυκλίων, Εν Κωνσταντινουπόλει, 
1900, σελ.46.
326 Μ. Γεδεών, Πατριαρχικοί Πίνακες,ό.π., σελ.694.
327 Ήταν όμως αδύναμος και αδέξιος στα θέματα διοίκησης, Μ. Γεδεών, Πατριαρχικοί 
Πίνακες,ό.π., σελ. 694.
328 Μ. Γεδεών, Πατριαρχικοί Πίνακες,ό.π., σελ.707.
329Θ.Αριστοκλέους, Κωνσταντίου του από Σιναίου αοιδίμου Πατριόρχου 
Κωνσταντινουπόλεως του Βυζαντίου Βιογραφία, Εν Κωνσταντινούπολη, 1866, σελ. 61.
330 Κ. Ρωμανού, Η μεταρρύθμιση του 1814, ό.π., σελ. 18.
331 Κ. Σάθα, Βιογραφίαι των εν ταις γρόμμασι διαλαμψόντων Ελλήνων, οπό της 
καταλύσεως της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας μέχρι της Ελληνικής Εθνεγερσίας(1453- 
1821),Εν Αθήναις 1868, σελ.742.
332 Κ. Σάθα. Βιογραφίαι των εν ταις γρόμμασι διαλαμψόντων Ελλήνων,ό.π., σελ.742.
333 Είχε μάλιστα αντιμετωπίσει κριτική λόγω της «αμαθείας των ιεροψαλτών», Ανωνύμου, 
Ο Πατριάρχης Ιωακείμ ο Γ ' και η Εθνική Μουσική, Μουσική, 1912, σελ. 340.
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του Ε ' 334.0 ίδιος καθιερώνει την υποχρεωτική εκπαίδευση της 
εκκλησιαστικής μουσικής για τους μαθητές των σχολείων της Πόλης το 
1902, όπως προαναφέρθηκε335, συνεχίζοντας την περί μουσικής φροντίδα 
του Κωνσταντίνου του Ε '.  Βελτιώνει τη θέση των Πρωτοψαλτών του 
Πατριαρχικού Ναού, καταργώντας την παλιά συνήθεια που υπήρχε και κατά 
την οποία οι ψάλτες έψαλλαν πίσω από μια κουρτίνα κατά την διάρκεια 
επισήμων γευμάτων που παρέθετε ο εκάστοτε Πατριάρχης σε επίσημους 
προσκεκλημένους336. Γενικά η υπέρ της μουσικής δράση του Ιωακείμ τον 
τοποθετεί στην κορυφή των φιλόμουσων Πατριαρχών.

Ο Κωνσταντίνος Βαλλιάδης είναι μία από τις σημαντικότατες μορφές 
Πατριαρχών που υποστήριξαν τη μουσική παιδεία. Γεννήθηκε το 1833 στη 
Χίο και πέθανε το 1914 στη Χάλκη. Αποφοίτησε από τη Θεολογική Σχολή 
της Χάλκης το 1857 και στη συνέχεια πήγε για σπουδές στη Γαλλία και 
Γερμανία και στη συνέχεια επί τριετία ήταν ιδιαίτερος γραμματέας του 
επίσης φιλόμουσου Πατριάρχη Σωφρονίου του Γ ' 337. Διετέλεσε 
Μητροπολίτης Μυτιλήνης από το 1876 ως το 1893 επί 18 έτη, 
Εφέσου(1893-1897) και στη συνέχεια Οικουμενικός Πατριάρχης από το 
1897 έως το 1901. Στη συνέχεια διέμενε έως το θάνατό του στη Χάλκη. 
Όντας Μητροπολίτης Μυτιλήνης ο Κωνσταντίνος Βαλλιάδης διετέλεσε και 
Πρόεδρος της Μουσικής Επιτροπής του 1887, που είχε συγκληθεί επί του 
Πατριάρχου Ιωακείμ του Δ ' 338.Εκτός από τις ενέργειες που έκανε ως 
Μητροπολίτης και πρόεδρος της Πατριαρχικής Κεντρικής Εκπαιδευτικής 
Επιτροπής, προκειμένου να μπει η μουσική υποχρεωτικά στα σχολεία με το 
Πρόγραμμα του 1887, ως Πατριάρχης δείχνει ιδιαίτερο ζήλο στα θέματα 
της εκπαίδευσης γενικά, προσπαθώντας να συστηματοποιήσει την 
οργάνωση όλων των μαθημάτων, αλλά και του επιπέδου των Σχολείων της

334 Χαρακτηριστικός είναι ο τίτλος του έργου του: Βασιλείου, Μάρκου, Άσματα 
Εκκλησιαστικά τε και Σχολικά τα μεν τονισθέντα σεπτή Πατριαρχική κελεύσει τα δε 
εγκριθέντα υπό του Προεδρείου του Συλλόγου προς χρήσιν του χορού της Μουσικής 
αυτού Σχολής. Φυλλάδιον Α ' ,  Εν Κωνσταντινουπόλει, Εκ του Πατριαρχικού 
Τυπογραφείου, 1908.
335Ιδές Μουσική στα Σχολεία της Πόλης της παρούσης.
336 Η Πατριαρχική αυτή «Ορχήστρα», όπως την ονομάζει ο Α. Βουδούρης, καταργείται από 
τον Ιωακείμ τον Γ ' το 1878, Αγγ. Βουδούρη, Οι Μουσικοί χοροί της Μεγάλης του Χριστού 
Εκκλησίας κατά τους κάτω χρόνους, Μέρος δεύτερον, Εν Κωνσταντινουπόλει, 1937, σελ. 
13. Ο Ιωακείμ ο Γ ' καταργεί, στα πλαίσια των καινοτομιών που είχε επιφέρει, και την 
υπηρεσία των διακόνων γύρω από την πατριαρχική τράπεζα κατά την διάρκεια των 
γευμάτων, αντικαθιστώντας τους με λαϊκούς υπαλλήλους, κάτι που διατηρείται μέχρι 
σήμερα. Ακόμη κατήργησε και το έθιμο «του καψίματος του Ιούδα», που υπήρχε και στην 
Πόλη.
337 Ανωνύμου, Ο πρώην Κωνσταντινουπόλεως Κωνσταντίνος, Ε.Α.38(1914), σελ. 91. 
Επίσης, Β.Θ. Σταυρίδου, Οι Οικουμενικοί Πατριάρχαι 1860-σήμερον. Α ' Ιστορία, 
Θεσσαλονίκη, 1977, σελ. 378-419, του ιδίου, Η Ιερά Θεολογική Σχολή της Χάλκης, ό.π., 
σελ. 253.
338 Ιδές Μουσικές Επιτροπές της παρούσης.
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Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως339.Στον Εκκλησιαστικό Μουσικό 
Σύλλογο είχε δωρίσει πολλά ποσά και φρόντισε για την αναβάθμισή του 
διοργανώνοντας Διαγωνισμούς340.Στα 1882 η ΠΚΕκκλΕ υπό την Προεδρεία 
του Κωνσταντίνου Βαλλιάδη αναιρεί την απόφαση του Εκκλησιαστικού 
Μουσικού Συλόγου, που προβλέπει διορισμό επόπτου των ψαλτών στις 
εκκλησίες της Πόλης341. Ο Κωνσταντίνος είχε δημοσιεύσει και δύο μελέτες- 
άρθρα στις εφημερίδες της Πόλης, που δείχνουν και το ενδιαφέρον του για 
την εκκλησιαστική μουσική, αρκετά χρόνια πριν ο ίδιος εκλεγεί 
Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως342, κάτι που δείχνει και το ενδιαφέρον 
του για την μουσική παράδοση της Εκκλησίας.Ακόμη είχε αναθέσει στο Γ. 
Βιολάκη να απαλείψει το κράτημα από το οκτάηχο «Θεοτόκε Παρθένε» του 
Π. Μπερεκέτου343.

Άλλος ένας Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, κάτοχος της 
εκκλησιαστικής μουσικής και διατελέσας ψάλτης, ήταν και ο Διονύσιος ο 
Ε ' (1887-1891), επί της εποχής του οποίου συγκλήθηκε και Μουσική 
Επιτροπή. Ο ίδιος προστάτευσε και το μουσικό σύλλογο Ορφέα, που 
λειτούργησε στην Πόλη. Πολλές φορές ανέφερε στους φίλους του ότι την 
πρόοδό του εντός της Εκκλησίας και όλη την πορεία του στο Πατριαρχείο 
χρεωστά στο αναλόγιο344. Πράγματι του άρεζε η ψαλτική. Στο ενεργητικό 
του Πατριάρχου αυτού υπέρ της Μουσικής της Εκκλησίας συγκαταλέγεται 
η σύγκλιση Μουσικής Επιτροπής, αλλά και η στήριξη που παρείχε στον 
Σύλλογο Ορφέα. Οι συνολικά 37 αιτήσεις, που είχε υποβάλλει για 
ανέγερση εκκλησιών, από τις οποίες ικανοποιήθηκαν μόνο οι πέντε345,το 
κλείσιμο των Εκκλησιών της Πόλης από τις 3 Οκτωβρίου έως τις 25 
Δεκεμβρίου του 1890346, με σκοπό να αναγνωριστούν τα προνόμια που 
είχαν τεθεί σε αμφισβήτηση και που στη συνέχεια καταγράφηκαν

339Με συνοδευτικό έγγραφό του προς όλα τα σχολεία της Αρχιεπισκοπής 
Κωνσταντινουπόλεως στέλνει το Γενικό Κανονισμό των Σχολείων, αλλά και
προαναγγέλλει το Αναλυτικόν πρόγραμμα, που εκδόθηκε το 1897, και καθιερώνει μεταξύ 
άλλων και τη συστηματική και υποχρεωτική διδασκαλία της εκκλησιαστικής μουσικής, 
Ανωνύμου, Εκκλησιαστικά Έγγραφα, Ε.Α.21(1897-1898), σελ.195.
340 Ανωνύμου, η Μουσική ανά τον Ελληνισμόν, Μουσική 1914, σελ.122.
341 Πρακτικά ΠΚΕκκλΕ, Κώδικας 1881-1898, Συνεδρίαση 18.2.1882, σελ. 21.
342 Κωνσταντίνου του Ε ', (Λόγος)Περί Βυζαντινής Μουσικής, Ανατολικός Αστήρ, έτος ΚΑ ' 
περ. Β ' ,  1882 και Γραφικός Κόσμος, αρ.20, έτος Β ' ,  1882, τεύχος Μ Η ’ και Κωνσταντίνου 
του Ε ' Παρατηρήσεις τινές επί του ζητήματος της εκκλησιαστικής ημών μουσικής κατ' 
αντιπαράθεσιν προς την τετράφωνον, Νεολόγος, Κωνσταντινούπολης, έτος Δ 1 αρ. 648-9, 
φ. 9.11.7.1870.(δεν τα βρήκα).
343 Βιβλιολογία, Θεοτόκε Παρθένε πενταπλούν, Ε.Α.22(1898),σελ. 215-216.
344Το είχε εκμυστηρευτεί στον φίλο του Γ. Κωνσταντινίδη και το αναφέρει ο ίδιος, Γ. 
Κωνσταντινίδου, Η εν Αδριανουπόλει Ελληνική Κοινότης, Θρακικά 19(1944), σελ. 43.
345 Καταστατικοί πληροφορίαι περί των διοικητικών και δικαστικών πράξεων των 
Πατριαρχείων, Ε.Α.12(1887-1888), σελ. 62.
346 Ανωνύμου, Χρονολογικός Πίναξ, Εγκυκλοπαιδικόν Ημερολόγιον εικονογραφημένον, 
Σταύρου Ζερβόπουλου, Εν Κωνσταντινουπόλει, 1935, σελ.14.
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επίσημα(1891) σε εγκύκλιο της Πύλης347, όλα αυτά τοποθετούν το 
Διονύσιο αναμφισβήτητα στη χωρία των αγωνιστών Πατριαρχών.

Ο Πατριάρχης Αθηναγόρας ο Α', παρόλο που συνέβαλλε ουσιαστικά 
στην καταλλαγή ανάμεσα σε Ανατολή και Δύση, στον τομέα της μουσικής 
η στάση του υπήρξε επιφυλακτική απέναντι στην εκκλησιαστική μουσική. 
Όντας Μητροπολίτης Κερκύρας είχε εισαγάγει το 1926 στους ναούς του 
νησιού το αρμόνιο και η συνήθεια αυτή συνεχίζεται μέχρι σήμερα348. Ως 
Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως επέβαλε τη συντόμευση των Ακολουθιών 
στον Πατριαρχικό Ναό και την αντικατάσταση των αργών μελωδιών με 
σύντομες349.Από την άλλη πλευρά υποστήριξε το χορωδιακό εκκλησιαστικό 
μέλος στους ναούς της Πόλης και είχε επαφές με τους ιεροψάλτες. Γενικά 
αυτό το χρονικό διάστημα παρατηρούμε την τάση υπέρ του χορωδιακού 
μέλους350. Το 1952 στη γιορτή των Τριών Ιεραρχών έψαλλε στον 
Πατριαρχικό Ναό, εκκλησιαστική χορωδία υπό τον Αλεξ. Κεχαγιόπουλο, η 
οποία είχε κληθεί από τον ίδιο, κάτι που δεν ήταν σύνηθες351.0 
Αθηναγόρας συνεργάστηκε και με το Σύνδεσμο των Μουσικοφίλων της 
Πόλης αμέσως μετά την ίδρυσή του το 1953, αλλά και στη συνέχεια κατά 
την δεκαετία του I960352.

Εκτός από τις φιλόμουσες μορφές των Πατριαρχών, άξιο προσοχής 
είναι το έργο των μουσικών κληρικών της Αρχιεπισκοπής που πρόσφεραν 
σπουδαίες υπηρεσίες στην εκκλησιαστική μουσική. Η στελέχωση των 
διαφόρων επιτροπών του Πατριαρχείου από λόγιους και μουσικούς 
κληρικούς, αλλά και η παρουσία τους στο Πατριαρχείο προσδίδει κύρος στα 
περί της μουσικής τεκταινόμενα. Τον 19° αιώνα ζει στην Πόλη και στη 
Χάλκη για λίγο χρονικό διάστημα και ο Βαρθολομαίος ο Κουτουλμουσιανός 
ο Ίμβριος( 1772-1851), που βάζει τη σφραγίδα του στη διόρθωση των 12 
Μηναίων της Εκκλησίας. Συνθετικό μουσικό του έργο δεν αναφέρεται, 
αποκαλείται όμως σε χειρόγραφο της Σχολής Καρπενησιού, από την οποία 
ίσως διήλθε, «μουσικολογιώτατος»353. Αυτή η προσωνυμία του ως

347Γενική Παγκόσμιος Εγκυκλοπαίδεια, Πάπυρος-Λαρούς, Τόμος πέμπτος, Αθήνα 1963, 
σελ.756.
348 Γ. Φιλόπουλου Εισαγωγή στην ελληνική πολυφωνική Εκκλησιαστική Μουσική, ό.π., 
σελ. 181.
349Είχε αντικαταστήσει για παράδειγμα τις αργές Καταβασίες που ψάλλονταν πάντα στον 
Πατριαρχικό Ναό από τις σύντομες, Στ. Παπαμανωλάκη, Κωνσταντίνος Πρίγγος, Οι Ψάλτες 
του Οικουμενικού Πατριαρχείου, Αθήνα 1996, σελ. 70. Ακόμη είχε καταργήσει και το αργό 
Φώς Ιλαρόν, που μέχρι τότε εψάλλετο.
350 Αγαθαγγέλου, Μητροπολίτου Κυδωνιών, Εκκλησιαστικοί Χορωδίαι, Απόστολος 
Ανδρέας, Κωνσταντινούπολη, 20.12.1951.
351 Ανωνύμου, Αξιέπαινος μουσική προσπάθεια, Απόστολος Ανδρέας, Κωνσταντινούπολη, 
1.3.1952.
352 Ανωνύμου,{ζρασιτέχνης) Στήλη του κοινού, Ελεύθερη Φωνή, Κωνστανιτνούπολη,
16.10.1954, όπου ο επιστολογράφος αναφέρεται στη φροντίδα του Πατριάρχου.
353 Ένα χειρόγραφο του έτους 1816 μας παραδίδει ένα «Πάτερ ημών» σε ηρωικό 
εξάμετρο: «Το Πάτερ Ημών με στίχους ηρωικού εξαμέτρου από τον Μουσικολογιώτατο
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«μουσικολογιωτάτου» ασφαλώς είναι ενδεικτική των μουσικών του 
γνώσεων. Αγνωστο είναι, αν ο Βαρθολομαίος δίδαξε στη Σχολή αυτή του 
Καρπενησιού, στον Κώδικα της οποίας βρέθηκε το «Πάτερ ημών»354.0 
Βαρθολομαίος δίδαξε στην Ιερατική Σχολή του Φαναριού, στο Άγιον Όρος, 
στην Κέρκυρα και στη Βενετία.

Περί τα 1866 και 1868 έχουμε τη δράση των μουσικών Αρχιερέων 
Γάνου και Χώρας Χρυσάνθου355 και Χίου Γρηγορίου. Ο πρώτος 
συντάσσει τον Κανονισμό της Πατριαρχικής Σχολής της Εκκλησιαστικής 
Μουσικής του 1866 μαζί με τον Γερμανό Αφθονίδη και τον επίσης μουσικό 
Ηλία Τανταλίδη και στη συνέχεια συνεργάζεται με τον επίσης μουσικό Χίου 
Γρηγόριο και συντάσσουν από κοινού μετά από εντολή του Πατριάρχου 
Γρηγορίου τον Κανονισμό της Πατριαρχικής Σχολής της Εκκλησιαστικής 
Μουσικής του 1868356.

Το 1895 ως πρόεδρος της Μουσικής Επιτροπής, από την οποία 
προέκυψε αργότερα ο ΕΜΣ, τοποθετείται ο Σάμου και Ικαρίας Αθανάσιος, 
μουσικός δόκιμος και διατελέσας και αυτός ιεροψάλτης357. Επίσης μουσική 
κατάρτιση είχε και ο Μαρωνείας Νικόλαος, που ήταν Πρόεδρος του 
εκκλησιαστικού Μουσικού Συλλόγου μετά την ανασύστασή του358.

Ο Αρχιμανδρίτης Γερμανός Αφθονίδης είναι ένας από τους μεγάλους 
μουσικούς του 19ου αιώνα. Είναι ένας από τους πρώτους ιδρυτές του 
Μουσικού Συλλόγου του 1863, μεταξύ άλλων συγκαταλέγεται και στους 
κατασκευαστές πρότυπων μουσικών Οργάνων. Εκτός από το πρώτο 
Ψαλτήριο, που είχε κατασκευαστεί κυρίως με την εποπτεία του, ο ίδιος είχε

Βαρθολομαίο τον Κουτουλμουσιανό τον Ιμβριο». Γ.Α.Κ., Φ.242 Κώδικας της Ελληνικής 
Σχολής Καρπενησιού του έτους 1816.Πρόκειται για πρώτη μαρτυρία της μουσικότητας του 
ανδρός που εδώ αποκαλείται Μούσικολογιώτατος. Η χρήση του ηρωικού ή δακτυλικού 
εξαμέτρου(χρήση αρχαίων ποιητικών προτύπων) είναι τόσο παλαιό όσο και η υμνογραφία. 
Χρησιμοποιήθηκε από τον Απόλινάριο Λαοδικείας τον 4° αι., Κ. Μητσάκη, Βυζαντινή 
Υμνογραφία, Θεσσαλονίκη, 1971 , σελ. 166. Μετά τις απαγορεύσεις του Ιουλιανού στην 
Αλεξάνδρεια τον ίδιο αιώνα οι Απολινάριοι μετέφρασαν τους ψαλμούς σε ηρωϊκό 
εξάμετρο, Π. Τρεμπέλα, Εκλογή Ελληνικής Ορθοδόξου Υμνογραφίας, Αθήναι, 1949, σελ. 
143. Το 430 καταδικάζεται από το Νείλο Αγκύρας η χρήση του εξαμέτρου από τους 
Χριστιανούς, αλλά η χρήση του συνεχίστηκε και έφτασε μέσα στην λειτουργική ποίηση.

Η Σχολή του Καρπενησιού, για την οποία ελάχιστες είναι οι πληροφορίες, λειτούργησε 
από το 1645 έως το 1821, Κων. Χατζόπουλου, Ελληνικά σχολεία στην περίοδο της 
Οθωμανικής κυριαρχίας,ό.π., σελ. 109-111.
355 Γ. Παπαδοπούλου, Ιστορική Επισκόπησις, ό.π., σελ. 224.
355 Ο ίδιος ο Πατριάρχης Γρηγόριος ο Στ ' μαρτυρεί περί της μουσικότητας των δύο αυτών 
Αρχιερέων, Κανονισμός της Πατριαρχικής Σχολής της Εκκλησιαστικής Μουσικής, Εν 
Κωνσταντινουπόλει, 1868, σελ.12, επιστολή του Γρηγορίου προς τους Αρχιερείς του 
Θρόνου, για εγγραφή σπουδαστών.Η ίδια επιστολή, Β.Δ.Καλλίφρονος, Εκκλησιαστικά ή 
Εκκλησιαστικόν Δελτίον, τ. Γ ' ,  εν Κωνσταντινουπόλει,1870, σελ.39-41.
357Είχε αρχίσει την σταδιοδρομία του ως ιεροψάλτης στην ιδιαίτερη πατρίδα του την Σάμο, 
Ανωνύμου, Οι μητροπολίται του Οικουμενικού Θρόνου, Εγκυκλοπαιδικόν Ημερολόγιον I. 
Γ ' Σακελλαρϊδου, ο Φάρος της Ανατολής έτους 1902, Κωνσταντινούπολη, 1901, σελ. 111. 
Ιδές επίσης, Γ. Παπαδοπούλου, Ιστορική Επισκόπησις, ό.π., σελ.185, υποσημ. 1.
358 Ανωνύμου, Η Μουσική ανά τον Ελληνισμόν, Μουσική 1913, Κωνσταντινούπολη, 
σελ.252.
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κατασκευάσει και μία ιδιότυπη κιθάρα, πιθανώς για ίδια χρήση359. 
Διετέλεσε σημαντικό μέλος των κυριοτέρων μουσικών Επιτροπών του 
Πατριαρχείου και συνέγραψε αξιόλογο δοκίμιο για τη μουσική360. 
Συνεργάστηκε για την έκδοση του Κανονισμού της Μουσικής Σχολής του 
1866361,γνώριζε την ευρωπαϊκή μουσική και τη χρήση πολλών 
παραδοσιακών οργάνων362.

Τέλη του 19ου και αρχές του 20ού παρατηρούμε τη σπουδαία δράση 
του Μελισσηνού Χριστοδούλου, επίσκοπου Παμφίλου και μετέπειτα 
Μαρωνείας(1855-1922). Είναι από τους επισκόπους του Πατριαρχείου, που 
είχε ουσιαστική συμβολή στα θέματα της μουσικής κατά το διάστημα που 
εξετάζουμε. Ήταν απόφοιτος της Μεγάλης του Γένους Σχολής και για λίγο 
επαγγέλθηκε το δάσκαλο στη γενέτειρά του, στη συνέχεια σπούδασε στην 
Αθήνα Νομικά, όπου αναγορέυτηκε διδάκτορας363.Στα τέλη του 19ου αιώνα 
ο τύπος της Πόλης τον επαινεί για την αγάπη του προς την εκκλησιαστική 
μουσική και ο ίδιος δημοσιεύει στις εφημερίδες τις σκέψεις του364. 
Διετέλεσε μέλος της ΠΚΕκκλΕ κατά τα έτη 1909 και 1910, όπου 
συμμετείχε ενεργά στην ανάδειξη της σωστής και παραδοσιακής 
εκκλησιαστικής μουσικής με τις πολλές παρεμβάσεις και πρωτοβουλίες του. 
Είχε διατελέσει ιεροψάλτης πριν τη χειροτονία του σε κληρικό365. Οι 
δημοσιεύσεις του δεν είναι μόνο σχετικές με τη μουσική, αλλά καλύπτουν 
και τους τομείς της ιστορίας και της νομικής επιστήμης, καθώς και 
θέματα όπως εκπαίδευση και κλήρος366. Ως Αρχιμανδρίτης υπηρέτησε στη 
Φιλιππούπολη και στο Πατριαρχείο Αντιόχειας367. Επίσκοπος Παμφίλου 
εκλέγεται το 1897 από την I.Σύνοδο του Πατριαρχείου, ενώ υπηρετούσε 
ως αρχιερατικός Προϊστάμενος της Κοινότητας Ταταούλων(σήμερα 
Κουρτουλούς) της Πόλης368.Αναφέρεται μάλιστα ότι η εκλογή του σε

359 Γ. Παπαδοπούλου, Ιστορική Επισκόπησις, ό.π.,σελ. 172, υποσημ.172.
360 Αφθονίδου, Γ., Αρχιμ., Δοκίμιον περί της ελληνικής μουσικής κατ' αντιπαράθεσιν προς 
την Ευρωπαϊκήν, υπό την έποψιν της τέχνης.(Απόσπασμα ανεκδότου συγγραφής), 
«Επετηρίς του Νεολόγου Χρόνος»,Κωνσταντινούπολις, 1871, σελ. 84-99.
361 Γ. Παπαδοπύλου, Συμβολαί, ό.π., σελ.376.
362 Γ. Παπαδοπύλου, Συμβολαί, ό.π., σελ.449.
363 Θρ. Πηλείδη, Ο Μητροπολίτης Μαρωνείας Μελισσηνός Χριστοδούλου,Θρακικά,τ.7, 
Αθήνα,1936, σελ.352.
364 Ανώνυμο σημείωμα, Κωνσταντινούπολις,6.10.1899 και Μελ. Χριστοδούλου, Περί της 
καθ'ημάς Εκκλησιαστικής Μουσικής, Κωνσταντινούπολις, Κωνσταντινούπολη, 
23.10.1899,9-10.11.1899 και 9.12.1899.
365 Μελισσηνού Παμφίλου (Χριστοδούλου), Παρατηρήσεις τινες επί του τυπικού της 
εκκλησίας, Ε.Α.25(1901), σελ. 156.
366 Μελ. Χριστοδούλου, ("Αρχιμ.). Μέτρα επείγοντα, Ε.Α.19(1895-1896), σελ.229, όπου 
υποστηρίζει ότι οι μισθοί του κληρικού και του δασκάλου πρέπει να είναι αξιοπρεπείς για 
να επιτελούν σωστά το έργο τους.
367 Θρ. Πηλείδη, Ο Μητροπολίτης Μαρωνείας Μελισσηνός Χριστοδούλου, ό.π., σελ.352.
368 Εκλογή του Αρχιμανδρίτου Μελισσηνού.(Χριστοδούλου) σε Επίσκοπο Παμφίλου 
(Οκτώβριος 1897), Ε.Α.21(1897-1898), σελ. 282.
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επίσκοπο, έγινε «τη αιτήσει της Κοινότητος Ταταούλων»369.Στην Κοινότητα 
αυτή της Πόλης, μία από τις πλέον ανθηρές, ο Μελισσηνός καταγγέλλεται 
από τα πρώτα έτη κιόλας της υπηρεσίας του ως επίσκοπος, κάτι που όμως 
δε στάθηκε εμπόδιο στην εμπιστοσύνη του Πατριαρχείου προς το 
πρόσωπό του: Το 1898 γίνεται συλλογή 165 υπογραφών από τους ενορίτες 
με τη δικαιολογία της «παραμέλησης και παραγνώρισης» των καθηκόντων 
του, το Πατριαρχείο όμως απορρίπτει την αίτηση «ως μη περιεχσύσης 
σαφείς κατηγορίας κατά του επισκόπου»370. Οι ενορίτες επανέρχονται και 
κατά τα επόμενα δέκα-δεκατρία χρόνια, που ο Μελισσηνός υπηρετεί στην 
ενορία τους, εξακολουθούν να ζητούν την απομάκρυνσή του με διάφορες 
δικαιολογίες, όπως οικονομικά θέματα και παρ' ενορίαν πράξεις. Τρεις 
φορές συνολικά η ΠΚΕκκλΕ ασχολείται με το θέμα του Μελισσηνού, 
προβαίνοντας μόνο σε μία σύσταση, κάτι που ασφαλώς δείχνει ότι δεν ήταν 
τεκμηριωμένες οι κατηγορίες των ενοριτών371. Κατά τη διάρκεια της 
υπηρεσίας του σ' αυτή την πλούσια κοινότητα της Πόλης ο Μελισσηνός 
συγγράφει και ειδικό σύγγραμμα για τη συνοικία αυτή της Πόλης. Στο έργο 
του αυτό αξιολογεί με άριστο και συστηματικό τρόπο τα διασωθέντα μέχρι 
τότε Αρχεία της Κοινότητας και μας δίδει σπουδαίες και πάσης φύσεως 
πληροφορίες για την περιοχή αυτή. Δεν αγνοεί και τα θέματα της ψαλτικής 
ιστορίας στον ενοριακό ναό του Αγίου Δημητρίου, δίνοντας σημαντικές 
πληροφορίες γι' αυτά372. Και στην Εκκλησιαστική Μουσική Σχολή η δράση 
του Μελισσηνού υπήρξε σημαντική. Διετέλεσε μέλος της Εφορίας της 
Σχολής και μέλος εξεταστικών Επιτροπών. Το 1913 επισημαίνει την ανάγκη 
της περαιτέρω ανάπτυξης της εκκλησιαστικής χορωδίας, διότι κατά τη 
γνώμη του η δραστηριοποίηση της πολυφωνικής μουσικής με χορωδίες 
στις ανώτερες κυρίως κοινωνικές τάξεις της Πόλης κάνει επιτακτική την 
ανάγκη δημιουργίας εκκλησιαστικών χορών373. Το 1914 εκλέγεται 
Μητροπολίτης Μαρωνείας, αλλά μεταβαίνει στην έδρα του το 1919 και μετά 
από δύο χρόνια απεβιώνει στη Θάσο374.

Στους κληρικούς, που υποστήριξαν ευρύτερα τη Μουσική στην 
Πόλη, ασφαλώς πρέπει να προστεθεί και ο εθνομάρτυρας Μητροπολίτης

369 Γερμανού, Μητροπολίτου Σάρδεων, Επισκοπικοί κατάλογοι των Επαρχιών της 
Ανατολικής και Δυτικής Θράκης,Θρακικά, 6(1935), σελ.111.
370 Πρακτικά ΠΚΕκκλΕ, Κώδικας 1898-1902, Συνεδρίαση 8.5.1898, σελ. 12.
371 Πρακτικό ΠΚΕκκλΕ, Κώδικας 1913-1916, Συνεδριάσεις 4.10.1913, 18.10.1913, 
1.11.1913 και 13.12.1913.
372 Μελισς. Χριστοδούλου,Τα Ταταύλα, ήτοι ιστορία των Ταταούλων, Κωνσταντινούπολις, 
1914.
373 Μελισσηνού, Παμφίλου, Η εκτέλεσις της Ιεράς Ψαλμωδίας παρ' ημίν, Μουσική 1913, 
Κωνσταντινούπολη, σελ.57.
374 Θρ. Πηλείδη, Ο Μητροπολίτης Μαρωνείας Μελισσηνός Χριστοδούλου, ό.π., 
σελ.352.Σύμφωνα όμως με το Γερμανό Σάρδεων ο θάνατός του συνέβη στις 10.2.1922, 
Γερμανού, Μητροπολίτου Σάρδεων, Επισκοπικοί κατάλογοι των Επαρχιών της Ανατολικής 
και Δυτικής Θράκης,Θρακικά, 6(1935), σελ.89.
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Σμύρνης Χρυσόστομος375, που παρείχε υλική υποστήριξη στον ΕΜΣ, 
εκδίδοντας τον Κανονισμό του έτους 19 1 4376. Στη Δράμα, αλλά και στην 
μετέπειτα επαρχία του τη Σμύρνη, ιδρύει φιλαρμονικές και μουσικούς 
Συλλόγους377. Στη Σμύρνη ιδρύει το Μουσικό Σύνδεσμο Ιεροψαλτών378 
και συμπαραστέκεται στους ψάλτες αυτής της πόλης379.

Ένας άλλος κληρικός, που είχε επαφές με την Πόλη, ήταν ο λόγιος 
και μουσικός ιερέας Συμεών Α. Μανασσείδης, που καταγόταν από την Αίνο 
της Ανατολικής Θράκης. Το 1912 υποβάλλει στο Πατριαρχείο «Ακολουθία 
επι τη Αλώσει», που ο ίδιος είχε συντόξει, προκειμένου αυτή να εγκριθεί 
από την ΠΚΕκκλΕ και στη συνέχεια να ψάλλεται στους ναούς κατά την 
επέτειο της Άλωσης. Η Επιτροπή δέχεται να τη μελετήσει και να 
αποφασίσει380, αλλά μάλλον απαντάει αρνητικά381. Είχε συγγράφει και ένα 
μουσικό βιβλίο με τίτλο Εκλογή που περιείχε αξιόλογα μουσικά μέλη382. 
Πίστευε ότι η μουσική πρέπει να διδάσκεται ως υποχρεωτικό μάθημα στα 
σχολεία, οι ιεροψάλτες πρέπει να έχουν μουσική παιδεία, να γνωρίζουν ένα 
μουσικό όργανο και να είναι σωστοί επαγγελματίες383.Παραβλέπει βέβαια το 
γεγονός ότι οι ψάλτες και οι μουσικοδιδάσκαλοι στην καθόλου ιστορία της 
μουσικής προέρχονται από όλες τις κοινωνικές τάξεις και από όλα τα 
επαγγέλματα χωρίς να είναι πάντα επαγγελματίες384. Στα 1910 υπηρετεί ως

375 Ο Χρυσόστομος είχε χειροτονηθεί διάκονος και ιερέας από τον μουσικό Πατριάρχη 
Κωνσταντίνο τον Ε' (Βαλλιάδη), ο οποίος και τον τοποθέτησε Μέγα Πρωτοσύγκελλο. Επί 
Ιωακείμ του Γ ’ εξελέγη Μητροπολίτης Δράμας και στη συνέχεια μητροπολίτης Σμύρνης, 
Ο Μητροπολίτης Σμύρνης Χρυσόστομος, Βιογραφικόν σημείωμα. Εν Αθήναις, 1929, 
σελ5.Επίσης ιδές, Ανωνύμου, Ο Μητροπολίτης Σμύρνης Χρυσόστομος, Νέον Πνεύμα, 
Κωνσταντινούπολη, 1908, σελ.321.
376Είχε εκτυπωθεί με δαπάνη του Μητροπολίτη Σμύρνης Χρυσοστόμου που ήταν 
πνευματικό ανάστημα του Κωνσταντίνου Βαλλιάδη, πρώτου ιδρυτή του ΕΜΣ, Κανονισμός 
του εν Κωνσταντινουπόλει Εκκλησιαστικού Μουσικού Συλλόγου, ιδρυθέντος τω 1898, Εν 
Κωνσταντινουπόλει, 1914, σελ.46.
377Κοντά στο τεράστιο κοινωνικό έργο που επιτέλεσε στις Μητροπόλεις του 
(Εκπαιδευτήρια, Γυμναστήρια, Ορφανοτροφεία, Γηροκομεία, κ.ά.), σημαντικό ρόλο παίζει 
και η μουσική, Ο Μητροπολίτης Σμύρνης Χρυσόστομος,ό.π., σελ.6, 9, 10.
3780  Χρυσόστομος είχε ιδρύσει Μουσική Σχολή στην Μητρόπολή του, Ανωνύμου, 
Εκκλησιαστική Μουσική, Ε.Α. 36(1912), σελ. 153.
379 Ανωνύμου, Η μουσική ανά τον Ελληνισμόν, Μουσική1912,Κωνσταντινούπολη, σελ. 
97.1δες επίσης και Ιωνίας Φόρμιγγος, Η ανασύστασις του Συνδέσμου των Ιεροψαλτών 
Σμύρνης, Φόρμιγξ, Αθήνα, 15-31.8.1910.
380 Πρακτικά ΠΚΕκκλΕ, Κώδικας 1908-1913, Συνεδρίαση 4.5.1912, σελ. 162.
381 Στις συνεδριάσεις της ΠΚΕκκλΕ των επομένων ετών δεν υπήρξε καμία σχετική 
απόφαση με το θέμα αυτό.
382 Βρίσκεται ανέκδοτο στην Πατριαρχική Βιβλιοθήκη στην Κωνσταντινούπολη, Σ. 
Μανασσείδου εξ Αίνου, Εκλογή Μουσικών Ποιημάτων, χειρόγραφο δεμένο, 1894.
383 Είναι αυστηρός στην κρίση του για τους ερασιτέχνες ψάλτες, που ανήκουν σε άλλα 
επαγγέλματα: Αποκαλούνται ειρωνικά «Διδασκαλίσκοι, παντοπώλες, υποδηματοποιοί »,Σ. 
Μανασσείδου, Ανάγκην τον ποιητήν μουσικόν είναι και τον μουσικόν ποιητήν, Φόρμιγξ, 
Αθήνα, 13-30.11.1909.
384 Γ. Αγγελινάρα, Βυζαντινά έντυπα μουσικά βιβλία με τραγούδια και ακολουθίες, 
Καθημερινή, Αθήνα, 15.1.1987.
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Εφημέριος στις Φέρρες της Θράκης385. Ασχολείται και με την δημοτική 
ποίηση και δημοσιεύει μία πραγματεία σύντομη για τη νέα μέθοδο της 
Μουσικής386. Στα 1922 αναφέρονται χειρόγραφα του ιδίου στο 
Πατριαρχείο, την εξέταση των οποίων μάλιστα, η ΠΚΕκκλΕ είχε ζητήσει από 
την Ιερά Σύνοδο387

δ) Η Εκκλησία, οι ψάλτες, οι μουσικοί που δίδαξαν στις Σχολές.

Η εκκλησιαστική και κοινωνική θέση των ψαλτών, η σχέση τους με 
τους παράγοντες του ναού, στον οποίο ψάλλουν, με τα αρμόδια 
εκκλησιαστικά όργανα του Πατριαρχείου, οι σχέσεις προς αλλήλους και 
προς τους πιστούς, είναι σημαντικά στοιχεία για την εκτίμηση της 
προσφοράς τους στην ψαλτική τέχνη. Η Εκκλησία θεωρεί τους ψάλτες ως 
κατώτερους κληρικούς και έτσι αυτοί έχουν εκ των πραγμάτων μία 
ιδιότυπη θέση στην Εκκλησία. Από την μια είναι κατώτεροι κληρικοί και 
συγκαταλέγονται από το 1914 μεταξύ των κατωτέρων κληρικών388, από 
την άλλη ζουν με το λαϊκό στοιχείο και η εν γένει ζωή τους είναι κοντά 
στους λαϊκούς με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Οι ψάλτες ασκούν διάφορα 
επαγγέλματα, όπως οι υπόλοιποι, αλλά υπάρχουν και αυτοί που είναι 
αποκλειστικά ψάλτες κάποιου ενοριακού ναού σε καθημερινή βάση και οι 
οποίοι έχουν την ψαλτική ως κύριό τους επάγγελμα. Οι Πρωτοψάλτες και 
οι Λαμπαδάριοι του πατριαρχικού ναού ασκούν κατ' αποκλειστικότητα το 
λειτούργημά τους.

Η Εκκλησία τους εκτιμά ιδιαίτερα και τους θεωρεί σημαντικό 
παράγοντα της κάθε ενορίας. Αυτό το γεγονός διαφαίνεται από το ότι σε 
εγκυκλίους και επιστολές Πατριαρχών που στέλνονται στις ενορίες για 
ποικίλα πομαντικά και άλλα θέματα άσχετα με την ψαλτική389, αλλά και

385Γεωργ. Πρωγάκη, Μουσική Συλλογή, Εν Κωνσταντινουπόλει 1910, Τόμος 
Γ' (Λειτουργία), σελ.563, στον κατάλογο φ ιλ ο μο ύσ ω ν  σ υ ν δ ρ ο μη τ ών .

Σ.Μανασσείδου, εξ Αίνου, Η Νέα Μουσική Γραφή, Κωνσταντινούπολις, 
Κωνσταντινούπολη, 20-5-1897.
387 Πρακτικά ΠΚΕκκλΕ,Κώδικας 1919-1923, Συνεδρίαση 17.8.1922, σελ.355.
^«Πάντες οι εν τοις ναοίς της Αρχιεπισκοπής υπηρετούντες φάλται και δομέστικοι, 
μεταξύ των κατωτέρων κληρικών καταλεγόμενοι, εξαρτώνται εκ της Μεγάλης 
Αρχιδιακονίας κα υπάγονται τη δικαιοδοσία της Πατριαρχικής Κεντρικής Εκκλησιαστικής 
Επιτροπής»,Πρακτικά ΠΚΕκκλΕ, Κώδιξ ετών 1913-1916, Συνεδρίαση 3.7.1915, σελ. 274. 
Ιδές και Παράτημα, όπου όλες οι Διατάξεις περί ιεροψαλτών.
389 Οι Πατριαρχικές Εγκύκλιοι ή Επιστολές αρχίζουν ως εξής: «Εντιμότατοι κληρικοί της 
καθ' ημάς του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας και ευλαβέστατοι ιερείς, οι ψάλλοντες εν ταις 
εκκλησίαις της Πόλεως, του Γαλατά και του καθ' ημάς Καταστένου και λοιποί πάντες 
ευλογημένοι Χριστιανοί»,Εκκλησιαστικά έγγραφα, Ε.Α.17(1893-1894), σελ.190, Έγγραφο 
του Πατριάρχου Νεοφύτου, Ε.Α.22(1898), σελ.22, έγγραφο του Πατριάρχη Κωνσταντίνου 
και Ι.Σταυρίδου, Συλλογή Πατριαρχικών και Συνοδικών Εγκυκλίων, Εν
Κωνσταντινουπόλει, 1900, σελ. 167, 169,170,208,227, όπου και έγγραφα διαφόρων 
Πατριαρχών με την σχεδόν όμοια εισαγωγική προσφώνηση.
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των επισκόπων προς τις ενορίες, που αποστέλλονται για διάφορα 
εκκλησιαστικά και ποιμαντικά θέματα, αμέσως μετά από τους κληρικούς, 
τους ιερείς και τους μοναχούς προσφωνούνται ως αποδέκτες της 
επιστολής ή της εγκυκλίου οι ψάλτες του ναού, ως «οι ψάλλοντες εν τω 
ναώ»390. Ακολουθούν, στις εγκυκλίους αυτές, οι Επίτροποι και οι «λοιποί 
απαξάπαντες χριστιανοί», αλλά και ανάλογα με την περιοχή οι άλλοι 
παράγοντες της ενορίας. Αυτή η παράδοση διατηρήθηκε πολλά χρόνια στην 
Εκκλησία, όχι μόνο στην Πόλη, όπως προαναφέρθηκε, αλλά και στις άλλες 
επαρχίες του Οικουμενικού Θρόνου. Ο απόλυτος σεβασμός και η 
αναγνώριση της αξίας τους από την Εκκλησία και η αντιμετώπισή τους 
ως κατώτερων κληρικών διαφαίνεται από την παραπάνω εκκλησιαστική 
αυτή πρακτική. Αυτή η εκκλησιαστική πράξη διατηρείται επί πολλά 
χρόνια, αλλά ατονεί κατά τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα. Από τις 
αρχές αυτού του αιώνα και στο εξής παύουν να μνημονεύονται οι 
«ψάλλοντες» ως παραλήπτες των Πατριαρχικών Επιστολών και 
Εγκυκλίων391.

Η αρμοδιότητα επί των ψαλτών του Πατριαρχικού Ναού, όπως είναι 
φυσικό, ανήκε πάντα στον ίδιο τον Πατριάρχη. Οι Πρωτοψάλτες392 
διαμένουν σε οικία του Πατριαρχείου δίπλα στο Πατριαρχείο και σιτίζονται 
εκεί. Ο Πατριάρχης διορίζει και παύει τον Πρωτοψάλτη και το Λαμπαδάριο 
του Πατριαρχικού ναού του Αγίου Γεωργίου. Για να καταλάβει κανείς τη 
θέση του Πρωτοψάλτη έπρεπε πρώτα να υπηρετήσει ως Ααμπαδάριος, και 
πρωτύτερα ως Δομέστιχος των Πατριαρχικών αναλογίων393. Και ενώ η 
πράξη αυτή φαίνεται σε μεγάλο μέρος να εφαρμόστηκε, συχνά 
αναφέρονται διαμάχες που προέρχονται από την καταστρατήγηση των 
διατάξεων αυτών περί προαγωγής των ψαλτών του Πατριαρχείου394. Εκτός

390 Η μνημόνευση των ψαλλόντων απαντά και σε επιστολές ή εγκυκλίους Μητροπολιτών 
που δεν απευθύνονται αποκλειστικά στους ψάλτες, αλλά στην ενορία.Έτσι το 1812 ο 
Μυτιλήνης Καλλίνικος απευθυνόμενος σε χωριά του νησιού αναφέρει επακριβώς: «ο/ 
ψάλλοντες εν ταις εκκλησίαις των τριών χωρίων», Ιακ. Κλεομβρότου, Μητροπολίτου 
Μυτιλήνης, Mytilena Sacra,Τόμος Δ ' ,  Θεσσαλονίκη, 1981, σελ. 124. Το έτος 1826 ο 
Λαρίσσης Μελέτιος αναφέρει: «Ευλαβέστατοι ιερείς, οι ψάλλοντες εν τη εκκλησία της καθ' 
ημάς Μητροπόλεως Λαρίσσης, τίμιοι μαΐστσρες των ευλογημένων ρουψετίων..», Μ. Γ. 
Βαρβοϋνη, Ενοριακοί Ναοί και παραδοσιακή θρησκευτική συμπεριφορά, Αθήνα, 1995, 
σελ. 256-257.
3910  Πατριάρχης Γερμανός ο Ε ’ στην πρώτη του «Απόδειξη», δεν μνημονεύει πλέον τους 
ψάλλοντας, κάτι που απ' ότι φαίνεται επικράτησε και στη συνέχεια, Πατριαρχική Απόδειξις 
προς τους Ορθοδόξους της Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως, Ε.Α. 37(1913), σελ. 69.
392 Για τους Πρωτοψάλτες ιδές Μ. Γεδεών, Πρωτοψάλται του Πατριαρχικού Ναού, 
Ε.Α.4(1883-1884), σελ.644-645 και X. Γ. Πατρινέλη, Πρωτοψάλται, Ααμπαδάριοι και 
Δομέστικοι της Μεγάλης Εκκλησίας, Μνημοσύνη,τ.Β’ ,Αθήναι,1969, σελ. 63-69.
393 Αγγ. Βουδούρη, Οι Μουσικοί χοροί της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας κατά τους 
κάτω χρόνους, Εν Κωνσταντινουπόλει, 1935, σελ. 3.
394 Στα 1916 ξεσπά διαμάχη ανάμεσα στον Πρωτοψάλτη I. Ναυπλιώτη και τους Αν. 
Μιχαηλίδη Α ’ Δομέστιχο και Δ. Καραγιαννόπουλο, Β 'Δομέστιχο. Ο Καραγιαννόπουλος 
πρώτα διαμαρτύρεται προς την ΠΚΕκκλΕ γιατί δεν προήχθη από Β 'σ ε  Α ' Δομέστιχος παρ'
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από αυτό, η υπηρεσία ως Λαμπαδαρίου δεν σήμαινε αναγκαστικό και τη 
μελλοντική του προαγωγή σε Πρωτοψάλτη του Πατριαρχικού Ναού395.Οι 
Ψάλτες προσλαμβάνονται και παύονται με Πατριαρχικό Πιττάκιο396, το 
οποίο αποτελεί και τη σημερινή πράξη του Πατριαρχείου και εκδίδεται για 
τους ψάλτες του Πατριαρχικού Ναού397. Αυξημένες, τέλος, ήταν οι 
υποχρεώσεις των ψαλτών του Πατριαρχικού Ναού: Εκγυμνάζουν τους 
κανονάρχες του Πατριαρχικού Ναού, αλλά και τους ψάλτες της 
Αρχιεπισκοπής398, διδάσκουν στη Μουσική Σχολή, οσάκις αυτή λειτουργεί, 
αλλά και στα εκπαιδευτήρια της Πόλης399, είναι μέλη των Μουσικών και 
άλλων σχετικών με τη λατρεία Επιτροπών, ακολουθούν πάντα τον 
Πατριάρχη στις μεταβάσεις του σε ναούς εντός και εκτός Πόλης, 
μελοποιούσαν ειδικά άσματα, ωδές και παιάνες για τους Πατριάρχες, όταν 
υπάρχει ειδικός λόγος400, ψάλλουν εκτός «διφθέρας»401 και είναι 
υπεύθυνοι για την εφαρμογή των τυπικών διατάξεων των Ακολουθιών 
εντός του Πατριαρχικού Ναού402. Λόγω της «πολυχρονίου τριβής» με την

όλο, που όπως αναφέρει ο ίδιος, είχε όλα τα προσόντα, Πρακτικά ΠΚΕκκλΕ, Κώδικας 
1916-1919 Συνεδρίαση 24.1.1916 σελ. 247. Ίδιος επανέρχεται μετά από λίγα χρόνια 
μετά του Β ' Δομεστίκου και ζητούν να τιμωρηθεί ο Πρωτοψάλτης I. Ναυπλιώτης, γιατί δεν 
επηρέασε τις εκλογές ενώ θα μπορούσε, Πρακτικά ΠΚΕκκλΕ, Κώδικας 1916-1919, 
Συνεδρίαση, 1.2.1919, σελ. 239.
395Στα 1881 το Πατριαρχείο παύει από την θέση του λόγω «προβεβηκυίας ηλικίας» τον 
Λαμπαδάριο Νικόλαο Στογιάννοβιτς, ο οποίος ψάλλει από το 1837 στα Πατριαρχεία, αλλά 
και τους δύο Δομεστίχους του Πατριαρχικού Ναού. Ανωνύμου, Εκκλησιαστικά χρονικά, 
Ε.Α.2(1881), σελ.63. Ο Στογιάννοβιτς τελικά παραμένει μένει στη θέση του μέχρι τον 
Ιανουάριο του 1888 οπότε και συνταξιοδοτείται ισοβίως από το ταμείο του πατριαρχικού 
Ναού με ποσό 7.200 γροσίων ανά έτος και με δωρεάν οικία όπως και πριν, Ανωνύμου 
Εκκλησιαστικά Χρονικά, Ε.Α.12(1887-1888), σελ. 77.
396 Ανωνύμου, Εκκλησιαστικά χρονικά, Ε.Α. 3(1881-1882), σελ. 710 και Ε.Α. 3(1881- 
1882), σελ. 63.
397 Ιδές Παράρτημα της παρούσης, Πατριαρχικά πιττάκιο διορισμού.
398 Πρακτικά ΠΚΕκκλΕ, Κώδικας 1881-1898, Συνεδρίαση της 29.10.1887, σελ.102.
399 Ο Ιωάννης Πρωτοψάλτης, ο Κ. Πρίγγος, ο Β. Νικολαΐδης, ο I. Ναυπλιώτης δίδαξαν 
όντας Πρωτοψάλτες σε διάφορα ελληνικά σχολεία της Πόλης. (Ιδές Μουσική στα σχολεία 
της παρούσης).

Για τα Ονομαστήρια των Πατριαρχών μελοποιούνται ειδικές ωδές από τους 
πρωτοψάλτες, Μ. Γεδεών, Φανάριον και αι περί αυτώ συνοικίσι, ό.π, σελ. 47. Παιάνες για 
τον Πατριάρχη, αλλά και για τους ευεργέτες δημοσιεύονται από τον I. Ναυπλιώτη, 
Φόρμιγξ, ό.π. και από τον Μάρκο Βασιλείου, Ασματα Εκλησιαστκά και σχολικά, ό.π., 
καθώς και στο τεύχος Ωδαί, ό.π, του 1907. Ιδές στο Παράρτημα επιλογή παρομοίων 
ασμάτων. Περισσότερα για το περιεχόμενο των παραπάνω έργων ιδές Μουσική στα 
σχολεία της παρούσης.
401 Κ. Ψάχου, Ευστράτιος Παπαδόπουλος, ό.π., 15-31.5.1909.
402 Σχετικά με τη σχέση των εκάστοτε Πρωτοψαλτών του Πατριαρχικού Ναού με το 
τυπικό των Ακολουθιών ο Μ. Γεδεών αναφέρει τα εξής αξιοπρόσεκτα: «1838 κατά 
Ιούλιον, εκδίδεται εκ του τυπογραφείου αδελφών Ιγνατιάδου 'τυπικόν εκκλησιαστικόν 
κατά το ύφος της του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας,εκ μακράς της πείρας και πολλών 
σημειώσεων των κατά καιρούς χρηματισάντων πρωτοψαλτών συλλεγέν, και εκδοθέν παρά 
Κωνσταντίνου πρωτοψάλτου της Μεγάλης Εκκλησίας'.Το βιβλίον απαρτίζουσι σελίδες 
στ' +242(ών αι είκοσιν έξ κατάλογος συνδρομητών, αλλ' η τελευταία γνωστοποίησις των 
ονομάτων των 9 τέκνων του πρωτοψάλτου τούτου).Σημ. Ο Κωνσταντίνος υπέβαλε το 
χειρόγραφον αυτού τω τε τότε πατριαρχούντι Γρηγορίω Στ', και τω προ αυτού
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τάξη και το τυπικό της Εκκλησίας, καθοδηγούν ακόμη και τον Πατριάρχη 
«εις τα εν τω ναώ καθήκοντα αυτού»403.

Ενώ η επί των πατριαρχικών ψαλτών εξουσία είναι αποκλειστικά 
υπόθεση του Οικουμενικού Πατριάρχου, η δικαιοδοσία της ενορίας επί των 
ψαλτών απετέλεσε, όπως προαναφέρθηκε, συχνά πεδίο διαφορών και 
προβληματισμού ανάμεσα στην ΠΚΕκκλΕ και στις εκκλησιαστικές επιτροπές 
των κοινοτήτων της Πόλης. Οι σχέσεις των ιεροψαλτών των ενοριακών 
ναών με την εκκλησιαστική επιτροπή του ναού, δηλ. τα θέματα της 
δικαιοδοσίας επί των διορισμών και μετακινήσεων των ψαλτών, είχαν 
ρυθμιστεί ήδη από το 1868 με το Γενικό Κανονισμό των ιερών εκκλησιών 
της Κωνσταντινούπολης, ο οποίος εκδόθηκε από το Οικουμενικό 
Πατριαρχείο και με βάση αυτόν η εκκλησιαστική επιτροπή κάθε ενορίας έχει 
όλες τις εξουσίες επί των ψαλτών του ναού: «Εις την δικαιοδοσίαν της 
Επιτροπής ανήκει ο διορισμός, η παύσις και ο κανονισμός της μισθοδοσίας 
των ψαλτών, κανοναρχών, κανδηλαπτών, ως και η επιτήρησις της 
ενεργείας των καθηκόντων αυτών, τηρουμένων ως προς τους ψάλτας των 
διατάξεων του περί τούτων ιδιαιτέρου Κανονισμού της Μεγάλης 
Εκκλησίας»404. Αργότερα οι αρμοδιότητες αυτές πέρασαν στην 
ΠΚΕκκλΕ405.Οι ψάλτες των ναών προσλαμβάνονται από την Επιτροπή και η 
οποία συντάσσει τακτικό συμβόλαιο με τους ψάλτες406.

Σε άμεση συνάρτηση με την απαίτηση του Πατριαρχείου για 
δημιουργία χορών στον Πατριαρχικό Ναό μπορούμε να πούμε ότι βρίσκεται 
το «Ομοιόμορφον εν τω ψόλλειν», που άλλωστε είναι απαραίτητο για τη 
συγκρότηση χορωδίας. Κατά τα χρόνια που ερευνάμε η Εκκλησία δείχνει 
ιδιαίτερη επιμονή στο θέμα της δημιουργίας χορών. Με την ίδρυση του 
Εκκλησιαστικού Μουσικού Συλλόγου γίνεται επιτακτική η ανάγκη 
δημιουργίας χορών. Το 1900 προτείνεται η καταγραφή όλων των ειδών 
«φωνών» της Πόλης, με σκοπό η χορωδία που θα δημιουργηθεί να είναι 
άρτια οργανωμένη407.Για το ίδιο θέμα άλλωστε εκδίδεται από το 
Πατριαρχείο, σε συνεργασία με τον Εκκλησιαστικό Μουσικό Σύλλογο, ειδικό

Κωνσταντίω τω Α'.Είχεν όμως υπ' όψιν και τυπικός σημειώσεις του προ του 1821 
Πατριάρχου Κυρίλλου Σ τ’», Μ. I. Γεδεών, Πατριαρχικοί Εφημερίδες. Ειδήσεις εκ της 
ημετέρας Εκκλησιαστικής Ιστορίας 1500-1912, Εν Αθήναις 1936, σελ. 401-402.
403 Αγγ. Βουδούρη, Οι Μουσικοί χοροί της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας κατά τους 
κάτω χρόνους, Εν Κωνσταντινουπόλει, 1935, σελ. 4. Για «την φροντίδα και επιστασίαν 
του τυπικού» προβλέπονταν πρόσθετη αμοιβή, Μ. Γεδεών, Αμοιβαί των μουσικών, Ε.Α. 
29(1905), σελ. 44.
404 Γενικός Κανονισμός των εν Κωνσταντινουπόλει Ιερών Εκκλησιών, Εκ του Πατριαρχικού 
Τυπογραφείου, 1868, σελ. 6.Πρόκειται για το Κεφάλαιο Α ' του Κανονισμού που καθορίζει 
τα καθήκοντα των εκκλησιαστικών επιτροπών των ναών, οι οποίοι εκλέγονταν από 
συνέλευση των ενοριτών.
405Ιδές αναλυτικά, ΠΚΕκκλΕ της παρούσης.
406 Πρακτικά ΠΚΕκκλΕ, Κώδικας 1913-1916, Συνεδρίαση 8.8.1914, σελ.113 και Πρακτικό 
ΠΚΕκκλΕ, Κώδικας 1913-1916, Συνεδρίαση 24.12.1915, σελ. 308, όπου μνημονεύονται 
τα συμβόλαια.
λ07Λ. Νικοκλέους, Καταρτισμός Μουσικού Εκκλησιαστικού χορού, ΠΕΑ, Γ '(1900), σελ.100.
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τεύχος μ' αυτό τον τίτλο και στο οποίο γνωματεύουν πολλοί λόγιοι 
μουσικοί της εποχής, κληρικοί και λαϊκοί408. Η προσπάθεια προκειμένου να 
ιδρυθούν χοροί ιεροψαλτών, που θα εκτελούν ομοιόμορφα τα μέλη, είναι 
καταφανής και κατά τα επόμενα χρόνια409, διότι και στους πατριαρχικούς 
χορούς, εκτός των δομεστίκων και ολίγων «αγύμναστων κανοναρχών», 
δεν υπήρχε χορωδιακή απόδοση410.

Η εμμονή αυτή του Πατριαρχείου σαφώς καταδεικνύει ότι οι 
μονωδίες των ψαλτών ήταν σε ημερήσια διάταξη στις εκκλησίες της Πόλης, 
όπου δεν υπήρχε η προθυμία για δημιουργία χορών411. Η φροντίδα του 
Πατριαρχείου για δημιουργία χορού δεν αφορά βέβαια μόνο τον 
Πατριαρχικό Ναό για τον οποίο το Πατριαρχείο προτρέπει επανειλημμένα 
τους Πρωτοψάλτες να δημιουργήσουν χορωδίες Κανοναρχών. Έτσι, μετά 
από σχετική σύσταση στους Πρωτοψάλτες I. Ναυπλιώτη και Κ. Κλάββα που 
γίνεται από την ΠΚΕκκλΕ, οι ίδιοι προτείνουν τρεις άξονες, όπου μαζί με 
την εκγύμναση και δημιουργία χορού Κανοναρχών, από τους καλλίφωνους 
μαθητές της Μουσικής Σχολής προτείνουν να βελτιωθούν οι χοροί της 
Αρχιεπισκοπής, αλλά και τα μουσικά τεμάχια, «τα οποία πρέπει να 
ψάλλονται πανταχού»412. Το Πατριαρχείο σ' αυτή την περίοδο 
παρακολουθεί το θέμα και επανέρχεται, μετά από πέντε χρόνια. Τους 
προτρέπει να ψάλλουν εν χορώ για το «γόητρον, του Πατριαρχικού Ναού» 
αλλά «και των ιδίων», και με τρόπο αντάξιο των παραδόσεων του «Εθνικού 
Κέντρου»412. Μετά από ένα χρόνο έχουμε την ανάμιξη της Ιεράς Συνόδου 
του Πατριαρχείου στο ίδιο θέμα, που με σημείωμά της καλεί την ΠΚΕκκλΕ 
να μελετήσει το θέμα του καταρτισμού των χορών του Πατριαρχικού Ναού. 
Η ΠΚΕκκλΕ αποφασίζει να απαντήσει ότι επανειλημμένα έχουν γίνει 
συστάσεις γι' αυτό το θέμα στους Πρωτοψάλτες414. Μετά από ένα χρόνο ο 
Μέγας Αρχιδιάκονος αναλαμβάνει πρωτοβουλία για νέες συστάσεις415. Από

408 Γνωμοδοτήσεις περί του ομοιομόρφως ψάλλειν επ ' Εκκλησίας, αναγνωσθείσα κατά 
την 65πν γενικήν Συνεδρίαν του Εκκλησιαστικού Μουσικού Συλλόγου, εν 
Κωνσταντινουπόλει, εκ του Πατριαρχικού Τυπογραφείου, 1906.
409 Στα 1914, επί προεδρίας του Αγκύρας Γερβασίου, η ΠΚΕκκλΕ καλεί τους ψάλτες εκ 
περιτροπής να συστήσουν χορό, Ανωνύμου, Η μουσική ανά τον Ελληνισμόν, 
Μουσική(1914), Κωνσταντινούπολη, σελ. 85.
410 Ανωνύμου, Η Μουσική ανά τον ελληνισμόν. Μουσική 1912,Κωνσταντινούπολη, σελ.25.
411 Στα 1912 ο Γ. Παχτϊκος ζητά την σύσταση ειδικής επιτροπής προκειμένου να μελετήσει 
το θέμα της χορωδιακής ψαλμωδίας, Ανωνύμου, η Μουσική ανά τον Ελληνισμόν, Μουσική 
(1914), Κωνσταντινούπολη, σελ. 121-122.
412 Πρακτικά ΠΚΕκκλΕ, Κώδικας 1913-1916, Συνεδρίαση 31.3.1914, σελ. 65.
413 Σύσταση γίνεται και πάλι στον Ιάκωβο Ναυπλιώτη, αλλά και στον Ε. Βιγγόπουλο, 
Πρακτικά ΠΚΕκκλΕ, Κώδικας 1916-1919, Συνεδρίαση 3.7.1919 σελ. 301.
414Πρακτικά ΠΚΕκκλΕ, Κώδικας 1919-1923, Συνεδρίαση 5.8.1920, σελ. 150. Πράγματι 
είχαν γίνει και άλλες συστάσεις πριν από δύο μήνες στους ίδιους που παρευρέθηκαν στη 
συνεδρίαση, Πρακτικά ΠΚΕκκλΕ, Κώδικας 1919-1913, Συνεδρίαση 10.6.1920, σελ. 96.
415 Παρίστανται ο Πρωτοψάλτης I. Ναυπλιώτης και ο Λαμπαδάριος Ε. Βιγγόπουλος και η 
ΠΚΕκκλΕ τους συνιστά να φροντίσουν να βελτιώσουν τους Πατριαρχικούς χορούς. Ο δε
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την άλλη πλευρά, γίνονται συχνές συστάσεις, αφορμής δοθείσης, και 
στους ψάλτες των ενοριών της Πόλης γι' αυτό το θέμα από την 
ΠΚΕκκλΕ416.

Μουσικοί κύκλοι της Πόλης διαμαρτύρονται συχνά για τον 
περιορισμό του χορού σε ναούς της Πόλης, συχνά σε δύο μόνο άτομα417, 
καθώς επίσης και για τις «ακατάρτιστες» παιδικές φωνές στον Πατριαρχικό 
Ναό418, κάτι που απ' ό,τι φαίνεται, είχε επικρατήσει εκείνη την εποχή και 
είχε ως συνέπεια το ακουστικό αποτέλεσμα να «λυμαίνεται τας ακοάς των 
εκκλησιαζομένων»419.Α\/αφέροντα\ επίσης και διορισμοί ατόμων σε 
ψαλτικές θέσεις δίχως να έχουν τα κατάλληλα προσόντα420.

Οι συνεχείς προτροπές της Επιτροπής, στις οποίες αναφερθήκαμε, 
αλλά και η κριτική που ασκείται για την ανυπαρξία χορωδιακού μέλους δε 
σημαίνει βέβαια και την παντελή απουσία του. Στα 1906 είχε δημιουργηθεί 
στις Βλαχέρνες μουσικός χορός με δασκάλους τον I. Ναυπλιώτη και τον 
Κ. Κλάββα, που αποτελούνταν από καλλίφωνους μαθητές της Σχολής421. 
Το 1913 και πάλι ο Κ. Κλάββας είχε αναλάβει τη διεύθυνση χορού με 
προτροπή Αρχιερέως422.Στους ίδιους βέβαια έγιναν αργότερα και οι 
συστάσεις, στις οποίες αναφερθήκαμε.Πολύ αξιόλογες υπήρξαν οι 
χορωδιακές εμφανίσεις του Εκκλησιαστικού Μουσικού Συλλόγου καθόλη τη 
διάρκεια της λειτουργίας του, προ πάντων στο πρώτο τέταρτο του 20ού 
αιώνα. Ο Σύνδεσμος Μουσικοφίλων, τέλος, έχει να επιδείξει συνεχή 
χορωδιακή παρουσία στην Πόλη επί 50 περίπου συναπτά έτη423.

Πολλές ήταν οι διαμαρτυρίες για τους αδαείς και κακόφωνους ψάλτες 
στην Πόλη, που ψάλλουν μόνοι, χωρίς κάποια χορωδία σε ναούς, κατά 
τρόπο που δεν μπορεί κανείς να κατανοήσει τα ψαλλόμενα και με «ένρινον 
και υπνωτικόν ύφος», και οι οποίοι με τις χειρονομίες και γελοίους

Μ. Αρχιδιάκονος «αναλαμβάνει την εποπτείαν των Πατριαρχικών χορών»,Πρακτικά 
ΠΚΕκκλΕ, Κώδικας 1919-1923, Συνεδρίαση 25.8.1921, σελ. 271.
416 Η ΠΚΕκκλΕ κάνει συστάσεις στον Πολυχρόνιο Π. Παχείδη, ιεροψάλτη του ναού της 
Ευαγγελίστριας να δημιουργήσει χορούς από Κανονάρχες και Δομεστίκους, Πρακτικά 
ΠΚΕκκλΕ, Κώδικας 1913-1916, Συνεδρίαση της 9.4. 1915, σελ. 228. Το 1920 ο πρώην 
Καισαρείας Αμβρόσιος αυξάνει το μισθό του ψάλτη του Σωτήρος Χριστού Γαλατά μετά την 
υπόσχεσή του να βελτιώσει τους χορούς της εκκλησίας αυτής, Πρακτικά ΠΚΕκκλΕ, 
Κώδικας 1919-1923, Συνεδρίαση 15.4.1920, σελ. 72.
417 «Εις και μόνος δεξιός ψάλτης, εις και μόνος αριστερός μετά 2-3 δομεστίχων και τινων 
αγυμνάστων κανοναρχών Ιδού οι χοροί του Πατριαρχικού Ναού»,Ανωνύμου, Η μουσική 
ανά τον Ελληνισμόν, Μουσική 1913, Κωνσταντινούπολη, σελ. 25-26.
4'ΒΜάρκ. Βασιλείου, Επισκόπησις της καταστάσεως της Βυζαντινής μουσικής εν 
Κωνσταντινουπόλει, Ε.Α. 32(1908), σελ. 39.
419 Μόρκ. Βασιλείου, Επισκόπησις της καταστάσεως της Βυζαντινής μουσικής, ό.π.
420 Ανωνύμου, Η μουσική ανά τον Ελληνισμόν, Μουσική 1913, σελ.226.
421 Ανωνύμου, Εκκλησιαστικά Χρονικά, Μουσική Σχολή, Ε.Α.30(1906), σελ.583 και 599.
422Μετά από εισήγηση του Μαρωνείας Νικολάου και του Γ. Παπαδοπούλου αλλά και του 
ΕΜΣ ανατίθεται σε επταμελή επιτροπή η μέριμνα για τον σχηματισμό χορού, Τη 
διεύθυνση αναλαμβάνει ο Κ. Κλάββας, Ανωνύμου, Η Μουσική ανά τον Ελληνισμόν, 
Μουσική 1913, Κωνσταντινούπολη, σελ. 225.
423 Ιδές για την χορωδία του Εκκλ. Μουσικού Συλλόγου και του Συνδέσμου στο Μουσικοί 
Σύλλογοι της παρούσης.
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μορφασμούς «διαστρέφουν τα άσματα από αμάθεια και κακοφωνία»424. Οι 
διαμαρτυρίες αυτές προς τους ψάλτες εκφράζονται και δια του τοπικού 
τύπου, ο οποίος φιλοξενεί στις στήλες του παρόμοιες «φωνές 
δυσαρέσκειας»425. Η κριτική τις περισσότερες φορές αφορά τους ψάλτες 
που θεωρούνται οι κύριοι υπεύθυνοι426, και όχι αυτή καθ' εαυτή την 
εκκλησιαστική μουσική, για την οποία υπάρχει απόλυτος σεβασμός427. 
Σαφώς δεν απουσιάζουν και οι θετικές σκέψεις για τα μουσικά 
τεκταινόμενα στην Πόλη, που εκφράζονται και αυτές δια του τύπου428.

Στα πλαίσια του ποιοτικού ελέγχου των ψαλλομένων είχε καθιερωθεί 
περί τα τέλη του 1887 μία ιδιότυπη επιτροπή ελέγχου, που συνεδρίαζε στο 
Πατριαρχείο μία φορά την εβδομάδα και εξέταζε την καταλληλότητα των 
ψαλτών των εκκλησιών της Πόλης429.Αυτή η επιτροπή είχε ως μέλη της και 
κληρικούς και δραστηριοποιούνταν υπό την επίβλεψη της ΠΚΕκκλΕ430, 
σύμφωνα όμως και με την προϋπάρχουσα παράδοση στην Πόλη ήδη από το 
1868, κατά την οποία όλοι οι ψάλτες υποχρεώνονταν να εκγυμνάζονται 
δύο φορές το μήνα «κατά χορούς προς γενικήν και ομοιόμορφον και 
ομοιόμορφον τακτοποίησιν και διατήρησιν του κοσμίου και σοβαρού ύφους 
της Μεγάλης Εκκλησίας» από τους μουσικοδιδάσκαλους της Πατριαρχικής 
Σχολής της Εκκλησιαστικής Μουσικής του 1868431. Τότε είχε απαγορευθεί η 
«χοροστάσιά» των αδόκιμων και «πρωτοπείρων» ψαλτών», χωρίς την

424 Γ. Κρητικού, ιατρού, Η εκκλησιαστική ημών μουσική, Ταχυδρόμος, Κωνσταντινούπολη, 
1-2.8.1900.
425 Σε οξεία κριτική προσκρούει ο ψάλτης Κοντοσκαλίου της Πόλης Παρησσιάδης για τη 
μη τήρηση του ήχου της Κυριακής, αλλά και για τον «τεταρτοπλαγιοδευτερόπρωτο» που 
έψαλλε, Σ. Ρηγοπούλου- Θ. Γεωργιάδου, Διατριβαί, Κωνσταντινούπολις, 
Κωνσταντινούπολη, 5.5.1901.
426 Είναι η εποχή που είναι πυκνές οι εναντίον τους φωνές. Αυτοί θεωρούνται οι μοναδικοί 
υπεύθυνοι για τον ξεπεσμό και την πτώση της εκκλησιαστικής μουσικής, Ανωνύμου, [Εις 
Ορθόδοξος], Περί της καθ' ημάς Εκκλησιαστικής Μουσικής ή κατηγοριών αναίρεσις, 
Κωνσταντινούπολις, Κωνσταντινούπολη, 23.11.1899. Ο Ανώνυμος συγγραφέας 
αναφέρεται και στις επιδράσεις που ασκεί και το ευρωπαϊκό μέλος στους ψάλτες.
427 Γενικά ο τύπος αλλά και οι εκδόσεις της Πόλης, αλλά και κατά το διάστημα που 
ερευνούμε, τονίζουν την απλότητα του μέλους της εκκλησιαστικής μουσικής αλλά και την 
αναγκαιότητα της κατανοητής μελωδίας με την οποία πρέπει να ψάλλονται οι ύμνοι. Αυτό 
γίνεται και με προτροπή της Μεγάλης Εκκλησίας, Ν Περσίδου, Φιλόχριστος Ερμηνεία των 
ιερών τελετών της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας, Εν Κωνσταντινουπόλει, 1864, σελ. 
7,8 και Προλεγόμενα, άνευ αρ. σελίδας.
428 Α.Γ. Κολόμβου, Ο ρυθμός εν τοις άσμασι της Εκκλησίας, Κωνσταντινούπολις, 
Κωνσταντινούπολη, 31.5.1900.0 Ρώσος μουσικός Σοκολώφ δέχεται τους ένρινους 
φθόγγους μετά από επίσκεψή του στην Πόλη, Ανωνύμου, Εντυπώσεις ξένου περί της 
ημετέρας Εκκλησιαστικής Μουσικής, Ε.Α.26(1902),σελ. 385.
429 Πρακτικά ΠΚΕκκλΕ, Κώδικας 1881-1898, Συνεδρίαση 29.10.1887, σελ. 102.
430 Ο Γ. Βιολάκης είχε ζητήσει ως μέλη της να είναι ο Μυτιλήνης Κωνσταντίνος και ο 
Λήμνου Ιωακείμ, Πρακτικά ΠΚΕκκλΕ, Κώδικας 1881-1898, Συνεδρίαση 29.10.1887, σελ. 
102.
431Κανονισμός της Πατριαρχικής Σχολής της Εκκλησιαστικής Μουσικής, Εν 
Κωνσταντινουπόλει, 1868, σελ.6(άρθρο Σ Τ ')  και σελ. 8 (άρθρο I B ' ).Περισσότερα για τη 
Σχολή ιδές ενότητα Πατριαρχικές σχολές της Εκκλησιαστικής Μουσικής.
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προηγούμενη δοκιμασία των δώδεκα δασκάλων της Σχολής και χωρίς να 
έχουν την έγγραφη άδεια της Εφορίας της Σχολής432. Αρχές του 20ού 
αιώνα και ο Εκκλησιαστικός Μουσικός Σύλλογος προέτρεπε τους ψάλτες 
να φοιτήσουν στη Μουσική Σχολή που είχε ιδρύσει, ακριβώς κατά τα 
πρότυπα αυτής της Μουσικής Σχολής του 1868.

Η φροντίδα που επιδεικνύουν οι Οικουμενικοί Πατριάρχες δεν 
εξαντλείται στα διοικητικά και τα δικαστικά αυτά θέματα που έχουν σχέση 
με τους ψάλτες, οι οποίοι και εποπτεύονται από την ΠΚΕκκλΕ, αλλά 
άπτεται και της ουσίας της ψαλτικής, δηλ. της εκτέλεσης του μέλους που 
ρυθμίζεται με εγκυκλίους. Αυτό είναι και το ενδιαφέρον του Πατριαρχείου 
για το μουσικό αποτέλεσμα στους ναούς.

Τον Ιανουάριο του 1880 ο Πατριάρχης Ιωακείμ ο Γ ' στέλνει δύο 
Εγκυκλίους «Τοις εν Κωνσταντινουπόλει Ιεροψάλταις»433, όπου στην μεν 
πρώτη δίνεται έμφαση στην καταπολέμηση των κατηγοριών εναντίον της 
εκκλησιαστικής μουσικής, στην αντιμετώπιση των νέων τάσεων αλλά στην 
ανάδειξη του «λαμπρού τούτου αδάμαντος» και στην «εκκαθάρισή» του 
από τις κηλίδες που έβαλε ο χρόνος434, στη δε άλλη που εκδόθηκε μετά 
από λίγες μέρες, προτρέπονται οι ψάλτες να ψάλλουν από εγκεκριμένα 
μουσικά βιβλία, τα μουσικά μέλη που προεπιλέγονται από την Εκκλησία435.

Άλλη προσπάθεια του Πατριαρχείου, προκειμένου αυτή τη φορά να 
συντομευτούν οι ακολουθίες, να καθοριστούν επακριβώς τα μέλη που 
ψάλλονται, καθώς επίσης και να περιοριστούν οι «εξουσίες» των ψαλτών 
στις εκκλησίες, γίνεται στις αρχές του 20ού αιώνα με την Εγκύκλιο που 
στέλνει και πάλι ο Οικουμενικός Πατριάρχης Ιωακείμ ο Γ ’ αμέσως μετά 
την έναρξη της δεύτερης Πατριαρχίας του το 190 1436. Σ ' αυτή την 
εγκύκλιο, που περιέχει λεπτομερώς και πάλι τα ψαλτέα μέλη των 
ακολουθιών του Εσπερινού, του Όρθρου και της Λειτουργίας, γίνεται μία 
προσπάθεια συνειδητοποίησης του υψηλού υπουργήματος του ιεροψάλτη 
εκ μέρους του, αλλά και της υπακοής που πρέπει να έχει προς τον 
εκάστοτε προεξάρχοντα των Ακολουθιών. Στην ίδια εγκύκλιο γίνονται 
ρυθμίσεις για τη χρονική διάρκεια των Ακολουθιών,προφανώς για να

432Κανονισμός της Πατριαρχικής Σχολής της Εκκλησιαστικής Μουσικής, Εν 
Κωνσταντινουπόλει, 1868, σελ.8 (άρθρο Στ ')κα ι Εγκύκλιος του Γρηγορίου του Στ' στο 
τέλος του Κανονισμού, σελ. 14.
433 Η πρώτη στις 2.1.1880 και η δεύτερη στις 8.1.1880, Γ. Παπαδοπούλου, Συμβολαί, 
ό.π.,σελ. 420-424 και Αντ. Αλυγιζάκη, Μελωδήματα Ασκήσεων Λειτουργικής, 
Θεσσαλονίκη, 1996, σελ. 43-45. Επίσης Π.Κηλτζανίδου, Προυσαέως, Διατριβαί περί της 
Ελληνικής Εκκλησιαστικής Μουσικής, ό.π., σελ.39-42 .
434 Γ. Παπαδοπούλου, Συμβολαί, ό.π. σελ. 421.
435 Απαγορεύονται «διά λόγους ούς οίδεν η Εκκλησία»τα Ανοιξαντάρια και το Οκτάηχο 
Θεοτόκε Παρθένε, τα Κρατήματα στη Λειτουργία και τα «λεγάμενα λειτουργικά», Αντ. 
Αλυγιζάκη, Μελωδήματα Ασκήσεων Λειτουργικής, ό.π., σελ. 45.
436Η περί Ιεροψαλτών Εγκύκλιος της Μεγάλης Πρωτοσυγκελλίας, Φόρμιγξ, Αθήνα, 
1.1.1902.
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αποφευχθούν τα πολύ αργά μέλη, και καθορίζεται ο χρόνος του 
αρχιερατικού εσπερινού στη μία ώρα και ένα τέταρτο437. Σε συνάρτηση μ' 
αυτό ανανεώνεται η απαγόρευση για το αργό «Θεοτόκε Παρθένε» του 
Πέτρου Μπερεκέτου, που αποσκοπούσε μάλλον στην αποφυγή της 
εκτέλεσής του μόνο εντός του Πατριαρχικού ναού και όχι στους ναούς της 
Αρχιεπισκοπής438. Εκείνο που απ' ό,τι φαίνεται, επανακαθιερώθηκε από την 
Εγκύκλιο αυτή και διατηρήθηκε μέχρι τις μέρες μας στις καθημερινές 
Λειτουργίες στον Πατριαρχικό Ναό αλλά και εν μέρει και στο Άγιον Όρος, 
είναι η «χύμα» απαγγελία των «Λειτουργικών», κάτι που στις ενοριακές 
εκκλησίες της Πόλης δεν εφαρμόστηκε439. Σχετικά με αυτό, το 1907 ο Κ. 
Ψάχος διαμαρτύρεται για το ότι το μουσικό βιβλίο «Δύο Μέλισσαι» στην 
αρχή του φέρει την έγκριση του Πατριαρχείου και παρ' όλα ταύτα περιέχει 
τα «Λειτουργικά» και τα «Αξιόν Εστι» όλων των ήχων440.Στο ίδιο θέμα των 
Λειτουργικών επανέρχεται ο Κ.Ψάχος μετά από δύο χρόνια, επιτιθέμενος 
αυτή την φορά εναντίον όσων «ουδέ καθ' ύπνον ωνειρεύθησάν ποτέ την 
υπό της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας παραδεδειγμένην φωνητικήν 
παρόδοσιν» και υπεραμυνόμενος της χύμα απαγγελίας των441.

Μία άλλη προσπάθεια, για καταρτισμό καταλόγου κλασσικών 
μουσικών μαθημάτων, αναφέρεται το 1915 με το σχηματισμό μίας 
επιτροπής του Εκκλησιαστικού Μουσικού Συλλόγου που θα υπέβαλλε αυτά 
στον Πατριάρχη, προκειμένου να εξαπολυθεί εγκύκλιος της Μεγάλης 
Πρωτοσυγκελλίας442. Η επιτροπή αυτή αποτελούνταν από τους καθηγητές 
της Σχολής και μέλη του Εκκλησιαστικού Μουσικού Συλλόγου I.

437 Η περί Ιεροψαλτών Εγκύκλιος της Μεγάλης Πρωτοσυγκελλίας, ό.π., 1.1.1902.
438 Και στην προηγούμενη Εγκύκλιο της 8ης Ιανουαρίου του 1880 υπάρχει η συγκεκριμένη 
απαγόρευση γι ’ αυτό το μάθημα του Μπερεκέτου. Το μάθημα αυτό εψόλλετο και στον 
Πατριαρχικό Ναό. Στα 1875 ψάλθηκε στον Εσπερινό της Αγίας Ευφημίας, χοροστατούντος 
του Πατριάρχη Ιωακείμ του Β ' ,  από το Γεώργιο Ραιδεστινό, όπως αναφέρει σε επιστολή 
του σε εφημερίδα αυτήκοος μάρτυρας, Ανώνυμο σημεϊωμα(Δ.Π.), Νέα Εφημερίς, 
Κωνσταντινούπολη, 13.1.1899. Ο ίδιος αναφέρει ακόμη στην ίδια επιστολή ότι παρ’ όλο 
που ο Ιωακείμ ο Γ ' ήταν ο πρώτος που το απαγόρευσε, εν τούτοις ο ίδιος επιτρέπει στον 
τότε Πρωτοψάλτη του Αγίου Νικολάου Γαλατά, να το ψάλλει στις πανηγύρεις. Με εντολή 
του Πατριάρχη Κωνσταντίνου του Ε ' το κράτημά του αντικαταστάθηκε με λόγια του 
κειμένου από το Γ. Βιολάκη, Ανώνυμο Σημείωμα,Ε.Α.22(1898), σελ.216.(Να γίνει 
έλεγχος)
439Η απαγόρευση αυτή υπάρχει και πάλι στην Εγκύκλιο της 8πς Ιανουαρίου 1880. Η 
πρακτική αυτή των λειτουργικών στο ύφος του Αποστόλου και του Αξιόν Εστι σε β 'ή χο  
μαρτυρείται το 1958 στο Άγιο Όρος και στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης, Λαζ. 
Ψαλτόπουλου, Το Άγιον Όρος Άθω, Απόστολος Ανδρέας, Κωνσταντινούπολη, 21.11.1956.
440Κων. Ψάχου, Τα εγκρινόμενα μουσικά κείμενα, Φόρμιγξ, Αθήνα, 15-30.9.1907. Ο 
Ψάχος στο σημείωμά του δεν αναφέρει τον συγγραφέα. Πρόκειται για το έργο του 
Αγαθαγγέλου Κυριαζίδου, τ .α 'κα ι β ' ,  Κωνσταντινούπολις, 1906.
441 Κ. Ψάχου, Επιστολιμαία Διατριβή, Φόρμιγξ, Αθήνα, 18-28.2.1909.
442 Ανωνύμου, Η Μουσική ανά τον Ελληνισμόν, Μουσική 1915, Κωνσταντινούπολη, σελ.54.
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Ναυπλιώτη, Κ. Κλάββα, Ν. Καμαράδο, Β. Ονουφριάδη, Γ. Πρωγάκη και Φ. 
Παπαδόπουλο443.

Μέχρι και πριν από λίγες δεκαετίες η Εκκλησία συνέχιζε την 
παράδοση των Εγκυκλίων προς τους ψάλτες. Στα 1951 επί Αθηναγόρου 
του Α ' στέλνεται και πάλι μία εγκύκλιος, η τελευταία σχετική με τα 
ψαλτικά θέματα μέχρι σήμερα, που υπενθυμίζει με διάφορες υποδείξεις 
και προτροπές τα προς την Εκκλησία καθήκοντα και τις υποχρεώσεις των 
ιεροψαλτών και βέβαια περιλαμβάνει γενικές θέσεις και όχι εξειδικευμένες 
αναφορές σε ψαλτικά θέματα, όπως οι προηγούμενες444.

Από την ύπαρξη πολλών επαναληπτικών προτροπών της Εκκλησίας 
προς τους ψάλτες, με τις εγκυκλίους αυτές του 20ού αιώνα, καταδεικνύεται 
το γεγονός ότι οι ψάλτες της Πόλης στα χρόνια μετά την τελευταία 
εγκύκλιο του 1880 εξακολουθούν να ψάλλουν μέλη, τα οποία η Εκκλησία 
δεν επιθυμούσε. Τέτοια μέλη είναι τα μέλη της Παπαδικής αλλά και άλλα 
νεότερα, που δεν υπήρχαν στη μουσική παράδοση του Πατριαρχείου, όπως 
για παράδειγμα τα Λειτουργικά445. Η Εκκλησία βέβαια με τις παραπάνω 
εγκυκλίους δε σκοπεύει να περιορίσει την εφαρμογή της εκκλησιαστικής 
μουσικής στους ναούς. Επιθυμεί να προστατεύσει την ψαλτική τέχνη από 
την αυθαιρεσία και την κατά το δοκούν ερμηνεία των κλασικών μουσικών 
μαθημάτων. Θα πρέπει κανείς να δικαιολογήσει απόλυτα τις ενέργειες της 
Μεγάλης Εκκλησίας για την περιφρούρηση του παραδοσιακού μέλους της, 
που κατά τον Ψάχο είναι αναπόσπαστο μέρος και του σωστού ύφους της 
εκκλησιαστικής μουσικής446. Και αυτό διότι με την πάροδο των δεκαετιών 
μπορεί με τις συνεχείς διασκευές και τροποποιήσεις του παραδοσιακού 
μέλους αυτό να μετατραπεί σε εντελώς διαφορετικό από το πρώτο γνήσιο 
μέλος που εκδόθηκε από μεταγραφή-ανάλυση της παλιάς σημειογραφίας 
και να είναι σχεδόν ένα εντελώς νέο μέλος447. Η απαγόρευση των αργών 
μουσικών μαθημάτων της Παπαδικής με τις εγκυκλίους που

443Ανωνύμου, Η Μουσική ανά τον Ελληνισμόν, Μουσική 1915, Κωνσταντινούπολη, σελ.54.
444 Πρακτικά ΠΚΕκπΕ, Κώδικας 1943-1956, Συνεδρίαση 28.6.1951, σελ. 224. Η εγκύκλιος 
εξαπολύθηκε σεπτή εντολή της ΑΘΠ του Πατριάρχου με αριθμό πρωτ.778, «Περί 
καθηκόντων και υποχρεώσεων των ιεροψαλτών».
445 Μ. Βασιλείου, Επισκόπησις της καταστάσεως της Βυζαντινής Μουσικής, ό.π., σελ.39, 
όπου ο Μάρκος Βασιλείου επιβεβαιώνει την απαγόρευσή τους. Ακόμη επί I. Ναυπλιώτη 
στον πατριαρχικό ναό ουδέποτε ψάλλονταν. Στυλ. Σεφεριόδη, Ιωάννης Κουκουζέλης, 
Ιάκωβος Ναυπλιώτης, οι Ψάλται, Αθήνα, 1976, σελ.69.
446«Η εκκλησία, ου μόνον μέλη ωρισμένα, επί καθιερωμένων κλασικών γραμμών 
μεμελοποιημένα παρεδέχθη και επέβαλλεν, αλλά και ιδιαιτέραν διά ταύτα απαγγελίαν και 
απόδοσιν καθιέρωσε, το κοινώς καλούμενο ύφος», Κων Ψάχου, Περί ύφους, Φόρμιγξ, 
Αθήνα, 15-31.1.1908.
447 Αυτό φαίνεται από τις συγκρίσεις τριών πολύ γνωστών μελωδιών της Μεγάλης 
Εβδομάδας Έγινε σύγκριση από δέκα έντυπα μουσικά βιβλία από το 1820 έως το 1971. 
Ενώ η μελωδίες παραδίδονται ακριβώς με τον ίδιο τρόπο για πολλές δεκαετίες, στο 
γύρισμα του αιώνα, αυτό μεταβάλλεται και έτσι οι μελωδίες παρουσιάζουν τις πρώτες 
διαφοροποιήσεις σχετικά με το μέλος.
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προαναφέρθηκαν, εκτός του ότι αποσκοπούσε στην προστασία της 
μουσικής παράδοσης του Πατριαρχικού Ναού, μάλλον απέβλεπε και στην 
παρεμπόδιση εκτέλεσής των από αδαείς ψάλτες των ενοριών448. Εκτός από 
την αυστηρή εκτέλεση όμως των παραδοσιακών μελών, που τρόπον τινά 
επιβάλλεται ιδιαίτερα στον Πατριαρχικό Ναό, αλλά και σε πολλούς ναούς 
της Πόλης, δίνεται σημασία στο λεγόμενο «άγραφο τυπικό». Αυτό αφορά 
τους ήχους που επικράτησε να ψάλλονται κατά τις γιορτές, αλλά και που 
γενικά ρυθμίζει τη συμπεριφορά των ψαλτών στο αναλόγιο449. Αυτές οι 
διατάξεις τηρούνται και εφαρμόζονται κατά μεγάλο ποσοστό και σήμερα 
από τους ψάλτες της Πόλης, πολλές φορές και με θρησκευτική ευλόβεια.

Με αφορμή τα ψαλτέα μέλη, το τυπικό της Εκκλησίας, αλλά και τη 
μη αποδοχή του ενός ψάλτη από τον άλλο450, δημιουργούνται διάφορες 
παρεξηγήσεις, μάλλον γραφικές, μεταξύ των ψαλτών, αλλά και με την 
εποπτεύουσα αρχή των ψαλτών, που είναι η ΠΚΕκκλΕ. Έτσι στα 1899 και 
με αφορμή το Τροπάριο της Κασσιανής, που έπρεπε να ψαλεί από αριστερό 
ψάλτη, ο δεξιός ψάλτης κάποιου ναού Δ. Βουτσινάς απείλησε να 
παραιτηθεί, θέλοντας να το ψάλει ο ίδιος451. Υπάρχουν βέβαια και πολλές 
περιπτώσεις αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας των ψαλτών. Ο Π. Παχείδης 
για παράδειγμα είχε καταβάλει όλο το ποσό στον Αλέξανδρο Βυζάντιο, για 
να εκδόσει το Μουσικό Δωδεκαήμερο452. Εντυπωσιακή υπήρξε η 
συνεργασία των ψαλτών της Πόλης κατά την περίοδο της λειτουργίας του 
Εκκλησιαστικού Μουσικού Συλλόγου.

Το 1914 ο Ιεροψάλτης του ιερού Ναού Παναγίας Καφατιανής του 
Γαλατά I. Βασιλειάδης υποβάλλει παραίτηση, διότι αρνήθηκε να

^ Ο ι επιτροπές προσλάμβαναν πολλές φορές τον καλλίφωνο αλλά μη γνώστη της τεχνικής 
της μουσικής ο οποίος εκτελούσε τα μαθήματα κατά το δοκούν και ερμήνευε αυθαίρετα 
τη μουσική. Αυτό συνέβαινε και με την παλαιό παρασημαντική, Αγαθαγγέλου, Επισκόπου 
Ελαίας,Θράκη-Μουσική, Εγκυκλοπαιδικόν Ημερολόγιον Σταύρου Ζερβόπουλου, 
Εικονογραφημένον, έτος δεύτερον 1935. Εν Κωνσταντινουπόλει 1934, σελ.146.
449 Η άγραφη αυτή παράδοση που εφαρμόζεται ακόμη και σήμερα στον Πατριαρχικό Ναό, 
αλλά και σε άλλους της Πόλης, καθώς και στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης, καθορίζει τον 
ήχο που πρέπει να ψαλεί σε Δεσποτικές και Θεομητορικές εορτές, την Κυριακή των 
Βαΐων, τα Θεοφάνεια, κτλ. Ακόμη επιβάλλει στους ψάλτες να κατεβαίνουν από το στασίδι 
τους όταν ο Αρχιερέας εισέρχεται στο ναό ,ή όταν αυτός ψάλλει, όταν ψάλλεται η 
«Τιμιωτέρα»,Γ\ «Δοξολογία» και σε πολλά άλλα σημεία της Λειτουργίας, Κ. Ψάχου, Το 
Άγραφον Τυπικόν, Φόρμιγξ, Αθήνα, 15.2.1910.
450 Χαρακτηριστική είναι η έκφραση του Ν. Τωμαδάκη για τους ψάλτες: «Οι Ιεροψάλται 
μας νομίζουν όλοι ότι ο καθείς είναι κανών της παραδόσεως και ουδείς παραδέχεται τον 
άλλον»,Ν. Β. Τωμαδάκη, Η Βυζαντινή Υμνογραφία και ποίησις, Αθήναι, 1965, τομ.2, έκδ. 
3η, σελ. 230.
451Δεν υπάρχει αναφορά στο ναό που έψαλλε, Ανωνύμου(Είς Ιεροψάλτης), Νέα Εφημερίς, 
Κωνσταντινούπολη, 22.4.1899.0 Παχτϊκος αναφέρει ότι οι σχέσεις των ψαλτών δεν ήταν 
αυτή που έπρεπε, Ανωνύμου, Η μουσική κίνησις παρ' ημίν, Μουσική 1915, 
Κωνσταντινούπολη, σελ. 97.
452 Αλ. Βυζαντίου, Μουσικόν Δωδεκαήμερον, Εν Κωνσταντινουπόλει, Τύποις Ανατολικού 

Αστέρος, 1884, σελ.κη ’ ,εισαγωγή.
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«συμμορφωθεί προς το επικρατήσασαν καθεστώς κατά το οποίον η 
ακολουθία του Νυμφίου κατά την Μ. Τρίτην ψάλλεται δίς»453. Ο Βασίλειος 
Ονουφριάδης, Πρωτοψάλτης και δάσκαλος της Μουσικής Σχολής, είχε 
κατηγορηθεί ότι έψαλλε τους Αίνους και το Δοξαστικό της Εορτής της 
Πεντηκοστής σε χειροτονία ιερέως που έγινε κατά την δεύτερη Λειτουργία 
της Κυριακής, ενώ το Τυπικό προέβλεπε ότι μόνο άλλη μέρα εκτός 
Κυριακής μπορούν να ψαλλούν τα παραπάνω454. Στα 1915, ο 
Πρωτοψάλτης I.Ναυπλιώτης κατηγορείται από τον Αρχιδιάκονο Γεώργιο 
γιατί έψαλε επίτηδες πανηγυρικότατα, σε Λειτουργία για τα ονομαστήρια 
του Μυτιλήνης Κυρίλλου, «ωσεί επράκειτο περί πανηγύρεως του 
Πατριαρχικού Ναού»455. Στα 1956 ο Πρωτοψάλτης Κωνσταντίνος Πρίγγος 
έχει λεκτικό επεισόδιο με το Λαμπαδάριο Θρ. Στανίτσα, εντός του 
Πατριαρχικού Ναού, με αφορμή τη μη συνέχιση του μέλους του 
«Αναστάσεως ημέρα» από το Λαμπαδάριο και τη δημιουργία χασμωδίας στο 
Πατριαρχικό Ναό εν ώρα ακολουθίας του Εσπερινού της Αναστάσεως456.Το 
γεγονός εξοργίζει την ΠΚΕκκλΕ, που εκδικάζει την υπόθεση σε δύο 
Συνεδριάσεις και στη συνέχεια επιβάλλει κυρώσεις και στους δύο 
Πρωτοψάλτες457. Η συνεργασία τους πάντως υπήρξε αγαστή, καθ 'όλη  τη 
διάρκεια της θητείας τους στον Πατριαρχικό Ναό, αλλά και στο Σύνδεσμο 
Μουσικοφίλων458.

453 Πρακτικά ΠΚΕκκλΕ, Κώδικας 1913-1916, Συνεδρίαση 26.3.1914, σελ.58.
454 Ο Β. Ονουφριάδης στέλνει επιστολή προς την Επιτροπή αντί να παραστεί ο ίδιος και 
εκθέτει τις απόψεις του. Ισχυρίζεται ότι, εφόσον η Ακολουθία της Κυριακής εψάλη 
κανονικά και επρόκειτο για δεύτερη Λειτουργία δεν δεσμευόταν από το τυπικό να εκλάβει 
την β'Λειτουργία ως Ακολουθία μίας άλλης μέρας. Χάριν «μεγαλοπρεπούς διεξαγωγής της 
τελετής» και μόνο αυτός ήταν ο λόγος που εψάλησαν. Η ΠΚΕκκλΕ τον ξανακαλεί για να 
εκθέσει τις απόψεις του διά ζώσης, Πρακτικό ΠΚΕκκλΕ, Κώδικας 1916-1919, σελ.152-154. 
Σε μία άλλη περίπτωση κατηγορήθηκε διότι δεν επέστρεψε τα 75 βιβλία των Εγκωμίων 
που είχε δανιστεί από τον Αρχιμ. Παγκράτιο και η ΠΚΕκκλΕ τον ανάγκασε να πληρώσει 
την αξία τους, που ήταν 375 γρόσια, Πρακτικά ΠΚΕκκλΕ, Κώδικας 1916-1919, Συνεδρίαση 
3.9.1919, σελ.354 και 355.
455 Ανωνύμου, Η Μουσική ανά τον Ελληνισμόν, Μουσική1915, σελ.55.Εδώ πρόκειται για 
παλαιές διαφορές των κληρικών του Πατριαρχείου με τον Ιάκωβο, που «εκφράστηκαν» με 
την παραπάνω καταγγελία. Ο Ιάκωβος είχε τιμωρηθεί από τον Πατριάρχη Γερμανό με 
εκκλησιαστική αργία για την «ανοίκειον αυτού συμπεριφοράν» κατά τη διάρκεια 
Πατριαρχικής χοροστασίας στο ναό του Αγίου Νικολάου Γαλατά, αλλά και
γ ι ' απαρασκηνιακές ενέργειες, ιδές προηγούμενη υπος.
456 Το περιστατικό απασχολεί δύο φορές την ΠκεκκλΕ, η οποία τους καλεί να δώσουν 
εξηγήσεις και τους επιπλήττει, Πρακτικά ΠΚΕκκλΕ, Κώδικας 1943-1956, Συνεδρίαση
6.6.1956, σελ.470-472.Πα'ντως αποδεικνύεται η φιλοτιμία τους για την τήρηση της τάξης.
457 Τους επιβάλλει να ετοιμάσουν χορωδία κανοναρχών το καλοκαίρι και απαγόρευση 
μετάβασης στο εξωτερικό «ίνα μεριμνήσωσι διά τον καταρτισμόν χορωδιών» και τους 
απειλεί με περικοπή μισθού, Πρακτικά ΠΚΕκκλΕ, Κώδικας 1943-1956, Συνεδρίαση
23.7.1956, σελ. 478,479,480.Οι σχέσεις των Στανίτσα-Πρίγγου ήταν καλές, και τα 
αισθήματά τους δεν ήταν εχθρικά. Ο Στανίτσας ονόμαζε τον Πρίγγο γίγαντα, Στ. 
Παπαμανωλάκη, Κωνσταντίνος Πρίγγος, Οι ψάλτες του Οικουμενικού Πατριαρχείου, 
Αθήνα, 1996, σελ. 70.
458 Ιδές Κεφ. Γ 1.
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Οι ψάλτες της Πόλης συμμετέχουν και στις εκτός ναών ακολουθίες 
και τελετές, σε εξόδιους εκκλησιαστικές ακολουθίες Πατριαρχών459 ή 
κάποιου μεγάλου ευεργέτη και προύχοντα της ομογένειας460 ή συναδέλφου 
τους ψάλτη461. Στην υποδοχή της Τίμιας Ζώνης το 1871, που ήλθε από το 
Άγιον Όρος λόγω επιδημίας χολέρας που μάστιζε τότε την Πόλη, η Μεγάλη 
Πρωτοσυγκελλία καθορίζει με ειδικό πρόγραμμα και τα μουσικά 
μαθήματα που θα ψάλλονταν από τους ψάλτες κατά την υποδοχή462.Ακόμη 
ψάλλονται και διάφορα νέα μέλη ανάλογα με τις περιστάσεις, όπως στην 
υποδοχή από τον Πατριάρχη ξένων υψηλών επισκεπτών, όπως ο Ηγεμόνας 
του Μαυροβουνίου463και ο Μέγας Δούκας της Ρωσίας464. Επίσης 
μεταβαίνουν και ψάλλουν και εκτός Ακολουθιών με αφορμή διάφορα 
γεγονότα. Στα 1869 οι Ψάλτες της Πόλης είχαν υποδεχτεί εν πλω το 
Σουλτάνο Αμπτουλαζίζ με ειδικό σκάφος, όπου επέβαινε και ο Πατριάρχης, 
όταν επέστρεφε από ταξίδι στο εξωτερικό465. Ο έμπειρος στη διδασκαλία 
παιδιών Ονούφριος ο Βυζάντιος είχε μελοποιήσει ειδικό άσμα, κατήρτισε 
χορό από 12 καλλίφωνους και εκλεκτούς Κανονάρχες, οι οποίοι το 
έψαλλαν στο Υπουργείο των Στρατιωτικών ενώπιον του ιδίου Σουλτάνου 
και δεχόμενοι τη βασιλική ευαρέσκεια έλαβαν «εκατοντάλιρο δώρο»466.

Όσον αφορά τώρα τον αριθμό των ψαλτών, που υπηρετούν στην 
Πόλη στην υπό εξέταση χρονική περίοδο, έχουμε να παρατηρήσουμε τα

459Ανωνύμου, Τα κατά την εξ Ευρώπης επάνοδον της Α.Α. Μεγαλειότητος του Σουλτάνου 
εις Κωνσταντινούπολή, ό.π., σελ.99 και Πρόγραμμα της κηδείας της Α.Θ.Π. του 
Οικουμενικού Πατριάρχου Ιωακείμ του Γ ' ,  Ε.Α.36(1912), σελ. 438.
460Ανωνύμου, Γεώργιος Ζαρείφης [Νεκρολογία], Προμηθεύς, Κωνσταντινούπολη, 
5.4.1884, σελ. 293, όπου αναφέρεται η αθρόα συμμετοχή «ψαλτών διαφόρων 
εκκλησιών».
461 Όλοι οι ψάλτες της Πόλης έψαλαν κατά την κηδεία του Θ. Φωκαέως στο ναό του Αγίου 
Δημητρίου των Ταταούλων το 1851, Μελισσηνού Χριστοδούλου{Παμφ\Κον, μετέπειτα 
Μαρωνεϊας), Τα Ταταύλα, ήτοι ιστορία των Ταταούλων,ό.π., σελ. 154.
462 Μεταξύ άλλων προβλέπονταν να ψαλούν μέλη από το Καλοφωνικό Ειρμολόγιο, από 
τον Ακάθιστο και από το Μαθηματάριο, Β.Δ. Καλλίφρονος, Εκκλησιαστική Επιθεώρησις, 
Περ. Β ' ,  Τόμος 1, Εν Κωνσταντινουπόλει, 1872-1874, σελ. 143.
463 Κατά την υποδοχή του Ηγεμόνα του Μαυροβουνίου το 1899 ψάλλεται Πολυχρονισμός 
του Ηγεμόνα, Πρόγραμμα Υποδοχής των Αυτού υψηλοτάτων του ηγεμόνος του 
Μαυροβουνίου Νικολάου Α ' και της Ηγεμονίδος Μιλένης, Ε.Α. 23(1899), σελ. 343-344.
464 Κατά την υποδοχή ψάλλεται συν τοις άλλοις και ο Πολυχρονισμός του Μεγάλου 
Δουκός, Ανωνύμου, ο Μέγας Δούξ Νικόλαος εν τοις Πατριαρχείοις, Ε.Α. 22(1897), σελ. 
22.
465 Ανωνύμου, Τα κατά την εξ Ευρώπης επάνοδον της Α.Α. Μεγαλειότητος του Σουλτάνου 
εις Κωνσταντινούπολιν, Β. Δ, Καλλίφρονος, Εκκλησιαστικά ή Εκκλησιαστικόν Δελτίον, Εν 
Κωνσταντινουπόλει, Τόμος Α ' ,  1869, σελ.91,99-100.Ακόμη σελ.100-102, «έτερον του 
αυτού»,σελ. 103-104, «έτερον, μελοποιηθέν παρά Γεωργίου Λαμπαδαρίου της Μεγάλης 
Εκκλησίας», σελ.104-105, «το άσμα, ποίημα Ηλία Τανταλίδη».
466Β. Δ. Καλλίφρονος, Εκκλησιαστικά ή Εκκλησιαστικόν Δελτίον, Εν Κωνσταντινουπόλει, 
Τόμος Α ' ,  1869, σελ. 105, όπου αναφέρεται, «Η Αυτοκρατορική Κυβέρνησις ενέκρινεν 
όπως δωρηθώσιν ανά 50 λίραι τω τε ποιήσαντι κ. Ηλία Τανταλίδη και τω μελοποιήσαντι κ.
I. Ζωγράφω, το εν λόγω άσμα», ιδές ακόμη Μελισσηνού Χριστοδούλου, Τα Ταταύλα, 
ό.π., σελ. 155. Περισσότερα για τον Ονούφριο ιδές Κεφ. Α ' της παρούσης.
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εξής: Οι Ορθόδοξοι ελληνικοί ναοί της Πόλης σύμφωνα με μία πρόσφατη 
έρευνα ανέρχονται σε ενενήντα467. Σήμερα βρίσκονται σε λειτουργία 
περίπου 50 Εκκλησίες. Προ της μαζικής φυγής των Ελλήνων από την 
Πόλη που αρχίζει τη δεκαετία του 1950, οι 90 ναοί λειτουργούν.Στη 
χειρότερη περίπτωση, αν υποθέσουμε ότι στον κάθε ναό υπηρετούν μόνο 
δύο ψάλτες,μη υπολογιζομένων των βοηθών και δομεστίκων, τότε έχουμε 
περί τους εκατόν ογδόντα ψάλτες συνολικά κατά την περίοδο της ακμής 
του Ελληνισμού. Το 1915 έγινε μία συστηματική καταγραφή των ψαλτών 
της Πόλης468 με τα εξής αποτελέσματα: Τα Μητρώα των ψαλτών του 
Εκκλησιαστικού Μουσικού Συλλόγου μας μαρτυρούν ότι ο αριθμός των 
ψαλτών το έτος 1915 είναι 114 ιεροψάλτες σε συνολικά 57 ναούς που 
λειτουργούσαν εκείνη την εποχή στην Πόλη469.Οι Κατάλογοι αυτοί 
συντάχθηκαν με βάση τη λογική της κατάταξης των ενοριών σε τρεις 
κατηγορίες, ανάλογα με τον πληθυσμό τους470.Λϊγα χρόνια αργότερα 
έχουμε τον «Κανονισμό περί διαβαθμίσεως των Ενοριών και περί 
διαβαθμίσεως δικαιωμάτων και επιδομάτων του ενοριακού κλήρου» που 
τέθηκε σε λειτουργία τον Ιούλιο του 1920 που κωδικοποιεί και διαχωρίζει 
επίσημα τις Ενορίες της Πόλης, καθορίζοντας και ρυθμίζοντας και 
οικονομικά θέματα των εφημερίων471. Έτσι συνάγουμε το συμπέρασμα ότι

467 Z.Karaca, Istanbulda Osmanli donemi Rum Kiliseleri, Istanbul,1995.
468 Κατάλογος των Ιεροψαλτών της Αρχιεπισκοπής Κωνστανιτνουπόλεως ειλημμένος εκ 
του Μητρώου του εν τοις Πατριαρχείοις εδρεύοντος Εκκλησιαστικού Μουσικού Συλλόγου, 
Μουσική 1915, Κωνσταντινούπολη, σελ.76 και Κατάλογος των Ιεροψαλτών της Β ’ και 
Γ ' τάξεως Ενοριών της Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως, ειλημμένος εκ του Μητρώου 
του Εκκλησιαστικού Μουσικού Συλλόγου φιλοπονηθείς δε υπό του επόπτου των 
ιεροψαλτών Άρχοντος Μ. Πρωτεκδίκου κ. Γ. Παπαδοπούλου, Μουσική 1915, σελ. 
97.(Είναι η συνέχεια του προηγουμένου). Στον Κατάλογο αυτό αναγράφονται τα ονόματα 
του Α ' και Β ' ψάλτη όλων των Ενοριών της Πόλης.
469Κατάλογος των Ιεροψαλτών της Β ' και Γ ' τάξεως Ενοριών της Αρχιεπισκοπής 
Κωνσταντινουπόλεως, ό.π., σελ. 97. Ήδη το 1900 ο Λ. Νικοκλής, γνώστης της μουσικής, 
υποστήριζε την ανάγκη καταγραφής όλων των ψαλτών της Πόλης που τους υπολόγιζε 
τότε σε 200, Λ. Νικοκλή, Καταρτισμός μουσικού εκκλησιαστικού χορού, ΠΕΑ Γ ',(1900), 
σελ. 99.
470Στις ενορίες Α 'τά ξεω ς συγκαταλέγονται οι πολυπληθείς Κοινότητες όπως για 
παράδειγμα το Φανάρι, τα Ταταύλα, το Πέρα, ο Γαλατάς, η Βλάγκα, το Μέγα Ρεύμα,το 
Κοντοσκάλι κ.ά., Κατάλογος των Ιεροψαλτών της Αρχιεπισκοπής Κωνστανιτνουπόλεως, 
ό.π., σελ.76. Στις ενορίες Β ’ και Γ ' τάξεως συγκαταλέγονται μεταξύ άλλων τα Ψωμαθιά, 
το Σισλή, ο Βαλατάς, ο Καζλή Τσεσμές, το Τόπκαπου, το Κουρούτσεσμε, το Μεφά, κ.ά., 
Κατάλογος των Ιεροψαλτών της Β ' και Γ ' τάξεως Ενοριών της Αρχιεπισκοπής 
Κωνσταντινουπόλεως, ό.π.,σελ.97.Βλέπε σχετικά και την επόμενη υποσημείωση.
471 Ο Κανονισμός αυτός αποτελείται συνολικά από τέσσερα Κεφάλαια, που απαρτίζονται 
από 38 άρθρα. Το πρώτο Κεφάλαιο αφορά την Διαβάθμιση των ενοριών σε 
πρωτοβάθμια(700-900 οικογένειες), σε δευτεροβάθμια (400-600 οικογένειες) και 
τριτοβάθμια (100-300 οικογένειες), άρθρα 1-12, σελ. 134-135. Το δεύτερο Κεφάλαιο 
αφορά τη διαβάθμιση του ενοριακού κλήρου, άρθρα 13-22, σελ. 137-139, το τρίτο τα 
δικαιώματα του ενοριακού κλήρου, άρθρα 23-31, σελ.139-141 και το τέταρτο τα 
επιδόματα του ενοριακού κλήρου, άρθρα 32-38, σελ. 141-143, Πρακτικά ΠΚΕκκλΕ,
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ο αριθμός των ψαλτών είναι γύρω στους 150 κατά μέσο όρο στην κάθε 
εποχή που ερευνάμε. Πολλά χρόνια πριν από το έτος 1915, μαρτυρείται και 
ένας άλλος «Κατάλογος πάντων των Ιεροψαλτών της Πρωτευούσης και 
του Καταστένου»,που είχε υπό την ευθύνη του ο Γραμματέας της 
Πατριαρχικής Σχολής της Εκκλησιαστικής Μουσικής του 1868472.

Το 1982 ο αριθμός των ψαλτών στην Πόλη είναι μόλις 44473.
Η παράδοση της αντιγραφής των μουσικών μελών από τους ψάλτες 

συνεχίζεται και κατά τη διάρκεια του 20ού αιώνα, παρ' όλο που υπάρχουν 
πολλά μουσικά έντυπα βιβλία που κυκλοφορούν ανάμεσα στους ψάλτες. 
Συνεχίζεται έτσι η παλιό συνήθεια των ψαλτών της Πόλης. Τα χειρόγραφα, 
από τα οποία ψάλλουν, είναι συνήθως μέλη των δασκάλων τους, 
καλλιγραφικές αντιγραφές δικές τους, αλλά και προσωπικές συνθέσεις474. 
Σήμερα η παράδοση αυτή στην Πόλη έχει εκλείψει.

Όσον αφορά τις αμοιβές των ψαλτών, από μαθήματα και από τους 
ναούς, παρατηρούμε τα εξής. Ο Παλιός γνωστός ύμνος από μεσαιωνικό 
χειρόγραφο της Βενετίας, «ο θέλων μουσικήν μαθείν και θέλων επαινείσθαι 
θέλει παλλάς υπομονός, θέλει πολλάς ημέρας, τιμή προς τον διδάσκαλον, 
δουκάτα εις τας χείρας, τότε να μάθη ο μαθητής και τέλειος να 
γένη»475,δείχνει σαφώς μία βιωμένη εμπειρία αιώνων. Η πληρωμή του 
μούσικοδιδασκάλου ή του ψάλτη ήταν μέσα στα πλαίσια της παράδοσης της 
εκκλησιαστικής μουσικής, αλλά λόγω της μακροχρόνιας εξάσκησης, που 
απαιτούσε η προ του 1814 μουσική γραφή, η εκμάθηση ήταν και αρκετά 
δαπανηρή. Σε χειρόγραφο του 14ου αιώνος για παράδειγμα αναφέρεται 
πάλι πληρωμή από το μαθητή προς τον «διδάσκαλον άγιον Λαμπαδάριον» 
ποσού «γροσϊων 80» για την αρχή του Στιχηραρϊου476.Η «κατ' οίκον» 
διδασκαλία της μουσικής μνημονεύεται και από το Γεδεών477. Κατά τα 
τελευταία χρόνια ο Μ. Χατζηαθανασίου478 και ο Ν. Καμαράδος479 είχαν 
ιδιωτικούς μαθητές και εκτός των Σχολών, στις οποίες δίδασκαν.

Κώδικας 1919-1923, Έκτακτη Συνεδρίαση 25.7.1920, σελ. 127 και 134-143. Η κατάταξη 
των ψαλτών ακολουθεί την κατάταξη των ενοριών.
472Κανονισμός της Πατριαρχικής Σ χο λ ής  της Εκκλησιαστικής Μουσικής, Εν 
Κωνσταντινουπόλει, 1868 , σελ.6 , ( άρ θ ρ ο  Δ ' ).
473 Αρχ, Συνδ. Μουσικοφίλων, Επιστολή προς τον πατριαρχικό Επίτροπο, 7.12.1982, 
Κωνσταντινούπολη. Maij με τον κατάλογο που υποβάλλεται στο Πατριαρχείο, 
υποβάλλονται και οικονομικά αιτήματα.
474 Μεταξύ των καταλοίπων του Συνεσίου Τρυφωνίδη υπάρχουν άριστα γραμμένα 
χειρόγραφα, του ιδίου, του Φ. Παπαδοπούλου, του Χαρίλαου Φιλανθίδη και άλλων, Ημ. 
Αρχείο.
475 Κ. Ν. Σάθα, Ιστορικόν δοκίμιον περί του θεάτρου και της μουσικής των Βυζαντινών, 
ήτοι εισαγωγή εις το Κρητικόν θέατρον, Εν Βενετία, 1878(Αναστατική έκδοση Ν. Καραβία, 
Αθήνα), σελ. σξβ '.Επ ίσης ιδές το ίδιο κείμενο τονισμένο, Α. Αλυγιζάκη, ό.π., Πίνακες, 
σελ.283-284.
475 Λίνου Πολίτη, Κατάλογος Χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, ό.π., 
σελ. 393.
477 Μ. Γεδεών, Αμοιβαϊ των μουσικών, Ε.Α.29(1905), σελ.43.
478 Αναμνηστικόν, Μιχαήλ Χατζηαθανασίου (Καθηγητού Βυζαντινής Μουσικής),Επί τη 
πρώτη επετείω του θανάτου αυτού, ό.π., σελ.16.
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Σχετικά με το ίδιο θέμα παρατηρούμε ότι στα πατριαρχικά διοριστήρια 
γράμματα(πιττάκια) των ψαλτών του Πατριαρχείου480, στους διορισμούς 
των ενοριακών ψαλτών και στα βιβλία των ενοριών συνήθως αναφέρονται 
και τα ποσά που παίρνει ετησίως ο κάθε ψάλτης481. Για να γίνει όμως 
κατανοητή η επάρκεια ή μη του ποσού που λαμβάνουν οι ψάλτες ως προς 
το ζην, θα πρέπει πρώτα να δούμε ποια αγοραστική δύναμη 
αντιπροσώπευαν οι χρηματικές απολαβές των ψαλτών των ενοριών της 
Πόλης και του Πατριαρχικού Ναού κατά μία συγκεκριμένη περίοδο482. 
Ακόμη σε γενικές γραμμές πρέπει να γίνει σύγκριση με το κόστος ζωής 
της εποχής και με την αγοραστική δύναμη που είχε ένας άλλος μισθός της 
εποχής, αλλά και ο μισθός των ψαλτών.

Έτσι γύρω στα 1845, που γίνεται μεταρρύθμιση των νομισμάτων από 
το Οθωμανικό Κράτος483, το ποσό των 350 γροσίων το μήνα 
υπερεπαρκούσε για ενοίκιο, διατροφή και έξοδα κίνησης ενός ατόμου στην 
Κωνσταντινούπολη και μ' αυτά τα χρήματα δε στερούνταν τίποτα από τα 
βασικά αγαθά484. Την ίδια σχεδόν εποχή(1847) ο ετήσιος μισθός ενός 
καλού έμπειρου υπαλλήλου με πολυετή υπηρεσία σε εμπορικό κατάστημα 
σιτηρών κυμαίνεται περίπου από 12 έως -15.000 γρόσια485 . Ο νέος στην 
ηλικία(17) και άπειρος υπάλληλος έπαιρνε ετησίως την ίδια εποχή περίπου 
6.000 γρόσια486. Λίγα μόνο χρόνια αργότερα (1862) ο ελληνοδιδάσκαλος 
και ο ελληνοδιδάκτης σε σχολείο της Πόλης παίρνουν 6.000 και 7.500

479 Γ. Παπαδοπούλου, Λόγος Επιμνημόσυνος Εκφωνηθείς εις το πάνδημον Μνημόσυνον 
του αειμνήστου Μούσικοδιδασκάλου Νηλέως Καμαράδου, τελευτήσαντος εν Κυρίω τη 24π 
Ιουνίου 1922 Κωνσταντινούπολις, 1930, σελ. 7.
" "Ο  Ιωάννης Τραπεζούντιος στα 1727 ως δομέστικος και ως μουσικοδιδάσκαλος, της 
πρώτης Μουσικής Σχολής του παλαιού συστήματος, έπαιρνε ετήσιο μισθό το χρόνο 200 
γρόσια. Ο Ιάκωβος Πρωτοψάλτης στα 1791 ελάμβανε ετήσιο μισθό γύρω στα 600 γρόσια 
μη συμπεριλαμβανομένου του επιδόματος που έπαιρνε ως διδάσκαλος της Μουσικής 
Σχολής του παλαιού συστήματος, X. Γ. Πστρινέλη, Πρωτοψάλται, Λαμπαδάριοι και 
Δομέστικοι της Μεγάλης Εκκλησίας, Μνημοσύνη,τ.Β’ , 1969, σελ. 79, 88.
481 Στα 1814 ο Χουρμούζιος Χαρτοφύλαξ στο Ναό του Αγίου Δημητρίου Ταταούλων όπου 
ήταν ψάλτης, έπαιρνε 100 γρόσια το χρόνο αλλά Kat άλλα επιδόματα για ναύλο, για 
«αποκρηότικα» 8 γρόσια, το 1816 για Αγιοβασιλιάτικα 8 γρόσια, για «τον Πολυέλαιον 
οπού έψαλλεν 5 γρόσια»,Μ. Χριστοδούλου, Τα Ταταύλα, ό.π., σελ. 160. Σχεδόν την ίδια 
εποχή(1818) ένας δάσκαλος των ελληνικών γραμμάτων της Σχολής του μεγάλου 
Ρεύματος του Βοσπόρου είχε ακριβώς τον ίδιο μισθό, 100 γρόσια, Μ. Γεδεών, Παιδεία και 
πτωχεία παρ' ημίν κατά τους τελευταίους αιώνας, Εν Κωνσταντινουπόλει, 1893, οελ. 27.
““ Οι συχνές υποτιμήσεις ή ανατιμήσεις των γροσιών σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, 
καθώς και η κυκλοφορία στην αγορά πολλών νομισματικών αξιών δεν μας επιτρέπει την 
σύγκριση της κάθε χρονικής περιόδου.
483 Μετά από το έτος αυτό, επί Αβδούλ Μετζήτ, τίθεται σε ισχύ νομισματική μεταρρύθμιση. 
Στα κατοπινά 10 χρόνια, 100 γρόσια ισοδυναμούν με μία τουρκική λίρα, Ν. Ιωσηφίδη, 
Οθωμανικό νόμισμα, προσέγγιση στην ιστορία, Θρακικά Χρονικά, ετήσια έκδοση, Ξάνθη, 
38/1983, σελ. 103.
484 Ανδρέα Συγγρού, Απομνημονεύματα, ό. π., σελ. 134-135.
485 Ανδρέα Συγγρού, Απομνημονεύματα, ό. π., σελ. 138.
486 Ανδρέα Συγγρού, Απομνημονεύματα, ό. π., σελ. 143, Ο Συγγρός στην ηλικία των 17 
ασκούσε το επάγγελμα του «γραμματικού».
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γρόσια αντίστοιχα487, όσο δηλ. ένας νέος την ηλικία άπειρος υπάλληλος 
πριν από μία δεκαετία, κάτι που δείχνει ότι οι μισθοί των δασκάλων δεν 
ήταν καλοί488. Ένας ψάλτης αυτή την εποχή στην Ενορία Ταταούλων, που 
ήταν από τις πλέον εύρωστες, λάμβανε το χρόνο (1856) 12.000 
γρόσια489.

Όσον αφορά πάντως τον 18° και 19° αιώνα οι μισθοί των ψαλτών 
του Πατριαρχείου σε σύγκριση με τη θέση τους δεν είναι 
ικανοποιητικοί490.Μόνο όταν λειτουργούν οι Μουσικές Σχολές, έχουμε 
πρόσθετες αποδοχές που βελτιώνουν τη θέση τους491.Γενικά οι αποδοχές 
των ψαλτών του Πατριαρχείου απ' ό,τι φαίνεται, βελτιώνονται κατά τον 
20ό αιώνα. Σύμφωνα με μαρτυρίες ο I. Ναυπλιώτης και ο Κ. Κλάββας στα 
1915 πληρώνονται πλουσιοπάροχα από το Εθνικό Ταμείο492.

Γύρω στα 1914 οι Δομέστικοι ενός καλού ενοριακού ναού παίρνουν 
περίπου 2000 γρόσια το χρόνο493, ενώ το 1912 ο ετήσιος μισθός ενός 
δασκάλου είχε καθοριστεί στα 4.000 γρ. το χρόνο494, πράγμα που δείχνει 
και την οικονομική κατάσταση των ψαλτών.

Όσον αφορά την αποκλειστική ενασχόληση των ενοριακών ψαλτών 
με την ψαλτική, εκτός από τους πατριαρχικούς ψάλτες, που είναι 
τουλάχιστον μέχρι τα μέσα της δεκαετίας χωρίς δεύτερο επάγγελμα, οι 
λοιποί ψάλτες των κεντρικών ναών της Πόλης έχουν την ψαλτική ως 
κύριό τους επάγγελμα, δεδομένου ότι η ψαλτική αναφέρεται ως «η 
σιτϊζουσα αυτούς τέχνη»495. Σχετικά με το ύψος των μισθών των ψαλτών 
που τους χορηγούν οι επιτροπές, παρατηρούμε ότι οι ναοί πολλές φορές 
το συσχετίζουν με τη δύναμη που έχει ο ψάλτης να προσελκύει 
εκκλησίασμα496.

Το Οικουμενικό Πατριαρχείο κάνει προσπάθειες και για τη ρύθμιση 
της περιβολής των Ιεροψαλτών με την επανακαθιέρωση του καλύμματος

487Δ. Χρηστίδου, Οι διδάσκαλοι Κωνσταντινουπόλεως, ήτοι Πραγματεία περί της 
καταστάσεως των διδασκάλων, ό. π. σελ. 9.
4β84. Χρηστίδου, Οι διδάσκαλοι Κωνσταντινουπόλεως, ήτοι Πραγματεία περί της 
καταστάσεως των διδασκάλων, ό. π, σελ.34, όπου χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι ένας 
αχθοφόρος βγάζει περισσότερα χρήματα από ένα δάσκαλο.

Μελισσηνο Παμφίλου, Τα Ταταύλα, ό.π., σελ.73.
490 Μ. Γεδεών, Αμοιβαί των μουσικών, Ε.Α.29(1905), σελ. 59.
491 Μ. Γεδεών, Παιδεία και πτωχεία, ό.π., 27-28. Για τις κατά καιρούς πρόσθετες αποδοχές 
λόγω διδακτικού μουσικού έργου ιδές X. Γ. Πατρινέλη, Πρωτοψάλται, Λαμπαδάριοι και 
Δομέστικοι της Μεγάλης Εκκλησίας, Μνημοσύνη,τ.Β’ , 1969, σελ. 79, 86,88 και Μ. 
Γεδεών, Αμοιβαί των μουσικών,ό.π.
492«Αδρότατα» πληρώνονται οι δύο αυτοί ψάλτες, Ανωνύμου, Η Μουσική ανά τον 
Ελληνισμόν, Μουσική, 1915, σελ. 24.
493 Πρακτικά ΠΚΕκκλΕ, Κώδικας 1913-1916, Συνεδρίαση 9.4.1915, σελ.228.
494 Ανωνύμου, Η Μουσική ανά τον Ελληνισμόν, Εγκύκλιος περί της μισθοδοσίας των 
διδασκάλων, Μουσική 1912,Κωνσταντινούπολη, σελ. 280. Οι δασκάλες παίρνουν 300 
γρόσια το μήνα.
495 Ανωνύμου, Η μουσική κίνησις παρ' ημίν, Μουσική 1915, Κωνσταντινούπολη, σελ. 97.
495 Πρακτικά ΠΚΕκκλΕ, Κώδικας 1913-1916, Συνεδρίαση 9.4.1915, σελ.229-230.
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κεφαλής και προτείνει στην Εγκύκλιό της της 2ας Ιανουαρίου του 1880 
αυτό να είναι χρώματος «μέλανος βελούδου»497.Η παράδοση του 
καλύμματος για τους ψάλτες έχει ιστορικές ρίζες και υπάρχει ήδη από το 
15° αιώνα σε τοιχογραφίες εκκλησιών, όπου φαίνονται και οι ψάλτες κατά 
τη στιγμή της Ακολουθίας498. Όπως όμως φαίνεται, τελικά επικράτησε 
μόνο στους Πρωτοψάλτες του Πατριαρχικού Ναού, όπου διατηρείται μέχρι 
και σήμερα. Σε φωτογραφία των αποφοίτων της Μουσικής Σχολής του 
ΕΜΣ Κωνσταντινουπόλεως του έτους 1903 ο Νηλεύς Καμαράδος και ο 
Πολυχρόνιος Παχείδης φέρουν κάλυμμα κεφαλής, παρόλο που είναι 
ενοριακοί ψάλτες499.Στις αρχές του αιώνα φαίνεται ότι πολλοί ψάλτες στην 
Πόλη, αν όχι όλοι, έφεραν αυτό το κάλυμμα κεφαλής500. Την τάση για την 
καθολική επαναφορό του καλύμματος για τους ψάλτες όλων των ναών 
εκφράζει και ο Σύνδεσμος των Ιεροψαλτών Κωνσταντινουπόλεως, που στα 
1920 είχε απευθυνθεί προς την ΠΚΕκκλΕ, αναφέροντας ότι ανέθεσε σε 
ειδικό τεχνίτη την κατασκευή σχεδίου501.Ακόμη ο Παμφίλου Μελισσηνός σε 
προτάσεις του για την ομοιόμορφη ψαλμωδία στους ναούς της Πόλης είχε 
προτείνει για τους ψάλτες ως αναπόσπαστο μέρος της σεμνοπρέπειας και 
τη «σεμνή περιβολή του ράσου μετά του ιεροπρεπούς καλύμματος»502. 
Σήμερα το κάλυμμα φέρουν εκτός από τους Πρωτοψάλτες και Δομεστίκους 
του Πατριαρχικού Ναού, μόνον όσοι εκ των ψαλτών στην Πόλη ή στο 
εξωτερικό έχουν το τιμητικό οφίκιο του Πρωτοψάλτη της Αρχιεπισκοπής 
Κωνσταντινουπόλεως, που απονέμεται από τον Οικουμενικό Πατριάρχη.

Κατά την περίοδο που εξετάζουμε αξιόλογοι ψάλτες και μουσικοί 
τιμούν τα αναλόγια του Πατριαρχικού ναού, αλλά και των ενοριακών ναών 
της Πόλης και μεταδίδουν την τέχνη τους και μέσω της διδασκαλίας στις 
διάφορες μουσικές Σχολές, αλλά και εν γένει στα δημόσια σχολεία της 
Πόλης, όπου δίδαξαν το μάθημα της μουσικής. Πολλοί από αυτούς

497 Γ. Παπαδοπούλου, Συμβολαί, ό.π., σελ. 422. Ιδές και στη συνέχεια για τις παρακάτω 
εγκυκλίους.
498 Ο Νίκος Ζίας σε τοιχογραφίες του Αγίου Νικολάου Καστοριάς αλλά και σε άλλους ναούς 
αποκάλυψε μορφές ψαλτών που φέρουν κωνικό καπέλο, Ν. Zias,.Some Representations 
of Byzantine Cantors, Αρχαιολογικά Ανάλεκτα εξ Αθηνών 2(1969),σελ. 234.
499 Ιδές Πίνακες της παρούσης.
5000  Παμφίλου Μελισσηνός προτείνει, στα πλαίσια της ομοιόμορφης μελωδίας, να 
συμπεριληφθεί υποχρεωτικά το ράσο και το κάλυμμα: «η σεμνή περιβολή του ράσου μετά 
του ιεροπρεπούς καλύμματος», Μελισσηνού, Παμφίλου, Το ομοιόμορφον εν τω ψάλλειν, 
Γνωμοδοτήσεις περί του ομοιομόρφως ψάλλειν ε π ' Εκκλησίας, αναγνωσθείσα κατά την 
65πν γενικήν Συνεδρίαν του Εκκλησιαστικού Μουσικού Συλλόγου, εν Κωνσταντινουπόλει, 
εκ του Πατριαρχικού Τυπογραφείου, 1906, σελ. 10.
501 Πρακτικά ΠΚΕκκλΕ, Κώδικας 1919-1923, Συνεδρίαση 23.9.1920, σελ. 179, όπου ο 
Σύνδεσμος αναφέρει ότι μελέτησε το θέμα του «καλύμματος των ιεροψαλτών και 
ανέθηκεν εις ειδικόν τεχνίτην την κατασκευήν σχεδίου».
502 Μελισσηνού, Παμφίλου, Το ομοιόμορφον εν τω ψάλλειν, Γνωμοδοτήσεις περί του 
ομοιομόρφως ψάλλειν επ ' Εκκλησίας, αναγνωσθείσα κατά την 65ην γενικήν Συνεδρίαν 
του Εκκλησιαστικού Μουσικού Συλλόγου, εν Κωνσταντινουπόλει, εκ του Πατριαρχικού 
Τυπογραφείου, 1906, σελ. 11.
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διακρίθηκαν για τις θεωρητικές τους γνώσεις, άλλοι περισσότερο για τη 
φωνή τους, άλλοι για το συγγραφικό μουσικό τους έργο και άλλοι για τη 
μεταδοτικότητά τους. Κριτήριο για τη συνοπτική αναφορά σε ορισμένους 
από αυτούς, σ' αυτό το σημείο, αποτελεί το εκπαιδευτικό-μουσικό έργο που 
πρόσφεραν.

Ο Γεώργιος Βιολάκης(1820-1911) είχε τιμηθεί ιδιαίτερα για τις 
ικανότητές του από το Πατριαρχείο και μεταξύ άλλων είχε συντάξει το 
Τυπικό503. Διετέλεσε επί τριάντα χρόνια Πρωτοψάλτης του Πατριαρχικού 
Ναού504 και άφησε εποχή στη μουσική ιστορία της Πόλης. Συγκαταλέγεται 
μέσα στους γνώστες του παλαιού συνοπτικού μουσικού συστήματος, όπως 
και ο Γεώργιος Ραιδεστινός.Ήταν μαθητής του Θεοδώρου Φωκαέως505. Από 
το 1863, που εμφανίζεται ως ιδρυτικό μέλος του Συλλόγου του 1863, 
παραμένει στο μουσικό προσκήνιο σχεδόν για μισό αιώνα, συμμετέχοντας 
σ' όλους τους τομείς της μουσικής δράσης ως Πρωτοψάλτης, ως μέλος 
Μουσικών Επιτροπών, ως διδάσκων στις Σχολές, ως μέλος Συλλόγων και 
ως άριστος συνεργάτης όλων. Στις αρχές του 1905 και αφού είχε 
υπηρετήσει στα αναλόγια των εκκλησιών επί εξηνταπέντε έτη, 
συνταξιοδοτείται λόγω «του προβεβηκότος της ηλικίας του»506.Σύμφωνα 
με μαρτυρίες της εποχής ο Βιολάκης είχε μελωδική και μελίρρητο φωνή, 
αλλά και σεμνοπρεπές ύφος. Ουδέποτε έκανε μελωδικές γραμμές εκτός της 
παραδοσιακής εκκλησιαστικής μουσικής507.

Ο Γεώργιος Ραιδεστινός(1833-1889) μετέφερε ο ίδιος από την παλιά 
στη νέα γραφή τα περισσότερα μέλη που εξέδωσε ο ίδιος στη Μεγάλη 
Εβδομάδα, ενώ τις δικές του συνθέσεις τις διακρίνει από τις παλιές, 
βάζοντας σ' αυτές την λέξη εκλογή, για να δείξει ότιδανείστηκε αρχαίες 
μουσικές γραμμές από τους παλιούς μελούργούς508. Ο Γ. Ραιδεστινός δίνει 
το μουσικό παρόν στη ζωή της Πόλης επί πολλές δεκαετίες και ως 
Πρωτοψάλτης,ως Μουσικοδιδάσκαλος αλλά και ως συνθέτης και γνώστης 
και της ευρωπαϊκής μουσικής. Ανέκδοτο παρέμεινε το Θεωρητικό της 
ημετέρας Εκκλησιαστικής Μουσικής, που συνέταξε το 188 1509, ενώ 
συνέθεσε και πολλά άλλα μέλη από διάφορες Ακολουθίες, που επίσης

503 Στο Βιολάκη οφείλεται πολλές φορές η διαμόρφωση ορισμένων λεπτομερειών του 
Τυπικού. Για παράδειγμα αυτός είχε τοποθετήσει «αυθαίρετα» κατά το Γεδεών τη γιορτή 
του Αγίου Γ. τη Δευτέρα του Πάσχα, αλλά με τη σύμφωνη γνώμη του Πατριάρχη 
Κωνσταντίνου, Μ. Γεδεών, Μνεία των προ εμού, 1800-1863-1913, εν Αθήναις, 1934, σελ. 
229.
504 Ιδές τεύχος, Επί τω πανηγυρισμώ της εξηκονταετηρίδος του μουσικού σταδίου και της 
εικοσιπενταετηρίδος της Πρωτοψαλτείας του Γ. Βιολάκη ό.π.
505 Θ. Γεωργισδου,Νέα Μούσα, ό.π., σελ.66.
506 Εκκλησιαστικά Χρονικά, Χοροί Πατριαρχικού Ναού, Ε.Α.29(1905), σελ.51.
507 Ανωνύμου, Γεώργιος Βιολάκης, Φόρμιγξ, Αθήνα, 15-31.7.1911.
508 Γ. Ραιδεστινού, Η Αγία και Μεγάλη Εβδομός, Εν Κωνσταντινουπόλει, 1880, σελ. ε '  του 
προλόγου.
509Ανωνύμου, Ο εν Κωνσταντινουπόλει Μουσικός Σύλλογος, Γραφικός Κόσμος, 
Κωνσταντινούπολη, 1.11.1881.
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παρέμειναν ανέκδοτα510. Σπουδαία υπήρξε η διδακτική του δράση στους 
πρώτους Συλλόγους της Πόλης, όπου διακρίθηκε και για το διδακτικό του 
έργο511.Και ο γιος του Νικόλαος Ραιδεστινός διετέλεσε ιεροψάλτης στην 
Πόλη512.

Ο Ευστράτιος Παπαδόπουλος (1847-1909) ήταν μαθητής του 
Γεωργίου Ραιδεστινού, ένα χρόνο υπηρέτησε ως Β ' Δομέστικος του 
Πατριαρχικού Ναού(1863), διετέλεσε μέλος Μουσικών Επιτροπών(των
ετών 1881,1887,1895) και Πρωτοψάλτης στην Παναγία του Πέρα. Δίδαξε 
σε πολλά σχολεία της Πόλης, μεταξύ των οποίων στο Ιωακείμειο 
Παρθεναγωγείο, στην Ενοριακή σχολή της Παναγίας και στο Ζωγράφειο 
Γυμνάσιο513. Ακόμη είχε μεγάλη εμπειρία στη διδασκαλία της
εκκλησιαστικής μουσικής σε μαθητές και μαθήτριες των Σχολείων και στη 
διοργάνωση μουσικών εκδηλώσεων στις εορτές των σχολείων της Πόλης 
και ήταν κάτοχος της δυτικής και της ανατολικής Μουσικής. Ο 
Παπαδόπουλος είχε πολλούς μαθητές και μεταξύ αυτών το Βασίλειο 
Ονουφριάδη και τον Αγγελο Χρηστίδη.514

Ο Παναγιώτης Κηλτζανίδης έχει συνεχές παρόν στα μουσικά 
πράγματα από τον πρώτο Σύλλογο του 1863 μέχρι το 1896 που 
απεβίωσε515. Από το 1848 μέχρι το 1882 έψαλλε σε διάφορους ναούς της 
Πόλης516. Ο Μάρκος Βασιλείου, που καταγόταν από τη Σιάτιστα και πέθανε 
στην Πόλη το 1919517, ήταν από τους μουσικούς που διαμορφώνουν το
μουσικό τοπίο στην Πόλη. Ο Πατριάρχης Ιωακείμ ο Γ ' είχε αναθέσει σ '
αυτόν να τονίσει άσματα για χρήση του χορού του ΕΜΣ της 
Κωνσταντινούπολης518.Υπήρξε Γραμματέας των Πατριαρχείων, κάτοχος της 
δυτικής και εκκλησιαστικής μουσικής, μελοποιός σχολικών ασμάτων, αλλά

510 Γ. Ραιδεστινού,(αυτόγραφο) Τα στιχηρά προσόμοιο της εορτής της Κοιμήσεως της 
Θεοτόκου.(Αρχείο Πρωτοψάλτη Λ. Αστέρη). Ιδές μέλη του στο Ανέκδοτα Κείμενα 
(μουσικά) της παρούσης.
511Ιδές σημείωμα για το Ραιδεστινό, Αγγελία θανάτου Γ. Ευστρατιάδου, 
Ραιδεστινού,Ε.Α. 13(1888-1889), σελ.322.
512 Το 1916 η ΠΚΕκκλΕ τον καλεί να γίνει μέλος του Εκκλησιαστικού μουσικού Συλλόγου 
που λειτουργούσε, Πρακτικά ΠΚΕκκλΕ, Κώδικας 1913-1916, Συνεδρίαση 10.3.1916, σελ. 
405.
513 Κ. Ψάχου, Ευστράτιος Παπαδόπουλος, ό.π.
5,4 Θ. Γεωργιάδου, Η Νέα Μούσα, ό.π., σελ.74.
515 Ανωνύμου, Νεκρολογία Παναγιώτου Προσκυνητού Κηλτζανίδου, Ε.Α.20 (1896-1897), 
σελ. 311.
516 Θ. Γεωργιάδου, Η νέα Μούσα, ό.π., σελ.71.
517Διονυσίου Ψαριανού, Μητρ. Σερβίων και Κοζάνης, Η Αρχαία μουσική του Ακαθίστου 
Ύμνου, Αθήνα, 1961, σελ. 11.
518Βασιλείου, Μάρκου, Άσματα Εκκλησιαστικά τε και Σχολικά τα μεν τονισθέντα σεπτή 
Πατριαρχική κελεύσει τα δε εγκριθέντα υπό του Προεδρείου του Συλλόγου προς χρήσιν 
του χορού της Μουσικής αυτού Σχολής. Φυλλάδιον Α ' ,  Εν Κωνσταντινουπόλει, Εκ του 
Πατριαρχικού Τυπογραφείου, 1908.
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και άλλων μελών που δημοσιεύτηκαν σε διάφορες εκδόσεις519. Κρίνει 
αρκετά αυστηρά την παρεκτροπή από την παραδοσιακή εκκλησιαστική 
μουσική και την επικράτηση «αμανέδων και μακαμίων» και διαμαρτύρεται 
για τους ακατάρτιστους κανονάρχες, αλλά και για την απουσία χορωδιακής 
ψαλμωδίας και τον περιορισμό των ψαλτών σε δύο, κάτι που είχε 
επικρατήσει στους ναούς της Πόλης520.

Ο Δημήτριος Μπαλαμπάνης είχε διδάξει στη Μουσική Σχολή του ΕΜΣ. 
Ήταν μουσικός με μεταδοτικότητα και διαπνεόμενος από ανήσυχο 
πνεύμα.Γεννήθηκε το 1863 στην Πόλη και σπούδασε στη Μουσική Σχολή 
του Ελληνικού Μουσικού Συλλόγου, όπου είχε δάσκαλο τον Γ. 
Ραιδεστινό521.Στις αρχές του αιώνα(1900) μεταβαίνει στην Κρήτη, όπου 
είχε προσκληθεί από τον Κρήτης Ευμένιο για να ψάλλει και να διδάξει στο 
εκεί Διδασκαλείο522. Διδάσκει επί τη βάσει των πορισμάτων της 
Στοιχειώδους Διδασκαλίας και παράγει αξιέπαινο μουσικό έργο523. Εκεί 
υποβάλλει, κινούμενος από την πείρα που έχει με την διδασκαλία στα 
σχολεία προς την Κρητική Βουλή, ένα Υπόμνημα, όπου προτρέπει τους 
ιθύνοντες να εισαγάγουν την εκκλησιαστική μουσική στα κατώτερα 
ελληνικά σχολεία της Κρήτης524. Επιστρέφει και πάλι στην Πόλη, κατά την 
πρώτη δεκαετία του 20ού αιώνα, όπου συνεχίζει να διδάσκει στη Μουσική 
Σχολή του ΕΜΣ, αλλά και στους μαθητές και μαθήτριες των Σχολείων της 
Πόλης και πάλι στα Ψωμαθειά. Το 1913 είχε εκγυμνάσει τη χορωδία των 
Αστικών Σχολών της περιοχής, αλλά και του Παρθεναγωγείου με άριστα 
αποτελέσματα525. Το 1914 κατηγορείται από συνάδελφό του ιεροψάλτη της 
Πόλης Δ. Αντωνίου ενώπιον της ΠΚΕκκλΕ για τη «χορωδία κορασίων»

519Στη Φόρμιγγα του I. Ναυπλιώτη είκοσι μεταγραφές τραγουδιών από την ευρωπαϊκή 
παρασημανπκή, I. Ναυπλιώτου, Δομεστϊχου της του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, 
Φόρμιγξ,ό.π. στη Μουσική Συλλογή του Γ. Πρωγάκη διασκευή του «Επί σοι Χαίροι» του 
Ξένου του Κορώνη «Συντμηθέν υπό Μάρκου Βασιλείου» Γ. Πρωγάκη, Μουσική Συλλογή, 
τόμος Γ ' ,  ό.π., σελ. 241-244. Επίσης διάφορα άρθρα του στην Εκκλησιαστική Αλήθεια και 
μία μικρή πραγματεία «Το ομοιομόρφως ψάλλειν»,Μ. Βασιλείου, Το ομοιομόρφως επ ' 
εκκλησίαις ψάλλειν, Γνωμοδοτήσεις περί του ομοιομόρφως ψάλλειν ε π ' Εκκλησίας, 
αναγνωσθείσα κατά την 65πν γενικήν Συνεδρίαν του Εκκλησιαστικού Μουσικού Συλλόγου, 
εν Κωνσταντινουπόλει, εκ του Πατριαρχικού Τυπογραφείου, 1906, σελ. 14-17.
520«Γο τελικό αποτέλεσμα λυμαίνεται τας ακοάς των εκκλησιαζομένων» αναφέρει 
χαρακτηριστικά, Μ. Βασιλείου, Επισκόπησις της καταστάσεως της Βυζαντινής Μουσικής εν 
Κωνσταντινουπόλει, Ε.Α.32(1908), σελ. 39.
521 Ο Μπαλαμπάνης γεννήθηκε το 1863 και 19ετής άρχισε να φοιτά στη Σχολή. Έψαλλε σε 
πολλούς ναούς της Πόλης, διακρίθηκε για τη μεθοδικότητά του και την εργατικότητά του, 
Ανωνύμου, Δημήτριος Μπαλαμπάνης, Φόρμιγξ, Αθήνα, 15-31 Μαΐου 1906.
522 Ανωνύμου, Δημήτριος Μπαλαμπάνης, Φόρμιγξ, Αθήναι, 15-31.5.1906.
523 Ανωνύμου, Οι καρποί της Εκκλησιαστικής μουσικής εν τω διδασκαλία) του Ηρακλείου, 
Φόρμιγξ, Αθήνα, 13.7.1905.(επιστολή Δ. Μπαλαμπάνη ).
524Το πλήρες κείμενο του Υπομνήματος ιδές Γ. Παπαδοπούλου, Ιστορική Επισκόπησις, ό.π. 
σελ. 180-182 και Ανωνύμου, Οι καρποί της Εκκλησιαστικής μουσικής εν τω διδασκαλείω 
του Ηρακλείου, ο.π.
525 Η χορωδία του είχε ψάλει δημοτικά και εκκλησιαστικά μέλη, Ανωνύμου, Η Μουσική ανά 
τον ελληνισμόν, Μουσική1913, Κωνσταντινούπολη, σελ.187.
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που ο ίδιος επί σειρά ετών εκγυμνάζει και η οποία επράκειτο να ψάλει 
στον Επιτάφιο Θρήνο κατά την Ακολουθία της Μ. Παρασκευής αυτού του 
έτους. Επίσης κατηγορείται ότι προετοιμάζεται να ψάλει και κατά τους 
τελευταίους χαιρετισμούς στην Εκκλησία του Αγίου Μηνά στην ίδια 
συνοικία. Η ΠΚΕκκλΕ μετά από συνεδρίαση αποφασίζει να υπενθυμίσει την 
απαγορευτική για το θέμα εγκύκλιό της526.0 Δ.Μπαλαμπάνης προσέφερε 
σημαντικά στην υπόθεση της μουσικής σ' όλους τους τομείς, και ως 
δάσκαλος της Μουσικής Σχολής του ΕΜΣ, αλλά και ως δάσκαλος 
εκκλησιαστικής μουσικής στη στοιχειώδη εκπαίδευση. Είναι ο πρώτος που 
συστηματικά αξιοποιεϊ στην Πόλη τη φωνή της γυναίκας στην ψαλμωδία 
και από τους πρώτους που σχηματίζει μικτό χορωδιακό μέλος για το ναό.

Ο Ιάκωβος Ναυπλιώτης(+1942), όπως προαναφέρθηκε, εκδίδει το 
1894 τη Φόρμιγγα, έργο μοναδικό στο είδος του, που στην συνέχεια 
χρησιμοποιήθηκε στα σχολεία της Πόλης, αλλά και στον Εκκλησιαστικό 
Μουσικό Σύλλογο της Πόλης. Διδάσκει στο Ζάππειο Παρθεναγωγείο και στη 
Θεολογική Σχολή της Χάλκης. Ο Ιάκωβος αντιμετωπίζει και κάποιο 
ιδιότυπο πόλεμο από το Γ. Παχτίκο μέσα από τις στήλες του περιοδικού 
«Μουσική» και κατά τη διάρκεια που αυτός διδάσκει στη μουσική Σχολή 
του ΕΜΣ, συνεχώς κατηγορείται από τον ίδιο. Πολλές φορές του εγίνοντο 
συστάσεις από το Πατριαρχείο για σχηματισμό χορών527. Ο I. Ναυπλιώτης 
υπήρξε και σπουδαίος μουσικοδιδάσκαλος που ανέλυε τα μουσικά σημάδια 
όχι κατά το δοκούν κάθε φορά, αλλά κάνοντας την ίδια ανάλυση των 
άχρονων υποστάσεων, όπως τις είχε διδαχτεί από τους παλιούς 
μουσικοδιδασκάλους, σε κάθε μέλος που έψαλλε528. Ήταν γνώστης και της 
ευρωπαϊκής μουσικής και είχε μεταγράψει πολλά σχολικά τραγούδια που 
συμπεριλήφθηκαν στη Φόρμιγγα. Δίδαξε στη Μουσική Σχολή του 
Εκκλησιαστικού Μουσικού Συλλόγου από την πρώτη της ίδρυση μέχρι το 
1923 με μία μόνο διακοπή, από το τέλος του 1919 μέχρι το το Σεπτέμβριο 
του 1922, όταν είχε αναλάβει την όλη δράση και ευθύνη του Συνδέσμου 
Ιεροψαλτών Κωνσταντινουπόλεως. Η περιστασιακή αυτή αποχώρηση του 
Ναυπλιώτη ίσως να σχετίζεται και με την αποδοκιμασία του Πατριάρχου 
Μελετίου Μεταξάκη, προς το Ναυπλιώτη μετά από ένα επεισόδιο529. 
Πολλές φορές διηύθυνε τη χορωδία της Μουσικής Σχολής, αλλά και του 
Συλλόγου, στις τελετές που γίνονταν κατά την απονομή πτυχίων.Το

526 Πρακτικά ΠΚΕκκλΕ, Κώδικας 1913-1916, Συνεδρίαση 26.3.1914, σελ.99, όπου ο 
ψάλτης Δημ. Αντωνίου καταγγέλλει τον Δημήτριο Μπαλαμπάνη ενώπιον της ΠΚΕκκλΕ, η 
οποία δέχεται να ερευνήσει το θέμα, αλλά και να επαναλόβει την Εγκύκλιο της Μεγάλης 
Πρωτοσυγκελλϊας(αρ.2030), που είχε εκδοθεί το 1913, για «απαγόρευσιν συμμετοχής των 
κορασϊων εις τον επιτάφιον θρήνον».
527 Ιδές ΠΚΕκκλΕ της παρούσης.
528 Ερωτώμενος για την ανάλυση αυτή απαντούσε «άκουστο, άκουστο», σύμφωνα με 
μαρτυρία του Άρχ. Πρωτοψάλτη Β. ΝικοαλαΤδη στο γράφοντα.
529 Στυλ. Σεφεριάδη, Ιωάννης Κουκουζέλης, Ιάκωβος Ναυπλιώτης, οι Ψάλται, Αθήναι, 
1976, σελ.32.
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1939,χρονολογία αποχώρησης από το ψαλτήρι, το Πατριαρχείο σε 
αναγνώριση της μακροχρόνιός του υπηρεσίας, τον ονόμασε Επίτιμο 
Πρωτοψάλτη530. Με αρκετά εμπόδια ο Ναυπλιώτης έφυγε από την Πόλη για 
την Αθήνα λίγα χρόνια πριν το θάνατό του, το 1942. Εκεί μνημονεύεται 
και μία όχι καλή ψαλτική του παρουσία στο Μητροπολιτικό ναό των 
Αθηνών531.Υπηρέτησε συνολικά στα πατριαρχικά αναλόγια επί 55 έτη.

Στους μουσικούς του Οικ.Πατριαρχείου, που είχαν αξιόλογη δράση 
και στην Πόλη, συγκαταλέγεται και ο Τριαντάφυλλος Γεωργιάδης (1870
1934), ο οποίος ήταν Πρωτοψάλτης Τραπεζούντας και διετέλεσε 
τοποτηρητής-πρωτοψάλτης του Πατριαρχικού Ναού από το 1925- 
1926532.Για βραχύ χρονικό διάστημα ήταν καθηγητής στη μουσική Σχολή 
του ΕΜΣ533. Στην Τραπεζούντα, όπου είχε μικτή χορωδία παιδιών και 
ιεροψαλτών, είχε αξιόλογη δράση. Όντας Πρωτοψάλτης της Τραπεζούντας 
επισκεπτόταν συχνά την Πόλη, όπου έψαλλε στο Ναό Αγίας Τριάδας του 
Πέρα αφήνοντας άριστες εντυπώσεις534. Στην εκδοτική του δραστηριότητα 
συμπεριλαμβάνεται ο πεντάτομος Κήπος Χαρίτων, πρωτότυπο μουσικό 
έργο535, το τεύχος κατά της τετράφωνης μουσικής536 και πολλές άλλες 
σποραδικές δημοσιεύσεις537. Ακόμη στη Φόρμιγγα των Αθηνών είχε 
δημοσιευτεί ο Επιτάφιος Θρήνος στην τουρκική γλώσσα, τονισμένος από 
τον Τρ. Γεωργιάδη για τους τουρκόφωνους Χριστιανούς της περιοχής 
Νίκαιας538,καθώς επίσης και άλλες δημοσιεύσεις του σχετικά με την

530 Σ. Φαράσογλου,Πρωτοπρ.,Ιάκωβος Ναυπλιώτης, Άρχων Πρωτοψάλτης της Μεγάλης 
του Χριστού Εκκλησίας 1864-1942, στο Οι Ψάλτες του Οικουμενικού Πατριαρχείου, σειρά 
πρώτη, Αθήνα, 1996,σελ.22-23.
531 Στ. Σεφεριάδη, Ιωάννης Κουκουζέλης, Ιάκωβος Ναυπλιώτης, οι ψάλται, ό.π., σελ.42, 
όπου ο μαθητής του Σεφεριάδης μιλά με πόνο για την «αποτυχημένη», όπως τη 
χαρακτηρίζει, εμφάνιση του Ιακώβου.
532 Επίσημα η Πρωτοψαλτεία του θεωρήθηκε τοποτηρητεία, καθ' ότι δεν έλαβε το οφφίκιο 
του Αρχοντος, πρβλ. Τρ.Γεωργιάδου, Κήπος Χαρίτων, ό.π.,, Πρόλογος του Μητρ. 
Λαοδικείας Μαξίμου, υιού του Γεωργιάδου, ά.σ.
533 Η θητεία του στη σχολή πρέπει να τοποθετηθεί στα δεύτερο μισό του σχολικού έτους 
1924-1925, που είναι και το τελευταίο της Σχολής αυτής.
534 Ανωνύμου, Η μουσική ανά τον Ελληνισμόν, Μουσική, Κωνσταντινούπολη, 1913, σελ. 
225.
535 Αντωνίου Αλυγιζάκη, Μελωδήματα Ασκήσεων Λειτουργικής, ό.π., σελ.39.
536 Τρ. Γεωργιάδη, Η καθ' ημάς Εκκλησιαστική Μουσική κατ' αναφοράν προς την 
Ευρωπαϊκήν Τετράφωνον, Αθήναι 1973(Ανάτυπον από Ορθοδοξία, 1929, 41,42,43).
537 Από τον Αύγουστο του 1908 συνεργάζεται με τη μουσική εφημερίδα Φόρμιγξ της 
Αθήνας, Τριαντάφυλλος Γεωργιάδης,Μουσικός, Φόρμιγξ, Αθήνα, 15-31.8.1908.
538 Ευρεία κυκλοφορία στους Τουρκόφωνους Χριστιανούς της ανατολής είχαν οι 
μεταφρασμένες από την ελληνική στην τουρκική και με ελληνικά γράμματα τυπωμένες 
Ακολουθίες. Ανωνύμου, Επιτάφιος Θρήνος ψαλλόμενος εις τους ναούς του εσωτερικού της 
Επαρχίας Νίκαιας, Φόρμιγξ, Αθήνα, 15-31.3.1909.Στα τέλη του 190υ αιώνα έχουμε την 
κυκλοφορία των Εγκωμίων στην τουρκική γλώσσα. Πρόκειται για το δίγλωσσο βιβλίο Ο 
Επιτάφιος Θρήνος, στο οποίο υπάρχουν τα Εγκώμια στις δύο γλώσσες, πρώτα το 
ελληνικό, μετά το τουρκικό καθώς με αναφορά στον ήχο των Εγκωμίων, Ο Επιτάφιος 
Θρήνος, Γιάνι, Ραππινά Ιησούς Χριστός Εφέντιμιζ Χαζρατλερινίν τεν ουζερέ ουγιουγιούπ 
δέφν οληνμασί παπηνδά αζίμ βε αζίζ σζουμά ιρτεσί έρ σαπάχ ψάλλ οληνάν
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εκκλησιαστική και δημοτική μουσική539. Ακόμη δημοσιεύτηκαν δημοτικά 
τραγούδια που είχε καταγράψει ο ίδιος στη Σμύρνη, στον Πόντο και στη 
Χάλκη540.Το Μάιο του 1909 διοργανώνεται στην Τραπεζούντα από τον εκεί 
Σύλλογο «Προμηθεύς» μεγάλη μουσικοφιλολογική ημερίδα, κατά τη οποία 
ο Γεωργιάδης ομιλεί περί μουσικής και η μικτή χορωδία «ιεροψαλτών και 
παίδων», που ο ίδιος είχε εκγυμνάσει, ψάλλει τον Ύμνο του συλλόγου που 
είχε μελοποιήσει ο ίδιος541.Προς το τέλος του βίου του διετέλεσε 
γραμματέας της Πατριαρχικής Βιβλιοθήκης και ο τόμος-ευρετήριο των 
βιβλίων, που ο ίδιος κατέγραψε, χρησιμοποιείται και σήμερα από τους 
μελετητές της βιβλιοθήκης.

Ο Γεώργιος Παχτίκος(1869-1916) επέδειξε άοκνη προσπάθεια για 
την επικράτηση της γνήσιας βυζαντινής μουσικής σ ' όλες τις πολιτισμικές 
εκδηλώσεις της κοινωνίας της Πόλης. Σπούδασε στην Αθήνα φιλογογία και 
στη συνέχεια εγκαταστάθηκε στην Πόλη542. Πολυσχιδής προσωπικότητα ο 
ίδιος, δίνει κυριολεκτικά πολύπλευρο επιστημονικό αγώνα543 μέσα από τον 
τύπο της εποχής, αλλά και από το περιοδικό Μουσική, που ίδιος εκδίδει 
επί τέσσερα έτη.Αγωνίζεται επίσης και για την υποχρεωτική και 
συστηματική εισαγωγή του μαθήματος της εκκλησιαστικής, αλλά και 
ευρωπαϊκής μουσικής στα σχολεία της Πόλης544. Δίνει πράγματι ιδιότυπη 
για την εποχή του μάχη μέσω των εψημερίδων της εποχής για τη σχολική 
μουσική επί 25 σχεδόν έτη, με πολυάριθμες δημοσιεύσεις στον ελληνικό 
τύπο της Πόλης, από τα τέλη του 19ου ως τον θάνατό του545. Ήταν βαθύς

τεσπιχατναμελέρδιρ.Δέρι Σααδετδέ, Ευαγγελινός Μισαηλίδης Ματπαασηνδά, 1887. 
Εξάλλου διάφοροι Κανόνες (συνολικά 15) επίσης με ένδειξη του ήχου στον οποίο πρέπει 
να ψαλούν εμπεριέχονται στο έργο του Παπα-Νεοφύτου, Ρουχανί Παγδζέ Δεμεδί (Ιερά 
Ανθοδέσμη, Καραμανλίδικο),Δερι Σααδέτ, Αδελφοί Μισαηλίδαι Ματπαασηνδά Ταπ 
Ολουνμούς 1898. σελ.5 έως 69 Υπάρχουν μεταξύ άλλων τουρκιστί οι εξής:Κσνών β 
παρουσίας, ήχος πλ. του α, (σελ.5-9) Κανών προς τον I. Χριστόν, ήχος πλ. του δ,(σελ.26- 
37), Νοεραί Ωδαί περί της Χριστού Γεννήσεως(σελ. 48-50). Στα 1898 ο ιεροδιάκονος 
Ιερόθεος Τρανόπουλος μεταφράζει πολλές Ακολουθίες Δεσποτικών και Θεομητορικών 
Εορτών, τις Ακολουθίες του Αποδέιπνου και ζητά από το Πατριαρχείο να εγκριθεί η έκδοσή 
τους, Πρακτικά ΠΚΕκκλΕ, Κώδικας 1881-1898, σελ. 207, Συνεδρίαση 19.5.1893.
539 Ιδές Χαριλ. Ζαχαριάδη, Η Εκκλησιαστική Μουσική και τα δημοτικά μας άσματα, 
Μουσική διάλεξις εν Τραπεζούντι υπό Τριανταφύλλου Γεωργιάδου, Φόρμιγξ, Αθήνα, 15
30.6.1909 και Τρ. Γεωργιάδη, Επιστολή, Φόρμιγξ, Αθήνα, 15-30.6.1909.
540 Τρ. Γεωργιάδη, Επιστολή, Φόρμιγξ, Αθήνα, 15-30.6.1909.
541 Χαρ. Ζαχαριάδη, Η Εκκλησιαστική Μουσική και τα δημοτικά μας άσματα, Μουσική 
Διάλεξις υπό Τριανταφύλλου Γεωργιάδη μουσικού και γραμματέως του Αγίου 
Ροδοπόλεως, Φόρμιγξ, Αθήνα, 15-30.6.1909.
542 Ανωνύμου, Γεώργιος Δ. Παχτίκος, Φόρμιγξ, 15.4.1903.
543 Στην προσπάθειά του να επικρατήσει η καθαρή ψαλτική τέχνη αναφέρει ότι με δέουσα 
προσοχή θα πρέπει οι μουσικοί της Πόλης να παρακολουθούν αυτά που γράφουν οι ξένοι 
επιστήμονες για την «σκοτεινή περίοδο» της εκκλησιαστικής μουσικής, Γ. Παχτίκου, Το 
ζήτημα της καταγωγής της εκκλησιαστικής ημών μουσικής, Ταχυδρόμος, 
Κωνσταντινούπολη, 27.11.1899.
544 Για τις δημοσιεύσεις του ιδές Βιβλιογραφία της παρούσης.
545 Χαρακτηριστική είναι μία από τις πολλές αντιπαραθέσεις του με θέμα τη μουσική 
στον τύπο της Πόλης. Έτσι με αφορμή την πινδαρική ωδή που μελοποιεί για τον Παύλο 
Στεφάνοβικ (Γ. Παχτίκου, Ωδή εις Παύλον Στεφάνοβικ Σκυλίτσην ανοικοδομούντο την εν
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γνώστης της αρχαίας-βυζαντινής, αλλά και της δυτικής ευρωπαϊκής 
μουσικής και πίστευε ότι η διδασκαλία της μουσικής στα σχολεία της Πόλης 
πρέπει να θεμελιωθεί πάνω στα διδακτικά μοντέλα των αρχαίων546, αλλά 
και των Πατέρων της Εκκλησίας547.Κατά την εκτέλεση των μελωδιών ο 
Παχτίκος ήταν υπέρ της «αρμονικής πολυφωνίας,η οποία μόνη σήμερον 
δεσπόζει εν τω μουσικώ ορίζοντι των πεπολιτισμένων λαών της 
υφηλίου»5Λ8.0\ χορωδίες, που δημιούργησε και ο ίδιος διηύθυνε, έψαλλαν 
παραδοσιακά, αλλά και με τετραφωνία, και αποτελούνταν πάντα από 
άνδρες και γυναίκες549.Υπήρξε φανατικός υποστηρικτής της εισαγωγής της 
συστηματικής διδασκαλίας της μουσικής στα σχολεία της Πόλης. 
Παράλληλα υπήρξε αυστηρός στην κρίση του για τα μουσικά εκπαιδευτικά 
τεκταινόμενα στην Πόλη, τα οποία παρακολουθούσε άγρυπνα, αλλά και σ' 
ό,τι αφορά γενικά τη μουσική της Πόλης. Κατά τον ίδιο, η δημοτική και η 
εκκλησιαστική μουσική πρέπει να διδάσκονται παράλληλα και με τη 
βοήθεια παιδαγωγών, οι οποίοι θα συνδέουν τις δύο παραδόσεις με την 
αρχαία ελληνική μουσική, διότι αυτή είναι η αφετηρία και των δύο 
παραδόσεων550.Για να υποστηρίξει το καλό μουσικό αποτέλεσμα στην 
εκκλησιαστική μουσική φέρνει ως παράδειγμα τους αρχαίους Έλληνες, οι 
οποίοι «δύο πράγματα εθεώρουν ως το μέγιστόν ελάττωμα, την αμσυσίαν 
και την κακομουσίαν (ημιμάθεια)»551.Στ\μαντικό υπήρξε και το
εθνομουσικολογικό του έργο, κατά το οποίο καταγράφει και διασώζει 
πολλά δημοτικά τραγούδια της Μικράς Ασίας.

Χάλκη Θεολογικήν Σχολήν, Ε.Α.,20(1896-1897),στο τέλος του τόμου. Κάποιος ανώνυμος 
επιστολογράφος τον κατηγορεί από το Νεολόγο της Πόλης ότι μελοποίησε το άσμα αυτό 
σε «αρμονική τετραφωνία» και «κατ' ίδιον μουσικόν σύστημα» δίχως πρώτα να 
δημοσιεύσει την γραμματική του και με αρκετά μεγάλη έκταση στη μελωδία, Γ.Δ. 
Παχτίκου, Επίκρισις μουσικής κρίσεως, Νεολόγος, Κωνσταντινούπολη, 11.11.1896. Ο 
επιστολογράφος τον ρωτά και πάλι αν τολμά δημοσίως να το εκτελέσει, καθ' ότι δεν είναι 
μέσα στα πλαίσια της εκκλησιαστικής μουσικής προτρέποντάς τον παράλληλα να 
μαθητεύσει στη Μ. του Γένους Σχολή την εκκλησιαστική μουσική, Ανωνύμου(Χ.Ψ.Ω,), 
Μουσικολογική ουζήτησις, Νεολόγος, Κωνσταντινούπολη, 23.11.1896.0 ίδιος 
επανέρχεται, υπερασπιζόμενος και τις άλλες πινδαρικές ωδές που είχε μελοποιήσει, και 
υποστηρίζει ότι η πινδαρική ωδή στο Γεώργιο Αβέρωφ, που στάλθηκε στην Αθήνα στην 
επί των ολυμπιακών αγώνων επιτροπεία, έτυχε ευμενέστατης κρίσης, Γ.Δ. Παχτίκου, 
Αντεπίκρισις μουσικής κρίσεως, Νεολόγος, Κωνσταντινούπολη, 5.12.1896.
546 Θαυμάσια ανάλυση της θέσης της αρχαίας ελληνικής μουσικής κάνει σε λόγο του στη 
Μεγάλη Σχολή, Γ. Παχτίκου, Εισιτήριος περί μουσικής Λόγος, εκφωνηθείς εν τη 
Πατριαρχική Μεγάλη του Γένους Σχολή. Ε.Α.19(1895-1896),σελ. 335-345.
547Γ. Παχτίκου, Τα καθ' ημάς Εκπαιδευτήρια και η Μουσική, Νεολόγος, Κωνσταντινούπολη, 
16 και 18.9.1895.
548Γ. Παχτίκου, Ολίγαι λέξεις περί των δημοτικών μας ασμάτων, Φόρμιγξ, Αθήνα, 15
31.12. 1903.
549Ανωνύμου, Η Βυζαντινή Μουσική εν τη Ρωσσική πρεσβεία, Ταχυδρόμος, 
Κωνσταντινούπολη, 13.3.1900.
550 Γ. Παχτίκου, Η Μουσική και η Γυμναστική εν τοις παρ' ημίν εκπαιδευτηρίοις, Μουσική 
1912, σελ. 163.
551 Γ. Παχτίκου, Η αρχαία Ελληνική Μουσική, Ταχυδρόμος, Κωνσταντινούπολη, 25.6.1899.
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Στα τέλη του 19ου και αρχές του 20ού αιώνα έχουμε και την κύρια 
δράση του Κωνσταντίνου Ψάχου(1869-1949) στην Πόλη, αλλά και στην 
Αθήνα552.Γεννήθηκε στο στο Μέγα Ρεύμα του Βοσπόρου και δασκάλους 
στη μουσική είχε το Θ. Μαντζουρανή, τον Ευστράτιο Παπαδόπουλο553 και 
το Ν. Καμαράδο554. Τα πρώτα μαθήματα της εκκλησιαστικής μουσικής 
διήκουσε στην Ιερατική Σχολή της Ξηροκρήνης555 και στη Θεολογική 
Σχολή της Χάλκης. Δίδαξε στα δημοτικά σχολεία Μουχλίου και Ποτηρά στο 
Φανάρι556. Στη Μουσική Σχολή του Εκκλησιαστικού Μουσικού Συλλόγου 
δίδαξε μόνο κατά το πρώτο σχολικό έτος. Η συνεργασία του συνεχίστηκε 
μέχρι το 1902557. Ο Κωνσταντίνος Ψάχος από την Αθήνα, όπου βρίσκεται 
στις αρχές του 20ού αιώνα υποστηρίζει την καθιέρωση της βοηθητικής 
συνηχητικής μουσικής γραμμής, στην οποία θα αναγράφεται το ίσο του 
μέλους558 και αυτό για να επιτευχθεί η αρμονική ηχητικά απόδοση του 
μέλους:Αυτοί που «ήγειραν το ρεύμα κατά της εκκλησιαστικής μουσικής» 
πίστευαν ότι η εκκλ. μουσική δεν είναι σε θέση να διεγείρει τα ψυχικά 
συναισθήματα των πιστών όπως η δυτική559. Σημαντικώτατες υπήρξαν οι 
παρεμβάσεις του για όλα σχεδόν τα θέματα, που αφορούν την 
εκκλησιαστική μουσική στην Αθήνα, όπου μετέβη το 1903 για να διδάξει560. 
Το 1919 ήταν μέλος της μεγάλης Επιτροπής για τα εκατό χρόνια της 
εθνικής παλιγγενεσίας561.

Ο Πέτρος Γ. Φ ιλανθίδης(Ί845;-1920) από την Πάνορμο είναι από 
τους μουσικούς που δίδαξαν επί βραχύ χρονικό διάστημα στη Μουσική

552 Πλούσιο βιογραφικό σημείωμα του Κ. Ψάχου ιδές, Γ. Χατζηθεοδώρου, Η ζωή και το 
έργον του Κωνσταντίνου Αλεξάνδρου Ψάχου, σελ. ια '- ν α ' στην επανέκδοση του έργου 
του Ψάχου Η παρασημαντική της Βυζαντινής Μουσικής, Αθήνα 1978.
553 Π. Αντωνέλλη, Η Βυζαντινή εκκλησιαστική μουσική, ό.π., σελ. 183.
554 Γ. Καμαράδου-Βυζαντίου, Βιογραφία Νηλέως Καμαράδου Μουσικοδιδασκάλου,ό.π., 
σελ. 70.
555 Γ. Χατζηθεοδώρου, Η ζωή και το έργον του Κωνσταντίνου Αλεξάνδρου Ψάχου, σελ. 
ιστ' στην επανέκδοση του έργου του Ψάχου Η παρασημαντική της Βυζαντινής Μουσικής, 
Αθήνα 1978.
556 Κ. Ψάχου, Η παρασημαντική της Βυζαντινής Μουσικής, εν Αθήναις 1917, (Ανατύπωση, 
Αθήναι, 1978, εκδ. Διόνυσος), σελ. κα ' της ενότητας «η ζωή και το έργον του 
Κωνσταντίνου Ψάχου», από Γ. Χατζηθεοδώρου.
557 Κ. Ψάχου, Η παρασημαντική της Βυζαντινής Μουσικής, ό.π., σελ. κα ' της ενότητας «Η 
ζωή και το έργον του Κωνσταντίνου Ψάχου», από Γ. Χατζηθεοδώρου.
558 Τη διπλή συνηχητική γραμμή ο Ψάχος την είχε πάρει από το Νηλέα Καμαράδο, 
Ανωνϋμου(Γ.Δ. Παχτίκου), Η Μουσική ανά τον Ελληνισμόν, Μουσική 1913, 
Κωνσταντινούπολη, σελ.253.Επίσης ιδές για τις σχέσεις των δύο ανδρών Γ. Καμαράδου- 
Βυζαντίου, Βιογραφία Νηλέως Καμαράδου, ό.π., σελ.48-56.
559 Κ. Ψάχου, Περί ίσου, Φόρμιγξ, Αθήνα, 31.5.1905. Πρβλ. I. Κοκουλή, Σκέψεις τινές και 
κρίσεις περί της «Λειτουργίας», μουσικού βιβλίου του Κωνσταντίνου Ψάχου. Φόρμιγξ, 
Αθήνα, 15-28.2.1910.
“ ° Κ. Ψάχου, Η παρασημαντική της Βυζαντινής Μουσικής, ό.π., σελ. κε ' της ενότητας «η 
ζωή και το έργον του Κωνσταντίνου Ψάχου», από Γ. Χατζηθεοδώρου.
561 Κ. Ψάχου, Η παρασημαντική της Βυζαντινής Μουσικής, ό.π., σελ. λ α ’ της ενότητας «η 
ζωή και το έργον του Κωνσταντίνου Ψάχου», από Γ. Χατζηθεοδώρου.
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Σχολή του Εκκλησιαστικού Μουσικού Συλλόγου της Πόλης. Οι διαλέξεις 
του στις συνεδριάσεις του Συλλόγου φανερώνουν την πολυμάθειά του. 
Είχε ενεργή συμμετοχή και στη δράση του Μουσικού Συλλόγου Ορφέως 
στο Φανάρι, όπου έδινε διαλέξεις. Στην ιδιαίτερη πατρίδα του, την 
Πάνορμο, όπου υπηρέτησε ως ψάλτης και δάσκαλος552, είχε ιδιαίτερα 
«ζωντανή» παρουσία: Το Πάσχα του 1881 ήλθε στο ναό συνοδευόμενος 
από 150 οπλοφόρους ναύτες προκειμένου να εκφοβήσει την 
εκκλησιαστική επιτροπή και να πιέσει για αύξηση. Η Δημογεροντία τον 
καταγγέλλει και τον καλεί με αυστηρή της απόφαση να εγκαταλείψει την 
Πάνορμο563. Το 1883 εγκρίνεται και πάλι μεταξύ των υποψηφίων 
δασκάλων και μετά από λίγα έτη, το 1890, ανακαλείται η προηγούμενη 
απόφαση εναντίον του564. Ο Φιλανθίδης πάντως ουδέποτε διατηρούσε 
καλές σχέσεις με τη Δημογεροντία565.0 ίδιος κατά χρονικά διαστήματα 
εγκαταλείπει την Πάνορμο και μεταβαίνει στην Πόλη. Στις αρχές του αιώνα 
τον βρίσκουμε να διδάσκει στη μουσική Σχολή του ΕΜΣ κατά το σχολικό 
έτος 1901-1902566 και το 1907 εξέδωσε το δίτομο έργο η Αθωνιάς στην 
Κωνσταντινούπολη567. Ο Πέτρος Φιλανθίδης έγραψε τους στίχους για μία 
Ωδή προς τον Πατριάρχη Νεόφυτο σε μέλος Γ. Βιολάκη, αλλά και διάφορα 
άλλα ποιήματα, που μελοποιήθηκαν από τον Ιάκωβο Ναυπλιώτη568.

562 Αναφέρεται ως ιεροψάλτης στην Πάνορμο τα έτη 1880, 1881,1898, 1908, 1913,1917 
για τελευταία φορά. Το 1920 αναφέρονται οι ορφανές θυγατέρες και η Δημογεροντία 
αποφασίζει να τις ενισχύσει, Μπεκιάρογλου-Εξαδακτύλου, Αικ., Κώδικες Πρακτικών 
Βορειοδυτικής Μικράς Ασίας, Τόμος Β ',Αθήνα 1996, σελ. 15, 17,34,60, 68,71 και 77, 
αντίστοιχα.
563 Γενικά Αρχεία του Κράτους (Μ /ζ),Κώδιξ Πανόρμου (452/1, 174)Βιβλίο της Ιερός 
Μητροπόλεως, 14 Νοεμβρίου 1870 έως 17 Αυγούστου 1896, σελ. 176. (Παράρτημα)
56*Μπεκιάρογλου-Εξαδακτύλου, Αικ., Κώδικες Πρακτικών Βορειοδυτικής Μικράς Ασίας, 
Τόμος Β ',Αθήνα 1996, σελ.26.
565 Λίγα χρόνια πριν την καταδίκη του, το Πάσχα του 1880, περιφέρει δίσκο και μαζεύει 
260 γρόσια, η Δημογεροντία όμως τον καταδικάζει να επιστρέφει το ποσό αυτό αλλά και 
40 γρόσια πρόστιμο, Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ),Κώδιξ Πανόρμου (452/1, 174), 14 
Νοεμβρίου 1870 έως 17 Αυγούστου 1896, σελ. 147.Μνεία .Μπεκιάρογλου-Εξαδακτϋλου, 
Αικ., Κώδικες Πρακτικών Βορειοδυτικής Μικράς Ασίας, Τόμος Β - , Αθήνα 1996, σελ. 15. 
Λίγα χρόνια μετά την ανάκληση της απόφασης για αποπομπή του τον Μάρτιο του 1898 
του γίνονται συστάσεις από τη Δημογεροντία για ψαλτικά θέματα: «Να δηλωθή επισήμως 
τω κ. Φιλανθίδη ιεροψάλτη όπως ψάλλη του λοιπού συμμορφούμενος ταις προς τούτο 
εκκλησιαστικαίς διατάξεσι και εγκαταλείπειν τους εξωτερισμούς ών τέως εποιείτο χρήσιν», 
ΓΑΚ, Κώδιξ Πανόρμου (453/2,175), Βιβλίο Πρακτικών της Δημογεροντίας και των 
Σχολείων, 19 Ιανουαρίου 1897 έως 28 Ιουνίου 1922, σελ.17. Μνεία: Μπεκιάρογλου- 
Εξαδακτύλου, Αικ., Κώδικες Πρακτικών Βορειοδυτικής Μικράς Ασίας, Τόμος Β ' ,  Αθήνα 
1996, σελ. 34.
566 Γ. Παπαδοπούλου, Ιστορική Επισκόπησις, ό.π., σελ. 176.
567 Π. Φιλανθίδου, Η Αθωνιάς, τόμος Α+Β, Εν Κωνσταντινουπόλει, 1907.
568 I. Ναυπλιώτου, Δομεστίχου της του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, Φόρμιγξ, ήτοι 
Συλλογή Ασμάτων και Ωδών των μεν μετενεχθέντων εκ της Ευρωπαϊκής μουσικής γραφής 
εις την καθ' ημάς εκκλησιαστικήν, των δε πρωτοτύπως όλως προς χρήσιν των δημοσίων 
σχολείων και παντός φιλομούσου, Εν Κωνσταντινουπόλει, εκ του Πατριαρχικού 
Τυπογραφείου, 1894, σελ. 209.
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Δημοσίευσε στη Φόρμιγγα της Αθήνας, στα 1908,και μία μελέτη για τη 
δημοτική μουσική569. Ο θάνατός του συνέβη προ του 1920.

Στη Σχολή του ΕΜΣ δίδαξε και ο Νηλεύς Καμαράδος(1847-1922)570 
επί εικοσιπέντε περίπου έτη από την ίδρυση της Σχολής το 1899, μέχρι το 
1919, με μικρά διαστήματα απουσίας. Παρέμεινε όμως συνεργάτης, 
σύμβουλος και μέλος επιτροπών του Συλλόγου και όταν ήταν μακριά από 
το διδακτικό έργο571. Η μουσική του παρουσία στην Πόλη σφράγισε τον 
20ό αιώνα. Ήταν μαθητής του Γ. Κανελίδη, του Ιωάσαφ του Ρώσου και του 
Π. Κηλτζανίδη572. Χρησιμοποίησε κάπως αναλυτική γραφή για μουσικά 
σημάδια, που οι ψάλτες της εποχής του τα ερμήνευαν διαφορετικά573. Ήδη 
από τις αρχές του αιώνα αποκαλείται στην Πόλη από τους ψαλτικούς 
κύκλους «πρύτανις των ψαλτών»574. Ήταν κάτοχος και της τουρκικής 
μουσικής575, αλλά και συνθέτης. Αναφέρεται περισπούδαστο έργο του 
περί της θεωρίας της εκκλησιαστικής μουσικής, που το συνέγραφε επί 
μακρόν με το Γ. Παπαδόπουλο, χωρίς αυτό να εκδοθεί576. Δίδαξε και 
συνεργάστηκε με τους προηγούμενους Συλλόγους της Πόλης, όπως τον 
Ελληνικό Μουσικό Σύλλογο του Γαλατά, με τον Ορφέα και με τον 
ΕΜΣ.Ήταν αισθητή και δυναμική η παρουσία του στον τύπο της Πόλης577 
και ήταν ο πρώτος που εισήγαγε τη χορωδιακή εκτέλεση της 
εκκλησιαστικής μουσικής στους ναούς της Πόλης578.Στα 1917 ο Καμαράδος

569 Π. Φιλανθίδου, Προθεωρία των εθνικών ημών μελωδιών, Φόρμιγξ, Αθήνα, 15-30 
Ιουνίου 1908 και 15-30 Σεπτεμβρίου 1908.
570 Είχε γίνει πρόταση να λάβει το αξίωμα του Πρωτοψάλτου, πριν την τοποθέτηση του 
Ιακώβου, Ανωνύμου, Η Μουσική ανά τον Ελληνισμόν, Μουσική 1913, 
Κωνσταντινούπολη, σελ. 101.
571 Το 1919, που δε διδάσκει στη Σχολή, είναι μέλος του Προεδρείου, το 1921, που 
επίσης απέχει, είναι μέλος της επί των Διαγωνισμάτων Επιτροπής.
572 Γ. Παπαδοπούλου, Λόγος Επιμνημόσυνος Εκφωνηθείς εις το πάνδημον Μνημόσυνον 
του αειμνήστου Μούσικοδιδασκάλου Νηλέως Καμαράδου,ό.π.,σελ.14.
573 Ο I. Ναυπλιώτης που ήταν της παραδοσιακής γραμμής, της ανάλυσης των άχρονων 
υποστάσεων, όπως τις είχε διδαχτεί από τους διδασκάλους του, δεν παραδέχονταν το 
«σύστημα» αυτό του Νηλέως, όπως το αποκαλούσε ο ίδιος, Στ. Σεψεριάδη, Ιωάννης 
Κουκουζέλης, Ιάκωβος Ναυπλιώτης οι ψάλται, Αθήναι 1976, σελ.43.
574Η μαρτυρία προέρχεται από το μετέπειτα ρεμπέτη Στυλ. Περπινιάδη, που υπηρέτησε επί 
λίγο χρονικό διάστημα στα 1915-18 ως Κανονάρχης στο αναλόγιο του Ναού του Αγίου 
Ιωάννη των Χίων στο Γαλατά, με Πρωτοψάλτη το Ν. Καμαράδο, Κ. Χατζηδουλή, 
Ρεμπέτικη Ιστορία 1, Νεφέλη- Μουσική, Αθήνα 1997, σελ. 10.
575Δημοσιεύει στη Φόρμιγγα των Αθηνών πραγματεία με τις εξηγήσεις των μακαμίων, 
Μελετίου Ιεροδιακόνου, Διατριβή περί μουσικής, μεταφρασθείσα εκ του τουρκικού 
συγγράμματος Ταλιατάτ-υ- Μεσχουρέι- Οσμανιγί, Εκδίδεται νυν το πρώτον διά της 
Φόρμιγγος υπό Νηλέως Ν. Καμαράδου, Φόρμιγξ, Αθήνα, 15-31.1.1907.
576 Θ. Γεωργιάδου,Η Νέα Μούσα, ό.π., σελ.76 και Παγκ. Βατοπαιδινού, Η εναρμόνησις, 
ό.π., σελ.71.
5770ετικά σχόλια για το Νηλέα δημοσιεύει ο Ταχυδρόμος της Πόλης, που άλλωστε συχνά 
αναφέρεται στην Εκκλησιαστική Μουσική, Ανωνύμου,Διάλεξις Νηλέως Καμαράδου, 
Ταχυδρόμος, Κωνσταντινούπολη, 18.10.1899.
578 Αγαθαγγέλου, Μητροπολίτου Κυδωνιών, Εκκλησιαστική Μουσική, Απόστολος Ανδρέας,
23.6.1954.
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είχε διαφορές για ψαλτικά θέματα με τον Αρχιμανδρίτη Παγκράτιο, ο 
οποίος ήταν εφημέριος στο Ναό του Αγίου Ιωάννη των Χίων, όπου ο 
Καμαράδος ήταν πρωτοψάλτης. Ο Παγκράτιος καταγγέλθηκε από τον 
Νηλέα ενώπιον της ΠΚΕκκλΕ579. Οι διαφορές μεταξύ τους είχαν αρχίσει 
από τότε που ο Παγκράτιος είχε διοριστεί στο ναό αυτό και είχε κάνει 
αρκετές παρατηρήσεις στον Καμαράδο580. Ο Ν. Καμαράδος κατέλειπε 
πλούσιο ανέκδοτο μουσικό έργο581 και ανέδειξε πολλούς μαθητές, μεταξύ 
των οποίων το Νικόλαο Βλαχόπουλο και το Μιχαήλ Χατζηαθανασίου.

Μία άλλη σπουδαία και μάλλον λανθάνουσα μουσική μορφή των 
αρχών του 20ού αιώνα της Πόλης είναι και ο μετέπειτα ιερέας Φώτιος Σ. 
Παπαδόπουλος, που διετέλεσε επί σειρά ετών μουσικοδιδάσκαλος της 
Μουσικής Σχολής του ΕΜΣ από το 1901 μέχρι το 1916. Είχε αποφοιτήσει 
από την Κεντρική Ιερατική Σχολή της Πόλης και έψαλλε στον Άγιο 
Δημήτριο Ταταούλων, αλλά και στις Μητροπόλεις Γάνου και Χώρας και 
Αίνου582. Στα τέλη του 19ου αιώνα (από το 1894 και εξής), διέμενε στο 
Δεδέαγατς (σημερινή Αλεξανδρούπολη), όπου επί περίπου τρία χρόνια 
υπηρέτησε ως Πρωτοψάλτης583. Εκεί ασχολήθηκε και με τη σύνθεση 
διαφόρων εκκλησιαστικών μελών, μεταξύ αυτών και Λειτουργικών584. 
Παράλληλα προετοίμασε και το μουσικό του έργο με την ονομασία 
«Ορφεύς», το οποίο υποβλήθηκε το 1898 στο Πατριαρχείο για έγκριση, 
τελικά όμως το 1901, απορρίφτηκε από την ΠΚΕκπΕ του Πατριαρχείου, 
παρόλο που υπήρχαν θετικές εισηγήσεις των Κ. Ψάχου και Ν. 
Καμαράδου585. Ο Φώτιος Παπαδόπουλος το 1900 εκδίδει τις Στοιχειώδεις

579Πρακτικά ΠΚΕκκλΕ, Κώδικας 1916-1919, Συνεδρίαση, 23.2.1917, σελ. 36-37.
580 Πρακτικά ΠΚΕκκλΕ Κώδικας 1916-1919, Συνεδρίαση, 23.2.1917, σελ. 39.
581 Ιδές γενικά για το έργο του, Γ. Καμαράδου-Βυζαντίου , Βιογραφία Νηλέως Καμαράδου 
Μουσικοδιδασκάλου,ό.π.Το βιβλίο αυτό γράφτηκε από τον εγγονό του Καμαράδου.
582 Γ.Παπαδοπούλου, Λογοδοσία απαγγελθείσα κατά την τελετήν της επιδόσεως των 
Απολυτηρίων εις τους μαθητάς της Μουσικής Σχολής του ΕΜΣ, Εν Κωνσταντινουπόλει, 
1902, σελ.8.
583 Ιακ. Ναυπλιώτου, Φόρμιγξ, ό.π., σελ. 263, κατάλογος φιλομούσων συνδρομητών, ά.σ. 
στο τέλος.
**0 Φ.Παπαδόπουλος χρησιμοποιούσε στις συνθέσεις του τη βοηθητική 
μουσική(συνηχητική) γραμμή για τους ισοκράτες, την οποία είχε ζητήσει και η Μουσική 
Επιτροπή του 1887 επί Διονυσίου του Ε ' και αργότερα είχε προτείνει εκ νέου ο Κ. Ψάχος, 
Κ. Ψάχου, Περί ίσου, ό.π., Ιδές στους Πίνακες της παρούσης ανέκδοτα Λειτουργικά του 
Φωτίου Παπαδοπούλου με την βοηθητική γραμμή. Φέρουν την ένδειξη «μελοποιηθέντα 
εν Δεδέαγατς κατά Ιούνιον του 1896, επεξεργασθέντα δε εν Βαλατά 
Κωνσταντινουπόλεως τη 18η Δεκεμβρίου 1906 εψάλησαν το πρώτον εν τη εν Γαλατά 
νοσοκομειακή Εκκλησία του Αγίου Νικολάου τη 26η Οκτωβρίου 1908», Ημ. Αρχείο, Φ. 
Παπαδοπούλου, Λειτουργικά, ήχο ςπλ .α ' εναρμόνιος, Κωνσταντινούπολη, 1908.
585 Με το έργο του Φωτίου Παπαδόπουλου «Ορφεύς» ασχολείται η Πατριαρχική Κεντρική 
Εκπαιδευτική Επιτροπή και όχι η Εκκλησιαστική, κρίνοντας προφανώς το έργο του ως 
διδακτικό εγχειρίδιο για τα δημοτικά. Έτσι ενώ ο Κωνσταντίνος Ψάχος και ο Νηλεύς 
Καμαράδος το 1898 το θεωρούν καλό «και ικανόν προς έγκρισιν»,Πρακτικά ΠΚΕκπΕ, 
Κώδικες ετών 1898-1903, Συνεδρίαση 15.12.1898 σελ. 3, μετά από τρία χρόνια στις
11.5.1901 το βιβλίο απορρίπτεται μετά από αρνητική εισήγηση του Πρωτοψάλτη των
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γνώσεις, που διδάσκονται στη Μουσική Σχολή από τον ίδιο, αλλά και από 
άλλους συναδέλφους του. Υπηρετεί ως ψάλτης στον Άγιο Νικόλαο του 
Γαλατά και στο Ναό του Αγιοταφιτικού Μετοχιού στο Φανάρι. Λιγοστά 
μουσικά χειρόγραφα του Φωτίου Παπαδοπούλου βρέθηκαν μεταξύ των 
κατάλοιπων του Συνεσίου Τρυφωνίδη, που ήταν μαθητής του στη Μουσική 
Σχολή του ΕΜΣ586 και ο οποίος τον διαδέχτηκε ως Πρωτοψάλτης στο Ναό 
του Αγιοταφιτικού Μετοχιού στο Φανάρι. Σημαντική είναι και η δράση του 
ως μέλους του Εκκλησιαστικού Μουσικού Συλλόγου, όχι μόνο στο 
διδακτικό έργο, αλλά και όσον αφορά τα οικονομικά-διοικητικά.Με τη 
φροντίδα του μάλιστα ο Σύλλογος τακτοποίησε όλα τα αρχεία και τα 
οικονομικά του Συλλόγου587. Το 1918 υπηρετεί ως οικονόμος των 
Πατριαρχείων588. Σημαντικό στοιχείο στη ζωή του είναι το ότι στα 1919 
ζητά να χειροτονηθεί ιερέας589 στα ναό της Ενορίας Μπαλίνου στην Πόλη, 
αλλά η ΠΚΕκκλΕ απορρίπτει την αίτησή του590. Αργότερα παίρνει το 
ιερατικό αξίωμα, στη συνέχεια όμως έρχεται στην Ελλάδα ως ιερέας χωρίς 
την άδεια της εκκλησίας του Αγίου Μηνά Υψωμαθείων και έτσι όταν 
επιστρέφει το 1928, η ενορία τον είχε ήδη αντικαταστήσει591.Στα 1936 
υπηρετούσε ως ιερέας στη Θεσσαλονίκη592.

Δεόντως πρέπει να εκτιμηθεί και η προσφορά του Γεωργίου 
Πρωγάκη στα πράγματα της μουσικής. Ο ικανότατος και καλλίφωνος593 
αυτός ταταυλιανός ψάλτης594 είχε διατελέσει γραμματέας της Μουσικής

Εισοδίων Πέρα Ευστρατίου Παπαδοπούλου, Πρακτικά ΠΚΕκπΕ, Κώδικας 1898-1903, 
Συνεδρίαση 11.5.1901, σελ. 257. Υπαινίσσεται μάλλον αυτό το έργο ο Γεώργιος 
Παπαδόπουλος, ο οποίος αναφέρει εγχειρίδιο του Φωτίου κατάλληλο για αστικές σχολές, 
Γ. Παπαδοπούλου, Λογοδοσία απαγγελθείσα κατά την τελετήν της επιδόσεως των 
Απολυτηρίων εις τους μαθητάς της Εκκλησιαστικής Μουσικής Σχολής του ΕΜΣ, τη 29η 
Ιουνίου 1901, Εν Κωνσταντινουπόλει, σελ.8.
=“ 0  Συνέσιος Τρυφωνίδης αποφοίτησε το 1904 από τη Σχολή του ΕΜΣ, Γ. 
Παπαδοπούλου, Ιστορική Επισκόπησις της Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής, ό.π., 
σελ. 179. Στη συνέχεια υπηρέτησε ως α' ψάλτης στο Αγιοταφιτικό Μετόχι του Φαναριού, 
έχοντας αφήσει αρκετά πλούσιο πρωτότυπο συνθετικό και αντιγραφικό μουσικό έργο.(ημ. 
Αρχείο). Πέθανε γύρω στο 1930 στην Πόλη.
587 Έκθεσις του Προεδρείου του ΕΜΣ ενώπιον της Αγίας και Ιερός Συνόδου, Εν 
Κωνσταντινούπολη, 1907, σελ.9.
588 Παγκρατίου Βατοπαιδινού, Η Εναρμόνησις της Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής, 
ό.π., στο τέλος, κατάλογος φιλομούσων συνδρομητών.
589 Είχε αποφοιτήσει από την ιερατική Σχολή της Πόλης, Γ. Παπαδοπούλου, Λογοδοσία 
απαγγελθείσα κατά την τελετήν της επιδόσεως των Απολυτηρίων εις τους μαθητάς της 
Εκκλησιαστικής Μουσικής Σχολής του ΕΜΣ, τη 29π Ιουνίου 1901, Εν Κωνσταντινούπολη, 
σελ.8.
590 Η αιτιολογία είναι «μη υπόρχοντος Πατριάρχου»,Πρακτικά ΠΚΕκκλΕ, Κώδικας 1916
1919, Συνεδρίαση 26.8.1919, σελ. 348.
591 Πρακτικά ΠΚΕκκλΕ, Κώδικας 1928-1929, Συνεδρίαση 18.7.1928, σελ. 50.
592 Θ. Γεωργιάδου, Η Νέα Μούσα, ό.π., σελ.78.
593 Η καλλιφωνία του μαρτυρείται από το Στέφανο Καραμανλή,85, κάτοικο σήμερα 
Αλεξανδρούπολης που ήταν μαθητής του Σάββα Παπαδόπουλου, μαθητή του Γεωργίου 
Πρωγάκη.
59ΑΜελισσ. Χριστοδούλου (Παμφίλου, μετέπειτα Μαρωνείας), Τα Ταταύλα, ήτοι ιστορία 
των Ταταούλων, ό.π., σελ. 249.
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Επιτροπής του 1881, μέλος της Μουσικής Επιτροπής του 189 5595, 
μουσικοδιδάσκαλος στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης596 και στη μουσική 
Σχολή του ΕΜΣ και εξέδωσε το τρίτομο έργο Μουσική Συλλογή597. Ακόμη 
δημοσίευσε στον τοπικό τύπο της Πόλης διάφορα άρθρα598. Στο Γ. 
Πρωγάκη οφείλεται ακόμη και η μετάφραση στα Ελληνικά της εργασίας 
του Οθωμανού Μουσικολόγου Ρεούφ Γιεκτά, «Περί της Μουσικής των 
Ελλήνων»599. Αξ\ό\ο\ος μαθητής του Γ. Πρωγάκη υπήρξε ο Σάββας 
Παπαδόπουλος, που έψαλλε επί τριάντα έτη στην Αλεξανδρούπολη, 
μεταφέροντας εκεί το ύφος της ψαλτικής παράδοσης της Πόλης.

Άλλος ένας μουσικοδιδάσκαλος της Μουσικής σχολής του Ε.Μ.Σ 
είναι ο Πολυχρόνιος Παχείδης, που δίδαξε στη Σχολή του ΕΜΣ και στις δύο 
περιόδους της λειτουργίας του με μικρά διαστήματα απουσίας. Γεννήθηκε 
στη Μακρινεία της Θράκης το 1850 και σε μικρή ηλικία ήλθε στην Πόλη και 
υπηρέτησε ως Κανονάρχης δίπλα στο Γ. Ραιδεστινό και Θ. Αριστοκλή, 
διετέλεσε δε και μαθητής του Γ. Βιολάκη600.Το 1902 διορίζεται
Πρωτοψάλτης της Εκκλησίας της Ευαγγελίστριας των Προπόδων 
Ταταούλων και το 1915 παύεται από αυτή μετά από απουσία λόγω 
ασθενείας και τοποθετείται στη θέση του ο Νικόλαος Ραιδεστινός, γιος του 
Πρωτοψάλτη Ραιδεστινού. Η εκκλησιασατική επιτροπή ισχυρίζεται ότι τώρα 
έχουν αυξηθεί τα έσοδα του ναού και ότι το εκκλησίασμα είναι 
ευχαριστημένο από το μουσικό αποτέλεσμα. Ο Πολ. Παχείδης δικαιώνεται 
και αναλαμβάνει και πάλι τη θέση του γραμματέα, αλλά και του 
Πρωτοψάλτη του ναού601. Διακρίθηκε στο συνθετικό και στο καλλωπιστικό 
έργο και οι δημιουργίες του δημοσιεύτηκαν σποραδικά σε διάφορα 
μουσικά βιβλία.Ακόμη δημοσίευσε και μικρές μελέτες602.

595 Ιδές Μουσικές Επιτροπές της παρούσης.
596 Β.Θ. Σταυρίδου,η Ιερά Θεολογική Σχολή της Χάλκης, β'έκδοσις,ό.π., σελ.246.
597 Γ. Πρωγάκη, Μουσική Συλλογή, τόμοι Α,Β, 1909, Εν Κωνσταντινουπόλει, και Γ ' 1910, 
Ιδές περισσότερα για το έργο αυτό, Αντ. Αλυγιζάκη, Μελωδήματα Ασκήσεων 
Λειτουργικής,σελ. 35-36.
598 Γ. Πρωγάκη, Ο Αριστόξενος και η Εκκλησιαστική Μουσική, Κωνσταντινούπολις, 
25.6.1899 και του ιδίου, Αύθις ο Αριστόξενος και η Εκκλησιαστική Μουσική, 
Κωνσταντινούπολις, 16 και 18.8.1899.
599ΠΕΑ,Α', Κωνσταντινούπολις, 1900, σελ. 20. Η εργασία αυτή του Γιεκτά 
επανακυκλοφόρησε πρόσφατα στα τουρκικά, Ιδές, Murat Bardakgi, Fener Beylerine Turk 
§arkilan, Istanbul, 1993.Στο τέλος του έργου αυτού, σελ. 62-73, δημοσιεύεται στα νέα 
τουρκικά η εργασία αυτή του Ρεούφ Γιεκτά.
600 Ανωνύμου, Πολυχρόνιος Παχείδης, Φόρμιγξ, Αθήνα, 15-30.10.1903.
601 Η ΠΚΕκκλΕ ακυρώνει την απόφαση της εκκλησιαστικής επιτροπής, που είχε επικαλεστεί 
ότι με το Ν. Ραιδεστινό αυξήθηκαν τα έσοδα του ναού και ότι ο Παχείδης δεν ήταν ικανός 
να οργανώσει χορό. Διατάζει την επιστροφή του στον παραπάνω ναό και την 
επαναπρόσληψή του και ως γραμματέα όπως ήταν και στο παρελθόν, «ίνα δυνηθή να 
συντηρήση την πολυμελή αυτού οικογένειαν», Πρακτικά ΠΚΕκκλΕ, Κώδικας 1913-1916, 
Συνεδρίαση 9.4.1915, σελ.229-230.
602 Πολ. Παχείδου, καθηγητού της Μουσικής Σχολής του εν Κωνσταντινούπολη ΕΜΣ, 
Μελέται και σκέψεις περί του ρυθμού των εκκλησιαστικών ημών μελών, Φόρμιγξ,
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Ο Θεοδόσιος Γεωργιάδης (1880-1960), που είναι μία από τις 
εξέχουσες μορφές της μουσικής παράδοσης της Πόλης, είναι και από τους 
τελευταίους διδάξαντες στη Σχολή του ΕΜΣ, στην οποία και είχε 
σπουδάσει603.0 Θεοδόσιος Γεωργιάδης στα 1934, όντας Πρωτοψάλτης 
Χαλκηδόνας, είχε σχηματίσει στην Πόλη μεγάλη χορωδία, στην οποία 
έψαλλαν από καινού πολλά παιδιά, Κανονάρχες αλλά και ενήλικες ψάλτες. 
Αποτελούνταν από τριάντα περίπου άτομα604 και ονομάζονταν
«Εκκλησιαστικός Βυζαντινός Μουσικός χορός Κωνσταντινουπόλεως»605. 
Είχε το προνόμιο να πλαισιώνεται από ψάλτες όλων των ηλικιών και την 
πρώτη του εμφάνιση ο χορός αυτός την έκαμε στις 14.12.1934 στην 
Παναγία των Εισοδίων του Πέρα, αποσπώντας όριστες εντυπώσεις606. Στην 
Αθήνα, όπου είχε μεταβεί στα μέσα του 20ού αιώνα, κάνει προσπάθειες για 
να αναβιώσει την παράδοση και εκδίδει μουσικό έργο με «γνήσια 
βυζαντινό μαθήματα»607.Γ Γ  ατό άλλωστε είχε ιδρύσει και το χορό608.Ο ίδιος 
διακρίθηκε για το συνθετικό και καλλωπιστικό του έργο609.

Ο Μιχαήλ Χατζηαθανασίου (1881-1948) γεννήθηκε στη Σμύρνη και 
ήλθε στην Πόλη εννέα ετών, υπήρξε μαθητής του Γιάγκου του Στώικου από 
την Πρίγκηπο και του Νηλέως Καμαράδου, κατά τα χρόνια της φοίτησής 
του στη Μουσική Σχολή του Εκκλησιαστικού Μουσικού Συλλόγου, από την 
οποία αποφοίτησε το 1903610 Διακρίθηκε στη διδασκαλία της 
εκκλησιαστικής μουσικής, την οποία δίδαξε επιτυχώς στη Θεολογική Σχολή 
της Χάλκης (1928-1948)611 και στη Μουσική Σχολή του Εκκλησιαστικού 
Μουσικού Συλλόγου επί μία τριετία, 1921-1923. Ήταν καλλίφωνος,

Αθήνα,15-31.12.1903 και Πολ. Παχείδου,Πώς είναι δυνατόν να επιτευχθεί το 
ομοιόμορφον εν τω ψάλλειν, Γνωμοδοτήσεις περί του ομοιομόρφως ψάλλειν 
αναγνωσθείσαι κατά την ΡΕ 'γεν ικήν συνέλευσιν του Εκκλησιαστικού Μουσικού Συλλόγου, 
Εν Κωνσταντινουπόλει, εκ του Πατριαρχικού Τυπογραφείου, 1906, σελ. 17-23.
603 Π. Αντωνέλλη, Η Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική, ό.π., σελ.161.
604 Ο ίδιος τον είχε ονομάσει «Τριακονταμελή βυζαντινόν Εκκλησιαστικόν Μουσικόν Χορόν 
Κω νστα ντι νουπόλεως»
605 Ανωνύμου, Εκκλησιαστικός Βυζαντινός Μουσικός Χορός Κωνσταντινουπόλεως, 
Εγκυκλοπαιδικόν Ημερ. Στ.Ζερβόπουλου, Κωνσταντινούπολις 1934, σελ. 184.
606 Απέσπασε τις καλύτερες εντυπώσεις «Το εκκλησίασμα κατέκλυσε τον ναόν διά να 
ακροασθή το πρώτον πράγματι, μίας πρωτοφανούς μελωδικοτάτης ακολουθίας», τα 
κουμπιά του ράσου των μελωδών ήταν χρυσός σταυρός, που ήταν και το διακριτικό του 
χορού, Ανωνύμου, Εκκλησιαστικός Βυζαντινός Μουσικός Χορός, ό.π., σελ. 184.
607 Θ. Γεωργιάδου, Ο Βυζαντινός μουσικός πλούτος ,Αθήνα, 1959, Πρόλογος.
608 Ένας από τους σκοπούς του χορού ήταν «να παρουσίαση εντέχνως την πιστήν 
μουσικήν εκτέλεσιν των ιερών ημών ασμάτων διό της γνήσιας μελωδίας της Βυζαντινής 
μουσικής», Θ. Γεωργιάδου, Η Νέα Μούσα, ό.π., σελ.86.
ω9Θ. Γεωργιάδου Δίχορον Όσοι εις Χριστόν, Μουσική 1915, Κωνσταντινούπολη, σελ. 
11,37-38,το Οκτάηχο Θεοτόκε Παρθένε και άλλα.Ιδές επίσης σχόλια,Ανωνύμου, 
Ασματολογικά,Μουσική1915, σελ. 19,Ημ. Αρχ.χφ.ιδίου,Θεοτόκε Παρθένε,Πρίγκηπος1910.
610 Ιδές Πίνακες της παρούσης όλα τα ονόματα των αποφοίτων της χρονιάς αυτής, μεταξύ 
των οποίων και ο Χατζηαθανασίου.
611 Β.Θ. Σταυρίδου,η Ιερά Θεολογική Σχολή της Χάλκης, β 'έκδοσις, ό.π., σελ.460.
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έψαλλε από το 1901 έως το 1948 στην Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής 
Βαλουκλή κσι άφησε πλούσιο συνθετικό έργο612.

Ο Νικόλαος Παγανάς(1847-1907) ήταν μία ανήσυχη περί μουσικής 
προσωπικότητα, είχε μέτρια μόρφωση613 και έτυχε πλούσιας φιλοξενίας 
από τις στήλες της Ε.Α., αλλά και πολλών εφημερίδων της Πόλης614. 
Διετέλεσε μέλος της Μουσικής Επιτροπής του 1895, αυτής που απέρριψε 
το μουσικό όργανο που είχε κατασκευάσει ο ίδιος. Ο Παγανάς δεν έτυχε 
της δέουσας εκτίμησης των μουσικών του γνώσεών του από τους ψάλτες 
της Πόλης, αλλά αρκετά μουσικά έργα του είχαν υποστηριχτεί από το 
Πατριαρχείο615. Τα μουσικά του βιβλία, που προορίζονταν για τα σχολεία 
της Πόλης, είχαν τυπωθεί από το Πατριαρχικό Τυπογραφείο.

Ο Κωνσταντίνος Πρίγγος(1892-1964) ήταν από τους Πρωτοψάλτες 
του πατριαρχικού ναού που άφησαν εποχή. Τα πρώτα μουσικά μαθήματα 
πήρε δίπλα στον Ευστράτιο Παπαδόπουλο616 και στη συνέχεια στη Μουσική 
Σχολή του Εκκλησιαστικού Μουσικού Συλλόγου617. Είχε δάσκαλο και 
κατ' οίκον, το Μιχαήλ Μουρκίδη, Πρωτοψάλτη Αγίας Τριάδος στο 
Πέρα618.Διετέλεσε Πρωτοψάλτης του Πατριαρχικού ναού αλλά και 
μουσικοδιδάσκαλος σε διάφορα Σχολεία της Πόλης619.Κατά τη δεκαετία 
1925-1935 έψαλλε σε διάφορους ναούς στην Ελλάδα620.Από το 1939 έως 
το 1959 διετέλεσε Πρωτοψάλτης του Πατριαρχικού ναού621Είχε πλούσιο 
συνθετικό έργο και ανέδειξε πολλούς μαθητές.

Ο Θρασύβουλος Στανίτσας (1910-1987) ήταν μαθητής του Μιχαήλ 
Χατζηαθανασίου και του Ιωάννη Παλάση, με τον οποίο και συνέψαλλε την

612 Αναμνηστικόν Μιχαήλ Χατζηαθανασίου, ό.π., 1949, σελ.3,30-31 και Λ.Βεζόνη, Μιχαήλ 
Χατζηαθανασίου, Απογευματινή, Κωνσταντινούπολη, 3.10.1948
613 Ανωνύμου, Νικόλαος Παγανάς, [Νεκρολογία],Ε.Α.31(1907 ),σελ. 40.
614Ενδεικτικά αναφέρουμε ορισμένες: Περί της καθ' ημάς Μουσικής, Ε.Α.19(1895-1896),

σελ.142- 143, 158-160,158-160,188-190,221-222, 230-231,238-240, Περί της καθ' 
ημάς Μουσικής, περί κλίμακος και τονιαίων διαστημάτων, Ε.Α.15(1891-1892 ) σελ. 238- 
239,Η καθ' ημάς Μουσική, Ε.Α. 17(1893-1894),σελ. 143 -144 ,Περί της Αρχαίας 
Ελληνικής Μουσικής, Ε.Α.20(1896-1897),σελ.135- 136 , 141-143,Περί της καθ' ημάς 
μουσικής, Ε.Α.15(1891-1892 ), σελ. 326-328, 405-406,415- 416.

615 Νεκρολογία του Παγανά Ανωνύμου, Έκδοσις μουσικού πονήματος, Ε.Α. 17(1893- 
1894),σελ. 152 και Πρακτικό ΠΚΕκπΕ, Κώδικας ετών 1898-1903, σελ. 307.
616 Π. Αντωνέλλη, Η Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική, ό.π.,σελ. 141.
617 Στ. Παπαμανωλάκη, Κωνσταντίνος Πρίγγος, Οι Ψάλτες του Οικουμενικού
Πατριαρχείου,ό. π.,σελ,54.
&1ΒΣτ. Παπαμανωλάκη, Κωνσταντίνος Πρίγγος, Οι Ψάλτες του Οικουμενικού
Πατριαρχείου,ό.π., σελ.54.
619 Δίδαξε την εκκλησιαστική μουσική στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης, Β.Θ.
Σταυρίδου,η Ιερά Θεολογική Σχολή της Χάλκης, β 'έκδοσις, ό.π., σελ.461.
620 Π. Αντωνέλλη, Η Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική, ό.π.,σελ. 142.
621 Στ. Παπαμανωλάκη, Κωνσταντίνος Πρίγγος, Οι Ψάλτες του Οικουμενικού
Πατριαρχείου, ό.π., σελ.56.
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δεκαετία του 1930 στο Ναό του Αγίου Νικολάου Γαλατά622.Το 1939 
γίνεται Άρχων Λαμπαδάριος και το 1960 Πρωτοψάλτης του πατριαρχικού 
Ναού623.Από το 1964 μέχρι το θάνατό του έψαλλε στην Ελλάδα και στο 
εξωτερικό αναπτύσσοντας εξαιρετική δράση και διευθύνοντας χορωδίες με 
εξάιρετη επιτυχία. Είχε και συνθετικό έργο624.

Ο Βασίλειος Νικολαΐδης(1915-1985) ήταν άριστος μαθητής του Κ. 
Πρίγγου αλλά και του Θεοδοσίου Γεωργιάδη625. Τα πρώτα μουσικά 
διδάχτηκε από τον πατέρα του ιερέα Καλλίνικο και στη συνέχεια 
προσελήφθη Α 'Κανονάρχος του πατριαρχικού ναού626 Από νεαρή ηλικία 
(δεκαέξι ετών) έψαλλε σε διάφορους ναούς της Πόλης και το 1964 
κλήθηκε και ανέλαβε το πρωτοψαλτικό στασίδι του πατριαρχικού ναού, 
όπου και έψαλλε μέχρι το θάνατό του627. Ήταν κάτοχος της ευρωπαϊκής και 
της τουρκικής μουσικής και απόφοιτος του τουρκικού κρατικού Ωδείου 
Κωνσταντινούπολης, όπου φοίτησε τρία έτη, αντί των πέντε που 
προβλέπονταν, χάρις στις ιδιαίτερες ικανότητές του628. Είχε το χάρισμα 
της απευθείας μεταφοράς στην εκκλησιαστική παρασημαντική 
οποιουδήποτε μέλους με το πρώτο άκουσμα, ή κάποιου αυτοσχεδιασμού ή 
ακούσματος. Δίδαξε την εκλησιαστική μουσική στη Θεολογική Σχολή της 
Χάλκης629 και την ευρωπαϊκή στα Γυμνάσια της Πόλης. Δίδασκε 
αφιλοκερδώς τους ενδιαφερόμενους μαθητές και κατά την θερινή περίοδο 
στη Χάλκη, όπου διέμενε τα καλοκαίρια. Ο Νικολαΐδης εξέδωσε πολλά 
έργα, που τα έγραφε ο ίδιος και τα πολλαπλασίαζαν αρκετές φορές οι 
μαθητές του στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης, χρησιμοποιώντας 
πολυγράφο, μη υπαρχόντων τότε στοιχείων τυπογραφικών της 
εκκλησιαστικής μουσικής630. Ο ίδιος έγραψε και το Πεντηκοστάριο του 
Πρίγγου καθ' υπαγόρευση του δασκάλου του631.

Στους ψάλτες και μουσικοδιδάσκαλους της Πόλης θα πρέπει στο 
σημείο αυτό να προσθέσουμε ενδεικτικά και δύο λόγιους της Πόλης που 
δεν άσκησαν βέβαια το ψαλτικό ή το μουσικό λειτούργημα, εν τούτοις

622Ανωνύμου, Εκατονταετηρίς Ιερού Ναού του Γενεθλϊου του I., του Προδρόμου, 
Γενήμαχαλε, Εγκυκλ. Ημερολόγιον Στ. Ζερβόπουλου Κωνσταντινούπολις, 1934, σελ. 
177.

623 Σ. Φαράσογλου, Θρασύβουλος Στανίτσας, Οι ψάλτες του Οικουμενικού Πατριαρχείου, 
σειρά πρώτη, Αθήνα, 1996, σελ.79, 81.
624 Γ. Φαράσογλου, Θρασύβουλος Στανίτσας, ό.π., σελ.81-82.
6250  Γεωργιάδης, που τον είχε μαθητή αναψέρει: «ηδύφωνος και μελετηρός της 
μουσικής», Θ. Γεωργιάδου, Η Νέα Μούσα, ό.π., σελ.88.
626 Α. Τσαούσογλου,Βασίλειος Νικολαΐδης, Οι ψάλτες του Οικουμενικού Πατριαρχείου, 
σειρά πρώτη, Αθήνα, 1996, σελ.98.
627 Α. Τσαούσογλου,Βασίλειος Νικολαΐδης, ό.π., σελ.99.
628 Π.Αντωνέλλη, Η Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική, ό.π.,σελ.131.
629 Β.Θ. Σταυρίδου,η Ιερά Θεολογική Σχολή της Χάλκης, β 'έκδοσ ις, ό.π., σελ.461.
630 Πλήρη κατάλογο των έργων του ιδές Α. Τσαούσογλου,Βασίλειος Νικολαΐδης, ό.π., 
σελ.108-109.
631 Προφορική μαρτυρία του Νικολαΐδη στο γράφοντα.
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όμως έδειξαν ενδιαφέρον για τις ιστορικές ρίζες της εκκλησιαστικής 
μουσικής . Έτσι από τα ενδιαφέροντα της λαμπρής632 και λησμονημένης633 
προσωπικότητας του Φαναριώτη πεζογρόφου Αλεξάνδρου Ρίζου Ραγκαβή 
(1809-1892), που ήταν φαινόμενο πολυπραγμοσύνης634, δε θα μπορούσε 
να ξεφύγει η εκκλησιαστική μας μουσική. Εκτός από την εργασία του που 
περιέχει «ασμάτια» που είναι μια συλλογή μελωδιών635, ο ίδιος 
ασχολήθηκε, σε μικρή του πραγματεία, που δημοσιεύτηκε στην 
Εκκλησιαστική Αλήθεια, με την εκκλησιαστική μουσική636. Στην εργασία 
αυτή ο Ραγκαβής αναφέρει ότι «ουδέ κατά κεραίαν την εκκλησιαστικήν 
μας μουσικήν πρέπει να μεταρρυθμίσωμεν».Ο ίδιος πιστεύει ότι η μουσική 
μας δεν έχει αλλοιωθεί και έτσι δεν πρέπει να αλλάξει, όπως το 
«επέβαλλαν» οι τάσεις της εποχής. Στηρίζεται στη σκέψη της συνέχειας 
της παράδοσης: Ο ίδιος άκουε τη μητέρα του, που, όπως αναφέρει, ήταν 
νέα στην αρχή του 19ου αιώνα, τη «μάμμη» του, που ήταν ηλικιωμένη στα 
τέλη του 18ου αιώνα, αλλά και τους άλλους στην «κατ' οίκον ευσέβειαν» 
να ψάλλουν διάφορα εκκλησιαστικά τροπάρια.Τις ίδιες ακριβώς μελωδίες 
άκουγε τώρα και ό ίδιος στην Εκκλησία, όντας στα τέλη του αιώνα. Η 
παράδοση λοιπόν συνεχίζεται ακέραιη και δεν υπάρχει λόγος να αλλάξει 
κανείς κάτι, εκτός από του να αφαιρέσει ορισμένα μέλη που εισήλθαν 
από οθωμανική επίδραση637. Στο Ραγκαβή απαντά ο Π. Βεργωτής από το 
Αργοστόλι, ο οποίος, είναι υπέρ του εξευρωπαϊσμού της μουσικής, 
σύμφωνα με τα ρωσικά πρότυπα638.

Ο Γεώργιος Παπαδόπουλος(1862-1938) υπήρξε επί σειρά ετών 
βασικό στέλεχος όλων των Μουσικών Συλλόγων που ιδρύθηκαν και 
λειτούργησαν στην Πόλη, αρχής γενομένης από το Σύλλογο του 
Ελληνικού Μουσικού Συλλόγου. Τα έργα του «Συμβολαί» και «Ιστορική 
Επισκόπησις» διδάσκονταν ως εγχειρίδια στη Σχολή του ΕΜΣ, όπου και ο 
ίδιος δίδαξε την ιστορία της εκκλησιαστικής μουσικής. Αποτελούν 
σημαντική πηγή πληροφοριών για όλες τις περιόδους της εκκλησιαστικής 
μουσικής και διασώζει πολλές ιστορικές ειδήσεις, για τις οποίες δεν έχουμε 
άλλες πηγές. Το 1902 παίρνει το τιμιτικό οφφίκιο του Άρχοντα

632 Map. Οεοδοσοπούλου, Έργο ωρίμου γήρατος, Το Βήμα της Κυριακής, Αθήνα, 
2 0 .2 .2000 .
633 Αρ. Μαραγκόπουλου, Ο Οικουμενικός Ραγκαβής, Το Βήμα της Κυριακής, 27.7.1999.
634 Αρ. Μαραγκόπουλου, Ο Οικουμενικός Ραγκαβής, ό.π., προηγούμενη υποσημείωση.
635 Είναι η Μουσική Ανθοδέσμη' ιδές το εξώφυλλό της, Map. Θεοδοσοπούλου, Έργο 
ωρίμου γήρατος, ό.π.
636 Αλ. Ρίζου Ραγκαβή, Διατριβή περί της εκκλησιαστικής μουσικής,Ε.Α. 13(1888-1889), 
σελ. 52-53, 59-61.
637 Ανωνύμου, Περί Εκκλησιαστικής Μούσικής(Επιστολή Ραγκαβή), Ε.Α.5(1883-1884), 
σελ.271.
63ΒΠ. Βεργωτή, Η Ιερά μας Μουσική, Αργοστόλι, 1889(Ανατύπωση Ν.Καραβία), Αθήνα, 
σελ. 3,5.
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Πρωτεκδίκου από τον Ιωακείμ τον Γ ' 639.0 Παπαδόπουλος συνέταξε 
πολλούς Κανονισμούς και αναλυτικά προγράμματα των Μουσικών Σχολών 
των Συλλόγων της Πόλης.

3. Οι Πατριαρχικές Σχολές της Εκκλησιαστικής Μουσικής

Όπως αναφέρθηκε στο πρώτο κεφάλαιο, η εκμάθηση της μουσικής 
στα σχολεία της Πόλης στηριζόταν περισσότερο στην πρακτική-ακουστική 
εκμάθηση των ύμνων και λιγότερο στη συστηματική εξάσκηση και 
διδασκαλία της παρασημαντικής και της θεωρίας της εκκλησιαστικής 
μουσικής, η οποία εν τούτοις διδάσκονταν στα σχολεία σε στοιχειώδη 
μορφή. Το κενό αυτό αναπλήρωσαν οι μουσικές Σχολές που ίδρυσε το 
Πατριαρχείο και οι μουσικοί Σύλλογοι. Βέβαια η αξία της αρχικής μουσικής 
εκπαίδευσης που «παρέχονταν» στους ιερούς ναούς με την πρόσληψη και 
εξάσκηση των Κανοναρχών, αλλά και με ιδιωτική διδασκαλία της μουσικής 
από τους μουσικοδιδάσκαλους δεν πρέπει να υποτιμηθεί640. Ένα μέρος της 
εκκλησιαστικής μουσικής παιδείας βέβαια παρέχονταν μέσα από τις 
Μουσικές Σχολές του ίδιου του Πατριαρχείου, αλλά και των μουσικών 
Συλλόγων και των Συνδέσμων και θα πρέπει εδώ να ειπωθεί ότι συνήθως 
οι Σύλλογοι, αλλά και οι Σύνδεσμοι εντάσσουν τη δραστηριότητά τους 
τιμής ένεκεν υπό την αιγίδα του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Πριν την εκκλησιαστική έγκριση της μεταρρύθμισης στα 1814 
λειτούργησαν και σχολές με το παλιό σύστημα που η λειτουργία τους 
τοποθετείται τον 18° αιώνα. Η γενικώτερη διδασκαλία της μουσικής έχει 
μακρά ιστορία στην Πόλη από τα βυζαντινά και μεταβυζαντινά χρόνια641.

α. Ιστορική σύνδεση

Η αναγκαιότητα που οδήγησε στη δημιουργία της πρώτης Σχολής 
της Εκκλησιαστικής Μουσικής που ιδρύθηκε το 1727 επί του Πατριάρχου 
Παϊσίου του Α ' ,  φαίνεται ότι ήταν η έλλειψη ειδημόνων ψαλτών στην 
Πόλη642. Η Σχολή ονομάζεται «κοινόν μουσικόν φροντιστήριον εις

639 Π. Αντωνέλλη, Η Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική, ό.π., σελ.172-173.
640 Το αναλόγιο φαίνεται ότι ήταν το «μέγα σχολείον», όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο 
Γεδεών, Μ. Γεδεών, Αι μετά την άλωσιν Σχολαϊ της εκκλησιαστικής Μουσικής, Δελτ. 
Εργασιών της Εταιρείας Μεσαιωνικών Ερευνών,Α ’ έτος (δεν εκδόθηκε άλλος), σελ.87.
641 Ήδη από την Βυζαντινή εποχή υπάρχουν συστηματικές μέθοδοι διδασκαλίας με 
διάφορα διαγράμματα που ονομάζονται τροχός, δένδρο παραλλαγής, κανόνιο φωνών, 
κ.α., Αντ. Αλυγιζάκη, Η Οκταηχία ό.π., 1985, σελ. 155. Ακόμη ιδές σχετικά με τα 
θεωρητικά εγχειρίδια που υπήρχαν, Αντ. Αλυγιζάκη, Η Οκταηχία, ό.π., σελ. 221-240.
642 Λί. Γεδεών, Αι μετά την άλωσιν Σχολαϊ της εκκλησιαστικής Μουσικής, ό.π., σελ.89.
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ωφέλειαν του ημετέρου γένους», έχει τρεις τάξεις και τα μαθήματα 
γίνονται «ένδον της πατριαρχικής αυλής» σε κληρικούς και λαϊκούς643. 
Διδάσκονται από τον Ιωάννη τον Τραπεζούντιο κάθε μέρα «εκεχειρίας τε 
πολλάς μη άγειν, ουδέ αργίας» όλα τα είδη της ψαλτικής, προβλέπεται 
μάλιστα και η αμοιβή που είναι διακόσια γρόσια το χρόνο για τη 
διδασκαλία των μαθημάτων644. Η Σχολή αυτή λειτούργησε για λίγο, όπως 
και οι υπόλοιπες δύο Σχολές που ακολούθησαν. Η ύπαρξη πατριαρχικού 
γράμματος γ ι' αυτή την πρώτη Σχολή καταδεικνύει ότι είχε, έστω και 
υποτυπωδώς, μία οργάνωση στη διδασκαλία. Η επόμενη ιδρύθηκε μετά 
από πενήντα έτη επί Σωφρονίου του Β ’ , το 1776, και στην οποία δίδαξαν 
ο πρωτοψάλτης Δανιήλ και ο Ιάκωβος Πελοποννήσιος που ήταν α ’ 
δομέστικος. Δε γνωρίζουμε τη διάρκεια λειτουργίας της Σχολής645, ούτε 
και το αν αυτή λειτούργησε μέχρι τα χρόνια της επόμενης.

Η μουσική Σχολή που ακολούθησε το 1791 επί της πατριαρχίας του 
Νεοφύτου του Η ’ ήταν η καλύτερα οργανωμένη από τις προηγούμενες και 
ονομάζεται «κοινόν σχολείον», μνημονεύεται δε σε συνοδικό γράμμα 
του Πατριάρχου, το οποίο καθορίζει τα της μισθοδοσίας του πρωτοψάλτη 
Ιακώβου και του Λαμπαδαρίου Πέτρου του Πελοποννησίου με κάθε 
λεπτομέρεια646. Από το γράμμα αυτό διαφαίνεται ότι οι Πρωτοψάλτες του 
Πατριαρχικού Ναού ήδη δίδασκαν σε μαθητές, αυτοί όμως δε σημείωναν 
πρόοδο και ως αίτιο της κατάστασης θεωρήθηκε η πενιχρή αμοιβή των 
ψαλτών. Το Πατριαρχείο, σύμφωνα με το συνοδικό γράμμα, διαπίστωσε 
επιπλέον ότι παραμελούσε το έργο των ψαλτών που δίδασκαν στους 
μαθητές {κατεϊδομεν το έργον αυτών παρημελημένον) και δεν έδινε τη 
δέουσα σημασία στο έργο τους (ου την τυχούσαν επιμέλειαν 
καταβαλόντες). Έτσι αποφάσισε ότι οι ειδικοί της εκκλησιαστικής 
μελουργίας πρέπει να «καρπούνται παρά της εκκλησίας εισοδήματα»647. 
Καθορίζεται αναλυτικά το ποσό που θα λαμβάνει ο Ιάκωβος Πρωτοψάλτης 
για τη χοροστάσιά στο ναό, για τη φροντίδα και επιστασία του τυπικού, για 
το Πάσχα «λόγω φιλοδωρίας», αλλά και για το «διορισθέν αυτώ κοινόν 
σχολείον»646. Ακόμη καθορίζονται τα ποσά για το Λαμπαδάριο, που συν 
τοις άλλοις έχει και τη φροντίδα των δομεστίκων, αλλά και τη διδασκαλία

643 Γ. Παπαδοπούλου, Συμβολαί, ό.π., σελ.372, όπου και το πατριαρχικό και συνοδικό 
συμφωνητικό γράμμα του Παϊσίου του β ’ .
644 Γ. Παπαδοπούλου, Συμβολαί, ό.π., σελ.373.
545 Α.Κ. Υψηλάντου, Τα μετά την άλωσιν, Εν κωνσταντινουπόλει, 1870, σελ. 555 και Γ. 
Παπαδοπούλου, Συμβολαί, ό.π., σελ.373.
646Το δημοσιεύει ο Γεδεών και φέρει ημερομηνία 1π Δεκεμβρίου 1791 Μ. Γεδεών, Περί της 
εν Κωνσταντινουπόλει Πατριαρχικής Σχολής, Παιδεία και πτωχεία, παρ ’ ημίν κατά τους 
τελευταίους αιώνας, Εν Κωνσταντινουπόλει, 1893. σελ. 59-65.
647 Μ. Γεδεών, Περί της εν Κωνσταντινουπόλει Πατριαρχικής Σχολής, Παιδεία και πτωχεία, 
ό.π., σελ.60.
648 Συνολικά το ποσό ανέρχεται σε 1020 γρόσια, Μ. Γεδεών, Περί της εν 
Κωνσταντινουπόλει Πατριαρχικής Σχολής, Παιδεία και πτωχεία, ό.π.,σελ.61.

174



στη Σχολή. Αναφέρονται ακόμα οι αποδοχές των δομεστίκων, που πρέπει 
να είναι συνεπείς και να τιμούν και να υπακούουν στους διδασκάλους649. Οι 
πηγές, από τις οποίες θα προέλθουν αυτά τα χρήματα είναι το παγκάρι του 
Πατριαρχικού Ναού, αλλά και το Κοινό ταμείο της «Μεγάλης του Χριστού 
Εκκλησίας» 65°.

Η διδασκαλία στη Σχολή ορίζεται να είναι τετραετής, τα μαθήματα δις 
της ημέρας, επιβάλλεται να γίνονται δεκτοί δωρεάν όλοι οι μαθητές που 
προσέρχονται, αλλά και αυτοί που στέλνονται από τους αρχιερείς του 
θρόνου. Οι Πρωτοψάλτες μουσικοδιδάσκαλοι θα πρέπει «εν διαστήματι 
τεσσάρων ή πέντε χρόνων» να τους βοηθήσουν να προκόψουν και να 
προαχθούν651.Προβλέπεται επίσης, προφανώς λόγω των δυσκολιών της 
εκμάθησης, οι δομέστικοι να διδάσκουν στους αρχαρίους προκειμένου να 
αναπαύονται οι διδάσκαλοί τους652.

Σε περίπτωση μη τήρησης αυτών των υποχρεώσεων των ψαλτών, το 
πατριαρχικό γράμμα, που είναι από τα πλέον κατατοπιστικά του είδους 
όσον αφορά την οικονομική δομή της Σχολής, αναφέρει ότι οι παραπάνω 
θα κατακριθούν «ως αμελείς και ράθυμοι», θα στερηθούν το μισθό τους, 
θα αποβληθούν και τη θέση τους θα πάρουν άλλοι δάσκαλοι που θα είναι 
«άξιοι και ευδόκιμοι»653. Δεν είναι γνωστή η διάρκεια λειτουργίας της, αλλά 
ο πατριαρχεύσας από το 1801-1806 Καλλίνικος ο Ε' κατηγορεί σε γράμμα 
του το Νεόφυτο ότι ήταν υπαίτιος της διακοπής της λειτουργίας της 
Μουσικής Σχολής654 Η Σχολή αυτή ούτως ή άλλως λειτούργησε κατά την 
περίοδο των ιστορικών αλλαγών που αφορούν την παρασημαντική, αλλά 
και όλη τη μελλοντική εξέλιξη της μουσικής. Στην αλλαγή του αιώνα 
έχουμε τις ιστορικές αλλαγές της γραφής, αλλά και τη μετάβαση στη νέα 
εποχή της μουσικής της εκκλησίας.

β. Οι Σχολές της νέας μεθόδου

Η πρώτη Σχολή του νέου συστήματος, με χρονολογία ίδρυσης το 
1815, ήδη εξ αρχής στηρίχτηκε στην οργανωμένη από το Πατριαρχείο και 
τον ίδιο τον Κύριλλο εκστρατεία εγγραφής μαθητών από όλες τις επαρχίες

649 Συνολικά ο Λαμπαδάριος λαμβάνει 920 γρόσια το χρόνο. Λί. Γεδεών, Περί της εν 
Κωνσταντινουπόλει Πατριαρχικής Σχολής, Παιδεία και πτωχεία, ό.π.,σελ.61.
650 Μ. Γεδεών, Περί της εν Κωνσταντινουπόλει Πατριαρχικής Σχολής, Παιδεία και πτωχεία, 
ό.π.,σελ.62.
651 Εντυπωσιακός είναι ο μακρός χρόνος διδασκαλίας, Λί. Γεδεών, Περί της εν 
Κωνσταντινουπόλει Πατριαρχικής Σχολής, Παιδεία και πτωχεία, ό.π.,σελ.63-64.
652 Λί. Γεδεών, Περί της εν Κωνσταντινουπόλει Πατριαρχικής Σχολής, Παιδεία και πτωχεία, 
ό.π.,σελ.64.
653 Λί. Γεδεών, Περί της εν Κωνσταντινουπόλει Πατριαρχικής Σχολής, Παιδεία και πτωχεία, 
ό.π.,σελ.65.
654 Λί. Γεδεών, Πατριαρχικά Γράμματα, Εν Κωνσταντινουπόλει,σελ.43-44.
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του Οικουμενικού Θρόνου, με την Πατριαρχική και Συνοδική Επιστολή- 
Εγκύκλιο που έστειλε προς τους απανταχού Αρχιερείς του για την 
αποστολή και φοίτηση μαθητών στη Σχολή. Η Επιστολή αυτή στέλνεται 
κυρίως για να κάνει γνωστό το νέο σύστημα και τα προτερήματά του, να 
προκαλέσει εγγραφή μαθητών από όλες τις ελληνικές κοινότητες της 
διασποράς και με σκοπό να ενισχύσει οικονομικά τη Σχολή και τη 
μεταγραφή των μουσικών κειμένων στη νέα γραφή655.

Η Προκήρυξη και η Επιστολή του Νοεμβρίου του 1815, που είναι και 
τα πρώτα επίσημα κέιμενα για την ίδρυση και λειτουργία της Σχολής, 
κάνουν μεταξύ των άλλων και μία σπουδαία επισήμανση. Αυτή αφορά την 
παλαιά μέθοδο και αναφέρει ότι η παλιά σημειογραφία στα χρόνια πριν τη 
μεταρρύθμιση βρισκόταν σε ασάφεια, υπήρχε έλλειψη μίας καλής 
μεθόδου, η «καιρική περιπέτεια κατέχωσεν εις τον βυθόν της φθοράς και 
της λήθης» την εκκλησιαστική μουσική, η οποία ήταν γνωστή μόνο σε 
«δύω ή το πολύ τρία των ενταύθα μουσικών πρόσωπα»656. Αυτή η 
διαπίστωση του Κυρίλλου μαρτυρείται νωρίτερα κυρίως από ξένους 
ερευνητές, οι οποίοι είχαν επισημάνει ότι ελάχιστοι Έλληνες μουσικοί 
ήταν σε θέση να ερμηνεύσουν τα εγχειρίδια της σημειογραφίας657. Κατ' 
επέκταση η παράδοση της μουσικής ήταν κυρίως προφορική658. Με τη 
διαπίστωση αυτή επιβεβαιώνεται από τα επίσημα πατριαρχικά χείλη ότι 
πράγματι η σημειογραφία είχε περιέλθει σε αχρηστία και ότι η εκμάθηση 
γινόταν από μνήμης.

Με βάση τα παραπάνω ο Κύριλλος τεκμηριώνει την αναγκαιότητα της 
διάδοσης της νέας γραφής της εκκλησιαστικής μουσικής με την ίδρυση της 
Σχολής. Τονίζει ότι η μέθοδος αυτή, που βρήκαν οι «αξιέπαινοι και 
φιλόπονοι άνδρες», δίνει τη δυνατότητα στους νέους να μάθουν τη 
μουσική εντός ενός χρόνου αντί για δέκα και είκοσι του παλιού, να 
ψάλλουν κάτι με λίγη μελέτη «απαραλλάκτως με τον ασματογράφον και 
ποιητήν» και όλα αυτά δίχως η νέα μέθοδος «να παρεισάγη φωνών και 
σχημάτων νεωτερϊσματα»659. Το τετράμηνο που μεσολάβησε από τότε που 
άρχισαν οι παραδόσεις μέχρι το Νοέμβριο του 1815 που στάλθηκαν τα 
κείμενα της προκήρυξης και της επιστολής, οι μαθητές είχαν ήδη 
προοδεύσει, πράγμα που κατά τον Κύριλλο ήταν και η απόδειξη των όσων

655 Εγκύκλιος Επιστολή, Κύριλλος ελέω Θεού αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως,
ό.π.,σελ.17.
656 Εγκύκλιος Επιστολή, Κύριλλος ελέω Θεού αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως,
ό.π.,σελ.16, «αμοιρούσι μουσικών εντέχνων» αναφέρεται χαρακτηριστικά.
657 Γάλλος ερευνητής, που επισκέφτηκε την Πόλη το 18° αιώνα, είχε βρει μόνο ένα 
άτομο, που γνώριζε να εξηγήσει κάποιο εγχειρίδιο της σημειογραφίας, Κ. Ρωμανού, Η 
μεταρρύθμιση του 1814,ό.π., σελ.9.
658 Κ. Ρωμανού, Η μεταρρύθμιση του 1814,ό.π., σελ.9.
659 Εγκύκλιος Επιστολή, Κύριλλος ελέω Θεού αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως,
ό.π.,σελ.
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υπόσχεται η νέα μέθοδος660.0 Πατριάρχης στο τέλος της Επιστολής 
επισημαίνει τις τεράστιες δαπάνες που απαιτούνται για τους μισθούς των 
διδασκάλων και για τη μεταγραφή των παλαιών βιβλίων661. Φέρνοντας 
παράδειγμα τους ομογενείς της Πόλης (φιλόλαοι και φιλόμουσοι 
προύχοντες του ημετέρου γένους), που βοήθησαν στην ίδρυση της 
Σχολής, παραγγέλλει στον αποδέκτη της επιστολής Αρχιερέα να γραφεί 
συνδρομητής, να υπογράψει στο τέλος της διακήρυξης που στάλθηκε μαζί 
και να ειδοποιήσει τους φιλόμουσους και ευκατάστατους συμπατριώτες 
του ποιμενάρχη να συνδράμουν οικονομικά τη Σχολή662.

Αυτό που ιδιαιτέρως νοιάζεται ο Πατριάρχης Κύριλλος είναι η 
αποστολή στην Πόλη, με πρόνοια των κατά τόπους Ιεραρχών του 
Πατριαρχείου δύο τριών καλλιφώνων μαθητών στη Σχολή, οι οποίοι θα 
φοιτούσαν «ανεξόδως» στη νέα μέθοδο και ο αρχιερέας έπρεπε μόνο να 
φροντίσει για τη «ζωοτροφία» τους και τα ενδύματά τους. Αυτοί εντός 
ενός χρόνου θα επέστρεφαν στον τόπο τους και θα διέδιδαν τη νέα 
μέθοδο663, κάτι που ασφαλώς πραγματοποιήθηκε664.

Ως χρόνος έναρξης της λειτουργίας της Σχολής πρέπει να θεωρηθεί 
με σιγουριά ο μήνας Ιούλιος του 18 1 5665. Σύμφωνα με μία μαρτυρία, μετά 
από την Εγκύκλιο του Πατριάρχου το Νοέμβριο του 1915, συρρέουν 
«σμήνη» νέων και ηλικιωμένων στην Πόλη, που ήθελαν να διδαχτούν την 
ψαλτική τέχνη με το νέο σύστημα666.

Η επίσημη ονομασία της πρώτης αυτής Μουσικής Σχολής του 
Κυρίλλου ήταν «Κοινόν Σχολείον μουσικής»667, αλλά και «Κοινή του 
Γένους Μουσική Σχολή»668, ενώ η ονομασία της νέας παρασημαντικής

660 Εγκύκλιος Επιστολή, Κύριλλος ελέω Θεού αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως,
ό.π.,σελ.17.
661 Υπέρογκες δαπάνες απαιτούνταν για την αντιγραφή των μουσικών χειρογράφων. 
Σχεδόν επί τετράκοσια χρόνια μετά την εφεύρεση της τυπογραφίας, τα μουσικά βιβλία 
έπρεπε να αντιγράφονται (μέχρι το 1820). Οι γραφείς είχαν μεγάλες αμοιβές,Μ. Γεδεών, 
Μουσικών βιβλίων αντίτιμα, Ε.Α.39(1915), σελ.213-214.
662 Εγκύκλιος Επιστολή, Κύριλλος ελέω Θεού αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως,
ό.π.,σελ.17-18.
663 Εγκύκλιος Επιστολή, Κύριλλος ελέω Θεού αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως,
ό.π.,σελ.18.
664 Μ. Γεδεών, Η πνευματική κίνησις του γένους, ό.π., σελ.203.
665 Εγκύκλιος Επιστολή, Κύριλλος ελέω Θεού αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, ό.π., 
σελ. 17, όπου αναφέρεται ότι το Νοέμβριο του 1815, η σχολή ήδη είχε κλείσει τέσσερις 
μήνες λειτουργίας.

Λ. Ψαλτόπουλου, Οι τρεις δυνατοί και το δημιούργημά τους, Απ. Ανδρέας,
Κωνσταντινούπολη, 23.3.1960.
667 Κυρίλλου του στ' Προκήρυξις, Κωνσταντινούπολις, τη 25π Νοεμβρ. 1815, Ελληνικός 
Τηλέγραφος, Εν Βιέννη της Αούστριας, ό.π., σελ. 11.
668 Έτσι αναφέρεται σε χειρόγραφο κώδικα, το περιεχόμενο του οποίου δημοσιεύει ο 
Στάθης, Γρ.Θ.Στάθη, Η σύγχυση των τριών Πέτρων, Βυζαντινά 1971, σελ. 248.

177



είναι «νέα μέθοδος»669.Μετά από τις έγγραφες διαβεβαιώσεις που είχαν 
δώσει οι τρεις δάσκαλοι, αποφάσισαν την ίδρυση της Σχολής όλοι από 
κοινού, οι προύχοντες, η Σύνοδος, οι «φιλόμουσοι και οι φιλόκαλοι» της 
Βασιλεύουσας670.

Από την πρώτη στιγμή διορίστηκαν Έφοροι και μάλιστα οι Έφοροι 
αυτοί ήταν κληρικοί και λαϊκοί. Από τους Αρχιερείς ο Μητροπολίτης 
Εφέσου Διονύσιος και ο Ηρακλείας Μελέτιος, από τους Άρχοντες ο 
Γεώργιος Μαυροκορδάτος και από τους εμπόρους ο Μιχαήλ Βασιλείου. Όλοι 
αυτοί επιστατούσαν άγρυπνα για την εύρρυθμη λειτουργία της 
Σχολής671.Μετά από τη φοίτηση των πρώτων μαθητών στη Σχολή, η 
I.Σύνοδος του Πατριαρχείου προφανώς για να πειστεί περαιτέρω για το 
καταληπτό του νέου συστήματος «ανακρίνει» τους μαθητές και τους 
υποβάλλει διάφορα ερωτήματα για τη θεωρία και την πράξη της 
μουσικής672.Το 1817 ήδη είχε αγοραστεί «λιθόκτιστος οικία παρά το τείχος» 
στο Φανάρι που ήταν και η ιδιόκτητη στέγη της Σχολής673.Για την πρώτη 
αυτή Σχολή δεν πρέπει να εκδόθηκε κάποιος Κανονισμός, καθώς η 
επικράτηση των Κανονισμών είναι κάτι το μεταγενέστερο που 
καθιερώνεται κατά το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα. Η φοίτηση ήταν διετής 
και είναι χαρακτηριστικό ότι στην πρώτη αυτή Σχολή του Κυρίλλου στα 
μέλη της Εφορίας συμπεριλαμβάνεται και ο Εφέσου, ο οποίος 
πρωτοστάτησε στη δικαίωση του Χρυσάνθου και στην καθιέρωση του 
νέου συστήματος. Στους αποφοίτους της Σχολής δίνονταν μετά από 
εξετάσεις «γράμμα αποδεικτικόν» που υπέγραφαν οι τρεις δάσκαλοι και οι 
Έφοροι της Σχολής674. Η Σχολή λειτούργησε έξι περίπου έτη μέχρι το 
182 1675.

Ήδη οι πρώτοι απόφοιτοι της Σχολής έγιναν και αυτοί περιβόητοι 
δάσκαλοι, όχι μόνο στην Πόλη, όπου προτιμούνταν σε σχέση με άλλους 
ψάλτες, αλλά και στις παροικίες του εξωτερικού, όπου και εκεί ήταν

669 Προκήρυξις, Κωνσταντινούπολις, τη 25η Νοεμβρ. 1815, Ελληνικός Τηλέγραφος, 
Βιέννη, ό.π., σελ. 11.
670 Προκήρυξις, Κωνσταντινούπολις, τη 25η Νοεμβρ. 1815,ό.π., σελ.11.
671 Προκήρυξις, Κωνσταντινούπολις, τη 25η Νοεμβρ. 1815,6.π., σελ. 12.
672Χρυσάνθου, Αρχιμ. Διδασκάλου της Μουσικής του νέου συστήματος,1816, 
(Ερωταποκρίσεις , «άπερ ηρωτήθησαν οι της ημετέρας Μουσικής Σχολής μαθηταί επί της 
εν τω Πατριαρχείω γενομένης συνοδικής ανακρίσεως του ημετέρου μουσικού 
συστήματος»,Ερμής ο Λόγιος, 1817, σελ.431-433. Σχετικά ιδές Κ. Ψάχου, Εξετάσεις 
παλαιάς μουσικής Σχολής, Φόρμιγξ, Αθήνα, 15-31.1.1904.
673 Την πληροφορία δίνει πρώτος ο Χρύσανθος, Επιστολή του πανοσιομουσικολογιωτάτου 
Αρχιμανδρίτου και διδασκάλου της Μουσικής Σχολής Κυρίου Χρυσάνθου, ό.π., σελ.226.
674 Χρυσάνθου, Αρχιεπισκόπου Διρραχίου του εκ Μαδύτων, Θεωρητικόν Μέγα της 
μουσικής, Εν Τεργέστη 1832(Ανατύπωση Κουλτούρα, Αθήνα 1977), σ ελ .ζ ', πρόλογος του 
μαθητή Παναγιώτη Πελοπίδη.
675Θ. Αριστοκλέους, Βιογραφία Κωνσταντίου του Α ' του από Σιναίου, εν 
Κωνσταντινουπόλει, 1866, σελ.62.
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περιζήτητοι676. Ένας από τους σπουδαιότερους μαθητές των τριών 
διδασκάλων υπήρξε ο Θεόδωρος Φωκαέας(1790-1851), που ανέδειξε 500 
περίπου μαθητές και είχε πλουσιότατο εκδοτικό μουσικό έργο577. Στην 
Πόλη ο ιεροψάλτης του ναού της συνοικίας του Μεγάλου Ρεύματος, επίσης 
απόφοιτος της Σχολής, είχε είκοσι μαθητές678. Άλλοι απόφοιτοι, που
έδρασαν στον ελλαδικό χώρο και στο εξωτερικό και ανέδειξαν το νέο 
σύστημα ήταν ο Άνθιμος ο Εφεσιομάγνης στην Οδυσσό και στην Ελλάδα679, 
ο Αντώνιος Σιγάλας680, ο Αναστάσιος Ταπεινός681, ο Ζαφείριος 
Ζαφειρόπουλος, ο Γεώργιος Λέσβιος, ο Συμεών Κοντός, που είχε 
μελοποιήσει και σχολικά τραγούδια682,ο ιερέας Γρηγόριος Καλαγάννης στη 
Βιέννη683, ο Κωνσταντίνος Ψαρουδάκης, ο Δημήτριος Βουτηράς στη Χίο, ο 
Κωστής ο Αγιοταφίτης στην Αίνο, ο Κωνσταντίνος Χίος στην 
Αδριανούπολη, ο Ζαφύριος Σμυρναίος στις Κυδωνιές, ο Γεώργιος Μανουήλ 
στη Σμύρνη και Ιωάννης Λέσβιος στη Μυτιλήνη, ο Γρηγόριος Χίος και ο 
Βασίλειος Γεωργίου επίσης στο Ιάσιο684 και ο Πέτρος ο Εφέσιος στο 
Βουκουρέστι. Ο τελευταίος δίδαξε εκεί και με την οικονομική βοήθεια του 
Γρηγορίου Μαπαλάνου και την τεχνική του Σεραφείμ Χριστοδούλου 
κατασκεύασε τους πρώτους τυπογραφικούς χαρακτήρες της 
παρασημαντικής εκδίδοντας και το πρώτο έντυπο μουσικό βιβλίο685. Άλλοι 
άμεσοι μαθητές των τριών δασκάλων ήταν ο Ονούφριος Βυζάντιος, ο 
Σωτήριος Βλαχόπουλος και ο Θεόδωρος Αριστοκλής. Ο Ονούφριος

676 Μ. Γεδεών, Αι μετά την άλωσιν σχολαϊ της Εκκλησιαστικής Μουσικής, ό.π., σελ.94.
677 Μαθήτευσε δίπλα στο Γρηγόριο Πρωτοψάλτη, αλλά και το Χουρμούζιο Χαρτοφύλακα. 
Εξέδωσε μεταξύ άλλων το Ταμείο Ανθολογίας, τόμους Α και β ' του Γρηγορίου 
Πρωτοψάλτου, Κωνσταντινούπολις, 1834 και 1837, το Δοξαστάριον του Ιακώβου με 
εξήγηση Χουρμουζίου, Κωνσταντινούπολις, 1836, Το Αναστασιματάριο του Πέτρου 
Ααμπαδαρίου, Κωνσταντινούπολις, 1839, την Κρηπίδα κατ' ερωταπόκρισιν, 
Κωνσταντινούπολις, 1842 και την τετράτομη Μουσική Μέλισσα, Κωνσταντινούπολις, 
1847-1848, Για τα έργα του με εξωτερική μουσική, Γ. IΧατζηθεοδώρου, Βιβλιογραφία της 
Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής, Περίοδος Α ' ,  1820- 1899, Θεσσαλονίκη, 1998.
678 Μ. Γεδεών, Αι μετά την άλωσιν σχολαϊ της Εκκλησιαστικής ό.π., σελ.94.0  Γεδεών 
αναφέρει μόνο ότι ονομάζεται Αλέκος.
679 Αναλυτικά τη δράση του ιδές I. Δακαλάκη, Αρχιδιάκονος 'Ανθιμος(Εφεσιομόγνης) ο 
Πρωτοψάλτης και η βυζαντινή μουσική Σχολή της Αιτωλίας, Μεσολόγγι, 1991.Επίσης ιδές 
Παν. Αντωνέλλη, Η Βυζαντινή εκκλησιαστική μουσική, ό.π., σελ.87.
“ “Σύνθεσή του είναι τα γνωστά Ανοιξαντάρια που αποδίδονται στον Θ. Φωκαέα, Γ. 
Παπαδοπούλου, Ιστορική Επισκόπησις, ό.π., σελ. 225.0 ίδιος εξέδωσε και Συλλογή 
Εθνικών Ασμάτων, Εν Αθήναις, 1880.
681 Διακρίθηκε και στο συνθετικό έργο, έψαλλε επί είκοσι περίπου έτη ως Πρωτοψάλτης 
στον Άγιο Νικόλαο Ναυπλίου, μαθητής του ήταν και ο Φωκίων Βάμβας, Γ. Χώρα, Η 
Μουσική Παιδεία και ζωή στο Ναύπλιο, ό.π., σελ. 30-31.
682 Μεγ. Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, Πυρσός, τόμος 14, Αθήναι, 1930, σελ. 837.
683 Μ. Γεδεών, Αι μετά την άλωσιν σχολαϊ της Εκκλησιαστικής ό.π., σελ.94.
684 Μ. Γεδεών, Αι μετά την άλωσιν σχολαϊ της Εκκλησιαστικής ό.π., σελ.93,94,95.
685 Μ. Γεδεών, Αι μετά την άλωσιν σχολαϊ της Εκκλησιαστικής ό.π., σελ92-93.Για το πρώτο
αυτό έργο που είναι το Αναστασιματάριο ιδές Γ. Χατζηθεοδώρου, Βιβλιογραφία, ό.π.,
σελ.57-58.
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μελοποίησε ένα ειδικό ποίημα με ακριστιχίδα Κωνστάντιος και σε στίχους 
Θ. Αριστοκλή686. Ο Κωνστάντιος ήταν ο Πατριάρχης γνώριμος των τριών 
δασκάλων.

Σχεδόν παράλληλα με τη Δ ' αυτή Σχολή του Πατριαρχείου, που είχε 
άλλωστε επεκτείνει τη δραστηριότητά της και στον Ελληνισμό της 
διασποράς, λειτουργεί εξίσου οργανωμένα στο Βουκουρέστι Ψαλτική 
Σχολή με διευθυντή τον Ιερομόναχο Μακάριο(1700-1836), ο οποίος είναι ο 
πρώτος που μεταφράζει μουσικά κείμενα στη ρουμανική 
προσαρμόζοντας τα όπως ήταν φυσικό στη ρουμανική γλώσσα687. Εκδίδει 
στη Βιέννη το 1823 το Θεωρητικόν, και το Αναστασιματάριον688.

Μετά τη διακοπή της λειτουργίας της πρώτης Σχολής, στα 1846-47 
ο Πατριάρχης Άνθιμος ο ΣΤ ' «υποχρεώνει» τους τρεις μουσικοδιδάσκαλος 
Κωνσταντίνο Πρωτοψάλτη, Ιωάννη Λαμπαδάριο και Στέφανο Α ' 
Δομέστικο, που ταυτόχρονα απαρτίζουν και την τότε Μουσική Επιτροπή 
του Πατριαρχείου, «ίνα παραδίδωσιν αμισθί εν τακταίς ημέραις μουσικά 
μαθήματα όλους τους θέλοντας διδαχθήναι έκ τε της Κωνσταντινουπόλεως 
και εκ των έξω μερών ερχομένους, ίνα μη δι' έλλειψιν τοιαύτης γνήσιας 
μουσικής διδασκαλίας, λαμβόνουσι χώραν τα απαγορευμένα καινοφανή 
συστήματα»689. Απ' ό,τι φαίνεται η άτυπη αυτή μουσική Σχολή 
λειτούργησε τουλάχιστον μέχρι το 1850, καθότι ο μετέπειτα πατριαρχεύσας 
Άνθιμος ο Δ ’ στα 1850 προσπάθησε και αυτός να τη διατηρήσει σε 
λειτουργία, καλώντας και προτρέποντας τους Αρχιερείς του Πατριαρχείου 
με Επιστολή-Εγκύκλιό του να στείλουν μαθητές στην Πόλη, όπου 
εξακολουθούσαν να διδάσκουν οι ίδιοι μουσικοδιδάσκαλοι «κατά το ύφος 
της Μεγάλης Εκκλησίας»690.Οι Μουσικοδιδάσκαλοι αυτοί εξακολουθούν να 
διδάσκουν στην Πόλη «αμισθί μουσικά μαθήματα» και μπορούν, όσοι είναι 
εφοδιασμένοι με σχετικό αρχιερατικό γράμμα, να έλθουν να φοιτήσουν.

Πάντως η άτυπη αυτή Σχολή μπορεί να μην ήταν οργανωμένη, όπως 
αυτές που θα ακολουθήσουν, εν τούτοις όμως είναι και αυτή η «συνέχεια»

686 Συμπεριλήφτηκε στη Βιογραφία του Κωνσταντίου, Ωδή εις την Ανάστασιν του Χριστού 
προσενεχθείσα τω Παναγιωτάτω Κωνσταντίω τω Α ’, ποίημα Θεοδώρου Αριστοκλέους, 
μέλος Ονουφρϊου I. Βυζαντίου, Βιογραφία Κωνσταντίου του από Σιναίου, ό.π., σελ.478- 
479.
687 Για την πρώτη μετάδοση του παλιού συστήματος της μουσικής ιδές,Ν.Σβορώνου, Ο 
Διονύσιος Φωτεινός και το ιστορικόν έργον αυτού, Ελληνικό10(1938), σελ.133-178.
^Al. Sumski, Theorethikon der Rumanischen Psaltikie,1982,Flueli (Ελβετία), Πρόλογος, 
άνευ σελίδας.
689 /., Λαμπαδαρϊου-Στεφάνου Α ' Δομεστίκου, Πανδέκτη της ιερός Υμνωδίας του όλου 
ενιαυτού. Εν Κωνσταντινουπόλει, 1850, σελ. ια ’ - ιδ -, όπου δημοσιεύεται η επιστολή- 
εγκύκλιος του 1850 του Πατριάρχου Ανθίμου του Δ ’ (1848-1852), που μας πληροφορεί 
για τα παραπάνω.
690 Ο Άνθιμος ο Δ ' πατριαρχεύει για δεύτερη φορά μέχρι το 1852 ενώ ο Κωνσταντίνος 
Πρωτοψάλτης, ο Ιωάννης Λαμπαδάριος και ο Στέφανος Α ' Δομέστικος ψάλλουν στις ίδιες 
ακριβώς θέσεις μέχρι το 1855. Πρβλ. Παναγ Αντωνέλλη, Η Βυζαντινή εκκλησιαστική 
μουσική, ό.π., σελ. 144, Παραστατικός πίνακας.
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της πρώτης Σχολής του Κυρίλλου. Η Σχολή αυτή ήταν η άμυνα του 
Πατριαρχείου απέναντι στα νέα συστήματα που είχαν εμφανιστεί και 
απειλούσαν την εκκλησιαστική Μουσική. Σκοπό είχε δε, με τη διδασκαλία 
του ήδη επικρατούντος νέου συστήματος να αποτρέψει την επικράτηση και 
τη διάδοση άλλων συστημάτων. Σ ' αυτό βέβαια συνετέλεσε και η 
προσωπικότητα του Ανθίμου του Σ τ ',  που ήταν και ο αποστολέας των 
Εγκυκλίων, που καταδίκαζαν τα διάφορα νέα συστήματα.

Το 1866, κατά το τελευταίο εξάμηνο της Πατριαρχίας του Σωφρονίου 
του Β ' ,  ιδρύεται η Πατριαρχική Σχολή της Εκκλησιαστικής Μουσικής, που 
λειτούργησε επί βραχύ χρονικό διάστημα στο οίκημα του Αγίου 
Αθανασίου691.0 Κανονισμός της Σχολής αυτής692αποτελείται συνολικά από 
εννέα άρθρα, δίχως να υπάρχουν Κεφάλαια. Στην αρχή του Κανονισμού 
υπάρχει επιστολή των Μητροπολιτών Γάνου και Χώρας Χρυσάνθου, του 
Αρχιμ. Γερμανού Σιναΐτη και του Μεγάλου Ρήτορος Ηλία Τανταλίδη, που 
είναι οι συντάκτες του. Αυτοί διαπιστώνουν ότι ήταν «ατόπημα» η 
απλούστευση του παλαιού συστήματος που είχε περιορίσει τη μουσική 
στην πρακτική της διάσταση και κατέστησε προβληματική τη θεωρία, για 
την οποία διαφωνούσαν οι τότε μουσικοί693. Ευθύς στο πρώτο άρθρο 
αναφέρεται η ίδρυση της Σχολής, η εξάρτησή της από τη Μεγάλη του 
Χριστού Εκκλησία και η ονομασία της που είναι Πατριαρχική Σχολή της 
Εκκλησιαστικής Μουσικής694.

Τα άρθρα β ' ,  γ ’ και δ ' αφορούν την εκλογή των διδασκάλων, που 
γίνεται απ' ευθείας από τον Πατριάρχη, τη διάρκεια διδασκαλίας, που είναι 
τετραετής, το περιεχόμενό της και το ότι κάθε δάσκαλος αναλαμβάνει 
μία τάξη, στην οποία θα πρέπει να διδάξει επί τέσσερα έτη χωρίς να 
μπορούν οι μαθητές κατά τη διάρκεια των σπουδών να αλλάζουν 
δάσκαλο695.

Η διδακτέα ύλη, που προσδιορίζεται από το άρθρο δ ' του 
Κανονισμού, προβλέπει στην πρώτη τάξη να διδαχτούν τα πρώτα στοιχεία

691 Γ. Παπαδοπούλου, Ιστορική επισκόπισις, ό.π., σελ.167.
692 Κανονισμός της Πατριαρχικής σχολής της Εκκλησιαστικής μουσικής, Εν 
Κωνσταντινουπόλει, 1866. Ιδές το κείμενο του Κανονισμού στο Παράρτημα.
693Κανονισμός της Πατριαρχικής σχολής της Εκκλησιαστικής μουσικής. Εν 
Κωνσταντινουπόλει, 1866, σελ.2.
694 Κανονισμός της Πατριαρχικής σχολής της Εκκλησιαστικής μουσικής, Εν 
Κωνσταντινουπόλει, 1866, σελ. 5.
695 Το τελευταίο, προβλέπεται από το άρθρο Ε ' ,  Κανονισμός της Πατριαρχικής Σχολής της 
Εκκλησιαστικής Μουσικής, Εν Κωνσταντινουπόλει, 1866, σελ. 6. Το άρθρο αυτό που 
επιβάλλει τη διδασκαλία μ' ένα δάσκαλο έχει σημασία, καθώς «όλα τα θεωρητικά που 
έχουν εκδοθεί είναι βοηθήματα συμπληρωματικά των μαθημάτων που γίνονται με την 
παρουσία κάποιου γνώστη της παράδοσης. Ποτέ ένα θεωρητικό δεν γράφτηκε σαν ένα 
ανεξάρτητο εγχειρίδιο... αυτό δεν είναι μειονέκτημα αλλά χαρακτηριστικό που διακρίνει 
όλες τις μουσικές παραδόσεις με προφορική και λόγια παράδοση ταυτόχρονα», Δ. 
Γιαννέλου, Η γραπτή μετάδοση της θεωρίας της νέας μεθόδου της Βυζαντινής 
Εκκλησιαστικής Μουσικής, μέρος α ' Θεωρητικές προσεγγίσεις, Edignome, 1996, σελ.11.
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της μουσικής και το σύντομο στιχηραρικό σ' όλα τα γένη, στη δευτέρα το 
αργό στιχηραρικό, στην τρίτη το αργό και σύντομο ειρμολογικό και στην 
τέταρτη το παπαδικό και καλοφωνικό από το μαθηματάριο696. Προβλέπεται 
ακόμα η έκδοση ιδιαίτερου προγράμματος από τη Εφορία για τα μαθήματα 
και γίνονται παραινέσεις προς τους διδάσκοντες να κρατούν την 
«καθαρότητα της προφοράς, το κόσμιον και σοβαρόν ύφος της Μεγάλης 
Εκκλησίας» και να αποφεύγουν τους ξενισμούς και την «ιδιότροπον 
αρέσκειαν»697. Τα τρία τελευταία άρθρα αφορούν τη διαγωγή του μαθητή, 
που πρέπει να είναι χρηστή, και το «εισητήρισν» που πρέπει να παίρνει 
κάθε εξάμηνο από την Εφορία698, τις εξετάσεις, για τις οποίες δεν είχε 
ακόμη προσδιοριστεί τρόπος, και την αναθεώρηση του Κανονισμού699.

Η Σχολή αυτή λειτούργησε μετά τον Απρίλιο του 1866, που είναι ο 
μήνας που εγκρίθηκε και κυκλοφόρησε ο Κανονισμός. Θεωρήθηκε ως 
παράρτημα της Μεγάλης του Γένους Σχολής700. Το Νοέμβριο του 1867 ο 
Πατριάρχης Γρηγόριος, με την ευκαιρία σύνταξης του Κανονισμού της 
Σχολής του 1868, σε επιστολή, που στέλνει στη συντακτική επιτροπή, 
μνημονεύει σχετικά με τη λειτουργία της: «εκκλησιαστικώς εγκρίνοντες 
την επανόληψιν της, ουκ ίσμεν όπως, επ' εσχάτων διακοπείσης 
συστηματικής και συνεχούς εν τη καθ' ημάς Πατριαρχική Μουσική Σχολή 
διδασκαλίας»701.

Σύμφωνα και με τα παραπάνω λεχθέντα του Πατριάρχη Γρηγορίου, 
σχετικά με τη Σχολή του 1868, που λειτούργησε στη συνέχεια, θα 
μπορούσαμε να πούμε ότι είναι η συνέχεια της προηγούμενης. Ο Κ. Ψάχος 
μνημονεύει κάποιο Κώδικα Πρακτικών Μουσικής Σχολής του 1868 με 
ολίγα φύλλα, αναφέροντας ταυτόχρονα ότι τον έχει δει ο ίδιος προσωπικά 
το 1899 στα αρχεία του Πατριαρχείου και που εκτός από τα Κείμενα, που 
αργότερα τυπώθηκαν και υπάρχουν στον Κανονισμό της Σχολής αυτής,

696Κανονισμός της Πατριαρχικής Σχολής της Εκκλησιαστικής Μουσικής, Εν 
Κωνσταντινουπόλει, 1866,άρθρο δ 'σ ελ . 6.
697Κανονισμός της Πατριαρχικής σχολής της Εκκλησιαστικής μουσικής, Εν 
Κωνσταντινουπόλει, 1866,άρθρο σ τ ',  σελ.7.
698Στη Σχολή του 1866 και του 1868 κάθε μαθητής παίρνει το εισητήριο από την Εφορία 
κάθε εξάμηνο, Κανονισμός της Πατριαρχικής Σχολής της Εκκλησιαστικής Μουσικής, ό.π., 
1866, σελ. 7(άρθρο Ζ ' )  και Κανονισμός της Πατριαρχικής Σχολής της Εκκλησιαστικής 
Μουσικής, ό.π., 1868, σελ.7 (άρθρο Θ ') .
699Κανονισμός της Πατριαρχικής σχολής της Εκκλησιαστικής μουσικής, ό.π., 
1866,άρθρα,ζ' ,η ' και θ ' .
700 Μ. Γεδεών, Αποσημειώματα χρονογράφου, ό.π., σελ.4.
701 Κανονισμός της Πατριαρχικής Σχολής της Εκκλησιαστικής Μουσικής, ό.π., 1868, σελ.3- 
4, όπου η επιστολή αυτή του Γρηγορίου που φέρει ημερομηνία 11.11.1867.Η ίδια 
επιστολή για σύσταση ειδικής επιτροπής προς επεξεργασία του εκδεδομένου Κανονισμού 
υπάρχει και στου Β.Δ.Καλλίφρονος, Εκκλησιαστικά ή Εκκλησιαστικόν Δελτίον, ό.π., 
τ .Β ',Ε ν  Κωνσταντινούπολη, 1869, σελ.78-79.
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περιέχει και Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Σχολής702. Αυτό δείχνει 
ασφαλώς ότι η Σχολή αυτή λειτούργησε σε περισσότερο οργανωμένη βάση 
από την προηγούμενη.Το 1868 έφορος της Σχολής διορίζεται ο Χίου 
Γρηγόριος, που είχε συντάξει και τον Κανονισμό της Σχολής703.0 
Κανονισμός αυτός παρατηρούμε ότι είναι αρτιότερος του προηγουμένου 
και περιλαμβάνει συνολικά δεκαεννέα άρθρα704. Στο τέλος του Κανονισμού 
υπάρχει Εγκύκλιος επιστολή του Γρηγορίου προς τις ενορίες, με την οποία 
τους ανακοινώνει ότι στη σχολή γίνονται δεκτοί «πάντες οι βουλόμενοι 
διδαχθήναι συστηματικώς και ευμεθόδως και κατά το ύφος της Μεγάλης 
Εκκλησίας την Εκκλησιαστικήν Μουσικήν, και διαφερόντως πάντες όσοι 
προτίθενται μετελθείν το επάγγελμα των ιεροψαλτών εν ταις εκκλησίαις 
του Οικουμενικού και Αποστολικού Θρόνοι/»705.Εγκρίνεται και υποβάλλεται 
στον Πατριάρχη Γρηγόριο στις 17 Ιανουαρϊου του 1868 και ασφαλώς μετά 
από αυτό το μήνα μπορεί να τοποθετηθεί η έναρξη της λειτουργίας της 
Σχολής, που κράτησε μέχρι το 1872706.

Ομαδοποιώντας τα άρθρα του Κανονισμού αυτού παρατηρούμε ότι 
τα άρθρα α ' έως στ' είναι διοικητικής φύσεως707, τα άρθρα από ζ ' μέχρι 
ια ' αφορούν καθαρά τα της Σχολής708 και τα άρθρα ιβ ' έως ιθ ’ είναι 
παντελώς ξένα με τη Σχολή και αφορούν θέματα εποπτεϊας του μουσικού 
μέλους, αλλά και των ψαλτών της Εκκλησίας709.Οι τελευταίες αυτές 
διατάξεις ασχολούνται με θέματα που μετά από λίγα χρόνια και για πολλές 
δεκαετίες αποτέλεσαν θέματα αρμοδιότητας της ΠΚΕκκλΕ.

Στην πρώτη ομάδα των άρθρων του Κανονισμού και πριν από το 
πρώτο άρθρο υπάρχει μία παράγραφος εισαγωγής που επισημαίνει την 
ανεπάρκεια του προηγούμενου Κανονισμού του 1866710.Ακολουθεί ο 
καθορισμός τριμελούς Εφορίας, της οποίας ο πρόεδρος είναι μέλος της 
Ιεράς Συνόδου. Αναφέρονται τα καθήκοντά του, τα της σφραγίδας της

702Κανονισμός της Πατριαρχικής Σχολής της Εκκλησιαστικής Μουσικής, Εν 
Κωνσταντινουπόλει, 1868.
703 Αρχείο Οικ. Πατριαρχείου,Κώδικες Πατριαρχικής Αλληλογραφίας, Κώδικας Λθ, σελ. 67. 
(1868), Διορισμός του Μητροπολίτη Χίου Γρηγορίου ως μέλους της Εφορείας της 
Μουσικής Σχολής του έτους 1868.
7Μ Ιδές το πλήρες κείμενο του Κανονισμού στο Παράρτημα της παρούσης.
705Κανονισμός της Πατριαρχικής Σχολής της Εκκλησιαστικής μουσικής, Εν
Κωνσταντινουπόλει,1868, σελ.12-14.
706 Την πληροφορία δίνει ο Γ. Παπαδόπουλος, που αναφέρει ακόμη και την προσπάθεια 
του Ανθίμου του σ τ ’ κατά τη δεύτερή του πατριαρχία, γύρω στα 1873, να την 
ανασυστήσει, Γ. Παπαδοπούλου, Ιστορική Επισκόπισις, ό.π., σελ. 169.
707Κανονισμός της Πατριαρχικής Σχολής της Εκκλησιαστικής μουσικής, Εν
Κωνσταντινουπόλει,1868, σελ.5-6.
708Κανονισμός της Πατριαρχικής Σχολής της Εκκλησιαστικής μουσικής, Εν
Κωνσταντινουπόλει,1868, σελ.7-8.
709Κανονισμός της Πατριαρχικής Σχολής της Εκκλησιαστικής μουσικής, Εν
Κωνσταντινουπόλει,1868, σελ.8-10.
710 Κανονισμός της Πατριαρχικής σχολής της Εκκλησιαστικής μουσικής, Εν 
Κωνσταντινουπόλει,1868, σελ.5.

183



Σχολής, τα καθήκοντα του γραμματέα,τα ονόματα των μουσικοδιδάσκαλων 
και τα καθήκοντά τους711. Η σφραγίδα έχει στο μέσο της τον Ιωάννη το 
Δαμασκηνό και γύρω από αυτή τη φράση Εφορία της Πατριαρχικής Σχολής 
της Εκκλησιαστικής Μουσικής. Αξιοπρόσεκτο ακόμα είναι το γεγονός ότι ο 
Γραμματέας υποχρεούται να κρατεί και το μαθητολόγιο, αλλά και τον 
κατάλογο όλων των ψαλτών της Αρχιεπισκοπής712.Εκτός από τους δύο 
Πρωτοψάλτες του Πατριαρχικού Ναού, που την εποχή αυτή είναι ο 
Σταυράκης Γρηγοριάδης και ο Γεώργιος Ραιδεστινός, ως επιπλέον 
διδάσκοντες ορίζονται στο άρθρο ε '  οι: Ιωάννης Ζωγράφος, Δημ. 
Βυζάντιος, Γεώργιος Βιολάκης, Ιωάσαφ Ρώσος, X. Παναγώτης Προυσαεύς, 
Σωτήριος Βλαχόπουλος και Θεόδωρος Αριστοκλής ως οι «ικανώτεροι των 
εν ταις εκκλησίαις ψαλτών» και σε περίπτωση που πλεονάζει αριθμός των 
δασκάλων, αυτοί αναλαμβάνουν να εκγυμνάζουν τους πρωτόπειρους 
ψάλτες της Πόλης713.

Η σχολή είναι τετραετής και το αναλυτικό πρόγραμμα των 
μαθημάτων σε κάθε τάξη παραμένει το ίδιο, όπως και στον Κανονισμό του 
1866, τα δε βιβλία της διδασκαλίας ορίζονται με συνεννόηση των 
διδασκόντων και της εφορίας. Η επιλογή των διδασκόντων για κάθε τάξη 
γίνεται με μυστική ψηφοφορία714. Όσον αφορά τα άρθρα που αφορούν τη 
μελωδία, ο Κανονισμός υποχρεώνει όλους τους ψάλτες της Αρχιεπισκοπής 
να συγκεντρώνονται «<5/ς του μηνός κατά Κυριακήν, ψάλλωσι κατά χορούς 
εκκλησιαστικά άσματα ιερών ακολουθιών πάσης εορτής μετά της 
απαιτουμένης ευκοσμίας και σεμνότητος και μετά καθαρής προφοράς, προς 
γενικήν και ομοιόμορφον τακτοποίησιν και διατήρησιν του κοσμίου και 
σοβαρού ύφους της Μεγάλης Εκκλησίας,υπό την εποπτείαν των ειρημένων 
μουσικοδιδασκάλων της Σχολής. Εν τω καιρώ δε της χοροστασίας ταύτης 
συμπαρίστανται ακροόμενοι και οι φοιτηταί»715. Εκτός από αυτό ο 
Κανονισμός απαγορεύει μετακινήσεις των ψαλτών χωρίς τη γνώση της 
Εφορίας και απαγορεύει την αυθαίρετη παύση τους από τους επιτρόπους 
των ναών716. Δίνει τέλος εντολή στους Εφόρους να επιτηρούν αυστηρώς 
τους ψάλλοντες και να περιέρχονται τις ενοριακές εκκλησίες προκειμένου

711 Κανονισμός της Πατριαρχικής σχολής
Κωνσταντινουπόλει,1868, σελ.6.
712 Κανονισμός της Πατριαρχικής σχολής
Κωνσταντινουπόλει,1868, σελ.6.
713 Κανονισμός της Πατριαρχικής σχολής
Κωνσταντινουπόλει,1868, άρθρο στ 'σελδ  και 7.
714 Κανονισμός της Πατριαρχικής σχολής
Κωνσταντινουπόλει,1868, άρθρο στ 'σελ .7-8.
715 Κανονισμός της Πατριαρχικής σχολής
Κωνσταντινουπόλει,1868, άρθρο ιβ, σελ.9.
716 Κανονισμός της Πατριαρχικής σχολής
Κωνσταντινουπόλει,1868,άρθρο ΙΕ '. ,  σελ.9.
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να παύσουν οι «αυτάρεσκοι ξενισμοί»717.Στο ενεργητικό της 
δραστηριότητας της Σχολής συγκαταλέγεται και η έκδοση της Μουσικής 
Βιβλιοθήκης για τις ανάγκες των μαθητών της Σχολής, που περιέχει 
μουσικά μέλη από τους τόμους που είχε μεταγράψει ο Χουρμούζιος 
Χαρτοφύλακας και που βρίσκονταν στο Μετόχι του Παναγίου Τάφου718.

Ο Κανονισμός της Σχολής του 1868 δίνει γενικές και σημαντικές 
μουσικές αρμοδιότητες στην Εφορία της μουσικής Σχολής, αλλά και στο 
Σύλλογο των διδασκόντων, που αφορούν την εποπτεία όλων των ψαλτών 
της Βασιλεύουσας, όσον αφορά το ήθος, τις γνώσεις, αλλά και το μέλος.

Τον Οκτώβριο του 1882 επί πατριαρχίας Ιωακείμ του Γ ' ιδρύεται 
και πάλι Πατριαρχική Σχολή της Εκκλησιαστικής Μουσικής719. Αυτή 
συστήθηκε αμέσως μετά την αποτυχημένη προσπάθεια του Ελληνικού 
Μουσικού Συλλόγου να κρατήσει εν ζωή τη Μουσική Σχολή που είχε 
ιδρύσει το Μάιο του ιδίου έτους720. Η Σχολή αυτή λειτούργησε στο Φανάρι 
από τις 11 Οκτωβρίου για λίγους μήνες, παράλληλα με αυτήν του μουσικού 
Συλλόγου, και με την ίδρυσή της γράφτηκαν σ' αυτήν από τις διάφορες 
τάξεις της Μεγάλης του Γένους Σχολής, αλλά και από τα σχολεία της 
περιφέρειας του Φαναριού εξήντα μαθητές, που διαιρέθηκαν σε δύο 
τάξεις721. Για κάθε τάξη ορίστηκαν τρεις ώρες διδασκαλίας την εβδομάδα 
και διδάσκοντες ήταν ο Πρωτοψάλτης Γεώργιος Βιολάκης και ο Ευστράτιος 
Παπαδόπουλος, οι οποίοι δεν είχαν διδάξει στη Σχολή του Ελληνικού 
Μουσικού Συλλόγου722.Σκοπός της ίδρυσης της Σχολής ήταν να παραμείνει 
η μουσική καθαρή και αμόλυντη και να παραδοθεί έτσι στις επόμενες 
γενιές. Ακόμη η Εκκλησία καλεί όλους τους Ιεροψάλτες με την ευκαιρία της 
ίδρυσης της Σχολής να επανέλθουν στα αρχαία μέλη, απέχοντας από τα 
«ξένα και οθνεία» και να σταματήσουν να παραποιούν από τη μία τα 
αρχαία μέλη και από την άλλη να «εύχονται την διάσωσιν του προ πολλού 
τέλειον απολεσθέντος βυζαντινού ύφους»723.Κατά τον Παπαδόπουλο, με τη 
λήξη της λειτουργίας της Σχολής αυτής σταμάτησε να λειτουργεί και η 
πρώτη μουσική επιτροπή, που είχε δημιουργηθεί το 188 1724.

717 Κανονισμός της Πατριαρχικής σχολής της Εκκλησιαστικής μουσικής, Εν 
Κωνσταντινουπόλει,1868, σελ.10.
718 Την αντιγραφή από τους τόμους έκαναν οι δάσκαλοι της Σχολής, Μουσική Βιβλιοθήκη, 
παρά των διδασκάλων της Πατριαρχικής σχολής της Εκκλησιαστικής Μουσικής, Εν 
Κωνσταντινουπόλει, 1868, προσφώνηση «φιλόμουσοι ομογενείς», α.σ.Οι τόμοι αυτοί 
αγοράστηκαν από τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Αθανάσιο το 1833 και κατατέθηκαν στο 
Αγιοταφιτικό Μετόχι.Σήμερα βρίσκονται στην Εθνική Βιβλιοθήκη.
719 Ανωνύμου, Η Μουσική Σχολή, Ε.Α.4(1882-1883), σελ. 47.
720 Ιδές Μουσικοί Σύλλογοι της παρούσης.
721 Ανωνύμου, Μουσική Σχολή, ο Κόσμος, Κωνσταντινούπολη, 23.10.1882, σελ.117.
722 Ανωνύμου, Μουσική Σχολή, ο Κόσμος, προηγούμενη υποσημείωση.
723 Ανωνύμου, Η Μουσική Σχολή, ό.π., σελ.47.
724 Γ. Παπαδοπούλου, Συμβολαί, ό.π., σελ.381.
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Κάνοντας μία γενική αναδρομή στην οργανωμένη παροχή μουσικής 
παιδείας από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, παρατηρούμε ότι οι Πατριαρχικές 
Σχολές Μουσικής που λειτούργησαν ήταν γενικά βραχύβιες, με εξαίρεση 
μόνο την πρώτη Σχολή του νέου Συστήματος, που λειτούργησε επί έξι 
χρόνια. Η εμβέλεια όμως αυτής της πρώτης Σχολής ξεπερνά τα όρια της 
Πόλης και οι μουσικοί-απόφοιτοί της μεταφέρουν τη νέα μέθοδο στις 
κυριότερες ελληνικές παροικίες του εξωτερικού και μετατρέπονται σε 
κύριους πρεσβευτές του νέου συστήματος. Το έργο των υπολοίπων 
βραχυχρόνιων Μουσικών Σχολών έγκειται στο ότι αποτελούν το πρότυπο 
της λειτουργίας των Σχολών των μετέπειτα Μουσικών Συλλόγων και 
κυρίως της Σχολής του Εκκλησιαστικού Μουσικού Συλλόγου, που η 
μακροχρόνια λειτουργία της επέφερε αξιοσημείωτο πλούτο στην 
εκκλησιαστική μουσική.

Όλες οι Μουσικές Σχολές, αυτές, που φέρουν τον τίτλο 
Πατριαρχικές, αλλά και αυτές που ανήκουν στη δικαιοδοσία των Συλλόγων, 
λειτουργούν με τη μέριμνα των Οικουμενικών Πατριαρχών και με την 
αδιάκοπη παρακολούθηση της δράσης τους και με υλική και ηθική 
υποβοήθησή τους.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΟΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

1. Οι Βραχύβιοι Σύλλογοι
Η ιστορική πορεία των μουσικών Συλλόγων και Συνδέσμων, που 

ως κύριο αντικείμενο ενασχόλησης είχαν την εκκλησιαστική μουσική, 
υπήρξε εντυπωσιακή για τα μουσικά πράγματα της Κωνσταντινούπολης 
και, ενώ η έρευνα σχετικά με τους Συλλόγους της Πόλης επικεντρώθηκε 
σε μεγάλο βαθμό στη δράση και την ιστορία των πάσης φύσεως Συλλόγων 
που ιδρύθηκαν και λειτούργησαν κατά το 19ο και 20ό αιώνα στην 
Κωνσταντινούπολη, αλλά και σε άλλες περιοχές της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας1, οι Μουσικοί Σύλλογοι, η δομή, η λειτουργία και η δράση 
τους δεν έτυχαν ιδιαίτερης προσοχής. Όπως ήταν φυσικό, μετά τη 
ραγδαία ίδρυση και λειτουργία των πάσης φύσεως Συλλόγων της Πόλης 
μετά το 18612, άρχισαν να ιδρύονται και να λειτουργούν και οι μουσικοί, 
που είχαν κυρίως την εκκλησιαστική μουσική ως αποκλειστικό αντικείμενό 
τους, και φυσικά συνέχισαν τη δράση τους παράλληλα με τους λοιπούς 
πολιτιστικούς Συλλόγους της Πόλης. Η συμβολή των Μουσικών Συλλόγων 
στην ιστορία της εκκλησιαστικής μουσικής, ακόμη και αυτών που 
λειτούργησαν για λίγο χρονικό διάστημα, υπήρξε πολύ αξιόλογη3, καθώς 
με τη λειτουργία και τη δράση τους παρατηρούμε ότι συντέλεσαν 
ουσιαστικά στην προσέγγιση προς την εκκλησιαστική μουσική της 
νεολαίας της Πόλης, αλλά και της κοινωνίας ευρύτερα. Μία άλλη διάσταση 
της συμβολής των Συλλόγων και των Συνδέσμων στην υπόθεση της

1 Σημαντικότατες είναι στον τομέα αυτό οι εργασίες της Κυρ. Μαμμώνη. Αναφέρουμε 
ενδεικτικό, Ο Ελληνικός Σύλλογος Ερμής Κωνσταντινουπόλεως, Η καθ' ημάς Ανατολή, 
1993, σελ. 71-93, Εισαγωγή στην Ιστορία των Συλλόγων Κωνσταντινουπόλεως (1861
1922), Ανάτυπο του 11ου τόμου της Μνημοσύνης, Εν Αθήναις 1990, Ο Ελληνικός 
Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως, ο Βενιζέλος και η μικρασιατική Εκστρατεία, 
Αθήνα, 1983. (Ανάτυπο από το Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών), Σύλλογοι 
Θράκης και Ανατολικής Ρωμυλίας, Αθήνα, 1995.
2Κυρ. Μαμμώνη, Ο Ελληνικός Σύλλογος Ερμής Κωνσταντινουπόλεως (1877-1922), Η 
καθ ' ημάς Ανατολή, 1993, σελ. 71.
3Εκτενείς αναφορές για τους Μουσικούς Συλλόγους της Πόλης κάνει ο Γεώργιος 
Παπαδόπουλος στα δύο γνωστά έργα του Συμβολαί εις την Ιστορίαν της Εκκλησιαστικής 
Μουσικής, Εν Αθήναις 1890(Αναστατική έκδοση, Κουλτούρα, Αθήνα, 1997) και Ιστορική 
Επισκόπησις της Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής, εν Αθήναις 1904 (Αναστατική 
έκδοση Τέρτιος, Κατερίνη, 1997).Ο Γ. Παπαδόπουλος αποτελεί σημαντικότατη πηγή 
πληροφοριών για τους Συλλόγους, αλλά και για την εν γένει μουσική ιστορία της Πόλης.
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εκκλησιαστικής μουσικής υπήρξε και το ότι χάρη στη διδακτική-παιδευτική 
και εκδοτική δράση τους επί πολλές δεκαετίες, η νέα μουσική μέθοδος που 
είχε προκαλέσει μαζί με τις επιδοκιμασίες και έντονες αποδοκιμασίες, 
καθιερώθηκε αμετάκλητα στην εκκλησιαστική συνείδηση όλων των 
Ορθοδόξων.

Η ποικίλη δράση τους, με επίκεντρο την εκκλησιαστική μουσική, 
αλλά και η λειτουργία των Σχολών που οι Σύλλογοι συντηρούσαν, σε 
συνδυασμό με τις διάφορες εκδηλώσεις και επιστημονικές αντιπαραθέσεις, 
συμβάλλουν ουσιαστικά στη μουσική παιδεία των Ελλήνων της Πόλης. 
Αρχής γενομένης από τον εν «Κωνσταντινουπόλει Μουσικόν Σύλλογον», 
που ιδρύθηκε το 1863, και με κατάληξη το Σύνδεσμο Μουσικοφίλων, που 
ιδρύθηκε το 1953, και που συνεχίζει ακόμη και σήμερα την δράση του στην 
Πόλη, στις ενότητες που θα ακολουθήσουν γίνεται προσπάθεια συνοπτικής 
παρουσίασης της δράσης των Μουσικών Συλλόγων, αυτών που 
λειτούργησαν για λίγο χρονικό διάστημα, αλλά και αυτών που λόγω 
διαφορετικών αιτιών ανέστειλαν τη λειτουργία τους. Όλοι οι Μουσικοί 
Σύλλογοι της Πόλης βρίσκονται σε αγαστή συνεργασία με το Πατριαρχείο, 
πολλοί από αυτούς τίθενται υπό την άμεση εποπτεϊα του και συμβάλλουν 
ουσιαστικά στη μουσική παιδεία.

Οι Σύλλογοι, που ως αποκλειστικό τους αντικείμενο είχαν την 
εκκλησιαστική μουσική και λειτούργησαν στην Πόλη, ήταν ο «εν 
Κωνσταντινουπόλει Μουσικός Σύλλογος» από το 1863 έως το 1869 και με 
έδρα το Πέρα, ο «Ελληνικός Μουσικός Σύλλογος» από το 1880 έως τα 
τέλη του 1882 με έδρα το Γαλατά,ο «Ορφεύς» από το 1886 έως το 1890 
με έδρα το Φανάρι(από το 1889 έχει και σχολή εκκλησιαστικής μουσικής), 
ο Ερμής, που καλλιέργησε για λίγο χρονικό διάστημα και την 
εκκλησιαστική μουσική, ο «Εκκλησιαστικός Μουσικός Σύλλογος» από το 
1899 έως το 1925 με έδρα το Φανάρι, ο «Σύνδεσμος Ιεροψαλτών 
Κωνσταντινουπόλεως» από το 1919-1922 με έδρα το Πέρα, ο «Σύνδεσμος 
Φίλων Εκκλησιαστικής Μουσικής» για ελάχιστους μήνες με έδρα το Πέρα 
και τέλος ο «Σύνδεσμος Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως» από το 1953 
μέχρι σήμερα, με έδρα πάλι το Πέρα, ο οποίος συνεχίζει τη μουσική 
παράδοση της Πόλης έχοντας να επιδείξει αξιόλογη δράση κατά τις 
τελευταίες δύσκολες δεκαετίες.

Κατά το υπό εξέταση διάστημα λειτούργησαν και άλλοι Σύλλογοι με 
παρεμφερή ενδιαφέροντα, οι οποίοι πολλές φορές είχαν ως αντικείμενο 
τη μουσική, αλλά σε συνδυασμό και με τη γυμναστική4. Οι Σύλλογοι της

4Λειτούργησαν και μουσικοί Σύλλογοι, που δεν είχαν ως αντικείμενό τους την 
εκκλησιαστική μουσική και που η παρουσίασή τους ξεφεύγει από τα όρια της παρούσης. 
Ενδεικτικά αναφέρουμε το Μουσικό Σύλλογο Αρίων στο Φανάρι και το Μουσικό και 
Γυμναστικό Σύλλογο Αλέξανδρο στο Βαθυρρύακα του Βοσπόρου, που λειτούργησαν κατά 
τη δεκαετία του 1910. Ο Αρίων, είχε ως κύριο σκοπό την εκμάθηση ενόργανης μουσικής 
και τη συναδέλφωση των μελών του, Κανονισμός του εν Ποτηρά Μουσικού Συλλόγου ο
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Πόλης λειτουργούν με βάση τους Κανονισμούς, που έχουν ψηφίσει και οι 
οποίοι αποτελούν ανεκτίμητη πηγή και μαρτυρία του πολιτισμικού και 
μορφωτικού επιπέδου των Ελλήνων της Πόλης, αλλά και της αξιολόγησης 
της δράσης των Μουσικών Συλλόγων στη συγκεκριμένη περίπτωση.

Από τους Μουσικούς Συλλόγους, που λειτούργησαν στην Πόλη από 
το 1863 μέχρι σήμερα, οι μακροβιότεροι είναι ο Εκκλησιαστικός Μουσικός 
Σύλλογος από το 1899 μέχρι το 1925 και ο Σύνδεσμος Μουσικοφίλων, 
που από το 1953 μέχρι σήμερα δίνει το μουσικό παρόν στην Πόλη. Οι 
υπόλοιποι Σύλλογοι και Σύνδεσμοι είχαν βραχεία λειτουργία, αλλά η 
συμβολή τους στα μουσικά δεδομένα της Πόλης ήταν σημαντική από κάθε 
άποψη.

Στη συνέχεια επιχειρείται μία ιστορική παρουσίαση της δράσης του 
κάθε μουσικού Συλλόγου της Πόλης, με βάση τους Κανονισμούς και τις 
άμεσες και έμμεσες μαρτυρίες που υπάρχουν για τη λειτουργία του, και την 
ουσιαστική συμβολή του στα μουσικά πράγματα της Πόλης. Η ιστορία 
της Μουσικής Σχολής, όταν αυτή υπάρχει, ακολουθεί αυτήν του Συλλόγου 
και έτσι εξετάζεται παράλληλα με την πορεία του μέσα στο χρόνο.

Ο πρώτος εκκλησιαστικός μουσικός Σύλλογος, που κάνει την 
εμφάνισή του είναι ο εν Κωνσταντινουπόλει Μουσικός Σύλλογος, που 
ιδρύθηκε από τους ικανότερους Κωνσταντινουπολίτες μουσικούς της 
εποχής, πολλοί από τους οποίους θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στα 
μουσικά δρώμενα της Πόλης και κατά τις επόμενες δεκαετίες5. Ο Σύλλογος 
φιλοξενήθηκε στην Ενοριακή Σχολή της Παναγίας του Πέρα6, όπου και 
ανέπτυξε την ολιγόχρονη δράση του. Μέλη του ιδρυτικά υπήρξαν ευθύς εξ 
αρχής οι περισσότεροι ψάλτες και μουσικοί της εποχής, όπως ο Σταυράκης

Αρίων, Εν Κωνσταντινουπόλει, 1911, σελ. 1. Επίσης με την ίδια ονομασία Αρίων 
λειτούργησε μουσικός Σύλλογος και στο Σιρκετζή της Πόλης, Ανωνύμου, Η μουσική ανά 
τον Ελληνισμόν, Μουσική 1912,Κωνσταντινούπολη, σελ. 188. Ακόμη ο σύλλογος 
Αλέξανδρος διακήρυττε τη συναδέλφωση παράλληλα με τη σωματική και πνευματική 
ανάπτυξη των μελών, που μπορούσαν να είναι «ανεξαρτήτως φυλής και 
θρησκεύματος»,Κανονισμός του εν Βαθυρρύακι Μουσικού και Γυμναστικού Συλλόγου, 
Αλέξανδρος, Εν Κωνσταντινουπόλει, 1911, σελ. 5.Στα 1913 στα Ταταύλα αναφέρεται ο 
μουσικός και ποδοσφαιρικός σύλλογος Αστήρ, ο οποίος είχε και τμήμα μαντολινάτας, 
Ανωνύμου, Η Μουσική ανά τον ελληνισμόν, Μουσική 1912, σελ. 189, και Μουσική 1913, 
σελ.50.
5Η πρώτη σύναξη έγινε στις 4.4.1863, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο πρώτο άρθρο 
«τινές των ομογενών συνελθόντες απεφάσισαν την σύστασιν Συλλόγου», Κανονισμός του 
εν Κωνσταντινουπόλει Μουσικού Συλλόγου, Εν Κωνσταντινουπόλει, 1863, σελ. 5.Μεταξύ 
των ιδρυτικών μελών, αρκετά από τα οποία θα παραμείνουν στο μουσικό προσκήνιο της 
Πόλης και τα επόμενα έτη, είναι ο Σταυράκης Αριστάρχης, ο Ηρακλής Βασιάδης, ο 
Γεώργιος Βιολάκης, ο Σωτήριος Βλαχόπουλος, ο Ονούφριος ο Βυζάντιος, ο Σταυράκης 
Γρηγοριάδης, ο Ιωάννης Ζωγράφος, ο Στέφανος Λαμπαδάριος, ο Χατζη-Παναγιώτης 
Προυσσαεύς(Κηλτσανίδης),ο Ιερεύς Γεώργιος Ρύσσιος, ο Ανδρέας Σπαθάρος και ο Ηλίας 
Τανταλίδης, Κανονισμός του εν Κωνσταντινουπόλει Μουσικού Συλλόγου, ό.π., σελ. 14.
6 Μ. Γεδεών, Αποσημειώματα χρονογράφου, ό.π., σελ. 191.
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Γρηγοριάδης, οι αδελφοί Ονούφριος και Δημήτριος Βυζάντιος ο Γ. 
Βιολάκης, ο Ιωάννης Ζωγράφος7.

Κατά το έτος της ίδρυσής του 1863 εγκρίθηκε και ο μοναδικός 
Κανονισμός του Συλλόγου (Μάιος του 1863),που εκδόθηκε κατά τα χρόνια 
της λειτουργίας του και αποτελείται συνολικά από 27 άρθρα, και ένα 
αξιόλογο Πρόγραμμα Εργασιών8, χωρίς να κατανέμεται σε κεφάλαια. Το 
πρώτο άρθρο του Κανονισμού είναι και αυτό που δίνει το στίγμα της 
ευρύτητας, με την οποία αντιμετώπισαν τη μουσική οι ιδρυτές του. Ο 
στόχος του Συλλόγου είναι η ανάπτυξη και διάδοση της «εθνικής» 
μουσικής, «ιερός τε και κοσμικής», και ο παραλληλισμός με τις μουσικές 
παραδόσεις όλων των εθνών9, δίχως να εξαιρείται κάποιος λαός, από 
αυτούς που ζουν στο περιβάλλον της Πόλης. Τα άρθρα 4 έως 12 αφορούν 
τα μέλη, που χωρίζονται σε ιδρυτικά, τακτικά, αντεπιστέλλοντα και 
επίτιμα10.Τα επόμενα (13-20) αφορούν τα όργανα διοίκησης του Συλλόγου, 
που είναι ο Πρόεδρος, οι δύο Αντιπρόεδροι, ο Γενικός Γραμματέας, ο 
Ειδικός Γραμματέας, ο Ταμίας, ο Βιβλιοθηκάριος και ο Οργανοφύλακαςη .Η 
φύλαξη της σφραγίδας, του μητρώου και των αρχείων του Συλλόγου, 
καθώς και η τακτοποίηση αυτών, είναι καθήκον του Γενικού Γραμματέα12. 
Τα άρθρα 21-27 αφορούν τις συνεδριάσεις και την ημερήσια διάταξη, 
καθώς και τα οικονομικά του Συλλόγου13.

Ένα από τα χαρακτηριστικά στοιχεία του Συλλόγου είναι ότι κάθε 
τακτικό μέλος υποχρεόνονταν να παρουσιάζει κάθε εξάμηνο μία 
πραγματεία περί μουσικής και θεωρούνταν ότι υπέβαλλε την παραίτησή 
του εκείνο το μέλος που δεν θα ανταποκρινόταν στα παραπάνω14. Σε κάθε 
συνεδρίαση, που οριζόταν με τον Κανονισμό να γίνεται κάθε 
δεκαπενθήμερο, μέρα Σάββατο,γίνονταν συζητήσεις πάνω σε εισηγήσεις ή 
υπήρχε οργανική ή φωνητική μουσική15. Ένα μόλις άρθρο, το 25, ήταν 
σχετικό με τις συνδρομές και τα οικονομικά του Συλλόγου:Η μηνιαία 
συνδρομή των μελών ήταν σύμφωνα με τον Κανονισμό 10 γρόσια και μαζί

7 Όλα τα ονόματα των ιδρυτικών μελών, συνολικά 29 τον αριθμό, ιδές Παράρτημα της 
παρούσης και Κανονισμός του εν Κωνσταντινουπόλει Μουσικού Συλλόγου, ό.π., σελ.14.
8 Κανονισμός του εν Κωνσταντινουπόλει Μουσικού Συλλόγου, ό.π., σελ. 5-10 και 11-13, 
όπου υπάρχει και το Πρόγραμμα.
9 Κανονισμός του εν Κωνστανιτνουπόλει Μουσικού Συλλόγου, ό.π., σελ.5
10 Κανονισμός του εν Κωνστανιτνουπόλει Μουσικού Συλλόγου, ό.π., σελ. 6-7.
11 Κανονισμός του εν Κωνστανιτνουπόλει Μουσικού Συλλόγου, ό.π., σελ. 7-8.
12 Κανονισμός του εν Κωνστανιτνουπόλει Μουσικού Συλλόγου, ό.π., σελ. 7.
13 Κανονισμός του εν Κωνστανιτνουπόλει Μουσικού Συλλόγου, ό.π., σελ. 9-10.
14 Κανονισμός του εν Κωνστανιτνουπόλει Μουσικού Συλλόγου, ό.π., άρθρο 5, σελ. 6.
15 Αναγνώσματα είναι οι εισηγήσεις ή οι πραγματείες που παρουσιάζονται στις 
συνεδριάσεις αυτού και όλων των μετέπειτα Συλλόγων που θα ακολουθήσουν, 
διαβάζονται από το συγγραφέα τους ή από τον γραμματέα του Συλλόγου, Κανονισμός του 
εν Κωνστανιτνουπόλει Μουσικού Συλλόγου, ό.π., άρθρα 21 και 23 σελ. 9.
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με το πρόστιμο 5 γροσίων16 για αυτούς που απούσιασαν μία φορά από τη 
συνεδρίαση, αλλά και με τις συνδρομές από τα διπλώματα και από δωρεές, 
τα ποσά αυτά αποτελούν και τους πόρους του Συλλόγου17. Είναι 
αξιοσημείωτο ότι ο Σύλλογος αυτός είχε ως στόχο και την έκδοση ενός 
περιοδικού συγγράμματος, το οποίο θα εκδιδόταν, αν ευπορούσαν τα 
ταμεία, κάτι που όμως δεν πραγματοποιήθηκε18.

Το 1864 ο Σύλλογος στέλνει επιστολή στον Πατριάρχη Σωφρόνιο τον 
Γ ' ,  τον οποίο ευχαριστεί για το ευχετήριο γράμμα που είχε ο ίδιος 
απευθύνει για την ίδρυση του Συλλόγου, αποδεχόμενος την προστασία 
του Πατριάρχη για το Σύλλογο. Η επιστολή δημοσιεύεται στον τοπικό 
τύπο19 και ο Σύλλογος από τους ίδιους τους ιδρυτές του χαρακτηρίζεται 
στους πρώτους αυτούς μήνες της λειτουργίας του ως «εθνωφελές 
καθίδρυμα του γένους»20. Στην επιστολή αυτή εξ άλλου ο Σύλλογος 
διαβεβαιώνει το Πατριαρχείο ότι δεν θα προβεί σε κανενός είδους 
καινοτομίες και ότι δεν θα παρεκκλίνει από τα όρια, «ά έθεντο οι πατέρες 
ημών»21, κάτι που ασφαλώς δείχνει και την ανησυχία του Συλλόγου να μη 
εκληφθεί η δράση του ως καινοτόμος. Ακόμη αναφέρονται και κάποιες 
μεταβολές του Κανονισμού του 1863, σύμφωνα με τις οποίες καταργεϊται 
η ετήσια συνδρομή όλων των ιεροψαλτών, και το έλλειμμα που θα 
προκύψει, θα αναπληρωθεί «δι'εκουσίων συνδρομών των εμμούσων τε και 
φιλομούσων ομογενών»22. Εκφράζεται, τέλος, η ευχή να πετύχει ο 
Σύλλογος τους σκοπούς του, που είναι η διάδοση και η ανάπτυξη της 
μουσικής «της ιερός τε και κοσμικής κατά πράξιν τε και θεωρίαν»23.

Το 1863 Πρόεδρος του Συλλόγου είναι ο Μέγας Λογοθέτης του 
Πατριαρχείου Σταυράκης Αριστάρχης24. Στα 1864 ως Γραμματέας

16 Για να κατανοήσει κανείς τι αντιπροσωπεύουν τα γρόσια την εποχή αυτή, αναφέρουμε 
ότι το 1862 ο μηνιαίος μισθός του δασκάλου σε δημοτικό σχολείο είναι 700 γρόσια το 
μήνα, Δ. Χρηστίδου, Οι διδάσκαλοι Κωνσταντινουπόλεως, ήτοι Πραγματεία περί της 
καταστάσεως των διδασκάλων, ό. π. σελ. 34.
17 Κανονισμός του εν Κωνστανιτνουπόλει Μουσικού Συλλόγου, ό.π., άρθρο 25, σελ. 9-10. 
Δίπλωμα είναι το αποδεικτικό μέλους του Συλλόγου και δίνεται σε κάθε νέο μέλος με την 
καταβολή της συνδρομής του.
18 Κανονισμός του εν Κωνσταντινουπόλει Μουσικού Συλλόγου, ό.π. άρθρο 26, σελ. 10.
19 Επιστολή του εν Κωνσταντινουπόλει Μουσικού Συλλόγου, Αρμονία, Κωνσταντινούπολη, 
11.4.1864. Την επιστολή υπογράφουν ο Πρόεδρος Δημ. Πάσπαλλης και ο Γενικός 
Γραμματέας Γ. Σοφοκλής. Όλο το κείμενο της Επιστολής αυτής στο Παράρτημα της 
παρούσης.
20 Επιστολή του εν Κωνσταντινουπόλει Μουσικού Συλλόγου,
21Επιστολή του εν Κωνσταντινουπόλει Μουσικού Συλλόγου, Αρμονία, ό.π.
22 Επιστολή του εν Κωνσταντινουπόλει Μουσικού Συλλόγου, ό.π.
23 Επιστολή του εν Κωνσταντινουπόλει Μουσικού Συλλόγου, ό.π.
24 Γ. Παπαδοπούλου, Συμβολαί. ό.π., σελ. 394.
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υπογράφει ο Α. Σπαθάρης25 και το 1865 Γραμματέας του Συλλόγου είναι ο 
Γ. Σοφοκλής26.

Άξιο προσοχής είναι το φιλόδοξο, μουσικό-ερευνητικό πλουραλιστικό 
«■Πρόγραμμα εργασιών» που σχεδιάζει ο Σύλλογος και που έχει ως κύριο 
στόχο του να το υλοποιήσει αμέσως μετά την έναρξη της λειτουργίας του. 
Περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τη διασάφηση, σπουδή, χαρακτηρισμό και 
έρευνα των μουσικών παραδόσεων των αρχαίων Ελλήνων, των 
Βυζαντινών, των Αράβων, των Περσών, των Ιουδαίων, Σύρων, Κοπτών, 
Ιβήρων, Σλάβων, Τούρκων και άλλων λαών27.Ακόμα συμπεριλαμβάνει 
την εξερεύνηση των σωστών τρόπων εκτέλεσης των διαφόρων μελών της 
εκκλησίας, του ύφους και την εξέταση των ξενισμών που υπάρχουν στην 
εκκλησιαστική μουσική28. Υπάρχει τέλος και ένα άρθρο, από το οποίο είναι 
εμφανής η αμφιβολία των μουσικών της εποχής για το ποιος είναι ο 
σωστός τρόπος διδασκαλίας της:«Εύρεσ/ς της καταλληλοτέρας μεθόδου 
του σπουδόζειν την καθ' ημάς μουσικήν, είτε διά μόνης φωνητικής 
παραδόσεως, είτε βοήθεια μουσικού τίνος οργάνου, και τίνος»29.Εδώ 
γίνεται για πρώτη φορά μνεία στην αναγκαιότητα εύρεσης κάποιου ειδικού 
μουσικού οργάνου για τη διδασκαλία της μουσικής, που είναι και κάτι που 
απασχόλησε τους μουσικούς της Πόλης κατά τις επόμενες δεκαετίες μέχρι 
που κατασκευάστηκε το Ψαλτήριο30. Αυτά που φιλοδοξεί να πετύχει το 
Πρόγραμμα αυτού του Συλλόγου σε σύγκριση με τους σκοπούς και 
στόχους των μουσικών Συλλόγων που ακολουθούν, είναι το αρτιότερο, το 
πλέον προσανατολισμένο στις μουσικές κουλτούρες και των άλλων 
πολιτισμών, αλλά και το πλέον περιεκτικό, όσον αφορά τον τότε 
προβληματισμό γύρω από την εκκλησιαστική μουσική. Αυτό φυσικά 
εξηγείται από τη διερεύνηση της προσωπικότητας των μουσικών που 
απαρτίζουν τα πρώτα ιδρυτικά στελέχη του, που κυρίως είναι μουσικοί της 
πρώτης γενιάς και έχουν ασχοληθεί με την εξωτερική μουσική και με τη 
νέα μέθοδο. Ενδεικτικά αναφέρουμε το Σωτήριο Βλαχόπουλο, που είχε 
εκδώσει πολλά χρόνια πριν την ίδρυση του Συλλόγου την Αρμονία, που 
περιέχει «άσματα ελληνικά και αραβοπερσικά»31, τον Ιωάννη Ζωγράφο,

25 Στον Κανονισμό αναφέρεται ως Σπαθάρος, αλλά είναι το ίδιο πρόσωπο σύμφωνα με 
πολλαπλές μαρτυρίες, Επί τω πανηγυρισμώ της εξηκονταετηρίδος του μουσικού σταδίου 
και της εικοσιπενταετηρίδος της Πρωτοψαλτείας του Γ. Βιολάκη ό.π., σελ. 34.
26 Τα παραπάνω ονόματα αναφέρονται στην Αρμονία Κωνσταντινουπόλεως το 1863 και 
7.7.1865, ως ιδιαίτερη αγγελία του Μουσικού αυτού Συλλόγου.
27Κανονισμός του εν Κωνσταντινουπόλει Μουσικού Συλλόγου, Εν Κωνσταντινουπόλει, 
1863, σελ. 12, 13.
28 Κανονισμός του εν Κωνσταντινουπόλει Μουσικού Συλλόγου, ό.π. σελ. 12.
29Κανονισμός του εν Κωνσταντινουπόλει Μουσικού Συλλόγου, ό.π. σελ. 12.
30Μετά από παρέλευση περίπου δύο δεκαετιών κατασκευάζεται το «όργανο» από την 
Μουσική Επιτροπή του 1881 και αποκαλείται Ψαλτήριον.
31 Σωτ. Βλαχόπουλου, Αρμονία, Εν Κωνσταντινουπόλει, 1848. Ο Βλαχόπουλος ήταν 
μαθητής του Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος και γραμματέας του χανεντέ (μουσικού) του 
Σουλτάνου Μαχμούτ του Β ' Γεωργάκη Πάντζογλου.
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που είχε εκδόσει το Απάνθισμα, το οποίο περιέχει επίσης «διάφορα 
τουρκικά και ελληνικά άσματα»32,το Θεόδωρο Αριστοκλή, μαθητή του 
Χουρμουζίου33, το Σταυρόκη Γρηγοριάδη, κάτοχο της εξωτερικής 
μουσικής34, το Γ. Βιολάκη, που αναδείχτηκε στη συνέχεια ένας από τους 
μεγαλύτερους μουσικούς του αιώνα, τον Ονούφριο Βυζάντιο, μαθητή των 
τριών δασκάλων35 και τον Ανδρέα Σπαθάρη, κύριο εμπνευστή του 
Μουσικού Οργάνου, που κατασκευάστηκε στη συνέχεια(1882), αλλά και 
μεγάλου μουσικού της εποχής. Ο Σταυράκης Γρηγοριάδης εξάλλου έπαιζε 
λύρα και ταμπουρά36, όπως και οι περισσότεροι των ψαλτών, που ήταν 
δεξιοτέχνες μουσικών οργάνων. Ο Στέφανος Λαμπαδάριος είχε εκδόσει ως 
α 'Δομέστικος το 1843 την Ερμηνεία της εξωτερικής μουσικής, έργο 
μοναδικό στην ερμηνεία της εξωτερικής μουσικής37. Η ενασχόληση των 
παραπάνω μουσικών με τις μουσικές παραδόσεις άλλων δεν πρέπει να μας 
ξενίζει, καθότι οι μουσικοί αυτοί ζούσαν και δραστηριοποιούνταν μέσα στο 
κοσμοπολίτικο περιβάλλον της Κωνσταντινούπολης, αλλά και μέσα στην 
παράδοση της εκκλησιαστικής μουσικής,θέτοντας ασφαλώς τη μουσική μας 
σε πρώτη θέση. Ίσως μάλιστα να γνώριζαν οι περισσότεροι από αυτούς, το 
ότι «η ιδιόμορφη σχέση αραβοπερσικών μακαμιών και εκκλησιαστικών 
ήχων ξεκινά από την κοινή μουσικοθερητική βάση και των δύο μουσικών 
συστημάτων, που δεν είναι άλλη από την ελληνική»38.

Στο Πρόγραμμα του πρώτου αυτού μουσικού Συλλόγου της Πόλης 
δεν υπάρχει αναφορά στην ίδρυση μουσικής Σχολής, κάτι που ήταν ο 
στόχος σχεδόν όλων των μετέπειτα Συλλόγων, ενώ υποχρεώνει τα μέλη 
του να παρουσιάζουν ανά εξαμηνία από μία τουλάχιστο «πραγματείαν περί 
μουσικής ή μέλη μουσικό» και θεωρεί παραιτημένους αυτούς που δεν θα 
το πράξουν39. Ο Γεδεών ως μέλη του Συλλόγου αναφέρει το Γεώργιο 
Ευστρατιάδη (Ραιδεστινό), τον Ιωάσαφ το Ρώσο, το Γερμανό Αφθονίδη και 
τον Κυριάκό Φιλοξένη ως λαϊκό. Πρόκειται για μέλη που αργότερα

32/./ Γ. Ζωγράφου, Νικαέως, Απάνθισμα ή Μεδζμουάι Μακαμάτ, Εν Κωνσταντινουπόλει, 
1856.
33 Γ. Παπαδοπούλου, Συμβολαί, ό.π., σελ 359.
34 Γ. Παπαδοπούλου, Συμβολαί, ό.π., σελ. 350.
35 Γ. Παπαδοπούλου, Συμβολαί, ό.π., σελ. 351.
36 Χρ Τσιαμούλη.,- Π. Ερευνίδη, Ρωμηοί Συνθέτες της Πόλης(17ος 20ός αι.), Αθήνα, 1998, 
σελ.32.
37 Στεφάνου a 'Δομεοτίκου,Ερμηνεία της εξωτερικής μουσικής και εφαρμογή αυτής εις την 
καθ' ημάς μουσικήν, εν Κωνσταντινουπόλει, εκ της του γένους Πατριαρχικής 
τυπογραφίας, 1843.
38 Αντ. Αλυγιζάκη, Τα ιστορικά πλαίσια της βυζαντινής και μεταβυζαντινής λειτουργικής
μουσικής, Θεσσαλονίκη, 1994, (Ανάτυπο από τον Τόμο 4 της Επιστημονικής Επετηρίδας
του Τμήματος Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης), σελ.522.
39 Κανονισμός του εν Κωνσταντινουπόλει Μουσικού Συλλόγου, ό.π. σελ.6, όπου γίνεται 
αναφορά και στο Πρόγραμμα των Εργασιών, με βάση τη θεματολογία του οποίου πρέπει 
να γίνουν οι πραγματείες αυτές.
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προστέθηκαν στα ιδρυτικά40. Ο Σύλλογος διέθετε ακόμα «εντατά και 
πνευστά» μουσικά όργανα, που για τη φύλαξη τους ήταν υπεύθυνος ο 
Οργανοφύλαξ σύμφωνα με το άρθρο 19 του Κανονισμού41.

Ο πρώτος αυτός μουσικός Σύλλογος της Πόλης συνέχισε τη 
λειτουργία του για μια πενταετία περίπου. Στα μέσα του 1866 πρέπει να 
βρίσκεται σε πλήρη δράση, καθότι μνημονεύεται τον Απρίλιο του έτους 
αυτού στην επιστολή-υπόμνημα της τριμελούς επιτροπής, στο έντυπο του 
Κανονισμού της Πατριαρχικής Σχολής της Εκκλησιαστικής Μουσικής, που 
ιδρύθηκε το ίδιο έτος. Απ' ότι φαίνεται το Πατριαρχείο είχε εναποθέσει 
πολλές ελπίδες στο Σύλλογο σχετικά με την «λύση» του θέματος της 
εκκλησιαστικής παρασημαντικής42. Το 1869, που είναι το τελευταίο έτος 
της λειτουργίας του, έχουμε και μία μουσική έκδοση του Συλλόγου. 
Πρόκειται για τον «Ύμνον παϊδων εις Χριστόν», που μελοποίησε ο 
Γεώργιος Βιολάκης με προτροπή του Συλλόγου43.

Το έτος αυτό ζητεί τη φιλοξενία του παλιού κτιρίου της Μεγάλης 
Σχολής, θέλοντας για άγνωστους λόγους να εγκαταλείψει τους χώρους της 
ενοριακής αυτής Σχολής, αλλά εκεί, όπου μετέφερε την έδρα του για 
βραχύ χρονικό διάστημα, «απεβίωσεν αδόξως», σύμφωνα με τον Μ. 
Γεδεών44.

Σε περισσότερο οργανωμένη βάση, όσον αφορά τον Κανονισμό και 
την ποικίλη δράση του, αρχίζει να λειτουργεί 18 χρόνια μετά από τη 
διάλυση του πρώτου αυτού Συλλόγου ένας άλλος Σύλλογος, που παίρνει 
την προσωνυμία Ελληνικός και έχει την έδρα του το Γαλατά της 
Κωνσταντινούπολης45: Είναι ο εν Κωνσταντινουπόλει Ελληνικός Μουσικός 
Σύλλογος, που ιδρύθηκε στις αρχές του 1880 και που επί λίγο χρονικό

*°Μ. Γεδεών, Αποσημειώματα χρονογράφου, ό.π., σελ.192, όπου επίσης ο Γεδεών, 
αναφερόμενος στον ευέξαπτο Φιλοξένη, αναφέρει ότι προσφώνησε τον τότε Λαμπαδάριο 
Γ. Ραιδεστινό ως «άρχων λαμπαγόδαρε». Όσον αφορά τα μέλη του Συλλόγου, που 
αναφέρει ο Γεδεών, μάλλον πρόκειται για μεταγενέστερα, καθότι με το επώνυμο 
Αφθονίδης αναφέρεται μόνο ο Ιωάννης, ενώ με το επώνυμο Φιλοξένης δεν υπάρχει λαϊκό 
μέλος στα πρώτα ιδρυτικά. Ιδές όλα τα ονόματα στο Παράρτημα.
41 Κανονισμός του εν Κωνσταντινουπόλει Μουσικού Συλλόγου, Εν Κωνσταντινουπόλει, 
1863, σελ. 8.
42Χαρακτηριστικά αναφέρεται σχετικά με το θέμα της μουσικής γραφής:* Η καθίδρυσις 
του εν Κωνσταντινουπόλει Μουσικού συλλόγου, και αι εν αυτώ επιστημονικοί έρευναι των 
διασημοτέρων ημών μουσικών υπόσχονται την λύσιν του δυσχερεστότου τούτου 
ζητήματος», Κανονισμός της Πατριαρχικής Σχολής της Εκκλησιαστικής Μουσικής, Εν 
Κωνσταντινουπόλει, 1866, σελ. 3.
43 Ύμνος παίδων εις Χριστόν εκ των του Κλήμεντος Αλεξανδρέως, επιτμηθείς υπό 
Κωνσταντίνου Πρεσβυτέρου και Οικονόμου του εξ Οικονόμων. Μελοποιηθείς προς μέτρον 
υπό Γ. Βιολάκη προτροπή του εν Κωνστανιτινουπόλει Μουσικού Συλλόγου, εν έτει 1864, 
Εν Κωνστανιτνουπόλει, τύποις Ανατολικού Αστέρος, 1869.
44 Μ. Γεδεών, Αποσημειώματα χρονογράφου,ό.π., σελ. 192.
45 Περισσότερα για τη συνοκία αυτή ιδές , Φ Μαυροειδή, Ο Ελληνισμός στο Γαλατά(1453- 
1600). Κοινωνικές και οικονομικές πραγματικότητες, Ιωάννινα, 1992.
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διάστημα ίδρυσε και Σχολή Εκκλησιαστικής Μουσικής46. Η πρώτη ιδρυτική 
σύναξη του Συλλόγου έγινε στις 24 Φεβρουάριου του 1880 από τους 
λογιότερους ιεροψάλτες της Πόλης και η ίδρυσή του θεωρήθηκε ως 
απαρχή της προσπάθειας εκκαθάρισης της εκκλησιαστικής μουσικής από 
«των παρεισφρησάντων ξενισμών», όπως ακριβώς ο Α. Κοραής με την 
ελληνική γλώσσα47.Μέσα στα ιδρυτικά του μέλη αναφέρονται και 
προσωπικότητες που έδρασαν και κατά τον προηγούμενο Σύλλογο, όπως ο 
Γ. Ραιδεστινός, ο Π. Κηλτσανϊδης και ο Ιωάσαφ ο Ρώσσος, αλλά και 
νεότεροι, που η δραστηριότητά τους θα συνεχιστεί και κατά τα επόμενα 
χρόνια, όπως ο Νηλεύς Καμαράδος, ο Γεώργιος Πρωγάκης, ο Πολυχρόνιος 
Παχείδης, ο Αλέξανδρος Βυζάντιος και ο Αγαθάγγελος Κυριαζϊδης48. 
Απουσιάζουν κάποια από τα μέλη του προηγούμενου Συλλόγου που και 
αυτά παραμένουν ενεργά στη μουσική πραγματικότητα της Πόλης, όπως ο 
Γ. Αφθονίδης και ο Ηρ. Βασιάδης49. Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου 
είναι ο Γεώργιος Παπαδόπουλος50, ο οποίος για τα επόμενα 45 περίπου 
χρόνια μένει στο προσκήνιο των μουσικών εξελίξεων ως βασικό στέλεχος 
των επομένων Συλλόγων, ως συγγραφέας, ως καθηγητής της ιστορίας της 
Μουσικής, αλλά και ως ο κατ' εξοχήν έχων γνώμη γύρω από την 
εκκλησιαστική μουσική. Ακόμη ως ιδρυτικό στέλεχος αναφέρεται ο 
Νικόλαος Ιωαννϊδης51.

Κατά την ίδρυσή του ο αριθμός των μελών του Συλλόγου είναι 4052, 
ενώ το Νοέμβριο του 1881 ο Σύλλογος είχε αποκτήσει 150 μέλη, από τα 
οποία τα 80 ήταν επίτιμα53. Αξιόλογη είναι η σύνθεση των επίτιμων μελών, 
στους οποίους συμπεριλαμβάνονται οι Πατριάρχες Κωνσταντινουπόλεως 
Ιωακείμ, ο Αλεξάνδρειάς Σωφρόνιος, ο Ιεροσολύμων Ιερόθεος, ο Κύπρου 
Σωφρόνιος και πολλοί Μητροπολίτες. Ακόμη από τους πρώτα φέροντες 
των ομογενών ο Α λ. Ρ. Ραγκαβής, ο Σπ. Μαυρογένης, αρχίατρος των 
Σουλτάνων και ιδιαίτερος ιατρός του Πατριάρχη, ο Αλέξανδρος 
Καραθεοδωρής, ο Δ. Βερναρδάκης, ο Π. Κουπιτιώρης, ο Κ.

46 Σύμφωνα με τον Παπαδόπουλο η ιδέα για ίδρυση Συλλόγου προέκυψε μετά από δύο 
διαλέξεις του ιδίου στην αίθουσα του ΕΦΣ, Γ. Παπαδοπούλου, Συμβολαί, ό.π., σελ. 396
397.
47Ανωνύμου, Ο εν Κωνσταντινουπόλει Μουσικός Σύλλογος, Γραφικός Κόσμος, 
Κωνσταντινούπολη, 1.11.1881.
48Κανονισμός του εν Κωνσταντινουπόλει Ελληνικού Μουσικού Συλλόγου, Εν 
Κωνσταντινουπόλει, 1881, σελ. 24.
49 Όλα τα ονόματα των ιδρυτών ιδές στο Παράρτημα της παρούσης και Κανονισμός του εν 
Κωνσταντινουπόλει Ελληνικού Μουσικού Συλλόγου, ό.π., σελ.24.
50 Γ. Παπαδοπούλου, Συμβολαί, ό.π., σελ. 396.
51 Γ. Παπαδοπούλου, Ιστορική Επισκόπησις, ό.π., σελ.223.
52 Γ. Παπαδοπούλου, Συμβολαί, ό.π., σελ. 397.
53 Ανωνύμου, Ο εν Κωνσταντινουπόλει Μουσικός Σύλλογος, Γραφικός Κόσμος, ό.π.
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Παηαρρηγόπουλος, ο Μ. Παρανίκας και ο Στ. Αριστάρχης54. Επίτιμο μέλος 
του Συλλόγου ήταν και ο Richard Wagner55.

Ο Κανονισμός του Συλλόγου είναι αρκετά μακροσκελής και 
φιλόδοξος σε σχέση με τον προηγούμενο, περιέχει συνολικά 88 άρθρα που 
κατανέμονται σε 16 Κεφάλαια56, εγκρίθηκε τον Απρίλιο του 1880, αλλά 
τυπώθηκε το 188157. Στην αρχή του Κανονισμού αναφέρονται οι σκοποί 
του Συλλόγου, που και τώρα είναι παρόμοιοι με τον προηγούμενο, με τη 
διαφορά ότι εδώ καθορίζεται επιπρόσθετα ως σκοπός η ανάπτυξη της 
εξωτερικής μουσικής μαζί με την εθνική, ο δε παραλληλισμός της με τις 
άλλες μουσικές παραδόσεις προβλέπεται και εδώ ως στόχος του 
Συλλόγου58. Όσον αφορά τις προϋποθέσεις, που πρέπει να έχουν τα 
μέλη, εδώ έχουμε σημαντική διαφοροποίηση, αλλά και μία καινοτόμα 
άποψη: Σε αντίθεση με τον Κανονισμό του προηγούμενου Συλλόγου, όπου 
δεν διευκρινίζεται η εθνική καταγωγή και η κοινωνική θέση, τώρα τα μέλη 
μπορούν να είναι αδιακρίτως εθνικότητας και επαγγέλματος59.

Ο Σύλλογος είχε και επταμελή Εκπαιδευτική Επιτροπή, η οποία είχε 
προγραμματίσει να τονίσει διάφορα «νέα εθνικά άσματα και ωδάς» για τις 
ανάγκες των μαθητών των Σχολείων, κάτι που όμως δεν πρόλαβε να 
υλοποιήσει60.Την εκπαιδευτική αυτή επιτροπή αποτελούσαν οι Γ. 
Αφθονίδης, Ξ. Τριανταφυλλίδης, Δημ. Πάσπαλλης και Α. Σπαθάρης. Ως 
ημέρα των τακτικών Συνεδριάσεων του Συλλόγου καθορίζεται η Κυριακή61. 
Η είσοδος στις συνεδριάσεις είναι επιτρεπτή «παντί φιλομούσω».Η 
ημερήσια διάταξη καθορίζεται από τον Πρόεδρο και συνήθως περιλαμβάνει 
επικύρωση των πρακτικών της προηγουμένης, ανάγνωση αλληλογραφίας

54 Ανωνύμου, Ο εν Κωνσταντινουπόλει Μουσικός Σύλλογος, Γραφικός Κόσμος, ό.π.
55 Στην κηδεία του, που έγινε το Φεβρουάριο του 1881 στη Λειψία, δύο Γερμανοί, επίτιμα 
μέλη και αυτοί, οι Π. Στόμπελ και ο Ρ. Φίστερ, κατέθεσαν στεφάνι με επιγραφή, Ο Εν 
Κωνσταντινουπόλει Ελληνικός Μουσικός Σύλλογος, Γ. Παπαδοπούλου, Συμβολαί, ό.π., 
σελ. 405.
56 Είναι ο πρώτος Κανονισμός Μουσικής Σχολής, που διαιρείται σε Καφάλαια και το 
πρότυπο αυτό ακολούθησαν και οι επόμενοι Μουσικοί Κανονισμοί.
57Αποτελείται συνολικά από 16 Κεφάλαια, που κατανέμονται σε 88 άρθρα, τα κυριότερα
των οποίων είναι Κεφ. Α ' ,  περί ιδρύσεως, Κεφ. Β ' ,  περί μελών, Κεφ. Γ ’ , περί διοικήσεως, 
Κεφ. Δ - , περί συνεδριάσεων, και το Κεφ. Σ τ - , περί Μουσικής Σχολής, Κανονισμός του εν 
Κωνσταντινουπόλει Ελληνικού Μουσικού Συλλόγου, Εν Κωνσταντινουπόλει, 1881. 
^Κανονισμός του εν Κωνσταντινουπόλει Ελληνικού Μουσικού Συλλόγου, ό.π., σελ.3.
59 Κανονισμός του εν Κωνσταντινουπόλει Ελληνικού Μουσικού Συλλόγου, ό.π., σελ.4. 
(άρθρο 3). Ασφαλώς δεν είναι άσχετο το γεγονός της παρουσίας στην επέτειο εορτή του 
Συλλόγου στις 15.2.1882, Αρμενίων, Εβραίων και Δυτικών, υποσ. 43, Κεφ. Α ' .
60 Γ. Παπαδοπούλου, Συμβολαί, ό.π., σελ. 403 Μέσα στις φροντίδες της εκπαιδευτικής 
Επιτροπής ήταν και η «εν γένει φροντίδα περί μουσικής σχολής»,Κανονισμός του εν 
Κωνσταντινουπόλει Ελληνικού Μουσικού Συλλόγου, ό.π., σελ. 13-15 .
61 Κανονισμός του εν Κωνσταντινουπόλει Ελληνικού Μουσικού Συλλόγου, ό.π., άρθρο 10, 
σελ. 10.
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και προτάσεις νέων μελών62. Στον Κανονισμό του Συλλόγου δε γίνεται 
λόγος για υποχρέωση των μελών να εκτελούν φωνητικά η ενόργανα 
μουσικά μέλη κατά τις συνεδριάσεις, όπως επιβάλλονταν στα μέλη του 
προηγουμένου Συλλόγου, παρά μόνο η παρουσίαση αναγνωσμάτων και 
διαλέξεων63.Παρόλα ταύτα όμως οι μαρτυρίες της εποχής αναφέρουν ότι, 
κατά τις συνάξεις του Συλλόγου τις Κυριακές, ο Γεώργιος Ραιδεστινός 
έψαλλε «βυζαντινό μουσουργήματα» και πολλοί εκ των μελών διάβαζαν 
διάφορες πρωτότυπες πραγματεϊες64.Σ' αυτές τις πολυπληθείς συνάξεις 
έπαιρναν μέρος πολλοί ακροατές, μουσικοί, λόγιοι, αλλά και πολλοί 
ενδιαφερόμενοι,που παρακολουθούσαν τις πραγματείες που
παρουσιάζονταν από το Γεώργιο Ραιδεστινό65, από το Γεώργιο 
Παπαδόπουλο και από τον Παναγιώτη Κηλτζανίδη66. Οι εργασίες, που 
παρουσιάστηκαν κατά τις συνολικά 97 ειδικές και τακτικές συνεδριάσεις67, 
διακρίνονται για την ευρύτητα και την πολυμορφία τους. Οι σπουδαιότερες 
από αυτές αφορούν την εκκλησιαστική, την ευρωπαϊκή, αλλά και την 
αρχαία ελληνική μουσική και μάλιστα παρουσιάζονταν σε συνέχειες68. Το 
χορό, τέλος, του Συλλόγου αποτελούσαν οι μουσικοί Γ. Ραιδεστινός,Π. Γ. 
Κηλτσανίδης, Αλ. Βυζάντιος, Α. Γεωργίου, Πολ. Παχείδης, Δ. Κυφιώτης και 
I. Πάγκαλος, οι οποίοι μεταξύ άλλων «ετόνισαν διάφορα άσματα μήπω 
τετονισμένα, όπως τα Μεγαλυνάρια της Υπαπαντής»69.

Στις 4 Δεκεμβρίου γιορτάστηκε η επέτειος πανήγυρις του Συλλόγου 
και ο χορός του Συλλόγου έψαλε μουσικό μέλη, που δείχνουν ασφαλώς και 
τις ικανότητες των ψαλτών, όπως τα Ανοιξαντάρια του Γ. Ραιδεστινού, τα 
Κεκραγάρια του I. Δαμασκηνού, το Φώς ιλαρόν κατά τα αρχαία

62Κανονισμός του εν Κωνσταντινουπόλει Ελληνικού Μουσικού Συλλόγου, ό.π., άρθρο 
32,33, σελ. 11.
63 Κανονισμός του εν Κωνσταντινουπόλει Ελληνικού Μουσικού Συλλόγου, ό.π., άρθρο 33, 
σελ. 11.
64 Γ. Παπαδοπούλου, Συμβολαί, ό.π., σελ. 398-399.
65 Ο Γ. Ραιδεστινός στις 1.9.1880 είχε διαβάσει εργασία με θέμα: «περί ποσότητος των 
χαρακτήρων της εκκλησιαστικής ημών μουσικής», Θράκη, Κωνσταντινούπολη, 11.9.1880.
66 Ανωνύμου, Ο εν Κωνσταντινουπόλει Μουσικός Σύλλογος, Γραφικός Κόσμος, ό.π.
67 Σχεδόν κάθε μέρα υπήρχαν οι ειδικές συνεδριάσεις κατά τις οποίες συζητούνται μουσικά 
θέματα, Ανωνύμου, Ο εν Κωνσταντινουπόλει Μουσικός Σύλλογος, Γραφικός Κόσμος, ό.π.
68 Από τις μελέτες, που παρουσιάστηκαν, αναφέρουμε ενδεικτικά, « Μελέται επί των 
πολυτίμων Μουσικών χειρογράφων της εν Φαναρίω Αγιοταφιτικής βιβλιοθήκης' περί των 
διαφόρων εκδοχών των μουσικών μελών, ήτοι του πολίτικου, του Αγιοταφιτικού, 
Αγιορειτικού, Θεσσαλονικαίου, Θεσσαλικού, Εθνικού, Ταταρικού, Τουρκικού, Βουλγαρικού, 
κατανυκτηκού, παλατιανού, κολοφωνίου, μονοφωνίου' περί της αρχαίας μουσικής, 
Ανάλυσις του Περί μουσικής έργου του Πλουτάρχου, Μελέται επί των περί της νεωτέρας 
ελληνικής μουσικής ή της καθ' ημάς εκκλησιαστικής μουσικής συγγραμμάτων των σοφών 
Ευρωπαίων περί της αρχαίας ελληνικής μελοποιΐας' περί μουσικής των Αραβοπερσών και 
των Ανατολικών και Ιουδαίων περί της ποιότητας των χαρακτήρων της εκκλησιαστικής 
μουσικής' περί της Δημοτικής μουσικής των Βυζαντινών», Ανωνύμου, Ο εν 
Κωνσταντινουπόλει Μουσικός Σύλλογος, Γραφικός Κόσμος, ό.π.
69 Ανωνύμου, Ο εν Κωνσταντινουπόλει Μουσικός Σύλλογος, Γραφικός Κόσμος, ό.π.
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χειρόγραφα, το Θεοτόκε Παρθένε του Κουκουζέλους «κατά 
αναγραμματισμόν», το Δύναμις του Ξ. Κορώνη, τα Λειτουργικά του 
Γ.Ραιδεστινού και στο αντίδωρο το αρχαίο μάθημα «Δι' ευχών του αγίου 
Δεσπότου»70.

Ο Σύλλογος αυτός θέλησε ανεπιτυχώς να επιβάλει το Φεβρουάριο 
του 1882 τον αποκαλούμενο «επόπτη» των εκκλησιών, για τους ναούς 
της Πόλης, ο οποίος ήταν υπεύθυνος κυρίως για θέματα της ψαλτικής, 
αλλά και για θέματα της λατρείας και του τυπικού71. Η κοινοποίηση του 
διορισμού αυτού στο Πατριαρχείο και στους μουσικούς της Πόλης 
προκαλεί αντιδράσεις και θόρυβο στον ιεροψαλτικό κόσμο και η ΠΚΕκκλΕ 
αποφασίζει, μετά από συζήτηση των μελών της, να συστήσει στον Πρόεδρο 
του Συλλόγου να αναιρέσει την δημοσίευση του διορισμού του επόπτη, 
καθότι θεωρήθηκε «άντικρυς τη Εκκλησιαστική Αρχή η ϋπαρξις τούτου», 
καθότι είχε ασκήσει κριτική σε ψάλτες και ιερείς, μέσο του τύπου, μετά από 
περιοδεία σε ιερούς ναούς72. Η ΠΚΕκκλΕ καθιέρωσε η ίδια, μετά από 
πολλές δεκαετίες, το 1920, με ειδικό Κανονισμό τον Επόπτη των 
Εκκλησιών με παρόμοια καθήκοντα, αλλά με διορισμό που έπρεπε να 
επικυρωθεί από τον ίδιο τον Πατριάρχη73.

Σε άμεση σχέση με τη λειτουργία του Συλλόγου είναι και η Σχολή 
Μουσικής που ίδρυσε και η οποία ήταν μικρής χρονικής διάρκειας, όπως 
άλλωστε και ο ίδιος. Η Σχολή αυτή λειτούργησε, για λίγους μήνες, από τις 
2 Μαΐου του 1882 μέχρι τον Οκτώβριο ή Νοέμβριο του 188274. 
Υποβλήθηκε ξεχωριστό πρόγραμμα της Σχολής, το οποίο εγκρίθηκε από το 
Πατριαρχείο, αλλά οι διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία της Μουσικής 
Σχολής, ήταν ήδη ενσωματωμένες στα άρθρα του Κανονισμού του 
Συλλόγου. Έτσι, σύμφωνα με το Κεφάλαιο Σ τ ' Περί Μουσικής Σχολής75 
του Κανονισμού του Ελληνικού Μουσικού Συλλόγου, προβλεπόταν η 
διάρκεια της φοίτησης να είναι τρία έτη και υποχρεωτική, τα διδακτικά 
βιβλία να ορίζονται από την Εκπαιδευτική Επιτροπή του Συλλόγου, η

70 Ανωνύμου, Η Επέτειος Πανήγυρις του Ελληνικού Μουσικού Συλλόγου, Γραφικός 
Κόσμος, Κωνσταντινούπολη, 15.2.1882.
710  Γεώργιος Παπαδόπουλος αναφέρει ότι ο Σύλλογος έταξε «επόπτην επί των 
ψαλλόντων» και ότι επελέγη ο ίδιος για το «έντιμον μεν πλήν και δυσχερές» αυτό 
αξίωμα, Γ. Παπαδοπούλου, Συμβολαί, ό.π., σελ. 403.
72 Στη συζήτηση της ΠΚΕκκλΕ, στις 18.2.1882, γίνεται λόγος και για τον έλεγχο που 
άσκησε ο «τιτλοφορούμενος επόπτης των εκκλησιών» στους ιερείς και στους ψάλτες, για 
την απόδοσή τους την εορτή της Υπαπαντής και την Κυριακή της Τυροφάγου, μέσο του 
τύπου και συμφωνήθηκε να κληθεί ο Πρόεδρος του Μουσικού Συλλόγου για να 
προτραπεί στον μη διορισμό του, Πρακτικά ΠΚΕκκλΕ, Κώδικας, 1881-1882, Συνεδρίαση 
18.2.1882, σελ. 21.
73 Ιδές ΠΚΕκκλΕ της παρούσης,καθώς και Ανέκδοτα Κείμενα με το πλήρες κείμενο του 
Κανονισμού.
74 Γ. Παπαδοπούλου, Συμβολαί, ό.π., σελ.391.
75 Κανονισμός του Ελληνικού Μουσικού Συλλόγου, ό.π., σελ. 15-16. Αποτελείται από 
συνολικά 6 άρθρα, το 56, 57, 58, 59, 60, 61.
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κατανομή των διδασκόντων σε τάξεις να γίνεται με μυστική ψηφοφορία, 
μέλη του Συλλόγου «ειδικοί μουσικοδιδάσκαλοι» να αναλαμβάνουν τη 
διδασκαλία της θεωρίας, της ιστορίας και της φιλολογίας, ένας 
ιεροδιδάσκαλος να διδάσκει την ερμηνεία και ο Πρωτοψάλτης να προτείνει 
θέματα του τυπικού προς επίλυση76. Ο Σύλλογος είχε την πρόθεση από 
τον Κανονισμό αυτό του 1881 να θέσει τη Μουσική Σχολή, που θα ίδρυε, 
υπό την προστασία της του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας77. Η ίδρυση της 
Σχολής του Συλλόγου είχε κυρίως το στόχο να προσφέρει τη διδασκαλία 
της μουσικής στους νέους και μη γνώστες της μουσικής, χωρίς δίδακτρα, 
αλλά ακόμη και στους διδασκάλους των σχολείων, που είναι συνήθως και 
οι ψάλτες των χωριών78.

Σχολάρχης ήταν ο Γεώργιος Ραιδεστινός79, υπήρχε όμως και Εφορία. 
Στη σχολή δίδαξαν ο Γεώργιος Ραιδεστινός, ο Αλέξανδρος Βυζάντιος και ο 
Μιχαήλ Παυλίδης, οι δε μέρες διδασκαλίας ήταν η Κυριακή, η Τρίτη και η 
Πέμπτη80. Οι μαθητές κατά την έναρξη της λειτουργίας της Σχολής ήταν 
12081. Μετά τον Ιούνιο του 1882 άρχισε να χρησιμοποιείται στη 
διδασκαλία, στους λίγους μήνες λειτουργίας της Μουσικής Σχολής, και το 
Ψαλτήριο που είχε κατασκευαστεί το ίδιο έτος, μετά από εντολή του 
Πατριαρχείου82.Η Σχολή αυτή ανέδειξε ικανούς μαθητές, μεταξύ των 
οποίων το Δ. Μπαλαμάνη83 και τον Ε. Βιγγόπουλο84.

Το τέλος του 1882 σηματοδοτεί το τέλος του Συλλόγου, αλλά και 
της Μουσικής του Σχολής, που λόγω διχοστασίας ανάμεσα στα μέλη του 
γίνονται αιτία να σταματήσει η δράση και των δύο85. Με τη διάλυση του 
Συλλόγου τα περιουσιακά του στοιχεία, που ήταν ένα αξιοσέβαστο 
χρηματικό ποσό, περιέρχονται στο Πατριαρχείο και στη συνέχεια με εντολή 
του Πατριάρχου Διονυσίου του Ε ' δίνονται στο διάδοχο Σύλλογο Ορφέα

76 Ιδές όλο το κεφάλαιο «Περί Μουσικής Σχολής», στο Παράρτημα της παρούσης.
77 Κανονισμός του εν Κωνσταντινουπόλει Ελληνικού Μουσικού Συλλόγου, ό.π., άρθρο 56, 
σελ. 15.
78 Γ. Παπαδοπούλου, Συμβολαί, ό.π., σελ. 386.
79 Γ. Παπαδοπούλου, Συμβολαί, ό.π., σελ.391. Δεν υπηρετούσε ως Πρωτοψάλτης ήδη 
από το 1875.
80 Γ. Παπαδοπούλου, Συμβολαί, ό.π., σελ. 391.
81 Γ. Παπαδοπούλου, Ιστορική Επισκόπησις, ό.π., σελ. 169.
82Η κατασκευή του είχε ολοκληρωθεί κατά τον Ιούνιο του 1882. Άρχισε να χρησιμοποιείται 
στη μουσική Σχολή του Ελληνικού Μουσικού Συλλόγου το ίδιο έτος, Γ. Παπαδοπούλου, 
Ιστορική Επισκόπησις, ό.π., σελ. 171 και I. Τανταλίδου, Το ψαλτήριον ήτοι το εφευρεθέν 
όργανον της Εκκλησιαστικής Μουσικής, ό.π., σελ. 166.
83 Ανωνύμου, Δημήτριος Μπαλαμπάνης, Φόρμιγξ, Αθήνα, 15-31 Μαΐου 1906.
84 Θ. Ανεστίδη, Ευστάθιος Βιγγόπουλος, ό.π., σελ.38.
85 Ανωνύμου, Ειδήσεις, Τα κατά τον Μουσικόν Σύλλογον, Ε.Α.3(1881-1882), σελ. 613, 
όπου αναφέρεται: «Μετά λύπης πληροψορούμεθα ότι διχοστασία παρεισελθούσα μεταξύ 
των του Συλλόγου τούτου μελών περιήγαγεν εις αποσύνθεσιν το Σωματείον τούτο, 
διακόψαν την περαιτέρω εργασίαν της αρτιγεννήτου μουσικής αυτού σχολής». Αμέσως 
μετά έχουμε τη λειτουργία της Πατριαρχικής Σχολής της Εκκλησιαστικής Μουσικής.
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για τη συντήρηση της Μουσικής Σχολής, που είχε προγραμματίσει και 
αυτός ο Σύλλογος86.

Το Μάρτιο του 1886, επί πατριαρχίας Ιωακείμ του Δ ' ,  ιδρύεται στο 
Φανάρι από νέους κατοίκους της περιοχής ο Μουσικός Σύλλογος Ορφεύς, 
που ως κύριο σκοπό είχε την καλλιέργεια της τετράφωνης φωνητικής 
μουσικής προκειμένου να σχηματιστεί χορός, ο οποίος θα ψάλλει σε 
κοινωφελείς σκοπούς87. Μετά από τριετή ευδόκιμη λειτουργία, κατά την 
οποία καλλιεργεί μόνο την Ευρωπαϊκή μουσική, αλλά και το θέατρο 
δίνοντας μελοδραματικές παραστάσεις σε πολλές συνοικίες της Πόλης88, 
τον Απρίλιο του 1889 εγκρίνει και κυκλοφορεί τον νέο του Κανονισμό, ο 
οποίος και αναθεωρεί τους σκοπούς του Συλλόγου. Με τις αλλαγές που 
έγιναν στη διοίκηση, ανέλαβε την Προεδρία ο Γεώργιος Παπαδόπουλος 
από το Μάρτιο του ιδίου έτους, συντάσσοντας αμέσως ένα νέο Κανονισμό 
του Συλλόγου, με βάση τους Κανονισμούς άλλων Συλλόγων89. Ήδη από το 
πρώτο του άρθρο ο νέος Κανονισμός εισάγει και τη διδασκαλία της 
εκκλησιαστικής μουσικής, καθώς μέχρι τότε διδασκόταν μόνο η 
ευρωπαϊκή90. Αυτή, κατά τον Παπαδόπουλο, είναι και η ουσιαστική διαφορά 
του νέου Κανονισμού από τον προηγούμενο91.

Αυτός ο Κανονισμός του 1889 του Συλλόγου Ορφέα αποτελείται 
συνολικά από 51 άρθρα, που κατανέμονται σε 15 Κεφάλαια. Η δομή του 
Κανονισμού παρατηρούμε ότι είναι παρόμοια με του Ελληνικού Μουσικού 
Συλλόγου, όπου οι σκοποί, τα μέλη και η διοίκηση και, συνεδριάσεις 
καταλαμβάνουν τα πρώτα 29 άρθρα(κεφάλαια α ' -  γ ' ) 92. Τα επόμενα 
άρθρα 28 έως 44 (κεφ .δ '- ια ')  κατανέμονται σε θέματα που αφορούν τις 
συνεδριάσεις, τα οικονομικά θέματα, σ' αυτά που αφορούν τη δράση του 
Συλλόγου, όπως τα δημόσια μαθήματα και αναγνώσματα, τις μουσικές 
συναυλίες, το περιοδικό σύγγραμμα και τις διαρκείς επιτροπές, που θα

86 Γ. Παπαδοπούλου, Συμβολαί, ό.π., σελ.405.
87 Έδρα του Συλλόγου ήταν το Φανάρι, απέναντι από την Εκκλησία του Μετοχιού του 
Παναγίου Τάφου, αλλά στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε διάφορα άλλα σημεία του 
Φαναριού, Γ. Παπαδοπούλου, Συμβολαί, ό.π., σελ.409, 415.
88 Γ .Παπαδοπούλου, Συμβολαί, ό.π., σελ. 410.
89 Πρόκειται για το δεύτερο Κανονισμό του Συλλόγου, όπως μας πληροφορεί ο Γ. 
Παπαδόπουλος, Συμβολαί, ό.π., σελ.417. Κατέστη αδύνατο να βρεθεί παρ' όλες τις 
έρευνές μας στην Κωνσταντινούπολη και Ελλάδα, σε δημόσιες και ιδιωτικές βιβλιοθήκες.
90 Κανονισμός του εν Φαναρίω Μουσικού Συλλόγου «Ορφέως», Εν Κωνσταντινουπόλει, 
τύποις Ε. Μισαηλίδου, 1888.ΤΟ άρθρο 1 του πρώτου Κεφαλαίου αναφέρει: «Κύριος 
σκοπός του Συλλόγου τυγχάνει η επιστημονική καλλιέργεια παντός κλάδου της μουσικής», 
σελ.3. Το παράδοξο είναι ότι ενώ το εξώφυλλο του Κανονισμού αναφέρει χρονολογία 
εκτύπωσης το 1888, στη σελ. 14 ως έτος ψήφησης του Κανονισμού αναφέρεται το 1889. 
Μάλλον πρόκειται για τυπογραφικό σφάλμα όσον αφορά το εξώφυλλο, που πρέπει να 
αναφέρει 1889, γιατί όντως αυτή τη χρονιά έγινε η τροποποίηση του Κανονισμού με 
πρωτοβουλία του Γ. Παπαδόπουλου,
91 Γ. Παπαδοπούλου, Συμβολαί, ό.π.,σελ. 417.
92 Κανονισμός του εν Φαναρίω Μουσικού Συλλόγου «Ορφέως»,ό.π., σελ.3-8.
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εποπτεύουν, και τα τμήματα βυζαντινής και ευρωπαϊκής μουσικής93. Τα 
τελευταία, τέλος, άρθρα 45 έως 51 (κεφ. ιβ ' - ι ε ’ )αφορούν τους δωρητές, 
τη σφραγίδα, τις αρχαιρεσίες και την επέτειο πανήγυρη, καθώς και τις 
γενικές διατάξεις94.

Στον Κανονισμό Ορφέα μνημονεύονται για πρώτη φορά οι γυναίκες 
ως μέλη ενός Μουσικού Συλλόγου, που έχει ως αντικείμενό του και την 
εκκλησιαστική μουσική95. Το τμήμα αυτό των γυναικών προορίζεται βέβαια 
να εκτελεί τα τετράφωνα μέλη, καθώς διαχωρίζεται από το τμήμα της 
Βυζαντινής μουσικής, εν τούτοις αποτελεί μέρος του Συλλόγου. Ακόμη 
προβλέπεται ο χορός των γυναικών, που υποχρεώνεται να μετέχει στην 
ετήσια μουσική συναυλία που δίνει ο Σύλλογος96.

Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι ένα ολόκληρο κεφάλαιο, που έχει 
μόνο ένα άρθρο, αφιερώνεται στις σχέσεις του συλλόγου με άλλους, που 
πρέπει να είναι φιλικές, και αποφασίζεται να αποστέλλεται σ ' αυτούς κάθε 
έντυπο που θα εξέδιδε ο Σύλλογος97.

Οι πρώτοι ιδρυτές του Συλλόγου ήταν ο Απόστολος Μισαηλίδης, ο 
Θεαγένης Μισαηλίδης, ο Χρήστος Μισαηλίδης και πρώτο επίτιμο μέλος 
του Συλλόγου ήταν ο Ευαγγελινός Μισαηλίδης98. Αλλα μέλη ήταν ο 
Ηρακλής Κοσμϊδης, ο Γεώργιος Μισαηλίδης, ο Πανανής Πανανίδης, ο 
Δημοσθένης Θωμαΐδης, ο Ανδρέας Χατζόπουλος, ο Γεώργιος Ψαροπούλας 
και ο Ηρακλής Μπίλλιας". Το Μάρτιο του 1889 πρόεδρος εκλέγεται ο Γ. 
Παπαδόπουλος και Γραμματέας ο Γ. Παλαμήδης100, μετά τις μετατροπές 
του Κανονισμού και την παραίτηση του δικηγόρου Β. Πανοικίδη101.

Τα μέλη του Συλλόγου στα 1899-90 είναι συνολικά 163 άτομα, από 
τα οποία τα 84 είναι τακτικά, 76 επίτιμα και 3 αντεπιστέλλοντα. Οι 
Συνεδριάσεις του Συλλόγου κατά την τριετία 1886-1889 ήταν συνολικά 61, 
ενώ το Προεδρείο πραγματοποίησε 48 συνεδριάσεις, οι οποίες 
καταχωρούνταν στα Πρακτικά102. Η κατάταξη αυτή των μελών σε 
κατηγορίες διατηρείται έως και το τέλος της λειτουργίας του Συλλόγου.

Η σχετικά πλούσια βιβλιοθήκη του Συλλόγου εκτός από τα βιβλία 
περιελάμβανε και διάφορες ημερήσιες εφημερίδες της Πόλης που 
αποστέλλονταν δωρεάν από τους εκδότες103.Οι δημόσιες διαλέξεις σχετικά

93 Κανονισμός του εν Φαναρίω Μουσικού Συλλόγου «Ορφέως»,ό.π., σελ.8-12.
94 Κανονισμός του εν Φαναρίω Μουσικού Συλλόγου «Ορφέως»,ό.π., σελ 12-14.
95 Κανονισμός του εν Φανορίω Μουσικού Συλλόγου «Ορφέως»,ό.π., άρθρο 13, σελ. 5.
96 Κανονισμός του εν Φαναρίω Μουσικού Συλλόγου «Ορφέως»,ό.π., άρθρο 44, σελ.12
97 Κανονισμός του εν Φαναρίω Μουσικού Συλλόγου «Ορφέως»,ό.π., άρθρο 36, σελ. 10.
98 Γ. Παπαδοπούλου, Συμβολαί, ό.π.,σελ. 407.
99 Γ. Παπαδοπούλου, Συμβολαί, ό.π., σελ. 409.
100 Κανονισμός του εν Φαναρίω Μουσικού Συλλόγου «Ορφέως»,ό.π., σελ.14.
101 Ήταν και ψάλτης, Θ. Γεωργιάδου, Η νέα μούσα, ό.π., σελ.64.
102 Γ. Παπαδοπούλου, Συμβολαί, ό.π., σελ. 412.
103 Ο Ευαγγελινός Μισαηλίδης προσέφερε διάφορες εφημερίδες εντελώς δωρεάν. Τα 
αδέλφια Χρήστος και Γεώργιος Μισαηλίδης, που ήταν μέλη του Συλλόγου, ήταν οι γιοι του
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με τη μουσική ήταν από τα πλέον χειροπιαστά έργα του Συλλόγου και το 
1889 πραγματοποιήθηκαν δύο, από τον Πέτρο Φιλανθίδη και το Νικόλαο 
Παγανά104,ενώ άλλες δύο από τον Γ. Παπαδόπουλο και το Γ. Μισαηλίδη105. 
Οι στόχοι για έκδοση του περιοδικού συγγράμματος106 και για καλλιέργεια 
της δημοτικής μουσικής δεν πραγματοποιήθηκαν107.

Ο Ορφεύς τρεις φορές δέχτηκε επεμβάσεις των Αρχών και η 
τελευταία ήταν και το τέλος της λειτουργίας του Συλλόγου. Σε δύο 
περιπτώσεις είχε απαγορευτεί η μουσική εκτέλεση της Νόρμας από τη 
χορωδία του Συλλόγου,παρόλο που ήταν όλα έτοιμα και τα πλήθη είχαν 
συρρεύσει στο θέατρο των «Μνηματακίων»108. Με ανωτέρα διαταγή 
απαγορεύτηκε η όλη παρουσίαση του έργου, το ίδιο έγινε με το πολιτικό 
μνημόσυνο του Ευαγγελινού Μισαηλίδη, που απαγορεύτηκε και αυτό την 
τελευταία στιγμή109.0 Σύλλογος τέλος και η Σχολή κλείστηκαν με 
κυβερνητική διαταγή στο τέλος του 1890110. Δεν είναι ασφαλώς τυχαίο ότι 
ο Γ. Παπαδόπουλος, σε δημόσια δάλεξή του για τα τρία χρόνια του 
Συλλόγου και όντας γνώστης των δυσκολιών με τις αρχές111, 
διαισθανόμενος όμως και τις μελλοντικές εξελίξεις, πλέκει το εγκώμιο 
του Σουλτάνου στο τέλος του λόγου του, υποστηρίζοντας με αυξημένο το 
στοιχείο της υπερβολής ότι οι Σύλλογοι είναι «οι τηλαυγέστατοι φάροι και 
οι μέγιστοι αδάμαντες του αυτοκρατορικοϋ διαδήματος του μεγαλεπηβόλου 
και φιλομοϋσου ημών Άνακτος, της πεφωτισμένης κυβερνήσεως αυτού και 
ιδία του περινουστάτου και ευρυμαθέστατου υπουργού της παιδείας 
Μουνίφ Πασά, επιτίμου μέλους του Συλλόγου»112.

Ο Σύλλογος Ορφεύς, στο άρθρο 1 του πρώτου Κεφαλαίου του 
Κανονισμού του, αναφέρει ότι οι σκοποί του Συλλόγου επιτυγχάνονται «δ/' 
ιδρύσεως δύο ιδιαιτέρων τμημάτων προς καλλιέργειαν, ανάπτυξιν και 
διάδοσιν της τε Βυζαντινής μουσικής και της τετραφώνου Ευρωπαϊκής», 
δίχως να κάνει λόγο για Σχολή, αναφέροντας όμως στη συνέχεια ότι οι 
σκοποί επιτυγχάνονται δια παντός άλλου συντελεστι κού μέσου113.

Ευαγγελινού Μισαηλίδη, Ανωνύμου, Σύγχρονος Ελληνική δημοσιογραφία, ο Φάρος της 
Ανατολής έτους 1902, Κωνσταντινούπολη, 1901, σελ. 455.
104 Γ. Παπαδοπούλου, Συμβολαί, ό.π., σελ.406.
105 Γ. Παπαδοπούλου, Συμβολαί, ό.π., σελ 429.
106 Κανονισμός του εν Φαναρίω Μουσικού Συλλόγου «Ορφέως»,ό.π., σελ. 3.
107 Ο Γ. Παπαδόπουλος είχε προτείνει να καλλιεργηθεί και η δημοτική Μουσική, Γ. 
Παπαδοπούλου, Συμβολαί, ό.π., σελ. 427-428.
108 Βρισκόταν στην περιοχή Τεπέμπασι του Πέρα, το χρησιμοποιούσαν όλοι οι ελληνικοί 
θίασοι και στα 1930 ανεγέρθηκε στη θέση του το Κρατικό Θέατρο της Πόλης (§ehir 
tiyatrosu).
109 Οι λόγοι δεν είναι γνωστοί, Γ. Παπαδοπούλου, Συμβολαί, ό.π.,σελ.407
110 Γ. Παπαδοπούλου, Ιστορική Επισκόπησις της Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής, 
ό.π., σελ.185
111 Ο Παπαδόπουλος κάνει αυτή τη διάλεξη μόλις αναλαμβάνει την Προεδρεία του 
συλλόγου.
112 Γ. Παπαδοπούλου, Συμβολαί, ό.π., σελ.432.
113Κανονισμός του εν Φαναρίω Μουσικού Συλλόγου Ορφέως, ό.π., σελ.3 (ιδές και 
Παράρτημα).
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Έτσι,μετά από παρέλευση δύο περίπου ετών από τη λειτουργία του
Συλλόγου, ιδρύεται η Μουσική Σχολή στις 26 Φεβρουάριου του 1889, 
όπου διδάσκουν οι Γεώργιος Ραιδεστινός, Σχολάρχης και πάλι όπως και στη 
Σχολή του Ελληνικού Μουσικού Συλλόγου, μέχρι το θάνατό του, τον 
Αύγουστο του 1889, ο Κωνσταντίνος Φωκαεύς και ο Παναγιώτης 
Κηλτσανϊδης. Οι μαθητές που ήταν περίπου 90, ήταν κληρικοί και λαϊκοί, 
ιεροψάλτες των ναών, αλλά και μαθητές από τη Μεγάλη του Γένους 
Σχολή114. Δεν αναφέρεται για τη Σχολή αυτή ιδιαίτερος Κανονισμός, αλλά 
ούτε και πρόγραμμα διδασκαλίας, ενώ και ο Σύλλογος αυτός και η σχολή 
αναστέλλουν τη λειτουργία τους με κυβερνητική διαταγή, που έχει σχέση 
με το θέμα των προνομίων115.

Στα τέλη της δεύτερης δεκαετίας του 20ού αιώνα έχουμε την ίδρυση 
του «Συνδέσμου των Ιεροψαλτών Κωνσταντινουπόλεως», που ιδρύθηκε 
το Σεπτέμβριο του 1919116 και λειτούργησε μέχρι τα μέσα του 
1923117.Ιδρυτές του Συλλόγου αυτού ήταν είναι ο Πρωτοψάλτης Ιάκωβος 
Ναυπλιώτης, ο Λαμπαδάριος Ευστάθιος Βιγγόπουλος, ο Δημήτριος 
Μπαλαμπάνης, ο Νικόλαος Ραιδεστινός, ο Ιωάννης Χατζή Κωνσταντής, ο 
Δημήτριος Βουτσινάς και ο Δημήτριος Φωκαεύς118. Τα χρόνια που 
αναφέρονται ως μέλη του Συνδέσμου Ιεροψαλτών, δεν είναι μέλη του 
Εκκλησιαστικού Μουσικού Συλλόγου. Η διοίκηση ασκείται από τον 
Πρόεδρο, από τον Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα119,τον ειδικό 
Γραμματέα, ενώ στη διοίκηση προστίθενται και πέντε σύμβουλοι120.

Ο πρώτος Κανονισμός του Συνδέσμου του έτους 1919 αποτελείται 
συνολικά από 58 άρθρα, τα οποία κατανέμονται σε συνολικά 14 
Κεφάλαια. Τα άρθρα 1 -11 (Κ εφ .Α '-Β ') αφορούν, όπως σε κάθε Σύλλογο 
τους σκοπούς και τα μέλη του121, τα άρθρα 12-23(Κεφ. Γ ’ Δ ' , Ε ' , )  τα 
οικονομικά του122, τα άρθρα 24 -47(Κεφ .ΣΤ ',Ζ ')  τα διοικητικά θέματα και

114 Γ. Παπαδοπούλου, Συμβολαί, ό.π., σελ.392.
115 Ο Γ. Παπαδόπουλος το συσχετίζει με τα προνόμοια, χωρίς βέβαια να αναφέρει κάτι για 
αντίμετρα των Αρχών (Ιστορική επισκόπησις, σελ. 185), προς απαίτηση των οποίων ο 
Πατριάρχης Διονύσιος ο Ε ' που ήταν και προστάτης του Συλλόγου, είχε επιβάλει το 
κλείσιμο των Εκκλησιών από τις 3.10 έως τις 25.12.1890, Ανωνύμου, Χρονολογικός 
Πίναξ, Εγκυκλοπαιδικόν Ημερολόγιον Στ. Ζερβόπουλου, Εικονογραφημένον, έτος 
δεύτερον 1935.Εν Κωνσταντινουπόλει 1934, σελ. 14.
11βΚανονισμός του Κωνσταντινουπόλει Συνδέσμου των Ιεροψαλτών, Εν 
Κωνσταντινουπόλει, 1919.
117 Η τελευταία μνεία του Συνδέσμου στα πρακτικά της ΠΚΕκκλΕ είναι τον Δεκέμβριο του 
1922.
118Κανονισμός του εν Κωνσταντινουπόλει Συνδέσμου των Ιεροψαλτών, Εν 
Κωνσταντινουπόλει, 1919, σελ. 16.
119 Τον Οκτώβριο του 1919 το «δίπλωμα μέλους» του συνδέσμου υπογράφει εκτός του 
Πρωτοψάλτου ο Γ. Γραμματέας Γ. Γεωργαντίδης, ιδές πίνακες της παρούσης.
120 Κανονισμός του εν Κωνσταντινουπόλει Συνδέσμου των Ιεροψαλτών, ό.π.,σελ.7-8.
121 Κανονισμός του εν Κωνσταντινουπόλει Συνδέσμου των Ιεροψαλτών,ό.π., σελ. 1-4.
122 Κανονισμός του εν Κωνσταντινουπόλει Συνδέσμου των Ιεροψαλτών, ό.π., σελ.4-7, 
όπου αναφέρεται ότι μία από τις πηγές εσόδων του Συνδέσμου ήταν και ο δίσκος που
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τα θέματα συνεδριάσεων123, τα άρθρα 48-49(Κεφ .Η ')  τη βιβλιοθήκη124, τα 
άρθρα 50-51(Κεφ .Θ ') τους δωρητές και ευεργέτες125, το άρθρο 
52 (Κεφ .Γ) την εξελεγκτική Επιτροπή, το 53(Κεφ.ΙΑ ') τις Αρχαιρεσίες, το 
54(Κεφ .ΙΒ ') την επέτειο εορτή126, το 55(Κεφ.ΙΓ ') τη σφραγίδα και τέλος 
τα άρθρα 56-58(Κεφ .ΙΔ ') είναι διάφορες ανεξάρτητες διατάξεις που 
αφορούν την έγκριση του Κανονισμού και την περίπτωση διάλυσης του 
Συλλόγου127.

Από το πρώτο άρθρο του Κανονισμού αυτού διακρίνει κανείς και τη 
συντεχνιακή μορφή αυτού του Σωματείου, καθώς αναφέρεται ότι ο σκοπός 
του Συνδέσμου είναι διπλός, η ανύψωση των ψαλτών «εις βαθμόν ώστε να 
ώσιν ούτοι τύπος και υπογραμμός θεοσεβείας και σώφρονος βίου 
τηρούντες εν τω ψάλλειν το ύψος και την μεγαλοπρέπειαν του αρχαίου 
βυζαντινού ύφους» από τη μία, από την άλλη η οικονομικά υποστήριξη και 
η αλληλοβοήθεια των μελών σε περίπτωση ασθενείας ή γήρατος128.

Προκειμένου ο Σύνδεσμος αυτός να μη λογισθεί ως ευρισκόμενος σε 
ανταγωνισμό με τον Εκκλησιαστικό Μουσικό Σύλλογο, που ήδη 
λειτουργούσε στην Πόλη129, υπάρχει στο 5° άρθρο η μνεία του Συλλόγου 
αυτού και ότι μπορούν τα μέλη του Συνδέσμου να είναι και μέλη του, 
αρκεί να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους130. Ακόμη όλοι οι ψάλτες της 
Αρχιεπισκοπής και των παρακειμένων Μητροπόλεων θεωρούνται μέλη του 
(άρθρο 3), χωρίς βέβαια να διευκρινίζεται περισσότερο, αν αυτό είναι 
προαιρετικό ή υποχρέωση. Κατά τα άλλα ο διαχωρισμός των μελών είναι 
σε τακτικά και αντεπιστέλλοντα, χωρίς να γίνεται μνεία επίτιμων μελών131.

Στη δομή του Κανονισμού του Συνδέσμου Ιεροψαλτών του 1919 
παρατηρούμε ότι ήδη από το πρώτο άρθρο λαμβάνεται μέριμνα για τη θέση 
του ψάλτη μέσα στην κοινωνία, αλλά στη συνέχεια και για το ήθος του,

περιαγόταν στο ναό, κατά την επέτειο εορτή, καθώς και το «κιβώτιον»που περιαγόταν 
«εις πάσας τας ενορίας εκ περιτροπής υπό των ιεροψαλτών εκόστης τούτων».
123 Κανονισμός του εν Κωνσταντινουπόλει Συνδέσμου των Ιεροψαλτών, ό.π., σελ. 7-11.
124 Κανονισμός του εν Κωνσταντινουπόλει Συνδέσμου των Ιεροψαλτών, ό.π., σελ. 12.
125 Κανονισμός του εν Κωνσταντινουπόλει Συνδέσμου των Ιεροψαλτών, ό.π., σελ. 12-13.
126 Κανονισμός του εν Κωνσταντινουπόλει Συνδέσμου των Ιεροψαλτών, ό.π., σελ. 13.Η 
επέτειος εορτή ήταν την 1π Οκτωβρίου του Οσίου I., του Κουκουζέλη.
127 Κανονισμός του εν Κωνσταντινουπόλει Συνδέσμου των Ιεροψαλτών, ό.π., σελ. 14-16.
128 Στους άλλους Κανονισμούς Μουσικών Σωματείων η εκκλησιαστική μουσική είναι ο 
κύριος στόχος και σκοπός, ενώ εδώ έχουμε ως πρώτη μνεία στον Κανονισμό την 
ανύψωση των ιεροψαλτών, Κανονισμός του Κωνσταντινουπόλει Συνδέσμου των 
Ιεροψαλτών, ό.π., σελ.1.
129 Ο ιδρυτής του Συνδέσμου Ιάκωβος Ναυπλιώτης είχε ήδη από το 1906-1907, όντας 
τότε Λαμπαδάριος, διαχωρίσει τη θέση του από τον Εκκλησιαστικό Μουσικό Σύλλογο, ο 
οποίος στη συνέχεια τον κατηγόρησε στον Πατριάρχη, Έκθεσις του Προεδρείου του 
Εκκλησιαστικού Μουσικού Συλλόγου ενώπιον της Αγίας και Ιερός Συνόδου, Εν 
Κωνσταντινουπόλει, 1907, σελ.2. Στα μετέπειτα χρόνια και μέχρι την ίδρυση του 
Συνδέσμου των Ιεροψαλτών το 1919, συνεργάστηκε και πάλι με τη Σχολή του Συλλόγου 
ως Μουσικοδιδάσκαλος.
130 Κανονισμός του εν Κωνσταντινουπόλει Συνδέσμου των Ιεροψαλτών, ό.π., σελ.2.
131 Κανονισμός του εν Κωνσταντινουπόλει Συνδέσμου των Ιεροψαλτών, ό.π., σελ.2
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αλλά και για την εν γένει «πολιτεία» του, η οποία δεν πρέπει να έρχεται σε 
αντίθεση προς τους σκοπούς του Συλλόγου. Ακόμη θα πρέπει να εκτελεί 
τα καθήκοντά του στους ναούς ανελλιπώς, αλλιώς το προεδρείο 
αναφέρεται με έκθεση του στην ΠΚΕκκλΕ ,η οποία «ως μόνη αρμοδία 
επιλαμβάνεται της υποθέσεως»132. Η αναφορά της ΠΚΕκκλΕ στον 
Κανονισμό συνολικά τρεις φορές δείχνει και την ευαισθησία των μελών του 
Προεδρείου απέναντι στην ανώτερη αυτή εκκλησιαστική αρχή, στην 
προστασία της οποίας υπήγαγε το Σύνδεσμο. Με το άρθρο 16 του 
Κανονισμού τον θέτει «υπό την προστασίαν της ΠΚΕκκλΕ»133,αΚ\ά ο 
Κανονισμός επιπλέον αναφέρει ξεχωριστά ότι και η οικονομική διαχείριση 
στο τέλος του έτους υποβάλλεται στην ΠΚΕκκλΕ134. Αυτό απ' ότι φαίνεται 
δεν εφαρμόστηκε με συνέπεια. Έτσι η ΠκεκκλΕ υποχρεώνει το Σύνδεσμο 
το 1922 να υποβάλλει δύο φορές το χρόνο έκθεση για την οικονομική 
κατάσταση του Συνδέσμου και για την πρόοδό της135. Η άμεση εξάρτηση 
δεν ήταν πάντα δεδομένη, καθώς και ο Ελληνικός Μουσικός 
Σύλλογος(1880), αλλά και ο Εκκλησιαστικός Μουσικός(1899) ήθελαν να 
αποτελούν αυτοτελή σωματεία. Όλοι βέβαια οι Σύλλογοι έμμεσα ή άμεσα 
αναγνωρίζουν την ΠΚΕκκλΕ, καθώς οι Κανονισμοί λειτουργίας έχουν 
εγκριθεί από αυτήν, αλλά είναι και υπό την άμεση εποπτεία του Πατριάρχη.

Οι τακτικές συνεδριάσεις της ολομέλειας γίνονται μία φορά το 
τρίμηνο, το Προεδρείο συνεδριάζει μία φορά το μήνα και όλες οι 
συνεδριάσεις αναγγέλλονται δια του τύπου136. Ο Πρωτοψάλτης και ο 
Ααμπαδάριος είναι ισοβίως Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος αντίστοιχα137. 
Αξιοπρόσεκτο είναι ότι σ' αυτές τις συνεδριάσεις δεν προβλέπονται ούτε 
ανάγνωση κάποιας πραγματείας, αλλά ούτε συζήτηση μουσικού θέματος, 
ούτε και συνάξεις με σκοπό την εξάσκηση στα εκκλησιαστικά μέλη, κάτι 
που ήταν αυτονόητο για τους προηγηθέντες Συλλόγους. Ακόμη πουθενά δε 
γίνεται λόγος για έντυπη έκδοση ή για τρόπους επίτευξης του σκοπού του 
Συνδέσμου.

Λίγους μήνες μετά την ίδρυσή του, τον Φεβρουάριο του 1920, ο 
Σύνδεσμος υποβάλλει μέσω του Προεδρείου μία έκθεση προς την ΠΚΕκκλΕ, 
προς την οποία δηλώνει ότι παραβιάζονται οι Διατάξεις της που διέπουν 
τους διορισμούς των ιεροψαλτών και ότι στους ναούς της Πόλης, χωρίς τη 
γνώμη αυτής, αλλά και του Συνδέσμου, διορίστηκαν πολλοί ψάλτες138.

132 Κανονισμός του εν Κωνσταντινουπόλει Συνδέσμου των Ιεροψαλτών, ό.π., σελ. 2-3
ι33Κανονισμός του εν Κωνσταντινουπόλει Συνδέσμου των Ιεροψαλτών, ό.π., σελ. 6.
134 Κανονισμός του εν Κωνσταντινουπόλει Συνδέσμου των Ιεροψαλτών, ό.π. ,άρθρο 39, 
σελ.10
135 Πρακτικά ΠΚΕκκλΕ, Κώδικας 1919-1923, Συνεδρίαση 13.7.1922, σελ. 350.
136 Κανονισμός του εν Κωνσταντινουπόλει Συνδέσμου των Ιεροψαλτών, ό.π., σελ.11.
137 Κανονισμός του εν Κωνσταντινουπόλει Συνδέσμου των Ιεροψαλτών, ό.π., άρθρο 
27,σελ. 8.
138 Πρακτικά ΠΚΕκκλΕ, Κώδικας 1919-1923, Συνεδρίαση 26.2.1920, σελ. 55-56.
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Παρακαλεί, τέλος, την Επιτροπή να διευκρινίσει προς τις ενορίες ότι οι 
ψάλτες διορίζονται σύμφωνα με τις Διατάξεις της ΠΚΕκκλΕ και να 
υπενθυμίσει ακόμη στους ψάλτες ότι πρέπει να «κανονίσωσι» την θέση 
τους «ως υποχρεωτικός όντες μέλη του Συνδέσμου»139.

Στη συνεδρίαση, που μελετήθηκε η παραπάνω καταγγελία, ήταν 
παρών και ο Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Ευστάθιος Βιγγγόπουλος , προς 
τον οποίο η ΠΚΕκκλΕ δήλωσε ότι θα πρέπει το Προεδρείο του Συνδέσμου 
να αποστείλει κατάλογο των μελών του, κατάλογο αυτών που δεν 
συμμορφώνονται και κατάλογο των εκκλησιαστικών επιτροπών που 
προσλαμβάνουν ψάλτες, δίχως αυτοί να έχουν «τα προς το ιεροψαλτικό 
καθήκον και επάγγελμα προσόντα»140.Οι διαφωνίες πολλών μελών του 
Συνδέσμου, που λειτουργεί ανταγωνιστικά, με τον Εκκλησιαστικό 
Μουσικό Σύλλογο, διαφαίνονται από την θέση της ΠΚΕκκλΕ στην ίδια 
συνεδρίαση και η οποία αποφασίζει να καλέσει τον Πρόεδρο του 
Συλλόγου, Πρωτοψάλτη Ιάκωβο Ναυπλιώτη, προκειμένου να του 
ανακοινώσει ότι είναι πρόθυμη να υποστηρίξει το Σύνδεσμο, αλλά και να 
«άρη τας τυχόν υφισταμένας μεταξύ των μελών και άλλων Σωματείων 
διαφωνίας αυτών»141. Μετά από λίγες μέρες η ΠΚΕκκλΕ καλεί τον Β. 
Ονουφριάδη, τον Α. Σύρκα και το Δ. Βαφειάδη να συνεργαστούν με το 
Σύνδεσμο142. Θα πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι ο Πρωτοψάλτης και ο 
Λαμπαδάριος ήταν μέλη του ΕΜΣ μέχρι την ίδρυση του Συνδέσμου 
Ιεροψαλτών, αλλά και διδάσκοντες στη Μουσική του Σχολή. Ο 
Β.Ονουφριάδης ήταν ταυτόχρονα μέλος του ΕΜΣ και του Συνδέσμου 
Ιεροψαλτών.

Τον Απρίλιο του 1920 ο Σύνδεσμος στέλνει επιστολή προς την 
ΠΚΕκκλΕ, όπου αφ' ενός την ευχαριστεί για την υποστήριξη, αφ' ετέρου δε 
ζητά να μεταφερθεί στο διοικητικό συμβούλιο του Συνδέσμου Ιεροψαλτών 
η αρμοδιότητα επίλυσης των διαφορών των ψαλτών με τις επιτροπές των 
ναών143. Στο ίδιο πνεύμα είναι και η άλλη επιστολή του Συνδέσμου προς 
την ΠΚΕκκλΕ για το ίδιο θέμα, αλλά η Επιτροπή επέμενε ότι οι διαφορές 
ψαλτών-εκκλησιαστικών επιτροπών επιλύονται «ειρηνοδίκως» από την 
ΠκεκκλΕ144. Συνάντηση τριμελούς επιτροπής του Συνδέσμου Ιεροψαλτών 
έγινε για το ίδιο θέμα τον Ιούνιο του ιδίου έτους. Παρουσιάστηκαν ο Α. 
Σύρκας, ο Β. Ονουφριάδης, που εν τω μεταξύ έγιναν μέλη του διοικητικού 
συμβουλίου του Συλλόγου, και Γ. Γεωργιάδης, οι οποίοι ζήτησαν εκ νέου 
να επεκταθεί το άρθρο 6 του Κανονισμού και ο Σύνδεσμος να επιλύει τις 
διαφορές μεταξύ των εκκλησιαστικών επιτροπών και των ψαλτών. Η

139 Πρακτικά ΠΚΕκκλΕ, Κώδικας 1919-1923, Συνεδρίαση 26.2.1920, σελ. 56.
140 Πρακτικά ΠΚΕκκλΕ, Κώδικας 1919-1923, Συνεδρίαση 26.2.1920, σελ 56.
141 Πρακτικά ΠΚΕκκλΕ, Κώδικας 1919-1923, Συνεδρίαση 26.2.1920, σελ 56
142 Πρακτικά ΠΚΕκκλΕ, Κώδικας 1919-1923, Συνεδρίαση 4.3.1920, σελ. 60.
143 Πρακτικά ΠΚΕκκλΕ, Κώδικας 1919-1923, Συνεδρίαση 27.4.1920, σελ. 77.
144 Πρακτικά ΠΚΕκκλΕ, Κώδικας 1919-1923, Συνεδρίαση 5.5.1920, σελ. 80.
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ΠΚΕκκλΕ επιμένει στην προηγούμενη της απόφαση και δέχεται ότι το 
Προεδρείο του Συνδέσμου δύναται να εποπτεύει τα «ατακτούντα μέλη του» 
και να αναφέρεται στην Επιτροπή, όταν αδικείται κάποιος ψάλτης145. Λίγα 
χρόνια αργότερα σε άλλη περίπτωση παύσης του ιεροψάλτη Κωνσταντίνου 
Ζαχαριάδη, ο Σύνδεσμος ζητά την επαναπρόσληψή του, αλλά τη φορά 
αυτή η ΠΚΕκκλΕ αποφασίζει να συζητηθεί το θέμα ενώπιον της Μ. 
Πρωτοσυγκελλίας146, μεταφέροντας έτσι τις αρμοδιότητές της σε άλλο 
όργανο.

Το 1920 είναι το έτος που ο Σύνδεσμος έχει αρκετά προβλήματα. Ο 
Χαρίλαος Φιλανθίδης, Α ' Δομέστικος του Πατριαρχικού ναού, στέλνει 
υβριστική επιστολή προς το Προεδρείο του Συνδέσμου147,πράγμα το οποίο 
είναι ενδεικτικό των διαφορών που είχαν οι μουσικοί της εποχής μεταξύ 
των. Η ΠκεκκλΕ τον καλεί και τον επιπλήττει να φέρεται με ευγένεια και 
λεπτότητα προς το Σύνδεσμο148. Ενδεικτικό ακόμη των διαφορών είναι και 
το γεγονός της παραίτησης το ίδιο έτος του Ε. Βιγγόπουλου από 
Αντιπρόεδρο του Συνδέσμου149, αλλά και η ύπαρξη διπλού Προεδρείου, 
καθότι το προηγούμενο δεν είχε παραδώσει στο νέο ούτε τη σφραγίδα 
ούτε και τη διαχείριση του ταμείου150.Τελικά η διαφορά διευθετήθηκε με τη 
μεσολάβηση του Επισκόπου Μυρέων Φιλοθέου, ο οποίος παρευρέθηκε στη 
συνεδρίαση των δύο Προεδρείων, του παλιού και του νέου, στο 
επιτροπικό του Ναού του Αγίου Νικολάου Γαλατά, όπου έγινε η παράδοση- 
παραλαβή των σχετικών εγγράφων και χρημάτων151.

Τον Αύγουστο του 1922 τίθεται σε ισχύ ο νέος Κανονισμός του 
Συλλόγου. Αυτή τη φορά αποτελείται συνολικά από 103 άρθρα, τα οποία 
κατανέμονται τώρα σε 15 Κεφάλαια και έχουμε και τροποποίηση της 
ονομασίας του Συνδέσμου από «ο εν Κωνσταντινουπόλει Σύνδεσμος των 
Ιεροψαλτών» σε «ο εν τοις Πατριαρχείοις εδρεύων Σύνδεσμος των 
Ιεροψαλτών της Αρχιεπισκοπής»152. Πριν όμως από την τελική του έκδοση 
διαβάζεται και συζητείται στην ΠΚΕκκλΕ, η οποία με απόφασή της

145 Πρακτικά ΠΚΕκκλΕ, Κώδικας 1919-1923, Συνεδρίαση 3.6.1920, σελ. 94.
146 Πρακτικά ΠΚΕκκλΕ, Κώδικας 1919-1923, Συνεδρίαση 27.7.1922, σελ.352.
147 Πρακτικά ΠΚΕκκλΕ, Κώδικας 1919-1923, Συνεδρίαση 3.6.1920, σελ. 95.
148 Πρακτικά ΠΚΕκκλΕ, Κώδικας 1919-1923, Συνεδρίαση 10.6.1920, σελ. 96.0 Χαρίλαος 
Φιλανθίδης ήταν απόφοιτος της μουσικής Σχολής το 1902, διετέλεσε α ' ψάλτης του 
Αγιοταφιτικού Μετοχιού στην Πόλη και στη συνέχεια, από το 1919 έως το 1923, 
Α 'Δομέστκος. Ιδές πίνακα 25.
149 Η ΠΚΕκκλΕ δεν την έκανε δεκτή, Πρακτικά ΠΚΕκκλΕ, Κώδικας 1919-1923, Συνεδρίαση 
10.6.1920, σελ. 96.
150 Πρακτικά ΠΚΕκκλΕ, Κώδικας 1919-1923, Συνεδρίαση 3.6.1920, σελ. 94-95. Το 
προηγούμενο προεδρείο αποτελούνταν μεταξύ άλλων από τον Ε. Βιγγόπουλο και Ιωάννη 
Χατζή Κωνσταντή και το νέο από τον Β. Ονουφριάδη και Α. Σύρκα.
151 Πρακτικά ΠΚΕκκλΕ, Κώδικας 1919-1923, Συνεδρίαση 24.6.1920, σελ. 102.
152 Ο δεύτερος Κανονισμός του Συλλόγου εγκρίθηκε την 1π Αυγούστου του 1922, 
Κανονισμός του εν τοις Πατριαρχείοις εδρεύοντος Συνδέσμου των ιεροψαλτών της 
Αρχιεπισκοπής, Ιδρυθέντος τω 1919, Εν Κωνσταντινουπόλει, 1922.
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τροποποιεί το άρθρο 1, που είναι ο σκοπός του Συνδέσμου, από το «ύψος 
και μεγαλοπρέπεια του βυζαντινού ύφους», σε: «Σκοπός του εν 
Κωνσταντινουπόλει Συνδέσμου των ιεροψαλτών είναι η επί των 
ιεροψαλτών εφαρμογή και εκτέλεσις του εν τη εκκλησία ισχύοντος 
εκκλησιαστικού μέλους», και το 15 όπου επιβάλλει κληρικό Πρόεδρο από 
την Αρχιεπισκοπή Κωνσταντινουπόλεως153, ίσως εξ αφορμής των πολλών 
προβλημάτων και διαφορών των προηγουμένων διοικήσεων που 
αναφέραμε. Έτσι στο νέο Κανονισμό καταργείται το άρθρο 27 του 
προηγούμενου για την ισόβια προεδρεία του Πρωτοψάλτη και του 
Λαμπαδαρίου.

Αλλάζει επίσης και το πλαίσιο διορισμών των ψαλτών, δίνοντας μόνο 
το δικαίωμα στο Προεδρείο να έχει λόγο, «Ο διορισμός ιεροψάλτου γίνεται 
διά του Προεδρείου υπό της ΠΚΕκκλΕ», τονίζοντας όμως ακόμη μία φορά, 
ότι οι τυχόν διαφορές ψαλτών-εκκλησιαστικών επιτροπών λόγω μισθού ή 
παύσης κανονίζονται ενώπιον της, αλλά ο Σύνδεσμος έχει το δικαίωμα να 
υποβάλλει τη γνώμη του154. Μία σπουδαία τροποποίηση που επιφέρει είναι 
η προϋπόθεση χειροθεσίας του ψάλτη από επίσκοπο, καθώς και το δίπλωμα 
μουσικής σχολής ή Πιστοποιητικό του Εκκλησιαστικού Μουσικού Συλλόγου 
που πρέπει να έχει155. Όσον αφορά το τελευταίο, στην ουσία πρόκειται για 
παραχώρηση στον παραπάνω Σύλλογο του δικαιώματος που είχε η ίδια η 
Επιτροπή από το 1914 το να χορηγεί «Αποδεικτικόν» ικανότητας του 
«ψάλλειν εν τη Αρχιεπισκοπή»156 στους ψάλτες όταν αυτή έκρινε ότι είχαν 
τα προσόντα,, παρόλο που και τότε η Σχολή του ΕΜΣ βρισκόταν σε πλήρη 
λειτουργία.

Οι παραπάνω τροποποιήσεις, που αναφέρονται στα πρακτικά της 
ΠΚΕκκλΕ, υπάρχουν, όπως ήταν φυσικό, και στο τελικό κείμενο του 
εντύπου του Κανονισμού157. Όσον αφορά τώρα τις λοιπές τροποποιήσεις 
του Κανονισμού παρατηρούμε ότι, αν εξαιρέσουμε τη σειρά, η γενική δομή 
της θεματολογίας των Κεφαλαίων του, παραμένει όμοια μ' αυτή του 1919, 
όπου οι σκοποί και τα των μελών προηγούνται158. Μέλη του Συλλόγου 
τώρα είναι υποχρεωτικά όλοι οι ψάλτες και δομέστικοι της Πόλης και 
καθιερώνονται και επίτιμα μέλη, που είναι ομογενείς «υπέροχον εν τη

153 Πρακτικά ΠΚΕκκλΕ, Κώδικας 1919-1923, Συνεδρίαση 13.7.1922, σελ. 349.
154 Πρακτικά ΠΚΕκκλΕ, Κώδικας 1919-1923, Συνεδρίαση 13.7.1922, σελ.350.
155 Πρακτικά ΠΚΕκκλΕ, Κώδικας 1919-1923, Συνεδρίαση 13.7.1922, σελ.350, όπου 

αναφέρεται, 1.«Έκαστος των ιεροψαλτών οφείλει να έχει χειροθεσίαν, 2. Ίνα τις 
διορισθή Ιεροψάλτης δέον να προσαγάγη δίπλωμα μουσικής σχολής, ή πιστοποιητικόν 
του ενταύθα Μουσικού Συλλόγου ότι κέκτειται τα απαιτούμενα προσόντα».

156 Πρακτικά ΠΚΕκκλΕ, Κώδικας 1913-1916, Συνεδρίαση 3.7.1914, σελ. 274.Ιδές και
Πίνακες , όπου και το πλήρες κείμενο του Αποδεικτικού.
157 Κανονισμός του εν τοις Πατριαρχείοις εδρεύοντος Συνδέσμου των ιεροψαλτών της
Αρχιεπισκοπής, ό.π., σελ.3, 6-7.
158 Κανονισμός του εν τοις Πατριαρχείοις εδρεύοντος Συνδέσμου των ιεροψαλτών της
Αρχιεπισκοπής, ό.π., (Κεφ. Α ’ , Β ’ , άρθρα 1-14),σελ.3-6.
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κοινωνία θέσιν κατέχοντες»159.Ακολουθούν τα της διοίκησης και των 
πόρων σε αντίστροφη θέση από τον προηγούμενο160. Τα διοικητικά θέματα 
καταλαμβάνουν τώρα συνολικά είκοσι τρία άρθρα, έναντι μόλις 16 του 
προηγούμενου, όπου μαζί με την αύξηση των άρθρων, που λεπτομερώς 
περιγράφουν τα καθήκοντα του Προεδρείου, υπάρχει η προσθήκη δύο 
άρθρων: επίτιμος Πρόεδρος και ανώτατος προστάτης του Συνδέσμου είναι 
ο Οικουμενικός Πατριάρχης161 και η εκλογή του νέου Προεδρείου 
υποβάλλεται για έγκριση στην ΠκεκκλΕ162. Οι Συνεδριάσεις του Συνδέσμου 
δεν είναι προσιτές σε μη μέλη του163, ενώ σε άλλα σωματεία, όπως στον 
Ελληνικό Μουσικό Σύλλογο η είσοδος σε ξένους φιλόμουσους ήταν 
επιτρεπτή. Το ένα επιπλέον Κεφάλαιο, που προστέθηκε στον Κανονισμό 
του 1922, «Ειδική δικαιοδοσία του Συνδέσμου, και καθήκοντα των μελών 
αυτού», μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα είδος «Κανονισμού» των 
ιεροψαλτών, καθώς τα 17 συνολικά άρθρα του αφορούν αποκλειστικά τους 
ψάλτες164.Οι κυριότερες λοιπές μετατροπές που γίνονται, εκτός από το 
θέμα του διορισμού των ψαλτών και δομεστίχων, που γίνεται πλέον «διά 
του Προεδρείου και υπό της ΠΚΕκκλΕ» και με πτυχίο της μουσικής 
Σχολής, όπως προαναφέρθηκε, αφορούν και το θέμα των αρμοδιοτήτων 
των εκκλησιαστικών επιτροπών. Αυτές τώρα θα πρέπει να απευθύνονται 
στο Σύνδεσμο, ο οποίος θα υποδεικνύει τους κατάλληλους ψάλτες και τον 
τελευταίο λόγο θα έχει η ΠΚΕκκλΕ165. Ακόμη οι ψάλτες δεν μπορούν να 
δοκιμάζονται στους ναούς χωρίς τη γνώμη της ΠκεκκλΕ, δεν μπορούν να 
ψάλλουν ό,τι «παραλλάσει» το ύφος και το σύστημα της εκκλησιαστικής 
μουσικής, δεν πρέπει να αποσπούν δομεστίχους άλλων ναών, χωρίς τη 
συγκατάθεση των οικείων ψαλτών, δεν μπορούν να μεταβαίνουν ως 
ψάλτες σε πανηγύρεις, χωρίς τη συγκατάθεση του οικείου ψάλτου, 
υποχρεούνται να σχηματίσουν χορούς «εκ καλλιφώνων παίδων», να έχουν 
σώφρονα βίο, κόσμιους τρόπους και ευπρεπή στάση και συμπεριφορά στις 
Ακολουθίες, δεχόμενοι τις παρατηρήσεις των προϊσταμένων, να φέρουν

159 Κανονισμός του εν τοις Πατριαρχείοις εδρεύοντος Συνδέσμου των ιεροψαλτών της 
Αρχιεπισκοπής, ό.π. άρθρο 2, σελ. 3-4.
160 Κανονισμός του εν τοις Πατριαρχείοις εδρεύοντος Συνδέσμου των ιεροψαλτών της 
Αρχιεπισκοπής, ό .π.,(Κεφ .Γ ', άρθρα 15-38), σελ. 6-13.
161 Κανονισμός του εν τοις Πατριαρχείοις εδρεύοντος Συνδέσμου των ιεροψαλτών της 
Αρχιεπισκοπής, ό.π.,άρθρο 16, σελ.7
162 Κανονισμός του εν τοις Πατριαρχείοις εδρεύοντος Συνδέσμου των ιεροψαλτών της 
Αρχιεπισκοπής, ό.π.,άρθρο 25, σελ.10 και Πρακτικό ΠΚΕκκλΕ, Κώδικας 1919-1923, 
Συνεδρίαση 10.6.1920, σελ. 96.
163 Κανονισμός του εν τοις Πατριαρχείοις εδρεύοντος Συνδέσμου των ιεροψαλτών της 
Αρχιεπισκοπής, ό.π.,άρθρο 52, σελ. 15.
164 Κανονισμός του εν τοις Πατριαρχείοις εδρεύοντος Συνδέσμου των ιεροψαλτών της 
Αρχιεπισκοπής, ό.π., άρθρα 56-72(Κεφ .Ε '), σελ.16-19. Ιδές Παράρτημα όλο το σχετικό 
Κεφάλαιο.
165 Κανονισμός του εν τοις Πατριαρχείοις εδρεύοντος Συνδέσμου των ιεροψαλτών της 
Αρχιεπισκοπής, ό.π., σελ.16
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πάντα ράσο και κάλυμμα και να είναι συνεπείς στις ιεροψαλτικές τους 
υποχρεώσεις, καθώς θα επιτιμώνται σε περίπτωση παραβίασης των 
παραπάνω166.

Αποτιμώντας γενικά το έργο των παραπάνω βραχύβιων μουσικών 
Συλλόγων και των Συνδέσμων, αλλά και των μουσικών τους Σχολών, 
μπορούμε να πούμε για τον μεν πρώτο και δεύτερο Σύλλογο(1863 και 
1880) ότι δίνουν το έναυσμα, το ερέθισμα που απαιτείται και για τη 
μουσική δράση των Συλλόγων και των Σχολών και κατά τα επόμενα 
χρόνια κρατά σε εγρήγορση και διαρκή επαγρύπνιση τους μουσικούς, οι 
οποίοι παρέμειναν ενεργά στελέχη της μουσικής πραγματικότητας και 
κατά τις επόμενες δεκαετίες, είτε ως διδάσκοντες στις Πατριαρχικές 
Σχολές της Εκκλησιαστικής Μουσικής είτε στις Μουσικές Επιτροπές, είτε 
ως στελέχη των κατοπινών μουσικών Συλλόγων167.

Πολλούς βέβαια από τους στόχους τους μπόρεσαν μόνο μερικά να 
υλοποιήσουν αυτοί οι Σύλλογοι. Ο Σύλλογος του 1863 για παράδειγμα 
δεν μπόρεσε να πραγματοποιήσει την έκδοση περιοδικού συγγράμματος168 
όπως και ο Ελληνικός Μουσικός Σύλλογος169, αλλά ούτε και ο Ορφεύς 
παρ' όλο που τα ανέφεραν στον Κανονισμό τους170.

Για την περίπτωση του Συνδέσμου των Ιεροψαλτών, που κινήθηκε 
μέσα σε καθαρά συντεχνιακά και διοικητικά ενδιαφέροντα, με παντελή 
απουσία επιστημονικού έργου, που να προάγει τη μουσική, παρατηρούμε 
ότι οι επέμβαση του Πατριαρχείου στη λειτουργία του ήταν δυναμική, 
καθώς με τον Κανονισμό του 1922 σχεδόν όλη η δραστηριότητά του 
περιέρχεται στην εποπτεϊα του Πατριαρχείου, εξαιτίας των διαμαχών που 
είχαν προηγηθεί, αλλά και εξαιτίας της ύπαρξης δύο Συλλόγων, με κοινούς 
στόχους και ενδιαφέροντα, του Εκκλησιαστικού Μουσικού και των 
Ιεροψαλτών.

2.0 Εκκλησιαστικός Μουσικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως 
και η Μουσική του Σχολή.

Αναπόσπαστα ταυτισμένος με τη λειτουργία της μουσικής του Σχολής 
είναι αυτός ο Σύλλογος, που με την οργανωμένη και συνεχή λειτουργία 
αυτού και της Σχολής του και παρ' όλες της διχόνοιες και διαμάχες που

166 Κανονισμός του εν τοις Πατριαρχείοις εδρεύοντος Συνδέσμου των ιεροψαλτών της 
Αρχιεπισκοπής, ό.π., σελ. 18-19.
167 Πολλοί μουσικοί διαδοχικά ήταν μέλη πολλών Μουσικών Συλλόγων, αλλά και 
Μουσικών Επιτροπών, όπως ο Νηλεύς Καμαράδος, ο Γ. Πρωγάκης κ.ά.
168 Κανονισμός του εν Κωνσταντινουπόλει μουσικού Συλλόγου, ό.π., σελ.9, όπου 
αναφέρεται ως «μουσικόν φύλλον».
169 Κανονισμός του εν Κωνσταντινουπόλει Ελληνικού Μουσικού Συλλόγου, ό.π., σελ.3.
170 Κανονισμός του εν Φαναρίω Μουσικού Συλλόγου Ορφέως, ό.π., σελ.3.
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υπήρξαν κατά τη διάρκεια λειτουργίας του, είναι η τελευταία αναλαμπή της 
εκκλησιαστικής μουσικής στην Πόλη. Εξετάζοντας παράλληλα τη 
λειτουργία του Συλλόγου και τη λειτουργία της Μουσικής Σχολής, που 
είναι και ο λόγος ύπαρξης του Συλλόγου171, βλέπουμε ανάγλυφα τη δράση 
του και εξάγουμε πολύτιμα συμπεράσματα για το μουσικό γίγνεσθαι του 
πρώτου τετάρτου του 20ου αιώνα στην Πόλη. Είναι ο μόνος που κατάφερε 
να λειτουργήσει και τη μακροβιότερη Μουσική Σχολή, θέτοντάς την υπό 
την αιγίδα της Εκκλησίας και η οποία πολλές φορές ονομάζεται και 
Πατριαρχική Μουσική Σχολή. Χωρίζουμε τη δράση του Συλλόγου σε δύο 
χρονικές περιόδους. Το πρώτο χρονικό διάστημα εκτείνεται από την 
ίδρυσή του μέχρι το 1912 και θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε 
περίοδο ακμής. Το 1913 γίνεται με πατριαρχική εντολή, επί Πατριάρχου 
Γερμανού, η ανασύσταση του Συλλόγου, ο οποίος λειτουργεί μέχρι το 
1924, οπότε λόγω και των δυσμενών περιστάσεων επέρχεται το τέλος της 
λειτουργίας του.

α.1898-1912,0 Σύλλογος

Δέκα ακριβώς χρόνια μετά την ίδρυση του Συλλόγου Ορφεύς 
ιδρύεται και πάλι με έδρα το Φανάρι, ο Εκκλησιαστικός Μουσικός 
Σύλλογος της Κωνσταντινούπολης (ΕΜΣ). Τον Ιούλιο 1897, κατόπιν 
επιθυμίας του Πατριάρχου Κωνσταντίνου του Ε ' ,  η Μουσική Επιτροπή, που 
είχε συγκληθεί το 1895, αρχίζει να συνεδριάζει, με σκοπό να ετοιμάσει 
τον Κανονισμό του υπό δημιουργία Εκκλησιαστικού Μουσικού Συλλόγου172. 
Ο Σύλλογος αυτός, που σχηματίστηκε κατόπιν, έμελλε να είναι ο πλέον 
μακρόβιος Σύλλογος από αυτούς που ιδρύθηκαν το 19° αιώνα, αλλά και ο 
μοναδικός που συνέχισε τη δράση του και κατά τον 20ό173. Συντάκτες του 
πρώτου αυτού Κανονισμού του Συλλόγου ήταν ο Γ. Παπαδόπουλος και ο Κ. 
Ψόχος174. Μέχρι τον Ιούλιο του έτους 1898 και σε συνολικό δώδεκα 
συνεδριάσεις, η Μουσική Επιτροπή ετοιμάζει όλα τα άρθρα του Κανονισμού 
και τον ίδιο μήνα με Πατριαρχικό πιττάκιο τα μέλη της Επιτροπής 
ονομάζονται ιδρυτές του Εκκλησιαστικού Μουσικού Συλλόγου(ΕΜΣ)175. Η

171 Κατά τη διάρκεια της ζωής του Συλλόγου, η Σχολή αποτελεί τον κύριο πυρήνα των 
ενδιαφερόντων του.
172Τα μέλη αυτά συνέταξαν και τον πρώτο Κανονισμό του 1899, Κανονισμός του εν 
Κωνσταντινουπόλει Εκκλησιαστικού Μουσικού Συλλόγου, ό.π., σελ. 7.
173 Σε αντίθεση με τους προηγούμενους Συλλόγους της Πόλης και χάρη στο Παράρτημα 
Ιης Εκκλησιαστικής Αλήθειας διασώθηκαν αποσπάσματα από τα Πρακτικά των 
Συνεδριάσεων του ΕΜΣ για το διάστημα 1900-1907.
174Κανονισμός του εν Κωνσταντινουπόλει Εκκλησιαστικού Μουσικού Συλλόγου, 1899, 
ό.π., σελ. 37.
175 Αμβροσίου, Μητροπολίτου Πελαγωνίας, Εκκλησιαστικός Μουσικός Σύλλογος, ό.π., σελ. 
416.
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Μουσική Επιτροπή δεν έπαυσε βέβαια να υφίσταται και μετά την επίσημη 
αυτή ίδρυση του Εκκλησιαστικού Μουσικού Συλλόγου, καθώς 
μνημονεύονται ρητά και το Μάιο του 1899, μήνα κατά τον οποίο 
εγκρίθηκε από τον Πατριάρχη ο Κανονισμός του ΕΜΣ, στο έντυπο του 
Κανονισμού η Μουσική Επιτροπή και ο Μουσικός Σύλλογος ταυτόχρονα ως 
δύο διαφορετικές οντότητες176. Η δράση της Μουσικής Επιτροπής 
συνεχίστηκε και πέρα από τον Ιούλιο του 1898, μέχρι την επίσημη έγκριση 
του Κανονισμού το Μάιο του 1899. Τα ιδρυτικά μέλη του Εκκλησιαστικού 
Μουσικού Συλλόγου είναι ταυτόχρονα και τα μέλη της Επιτροπής του 
1895177. Μετά την ίδρυση βέβαια και την έναρξη της λειτουργίας του 
Συλλόγου από την 1η Αυγούστου του 1898 και εξής προστέθηκαν 
συνολικά 440 νέα μέλη στο Σύλλογο178, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η 
Μουσική Επιτροπή στο διάστημα αυτό συγχωνεύτηκε με το Σύλλογο. Τα 
νέα αυτά μέλη προέρχονται από όλες τις κοινωνικές ομάδες, έτσι έχουμε 
κληρικούς, ψάλτες, δασκάλους, ιατρούς, υπαλλήλους του Πατριαρχείου και 
δικηγόρους. Ακόμη στα επίτιμα μέλη συμπεριλαμβάνονται πρώην 
Πατριάρχες, Πρεσβευτές, εκδότες εφημερίδων και Μητροπολίτες179. Ο 
Σύλλογος είχε πραγματοποιήσει ήδη 42 γενικές συνεδριάσεις μέχρι το 
Μάιο του 1899, ο δε Κανονισμός είχε συζητηθεί σε τέσσερις συνεδριάσεις 
του Συλλόγου και σε επτά της Εκκλησιαστικής Μουσικής Επιτροπής, στη 
συνέχεια ψηφίστηκε από τη Μουσική Επιτροπή και από το Μουσικό 
Σύλλογο, υποβλήθηκε και εγκρίθηκε από τον Πατριάρχη Κωνσταντίνο τον 
Ε ' τον ίδιο μήνα(Μάιο) του 1899180, κάτι που δείχνει και την ύπαρξή της 
Μουσικής Επιτροπής, την εποχή αυτή. Ο Σύλλογος τον Οκτώβριο του 1899 
πραγματοποίησε την 50ή Συνεδρίασή181 του από την ίδρύσή του182. 
Επίσημα ως Σύλλογος υφίσταται από τον Αύγουστο του 1898, όταν 
εξελέγη και το πρώτο Προεδρείο183 με Πρόεδρο το Μητροπολίτη Σκοπιών

176Κανονισμός του εν Κωνσταντινουπόλει Εκκλησιαστικού Μουσικού Συλλόγου, Εν 
Κωνσταντινουπόλει, 1899, σελ. 38.
177 Μέλη του εν Κωνσταντινουπόλει Εκκλησιαστικού Μουσικού Συλλόγου, ΠΕΑ Α ' (1900), 
εν Κωνσταντινουπόλει, σελ.3.
178 Συνεδρίασις ΝΑ ' του ΕΜΣ, ΠΕΑ Α ' (1900), σελ. 12-16.
179 Μέλη του εν Κωνσταντινουπόλει Εκκλησιαστικού Μουσικού Συλλόγου, ΠΕΑ, Α '(1900), 
σελ. 2-6.
180 Κανονισμός του εν Κωνσταντινουπόλει Εκκλησιαστικού Μουσικού Συλλόγου, 1899, 
ό.π. σελ. 38.
181 Οι πρόσκληση για τις τακτικές Συνεδριάσεις του αναγγέλλονται στην Εκκλησιαστική 
Αλήθεια, Εκκλησιαστικά Χρονικά, Εκκλησιαστικός Μουσικός Σύλλογος(Πρόσκληση για 
τακτική Συνεδρίαση), Ε.Α.23(1899), σελ.35.
182 Χάρη στο Παράρτημα της Εκκλησιαστικής Αλήθειας, που εξέδιδε ο ίδιος ο Σύλλογος, 
σώθηκαν πολύτιμα Πρακτικά από τις συνεδριάσεις του μέχρι το 1907, κάτι που ασφαλώς 
έχει μεγάλη σημασία, καθώς κανενός άλλου Συλλόγου ή μουσικής Σχολής πρακτικά δεν 
βρίσκονται μέχρι στιγμής στη διάθεση της έρευνας, αν υποτεθεί ότι έχουν σωθεί.
183 Γ. Παπαδοπούλου, Ιστορική Επισκόπησις, ό.π., σελ.186, σημ. 2.
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Αμβρόσιο184. Η επίσημη σωματειακή έναρξη της λειτουργίας του Συλλόγου, 
με βάση τον Κανονισμό, πρέπει να λογιστεί από το Μάιο του 1899, όταν 
αυτός εγκρίθηκε, παρ' όλο που ως έτος ίδρυσης αναφέρεται το 1898185. 
Στεγάζεται στο Φανάρι στους χώρους της Μεγάλης Σχολής του Γένους, 
όσον αφορά τη διδασκαλία της μουσικής Σχολής και τις εξετάσεις της, οι 
Συνελεύσεις του όμως και οι συνεδριάσεις του γίνονται στα Πατριαρχεία186.

Ο πρώτος Κανονισμός του ΕΜΣ Κωνσταντινουπόλεως του έτους 
1899, που αποτέλεσε και τη βάση όσων εκδόθηκαν στη συνέχεια, 
περιλαμβάνει συνολικά δεκαεπτά κεφάλαια, που κατανέμονται σε συνολικά 
115 άρθρα187. Η δομή του είναι όπως των προηγουμένων Κανονισμών των 
προηγηθέντων Μουσικών Συλλόγων, όσον αφορά τη θεματολογία, αλλά 
είναι πολύ αναλυτικός και διευκρινιστικός σχετικά με τους σκοπούς του 
Συλλόγου και την επίτευξή τους. Έτσι οι σκοποί του Συλλόγου 
περιγράφονται σε ένα Κεφάλαιο, που περιλαμβάνει τα δύο πρώτα άρθρα 
του Κανονισμού. Από αυτά, το πρώτο είναι ο σκοπός του Συλλόγου188 και 
το δεύτερο είναι οι τρόποι με τους οποίους επιτυγχάνονται οι σκοποί και 
που αποτελείται από δώδεκα εδάφια (α - ιβ ')189. Το δωδέκατο «διά 
συντόνου εργασίας, βάσει του εξής προγράμματος» υποδιαιρείται σε 
άλλα ένδεκα εδάφια, που είναι και οι συγκεκριμένες εργασίες και οι 
τρόποι, με βάση τους οποίους θα πραγματοποιηθούν οι σκοποί190. Ένα 
μέρος από αυτά τα 12 άρθρα του σκοπού του Συλλόγου υλοποιήθηκαν 
κατά τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του, όπως είναι η λειτουργία Μουσικής 
Σχολής, οι διαλέξεις και αναγνώσματα με την επιστημονική και τεχνική 
βάση γενικά της μουσικής και το περιοδικό σύγγραμμα191, ενώ άλλα, όπως

184 ΠΕΑ, Α ' σελ. 11.
185 Οι Κανονισμοί του Συλλόγου, που εκδόθηκαν μετά το 1899, έχουν στην προμετωπίδα 
τους τη φράση «Ιδρυθέντος τω 1898».
186 Αγγελία ΕΜΣ, Ταχυδρόμος, Κωνσταντινούπολη, 6.11.1900.
187 Το πλήρες κείμενο του Κανονισμού, ιδές στο Παράρτημα της παρούσης.
188 Ο Εκκλησιαστικός Μουσικός αποβλέπει στην «θεωρητικός τε και πρακτικός εξέτασιν, 
ανάπτυξιν και καλλιέργειαν της εθνικής ημών μουσικής, εκκλησιαστικής τε και εξωτερικής, 
την μετά προσοχής και εμβριθείας εξακρίβωσιν της ιστορίας αυτής από των αρχαιωτάτων 
μέχρι των καθ' ημάς χρόνων, τον παραλληλισμόν προς την μουσικήν άλλων εθνών, 
ανατολικόν τε και δυτικών, αρχαίων και νεωτέρων, την ακριβή διόρθωσιν, επιστημονικώς 
τε και τεχνικώς, και ανύψωσιν εις το αρχαίον και γνήσιον μέλος, προς δε και την εντελή 
εκμόθησιν αυτής».Κανονισμός του εν Κωνσταντινουπόλει Εκκλησιαστικού Μουσικού 
Συλλόγου, Εν Κωνσταντινουπόλει, 1899,σελ.3-4.
189 Μεταξύ των σκοπών περιλαμβάνεται η ίδρυση της Μουσικής Σχολής, το περιοδικό, ο 
σχηματισμός χορού του Συλλόγου, έκδοση μελετών που έχουν γραφτεί στο παρελθόν, η 
καταγραφή στην εκκλησιαστική παρασημαντική των δημοτικών εθνικών αοράτων, 
Κανονισμός του εν Κωνσταντινουπόλει Εκκλησιαστικού Μουσικού Συλλόγου, 1899, ό.π., 
σελ. 4-5.
190 Κανονισμός του εν Κωνσταντινουπόλει Εκκλησιαστικού Μουσικού Συλλόγου, 1899, 
ό.π.5-7.
191Το περιοδικό σύγγραμμα εκδόθηκε μέχρι το 1907 ως Παράρτημα της Εκκλησιαστικής 
Αληθείας(ΠΕΑ) και περιέχει μαζί με τα αποσπάσματα από τα Πρακτικά των Συνεδριάσεων 
που έχουν ανεκτίμητη ιστορική αξία, και διάφορες μελέτες που δημοσιεύτηκαν καθ' όλη
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η αποστολή στο εξωτερικό λογιών μουδικοδιδασκάλων κατόχων της 
εκκλησιαστικής και της οθωμανικής μουσικής για να εκμάθουν την 
ευρωπαϊκή, ο καταρτισμός μεθόδου για να σπουδάζουν οι ξένοι τη μουσική 
μας, παρέμειναν ανεκπλήρωτα, αλλά δίνουν το στίγμα για το κλίμα και 
τους ευρείς ορίζοντες του ΕΜΣ.

Από τα 11 εδάφια, τέλος, του «προγράμματος» ένα μέρος τους 
υλοποιήθηκε, όπως αυτά περί σπουδής της αρμονίας της αρχαίας 
ελληνικής και της βυζαντινής, χαρακτηρισμός της μουσικής των 
ανατολικών λαών και των Εβραίων, η εξέταση των ρυθμών και των 
μέτρων192, δεν κατέστη δυνατό όμως να υλοποιθούν τα περί έρευνας της 
τετράφωνης μουσικής του Χαβιαρά-Νικολαΐδη, η σπουδή της ρωσικής 
βυζαντινής μουσικής, η διερεύνηση και ο καθορισμός του ύφους, καθώς 
και η σύνταξη βιογραφιών των Ελλήνων μουσικών.

Στον Κανονισμό ακολουθούν τα Κεφάλαια Β ' ,  Γ ' ,  Δ ' ,  Ε ' ,  Σ τ ' και 
Ζ ’ , που είναι σχετικά με τα μέλη, τη διοίκηση, τις συνεδριάσεις , τις 
αρχαιρεσίες τις Επιτροπές και τη σφραγίδα του Συλλόγου, καλύπτοντας 
συνολικά τα άρθρα 3 έως 46193.

Το Κεφάλαιο Ζ ' είναι εξολοκλήρου αφιερωμένο στο «Περί 
Εκκλησιαστικής Μουσικής Σχολής» και αποτελείται από τα άρθρα 47 έως 
76, δηλ. συνολικά από 29194. Αυτό τα άρθρα αφορούν τους σκοπούς της

τη διάρκεια έκδοσής του, κάτι που δείχνει ότι ο Σύλλογος κατά τα πρώτα χρόνια της 
λειτουργίας του κατάφερε να εκπληρώσει έστω και μερικά το έργο που έθεσε σαν στόχο. 
Σχετικά δε με τα παραπάνω θέματα δημοσιεύτηκαν μεταξύ άλλων, Γ. Βιολάκη, Μελέτη 
συγκριτική της νυν εν χρήσει Μουσικής Γραφής προς την του Πέτρου Πελοποννησίου και 
προς την αρχαιοτέραν γραφήν, ΠΕΑ Α ' ,  1900, σελ. 28-53, Μελισσηνού(Χριστοδούλου), 
Παμφίλου, Η Μουσική αρμονία εν τη εκτελέσει της ιεράς ημών μελωδίας, ΠΕΑ Δ ' (1901), 
σελ.25-41, Λ. Νικοκλέους, Περί της αρχαίας παρασημαντικής, ΠΕΑ Δ '(1901), σελ.46-57. 
Ν. Βασιλειάδου, Προσδιορισμός του ίσου εν τω ψάλλειν, ΠΕΑ Γ ',(1900), σελ.87-90, Π. 
Φιλανθίδου, Η καθ' ημάς εκκλησιστική μουσική εν σχέσει προς τας των άλλων εθνών, ΠΕΑ 
Ε 1 ,(1902), σελ.153-176.
192 Αρκετές είναι οι μελέτες σχετικά με αυτά τα θέματα (πολλές για το ρυθμό), που 
δημοσιεύτηκαν κατά τα πρώτα χρόνια του Συλλόγου και της έκδοσης του περιοδικού του. 
Ενδεικτικά αναφέρουμε, Π. Χαλάτζογλου, Σύγκρισις της Αραβοπερσικής Μουσικής προς 
την ημετέραν εκκλησιαστικήν, ΠΕΑ, Β '(1900), σελ.68-69, Κ. Ψόχου, Περί του ρυθμού εν 
τοις άσμασι της Εκκλησίας, ΠΕΑ, Α ' 1900, σελ.54-65, Συζήτησις Ν. Καμαράδου-Γ.Παχτίκου 
Περί υπάρξεως ή μη εν τη αρχαία ελληνική μουσική του φυσικού, μείζονος, ελάσσονος και 
ελάχιστου τόνου, ΠΕΑ, Β '(1900), σελ.111-140, Ν. Βασιλειάδη, Ο ρυθμός εν τη 
εκκλησιαστική μουσική, ο ποιητικός και ο μουσικός, ΠΕΑ, Γ ',(1900), σελ.7-26, Θ. 
Βυζαντίου, Περί ρυθμού εν τοις άσμασι της Εκκλησίας, ΠΕΑ Γ ',(1900), σελ.26-42,Π. 
Παχείδη, Ο Ρυθμός εις τα εκκλησιαστικά ημών μέλη, ΠΕΑ Γ ',(1900), σελ.42-60, 
Μελισσηνού επ.Παμφίλου, Ο ρυθμός εν σχέσει προς τον χρόνον και την παρασημαντικήν 
της ημετέρας μουσικής, ΠΕΑ Γ ',(1900), σελ. 61-87, Γ. Βιολάκη, Το περί ρυθμού ζήτημα, 
ΠΕΑ Γ ',(1900), σελ. σελ.101-108,Γ. Πρωγάκη, Περί της υπάρξεως και χρησιμότητος του 
τρισήμου ρυθμού εν τοις άσμασι της Εκκλησίας, ΠΕΑ Δ ' ,  (1901), σελ.7-25.
193 Κανονισμός του εν Κωνσταντινουπόλει Εκκλησιαστικού Μουσικού Συλλόγου, 1899, 
ό.π.σελ.7- 20.
194 Κανονισμός του εν Κωνσταντινουπόλει Εκκλησιαστικού Μουσικού Συλλόγου, 1899, 
ό.π., σελ. 20-27. Τα συνολικά 29 άρθρα του Κεφαλαίου Περί εκκλησιαστικής μουσικής 
Σχολής ρυθμίζουν τα της λειτουργίας της και υπέχουν σχεδόν θέση ενός ξεχωριστού 
Κανονισμού.
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Σχολής, που είναι η συστηματική μουσική διδασκαλία στην «ομογενή 
νεολαία», αλλά και η μόρφωση μουσικοδιδασκάλων και ιεροψαλτών, τη 
διοίκηση της Σχολής, που ασκείται αποκλειστικά από την Εφορευτική 
Επιτροπή με πρόεδρο κληρικό και τέσσερα μέλη του Συλλόγου, τα περί 
του διδακτικού προσωπικού που εξαρτάται μόνο από την Εφορευτική 
Επιτροπή, περί των καθηκόντων των διδασκόντων και των μαθητών, η 
ηλικία, η βαθμολογία, τα του ενδεικτικού και του πτυχίου του ιεροψάλτου. 
Δεν προβλέπεται θέση διευθυντή της Σχολής, αλλά ούτε και το 
Απολυτήριον, το οποίο χορηγούνταν και ονομάζονταν έτσι στα κατοπινά 
χρόνια195. Αξιοσημείωτο είναι ότι η εφορευτική Επιτροπή μπορεί να διορίσει 
το προσωπικό της Σχολής, το παύει όμως μόνο «τη εγκρίσει» του 
Συλλόγου196.

Ακολουθούν τα Κεφάλαια Θ ' περί περιοδικού συγγράμματος, άρθρα 
77 έως 80197, το Γ  περί διαγωνισμάτων, άρθρα 81 έως 90198, το ΙΑ ' περί 
δημοσίων μαθημάτων, 91-951" ,  το IB ' περί δωρητών και ευεργετών, 
άρθρα 96-98, το ΙΓ ' περί Βιβλιοθήκης, Αναγνωστηρίου και Οργανοθήκης, 
άρθρα 99-108, το ΙΔ ' περί σχέσεων του Συλλόγου με άλλα σωματεία, 
άρθρο 109, το ΙΕ ' περί αντιπροσώπων του Συλλόγου στο εξωτερικό, 
άρθρο 110, το ΙΣΤ' περί πόρων, άρθρα 111-114 και τέλος το Κεφ. ΙΖ ' 
περί του κύρους του Κανονισμού, άρθρο 115200.

Όσον αφορά το σκοπό του Συλλόγου (άρθρο 1) διακρίνουμε ένα 
σαφή διευρυμένο ορίζοντα σκέψης και δράσης, όσον αφορά την έρευνα 
της μουσικής. Εδώ γίνεται λόγος για την έρευνα της εθνικής μας μουσικής, 
«εκκλησιαστικής τε και εξωτερικής», αλλά και για τη διερεύνηση της 
ιστορίας της από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Αυτό όμως που είναι 
εντυπωσιακό είναι το ότι η έρευνα συμπεριλαμβάνει και τις άλλες μουσικές 
παραδόσεις, Ανατολής και Δύσης. Στα πρακτικά των συνεδριάσεων 
παρατηρούμε ότι πράγματι η ενασχόληση με την αρχαία μουσική 
παράδοση, με τις ρίζες της μουσικής, της δημοτικής και της αρχαίας, αλλά 
και με τις παραδόσεις άλλων λαών, τουλάχιστον τα πρώτα χρόνια 
λειτουργίας του Συλλόγου, ήταν αρκετά σημαντική.

Τα μέλη του Συλλόγου χωρίζονται σε τακτικά, έκτακτα, 
αντεπιστέλλοντα και επίτιμα. Στα μεν τακτικά συγκαταλέγονται οι

195 Ιδές στους Πίνακες της παρούσης τα Απολυτήρια.
196Κανονισμός του εν Κωνσταντινουπόλει Εκκλησιαστικού Μουσικού Συλλόγου, 
1899,άρθρ. 50, σελ. 21.
197 Κανονισμός του εν Κωνσταντινουπόλει Εκκλησιαστικού Μουσικού Συλλόγου, 1899, 
ό.π., σελ. 27-28.
198 Κανονισμός του εν Κωνσταντινουπόλει Εκκλησιαστικού Μουσικού Συλλόγου, 1899, 
ό.π. σελ.28-30.
199 Κανονισμός του εν Κωνσταντινουπόλει Εκκλησιαστικού Μουσικού Συλλόγου, 1899, 
ό.π., σελ.31-32.
200 Κανονισμός του εν Κωνσταντινουπόλει Εκκλησιαστικού Μουσικού Συλλόγου, 1899, 
ό.π., σελ.32-38.
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ομογενείς και λόγιοι που έχουν μουσικές γνώσεις, στα δε έκτακτα 
συγκαταλέγονται οι διαμένοντες στην Πόλη, μη ομογενείς και μη ομόδοξοι, 
οι οποίοι όμως πρέπει να έχουν τα ίδια προσόντα με τους πρώτους201. Το 
άνοιγμα του Συλλόγου προς τις ξένες μουσικές κουλτούρες επιβάλλει και 
τη συμμετοχή των παραπάνω, κάτι που δεν είναι ξένο για τα δεδομένα της 
Πόλης. Ακόμη ως επίτιμα μέλη μπορούν να είναι τα άτομα «εξ αμφοτέρων 
των φύλων», που διακρίνονται για την ενασχόλησή τους με τη μουσική και 
που ευεργετούν το Σύλλογο202. Στους Κανονισμούς του ΕΜΣ προβλέπεται 
επίσης η έκδοση του λεγομένου διπλώματος μέλους, που είναι το 
αποδεικτικό στοιχείο της εγγραφής στο Σύλλογο203. Εκτός από αποδεικτικό 
της ιδιότητας του μέλους, το δίπλωμα αυτό αποτελεί και την κύρια σταθερή 
πηγή των εσόδων των Μουσικών Συλλόγων και των Σχολών τους, καθότι 
δίνεται σε κάθε νέο μέλος, μαζί βέβαια και με διάφορα πρόστιμα που 
επιβάλλονται.

Η διοίκηση ασκείται από το οκταμελές Προεδρείο (πρόεδρος, δύο 
αντιπρόεδροι, γραμματείς, γενικός και ειδικός, ταμίας, βιβλιοφύλακας και 
οργανοφύλακας), επίτιμος όμως πρόεδρος του Συλλόγου τυγχάνει ο 
Οικουμενικός Πατριάρχης204. Οι τακτικές συνεδριάσεις του Συλλόγου είναι 
ανοιχτές σε κάθε φιλόμουσο, με την άδεια του προέδρου, και γίνονται μία 
φορά το μήνα, χωρίς να αναφέρεται η μέρα 205, προβλέπεται δε κατά το 
πρότυπο των προηγουμένων Συλλόγων παράλληλα με τα αναγνώσματα 
και η «ψαλμωδία διαφόρων μουσουργημότων»206.

Αξιοσημείωτη είναι η δραστηριότητα της τεχνικής Επιτροπής του 
Συλλόγου, που προβλέπεται από τον Κανονισμό. Από τον ίδιο ακόμη 
προβλέπεται η λειτουργία της Εφορευτικής, που εποπτεύει τη Σχολή, η 
λειτουργία της Συντακτικής Επιτροπής επί του περιοδικού αλλά και η

201 Κανονισμός του εν Κωνσταντινουπόλει Εκκλησιαστικού Μουσικού Συλλόγου, 1899, 
ό.π.,άρθρο 5, σελ.7-8.
202 Κανονισμός του εν Κωνσταντινουπόλει Εκκλησιαστικού Μουσικού Συλλόγου, 1899, 
ό.π., σελ.8.Μεταξύ των πρώτων μελών του Συλλόγου δεν αναφέρονται γυναίκες. Μεταξύ 
των πρώτων αυτών μελών(συνολικά 103 τακτικά και 23 επίτιμα και αντεπιστέλλοντα) 
συγκαταλέγονται ο Νικόλαος Βαλιάδης,ο Γ.Βιολάκης, ο Στ. Βυζάντιος, ο Μ. Γεδεών, ο Κ. 
Δελικάνης, Ν. Καμαράδος, ο Κ. Καραθεοδωρής, ο Κ. Κλαββας, Ο Μ. Κλεόβουλος, ο Μελις. 
Χριστοδούλου, ο I. Ναυπλιώτης, ο Ν. Νεοκλής, ο Ευστρ. Παπαδόπουλος, ο Γ. 
Παπαδόπουλος, ο Γ. Παχτϊκος, ο Γ. Πρωγάκης, ο Δ. Φωκαεύς, ο Φ. Παπαδόπουλος και ο 
Κ. Ψάχος, ΠΕΑ(1900), τ.Α', Εν Κωνστανιτνουπόλει, 1900, σελ.4-9.
203 Αυτό αποτελούσε την πηγή εσόδων και για το Σύλλογο, αλλά και για τη μουσική 
Σχολή, Κανονισμός του 1899 του 1903, σελ. 27 και 35, αντίστοιχα. Επίσης ιδές στους 
πίνακες της παρούσης δίπλωμα μέλους του 1915.
204 Κανονισμός του εν Κωνσταντινουπόλει Εκκλησιαστικού Μουσικού Συλλόγου, 1899, 
ό.π.,άρθρα 14-15, σελ.10.
205 Κανονισμός του εν Κωνσταντινουπόλει Εκκλησιαστικού Μουσικού Συλλόγου, 1899, 
ό.π.,άρθρα 28, 30.
206 Κανονισμός του εν Κωνσταντινουπόλει Εκκλησιαστικού Μουσικού Συλλόγου, 1899, 
ό.π., άρθρο 31, σελ.15-16.
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Επιτροπή των Διαγωνισμάτων207. Η τεχνική αυτή επιτροπή του Συλλόγου 
σχηματίστηκε προκειμένου να παρακολουθεί «την κίνησιν της καθόλου 
τέχνης, να προτείνη τον πορισμόν των αναγκαίων βιβλίων και να 
ανακοινώνει στην ολομέλεια τα αποτελέσματα των μελετών της για τα 
τεχνικά ζητήματα. Ήδη από τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας του ΕΜΣ η 
τεχνική επιτροπή είχε συγκληθεί και καταδίκασε διάφορα μουσικά έργα. Το 
1899 καταδικάζει το έργο του Ν. Παγανά208, το δε 1902 απορρίπτει ένα 
μουσικό σύγγραμμα του ιεροψάλτου Μυτιλήνης Σ. Αβαγιανού, αλλά η 
ΠΚΕκκλΕ, ατην οποία έρχεται το θέμα, ζητά από τον ΕΜΣ τους ακριβείς 
λόγους τη μη έγκρισης και όχι γενικές σκέψεις209 .

Ο Κανονισμός του 1899, εκτός από τα 110 άρθρα, περιλαμβάνει και 
ένα Παράρτημα, που αποτελείται από 10 άρθρα και αφορά «Τα προς 
ιερατείαν και πνευματικήν διαγωγήν απαιτούμενα»210. Το Παράρτημα αυτό 
δε συμπεριλαμβάνεται στο κύριο σώμα του, αλλά ούτε και φέρει υπογραφή 
των συντακτών του. Το άρθρο 4 του παραρτήματος αυτού απαιτεί από 
τους μελλοντικούς ιερείς να γνωρίζουν «τουλάχιστον πρακτικώς» την 
εκκλησιαστική μουσική, ενώ για υποψηφίους ιερείς των αυτών προσόντων 
«προτιμόται ο έγγαμος»211. Η ύπαρξη αυτού του Παραρτήματος δίνει στο 
Σύλλογο σαφώς και μη μουσικές αρμοδιότητες, που ξεφεύγουν τρόπον τινά 
από τις κλασσικές αρμοδιότητες, αλλά είναι και μία ένδειξη της τάσης 
προσέλευσης προς τον κλήρο των ψαλτών της εποχής.

Από την αρχή της ίδρυσης του Συλλόγου, το Πατριαρχείο προτείνει η 
επί των ψαλτών αρμοδιότητα της ΠΚΕκκλΕ να περάσει στον Εκκλησιαστικό 
Μουσικό Σύλλογο, κάτι που στη συνέχεια δε βρήκε εφαρμογή και έτσι η 
Επιτροπή παρέμεινε και πάλι υπεύθυνη για τους ψάλτες όπως και πριν212.

Στην ιστορική πορεία αυτή του Συλλόγου έχουμε και άλλες φορές 
αυτή τη «σύγκρουση» αρμοδιοτήτων μεταξύ Συλλόγου και ΠΚΕκκλΕ, που 
προέρχεται από την ενασχόληση και των δύο με το ίδιο αντικείμενο. Όσον 
αφορά αυτό το Σύλλογο και την ΠΚΕκκλΕ, οι σχέσεις σ' όλη τη διάρκεια 
της λειτουργίας του ήταν άριστες.

Πολλοί μουσικοί Σύλλογοι της Πόλης είχαν θέσει ως στόχο τους, 
ήδη με την ίδρυσή τους, την έκδοση περιοδικών συγγραμμάτων, κάτι που

207 Κανονισμός του εν Κωνσταντινουπόλει Εκκλησιαστικού Μουσικού Συλλόγου, 1899, 
ό.π., άρθρο 44, σελ. 19-20.
208 Έκθεσις της Ειδικής Τεχνικής Επιτροπής, ΠΕΑ 1900, Εν Κωνσταντινουπόλει, 1900, σελ. 
66-67.
209 Πρακτικά ΠΚΕκκλΕ, Κώδικας 1898-1902, Συνεδρίαση 3.5.1902, σελ. 266 και Πρακτικά 
ΠΚΕκκλΕ, Κώδικας 1898-1902, Συνεδρίαση 14.6.1902, σελ. 278.
210 Κανονισμός του εν Κωνσταντινουπόλει Εκκλησιαστικού Μουσικού Συλλόγου, 1899, 
ό.π., άνευ σελ. στο τέλος του εντύπου του Κανονισμού.
211 Κανονισμός του εν Κωνσταντινουπόλει Εκκλησιαστικού Μουσικού Συλλόγου, 1899, 
ό.π., Παράρτημα στο τέλος άνευ αριθμού σελίδας.
212 Πρακτικά ΠΚΕκκλΕ, Συνεδρίαση 15.9.1898, σελ. 502. Για το θέμα αυτό ιδές αναλυτικά 
ΠκεκκλΕ της παρούσης.
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βέβαια κατάφερε να κάνει μόνο ο ΕΜΣ και χάρη σ' αυτό το σύγγραμμα 
διασώθηκαν αρκετά πρακτικά συνεδριάσεων, όπου περιγράφεται 
ανάγλυφη η δράση του Συλλόγου για το χρονικό διάστημα 1900-1907. Το 
έτος 1900 αρχίζει να εκδίδεται το Παράρτημα της Εκκλησιαστικής Αλήθειας 
(ΠΕΑ), που αποτελεϊται από επτά συνολικά τόμους213. Αρκετά από τα 
άρθρα και πραγματείες, που εμπεριέχονται σ' αυτό, τυπώθηκαν και 
κυκλοφόρησαν και σε ξεχωριστά τεύχη με προσθήκες214. Με την έκδοση 
του περιοδικού παρατηρούμε τη μερική υλοποίηση αυτού του στόχου στα 
πρώτα αυτά χρόνια της λειτουργίας του, καθότι στη συνέχεια η έκδοση 
διακόπηκε.

Πολλοί ήταν οι διατελέσαντες Πρόεδροι του Συλλόγου κατά τα 
εικοσιτέσσερα χρόνια της λειτουργίας του. Το 1899 πρόεδρος είναι ο 
Σκοπιών Αμβρόσιος215,το 1902 ο Θεσσαλονίκης Αλέξανδρος216, το 1905 ο 
Κυζϊκου Αθανάσιος, το 1906-1907 ο Σισανίου και Σιατίστης 
Σεραφείμ217.Εντός του Μαρτίου του 1907 ο Μαρωνείας Νικόλαος, το 1908 
ο Λέρου και Καλύμνου Γερμανός, ενώ το 1909 αναλαμβάνει ο 
Προικοννήσου Σωφρόνιος218.Το 1913 πρόεδρος του Συλλόγου είναι ο 
Μαρωνείας Νικόλαος, το 1914 και 1915 ο Προικοννήσου Νικόδημος219και 
από το 1919 έως το 1923 ο Καισαρείας Νικόλαος.

Το Δεκέμβριο του 1899 ο Σύλλογος γιόρτασε την πρώτη του 
επέτειο, κατά την οποία εκφωνήθηκε λόγος γενικά περί μουσικής από το 
Γεώργιο Παπαδόπουλο220.Αυτή ήταν πρώτη επέτειος εορτή του Συλλόγου 
και της Σχολής του και έγινε στις 4.12.1899 με κάθε επισημότητα και 
συμμετοχή του Οικουμενικού Πατριάρχου. Στην ουσία ήταν μία μουσική 
εκδήλωση με τη συμμετοχή και των πρώτων μαθητών της ανότερης τάξης 
της Μουσικής Σχολής, που είχαν εγγράφει το Φεβρουάριο του 1899, και 
με τη συμμετοχή των Πατριαρχικών χορών. Εκτελέστηκαν μελωδίες επί του 
«νέου μουσικού οργάνου» από τον Ευστράτιο Παπαδόπουλο, Δημήτριο

213 Παράρτημα Εκκλησιαστικής Αλήθειας, (ΠΕΑ), Α ’ , Β ’ , Γ ’ , (1900). Δ ’ ,(1901), 
Ε ',(1902) και Σ τ ' ,(1907).Εν Κωνσταντινουπόλει, εκ του Πατριαρχικού Τυπογραφείου.
214 Σε ιδιαίτερο τεύχος εκδόθηκαν οι εορτασμοί για την εξηκονταετηρίδα του μουσικού 
σταδίου του Γ. Βιολάκη, που περιέχει και επιστολές, που του εστάλησαν, αλλά και 
αποσπάσματα από τον τύπο της εποχής, Επί τω Πανηγυρισμώ της εξηκονταετηρίδος του 
μουσικού σταδίου και της εικοσιπενταετηρίδος της Πρωτοψαλτείας εν τη Μεγάλη 
Εκκλησία, του Άρχοντος Πρωτοψάλτου Γ. Βολάκη τη 4Π Δεκεμβρίου 1900 επί τη Β ' 
επετηρίδι του Εκκλησιαστικού Μουσικού Συλλόγου, Εν Κωνσταντινουπόλει, 1900.
215 Ανωνύμου, Μουσικός Σύλλογος, Ε.Α.23(1899), σελ.35.
216 Ανωνύμου, Εκκλησιαστική Μουσική, Ε.Α.27(1903), σελ.453.
217 Έκθεσις του Προεδρείου του εκκλησιαστικού Μουσικού Συλλόγου ενώπιον της Αγίας 
και Ιεράς Συνόδου, Εν Κωνσταντινουπόλει 1907, σελ.26.
218 Ανωνύμου, Εκκλησιαστικά Χρονικά, Μουσικός Σύλλογος, Ε.Α.33 (1909) σελ. 138.
219 Ανωνύμου, Η Μουσική ανά τον Ελληνισμόν, Μουσική 1914, σελ.175.
220 Γ. Παπαδοπούλου, Λόγος πανηγυρικός εκφωνηθείς τη 4η Δεκεμβρίου κατά την επέτειον 
εορτήν του Εκκλησιαστικού Μουσικού Συλλόγου, Εν Κωνσταντινουπόλει, 1900. Παρίστατο 
ο Πατριάρχης και ο Πρεσβευτής της Ελλάδας, σελ.22.
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Μαυρίδη και Λεωνίδα Νικοκλέους221. Το πλούσιο πρόγραμμα αυτής της 
εορτής περιλάμβανε Ύμνο προς Ιωάννη το Δαμασκηνό, Ασμα προς τον 
Οικουμενικό Πατριάρχη, που μελοποίησε ο Γ. Βιολάκης και έψαλλαν οι 
πατριαρχικοί χοροί, Άσμα προς το Σουλτάνο σε μελοποιΐα Γ. 
Σαρανταεκκλησιώτου, την επίδειξη της «ικανότητας» του Οργάνου, λόγο 
του Γ. Παπαδοπούλου και τέλος «αρχαίον εκκλησιαστικόν μουσούργημα 
υπό των μαθητών της ανωτάτης τάξεως της Εκκλησιαστικής μουσικής 
Σχολής του Συλλόγου υπό την διεύθυνσιν του Ν. Καμαράδου»222. Ο 
ελληνικός τύπος της εποχής αναφέρεται με θετικά σχόλια στην εκδήλωση 
αυτή και ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το άσμα για τον Οικουμενικό 
Πατριάρχη223.

Τροποποίηση του Κανονισμού του 1899 έχουμε το 1903. Σε σχέση με 
τη λειτουργία της Σχολής, αλλά και θεωρούμενος γενικότερα, δεν επιφέρει 
σημαντικές αλλαγές στη λειτουργία του Συλλόγου. Αυτό το έτος ο 
Εκκλησιαστικός Μουσικός Σύλλογος, επί προεδρίας του Εφέσου Ιωακείμ, 
παίρνει την έγκριση των Οθωμανικών Αρχών, η οποία και τυπώνεται μαζί 
με το νέο Κανονισμό224.Η έγκριση αυτή στέλνεται στο Πατριαρχείο μαζί με 
το επικυρωμένο πλέον αντίγραφο του Κανονισμού του 1903 και 
υπογράφεται από τον υπεύθυνο για θρησκευτικές υποθέσεις
Αβδουραχμάν225. Ήδη με την έναρξη της λειτουργίας του Συλλόγου το 
1899 είχε εκδοθεί υπουργικός τεσκερές, που αναγνώριζε το Σύλλογο226. 
Μέχρι το 1913, που έγινε η ανασύσταση του Συλλόγου, ο Κανονισμός 
αυτός παρέμεινε σε ισχύ. Στη συνέχεια έχουμε αρκετές αναθεωρήσεις και 
νέους Κανονισμούς.

Από το Φεβρουάριο του 1902 είχε ψηφιστεί ο νέος αυτός 
Κανονισμός, η έγκρισή του όμως από το Πατριαρχείο έγινε το Μάρτιο του

221Πρόκειται για το ψαλτήριον που τώρα είχε ανακατασκευαστεί με εντολή του Πατριάρχου 
Κωνσταντίνου, Ανωνύμου, Ο εν Κωνσταντινουπόλει Εκκλησιαστικός Μουσικός Σύλλογος, 
Αγγελία-πρόσκληση- πρόγραμμα. Ο εορτασμός στις 4.12.1899 της πρώτης επετείου από 
την ίδρυση του Συλλόγου, Ταχυδρόμος, Κωνσταντινουπόλει, 1.12.1899.
222 Ανωνύμου, Ο εν Κωνσταντινουπόλει Εκκλησιαστικός Μουσικός Σύλλογος, Αγγελία- 
πρόσκληση- πρόγραμμα, ό.π.
223Ανώνυμο σημείωμα, Ταχυδρόμος, Κωνσταντινούπολη, 4.12.1899.Επίσης ιδές Ανωνύμου 
ο εν Κωνσταντινούπολει Εκκλησιαστικός Μουσικός Σύλλογος, Ε.Α.23(1899), σελ.487-488.
224Κανονισμός του εν Κωνσταντινουπόλει Εκκλησιαστικού Μουσικού Συλλόγου, 
ιδρυθέντος τω 1898, Εν Κωνσταντινουπόλει, 1903, σελ. 2,3.
2 Ο Κανονισμός του 1903, του Εκκλησιαστικού Μουσικού Συλλόγου, στην αρχή, ά.σ. 
αναφέρει: «Η επίσημος αναγνώρισις του Εκκλησιαστικού Μουσικού Συλλόγου παρά της 
Σεβαστής Αυτοκρατορικής Κυβερνήσεως» και ακολουθεί το κείμενο της έγκρισης με την 
παλιά τουρκική γραφή, όπου αναφέρεται το έγγραφο, που είναι γραμμένο στα τουρκικά με 
το τότε ισχύον αραβικό αλφάβητο, μνημονεύει και ένα από τους προορισμούς του 
Συλλόγου, που είναι ο σχηματισμός χορών στις εκκλησίες. Φέρει την οθωμανική 
χρονολογία 21 Ραμαδάν 316, 21 Ιανουαρίου 314.
226Πρακτικό της ΝΒ' τακτικής Συνεδριάσεως, ΠΕΑ Α '(1900), σελ,16. Τεσκερές= 
υπουργική απόφαση.
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1903227. Είναι μακροσκελής και αποτελείται από ΙΣΤ' Κεφάλαια, που 
αποτελούνται τώρα από 135 άρθρα. Οι βασικές διατάξεις παραμένουν ως 
έχουν. Υπάρχει η ίδια δομή και το ίδιο περιεχόμενο με ελάχιστες μεταβολές 
σχετικά με τους σκοπούς, τις συνεδριάσεις, τη διοίκηση, τα μέλη και τις 
Επιτροπές. Το άρθρο 15 του Κεφαλαίου περί διοικήσεως του Συλλόγου 
αναφέρει ότι «επίτιμος πρόεδρος και ανώτατος προστάτης του συλλόγου 
τυγχάνει ο Οικουμενικός Πατριάρχης»228. Αυτή η προσθήκη διατηρήθηκε 
και σε όλους τους μετέπειτα κανονισμούς του Εκκλησιαστικού Μουσικού 
Συλλόγου.

Οι σημαντικότερες αλλαγές του Κανονισμού αυτού του 1903 είναι ότι 
τα σχετικά Περί εκκλησιαστικής Μουσικής Σχολής άρθρα τώρα είναι 34. Ο 
σκοπός της Σχολής του Συλλόγου είναι η «διδασκαλία εις την 
μαθητεύουσαν ομογενή νεολαίαν», μη συμπεριλαμβανομένων των 
ψαλτών, οι οποίοι φοιτούσαν στη σχολή τα προηγούμενα χρόνια, όπως 
προβλεπόταν από τον Κανονισμό του 1899229. Αντ' αυτού υπάρχει τώρα 
ένα νέο άρθρο που αναφέρει ότι μαθητής της σχολής μπορεί να είναι πας 
«ορθόδοξος κληρικός ή λαϊκός καλλίφωνος και εντριβής της ιερός 
ψαλμωδίας», δίχως να γίνεται λόγος για ψάλτες ή μουσικοδιδάσκαλους230. 
Αυτή η μεταβολή του Κανονισμού δεν είναι τυχαία. Στις 10 Σεπτεμβρίου 
1901 πολλοί ψάλτες της Πόλης, μέλη και μη του Συλλόγου, υπέβαλαν στον 
Πατριάρχη ένα υπόμνημα, στο οποίο εξέφραζαν τη δυσαρέσκειά τους, 
γιατί φοιτούσαν μαζί με εφήβους, και στη συνέχεια αποχώρησαν από τη 
Σχολή231. Αρχίζει με άλλα λόγια ένας ανταγωνισμός των ψαλτών με τους 
νεότερους μαθητές, καθότι οι επίτροποι προτιμούσαν τους τελειόφοιτους 
για διορισμό. Εδώ βρίσκεται και η ουσία του προβλήματος κατά τον 
Παπαδόπουλο: Ο Σύλλογος με το επιστημονικό του έργο αποκάλυψε την 
αδυναμία σχετικά με τη μουσική που έχουν οι ψάλτες της Πόλης και 
ανέδειξε τους πραγματικούς γνώστες της μουσικής, οι οποίοι και 
αποκάλυψαν τον εαυτό τους στις μουσικές εκδηλώσεις του Συλλόγου232.Με 
αφορμή τα παραπάνω αρχίζει ο «πόλεμος» των ψαλτών εναντίον του 
Προεδρείου, που υποστηρίζει τη «μικτή» αυτή φοίτηση, που έχει και

227 Κανονισμός του εν Κωνσταντινουπόλει Εκκλησιαστικού Μουσικού Συλλόγου,
ιδρυθέντος τω 1898, Εν Κωνσταντινουπόλει, 1903, σελ.2.
228 Κανονισμός του εν Κωνσταντινουπόλει Εκκλησιαστικού Μουσικού Συλλόγου,
ιδρυθέντος τω 1898, Εν Κωνσταντινουπόλει, 1903, σελ. 13.
229 Κανονισμός του εν Κωνσταντινουπόλει Εκκλησιαστικού Μουσικού Συλλόγου,
ιδρυθέντος τω 1898, Εν Κωνσταντινουπόλει, 1903, άρθρο 55, σελ.22.
230 Κανονισμός του εν Κωνσταντινουπόλει Εκκλησιαστικού Μουσικού Συλλόγου,
ιδρυθέντος τω 1898, Εν Κωνσταντινουπόλει, 1903, άρθρο 79, σελ.27.
231 Γ. Παπαδοπούλου, Λογοδοσία, απαγγελθείσα κατά την τελετήν της επιδόσεως των 
Απολυτηρίων της Μουσικής Σχολής του Εκκλησιαστικού Μουσικού Συλλόγου τη 29η Μάιος 
ή Ιούνιος 1902, Εν Κωνσταντινουπόλει, 1902, σελ.8.
232 Γ. Παπαδοπούλου, Λογοδοσία, απαγγελθείσα κατά την τελετήν της επιδόσεως των 
Απολυτηρίων εις τους μαθητάς της Μουσικής Σχολής του Εκκλησιαστικού Μουσικού 
Συλλόγου τη 19π Μαΐου 1902, Εν Κωνσταντινουπόλει, 1902, σελ. 10.
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συνέχεια. Σχετικά με τους διδάσκοντες υπάρχει τώρα ο όρος, αυτοί που 
διδάσκουν τη θεωρία και την ορθογραφία, να γνωρίζουν την ευρωπαϊκή 
μουσική233.

Δίνονται ακόμη υπεραρμοδιότητες στην Εφορευτική επιτροπή, η 
οποία τώρα έχει το δικαίωμα να διορίζει και να παύει το διευθυντή και το 
προσωπικό της Μουσικής Σχολής234.Τροποποιείται η διάρκεια των 
σπουδών, που τώρα φθάνουν τα τέσσερα, και στο τέλος του 4ου έτους 
χορηγείται το Απολυτήριο, αντί του ενδεικτικού που πρόβλεπε ο 
προηγούμενος Κανονισμός235. Πάντως να αναφέρουμε ότι και τα πρώτα 
Απολυτήρια ήδη είχαν χορηγηθεί το 1901 και έφεραν αυτήν ακριβώς την 
ονομασία.

Ένα νέο στοιχείο είναι ότι τώρα προβλέπεται και ο Διευθυντής που 
θα έχει υπό την εποπτεία του την εσωτερική διεύθυνση της Σχολής, αλλά 
και το διδάσκον προσωπικό236. Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι ούτε στον 
Κανονισμό αυτό, αλλά ούτε και στον προγενέστερο του 1899, υπάρχει 
συγκεκριμμένη αναφορά στην ύλη, κάτι που υπήρχε στους Κανονισμούς 
των Πατριαρχικών Μουσικών Σχολών. Αναφέρεται μόνο ότι η Εφορεία 
καθορίζει τα διδακτικά βιβλία σε συνεννόηση με το διδάσκον προσωπικό237.

Ως μέρος υλοποίησης ενός των σκοπών του, το Μάρτιο του 1900, ο 
ΕΜΣ προκηρύσσει Διαγωνισμό για μελοποιΐα Ύμνου προς Ιωάννη 
Δαμασκηνό, σε στίχους του Χρήστου Χατζηχρήστου, με «άθλο» ένα 
πεντόλιρο238. Το Μάιο του ιδίου έτους, με προτροπή του Παμφίλου 
Μελισσηνού, προκηρύσσει και δεύτερο Διαγώνισμα «Περί καθορισμού του 
ρυθμού των οκτώ Αναστασίμων Απολυτίκιων της οκταήχου και των εν τω 
Ειρμολογίω των Καταβασιών δώδεκα αυτομέλων εξαποστειλαρίων» με 
άθλο «εκατοντάφραγκον»239.

Για τον πρώτο διαγωνισμό στέλνονται συνολικά δεκαεννέα έργα και 
επιλέγονται πέντε, από τα οποία και η σύνθεση του ιατρού Νικολάου 
Φαρδύ από τη Σαμοθράκη. Η Επιτροπή δεν αποφασίζει για το πρώτο, 
επαινεί και τα πέντε και ο διαγωνισμός επαναλαμβάνεται. Επαινούνται και

233 Είναι το άρθρ. 66, Κανονισμός του εν Κωνσταντινουπόλει Εκκλησιαστικού Μουσικού 
Συλλόγου, ιδρυθέντος τω 1898, Εν Κωνσταντινουπόλει, 1903, σελ.24-25.
234 Κανονισμός του εν Κωνσταντινουπόλει Εκκλησιαστικού Μουσικού Συλλόγου,
ιδρυθέντος τω 1898, Εν Κωνσταντινουπόλει, 1903, άρθρο 56, σελ. 22.
235 Κανονισμός του εν Κωνσταντινουπόλει Εκκλησιαστικού Μουσικού Συλλόγου,
ιδρυθέντος τω 1898, Εν Κωνσταντινουπόλει, 1903,άρθρο 86 και 88, σελ.28.
236 Τη θέση και τις αρμοδιότητες του διευθυντή προβλέπουν τα άρθρα 65, 66 και 69.
Κανονισμός του εν Κωνσταντινουπόλει Εκκλησιαστικού Μουσικού Συλλόγου, ιδρυθέντος
τω 1898, Εν Κωνσταντινουπόλει, 1903, σελ.24-25.
237 Είναι το άρθρο 58, Κανονισμός του εν Κωνσταντινουπόλει Εκκλησιαστικού Μουσικού 
Συλλόγου, ιδρυθέντος τω 1898, Εν Κωνσταντινουπόλει, 1903, σελ.23.
238 Επιτροπής επί των Διαγωνισμάτων του Εκκλησιαστικού Μουσικού Συλλόγου «Προς 
τους απανταχού εκκλησιαστικούς μουσικούς και ιεροψόλτας», Ε.Α.24(1900), σελ. 152.
239 Επιτροπής επί των Διαγωνισμάτων του Εκκλησιαστικού Μουσικού Συλλόγου, ό.π., 
σελ.224.
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πάλι τα τρία από αυτά και τελικά η Επιτροπή των διαγωνισμάτων επιλέγει 
τον Ύμνο του Φαρδύ, που είχε επαινεθεί την πρώτη φορά240. Ο Ύμνος 
ψάλλεται κατά τη δεύτερη πανήγυρη του Συλλόγου στις 4.12.1900 και 
δημοσιεύεται στο ΠΕΑ με επεξεργασία του Νηλέως Καμαράδου241. Ο 
Φαρδύς δεν παρευρίσκεται και στις 18 Δεκεμβρίου στέλνει επιστολή προς 
το Γ. Βιολάκη, καθότι στις 4 Δεκεμβρίου είχαν γιορταστεί μαζί με την 
επέτειο του Συλλόγου και τα 25 χρόνια της Πρωτοψαλτείας του 
πανηγυρικά, με την παρουσία του Πατριάρχη του πρέσβη της Ελλάδας και 
πλήθους κόσμου242.

Ο δεύτερος Διαγωνισμός του 1900 επαναπροκηρύσσεται το 
Φεβρουάριο του 1901 μαζί με έναν άλλο, με επιχορήγηση αυτή τη φορά 
του Πατριάρχη Κωνσταντίνου του Ε ' ,  με «γέρας τω νικώντι» 50 λίρες 
Αγγλίας243. Τώρα έχει λίγο διαφορετική διατύπωση και ο σκοπός του είναι 
«να καθορισθή ο ποιητικός ρυθμός της Οκταήχου και η κατά στίχους 
σύνταξις αυτής». Το δε νέο Διαγώνισμα είναι «να εξευρεθή αν υπάρχη 
σχέσις μεταξύ του ποιητικού ρυθμού της Οκταήχου και του μελικού 
ρυθμού»244.

Στις 14 Ιουνίου του 1903 ο ΕΜΣ προκηρύσσει εκ νέου δύο 
διαγωνίσματα «προς σύνταξιν βιβλίου μεθοδικού διά την θεωρητικήν και 
πρακτικήν διδασκαλίαν της καθ' ημάς εκκλησιαστικής μουσικής επί τη βάσει 
του συστήματος της εν χρήσει ιδίας αυτής παρασημαντικής» και «προς 
μελοπσίησιν άσματος εις την Α.Α.Μ. τον σεπτόν Άνακτα Σουλτάν Απτουλ

240 Η Επιτροπή των διαγωνισμάτων αποτελούνταν από τους Γ. Παπαδόπουλο, πρόεδρο, το 
Γ. Βιολάκη, το Ν. Καμαράδο, τον Ε. Παπαδόπουλο, τον Ε. Βινάκη και τους Ε. Αμαξόπουλο 
και Α. Σπαθάρη, Μ. Δραγούμη, Ογδόντα πέντε Δημοτικές μελωδίες από τα κατάλοιπα του 
Νικολάου Φαρδύ, Αθήνα, 1991, όπου και όλα τα σχετικά με το Ν. Φαρδύ.
241 Τον Ιούλιο του 1900 δημοσιέυεται στο ΠΕΑ η κρίση και ο έπαινος της επιτροπής, Κρίσις 
του Μουσικού Διαγωνίσματος, ΠΕΑ Γ '(1900), σελ.126-138.Τον Αύγουστο γίνεται η 
επαναπροκύρηξη του Διαγωνισμού, με καταληκτική ημερομηνία την πρώτη Σεπτεμβρίου 
του 1900, Ανωνύμου, Ο εν Κωνσταντινουπόλει Εκκλησιαστικός Μουσικός Σύλλογος, 
Ε.Α.24(1900), σελ. 359-360. Τελικά τον Οκτώβριο η Επιτροπή αποφασίζει να καθιερώσει 
ένα από τους ύμνους που επαινέθηκαν την πρώτη φορά, Ανθίμου, Μητροπολίτου 
Αμασείας, Έκθεσις των κατά το β ' συλλογικόν έτος πεπραγμένων, αναγνωσθείσα εν τη 
της 12 Οκτωβρίου 1900 ΞΣΤ ' τακτική Συνεδριάσει του ΕΜΣ, ΠΕΑ Γ '(1900), σελ.111.0  
ύμνος, σε εκκλησιαστική παρασημαντική, δημοσιεύτηκε στο ΠΕΑ Γ '(1900), σελ.177-182 
και ψάλθηκε στις 4.12.1900.
242 Επί τω Πανηγυρισμό) της εξηκονταετηρίδος του μουσικού σταδίου και της 
εικοσιπενταετηρίδος της Πρωτοψαλτείας εν τη Μεγάλη Εκκλησία, του Άρχοντος 
Πρωτοψάλτου Γ. Βολάκη, ό.π., σελ.48, όπου ο Ν. Φαρδύς τον συγχαίρει για το ότι, ενώ 
βρίσκεται «εντός εθνοκτόνου μουσικού ρεύματος», στηρίζεται «επί της σωτηρίου αγκύρας 
της πατρώας καθαρός και αμίκτου μουσικής».ΣτΓ\ν τελετή παραβρέθηκαν «πλείσται κυρίαι 
και δεσποινίδες εκ του Πέραν, εκ των προαστείων και του Φαναριού», σελ.4.
243 Επιτροπής επί των Διαγωνισμάτων του Εκκλησιαστικού Μουσικού Συλλόγου, Μουσικά 
Διαγωνίσματα Ε.Α.25(1901), σελ.87-88.
244 Όπως η προηγ. Υποσημ., επίσης Ανθίμου, Μητροπολίτου Αμασείας, Έκθεσις των κατά 
το γ '  συλλογικόν έτος πεπραγμένων, αναγνωσθείσα εν τη της 10 Οκτωβρίου 1901 ΟΣΤ' 
τακτική Συνεδριάσει του ΕΜΣ, ΠΕΑ Δ ’ (1901) σελ.89-95.
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Χαμίτ χάν το Β'»  σε στίχους Ι.Δ.Τανταλίδου245.Για τα δύο αυτά 
διαγωνίσματα δεν προβλεπάταν κάποιο έπαθλο, αλλά ούτε και υπήρξε 
ανταπόκριση σ' αυτά. Την Επιτροπή επί των Διαγωνισμάτων αποτελούσαν 
οι Γ. Παπαδόπουλος, Γ. Βιολάκης, Ν.Καμαράδος, Μ. Βασιλείου, Γ. Ο. 
Σκαναβής, Χρ. Χατζηχρήστος και Χρ. Παπαιωάννου. Αυτοί οι τελευταίοι 
διαγωνισμοί δε φαίνεται να είχαν ανταπόκριση στο μουσικό κοινό.

Το έτος αυτό η Φόρμιγξ των Αθηνών κατηγορεί τους ιεροψάλτες 
της Πόλης ότι ζητούν υπέρογκα ποσά για να διδάξουν στην υπό ίδρυση 
Μουσική Σχολή της Αθήνας246.

Το έτος αυτό είναι έτος δωρεών προς το Σύλλογο. Το διοικητικό 
συμβούλιο του Συλλόγου είχε στείλει στο Αγιον Όρος τον ιερομόναχο 
Αντώνιο Φωτιάδη για υλική βοήθεια των Μονών υπέρ της Σχολής, ο οποίος 
συνέλεξε 4.000 γρόσια, αλλά ταυτόχρονα δόθηκαν και άλλα ποσά από 
ομογενείς247. Το ίδιο έτος η I. Σύνοδος του Πατριαρχείου αποφασίζει, για 
την υποστήριξη της λειτουργίας της Σχολής οι Μονές το Αγίου Όρους να 
προσφέρουν από «μία λίρα εκάστη ανά έτος»248. Ένα χρόνο πριν είχε 
χορηγηθεί βοήθεια από πολλούς κληρικούς και λαϊκούς της Πόλης και του 
εξωτερικού, αλλά και πάλι από το Αγιον Όρος249. Αξιοπρόσεκτη είναι η 
προσφορά της προς το Σύλλογο της Κλεοπάτρας Κυριαζή ύψους 400 
χρυσών φράγκων και του Κωνσταντίνου Ευστρατίου Σεβαστόπουλου250. Τα 
ποσά αυτά δεν αξιοποιήθηκαν για το σκοπό που είχαν δοθεί στο Σύλλογο.

Το Δεκέμβριο του 1903 γιορτάζεται και πάλι η πέμπτη επέτειος από 
την ίδρυση του Συλλόγου με λειτουργία στον Πατριαρχικό ναό και με 
ανάγνωση του πανηγυρικού της ημέρας από τον Π. Φιλανθίδη25:.

Το 1904 (Σεπτέμβριο) αρχίζουν τα πρώτα προβλήματα στο Σύλλογο, 
αλλά και στη Σχολή, που θα διαρκέσουν μέχρι την ανασύστασή του το 
1913. Το Προεδρείο απολύει από τη θέση του το διευθυντή της Μουσικής 
Σχολής Γ. Παπαδόπουλο, γιατί δεν είχε συγκαλέσει διοικητικό συμβούλιο 
επί πολλούς μήνες, τοποθετώντας στη θέση του το Γεώργιο Βιολάκη, που 
είχε διατελέσει διευθυντής από το 1898252. Η απομάκρυνση αυτή του Γ. 
Παπαδοπούλου από τη Σχολή ήταν και η απαρχή των δεινών, σύμφωνα 
με μαρτυρίες της εποχής από τη «Φόρμιγγα» των Αθηνών, που κράτησαν

245 Προκήρυξη Διαγωνίσματος του Εκκλησιαστικού Μουσικού Συλλόγου, Ε.Α.27(1903), 
σελ.305 -307.
246 Ανώνυμο σημείωμα, Φόρμιγξ, 15-31.12.1903.
247 Ανωνύμου, Εκκλησιαστική Μουσική, Ε.Α.27(1903),σελ.407, 444-445.
248 Ανωνύμου, Εκκλησιαστική Μουσική, Ε.Α.27(ΐ903),σελ.510.
249 Γ. Παπαδοπούλου, Λογοδοσία απαγγελθείσα κατά την τελετήν της επιδόσεως των 
Απολυτηρίων εις τους μαθητάς της Εκκλησιαστικής Μουσικής Σχολής του ΕΜΣ, τη 29η 
Ιουνίου 1901, Εν Κωνσταντινουπόλει, σελ.13.
250 Ανωνύμου, Σχολή της Εκκλησιαστικής Μουσικής, Ε.Α.28(1904), σελ. 445.
251 Ανωνύμου, Εκκλησιαστική Μουσική, Ε.Α.27(1903),σελ.510.
252 Ανωνύμου, Σχολή της Εκκλησιαστικής Μουσικής, Ε.Α.28(1904), σελ. 584.
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αρκετά χρόνια253. Η δυσμένεια κύκλων του Πατριαρχείου προς το πρόσωπο 
του Γ.Παπαδόπουλου, που τώρα είναι εκτός των δραστηριοτήτων του 
Συλλόγου, φαίνεται και από το γεγονός ότι η Εκκλησιαστική Αλήθεια 
αντιδρά σ' όσα επαινετικά γράφει η «Φόρμιγγα» για το Γ. Παπαδόπουλο, η 
οποία δημοσίευσε τη βιογραφία του254.

Τον επόμενο χρόνο, το Μάρτιο του 1905, ορισμένοι ψάλτες 
δημιουργούν αναταραχή κατά τη διάρκεια της Συνεδρίασης. Η 
συμπεριφορά τους δεν ήταν η δέουσα και εντός των ιερών ναών, γ ι' αυτό 
και η Εκκλησιαστική Αλήθεια στρέφεται με δριμύτητα εναντίον τους255. 
Τον Απρίλιο του 1906, με πρωτοβουλία του προέδρου του Συλλόγου, του 
Μητροπολίτη Σισανίου και Σιατίστης Σεραφείμ, ο Σύλλογος σε συνεδρίαση 
που παρευρίσκεται και Ιωακείμ ο Γ ',  καλεί τα μέλη, που έχουν τα 
προσόντα, να συντάξουν από μία γνωμοδότηση «Περί του ομοιομόρφως 
ψάλλειν». Οι γνωμοδοτήσεις ετοιμάστηκαν και εκδόθηκαν256, αφού 
προηγήθηκε μακρά συζήτηση257. Γνωμοδότησαν ο Παμφίλου 
Μελισσηνός258, ο Μ. Αρχιμανδρίτης Νικόδημος259, ο Μάρκος Βασιλείου260, ο 
Π. Παχείδης261 και ο Ν. Παγανάς262.

Το 1907 είναι ο χρόνος που ο Σύλλογος περνά και πάλι σοβαρή 
κρίση, που εκφράζεται στη διχόνοια των μελών, τα οποία δεν πλήρωναν τη 
συνδρομή και άρχισαν να κρατούν αποστάσεις από το Σύλλογο263. Η 
κατάσταση αυτή θα συνεχιστεί και κατά τα επόμενα χρόνια και στην ουσία 
πρόκειται για διαμάχη προεδρείου και των μελών του Συλλόγου, τα οποία 
το κατηγορούν ότι θέλει να διατηρήσει εν ζωή μόνο τη Σχολή και όχι το 
Σύλλογο264. Αρκετά διαφωτιστική για την κατάσταση που επικρατεί στο 
Σύλλογο είναι η Έκθεση του Προεδρείου του Συλλόγου επί προεδρίας 
του Σισανίου και Σιατίστης Σεραφείμ και η οποία ψηφίζεται σε έκτακτη 
συνεδρία της 12ης Μαρτίου του 1907, και υποβάλλεται το ίδιο έτος στην

253 Ανωνύμου, Ο Μέγας πρωτέκδικος του οικουμενικού Θρόνου Γεώργιος Παπαδόπουλος, 
Φόρμιγξ, Αθήνα, 15-31.5.1907.
254 I. Τσώκλη, Αντί απαντήσεως, Φόρμιγξ, Αθήνα, 15-312.8.1907.
255 Η εκκλησιαστική Αλήθεια δεν τους κατονομάζει, Ανωνύμου, Εκκλησιαστική Μουσική, 
Ε.Α.29(1905), σελ.127.
256 Γνωμοδοτήσεις περί του ομοιομόρφως ψάλλειν αναγνωσθείσαι κατά την ΡΕ 'γεν ικήν 
συνέλευσιν του Εκκλησιαστικού Μουσικού Συλλόγου, Εν Κωνσταντινουπόλει, εκ του 
Πατριαρχικού Τυπογραφείου, 1906.
257 Γ νωμοδοτήσεις, ό.π., σελ. δ ’ .
258 Γ νωμοδοτήσεις, ό.π., σελ. 1-12.
259 Γνωμοδοτήσεις, ό.π., σελ.12-14.
260 Γ νωμοδοτήσεις, ό.π., σελ.14-17.
261Γνωμοδοτήσεις, ό.π., σελ. 17-23.
262Γνωμοδοτήσεις, ό.π., σελ. 24-28.
263 Πρωτεία, προσωπικά πάθη και όχι μουσικές ενασχολήσεις είναι οι εργασίες των μελών 
του, σύμφωνα με μαρτυρία της εποχής, Βοσπορίας Φόρμιγγος, Η Φόρμιγξ εν 
Κωνσταντινουπόλει, Φόρμιγξ, Αθήνα, 15-30.10.1908.
264 Βοσπορίας Φόρμιγγος,Η Φόρμιγξ εν Κωνσταντινουπόλει, Ο ΕΜΣ, το νέον διοικητικόν 
Συμβούλιον, Φόρμιγξ, Αθήνα, 15-31.3.1908.
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Ιερά Σύνοδο και στον Πατριάρχη. Προηγήθηκε και Δήλωση, στην οποία η 
Προεδρεία του Συλλόγου είχε αναφορές εν συντομία στα θέματα της 
Έκθεσης που ακολούθησε265. Η έκθεση αυτή υποβλήθηκε μετά από 
αιτήσεις προς τον Πατριάρχη σαρανταπέντε συνολικά ψαλτών της Πόλης, 
το Ιανουάριο του 1907 κατά του Προεδρείου του Συλλόγου, και στην οποία 
στρέφονται εναντίον του266. Το κατηγορούν για χαλάρωση των 
λειτουργιών του Συλλόγου και αναξιοπρεπή συμπεριφορά ορισμένων 
μελών του και της διοίκησης προς αυτούς267. Ως άμυνα εναντίον όσων 
τους καταλογίζουν ευθύνες, το Προεδρείο του Συλλόγου αντιδρά και 
αναφέρει ότι οι περισσότεροι των ψαλτών, που υπογράφουν την αίτηση, ή 
δεν έχουν έλθει ποτέ στις συνεδριάσεις ή δεν είναι καν μέλη του 
Συλλόγου. Ακόμη το Προεδρείο κατηγορεί το Μανουήλ Γεδεών, τον 
Ιάκωβο Ναυπλιώτη και το Δημ. Μπαλαμπάνη ότι είναι η αρχηγοί της 
στάσης, ότι απεργάζονται την ανατροπή του, ότι ενσπείρουν φήμες πως η 
Σχολή είναι εν διαλύσει και ότι το προεδρείο βρίσκεται σε «αντεθνικόν 
λήθαργον», θέλοντας έτσι να σταματήσει τη λειτουργία του 
Συλλόγου258.Το Προεδρείο αναφέρει ακόμα στην έκθεση ότι βρήκε τραγική 
την κατάσταση του Συλλόγου, όταν τον ανέλαβε, τα Πρακτικά της 
προδρόμου Μουσικής Επιτροπής του 1895 δεν είχαν υπογραφές269,τα 
Πρακτικά του Συλλόγου δεν είχαν συνταχθεί, τα έγγραφα του 
Πρωτοκόλλου ήταν φύρδην μίγδην στους χώρους του Συλλόγου, τα 
διπλώματα της Μουσικής Σχολής δε δίνονταν στους δικαιούχους και 
βρίσκονταν παραπεταμένα, δεν υπήρχαν καταστάσεις με τα μέλη του 
Συλλόγου, οι Συνδρομές των μελών δεν είχαν εισπραχτεί κανονικά λόγω 
κακοδιαχείρισης και ατασθαλιών270. Η Προεδρία προβάλλει, τέλος, το έργο 
που επιτέλεσε, αναφέροντας ότι παρ' όλες τις «ύπουλες» αντενέργειες 
«των αρχηγών των ενισταμένων», ο Φώτιος Παπαδόπουλος, γνώστης των 
καταστάσεων και μουσικοδιδάσκαλος στη Σχολή, επιτέλεσε σπουδαίο 
έργο, όσον αφορά την τακτοποίηση των παραπάνω ζητημάτων271.

Ένας κύριος λόγος των παραπάνω διαφωνιών φαίνεται ότι υπήρξε η 
εσπευσμένη κίνηση έγκρισης ενός νέου Κανονισμού, που πέρασε στις 6

265Δήλωσις του Προεδρείου του Εκκλησιαστικού Μουσικού Συλλόγου, 
Ε.Α.(1907),σελ. 172.
256 Έκθεσις του Προεδρείου του Εκκλησιαστικού Μουσικού Συλλόγου ενώπιον της Αγίας 
και Ιερός Συνόδου, ό.π., σελ.1.
267 Βοσπορίας Φόρμιγγος, Η Φόρμιγξ εν Κωνσταντινουπόλει, Φόρμιγξ, Αθήνα, 15
31.1.1907.
268 Έκθεσις του Προεδρείου του Εκκλησιαστικού Μουσικού Συλλόγου ενώπιον της Αγίας 
και Ιερός Συνόδου, ό.π.,σελ.2-3 και 11.
269 Ο Π. Παχείδης αναφέρεται ως ο συντάκτης των Πρακτικών της Μουσικής Επιτροπής.
270 Έκθεσις του Προεδρείου του Εκκλησιαστικού Μουσικού Συλλόγου ενώπιον της Αγίας 
και Ιεράς Συνόδου, ό.π.,σελ.4-9.
271 Έκθεσις του Προεδρείου του Εκκλησιαστικού Μουσικού Συλλόγου ενώπιον της Αγίας 
και Ιεράς Συνόδου, ό.π.,σελ.9.
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Ιουλίου του 1906 από συνεδρία του Συλλόγου, στην οποία παρευρίσκονταν 
μόνο 15 άτομα. Αυτό το σχέδιο έδινε περισσότερα δικαιώματα στην 
Εφορία της Σχολής παρά στο Προεδρείο του Συλλόγου, έθετε ως Αρχή των 
ψαλτών της Αρχιεπισκοπής την Εφορεία στα διοικητικά, αλλά και στα 
θέματα επίλυσης διαφορών(δικαστικά)272.0 Πατριάρχης διαγράφει τα 
άρθρα αυτά του σχεδίου και επιστρέφει τον Κανονισμό για διορθώσεις, η δε 
Προεδρεία, απ' ό,τι φαίνετα, δε φέρνει σε συζήτηση το σχέδιο αυτό του 
Κανονισμού. Τώρα το υποβάλλει σε χειρόγραφη μορφή στον Πατριάρχη 
Ιωακείμ τον Γ ’ μαζί με την έκθεση, επιζητώντας λύση στα προβλήματα που 
προέκυψαν, κατηγορώντας το Μ. Γεδεών ως τον «ασπονδότερον εχθρόν 
αυτού» και με διαγωγή «απάδουσα προς το συμφέρον αυτού»273.

Ο Πατριάρχης Ιωακείμ ο Γ ' ,  μετά τη λήψη της Έκθεσης, συγκαλεί 
ειδική συνέλευση του Συλλόγου, το προεδρείο που υπογράφει αυτή την 
έκθεση παραιτεϊται και εκλέγεται νέο, που αποτελείται από τον Μαρωνείας 
Νικόλαο, το Γ. Βιολάκη, το Μ. Σύγκελλο Γρηγόριο, το Βλαδίμηρο 
Μιχαηλίδη, τον Οδ. Σανταλτζίδη και τους συμβούλους Παμφίλου 
Μελισσηνό, Ν. Καμαράδο, Ε. Βιγγόπουλο και Δ. Βουτσινά274. Η επαναφορό 
αυτή των ψαλτών στο Προεδρείο του Συλλόγου είναι μία κίνηση 
γεφύρωσης του χάσματος μεταξύ του σώματος των ψαλτών, που 
αποτελούσαν τον κύριο όγκο των μελών του Συλλόγου, και του 
Προεδρείου, που αποτελούνταν από κληρικούς και τον υπερήλικα Γεώργιο 
Βιολάκη, και τώρα έχει πολλούς ψάλτες. Ο Πατριάρχης πάντως κατακρίνει 
τα γραφόμενα στην Έκθεση κατά του Μ. Γεδεών,του Γ. Βιολάκη και του Δ. 
Μπαλαμπάνη275 και πολλά μέλη του Συλλόγου φέρεται να «ανεμνήσθησαν 
του ονόματος» του Γ. Παπαδοπούλου, μετά από όσα είχαν προηγηθεί276. 
Ακόμη ο Ιωακείμ ακυρώνει τον Κανονισμό του 1906 και προτείνει 
σχηματισμό δεκαμελούς επιτροπής για να εξετάσει ένα νέο Κανονισμό. Σε 
μία άλλη συνεδρίαση τον Απρίλιο του 1907 με την προεδρεία του 
Πατριάρχου, που κράτησε τέσσερις ώρες, αποφασίστηκε η δεκαμελής αυτή 
επιτροπή να έχει και «ειρηνοδειακήν δικαιοδοσίαν» μέχρι την ψήφιση του 
Κανονισμού277. Το Νοέμβριο του ιδίου έτους δεν είχε επέλθει ομόνοια στο 
Σύλλογο και το προεδρείο αυτό υποβάλλει και πάλι την παραίτησή του278.

272 Έκθεσις του Προεδρείου του Εκκλησιαστικού Μουσικού Συλλόγου ενώπιον της Αγίας 
και Ιερός Συνόδου, ό.π.,σελ 19.
273 Έκθεσις του Προεδρείου του Εκκλησιαστικού Μουσικού Συλλόγου ενώπιον της Αγίας 
και Ιερός Συνόδου, ό.π.,σελ. 24-25.
274 Βοσπορίας Φόρμιγγος,Η Φόρμιγξ εν Κωνσταντινουπόλει, Ο ΕΜΣ, το νέον διοικητικόν 
Συμβούλιον, Φόρμιγξ, Αθήνα, 15-31.3.1908.
275 Ανωνύμου, Μουσικός Σύλλογος, Ε.Α. 31( 1907)σελ. 229-230.
276 Βοσπορίας Φόρμιγγος,Η Φόρμιγξ εν Κωνσταντινουπόλει, Ο ΕΜΣ, το νέον διοικητικόν 
Συμβούλιον, Φόρμιγξ, Αθήνα, 15-31.3.1908.
277 Ανωνύμου, Μουσικός Σύλλογος, Ε.Α. 31( 1907)σελ.
278 Ανωνύμου, Εκκλησιαστικά Χρονικά, Μουσικός Σύλλογος, Ε.Α.31(1907) σελ. 507 και 
731.
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To 1912 η Ιερά Σύνοδος του Πατριαρχείου διορίζει το Μητροπολίτη 
Σάρδεων Μιχαήλ Κλεόβουλο ως έφορο της Σχολής μαζί με τους Μ. Γεδεών, 
Χρ. Παπαϊωάννου, Μάρκο Βασιλείου και Ελευθ. Ταπεινό, καλώντας και 
πάλι να συνεισφέρουν οικονομικά αυτοί που κατά καιρούς διδάχτηκαν στη 
Σχολή, αλλά και οι Μονές279. Πολλοί υποδεικνύουν να αξιοποιηθεί για 
ανέγερση κτιρίου μουσικής Σχολής τώρα η δωρεά 600 λιρών που είχε γίνει 
πριν από λίγα χρόνια από τον ομογενή Κωνσταντίνο Σεβαστόπουλο υπέρ 
του Συλλόγου280, μια που η οικονομική κρίση συνεχιζόταν281.

Το ίδιο έτος, με την άνοδο του Πατριάρχη Γερμανού του Ε ' στο 
θρόνο, εκφράζεται η ευχή να ανεγερθεί μέσα στον περίβολο του 
Πατριαρχείου το οίκημα της μουσικής Σχολής, με το ποσό της δωρεάς του 
Σεβαστόπουλου, αλλά και να δοθεί νέα πνοή στη δράση του Συλλόγου282. 
Μέχρι το Μάιο του 1913 η κατάσταση παρακμής των τελευταίων ετών 
συνεχίζεται, αλλά τον Ιούνιο του έτους αυτού γίνεται η ανασύσταση του 
Συλλόγου.

β.1898-1912,η Σχολή

Ο Εκκλησιαστικός Μουσικός Σύλλογος είχε την πρόθεση, ήδη από 
την ίδρυσή του, να δημιουργήσει και Μουσική Σχολή, καθώς στον 
Κανονισμό του 1899 συμπεριλαμβάνονται 39 άρθρα, που αφορούν τη 
λειτουργία της μελλοντικής Σχολής283. Λίγα χρόνια πριν την έναρξη της 
λειτουργίας της εν λόγω Σχολής, δύο από τους πλέον γνωστούς για την 
ανάμειξή τους στα μουσικά θέματα της Πόλης, ο Γ. Παχτίκος και ο Γ. 
Παγανάς, είχαν ζητήσει την ίδρυση Σχολής: Ο Γ. Παχτίκος είχε εκφράσει 
την απορία του για το ότι στο κέντρο της Ορθοδοξίας οι Έλληνες δεν είχαν 
κατανοήσει την ανάγκη ίδρυσης τουλάχιστον μίας εκκλησιαστικής μουσικής 
Σχολής, για να τεθεί τέρμα στους «αμαθείς και αυτοδίδακτους» ψάλτες284, 
ο δε Ν. Παγανάς είχε το 1895 ζητήσει από τη Σύνοδο του Πατριαρχείου την 
ίδρυση μουσικής Σχολής, στην οποία η μουσική θα διδασκόταν με το 
σύστημα που είχε αναπτύξει ο ίδιος285.Η σχολή ιδρύεται, η δε ιστορική

279 Ανωνύμου, Εκκλησιαστικά Χρονικά, Εκκλησιαστική Μουσική, Ε.Α.36 (1912)σελ.5
280 Είναι η χρονιά που ανεβαίνει στο θρόνο ο Γερμανός ο Ε ' ο οποίος μετά από λόγο θα 
προβεί στην ανασύστασή του, Ανωνύμου, Η Μουσική ανά τον Ελληνισμόν, Μουσική 1913, 
Κωνσταντινούπολη, σελ.74.
281 Η Μονή Βατοπαιδίου προσφέρει 10 λίρες για τη Σχολή, Ανωνύμου, Η Μουσική ανά τον 
Ελληνισμόν, Μουσική, Κωνσταντινούπολη, 1912, σελ.126.
282 Ανωνύμου, Η μουσική ανά τον Ελληνισμόν, Μουσική1913, Κωνσταντινούπολη, 
σελ.73-74.
283 Κανονισμός του εν Κωνσταντινουπόλει Εκκλησιαστικού Μουσικού Συλλόγου, 1899, 
ό.π. σελ. 20-27.
284 Γ. Παχτίκου, Η Μεσαιωνική Ελληνική Μουσική, Ε.Α.20(1896-1897), σελ. 46.
285 Ανωνύμου, Εκκλησιαστικά χρονικά, Ε.Α.19(1895-1896).
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πορεία της είναι πολυκύμαντη καθ ’ όλη την διάρκεια της λειτουργίας της, 
αλλά παρ' όλες τις αντιξοότητες η δράση της παρέμεινε ιστορική και από 
άποψη προσφοράς και από άποψη συμβολής στη μουσική πραγματικότητα 
της Πόλης.

Η πρώτη αγγελία-πρόσκληση για την ίδρυση της μουσικής Σχολής, 
αλλά και του Συλλόγου, δημοσιεύτηκε στις καθημερινές εφημερίδες της 
Πόλης στις 28.1.1899286, στις 18.2.1899 και 22.4.1899287,λίγες μέρες πριν 
τεθεί σε ισχύ ο Κανονισμός του Συλλόγου, και περίπου δέκα μήνες μετά 
την πρώτη του ίδρυση. Με την έναρξη της λειτουργίας της Σχολής 
ικανοποιήθηκε και ένας από τους κύριους στόχους του Συλλόγου.

Λειτούργησε για πρώτη σχολική χρονιά από το Φεβρουάριο του 
1899 μέχρι το Μάιο του 1899 στην Πατριαρχική βιβλιοθήκη και 
καταρτίσθηκε το πρόγραμμα των μαθημάτων, που αφορούσε αυτή την 
πρώτη σχολική περίοδο των τεσσάρων μηνών. Σχολάρχης ήταν ο Γεώργιος 
Βιολάκης και διδάσκοντες οι Αρ. Νικολαίδης, Νηλεύς Καμαράδος και 
Κωνσταντίνος Ψάχος288. Τα μαθήματα της πρώτης τάξης διεξαγονται την 
Τρίτη και Πέμπτη και διδάσκει ο Κ. Ψάχος, της δευτέρας τάξης την 
Παρασκευή και την Κυριακή και διδάσκει ο Λαμπαδάριος Αρ. Νικολαίδης, 
της δε τρίτης τάξης κάθε Δευτέρα και Τετάρτη και διδάσκει ο Ν. 
Καμαράδος289.

Όσον αφορά τώρα τη διδακτέα ύλη της εκκλησιαστικής μουσικής, 
αυτή περιλαμβάνει τους χαρακτήρες ποσότητας, την παραλλαγή, τα γένη 
και την καταμέτρηση χρόνου στην πρώτη τάξη. Δοξαστικά αργά και 
σύντομα στη δευτέρα τάξη και αργά μαθήματα στιχηραρικά στην τρίτη 
τάξη290.Οι πρώτοι μαθητές που γράφτηκαν από ηλικία 12 έως 32 ετών, 
ήταν μαθητές της Μεγάλης του γένους Σχολής, αλλά και ιεροψάλτες της 
Πόλης και άλλων περιοχών και η κατάταξή τους δημιούργησε πρακτικά 
προβλήματα, που προέκυψαν λόγω ηλικίας αλλά και λόγω γνώσεων291. 
Ήδη όμως μέσα στην περιγραφή των σκοπών της μουσικής σχολής 
προβλεπόταν δείγμα έντυπου κατάταξης των μαθητών292, αλλά και ο

286 Ανωνύμου, Ο μουσικός Σύλλογος, Ε.Α.23(1899), σελ.35.
287 Πρόσκλησις-Αγγελία, Ίδρυσης Μουσικής Σχολής, Νέα Εφημερίς, Κωνσταντινούπολη, 
18.2.1899 και 22.4.1899.
288 Ανωνύμου, Ο μουσικός Σύλλογος, Ε.Α.23(1899), σελ.35.
289 Εκκλησιαστικά Χρονικά, Εκκλησιαστικός Μουσικός Σύλλογος, Ε.Α. 23(1899), σελ.42.
290 Γ. Παπαδοπούλου, Λογοδοσία, κατά την έναρξιν των εξετάσεων της Εκκλησιαστικής 
Μουσικής Σχολής του Εκκλησιαστικού μουσικού Συλλόγου τη Κυριακή 28.5.1900, Εν 
Κωνσταντινουπόλει, 1900, σελ.6.
291 Γ. Παπαδοπούλου, Λογοδοσία, κατά την έναρξιν των εξετάσεων της Εκκλησιαστικής 
Μουσικής Σχολής του Εκκλησιαστικού Μουσικού Συλλόγου τη Κυριακή 28.5.1900, Εν 
Κωνσταντινουπόλει, 1900, σελ.5
292 Εκκλησιαστική Μουσική Σχολή.Ο ηλικίας ετών επάγγελμα υποστάς την
προσήκουσαν δοκιμασίαν κατατάσσεται εις την. τάξιν. Εν Κωνσταντινουπόλει, τη Ο
Πρόεδρος, Ο Γραμματεύς, Κανονισμός του 1899,άρθρο 55, σελ.22.

Εν Κωνσταντινουπόλει, τη... Ο Πρόεδρος , Ο Γραμματεύς
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σκοπός της ίδρυσης της Σχολής ήταν διττός: Από τη μία πρόβλεπε τη 
«συστηματική διδασκαλία της καθ' ημάς ιερός μουσικής εις την 
μαθητεϋουσαν ομογενή νεολαίαν και από την άλλη τη μόρφωση "δοκίμων 
ιεροψαλτών και μουσικοδιδασκάλων»293. Κάθε μουσικοδιδάσκαλος της 
Σχολής διοριζόταν με πατριαρχικό πιττάκιο294, στους δε μαθητές 
χορηγούνταν έλεγχοι επιδόσεων και είχε προγραμματισθεί να αποτελέσουν 
χορό που θα εκγυμνάζονταν για το «ομοιομόρφως ψάλλειν»295. Ο χορός 
αυτός σχηματίστηκε και στη συνέχεια έψαλε κατά την πρώτη επέτειο 
γιορτή το Δεκέμβριο του 1899, όπως αναφέραμε παραπάνω.

Κατά το δεύτερο σχολικό έτος Σεπτ.1899-Μάιος 1900 η Σχολή 
λειτούργησε στους χώρους της Μεγάλης Σχολής και είχε συνολικά 105 
μαθητές και δίδαξαν οι παραπάνω μουσικοί και ο Κ. Κλάββας296. Η τριετής 
διαίρεση διατηρείται, τον δε Φεβρουάριο του 1900 παραιτείται ο Κ.Ψάχος 
και προσλαμβάνεται ο Ιάκωβος Ναυπλιώτης, ο οποίος θα έχει συνεχές 
διδακτικό έργο στη Σχολή για δώδεκα χρόνια. Η ύλη είναι τώρα αυξημένη 
και μαζί με τα προηγούμενα, στην πρώτη τάξη τώρα διδάσκονται και τα 
προσόμοιο, αλλά και μέλη από το Αναστασιματάριο297. Στη δευτέρα που 
διδάσκει ο I. Ναυπλιώτης, το πρόγραμμα περιλαμβάνει στιχηραρικά μέλη 
και θεωρία από τα πορίσματα της Επιτροπής του 1881. Στο τελευταίο έτος 
διδάσκονται από το Ν. Καμαράδο μαθήματα απαιτήσεων, όπως «τον ήλιον 
κρύψαντα, Θεοτόκε Παρθένε οκτάηχο, αργά Ιδιόμελα της Σαρακοστής», 
αλλά και η θεωρία της μουσικής298. Μάλιστα ο Ν. Καμαράδος το 
Φεβρουάριο του 1900 μετά από κάποια συνεδρίαση του 
Συλλόγου,προσήλθε στην αίθουσα των συνεδριάσεων και έψαλλε με τους 
μαθητές της ανώτερης (Γ ')  τάξης το «Ήδη βάπτεται κάλαμος» του 
Ιακώβου Πρωτοψάλτου, αποσπώντας τα συγχαρητήρια των μελών που 
συνεδρίαζαν299.

293 Κανονισμός του εν Κωνσταντινουπόλει Εκκλησιαστικού Μουσικού Συλλόγου, 1899, 
ό.π. άρθρα 47,55, σελ.21 και 22.
294 Θ. Ανεστίδη, Ευστάθιος Βιγγόπουλος, ό.π., σελ.41.
295 Πρακτικά της ΝΒ 'τακτικής Συνεδριάσεως, ΠΕΑ Α ’ (1900), σ ε λ . ΐδ 'ε ϊχ ε  σχηματισθεί και 
πενταμελής επιτροπή για το ίδιο θέμα, Ανωνύμου, ΕΜΣ, Η περί καταγωγής της 
εκκλησιαστικής μουσικής συζήτησις, Ταχυδρόμος, Κωνσταντινούπολη, 25.11.1899.
296 Γ. Παπαδοπούλου, Λογοδοσία, κατά την έναρξιν των εξετάσεων της Εκκλησιαστικής 
Μουσικής Σχολής του Εκκλησιαστικού μουσικού Συλλόγου τη Κυριακή 28.5.1900, Εν 
Κωνσταντινουπόλει, 1900, σελ.7.
297 Γ. Παπαδοπούλου, Λογοδοσία, κατά την έναρξιν των εξετάσεων της Εκκλησιαστικής 
Μουσικής Σχολής του Εκκλησιαστικού μουσικού Συλλόγου τη Κυριακή 28.5.1900, Εν 
Κωνσταντινουπόλει, 1900, σελ.8.
298 Γ. Παπαδοπούλου, Λογοδοσία, κατά την έναρξιν των εξετάσεων της Εκκλησιαστικής 
Μουσικής Σχολής του Εκκλησιαστικού μουσικού Συλλόγου τη Κυριακή 28.5.1900, Εν 
Κωνσταντινουπόλει, 1900,σελ.8-9.
299Συνεδρίασις ΝΕ 'του ΕΜΣ, τη 3Π Φεβρουάριου 1900, ΠΕΑ Β '(1900), 
Κωνσταντινούπολις, σελ.159.

229



Το Μάιο αυτό του 1900, τη δεύτερη σχολική χρονιά της λειτουργίας 
της Μουσικής Σχολής του Συλλόγου, διεξάγονται για πρώτη φορά και οι 
εξετάσεις της Σχολής300, που ήταν, όπως άλλωστε και οι άλλες εξετάσεις 
των εκπαιδευτηρίων της Πόλης, δημόσιες και με την παρουσία του 
Οικουμενικού Πατριάρχου301. Αυτές έγιναν στην αίθουσα τελετών της 
Μεγάλης Σχολής και παρευρέθηκαν ακόμη και εκπρόσωποι ξένων 
πρεσβειών302.Αυτές οι επίσημες τελετές άρχιζαν πάντα με Ύμνο προς τον 
Πατριάρχη και το Σουλτάνο303 και διεξάγονταν «εν χορώ και κατά μάνας», 
όπου οι μαθητές έπρεπε να ψάλουν διάφορα μουσικά τεμάχια και έτσι το 
κοινό μπορούσε να εκτιμήσει την προσφορά των μουσικοδιδιασκάλων της 
Σχολής, που αυτή τη χρονιά ήταν ο Ν. Καμαράδος, ο I. Ναυπλιώτης και ο 
Κ. Κλάββας304.

Το Σεπτέμβριο του 1900 προστίθεται ένα έτος σπουδών ακόμη, η 
προκαταρκτική τάξη (α ') ,κα ι έτσι κατά το σχολικό έτος 1900-1901 η 
Σχολή λειτουργεί με τέσσερις τάξεις, έχει 112 μαθητές και λειτουργεί τρεις 
φορές την εβδομάδα305. Για την προκαταρκτική τάξη προσλαμβάνεται για 
πρώτη φορά ο Φώτιος Παπαδόπουλος,ενώ στις λοιπές διδάσκουν ο Κ. 
Κλάββας στη β ' ,  ο I. Ναυπλιώτης στη Γ ' και ο Ν. Καμαράδος στη Δ ' ,  
σύμφωνα με τη βασική ύλη των προηγουμένων ετών306, που φέτος 
περιλαμβάνει στην πρώτη (προκαταρκτική) το Στοιχειώδεις Γνώσεις του 
Φωτίου Παπαδοπούλου και το Αναστασιματάριο ειρμολογικά μαζί με τα 
στιχηρά του Εσπερινού και του Όρθρου των ήχων α' και π λ ’ δ', στη β ’ 
τάξη το σύντομο και αργό Αναστασιματάριο, την αργή ενάτη Ωδή των 
εορτών, Δοξαστικά και θεωρία, τη σύσταση των ήχων, στη Γ ' αργά μέλη 
από το Δοξαστάριο του Πέτρου Πελοποννησίου, Καταβασίες, αργά 
Καθίσματα και Κεκραγάρια, Πολυελαίους και Ανοιξαντάρια, και τέλος στη,

300 Την πρώτη χρονιά που διήρκησε τέσσερις μήνες δεν έγιναν εξετάσεις, Εκκλησιαστικά 
Χρονικά, Εκκλησιαστικός Μουσικός Σύλλογος, Ε.Α.24(1900), σελ.255.
301Ανωνύμου, Αι εξετάσεις της εκκλησιαστικής Μουσικής Σχολής, Ταχυδρόμος, 
Κωνσταντινούπολη, 31.5.1900.
302 Ανωνύμου Αι εξετάσεις της εκκλησιαστικής Μουσικής Σχολής, ό.π.
303 Σ' όλα τα εκπαιδευτήρια τηρείται αυτή η τάξη. Στις συγκεκριμένες εξετάσεις ο ύμνος 
για το Σουλτάνο «είχεν εν τη χαρακτηριστική αυτού όψει κάτι το περίεργον», Ανωνύμου 
Αι εξετάσεις της εκκλησιαστικής Μουσικής Σχολής, ό.π.
304Ανωνύμου, Αι εξετάσεις της εκκλησιαστικής Μουσικής Σχολής, ό.π. Ο Κλάββας 
υπηρέτησε τριάντα χρόνια στα πατριαρχικά αναλόγια, Ανωνύμου, Ειδήσεις, Κηδεία Κ. 
Κλάββα, Ε.Α. 41(1917), σελ.340.
305 Ανθίμου, Μητροπολίτου Αμασείας, Έκθεσις των κατά το β ’ συλλογικόν έτος 
πεπραγμένων, ό.π., σελ.109.
306 Γ. Παπαδοπούλου, Λογοδοσία απαγγελθείσα κατά την τελετήν της επιδόσεως των 
Απολυτηρίων εις τους μαθητάς της Εκκλησιαστικής Μουσικής Σχολής του ΕΜΣ, τη 29η 
Ιουνίου 1901, Εν Κωνσταντινουπόλει, σελ.8-9 και 10.

230



Δ ’ αργές Δοξολογίες σε όλους τους ήχους, Πολυελαίους και εφαρμογή της 
θεωρίας στην πράξη307.

Οι πρώτοι απόφοιτοι της Μουσικής Σχολής, που είναι 12 τον 
αριθμό308, παίρνουν τα Απολυτήριά τους στις 29 Ιουνίου του 1901,αφού 
είχαν φοιτήσει στη σχολή σχεδόν για τρία χρόνια, μετά από τις εξετάσεις 
του Μαΐου του ιδίου έτους309 σύμφωνα με τα καθιερωθέντα. Στην τελετή 
παρευρίσκονταν εκτός του Πατριάρχη και οι πρεσβευτές της Ελλάδας και 
της Σερβίας, πολλοί προύχοντες και πλήθος κόσμου310. Η τελετή άρχισε με 
Δοξολογία σε πρώτο ήχο του Γρηγορίου από τη χορωδία με τη διεύθυνση 
του Ν. Καμαράδου, ακολούθησε ο ύμνος προς τον πάτρονα του Συλλόγου, 
η Λογοδοσία και στο τέλος το άσμα προς το Σουλτάνο, που άκουσαν όλοι 
«■επί ποδός»311. Ακολούθησε η εκτέλεση από το Μέγα Σύγκελλο Νικόδημο 
Νεοκλή διάφορων εκκλησιαστικών ασμάτων στο Ψαλτήριο, που είχε 
ολοκληρωθεί η κατασκευή του το 1900312.

Από το 1901 και τουλάχιστον μέχρι το 1902, κατά τη διάρκεια της 
διδασκαλίας της μουσικής στη Σχολή του Συλλόγου γινόταν και χρήση του 
Ψαλτηρίου313, όχι από όλους τους καθηγητές της Σχολής. Ο Ιωάννης 
Σακελλαρίδης μάλιστα είχε επικαλεστεί το παράδειγμα της χρησιμοποίησης 
αυτού του Ιωκειμείου ψαλτηρίου314 κατά τη διδασκαλία της 
εκκλησιαστικής μουσικής στη Σχολή του Εκκλησιαστικού Μουσικού 
Συλλόγου, προκειμένου να δείξει την αναγκαιότητα της συνοδείας της

307 Γ. Παπαδοπούλου, Λογοδοσία απαγγελθείσα κατά την τελετήν της επιδόσεως των 
Απολυτηρίων εις τους μαθητάς της Εκκλησιαστικής Μουσικής Σχολής του ΕΜΣ, τη 29η 
Ιουνίου 1901, Εν Κωνσταντινουπόλει, σελ. 10.
308 Όλοι αποκαθίστανται ως ψάλτες στους ναούς της Πόλης, Γ. Παπαδοπούλου, 
Λογοδοσία, απαγγελθείσα κατά την τελετήν της επιδόσεως των Απολυτηρίων εις τους 
μαθητάς της Μουσικής Σχολής του Εκκλησιαστικού Μουσικού Συλλόγου τη 19η Μαΐου 
1902 εν τη Πατριαρχική Μεγάλη του Γένους Σχολή, Εν Κωνσταντινουπόλει 1902, σελ. 
7.Μέσα στους αποφοίτους αυτής της χρονιάς είναι και ο Βασίλειος Καμαράδος, αδελφός 
του Νηλέα Καμαράδου, που και αυτός αργότερα διακρίθηκε στη σύνθεση και στη 
διδασκαλία σελ.8. Μελοποίησε το δημώδες άσμα ο Μελάς, που δημοσιεύεται στο
Παράρτημα της παρούσης, Ημ. Αρχείο.
309 Γ. Παπαδοπούλου, Λογοδοσία απαγγελθείσα κατά την τελετήν της επιδόσεως των 
Απολυτηρίων εις τους μαθητάς της Εκκλησιαστικής Μουσικής Σχολής του ΕΜΣ, τη 29π 
Ιουνίου 1901, Εν Κωνσταντινουπόλει, σελ. 11.
310 Ανωνύμου, Μουσικής Σχολής του Εκκλησιαστικού Μουσικού Συλλόγου, Ε.Α
25(1901),σελ. 270-271.
311 Ανωνύμου, Μουσικής Σχολής του Εκκλησιαστικού Μουσικού Συλλόγου, Ε.Α
25(1901),σελ. 270.
312 Ανωνύμου, Μουσικής Σχολής του Εκκλησιαστικού Μουσικού Συλλόγου, Ε.Α
25(1901),σελ.271.
313Ανωνύμου, Γεγονότα και κρίσεις, Φόρμιγξ, Αθήνα, 27.5.1902.
314 Είχε αρχίσει η κατασκευή του το 1898 με βάση τα σχέδια του Κομνηνού Αμανίτου από 
τη Μυτιλήνη, Γ. Παπαδοπούλου, Λογοδοσία απαγγελθείσα κατά την τελετήν της επιδόσεως 
των Απολυτηρίων εις τους μαθητάς της Εκκλησιαστικής Μουσικής Σχολής του ΕΜΣ, τη 29η 
Ιουνίου 1901, Εν Κωνσταντινουπόλει, σελ.32.Ολοκληρώθηκε όμως το 1900, Ανωνύμου, 
Μουσικής Σχολής του Εκκλησιαστικού Μουσικού Συλλόγου, Ε.Α 25(1901),σελ. 270.
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ψαλτικής από μουσικό όργανο και στην Αθήνα κατά την ώρα της 
διδασκαλίας315.

Κατά το σχολικό έτος 1901-1902 στη Σχολή εγγράφονται 97 νέοι 
μαθητές και έτσι φοιτούν το Σεπτέμβριο του 1901 συνολικά 193 
μαθητές316, οι οποίοι το Δεκέμβριο του ιδίου έτους μειώνονται στους 
175317. Αυτό το έτος υπάρχουν ορισμένες αλλαγές στο προσωπικό της 
Σχολής, που τώρα έχει τρία νέα πρόσωπα, το Γ. Βιολάκη, τον Αλέξανδρο 
Βυζάντιο και το Πέτρο Φιλανθίδη. Η ύλη παρέμεινε σε γενικές γραμμές η 
ίδια, και τη χρονιά οι μαθητές της Γ 'τάξης υπό τον I. Ναυπλιώτη έψαλλαν 
στην περιφορά του Επιταφίου με εντολή του Πατριάρχη το αργό μέλος 
«τον ήλιον κρύψαντα», μέλος Γερμανού νέων Πατρών318. Οι εξετάσεις των 
δεκατριών τελειόφοιτων έγιναν από 13 έως 19 Μαΐου του 1902 «κατ' 
άτομον και εν χορωδία», όπως αναφέρει το πρόγραμμα των εξετάσεων 
που κυκλοφόρησε ειδικά γ ι' αυτό το σκοπό319. Ακολούθησε στις 19 Μαΐου η 
επίσημη τελετή, που έγινε στην αίθουσα τελετών της Πατριαρχικής 
Μεγάλης του Γένους Σχολής, με βάση ειδικό Πρόγραμμα που τυπώθηκε και 
μοιράστηκε320. Παρών ηταν ο Ιωακείμ ο Γ ' ,  που ήταν και ο επίτιμος 
πρόεδρος και «ανώτατος προστάτης» του Συλλόγου. Η τελετή 
περιελάμβανε το «Βασιλεύ ουράνιε» του Π. Πελοποννησίου, τον «Ύμνον 
εις τον πάτρονα του Συλλόγου», σε μέλος του Μάρκου Βασιλείου, τον 
«Ύμνον εις την Α.Α.Μ. τον Σουλτάνον» σε μέλος του Γ. Βιολάκη, τον 
«Ύμνον» στον Οικ. Πατριάρχη επίσης του Μάρκου Βασιλείου, τη Λογοδοσία 
από το Διευθυντή της Σχολής, τον «Πολυέλαιο Δούλοι Κύριον», το 
«Γεύσασθε του Κλαδά» και «άλλα άσματα». Όλα ψάλθηκαν από τη 
χορωδία, που διηύθυνε ο Ιάκωβος Ναυπλιώτης και συνοδευόταν και πάλι

315 Ανωνύμου, Γεγονότα και κρίσεις, Φόρμιγξ, Αθήνα, 27.5.1902.
316 Γ. Παπαδοπούλου, Λογοδοσία, απαγγελθείσα κατά την τελετήν της επιδόσεως των 
Απολυτηρίων εις τους μαθητάς της Μουσικής Σχολής του Εκκλησιαστικού Μουσικού 
Συλλόγου τη 19π Μαΐου 1902 εν τη Πατριαρχική Μεγάλη του Γένους Σχολή, Εν 
Κωνσταντινουπόλει 1902, σελ. 7.
317 Γ. Παπαδοπούλου, Προσφώνησις γενομένη εξ ονόματος του προεδρείου κατά την 
επέτειον εορτήν του Συλλόγου τη 4Π Δεκεμβρίου 1901, ΠΕΑ Ε '(1902), σελ.139.
318 Γ. Παπαδοπούλου, Λογοδοσία, απαγγελθείσα κατά την τελετήν της επιδόσεως των 
Απολυτηρίων εις τους μαθητάς της Μουσικής Σχολής του Εκκλησιαστικού Μουσικού 
Συλλόγου τη 19π Μαΐου 1902 εν τη Πατριαρχική Μεγάλη του Γένους Σχολή, Εν 
Κωνσταντινούπολη, 1902, σελ. 13.
319 Πρόγραμμα των Ετησίων Εξετάσεων (Κατ' άτομον και εν χορωδία) της Μουσικής 
Σχολής του Εκκλησιαστικού Μουσικού Συλλόγου, αρχομένων τη 13π Μαΐου και ληγουσών 
τη 19η,εν τη αιθούση των τελετών της Μεγάλης του Γένους Σχολής, Εκ του 
Τυπογραφείου Ε. Σούμα και Σιας, Κωνσταντινούπολις, 1902.
320 Ο εν Κωνσταντινουπόλει Εκκλησιαστικός Μουσικός Σύλλογος (Πρόγραμμα της τελετής 
των επιδόσεων των Απολυτηρίων,19 Μαΐου 1902),Εν Κωνσταντινουπόλει, εκ του
Τυπογραφείου Ε. Σούμα και Σιας 1902.
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από το μουσικό όργανο(Ψαλτήριο), που έπαιζε ο Μέγας Σύγκελλος 
Νικόδημος321.

Το 1902-1903 υπάρχουν και πάλι αλλαγές στο διδακτικό προσωπικό, 
που τώρα αποτελείται από τον νεοπροσληφθέντα Πολυχρόνιο Παχείδη για 
τη στοιχειώδη θεωρία και ψαλμωδία στην α ' τάξη, το Φώτιο Παπαδόπουλο 
για τα μαθήματα της β ' τάξης, τον I. Ναυπλιώτη για τη γ ’ τάξη, που 
διδάσκει την ψαλμωδία, θεωρία και ορθογραφία μαζί με το Γ. 
Παπαδόπουλο, που διδάσκει την Ιστορία, και το Ν. Καμαράδο, που διδάσκει 
στην δ 'τάξη όλα τα παραπάνω μαζί με τη μελοποΐα322.

Αυτή τη χρονιά το σύνολο των μαθητών είναι 2 1 4323, οι 
τελείοδίδακτοι ήταν 29 και οι περισσότεροι, μετά την αποφοίτησή τους, 
προσλαμβάνονται ως ψάλτες τακτικοί σε ναούς της Πόλης και των 
περιχώρων324.Οι εξετάσεις και η καθιερωμένη τελετή έγιναν και πάλι με 
εντυπωσιακό και πανηγυρικό τρόπο στην αίθουσα τελετών της Μεγάλης 
του Γένους Σχολής με την παρουσία Ιωακείμ του Γ ' 325. Ο χορός του 
Συλλόγου που αποτελούνταν από πενήντα άτομα έψαλε υπό τη διεύθυνση 
του τότε α ’ Δομεοτίκου Ιακώβου Ναυπλιώτη υπό τη συνοδεία του 
Ψαλτηρίου, που χρησιμοποιήθηκε για τελευταία φορά σε παρόμοια τελετή, 
και στο τέλος οι 29 τελειόφοιτοι326 πήραν τα διπλώματό τους από τα χέρια 
του Πατριάρχη327.Δύο άσματα που ψάλθηκε για πρώτη φορά,προκάλεσαν 
το θαυμασμό και το δημόσιο έπαινο του Πατριάρχη προς τον ποιητή 
Ιωάννη Τανταλίδη 328Μετά το τέλος της τελετής ο πρεσβευτής της Σερβίας 
Σάββας Γρούϊτς, που παρευρέθηκε, καθώς και ο έμπορος Χριστόφορος 
Χριστοφόρου προσέφεραν δωρεά υπέρ της Σχολής δύο εικοσάφραγκα και 
πέντε οθωμανικές λίρες αντίστοιχα329.

Κατά το σχολικό έτος 1903-1904 οι μαθητές της Σχολής είναι 187, οι 
οποίοι στη συνέχεια έγιναν 18 5330. Οι τελειόφοιτοι της Δ ' τάξης, που είναι 
26, παίρνουν τα Απολυτήριά τους μετά από την καθιερωμένη τελετή στην

321 Ο εν Κωνσταντινουπόλει Εκκλησιαστικός Μουσικός Σύλλογος (Πρόγραμμα της τελετής 
των επιδόσεων των Απολυτηρίων στις 19 Μαΐου 1902),Εν Κωνσταντινουπόλει, εκ του 
Τυπογραφείου Ε. Σούμα και Σιας 1902, ά.σ.
322 Ανωνύμου, Εκκλησιαστικός Μουσικός Σύλλογος,Ε.Α.26(1902),σελ. 284.
323 Ανωνύμου, η Μουσική Σχολή του Εκκλησιαστικού Μουσικού Συλλόγου, Ε.Α.27(1903), 
σελ.242.
324 Ανωνύμου, Εκκλησιαστική Μουσική, Ε.Α.27(1903),σελ.444.
325 Ανωνύμου, η Μουσική Σχολή του Εκκλησιαστικού Μουσικού Συλλόγου, Ε.Α.27(1903), 
σελ.242.
326 Ιδές πίνακες της παρούσης φωτογραφία και τα ονόματα των αποφοίτων αυτού του 
έτους.
327 Ανωνύμου, Τα των δεκαπενθημέρων, Φόρμιγξ, Αθήνα, 15-30.5.1903.
328 Πρόκειται για τον πατριαρχικό παιάνα και για το διθύραμβο στους ιδρυτές και ευεργέτες 
του Σωματείου σε ποίηση I. Τανταλίδη και μέλος Μάρκου Βασιλείου, Ανωνύμου, η 
Μουσική Σχολή του Εκκλησιαστικού Μουσικού Συλλόγου, Ε.Α.27(1903), σελ.242.
329 Ανωνύμου, Τα των δεκαπενθημέρων, Φόρμιγξ, Αθήνα, 15-30.5.1903.
330 Ανωνύμου, Εκκλησιαστική Μουσική, Ε.Α.27(1903),σελ.414,444,510.
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αίθουσα τελετών της Μεγάλης του Γένους Σχολής, κατά την οποία δεν 
παρευρίσκεται ο Πατριάρχης, αλλά ο Εφέσου Ιωακείμ331. Σ ' αυτή τη γιορτή, 
εκτός από τον «Πολυέλαιο» του Χουρμουζίου και το «Βασιλεύ ουράνιε», 
ψάλλονται για πρώτη φορά ο «Πατριαρχικός Παιόν» και ο «διθύραμβος εις 
τους δωρητάς και ευεργέτας» του Συλλόγου από χορωδία τριακονταμελή 
των δύο τελευταίων τάξεων, την οποία διευθύνει ο Ιάκωβος 
Ναυπλιώτης332.

Μετά από την υποδειγματική και πλούσια δράση των προηγουμένων 
ετών, τα πρώτα προβλήματα, που είχαν παρουσιαστεί το 1905, δεν 
επιτρέπουν αυτή τη σχολική χρονιά(1904-1905) να γίνουν ούτε οι 
εξετάσεις, αλλά ούτε και οι επιδόσεις των Απολυτηρίων με ειδική τελετή. 
Οι πέντε δάσκαλοι της Σχολής συνεδριάζουν στις αρχές Μαΐου και τους τα 
δίνουν κατ' ιδίαν, με βάση τη βαθμολογία του τελευταίου έτους, στη 
συνέχεια απολύονται όλοι από τον πρόεδρο Κυζίκου Αθανάσιο και στο εξής 
δεν υπάρχει από μέρους της Σχολής και του Συλλόγου «ουδεμία 
υποχρέωσις του Συλλόγου και της Σχολής» προς αυτούς333. Ήταν αυτοί 
που είχαν διδάξει τα προηγούμενα χρόνια, ο Ιάκωβος Λαμπαδάριος, ο 
Κωνστ. Κλάββας, ο Π. Ζαχαριάδης, ο Π. Παχείδης και ο Φ. Παπαδόπουλος. 
Μετά από τα παραπάνω διαδίδονται φήμες για τη διακοπή της λειτουργίας 
της Σχολής334. Πάντως το Δεκέμβριο του 1905 γιορτάζεται η επέτειος 
πανήγυρις του Συλλόγου, κατά την οποία παρευρέθηκαν και οι Οθωμανοί 
μουσικοί Μεχμέτ Σαδίκ και Ραούφ Γιεκτά335. Τον πανηγυρικό ανέγνωσε ο 
Π. Γ. Νεοκλής.

Το σχολικό έτος 1906-1907 η Σχολή έχει 144 μαθητές, που 
κατανέμονται ως εξής: πρώτη τάξη 41, δευτέρα τάξη 32, τρίτη τάξη 32 και 
τετάρτη τάξη οι τελειοδίδακτοι 39. Οι μαθητές αυτοί προέρχονταν από την 
Πόλη 33, από επαρχίες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας 103 και από την 
Ελλάδα 8336.Τη χρονιά αυτή η Σχολή αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες, 
παρ' όλες τις δωρεές που είχαν γίνει τα προηγούμενα χρόνια. Έτσι στους 
ναούς της Πόλης περιάγεται κιβώτιο εράνων για τη Σχολή337, κάτι που είναι 
μία κίνηση απεγνωσμένη για να κρατηθεί στη ζωή ο Σύλλογος και η 
Σχολή338. Εκτός από αυτό στέλνεται στο Άγιον Όρος ο μουσικοδιδάσκαλος 
Δ. Μπαλαμπάνης για να συλλέξει υλική βοήθεια339. Αυτό το σχολικό έτος δε

331 Ανωνύμου, Σχολή της Εκκλησιαστικής Μουσικής, Ε.Α.28(1904), σελ. 237.
332 Ανωνύμου, Σχολή της Εκκλησιαστικής Μουσικής, Ε.Α.28(1904), σελ. 237.
333 Ανωνύμου, Εκκλησιαστική μουσική Σχολή Κωνσταντινουπόλεως, Φόρμιγξ, Αθήνα, 
15.5.1905.
334 Ανωνύμου, Εκκλησιαστικά χρονικά, Ε.Α.29(1905), σελ.266.
335 Ανωνύμου, Εκκλησιαστικός Μουσικός Σύλλογος, Ε.Α.29(1905), σελ.544,562
336 Εκκλησιαστικά Χρονικό, Εκκλησιαστική Μουσική, Ε.Α.30 (1906), σελ. 108.
337 Ανωνύμου, Μουσική κίνησις, Φόρμιγξ, Αθήνα, 30.6.1906.
338 «Αθροισιν ελεών» το χαρακτηρίζει ο Εκκλησιαστική Αλήθεια, Εκκλησιαστικά Χρονικά, 
Εκκλησιαστικός Μουσικός Σύλλογος, Ε.Α.30(1906),σελ. 320-321.
339 Ανωνύμου, Εκκλησιαστικά Χρονικά, Μουσική Σχολή, Ε.Α. 31(1907),σελ. 421.
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δίνονται τα Απολυτήρια στους δεκαεπτά αποφοίτους όπως στο παρελθόν 
«■πομπωδώς αυτοίς χορηγούμενα», αλλά ένα απλό ενδεικτικό 
ακρόασης340.Αυτή η κατάσταση συνεχίστηκε μέχρι το 1912 με τα 
«αποδεικτικά μαθήσεως», αλλά και το πτυχίο ιεροψάλτου, που διδόταν 
μετά από δοκιμασία και υπηρεσία σε αναλόγιο341. Πάντως και το Δεκέμβριο 
του έτους αυτού γιορτάστηκε η επέτειος πανήγυρις με χορωδία, που 
διεύθυνε και πάλι ο Ιάκωβος Ναυπλιώτης342. Το πτυχίο του ιεροψάλτου 
προβλεπόταν και από τα άρθρα όλων των Κανονισμών του Συλλόγου και 
χορηγούνταν μετά από εξετάσεις ενώπιον της εξεταστικής Επιτροπής, που 
απαρτιζόταν πάντα από τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη και το Λαμπαδάριο του 
Πατριαρχικού Ναού343.

Τη σχολική χρονιά 1907-1908 οι μαθητές είναι συνολικά 137 και οι 
περισσότεροι είναι μαθητές της Μεγάλης Σχολής344. Στη Σχολή διδάσκουν 
και δύο από τους σημαντικότερους μουσικούς της πολίτικης μουσικής 
παράδοσης: Ο Γ. Παχτίκος και ο Δημ. Μπαλαμπάνης345. Τη χρονιά αυτή 
δίδαξαν από τους παλιούς καθηγητές ο Κ. Κλάββας και ο I. Ναυπλιώτης, 
παρ' όλο που ο τελευταίος είχε κατηγορηθεί από την προηγούμενη 
διοίκηση ότι συνωμοτεί, είχε και πάλι θέση μουσικοδιδάσκαλου στη Σχολή, 
δεδομένου ότι ο Πατριάρχης είχε απορρίψει την έκθεση αυτή και είχε 
αντικαταστήσει το Διοικητικό Συμβούλιο346. Η συνύπαρξη του Παχτίκου με 
το Ναυπλιώτη στη Σχολή ήταν αρκετά δύσκολη, καθώς αυτή τη χρονιά 
ορισμένοι μαθητές παρακολουθούν μόνο τα μαθήματα του I. Ναυπλιώτη 
και όχι του Γ. Παχτίκου, ο οποίος δίδασκε επιπλέον και την ελληνική 
ρυθμική για πρώτη φορά στη Σχολή. Έτσι συνεχίζεται και στους χώρους 
της Σχολής μία μακρά αντιπαράθεση, που θα εξακολουθεί να υπάρχει και 
μετά την παραίτηση του Γ. Παχτίκου από τη Σχολή347. Ο Γ. Παχτίκος 
χρησιμοποιεί τις στήλες του περιοδικού του Μουσική και ασκεί διαρκώς 
κριτική στο I. Ναυπλιώτη κατά τα επόμενα χρόνια. Οι εξετάσειςτων 
τελειοφοίτων και τη χρονιά αυτή διεξάγονται ομαλά και με την παρουσία

340 Έτσι σχολιάζονται οι τελετές των προηγουμένων ετών, Ανωνύμου, Εκκλησιαστικά 
χρονικά, Μουσική Σχολή, Ε.Α.13(1907), σελ.421.
341 Ανωνύμου, Εκκλησιαστικά χρονικά, Πατριαρχική Μουσική Σχολή, Ε.Α.36(1912), 
σελ.331 και Ανωνύμου η μουσική ανά τον ελληνισμόν, Μουσική 1912, σελ.309.
342 Ανωνύμου, Εκκλησιαστική Μουσική, Ε .Α .2 ΐ( ΐ9 07 ) , σελ.731.
343 Κανονισμός του εν Κωνσταντινουπόλει Εκκλησιαστικού Μουσικού Συλλόγου, Εν 
Κωνσταντινουπόλει, 1899, σελ. 26-27. Επίσης και στους Κανονισμούς των ετών 1914
1920.
^ Γ .  Παχτίκου, Εκκλησιαστική Μουσική Σχολή Φαναριού, Μουσική, 1912, 
Κωνσταντινούπολη, σελ. 199-200.
345 Ανωνύμου, Μουσική κίνησις, μουσική Σχολή Κωνσταντινουπόλεως, Φόρμιγξ,, Αθήνα, 
31.10.1907.
346 Βοσπορίας Φόρμιγγος,Η Φόρμιγξ εν Κωνσταντινουπόλει, Φόρμιγξ, Αθήνα, 15
30.6.1908.
347Γ. Παχτίκου, Η εκκλησιαστική Μουσική Σχολή του Φαναριού, Μουσική, 
Κωνσταντινούπολη, 1912, σελ.247.
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του Πατριάρχου, ο οποίος κάνει συστάσεις προκειμένου να σταματήσει η 
τρικυμία, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται348.Στις εξετάσεις αυτές 
ελάχιστοι ψάλτες της Πόλης ήταν παρόντες, κάτι που ασφαλώς δείχνει και 
την αδιαφορία προς το Σύλλογο. Διαξόγονται κανονικά και την 
καθιερωμένη Λογοδοσία διαβάζει ο Γ. Παχτίκος, που είχε αναλάβει αυτή τη 
χρονιά και διδακτικό έργο, εκφράζοντας μεταξύ άλλων και τη δυσαρέσκειά 
του για το ανομοιόμορφο των ηλικιών των μαθητών, που φοιτούσαν τη 
χρονιά αυτή στη Μουσική Σχολή349.

Το επόμενο σχολικό έτος 1908-1909 η Σχολή συγχωνεύεται με το 
διδασκαλείο της Μεγάλης σχολής και λειτουργεί εκεί με την «φιλοπατρία» 
των τεσσάρων δασκάλων της350. Τον Οκτώβριο είχαν εγγράφει 120 
μαθητές, το δε Δεκέμβριο του ιδίου έτους και παρ' όλες τις εσωτερικές 
αναταραχές που συνεχίζονταν, ψάλλει εξηνταμελής χορωδία μαθητών 
κατά την επέτειο εορτή του Συλλόγου, προκαλώντας και πάλι άριστες 
εντυπώσεις στο πολυπληθές ακροατήριο351.

Το 1909 ο Ε. Βιγγόπουλος είναι στην Εξεταστική Επιτροπή του 
Συλλόγου μαζί με τον Παμφίλου Μελισσηνό και το Γεώργιο Βιολάκη352.

Το Μάιο του 1911 ο συνολικός αριθμός των μαθητών της Μουσικής 
Σχολής είναι 112 και το έτος αυτό αποφοιτούν 24 μαθητές353. Διδάσκουν ο 
I. Ναυπλιώτης, ο Κ. Κλάββας, ο Π. Παχείδης και ο Δ. Μπαλαμπάνης, ενώ η 
Σχολή αποκαλείται πολλές φορές και Πατριαρχική Σχολή της 
Εκκλησιαστικής Μουσικής354, κάτι που ασφαλώς δείχνει την επικρατούσα 
τάση στους κύκλους της Εκκλησίας.

Τον Οκτώβριο του 1912 παίρνουν το πτυχίο του Ιεροψάλτου τρεις 
ψάλτες από Ελλάδα, ο Νικόλαος Εκκλησιάδης από τα Ηράκλειο και 
πρωτοψάλτης εκεί, ο Αχιλλέας Κολέτσος από το Βόλο και ο Χριστόδουλος 
Βαλταδώρος από τα Βοδενά (Έδεσσα), που υπέβαλαν αίτηση στον 
Πατριάρχη και μετά από εξετάσεις πήραν το πτυχίο με άριστα355. Δε

348 Βοσπορίας Φόρμιγγος, Η Φόρμιγξ εν Κωνσταντινουπόλει, Φόρμιγξ, Αθήνα, 15-30
6.1908.
349 Γ. Παχτίκου, Η εκκλησιαστική Μουσική Σχολή του Φαναριού, Μουσική, 
Κωνσταντινούπολη, 1912, σελ.199-200.
350 Αυτή η συγχώνευση κατά τους μουσικούς κύκλους της Πόλης ήταν και αναστολή της 
λειτουργίας του Συλλόγου και της Σχολής, Ανωνύμου, Η Μουσική ανά τον Ελληνισμόν, 
Μουσική1914, σελ. 30-31.
351Γ. Παχτίκου, Η εκκλησιαστική Μουσική Σχολή του Φαναριού, Μουσική, 
Κωνσταντινούπολη, 1912, σελ. 247-248.
352 Θεοχ. Ανεστίδη, Ευστάθιος Βιγγόπουλος, Άρχων Λαμπαδάριος της Μεγάλης του 
Χριστού Εκκλησίας (1882-1938), Οι Ψάλτες του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ό.π., σελ.39.
353 Ανωνύμου, Εκκλησιαστική Μουσική Σχολή, Ε.Α. 35(1911), σελ. 164.
354 Ανωνύμου, Εκκλησιαστική Μουσική Σχολή, Ε.Α. 35(1911), σελ. 164.
355 Ανωνύμου, Εκκλησιαστικά Χρονικά, Πατριαρχική Μουσική Σχολή, Ε.Α. 36(1912) σελ. 
331.
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χορηγούνται ούτε αυτή τη σχολική χρονιά τα Απολυτήρια, αλλά μόνο 
αποδεικτικά μάθησης356.

Το σχολικό έτος 1912-1913 η Σχολή έχει συνολικά 111 μαθητές, που 
κατανέμονται ως εξής: πρώτη τάξη 40, δευτέρα τάξη 31, τρίτη τάξη 17 και 
τέταρτη τάξη 23. Αυτή τη χρονιά η Σχολή φιλοξενείται στη Μεγάλη του 
Γένους Σχολή και όλοι σχεδόν οι μαθητές προέρχονται από αυτή357. Στις 
αρχές αυτής της δεκαετίας πρέπει να τοποθετηθεί και η φοίτηση στη 
Σχολή του Συλλόγου του μετέπειτα Πρωτοψάλτη Κωνσταντίνου 
Πρϊγγου358, ο οποίος είχε δάσκαλο το I. Ναυπλιώτη.

Το 1912 αλλάζει ο τρόπος απονομής των πτυχίων της Μουσικής 
Σχολής. Τα πτυχία χορηγούνται σ' αυτούς που επί πλέον υπηρέτησαν και 
ως ψάλτες «επί τινα χρόνον»359, δίχως να καθορίζεται η διάρκεια. Είναι ο 
χρόνος, κατά τον οποίο η κατάσταση του Συλλόγου χαρακτηρίζεται οικτρή 
και από άποψη προγράμματος και από άποψη των διδασκόντων360. Ακόμη 
κατηγορείται και για έλλειψη ενός ενιαίου προγράμματος361.

Ως αποτέλεσμα των τριβών που είχαν προηγηθεί, το Μάιο του 1913 η 
Σχολή όχι μόνο φιλοξενείται στη Μεγάλη του Γένους Σχολή, αλλά υπάγεται 
και διοικητικά σ' αυτή, αφού η Εφορία της τελευταίας είχε αναλάβει και τη 
διοίκηση της Μουσικής Σχολής. Οι τελειοδίδακτοι το Μάιο, που έγιναν και 
πάλι οι καθιερωμένες εξετάσεις με παρουσία πολλών κληρικών, είναι μόλις 
15, από τους οποίους οι 12 πήραν πτυχίο362. Ο συνολικός αριθμός των 
μαθητών ήταν μόλις 45 και ο I. Ναυπλιώτης δέχτηκε κατά τη διάρκεια των 
εξετάσεων την παρατήρηση του Μυτιλήνης Κυρίλλου να μη τους καθοδηγεί 
στην εξεύρεση του τόνου, αλλά να τους αφήσει ελεύθερους363.

Πάντως η λειτουργία της Σχολής του Συλλόγου όλο αυτό το 
προηγούμενο διάστημα των δεκαπέντε περίπου ετών ήταν ικανοποιητική. 
Παρ' όλες τις αντίξοες συνθήκες, λειτούργησε με ικανό αριθμό μαθητών, 
που ήταν κατά μέσο όρο πάνω από 130 κάθε χρόνο.Σχεδόν όλοι οι 
απόφοιτοι αναλάμβαναν υπεύθυνα καθήκοντα ιεροψάλτου σε ναούς της 
Πόλης. Τα παραπάνω είναι ενδεικτικά του ενδιαφέροντος που έδειχναν ο

356Ανωνύμου, Η Μουσική ανά τον Ελληνισμόν, Μουσική 1912,Κωνσταντινούπολη, σελ.309
357 Ανωνύμου, Η Μουσική ανά τον Ελληνισμόν, Μουσική 1912, σελ.30.
358 Είχε γεννηθεί το 1892 και σύμφωνα με το μαθητή και φίλο του Παπαμανωλάκη 
φοίτησε στη Σχολή επί τετραετία, έχοντας δάσκαλο τον Ιάκωβο Ναυπλιώτη, ο οποίος 
δίδασκε πράγματι αυτά τα χρόνια στη Σχολή, Στ. Παπαμανωλάκη, Κωνσταντίνος Πρίγγος, 
Οι Ψάλτες του Οικουμενικού Πατριαρχείου,ό.π., σελ.54.
359 Ανωνύμου, Εκκλησιαστικά χρονικά, Πατριαρχική Μουσική Σχολή, Ε.Α.36(1912), σελ. 
331.
360 Ανωνύμου, Η Μουσική ανά τον Ελληνισμόν, Μουσική 1912, σελ. 64 και σελ. 154, όπου 
ο Παχτϊκος την αποκαλεί «κατ'ευφημισμόν αποκαλούμενη μουσική σχολή».
361 Ανωνύμου, Η Μουσική ανά τον Ελληνισμόν, Μουσική 1912, σελ. 188.
362 Ανωνύμου, Εκκλησιαστικά χρονικά, Εκκλησιαστική μουσική Σχολή, Ε.Α.37(1913), 
σελ.159.
363 Ανωνύμου, Η Μουσική ανά τον Ελληνισμόν, Μουσική 1913,Κωνσταντινούπολη, 
σελ. 149.
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Σύλλογος και το Πατριαρχείο για τη συστηματική καλλιέργεια της 
μουσικής. Το Πατριαρχείο με κόπο πολλές φορές κράτησε εν ζωή τη 
λειτουργία της Μουσικής Σχολής, ξεπερνώντας με τη σοφία που το 
διακρίνει όλες τις κρίσεις που προέκυπταν.

γ.1913-1925, Ο Σύλλογος

Το 1913 μπορεί να θεωρηθεί απαρχή νέων πρωτοβουλιών σχετικά με 
το Σύλλογο και τη Σχολή. Ο Πατριάρχης Γερμανός ο Ε ’ , που είχε ανέβει 
στο θρόνο το Ιανουάριο του 1913, με ειδικό πατριαρχικό πιττάκιο που 
απευθύνει προς τον Μαρωνείας Νικόλαο, αναφέρει ότι με συνοδική 
απόφαση εγκρίθηκε η ανασύσταση του Συλλόγου και εκφράζεται η ευχή 
από τώρα και στο εξής ο Σύλλογος να λειτουργήσει «μετά της 
προσηκούσης επιστημονικής μελέτης, καλλιεργείας και αναπτύξεως του 
παραδεδομένου πατρίου κειμηλίου»364. Ταυτόχρονα με το ίδιο πιττάκιο ο 
Μαρωνείας Νικόλαος τοποθετείται Πρόεδρος και επανέρχεται μετά από 
πολλά χρόνια απουσίας ο Γεώργιος Παπαδόπουλος ως α ' Αντιπρόεδρος365.

Μετά από αυτό, στις 20 Ιουνίου, υπό την προεδρεία του Μαρωνείας 
συνέρχεται η ολομέλεια στην Πατριαρχική Σχολή Μαρασλή, στο Φανάρι, με 
παρουσία τριάντα μελών, και κηρύσσεται η έναρξη και πάλι των εργασιών 
του Συλλόγου366. Στη συνεδρίαση αυτή γίνονται τροποποιήσεις στον 
Κανονισμό του 1903 και σχηματίζονται δύο Επιτροπές. Η μία αποτελείται 
από τρία μέλη, το Γ. Παπαδόπουλο, Φωτ. Παπαδόπουλο και Χαρ. 
Καλογερόπουλο που παραλαμβάνουν τα αρχεία, τη βιβλιοθήκη και την 
περιουσία του Σωματείου. Η άλλη, που είναι επταμελής, αναλαμβάνει την 
υποχρέωση να καταρτίσει χορό πολυμελή, που θα αναλάβει να εμφανιστεί 
«κατά το κρατούν παρ' ημίν πατροπαράδοτον μονωδιακόν σύστημα»367. Ο 
τονισμός του μονωδιακού συστήματος στη συζήτηση αυτή, για το 
σχηματισμό χορωδίας, γίνεται τη στιγμή που αναπτύσσει τη δράση του 
στην Πόλη ο Σταματιάδης και ο οποίος κάνει διάφορες εμφανίσεις με 
τετράφωνα μέλη.

Τον Ιούνιο του 1913 υποβάλλεται σχέδιο νέου Κανονισμού, ο οποίος 
μελετήθηκε από διμελή Επιτροπή, που αποτελούνταν από το Μυτιλήνης

364 Ανωνύμου, Η Μουσική ανά τον Ελληνισμόν, Ανασύστασις του Εκκλησιαστικού 
Μουσικού Συλλόγου, Επιστολή του Οικουμενικού Πατριάρχου Γερμανού, Μουσική 1913, 
σελ. 224-225.
365 Ανωνύμου, Η Μουσική ανά τον Ελληνισμόν, Μουσική 1913, Κωνσταντινούπολη, 
σελ.224.
366 Ανωνύμου, Η Μουσική ανά τον Ελληνισμόν, Μουσική1913, Κωνσταντινούπολη, σελ. 
184.
Χ7Ανωνύμου, Η Μουσική ανά τον Ελληνισμόν, Μουσική, 1913, Κωνσταντινούπολη, 
σελ.185.
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Κύριλλο και από το Χαλδείας Λαυρέντιο368.0 νέος αυτός Κανονισμός, μετά 
την ανασύσταση του 1913, επικυρώθηκε από τον ίδιο τον Πατριάρχη και 
εκτυπώθηκε τον Απρίλιο του 1914, αφού συζητήθηκε και ψηφίστηκε σε 
δύο συνεδριάσεις, στις 27 Αυγούστου του 1913 και στις 6 Μαρτίου του 
1914369. Είχε όμως ήδη συνταχθεί από τις 10 Αυγούστου του 19 1 3370. Ο 
Πατριάρχης Γερμανός προτρέπει το Σύλλογο να εκλέξει και τα λοιπά μέλη 
του Προεδρείου, που τώρα είναι δώδεκα371, και η εντολή αυτή ασφαλώς 
δείχνει και την άμεση εξάρτηση του Συλλόγου από το Πατριαρχείο.

Ο Κανονισμός αυτός του 1914 είναι ο μακροσκελέστατος όλων, και 
αυτών που προηγήθηκαν και αυτών που θα ακολουθήσουν, αποτελείται 
από συνολικά 157 άρθρα, που κατανέμονται σε 19 συνολικά Κεφάλαια372. 
Τα πρώτα δύο Κεφάλαια, που αφορούν τους σκοπούς του Συλλόγου και τα 
άρθρα περί μελών, παραμένουν ίδια, όπως και η αναφορά στους ψάλτες, 
που είναι και πάλι υποχρεωτικά όλοι μέλη του Συλλόγου373.Παραμένουν 
επίσης όμοια τα περί συνεδριάσεων, όπως στους Κανονισμούς του 1899 και 
1903, καθώς και η διαίρεση σε τέσσερις Επιτροπές ( εφορευτική, τεχνική, 
επί του περιοδικού και επί των Διαγωνισμάτων)374.

Μία σημαντική αλλαγή είναι ότι υπάρχει ειδικό Κεφάλαιο «Περί 
διορισμού των ιεροψαλτών εν ταις ιεραίς εκκλησίαις», με το οποίο 
μεταβιβάζονται στο Σύλλογο διάφορες αρμοδιότητες της ΠΚΕκκλΕ, που 
αφορούν τον έλεγχο των ψαλτών κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας 
τους375. Αυτά είναι τα άρθρα 128 έως 133 και αφορούν τις προϋποθέσεις 
των διορισμών των μεταθέσεων και παύσεων από τις ενορίες, που τώρα θα 
εξαρτώνται από το Σύλλογο, τη μετακίνηση κάθε ψάλτη, που πρέπει να 
γίνεται με προηγούμενη γραπτή συνεννόηση με την εκκλησιαστική 
επιτροπή του ναού και όχι αιφνίδια, τις νουθεσίες και συμβουλές στους 
παρεκτρεπομένους του καθήκοντος ψάλτες, που θα γίνονται από το

368 Ανωνύμου, Η Μουσική ανά τον Ελληνισμόν, Μουσική 1913, σελ. 225.
369 Κανονισμός του εν Κωνσταντινουπόλει Εκκλησιαστικού Μουσικού Συλλόγου,
ιδρυθέντος τω 1898, Εν Κωνσταντινουπόλει, 1914, σελ.2.
370 Κανονισμός του εν Κωνσταντινουπόλει Εκκλησιαστικού Μουσικού Συλλόγου, 
ιδρυθέντος τω 1898, Εν Κωνσταντινουπόλει, 1914, σελ.45.
371 Κανονισμός του εν Κωνσταντινουπόλει Εκκλησιαστικού Μουσικού Συλλόγου,
ιδρυθέντος τω 1898, Εν Κωνσταντινουπόλει , 1914,άρθρο 14, σελ.12
372 Κανονισμός του εν Κωνσταντινουπόλει Εκκλησιαστικού Μουσικού Συλλόγου,
ιδρυθέντος τω 1898, Εν Κωνσταντινουπόλει, 1914.
373 Οι ενορίες της Πόλης χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες, ανάλογα με τον πληθυσμό τους 
και αναφέρονται συνολικά 52 ενορίες των οποίων οι ψάλτες είναι υποχρεωτικά τακτικά 
μέλη, Κανονισμός του εν Κωνσταντινουπόλει Εκκλησιαστικού Μουσικού Συλλόγου, 
ιδρυθέντος τω 1898, Εν Κωνσταντινουπόλει, 1914, άρθρα 3-13, σελ.8,9-11.
374 Κανονισμός του εν Κωνσταντινουπόλει Εκκλησιαστικού Μουσικού Συλλόγου,
ιδρυθέντος τω 1898, Εν Κωνσταντινουπόλει, 1914,άρθρ.47-54, Κεφ. Ε ' ,  σελ.19-21.
374 Είναι το Κεφ. Ιστ' που συμπεριλαμβάνει τα άρθρα 128 έως 141, Κανονισμός του εν 
Κωνσταντινουπόλει Εκκλησιαστικού Μουσικού Συλλόγου, ιδρυθέντος τω 1898, Εν 
Κωνσταντινουπόλει, 1914,σελ.36-41.

239



Προεδρείο. Αυτό, έχει το δικαίωμα να μεταβαίνει στους ναούς,να εποπτεύει 
τα της ψαλτικής και να επιβάλλει σ' όλους τους ψάλτες υποχρεωτικά τη 
συνεισφορά που προβλεπόταν από το «Περί μετοχικού ταμείου» κεφάλαιο 
του Κανονισμού376. Είναι άξιο προσοχής ότι σε κανένα σημείο του 
Κανονισμού αυτού δε γίνεται λόγος για την ΠΚΕκκλΕ, η οποία ανέκαθεν 
ήταν αρμόδια για τα θέματα αυτά.

Σχετικά με τα άρθρα «Περί Εκκλησιαστικής Μουσικής Σχολής» του 
Κανονισμού του 1914, παρατηρούμε ότι τώρα αυτά είναι συνολικά 31 
αντί των 34, που ήταν στον Κανονισμό του 1903, και 29, που ήταν στον 
Κανονισμό του 1899. Οι σχετικές διαφορές με αυτόν του 1903 είναι ότι 
τώρα στους πόρους της Σχολής συγκαταλέγεται και το αντίτιμο του 
εισιτηρίου εγγραφής όλων των μαθητών της Σχολής377, κάτι που στον 
Κανονισμό του 1903 προβλεπόταν μόνο για τους τελειοδίδακτους. Ακόμη 
γίνεται απάλειψη ενός άρθρου, που υπήρχε στον Κανονισμό του 1903 και 
που καθόριζε το μισθό των μουσικοδιδασκάλων378,και υπάρχει συγχώνευση 
άλλων άρθρων για την παρουσία των διδασκόντων και το θέμα της 
πειθαρχίας. Ουσιαστική αλλαγή υφίστανται και τα έτη της φοίτησης στη 
Σχολή,που τώρα γίνονται τρία379.

Τα δύο νέα Κεφάλαια, περί Επικουρικού και Μετοχικού Ταμείου, 
καταλαμβάνουν τα άρθρα 134-141 για το επικουρικό και άρθρα 142-155 
για το μετοχικό και είναι τα προτελευταία άρθρα, πριν από το 
ακροτελεύτιο άρθρο Περί του κύρους του Κανονισμού380. Αυτά τα δύο 
Κεφάλαια, με αποκλειστικά οικονομικά θέματα, καθορίζουν με πραγματική 
οικονομική λογική και σαφήνεια τις κατηγορίες μετόχων που σχηματίζονται 
ανάλογα με τα ποσά που θα δίνουν οι ψάλτες στο Σύλλογο381. Καθορίζουν 
επίσης τους πόρους του μετοχικού ταμείου382 και ορίζουν τις εισφορές στο

376 Κανονισμός του εν Κωνσταντινουπόλει Εκκλησιαστικού Μουσικού Συλλόγου,
ιδρυθέντος τω 1898, Εν Κωνσταντινουπόλει, 1914, 37-40.
377 Κανονισμός του εν Κωνσταντινουπόλει Εκκλησιαστικού Μουσικού Συλλόγου,
ιδρυθέντος τω 1898, Εν Κωνσταντινουπόλει, 1914, άρθρ.86, σελ.27.
378 Κανονισμός του εν Κωνσταντινουπόλει Εκκλησιαστικού Μουσικού Συλλόγου,
ιδρυθέντος τω 1898, Εν Κωνσταντινουπόλει, 1903, άρθρο 77,σελ. 26
379 Κανονισμός του εν Κωνσταντινουπόλει Εκκλησιαστικού Μουσικού Συλλόγου,
ιδρυθέντος τω 1898, Εν Κωνσταντινουπόλει, 1914, άρθρο 62, σελ.22.
380 Είναι το Κεφ. ΙΗ - , Κανονισμός του εν Κωνσταντινουπόλει Εκκλησιαστικού Μουσικού 
Συλλόγου, ιδρυθέντος τω 1898, Εν Κωνσταντινουπόλει 1914, σελ.41-45.
381 Οι κατηγορίες των μετόχων είναι τέσσερις, ανάλογα με τα μηνιαία ποσά που θα δίνουν, 
10,20,30,40 γρόσια, Κανονισμός του εν Κωνσταντινουπόλει Εκκλησιαστικού Μουσικού 
Συλλόγου, ιδρυθέντος τω 1898, Εν Κωνσταντινουπόλει, 1914, σελ.41.
382 Ως πόρος λογίζεται συν τοις όλλοις και «οι τόκοι και οι κερδίζοντες λαχνοί των 
λαχειοφόρων Ομολογιών της Αιγυπτιακής Κτηματικής Τραπέζης», που είχαν αγοραστεί 
από τη δωρεά των 100 λιρών Αγγλίας, δωρεά που είχε κάνει ο Κωνσταντίνος ο Ε ' προς 
το Σύλλογο, Κανονισμός του εν Κωνσταντινουπόλει Εκκλησιαστικού Μουσικού Συλλόγου, 
ιδρυθέντος τω 1898, Εν Κωνσταντινουπόλει, 1914, Κεφ. ΙΗ ',  Περί Μετοχικού Ταμείου, 
σελ.41-42.
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επικουρικό Ταμείο για να μπορούν να λάβουν συντάξεις383. Προβλέπουν 
συγχρόνως και τα οικονομικά οφέλη που θα έχουν οι ψάλτες και οι 
κληρονόμοι όσων θα συμμετάσχουν στις αυξήσεις του μετοχικού 
Κεφαλαίου384.

Η αγωνία της διοίκησης του Συλλόγου για εξεύρεση πόρων είναι 
εμφανής στη θέσπιση αυτών των διατάξεων, καθώς όλα τα προηγούμενα 
έτη ο Σύλλογος αντιμετώπισε πολλές οικονομικές δυσκολίες. Και αυτές 
όμως οι τροποποιήσεις δεν έφεραν το προσδοκώμενο αποτέλεσμα και 
καταργήθηκαν στην πράξη και στην ουσία μετά από λίγα χρόνια.

Το Μάιο του 1914 γίνονται ανακατατάξεις στο Σύλλογο και στη 
Σχολή. Μετά από συνεδρίαση που έγινε υπό την προεδρεία του 
Προικοννήσου Νικοδήμου, εκλέχτηκαν τα μέλη συνολικά τεσσάρων 
επιτροπών, αλλά και οι αντιπρόεδροι του Συλλόγου. Έτσι ο Γ.
Παπαδόπουλος και ο I. Ναυπλιώτης εκλέγονται αντιπρόεδροι, οι Γ. 
Παχτίκος, Β. Πανοικίδης και Θ. Θωΐδης μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής 
της Μουσικής Σχολής, οι Ν. Καμαράδος, Γ. Παπαδόπουλος, Βασ. 
Ονουφριάδης, Γ.Πρωγάκης, Φωτ. Παπαδόπουλος, Βασίλειος Καμαράδος, 
Νικ. Βλαχόπουλος, Δημ. Βαφειάδης και X. Καλογερόπουλος μέλη της 
Τεχνικής Επιτροπής, οι Ν. Καμαράδος, Νικ. Ραιδεστινός, Γ. Παπαδόπουλος, 
Χρ. Πασχάλης, Δημ. Φωκαεύς και Ευστ. Βιγγόπουλος385 μέλη της επί των 
Διαγωνισμάτων Επιτροπής και τέλος οι Ν. Βασιλειάδης, Γ. Παπαδόπουλος, 
I. Χατζηκωστής, Θ. Οκουμούσογλους, Δημ. Βουτσινάς και Δημ.
Μπαλαμπάνης μέλη της επί του περιοδικού Επιτροπής386. Στην εκδήλωση 
αυτή ακόμα εκφράστηκε η πεποίθηση ότι σύντομα θα γίνει η ανέγερση 
ιδιόκτητου κτιρίου της Σχολής387, κάτι που όμως δεν πραγματοποιήθηκε.

Το έτος 1916 η ΠΚΕκκλΕ, με την ευκαιρία ενός νέου της 
Κανονισμού, συζητά το ενδεχόμενο να αφαιρεθούν από το Σύλλογο 
αρκετές από τις αρμοδιότητες που αναφέραμε παραπάνω, καθώς ο ΕΜΣ με 
τον Κανονισμό του 1914 είχε πάρει υπό την εποπτεία του και τα θέματα
των ψαλτών, κάτι που παραδοσιακά ανήκε στην Πατριαρχική Κεντρική
Εκκλησιαστική Επιτροπή388. Η συζήτηση προκλήθηκε με αφορμή τον

383 Οι ψάλτες πρέπει να δίνουν το 2% του μηνιαίου μισθού τους, προκειμένου αυτοί και οι 
οικογένειές τους να έχουν δικαίωμα για σύνταξη, Κανονισμός του εν Κωνσταντινουπόλει 
Εκκλησιαστικού Μουσικού Συλλόγου, ιδρυθέντος τω 1898, Εν Κωνσταντινουπόλει, 1914, 
Κεφ. Ι Ζ ',  περί Επικουρικού Ταμείου, σελ. 38-41.
384 Κανονισμός του εν Κωνσταντινουπόλει Εκκλησιαστικού Μουσικού Συλλόγου, 
ιδρυθέντος τω 1898, Εν Κωνσταντινουπόλει, 1914, σελ.44.
385 Ήταν μουσικός με συνθετικό έργο, το οποίο μάλιστα είθελε να το περάσει από την 
έγκριση του ΕΜΣ, Θ. Ανεστίδη, Ευστάθιος Βιγγόπουλος, Οι Ψάλτες του Οικουμενικού 
Πατριαρχείου, Αθήνα, 1996, σελ.48.
386 Ανωνύμου, Η Μουσική ανά τον Ελληνισμόν, Ο Εκκλησιαστικός Μουσικός Σύλλογος, 
Μουσική 1914, Κωνσταντινούπολη, σελ. 175.
387 Ανωνύμου, Η Μουσική ανά τον Ελληνισμόν, Ο Εκκλησιαστικός Μουσικός Σύλλογος, 
Μουσική 1914, Κωνσταντινούπολη, σελ.175.
388 Πρακτικά ΠΚΕκκλΕ, Κώδικας 1913-1916, Συνεδρίαση 15.9.1916, σελ. 502.
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εσπευσμένο, κατά τη γνώμη της ΠΚΕκκλ.Επιτροπής, διορισμό Επόπτου από 
το Σύλλογο με πατριαρχικό πιττάκιο. Μ' αυτό τον τρόπο ο Σύλλογος 
αφαιρούσε δικαιοδοσίες από την ΠΚΕκκλΕ, ελέγχοντας αυτός τους ψάλτες, 
κάτι βέβαια που προβλεπόταν από τον Κανονισμό του Συλλόγου. Κατά 
την άποψη όμως της Επιτροπής η ίδια καταντούσε θεραπαινίδα του ΕΜΣ και 
έτσι προκαλούνταν δυαρχία389. Τελικά η ΠΚΕκκλΕ αποφασίζει να
παραπέμψει το θέμα στον Πατριάρχη «μετά της παρακλήσεως όπως οι 
ιεροψάλται υπό πάσαν έποψιν εξαρτώνται υπό της ΠΚΕκκλΕ και προς άρσιν 
της διαφωνίας μεταξύ του Κανονισμού του Εκκλησιαστικού Μουσικού 
Συλλόγου και της ΠΚΕκκλΕ μεταρρυθμισθή και τροποποιηθή το σχετικόν 
περί ψαλτών κεφόλαιον του Μουσικού Συλλόγου και είτι άλλο 
συναφές»390.

Στα 1917 έρχεται στην επιφάνεια το θέμα της αυτονομίας ή μη του 
ΕΜΣ ή της εξάρτησής του από την ΠΚΕκκλΕ. Αφορμή στάθηκε η απόφαση 
της ΠΚΕκκλ.Επιτροπής να επιβάλει την πληρωμή οφειλομένων χρημάτων 
στο Λαμπαδάριο Ευστάθιο Βιγγόπουλο, με τρόπο που εκείνη επιθυμούσε. Ο 
ΕΜΣ όμως με επιστολή του προς την ΠΚΕκκλΕ διαμαρτύρεται για την 
επέμβαση αυτή, λέγοντας ότι «τα καθυστερούμενα τω Μουσικολογιωτάτω 
Λαμπαδαρίω θα πληρωθώσιν εκ των εισπράξεων των καθυστερουμένων 
μηνιαίων δόσεων των υποδειχθέντων ιεροψαλτών»391, όπως το επέβαλλε ο 
Κανονισμός του ΕΜΣ στην περίπτωση παρομοίων χρεών. Τελικά η ΠΚΕκκλΕ 
δέχεται μεν να ανακαλέσει την απόφασή της, λέγοντας ότι από τάση 
υποστήριξης των ψαλτών επενέβη και ότι η πρόθεσή της ήταν να 
υποστηρίξει το Σύλλογο, από την άλλη όμως διακόπτει κάθε οικονομικής 
υφής συνεργασία με τον ΕΜΣ, αποφασίζοντας με έκθεσή της να 
αναφερθούν τα παραπάνω στο Μουσικό Σύλλογο392.Μετά από λίγες μέρες ο 
Σύλλογος με επιστολή του ρωτά την ΠΚΕκκλΕ, αν είναι όντως ανεξάρτητος 
από αυτή και αν έχει το δικαίωμα να εφαρμόζει χωρίς επεμβάσεις, τα 
άρθρα του Κανινισμού του393

Το 1918 έχουμε και πάλι ένα νέο Κανονισμό επί της πατριαρχίας του 
Γερμανού του Ε ’ , που έχει ΙΣΤ ’ Κεφάλαια και συνολικά 130 άρθρα, ο 
οποίος όμως δεν τυπώνεται στο Πατριαρχικό, αλλά σε ιδιωτικό 
τυπογραφείο394. Εδώ παρατηρούμε ότι ο Κανονισμός αυτός έχει 
πανομοιότυπα τα πρώτα φύλλα του με τον Κανονισμό του 1914, καθώς και 
τ ις ίδιες εγκρίσεις επί Πατριάρχου Γερμανού, τις ίδιες ημερομηνίες και 
αποφάσεις της Συνόδου, αλλά ταυτόχρονα έχει και δύο ουσιαστικές

389 Πρακτικά ΠΚΕκκλΕ, Κώδικας 1913-1916, Συνεδρίαση 15.9.1916, σελ.503.
390 Πρακτικά ΠΚΕκκλΕ, Κώδικας 1913-1916, Συνεδρίαση 15.9.1916, σελ.503.
391 Πρακτικό ΠΚΕκκλΕ, Κώδικας 1916-1919, Συνεδρίαση 10.8.1917, σελ. 138, 139.
392 Πρακτικό ΠΚΕκκλΕ, Κώδικας 1916-1919, Συνεδρίαση 10.8.1917, σελ.140.
393 Πρακτικό ΠΚΕκκλΕ, Κώδικας 1916-1919, Συνεδρίαση 18.8.1917, σελ.135.
394 Κανονισμός του εν Κωνσταντινουπόλει Εκκλησιαστικού Μουσικού Συλλόγου, 
ιδρυθέντος τω 1898, Εν Κωνσταντινουπόλει, 1918, (τύποις Αριστοβούλου).
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διαφορές από αυτόν: Απαλείφονται τρία συνολικά Κεφάλαια, που υπήρχαν 
στον προηγούμενο Κανονισμό, το περί διορισμού των Ιεροψαλτών, το περί 
Επικουρικού και το περί Μετοχικού Ταμείου. Το «περί Διορισμού των 
Ιεροψαλτών», με το οποίο είχε γίνει η εκχώρηση των δικαιωμάτων της 
ΠΚΕκκλΕ προς το Σύλλογο, καταργείται, δίχως να έχει εφαρμοστεί στην 
πράξη. Πρόκειται, όπως γίνεται φανερό, περί ανατύπωσης του Κανονισμού 
του 1914 με την απάλειψη των παραπάνω Κεφαλαίων, αλλά και με άλλες 
αλλαγές. Απ' ό,τι φαίνεται ο Κανονισμός αυτός δεν ψηφίστηκε σε ειδική 
συνεδρία, καθώς δεν έχει τέτοιες ενδείξεις, αλλά ούτε και γίνεται λόγος 
στις πηγές της εποχής για ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Η διάρκεια σπουδών της Μουσικής Σχολής στον Κανονισμό αυτό 
παραμένει τρία χρόνια και η φοίτηση στη Σχολή δεν είναι δωρεάν, καθώς 
καθιερώνεται το υπό της «εφορευτικής επιτροπής οριζόμενον δικαίωμα 
εισιτηρίου», και το δικαίωμα του Απολυτηρίου, το οποίο μέχρι τώρα ήταν η 
μοναδική επιβάρυνση των μαθητών μέχρι το 1903395. Όσον αφορά τα έτη 
σπουδών, από το σχ. έτος 1915-16 έγιναν και πάλι τέσσερα396. Διατηρείται 
ακόμη η καθημερινή διδασκαλία και η κλίμακα της βαθμολογίας που είναι 
Άριστα, Πάνυ καλώς και Καλώς397.Στο «Περί Εκκλησιαστικής Μουσικής» 
κεφάλαιο, εκεί που γίνεται αναφορά στους πόρους της Σχολής, υπάρχει η 
προσθήκη ότι το χρηματικό ποσό, που προέρχεται από την περιαγωγή του 
δίσκου του Συλλόγου κατά την επέτειο εορτή, είναι τώρα πόρος της 
Μουσικής Σχολής398.

Η Χορωδία του Συλλόγου ήταν κάτι που απασχόλησε πριν από 
αρκετά χρόνια το Σύλλογο, αλλά σχηματίστηκε μόλις το 1918 και έκανε 
εμφανίσεις σε ναούς της Πόλης, ως άμυνα της εκκλησιαστικής απέναντι 
στην τετράφωνη χορωδία, που εκείνο τον καιρό εκδήλωνε τάσεις 
επικράτησης. Συγκεκριμένα μία πολυπληθής χορωδία του Συλλόγου 
έψαλε στις 24 Ιουνίου στο Βεβέκι της Πόλης και την 1η Ιουλίου στην 
Παναγία Καφατιανή Γαλατά399. Τον ίδιο χρόνο στις 14 Μαρτίου ο Σύλλογος 
έστειλε εγκύκλιο προς τους επιτρόπους της Παναγίας του Πέρα, για να 
τους αποτρέψει να εισαγάγουν την τετραφωνία στο ναό τους και να τους 
παρακαλέσει να μεριμνήσουν για τη δημιουργία χορών τουλάχιστον δέκα 
μελών «εκατέρωθεν». Ο χορός έπρεπε να εκγυμναστεί συστηματικά από 
τον α ' ψάλτη του ναού ή να κληθεί κάποιος μουσικοδιδάσκαλος400. Η

395 Κανονισμός του εν Κ Κωνσταντινουπόλει Εκκλησιαστικού Μουσικού Συλλόγου,
ιδρυθέντος τω 1898, Εν Κωνσταντινουπόλει, 1918, άρθρ. 63, σελ.20.
396 Ιδές «1914-1924, η Σχολή» του παρόντος.
397 Κανονισμός του εν Κωνσταντινουπόλει Εκκλησιαστικού Μουσικού Συλλόγου,
ιδρυθέντος τω 1898, Εν Κωνσταντινουπόλει, 1918, άρθρ.83, σελ.23.
398 Κανονισμός του εν Κωνσταντινουπόλει Εκκλησιαστικού Μουσικού Συλλόγου,
ιδρυθέντος τω 1898, Εν Κωνσταντινουπόλει, 1918, άρθρο 87, σελ. 24.
399 Παγκ. Βατοπαιδινού, Η εναρμόνισις, ό.π., σελ.58-60.
400 Παγκ. Βατοπαιδινού, Η εναρμόνισις, ό.π., σελ.52-55.
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εγκύκλιος αυτή είχε σταλεί με την έγκριση του Πατριαρχείου και 
προσπαθούσε να συνδέσει ιστορικά την εκκλησιαστική μουσική με τις 
βυζαντινές της ρίζες401.

Το 1920 τυπώνεται και πάλι ένας νέος Κανονισμός, ο οποίος δεν έχει 
καμία χρονολογία ψήφισης ή έγκρισής του από το Πατριαρχείο, καθώς τη 
χρονιά αυτή δεν υπάρχει Πατριάρχης στο θρόνο402. Ο Κανονισμός αυτός 
του 1920 αποτελείται συνολικά από 132 άρθρα, που κατανέμονται σε 16 
Κεφάλαια. Η δομή των Κεφαλαίων ακολουθεί αυτήν των προηγουμένων, 
αλλά υπάρχουν και ορισμένες τροποποιήσεις.

Στο περί μελών Κεφάλαιο δεν υπάρχει πλέον η υποχρέωση όλων των 
ψαλτών της Αρχιεπισκοπής να είναι μέλη του Συλλόγου, αλλά ούτε και η 
αναφορά στις ενορίες και στις κατατάξεις τους403. Μέλη μπορούν να είναι 
όσοι ομογενείς διαμένουν στην Πόλη, αλλά και στα προάστια, «ζηλωτές» 
της πατρίου μουσικής, και αυτοί που πληρώνουν είκοσι γρόσια το μήνα ως 
συνδρομή404. Διατηρούνται όμως αναλλοίωτες οι κατατάξεις των μελών σε 
τακτικά, έκτακτα, αντεπιστέλλοντα και επίτιμα, όπως και κατά τα 
προηγούμενα χρόνια405.

Στο άρθρο 15, που και στον προηγούμενο Κανονισμό μνημόνευε τον 
Πατριάρχη ως ανώτατο προστάτη του Συλλόγου, τώρα προστίθεται και η 
φράση «...επίτιμος δε Πρόεδρος ο Μέγας Κυβερνήτης της Ελλάδος και 
Αρχηγός της Φυλής κύριος Ελευθέριος Βενιζέλος»406.'Οπως γίνεται 
φανερό, τα γεγονότα της εποχής και οι πολιτικές ανακατατάξεις δεν ήταν 
δυνατό να αφήσουν ανεπηρέαστο το Σύλλογο και τη Σχολή του. 
Δεδομένης της δράσης του Ελευθερίου Βενιζέλου και της συμπάθειας που 
έτρεφε γ ι' αυτόν ο Ελληνισμός της Πόλης407, ήδη το 1918 ο ΕΦΣ της 
Πόλης τον είχε ανακηρύξει ισόβιο πρόεδρό του408. Το ίδιο κάνει τώρα και ο 
Εκκλησιαστικός Μουσικός Σύλλογος σ' αυτό τον Κανονισμό του 1920. Η

401 Παγκ. Βατοπαιδινού, Η εναρμόνισις, ό.π., σελ.54.
402 Κανονισμός του εν Κωνσταντινουπόλει Εκκλησιαστικού Μουσικού Συλλόγου,
ιδρυθέντος τω 1898, Εν κωνσταντινουπόλει 1920.
^Κανονισμός του εν Κωνσταντινουπόλει Εκκλησιαστικού Μουσικού Συλλόγου, ιδρυθέντος 
τω 1898, Εν Κωνσταντινουπόλει 1920.
404 Κανονισμός του εν Κωνσταντινουπόλει Εκκλησιαστικού Μουσικού Συλλόγου,
ιδρυθέντος τω 1898, Εν Κωνσταντινουπόλει 1920, σελ.6.
405 Κανονισμός του εν Κωνσταντινουπόλει Εκκλησιαστικού Μουσικού Συλλόγου,
ιδρυθέντος τω 1898, Εν Κωνσταντινουπόλει 1920,άρθρα 5-8, σελ.6.
406 Κανονισμός του εν Κωνσταντινουπόλει Εκκλησιαστικού Μουσικού Συλλόγου,
ιδρυθέντος τω 1898, Εν Κωνσταντινουπόλει 1920,σελ. 8.
407 Τα μπαλκόνια των σπιτιών στην Πόλη είχαν στολιστεί με εικόνες του Ε. Βενιζέλου και 
στα σχολεία τα παιδιά έψελναν «Βενιζέλε μας, πατέρα της πατρίδας, Βενιζέλε μας, πατέρα 
της φυλής, ζήτω, ζήτω ο Βενιζέλος», Σ. Βαφειάδη, Ένας Πολίτης θυμάται, Αθήνα, 1998, 
σελ.10-11.
408 Κ. Μαμμώνη, Ο Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως, ο Βενιζέλος 
και η μικρασιατική Εκστρατεία, Αθήνα, 1983. Ανάτυπο από το Δελτίο Κέντρου 
Μικρασιατικών Σπουδών, σελ. 291.
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ανακήρυξη όμως του Βενιζέλου σε επίτιμο πρόεδρο και ανώτατο προστάτη 
του Συλλόγου είχε γίνει ήδη πριν το 1920, καθώς στο αναλυτικό 
πρόγραμμα των μαθημάτων του 1919-1920 υπάρχει η χαρακτηριστική 
παράγραφος πριν από τα ονόματα του Προεδρείου, η οποία αναφέρει: 
«Επίτιμος πρόεδρος και ανώτατος προστάτης του Εκκλησιαστικού μουσικού 
Συλλόγου, ο Μέγας Κυβερνήτης και Πρωθυπουργός της Ελλάδος»409.

Τα μέχρι τώρα άρθρα περί Εκκλησιαστικής Μουσικής Σχολής φέρουν 
τώρα τον τίτλο Περί Εκκλησιαστικών Μουσικών Σχολών, καθώς τη χρονιά 
αυτή είχαν ιδρυθεί δύο Παραρτήματα της μουσικής Σχολής σε δύο 
περιοχές, που κατοικούνταν από πολλούς Ομογενείς, στο Κοντοσκάλι και 
στο Σταυροδρόμι. Τα άρθρα είναι συνολικά 31, όπως ο Κανονισμός του 
1918, χωρίς να έχουν οποιαδήποτε μεταβολή. Ο Σύλλογος συνεχίζει τη 
λειτουργία του και κατά τα επόμενα χρόνια και μάλιστα το 1921 
αναφέρεται ότι υπάρχουν τέσσερις πολυπληθείς επιτροπές: Η τεχνική, η επί 
του περιοδικού και η επί των διαγωνισμάτων, που ήδη υπήρχαν, αλλά και 
μία επί του «Νέου θεωρητικού», το οποίο ετοιμαζόταν από πολλά χρόνια, 
σύμφωνα με μαρτυρία της εποχής410.

Στα 1923, τότε που το κλίμα υπέρ της τετραφωνίας ήταν ευνοϊκό όσο 
ποτέ, ο Σύλλογος υποβάλλει προς τον Πατριάρχη Μελέτιο τον Δ ' ένα 
Υπόμνημα μετά από πατριαρχική προτροπή, που καταπολεμά τις τάσεις 
εναρμονισμού που επικρατούσαν εκείνο τον καιρό411. Στο υπόμνημα αυτό, 
που είναι ένα από τα τελευταία επίσημα κέμενα του Συνδέσμου, οι 
συντάκτες του αναφέρουν ότι λόγω των εκτάκτων εθνικών περιστάσεων 
δεν έλαβαν θέση στο θέμα της εναρμόνισης της μουσικής, που από 
δεκαετίας περίπου προσπαθεί να επιβάλει ο Σταματιάδης, και ότι μετά και 
από πολλές συζητήσεις, που έγιναν στη Σύνοδο, αποφασίζει να υποβάλει 
αυτό το Υπόμνημα δίχως χρονοτριβή412. Ο Σύλλογος κάνει μία ιστορική

409 Αναλυτικόν Πρόγραμμα των εν ταις Εκκλησιαατικαίς Μουσικαίς Σχολαίς του εν τοις 
Πατριαρχείοις Εκκλησιαστικού Μουσικού Συλλόγου, διδαχθησομένων μαθημάτων κατά το 
σχολικόν έτος 1919-1920,Εν Κωνσταντινουπόλει 1919, σελ.13.
410 Την επιτροπή αυτή αποτελούσαν οι Γ. Παπαδόπουλος, Ν. και Β. Καμαράδος, ο Θ. 
ΘωΤδης, ο Γ. Πρωγάκης και ο Ν. Βλαχόπουλος, Αναλυτικόν Πρόγραμμα των εν ταις εν 
Φαναρίω, Σταυροδρομίω και Κοντοσκαλίω Εκκλησιαστικαίς Μουσικαίς Σχολαίς του εν τοις 
Πατριαρχείοις Εκκλησιαστικού Μουσικού Συλλόγου διδαχθησομένων μαθημάτων κατά το 
σχολικόν έτος 1920-1921, Εν Κωνσταντινουπόλει 1921, σελ.14. Ο Παγκράτιος αναφέρει 
ειρωνικά για το θεωρητικό: «Από εικοσαετίας και πλέον ο Ν. Καμαράδος και ο Γ. 
Παπαδόπουλος συνεργαζόμενοι συγγράφουσι το νέον μέγα θεωρητικόν της εκκλ. 
Μουσικής και μέχρι σήμερον δεν κατόρθωσαν να φέρωσιν αυτό εις φως, διότι εστίν άξιον 
του σκότους εν ώ θάπτεται», Παγκρατίου Βατοπαιδινοϋ, Η εναρμόνισις της Βυζαντινής 
Εκκλησιαστικής μουσικής, ό.π., σελ.71.
411 Υπόμνημα του εν Κωνσταντινουπόλει Εκκλησιαστικού Μουσικού Συλλόγου, προς την 
Α.Θ. Παναγιότητα τον Οικουμενικόν Πατριάρχην Μελέτιον τον Δ ’ , Εν Κωνσταντινουπόλει 
εκ του Πατριαρχικού τυπογραφείου, 1923.
412 Υπόμνημα του εν Κωνσταντινουπόλει Εκκλησιαστικού Μουσικού Συλλόγου,1923,ό.π., 
σελ.8.
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αναδρομή οτο θέμα της καταπολέμησης της τετραφωνίας από το 
Πατριαρχείο και στη συνέχεια προσπαθεί με μουσικολογικά επιχειρήματα 
να πείσει τον Πατριάρχη ότι είναι ανέφικτο να προσπαθεί κανείς να 
εναρμονίσει τη μουσική μας, φέρνοντας παράδειγμα τα ίδια τα λόγια του 
Σταματιάδη, που φέρεται να είπε, ότι τα αποτελέσματα των προσπαθειών 
του είναι μέτρια413. Αναλύει τις αντιφάσεις του ιδίου, όπως πιστεύει,και τις 
γνώμες Δυτικών και Ελλήνων μουσικών υπέρ της εκκλησιαστικής. Ακόμη 
εκφράζει την απορία του για το ότι, ενώ στη Δύση γίνονται προσπάθειες για 
την επικράτηση του Γρηγοριανού άσματος που είναι συγγενικό με την 
«Δαμασκίνειο μουσική», εμείς οι «ομογενείς νεωτερισταί» ακολουθούμε 
τις ιδέες του «ψευδοπολιτισμού» και καταδικάζουμε σε θάνατο την εθνική 
μας μουσική414. Καταλήγει με τις απόψεις του Θεμιστοκλή Πολυκράτη, που 
ανέφερε ότι η βυζαντινή μουσική, αν θελήσει να εναρμονιστεί, θα υποστεί 
ακρωτηριασμό «επιβλαβή των μελών αυτής»415. Ως λύση προτείνει τη 
δημιουργία χορών τουλάχιστον είκοσι ατόμων, δέκα σε κάθε αναλόγιο, 
στον Πατριαρχικό ναό, αλλά και στους ναούς της Πόλης, οι οποίοι θα 
πρέπει να έχουν και «ανά επτά καλλίφωνους παίδας» και να συγκινούν έτσι 
το εκκλησίασμα416. Το κείμενο υπογράφουν ο Καισαρείας Νικόλαος, 
πρόεδρος και ο Γ. Πρωγάκης, ως γραμματεύς.

Είναι εμφανής η προσπάθεια, που κάνει ο Σύλλογος με το Υπόμνημα 
αυτό,για την προάσπιση της εκκλησιαστικής μουσικής με τα ίδια μέσα του 
«αντιπάλου» ρεύματος. Η χορωδιακή εκτέλεση των εκκλησιαστικών ύμνων 
θα αφοπλίσει αυτούς που λένε ότι η εκκλησιαστική είναι μονότονη, 
ρινόφωνη και μονοφωνική και έτσι θα αποδείξει ότι είναι δυνατή η 
ομοιόμορφη εκτέλεση των εκκλησιαστικών ύμνων.

δ.1913-1925, η Σχολή

Μετά την ανασύσταση του Συλλόγου με πατριαρχικό πιττάκιο, αλλά 
και την έγκριση του Κανονισμού του 1914, η λειτουργία της Σχολής 
συνεχίστηκε ομαλά. Το σχολικό έτος αρχίζει το 1914 με καθυστέρηση τον 
Οκτώβριο και φυσικά γίνεται λόγος για την ανασύσταση και της Σχολής, 
όπως και του Συλλόγου417.Στις εφημερίδες της Πόλης δημοσιεύεται

Α13Υπόμνημα του εν Κωνσταντινουπόλει Εκκλησιαστικού Μουσικού Συλλόγου,1923,ό.π., 
σελ.9.
414Υπόμνημα του εν Κωνσταντινουπόλει Εκκλησιαστικού Μουσικού Συλλόγου, 1923, 
ό.π.,σελ.13.
*15Υπόμνημα του εν Κωνσταντινουπόλει Εκκλησιαστικού Μουσικού Συλλόγου, 1923, 
ό.π.,σελ.11.
416Υπόμνημα του εν Κωνσταντινουπόλει Εκκλησιαστικού Μουσικού Συλλόγου, 1923, 
ό.π.,σελ.15.
417 Ανωνύμου, Εκκλησιαστικό χρονικά, Μουσική Σχολή, Ε.Α.38(1914), σελ. 187.
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Εγκύκλιος για να προσέλθουν προς εγγραφή οι μαθητές από όλα τα μέρη 
της Πόλης και από τα προάστια418. Το έτος αυτό, αν και υπάρχει από τους 
μουσικούς κύκλους της Πόλης και πάλι η άποψη ότι η Σχολή του Συλλόγου 
βρίσκεται εν «διαλύσει», είχε εγκριθεί και τεθεί σε ισχύ ο νέος 
Κανονισμός419, αλλά όμως και η Σχολή τώρα αρχίζει να λειτουργεί σε νέες 
βάσεις και με ανανεωμένο πρόγραμμα. Στη Σχολή, η οποία εξακολουθεί να 
φιλοξενείται στη Μεγάλη του Γένους Σχολή, εγγράφονται τη χρονιά αυτή 
και αρκετοί κληρικοί420 και το 1914-1915 η σχολική χρονιά αρχίζει με 
καλούς οιωνούς. Εκδίδεται ειδικό και αξιόλογο Αναλυτικό Πρόγραμμα όλων 
των μαθημάτων, με βάση το οποίο γίνεται η διδασκαλία, αλλά εφαρμόζεται 
και ο προγραμματισμός της ύλης421.Είναι η πρώτη χρονιά που εγκρίνεται 
παρόμοιο Αναλυτικό Πρόγραμμα των μαθημάτων για όλες τις τάξεις422.

Τη χρονιά αυτή διδάσκουν οι Κ. Κλάββας, Γ. Πρωγάκης, 
Φ.Παπαδόπουλος και ο Γ. Παχτίκος423. Είναι η πρώτη φορά από την ίδρυση 
της Σχολής του Συλλόγου που στο διδακτικό προσωπικό δεν 
περιλαμβάνεται ο Ιάκωβος Ναυπλιώτης. Η σχολή λειτουργεί τριτάξια, σε 
κάθε τάξη της διδάσκεται η θεωρία, η πράξη και η ιστορία και στην τρίτη 
τάξη διδάσκεται η ευρωπαϊκή μουσική για πρώτη φορά σε Σχολή 
εκκλησιαστικής μουσικής (γραμμική παρασημαντική)424. Στην πρώτη τάξη 
το πρακτικό μέρος της διδασκαλίας περιλαμβάνει μεταξύ άλλων όλα τα 
απλά ειρμολογικά και διατονικά μέλη, όπως είναι τα κοντάκια, τα 
προσόμοιο, τα Απολυτίκια, τα Καθίσματα, αλλά και αργά ειρμολογικά μέλη, 
όπως ειρμοί Καταβασιών, στίχοι από το Μακάριος Ανήρ και «γραμμαί τινες 
του παπαδικού μέλους»425. Στη δευτέρα τάξη η πράξη της μουσικής 
περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τα Ανοιξαντάρια, τα Μεγάλα Προκείμενα, το 
αργό Αλληλουϊάριο, το Ιδού ο Νυμφίος αργό, το Αλληλουϊάριο του 
Αποστόλου, Πολυελαίους, Δοξολογίες αργές, Χερουβικά, Κοινωνικά και 
πολλά μέλη της παπαδικής426. Στην τρίτη, τέλος, διδάσκονται όλα τα 
ειρμολογικά και στιχηραρικά αργά μέλη, όπως τα αργά Κεκραγάρια, τα 
Δοξαστικά του Ιακώβου, τα αργά Κοινωνικά, η Λειτουργία του Μ. 
Βασιλείου, το Οκτάηχο Θεοτόκε Παρθένε του Μπερεκέτου, το Αναστάσεως

418 Ανωνύμου, Η Μουσική ανά τον ελληνισμόν, Μουσική 1914, σελ. 260.
419 Ανωνύμου, Η Μουσική ανά τον ελληνισμόν, Μουσική 1914, σελ. 122.
420 Ανωνύμου, Η Μουσική ανά τον ελληνισμόν, Μουσική 1914, σελ. 260.
421 Αναλυτικόν Πρόγραμμα των εν τη Μουσική Σχολή του Εκκλησιαστικού Μουσικού 
Συλλόγου διδαχθησομένων μαθημάτων κατά το σχολικόν έτος 1914-15, εν 
Κωνσταντινουπόλει, 1914.
422 Το 1913 ο Παχτίκος είχε διαμαρτυρηθεί για ανυπαρξία συστήματος στη διδασκαλία, 
Ανωνύμου, Η Μουσική ανά τον ελληνισμόν, Μουσική 1913, Κωνσταντινούπολη, σελ.277.
423 Αναλυτικόν Πρόγραμμα, ό.π, εν Κωνσταντινουπόλει, 1914, σελ.12.
424 Αναλυτικόν Πρόγραμμα, ό.π, εν Κωνσταντινουπόλει, 1914, σελ. 9.
425 Αναλυτικόν Πρόγραμμα, ό.π, εν Κωνσταντινουπόλει, 1914, σελ.4-5
426 Αναλυτικόν Πρόγραμμα, ό.π, εν Κωνσταντινουπόλει, 1914, σελ. 6-7.
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ημέρα του Χρυσάφου με το κράτημά του και καλοφωνικοϊ ειρμοί427.Είναι 
αξιοσημείωτο ότι σ' αυτό το Αναλυτικό Πρόγραμμα δεν καθορίζονται τα 
διδακτικά βιβλία.

Το σχολικό έτος 1915-1916 κυκλοφορεί και πάλι ένα αναλυτικό 
πρόγραμμα428, το οποίο δεν παρουσιάζει μεταβολές αξιόλογες, όσον αφορά 
την ύλη429, οι τάξεις όμως τώρα είναι τέσσερις και στο διδακτικό προσωπικό 
της Σχολής υπάρχουν και νέα πρόσωπα, όπως ο Ε. Βιγγόπουλος και ο 
Κίμων Μπέλλας, ένας από τους γνώστες της σχολικής διδακτικής 
πραγματικότητας430. Από τους παλαιούς διδάσκουν ο Φώτιος 
Παπαδόπουλος και επανέρχεται ο Ιάκωβος Ναυπλιώτης στη Δ ' τάξη, καθώς 
και ο Πολυχρόνιος Παχείδης431. Η διδασκαλία της ευρωπαϊκής τώρα γίνεται 
στις τάξεις Γ ' και Δ ' 432. Επίσης καθορίζονται και διδακτικά βιβλία που είναι 
για την πρώτη τάξη, οι Στοιχειώδεις γνώσεις του Φωτίου Παπαδοπούλου, 
το Ειρμολόγιον του Ιωάννου και η Ιστορική Επισκόπησις του Γ. 
Παπαδοπούλου433, για τη Β ' τάξη η Στοιχειώδης διδασκαλία της Μουσικής 
Επιτροπής και ο Απόλλων Μουσηγέτης του Γ. Παχτίκου434, για τη Γ ' τα 
βιβλία της Β 'τάξης συν η Μουσική Συλλογή του Γ. Πρωγάκη435 και για τη 
Δ ' προστίθεται το Δοξαστάριο του Ιακώβου436. Σ ' όλες τις τάξεις τώρα 
διδάσκεται και η τεχνολογία αλλά και η αντιγραφή. Στη Σχολή κατά το 
σχολικό έτος φοίτησαν συνολικά 122 μαθητές, από τους οποίους οι 15 
τελειόφοιτοι της Δ ’ τάξης πήραν το Μάιο του 1916, μετά από τις εξετάσεις, 
τα Απολυτήριά τους437.

Η επί μία διετία λειτουργία αυτή της Σχολής, μετά από την 
ανασύσταση του Συλλόγου, είναι εφάμιλλη, θα μπορούσαμε να πούμε, με 
αυτή των αρχών του αιώνα, καθότι λειτούργησε και τότε αρμονικά.

Κατά το σχολικό έτος 1917-1918 και με βάση το νέο Αναλυτικό 
πρόγραμμα, υπάρχουν και πάλι αλλαγές στο διδακτικό προσωπικό και τα 
διδακτικά βιβλία, αλλά η δομή του θεωρητικού και πρακτικού μέρους της 
ύλης, που διδάσκεται σε κάθε τάξη, παραμένει ή ίδια, όπως στο σχ. έτος

427 Αναλυτικόν Πρόγραμμα, ό.π, εν Κωνσταντινουπόλει, 1914, σελ.8.
428 Αναλυτικόν Πρόγραμμα των εν τη Μουσική Σχολή του Εκκλησιαστικού Μουσικού 
Συλλόγου διδαχθησομένων μαθημάτων κατά το σχολικόν έτος 1915-1916, Εν 
Κωνσταντινουπόλει, 1915.
429 Το πλήρες Πρόγραμμα στο Παράρτημα της παρούσης.
430 Είχε δημοσιεύσει δύο άρθρα στην εφημερίδα Κωνσταντινούπολη, Περί εκκλησιαστικής 
μουσικής,3 και 16.8.1896 και Περί της φωνητικής μουσικής εν τοις ημετέροις σχολείοις, 
15.6.1896.(Δεν κατέστη δυνατό να βρεθούν).
431 Αναλυτικόν Πρόγραμμα, ό.π, εν Κωνσταντινουπόλει, 1915, σελ.14.
432 Αναλυτικόν Πρόγραμμα, ό.π, εν Κωνσταντινουπόλει, 1915, σελ.11.
433 Αναλυτικόν Πρόγραμμα, ό.π, εν Κωνσταντινουπόλει, 1915, σελ.4-5.
434 Αναλυτικόν Πρόγραμμα, ό.π, εν Κωνσταντινουπόλει, 1915, σελ.6-7.
435 Αναλυτικόν Πρόγραμμα, ό.π, εν Κωνσταντινουπόλει, 1915, σελ.8-9.
436 Αναλυτικόν Πρόγραμμα, ό.π, εν Κωνσταντινουπόλει, 1915, σελ.10.
437 Ανωνύμου, Ειδήσεις, Εκκλησιαστική Μουσική Σχολή, Ε.Α.40(1916),σελ. 72.
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1915-16438. Στην Α ’ τάξη τώρα διδάσκουν ο Δημ. Μπαλαμπάνης και ο Γ. 
Παπαδόπουλος, στη Β 'τάξη ο Π. Παχείδης, ο Θεοδ. Θωΐδης και ο Γ. 
Παπαδόπουλος, στη Γ ’ ο Ιάκωβος Ναυπλιώτης και ο κ. Κλάββας το 
πρακτικό μέρος, ο Θ. Θωΐδης τη θεωρία και οι Ανδρές Ξύνδας και Γεώργιος 
Μισαηλίδης την Ευρωπαϊκή και στη Δ ' τάξη ο Ιάκωβος Ναυπλιώτης και ο κ. 
Κλάββας το πρακτικό μέρος, ο δε Θ. Θωΐδης τη θεωρία, ορθογραφία και 
μελοποιΐα.

Τα διδακτικά βιβλία είναι στην Α ' τάξη το Ειρμολόγιο του Ιωάννου 
και το Αναστασιματάριο, καθώς και η Ιστορική Επισκόπισις του Γ. 
Παπαδοπούλου, που διδάσκεται σε όλες τις τάξεις με χρονολογική διαίρεση 
της ύλης, στη Β ' πάλι το Ειρμολόγιο του Ιωάννου και η Στοιχειώδης 
Διδασκαλία του 1881, στην Γ ' τάξη τα βιβλία της Γ ' μαζί με τη Μουσική 
Συλλογή του Γ. Πρωγάκη439. Για την ευρωπαϊκή μουσική, που διδάσκεται 
αυτή τη χρονιά, τα βιβλία είναι ο Μουσιγέτης Απόλλων και η Συλλογή 260 
Δημωδών ασμάτων του Γ. Παχτίκου, η Τερψιχόρη του Μάλτου και τα 
Παιδαγωγικά άσματα του Ιουλίου Έννιγγ. Αξιοσημείωτος είναι και ο 
εμπλουτισμός της ύλης της ευρωπαϊκής μουσικής, που περιλαμβάνει 
μεταξύ άλλων αρμονία, είδη των φωνών, διδασκαλία ανδρικής και 
γυναικείας χορωδίας, γυμνάσματα και όλη τη βασική θεωρία της 
ευρωπαϊκής μουσικής440. Στη Δ ' τάξη, τέλος, τα διδακτικά βιβλία είναι το 
Δοξαστάριο του Ιακώβου, η Μουσική Συλλογή του Γ.Πρωγάκη και το 
τυπικό του Γ. Βιολάκη. Σ ' αυτή την τάξη έχουμε προσθήκες μερικών άλλων 
μαθημάτων, όπως ο Πολυέλαιος του Χουρμουζίου Επί τον ποταμόν με το 
κράτημα, ο Πολυέλαιος Λόγον αγαθόν του Γ.Κρητός, επίσης με το 
κράτημα441. Τα μαθήματα αυτά διδάσκονται και κατά τα επόμενα έτη.

Κατά το Σχολικό έτος 1918-1919 δεν υπήρξε μεταβολή στο 
διδακτικό προσωπικό της Σχολής, που αποτελείται και πάλι από τους I. 
Ναυπλιώτη, Δημ. Μπαλαμπάνη, Θ. Θωΐδη και Π. Παχείδη442. Στους 
αποφοίτους της χρονιάς αυτής συγκαταλέγεται και ο Αθανάσιος 
Κωνσταντινίδης, που διέπρεψε αργότερα ως μουσικοδιδάσκαλος στη Δράμα 
και ανέδειξε πολυάριθμους μαθητές. Δεν πρέπει να διδάχτηκαν τα 
μαθήματα της ευρωπαϊκής μουσικής443.

Τον Ιούνιο του 1919 δίνονται κανονικά τα Απολυτήρια των 
τελειοδιδάκτων σε τελετή, που γίνεται στη Μεγάλη του Γένους Σχολή και

438 Αναλυτικόν Πρόγραμμα των εν τη Εκκλησιαστική Μουσική Σχολή του εν τοις 
Πατριαρχείοις Εκκλησιαστικού Μουσικού Συλλόγου διδαχθησομένων μαθημάτων κατά το 
σχολικόν έτος 1917-1918, Εν Κωνστανιτνουπόλει, 1917.
439 Αναλυτικόν Πρόγραμμα, ό.π, εν Κωνσταντινουπόλει, 1917, σελ.4,6,10,12.
440 Αναλυτικόν Πρόγραμμα, ό.π, εν Κωνσταντινουπόλει, 1917, σελ.8-10.
441 Αναλυτικόν Πρόγραμμα, ό.π, εν Κωνσταντινουπόλει, 1917, σελ.12.
^ Ο ι υπογραφές των διδασκόντων στο Απολυτήριο του μουσικοδιδάσκαλου Αθ. 
Κωνσταντινίδη, έτους 1919, αρχ. οικ. Κωνσταντινίδη, ιδές και Πίνακες.
443 Στο παραπάνω Απολυτήριο δεν υπάρχουν υπογραφές καθηγητών της Ευρωπαϊκής 
Μουσικής.
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για την οποία δόθηκαν ειδικές ατομικές προσκλήσεις444. Στην τελετή αυτή 
γιορτάζεται πανηγυρικά η εικοσαετία από την ίδρυση του Συλλόγου και 
της Σχολής και είναι η χρονιά, κατά την οποία παρουσιάζεται ένα 
πρωτότυπο εορταστικό Πρόγραμμα στη Σχολή. Το πρόγραμμα 
περιλαμβάνει την βράβευση ενός άσματος, που είχε κριθεί κατάλληλο μετά 
από διαγωνισμό, «εις τον Μέγαν Κυβερνήτην και Πρωθυπουργόν της 
Ελλάδος» και το οποίο είχε μελοποιηθεί από τον αδελφό του Νηλέα, 
Βασίλειο Καμαράδο^.Τους στίχους είχε γράψει η Κορνηλία 
Ταβανιώτη446.Διδάχτηκε στους μαθητές της Σχολής, προκειμένου να ψαλεί 
για πρώτη φορά στη γιορτή αυτή της απονομής των Απολυτηρίων, όπως 
επίσης διδάχτηκε και ο Εθνικός Ύμνος της Ελλάδος, αλλά είναι άγνωστο, 
αν αυτός ψάλθηκε447. Χαρακτηριστικό είναι ότι η γιορτή, εκτός από τον 
ύμνο προς το Βενιζέλο, περιλαμβάνει μόνο δύο εκκλησιαστικές ψαλμωδίες, 
αλλά τέσσερα άσματα με πλούσιους υπαινιγμούς για τα τότε πολιτικά 
δεδομένα και τις ελπίδες των Ελλήνων της Πόλης, όπως «Οι Σουλιώτισσες, 
Ο Ραγιάς, ο Μελάς448, Οι Σωτήρες»449Λεν υπάρχει στο πρόγραμμα κανένας 
απολύτως Πολυχρονισμός, κάτι που ήταν σύνηθες κατά το παρελθόν. 
Εικοσαμελής χορωδία υπό το Βασίλειο Ονουφριάδη450 ψάλλει τα 
εκκλησιαστικά, ενώ η ίδια χορωδία υπό τη διεύθυνση του Ν. Καμαράδου 
ψάλλει τα υπόλοιπα δημοτικά τραγούδια του προγράμματος451.

Στο αναλυτικό Πρόγραμμα, που εκδίδεται για το σχολικό έτος 1919
1920452, απουσιάζει παντελώς η ευρωπαϊκή μουσική453, η διάρκεια

444 Ο εν Κωνσταντινουπόλει Εκκλησιαστικός Μουσικός Σύλλογος, (Πρόγραμμα τελετής της 
εικοσαετηρίδος του ΕΜΣ και επιδόσεως των Απολυτηρίων), Κωνσταντινούπολις, 1919.
445 Ο εν Κωνσταντινουπόλει Εκκλησιαστικός Μουσικός Σύλλογος, (Πρόγραμμα τελετής της 
εικοσαετηρίδος του ΕΜΣ και επιδόσεως των Απολυτηρίων), Κωνσταντινούπολις, 1919, 
σελ. 3.
446 Μ. Χατζηαθανασίου, Μουσική Ζωοδόχος πηγή, Νεάπολη(Κρήτη), 1975, σελ.282-283.
447 Ημ. Αρχείο, Ύμνος προς τον Ελευθέριο Βενιζέλο σε εκκλησιαστική παρασημαντική, 
ήχος πλ. δ ' ,  (διά χειρός Συν. Τρυφωνίδη). Βρέθηκε μεταξύ των καταλοίπων του από τα 
χρόνια της φοίτησής του στη Σχολή. Επίσης, Ημ. Αρχείο,του ιδίου ο Εθνικός Ύμνος της 
Ελλάδος. Ιδές Ανέκδοτα μουσικά Κείμενα της παρούσης.
448 Ημ. Αρχείο , Β. Καμαράδου, Δημώδες Άσμα ο Μελάς.Ιδές όλο το άσμα «Ο Μελάς» και 
μέρος του «ο Ραγιάς» στα Ανέκδοτα Κείμενα (μουσικά).
449 Ο εν Κωνσταντινουπόλει Εκκλησιαστικός Μουσικός Σύλλογος, (Πρόγραμμα τελετής της 
εικοσαετηρίδος του ΕΜΣ), ό.π, σελ. 3.
450 Ο Β. Ονουφριάδης (1872-1948) ήταν εγγονός του Ονουφρίου Βυζαντίου, δάσκαλος 
στη μουσική Σχολή του ΕΜΣ και ψάλτης σε πολλούς ναούς της Πόλης. Είχε πολλούς 
μαθητές, Π. Αντωνέλλη, Η Βυζαντινή Εκκλησιαστική μουσική, ό.π., σελ.132.
451 Ο εν Κωνσταντινουπόλει Εκκλησιαστικός Μουσικός Σύλλογος, (Πρόγραμμα τελετής της 
εικοσαετηρίδος του ΕΜΣ), ό.π, σελ. 3.
452 Αναλυτικόν Πρόγραμμα των εν ταις Εκκλησιαστικαίς Μουσικαίς Σχολαίς του εν τοις 
Πατριαρχείοις Εκκλησιαστικού μουσικού Συλλόγου, κατά το σχολικόν έτος 1919-1920, Εν 
Κωνσταντινούπολη, 1919.
453 Ως δικαιολογία αναφέρεται ότι οι μαθητές της μουσικής Σχολής προέρχονται από τη 
Μεγάλη Σχολή, όπου η ευρωπαϊκή διδάσκεται &  όλες τις τάξεις, Αναλυτικόν Πρόγραμμα 
των εν ταις Εκκλησιαστικαίς Μουσικαίς Σχολαίς, ό.π., 1919, σελ.12.
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σπουδών παραμένει ίδια, ενώ στο διδακτικό προσωπικό υπάρχουν διάφορες 
αλλαγές.Ακόμη ιδρύεται ένα Παράρτημα της Σχολής στο 
Σταυροδρόμι(Πέραν), με διαφορετικό διδακτικό προσωπικό, όπου για 
πρώτη φορά διδάσκει και μία γυναίκα454. Η δομή της ύλης και η διαίρεσή 
της στα τέσσερα έτη σπουδών παραμένει ίδια, διδάσκεται θεωρία και πράξη 
σε κάθε τμήμα, ενώ εισάγεται σε κάθε έτος και το μάθημα της χορωδίας455. 
Τη χρονιά αυτή, στην Α ' τάξη διδάσκουν για πρώτη φορά ο Μιχαήλ 
Χατζηαθανασίου, ο Βασίλειος Ονουφριάδης για τη χορωδία σ' όλες τις 
τάξεις και ο Γεώργιος Παπαδόπουλος για την ιστορία σ' όλες τις τάξεις456. 
Στη Β ' τάξη διδάσκουν οι Δημ. Μπαλαμπάνης και ο Πολ. Παχείδης457, στη 
Γ' Ο Π .  Παχείδης και ο Θεόδωρος Θωΐδης458 και στη Δ ' και πάλι ο Β. 
Ονουφριάδης, ο Θ. Θωΐδης459.Τα διδακτικά βιβλία παραμένουν ως έχουν, 
με μοναδική προσθήκη ένα λόγο που είχε εκφωνήσει ο Γ. 
Παπαδόπουλος460.Στο Δ ' έτος προβλέπονται ασκήσεις επί μελών μη 
διδαχθέντων461, όπως ήταν σύνηθες και στα προηγούμενα χρόνια, μετά την 
ανασύσταση του Συλλόγου. Το Μάιο του 1920 δίδονται τα πτυχία στους 
εννέα μόλις τελειοδίδακτους, από τους οποίους οι τέσσερις είναι μαθητές 
της Μεγάλης Σχολής462.

Το σχολικό έτος 1920-1921 το Αναλυτικό πρόγραμμα εκδίδεται με 
σχετική καθυστέρηση και η Σχολή ιδρύει ένα νέο Παράρτημα στο 
Κοντοσκάλι, μία από τις εύρωστες κοινότητες που κατοικείται από πολλούς 
Έλληνες463. Το αναλυτικό πρόγραμμα των μαθημάτων και της ύλης 
παραμένει το ίδιο με τα προηγούμενα έτη, όπως και οι διδάσκοντες. Δε 
δημοσιεύεται η ύλη για την ευρωπαϊκή μουσική στο Αναλυτικό Πρόγραμμα 
αυτής της χρονιάς, καθώς όπως αναφέρεται στο ίδιο, η ευρωπαϊκή 
μουσική διδάσκεται σ' όλες τις τάξεις της Μεγάλης Σχολής από τον Ε.

454 Διδάσκουν ο Β. Ονουφριάδης, ο Γ.Πρωγάκης και η Ζωή Κοτσίδα.
455 Αναλυτικόν Πρόγραμμα των εν ταις Εκκλησιαστικαίς Μουσικαίς Σχολαίς, ό.π., 1919, 
σελ.4.
456 Αναλυτικόν Πρόγραμμα των εν ταις Εκκλησιαστικαίς Μουσικαίς Σχολαίς, ό.π., 1919, 
σελ. 5.
457 Αναλυτικόν Πρόγραμμα των εν ταις Εκκλησιαστικαίς Μουσικαίς Σχολαίς, ό.π., 1919, 
σελ.7.
458 Αναλυτικόν Πρόγραμμα των εν ταις Εκκλησιαστικαίς Μουσικαίς Σχολαίς, ό.π., 1919, 
σελ.9
459 Αναλυτικόν Πρόγραμμα των εν ταις Εκκλησιαστικαίς Μουσικαίς Σχολαίς, ό.π., 1919, 
σελ. 11.
460 Είναι ο λόγος κατά την πρώτη επέτειο του ΕΜΣ, Αναλυτικόν Πρόγραμμα των εν ταις 
Εκκλησιαστικαίς Μουσικαίς Σχολαίς, ό.π., 1919, σελ.8.
461 Αναλυτικόν Πρόγραμμα των εν ταις Εκκλησιαστικαίς Μουσικαίς Σχολαίς, ό.π., 1919, 
σελ.10.
462 Ανωνύμου, Ειδήσεις, Μουσική Εκκλησιαστική Σχολή, Ε.Α.44(1920),σελ. 206.
463 Φέρει ημερομηνία έκδοσης το 1921,Αναλυτικόν Πρόγραμμα των εν ταις εν Φαναρίω, 
Σταυροδρομίω και Κοντοσκαλίω Εκκλησιαστικαίς Μουσικαίς Σχολαίς του εν τοις 
Πατριαρχείοις Εκκλησιαστικού Μουσικού Συλλόγου διδαχθησομένων μαθημάτων κατά το 
σχολικόν έτος 1920-1921, Κωνσταντινουπόλει 1921.
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Φλώρο και έτσι θεωρήθηκε περιττή η διδασκαλία της ξεχωριστά, μια που οι 
μαθητές προέρχονται από τη Μεγάλη Σχολή464. Στο Φανάρι διδάσκουν οι 
Γ. Παπαδόπουλος, Θ. Θωΐδης465,Πολ. Παχείδης, Δημ. Μπαλαμπάνης, Β. 
Ονουφριάδης, Μ. Χατζηαθανασίου, στο Σταυροδρόμι ο Γ. Παπαδόπουλος, ο 
Β. Ονουφριάδης, ο Πολ. Παχείδης και ο Μ. Χατζηαθανασίου, στο δε 
Κοντοσκάλι ο Γ. Παπαδόπουλος και ο Δ. Μπαλαμπάνης466. Δε διδάσκει αυτή 
τη χρονιά η Ζωή Κοτσίδα. Κατά το σχολικό έτος 1921-1922 πρέπει να 
τοποθετηθεί και η διδασκαλία στη Σχολή του Θεοδοσίου Γεωργιάδη, που 
δίδαξε θεωρία, ορθογραφία και μελοποιΐα467.

Το σχολικό έτος 1922-1923 έχουμε και πάλι την επάνοδο του 
Ιακώβου Ναυπλιώτη, που είχε απουσιάσει από το διδακτικό έργο της 
Σχολής από το σχ. έτος 1919-1920, γιατί τότε είχε ο ίδιος ιδρύσει, το 
Σύνδεσμο Ιεροψαλτών. Μαζί του διδάσκουν ακόμα ο Δημ. Μπαλαμπάνης, ο 
Γεώργιος Παπαδόπουλος και ο Β. Ονουφριάδης. Στο τέλος της σχολικής 
χρονιάς αποφοίτησαν από τη σχολή μόνο επτά μαθητές, μεταξύ των 
οποίων και ένας κληρικός468.

Κατά το τελευταίο σχολικό έτος της Σχολής, που είναι το 1924
1925, δίδαξε και ο Τριαντάφυλλος Γεωργιάδης τη μελοποιΐα και τη 
θεωρία469.Μέχρι τα μέσα αυτής της σχολικής χρονιάς, αρχές του έτους 
1925, δίδαξε και ο Θεοδόσιος Γεωργιάδης, που είχε προσληφτεί στην 
αρχή του σχολικού έτους. Επίσης δίδαξε και ο Ιάκωβος Ναυπλιώτης. Στη 
συνέχεια παύτηκαν λόγω «ξένης υπηκοότητας»470. Μετά από αυτή τη 
χρονολογία δεν αναφέρεται λειτουργία της Σχολής.

Όσον αφορά το τέλος της Σχολής αλλά και του Συλλόγου έχουμε να 
παρατηρήσουμε τα ακόλουθα: Την 2° Οκτωβρίου του 1924 ο Γ. 
Παπαδόπουλος απομακρύνεται από τη Σχολή, στην οποία ήταν συνεχώς 
παρόν, με μικρά διαστήματα απουσίας, από την ίδρυσή της. Το γεγονός της 
απομάκρυσής του αναφέρει ο ίδιος, λέγοντας ότι δέχτηκε «υπό την 
πρωτοπορεϊαν των δαιμόνων εκείνων της κολόσεως, του Ιαννή, του 
Ιαμβρή, του Υλζιλό, το ασεβέστερον λάκτισμα, ο δε ταϋτα ιστορών έπιε

464Αναλυτικόν Πρόγραμμα των εν ταις εν Φαναρίω, Σταυροδρομίω και Κοντοσκαλίω 
Εκκλησιαστικαίς Μουσικαίς Σχολαίς, ό.π., 1921, σελ.9.
465 Από τον Οκτώβριο του 1929 έως το Μάρτιο του 1930 έχουμε μια μικρή εκδοτική 
προσπάθεια του ιδίου στην Αθήνα. Εξέδωσε το μηνιαίο μουσικό περιοδικό Μουσικός 
Κόσμος, που περιέχει «εκκλησιαστικό δημώδη και σχολικά άσματα» υπό Θεοδώρου 
Θωΐδου, πρώην καθηγητού της θεωρίας της βυζαντινής μουσικής εν Κωνσταντινουπόλει.
466 Αναλυτικόν Πρόγραμμα των εν ταις εν Φαναρίω, Σταυροδρομίω και Κοντοσκαλίω 
Εκκλησιαστικαίς Μουσικαίς Σχολαίς, ό.π., 1921, σελ.12.
467 Παναγ. Αντωνέλλη, Η Βυζαντινή εκκλησιαστική μουσική, ό.π, σελ. 161.
468 Ιδές πίνακες της παρούσης, φωτογραφία και τα ονόματα και των διδασκόντων και 
διδασκομένων αυτού του σχολικού έτους.
469 Τρ. Γεωργιάδου, Κήπος Χαρίτων, τ. Α ' ,  Αθήναι, 1973, Πρόλογος του Μητρ. Λαοδικείας 
Μαξίμου, υιού του Γεωργιάδου, α.σ.
470Θ. Γεωργιάδου, Η Νέα Μούσα, ό.π., σελ.68-69.Το ίδιο αναφέρει και ο Πρωτοπρ. 
Σ.Φαράσογλου,Σ. Φαράσογλου,Πρωτοπρ.,Ιάκωβος Ναυπλιώτης, ό.π.,σελ.19.
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μέχρι τρυγάς το πικρόν ποτήριον της αχαριστίας,...και καταδικασθείς διά 
της εκ του Συλλόγου και της Σχολής εξώσεως»471. Δεν αναφέρεται όμως 
καθόλου, στα πρόσωπα που ξεκίνησαν αυτή την εκστρατεία εναντίον του. 
Και συνεχίζει: «..να ίδη το έργον, το οποίον αυτός εδημιούργησε και 
επροστάτευσε, ταις ρωστικαίς ευχαίς και ευλογίαις του σοφού, εναρέτου 
και μουσικωτάτου Πατριάρχου Κωνσταντίνου του Ε',καταδικαζόμενον εις 
απραξίαν και καταστρεφόμενον»472. Ο ίδιος, προφανώς, θεωρεί την 
απομάκρυνσή του από το Σύλλογο ως αιτία καταστροφής και απραξίας του 
Συλλόγου και της Σχολής. Δεν αναφέρει όμως με σαφήνεια, αν πράγματι 
σταμάτησε τελειωτικά το έργο της Σχολής και, προφανώς, συναισθηματικά 
δεμένος με τη σχολή επί 25 έτη δεν μπορούσε να φανταστεί τη λειτουργία 
της Σχολής δίχως τη δική του παρουσία. Σημαντικές όμως μαρτυρίες 
αναφέρουν ότι για ένα χρόνο ακόμα συνεχίστηκε η λειτουργία της Σχολής. 
Συγκεκριμένα ο Θεοδόσιος Γεωργιάδης αναφέρει ότι το σχολικό έτος 1924
1925, διορίστηκε ο ίδιος επίσημα από το Πατριαρχείο και δίδαξε μέχρι τα 
μέσα της Σχολικής χρονιάς 1924-1925, λέγοντας ότι το έτος αυτό ήταν και 
το τελευταίο της λειτουργίας της473. Τη λειτουργία της κατά το ίδιο 
σχολικό έτος μαρτυρεί και ο Μητροπολίτης Λαοδικείας Μάξιμος, 
αναφερόμενος στον πατέρα του που δίδαξε την ίδια σχολική χρονιά474.

Δεν αποκλείεται, ο τερματισμός της λειτουργίας του Συλλόγου να 
έχει ως επιπρόσθετη αιτία και εξωγενείς παράγοντες, καθότι η χρονιά 
αυτή είναι η χρονιά των αλλαγών των νομοθετικών πλαισίων που διέπουν 
τα της παιδείας στην Τουρκία, καθώς επίσης τα της διοίκησης των 
μειονοτικών θεμάτων και γενικά τα της συλλογικής παιδείας των Ελλήνων, 
που ζούσαν πλέον μόνο στα γεωγραφικά όρια της Νομαρχίας της 
Κωνσταντινούπολης, μετά την ανταλλαγή των πληθυσμών μεταξύ Ελλάδας 
και Τουρκίας475.

Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι ο Σύλλογος αυτός και η 
Σχολή του, που λειτουργούν επί 25 συνολικά έτη, τονώνουν τη μουσική 
δράση στην Πόλη και συντελούν στο να αναπτυχθεί υψηλό περί μουσικής

471Γ. Παπαδοπούλου, Λόγος Επιμνημόσυνος Εκφωνηθείς εις το πάνδημον Μνημόσυνον του 
αειμνήστου Μούσικοδιδασκάλου Νηλέως Καμαράδου, ό.π., σελ.22.
472 Γ. Παπαδοπούλου, Λόγος Επιμνημόσυνος Εκφωνηθείς εις το πάνδημον Μνημόσυνον 
του αειμνήστου Μούσι κοδιδασκάλου Νηλέως Καμαράδου, ό.π., σελ. 22-23.
473 Θ. Γεωργιάδου, Η Νέα Μούσα, ό.π., σελ. 69.
474 Τρ. Γεωργιάδου, Κήπος Χαρίτων, τ. Α ' ,  Αθήναι, 1973, Πρόλογος του Μητρ. Λαοδικείας 
Μαξίμου, υιού του Γεωργιάδου, α.σ.
475 Ένα κύμα απαγορεύσεων και «εκτουρκισμού» πλήττει μεταξύ 1923-1927 τα ελληνικά 
εκπαιδευτικά ιδρύματα, τους Συλλόγους και κάθε παιδευτική πολιτιστική δράση στην 
Πόλη. Τα πάσης φύσεως έγγραφα εκδίδονται πλέον στην τουρκική, απαγορεύτηκαν όλα τα 
διδακτικά βιβλία στην ελληνικά, απαγορεύτηκαν οι λειτουργίες των τεχνικών και 
εμπορικών σχολών, καθώς και η λειτουργία του ΕΦΣ, τα γραφεία του οποίου 
μετατράπηκαν σε κομματική εστία, Φαιδ. Κωνσταντινίδη, Ζητήματα εκπαίδευσης των 
Ελλήνων στην Τουρκία από τη Συνθήκη της Λοζάννης ως σήμερα,(Ανατ. Από Θρακική 
επετηρίδα) Κομοτηνή, 1984, σελ. 180-182.
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αισθητήριο. Εκτός από τη Μουσική Σχολή του που λειτούργησε, ασφαλώς 
με επιτυχία, τα μέλη του που προέρχονται από όλες τις κοινωνικές τάξεις, 
συμβάλλουν αποτελεσματικά και ουσιαστικά στο μουσικό πολιτισμό της 
Πόλης με την επιστημονική τους συμβολή, με τις δημοσιεύσεις τους, με τα 
υπομνήματα που υπέβαλλαν με διάφορες αφορμές, και με τις παρεμβάσεις 
τους για διάφορα μουσικά θέματα. Οι απόφοιτοι της Σχολής, που δεν 
κατάγονταν μόνο από την Πόλη, αλλά από την Ελλάδα, και από την τότε 
Οθωμανική Αυτοκρατορία, μεταφυτεύουν την πολίτικη παράδοση της 
ψαλτικής στους τόπους τους και οι πλέον ικανοί από αυτούς συνεχίζουν το 
διδακτικό έργο στην Ελλάδα όπου καταφεύγουν μετά το 1923. Αυτό 
συμβαίνει και με τους τελευταίους μουσικοδιδασκάλους της Σχολής που 
μετά τη μικρασιατική καταστροφή έρχονται στην Ελλάδα και συνεχίζουν το 
διδακτικό τους έργο. Επαναλαμβάνεται αυτό που είχε συμβεί με την 
πρώτη Πατριαρχική Σχολή της Εκκλησιαστικής Μουσικής.

Ενδεικτικά αναφέρουμε τη δράση του Νικ. Βλαχόπουλου, που ήταν 
από τους πρώτους αποφοίτους της Σχολής και στη συνέχεια στα μέσα του 
20ού αιώνα πρωτοψάλτης σε πολλούς ναούς της Αθήνας, αναδεικνύοντας 
πολλούς μαθητές476,το Νικ. Δασκαλάκη από τη Χάλκη των 
Πριγκηποννήσων, που στη συνέχεια έδρασε με μεγάλη επιτυχία στην 
Κρήτη477, τον Αριστ.Παπαδόπουλο, που έψαλλε μετά το 1923 επί τριάντα 
έτη στο ναό του Αγίου Διονυσίου στην Αθήνα478, το Δημ. Τσίτσο που 
έψαλλε σε διαφόρους ναούς των Αθηνών479, το Θεοδόσιο Γεωργιάδη, που 
στα μέσα της δεκαετίας του 1940-50 δραστηριοποιήθηκε με επιτυχία στην 
Αθήνα480, το Ζαφείρη Παπαχρήστου, που έψαλλε επί σαράντα έτη στις 
Σέρρες481 και το Δημ. Καραγιαννόπουλο, που έψαλλε και αυτός στην 
Αθήνα με επιτυχία σχηματίζοντας μουσικούς χορούς482.Η αποτελεσματική 
και ουσιαστική δράση των παραπάνω και η αποδεδειγμένη κατοχή της 
ψαλτικής καταδεικνύεται και με την πληθώρα μαθητών που αυτοί στη 
συνέχεια έχουν, αλλά και με το σχηματισμό χορωδιών, οι οποίες έψαλλαν 
με μεγάλη επιτυχία.

Μπορούμε επιπλέον να πούμε ότι οι Σύλλογοι αναπληρώνουν με την 
δράση τους και τα κενά που υπάρχουν, στη μουσική παιδεία της Πόλης. 
Από την αρχή της λειτουργίας του ο Σύλλογος αντιμετωπίστηκε με

476 Παναγ. Αντωνέλλη, Η Βυζαντινή εκκλησιαστική μουσική, ό.π., σελ.93.
477 Παναγ. Αντωνέλλη, Η Βυζαντινή εκκλησιαστική μουσική, ό.π., σελ. 99-100.
478 Παναγ. Αντωνέλλη, Η Βυζαντινή εκκλησιαστική μουσική, ό.π., σελ.135.
479 Παναγ. Αντωνέλλη, Η Βυζαντινή εκκλησιαστική μουσική, ό.π., σελ. 154.
480Παναγ. Αντωνέλλη, Η Βυζαντινή εκκλησιαστική μουσική, ό.π., σελ.161.
481 Γ.Αγγειοπλάστη, Στοιχεία για την εξέλιξη της μουσικής τον 20ο αιώνα στας Σέρρας, 
έκδοση περιοδικού «Γιατί», Σέρρες, Χριστούγεννα, 1992, σελ.44.
482 Παναγ. Αντωνέλλη, Η Βυζαντινή εκκλησιαστική μουσική, ό.π., σελ.163.

254



καχυποψία483, αλλά και στη συνέχεια. Αδικεί το Σύλλογο ο Παγκράτιος 
Βατοπαιδινός, που παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τη δράση του Συλλόγου, 
λέγοντας ότι είναι «συντεχνία παρομοία προς την συντεχνίαν των 
καζαντζίδων, συστηθείσα προς υποστήριξιν των συμφερόντων αυτής και 
προς παρακώλησιν πόσης προόδου και αναπτύξεως της εκκλησιαστικής 
ημών μουσικής»484. Οι καρποί της Σχολής αυτής, που έχουν αναλυτικά 
περιγράφει, αποδεικνύουν ότι πράγματι η υπόθεση της μουσικής 
υπηρετήθηκε σωστά. Δριμεία πολλές φορές κριτική άσκησε ο Γ. Παχτϊκος 
προς τη Σχολή του Συλλόγου και ειδικά προς τον Ιάκωβο Ναυπλιώτη, 
πολλές φορές αδίκως. Από την άλλη οι δημόσιες συζητήσεις για τη 
μουσική, όπως και οι οργανώσεις των μουσικών του εκδηλώσεων και των 
διαφόρων του δραστηριοτήτων παρουσιάζονται ευρύτατα από τον τύπο της 
Πόλης, πράγμα που δείχνει και την εκτίμηση της κοινής γνώμης προς την 
παρουσία του485.Δεν πρέπει να μας εκπλήσσει το γεγονός, τέλος, ότι 
σχετικά αργά η ευρωπαϊκή μουσική μπήκε ως μάθημα στη Μουσική Σχολή 
του ΕΜΣ. Και αυτό επειδή οι υπάρχοντες Σύλλογοι γενικότερου μουσικού 
ενδιαφέροντος, αλλά και αυτοί που ασχολούνταν μόνο με την ευρωπαϊκή 
μουσική, κάλυπταν αυτό το κενό. Άλλωστε δεν ήταν κάτι το ασυνήθιστο η 
ευρωπαϊκή μουσική για την Πόλη, καθώς διδάσκονταν στα σχολεία της 
ήδη από το 1899486.

Όσον αφορά τώρα το θέμα της συμμετοχής της γυναίκας στα της 
μουσικής, παρατηρούμε ότι σε κανένα μουσικό Σύλλογο από αυτούς που 
αναλύσαμε δεν αναφέρονται γυναίκες, που να έχουν αναλάβει κάποια 
πρωτοβουλία, με εξαίρεση το χορό των γυναικών του Ορφέα του 
Φαναριού, που αναφέρει το «τμήμα γυναικών»**7 και τη Ζωή Κοτσίδα, που 
δίδαξε για ένα χρόνο στη Μουσική Σχολή του Εκκλ. Μουσικού Συλλόγου. 
Είναι η μοναδική γυναίκα, που αναφέρεται ως διδάσκουσα το έτος 1919

483 «Ο σύλλογος αποτελείται από ευπαίδευτους άνδρες και ουχί μουσικούς» και οι πολλές 
αντίθετες γνώμες προκάλεσαν σύγχυση σύμφωνα με λόγιο της εποχής, Γ. Κρητικού, Η 
εκκλησιαστική ημών μουσική, ό.π.
484 Παγκ. Βατοαπιδινού, Η εναρμόνησις της βυζαντινής Μουσικής, ό.π.,σελ.16-17.
485 Ενδεικτικά αναφέρουμε τη συζήτηση στον Ε.Μ.Σ., που παρουσιάστηκε και από τον 
τύπο και κατά την οποία ο Ν. Καμαράδος και ο Γ, Παχτϊκος παρουσίασαν τις θέσεις τους 
για την καταγωγή και τη γένεση της εκκλησιαστικής μουσικής. Ο Γ.Παχτίκος υποστήριξε 
την καταγωγή της εκκλησιαστικής μουσικής από την αρχαία ενώ ο Ν. Καμαράδος από μία 
άλλη μουσική παράδοση των πρώτων χριστιανών. Η συζήτηση ξεκίνησε με την άποψη του 
Ν. Καμαράδου ότι μόνο η δική μας διατονική κλίμακα έχει την τριττή διαίρεση των 
διαστημάτων σε μείζονα, ελάσσονα και ελάχιστο, αλλά ο Γ. Παχτϊκος, επικαλούμενος 
μαρτυρίες βυζαντινών συγγραφέων αλλά και του Χρυσάνθου του εκ Μαδύτου, υποστηρίζει 
την καταγωγή της κλίμακας αυτής από την αρχαία ελληνική μουσική, Ανωνύμου, 
Εκκλησιαστικός Μουσικός Σύλλογος, συζήτηση Γ. Παχτίκου-Ν. Καμαράδου, 
Κωνσταντινούπολις, 25.11.1899. Η συζήτηση κράτησε συνολικά τρεις μήνες.
486 Πρακτικά ΠΚΕκπΕ, Κώδικας 1898-1903, Συνεδρίαση 24.10.1899, σελ. 120-121.
^Κανονισμός του εν Φαναρίω Μουσικού Συλλόγου «Ορφέως», εν Κωνσταντινουπόλει, 
Τύποις Ε. Μισαηλίδου, 1888, σελ. 5.
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την εκκλησιαστική μουσική, στο τμήμα της Σχολής αυτής στο Σταυροδρόμι 
του Πέρα488.Στους μουσικούς Συλλόγους της Πόλης δεν αναφέρεται δράση 
άλλων γυναικείων μελών, παρόλο που στις αρχές του αιώνα υπήρχε 
συμμετοχή των γυναικών στα ψαλλόμενα: Μία από τις γραφικές
συμμετοχές της γυναίκας ήταν και η συμμετοχή των μαθητριών και γενικά 
των κοριτσιών στις περιφορές του Επιταφίου Θρήνου. Αυτό θεωρήθηκε 
καινοτομία και νεωτεριστική κίνηση από μερίδα των ιεροψαλτών, αλλά και 
από την Μεγάλη Πρωτοσυγκελλία, η οποία είχε στείλει και Εγκύκλιο το έτος 
1913 κατά της συμμετοχής των κοριτσιών σε εκκλησιαστικές τελετές και 
Ακολουθίες. Με την εγκύκλιο είχε αποδοκιμαστεί, αλλά όχι απαγορευτεί, η 
συμμετοχή489, όπως επίσης και η περιφορά του Επιταφίου «εν' ευρυτάτω 
κύκλω»490, μάλλον για να μη υπάρχει χρόνος για τους ψαλμούς των 
κοριτσιών. Η εγκύκλιος αυτή προσέκρουσε στην οξεία αντίδραση των 
μουσικών κύκλων της Πόλης, που στράφηκαν και εναντίον του 
Πατριάρχη491. Όμως το πνεύμα της συμμετοχής των κοριτσιών και των 
γυναικών στις εκκλησιαστικές χορωδίες είχε προετοιμαστεί από τη 
μακροχρόνια διδασκαλία της μουσικής στα Σχολεία, και η παράδοση της 
συμμετοχής των γυναικών στις ακολουθίες συνεχίστηκε και κατά τα 
επόμενα χρόνια. Το ρεύμα της συμμετοχής δεν υποχώρησε με την εγκύκλιο 
αυτή. Το ίδιο έτος, που κυκλοφόρησε η εγκύκλιος, πολυμελής χορός 
κοριτσιών και αγοριών ψάλλει στο Δομούζντερε της Μητροπόλεως Δέρκων 
κατά τη ©.Λειτουργία προκαλώντας άριστες εντυπώσεις492.Η συνήθεια 
αυτή της ψαλμωδίας των γυναικών τη Μεγάλη Παρασκευή επικράτησε και 
μέχρι τις μέρες μας.

Το 1952 αλλά και το 1963 ταράσσει τα νερά πάνω σ' αυτό το θέμα ο 
μουσικός Μητροπολίτης Λαοδικείας Μάξιμος, ο οποίος γράφει ότι είναι 
απαραίτητη η συμμετοχή της φωνής της γυναίκας στις ιερές μελωδίες493.

488 Αναλυτικόν Πρόγραμμα, των εν ταις Εκκλησιαατπκ. Μουσικαίς Σχολαίς του εν τοις 
Πατριαρχείοις Εκκλ. Μουσικού Συλλόγου διδαχθησομένων μαθημάτων κατά το σχολικόν 
έτος 1919-1920, εν Κωνσταντινουπόλει, σελ. 14.
489 Το πλήρες κείμενο της Εγκυκλίου: «Ανωτέρα σεπτή κελεύσει προαγόμεθα δηλώσαι 
υμίν ότι αυστηρός και απολύτως αποδοκιμόζεται η ενιαχού παρατηρουμένη τόσις προς 
συμμετοχήν και κορασίων ή μαθητριών εις τον επιτάφιον Θρήνον, ψαλλόμενον εις τον 
όρθρον του Μεγάλου Σαββάτου»,Ανωνύμου, Η Μουσική ανά τον Ελληνισμόν, Μουσική 
1913, Κωνσταντινούπολη, σελ. 125.
490 Ανωνύμου, Εκκλησιαστικά χρονικά, Ε.Α.37 (1913), σελ.108.
Α91Φιλίστορος, Αι Γυναίκες εν τοις Εκκλησιαστικοίς χοροίς, Μουσική1913, 
Κωνσταντινούπολη, σελ. 161-162, όπου αναφέρεται ειρωνικά «και ο Γέρων Πατριάρχης 
έχει δίκαιον να απαγορεύη εις τας ελληνίδας να ψάλωσι τον Επιτάφιον. Η θέσις των είναι 
οπίσω από τα καφάσια. Εις τα καφάσια λοιπόν ελληνίδες μου! Εκεί είναι η θέσις σας. 
"Οσον για το μέλλον έχει ο Θεός».

492 Ανωνύμου, Η Μουσική ανά τον ελληνισμόν, Μουσική1913, σελ.254.
493 Μαξίμου, Μητροπολίτου Λαοδικείας, Η εκκλησιαστική μουσική, Αθήναι, 1963, σελ.31- 
32.
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Στο Μάξιμο ασκεί κριτική ανώνυμος αρθρογράφος494, αλλά και άλλος 
μουσικός Αρχιερέας του Θρόνου495. Υπήρξαν βέβαια και θετικές αντιδράσεις 
από τον ιεροψάλτη Αντώνιο Σύρκα και από τον καθηγητή Βασ. Αντωνιάδη 
στον τύπο της εποχής. Η συζήτηση για το θέμα συνεχίστηκε μέχρι το 
1965496. Η θέση αυτή του Μητροπολίτη περί συμμετοχής της φωνής της 
γυναίκας στην ψαλμωδία, που είχε εκφραστεί και το 1952497, δεν είναι 
απορριπτέα, καθότι έχει επιστημονικά ερευνηθεί η δεσπόζουσα θέση της 
γυναίκας και ειδικά της γυναίκας- Αγίας μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία498. 
Ο Μητροπολίτης Μάξιμος διακρίθηκε συν τοις άλλοις και για το εξαιρετικό 
επιστημονικό του ενδιαφέρον για την εκκλησιαστική μουσική499

Βέβαια στις πάσης φύσεως δραστηριότητες των μουσικών Συλλόγων 
και Σωματείων, αλλά και άλλων συλλογικών οργάνων γενικά, η παρουσία 
και η συμμετοχή των Κωνσταντίνου π ολιτισσών γυναικών είναι ουσιαστική 
και πέρα από τον μέσο όρο που επικρατούσε την εποχή εκείνη σε άλλα 
μέρη. Και αυτό ήδη από τα μέσα του 19ου αιώνα. Ήδη η παρουσία των 
γυναικών είναι αισθητή στα πάσης φύσεως εκπαιδευτήρια της Πόλης,όπου 
διδάσκουν σε αρκετά μεγάλη αναλογία.Στους καλλιτεχνικούς και 
θεατρικούς ομίλους και στους μουσικούς, κατέχουν ένα διόλου 
ευκαταφρόνητο ποσοστό, όπως επίσης και στον τύπο με εκδότριες 
γυναίκες και με περιοδικά που απευθύνονται αποκλειστικά σε γυναίκες.

Παρ' όλα ταύτα η συμμετοχή της στα μουσικά δρώμενα της Πόλης 
κρίνεται και πάλι αρκετά περιορισμένη αναλογικά μ' αυτή των ανδρών, κάτι 
που ασφαλώς δε σημαίνει τον ηθελημένο παραγκωνισμό της. Ήταν όμως 
ανεκτή για τα κριτήρια της τότε εποχής, και θα ήταν λάθος να κρίνουμε 
τα φαινόμενα του τότε, με την οπτική γωνία του σήμερα.

3.0 Σύνδεσμος Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως

Ο Σύνδεσμος Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως είναι ο μόνος 
εναπομείνας ελληνικός μουσικός Σύλλογος της Πόλης, αλλά και ένας από 
τους λιγοστούς ελληνικούς Συλλόγους, που λειτουργούν ακόμα στη 
Βασιλεύουσα.

494 Ανωνύμου, Κ.Α.Γ., Η Εκκλησιαστική μας μουσική, Απόστολος Ανδρέας, Μαϊος,1952.
495 Φιλοθέου, Μητροπολίτου Προικοννήσου, Η Συμμετοχή της γυναικείας φωνής εν τω 
Ιερώ Ψαλτωδήματι, Ισταμπούλ, 1953.
496 Ανωνύμου, Το Υπόμνημα περί Εκκλησιαστικής μουσικής,Εφημερίς, Κωνσταντινούπολη, 
16.3.1965.
497 Μαξίμου, Μητροπολίτου Λαοδικείας, Περί της Εκκλησιαστικής Μουσικής,Ισταμπούλ, 
1952.
498 Δημ. Τσάμη, Μητερικόν, τ. Α ’ , Θεσσαλονίκη, 1990.
499 Το 1968 έκανε επιστημονική ανακοίνωση σε διεθνές συνέδριο(6-11.5.1968) στη Μονή 
της Κρυπτοφέρρης, Μαξίμου, Μητρ. Λαοδικείας, Το έργον των Οικουμενικών Πατριαρχών 
υπέρ της Βυζαντινής Μουσικής από του 1800 μέχρι σήμερα.
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To 1948 ιδρύεται το πρόδρομο μουσικό σωματείο, που είναι ο 
Σύνδεσμος των Φίλων της Εκκλησιαστικής Μουσικής, με έδρα τους χώρους 
του ιερού ναού της Παναγίας των Εισοδίων του Πέρα500. Αδιάσπαστη 
συνέχεια του σωματείου αυτού είναι και ο Σύνδεσμος Μουσικοφίλων, που 
συνεχίζει τη δράση του μέχρι σήμερα.

Πρώτα ιδρυτικά μέλη του Συνδέσμου των Φίλων της μουσικής ήταν 
οι περισσότεροι ψάλτες, που δραστηριοποιούνταν εκείνο τον καιρό στην 
Πόλη, μεταξύ αυτών ο Κωνσταντίνος Πρίγγος. Η απουσία όμως γραπτών 
στοιχείων, που αφορούν αυτό το σωματείο, δε μας επιτρέπει να 
αναφερθούμε με βεβαιότητα στο μέγεθος της δραστηριότητάς του ως 
Συλλόγου501. Είναι πάντως σίγουρο ότι το Σωματείο αυτό είχε 
Καταστατικό502, βάσει του οποίου λειτούργησε τουλάχιστον μέχρι το 1950
5 1 503. Υπάρχει και μία μαρτυρία, σύμφωνα με την οποία ο Κ. Πρίγγος 
διεύθυνε από το 1948 τη χορωδία αυτή του Συνδέσμου των φίλων της 
Μουσικής Κωνσταντινουπόλεως504, χωρίς όμως να είναι γνωστός ο τόπος 
και ο χρόνος εμφανίσεων της χορωδίας. Σε κάθε περίπτωση ο Σύνδεσμος 
Μουσικοφίλων αποτέλεσε το διάδοχο σωματείο και είναι η συνέχεια του 
Συλλόγου των φίλων της Εκκλησιαστικής Μουσικής.

Ο Σύνδεσμος Μουσικοφίλων θεωρεί τον εαυτό του συνέχεια του 
Συνδέσμου Φίλων της μουσικής και ως εκ τούτου το 1998 γιορτάστηκαν τα 
πεντηκοστά του γενέθλια. Παρατηρώντας τα του εορτασμού αυτού 
βλέπουμε ότι τα πενήντα χρόνια συμπεριλαμβάνουν και το χρονικό 
διάστημα δράσης του Συνδέσμου Φίλων της Μουσικής505, καθώς το 
Καταστατικό του Συνδέσμου Μουσικοφίλων εγκρίθηκε το 1953.

Το Καταστατικό αυτό του Συνδέσμου Μουσικοφίλων φέρει τον τίτλο 
Σύνδεσμος Μουσικοφίλων Καταστατικόν, αποτελείται από πέντε 
δακτυλογραφημένες σελίδες, απαρτίζεται από οκτώ Κεφάλαια, που 
αποτελούνται συνολικά από 35 άρθρα. Εγκρίθηκε από τις Αρχές της

500 Αρχείο Αντ. Παριζιάνου (Κωνσταντινούπολη), Επιστολή του Συνδέσμου Φίλων της 
Εκκλησιαστικής Μουσικής Κωνσταντινουπόλεως προς τα μέλη του, 11.9.1950.
501 Κατά μία πληροφορία, από παλαίμαχο ιεροψάλτη της Πόλης, ο Κωνσταντίνος Πρίγγος 
ήταν ένα από τα κυριότερα στελέχη του Συνδέσμου αυτού. Ακόμη Πρόεδρός του φέρεται 
να ήταν ο Καζακίας, αραβόφωνος και λάτρης της εκκλησιαστικής μουσικής.
502 Αρχείο Αντ. Παριζιάνου, Επιστολή του Συνδέσμου Φίλων της Εκκλησιαστικής 
Μουσικής, ο.π., όπου μνημονεύεται το Καταστατικό.
503 Προφορικές μαρτυρίες Κωνσταντινουπολιτών.
504Σ τ . Παπαμανωλάκη, Κωνσταντίνος Πρίγγος, Οι Ψάλτες του Οικουμενικού 
Πατριαρχείου,ό.π., σελ.72.
505Αρχ. Συνδ. Μουσικοφίλων, Πρόσκληση του Συνδέσμου Μουσικοφίλων 
Κωνσταντινουπόλεως «πενήντα χρόνια προσφορά στην εκκλησιαστική μουσική»,Πόλη, 
1998.
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Πόλης στις 20 Μαρτίου του 1953506, οπότε και αρχίζει να λειτουργεί 
επίσημα ο Σύνδεσμος507.

Το πρώτο Κεφάλαιο αποτελεϊται από δύο άρθρα και αναφέρει ευθύς 
εξ αρχής τη διεύθυνση508 και το σκοπό, ο οποίος είναι «να αυξήση και 
αναπτύξη τας μουσικός γνώσεις των μελών αυτού, να τα εξοικειώσει προς 
την μουσικήν, να καταρτήση μουσικήν χορωδίαν να βοηθήσει υλικώς και 
ηθικώς τα μέλη και να εξασφαλίσει την αλληλοβοήθειαν»509.

Η μνεία στο πρώτο άρθρο του Καταστατικού γενικά της μουσικής510, 
ως στόχου και ως κέντρου ενδιαφερόντων των μελών Συνδέσμου, αντί του 
όρου «εκκλησιαστικής μουσικής»511, που ήταν και το αντικείμενο έρευνας 
και εξέτασης όλων των Συλλόγων και των Συνδέσμων, που προηγήθηκαν 
χρονικά, αλλά και του Συνδέσμου Μουσικοφίλων, θα πρέπει να αποδοθεί 
στη λογοκρισία της εποχής. Εκείνα τα χρόνια κάθε εκκλησιαστική 
παιδευτική, αλλά και άλλη πολιτιστική δράση των σχολείων ή συλλόγων, 
τελούσε υπό απαγόρευση ή υπό την αίρεση των αρχών512 και μπορεί να 
αποδοθεί στο αρνητικό κλίμα του καιρού για την ομογένεια της Πόλης, 
λόγω των γενικά τεταμένων πολιτικών σχέσεων των δύο γειτονικών 
κρατών, οι οποίες άλλωστε είχαν πάντοτε αρνητική επίδραση στον 
Ελληνισμό της Πόλης, που ήταν παντελώς αμέτοχος στη διαμόρφωσή τους.

Ακολουθούν το δεύτερο και τρίτο Κεφάλαιο, που είναι τα σχετικά με 
τα μέλη. Είναι το άρθρο 3 και τα άρθρα 4 έως 9. Στο μεν δεύτερο 
αναφέρονται ονομαστικά τα δώδεκα ιδρυτικά μέλη, καθώς οι διευθύνσεις 
και το επάγγελμά τους513 και στο τρίτο τα άλλα μέλη. Στην κατηγορία τους 
έχουμε διαφορετική κατάταξη απ' ό,τι, οι προγενέστεροι μουσικοί 
Σύλλογοι. Τώρα τα μέλη χωρίζονται σε τακτικά και αρωγά, τα οποία δεν

S06To καταστατικό δημοσιεύτηκε αποσπασματικά στον τουρκικό τύπο της 
εποχής(τουρκιστί), εφ. Ζ8Πΐ3η(Χρόνος), 21 και 22 Μαρτίου 1953.
507 Το πλήρες κείμενο του Καταστατικού, ιδές στο Παράρτημα(Ανέκδοτα Κείμενα) της 
παρούσης.
508 Ο Σύνδεσμος από την έδρα του αυτή στην οδό Εμίν Νεβρούζ του Πέρα μεταβαίνει το 
Μάιο του 1970 στη νέα έδρα του, που είναι τα Χρυσοβέργεια διαμερίσματα στο Ταξίμ της 
Πόλης.
509 Αρχ. Συνδ. Μουσικοφίλων, Κατασταιτικόν, ό.π., σελ. 1.
510 Αρχείο Συνδ. Μουσικοφίλων, Καταστατικόν του Συνδέσμου Μουσικοφίλων Πέραν, 
Κωνσταντινούπολη, 1955, σελ. 2.
511 Το ότι αυτός ήταν ο κύριος σκοπός του Συνδέσμου, φαίνεται και από τα δημοσιεύματα 
του Ελληνικού τύπου της εποχής, Ανωνύμου, Ίδρυσις Μουσικού Συνδέσμου, Ταχυδρόμος, 
Κωνσταντινούπολη, 17.5.1953, όπου αναφέρεται «σκοπός του είναι η καλλιέργεια της 
εκκλησιαστικής μουσικής».
512 Επιγραμματικά και μόνο αναφέρομε τη βαθμιαία απαγόρευση οργάνωσης εκδηλώσεων 
θρησκευτικών και σχολικών εορτών, του καρναβαλιού στα σχολεία,αλλά και από τους 
συλλόγους μετά τα μέσα της δεκαετίας του 1960 και του 1970, την απαγόρευση 
Ακολουθίας Αγιασμού των υδάτων εκτός ναού, την απαγόρευση δημοσίευσης ελληνικών 
τοπωνυμίων και τίτλων Αρχιερέων στον ομογενιακό τύπο της Πόλης, που σήμερα έχουν 
αρθεί.
513 Ιδές τα ονόματα των ιδρυτικών μελών στο Παράρτημα.
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έχουν δικαίωμα ψήφου και προσφέρουν «πολυτίμους υπηρεσίας εις την 
εφαρμογήν του έργου και του σκοπού του Συνδέσμου», την ιδιότητα δε 
αυτή απονέμει το διοικητικό συμβούλιο με ξεχωριστή απόφασή του514.Τα 
τακτικά μέλη θα πρέπει να έχουν αποδείξει εμπράκτως, την κλίση τους 
προς τη μουσική, να έχουν προταθεί από δύο τακτικά μέλη και να μην είναι 
κακής φήμης515. Ο Σύνδεσμος διαθέτει ένα βιβλίο μελών, όπου είναι 
καταχωρημένα τουρκιστί τα ονόματα όλων των μελών, το επάγγελμα και ο 
χρόνος εγγραφής στο Σύνδεσμο, καθώς και τα καθήκοντα που αυτοί 
αναλαμβάνουν στο Σύλλογο516. Εκτός από αυτό, οι ιεροψάλτες-μέλη 
συμπληρώνουν ειδικό έντυπο με τα ατομικά τους στοιχεία, καθώς και τα 
χρόνια υπηρεσίας ως κανονάρχες, δομέστικοι και ψάλτες στους ναούς της 
Πόλης. Στο έντυπο αυτό υπάρχει αναφορά στους «διδάξαντες αυτούς την 
μουσικήν»517.Τα μέλη κατέχουν και μία ταυτότητα, που αποδεικνύει την 
ιδιότητα του μέλους518.

Το Κεφάλαιο 4 του Καταστατικού αφορά τις γενικές Συνελεύσεις, 
τακτική και έκτακτη, τους τρόπους σύγκλισης, την ημερήσια διάταξη, τα 
της εκλογής ενός Προέδρου, ενός αντιπροέδρου και γραμματέων της 
συνέλευσης, τα πρακτικά που γράφονται και το βιβλίο των αποφάσεων519. 
Το Καταστατικό στο θέμα των Συνελεύσεων προβλέπει και τη 
γνωστοποίηση στις Αρχές, αλλά και τη δια τύπου δημοσίευση των ημερών 
για τη σύγκλιση της Γ. Συνέλευσης520. Αυτό ήταν παντελώς άγνωστο 
στους προηγούμενους Μουσικούς Συλλόγους της Πόλης, όπου δεν 
υπήρχαν παρόμοια άρθρα στους Κανονισμούς τους. Ακόμη απαιτούνταν 
ειδική άδεια για τα μουσικά μαθήματα στους χώρους του Συλλόγου521, 
αλλά πολλές φορές και άδεια για τις συγκεντρώσεις των μελών. Ακόμη 
προβλέπεται, οι αποφάσεις να ανακοινώνονται δια του τύπου522.

Το μακροσκελέστερο Κεφάλαιο του Καταστατικού είναι το κεφ.5 
(άρθρα 17 έως 30), Διοικητικόν Συμβούλιον523. Αυτό αποτελείται από οκτώ 
συνολικά μέλη, που είναι ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Γεν. Γραμματέας, 
ο Ταμίας, ο Λογιστής και τρεις Σύμβουλοι, που εκλέγονται όλοι με μυστική 
ψηφοφορία524. Ακολουθούν τα καθήκοντά τους, που συνίστανται στο να

514 Αρχ. Συνδ. Μουσικοφίλων, Καταστατικό, ό.π., σελ. 2.
515 Αρχ. Συνδ. Μουσικοφίλων, Καταστατικό, ό.π., σελ. 2.
516 Αρχ. Συνδ. Μουσικοφίλων, Βιβλίο καταχωρήσεων μελών, όπου φαίνεται η 
καταχώρηση του Θρ. Στανίτσα και του Κ. Πρίγγου στις 16.4.1953.
517 Το έντυπο αυτό είναι στην ελληνική και υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης.
518 Αρχείο Συνδ. Μουσικοφίλων, Δελτίον Ιεροψαλτικής Ταυτότητας, ιδές Πίνακες.
519 Αρχ. Συνδ. Μουσικοφίλων, Καταστατικό, ό.π., σελ.3.
520 Αρχ. Συνδ. Μουσικοφίλων, Καταστατικό, ό.π., άρθρο 12, σελ. 3.
521 Ήταν επιτακτική η ανάγκη χορήγησής της, Αρχείο Συνδέσμου Μουσικοφίλων 
Επιστολή(τουρκιστί) των αρχών της Πόλης για έκδοση αδείας διεξαγωγής μουσικών 
μαθημάτων, 13.3.1979, Κωνσταντινούπολη.
522 Αρχ. Συνδ. Μουσικοφίλων, Καταστατικό, ό.π., άρθρο 16, σελ. 3,
523 Αρχ. Συνδ. Μουσικοφίλων, Καταστατικό, ό.π.,σελ. 4-5.
524 Αρχ. Συνδ. Μουσικοφίλων, Καταστατικό, ό.π., άρθρο 17,σελ. 4.
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διοικούν τα του Συνδέσμου, να συγκαλούν πειθαρχικό συμβούλιο και 
διάφορες υποεπιτροπές. Η κυριότερη από αυτές είναι η επονομαζόμενη 
Μουσική ή Τεχνική Χορωδιακή Επιτροπή, που ως σκοπό έχει την ευόδωση 
του σκοπού του Συλλόγου σύμφωνα με το Καταστατικό525. Ακολουθεί η 
οικονομική, που έχει ως σκοπό την ανακούφιση των «πληττομένων» 
μελών526.

Τα τελευταία Κεφάλαια 6, 7 και 8 αφορούν τα έσοδα, τη διάλυση και 
τη σφραγίδα του Συνδέσμου αντίστοιχα527. Στο άρθρο 34, που αφορά τη 
διανομή της περιουσίας του Συνδέσμου Μουσικοφίλων, αναφέρεται ότι 
αυτή παραδίδεται στο «Ρωμαίηκον Ορφανοτροφείον της Πριγκήπου»528.

Το Μάιο του 1953 Πρόεδρος του Συλλόγου ήταν ο Μ. Αρχιδιάκονος 
των Πατριαρχείων Γεώργιος, Αντιπρόεδρος ο Γ. Γαβριηλίδης, Γεν. 
Γραμματέας ο Γ. Μακρίδης, Ταμίας ο Ελευθέριος Γεωργιάδης, Σύμβουλοι οι 
Βασίλειος Νικολαίδης, Ευστρ. Ντίνος και Αλ. Κεχαγιόπουλος. Λογιστής 
ήταν ο Νικ. Συμεωνίδης529. Η πρώτη εκλογική συνέλευση του Συνδέσμου 
έγινε αρχές Φεβρουάριου του 1954, Πρόεδρος έγινε και πάλι ο Γέωργιος με 
γενικό γραμματέα το Βασ. Νικολαΐδη530. Το 1957 Πρόεδρος είναι ο Στ. 
Μακρίδης, το 1959 ο Οδ. Θεοδωρίδης, το 1967-69 ο Ιωάννης Αγγελίδης, 
το 1969 ο Κ. Κενάνογλου, το 1972 ο Γ. Μαραμενϊδης. Το 1970 επίτιμος 
Πρόεδρος του Συνδέσμου είναι ο μουσικός Μητροπολίτης Πέργης 
Ευάγγελος531.

Αμέσως μετά την πρώτη ίδρυσή του ο Σύλλογος καλεί τους 
ιεροψάλτες-μέλη του στην έδρα του στο Σταυροδρόμι στις 25.5.1953, για 
μία «ελευθέρα μουσική συζήτηση»532, η οποία και έγινε στην αίθουσα της 
Εκκλησίας της Παναγίας του Πέρα. Η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από το 
θέμα της ιστορίας των μουσικών Σχολών, που λειτούργησαν στην Πόλη,

525 Αρχ. Συνδ. Μουσικοφίλων, Καταστατικό, ό.π., άρθρο 25, σελ. 4.
526 Αρχ. Συνδ. Μουσικοφίλων, Καταστατικό, ό.π., άρθρο 26, σελ. 4.
527 Αρχ. Συνδ. Μουσικοφίλων, Καταστατικό, ό.π., σελ. 5.
528 Αρχ. Συνδ. Μουσικοφίλων, Καταστατικό, ό.π., άρθρο 34,σελ.5. Πρώτη φορά
χρησιμοποιείται ο όρος «ρωμαϊηκο» αντί Ελληνικό, που χρησιμοποιούνταν σ' όλα τα 
κείμενα και τις πηγές(από το 1815), στις οποίες αναφερθήκαμε μέχρι τώρα.
529λνωνύμου, Σύνδεσμος Μουυσικοφίλων Πέραν,Ταχυδρόμος,Εμπρός, Κωνσταντινούπολη, 
17.5.1953.
530 Ανωνύμου, Σύνδεσμος Μουσικοφίλων, Ταχυδρόμος, Κωνσταντινούπολη, 3.2.1954.
531 Ο Μητροπολίτης Ευάγγελος το 1981 μελοποίησε το Σύμβολο της Πίστεως σε ήχο πλ. 
του δ ’ και το οποίο ψάλθηκε κατά τους εορτασμούς των 1600 ετών από τη συγγραφή του, 
Αρχ. Μητροπόλεως Γερμανίας,φωτοτυπία, «7ο Σύμβολον της Πίστεως κατά μελοποΐαν 
Ευαγγέλου Γαλάνη, Μητροπολίτου Πέργης»,α.σ. Στο τέλος του ύμνου αναγράφεται 
«Ευάγγελος Γαλάνης Μητροπολίτης Πέργης χειρί τη εαυτού κατέστρωσε και εποίκιλε+κυρ 
Βασιλόκης Νικολαίδης Πρωτοψάλτης της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας μουσικώς 
εμόρφωσε +κυρ Λεωνίδας Αστέρης Πρωτοψάλτης Ταταούλων εδίδαξε και εν χορώ 
ιεροψαλτών έψαλε». Και κατά τα βυζαντινά χρόνια εψάλετο,Πιστεύω εις ένα Θεόν, Μέλος 
Βυζαντινόν Μ. του Γαζή κατά την ερμηνεία του κ. Μάρκου Βασιλείου, ήχος δ 'δ ι,  
Μουσική1912, Κωνσταντινούπολη, σελ. 292-293.
532 Ανακοίνωση, του Συνδέσμου Μουσικοφίλων, Εμπρός, Κωνσταντινούπολη, 24.5.1953.
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και τονίστηκε η ανάγκη ίδρυσης Μουσικών Φροντιστηρίων τριετούς 
διάρκειας για τους δομεστίχους και τους κανονάρχες. . Τον ίδιο χρόνο 
αρχίζει ο σχηματισμός και η προετοιμασία της χορωδίας του Συνδέσμου, 
που τον Απρίλιο του 1954 παρουσιάζεται με συναυλία και διάλεξη από τον 
Στράτη Μυριβήλη στους χώρους της Παναγίας του Πέρα533. Ο Μυριβήλης 
κρινόμενος από τα έργα του τα λογοτεχνικά διαπνέεται από βαθιά 
θρησκευτική συνείδηση534, αλλά και μουσική535, και ίσως γ ι' αυτό κάνει 
εύστοχες παρατηρήσεις στους μελωδούς της Πόλης, προτρέποντάς τους να 
ψάλλουν χορωδιακά, να αποφύγουν τη ρινοφωνία και να φροντίσουν για 
τη συμμετοχή παιδικών και γυναικείων φωνών536. Το χορό διηύθυνε ο 
Πρωτοψάλτης Κ. Πρίγγος και εκτελέστηκαν μέλη, όπως Τη Υπερμάχω, 
Ψυχή μου ψυχή μου, Σε Υμνούμεν του Μ.Χατζηαθανασίου και ο ψαλμός 
ο Θεός το κρίμα Σου τω βασιλεί δός σε μελοποιΐα Κωνσταντίνου 
Πρίγγου537.Τον ίδιο μήνα η χορωδία του Συνδέσμου ψάλλει και στον 
Πατριαρχικό ναό κατά τον κατανυκτικό εσπερινό της Β ’ Κυριακής των 
Νηστειών, κατά την οποία χοροστατεί ο Πατριάρχης538.

Το 1955 ο Σύνδεσμος εκδίδει το βιβλίο του Μιχαήλ 
Χατζηαθανασίου539, αλλά η εκδοτική του δράση δεν είχε συνέχεια εξαιτίας 
και των δύσκολων για την ομογένεια της Πόλης περιστάσεων.

Το Φεβρουάριο του 1956 ο Σύλλογος τελεί μνημόσυνο υπέρ των 
μουσικοδιδάσκαλων και των ιεροψαλτών στο ναό της Παναγίας στο Πέρα. 
Τον τριακονταμελή χορό, κατά την επιμνημόσυνη τελετή που 
μνημονεύτηκαν πάνω από ενενήντα ονόματα ψαλτών, διευθύνει ο 
Θρασύβουλος Στανίτσας540.

Το 1962 δίνεται μεγάλη συναυλία στους χώρους του Αθλητικού 
Συλλόγου Πέρα541 προς τιμή του ασθενούντος Κ. Πρίγγου542 και το χορό

533Ανωνύμου, Σύνδεσμος Μουσικοφίλων Σταυροδρομιού, Απόστολος Ανδρέας,
Κωνσταντινούπολη, 10.4.1954.

534 Κ. Παπαθανάση-Μουσιοπούλου, Ιστορικά και λαογραφικά αποθησαυρίσματα από τον 
Στρ. Μυριβήλη, Αθήνα, 1992, Εισαγωγικό σχόλιο.
535 Υπάρχει και σχετικό έργο του, Στρ. Μυριβήλη, Η Εκκλησιαστική μας Μουσική, 
Αθήναι,1953.
536Ανωνύμου, Σύνδεσμος Μουσικοφίλων Σταυροδρομιού, Απόστολος Ανδρέας,

Κωνσταντινούπολη, 10.4.1954.
537Ανωνύμου, Σύνδεσμος Μουσικοφίλων Σταυροδρομιού, Απόστολος Ανδρέας,

Κωνσταντινούπολη, 10.4.1954.
538 Ανωνύμου, Μουσικός Σύνδεσμος, Ελεύθερη Φωνή, Κωνσταντινούπολη, 7.4.1954.
539 Μιχ. Χατζηαθανασίου, Τα πρώτα βήματα εις την βυζαντινήν Εκκλησιαστικήν Μουσικήν, 
Σταμπούλ, 1955.
540 Ανωνύμου, Η χθεσινή επιμνημόσυνος τελετή του Συνδέσμου των Μουσικοφίλων, 
Χρόνος, Κωνσταντινούπολη, 13.2.1956.
541 Λειτουργεί και σήμερα στην Πόλη.
542 Αρχείο Συνδ. Μουσικοφίλων, Πρόσκληση του Συνδέσμου, Κωνσταντινούπολη, ιδές και 
πίνακες.
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διευθύνει ο Θρασύβουλος Στανίτσας543. Δεν παρευρίσκεται ο Πατριάρχης, 
αλλά ούτε και πολλοί Αρχιερείς, κάτι που καυτηριάζεται από τις 
εφημερίδες της εποχής, που ασφαλώς δεν είχαν άδικο, δεδομένου ότι η 
παράδοση στην Πόλη, επέβαλλε την παρουσία Πατριάρχη σε παρόμοιες 
τελετές. Η συναυλία επιδοκιμάζεται και επαινείται από όλες τις ελληνικές 
εφημερίδες της εποχής544. Ψάλλονται από το χορό και συνθέσεις του 
Κωνστ. Πρίγγου, όπως Όσοι εις Χριστόν, Χερουβικό, σε ήχο σ ' και 
Λειτουργικά «εις χιτζσσκιόρ Κιουρντή»545. Για τη διοργάνωση αυτή είχαν 
ετοιμαστεί και αναμνηστικά διπλώματα με τη φροντίδα του καλλιτέχνη- 
ζωγράφου Πίνδαρου Πλατωνίδη546 .

Στις 4 Απριλίου του 1963 δίνεται νέα συναυλία πάλι με χοράρχη το 
Θρασύβουλο Στανίτσα στους χώρους της Γαλλικής Ένωση< 4̂7. Η συναυλία 
αυτή συνοδευόταν από διάλεξη του μουσικού, Δευτερεύοντος των 
πατριαρχικών διακόνων Ευαγγέλου Γαλάνη(νύν Μητροπολίτη Πέργης)548, 
χαρακτηρίστηκε από τον τύπο της εποχής ως «εξαίσια μυσταγωγία» και η 
διεύθυνση του Στανίτσα ως «ηγεμονική»549. Στη συναυλία αυτή ψάλθηκαν 
μεταξύ άλλων το Θεοτόκε Παρθένε, το Άλαλα τα χείλη, αργό και το 
Άνωθεν σι προφήται, πρωτοφανής δε ήταν και η προσέλευση των 
φιλόμουσων από όλα τα σημεία της Πόλης550.

Σε πρόβα της χορωδίας στους χώρους της Παναγίας του Πέρα το 
Φεβρουάριο του 1964, όπου χοράρχης ήταν ο Θρ. Στανίτσας, και ενώ 
ετοιμαζόταν η έναρξή της, ο Στανίτσας εισερχόμενος στην αίθουσα 
ανήγγειλε το θάνατο του Κ. Πρίγγου και στη συνέχεια έκλαψε «σαν ένα

543 Ανωνύμου, Η χθεσινή τελετή προς τιμήν του πρ. Πρωτοψάλτου Κ. Πρίγγου, 
Απογευματινή, Κωνσταντινούπολη, 22.1.1962.
544 Ανωνύμου, Το Ιωβηλαίον του Μουσικοδιδασκάλου Κωνσταντίνου Πρίγγου, Χρόνος, 
25;.1.1962
545 Αρχείο Συνδ. Μουσικοφίλων, Τιμητική πρόσκληση για τη συναυλία στις 21.1.1962. 
Ιδές και πίνακες της παρούσης.
546Αρχείο Συνδ. Μουσικοφίλων, Από εφημερίδα της εποχής, άνευ τίτλου, 
Κωνστνατινούπολη. Το κείμενο έχει ως εξής: «Τω Συνδέσμω των Μουσικοφίλων εν τη 
ευθύνη της δισσώσεως της Πατρώας βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής τιμών επίηρα 
φέρειν και γεραίρειν τον εντιμότατον Κύριον Κωνσταντίνον Πρίγκον σεμνόν και 
ηδύφθογγον άρχοντα Πρωτοψάλτην προς την οικοδομήν της Εκκλησίας αεί ζητήσαντα ίνα 
περισσεύη. Εν Σταμπούλ, Τη 21 Ιανουαρίου 1962. Ο Πρόεδρος Κωνσταντίνος Μήλλας, ο 
γραμματεύς Νικ. Ιωσηφίδης, τα μέλη Στ. Λογαρίδης, Κ. Κενόνογλου, Κ. 
Μουταφτσόπουλος, Θ. Ανεστίδης, X. Μποσταντζόγλου, Γ. Βαφόπουλος.»
547 Αρχείο Συνδ. Μουσικοφίλων, απόκομμα εφημερίδας εποχής με την Πρόσκληση, ιδές 
και Πίνακες της παρούσης.
548 Διακρίθηκε και στη συγγραφή, ιδές ενδεικτικά, Ευαγγέλου,Δευτερεύοντος του 
Οικουμενικού Πατριαρχείου, Μελωδία και ποίησις εις την εκκλησιαστικήν μουσικήν, 
Απόστολος Ανδρέας, Κωνσταντινούπολη, 15.5.1963,23.5.1963 και 2.9.1963.
549 Ανωνύμου, Η Συναυλία της Εκκλησιαστικής μουσικής από την χορωδία του Συνδέσμου 
Μουσικοφίλων, Εμπρός, 7.4.1963.
550 Ανωνύμου, Η εκκλησιαστική Μουσική Συμφωνία του Συνδέσμου των μουσικοφίλων, 
Πρωΐα, Κωνσταντινούπολη, 7.4.1963.
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μικρό παιδί»551. Ο Στανίτσας εκτιμούσε και τις μουσικές ικανότητες του 
Πρίγγου552, παρ' όλες τις διαφορές που είχαν εκφραστεί στο παρελθόν με 
μικρές φραστικές αντιπαραθέσεις.

Στις 18 Μαρτίου του 1971, και πάλι στην αίθουσα της γαλλικής 
Ένωσης της Πόλης, δίνεται συναυλία, που διευθύνει ο Πρωτοψάλτης 
Βασίλειος Νικαλαΐδης τα σαράντα μέλη του Συλλόγου, αποσπώντας 
ευμενέστατη κριτική553.Ακολουθεί το 1973 συναυλία υπό τη διεύθυνση 
αυτή τη φορά του Λαμπαδαρίου Ελευθερίου Γεωργιάδη με παρουσίαση 
των μελών από τον Θεοχ. Ανεστίδη και ομιλία του Κων. Κενάνογλου, με τα 
ίδια αποτελέσματα554.Από το 1973 ο Σύνδεσμος αρχίζει να παραδίδει αμισθί 
μαθήματα στους νέους, που θέλουν να μάθουν τη μουσική, και η αγγελία 
γ ι' αυτά τα μαθήματα δημοσιεύεται στον τύπο της Πόλης.

Το 1975 το Διοικητικό Συμβούλιο και με συγκατάθεση των ψαλτών 
αποφασίζει τις μεν «από αιθούσης εμφανίσεις της χορωδίας»\ια διευθύνει ο 
Αρχών Πρωτοψάλτης, τις δε «από ιερών ναών εμφανίσεις»εκ περιτροπής ο 
Αρχών Πρωτοψάλτης και ο Αρχών Ααμπαδάριος555.Ακόμη τον ίδιο χρόνο 
δημιουργείται η τεχνική επιτροπή του Συλλόγου, που προβλεπόταν από το 
Καταστατικό και η οποία θα φρόντιζε τώρα και για τη περαιτέρω διεξαγωγή 
μουσικών μαθημάτων556, για τις εμφανίσεις της χορωδίας και για το 
μουσικό υλικό557. Η επιτροπή αυτή απαρτίζεται από τον Πρωτοψάλτη Β. 
Νικολαΐδη, Λαμπαδάριο Ε. Γεωργιάδη και από τους Θ. Ανεστίδη και Ν. 
Μαυράκη558.

Ακολούθησε η συναυλία της 16ης Μαρτίου του 1977 υπό τη 
διεύθυνση του Πρωτοψάλτη Βασ. Νικολαΐδη, που έγινε στην αίθουσα της 
Γαλλικής Ένωσης με μεγάλη επιτυχία. Σ ' αυτή τη συναυλία ψάλθηκαν 
μεταξύ άλλων τα Ανοιξαντόρια, το Λόγον αγαθόν,το Άξιον Εστί του I. 
Παλόση και το Μαρία από τη χορωδία, που αποτελούσαν 44 ιεροψάλτες 
της Πόλης559.

Στις 28 Μαρτίου του 1998 ο Σύνδεσμος γιόρτασε τα 50 χρόνια από 
την ίδρυσή του, δίνοντας μουσική Συναυλία υπό τη διεύθυνση του 
Πρωτοψάλτη του Πατριαρχικού Ναού Λεωνίδα Αστέρη, στην αίθουσα που 
βρίσκεται στους χώρους των γραφείων της και με την παρουσία του

551 J r .  Παπαμανωλάκη, Κωνσταντίνος Πρίγγος, Οι Ψάλτες του Οικουμενικού 
Πατριαρχείου,ό.π., σελ.57.
552 Στ. Παπαμανωλάκη, Κωνσταντίνος Πρίγγος, ό.π., σελ.70.
553 Ανωνύμου, Συναυλία Εκκλησιαστικής Μουσικής, Εμπρός, Κωνσταντινούπολη, 
20.3.1971.
554 Αρχείο Συνδ. Μουσικοφίλων, Πρόσκληση για τη συναυλία της, Κωνσταντινούπολη.
555Αρχείο Συνδ. Μουσικοφίλων,Επιστολή του διοικητικού συμβουλίου, 19.7.1975, 
Κωνστναιτνούπολη.
556 Στο Καταστατικό δε γίνεται λόγος για μουσικά μαθήματα.
557 Αρχείο Συνδ. Μουσικοφίλων, Επιστολή του διοικητικού συμβουλίου,19.7.1975.
558 Αρχείο Συνδ. Μουσικοφίλων, Επιστολή του διοικητικού συμβουλίου,19.7.1975
559 Αρχείο Συνδ. Μουσικοφίλων, Πρόσκληση του Συνδέσμου, Κωνσταντινούπολη. 1977.
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Πατριάρχη Βαρθολομαίου, αλλά και Αρχιερέων του Θρόνου. Η λαμπρή 
αυτή εκδήλωση πλαισιώθηκε από ομιλία του Ν. Ιστεκλή, Πρωτοψάλτη της 
Αρχιεπισκοπής και Προέδρου του Συλλόγου μέχρι σήμερα και εισαγωγικά 
σχόλια στους Ύμνους του Αντ. Παριζιάνου, Λαμπαδαρίου της 
Αρχιεπισκοπής560.

Από την μέχρι τώρα συνεχιζόμενη δράση του Συνδέσμου 
Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως συνάγουμε το συμπέρασμα ότι, παρ' 
όλο που ο Σύνδεσμος αυτός λειτούργησε μέσα στις δυσκολότερες 
περιστάσεις και συγκυρίες, που λειτούργησε ποτέ μουσικός Σύλλογος, η 
μουσική του δράση δεν υπήρξε διόλου ευκαταφρόνητη. Οι συναυλίες, που 
συνοδεύονταν από επιστημονικές διαλέξεις, τα μαθήματα μουσικής που 
διδάσκονταν561 και διδάσκονται, η καλλιέργεια της μουσικής μέσα από την 
χορωδιακή εκτέλεση, η συνένωση των ψαλτών και μουσικών της Πόλης, 
όσων είχαν απομείνει μετά τη φυγή των ομογενών, αλλά και η γύρω από 
την εκκλησιαστική μουσική συζήτηση στα έντυπα της Πόλης, που 
προκαλούνταν με ευκαιρία τη δράση του, μπορούν να θεωρηθούν 
αξιόλογες και μοναδικές παρεμβάσεις στα θέματα της εκκλησιαστικής 
μουσικής, μετά την καταστροφή του Ελληνισμού της Πόλης. Ο Σύνδεσμος 
βέβαια δεν μπορούσε να έχει το επιστημονικό βάρος και κύρος του 
Εκκλησιαστικού Μουσικού Συλλόγου, πλην όμως συγκρίνοντας τις δύο 
εποχές, μπορεί να πει κανείς ότι αυτά που πρόσφερε και προσφέρει ο 
Σύλλογος, είναι πράγματι αντάξια της παλιάς μουσικής παράδοσης της 
Πόλης.

Σήμερα στους χώρους του Συνδέσμου συνεχίζεται η παράδοση 
αιώνων της Πόλης και η εκκλησιαστική μουσική διδάσκεται δωρεάν στα 
ολίγα ελληνόπουλα της Πόλης, από τους δόκιμους ψάλτες, που υπηρετούν 
στα πατριαρχικά αναλόγια και στους ιερούς ναούς της Πόλης. Ακόμη στους 
ίδιους χώρους γίνονται και οι δοκιμές των συναυλιών της χορωδίας του 
Συνδέσμου των Μουσικοφίλων.Στις συναυλίες παρευρϊσκεται ο 
Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, αλλά και Αρχιερείς του Θρόνου. 
Οι εκδηλώσεις του Συνδέσμου Μουσικοφίλων αφορούν κυρίως τη 
διοργάνωση χορωδιακών εμφανίσεων του Συλλόγου και τις δημόσιες 
διαλέξεις με θέμα την εκκλησιαστική μουσική.

560 Αρχείο Συνδ. Μουσικοφίλων, Πρόσκληση του Συνδέσμου, Κωνσταντινούπολη, 1998.
561 Στα 1979 και 1981 εκδόθηκαν άδειες από τις αρχές για διεξαγωγή μουσικών 
μαθημάτων και για την άδεια επαναλειτουργίας του Συνδέσμου, Αρχείο Συνδ. 
Μουσικοφίλων,Επιστολές των Αρχών με ημερομηνία 13.3.1979 και 9.2.1981.
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Ουσιώδης επομένως υπήρξε και είναι η συμβολή και του τελευταίου 
αυτού μουσικού Συνδέσμου στην καλλιέργεια και τη διατήρηση της 
παραδοσιακής εκκλησιαστικής μουσικής, αλλά και στην ενασχόληση των 
ομογενών νέων με την ψαλτική τέχνη μέσω αυτού, αλλά και κατ' 
επέκταση και με την λατρευτική ζωή της Εκκλησίας.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

1.Η εκκλησιαστική μουσική ως πολιτισμός και ως συστατικό 
στοιχείο της εκκλησιαστικής και κοινωνικής ζωής των Ελλήνων της 
Πόλης είχε συνεχή βιωματική παρουσία στη ζωή τους κατά το χρονικό 
διάτημα που εξετάσαμε.Μέσα από τις εκκλησιαστικές ακολουθίες, τις 
ορθόδοξες οικογενειακές παραδόσεις και το σχολείο, οι Έλληνες της Πόλης 
ήταν σε διαχρονική επαφή με τη μουσική της Εκκλησίας. Η εκκλησιαστική 
αυτή μουσική ως βίωμα και πολιτισμός καλλιεργήθηκε στο περιβάλλον 
αυτό της οικογενειακής παράδοσης και του σχολείου, στη ζωή της ενορίας 
και όταν αυτό ήταν εφικτό, συνεχίζονταν με την επιπρόσθετη ιδιαίτερη 
διδασκαλία στα σπίτια των ομογενών. Η ορθόδοξη πίστη στο Θεό, που 
εκφράζονταν και με την πιστή τήρηση όλων των θρησκευτικών εθίμων και 
παραδόσεων, κρατούσε τους ομογενείς κοντά στις παραδόσεις της Μεγάλη 
Εκκλησίας, η οποία είχε υπό την εποπτεία της,συν τοις άλλοις, και τη 
μουσική-παιδευτική δράση. Ο τακτικός εκκλησιασμός αποτελούσε για τους 
Έλληνες της Κωνσταντινούπολης την ουσιαστική ευκαιρία μιάς καλύτερης 
γνωριμίας με τη λειτουργική ζωή της, αλλά και με τη μουσική τέχνη της 
εκκλησίας. Τα παιδιά και οι νέοι, που υπηρετούσαν στους ναούς ως 
κανονάρχες, όπως συνηθίζονταν στην εκκλησιαστική ζωή της Πόλης, σε 
συνδυασμό με τις οικογενειακές παραδόσεις, πραγματοποιούσαν την 
πρώτη προσέγγιση με τη μουσική της Εκκλησίας. Ακολουθούσε το σχολείο 
που πρόσφερε ως μάθημα και την εκκλησιαστική μουσική. Η διδασκαλία 
του καθιερώθηκε σταδιακά, με την πάροδο όμως του χρόνου και χάρη στις 
οργανωμένες προσπάθειες του Οικουμενικού Πατριαρχείου, 
σταθεροποιήθηκε σχεδόν σ' όλα τα σχολεία της Πόλης. Ο κύριος 
εκπαιδευτικός φορέας της ομογένειας, το Πατριαρχείο, με τη θετική 
επιρροή που ασκούσε σ' όλο το φάσμα της εκπαίδευσης, κράτησε ζωντανή 
τη μουσική της Εκκλησίας με προγραμματισμό και με σχεδίασμά που είχε 
διάρκεια. Στόχος του ήταν η ορθή και συστηματική διδασκαλία της 
εκκλησιαστικής μουσικής από μουσικοπαιδαγωγικά συγγράμματα, στη 
συγγραφή των οποίων προέτρεπε τους δεξιοτέχνες μουσικούς της εποχής. 
Αυτό φάνηκε άλλωστε από την πολλαπλή έκδοση αναλυτικών 
προγραμμάτων των σχολείων, από τις σχετικές πρωτοβουλίες που κατά 
καιρούς έπαιρνε η Μεγάλη Εκκλησία και από την εκ του σύνεγγις 
παρακολούθηση της λειτουργίας των σχολείων και των ζητημάτων, που 
είχαν σχέση με τη μουσική.

Η διαβίωση των Ελλήνων Ορθοδόξων σε διαφορετικό κοινωνικό 
περιβάλλον, αλλά στην πατρογονική τους εστία, τους αναγκάζει να 
ανακαλύπτουν συνεχώς όλα τα μουσικά αποθέματα του δικού τους 
πολιτισμού. Δέχονται επιδράσεις από τη μουσική της Δύσης, όσον αφορά 
την κοινωνική ζωή και τις κοινωνικές εκδηλώσεις, ζούν όμως πρωταρχικά
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με την παραδοσιακή μουσική της Εκκλησίας. Αυτό το πράττουν με επιτυχία, 
στο κοσμοπολίτικο περιβάλλον της Βασιλέυουσας, και με απόλυτο 
σεβασμό και αποδοχή των άλλων μουσικών πολιτισμών που υπάρχουν και 
δρούν δίπλα τους.

2. Η έγκριση της μουσικής μεταρύθμισης από το Πατριαρχείο, η 
μέριμνα για την ίδρυση της πρώτης Μουσικής Σχολής, που η λειτουργία 
της ήταν το κύριο μέλημά του στα πρώτα χρόνια της νέας μουσικής 
γραφής, είναι οι απαρχές μιάς συνεχούς και προγραμματισμένης δράσης 
του Πατριαρχείου. Από τη λειτουργία των ειδικών για την ψαλτική 
μόνιμων και περιοδικών Επιτροπών, που ακολούθησαν τα κατοπινό χρόνια, 
και από την αξιολόγηση της δράσης τους κατά το χρονικό διάστημα που 
εξετάσαμε, διαφαίνεται χωρίς αμφιβολία ότι το Οικουμενικό Πατριαρχείο 
θεωρούσε τη μουσική επιμόρφωση των μαθητών, των κληρικών και των 
ιεροψαλτών της Πόλης ως βασική ποιμαντική και εκκλησιαστική 
υποχρέωση. Ακόμη ελάμβανε μέριμνα για τα ψαλτέα μέλη, που έπρεπε να 
είναι γνήσια εκκλησιαστικά, για τη διάρκεια και την επίβλεψη των 
Ακολουθιών, για τις εκδόσεις μουσικών βιβλίων και για τη στήριξη του 
έργου των μούσικοδιδασκάλων. Οι μόνιμες επιτροπές, όπως η Πατριαρχική 
Κεντρική Εκκλησιαστική Επιτροπή και η Πατριαρχική Εκπαιδευτική 
Επιτροπή, είχαν τη σταθερή και συνεχή εποπτεία των μουσικών 
πραγμάτων στους ναούς, στα σχολεία και στα σωματεία της 
Κωνσταντινούπολης. Αυτό το έπρατταν με προγραμματισμό και σχεδίασμά. 
Θέσπισαν εσωτερικούς νόμους, Διατάξεις και Κανονισμούς για την 
εύρυθμη λειτουργία τους και επόπτευαν το έργο τους με βάση το 
εσωτερικό αυτό νομοθετικό πλαίσιο. Οι Επιτροπές αυτές, που είχαν κοντά 
στις διοικιτικές, και δικαστικές αρμοδιότητες, όταν αυτό απαιτούνταν, 
παρέμβαιναν αποτελεσματικά, όταν αυτό ήταν αναγκαίο, και οι λύσεις που 
έδιναν, διακατέχονταν από στοργή και αγάπη.Οι ειδικές Μουσικές 
Επιτροπές, που συγκαλούνταν για ορισμένο χρόνο και για επίλυση 
θεμάτων, που αφορούσαν την εκκλησιαστική μουσική, εργάστηκαν με 
επιστημονική δεοντολογία και τα πορίσματα πολλών από αυτές 
καθιερώθηκαν και επίσημα. Παράλληλα, οι Επιτροπές αυτές είχαν την 
επίβλεψη της επιστημονικής εξερεύνησης και της ανάδειξης του 
παραδοσιακού μέλους της Εκκλησίας. Έτσι αποτελούσαν και το απαραίτητο 
έρεισμα για τις αποφάσεις των Οικουμενικών Πατριαρχών. Το περί 
εκκλησιαστικής μουσικής ενδιαφέρον των Πατριαρχών φάνηκε ακόμα και 
από την ίδρυση ή επανίδρυση των Πατριαρχικών Σχολών της 
Εκκλησιαστικής Μουσικής. Η λειτουργία τους στην Πόλη είχε ευεργετική 
επιρροή στη σωστή και παραδοσιακή εκμάθηση της μουσικής αυτής από 
τους μαθητές, ψάλτες και κληρικούς. Η δράση των Σχολών επεκτεινόταν 
πολλές φορές και στις υπόλοιπες περιοχές που κατοικούνταν από Έλληνες. 
Οι απόφοιτοι της Μουσικής Σχολής του 1815 και της Σχολής του 
Εκκλησιαστικού Μουσικού Συλλόγου επιτέλεσαν ιστορικό έργο στον τομέα
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αυτό.Η εμφάνιση των νέων μουσικών ρευμάτων αντιμετωπίστηκε χωρίς 
φανατισμό και ακρότητες και με σύνεση, που υπήρχε σχεδόν πάντοτε στις 
αποφάσεις του Θρόνου. Μουσικοί, κληρικοί και λαϊκοί, αποτελούσαν το 
απαραίτητο επιστημονικό υπόβαθρο του Πατριαρχείου για την ορθή 
επίλυση των προβλημάτων που προέκυπταν.

3. Οι Μουσικοί Σύλλογοι και Σύνδεσμοι ήταν η κοινωνική διάσταση 
της οργανωμένης παρουσίας των Κωνσταντίνου πολιτών, που είχαν ως 
επίκεντρο ενδιαφερόντων τη μουσική της Εκκλησίας.Μετά το δεύτερο μισό 
του 19ου αιώνα η ιδιωτική πρωτοβουλία λογιών μουσικών οδηγεί τους 
Ομογενείς στην ίδρυση των καθαρά μουσικών Συλλόγων και Σωματείων, 
που διαδραμάτισαν θετικό ρόλο στη διαφύλαξη του γνήσιου 
εκκλησιαστικού μέλους επί πολλές δεκαετίες. Η παρουσία και η λειτουργία 
των μουσικών Συλλόγων δεν είχε συντεχνιακό και οικονομικό χαρακτήρα. 
Πολλοί από αυτούς είχαν αξιοθαύμαστη επιστημονική δράση και με 
τακτικές μουσικοφιλολογικές συγκεντρώσεις προκαλούσαν ενδιαφέρουσες 
επιστημονικές συζητήσεις με θέμα τη μουσική της Εκκλησίας. Το 
Πατριαρχείο αγκαλιάζει τους Συλλόγους και τους Συνδέσμους που είχαν 
ως αντικείμενο την εκκλησιαστική μουσική, τους ενισχύει με κάθε τρόπο, 
εκτυπώνει τα βιβλία τους, παραχωρεί τους χώρους του για τη λειτουργία 
τους, συντάσσει τους Κανονισμούς τους και θέλει με κάθε τρόπο να τους 
κρατήσει σε λειτουργία. Οι Οικουμενικοί Πατριάρχες παρευρίσκονται στις 
συνεδριάσεις και στις συνελεύσεις των Συλλόγων, αλλά και στις τελετές 
απονομής των διπλωμάτων των μουσικών Σχολών των Συλλόγων.Οι 
Σύλλογοι της Πόλης δρούν ως αυτόνομη και ανεξάρτητη οντότητα με 
πλήρη ελευθερία δράσης. Οι μουσικές Σχολές των Συλλόγων, και ειδικά η 
Σχολή του Εκκλησιαστικού Μουσικού Συλλόγου, με τους πολυάριθμους 
αποφοίτους κράτησαν ζωντανή τη μουσική παράδοση της 
Κωνσταντινούπολης και τη μετέφεραν και στον ελλαδικό χώρο.

Με τα παραπάνω αναγνωρίζουμε και διαπιστώνουμε την επιστημονική 
συμβολή του Οικουμενικού Θρόνου στα θέματα της μουσικής της 
Εκκλησίας. Τα όργανα του Πατριαρχείου που περιβάλλονται με ικανούς 
μουσικούς κληρικούς και με λαϊκούς, εξετάζουν και παρακολουθούν τα 
σχετικά με τη λατρευτική μουσική της Εκκλησίας, όχι μόνο τυπικά και 
αποσπασματικά, αλλά ουσιαστικά,παρεμβαίνοντας και δίνοντας λύσεις, 
όταν αυτό απαιτείται.

Δεν είναι δυνατό να παραβλέψουμε, τέλος, το γεγονός ότι το 
Πατριαρχείο ήταν σε μία συνεχή και οργανωμένη «εκστρατεία» υπέρ της 
Εκκλησιαστικής Μουσικής. Αυτό καταδεικνύεται από την αδιάκοπη μέριμνά 
του, που εκτείνεται σε χρονικό διάστημα πολλών δεκαετιών.Με βεβαιότητα 
μπορούμε να πούμε ότι η εκκλησιαστική μουσική παιδεία στην 
Κωνσταντινούπολη, είναι απόλυτα ταυτισμένη με τη Μεγάλη Εκκλησία και 
τα θεσμικά όργανά της,όπως άλλωστε και η γενική παιδεία.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ1

1

Αρχείο Οικουμενικού Πατριαρχείου, Κώδικες Πρακτικών Πατριαρχικής 
Αλληλογραφίας, Κώδιξ, ΙΗ ' ,  σελ.175, 3 Οκτωβρίου 1836. Περίληψη: Ο 
Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Γρηγόριος ο Στ ' κατηγορεί το 
Μητροπολίτη Σμύρνης Χρύσανθο για φιλαργυρία και τον καλεί να 
μεταβάλει συμπεριφορά.

Τω Σμύρνης Χρυσάνθω ίνα παύση δουλεύων τω Μαμμωνά ίνα μη 
πάθη ως θρυλλείται.

Ιερώτατε Μητροπολίτα Σμύρνης, υπέρτιμε και έξαρχε Ασίας, εν Αγίω 
Πνεύματι αγαπητέ αδελφέ και συλλειτουργέ της ημών μετριότητος κυρ 
Χρύσανθε, χάρις είη σου τη Ιεράτητι και ειρήνη παρά Θεού.

Λόγοι τινές διαδιδόμενοι και μέχρι των ημετέρων ακοών φθάσαντες 
εκίνησαν την φιλάδελφον ημών πρόνοιαν εις το να διευθύνομεν τη 
Ιερότητί σου τας εφεξής υποθήκας, προλαμβάνοντες τας εκ της 
πραγματοποιήσεως αυτών επωνειδείστας συνεπείας' και επειδή η 
κυριωδεστέρα αιτία αυτών είναι ο φιλάργυρος τρόπος σου, ός τις προξενεί 
αφορμάς πολλών δυσαρεσκειών προς τους αυτόθι Χριστιανούς, διά τούτο 
θέλεις μεταβάλη το ιδίωμα τούτο, επιλήψιμον άλλως και προς τον 
αρχιερατικόν χαρακτήρα, και θέλεις αποφύγει διά μικρολογίας και 
φειδωλίας να δίδεις αιτίαν ψυχρότητος προς τους χριστιανούς. 
Τουναντίον μάλιστα να φιλοτιμείσαι εις το να φαίνησαι ελευθέριος και 
συγκαταβατικός και με τον ήπιον και ανεκτικόν τρόπον σου να εφέλκης 
την κοινήν αυτών υποχρέωσιν και τον έπαινον και την αγάπην και ενι 
λόγω θέλεις προσέχη μήπως οι μέχρι λόγων φαινόμενοι τεως γογγυσμοί 
φέρωσι τα πραγματικά κινήματα εκτρεπτικά της ησυχίας σου και πρόξενο 
μεταμελείας ανωφελούς. Η δε του Θεού χάρις ...

2

Αρχείο Οικουμενικού Πατριαρχείου, Κώδικες Πρακτικών της Πατριαρχικής 
Κεντρικής Εκκλησιαστικής Επιτροπής(/7ρσκτ/κσ ΠΚΕκκλΕ),Κώδικας ετών 
1881-1898, Συνεδρίαση της 18ης Φεβρουάριου 1882, σελ. 21, Πρόεδρος ο

Α. ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

1 Στα κείμενα του Παραρτήματος (ανέκδοτα και δημοσιευμένα) τηρήθηκε απαράλλακτη η 
ορθογραφία του πρωτοτύπου. Για τεχνικούς λόγους, σ' αυτή τη φάση της εργασίας 
χρησιμοποιήθηκε το μονοτονικό.
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Μυτιλήνης Κωνσταντίνος. Μέλη: Θεοφ. Επίσκοπος Στρηνουπόλεως κ. 
Φώτιος, Μ. Πρωτοσύγκελλος Κωνσταντίνος Δεληγιάννης, Αρχιμ. Γρ. 
Παλαμάς, Μ. Αρχιμανδρίτης Κ. Βαφείδης και Μ. Αρχιδιάκονος Πολύκαρπος. 
Περίληψη: Ιερείς και ψάλτες καταγγέλονται από τον επόπτη των εκκλησιών 
του Ελληνικού Μουσικού Συλλόγου, μέσω του τοπικού τύπου ότι 
παραβίασαν το τυπικό της Εκκλησίας. Η ΠΚΕκκλΕ προτρέπει το Σύλλογο 
να αναιρέσει τον διορισμό του Επόπτου, που έρχεται σε αντίθεση με την 
Εκκλησία.

Λόγου γενομένου περί του εάν δέον προσκληθώσιν εις την Επιτροπήν 
οι κατηγορηθέντες διά της εφημερίδος υπό του τιτλοφορημένου επόπτου 
των εκκλησιών ως παραβιάσαντες τας τυπικός διατάξεις ιερείς και ψάλται 
κατά την απόδοσιν ιδία της εορτής της Υπαπαντής και την Κυριακήν της 
Τυροφάγου, μετά πολλάς συζητήσεις μεταξύ των μελών ενεκρίθη ίνα η 
Κεντρική Εκκλησιαστική Επιτροπή μηδεμίαν δώ προσοχήν εις τα 
γραφόμενα των εφημερίδων, ελέχθη δε τω Πανοσιολ. Μεγάλω 
Πρωτοσυγκέλλω ότι δύναται η Πανοσιολογιότης του αφορμήν λαβούσα εκ 
των εφημερίδων να προσκαλέσει ιδιαιιτέρως τον Πρόεδρον του Συλλόγου. 
Επειδή δε συνεπώς εγένετο λόγος και περί του εάν δικαιούται ο Μουσικός 
Σύλλογος να διορίσει επόπτην των εκκλησιών και υπό πόντων των μελών 
εθεωρήθη άντικρυς τη Εκκλησιαστική Αρχή η ύπαρξις τούτου, μετά πολλήν 
συζήτησιν ενεκρίθη τη προτάσει του του Πανοσιολ.Αρχιμ. Κ. Δελιγιάννου 
να προσκληθή εις προσεχή τινα συνεδρίασιν ο πρόεδρος του Μουσικού 
Συλλόγου υπό της Κεντρικής Εκκλησιαστικής Επιτροπής και να προτραπεί 
να αναιρέση επισήμως την δημοσίευσιν του διορισμού του επόπτου των 
εκκλησιών.

3

Αρχείο Οικουμενικού Πατριαρχείου, Πρακτικό ΠΚΕκκλΕ,Κώδικας ετών 
1881-1898, Συνεδρίαση της 29ης Οκτωβρίου του 1887, σελ. 102. 
Προεδρεύων Ο Βερροίας Προκόπιος, μέλη ο Παμφίλου Σωφρόνιος, ο Μέγας 
Πρωτοσύγκελλος Κοσμάς, Ο Μέγας Αρχιμανδρίτης Ιωακείμ, ο Αρχιμ. 
Γρηγόριος Παλαμάς και ο Μ. Αρχιδιάκονος Διονύσιος. Περίληψη: 
Καθορίζεται ως ο τόπος και ο χρόνος εξέτασης των ιεροψαλτών 
Κωνσταντινουπόλεως από μία ειδική επιτροπή.

Μετά ταύτα σκέψεως γενομένης περί ευρέσεως του καταλλήλου 
τόπου, ένθα συνερχομένη η επιτροπή των ιεροψαλτών εξετάζει τους 
ιεροψάλτας των εκκλησιών ωρίσας τόπον μεν το κοινόν των 
Πατριαρχείων, χρόνον δε άπαξ της εβδομόδος η πρώτη μετά μεσημβρίαν 
ώρα εκάστης Κυριακής. Ακολούθως ο Μουσικολογιώτατος μέγας 
Πρωτοψάλτης κ. Γεώργιος Βιολόκης ητήσατο, ίνα γένηται αίτησις 
παρακλητική προς την ΑΘΠ όπως πείση τους εκ των συνοδικών 
σεβασμιωτάτους Μητροπολίτας Άγ. Μυτιλήνης κ. Κωνσταντίνον και Λήμνου 
κ. Ιωακείμ, ίνα συμπαρεδρεύωσι παρά τω Μεγάλω Πρωτοσυγκέλλω Κοσμά 
εις τας συνεδριάσεις αυτών και ούτω διαλύεται η συνεδρίασις.
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4

Αρχείο Οικουμενικού Πατριαρχείου, Πρακτικά ΠΚΕκκλΕ, Κώδικας ετών 
1898-1902,Συνεδρίαση 5.6.1898, σελ. 19-20, Πρόεδρος ο Πισιδίας 
Γεράσιμος, Μέλη: Μ. Πρωτοσύγκελλος Χρυσόστομος, ιερεύς Κ. Παρίσης, 
Ιεροδ. Γρ. Παπαδόπουλος, Μέγας Αρχιδιάκονος Διόδωρος. Περίληψη: 
Αίτηση ιεροψαλτών Κωνσταντινουπόλεως που ζητούν από την Εκκλησία 
να καταδικάσει με Πατριαρχική και Συνοδική Εγκύκλιο το σύγγραμμα του 
Νικολάου Παγανά «Μουσική Παιδαγωγία».

Αναγινώσκεται αίτησις (1948) ιεροψαλτών Πρωτευούσης 
υποβαλλόντων ότι διά του εσχάτως εκδοθέντος πονήματος υπό Νικολάου 
Παγανά, του τιτλοφορουμένου «Μουσική Παιδαγωγία», απετόλμησεν ο 
συγγραφεϋς να παραφθείρη την αρχαίαν Εκκλησιαστικήν Μουσικήν κατά τε 
το μέλος, τον ρυθμόν και την γραφήν, και να εισαγάγη θεωρίας καινός 
όλως διαφόρους προς την νενομισμένην και καθιερωμένην τη Εκκλησία 
μουσικήν, και εξαιτουμένων όπως διά καταλλήλου Πατριαρχικής και 
Συνοδικής εγκυκλίου αποδοκιμάση και αποκήρυξή η Εκκλησία το εν λόγω 
πόνημα.2.Αίτησις(3086) Νικολάου Παγανά εξαιτσυμένου όπως εν τω 
διορισμώ της ειδικής Επιτροπής προς εξέτασιν του μουσικού συγγράμματος 
αυτού «Μουσική Παιδαγωγία» αποκλεϊση η Εκκλησιαστική Επιτροπή τους 
υπογράφοντας εν τη αιτήσει κατά του βιβλίου τούτου ιεροψάλτας 
πρωτεούσης, διορίσει δε ούτινας αυτή βούλεται εκ των αναγραφομένων εν 
τω συνημμένω σημειώματι αυτού μουσικούς. Μετά την ανάγνωσιν των 
ανωτέρω εγγράφων ών η παραπομπή αποβλέπει την εξέτασιν του εν λόγω 
συγγράμματος κατά το τεχνικόν μόνον μέρος αυτού, εγκρίνεται ίνα 
λαμβανομένης υπ' όψιν της αιτήσεως του αναφερομένου Νικολάου Παγανά 
ανατεθή η μελέτη του εν λόγω βιβλίου τοις ειδικοίς περί την μουσικήν κκ. 
Α. Σπαθάρη, Κ. Ζαχαριάδη, Γ. Παχτίκω, Πολ. Παχείδη και Θεοδώρω. 
Γαϊτανόκη» οίτινες μετά την εξέτασιν του συγγράμματος τούτου, επί τη 
βάσει της αιτήσεως των υπογραψάντων ιεροψαλτών, οφείλουσιν ίνα δι' 
ιδίας ή κοινής εκθέσεως υποβόλλωσι το πόρισμα των παρατηρήσεων αυτών 
διά τα περαιτέρω.

5

Αρχείο Οικουμενικού Πατριαρχείου, Πρακτικά ΠΚΕκκλΕ, Κώδικας ετών 
1898-1902, Συνεδρίαση 28.9.1901, σελ. 242, Πρόεδρος ο Μεσημβρίας 
Χαρίτων, μέλη ο Παμφίλου Μελισσηνός, ο Μ. Πρωτοσύγκελλος 
Χρυσόστομος, Αρχιμ. Κωνστ. Φωτίου, Αρχιμ. Γρηγόριος, Μ. Ιεροκήρυξ,Μ. 
Αρχιδιάκονος Λαυρέντιος, τριτεύων Βενιαμίν(γραμματεύς)./7ερ/'Λ/7ΐμί7: Η 
Επιτροπή στην προσπάθειά της να στελεχώσει τον κλήρο με γνώστες της 
εκκλησιαστικής μουσικής, ζητά να κληθούν από διάφορους ναούς της 
Αρχιεπισκοπής Ιεροψάλτες, Δομέστιχοι και Κανονάρχες, νέοι την ηλικία, 
προκειμένου να φοιτήσουν στις τρεις τριτάξιες Ιερατικές Σχολές.
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Η Αρχιεπισκοπή Κωνσταντινουπόλεως εν τη μορφώσει του ενοριακού 
κλήρου αυτής δεν πρέπει να υστερήση, αφού ήδη έν τισι επαρχίαις προς 
μόρφωσιν του επαρχιακού κλήρου συνεστήθη υπό της εκκλησίας η ίδρυσις 
τριών τριταξίων ιερατικών σχολών εν διαφόροις μοναίς, των Μητροπολιτών 
των επαρχιών τούτων συσκεφθησομένων περί της εξευρέσεως των 
καταλλήλων πόρων επί ορισμένου προγράμματος. Προς τον σκοπόν δε 
της μορφώσεως του ενοριακού κλήρου, ίνα καταρτισθώσι και καταλλήλως 
προπαιδευθώσι νέα μέλη δεν είναι άσκοπος η εκ διαφόρων ναών της 
Αρχιεπισκοπής ζήτησις ιεροψαλτών, νεοκόρων δομεστίχων, κανοναρχών 
και άλλων νέων τη ηλικία και ευσεβή κλίσιν προς το ιερατεύσαι εχόντων 
μετά γενομένην διαλογήν και εξέτασιν.

6

Αρχείο Οικουμενικού Πατριαρχείου, Πρακτικά ΠΚΕκκλΕ, Κώδικας ετών 
1908-1913, Συνεδρίαση 28.5.1910, α.σ. Πρόεδρος, ο Μητροπολίτης 
Φιλαδελφείας Προκόπιος. Μέλη: Παμφίλου Μελισσηνός, Μέγας
Πρωτοσύγκελλος Βενιαμίν, Αρχιγραμματεύς κ. Απόστολος και οι 
Αρχιμανδρίτες Μελέτιος και Γρηγόριος. Περίληψη: Κατόπιν προτάσεως του 
Επισκόπου Παμφίλου Μελισσηνού Χριστοδούλου εγκρίνεται η σύσταση 
ειδικής Επιτροπής, προκειμένου να μελετηθεί το «σύστημα του 
Σταματιάδη».

Μετά ταύτα ο Παμφίλου Μελισσηνός λαβών αφορμήν εκ της εν τη 
αιθούση του Φιλολογικού Συλλόγου παραστάσεως του κ. I. Σταματιόδου, 
περί εναρμονίσεως της ημετέρας βυζαντινής μουσικής προτείνει ίνα 
σχηματισθή επιτροπή εξ επιλέκτων μουσικολόγων ανδρών ίνα εξετάση και 
υποβάλη τας σκέψεις αυτής επί της εργασίας του ως είρηται Σταματιόδου. 
Ενεκρίθη ίνα συγκροτηθεί η επιτροπή αύτη ής μέλη ωρίσθησαν ο Άγιος 
Παμφίλου κ. Μελισσηνός,ο κ. Γ. Βιολάκης, ο κ. Μάρκος Βασιλείου, ο 
Ιεροδιάκονος Λούβαρις και ο κ. Π. Ζαχαριάδης.

7

Αρχείο Οικουμενικού Πατριαρχείου, Πρακτικά ΠΚΕκκλΕ,Κώδικας ετών 
1913-1916, Συνεδρίαση της 31ης Μαρτίου 1914, σελ. 64,65. Πρόεδρος ο 
Αγκύρας Γερβάσιος. Μέλη Νούσης Παϊσιος, Αρχιγραμματεύς κ. Διονύσιος, 
Αρχιμ. Παγκράτιος, Πανοσιολ. Αρχιδιακ. Καλλίνικος και Γραμματεύς 
Γερμανός Αθανασιάδης. Περίληψη:Οι Ψάλτες του Πατριαρχικού ναού 
εμφανίζονται ενώπιον της Επιτροπής. Προτρέπονται προς το «συμφέρον 
της σεμνής ψαλμωδίας» στον Πατριαρχικό Ναό να καταρτίσουν καλό χορό 
Κανοναρχών από καλλίφωνους μαθητές της Εκκλησιαστικής Μουσικής 
Σχολής.
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Προσκληθέντες εμφανίζονται οι ψάλται του Πατριαρχικού Ναού. Ο 
Άγιος Πρόεδρος ποιούμενος ως λέγει φιλικά συστάσεις προτρέπει όπως 
λαμβανομένης υπ' όψιν της περί την βυζαντινήν Μουσικήν και καθόλου την 
σοβαρόν και σεμνήν ψαλμωδίαν των ψαλτών του Πατριαρχικού Ναού, 
δοθή παρ' αυτών ποια τις προσοχή και εις τον καταρτισμόν καλού χορού 
κανοναρχών. Ο Αρχιγραμματεύς συμφώνως τω Αγίω Προέδρω τονίζει 
ιδιαιτέρως ότι διά της καταλλήλου προπονήσεως και προπαρασκευής των 
τακτικών κανοναρχών και διά καταλήλου υποσκαύσεως του ζήλου και της 
φιλοτιμίας πολλών καλλιφώνων μαθητώντης Εκκλ. Μουσικής Σχολής,ώστε 
προθύμως ούτοι και οιονεί ερασιτεχνικώς να μετέχουσι των ψαλμωδιών, 
δύνανται να καταρτισθώσι και χοροί Κανοναρχών αξιοπρεπώς 
ανταποκρινόμενοι και εις άλλας απαιτήσεις και εις την φήμην την οποίαν 
έχει ο Πατριαρχικός Ναός. Κατόπιν λαβόντες τον λόγον ότε Πρωτοψάλτης 
κύριος Ιάκωβος Ναυπλιώτης και Λαμπαδόριος Κ. Κλάββας υπέδειξαν μέτρα 
τινό συντελεστικά εις την επιτυχίαν των προταθέντων. Μετ' ανταλλαγήν 
διαφόρων σκέψεων, ενεκρίθη όπως δι' υπομνήματος προς την 
Εκκλησιαστικήν Επιτροπήν υποβάλλωσι την γνώμην αυτών οι εν λόγω 
ψάλται και δη α) Περί του τρόπου καταρτισμού χορού Κανοναρχών εν τω 
Πατριαρχικώ Ναώ, β) Περί του τρόπου βελτιώσεως των χορών της 
Αρχιεπισκοπής καθόλου και γ) Περί των μουσικών τεμαχίων τα οποία 
πρέπει να ψάλλονται πανταχού.

8

Αρχείο Οικουμενικού Πατριαρχείου, Πρακτικά ΠΚΕκκλΕ, Κώδικας ετών 
1913-1916, Συνεδρίαση 13ης Ιουλίου 1915, σελ. 273-276. Προεδρεύων ο 
Αγκύρας Γερβάσιος. Μέλη: Ολύμπου Χριστοφόρος, Μέγας Πρωτοσύγκελλος 
Καλλίνικος, Αρχιγραμματεύς κ. Διονύσιος, Αρχιμ. Παγκράτιος 
Βατοπαιδινός, Μέγας Αρχιδιάκονος Γεώργιος, Τριτεύων Γερμανός. 
Περίληψη: Διατάξεις που αποτελούνται από 14 άρθρα και αναφέρονται στο 
διοικητικό και υπηρεσιακό καθεστώς όλων των ιεροψαλτών 
Κωνσταντινουπόλεως.

«Διατάξεις περί διοικήσεως και εποπτείας των ψαλτών και 
δομεστίκων της Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως».

Αναγνωσθεισών των διατάξεων περί διοικήσεως και εποπτείας των 
ψαλτών και δομεστίκων της Αρχιεπισκοπής, προτόσει του Επισκόπου 
Ολύμπου, ενεκρίθη όπως σαφώς καθορισθή εν αυταϊς η εξόρτησις αυτών 
εκ της Μ. Αρχιδιακονίας ως κατωτέρων κληρικών, η εκτέλεσις της επ' 
αυτών εποπτείας διά των κατ' ενορίας προϊσταμένων και η υπό την 
προεδρίαν πάντων των προϊσταμένων λήψις πάσης αποφάσεως περί 
ψαλτών και δομεστίκων. Τούτων γενομένων ενεκρίθησαν αύται, ως και 
σχέδιον σχετικής εγκυκλίου ως εξής:

Θεοφιλέστατοι και οσιώτατοι προϊστάμενοι, τιμιώτατοι Επίτροποι και 
μούσικολογιώτατοι Ψάλται των Ιερών Εκκλησιών της Αρχιεπισκοπής 
Κωνσταντινουπόλεως.
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Η μήτηρ ημών Εκκλησία έχουσα υπ' όψιν ότι το άσμα αποτελεί 
μέρος αναπόσπαστον της θείας καθόλου λατρείας προς ζωηρωτέραν αυτής 
παρόστασιν και θερμωτέραν συγχρόνως εκδήλωσιν των 
καταπλημμυρούντων των χριστιανών καρδίαν ιερών συναισθημάτων 
πολλή ν την προσοχήν ανέκαθεν εφείλκησε των αρμοδίων προς επιτυχή 
και έντεχνον εκτέλεσιν αυτού, πολλής δε τιμής άξιον ελογίσατο και το των 
ιεροψαλτών αξίωμα και υπούργημα. Και ούτω διό πολλών κανόνων και 
διατάξεων το μεν διαγρόψασα σαφώς τον άριστόν της εκτελέσεως του 
υπουργήματος τούτου τρόπον, το δε καθορίσασα επακριβώς τα του βίου 
και της πολιτείας των ιεροψαλτών, κατέταξε τους τελευταίους τούτους 
μεταξύ των κατωτέρων κληρικών αυτής. Συμφώνως λοιπόν τούτοις και η 
μεν εν τοις Πατριαρχείοις εδρεύουσα Κεντρική Εκκλησιαστική Επιτροπή 
θεωρούσα τον ψάλτην και δομέστικον κληρικούς, επομένως, ως τοιούτους, 
υπαγομένους εν τη αμέσω αυτής δικαιοδοσία, εξησκούσε και εξασκεί 
πάντοτε την επ' αυτών εποπτείαν, και διοικητικήν εξουσίαν εν αμφοτέροις 
τοις ως άνω σημείοις, ως άλλως το καθεστώς, η ιστορία και ο κανονισμός 
της Επιτροπής ταύτης μαρτυρούσιν. Επειδή όμως διά λόγους εθεωρήθη 
επάναγκες όπως εν τω ζητήματι τούτω της εποπτείας και διοικητικής 
εξαρτήσεως των ψαλτών και δομεστίκων καθορισθή διά νόμου 
λεπτομερούς και επακριβούς η δικαιοδοσία των τε κατ' ενορίας εντίμων 
εκκλησιαστικών επιτροπών και της Πατριαρχικής τοιαύτης, τούτου ένεκα 
συνταχθείσαι παρά της τελευταίας ταύτης ενεκρίθησαν παρά της Α.Θ.Π. 
του πανσεβάστου και προσκυνητού ημών αυθέντου και Δεσπότου, σχετικοί 
εν 14 άρθροις «διατάξεις περί διοικήσεως και εποπτείας των ψαλτών και 
δομεστίκων της Αρχιεπισκοπής». Τας διατάξεις ταύτας αποστέλλοντες 
ημίν συνημμένως ώδε προς γνώσιν, προτρεπόμεθα και εντελλόμεθα ημάς, 
σεπτή πατριαρχική κελεύσει, όπως του λοιπού πιστώς και αυστηρώς 
συμμορφώσθε προς αυτάς.

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Περί διοικήσεως και εποπτείας των ψαλτών και δομεστίκων της 

Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως.

Άρθρον 1.) Πάντες οι εν τοις ναοίς της Αρχιεπισκοπής υπηρετούντες 
ψάλται και δομέστικοι, μεταξύ των κατωτέρων κληρικών καταλεγόμενοι, 
εξαρτώνται εκ της Μεγάλης Αρχιδιακονίας και υπάγονται τη δικαιοδοσία 
της Πατριαρχικής Κεντρικής Εκκλησιαστικής Επιτροπής.
Άρθρον 2.)Παρά της Π.Κ. Εκκλησιαστικής Επιτροπής υπάρχει γενικόν 
μητρώον των ψαλτών και δομεστίκων της Αρχιεπισκοπής εν ώ 
καταγράφονται πάντες οι φέροντες τα απαιτούμενα προσόντα και έγγραφα, 
κατόπιν σχετικής αιτήσεως αυτών προς την Α.Θ.Παναγιότητα, και εξ ού 
πάντοτε και αποκλειστικώς θα λαμβάνονται οι διά τας ιερός εκκλησίας 
αναγκαιούντες ψάλται και δομέστικοι.
Άρθρον 3.)0ι εγγραφόμενοι εφοδιάζονται εφάπαξ δι' αποδεικτικού 
δηλωτικού της ικανότητος αυτών του ψάλλειν εν τη Αρχιεπισκοπή.
Άρθρον 4.)Εν τω γενικώ μητρώω θέλει σημειούσθαι εκόστοτε ο χρόνος του 
οριστικού ή προσωρινού διορισμού της μεταθέσεως, προαγωγής και 
παύσεως των ψαλτών και δομεστίκων, καθώς και πόσα σχετική δι' αυτούς 
παρατήρησις και απόφασις της Π.Κ. Εκκλησιαστικής Επιτροπής.
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Άρθρον 5.)Πάσαν απόφασιν περί οριστικού ή προσωρινού διορισμού 
ψάλτου τίνος ή δομεστίκου, ως και περί προαγωγής ή μεταβολής καθόλου 
θέσεως μεταξύ των ψαλτών και δομεστίκων εκκλησίας τινός, υποβάλλει η 
ενοριακή εκκλησιαστική επιτροπή τη Πατριαρχική Κεντρική τοιαύτη προς 
έγκρισιν. Άλλως έσται άκυρος.
Άρθρον 6.)Μετά την γενομένην έγκρισιν εφοδιάζεται παρά της Μ. 
Αρχιδιακονίας, ο ενδιαφερόμενος ψάλτης ή δομέστικος διό διοριστήριου 
εγγράφου, προ της εκδόσεως του οποίου δεν δύναται ούτος να αναλάβει τα 
εαυτού καθήκοντα.
Άρθρον 7.)Πάσαν απόφασιν περί παύσεως ψάλτου ή δομεστίκου τινός 
υποβάλλει εγκαίρως και εκ των προτέρων και πάντοτε ητιολογημένην η 
ενοριακή εκκλησιαστική επιτροπή τη Πατριαρχική Κεντρική τοιαύτη προς 
έγκρισιν. Άλλως έσται άκυρος.
Άλλως έσται άκυρος.
Άρθρον 8.) Προκειμένου να ληφθή και υποβληθή οριστικώς προς έγκρισιν 
απόφασις περί ψαλτών και δομεστίκων( κατά το άρθρον 5°ν και 7°ν), η 
ενοριακή εκλησιαστική επιτροπή, συνεδριάζει και αποφασίζει πάντοτε υπό 
την προεδρίαν του οικείου προϊσταμένου.
Άρθρον 9.) Πάσα καθόλου διαφορά μεταξύ εκκλησιαστικών επιτροπών αφ' 
ενός και ψαλτών ή δομεστίκων αφ' ετέρου λύεται συμβιβαστικώς ενώπιον 
της Μεγάλης Αρχιδιακονίας' εν αποτυχία του συμβιβασμού εκδικάζεται 
ενώπιον της Πατριαρχικής Κεντρικής Εκκλησιαστικής Επιτροπής.
Άρθρον 10.)Την επί των ψαλτών και δομεστίκων εποπτείαν, προς, ακριβή 
και πιστήν εκτέλεσιν των καθηκόντων αυτών,εκτελεί η Π.Κ.Εκκλησιαστική 
Επιτροπή διά των κατ' ενορίας Θεοφιλέστατων και Οσιωτάτων 
προϊσταμένων, οίτινες εν ανάγκη οφείλουσιν όπως αναφέρονται τη Μ. 
Αρχιδιακονία διό τα περαιτέρω.
Άρθρον 11.)0υδενί των εν ενεργεία και διαθεσιμότητι ψαλτών και 
δομεστίκων επιτρέπεται όπως μεταβαίνει εις εκκλησίαν τινό προς 
δοκιμασίαν άνευ γνώσεως και αδείας της Μ. Αρχιδιακονίας.
Άρθρον 12.)0ι αποχωρούντες της Αρχιεπισκοπής και μεταβαίνοντες εις 
άλλας επαρχίας ψάλται και δομέστικοι οφείλουσιν όπως εφοδιασθώσι 
πρότερον παρά της Μ. Αρχιδιακονίας διά σχετικού απολυτηρίου εγγράφου. 
Άλλως επανερχόμενοι εις την Αρχιεπισκοπήν ου θέλουσι γίνη δεκτοί. 
Άρθρον 13.)Αι παρούσαι διατάξεις καταργούσιν από της ημέρας της 
εκδόσεως αυτών πάσαν προηγούμενην μη συμφωνούσαν προς αυτός. 
Άρθρον 14.) Η εφαρμογή των διατάξεων τούτων ανατίθεται υπευθύνως 
τοις εκασταχού θεοφιλεστάτοις και Οσιωτάτοις προϊσταμένοις και ταις 
εντίμαις εκκλησιαστικαίς επιτροπαίς.

9

Αρχείο Οικουμενικού Πατριαρχείου, Πρακτικά ΠΚΕκκλΕ, Κώδικας ετών 
1913-1916, Συνεδρίαση 10.3.1916, σελ. 404-405. Προεδρέυων 
Καλλιουπόλεως Κωνσταντίνος, παρόντες Ολύμπου Απόστολος, 
Κωνσταντίας Ιωάννης, Αργυρουπόλεως Γερμανός, Μέγας Πρωτοσύγκελλος 
Καλλίνικος, Αρχιμ. Αντώνιος Αντωνίνης, Μέγας Αρχιδιάκονος Γεώργιος,
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Γραμματεύων Αρχιμ. Αγαθάγγελος. Περϊληψη:0 Μέγας Αρχιδιάκονος 
ανακοινώνει ότι στον ναό του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης ο δεξιός 
ψάλτης Αντώνιος Σύρκας έψαλλε με το χορό των Κανοναρχών το 
τροπάριο «Την Ωραιότητα» κατά το «Σταματίδειον σύστημα». Ο Αντώνιος 
Σύρκας πληροφορείται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής την καταγγελία 
αυτή και αναφέρει ότι έψαλλε κατά το «από διετίας εν επικρατούν σύστημα 
του Βασιλείου Ονουφριάδη».

Ο Μ. Αρχιδιάκονος ανακοινώνει ότι κατηγγέλθη αυτώ ότι εν τω εν 
Ιερώ Ναώ του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης πρωτοστατούνος του δεξιού 
αυτού ψάλτου Αντωνίου Σύρκα μετά του χορού των Κανοναρχών και 
χοροστατούντος του Θεοφιλέστατου Αγίου Σταυρουπόλεως Χριστοφόρου 
εψάλη την παρελθούσαν Παρασκευήν το τροπάριον «Την ωραιότητα της 
παρθενίας σου» κατά το Σταματίδειον σύστημα (εμφανισθέντος του ως άνω 
ψάλτου και λαβόντος γνώσιν διό του Αγίου Προέδρου της κατ' αυτού 
καταγγελίας ούτος διαμαρτύρεται λέγω ν ότι δεν εψάλη το μάθημα κατά το 
Σταματίδειον σύστημα, αλλά κατά το από διετίας εν επικρατούν σύστημα 
του Βασιλείου Ονουφριάδου) και παρακαλεί να σταλή ιδιαιτέρα εκ 
μουσικών επιτροπή ν' ακούση αυτόν ως και τον κ. Ονουφριάδην. Τέλος 
εξέφρασε την απορίαν του πώς η ΠΚΕκκλΕ δεν έλαβε γνώσιν της 
παραλλαγής των κλασικών τούτων μαθημάτων εξακολουθεί να ψάλη ο κ. 
Ονουφριάδης'άλλως τε είπε το μάθημα διό το οποίον κατηγγέλθη το 
έψαλεν ούτω και κατ’ απαίτησιν της επιτροπής του ναού.Μετά σύσκεψιν 
ενεκρίθη όπως εις μεν τον κύριον Σύρκαν συστηθή ότι δεν επιτρέπεται 
τουντεύθεν να ψάλλη κατ' άλλο σύστημα εκτός του κλασικού αφ' ενός και 
εις αμφοτέρους αφ' ετέρου όπως παρουσιάσωσι τα έργα των τη 
Πατριαρχική Κεντρική Εκκλησιαστική Επιτροπή ίνα παραπεμφθώσι τη επί 
τούτω επιτροπή του Εκκλησιαστικού Μουσικού Συλλόγου.

10

Αρχείο Οικουμενικού Πατριαρχείου, Πρακτικά ΠΚΕκκλΕ, Κώδικας ετών
1916-1919, Συνεδρίαση 3.7.1919. σελ. 301. Πρόεδρος ο Πισσιδίας 
Γεράσιμος, παρόντες:0 Θεοφ. Επίσκοπος Ειρηνουπόλεως Φώτιος, Ο Θεοφ. 
Επίσκοπος Σκοπέλλου Γεννάδιος, Μέγας Ιεροκύρηξ Γρηγόριος, Αρχιμ. 
Ιωάννης Ανδρεάδης, Μέγας Αρχιδιάκονος Νεόφυτος, Γοαμματεύων 
Δευτερεύων Δωρόθεος.

Παραστάντων συνωδά τη αποφάσει της Επιτροπής ενώπιον αυτής του 
Άρχοντας Πρωτοψάλτου Ιακώβου Ναυπλιώτου, Άρχοντος Λαμπαδαρίου 
Ευσταθίου Βιγγοπούλου, ο Σεβασμιώτατος Πρόεδρος συνιστά αυτούς και 
παρα καλεί όπως δι' αυτό το γόητρον του Πατριαρχικού χορού αλλά και των 
ιδίων, απαιτεί το ταχύτερον καταρτισμό των χορών ανταξίων προς τας 
παραδόσεις του Εθνικού Κέντρου. Κατόπιν δε σχετικών δηλώσεων και 
υποσχέσεων των παραστάντων η επιτροπή λαβούσα υπ' όψιν ότι 
απαιτούνται προς τούτο και υλικά μέσα ενεκρίθη ίνα γένηνται τα 
κατάλληλα προς τους αρμοδίους βήματα.
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Αρχείο Οικουμενικού Πατριαρχείου, Πρακτικά ΠΚΕκκλΕ Κώδικας ετών 
1919-1923, Συνεδρίαση 13.7.1922, σελ.349-350. Προεδρεύων Ο 
τοποτηρητής της Μ. Πρωτοσυγκελλίας Μητροπολίτης Κορυτσάς κ. Ιωακείμ. 
Μέλη:Θεοφ. Επίσκοπος Μυρέων Φιλόθεος,Αρχιμ. Ιωάννης Ανδρεάδης και 
γραμματέυων Αρχιμ. Παντελεήμων. Περίληψη:Η Επιτροπή μελετά τον νέο 
Κανονισμό του Συνδέσμου Ιεροψαλτών Κωνστανιτνουπόλεως και στη 
συνέχεια ρυθμίζει διοικητικά θέματα ψαλτών καθώς και θέματα προσόντων 
διορισμού.

Είτα αναγινώσκεται κατ' άρθρον ο νέος Κανονισμός του εν 
Κωνσταντινουπόλει συνδέσμου των ιεροψαλτών και επιφέρονται αι εξής 
τροποποιήσεις:Εν άρθρω 1 παρ.α'ο σκοπός του εν Κωνσταντινουπόλει 
Συνδέσμου των ιεροψαλτών είναι η επί των ιεροψαλτών εφαρμογή και 
εκτέλεσις του εν τη Εκκλησία ισχύοντος εκκλησιαστικού μέλους, εν αρ.15, 
Τα του συνδέσμου διοικεί θμελές Προεδρείον αποτελούμενον εκ του 
Προέδρου, λαμβανομένου έν εκ των Κληρικών της Αρχιεπισκοπής.
Εν άρθρω 103 δεν θεωρείται έγκυρος η εκλογή του νέου Προεδρείου εάν 
μη υποβληθή εντός 8 ημερών εις την ΠΚΕκκλΕ και εγκριθή. Τα άρθρα 
55,56, 57, 58, 59 και 60 συμπτύσσονται εις έν ως εξής:
Ο διορισμός ιεροψαλτών γίνεται διά του Προεδρείου υπό της ΠΚΕκκλΕ. 
Πάσα δε διαφορά αναφυομένη μεταξύ ιεροψαλτών και επιτρόπων των 
Ιερών Ναών είτε λόγω μισθού είτε λόγω παύσεως κ.τ.λ. κανονίζεται 
ενώπιον της ΠΚΕκκλΕ του Προεδρείου δυναμένου να υποβάλλει εις αυτή 
την γνώμην του επί της εν λόγω διαφοράς. Προστίθενται τα εξής:δύο 
άρθρα εις την οικείαν έκαστον θέσιν.
1)Έκαστος των Ιεροψαλτών οφείλει να έχει χειροθεσίαν
2)Ίνα τις διορισθή ιεροψάλτης δέον πρασαγόγει δίπλωμα μουσικής σχολής 
ή πιστοποιητικόν του ενταύθα μουσικού Συλλόγου ότι κέκτειται τα 
προσόντα όπως διορισθή εις θέσιν ιεροψάλτου.
3)Το Προεδρείον υποχρεούται να υποβάλλη δίς του έτους τη ΠΚΕκκλ. 
Επιτροπή λεπτομερή έκθεσιν περί της οικονομικής καταστάσεως του 
Συνδέσμου και της εν γένει προόδω αυτής.

12

Αρχείο Οικουμενικού Πατριαρχείου, Πρακτικά ΠΚΕκκλΕ Κώδικας ετών 
1919-1923, Συνεδρίαση 22.7.1920, σελ.124-125. Περίληψη:Κανον\σ[ΐός 
που αποτελεϊται από έξι άρθρα και που θεσπίζει την θέση του «Επόπτου 
των Εκκλησιών», τα καθήκοντά του, τις αποδοχές του αλλά και τις 
υποχρεώσεις του απένατι στην ΠΚΕκκλΕ.

Κανονισμός περί των καθηκόντων του Επόπτου των ιερών ναών της 
Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως 

Άρθρον Ι.Αποφάσει της Αγίας και Ιερός συνόδου συνιστάται θέσις 
επόπτου των Ιερών ναών της Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως.
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Άρθρον 2.Επόπτης των ιερών ναών της Αρχιεπισκοπής διορίζεται πάντοτε 
κληρικός οιουδήτινος ιερατικού βαθμού, απόφοιτος θεολογικής Σχολής ή 
Ακαδημίας, γνώστης της εκκλησιαστικής τάξεως και ιδία της τυπικής 
τάξεως.
Άρθρον3.Χηρευούσης της θέσεως επόπτου των ιερών ναών της 
Αρχιεπισκοπής, η Π.Κ.Εκκλησιαστική Επιτροπή εν συνεδρία αυτής ορίζει 
τρεις υποψηφίους, λαχόντας της πλειονοψηφίας, υποδεικνύει έπειτα 
αυτούς τη A.Q. Παναγιότητι,ήτις εκλέγει τον έναν εξ αυτών διά την θέσιν 
επόπτου παραπέμπουσα συγχρόνως εις το Δ.Ε.Μ. Συμβούλιον σχετικόν 
σημείωμα της Π.Κ.Εκκλ. Επιτροπής διά τον καθορισμόν της μισθοδοσίας 
αυτού.
Άρθρον4.0 Επόπτης διατελεί υπό την άμεσον εξάρτησιν της Π.Κ. 
Εκκλησιαστικής Επιτροπής και παρευρίσκεται τακτικώς εις τας συνεδρίας 
αυτής έχον ψήφον συμβουλευτικόν.
Άρθρον 5. Ο Επόπτης οφείλει να επισκέπτηται τους ιερούς ναούς της 
Αρχιεπισκοπής ιδία δε κατά τον χρόνον των ιερών Ακολουθιών. Εποπτεύει 
την τάξιν και την καθαριότητα εν τοις ιεροίς ναοίς, την κατά τας ιεράς 
ακολουθίας διαγωγήν του κλήρου των ψαλτών και των 
νεωκόρω ν φροντίζω ν, όπως συμμορφούνται ούτοι προς τας σχετικός 
αποφάσεις της Π. Κ.εκκλησιαστικής Επιτροπής και τας διατάξεις εν γένει 
της εκκλησίας διαβιβζομένας αυτοίς εκάστοτε είτε απ' ευθείας υπό της 
Π.Κ.Εκλησιαστικής Επιτροπής είτε και διά της Μεγάλης Πρωτοσυγκελλίας ή 
της Μεγάλης Αρχιδιακονίας. Ποιείται τας δέουσας εις τους παραβαίνοντας 
τα καθήκοντα αυτών κληρικούς, ψάλτας και νεωκόρους καταγγέλων εν 
ανάγκη αυτούς εις την Π.Κ.Εκκλησιαστικήν Επιτροπήν διά τα περαιτέρω. 
Υποβάλλει εις την τελευταίαν, ταύτην καθ' έκαστον μήνα έκθεσιν περί της 
κατάστόσεως των επιθεωρηθέντων ι. Ναών και της πολιτείας και της 
διαγωγής των εν αυτοίς εργαζομένων κληρικών, ψαλτών και νεωκόρων, 
κρατών πάντοτε ημερολόγιον της εργασίας αυτού.
Άρθρον 6. Εν περιπτώσει παραβάσεως των καθηκόντων του επόπτου η 
Π.Κ.Εκκλησιαστική Επιτροπή ποιείται εις αυτόν τας δεούσας παρατηρήσεις 
και εν υποτροπή αναφέρεται δι' εκθέσεως αυτής εις την Α.Θ.Παναγιότητα 
διά τα περαιτέρω.

Ο παρών Κανονισμός αναγνωσθείς και ψηφισθείς υπό της Αγίας και 
Ιεράς Συνόδου εν ταις συνεδρίαις αυτής τη 9 και 16 Ιουλίου ε.ε. 
επεκυρώθη υπό της Α.Σ. του τοποτηρητού του Οικουμενικού Θρόνου 
Μητροπολίτου Προύσης κ. Δωροθέου. Εν τοις Πατριαρχείοις, ακριβές 
αντίγραφον, Ο Αρχιγραμματεύς της Ιεράς Συνόδου Αρχιμ. Διονύσιος.

13

Αρχείο Οικουμενικού Πατριαρχείου, Πρακτικά ΠΚΕκκλΕ, Κώδικας ετών 
1943-1956, Συνεδρίαση 6.6.1956, σελ.470-472. Παρόντες ο 
Πανοσιολογιώτατος Μ. Πρωτοσύγκελλος, Πρόεδρος, οι Θεοφιλέστατοι 
Επίσκοπου Παμφίλου, Τρωάδος, Αργυρουπόλεως, οι Πανοσιολ. Μέγας 
Αρχιδιάκονος, Αρχ. Αιμιλιανός Τσακόπουλος, Αρχειοφύλαξ, Αρχ. Νικόδημος 
Χαρβαλιάς, Αρχ. Αλέξανδρος Καρακάσης και ο γραμματεύς Πανοσιολ.
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Τριτέυων Αγάπιος. Περίληψη: Λεκτικό επισόδειο ανάμεσα στους
Πρωτοψάλτες του Πατριαρχικού Ναού Κωνσταντίνο Πρίγγο και 
Θρασύβουλο Στανίτσα.Ακολουθούν εκδόκαση και ποινές της ΠΚΕκκλΕ.

Ακολούθως εισάγεται ενώπιον της Π.Κ.Εκκλ.Επιτροπής η περίπτωσις 
του δημιουργηθέντος εν τω Π. Πατριαρχικώ Ναώ επεισοδίου κατά τον 
Εσπερινόν της Αναοτάσεως από μέρους των Αρχόντων Μ. Πρωτοψάλτου κ. 
Κ. Πρίγγου και Μ. Λαμπαδαρίου Θρασ. Στανίτσα.

Ο Πανοσιολ. Πρόεδρος απευθυνόμενος προς τα μέλη της Επιτροπής 
λέγει ότι εν τω Π.Πατριαρχικώ Ναώ κατά τον Εσπερινόν της Αναοτάσεως 
έλαβε χώραν επειδόδιον μεταξύ των Αρχ. Μ. Πρωτοψάλτου και Μ. 
Λαμπαδαρίου, παρέχει περί τούτου πληροφορίας τινάς και εισηγείται όπως 
αναγνωσθώσιν αι υποβληθείσαι τη Α.Θ. Παναγιότητι σχετικοί εκθέσεις. 
Αναγινώσκεται εν συνεχεία έκθεσις ως και αι συναφείς τη εκθέσει σχετικοί 
φάκελοι εξ ών προκύπτει η αιτία του θλιβερού αυτού 
επεισοδίου.Ακολούθως τεθέντος του ερωτήματος εάν πρέπει να εξετασθή 
ενώπιον της Π.Κ.Εκκλησιαστικής Επιτροπής ομού μετά του 
δημιουργηθέντος από μέρους των Αρχ. Μ. Πρωτοψάλτου και Μ. 
Λαμπαδαρίου επειδισίου και οι όλοι φάκελοι αυτών, αποφασίζεται όπως η 
Εκκλησιαστική Επιτροπή μη περιορισθή μόνον εις την εξέτασιν του 
επεισοδίου τούτου, αλλ' επιληφθή και της εξετάσεως του όλου φακέλου 
αυτών. Εμειοψήφησεν ο Θεοφ. Επίσλοπος Τρωάδος κ.Ανδρέας, διατυπώσας 
την γνώμην ότι κατ' αρχήν θα έπρεπε να εξετασθή μόνον η περίπτωσις του 
δημιουργηθέντος επεισοδίου και μετά ταύτα εις προσεχή συνεδρίαν να 
εξετασθή και ο όλος φάκελος αυτών, και τούτο ίνα δοθή εις την Π. Κ. 
Εκκλησιαστικήν Επιτροπήν ο κατάλληλος καιρός διά να μελετήση 
επισταμένως και εν πόση λεπτομερεία τα κατατιθεμένα εις βάρος των αρχ. 
Μ.Πρωτοψάλτου και Μ.Λαμπαδαρίου στοιχεία. ΟΘεοφιλέστατος προσέθεσεν 
ότι η έκθεσις, την οποίαν υπέβαλλεν ο Μ. Αρχιδιάκονος προς την Α. Θ. 
Παναγιότητα, μετά την περιγραφήν του επεισοδίου κάμνει λόγον περί 
ατόπων δημιουργημένων υπό του Αρχ. Μ. Λαμπαδαρίου επί του αναλογίου 
και περί ανευλαβούς στάσεως εν αυτώ, ενώ διά τον Αρχ. Μ.Πρωτοψάλτην 
ουδέ ν επιλέγει παρά μονον ότι εγράφη γράμμα εις αμφοτέρους και ότι 
εγένοντο εις αυτούς συστάσεις. Ο Πανοσιολ. Μέγας Αρχιδιάκονος 
παρατηρεί ότι τα εις βάρος του Άρχ. Μ. Πρωτοψάλτου κατατεθημένα 
ευρίσκονται εις τον φάκελον της Μ. Αρχιδιακονίας τον οποίον και 
υποβάλλει τη Π.Κ. Εκκλησιαστική Επιτροπή ίνα εξετασθή.

Καλείται ενώπιον της Π.Κ. Επιτροπής ο 'Αρχ. Μ. Πρωτοψάλτης κ. Κ. 
Πρίγκος προς τον οποίον ο Πανοσιολ. Πρόεδρος λέγει τα εξής.Η Π.Κ. 
Εκκλησιαστική Επιτροπή με πολλήν λύπην εξετάζει παραπεμφθείσαν 
έκθεσιν η οποία αφορά επεισόδιον, το οποίον έλαβε χώραν μεταξύ υμών κα 
του Άρχ. Λαμπαδαρίου. Θλίβεται η Επιτροπή διότι υμείς οι Ιεροψάλται και 
δη του Π.Πατριαρχικού Ναού ενώ ως μύσται της εκκλησιαστικής μουσικής 
πρέπει να είσθε φορείς της αρετής και κοσμιότητος και ευ λα βει ας να 
στερείσθε των αρατών τούτων, πράγμα το οποίον δεν τιμά υμάς τους 
ίδιους. Παρακαλώ όπως εκθέσητε το επεισόδιον. Απαντών ο κ. Πρίγκος 
λέγει τα εξής: «45 έτη υπηρετώ την Εκκλησίαν και ουδέν επεισόδιον 
εδημιούργησα επί τόσα έτη πράγμα το οποίον δύνανται να μαρτυρίσουν και
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οι κατά καιρούς συνάδελφοί μου. Το επεισόδιον κατά τον εσπερινόν της 
Αναοτάσεως εδημιουργήθη υπό του Άρχ. Λαμπαδαρίου, όστις ώφειλε μετά 
το "ούτω βοήσωμεν" του Αναστάσεως ημέρα να ψάλη το «Χριστός 
Ανέστη»και ουχί να σιωπήση ως έπραξεν ούτος, και ουχί μόνον τούτο, αλλ' 
επί πλέον έκαμε και απρεπείς χειρονομίας. Ιδών τας χειρονομίας ταύτας 
του κ. Στανίτσα, είπεν ο Πρίγκος, εστρόφην προς τον Δομέστικόν μου και 
είπον αυτώ: «Τι είναι αυτό που κάμνει αυτός μήπως τρελλάθηκε;».Μετά το 
τέλος του Εσπερινού με πλησίασεν και είπε «εγώ δεν είμαι τρελλός εσύ 
έπαθες μαλάκυνσιν εγκεφάλου». Χάσου από δώ μόρτη τω είπον, Γαλατάς 
είναι εδώ και ήλθες να με δείρεις και εκείνος με απάντησεν «Αν ήσο νέος 
θα σε ξέσχιζα σα σαρδέλα». Πολύ πιθανόν ο κ. Στανίτσας να εβαρύνθη να 
ψάλη Κοινωνικόν και να θέλει να ψάλη Χερουβικόν δηλ. να γίνη 
Πρωτοψάλτης και δι' αυτό δημιουργεί τοιαύτα επεισόδια.

Αποσυρθέντος του Αρχ. Μ. Πρωτοψάλτου εκ της αιθούσης των 
συνεδριών καλείται ενώπιον της Π.Κ. Εκκλησιαστικής Επιτροπής ο Άρχ. Μ. 
Λαμπαδάριος προς τον οποίον ο Πανοσιολ. Πρόεδρος λέγει τα εξής: 
Ενώπιον της Π. Κ. Εκκλησιαστικής Επιτροπής παρεπέμφθη έκθεσις αφορώσα 
υμάς κα τον Άρχ. Μ. Πρωτοψάλτην,διά το γνωστόν επεισόδιον το οποίον 
έλαβε χώραν εν τω Π. Πατριαρχικώ Ναώ κατά τον Εσπερινόν της 
Αναστάσεως. Μετά πολλής λύπης η Π.Κ. Εκκλησιαστική Επιτροπή 
αναλαμβάνει να εξετάση την περίπτωσιν του δημιουργηθέντος επαισοδίου 
και τούτο διότι ενώπιον της έχει Ιεροψάλτας του Πατριαρχικού Ναού, οι 
οποίοι ενώ θα έπρεπε να διαπνέονται υπό αισθημάτων αμοιβαίας αγάπης 
και εκτιμήσεως εδημιούργησαν το τοιούτον επεισόδιον, το οποίον δεν τιμά 
υμάς.Ως γνωρίζετε ανήκετε εις τον κατώτερον ι. κλήρον και διά τούτο 
πρέπει μετά κοσμιότητος και ευ λα βει ας να επιτελήτε το έργον 
σας.Παρακαλώ όπως εκθέσητε το επεισόδιον ίνα κρίνη η Επιτροπή.

Απαντών ο κ. Στανίτσας λέγει ότι ο ίδιος δεν ευθύνεται δια το 
δημιουργηθέν επεισόδιον, εφ' όσον την αρχήν αυτού εδημιούργησεν ο 
Άρχων Μ. Πρωτοψάλτης,όντως τον απεκάλεσε «τρελλόν».Μετά το «ούτω 
βοήσωμεν» του τροπαρίου «Αναστάσεως ημέρα», ίσως θα έπρεπε να 
αρχίσω εγώ το «Χριστός ανέστη», αλλά πολύ πιθανόν την στιγμήν εκείνην 
να αφηρέθην. Επί πλέον παρεσύρθην από το τυπικόν του κ. Φαρλέκα, το 
οποίον καθορίζει την τάξιν ως ακολούθως: δεξιός «Χριστός Ανέστη» και 
αυτό εγένετο αφορμήν να επικρατήση ολίγων δευτερολέπτων σιωπή. Εις 
ερώτησιν του Προέδρου εάν έκαμε χειρονομίαν τινά ούτος απάντησεν ότι 
δεν ενθυμεϊτε ακριβώς και ότι πολύ πιθανώς ακουσίως και ασυναισθήτως 
να έκαμε τοιαύτην χειρονομίαν εκφράζων απορίαν.Αληθές είναι ότι 
εξεστόμισα τας λέξεις κατά του κ. Πρίγγου. «Εγώ δεν είμαι τρελλός, εσύ 
έπαθες μαλάκυνσιν εγκεφάλου, εάν ήσο νέος θα σε ξέσχιζα σα σαρδέλα» 
αλλά ταύτα τα είπα εις απόντησιν των όσων με είπεν εκείνος: "χάσου απ' 
εδώ μόρτη, Γαλατάς νόμισες ότι είναι εδώ και ήλθες να με 
δείρεις;Επομένως εγώ τίποτα άλλο δεν έκαμα παρά ανταπέδωσα τα όσα με 
έκαμε ο κ. Πρίγκος.

Αποσυρθέντος του κ. Στανίτσα εκ της αιθούσης των συνεδριάσεων η 
Επιτροπή μετά συζήτησιν και εξέτασιν και του όλου φακέλου αυτών θεωρεί 
αμφοτέρους ενόχους και εγκρίνει την επιβολήν εις αυτούς προστίμου ανά 
100 Λ.Τ. (λίρες Τουρκίας) μειοψηφούντος του Θεοφ. Επισκόπου Τρωάδος κ.
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Ανδρέου διατυπώσαντος την γνώμην ότι μετ' εξέτασιν του όλου φακέλου 
αυτών δύναται να αποφανθή.

Η Επιτροπή σχετικώς αποφασίζει όπως υποβόλη την απόφασιν 
τόυτην τη Α.Θ. Παναγιότητι και μετ' έγκρισιν εξαγγείλη ταύτην εις τους 
ενδιαφερομένους διά του Πανοσιολ. Μ. Αρχιδιακόνου όστις παραλλήλως 
θα συστήση εις αυτούς, Ι.Όπως επιτευχθή μεταξύ αυτών συμφωνία 
συνεργασίας,2.Καταρτίσουν χορούς,3. Αναλάβωσι τον καταρτισμόν των 
Κανοναρχών, πράγμα το οποίον υπεσχέθησαν γραπτώς και προφορικώς εις 
την Α.Θ. Παναγιότητα και επιδείξωσι ζήλον και αφοσίωσιν εις το καθήκον 
των, άλλως ουδεμία υπέρ αυτών ευεργετική μέριμνα θα ληφθή κατά την 
μελετωμένην προσαρμογήν των μισθών.
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Αρχείο Οικουμενικού Πατριαρχείου, Πρακτικά ΠΚΕκκλΕ, Κώδικας ετών 
1943-1956, Συνεδρίαση 23.7.1956, σελ. 478. Παρόντες ο 
Πανοσιολογιώτατος Μ. Πρωτοσύγκελλος, Πρόεδρος, οι Θεοφιλέστατοι 
Επίσκοπου Παμφίλου, Τρωάδος, Αργυρουπόλεως, οι πανοσιολ. 
Αρχιμανδρίται Αιμιλιανός Τσακόπουλος, Αρχειοφύλαξ, Αρχιμ. Αλέξανδρος 
Καρακάσης και ο Γραμματεύς Πανοσιολ. Τριτεύων Αγάπιος. 
Περίληψη :Εη\βύΚΚο\/ταί διάφορα πρόσθετα καθήκοντα στους 
Πρωτοψάλτες του Πατριαρχικού Ναού Κ. Πρίγκο και Θρ. Στανίτσα μετά 
από το επισόδειο που είχαν δημιουργήσει στον Πατριαρχικό Ναό.

Ακολούθως εισόγεται προς εξέτασιν ενώπιον της Π.Κ.Ε. Επιτροπής η 
υπόθεσις των Αρχόντων Πρωτοψάλτου και Λαμπαδαρίου. Ο Πανοσιολ. 
Πρόεδρος απευθυνόμενος προς τα μέλη της Επιτροπής λέγει τα εξής: Κατ' 
επανάληψιν υπεδείχθη εις τους Αρχοντας Πρωτοψάλτην κ.κ. Πρίγγον και 
Λαμπαδάριον κ.κ. Στανίτσαν από μέρους της Α.Θ.Παναγιότητος,της εντίμου 
Επιτροπής του Π. Πατριαρχικού Ναού και του Πανοσιολ. Μ. Αρχιδιακόνου 
Ι.η ανάγκη της διοργανώσεως των χορών εν τω Πατριαρχικώ Ναώ,2.η 
τακτική και ανελλειπής προσέλευσις αυτών εις το καθήκον 3.0 καταρτισμός 
των Κανοναρχών ως τούτο έπραττον οι αείμνηστοι προκότοχοί των 4.η μετ' 
ευλαβείας στάσις αυτών εν τοις αναλογίοις. Ήδη δε η Μ. Αρχιδιακονία 
εκόλεσεν αυτούς επανειλημμένως εις τα Πατριαρχεία και υπέδειξεν τούτα 
πάντα μάλιστα υπέγραψαν ούτοι και σχετικόν έγγραφον, δι' ού εδήλουν ότι 
θα πραγματοποήσουν τα όσα υπεδείχθησαν αυτοίς.Δυστυχώς όμως τα όσα 
υπέγραψαν και υπεσχέθησαν ούτοι διέμειναν μόνον λέξεις κεναί. Ουδέν εξ 
εκείνων τα οποία υπεσχέθησαν επραγματοποίησαν, αλλ' επί πλέον ούτοι 
απούσιασαν κατά την τέλεσιν γάμου σ ' τάξεως εν τω Πατριαρχικώ ναώ τη 
17η Ιουνίου, εμφανισθέντος ούτω ελλιπούς προσωπικού, διά το οποίον 
κατέβαλον εις το άρτιον τα υπό του τιμολογίου οριζόμενα σι 
ενδιαφερόμενοι. Διά ταύτα πάντα το ζήτημα των Αρχόντων Πρωτοψάλτου 
και Λαμπαδαρίου παρεπέμφθη ίνα εξετασθή ενώπιον της 
Π.Κ. Εκκλησιαστικής Επιτροπής.

Η Επιτροπή μετά συζήτησιν επί της δηλώσεως ταύτης του πανοσιολ. 
Προέδρου αποφασίζει, όπως η Μ. Πρωτοσυγκελλία αναπληρούσα τον επ' 
αδεία απουσιάζοντα Μέγαν Αρχιδιάκονον, διά γράμματος αυτής προς τους
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Άρχοντας Μ. Πρωτοψάλτην και Λαμπαδάριον συστήση αυτοίς, ίνα μέχρι της 
1ης προσεχούς Σεπτεμβρίου ε.ε. φροντίσωσι:1.Να έρχονται τακτικώς και 
ανελλιπώς εις τα καθήκοντά των συμφώνως τω εν τω ιερώ Βήματι και παρά 
τη Μ. Αρχιδιακονία φυλασσωμένω εορτολογίω,2.Καταρτίσωσι Δομεστίκους 
και τους Κανονάρχας,3.Ψάλλωσι από το βιβλίον όλοι συγχρόνως, 
5.Ίστανται μετ' ευλαβείας εις τα αναλόγια, 6. Μη απέρχονται της θέσεώς 
των, παρά μόνον όταν θα απέλθη η Α. 0. Παναγιότης ή ο προεξάρχων 
Αρχιερεύς,7.Μη κόθηνται εις τα στασίδια καθ' ήν στιγμήν η Α.Θ. 
Παναγιότης διανέμει το αντίδωρον,δ.Επιμελώνται διά την καθαριότητα των 
Κανοναρχών, 9.Ενδιαφέροντα/ διά την προσέλευσιν νέων βοηθών, οίτινες 
θα αποτελέσωσιν χορωδίαν, και ότι εν περιπτώσει καθ' ήν δεν είθελον 
συμμορφωθή και αύθις εξακολουθώσι να δεικνύωσι αδιαφορίαν α) ουδεμία 
μέριμνα θα ληφθή διά την αναπροσαρμογήν του μισθών αυτών και β)Άς 
υποβιβασθή ο μοσθός αυτών εις τον προπολεμικόν. Η Επιτροπή λαβούσα 
υπ' όψιν ότι το π λ είστον μέρος του χρόνου διέρχονται εν ησυχία και 
γαλήνη, αποφασίζει, όπως εφέτος μη δοθεί αυτούς άδεια ταξειδίου διά το 
εξωτερικόν, και τούτο ίνα μεριμνήσωσι διά τον καταρτισμόν χορωδιών.

15

Αρχείο Οικουμενικού Πατριαρχείου, Κώδικες Πρακτικών της Πατριαρχικής 
Κεντρικής Εκπαιδευτικής Επιτροπής(Πρακτικά ΠΚΕκπΕ), Κώδικας ετών 
1892-1898, Συνεδρίασις 5ης Ιουλίου 1896, σελ. 159-160.Περίληψη:Η 
ΠΚεκπΕ παραπέμπει στον Πατριάρχη την αίτηση που είχε υποβάλλει ο 
Γεώργιος Παχτίκος για έγκριση του βιβλίου του που περείχε και μέλη στο 
ευρωπαϊκό πεντάγραμμο. Το έργο προορίζονταν για διδασκαλία στα 
Σχολεία της Πόλης.

Προεδρεύοντος του σεβ. Μητροπολίτου Εφέσου κ. Κωνσταντίνου, και 
παρουσιαζόντων εκ των μελών της επιτροπής των Πανοσιολ. Αρχιμ. Κ.κ. Μ. 
Κλεοβούλου και Γρ. Κωνσταντινίδου και των ελλογιμ. κ. κ. Ε. 
Αμαξοπούλου, I. Βασματζίδου, και Μ. Κεφάλα, παρόντος και του επόπτου 
των Σχολών Πανοσιολ. Αρχιμ. Κ. Δεληκάνη εν πρώτοις αναγινώσκεται το 
πρακτικόν της πρσηγουμένης συνεδριάσεως και εγκρίνεται, μεθ' ό: 
Λαμβάνεται υπ' όψιν η υπ' αρ. Πρωτοκόλλου 4159 και ημερ. 2 Ιουλ. ε.ε. 
αίτησις Γεωργίου Δ. Παχτίκου υποβόλλοντος ότι από του παρελθόντος ήδη 
έτους εξέδωκε μουσικόν βιβλίον επιγραφόμενον «Απόλλων Μουσηγέτης» 
όπερ περιλαμβόνον δι' ευρωπαϊκής μουσικής προς τοις εξωτερικοίς άσμασι 
και εκκλησιαστικά τοιαύτα, εστί, λέγει, προορισμένον προς χρήσιν εκείνων 
των Ορθοδόξων Ελληνικών εκπαιδευτηρίων, εν οίς η φωνητική μουσική 
διδάσκεται και διά της πενταγράμμου παρασημαντικής (κοινώς ευρωπαϊκής 
καλουμένης), και εξαιτείται την έγκρισιν του εν λόγω βιβλίου προς 
εισαγωγήν αυτού εις τας ανωτέρω μνημονευθείσας σχολάς.Υπομνησθεισών 
εκ του Προέδρου των επί του προκειμένου ζητήματος εξ αφορμής του 
βιβλίου τούτου ανταλλαγισών διαφόρων σκέψεων και γνωμών ενεκρίθη ίνα 
προς οριστικήν λύσιν του εν λόγω ζητήματος ερωτηθή περί τούτου η Αγία 
και Ιερό Σύνοδος διά της εξής εκθέσεως αυτής προς την Α. Θ. 
Παναγιότητα.
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Π. Δ.
Η Π. Κ. Εκπαιδευτική Επιτροπή συνεπεία αιτήσεως υποβληθείσης αυτή υπ' 
αρ. πρωτ.4159 Γεωργίου Δ. Παχτίκου εξαιτουμένου την έγκρισιν του υπ' 
αυτού εκδοθέντος μουσικού πονήματος επιγραφομένου «Απόλλων 
Μουσηγέτης» και προωρισμένου ως λέγει προς χρήσιν των παρ' ημίν 
Ορθοδόξων Εκπαιδευτηρίων προόγεται βαθυσεβόστως όπως υποβάλη τη 
Υμ. Παναγιότητι και τη περί αυτή Αγία και Ιερά Συνόδω την εξής ταπεινήν 
αυτής ερώτησιν. Επειδή το εν λόγω πόνημα εκτός των εν αυτώ 
αναφερομένων διαφόρων εξωτερικών ασμάτων, περιλαμβάνει και 
εκκλησιαστικά τοιαύτα, μεταγεγραμμένα εις την ευρωπαϊκήν 
παρασημαντικήν, η Εκπαιδευτική Επιτροπή ως το πρώτον τοιούτου 
ζητήματος παρουσιαζομένου αυτή απορεί τι δέον να πράξη εν τη περιστάσει 
τάυτη:α) Να αναγνωρίσει άραγε επισήμως την διδασκαλίαν της ευρωπαϊκής 
μουσικής ως ένα των παρ' ημίν εκπαιδευτικών παραγόντων και β) Να 
επιτρέψη εν τοιαύτη περιπτώσει την διδασκαλίαν θρησκευτικών ασμάτων 
διά της πιθανόν εγκριθησομένης τοιαύτης αυρωπαϊκής μουσικής. Τας επί 
των ανωτέρω οδηγίας της τε Υμετέρας Θ. Παναγιότητος και της περί αυτήν 
Αγίας και Ιεράς Συνόδου εξαιτουμένη βαθυσεβόστως η επιτροπή διατελεί 
μετά του οφειλομένου σεβασμού.

Εν τοις Πατριαρχέιοις, τη 5η Ιουλίου 1896
Ο Πρόεδρος ο Γοαμματεύς

+0 Εφέσου Κωνσταντίνος Ιεροδ. Γοηγόριος Παπαδόπουλος
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Αρχείο Οικουμενικού Πατριαρχείου, Πρακτικά ΠΚΕκπΕ, Κώδικας ετών 
1898-1903, Συνεδρίαση 24.10.1899, σελ.119,120,121. Περίληψη: 
Διεξάγεται συζήτηση για τη χρησιμότητα των μαθημάτων της ευρωπαϊκής 
και της εκκλησιαστικής μουσικής στα δημοτικά σχολεία και για την 
εισαγωγή των μαθημάτων ευρωπαϊκής και εκκλησιαστικής μουσικής στα 
σχολεία της Πόλης.

Προεδρεύοντος του Σεβ. Μητροπολίτου Ρόδου κ.Κωνσταντίου και 
παρόντων εκ των μελών της Επιτροπής των ελλ. κ κ. Ε. Αμαξοπούλου και 
Κ. Ζαχαριόδου, εκ των καθηγητών και διδασκάλων των κκ. Α. Σπαθάρη, Ν. 
Βούρου,Αλ.Δελίστοβιτς, Μ. Κεφάλα, Α. Αρόπη, X. Πανταζίδου,Ι. 
Αγγελίδου,Ν. Αυγερινού, Απ. Οικονομίδου,Γ. Παπαδοπούλου, Δ. Μισιτζή,Θ. 
Πανίδου, και εκ των λογιών των κ.κ. Μ. Χαμουδόπουλου, Λ. Σαμαρήκη και 
Αλ.Τουργούτη, εν πρώτοις αναγινώσκεται το πρακτικόν της προηγουμένης 
συνεδριάσεως και επιψηφϊζεται, μεθ' ό συνεχίζεται η συζήτησις επί των 
εβδομαδιαίων ωρών των εναπολεσθέντων μαθημάτων Γυμναστικής και 
Ωδικής...Ακολούθως όσον διά το μάθημα της ωδικής ο κ. Αμαξόπουλος 
φρονεί ότι όσον τα άσματα είναι πολλά, τόσον ταύτα είναι και πλουτιστικά 
της διανοίας και διά τούτο είναι της γνώμης διό μεν τας κατωτέρας Α ' και 
Β ' τάξιν να διδάσκηται ανά 6 ώρας το μάθημα τούτο ήτοι ανά 3 ώρας προς 
εκμάθησιν από στόματος ασμάτων παιδικών και 3 προς εκμάθησιν εκ 
στόματος ασμάτων εκκλησιαστικών διά (με τα τελευταία δε ταύτα ευκόλως

284



συνηθίζει ο πσίς), κσθ'όσσν προσιτά τσύτσ εις το ούς καθ' εκάστην 
υπάρχουσι, παρά άσματα προς ξένην μουσικήν εφηρμοσμένα, επίσης δε 6 
ώρας να υπάρχουσι και εις την Γ' και Δ ' τόξιν και 3 μέν ώραι να διατίθενται 
εις την από στόματος παρόδοσιν ασμάτων ευρωπαϊκών σχολιακής φύσεως, 
και 3 έτεραι εις την εκμάθησιν εκκλησιαστικών απολυτίκιων' η ειδική 
επιτροπή , λέγει, εθεώρησε περιττήν την συστηματικήν της εκκλησιαστικής 
μουσικής εις τας σχολάς ως διδασκομένης υπό της ιδρυθείσης Μουσικής 
Σχολής, αλλά δεν παραδέχεται την γνώμην ταύτην καθ' όσον η μουσιική 
αύτη σχολή δεν είναι δυνατόν να θεραπεύσει τας ανάγκας 
απομεμακρυσμένων ενοριών, διότι οι μαθηταί εκ των σχολείων τούτων δεν 
δύνανται να παρευρίσκονται εις τας παραδόσεις της εν λόγω μουσικής 
σχολής επειδή εκ των επαγγελμάτων των ποριζόντων βίου ειδήμονας 
τυγχάνει και το ιεροψάλτου, διά τούτο πρέπει η διδασκαλία της 
εκκλησιαστικής μουσικής να υπάρχη εν ταις σχολαίς να διδόσκηται δε η 
παρασημαντική εις την Ε"και Στ'τάξιν υπό του ιεροψάλτου της ενορίας, 
εάν ούτοε έχει τα απαραίτητα προσόντα, ή υπό ειδικού μουσικού, άλλαις 
λέξεσιν να διδόσκηται η μουσική ως τέχνη, η εκμάθησις δε της ημετέρας 
μουσικής εις τον παίδα είναι ευκολωτέρα αφού μόθη τους τόνους και τα 
λοιπά. Αδικούμεν το μάθημα εξακολουθεί λέγων ο κ. Ε. Αμαξόπουλος, εάν 
δεν διδάξωμεν αυτούς και γνώσεις τινάς έστω και στοιχειώδεις της 
Ευρωπαϊκής μουσικής 'τις οίδεν αν δεν οφελείσωσιν αύται εν τω μέλλοντι 
τον μαθητήν η τύχη της ευρωπαϊκής μουσικής οία εστίν, από τούδε 
φαίνεται των θεαμάτων και ακροαμάτων ολονέν παρ' ημίν διαδεδομένη 
γνώσις της ευρωπαϊκής μουσικής καθίσταται εν τοιαύτη περιπτώσει και ως 
βιοποριστικόν μέσον και δεν πρέπει να στερηθώσιν οι ημέτεροι μαθηταί του 
κερδοσκοπικού τούτου μέσου ' κατέχοντες δε την εκκλησιαστικήν μουσικήν 
ευκολώτερον δύνανται να μανθάνωσιν και την ευρωπαϊκήν, (εξ ής θα 
λόβωσι γνώσιν πολλών πραγμάτων), εφ' ώ και προτάσσει ίνα εις την 
Ζ'τόξιν και Η'συνεχιζομένης πάντοτε της ημετέρας εκκλησιαστικής 
μουσικής, διδασκομένων εις την Ζ'τόξιν του Αναστασιματαρίου με την 
Η ' των Χερουβικών διδόσκηται και η θεωρία της ευρωπαϊκής μουσικής εις 
τας τάξεις ταύτας ανά τρεις ώρας την εβδομάδα.

Ο κ. Αλ. Τουργούτης, καθώς λέγει εξάγεται εκ των εν Γερμανία 
προγραμμάτων ως ανέγνωσε την δημοσίευσιν αυτών εσχάτως εν ταις 
εφημερίσι, τα άλλα έθνη δεν δίδωσιν πολλήν σημασίαν εις την μουσικήν, 
διότι ολίγαι ώραι διδασκαλίας αναγράφονται εν τοις προγράμμασι και ταύτα 
ενώ έχουσιν εν χρήσει μόνον την ευρωπαϊκήν μουσικήν, ημείς δε έχομεν 
και την εκκλησιαστικήν μουσικήν διά τον τελευταίον δε τούτον λόγον 
προτείνει 12 ώρες της μουσικής διά τας οκτώ τάξεις.

Ο κ. Α. Σπαθάρης τα ευρωπαϊκά προγράμματα, λέγει, αναφέρονται 
εις τας ώρας της μουσικής διδασκαλίας και ουχί της μουσικής 
ασκήσεως' εάν υπολογισθώσιν και αι ώραι καθ' ός γυμνάζονται και οι 
Ευρωπαίοι εις την μουσικήν, τότε θα υπερβώσιν αύται τας 48 ώρας, προς 
τούτοις δε ούτοι μανθάνουσιν μίαν και μόνην γραφήν μουσικής ημείς δε 
πρόκειται ίνα μάθωμεν δύο τοιαύτας, είναι δε υπέρ της ιδέας της σπουδής 
της ευρωπαϊκής μουσικής, διότι την ανάγνωσιν των μουσικών έργων 
θεωρεί λίαν χρήσιμον εν τω μέλλοντι διό του βίου.

285



Ο κ. Μ.Χαμουδόπουλος, αι λεπτομέρειαι, λέγει, άς ανέφερον ο κ. Ε. 
Αμαξόπουλος περί του μαθήματος της μουσικής αφορώσι το αναλυτικόν 
πρόγραμμα' παρατηρεί δε ότι αυξανομένων των ωρών της μουσικής θα 
περιορισθώσιν αί ώραι των άλλων μαθημάτων και προς αποφυγήν τούτου 
θεωρεί καλόν να ωρισθώσιν αι ώραι εν των ωρολογίω αι αφορώσαι την 
διδασκαλίαν του μαθήματος τούτου, όσον δε διό την εφαρμογήν να 
διατίθενται αι διά ταύτην ώραι, ως και εν τη γυμναστική. Μετά τα ανωτέρω 
εγκρίνεται η συστηματική διδασκαλία της εκκλησιαστικής μουσικής και η 
της ευρωπαϊκής και αναγράφονται 18 ώραι ως μέσος όρος διδασκαλίας 
υπαρχούσης συνδιδασκαλίας εις την εκκλησιαστικήν και εις την 
ευρωπαϊκήν μουσικήν.
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Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ),Κώδιξ Πανόρμου (452/1), 14 Νοεμβρίου 
1870 έως 17 Αυγούστου 1896. Μνεία: Μπεκιάρογλου-Εξαδακτύλου, Αικ., 
Κώδικες Πρακτικών Βορειοδυτικής Μικράς Ασίας, Τόμος Β ',Αθήνα 1996, 
σελ. 17. «Απόφασις της Δημογεροντίας Πανόρμου της 14ης Απριλίου του 
1881 για παύση του Πέτρου Φιλανθίδη, της τε διδασκαλίας της τε 
ιεροψαλτικής». Περίληψη: Ο Πέτρος Φιλανθίδης μετέπειτα
μουσικοδιδάσκαλος της Μουσικής Σχολής του Ε.Μ.Σ. Κωνσταντινούπολης 
κατηγορείται από την Δημογεροντία της Πανόρμου στο ναό της οποίας 
έψαλλε ως πρωτοψάλτης, ότι προσήλθε στο ναό του Αγίου Νικολάου 
συνοδευόμενος από διακόσιους στρατιώτες, προκειμένου να εκφοβίσει τους 
επιτρόπους.

Σήμερον την δεκάτην τετόρτην του μηνός Απριλίου του χιλιοστού 
οκτακοσιοστού ογδοηκοστού πρώτου έτους (1881) συνελθούσα η 
δημογεροντία εν τη αιθούση του Δημοτικού σχολείου υπό την προεδρείαν 
του Αρχιερατικού Επιτρόπου Σακελλαρίου παππά Παρασκευά ετέθει προς 
συζήτησιν η διαγωγή του δημοδιδασκάλου και ιεροψάλτου κυρίου Π. 
Φιλανθίδου όστις εξερεθίζει τα πνεύματα των πατριωτών και ενώ 
προσεκαλέθει το μέγα Σόββατον και την πρώτην ανάστασιν παρά της 
επιτροπής των εκκλησιών όπως ψάλλη ηρνίθει τούτο κατόπιν δε κατά την 
δευτέραν Ανάστασιν παρουσιάσθει εν τη Εκκλησία του Αγίου Νικολάου 
συνοδευόμενος παρά εκατόν πεντήκοντα ναυτών οπλισμένων και 
απειλητικών, την δε Δευτέραν κα Τρίτην του Πάσχα δεν ήλθεν πάλι να 
ψάλλη ενώ πληρώνεται διά τούτο παρά του Κοινού Ταμείου, συνεδριάσεις 
και συμβούλια συγκροτούνται εν τη οικία του ρηθέντος Π. Φιλανθήδου ως 
και εν τοις καφφενείοις και καπηλίοις υπό την προεδρίαν πάντοτε του Π. 
Φιλανθήδου άγνωστα τι τεκταίνονται προς δε δύο εκ των Αρχηγών της 
οχλαγωγίας ταύτης ο Κωνσταντίνος Ευαγγέλου και Ανδρέας Σκαφιδός την 
παραμονήν του Πάσχα παρουσιάσθησαν εις τον επίτροπον του Αγίου 
Νικολάου κύριον Εμμανουήλ Σαπουντζόγλου με απειλιτικόν τρόπον και 
απότομον και διέταξαν αυτόν να παύσουν τον ψάλτην τον οποίον εν ελήψη 
του Π. Φιλανθήδου εδιόρισεν και ότι εν εναντίον περιπτώσει διά της βίας 
θέλουν πράξει τούτο και αντικαταστήσει αυτόν διά του Π. Φιλανθήδου, εκ 
του κοινήματος τούτου κατάδηκνίεται ότι το πραξηκόπημα την ημέραν του
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Πάσχα λαβών χώραν κατά την δευτέραν Ανάστασιν είταν προ πολλού 
αποφασισμένον. Ταύτα πάντα λαβάντες υπ' όψιν και όπως προληφθεί πάν 
ενδεχόμενονεκ τούτων όπερ δύναται να φέρει σοβαρός συνεπείας 
αποφασήζωμεν την παύσιν του ρηθέντος Π. Φιλανθήδου της τε 
διδασκαλείας και Ιεροψαλτικής, ευχόμενοι όπως και εκ της πόλεώς μας 
αποσυρθεί προς ολοσχερεί καθ' ησίχασιν των πνευμάτων του λαού. Τούτων 
ούτως αποφασισθέντων διελήθει η συνεδρίασις 
Έπονται υπογραφές οι Δημογερον.

Ιερεύς Παρασκευάς Σακελλάριος, Αρχιερατικός Επίτροπος 
X. Αναστασίου 
Αθανάσιος Θεοδώρου 
(τρία ακόμη δυσανάγνωστα)
Σφραγίδα: (Σφραγίς της Ελληνικής Κοινότητος Πανόρμου της 

Κυζίκου)
(Η σφραγίδα του Μητροπολίτη Κυζίκου, 1881)

18

Αρχείο του Συνδέσμου Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως, 
Κωνσταντινούπολη, Καταστατικό του Συνδέσμου Μουσικοφίλων 
Κωνσταντινουπόλεως, έτους 1953.

Σύνδεσμος Μουσικοφίλων Πέραν(Κωνσταντινούπολη) 
Καταστατικόν

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1 
Ονομασία και έδρα του Συνδέσμου 

Άρθρον 1. Ονομασία:Σύνδεσμος Μουσικοφίλων Πέραν.
Έδρα: Γαλ ατάσαράϊ, Εμίν Νεβρουζ Σοκάκ.

Άρθρον 2. Το έργον και ο σκοπός του Συνδέσμου.
Το έργον και ο σκοπός του Συνδέσμου είναι να αυξήση και αναπτύξη τας 
μουσικός γνώσεις των μελών αυτού, να τα εξοικειώσει προς την μουσικήν, 
να καταρτήση μουσικήν χορωδίαν να βοηθήσει υλικώς και ηθικώς τα μέλη 
και να εξασφαλίσει την αλληλοβοήθειαν. Ούτω εκδηλούται ο σκοπός εις το 
επιστημονικόν και κοινωνικόν επίπεδον. Ο Σύνδασμος δεν ασχολείται με 
πολιτικά και δογματικά θέματα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 2 
Τα ιδρυτικά μέλη του Συνδέσμου 

Άρθρον 3 Γεώργιος Γαβριηλίδης, έμπορος, Οδυσσεύς Θεοδωρίδης, ράπτης, 
Σταύρος Λογαρίδης, έμπορος, Βασίλειος Νικολαΐδης, Ασφαλιστής, Σταύρος 
Μακρίδης, έμπορος, Σαράντης Αγγελίδης, σχεδιαστής, Ευστράτιος 
Ντίνος,Νικόλαος Απτόσογλου, υποδηματοποιός, Νικόλαος Συμεωνίδης, 
Αλέξανδρος Κεχαγιόπουλος, ιατρός, Ελευθέριος Γεωργιάδης, ταμίας,
Γεώργιος Ορφανιδης, κληρικός.
Τα ανωτέρω αναφερόμενα Ιδρυτικά μέλη του Συνδέσμου τυγχάνουσι 
άπαντα υπήκοοι της Τουρκικής Δημοκρατίας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 3 
Μέλη

Άρθρον 4.Τα μέλη του Συνδέσμου είναι δύο ειδών-.τακτικά και αρωγά.
Α.Τακτικά μέλη. Τακτικά μέλη είνει εκείνα τα οποία απευθυνόμενα 
συμφώνως τω Καταστατικώ γίνονται δεκτά και εγγράφονται και 
καταβάλλουσι μηνιαίαν τακτικήν συνδρομήν. Β. Αρωγά μέλη:Αρωγά μέλη 
είναι εκείνα, τα οποία προσφέρουν πολυτίμους υπηρεσίας εις την 
εφαρμογήν του έργου και του σκοπού του Συνδέσμου και μη έχοντα 
δικαίωμα ψήφου κατά τας συνεδρίας της Γεν. Συνελεύσεως και του διοικ. 
Συμβουλίου.Αι ιδιότητες των τακτικών μελών και οι διά την αποδοχήν 
αυτών ζητούμενοι όροι:
Άρθρον 5.α)Να έχει το δικαίωμα χρήσεως ψήφου και να δύναται να 
επωφεληθή των αστικών του δικαιωμάτων.
β)Να έχει συμπληρώσει το 18°ν έτος της ηλικίας αυτού. γ)Να μη έχει 
καταδικαστικήν εις βάρος του απόφασιν μικρού ή μεγάλου 
παραπτώματος.ε)Να μη τυγχάνη κακής φήμης, στ) Να συνιστόται 
τουλάχιστον εκ δύο τακτικών μελών.
Άρθρον 6) Ο θέλων να εγγραφή εις τον Σύνδεσμον υποβάλλει μίαν αίτησιν. 
Αύτη αναρτάται εις ίδιον πίνακα του Συνδέσμου επί δεκαπέντε ημέρας. Εάν 
μέχρι της λήξεως του ως άνω χρονικού διαστήματος δεν υπάρξει ένστασις 
εις βάρος αυτού, γίνεται δεκτός ως υποψήφιον μέλος. Άλλως απορρίπτεται 
η υποψηφιότης. Εις περίπτωσιν απορρίψεως Το διοικ. Συμβούλιον δεν 
υποχρεούται να εκθέσει τους λόγους εις ουδένα. Το απσρριπτόμενσν 
πρόσωπον επί μίαν διετίαν από της ημερομηνίας της απορρίψεως της 
αιτήσεώς του δεν δικαιούται να υποβάλη νέαν αίτησιν. Μέχρις ότου γίνει 
αποδεκτή η αίτησις του αιτούντος να εγγραφή μέλος, ούτος δεν έχει 
καμμίαν μετά του Συνδέσμου σχέσιν.
Αι περιπτώσεις παραιτήσεως ή αποβολής εκ του Συνδέσμου των Τακτικών 
μελών.
Άρθρον 7)Έκαστον τακτικόν μέλος, υπό τον όρον να ειδοποιήση εγγράφως 
το Δ. Συμβούλιον δικαιούται να υποβάλη παραίτησιν και να αποχωρήση. 
Μόνον οφείλει να κανονίση όλας τας χρηματικός υποχρεώσεις αυτού μέχρι 
της ημερομηνίας υποβολής της παραιτήσεως. Οι άνευ δικαιολογίας (και η 
διακιολογία δέον να εγκριθή υπό του δ.Σ.), επί έν εξάμηνον συνεχώς, 
καθυστερούντες την μηνιαίαν αυτών συνδρομήν, χάνουσι το δικαίωμα 
συνπαρεδρίας εις την Γεν. Συνέλευσιν και του δικαιώματος της χρήσεως 
της ψήφου αυτών.Εάν δε, δεν καταβάλλωσι την μηνιαίαν αυτών 
συνδρομήν των έξ μηνών, τότε, δι' αποφάσεως παμψηφεί λαμβανομένης 
υπό του Δ. Σ. αποβάλλονται του Συνδέσμου.
Οι μη συμμορφούμενοι προς τον σκοπόν του Συνδέσμου.
Άρθρονδ) Οι επιδιώκοντες να παραλλόξωσι το έργον και τον σκοπόν του 
Συνδέσμου και θέλοντες εννόμως και συνωδό τω καταστατικώ να 
οδηγήσωσιν αυτόν εις απαγορευομένους σκοπούς αποβάλλονται 
δΓ  αποφάσεως του Δ. Συμβουλίου κατά πλειονοψηφίαν λαμβανομένης. 
Άρθρον 9) Η συνδρομή των τακτικών μελών.

Η ετήσια συνδρομή των τακτικών μελών δέον να μη υπερβαίνει τας 
120Λ.Τ.(λίρες Τουρκίας)
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ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 4 
Γενική Συνέλευσις 

Άρθρον 10) Αι γενικοί συνελεύσεις είναι δύο ειδών:
Α) Η τακτική Συνέλευσις. Κάθε διετίαν, την πρώτην Πέμπτην 

του μηνάς Νοεμβρίου.
β).Έκτακτος Συνέλευσις. Αύτη συνέρχεται εις έκτακτον 

περίπτωσιν δι' αποφάσεως του Δ. Συμβουλίου ή και δΓ εγγράφου 
προτάσεως γινομένης υπό του 1/5 των τακτικών μελών του Συνδέσμου.

Τρόπος συγκλίσεως γενικής Συνελέυσεως.
Άρθρον 11. Η Γενική Συνέλευσις συγκροτείται παρουσία του ημίσεως σύν 
ένα των όλων εγγεγραμμένων τακτικών μελών του Συνδέσμου. Εν 
περιπτώσει μη επιτεύξεως απαρτίας η Συνέλευσις αναβάλλεται κατά μίαν 
εβδομάδαν αργότερον εις τον αυτόν τόπον, την αυτή ημέρανκαι ώραν. 
Κατά την δευτέραν συγκέντρωσιν οσοσδήποτε και αν είναι ο αριθμός των 
προσελθόντων μελών θεωρείται εν απαρτία η Γεν. Συνέλευσις.
Άρθρον 12.Της συγκροτηθησομένης Γ.Σ. η ημέρα, η ώρα, τόπος και 
ημερησία διάταξις δημοσιέυονται εις δύο εγχωρίους εφημερίδας προς 
γνώσιν όλων των μελών και γνωστοποιείται εις τας αρμόδιας Αρχάς. Εις 
περίπτωσιν αναβολής, ελλείψει απαρτίας, επαναλαμβάνονται αι ίδιαι 
ενέργειαι.
Άρθρον 13)Η ημερησία διάταξις της γ. Συνελέυσεως 
Η ημερησία διάταξις της γ. Συνελεύσεως συντάσσεται υπό του Δ. 
Συμβουλίου. Δεν συ ζητείται δε ουδέν ζήτημα έξω της Ημ. Διατόξεως, εκτός 
εάν προταθεί ζήτημά τι προς συζήτησιν, υπό του 1/20 των παρόντων 
μελών. Αι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφίαν των παρόντων 
μελών, ότιαν έχουσι μίαν μόνον ψήφον και την ιδικήν των.
Τρόπος λειτουργίας της Γενικής Συνελέυσεως.
Άρθρον 14)Διά να κατευθύνη τας συνεδρίας μεταξύ των μελών, άτινα 
παρευρίσκονται, εκλέγεται εις Πρόεδρος, εις Αντιπρόεδρος και όσοι 
χρειάζονται Γοαμματείς. Η Συνέλευσις τοιουτοτρόπως διευθύνεται υπό του 
εκλεγέντος Προέδρου. Τα Πρακτικά και την γραφικήν εργασίαν εκτελούν οι 
γραμματείς.Τα Πρακτικά των συνεδριάσεων γράφονται και υπογράφονται 
υπό του Προέδρου, Αντιπροέδρου και των γραμματέων και φυλάσσονται. 
Αι αποφάσεις καταχωρούνται εις το βιβλίον αποφάσεων της Γ. 
Συν.υπογράφονται υπό των αυτών προσώπων και φυλάσσονται εκεί. 
Θέματα επίτ ων οποίων αποφασίζει η Γενική Συνέλευσις.
Άρθρον 15.α)Η τροποποϊησις του Καταστατικού, β)0 έλεγχος των 
διοικητικών και οικονομικών εκθέσεων του Δ. Συμβουλίου και η επικύρωσις 
αυτών,γ)Επικύρωσις του προϋπολογισμού,δ)Η Εκλογή διοικιτικού 
Συμβουλίου και ελεγκτών,ε)Έγκρισις των παραπεπομένων υπό του Διοικ. 
Συμβουλίου θέματα ή και των υπό του 1/20 των παρόντων μελών 
υποβαλλομένων ζητημάτων, στ)Η διάλυσις του Συνδέσμου.
Η ανακοίνωσις των αποφάσεων της Γεν. Συν.
Άρθρον 16.α)Αι αποφάσεις της Γεν. Συνελεύσεως εις τα μέλη και εις τους 
ενδιαφερομένους ανακοινούνται διά των δύο ημερησίων εγχωρίων 
εφημερίδων.β) Η τροποποϊησις του Καταστατικού του Συνδέσμου γίνεται 
επί τη βάσει των άρθρων 19 και 20 του περί Σωματείων Νόμου και των
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άρθρων 11 και 12 του Καταστατικού του Συνδέσμου και κατόπιν 
συζητήσεως και αποφάσεως της πλειοψηφείας των παρόντων μελών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 5 
Διοικητικόν Συμβούλιον.

Άρθρον 17. Το διοικητικόν Συμβούλιον απαρτίζεται από ένα Πρόεδρον, ένα 
Αντιπρόεδρον, ένα Γενικόν Γοαμματέα, ένα Ταμίαν, ένα Λογιστήν και τρεις 
Συμβούλους. Το διοικητικόν Συμβούλιον έχει προσέτι τέσσαρας 
Αναπληρωματικούς. Το Δ.Σ. εκλέγεται διά μυστικής ψηφοφορίας των 
τακτικών μελών. Η Γεν. Συνέλευσις εκλέγει προσέτι τέσσαρας 
Αναπληρωματικούς και δύο Ελεγκτάς.
Η δικαιδοσία και το καθήκον του Προέδρου.
Άρθρον 18. α) Ο πρόεδρος συγκαλεί και προεδρέυει των Συνεδριών του Δ. 
Συμβουλίου και της γενικής συνέλευσης εις την οποίαν την θέσιν αυτού 
παραχωρεί εις τον εκλεγόμενον Πρόεδρον.β)0 πρόεδρος μετά του Γενικού 
Γραμματέα υπογράφει όλα τα έγγραφα και την αλληλογραφίαν, 
αντιπροσωπέυει δε τον Σύνδεσμον ενώπιον Δικαστικών, Διοικητικών και 
Οικονομικών Αρχών της Δημοκρατικής Χώρας.
Η δικαιδοσία και το καθήκον του Γενικού γραμματέως.
Άρθρον 19.0 Γ.Γ. συντάσσει τα πρακτικά και την αλληλογραφίαν, 
καταρτίζει την ημερησίαν Διάταξιν, καρατεί το Μητρώον, φυλάσσει την 
σφραγίδα και διεκπεραιεί την γραφικήν εργασίαν του Συνδέσμου.
Ο Ταμίας
Άρθρον 20.0 ταμίας ασχολείται με τα οικονομικό του Συνδέσμου και 
φυλάσσει το περιεχόμενον του Ταμείου. Οσάκις ζητηθούν παρέχει 
πληροφορίας επί της οικονομικής καταστάσεως του Συνδέσμου.Διά τους 
λογαριασμούς του Συνδέσμου ευθύνεται ο ταμίας, ο δε λογιστής διεξάγει 
τηνλογιστικήν ερασίαν του Συνδέσμου.
Οι αναπληρωματικοί.
Άρθρον 21.Οι αναπληρωματικοί, κατά σειράν ψήφων αυτών, αντικαθιστούν 
τα παραιτούμενα ή αποβαλλόμενα μέλη του Συνδέσμου.
Οι ελεγκταί
Άρθρον 22.Οι ελεγκταί εκλέγονται υπό της γενικής Συνελεύσεως.Ούτοι 
ελέγχουν το Ταμείον και τα λογιστικό βιβλία οσάκις θελήσουν. Δύνανται να 
παρακαθίσουν εις τας συνεδρίας του Δ. Σ. άνευ δικαιώματος ψήφου. Εις Δε 
την γενικήν συνέλευσιν δίδουν έκθεσιν περί της οικονομικής καταστάσεως 
του Συνδέσμου.
Το Πειθαρχικόν Συμβούλιον 
Άρθρον 23.
Το Πειθαρχικόν Συμβούλιον απαρτίζεται από τρία τακτικά μέλη του 
Συνδέσμου, εκλεγόμενα υπό της Γεν. Συν., ήτοι ένα Πρόεδρον και δύο 
μέλη με δύο αναπληρωματικούς.Λειτουργεί δε επί τη βάσει εσωτερικού 
Κανονισμού.
Το δικαίωμα του Δ. Σ. του συνιστάν Υποεπιτροπάς.
Άρθρον 24. Το Δ.Σ. έχει δικαίωμα να συνιστά υποεπιτροπάς χάριν της 
κανονικωτέρας λειτουργίας του Συνδέσμου. Κυρίως υποχρεούται να 
συστήσει μίαν Χορωδίαν.
Μουσική ή Τεχνική Χορωδιακή Επιτροπή.
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Άρθρον 25. Με την πρόθεσιν να ευοδωθή ο σκοπός του Συνδέσμου, το Δ. 
Συμβούλιον από τα τακτικά μέλη του Συνδέσμου συγκροτεί μουσικήν ή 
τεχνικήν Επιτροπήν. Ο πρόεδρος αυτής δυνατόν να ή ο Πρόεδρος του 
Δ.Σ.,ή και πάς τις εκ των τακτικών μελών του Συνδέσμου. Λειτουργεί δε 
επί τη βάσει εσωτερικού Κανονισμού.
Οικονομική Επιτροπή.
Άρθρον 26.Το Δοικ. Συμβ. Προς ανακούφησιν των υπό εκτάκτων
οικονομικών δυσχερειών πληττομένων τακτικών αυτού μελών, συγκροτεί 
Οικονομικήν Επιτροπήν εκ των τακτικών του Συνδέσμου Μελών.Αύτη 
αποτελείται από πέντε μέλη, Πρόεδρον,Ταμίαν και τρία μέλη.Ο ταμίας του 
συνδέσμου φυσικώς είναι μέλος αυτής.
Άρθρον 27.Το Δ.Σ. από τας επίτροπός τας οποίας συνεκρότισε δύναται να 
αλλάξη ένα ή μερικά μέλη δι' άλλων(εάν παραστεί ανάγκη).Το δικαίωμα 
τούτο του Δ. Συμβουλίου είναι αναμφισβήτητον και δεν ανάγεται εις την 
κρίσιν του πειθαρχικού Συμβουλίου. Εάν ένα μέλος της χορωδίας δεν 
παραστεί εις πέντα κατά σειράν πρόβες θεωρείται παραιτηθέν.
Άρθρον 28. Η Μουσική Τεχνική χορωδία οφείλει να οργανώσει
βιβλιοθήκην, με τα περισσότερα μουσικά βιβλία.
Άρθρον 29.Έκαστον τακτικόν μέλος καλούμενον υπό του Δ. Συμβ. ίνα 
αποτελέση μέλος της χορωδίας οφείλει να προσέρχεται.
Άρθρον 30.Το Δ.Σ. συνέρχεται τακτικώς με καθ' εβδομάδα ή κατά
δεκαπενθήμερον, εκτάκτως δε καλούμενον υπό του Προέδρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 6 
Αι πρόσοδοι του Συνδέσμου.
Άρθρον31. Οι προσοδοι του Συνδέσμου αποτελούνται:α)εκ των μηνιαίων 
συνδρομών των τακτικών μελών, μη υπερβαινόντων τας 120 Λ.Τ.
ετησίως,β) εκ των υλικών ή χρηματικών ή εις είδος βοηθημάτων των 
φιλοπροόδων,γ) εκ προσφορών, εις μετρητά ή κινητά προερχομένων εκ 
δωρεών ή διαθηκών,δ)εκ των προσόδων, εξασφαλιζομένων υπό τελετάς 
και συγκεντρώσεις διοργανουμένας υπό της Μουσικής Χορωδίας.
Άρθρον 32.0ι λογαριασμοί των εσόδων και εξόδων κρατούνται υπό του 
λογιστού και ελέγχονται υπό των δύο ελεγκτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 7 
Η διάλυσις του Συνδέσμου.
Άρθρον 33.Διά να αυτοδιαλυθή ο Σύνδεσμος δέον όπως τα 2/3 των 
τακτικών εγγεγραμμένων μελών συνέλθωσι εις γενικήν Συνέλευσιν και διά 
της πλειοψηφίας 2/3 των παρόντων αποφασισθή η διάλυσις.Η περί 
διαλύσεως του Συνδέσμου λαμβανομένη απόφασις εντός πέντε ημερών, 
από της ημερομηνίας καθ'ήν λήφθη αύτη ανακοινούται εις την ανωτέραν 
πολιτικήν Αρχήν του Τόπου.
Άρθρον 34. Εν περιπτώσει διαλύσεως του Συνδέσμου τα ανήκοντα αυτώ 
μετρητά και έπιπλα και λοιπά αποφάσει του Δ.Σ. θα παραδοθώσι εις το 
Ρωμσίηκον Ορφανοτροφείον αρρένων και θηλέων Πριγκήπου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ8 
Η σφραγίς του Συνδέσμου
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Άρθρον 35. Η σφραγίς του Συνδέσμου είναι ωοειδής, φέρει « »2 και
ελληνιστί κάτωθεν «Σύνδεσμος Μουσικοφίλων».
Άρθρον Ακροτελεύτιον. Μέχρι της συγκλίσεως Γενικής Συνελεύσεως τα 
Ιδρυτικά μέλη εκτελούν καθήκοντα Διοικητικού συμβουλίου. Το 
τοιουτοτρόπως συγκροτσύμενον Δ.Σ.εν τη πρώτη συνελεύσει εκλέγει διά 
μυστικής ψηφοφορίας ένα Πρόεδρον, Αντιπρόεδρον, Γεν. γραμματέα, 
Ταμίαν,Λογιστήν και τρεις Συμβούλους. Οι λοιποί τέσσαρες είναι 
αναπληρωματικοί.

2 Το πρωτότυπο Κείμενο έχει κενό σ' αυτό το σημείο.
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Β. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ 
ΜΟΥΣΙΚΗΣ, ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ, ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ.

1

Κανονισμός της Πατριαρχικής Σχολής της Εκκλησιαστικής Μουσικής, εν 
Κωνσταντινουπόλει, τϋποις Ανατολικού Αστέρος, 1866.

Παναγιώτατε Δέσποτα,
Η προνοία και ευδοκία της Υμ. Θ. Παναγιότητος καθίδρυσις Μουσικής 

Σχολής θεραπεύει ανάγκην, από πολλού χρόνου καταστάσαν επαισθητήν, 
ένεκα της οσημέραι παραμελήσεως της τέχνης της εν τη Ανατολική 
Εκκλησία εν χρήσει μουσικής, ήτις, διά την αρχαιότητα, το κόσμιον και 
σεβάσμιον του χαρακτήρος, και διά το κλέος των εις αυτήν διαπρεψάντων 
Πατέρων και διδασκάλων, θεωρείται ως έν των ιεροπρεπεστέρων και 
τιμιωτέρων κειμηλίων, άτινα η αγία ημών εκκλησία διέσωσε. Δυστυχώς, η 
εν ειδικοίς σχολείοις διδσκαλία της μουσικής, υπέρ ής, κατά το μάλλον και 
ήττον, η Μ. του Χριστού Εκκλησία κατέβαλε προ ημών την προσήκουσαν 
μέριμναν, εξέλιπε πρό τινων ήδη ετών, κατά συνέπειαν δε η μουσική 
τέχνη, ής τίνος η θεωρία και το επιστημονικόν μέρος είχε διατηρηθή διό 
της διά ζώσης φωνής παραδόσεως, ως είναι γνωστόν, υπήχθη, διά την 
επιγενομένην σπάνιν εμπείρων μουσικοδιδάσκαλων, εις την ατομικήν 
αρέσκειαν των μουσικών.Ως εκ τούτου καίτοι του γενικού χαρακτήρος 
διατηρηθέντος ενν πόση τη πρωτοτύπω αρχαϊκότητι αυτού, παρεισέφρησαν 
εν τούτοις παραφθοραί και αλλοιώσεις εις το ύφος και την προφοράν 
πλείστων μελών, ξενισμοί δε και νεωτερισμοί εις τα νεώτερα μελουργήματα 
αντικατέστησαν την σεμνότητα και σσοβαρότητα του ιερού άσματος.

Την παρακμήν ταύτην της τέχνης βραδεία πείρα αποδίδωσιν σήμερον 
κατά μέγα μέρος και εις την υπό των διδασκάλων Χρυσάνθου, Γρηγορίου 
και Χουρμουζίου, ου μην δε και αυτού του Πέτρου εισαχθήσαν απλοποίησιν 
του συστήματος, ήτις απήλλαξε μεν τον μουσικόν της πολυχρονίου εκείνης 
μαθητείας, αλλά την μεν τέχνην έβλαψε καιρίως, περιορίσασα εις το 
μηχανικώτατον αυτής μέρος, πρακτικήν δ' ωφέλειαν ουδεμίαν επέφερε, 
καθότι και σήμερον η πολυετής τριβή αποτελεί τον καλόν μουσικόν.

Αλλά του μεν τελευταίου τούτου ατοπήματος την θεραπείαν ήθελεν 
είσθαι άδικον να περιμένει τις αμέσως και προσεχώς εκ της Σχολής. Η 
παντελής σχεδόν έλλειψις μουσικοδιδάσκαλων του αρχαίου συστήματος, η 
μεταξύ των νύν μουσικών διαφωνία ου μόνον περί την διδασκαλίαν της 
θεωρίας, αλλά και περί αυτός τας βάσεις αυτής, καθιστώσιν αδύνατον, ή 
κάν λίαν προβληματικήν την διδασκαλίαν του θεωρητικού μέρους, μέχρις 
ότου κανονισθή δι' ομοιοφώνου παραδοχής των μουσικοδιδασκάλων η 
εφαρμογή αυτού επί του εν χρήσει συστήματος. Η καθίδρυσις εν 
Κωνσταντινουπόλει Μουσικού Συλλόγου, και αι εν αυτώ επιστημονικοί 
έρευναι των διασημοτέρων ημών μουσικών υπόσχονται ασφαλή την λύσιν 
του δυσχερεστάτου τούτου ζητήματος.
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Ούτω λοιπόν, επειδή δεν είναι δυνατόν να διδαχθή σήμερον η 
Εκκλησιαστική μουσική μετά της απαιτουμένης τελειότητος, το έργον της 
Σχολής περιορίζεται εις την διδασκαλίαν του εν χρήσει σήμερον παρ' ημίν 
συστήματος, υπό την πρακτικοτέραν αυτού έννοιαν. Αλλά και ούτως η 
ίδρυσις της Σχολής ταύτης εστίν αξία της πρωτοβουλίας και κυριαρχικής 
μερίμνης της Υμ. Θ. Παναγιότητος. Η ιερά ημών μουσική, ήτις ουδέποτε 
απώλεσε τον αρχικόν της χαρακτήρα, κανονιζομένης της διδασκαλίας 
αυτής, θέλει απαλλαγή των ξενισμών και διαφθορών, αίτινες,βαθμηδόν 
παρεισψρήσασαι, τη περιέβαλον εν πολλοίς ένδυμα εξωτερικού ύφους. Η 
εκμάθησις αυτής καθίσταται τουντεύθεν προσιτή και ευχερής πόσι της 
βουλομένης, και η παραγωγή ευμαθών και σεμνοφθόγγων μαθητών θέλει 
επαναφέρει βαθμηδόν εις τους ιερούς χορούς την κοσμιότητα και την 
ευταξίαν.

Υπό την τοιαύτην έποψιν θεωρήσαντες οι υποφαινόμενοι την 
καθίδρυσιν μουσικής Σχολής, ής τον διοργανισμόν ευηρεστήθη η Υμ. Θ. 
Παναγιότης να αναθέση ημίν, σπεύδομεν να καθυποβάλωμεν υπό την 
δοκιμασίαν και έγκρισιν Αυτής το επισυνημμένον σχέδιον κανονισμού.

Τη 25 Απριλίου, 1866.
Της Υμ. Θ. Παναγιότητος 

Ευπειθέστατοι 
+ Ο ΓΑΝΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΑΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ, Πρόεδρος.

Αρχιμανδρίτης ΓΕΡΜΑΝΟΣ Σιναΐτης.
Μέγας ρήτωρ Η. ΤΑΝΤΑΛΙΔΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ
ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Αρθρον Α ’
Προνοία της Αυτού Θειοτάτης Παναγιότητος του Οικουμενικού Πατριάρχου 
και Συνοδική διαγνώσει, καθιδρύεται Σχολή προς διδασκαλίαν της εν τη 
Ορθοδόξω Ανατολική Εκκλησία εν χρήσει ιερός Μουσικής, κατά το 
σημερινόν αυτής γραφικόν σύστημα. Η Σχολή αύτη, εξαρτωμένη παρά της 
Μ. του Χριστού Εκκλησίας, φέρει το όνομα Πατριαρχική Σχολή της 
Εκκλησιαστικής Μουσικής.

ΆρθρονΒ '
Τριμελής Εφορία, ής τα μέλη διορίζονται ετησίως παρά της Α. 
Παναγιότητος, φροντίζει περί της εκτελέσεως των εν τω παρόντι 
Κανονισμώ.

Άρθρον Γ ’
Η εκλογή και ο διορισμός των διδασκάλων γίνεται παρά της Α. 
Παναγιότητος, ο δε αριθμός αυτών εξαρτάται από τον βαθμόν των 
δυνάμεων των παρουσιαζομένων μαθητών, κατά το έρθρον Ε'.

ΆρθρονΔ '
Η όλη διδασκαλία ήν παρέχει η Σχολή, περαίνεται εντός τεσσάρων ετών, 
αρχομένη απ' αυτών των στοιχειωδών μαθημάτων. Και το μεν Α ’έτος 
θέλουσι διδάσκεσθαι τα πρώτα στοιχεία της Εκκλησιαστικής Μουσικής και 
το σύντομον στιχηραρικόν μέλος, καθ' όλα τα γένη. Το Β'έτος το αργόν
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στιχηραρικόν μέλος. Το Γ' το ειρμολογικόν, αργόν τε και σύντομον, και το 
Δ ' το παπαδικόν και καλοφωνικόν μέλος, και εκ του μαθηματαρίου.

Άρθρον Ε '
Έκαστος των διδασκάλων, αναλαμβάνων μίαν τινό τάξιν μαθητών, 
καταχθησομένων μετά προηγουμένην εξέτασιν κατά τας δυνάμεις αυτών, 
ως η εν τω άρθρω Δ ' διαίρεσις, οφείλει να εξακολουθήσει την διδασκαλίαν 
μέχρι της συμπληρώσεως του Δ'σχολικού έτους και της παραδόσεως 
πόντων των προμνησθέντων μαθημάτων χωρίς ποτέ οι μαθηταί να 
μεταβώσιν, καθ' όλον το διάστημα της μαθητείας των, από διδασκάλου εις 
διδάσκαλον.

Άρθρον ΣΤ '
Η διδασκαλία θέλει εξακολουθήσει, κατά την εν τω άρθρω Δ ' 
προσδιορισθείσαν σειράν των μαθημάτων, και κατά το της Εφορίας 
ιδιαίτερον πρόγραμμα. Επιστήσουσι δε την προσοχήν αυτών ιδιαζόντως οι 
διδάσκαλοι εις την πιστή και ακριβή διατήρησιν της γραμμής των 
παραδιδομένων μαθημάτων, εις την καθαρότητα της προφοράς και εις την 
διατήρησιν του κοσμίου και σοβαρού ύφους της Μ. Εκκλησίας, 
αποφεύγοντες πάντα ξενισμόν ή ιδιότροπον αρέσκειαν. Τα εις χρήσιν βιβλία 
προσδιορησθήσονται υπό της Επιτροπής.

ΆρθρονΖ ’
Έκαστος των παρουσιαζομένων μαθητών οφείλει λαμβάνειν παρά της 
Εφορίας τακτικόν εισητήριον, καθ' εξαμηνίαν. Απαιτείται δ' απ' αυτών 
τακτική εξακολούθησις των μαθημάτων, επιμέλεια και ήθη χριστά. Ο 
αντιβαίνων εις τα εν τω παρόντι άρθρω διαλαμβανόμενα, αποπέμπεται της 
Σχολής.

ΆρθρονΗ '
Ιδιαιτέρα διάταξις θέλει προσδιορίσει τον τρόπον των εξετάσεων των 
μαθητών.

Άρθρον Θ '
Πάσα τροποποϊησις του παρόντος Κανονισμού, ήν η πείρα καταδείξει 
αναγκαίαν, γίνεται, εγκρίσει τηςΑ.Θ. Παναγιότητος.

2

Κανονισμός της Πατριαρχικής Σχολής της Εκκλησιαστικής Μουσικής, εν 
Κωνσταντινουπόλει, Εκ του Πατριαρχικού Τυπογραφείου, 1868.

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΝΕΑΣ 
ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ 

Ιερώτατοι Μητροπολίται ό,τε Γάνου και Χώρας κύρ Χρύανθος και ο 
Χίου κυρ Γρηγόριος, υπέρτιμοι και έξαρχοι ο μεν Θράκης παραλίας, ο δε 
πάσης Ιωνίας, εν Αγίω πνεύματι αγαπητοί αδελφοί και συλλειτουργοί της 
ημών μετριότητος 'χάρις είη ημίν και ειρήνη παρά Θεού. Επειδή περ ουδέν 
, ως έπος ειπείν, των εν ημίν καλών και σεμνών έργων και φροντισμάτων 
είωθεν αυτομάτως τελεσφορέιν και επί τα πρόσω και κρείττω ασφαλώς 
επιδιδόναι, ειμή τη ανενδότω και αμφιλαφεί και σμέσω αντιλήψει και 
μερίμνη της Εκκλησίας, της δε τοιαύτης διοινεκο'λυς εκκλησιαστικής 
προνοίας και αντιλήψεως δείται μάλιστα ό,τι σεμνόν και ιερόν, ουχ ήττον ή
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και καλόν και ωφέλιμον εν τη επιστήμη και τέχνη' τοιαύτη οίκοντες 
σκλέψει, και εκκλησιαστικώς εγκρίνοντες την επανάληψιν της, ουκ ίσμεν 
όπως, επ' εσχάτων διακιπείσης συστηματικής και συνεχούς εν τη καθ' ημάς 
Πατριαρχική Μουσική Σχολή διδασκαλίας της ιερός άμα και καλής ταύτης 
τέχνης, επί τούτω διορίζομεν δια' της Πατριαρχικής ημών Αποδείξεως την 
υμών ιερότητα ειδικήν Επιτροπή, προλεανούσαν εκ προοιμίων οιανδήποτε 
περί το έργον απαντήση αληθή ή φαινομένην δυσχέρειαν. Και δη, 
αποστέλλοντες υμίν εν πρώτοις αντίτυπον του προπέρυσιν εκκλησιαστική 
αδεία εκδοθέντος Κανονισμού, προτρεπόμεθα υμάς αδελφικώς και 
εντελλόμεθα εκκλησιαστικώς, ίνα επί τω αυτώ συνελθόντες, και ως οίόν Τε 
ακριβώς διεξελθόντες και συσκεψάμενοι επί τοις εν αυτώ περιεχομένοις 
άρθροις, συμπληρώσαντες δε, καθ'ό αν αυτόν η χρήσις και ο χρόνος 
ελλείποντα απέδειξε, συγκαταρτίσαι Κανονισμόν τελειότερον και τω απ' 
αρχής σκοπώ της συστάσεως τοιαύτης εκκλησιαστικής Σχολής 
συμφωνότερον, ός εστιν η συστηματική εκμάθησις και η αυθεντική και 
ασφαλής διάδοσις του αρχαίου και γνησίου και κομιδή σεμνού και 
μεγαλοπρεπούς εν απερρίτω τω η δει και χαρίεντι μέλους τε και ύφους της 
καθ' ημάς του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας. Επειδάν δ' αισίως καταρτείσαι 
το έργον τούτο η φιλόκαλος υμών Ιερότης αυτίκα τη ημών Μετριότητι 
εμφανίσαι προθυμήσεται, ίνα και ημείς, ως εικός, επιδοκιμάσαντες 
επικυρώσωμεν.Η δε χάρις και το άπειρον έλεος είη μετά της υμών 
Ιερότητος.

Εν μηνί Νοεμβρίω, Ινδικτιώνος ια' ,αωξζ' ,,Αρ.Πρωτ.5160,Αρ. 
Διεκπ.4685.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ
ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Προνοία της αγίας και Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας συστάσης κατά το 
1866 έτος της Πατριαρχικής Σχολής της Εκκλησιαστικής Μουσικής προς 
διδασκαλίαν της εν τη Ορθοδόξω Εκκλησία εν χρήσει ιερός 
μουσικής,εξεδόθη αρμόδιος προς τας τότε περιστάσεις κανονισμός. Αλλ' 
επειδή ο κανινισμός εκείνος ήν λίαν συνοπτικός και ανεπαρκής προς τον 
σκοπόν της Σχολής, η Α.Ο.Π. περί πολλού ποιουμένη την βελτίωσιν και 
προαγωγήν αυτής, ενέκρινε ματά της Ιερός Συνόδου την έκδοσιν του 
παρόντος κανονισμού ως πληρεστέρου και ως προς τον σκοπόν της Σχολής 
συμφωνοτέρου.

ΑΡΘΡΟΝ Α ’
Τριμελής Εφορία, ής τα μέλη διορίζονται ετησίως παρά της Α.Θ.Π. 

φροντίζει Περί της εκτελέσεως των εν τω παρόντι Κανονισμώ.
ΑΡΘΡΟΝ Β '

Πρόεδρος της Εφορίας διορίζεται έν εκ των μελών της Ιεράς 
Συνόδου.

ΑΡΘΡΟΝ Γ ’
Ο Πρόεδρος κρατεί την σφραγίδα της Σχολής, έχουσαν εν τω μέσω 

μεν την εικόνα του εν αγίοις Ιωάννου του Δαμασκηνού, πέριξ δε την 
επιγραφήν «Εφορία της Πατριαρχικής Σχολής της Εκκλησιαστικής 
Μουσικής».
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ΑΡΘΡΟΝΔ'
Ο Γοαμματεύς διοριζόμενος υπό της Εφορίας, συντάσσει τα πρακτικά 

και πάν έγγραφον εξερχόμενον εκ του γραφείου αυτής, προσυπογράφει 
μετά του Προέδρου τα εισητήρια των φοιτητών, κρατεί το μαθητολόγιον 
και τον κατάλογον πάντων των ιεροψαλτών της τε Πρωτεούσης και του 
Καταστένου.

ΑΡΘΡΟΝ Ε'
Μουσικοδιδάσκαλοι της Σχολής εισιν οι τέσσαρες Πατριαρχικοί 

Ψάλται1 και οι ικανώτεροι των εν ταις ενορίαις ψαλτών, ήτοι οι κύριοι 
Ιωάννης Ζωγράφος, Δημήτριος Βυζάντιος, Στέφανος Βυζάντιος, Γεώργιος 
Βιολάκης, Ιωάσαφ Ρώσσος, X. Παναγιώτης Προυσαεύς, Σωτήριος 
Βλαχόπουλος και Θεόδωρος Αριστοκλής.

ΑΡΘΡΟΝ ΣΤ'
Επειδή η εις τάξεις διαίρεσις των παρουσιαζομένων μαθητών 

εξαρτάται από του βαθμού των δυνάμεων αυτών, έπεται ότι ο αριθμός των 
διδασκάλων παραλλάσει κατά τον αριθμόν των τάξεων. Εν περιπτώσει δε, 
καθ' ήν πλεονάζει ο αριθμός των διδασκάλων, οι μη έχοντες τάξιν ιδίαν δεν 
αποκλείονται του διδασκαλικού Συλλόγου, αλλ' άχρις ού διά της 
προσελεύσεως νέων μαθητών σχηματισθώσιν έτεραι τάξεις, οφέιλουσιν 
ούτοι, ως τακτικό μέλη του διδασκαλικού Συλλόγου, να συνεδριάζωσι και 
συσκέπτωνται μετά των λοιπών διδασκάλων περί βελτιώσεως και προόδου 
της Σχολής, διδάσκοντες άμα μετ' αυτών εις ωρισμένας ημέρας και ώρας 
τους πρωτοπείρους Ιεροψάλτας των ενοριών, κατά το IB ’άρθρον.

ΑΡΘΡΟΝ Ζ'
Η όλη διδασκαλία, ήν παρέχει η Σχολή, περαίνεται εντός τεσσάρων 

ετών, αρχομένη απ' αυτών των στοιχειωδών μαθημάτων. Και το μεν Α ’ον 
έτος θέλουσι διδάσκεσθαι τα πρώτα στοιχεία της Εκκλησιαστικής Μουσικής 
και το σύντομον στιχηραρικόν μέλος, καθ' όλα τα γένη το Β'ον, το 
ειρμολογικόν αργόν Τε και σύντομον το Γ'ον, το αργόν στιχηραρικόν 
μέλος' και το Δ'ον, το παπαδικόν και καλοφωνικόν μέλος, εκ του 
μαθηματαρίου.

ΑΡΘΡΟΝ Η '
Εν τη ενάρξει του Σχολαστικού2 έτους συντάσσεται πρόγραμμα υπό 

του Συλλόγου των δώδεκα μουσικοδιδασκόλω ν επί τη βάσει του 
προηγουμένου άρθρου, κανονιζομένων άμα και των διδακτικών βιβλίων 
υπό τε του Συλλόγου και της Εφορίας.

ΑΡΘΡΟΝ Θ '
Έκαστος των παρουσιαζομένων μαθητών οφέιλει λαμβάνειν παρά της 

Εφορίας τακτικόν εισητήριον καθ' εξαμηνίαν, φέρον τας υπογραφάς του 
Προέδρου και του Γραμματέως και την σφραγίδα της Εφορίας της 
Σχολής 'απαιτείται δ' απ' αυτών τακτική εξακολούθησις των μαθημάτων,

1 Αυτή τη χρονιά είναι οι Σταυράκης Γρηγοριάδης, Πρωτοψάλτης, Γ. Ραιδεστινός, 
Λαμπαδάριος, Νικόλαος Στογιάννοβιτς και Κωνσταντίνος Σαββόπουλος, α ' και 
β 'Δομέστικοι αντίστοιχα.
2 Εννοεί σχολικού.
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επιμέλεια και ήθη χρηστά' ο απειθών τω παρόντι κανονισμώ αποπέμπεται 
της Σχολής.

ΑΡΘΡΟΝ I '
Η παράδοσις ταύτης ή εκείνης της τάξεως, τούτου ή εκείνου του 

είδους των μαθημάτων, ανατίθεται διά μυστικής ψηφοφορίας του 
Συλλόγου των διδασκάλων εις τον εξ αυτών μάλλον ευδοκιμούντα εις τι 
είδος.

ΑΡΘΡΟΝ ΙΑ '
Ειδικός μουσικοδιδάσκαλος εκ του Συλλόγου των ανωτέρω 

εξονομασθέντων αναλαμβάνει την του θεωρητικού και της Ιστορίας της 
Εκκλησιαστικής Μουσικής διδασκαλίαν, ήτις έσται υποχρεωτική εις πάντας 
τους φοιτητάς.

ΑΡΘΡΟΝ IB '
Επειδή η Μ. του Χριστού Εκκλησία ηυδόκησε να καταπαύση καθάπαξ 

τας ιδιοτρόπους ξενοφωνίας, αίτινες απότινος χρόνου παρεισάχθησαν εν 
τοις ιεροίς ναοίς, διό την απειρίαν ή και διά την αυταρέσκειαν τινών 
ιεροψαλτών, και να επαναγάγει γενικώς την αρχαίαν σεμνότητα του 
εκκλησισατικού ύφους, την εμπρέπσυσαν τη θεία λατρεία, τουντεύθεν δε 
θέλουσιν απείργεσθαι του χοροστατείν εν ταις εκκλησίαις τοιούτοι 
αδόκιμου ψάλται, διά ταύτα, συνωδά τη ιερά ταύτη αποφόσει της Μεγάλης 
του Χριστού Εκκλησίας, ο παρών κανονισμός υποχρεεί τους ιεροψόλτας, 
όπως, συνερχόμενοι δίς του μηνός κατά Κυριακήν, ψάλλωσι κατά χορούς 
εκκλησιαστικά άσματα ιερών ακολουθιών πάσης εορτής μετά της 
απαιτουμένης ευκοσμίας και σεμνότητος και μετά καθαρής προφοράς, προς 
γενικήν και ομοιόμορφον τακτοποίησιν και διατήρησιν του κοσμίου και 
σοβαρού ύφους της Μεγάλης Εκκλησίας,υπό την εποπτείαν των ειρημένων 
μουσικοδιδάσκαλων της Σχολής. Εν τω καιρώ δε της χοροστασίας ταύτης 
συμπαρίστανται ακροόμενοι και οι φοιτηταί.

ΑΡΘΡΟΝ ΙΓ'
Ιεροδιδάσκαλος ωσαύτως δίς του μηνός κατά τας αυτός ημέρας μετά 

το τέλος της χοροστασίας, διδάσκει την ερμηνείαν της θείας λειτουργίας και 
των άλλων ιερών Ακολουθιών. Προσέτι δε προτείνει και τινα προβλήματα 
του τυπικού προς άσκησιν.

ΑΡΘΡΟΝ ΙΔ '
Ουδείς ψάλτης πρωτόπειρος, ή έξωθεν ερχόμενος, γίνεται δεκτός έν 

τινι ιερά εκκλησία, ειμή μετά προηγουμένην εξέτασιν και δοκιμασίανυπό 
του δωδεκαμελούς διδασκαλικού Συλλόγου, και έγγραφον άδειαν της 
Εφορίας.

ΑΡΘΡΟΝ ΙΕ'
Ωσαύτως απαγορεύεται αυστηρώς η οικειοθελής μετόβασις 

ιεροψάλτου τινός από ενορίας εις ενορίαν, ή η αυθαίρετος παύσις αυτού 
υπό των Επιτρόπων, άνευ της ειδήσεως και εγγράφου αδείας της Εφορείας.

ΑΡΘΡΟΝ ΙΣΤ'
Ο παραβάτης των ανωτέρω απαγορευτικών διατάξεων υποβάλλεται 

εις ανάλογον ποινήν τη προτάσει της Εφορίας, υπό της Α.Θ.Π.
ΑΡΘΡΟΝ ΙΖ'

Οι των ιερών εκκλησιών ψάλται οφέιλουσι ν'αποφεύγωσι τας 
ξενοφωνίας, τας ατάκτους φωνάς και το έρρινον, ψάλλοντες από του
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μουσικού βιβλίου(«από διφθερών»), ευσχημόνως, μετά καθαρός 
προφοράς, κατά τον ΟΕ'κανόνα της Στ'Οικουμενικής Συνόδου, ουτωσί 
διαγορεύοντα: «τους επί τω ψάλλειν εν ταις εκκλησίαις παραγινομένους 
βουλόμεθα μήτε βοαίς ατάκταις κεχρήσθαι και την φύσιν προς κραυγήν 
εκβιάζεσθαι'μήτε τι επιλέγειν των μη Εκκλησία αρμοδίων τε και οικείων, 
αλλά μετά πολλής προσοχής και κατανύξεως τας τοιαύτας ψαλμωδίας 
προσάγειν τώ των κρυπτών εφόρω Θεώ ευλαβείς γας έσεσθαι τους υιούς 
Ισραήλ το ιερόν εδίδαξε λόγιον».Προς περιστολή δε τοιούτων ατκτημάτων, 
και εισαγωγήν και διάδοσιν του εκκλησιαστικού ύφους εν πάσαις ταις 
εκκλησίαις, τα μέλη της Εφορίας θέλουσιν επιτηρεί τους ψάλλοντας 
αυστηρώς, περιερχόμενα έστιν ότε τας ενοριακός εκκλησίας, και τους 
εμμένοντας εις τον ξενισμόν και την ιδιότροπον αυταρέσκειαν παύοντες.

ΑΡΘΡΟΝ ΙΗ '
Απαγορεύεται αυστηρώς η όνευ αδείας και εγκρίσεως του 

διδασκαλικού Συλλόγου και της Εφορίας έκδοσις μουσικών βιβλίων.
ΑΡΘΡΟΝ ΙΘ '

Πάσα τροποποίησις του παρόντος Κανονισμού, ήν η πείρα αποδείξει 
αναγκαίαν, γίνεται, εγκρίσει της Α.Θ.Παναγιότητος.
Τη ιζ'Ιανουαρίου 1867.

+0 Γόνου και Χώρας Χρύσανθος
+0 Χίου Γοηγόριος

Παναγιώτατε Δέσποτα.
Αγία και Ιερά Σύνοδος
Οι ευσεβάστως υποφαινόμενοι, κατ' εντολήν της Υ.Θ. Παναγιότητος και της 
ιερός Συνόδου, συνετάξαμε ν τον επισυνημμένον Κανονισμόν της 
«Πατριαρχικής Σχολής της Εκκλησιαστικής Μουσικής», όν 
καθυποβάλλοντες υπό την έγκρισιν της αγίας του Χριστού Εκκλησίας, 
διατελούμεν.

Εν Κωνσταντινουπόλει, τη 17 Ιανουαρίου 1868 
Της Υ. Θ. Παναγιότητος

Ταπεινοί θεράποντες 
+0 ΓΑΝ0Υ ΚΑΙ ΧΩΡΑΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 
+Ο ΧΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΝΕΑΣ 
ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ 

Εντιμότατοι Κληρικοί της καθ'ημάς του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, και 
ευλαβέστατοι Ιερείς και οσιώτατοι Ιερομόναχοι, οι ψάλλοντες εν ταις 
εκκλησίαις της Πόλεως, του Γαλατά και του καθ'ημάς καταστένου, και 
λοιποί απαξόπαντες ευλογημένοι Χριστιανοί τέκνα εν Κυρίω ημών αγαπητά 
χάρις είη και ειρήνη παρά Θεού. Επειδή η προ δύο ετών κατά πρόνοιαν 

Εκλησιαστικήν συστάσα Πατριαρχική Μουσική Σχολή προς διδασκαλίαν της 
εν τη Ορθοδόξω Εκκλησία εν χρήσει ιερός μουσικής διοργανώθη αρτϊως επί 
το τελειότερον υπό επίτηδες διορισθείσης ειδικής επιτροπής, συγκειμένης 
υπό των ιερωτάτων Μητροπολιτών Γόνου και Χώρας κυρ Χρυσάνθου και
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Χίου κυρ Γοηγορίου, αγαπητών εν ημίν εν Χριστώ αδελφών, ως εχόντων 
γνώσιν της Εκκλησιαστικής Μουσικής, ήτις αντί του προεκδεδομένου 
Κανονισμού της Σχολής συνετάξατο πληρέστερον και τω σκοπώ αυτής 
συμφωνότερον, εγκριθέντα παρ' ημών τε και της περί ημάς ιερός Συνόδου 
και τύποις εκδοθέντα' διά τούτο αναγκαίας και εγκαίρου ούσης της 
επαναλήψεως των διακοπέντων μαθημάτων εν ταύτη τη Σχολή, εν ή 
γίνονται δεκτοί παντες οι βουλόμενοι διδαχθήναι συστηματικώς και 
ευμεθόδως και κατά το ύφος της Μεγάλης Εκκλησίας την Εκκλησιαστικήν 
Μουσικήν, και διαφερόντως πόντες όσοι προτϊθενται μετελθείν το 
επάγγελμα των ιεροψαλτών εν ταις εκκλησίαις του Οικουμενικού και 
Αποστολικού Θρόνου, γράφοντες διό της παρούσης Πατριαρχικής ημών 
Αποδείξεως, και κοινοποιούντες πάσιν υμίν τοις ευλογημένοις Χριστιανοίς, 
ότι προσεχώς γίνεται έναρξις των μαθημάτων εν τη καθ'ημάς ταύτη 
Πατριαρχική Σχολή Εκκλησιαστικής Μουσικής, διδασκομένης εν τοις κατά 
το Φανάριον οικήμασι του αγίου Αθανασίου, προτρεπόμεθα πατρικώς και 
εντελλόμεθα εκκλησιαστικώς, όπως οι εκμαθείν βουλόμενοι, ως είρηται, 
ευμεθόδως και κατά το σεμνόν και κόσμιον ύφος της του Χριστού Μεγάλης 
Εκκλησίας την ιερόν Μουσικήν, καθώς και οι μετελευσόμενοι το επάγγελμα 
του ιεροψάλτου, προθυμηθώσι πρασελθείν ανυπερθέτως τη Εφορία της 
Σχολής ταύτης, απαρτιζομένη υπό του ιερωτότου Μητροπολίτου Χίου, 
αγαπητού ημών εν Χριστώ αδελφού, κυρ Γρηγορίου προέδρου,Αντωνίου 
Χαριλάου και Αναστασίου Θ. Αλτιντζή, και εφοδιασθήναι τοις προσήκουσιν 
εισητηρίοις, ίνα μετά την απάρτησιν ικανού αριθμού των μαθητευσόντων 
άρξονται συν Θεώ τα μουσικά μαθήματα' ιδία δε υπαγορεύομεν πόσι τοις 
εν ενεργεία ιεροψάλταις εν απάσαις ταις ενταύθα ιεραϊς εκκλησίαις, όπως, 
στοιχούντες τη διαγορεύσεσι του ιβ' άρθρου του Κανονισμού της Μουσικής 
ταύτης Σχολής, συνέρχονται απαραιτήτως δις του μηνός εν τη Σχολή εν 
ημέρα Κυριακή, και ψάλλωσι κατά χορούς προς άσκησιν τα άσματα των 
ιερών ακολουθιών πάσης εορτής μετά της πρεπούσης ευκοσμίας και 
σεμνότητος και ησυχίας και μετά καθαρός της προφοράς προς γενικήν και 
ομοιόμορφον και ακριβή διάσωσιν του ύφους της Μεγάλης Εκκλησίας. Και 
γαρ αυστηρώς απαγορεύοντες τουντεύθεν τας από τίνος χρόνου ου καλώς 
παρεισαχθείσας εν τοις ιεροίς ναοίς ιδιοτρόπους ξενοφωνίας διά την 
απειρίαν ή αυταρέσκειαν εν ίων ιεροψαλτών, όλως απείρξομεν του 
χοροστατείν τους πρωτόπειρους ή τους αγνώστους ψάλτας,εάν μη 
προηγουμένως ετασθέντες και δοκιμασθέντες υπό των διδασκάλων της 
Σχολής τύχωσι της προσηκούσης εγγράφου αδείας της Εφορεία. Προς 
γνώσιν τοϊνυν των εν τω Κανονισμώ της Σχολής περιλαμβανομένων όρων 
και διατάξεωνπεμποντες εις εκάστην ενορίαν ανά έν αντίτυπον αυτού, 
ουδόλως αμφιβόλλομεν ότι σύμπαντες εις τον κοινωφελή και ιερόν σκοπόν 
της κατά πρόνοιαν Εκκλησιαστικήν συστάσεως της περί ής ο λόγος 
Πατριαρχικής Μουσικής Σχολής αποβλέποντες, φιλοτιμήσεσθε πειθήνιους 
εαυτούς παρασχείν τη Εκκλησία, και συμμορφωθήναι τοις εν τω Κανονισμώ 
οριζομένοις, κατά τα πατροπαράδοτα, ίνα και η χάρις του Κυρίου ή συν 
πάσιν υμίν. αωξη'.
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Κανονισμός του εν Κωνσταντινουπόλει Μουσικού Συλλόγου, Εν 
Κωνσταντινουπόλει, Τύποις Α. Κορομηλά και Π. Πόσπαλλη, (κατά την 
οδόν Πεμπτοπαζάρου, αριθ. 30), 1863.

Ι.Τη δ' Απριλίου του αωξγ'έτους, τινές των ομογενών συνελθόντες 
απεφάσισαν την σύστασιν Συλλόγου, υπό την επωνυμίαν Ο ΕΝ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ.
2.Σκοπός του εν Κωνσταντινουπόλει Μουσικού Συλλόγου εστίν η 
εξακρίβωσις, ανάπτυξις και διάδοσις της εθνικής ημών μουσικής, ιερός τε 
και κοσμικής, κατά τε πράξιν και θεωρίαν η έρευνα της από των αρχαίων 
χρόνων μέχρι της παρούσης καταστάσεως ιστορίας αυτής, εν όλω και εν 
μέρει και ο παραλληλισμός αυτής προς άλλων εθνών, ανατολικών τε και 
δυτικών, αρχαίων και νεωτέρων, μουσικά ιδιώματα, και προς την καθόλου 
μουσικήν, θεωρουμένην ως τέχνην άμα και επιστήμην.
3. Ιδρυταί του Συλλόγου αποκαλούνται οι εν ταις τρισί πρώταις 
συνεδριάσεσι παρευρεθέντες.
4. Τα Μέλη του Συλλόγου εισίν τακτικά, ή αντεπιστέλλοντα, ή επίτιμα.
5.Τα τακτικά μέλη οφείλουσι να παρουσιάζωσιν εν εκάστη εξαμηνία ανά 
μίαν τουλάχιστον πραγματείαν περί μουσικής, ή μέλη μουσικά κατά το επί 
τούτω Πρόγραμμα(Α'). Οι μη εκπληρώσαντες την υποχρέωσιν ταύτην 
θεωρούνται παρητημένοι.
6.Αντεπιστέλλοντα μέλη εισίν, όσοι αν αιτήσωσι τούτο και αποστείλωσι 
τω Συλλόγω πόνημά των λόγου άξιον.
7.Επίτιμα μέλη ονομάζει ο Σύλλογος άνδρας διαφερόντως ευεργετήσαντας 
αυτόν και διασήμους μουσικούς.
8.Νέα μέλη προτείνονται υπό τριών τακτικών μελών, αγγέλονται υπό του 
Προέδρου επί δύο κατά σειράν συνεδριάσεις, και μετά την δευτέραν 
αγγελίαν εκλέγονται διά μυστικής ψηφοφορίας και απολύτου 
πλειονοψηφίας.
9.Ενϊ εκάστω των μελών απονέμεται δίπλωμα εκδιδόμενον κατά τύπον 
ορισθησόμενον ακολούθως.
ΙΟ.Πάν μέλος απάδον τη αξιοπρεπεία ή τω συμφέροντι του Συλλόγου 
αποκλείεται διά μυστικής ψηφοφορίας και απολύτου πλειονοψηφείας, τη 
προτάσει πέντε μελών, γινομένη διό του Προέδρου επί παρουσία των δύο 
τρίτων του όλου των τακτικών μελών.
11.Τα των μελών, κατά το άρθρον 4, αναγνώσματα και μουσικά μέλη εισϊ 
κτήματα του Συλλόγου, και κατατίθενται εν τοις Αρχείοις του.
12.Κοσμηταί εισίν οκτώ Πρόεδρος, δύο Αντιπρόεδροι, Γενικός Γραμματεύς, 
Ειδικός Γοαμματεύς, Ταμίας, Βιβλιοθηκάριος και Οργανοφύλαξ.
13.0 Πρόεδρος κηρύττει την έναρξιν και την λήξιν των συνεδριάσεων, 
δίδωσι παντί αιτούντι τον λόγον, κατά την τάξιν της εγγραφής του, 
διευθύνει τας συζητήσεις, τίθησι τας προτάσεις εις ψηφοφορίαν, προβάλλει 
ζητήματα εις μελέτην και διαγωνισμόν, συγκαλεί εκτάκτους συνελεύσεις 
και φροντίζει περί της ακριβούς εφαρμογής του Κανονισμού.

325



14.Απόντος του Προέδρου, εκπληροί τα χρέη αυτού ο έτερος των 
Αντιπροέδρων.
15.0 Γενικός Γραμματεύς τηρεί την αλληλογραφίαν και την σφραγίδα του 
Συλλόγου, φυλάττει εν τάξει και ανελλιπώς τα εν τοις Αρχείοις 
κατατιθέμενα έγγραφα, σφραγίζει και υπογράφει τα διπλώματα, εγγράφει 
εν τω μητρώω τα μέλη και αναπληροί τον Ειδικόν γραμματέα απόντα.
16.0 Ειδικός γραμματέας συντόττει τα πρακτικά εκάστης συνεδριόσεως, 
αναγινώσκει αυτά εν τη επομένη, και δεκτό γενόμενα προσυπογράφει μετά 
του Προέδρου, αντιγρόψας αυτό εν επι τούτω Κώδικι, αναγγέλλει τω Ταμία 
εκάστοτε τα ονόματα των νέων μελών και αναγινώσκει εν τη λήξει εκάστης 
εξαμηνίας Έκθεσιν των εργασιών και της πορείας του Συλλόγου.
17.0 Ταμίας μεριμνά περί της εγκαίρου εισπράξεως, επί αποδείξεσι 
παραλαβής, των συνδρομών των προστίμων, δωρημάτων και δικαιώματος 
των διπλωμάτων, δαπανά μέχρι μεν χιλίων γροσίων κατά εξαμηνίαν,τη 
συ ναι νέσει του Προέδρου, επέκεινα δε τούτων, τη επιψηφίσει του 
Συλλόγου,κρατεί τακτικά κατάστιχα, επιτηρεί την κατά τό άρθρον 22 
Βιβλίον, και δίδωσιν εν τη λήξει εκάστης εξαμηνίας λόγον της διαχειρίσεως 
του.
18.0 Βιβλιοθηκάριος καταγράφει και διατηρεί τα του Συλλόγου βιβλία και 
χειρόγραφα, παρέχει αυτά εις τους βουλομένους να τα' αναγνώσωσιν εν τη 
αιθούση των συνεδριάσεων, και καταγίνεται εις τον πλουτισμόν της 
Βιβλιοθήκης.
19.0 Οργανοφύλαξ διατηρεί εν καλή πάντοτε καταστόσει τα εντατά και 
πνευστά όργανα του Συλλόγου, εγχειρίζει αυτά, τη αιτήσει των, εις τα 
Μέλη εν τη αιθούση των συνεδριάσεων, και φροντίζει περί απαρτισμού της 
τούτων συλλογής.
20.Οι Κοσμηταί εκλέγονται διά μυστικής ψηφοφορίας και απολύτου 
πλειονοψηφείας κατά πάσαν εξαμηνίαν, ήτοι τη Α ' Κυριακή του Μαΐου, και 
τη Α ' Κυριακή του Νοεμβρίου, εν εκτάκτω συνελεύσει, προαγγελομένη υπό 
των Κοσμητών.
21.Αι τακτικοί συνεδριάσεις του Συλλόγου γίνονται κατά πάσαν 
δεκαπενθημερίαν, ημέρα Σαββάτου, ώρα 11 Π. Μ.
22.Εν εκάστη συνεδριάσει τα συνερχόμενα Μέλη εγγράφουσι τα ονόματά 
των εν επί τούτω βιβλίω υπό την επιτήρησιν του ταμίου, ή, εν ελλείψει 
τούτου, του Ειδικού Γοαμματέως
23.Η ημερησία διάταξις περιέχει σ ')ανόγνωσιν των πρακτικών και 
παραδοχήν της συντάξεώς των, β')αλληλογραφίαν του Συλλόγου, 
γ')Προτάσεις περί εγγραφής νέων μελών, δ')διακοινώσεις των 
Κοσμητών,ε')εξακολούθησιν αναβληθείσης τυχόν κατά την παρελθούσαν 
συνεδρίασιν συζητήσεως, στ' )αναγνώσματα και επί τούτων 
συζητήσεις,ζ')μουσικήν οργανικήν ή φωνητικήν συνόδουσαν προς το 
Πρόγραμμα(Α').
24.0 Σύλλογος, άμα ευπορήση το ταμείον του και συναχθή ύλη ικανή, 
άρχεται της, κατ' ίδιον Κανονισμόν, εκδόσεως περιοδικού μουσικού 
φύλλου.
25.0ι πόροι του Συλλόγου σύγκεινται. σ ')εκ της μηνιαίας συνδρομής των 
τακτικών Μελών, εκ γροσίων δέκα κατά μήνα, προπληρωτέας κατά 
τριμηνίαν, τη αιτήσει του Ταμίου, διδόντος απόδειξιν παραλαβής, β ’) εκ
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του δικαιώματος διπλωμάτων, διδομένου μεν εφάπαξ, κατά την εκάστου 
φιλοτιμίαν, ουχί δε ελλάττονος των πέντε και είκοσι γροσίων, δ')εκ 
δωρημάτων ξένων.
26.Δαπάναι του Συλλόγου γίνονται, α')εις την αξιοπρεπή αυτού 
συντήρησιν, β ' )εις έκδοσιν περιοδικού μουσικού συγγράμματος, 
ευπορούντος δε του ταμείου, γ')εις αγωνοθεσίαν μουσικών ζητημάτων, και 
δ ')εις συγκρότησιν μουσικής Βιβλιοθήκης και Οργανοθήκης.
27.0 παρών Κανονισμός ισχύει επί δύο έτη, μετά παρέλευσιν των οποίων 
δύναται να υποστή τροποποιήσεις δι' απολύτου πλειονοψηφείας, παρόντων 
των δύο τρίτων του όλου των τακτικών Μελών.
Συνεζητήθη και επεκυρώθη τη 11 Μαίόυ 1863.

Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Του εν Κωνσταντινουπόλει Μουσικού Συλόγου.
Α")Διασάφησις των κατά καιρούς διαφόρων γραφικών της Μουσικής 
μεθόδων των τε αρχαίων Ελλήνων(οίον, Αριστοξένου, Αλυπίου κλπ.) και 
των χριστιανών μελοποιώ ν (οίον, Ιωάννου του Δαμασκηνού, Ιωάννου του 
Κουκουζέλου, Πέτρου του Πελοποννησίου, και των τριών διδασκάλων, 
Γρηγορίου, Χουρμουζίου και Χρυσάνθου,) και σύγκρισις των μεθόδων 
τούτων προς τας των ξένων σημειογραφίας.
Β ')Εξακρίβωσις της τεχνικής ονοματολογίας της παλαιός και νέας 
μουσικής ασματουργίας.
Γ ')Μελέτη περί των έκπαλαι και νύν εν χρήσει κατά την Ανατολήν 
μουσικών οργάνων, εντατών και πνευστών, και παραβολή αυτών προς τα 
της Δύσεως.
Δ )Βιογραφίαι των κατά καιρούς γενομένων ενδόξων μουσικών εν 
οιωδήποτε έθνει, ιδίως δε εν τω Ελληνικώ, και απαρίθμησις των εκάστω 
πεπονημένων μετά κριτικών επιστασιών και παρατηρήσεων.
Ε')Σπουδή περί της αρμονίας και τους νόμους της αρχαίας Ελληνικής 
μουσικής, ως και της δημοτικής μουσικής των Βυζαντινών.
Στ')Χαρακτηρισμός της μουσικής Αράβων, Περσών και Ιουδαίων.
Ζ')Εύρεσις της καταλληλοτέρας μεθόδου του σπουδάζειν την καθ' ημάς 
μουσικήν, είτε διά μόνης φωνητικής παραδόσεως, είτε βοήθεια μουσικού 
τίνος οργάνου, και τίνος.
Η ') ’Ερευνα περί του αρμοδιωτέρου τρόπου του ψάλλειν τα εκκλησιαστικά 
ημών μέλη, ή ένα ψάλτην καθ' εαυτόν ή πολλούς συνάμα.
Θ ’)Χαρακτηρισμός του παρ' ημίν εκκλησιαστικού ύφους εν γένει, και ιδίως 
των ειδών του μέλους, οίον, στιχηραρικού, ειρμολογικού, παππαδικού, 
καλοφωνικού κλπ. Και αντιπαράθεσις αυτών προς άλλα παράλληλα είδη 
μελών παρ' άλλοις έθνεσιν.
Γ)Εξέτασις των εν τοις εκκλησιαστικοίς ημών άσμασι μουσικών ρυθμών 
και μέτρων.
ΙΑ )Δήλωσις των ξενισμών, οίτινες τυχόν παρεισέφρησαν κατά τόπους και 
χρόνους έν τισι των μελών της εκκλησιαστικής ημών μουσικής.
ΙΒ ’)Πιστλη και ακριβής σημείωσιις, δι' εκατέρας της γραφής, του 
λεγομένου Κρητικού ύφους των εκκλησιαστικών ημών ασμάτων, ως 
ψάλλονται εν ταις εκκλησίαις της Επτανήσου, της Κρήτης,και αλλαχούς ως 
και του παρά Σλάβοις Βουλγαρικού Εκκλησιαστικού ύφους, και
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αντιπαράθεσις των μελών τούτων προς τα παρ' ημίν κατά την Βυζαντινήν ή 
Αθωνιάδα παράδοσιν ψαλλόμενα.
ΙΓ ’)Πιστή και ακριβής παράστασις, δι' εκατέρας της γραφής, θρησκευτικών 
μελών άλλων χριστιανικών εθνών, και μάλιστα ανατολικών,οίον, Αρμενίων, 
Σύρων, Κοπτών, Αβυσσινών, Ιβήρων κλπ.
ΙΔ ')Πιστή και ακριβής μεταγραφή ημετέρων μελών εκ τηης καθ' ημάς 
γραφικής μεθόδου εις την κατά τους Ευρωπαίους και τανάπαλιν.
ΙΕ')Πιστή και ακριβής γραφή, καθ' οιανδήποτε μέθοδον, των μελών των 
εθνικών ημών ασμάτων, παλαιών τε και νεωτέρων, ηρωικών, εορταστικών, 
συμποσιακών, υπορχηματικών, γαμήλιων, υπνωτικών, ελεγειακών, θρήνων 
κλπ., και προσδιορισμός του ήχου και του ρυθμού αυτών.
ΙΣΤ ")Πιστή και ακριβής σημείωσις, δι' εκατέρας της γραφής, καθαρώς 
δημοτικών μελών άλλων εθνών, και μάλιστα περίοικων, οίον, Αλβανών, 
Σλάβων, Μολδοβλόχων, Τούρκων κλπ.

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΞ ΤΩΝ ΙΔΡΥΤΩΝ 
Του εν Κωνσταντινουπόλει Μουσικού Συλλόγου

Ανδρεάδης(Συμεών)
Αριστάρχης(Σταυράκης)
Αριστοκλής(Θεόδωρος)
Αφθονίδης(Ιωάννης)
Βασιάδης (Ηρακλής)
Βιολάκης(Γεώργιος)
Βλαχόπουλος(Σωτήριος)
Βλαχόπουλος(Γεώργιος Σ.)
Βυζάντιος(Δημήτριος)
Βυζάντιος(Ονούφριος)
Γαλάτης(Ιωάννης)
Γρηγοριόδης (Σταυράκης)
Ζαμβάκος (Αλέξανδρος)
Σωγράφος (Ιωάννης)
Ιωαννίδης(Εμμανουήλ)
Λανπαδάριος(Στέφανος)
Λευκαδίτης(Σπυρϊδων)
Προυσσαεύς(Χατζηπαναγιώτης)
Πάσπαλλης(Δημήτριος)
Πολύλαρπος(ιεροκήρυξ)
Πυλάδης(Βασϊλειος)
Ρύσσιος(Γεώργιος ιερεύς)
Σοφοκλής (Γαβριήλ)
Σπαθάρος( Ανδρέας)
Στακόπουλος(Νικόλαος)
Τανταλίδης(Ηλίας)
Τριανταφυλλίδης(Ξενοφών)
Φωκαεύς(Λεωνίδας)
Φωτιάδης(Βασίλειος)
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Απόσπασμα από τον Κανονισμό του εν Κωνσταντινουπόλει Ελληνικού 
Μουσικού Συλλόγου, Εν Κωνσταντινουπόλει, 1881, Τύποις Θράκης. (Τα 
Κεφάλαια Α ', Β ' , Γ  , ΣΤ' και ΙΣΤ'), σελ.3-4,4-6,6-10,15-16, 22-23 και 24.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α '
Περί ιδρύσεως και σκοπού του Συλλόγου

ΑΡΘΡΟΝ 1.
Ιδρύεται σύλλογος εν Γαλατά της Κωνσταντινουπόλεως υπό την 

επωνυμίαν «Ο εν Κωνσταντινοπόλει ελληνικός μουσικός Σύλλογος» 
σκοπόν έχων την Θεωρητικώς τε και πρακτικός εξέτασιν, ανάπτυξιν και 
καλλιέργειαν της εθνικής ημών μουσικής, εκκλησιαστικής τε και 
εξωτερικής, την μετά προσοχής και εμβριθείας εξακρίβωσιν της ιστορίας 
αυτής από των αρχαίων μέχρι των καθ' ημάς χρόνων, τον παραλληλισμόν 
προς την μουσικήν άλλων εθνών, την εντελή διόρθωσιν, επιστημονικώς τε 
και τεχνικώς και ανύψωσιν εις το αρχαίον και γνήσιον μέλος, πρός δε και 
την εντελή εκμόθησιν αυτής.

ΑΡΘΡΟΝ 2.
Ο σκοπός ούτος του Συλλόγου επιτυγχάνεται :
α. Διά δημοσίων διαλέξεων και αναγνωσμάτων σχέσιν εχόντων πάντοτε 
προς την επιστημονικήν ή τεχνικήν ιδιότητα της μουσικής 
β.Διό διαγωνισμόν μουσικών ζητημάτων 
γ. Δι' εκδόσεως μουσικού περιοδικού συγγράμματος.
δ.Διά συγκροτήσεως μουσικής βιβλιοθήκης και οργανωθήκης και 
συ στάσεως Αναγνωστηρίου.
Ε.ΔΓ υποστηρίξεως ηθικώς τε και υλικώς των ασχολουμένων εις έργα 
μουσικά και συντείνοντα εις την βελτίωσιν και αναμόρφωσιν της μουσικής 
και εις την λύσιν των Μουσικών ζητημάτων .
Στ'Διό της επί τω αυτώ συνελεύσεως άπαξ της εβδομάδος των ιεροψαλτών 
της Βασιλεύουσης όπως ψάλλοντες σχηματίζωσι το ομοιόμορφον εν τω 
ψάλλειν.
Ζ'Διά της Ιδρύσεως Μουσικής Σχολής υπό την ανωτάτην προστασίαν της 
Εκκλησίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β '
Περί των μελών

ΑΡΘΡΟΝ 3.
Τον Σύλλογον απαρτίζουσιν αδιακρίτως εθνικότητος και 

επαγγέλματος μέλη τακτικά, έκτακτα, αντεπιστέλλοντα, και επίτιμα, ότινα 
προτείνονται υπό τριών τακτικών ή εκτάκτων μελών, προαγγέλοντα τα 
ονόματα αυτών υπό του Προέδρου εν τη προηγουμένη τακτική συνεδριάσει 
και εκλέγονται διά μυστικής ψηφοφορίας και απολύτου πλειονοψηφείας 
των παρόντων τακτικών και εκτάκτων μελών.

ΑΡΘΡΟΝ 4.
Τακτικόν μέλος εγγράφεται πάς μουσικός, ή λόγιος ασχολούμενος 

παρί την μουσικήν και καταβάλλων μηνιαίαν συνδρομήν ημίσεως αργυρού 
μετζητιέ, έκτακτον δε πάς ο βουλόμενος και ζηλωτής της εθνικής ημών 
μουσικής και καταβόλλον τετρόμηνον συνδρομήν δύο αργυρών

4
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μετζηδιέδων. Αντεπιστέλλοντα μέλη εκλέγονται άνδρες Μουσικοί και λόγιοι 
διαμένοντες εκτός της Κωνσταντινουπόλεως και καταβάλλοντες εξόμηνον 
συνδρομήν τριών αργυρών μετζηδιέδων. Επίτιμα δε οι διακρινόμενοι επί 
φιλολογικαίς και επιστημονικαίς γνώσεσι και περί την μουσικήν 
ασχολούμενοι ή μεγόλως συντελούντες εις την επίτευξιν του σκοπού του 
Συλλόγου και διαφοροτρόπως ευεργετούντες αυτόν.

ΑΡΘΡΟΝ5
Τα τακτικά μέλη του συλλόγου αποδημούντα της 

Κωνσταντινουπόλεως κατατάσσονται τη προτάσει του Προεδρείου και 
αποφάσει του Συλλόγου μεταξύ των ανταπιστελλόντων μελών.

ΑΡΘΡΟΝ 6.
Τα επίτιμα και αντπιστέλλοντα μέλη παρεπιδημούντο εν 

Κωνσταντινουπόλει και ευρισκόμενα εν ταις τακτικαίς ή εκτάκταις 
συνεδριάσεσι του Συλλόγου, έχουσι τα αυτά δικαιώματα οποία και τα 
τακτικά.

ΑΡΘΡΟΝ7
Προς πάντα τα μέλη του Συλλόγου ο Σύλλογος άμα τη εκλογή αυτών 

αποστέλλει δι' επιστολής τον εν ισχύει Κανονισμόν και το δίπλωμα φέρον 
την σφραγίδα αυτού και υπογεγραμμένον υπό του Προέδρου και του 
Γενικού Γοαμματέως.

ΑΡΘΡΟΝ8
Τα τακτικά, έκτακτα, και αντεπιστέλλοντα μέλη λαμβόνοντα την 

επιστολήν, το δίπλωμα και τον Κανονισμόν, οφείλουσι να καταβάλλωσιν, 
εκτός της τακτικής συνδρομής των ως δικαίωμα διπλώματος ένα αργυρούν 
μετζηδιέ, τα δε επίτιμα αγγέλλωσι δι' επιστολής των την παραλαβήν του 
διπλώματος και του Κανονισμού.

ΑΡΘΡΟΝ9
Πάν μέλος του Συλλόγου, τακτικόν μέν επί τρεις μήνας, έκτακτον δε 

και αντεπιστέλλον επί έν έτος καθυστερήσαν την συνδρομήν του, και 
προσκληθέν εγγρόφως τρις υπό του Ταμίου δεν καταβάλλει την 
οφειλομένην συνδρομήν, διαγράφεται του Μητρώου εν τακτική του 
Συλλόγου συνεδριάσει προτάσει της Εφορίας και τότε μόνον γίνεται 
παραδεκτόν, όταν δηλώση πρώτον εγγρόφως τη Εφορία ότι αποδίδωσι τα 
καθυστερούντα μέχρι της δηλώσεώς του.

ΑΡΘΡΟΝ 10
Πάν μέλος ούτινος η διαγωγή ήθελε κριθή ως απάδουσα εις την 

αξιοπρέπειαν ή το συμφέρον του Συλλόγου, αφού προαγγελθή τούτο υπό 
του Προέδρου εν προηγουμένη τακτική συνεδριάσει τη προτάσει πέντε και 
επί παρουσία των δύο τρίτων των τακτικών μελών διαγράφεται.

ΑΡΘΡΟΝ 11
Οι προταθέντες ως μέλη και μη γενόμενοι δεκτοί υπό του Συλλόγου 

δεν έχουσι το δικαίωμα να προταθώσι εκ νέου εντός του αυτού έτους.
ΑΡΘΡΟΝ 12

Προς πάντα τα μέλη δίδοται δωρεάν το Περιοδικόν σύγγραμμα του 
Συλλόγου, και πάν ό,τι άλλο δημοσιεύεται υπ' αυτού. Προς τα νέα δε μέλη 
δίδοται το περιοδικόν από του έτους της εκλογής των.

ΑΡΘΡΟΝ 13
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Τα τακτικό, έκτακτα, και αντεπιστέλλοντα μέλη άμα τη παραλαβή των 
αρμοδίων εγγράφων της εκλογής των οφείλουσιν να προσφέρωσι 
τουλάχιστον δυο βιβλία αφορώντα την Μουσικήν και να μεριμνώσιν περί 
της επιτεύξεως του σκοπού του Συλλόγου

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ '
Περί διοικήσεως του Συλλόγου 

ΑΡΘΡΟΝ 14
Ο Σύλλογος διοικείται υπό επταμελούς Εφορίας εκλεγομένης κατ' 

έτος εκ των τακτικών μελών και συνισταμένης εκ του Προέδρου, των δύο 
Αντιπροέδρων,των Γραμματέων, Γενικού και Ειδικού, του Ταμίου, και του 
Βιβλιοφύλακος και Οργανοφύλακος.

ΑΡΘΡΟΝ 15.
Ο Σύλλογος εκλέγει κατ' έτος τη προτάσει του Προεδρείου εκ των 

επιτίμων μελών ένα επίτιμον Πρόεδρον όστις προεδρεύει κατά τας εορτάς 
του Συλλόγου.

ΑΡΘΡΟΝ 16
Ο Πρόεδρος συγκαλεί τα μέλη διά του Γενικού Γραμματέως εις 

τακτικός και εκτάκτους συνεδριάσεις, κηρύττει την έναρξιν και λήξιν 
αυτών, διευθύνει τας συζητήσεις, καθ' άς λαμβάνων μέρος, παραχωρεί την 
έδραν των αντιπροέδρω, επιτηρεί την τόξιν, εις ήν επαναφέρει τους 
παρεκτρεπομένους, δίδωσι τω αιτούντι τον λόγον, τίθησιν εις ψηφοφορίαν 
τα ζητήματα, υπογράφει τα πρακτικά των συνεδριάσεων, τα διπλώματα τα 
προς πληρωμήν εντάλματα, και πάντα τα εκ του Συλλόγου εξερχόμενα 
έγγραφα, εποπτεύει των δημοσίων διαλέξεων παρευρίσκεται αυτοδικαίως 
εν ταις συνεδριάσεσιν της διαρκούς Επιτροπής, εκτελεί τας αποφάσεις του 
Συλλόγου, επαγρυπνεί εις την ακριβλη τήρησιν του Κανονισμού και 
φροντίζει περί της παντί σθένει προαγωγής του Συλλόγου και της 
επιτεύξεως του σκοπού αυτού.

ΑΡΘΡΟΝ 17
Εκ των Αντιπροέδρων ο μεν σ ’) αναπληροί τον Πρόεδρον απάντα ή 

κωλυόμενον και εκτελεί πάντα τα καθήκοντα αυτού. Ο δε β ')  αναπληροί 
τον α ' και προεδρεύει της διαρκούς Επιτροπής.

ΑΡΘΡΟΝ 18
Ο Γενικός Γραματεύς κρατεί τα αρχεία, το Πρωτόκολλον, την 

σφραγίδα του Συλλόγου, την αλληλογραφίαν, αντιγράφων αυτήν εν επί 
τούτω Βιβλίω, και το Μητρώον ενώ εγγράφει πάντα τα μέλη,αναγινώσκει 
εν ταις συνεδριάσεσι τα προς τον Σύλλογον αποστελλόμενα έγγραφα, 
πέμπει μέχρι της ενάρξεως της εκδόσεως του Περιοδικού κατά τριμηνίαν εις 
τους εκτός της Κωνσταντινουπόλεως αντιπροσώπους του Συλλόγου 
λεπτομερή έκθεσιν των εργασιών του, αγγέλει κατ' εντολήν του Προέδρου 
διά των εφημερίδων την ημέραν των δημοσίων διαλέξεων και των 
εκτάκτων συνεδριάσεων, τηρεί εν ιδίω βιβλίω τας ημερησίας διατέξεις 
συνυπογράφει αυτός μετά του Προέδρου, αγγέλλει τοις ενδιαφερομένοις 
τας αποφάσεις του Συλλόγου, και πέμπει συνάμα τα προς αυτούς 
αναφερόμενα έγγραφα, δίδωσι τω Ταμία ακριβή κατάλογον των μελών, 
σφραγίζει και συνυπογράφει μετά του Προέδρου τα διπλώματα και τα 
εξερχόμενα του Συλλόγου έγγραφα και αναπληροί τον Ειδικόν απάντα ή 
κωλυόμενον.
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ΑΡΘΡΟΝ 19
Ο Ειδικός Γοαμματεύς συντάσσει τα Πρακτικά εκάστης συνεδριάσεως, 

και αναγινώσκει αυτά κατά την έναρξιν της επομένης, αντιγράφει αυτά 
εγκριθέντα υπό του Συλλόγου εν επί τούτω βιβλίω και συνυπογράφει μετά 
του Προέδρου, αναπληροί δε τον Γενικόν Γραμματέα απόντα ή 
κωλυόμενον.

ΑΡΘΡΟΝ 20
Ο Ταμίας, κρατεί το ταμείον του Συλλόγου, υπέθυνος ών διά πάντα 

τα εμπεπιστευμένα αυτώ χρήματα, φροντίζει περί της εγκαίρου εισπράξεως 
των συνδρομών διά διπλοτύπων αποδείξεων υπογεγραμμένων υπ' αυτού 
και του Προέδρου του Συλλόγου, σεσημασμένων δε τη σφραγίδι του 
Συλλόγου τηρεί τακτικώς τα βιβλία των εσόδων και εξόδων και τας υπό 
του Προέδρου κατ' απόφασιν του Προεδρείου στελλομένας αυτώ προς 
πληρωμήν αποδείξεις, συνεννοείται περί των δαπανών μετά του Προέδρου 
άνευ της εντολής του οποίου ουδέποτε δαπανά.

ΑΡΘΡΟΝ 21
Ο Βιβλιοφύλαξ και Οργανοφύλαξ μετά της εκπαιδ. Επιτροπής 

φροντίζει περί του πλουτισμού και καλής διατηρήσεως της Βιβλιοθήκης και 
Οργανοθήκης, και του Αναγνωστηρίου, φυλάττει τακτικώς αλφαβητικόν 
κατάλογον των βιβλίων, των οργάνων κλπ. κατάλογον των 
προσφερομένων βιβλίων και οργάνων μετά του ονόματος των δωρητών, 
δίδει βιβλία τοις αιτούσι μέλεσι επί αποδείξει, υπεύθυνος ών δι' αυτά εάν 
ήθελον απωλεσθή ως και δι' όλα τα εμπεπιστευμένα αυτώ και παρέχει 
πάσαν ευκολίαν εις τους εν τω αναγνωστηρίω εργαζομένους.

ΑΡΘΡΟΝ 22
Ο Σύλλογος εκλέγει, εκτός του επταμελούς Προεδρείου, εν ανάγκη, 

κατά πρότασιν αυτού, δύο βοηθούς, ών ο μέν βοηθεί τους Γοαμματείς, ο δε 
τον Ταμίαν.

ΑΡΘΡΟΝ 23
Το Προεδρείον οφείλει να συνέρχηται τακτικώς μεν άπαξ της 

εβδομάδος, εκτάκτως δε κατά την πρόσκλησιν του Προέδρου, να 
συσκέπτηται περί των συμφερόντων του Συλλόγου, να συντάττη την 
ημερησίαν διόταξιν της επομένης Συνεδριάσεως και να φροντίζη περί της 
ακριβούς εκτελέσεως των αποφάσεων της ολομελείας. Κατά την λήξιν δε 
της ετήσιας περιόδου παραδίδωσι πάντα τα του Συλλόγου εν καλή 
καταστάσει εις τους διαδόχους αυτού συντάττον πράξιν καταχωριζομένην 
εν τοις πρακτικοίς των συνεδριάσεων των Εφόρων, και συνυπογραφομένην 
υπ'αυτών τε και των διαδόχων αυτών.

ΑΡΘΡΟΝ 24
Πάν μέλος του συλλόγου απούσιασαν άνευ δεδικαιλογημένης αιτίας 

επί 4 κατά σειράν ειδικός συνεδριάσεις ή μη εκπληρούν ακριβώς τα 
καθήκοντα του αντικαθίσταται.

ΑΡΘΡΟΝ 25
Αι συνεδριάσεις του Προεδρείου λογίζονται πλήρεις όταν παρώσι 

τέσσαρα τουλάχιστον των μελών αυτού εκτός των βοηθών.
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ΑΡΘΡΟΝ 26
Αι αποφάσεις του Προεδρείου γίνονται διά μυστικής ή φανερός 

ψηφοφορίας, εν περιπτώσει δε ισοψηφίας λύει το ζήτημα η ψήφος του 
Προέδρου.

ΑΡΘΡΟΝ 27
Εκτός των μελών του Προεδρείου και πάν μέλος του Συλλόγου 

δύναται να παρευρίσκηται εν ταις συνεδριάσεσιν αυτού να υποβάλλη 
προτάσεις μη μετέχον ψηφοφορίας.

ΑΡΘΡΟΝ 28
Τας αποφάσεις του Προεδρείου υποβάλλει ο Πρόεδρος ή ο Γενικός 

Γοαμματεύς εις την ολομέλειαν ήτις παραδέχεται ή απορρίπτει αυτός.

ΑΡΘΡΟΝ 29
Απαντα τα οικονομικό του Συλλόγου ζητήματα ανατίθενται τω 

Προεδρείω τας δε περί τούτων αποφάσεις του υποβάλλει εις την έγκρισιν 
της ολομελείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Σ Τ '
Περί Μουσικής Σχολής

ΑΡΘΡΟΝ 56
Η Εκπαιδευτική Επιτροπή φροντίζει εν γένει περί της Μουσικής 

Σχολής ήτις αείποτε έσται υπό την ανωτάτην προστασίαν της του Χριστού 
Μεγάλης Εκκλησίας.

ΑΡΘΡΟΝ 57
Η όλη διδασκαλία της Σχολής περαϊνεται εντός τριών ετών αρχομένη 

απ' αυτών των στοιχειωδών μαθημάτων. Και το μεν Αον έτος θέλουσι 
διδόσκεσθαι τα πρώτα στοιχεία της Εκκλησιαστικής Μουσικής και το 
σύντομον στιχηραρικόν μέλος, καθ' όλα τα γένη το Βον, το ειρμολογικόν 
αργόν τε και σύντομον, και το αργόν στιχηραρικόν μέλος 'και το Γον, το 
παπαδικόν και καλοφωνικόν μέλος εκ του μαθηματαρίου.

ΑΡΘΡΟΝ 58
Τα διδακτικά βιβλία και τα μαθήματα ορισθήσονται υπό της 

Εκπαιδευτικής Επιτροπής.
ΑΡΘΡΟΝ 59

Οι φοιτηταί της Σχολής οφείλουσι να λαμβάνουσι παρά της 
Εκπαιδευτικής Επιτροπής τακτικόν εισητήριον καθ' εξαμηνίαν, φέρον την 
σφραγίδα της Επιτροπής και τας υπογραφάς του Προέδρου και του 
γραμματέως της Επιτροπής.

ΑΡΘΡΟΝ 60
Η παράδοσις ταύτης ή εκείνης της τάξεως, τούτου ή εκείνου του 

είδους των μαθημάτων,ανατίθεται διά μυστικής ψηφοφορίας της Εκπ. 
Επιτροπής των διδασκάλων εις τον εξ αυτών μάλλον ευδοκιμούντα εις τι 
είδος.

ΑΡΘΡΟΝ 61
Ειδικοί μουσικοδιδάσκαλοι εκ του Συλλόγου αναλαμβάνουσι την του 

θεωρητικού, της ιστορίας της Εκκλησιαστικής Μουσικής, της φιλολογίας 
της Εκκλησιαστικής μουσικής διδασκαλίαν, ήτις έσται υποχρεωτική εις
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πάντας τους φοιτητάς.Ιεροδιδάσκαλος ωσαύτως δίς του μηνός θέλει 
διδάσκει ερμηνείαν των εν τη θεία λειτουργία και ταις λοιπαίς ιεραϊς 
ακολουθίαις ψαλλομένων. Ο δε κατά καιρόν Πρωτοψάλτης της Μεγάλης 
Εκκλησίας θα προτείνει προβλήματα τινα του τυπικού προς έγκρισιν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΣΤ '
Κύρος Κανονισμού

ΑΡΘΡΟΝ 86
Ο ανά χείρας Κανονισμός ισχύει επί τέσσερα έτη μαθ' ά επιτρέπεται η 

αναθεώρησις αυτού, αν αιτήσωσι τούτην δέκα τουλάχιστον μέλη και 
εγκρίνει ο Σύλλογος συνερχόμενος εν εκτόκτω επί τούτω συνεδριάσει.

ΑΡΘΡΟΝ 87
Ό,τι ου προείδεν ο παρών Κανονισμός, εάν μη αντίκηται τούτων 
αναγράφεται ως συμπληρωματική διάταξις τη αποφάσει του Συλλόγου.

ΑΡΘΡΟΝ 88
Ο παρών Κανονισμός συνεζητήθη και επεψηφίσθη εν τρισί τακτικαίς 

συνεδριόσεσι.

Εν Γαλατά, τη 6η Απριλίου 1880.

Η Συντακτική Επιτροπή
Γ.Ι. Παπαδόπουλος
Γ. Ραιδεστινός πρ. πρωτοψάλτης
Δ.Πεταλλίδης
Ιωάσαφ Πρωτοψάλτης
Α. Κυριαζίδης

Οι ιδρυταί του 
Ελληνικού Μουσικού Συλλόγου

Γ. Ραιδεστινός πρ. πρωτοψάλτης,X'.Π. Κηλτσανίδης, Γ.Ι.Παπαδόπουλος, Ν. 
Ιωαννίδης, Αλ. Γεωργιάδης, Νηλεύς Καμαράδος, Δ.Γ.Κυφιώτης, Θ.Α. 
Παπαδόπουλος, Αλ. Βυζάντιος, Ιω. Πάγκαλος, Αγ. Κυριαζίδης, Ηλίας 
Ιεροδιάκονος, Χαρ. Γεωργίου, Γ. Πρωγάκης, Π. Πογιατζόγλους, Α. 
Παλαμόρης, Γ. Νομικός, Ιάκωβος Ιεροδιάκονος, Πολ. Παχείδης, Δημ. 
Κουκουζέλης, Αλ. Νομισματίδης,Β. Βεελλιάδης, Ιωάσαφ Ιεροψάλτης,Δ. 
Πεταλλίδης, Σπ. Γεωργόπουλος, Ιωάννης Ιεροδιάκονος, Ιορδάνης 
Νικολάου, Αλ. Καρακιόζης, Δημ. Παπαδόπουλος, Π. Πετρϊδης, Κ. Μαυρίδης, 
Ν.Αλφατζής, Κ. X. Δημητριάδης, Ιω. Τσιρινίδης, Κωνστ. Φωκαεύς, Χρ. 
Πασχόλης,Β. Κυφιώτης, Ιω. Κυφιώτης, Γ. Σαρανταεκκλησιώτης, Γ. 
Μακασταρίδης, Εμμ. Πίκος, Γ. Τιβέριος, Κ. Παπαδόπουλος, Κ. Ανανιόδης.
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Κανονισμός του εν Κωνσταντινουπόλει Εκκλησιαστικού Μουσικού 
Συλλόγου, Εν Κωνσταντινουπόλει, 1899, Εκ του Πατριαρχικού 
Τυπογραφείου.
«Ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως επιβεβαιοί. Κανονισμός του εν 
Κωνσταντινουπόλει Εκκλησιαστικού Μουσικού Συλλόγου».

Κεφάλαιον Α '
Περί Ιδρύσεως και σκοπού του Συλλόγου.

Άρθρον 1.
Ιδρύεται Σύλλογος εν τοις Πατριαρχείοις υπό την επωνυμίαν «Ο εν 

Κωνσταντινουπόλει Εκκλησιαστικός Μουσικός Σύλλογος» σκοπόν έχων την 
θεωρητικώς τε και πρακτικός εξέτασιν, ανάπτυξιν και καλλιέργειαν της 
εθνικής ημών μουσικής, εκκλησιαστικής τε και εξωτερικής, την μετά 
προσοχής και εμβριθείας εξακρίβωσιν της ιστορίας αυτής από των 
αρχαιωτάτων μέχρι των καθ' ημάς χρόνων, τον παραλληλισμόν προς την 
μουσικήν άλλων εθνών, ανατολικών τε και δυτικών, αρχαίων και 
νεωτέρων, την ακριβή διόρθωσιν, επιστημονικώς τε και τεχνικώς, και 
ανύψωσιν εις το αρχαίον και γνήσιον μέλος, προς δε και την εντελή 
εκμάθησιν αυτής.

Άρθρον 2.
Ο σκοπός του Συλλόγου επιτυγχάνεται,

Α ') Δια δημοσίων διαλέξεων και αναγνωσμάτων σχέσιν εχόντων πάντοτε 
προς την επιστημονικήν ή τεχνικήν ιδιότητα της μουσικής.
Β ') ΔΓαγωνοθεσίας μουσικών ζητημάτων.
Γ ) Δι' εκδόσεως μουσικού περιοδικού συγγράμματος.
Δ ’) Διά συγκροτήσεως μουσικής βιβλιοθήκης και οργανοθήκης και 
συστόσεως αναγνωστηρίου.
Ε ’) Δι' υποστηρίξεως, ηθικώς τε και υλικώς των ασχολουμένων εις έργα 
μουσικά και συντείνοντα εις την βελτίωσιν και αναμόρφωσιν της μουσικής 
και εις την λύσιν μουσικών ζητημάτων.
ΣΤ ')Διό της επί το αυτό συνελεύσεως των μελών του Συλλόγου, όπως 
ταύτα ψόλλοντα σχηματίζωσι το ομοιόμορφον εν τω ψάλλειν.
Ζ')Διά της ιδρύσεως Μουσικής Σχολής.
Η')Διά της εκδόσεως, ει δυνατόν, εν ιδίω τεύχει πασών των 
δημοσιευθεισών διατριβών και πραγματειών κατά τας τελευταίας 
δεκαετηρίδας περί της καθ'ημάς μουσικής εν εφημερίσι και περιδικοίς 
συγγρόμμασι και ιδιαιτέροις φυλλαδίοις.
Θ')Διά της αποστολής εις τας διαφόρους επαρχίας ειδημόνων μουσικών, 
δυναμένων να παρσδώσωσι τη γραφή της παρ' ημίν μουσικής τα 
σωζόμενα ανά τα στόματα του λαού αρχαία τε και νεώτερα δημοτικά εθνικά 
άσματα, ών να προσδιορίζωσιν επακριβώς τον τε ήχον και τον ρυθμόν.
I )Διά της αποστολής εις Ευρώπην λογιών μουσικοδιδάσκαλων, εγκρατών 
της τε ημετέρας και Οθωμανικής μουσικής, προς τέλειαν και ακριβή 
εκμάθησιν της Ευρωπαϊκής μουσικής, θεωρητικώς τε και πρακτικώς, προς 
δε και προς ανεύρεσιν αρχαίων μουσικών χειρογράφων εν ταις 
ευρωπαϊκαίς βιβλιοθήκαις, εις ούς μετά την επάνοδον αυτών ν' ανατεθή 
προς τοις άλλοις η έκδοσις των αρχαίων ελλήνων μουσικών συγγραφέων
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των υπό Μεϋβωμίου εκδοθέντων και μετά ταύτα, μετά σχολίων 
ερμηνευτικών και συμπαραβολής της αρχαίας ελληνικής μουσικής προς την 
καθ' ημάς έν τε τοις καθόλου και τοις καθέκαστα.
ΙΑ')Διά του καταρτισμού καταλλήλου μεθόδου του σπουδάζειν ημετέρους 
τε και ξένους την καθ'ημάς μουσικήν, είτε διά μόνης της φωνητικής 
παραδόσεως είτε τη βοήθεια μουσικού τινός οργάνου, και τίνος.
IB ')Διό συντόνου εργασίας επί τη βάσει του εξής προγράμματος:

Ι.Διασάφησις των κατά καιρούς διαφόρων γραφικών της μουσικής 
μεθόδων των τε αρχαίων Ελλήνων και των Χριστιανών μελοποιών.

2 .Εξακρίβωσις της τεχνικής ονοματολογίας της αρχαίας και νέας 
μουσικής και της ονοματολογίας της ασματουργίας.

3.Μελέτη περί των έκπαλαι και νυν εν χρήσει κατά την Ανατολήν 
μουσικών οργάνων, εντατών και πνευστών, και παραβολή αυτών προς τα 
της Δύσεως.

4.Βιογραφίαι των κατά καιρούς ακμασάντων ενδόξων Ελλήνων 
μουσικών και απαρίθμησις των εκόστωπεπονημένων μετά κριτικών 
επιστασιών και παρατηρήσεων.

5. Σπουδή περί της αρμονίας και τους νόμους (ήχους) της αρχαίας 
ελληνικής μουσικής, ως και της δημοτικής μουσικής των Βυζαντινών.

6.Χαρακτηρισμός της μουσικής των Αράβων Περσών, Ιουδαίων, 
Αρμενίων, Σύρω ν, Αβυσσηνών και άλλων εθνών.

7.Χαρακτηρισμός του παρ' ημίν εκκλησιαστικού ύφους, προς δε και 
των ειδών του μέλους, οίον, στηχιραρικού, ειρμολογικού, παπαδικού, 
καλοφωνικού κτλ.

δ.Εξέτασις των εν τοις εκκλησιαστικοίς ημών άσμασι μουσικών 
ρυθμών και μέτρων.

9.Δήλωσις των ξενισμών, οίτινες έχουν παρεισέφρησαν κατά τόπους 
και χρόνους έν τισι των μελών της εκκλησιαστικής ημών μουσικής.

ΙΟ.Εξακρίβωσις του χαρακτήρος της αντιπαράθεσης του λεγομένου 
επτανησιακού εκκλησιαστικού μέλους προς το παρ' ημίν εν χρήσει, ως και 
σπουδή της εν Κιέβω ή αλλαχού σωζομένης βυζαντινής εκκλησιαστικής 
μουσικής, ως και μελέτη της μουσικής του Ιω. Χαβιαρά και Ανθίμου 
Νικολαΐδου.

11. Πιστή όσον ένεση, και ακριβής μεταγραφή ημετέρων μελών εκ 
της καθ'ημάς γραφικής μεθόδου εις την κατά τους Ευρωπαίους και 
τανάπαλιν.

Κεφάλαιον Β '
Περί μελών.
Άρθρον 3.

Ιδρυταί του Συλλόγου εισίν οι διά συνοδικής αποφάσεως ή διά 
πατριαρχικών πιττακίων ονομασθέντες μέλη της επί διετίαν λειτουργησάσης 
εν τοις Πατριαρχείοις Μουσικής Επιτροπής.

Άρθρον 4.
Τον Σύλλογον απαρτίζουσι μέλη τακτικά, έκτακτα, ανταπιστέλλοντα 

και επίτιμα, άτινα προτείνονται εγγρόφως υπό τριών τακτικών μελών, και 
ων τα ονόματα προαγγέλλονται υπό του Προέδρου εν τακτική συνεδριάσει 
και εκλέγονται εν επομένη διά μυστικής ψηφοφορίας και απολύτου 
πλειονοψηφίας των παρόντων τακτικών μελών.
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Άρθρον 5.
Τακτικόν μέλος εγγρόφεται πάς ομογενής μουσικός ή λόγιος 

μουσικός γνώσεις κεκτημένος, τέκνον της ορθοδόξου Εκκλησίας, ζηλωτής 
της πατρίου ημών μουσικής, καταβάλλων μηνιαίαν συνδρομήν πέντε 
γροσίων. Η τάξις των εκτάκτων μελών καταρτίζεται εξ ανδρών εν 
Κωνσταντινουπόλει διαμενόντων, κεκτημένων τα αυτά προς τα τακτικά 
μέλη προσόντα, και αν μη ώσιν ούτοι ομογενείς και ομόδοξοι. Παρίστανται 
δε ταύτα εις τας συνεδριάσεις μετά προηγουμένην πρόσκλησιν και 
καταβάλλουσιν εφάπαξ προαιρετικήν συνδρομήν, ως δικαίωμα του 
διπλώματος αυτών. Αντεπιστέλλοντα μέλη εκλέγονται άνδρες μουσικοί ή 
λόγιοι διαμένοντες εκτός της Κωνσταντινουπόλεως και καταβάλλοντες 
εξάμηνον συνδρομήν τριάκοντα γροσίων. Επίτιμα δε εκλέγονται εξ 
αμφοτέρων των φύλων οι διακρινόμενοι επί φιλολογικαίς και 
επιστημονικαίς γνώσεσι και περί την μουσική ασχολούμενοι ή μεγόλως 
συντελούντες εις την επίτευξιν του σκοπού του Συλλόγου και 
διαφοροτρόπως ευεργετούντες αυτόν.

Άρθρον 6.
Πάν τακτικόν μέλος του Συλλόγου, μέλλον ν'απουσιάση της 

Κωνσταντινουπόλεως υπέρ τους έξ μήνας,οφείλει να δηλώση τούτο 
εγγράφως εις το Προεδρείον ίνα, αν θέλη καταταχθή μεταξύ των 
αντεπιστελλόντων μελών.

Άρθρον 7
Τα επίτιμα και αντεπιστέλλοντα μέλη παρεπιδημούντο εν 

Κωνσταντινουπόλει, ως και τα έκτακτα, παριστόμενα μετά προηγουμένην 
πρόσκλησιν εν ταις τακτικαίς ή εκτάκταις συνεδριάσεσιν, έχουσιν εν αυταίς 
τα αυτά προς τα τακτικά μέλη δικαιώματα.

Άρθρον 8
Προς πάντα τα μέλη ο Σύλλογος άμα τη εκλογή αυτών αποστέλλει 

δι' επιστολής τον εν ισχύει Κανονισμόν και το δίπλωμα, φέρον την 
σφραγίδα αυτού και υπογεγραμμένσν υπό του Προέδρου και του Γενικού 
Γοαμματέως

Άρθρον 9
Τα τακτικά και τα αντεπιστέλλοντα μέλη, λαμβάνοντα την επιστολήν, 

το δίπλωμα και τον Κανονισμόν, οφείλουσι να καταβόλλουσι εκτός της 
τακτικής συνδρομής των και δικαίωμα διπλώματος ένα αργυρούν μετζητιέν, 
τα δε επίτιμα αγγέλωσι μόνον δι' επιστολής των την παραλαβήν του 
διπλώματος και των λοιπών εγγράφων, ότε και εγγράφονται τα ονόματα 
αυτών εν τη οικία τάξει.

Άρθρον 10
Πάν μέλος του Συλλόγου τακτικόν μεν επί έξ μήνας, αντεπιστέλλον 

δε επί έν έτος, καθηστερήσαν την συνδρομήν του και πρσσκληθέν 
εγγράφως τρις υπό του ταμείου, εάν δεν καταβόλη την οφειλομένην 
συνδρομήν, διαγράφεται εκ του Μητρώου εν τη τακτική του Συλλόγου 
συνεδριάσει, προτάσει του Προεδρείου, και τότε μόνον γίνεται παραδεκτόν, 
όταν δηλώσει πρώτον εγγράφως τω Προεδρείω ότι αποτείνει τα 
καθυστερούμενά μέχρι της δηλώσεώς του.
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Άρθρον 11
Πάν μέλος ούτινος η διαγωγή είθελε κριθή ως απάδουσα εις την 

αξιοπρέπειαν ή το συμφέρον του Συλλόγου, επί τη προς το Προεδρείον 
εγγράφω αιτήσει πέντε μελών, διαγράφεται εν τη επομένη τακτική 
συνεδριάσει, τη ψήφω των δύο τρίτων.

Άρθρον12
Οι προταθέντες ως μέλη και μη γενόμενοι δεκτοί υπό του Συλλόγου 

δεν έχουσι το δικαίωμα να προταθώσιν εκ νέου εντός του αυτού έτους.
Άρθρον 13

Προς πάντα τα μέλη δίδοται δωρεάν το Περιοδικόν σύγγραμμα του 
Συλλόγου και πάν ό,τι άλλο δημοσιεύεται υπ'αυτού, προς τα νέα δε μέλη 
δίδοται το Περιοδικόν από του έτους της εκλογής των.

Κεφάλαιον Γ'
Περί διοικήσεως του Συλλόγου 

Άρθρον14
Ο Σύλλογος διοικείται υπό επταμελούς Προεδρείου, εκλεγομένου κατ’ 

έτος και αποτελουμένου εκ του Προέδρου, δύο Αντιπροέδρων, των 
Γραμματέων, Γενικού και Ειδικού, του Ταμίου, του Βιβλιοφύλακος, όντως 
άμα και Οργανοφύλακος.

Άρθρον 15
Επίτιμος πρόεδρος του Συλλόγου τυγχάνει ο Οικουμενικός 

Πατριάρχης, υπό την άμεσον προστασίαν του οποίου και διατελεί το 
Σωματείον.

Άρθρον 16
Ο Πρόεδρος συγκαλεί τα μέλη διά του γενικού γραμματέως εις 

τακτικός και εκτάκτους συνεδριάσεις, κηρύσσει την έναρξιν και την λήξιν 
αυτών, διευθύνει τας συζητήσεις, καθ'άς λαμβάνων μέρος παραχωρεί την 
έδραν τω Αντιπροέδρω, επιτηρεί την τάξιν, εις ήν επαναφέρει τους 
εκτρεπομένους, δίδωσι τω αιτούντι τον λόγον, τίθησι εις ψηφοφορίαν τα 
ζητήματα, υπογράφει τα πρακτικά των συνεδριάσεων, τα δίπλωμα, τα προς 
πληρωμήν εντάλματα και πάντα τα εκ του Συλλόγου εξερχόμενα έγγραφα, 
εποπτεύει των δημοσίων διαλέξεων, παρευρίσκεται αυτοδικαίως εν ταις 
συνεδριάσεσι των διαφόρων επιτροπών, εκτελεί τας αποφάσεις του 
Συλλόγου, επαγρυπνεί εις την ακριβή τήρησιν του Κανονισμού, φροντίζει 
περί της παντί σθένει προαγωγής του Συλλόγου και της επιτεύξεως του 
σκοπού αυτού, τυγχάνει δε και Πρόεδρος της Εφορευτικής του Συλλόγου 
Επιτροπής.

Άρθρον17
Εκ των Αντιπροέδρων, ο μέν αναπληροί τον Πρόεδρον σπόντα ή 

κωλυόμενον και εκτελεί τότε πάντα τα καθήκοντα αυτού, ο δε προεδρεύει 
της ειδικής τεχνικής επιτροπής και αναπληροί εν ταις συνεδριάσεσι τον 
έτερον.

Άρθρον 18
Ο Γενικός Γραμματεύς κρατεί τα αρχεία, το πρωτόκολλον, την 

σφραγίδα του Συλλόγου, την αλληλογραφίαν και το μητρώον, εν ώ 
εγγράφει πάντα τα μέλη, αναγινώσκει εν ταις συνεδριάσεσι τα προς τον 
Σύλλογον αποστελλόμενα έγγραφα, αγγέλει κατ’ εντολήν του προέδρου 
διά των εφημερίδων την ημέραν των συνεδριάσεων και των δημοσίων
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διαλέξεων, τηρεί εν ιδίω βιβλίω τας ημερησίας διατάξεις, συνυπογράφει 
αυτάς μετά του προέδρου, αγγέλλει κατ' εντολήν του προέδρου τοις 
ενδιαφερομένοις τας αποφάσεις του Συλλόγου και πέμπει συνάμα τα προς 
αυτόν αναφερόμενα έγραφα, δίδωσι τω ταμία ακριβή κατάλογον των 
μελών, σφραγίζει και συνυπογράφει μετά του προέδρου τα διπλώματα και 
τα εξερχόμενα έγγραφα, προεδρεύει της επί των διαγωνισμάτων Επιτροπής 
και αναπληροί τον Ειδικόν απάντα ή κωλυόμενον.

Άρθρον 19
Ο Ειδικός Γοαμματεύς συντάσσει τα πρακτικά εκάστης συνεδριάσεως 

εν επί τούτω βιβλίω, αναγινώσκει αυτό κατά την έναρξιν της επομένης 
συνυπογρόφων μετά του προέδρου, κρατεί τα λογιστικά του Συλλόγου 
βιβλία, και αναπληροί τον γενικόν γραμματέα απόντα ή κωλυόμενον.

Άρθρον 20
Ο Ταμίας κρατεί το ταμείον του Συλλόγου, υπεύθυνος ών διά πάντα 

τα εμπεπιστευμένα αυτώ χρήματα, φροντίζει περί της εγκαίρου εισπράξεως 
των συνδρομών διό διπλοτύπων αποδείξεων, υπογεγραμμένων υπ'αυτού 
και του προέδρου του Συλλόγου, σεσημασμένων δε τη σφραγίδι του 
Συλλόγου, δαπανά δι'εντάλματος του Προέδρου, τη αποφόσει της 
ολομελείας, τηρεί τακτικώς τα βιβλία των εσόδων και εξόδων και τα υπό 
του προέδρου στελλόμενα αυτώ προς πληρωμήν εντάλματα, εκτίθησι κατά 
μήνα την κατάστασιν του ταμείου εις την ολομέλειαν και προεδρεύει της 
επί του Περιοδικού επιτροπής.

Άρθρον 21
Ο Βιβλιοφύλαξ και Οργανοφύλαξ φροντίζει περί του πλουτισμού της 

βιβλιοθήκης και οργανοθήκης και του αναγνωστηρίου, φυλάττει 
αλφαβητικόν Κατάλογον των προσφερομένων βιβλίων και οργάνων μετά 
του ονόματος των δωρητών, υπεύθυνος ών δ ι’αυτά, εάν είθελον 
απολεσθή, ως και δι'όλα τα εμπεπιστευμένα αυτώ, μη επιτρέπων την εκ 
του Συλλόγου έξοδον σπανίων βιβλίων και οργάνων, και παρέχει πάσαν 
ευκολίαν εις τους εν τω Αναγνωστηρίω εργαζομένους.

Άρθρον 22
Το Προεδρείον συνέρχεται τακτικώς άπαξ του μηνός, ως και 

τέσσαρας ημέρας προ εκάστης συνεδριάσεως του Συλλόγου, κατά 
πρόσκησιν του Προέδρου, ίνα παρασκευάσει την ημερήσιον διάταξιν της 
επομένης συνεδριάσεως. Κατά την λήξιν δε της ετήσιας περιόδου 
παραδίδωσιν πάντα τα υπό του Συλλόγου εν καλή καταστάσει εις τους 
διαδόχους αυτού, συντάσσον πράξιν καταχωριζομένην εν τοις πρακτικοίς 
των συνεδριάσεων του προεδρείου, και συνυπογεγραμμένην υπ' 
αμφοτέρων των προεδρείων.

Άρθρον 23
Πάν μέλος του προεδρείου απούσιασαν άνευ δεδικαιολογημένης 

αιτίας επί τρεις κατά σειράν συνεδριάσεις ή μη εκπληρούν τα ανατεθειμένα 
αυτώ καθήκοντα αντικαθίσταται.

Άρθρον 24
Αι συνεδριάσεις του προεδρείου λογίζονται πλήρεις, όταν παρώσι 

τέσσαρα τουλάχιστον των μελών αυτού, εν οίς ο πρόεδρος ή εις των 
αντιπροέδρων και εις των γραμματέων.
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Άρθρον 25
Αι αποφάσεις του προεδρείου γίνονται διά μυστικής ή φανερής 

ψηφοφορίας, εν περιπτώσει δε ισοψηφείας νικά η ψήφος του προέδρου.
Άρθρον 26

Τας αποφάσεις του προεδρείου υποβάλλει ο πρόεδρος εις την 
ολομέλειαν, ήτις παραδέχεται ή απορρίπτει αυτός.

Άρθρον 27
Άπαντα τα οικονομικά του Συλλόγου ζητήματα ανατίθενται τω 

προεδρείω, τας δε περί τούτων αποφάσεις του υποβάλλει εις την έγκρισιν 
της σλομελελιας.

ΚεφάλαιονΔ "
Περί συνεδριάσεων της ολομελείας

Άρθρον 28
Αι Συνεδριάσεις του Συλλόγου εισί τακτικαί και έκτακτοι, και αι μεν 

τακτικαί συγκαλούνται άπαξ του μηνός, αι δε έκτακτοι, τη αποφάσει του 
Προεδρείου, οσάκις αν κριθή αναγκαίον.

Άρθρον 29
Πάσα συνεδρίασις τακτική ή έκτακτος θεωρείται πλήρης όταν παρώσι 

δεκαπέντε τουλάχιστον εκ των μελών. Απαρτίας έπαξ γενσμένης η 
συνεδρίασις θεωρείται πλήρης, οσαδήποτε των μελών εν τω μεταξύ και αν 
αποχωρήσωσι. Του προέδρου και των αναπληρωτών αυτού αντιπροέδρων 
απάντων συνεδρίασις δεν γίνεται.

Άρθρον 30
Παντί φιλομούσω η παρουσία επιτρέπεται εν ταις συνεδριάσεσι, τη 

αδει'α του προέδρου.
Άρθρον 31

Η ημερησία διάταξις εκάστης συνεδριάσεως συντασσομένη υπό του 
προεδρείου αναρτάται εν τη αιθούση του Συλλόγου προς γνώσιν των 
μελών και αναγινώσκεται εν τη αρχή των συνεδριάσεων έχουσα ως 
εξήςια') ανάγνωσις και επικύρωσις των πρακτικών της προηγουμένης 
συνεδριάσεως. β ’)αλληλογραφία γ')εκλογαί και προτάσεις νέων μελών, 
δ')ανακοινώσεις προεδρείου και επιτροπών, ε ')προτάσεις και επερωτήσεις. 
Στ')αναγνώσματα ή διαλέξεις ή ψαλμωδία διαφόρων μουσουργημάτων. 
Εκτός των πρακτικών, εν ανάγκη το προεδρείον δύναται να αναβάλη εις 
προσεχή συνεδρίασιν όσα εκ των λοιπών άρθρων της ημερησϊας διατάξεως 
νομίζει μη επείγοντα.

Άρθρον 32
Εν ταις συνεδριάσεσι ο βουλόμενος συζητήσαι οφείλει να λαμβάνη 

τον λόγον παρά του προέδρου χωρίς να δύναται να διακόψη τον 
αγορεύοντα ούτε να παρεκτροπή του συζητουμένου ούτε να κατέρχητε εις 
προσωπικότητας και αποδοκιμασίας, διότι άλλως αφαιρείται παρ' αυτού ο 
λόγος.

Άρθρον 33
Πόσα σπουδαία πρότασις αφορώσα προσθήκην τινό ή τροποποϊησιν 

εν τω Κανονισμώ αποστέλλεται εγγράφως υπογεγραμμένη υπό δέκα μελών 
εις το προεδρείον και δι' αυτού εισάγεται εις την ολομέλειαν,ήτις 
αποδέχεται ή απορρίπτει αυτήν.
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Άρθρον 34
Πάσα απόφασις συνεδριάσεως είτε ισχύσυσα ως άρθρον Κανονισμού 

είτε μη, συζητείται ως ακυρώσιμος, τη εγγράφω αιτήσει δέκα μελών.
Άρθρον 35

Μόνον τα παρόντα μέλη δικαιούνται να μετέχωσι των εργασιών των 
συνεδριάσεων, ουδενί δε των απάντων επιτρέπεται να πέμπη δι'άλλων 
την ψήφον αυτού.

Άρθρον36
Πάν μέλος του Συλλόγου έχει δικαίωμα του εισάγειν προτάσεις 

αφορώσας εις την πρόοδον του Συλλόγου.

Άρθρον 37
Η πλειονοψηφία εκδηλούται είτε δι'ανατάσεως των χειρών ή διά 

μυστικής ψηφοφορίας. Εξαιρετικώς δε επί προσωπικών ζητημάτων μόνον η 
μυστική ψηφοφορία επιτρέπεται, εν περιπτώσει δε ισοψηφείας 
επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία, εν δε Δευτέρα ισοψηφεία αναβάλλεται διά 
την επσμένην συνεδρίασιν η ψηφοφορία, αν δε και εν ταύτη επέλθει 
ισοψηφϊα, νικά η ψήφος του προέδρου.

Άρθρον 38
Η διαλογή των ψήφων εν ταις ψηφοφορίαις γίνεται υπό του 

προέδρου και δύο ψηφολεκτών υπ' αυτού προσκαλουμένων.
Άρθρον 39

Πρό της ενάρξεως της συνεδριάσεως άπαντα τα παρόντα μέλη 
υπογρόφωσιν εν τω της παρουσίας βιβλίω, τελευταίος δε υπογράφει ο 
πρόεδρος.

Άρθρον 40
Απαγορεύεται εν ταις συνεδριάσεσι πόσα πολιτική ή θρησκευτική 

συζήτησις.
Κεφάλαιον Ε ’

Αρχαιρεσίαι και επέτειος πανήγυρις
Άρθρον 41

Εν συνεδριάσει γινομένη κατά το πρώτον δεκαήμερον του 
Οκτωβρίου, ο μεν Σύλλογος εκλέγει προς εξέλεγξιν του ταμείου, των 
αρχείων, της βιβλιοθήκης, της οργανοθληκης, και της λοιπής συλλογικής 
περιουσίας τριμελή επιτροπήν, οφείλουσαν εν γενική συνεδριάσει να 
υποβάλλη το αποτέλεσμα των εργασιών αυτής, ήτις και παρευρίσκεται κατά 
την παράδοσιν της περιουσίας εις το νέον προεδρείον, γινομένην κατά το 
πρώτον μετά τας αρχαιρεσίας δωδεκαήμερον, ο δε πρόεδρος του Συλλόγου 
αναγινώσκει έκθεσιν των κατά το λήξαν έτος πεπραγμένων.

Άρθρον 42
Εν συνεδριάσει γινομένη κατά το τελευταίον δεκαήμερον του 

Οκτωβρίου μετά την ανάγνωσιν της εκθέσεως της εξελεγκτικής επιτροπής ο 
Σύλλογος προβαίνει εις εκλογήν νέου προεδρείου διά μυστικής 
ψηφοφορίας.

Άρθρον 43
Ο Σύλλογος πανηγυρίζει την επέτειον αυτού τη 4 Δεκεμβρίου επί τη 

μνήμη του εν Αγίοις Ιωάννου του Δαμασκηνού, δι' αρχιερατικής 
λειτουργίας, εν ή τελεί μνημόσυνον υπέρ ζώντων και τεθνεώτων μελών
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αυτού και υπέρ των συντελεαάντων προς καλλιέργειαν της πατρίου 
εκκλησιαστικής ημών μουσικής. Μετά την λειτουρίαν εν τη αιθούση του 
Συλλόγου, ρήτωρ προ τριμηνίας εκλεγείς απαγγείλει τον πανηγυρικόν της 
ημέρας.

Κεφάλαιον ΣΤ'
Περί Επιτροπών
Άρθρον 44

Ο Σύλλογος εκλέγει επίτροπός αναλόγως των παρουσιαζομένων 
αναγκών: σ ')Εφορευτικήν Επιτροπήν, εφορεύουσαν επί της μουσικής 
σχολής, β')Συντακτικήν επιτροπήν, επί του περιοδικού συγγρόματος του 
Συλλόγου, έχουσαν και την φροντίδα της περισώσεως των εν 
Κωνσταντινουπόλει και τω εξωτερικώ μουσικών χειρογράφων, γ')Ειδικήν 
τεχνικήν επιτροπήν καθήκον έχουσαν να παρακολουθή την κίνησιν της 
καθόλου τέχνης και να προτείνη τον πορισμόν των αναγκαίων βιβλίων, να 
ανακοινοί τα αποτελέσματα των μελετών αυτής εις την ολομέλειαν του 
Συλλόγου και να υποδεικνύη τα καιριώτερα τεχνικά ζητήματα, και δ')επί 
των διαγωνισμάτων επιτροπήν, ήτις τίθησι και κρίνει τα διαγωνίσματα .

Άρθρον 45
Τα καθήκοντα των τεσσάρων επιτροπών, ως και πάσης άλλης 

επιτροπής, ορίζονται υπό ειδικών διατάξεων ψηφιζομένων εν συνεδριάσει 
του Συλλόγου.

Κεφάλαιον Ζ '
Περί σφραγϊδος

Άρθρον 46
Η Σφραγίς του Συλλόγου ούσα στρογγύλη φέρει πέριξ μεν τας λέξεις 

« Ο εν Κωνσταντινουπόλει Εκκλησιαστικός Μουσικός Σύλλογος 1898», εν 
τω μέσω δε τον εν αγίοις Ιωόννην τον δαμασκηνόν, και φυλάττεται υπό 
του γενικού γραμματέως, όσης σφραγίζει δ ι' αυτής πάντα τα του Συλλόγου 
έγγραφα.

Κεφάλαιον Η '
Περί Εκκλησιαστικής Μουσικής Σχολής

Άρθρον 47
Σκοπός της υπό του Εκκλησιαστικού Μουσικού Συλλόγου 

συντηρουμένης και εποπτευομένης Μουσικής Σχολής εστιν 1) η 
συστηματική διδασκαλία της καθ' ημάς ιερός μουσικής εις την 
μαθητεύουσαν ομογενή νεολαίαν, και 2)η μόρφωσις δοκίμων ιεροψαλτών 
και μουσικοδιδασκάλων.

Άρθρον 48
Η εφορευτική της Μουσικής Σχολής επιτροπή είναι πενταμελής, και 

πρόεδρος μεν αυτής είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου, τα δε τέσσερα αυτής 
μέλη εκλέγονται κατ' έτος υπό του Συλλόγου.

Άρθρον 49
Έφοροι εκλέγονται εις εκ των ανωτέρων κληρικών εκ των μελών του 

Συλλόγου, εις εκ των καθηγητών της Μεγάλης του Γένους Σχολής, εις των 
επί μουσική ειδικότητι διακρινομένων επιστημόνων, και εις των λογιωτέρων 
ιεροψαλτών, ήτοι φέρων γυμνασιακόν τουλάχιστον πτυχίον.
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Άρθρον 50
Η εφορευτική επιτροπή διορίζει μεν το προσωπικόν της Σχολής, παύει 

δε αυτό, μόνον τη εγκρίσει του Συλλόγου.
Άρθρον 51

Η εφορευτική Επιτροπή εν συνεννοήσει μετά του διδάσκοντος 
προσωπικού καταρτίζει το πρόγραμμα της διδασκαλίας και ορίζει τα 
διδακτικά βιβλία.

Άρθρον 52
Η εφορευτική επιτροπή εποπτεύει την ακριβή εκτάλεσιν του 

προγράμματος φοιτώσα εις τας παραδόσεις. Τας δε παρατηρήσεις αυτής, 
εάν αποβλέπωσιν εις σπουδαία ζητήματα σχολειακά, υποβάλλει εις την 
έγκρισιν του Συλλόγου.

Άρθρον 53
Η εφορευτική επιτροπή ευρίσκεται εν απαρτία, παρόντων τριών 

αυτής μελών.
Άρθρον 54

Έφορος επί τρεις συνεδριάσεις της εφορευτικής Επιτροπής 
αδικαιολογήτως απών, θεωρείται παρητημένος και αντικαθίσταται.

Άρθρον 55
Η Εφορευτική Επιτροπή κρατεί Μητρώον, εν ώ διό του εκ των μελών 

αυτής γραμματέως εγγράφει τους μαθητάς εν τη οικεία τάξει μετά την υπό 
του διδασκαλικού συλλόγου δοκιμασίαν και κατόταξιν, εφ' ώ και εκδίδωσι 
το εισιτήριον υπογεγραμμένον υπό του Προέδρου και σεσημασμένον τη 
σφραγίδι του συλλόγου και έχον ώδε:

Εκκλησιαστική Μουσική Σχολή.
Ο ηλικίας ετών επάγγελμα υποστάς την προσήκουσαν
δοκιμασίαν κατατάσσεται εις την. τόξιν.

Εν Κωνσταντινουπόλει, τη...
Ο Πρόεδρος Ο Γοαμματεύς

Άρθρον 56
Η εφορευτική επιτροπή υπογράφει τα ενδεικτικά των τελειοφοίτων 

και τα πτυχία των ιεροψαλτών.
Άρθρον 57

Κατά την ημέραν των εξετάσεων η εφορευτική Επιτροπή δι'ενός των 
μελών αυτής λογοδοτεί.

Άρθρον 58
Διδάσκαλοι διορίζονται διά μεν το τεχνικόν μέρος και τας 

παρομαρτούσας αυτώ γνώσεις οι εκ των εν τη πρωτευούση διαμενόντων 
μονίμως ιεροψαλτών δεκαετή πείραν κεκτημένοι και δεδοκιμασμένης 
εμπειρίας και τέχνης, και μάλιστα οι εκ του πατριαρχικού ναού.Διά δε τα 
ειδικά μαθήματα οι εγκυκλοπαιδικώς συγκεκροτημένοι και κάτοχοι της 
προσηκούσης ειδικής επιστημονικής μορφώσεως.

Άρθρον 59
Έκαστος των διδασκάλων είναι υπεύθυνος δι'ότι αν συμβεί εν τη 

τάξει κατά την διάρκειαν της παραδόσεως.
Άρθρον 60

Έκαστος διδάσκαλος οφείλει να ευρίσκεται εν τη αιθούση της 
παραδόσεως δέκα λεπτό τουλάχιστον προ της ενάρξεως του μαθήματος.
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Άρθρον 61
Έκαστος διδάσκαλος τον ατακτούντα ή άλλως πως ασχημονούντα 

μαθητήν αποβάλλει της παραδόσεως, καταγγέλων αυτόν τη εφορευτική 
επιτροπή διά τα περαιτέρω.

Άρθρον 62
Προ της ενάρξεως του μαθήματος ο διδάσκαλος αναγινώσκει τον 

κατάλογον των μαθητών της τάξεως και σημειοί τους σπόντας, αναγράφει 
δε εν τη οικεία θέσει τους βαθμούς των μαθητών και φυλάττει τον 
κατάλογον.

Άρθρον 63
Προς διευκόλυνσιν της εποπτείας εν τη τάξει έκαστος των 

διδασκάλων δύναται να εκλέξει και υποδείξει τη εφορευτική επιτροπή, ούς 
αν εγκρίνει, ως βοηθούς και κορυφαίους των χορών.

Άρθρον 64
Ο δι' ασθένειαν ή άλλον τινό λογον απουσιόζων του μαθήματος 

διδάσκαλος, οφείλει εγκαίρως να αναγγέλει τούτο τω σχολάρχη της 
Σχολής.

Άρθρον 65
Μαθηταί της Σχολής προσλαμβάνονται πλήν των φοιτώντων εις την 

Π. Μεγάλην του Γένους Σχολήν και πάς ορθόδοξος καλλίφωνος και 
εντριβής της ιεράς υμνολογίας.

Άρθρον 66
Η ηλικία των μαθητών της μουσικής Σχολής δεν πρέπει να ήναι 

ελάττων του δεκάτου έτους συμπεπληρωμένου, ουδέ μείζων του 
τριακοστού.

Άρθρον 67
Οι μαθηταί οφείλωσιν να φοιτώσιν ανελλειπώς, να ακροώνται μετά 

προσοχής και επιμελείας του μαθήματος, και να φέρονται μετά της 
προσηκούσης προς την ιερόν τέχνην εμμελιάς και ευκοσμίας.

Άρθρον 68
Ο μαθητής οφείλει ν' αποδέχητε ευπειθώς τας παρά του διδασκάλου 

γινομένας αυτώ παρατηρήσεις και νουθεσίας, απειθών δε αποκλείεται του 
μαθήματος της παραδόσεως. Εν υποτροπή δε ή εμμονή τη απείθεια 
διαγράφεται του μητρώου της Σχολής υπό της εφορευτικής επιτροπής.

Άρθρον 69
Εις ουδένα μη εγγεγραμμένον εν τω Μητρώω της σχολής επιτρέπεαι 

η είσοδος εις την παράδοσιν.
Άρθρον 70

Ο δι'οιονδήποτε λόγον πλείους των 15 απουσιών έχων, εάν μέν είναι 
της Α ' τόξεως, διαγράφεται του μητρώου ως μη δυνόμενος να συμβαδίση 
τη τάξει. Εάν δε ανήκει τη Β' ή Γ'τάξει, υποβιβάζεται εις την αμέσως 
επομένην τάξιν.

Άρθρον 71
Η σχολή τελεί τας ενιαυσίους αυτής εξετάσεις της τη προ της 

εορτής των αγίων Αποστόλων Κυριακή. Είναι δε ατομικοί από πίνακος και 
διφθέρας, και γενικαί εν χορωδία.

Άρθρον 72
Ο μη τυχών προβιβασίμου βαθμού μένει εν τη αυτή τάξει.
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Άρθρον 73
Βαθμοί προβιβάζοντες είναι τρείς:Άριστα, Πάνυ καλώς, και Καλώς. 

Άρθρον 74
Εις τον επιτυχώς διανύοαντα τα μαθήματα της Γ'Τάξεως επιδίδοται 

υπό των διδασκάλων της Σχολής το προσήκον ενδεικτικόν, 
υπογεγραμμένον μεν υπό των διδασκάλων, της εφορευτικής επιτροπής και 
της εξεταστικής επιτροπής, σεσημασμένον δε τη σφραγίδι του Συλλόγου.

Άρθρον 75
Ο θέλων να τύχη πτυχίου ιεροψάλτου υποβάλλεται εις πρακτικός 

εξετάσεις ενώπιον ιδίας εξεταστικής επιτροπής, συγκειμένης εκ του 
προέδρου του Συλλόγου, του κατά καιρόν άρχοντος πρωτοψάλτου της Μ. 
Εκκλησίας, του άρχοντος Λαμπαδαρίου και των διδασκάλων της Σχολής. 

Άρθρον 76
Πόροι της Σχολής εισί:1)το ως δικαίωμα διπλώματος υφ' έκαστου 

μέλους διδόμενον ποσόν, 2)το έν τέταρτον των τακτικών εισφορών των 
μελών, και 3)πόσα δωρεά εις όνοιμα της Σχολής γινομένη είτε απ' ευθείας 
είτε διά του Συλλόγου.

Κεφάλαιον 0 '
Περί περιοδικού Συγγράμματος.

Άρθρον 77.
Η συντακτική επιτροπή συμφώνως προς το 44 άρθρον του παρόντος 

Κανονισμού διευθύνει την έκδοσιν του περιοδικού του Συλλόγου και 
φροντίζει περί της περισώσεως των εν Κωνσταντινουπόλει και ταις 
επαρχίαις μουσικών χειρογράφων και λοιπών σχετικών κειμηλίων.

Άρθρον 78
Η Συντακτική επιτροπή δημοσιεύει τας διά του προεδρείου 

πεμπομένας διατριβάς και έχει το δικαίωμα κατατάξεως της ύλης.
Άρθρον 79

Η συντακτική επιτροπή υποβάλλει εγκαίρως εις την ολομέλειαν τον 
προϋπολογισμών των εξόδων της εκτυπώσεως, και επί τη βάσει αυτού 
ποιείται διό του προέδρου αυτής τας σχετικός πληρωμάς κατά το 20 
άρθρον του Κανονισμού.

Άρθρον 80
Αι αποφάσεις της επιτροπής αι αφορώσαι εις την εκτϋπωσιν του 

φύλλου και την περισυλλογήν ή διάσωσιν μουσικών κειμηλίων, έχουσιν 
ισχύν, μόνον εάν τύχωσι της εγκρΐσεως της ολομελεϊας του Συλλόγου.

Κεφάλαιον I'
Περί Διαγωνισμάτων

Άρθρον 81
Η επί των διαγωνισμάτων επιτροπή προς καλλιέργειαν της εθνικής 

ημών μουσικής και εξακρίβωσιν της ιστορίας αυτής τίθησι διαγωνίσματα 
γραπτά, χορηγούντων προς τούτο φιλομούσων ανδρών.

Άρθρον 82
Εκάστου διαγωνίσματος δημοσιεύεται το πρόγραμμα, εν ώ 

καθορίζεται ακριβώς το τε θέμα και το βραβείον.
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Άρθρον 83
Τοις εκ των μελών της επιτροπής μετέχουσι του διαγωνισμού 

απαγορεύεται η εν τη περί βραβεύσεως συνεδριάσει της επιτροπής 
συζήτησις και ψηφοφορία, αντικαθισταμένοις εν τοιαύτη περιπτώσει 
καταλλήλως υπό του Συλλόγου.

Άρθρον 84
Η κρίσις εκάστου διαγωνίσματος αναγινώσκεται εν τακτική 

συνεδριάσει του Συλλόγου υπό του προέδρου της επιτροπής.
Άρθρον 85

Τα χειρόγραφα των εις διαγώνισμα αποστελλομένων πονημάτων 
μετά την κρίσιν γενόμενα κτήμα του Συλλόγου κατατίθενται εν τοις 
αρχείοις αυτού, οπόθεν ο αποστείλας μόνος αυτός δύναται να λόβη 
αντίγραφον αυτών.

Άρθρον 86
Εάν μηδέν πόνημα κριθή βραβεύσιμσν, ο αγών παρατείνεται, αν δε 

και πάλιν ουδεμία πραγματεία κριθή βραβεύσεως αξία, ο Σύλλογος 
λαμβάνω ν και την γνώμην του αγωνοθέτου ή μεταβάλλει το θέμα ή 
δαπανά τα χρήματα προς αγοράν περί μουσικής πραγματευομένων 
συγγραμμάτων ή εκτύπωσιν καταλλήλων διδακτικών βιβλίων διό τους 
μαθητάς της Μουσικής Σχολής του Συλλόγου.

Άρθρον 87
Οι αγωνοθέται αναλόγως της προσφοράς αυτών ανακηρύσσονται υπό 

του Συλλόγου δωρηταί ή Ευεργέται.
Άρθρον 88

Η επιτροπή συσκέπτεται και αποφασίζει διά πλειονοψηφίας των 
παρόντων μελών τηρούσα εν ιδίω βιβλίω πρακτικά των συνεδριάσεων, 
υπογεγραμμένα υπό του προέδρου και του γραμματέως αυτής.

Άρθρον89
Πάσα συνεννόησις της επιτροπής προς διάφορα πρόσωπα γίνεται 

έγγραφος διό του προέδρου και του γενικού γραμματέως του Συλλόγου.
Άρθρον 90

Μέλος της επιτροπής τρις κατά συνέχειαν αδικαισλσγήτως 
απούσιασαν των συνεδριάσεων θεωρείται παρητημένον και δύναται ο 
Σύλλογος, τη προτάσει της επιτροπής, ν' αντικαταστήση αυτό.

Κεφάλαιον ΙΑ '
Περί δημοσίων μαθημάτων και αναγνωσμάτων

Άρθρον 91
Τα δημόσια μαθήματα και αναγνώσματα πραγματεύονται εν γλώσσει 

καταληπτή θέματα μουσικά ή σχέσιν προς την μουσικήν έχοντα.
Άρθρον 92

Πάντα τα μέλη του Συλλόγου δικαιούνται να αναγινώσκωσιν 
αναγνώσματα ή ν'αναλάβωσι μαθήματα. Το δικαίωμα του αναγινώσκειν 
αναγνώσματα δίδεται και παντί λογίω, βουλομένω ίνα αποστείλει προς 
ανάγνωσιν πόνημά τι.

Άρθρον 93
Ο βουλόμενος ανγνώσαι ανάγνωσμά τι εν τω Συλλόγω δέον να 

ειδοποιήση εγγράφως το προεδρείον περί του θέματος αυτού, οπότε 
ορίζεται υπ' αυτού η ημέρα καθ' ήν θέλει αναγνωσθή.

346



Άρθρον 94
Επί των δημοσίων μαθημάτων ουδεμία επιτρέπεται συζήτησις, επί 

των αναγνωσμάτων συζητήσεις γίνονται μετά την λήξιν αυτών δημοσία.
Άρθρον 95

Πάντα τα εν τω Συλλάγω αναγινωσκόμενα ανγνώσματα κατατίθενται 
εν τοις αρχείοις και δημοσιεύονται εν τω περιοδικώ συγγράμματι, εκτός αν 
ο αναγνούς εκδώ ιδιαιτέρως, οπότε υποχρεούται ίνα χορηγήση τω Συλλόγω 
πλέον των πεντήκοντα αντιτύπων. Μη δημοσιευομένου δε του 
αναγνώσματος εντός ενός έτους εν τω περιοδικώ, το χειρόγραφον 
περιέρχεται εις την κυριότητα του αναγνόντος.

Κεφάλαιον I B '
Περί δωρητών και ευεργετών

Άρθρον 96
Δωρηταί αναγράφονται οι εφ'όπαξ πέντε λίρας προσφέροντες ή 

μίαν ετησίως. Μεγάλοι δωρηταί οι μέχρις οι μέχρι είκοσι λιρών 
προσφέροντες ή τέσσαρας ετησίως. Ευεργέται αν α κηρύσσονται οι μέχρι 
πεντήκοντα λιρών προσφέροντες ή δέκα ετησίως. Μεγάλοι ευεργέται οι 
άνω των εκατόν λιρών ή είκοσιν ετησίως.

Άρθρον 97
Τα ονόματα των Δωρητών, των Μεγάλων Δωρητών, Ευεργετών και 

Μεγάλων Ευεργετών αναγραφόμενα εν ιδιαιτέρω πίνακι αναρτώνται εν τη 
αιθούσει του Συλλόγου.

Άρθρον 98
Τοις χορηγούσι τω Συλλόγω χρηματικός δωρεάς αποστέλλεται μετά 

της ευχαριστηρίου επιστολής και το σχετικόν περίχρυσον δίπλωμα.

Κεφάλαιον Ι Γ "
Περί Βιβλιοθήκης, Αναγνωστηρίου και Οργανοθήκης

Άρθρον 99
Η Βιβλιοθήκη και το Αναγνωστήριον συγκείμενα εκ των παρά των 

μελών και παντός φιλομούσου προσφερομένων βιβλίων και εφημερίδων, 
ανοίγονται προς ανάγνωσιν εις ωρισμένας ώρας της εβδομάδος και 
επιτρέπεται η είσοδος τοις μέλεσιν ως και παντί φιλομούσω, φέροντι 
εισητήριον εκδεδομένον εκ του προεδρείου, κεκυρωμένον μεν ταις 
υπογραφαίς του τε προέδρου και του γενικού γραμματέως, σεσημασμένον 
δε τη σφραγίδι του Συλλόγου.

Άρθρον 100
Έκαστον βιβλίον του Συλλόγου φέρει έξωθεν μεν αύξοντα αριθμόν, 

έσωθεν δε του δωρητού όνομα και την σφραγίδα του Συλλόγου.
Άρθρον 101

Τα μέλη μόνα του Συλλόγου δύνανται να λαμβάνωσιν εκ της 
βιβλιοθήκης επί διπλωτύπω αποδείξει έν το πολύ βιβλίον και αυτό έντυπον 
και ουχί χειρόγραφον και εκ των σπανίων εντύπων, όπερ οφείλουσι 
ν'αποδίδωσιν εντός μηνός τω βιβλιοφύλακι. Προ της αποδόσεως δε τούτου 
δεν δίδονται αυτοίς άλλα.

Άρθρον 102
Η χρήσις μελάνης απαγορεύεται τοις εν τη Βιβλιοθήκη μελετώσιν.
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Άρθρον 103
Ο απολέσας ή φθείρας ή καταστρέψας βιβλίον οφείλει να καταβάλη 

την αξίαν αυτού.
Άρθρον 104

Ένα μήνα προ της λήξεως του συλλογικού έτους οι έχοντες βιβλία 
της βιβλιοθήκης οφείλου σι ν' αποδιδώσιν αυτά. Τους δε παραβάτας ο 
βιβλιοφύλοξ καταγγέλλει διά του προεδρείου τω Συλλόγω, όσης 
αποφαίνεται περί του πρακτέου.

Άρθρον 105
Απαγορεύεται η εκ της οργανοθήκης εξαγωγή μουσικού οργάνου.

Άρθρον 106
Το καπνίζειν και διαλέγεσθαι απαγορεύονται εν τη Βιβλιοθήκη και τω 

Αναγνωστηρίω.
Άρθρον 107

Ο οργανοφύλαξ φροντίζει περί της καλής διαχειρήσεως των 
μουσικών οργάνων και τηρεί βιβλίον, εν τω οποίω εγγράφει τα είτε εξ 
αγοράς είτε εκ δωρεών προερχόμενα τοιαύτα.

Άρθρον 108
Ο Σύλλογος εν τω προϋπολογισμώ αυτού ορίζει κατ' έτος ποσόν τι 

χρηματικόν προς διατήρησιν και πλουτισμόν της Βιβλιοθήκης του 
Αναγνωστηρίου και της Οργανοθήκης.

Κεφάλαιον ΙΔ '
Περί σχέσεων του Συλλόγου

Άρθρον 109
Ο Σύλλογος διατηρεί σχέσεις μετά των σωματείων των προτιθεμένων 

επιστημονικόν και ισία μουσικόν σκοπόν, της επί τούτω φροντίδος 
ανατειθεμένης τω Προεδρείω. Προς τα σωματεία ταύτα πέμπει δωρεάν ό, τι 
δήποτε εκόστοτε δημοσιεύει και πάσαν περιέχει αιτουμένην ανακοίνωσιν ή 
διασάφησιν περί μουσικών ζητημάτων.

Κεφάλαιον ΙΕ ’
Περί αντιπροσώπων του Συλόγου

Άρθρον 110
Ο Σύλλογος διορίζει αντιπροσώπους εν τη αλλοδαπή μεθ' ών 

συνεννοείται δ ι ' επιστολών. Καθήκοντα δε των αντιπροσώπων εισίν, αι 
εγγραφαί αντεπιστελλόντων μελών, εισπράξεις των συνδρομών αυτών και 
απραλαβή βιβλίων ή άλλων αντικειμένων πεμπομένων τω Συλλόγω. 

Κεφάλαιον ΙΣΤ '
Περί πόρων του Συλλόγου και 

διαχειρίσεως αυτών 
Άρθρον 111

Οι πόροι του Συλλόγου σύγκεινται α) εκ της μηνιαίας των μελών 
συνδρομής, β ’)εκ του δικαιόματος του διπλώματος,γ )εκ της πωλήσεως 
του περιοδικού και των εκδόσεων του Συλλόγου και δ ') εκ των δωρεών 
των μελών και φιλομούσων ανδρών.

348



Άρθρον 112
Εκ του 1/20 των διαφόρων εισπράξεων του Συλλόγου καταρτίζεται 

βαθμηδόν καφάλαιον, διατιθέμενον αποκλειστικός προς γηροκομίαν ή 
υποστήριξιν των αναξιοπαθούντων ιεροψαλτών, εκ τούτου δε το 
Προεδρείον δικαιούται να δαπανήσει εφάπαξ εν επειγούση ανάγκη ουχϊ 
πλέον των διακοσίων γροσίων.

Άρθρον113
Επιτρέπεται τω προεδρείω να δαπανήση εν τω συλλογικώ έτει εκ των 

διαλειμμάτων άνευ αποφάσεως της ολομέλειας μέχρι τριακοσίων γροσίων 
εις εκτάκτους του Συλλόγου απροόπτους ανάγκας. Πάσα δε υπέρ το ποσόν 
τούτο δαπάνη άνευ εγκρϊσεως του Συλλόγου γενομένη, καταλογίζεται εις 
βάρος του προέδρου.

Άρθρον 114
Οι διορισμοί και αι παύσεις και οι μισθοί των εμμίσθων υπαλλήλων 

του Συλλόγου ορίζοντα υπ' αυτού του Συλλόγου, τη προτάσει του 
προεδρείου.

Κεφάλαιον ΙΖ ’
Περί κύρους του Κανονισμού

Άρθρον 115
Ο ανα χείρας Κανονισμός ισχύει επί τριετίαν, μεθ'ήν επιτρέπεται η 
αναθεώρησις αυτού, αν αιτήσωσι ταύτην είκοσι τουλάχιστον μέλη και 
εγκρίνει ο Σύλλογος.

Η συντακτική Επιτροπή
Γ. I. Παπαδόπουλος 
Κ.Α. Ψάχος

Ο παρών Κανονισμός συζητηθείς και επιψηφισθείς εις επτά τακτικός συνεδριάσεις της 
Εκκλησιαστικής μουσικής Επιτροπής και εις τας Λ Β ', Λ Ζ", ΛΘ', και MB'γενικός 
συνεδριάσεις του Συλλόγου υπεβλήθη τη Α.Θ. Παναγιότητι τω Οικουμενικώ Πατριάρχη 
Κωνσταντίνω τω Ε'και ενεκρίθη υπ'αυτού.

Εν Φαναρίω, τη 11 Μαΐου 1899

Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματεύς
+ Ο Σκοπιών Αμβρόσιος Γ.Ι. Παπαδόπουλος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Τα προς ιερατείαν και πνευματικήν διαγωγήν απαιτούμενα 
Α ')
1.0 μέλλων ιερωθήναι οφείλει έχειν την κανονικήν ηλικίαν και σωματικήν ακεραιότητα.
2. Μαρτυρικά της καλής αυτού διαγωγής παρά των κοινοτήτων, ένθα διέτριψε και παρά 
του μητροπολίτου της πατρίδος αυτού.
3.Αποδεικτικά τριετούς και συνεχούς διδασκαλίας εν Ελληνικώ σχολείω. Εν ελλέιψει δε 
αποδεικτικών τοιούτων υποβάλλεται εις ισοδυνάμους εξετάσεις. Εννοείται δε ότι η των 
ιερών μαθημάτων εξέτασις γίνεται αυστηρότερα.
4.Οφείλει γινώσκειν, τουλάχιστον πρακτικώς, την Εκκλησιαστικήν Μουσικήν.
5.Άνευ ορισμένης εκκλησίας και άνευ αιτήσεως εγγράφου παρά τίνος Κοινότητος, ή 
Μονής, ή Μητροπολίτου ουδείς χειροτονείται.
Β')
6.Οι πνευματικού πατέρες οφείλουσιν είναι χαρακτήρος εμβριθούς και σπουδαίου και 
ηλικίας καθεστηκηυίας.
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7.Φέρειν μαρτυρικά περί της ανεπιλήπτου διαγωγής αυτών και περί ιερατικής υπηρεσίας 
απαραιτήτως πενταετούς έν τινι ενορία.
8. Υποβάλλονται εις εξέτασιν επί της ιερός Ιστορίας, της ιερός Κατηχήσεως και του ιερού 
Εξομολογηταρίου.
9.Των άλλων προσόντων των αυτών όντων εν δυσίν υποψηφίοις Πνευματικοίς, τω μεν 
εγγάμω, τω δε αγάμω, προτιμόται ο έγγαμος.
10.Άνευ κανονικού Πατριαρχικού ενταλτηριώδους γράμματος ουδείς των ιερέων 
εξομολογεί, παρεκτός ανάγκης.

6

Κανονισμός του εν Φαναρίω μουσικού Συλλόγου «Ορφέως» Εν 
Κωνσταντινουπόλει, Τύποις Ε. Μισαηλίδου, 1888.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α ’
Περί του σκοπού του Συλλόγου

Άρθρον 1. Κύριος σκοπός του Συλλόγου τυγχάνει η επιστημονική 
καλλιέργεια παντός κλάδου της μουσικής.
Άρθρον2. Ο σκοπός του Συλλόγου επιτυγχάνεται,

10ν Δι' ιδρύσεως δύο ιδιαιτέρων τμημάτων προς καλλιέργειαν, ανάπτυξιν 
και διάδοσιν της τε βυζαντινής μουσικής και της τετραφώνου Ευρωπαϊκής. 
20ν Δι' αναγνώσεως πραγματειών περί μουσικής.
3ον Δι' εκδόσεως σχετικού προς τον σκοπόν του Συλλόγου περιοδικού 

συγγράμματος, και 
40ν Διά παντός άλλου συντελεστικσύ μέσου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β '
Περί μελών

Άρθρον 3. Τον Σύλλογον απαρτίζουσι μέλη τακτικό, αντεπιστέλλοντα και 
επίτιμα, ών η εκλογή ανατίθεται τω Προεδρείω, τη εγγράφω αιτήσει τριών 
τακτικών μελών. Τακτικό μέλη εγγράφοναι πάντες οι δυνάμενοι να 
συντελέσωσιν εις τον σκοπόν του Συλλόγου. Αντεπιστέλλοντα εκλέγονται 
άνδρες λόγιοι ή μουσικοί διαμένοντες εκτός της Κωνσταντινουπόλεως. 
Επίτιμα δε γίνονται όσοι διό τε τας γνώσεις και την έξοχον κοινωνικήν 
θέσιν των περιπιούσι τιμήν εις τον Σύλλογον.
Άρθρον 4. Οι προτεινόμενοι ως μέλη γίνονται δεκτοί διά μυστικής 
ψηφοφορίας και δι' απολύτου πλειονοψηφίας των παρόντων εν τη 
συνεδριάσει μελών.
Άρθρον 5. Προς πάντα τα μέλη ο Σύλλογος άμα τη εκλογή αυτών 
αποστέλλει δι' επιστολής τον εν ισχύη Κανονισμόν και το δίπλωμα, φέρον 
την σφραγίδαν αυτού και υπογεγγραμμένον υπό του Προέδρου και γενικού 
Γοαμματέως.
Άρθρον 6. Τα τακτικά μέλη λαμβάνοντα την επιστολήν, τον Κανονισμόν και 
το δίπλωμα οφείλουσι να καταβάλλωσιν εκτός της τακτικής συνδρομής 
αυτών ως δικαίωμα διπλώματος ποσόν ουχί ολιγώτερον των 20 γροσίων, 
τα δε επίτιμα να αγγέλωσι δι'επιστολής την παραλαβήν των αρμοδίων της 
εκλογής αυτών εγγράφων.
Άρθρον 7. Τα τακτικά μέλη του Συλλόγου συνεισφέρουν υπέρ αυτού 30 
γρ. καθ' εξαμηνίαν.
Άρθρον 8 .Πάν τακτικόν μέλος επί εξάμηνον καθυστερήσαν την την 
συνδρομήν αυτού δεν δύναται να παρευρϊσκηται εις τα μαθήματα και τας
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εσπερίδας του Συλλόγου, αφού δε προσκληθή κατόπιν υπό του ταμίου και 
δεν καταβάλλει την οφειλομένην συνδρομήν διαγράφεαι του Μητρώου εν 
τη συνεδριάσει του Προεδρείου, και τότε μόνον γίνεται παραδεκτόν όταν 
δηλώση εγράφως εις το Προεδρείον ότι αποδίδωσι τα καθυστερούντα. 
Άρθρον 9. Πάν μέλος, ούτινος η διαγωγή είθελε κριθή απάδουσα ως προς 
τον σκοπόν του Συλλόγου, διαγράφεται εν συνεδριάσει του Προεδρείου. 
Άρθρον 10. Τα τακτικά μέλη οφείλουσι να προσφέρωσιν άπαξ δύο 
συγγράμματα εις την βιβλιοθήκην του Συλλόγου.
Άρθρον 11. Προς πάντα τα μέλη δίδοται δωρεάν πάν ό,τι δημοσιεύεται 
υπό του Συλλόγου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ '
Περί διοικήσεως του Συλλόγου

Άρθρον 12. Ο Σύλλογος διοικείται υπό δεκατετραμελούς Προεδρείου, 
εκλεγομένου κατ'έτος εκ των τακτικών μελών και συνισταμένου εκ του 
Προέδρου, δύο Αντιπροέδρων, του γενικού και ειδικού γραμματέως, του 
ταμεόυ του βιβλιοφύλακος, του οργανοφύλακος και επιμελητού της 
μουσικής βιβλιοθήκης και έξ Συμβούλων.
Άρθρον 13. Ο Πρόεδρος επαγρυπνεί εις την ακριβή τήρησιν του 
Κανονισμού και φροντίζει παντί σθένει περί της προαγωγής του Συλλόγου 
και της επιτεύξεως του σκοπού αυτού, εν ταις συνεδριάσεσι του 
Προεδρείου ή της ολομελείας διευθύνει τας συζητήσεις, καθ'άς λαμβάνων 
μέρος παραχωρεί την έδραν τω ετέρω των αντιπροέδρων, υπογράφει τα 
πρακτικά των συνεδριάσεων, τα προς πληρωμήν εντάλματα και πάντα τα 
εκ του Συλλόγου εξερχόμενα έγγραφα, και προνοεί ενδελεχώς περί των 
αφορώντων το γυναικείον τμήμα και το της Βυζαντινής μουσικής.
Άρθρον 14. Ο σ ' Αντιπρόεδρος αναπληροί τον Πρόεδρον σπόντα ή 
κωλυόμενον και είναι ο γενικός επόπτης των συναυλιών, χορών και 
δημοσίων διαλέξεων συνεργαζόμενος προς τούτο μετά των Συμβούλων. 
Τούτον αναπληροί ο β ' Αντιπρόεδρος.
Άρθρον 15. Ο Γενικός Γραμματεύς κρατεί την σφραγίδα και την 
αλληλογραφίαν του Συλλόγου, συνυπογράφει μετά του Προέδρου πάντα τα 
εξερχόμενα έγγραφα, συντάσσει τα των συνεδριάσεων του Προεδρείου και 
της ολομελείας πρακτικά περιέχοντα μόνον τας γινομένας αποφάσεις, 
δίδωσιν εις τον Ταμίαν ακριβή κατάλογον μελών, αγγόλων διά των 
εφημερίδων την ημέραν των τακτικών και έκτακτων συνεδριάσεων της 
ολομελείας και των δημοσίων διαλέξεων, αναπληροί δε τον Ειδικόν 
Γοαμματέα απάντα ή κολυόμενον.
Άρθρον 16. Ο Ειδικός Γραμματεύς κρατεί το Μητρώον και το 
Πρωτόκολλον, αναγινώσκει εν ταις συνεδριόσεσιν τα προς τον Σύλλογον 
αποστελόμενα έγγραφα, αναπληροί δε τον Γενικόν Γοαμματέα απόντα ή 
κωλυόμενον.
Άρθρον 17. Ο Ταμίας εισπράττει επί διπλοτύπων αποδείξεων τα δικαιώματα 
εγγραφής, τας συνδρομάς των μελών εγγράφων ταύτας εις ίδιον βιβλίον, 
και εκτελεί πάσαν πληρωμήν δυνάμει εντάλματος υπογεγραμμένου υπό του 
Προέδρου, καθ'εκόστην τριμηνίαν προσάγει εις το Προεδρείον κατόστασιν 
εμφαίνουσα τα έσοδα και τα έξοδα εις δε το τέλος έκαστου έτους οφείλει 
να προσαγάγει τω Προεδρείω ισολογισμόν της καταστάσεως αυτού, όν 
εξελέγχει τριμελής επιτροπή εκλεγομένη εκ τακτικών μελών.

351



Άρθρον 18. Ο Βιβλιοφύλαξ φροντίζει περί του πλουτισμού και της καλής 
διατηρήσεως της βιβλιοθήκης, κρατεί τακτικόν κατάλογον των 
προσφερομένων βιβλίων και εφημερίδων μετά του ονόματος των δωρητώγ, 
προσέτι δε και βιβλίον περιέχον καθ' ύλην τα περιεχόμενα εν τη βιβλιοθήκη 
προς εύκολον ανεύρεσιν και εξέλεγξιν αυτών και παρέχει πάσαν ευκολίαν 
εις τους εν τω Αναγνώστηρίω εργαζομένους.
Άρθρον 19. Ο Οργανοφύλαξ και επιμελητής της μουσικής βιβλιοθήκης 
φυλάττει κατάλογον των οργάνων και πάσαν την μουσικήν περιουσίαν του 
Συλλόγου μετά του ονόματος των δωρητών, επίσης κρατεί κατάλογον και 
των επίπλων του Συλλόγου.
Άρθρον 20.Οι έξ Σύμβουλοι αποτελούσιν πάντοτε τας επί των συναυλιών 
και χορών επίτροπός, υπόλογοι όντες ενώπιον του Προεδρείου, 
φροντίζουσι δε και διά το Αναγνωστήριον, την βιβλιοθήκην και την 
οργανοθήκην.
Άρθρον21.Το Προεδρείον συνεδριάζει τακτικώς άπαξ της εβδομάδος, 
εκτάκτως δε κατά πρόσκλησιν του προέδρου και συσκέπτεται περί των 
συμφερόντων του Συλλόγου. Κατά την λήξιν δε της συλλογικής περιόδου 
παραδίδωσι πάντα τα του Συλλόγου εν καλή καταστάσει εις τους 
διαδόχους αυτού συντάττον πράξιν καταχωριζομένην εν τοις πρακτικοίς 
των συνεδριάσεων του Προεδρείου και συνυπογεγραμμένην υπ'αυτών τε 
και των διαδόχων αυτών.
Άρθρον 22. Εάν μέλος τι του Προεδρείου παραιτηθεί εν τω μέσω του έτους, 
οφείλει εν γενική συνεδριάσει του Προεδρείου να παραδίδει εις τον 
διάδοχον αυτού ό, τι κατέχει, η δε αντικατάστασις αυτού να γίνητε εν 
συνεδριάσει της ολομελείας.
Άρθρον 23. Πάν μέλος του προεδρείου μη εκπληρούν τα καθήκοντα αυτού 
αντικαθίσταται.
Άρθρον 24. Αι συνεδριάσεις του προεδρείου λογίζονται πλήρεις όταν 
παρίστανται εννέα των μελών αυτού, εν οίς ο πρόεδρος ή εις των 
Αντιπροέδρων ή εις των Γραμματέων. Ουδέν δε αποφασίζεται άνευ της 
συναινέσεως των δύο τρίτων εκ των παρισταμένων μελών.
Άρθρον 25 Αι αποφάσεις του προεδρείου γίνονται διά μυστικής ή φανερός 
ψηφοφορίας, εν περιπτώσει δε ισοψηφίας λύει το ζήτημα η ψήφος του 
προέδρου.
Άρθρον 26. Εκτός των μελών του προεδρείου και πάν μέλος του Συλλόγου 
δύναται να παρευρίσκηται εν ταις συνεδριάσεσιν αυτού και υποβόλλη 
προτάσεις μη μετέχον όμως της ψηφοφορίας.
Άρθρον 27. Ο Σύλλογος εκλέγει κατ'έτος μετά του προεδρείου εκ των εν 
Κωνσταντινουπόλει επιτίμων μελών ένα επίτιμον πρόεδρον, όστις 
παρευρισκόμενος εις τας συνεδριάσεις προεδρεύει αυτοδικαίως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ ’
Περί συνεδριάσεων της ολομελείας.

Άρθρον 28. Αι συνεδριάσεις του Συλλόγου εισί τακτικαί και έκτακτοι. Και αι 
μεν τακτικαί συγκαλούνται κατά τριμηνίαν αι δε έκτακτοι όταν κριθεί 
αναγκαίον υπό του προεδρείου.
Άρθρον 29. Εν ταις τακτικαίς συνεδριάσεσι της ολομελείας θεωρείται 
απαρτία όταν παρώσι δεκαπέντε τουλάχιστον τακτικά μέλη, εν δε ταις
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εκτάκταις είκοσι. Απάντων του Προέδρου και των αντιπροέδρων συνερίασις 
δεν γίνεται.
Άρθρον 30 Παντί φιλομοϋσω η η παρουσία επιτρέπεται εν ταις τακτικαίς 
συνεδριάσεσι ν, εν δε τοις εκτόκτοις μόνον τοις μέλεσι.
Άρθρον 31. Εν ταις συνεδριάσεσιν αυστηρώς απαγορεύεται πάσα πολιτική ή 
θρησκευτική συζήτησις, επίσης και πάσα άλλη παρεκτροπή.
Άρθρον 32. Προ της ενάρξεως της συνεδριάσεως άπαντα τα παρόντα μέλη 
υπογράφουσι εν τω της παρουσίας βιβλίω, τελευταίος δε υπογράφει ο 
πρόεδρος.

Κεφάλαιον Ε '
Πόροι του Συλλόγου

Άρθρον 33. Οι πόροι του Συλλόγου σύγκεινται α')εκ της ετήσιας των 
μελών συνδρομής πληρωτέας εις δύο δόσεις εν αρχή εκάστης εξαμηνίας, 
β')εκ του δικαιώματος των διπλωμάτος, γ')εκ των προσφορών των μελών 
και των φιλομούσων ανδρών, και δ')εκ παντός άλλου μέσου όπερ ήθελε 
κριθή υπό του προεδρείου πρόσφορον προς πορισμόν χρημάτων.

Κεφάλαιον Σ Τ '
Περί δημοσίων μαθημάτων και αναγνωσμάτων

Άρθρον 34. Ο βουλόμενος αγορεύσαι από του βήματος του Συλλόγου περί 
ουτινοσδήποτε μουσικού θέματος δέον να ειδιποιήση το προεδρείον περί 
του θέματος αυτού, ότε ορίζεται η ημέρα της αγορεύσεως, και αγγέλλεται 
εις το δημόσιον διά των εφημερίδων ή ιδιαιτέρων αγγελτηρίων. 

Κεφάλαιον Ζ '
Περί σχέσεων του Συλλόγου 

Άρθρον 36. Ο Σύλλογος διατηρεί σχέσεις φιλικός μετά των Συλλόγων των 
παραπλήσιον ή και φιλολογικόν ή επιστημονικόν σκοπόν προτιθεμένων, εις 
ούς και πέμπει δωρεάν ό,τιδήποτε δημοσιεύει.

Κεφάλαιον Θ '
Περί μουσικών συναυλιών 

Άρθρον 37.Το προεδρείον οπόταν κρίνει καλόν δύναται ειδοποιούν 
εγκαίρως τον χορόν να δίδη μουσικός συναυλίας ή να διοργανοί 
οικογενειακός συναναστροφάς μόνον χάριν των μελών και των 
οικογενειών αυτών. Αι συναστροφαί αύται δεν πρέπει να συγχέονται μετά 
των δημοσίων συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων και λοιπών καθ'ός 
μόνον ο έχων εισητήριον γίνεται δεκτός.
Άρθρον 38. Η εκμάθησις της μουσικής δεν είναι υποχρεωτική εις πάντα τα 
μέλη, οι εκμανθάνοντες όμως ταύτην θεωρούνται υπόχρεοι να λαμβάνουσι 
μέρος εις τας Συναυλίας.

Κεφάλαιον I ’
Περί Περιοδικού συγγράμματος 

Άρθρον 39. Ο Σύλλογος εκδίδωσι περιοδικόν σύγγραμμα, ούτινος η 
διεύθυνσις ανατίθεται εις τριμελή επιτροπήν απαρτιζομένην εκ δύο 
επιτίμων μελών και του προέδρου του Συλλόγου.
Άρθρον 40. Η επιτροπή εποπτεύει εις την έκδοσιν του περιοδικού, κρίνει 
τας αποστελλομένας διατριβάς και ταξιθετεί αυτός.
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Άρθρον 41. Η επιτροπή εκλέγει ίδιον Γραμματέα, όστις φυλάττει βιβλίον 
των συνδρομιτών και ενεργεί την αποστολήν του περιοδικού, συντάσσει και 
τα πρακτικά των συνεδριάσεων της επιτροπής.
Άρθρον 42. Ο ταμίας του Συλλόγου είναι και ταμίας του Περιοδικού ανήκει 
εις τον Σύλλογον.

Κεφάλαιον ΙΑ '
Περί διαρκών επιτροπών

Άρθρον 43. Ετησίως εκλέγεται υπό του Προεδρείου τριμελής εφορία, ήτις 
φροντίζει περί της τακτικής λειτουργίας των τμημάτων της τε Βυζαντινής 
και Ευρωπαϊκής μουσικής και της εκτελέσεως των εν τοις ιδιαιτέρσις 
Κανονισμοίς των εν λόγω τμημάτων περιεχομένων διατάξεων.
Άρθρον 44. Ο γυναικείος χορός του Συλλόγου, όστις υποχρεούται να 
μετέχη των ετησίως υπέρ του συλλόγου διδομένης μουσικής συναυλίας, 
κατά τον επί τσύτω ιδιαίτερον αυτού Κανονισμόν, λειτουργεί υπό ειδικήν 
τριμελή εφορίαν προεδρευομένην υπό του Προέδρου του Συλλόγου.

Κεφάλαιον I B '
Περί δωρητών ευεργετών κ.τ.λ.

Άρθρον 45. Δωρηταί αναγράφονται εκ των μελών οι άνω της μίας λίρας 
πρσσφέροντες. Ευεργέται δε οι άνω των πέντε λιρών. Ανώτατοι προστάται 
εκλέγονται σι πολλός και μεγάλας σφελείας τω έθνει παρασχόντες ως εκ 
της εξόχου κοινωνικής αυτών θέσεως και δυνάμενοι δι'ευεργεσιών να 
συντελέσωσι προς ηθικήν και υλικήν πρόοδον του Συλλόγου. Τα ονόματα 
των Δωρητών, Ευεργετών και ανωτάτων προστατών του Συλλόγου 
αναγράφονται εν ιδίω πίνακι, ανηρτημένω εν τη αιθούση του Συλλόγου.

Κεφάλαιον Ι Γ '
Περί σφραγίδας

Άρθρον 46. Ο Σύλλογος κέκτειται σφραγίδα σχήματος ελλειψοειδούς, 
έχουσαν λύραν εστεμμένην στεφόνω δάφνης και πέριξ την λέξιν ΟΡΦΕΥΣ.

Κεφάλαιον ΙΔ '
Αρχαιρεσία/ και επέτειος πανήγυρις.

Άρθρον 47. Κατά το πρώτον δεκαήμερον του μηνός Απριλίου ο Σύλλογος 
εκλέγει τριμελή επιτροπήν προς εξέλεγξιν των πράξεων του Προεδρείου, 
ήτις υποβάλλει το αποτέλεσμα των εργασιών αυτής την τελευταία ν 
Κυριακήν του αυτού μηνός εις την γενικήν συνεδρίασιν της ολομελείας, ότε 
και εκλέγεται το νέον προεδρείον διά μυστικής ψηφοφορίας.
Άρθρον 48. Ο Σύλλογος εορτάζει πανηγυρικώς την καθίδρυσιν αυτού την 
τελευταίαν Κυριακήν του μηνάς Μαΐου, κατ'αυτήν τελεί αρχιερατικήν 
λειτουργίαν υπέρ των μελών αυτού, αγομένης δ' είτα της συνεδριάσεως 
των ευθυνών, το μεν αποχωρούν Προεδρείον γενικήν αναγινώσκει 
έκθεσιν των εργασιών του Συλλόγου διό του Προέδρου, ο δε τεταγμένος 
της ημέρας ρήτωρ τον αρμόδιον απαγγέλλει πανηγυρικόν λόγον.

Κεφάλαιον Ι Ε "
Γεν ι καί διατάξεις

Άρθρον 49. Ο παρών Κανονισμός ισχύει επί τριετίαν, μεθ' ήν επιτρέπεται η 
αναθεώρησις αυτού. Ό, τι δε σύ προείδεν ο παρών Κανονισμός, εάν υπό 
των περιστάσεων υποδειχθή λυσιτελές, αναγράφεται ως συμπληρωματική
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διάταξις, τη οποφάσει του Προεδρείου, εις επί τούτω Πίνακα εν τη αιθούση 
του Συλλόγου.
Άρθρον 50. Πάσα προηγουμένη διάταξις αντιβαίνουσα εις τον παρόντα 
Κανονισμόν καταργείται.
Άρθρον 51. Όταν ο αριθμός των τακτικών μελών ήναι κατώτερος των 
πέντε, ο Σύλλογος θεωρείται ως μη υφιστάμενος, η δε περιουσία αυτού 
μεταβαίνει εις την κυριότητα των δύο εν Φαναρίω ανωτέρων 
Παρθεναγωγείων, Αγιοταφιτικού και Ιωακειμίου.

Επεκυρώθη και επεψηφίσθη εν τη ΝΕ' εκτάκτω συνεδριάσει.
Τη 26 Απριλίου 1889.

Ο Πρόεδρος ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ
Γ.Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΠΑΛΑΜΙΔΗΣ

7

Κανονισμός του εν Κωνσταντινουπόλει Συνδέσμου των Ιεροψαλτών, εν 
Κωνσταντινουπόλει, εκ του Πατριαρχικού Τυπογραφείου, 1919.
Ο ΤΟΠΟΤΗΡΗΤΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚ. ΘΡΟΝΟΥ ΠΡΟΥΣΗΣ ΔΩΡΟΘΕΟΣ 
ΕΠΙΒΕΒΑΙΟΙ.ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 
ΤΩΝ ΙΕΡΟΨΑΛΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α '
Σκοπός του Συνδέσμου

Άρθρον 1.Σκοπός του εν Κωνσταντινουπόλει Συνδέσμου των Ιεροψαλτών 
είναι:α')Η ανύψωσις των ιεροψαλτών εις βαθμόν ώστε να ώσιν ούτοι 
τύπος και υπογραμμός θεοσεβείας και σώφρονος βίου τηρούντες εν τω 
ψάλλειν το ύψος και την μεγαλοπρέπειαν του αρχαίου Βυζαντινού 
εκκλησιαστικού ύφους.β')Η αλληλοβοήθεια των ιεροψαλτών μελών αυτού 
η υποστήριξις αυτών εν περιπτώσει διαθεσιμότητος ή ασθενείας και η 
υποατήριξις κατά το γήρας αυτών τε και των οικογενειών των.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β '
Μέλη του Συνδέσμου 

Άρθρον2. Τα μέλη του Συνδέσμου διαιρούνται εις τρεις τάξεις: εις τακτικά, 
αντεπιστέλλοντα και επίκουρα. Και τακτικά μεν μέλη είναι οι ιεροψάλτες 
της Αρχιεπισκοπής και των παρακειμένων Μητροπόλεων Χαλκηδόνος και 
Δέρκων, αντεπιστέλλοντα οι ιεροψάλται των άλλων επαρχιών και επίκουρα 
οι βουλόμενοι να συντελέσωσιν εις την επίτευξιν του σκοπού του 
Συνδέσμου.
Άρθρον 3.Άπαντες οι ιεροψάλτες εισϊν ίσοι προς αλλήλους.
Άρθρον4.Τα τακτικό και αντεπιστέλλοντα μέλη υποχρεούνται να 
συντελώσιν όσον ένεστιν εις την πρότασιν και εγγραφήν πλειόνων 
επικούρων μελών.
Άρθρον5.Τα τακτικά μέλη του Συνδέσμου δύνανται ακωλύτως μετά την 
προς τον Σύνδεσμον εκπλήρωσιν των υποχρεώσεων αυτών να ώσι και μέλη 
του εν Κωνσταντινουπόλει Εκκλησιαστικού Μουσικού Συλλόγου. 
Άρθρονθ.Τα τακτικά και αντεπιστέλλοντα μέλη οφείλουσι να εκτελώσιν 
ανελλειπώς τα ιεροψαλτικά αυτών καθήκοντα. Πάς δε παραβάτης της
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διατόξεως ταύτης καθώς και ο δεικνύων πολιτείαν αντικειμένην προς τον 
σκοπόν του Συνδέσμου εν πρώτοις δι' επιστολής του Προεδρείου 
υποδεικνύονται τα καθήκοντά του, εν υποτροπή προσκαλούμενος εν 
συνεδρία του Προεδρείου επιτιμάται. Μη συμμορφούμενος προς την 
επιτίμησιν υποβάλλεται εις πρόστιμον εκατόν γροσίων. Εν περιπτώσει δε 
συνεχίσεως της αντικανονικής πολιτείας του το Προεδρείον δι' εκθέσεώς 
του αναφέρεται εις την Π.Κ.Εκκλ.Επιτροπήν, ήτις ως μόνη αρμοδία επί των 
εκκλησιαστικών ζητημάτων επιλαμβάνεται της υποθέσεως είτε αύτη αφορά 
το άτομον του Ιεροψάλτου ή τας σχέσεις αυτού προς την οικίαν ενοριακήν 
εκκλησιαστικήν επιτροπήν.
Άρθρον7.Πάν μέλος υποχρεούται να τηρεί απαραιτήτως τας εν συνεδρεία 
της ολομελείας λαμβανομένας αποφάσεις αναφορικώς προς τας σχέσεις 
των Ιεροψαλτών προς τας οικείας ενοριακός εκκλησιαστικός αρχάς. 
Άρθρονδ. Έκαστον αντεπιστέλλον μέλος παρεπιδημούν εν 
Κωνσταντινούπολη ή εν ταις πλησιοχώροις επαρχίαις, οφείλει πρώτον να 
δηλώση την παρουσίαν του εις τον Σύνδεσμον και να συμμορφούται κατά 
την διάρκειαν της παραμονής του ενταύθα προς πάσας τας υποχρεώσεις 
των τακτικών μελών. Εν εναντία περιπτώσει ο Σύλλογος αναφέρεται εις 
την Π.Κ. Εκκλησιαστικήν Επιτροπήν προς λήψιν των καταλλήλων μέτρων. 
Άρθρον9.Πάν τακτικόν ή αντεπιστέλλον μέλος παραιτούμενον του 
Ιεροψαλτικού επαγγέλματος συνεπώς και του Συνδέσμου, εάν μεν διανύη 
την πρώτην πανταετίαν δικαιούται να αποσύρη μόνον τα καταβληθέντα 
ποσοστά εις το ταμείον των συντάξεων. Εάν όμως τούτον συμβεί κατά το 
δεύτερον ήμισυ της δευτέρας πενταετίας, εάν θέλη, δύναται να 
συμπληρώση την δεκαετίαν καταβάλον ποσοστά επί τη βάση της τελευταίας 
μισθοδοσίας του και μετά την συμπλήρωσιν του υπό του Κανονισμού 
οριζομένου ορίου ηλικίας, να αξιωθή συντάξεως.
Άρθρον 10. Το ψάλλειν εν τοις ιερείς ναοίς είναι δικαίωμα των κατόχων και 
εκτελεστών της Εκκλησιαστικής Βυζαντινής Μουσικής.
ΆρθρονΙΙ.Δεν επιτρέπεται η αποστολή της ψήφου απόντος μέλους δι' 
άλλου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ '
Πόροι του Συνδέσμου

Άρθρον12.Πόροι του Συνδέσμου εισίν:α')το δικαίωμα εγγραφής των 
τακτικών και αντεπιστελλόντων μελών μετριαζόμενον εις γρόσια εκατόν 
καταβαλλόμενον άμα τη λήψει του σχετικού διπλώματος.β' )Η ετήσια 
συνδρομή των τακτικών και ανταπιστελλόντων μελών εκ γροσίων 
διακοσίων τεσσαράκοντα προκαταβαλλόμανα μηνιαίως, γ')Η προαιρετική 
προσφορά προς τον Σύνδεσμον έκαστου Ιεροψάλτου κατά την προαγωγήν 
αυτού.δ')Η ετήσια προαιρετική συνδρομή των επικούρων μελών. ε')Τα 
υπό των τακτικών και αντεπιστελλόντων μελών καταβαλλόμενα ποσοστά 
εις το ταμείον των συντάξεων.στ')Αι εισπράξεις διά κιβωτίου περιαγωμένου 
εις πάσας τας ενορίας εκ περιτροπής υπό των ιεροψαλτών εκάστης 
τούτων.ζ')Αι εισπράξεις εκ της διανομής άρτων κατά την παραμονήν της 
επετείου εορτής του Συνδέσμου.η')Εκ της περιφοράς δίσκου κατά την 
επέτειον εορτήν.θ' )Αι προσφοραί των φίλων της Εκκλησιαστικής 
Βυζαντινής Μουσικής, και ι )Αι διά παντός αξιοπρεπούς μέσου 
επιδιωκόμενοι πρόδοδοι.

356



ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'
Διάθεσις των πόρων

Άρθρον 13. Ανεξαρτήτως του περί συντάξεων κεφαλαίου οι λοιποί πόροι 
διατίθενται ως εξής:a ')εις τας απαραιτήτους ανόγκας του Συνδέσμου, ήτοι 
έξοδα γραφείου, μισθοδοσίαν λογιστού κτλ. β')εις παροχήν μηνιαίου 
επιδόματος αναλογούντσς προς 40% επί της τελευταίας αυτού μισθοδοσίας 
παντί συνεπεία ασθενείας ή αποχρώντος λόγου εις διαθεσιμότητα 
περιελθόντι τακτικώ ή αντεπιστέλλοντι μέλει. Την περίπτωσιν ταύτην πόσι 
θυσία ο Σύνδεσμος έχει υποχρέωσιν να συντέμνη διά της καταλλήλου 
τοποθετήσεως του διαθεσίμου και γ')εις παροχήν υλικής αντιλήψεως κατά 
τας αντίξοους εκτάκτους περιστάσεις των μελών.
Άρθρον 14.0 μετά την λήξιν εξαμήνου μη αποτίσας την συνδρομήν αυτού 
παύει να είναι μέλος του Συνδέσμου και συνεπώς στερείται και της υλικής 
αυτού υποστηρίξεως κατά τας περιπτώσεις του προηγουμένου άρθρου. 
Άρθρον 15.0υδενί ιεροψάλτη εξ υπαιτιότητος του ιδίου περιελθόντι εις 
διαθεσιμότητα, ή μη όντι μέλει του Συνδάσμου, ή άντι μεν μη 
εκπληρώσαντι όμως τας προς τον Σύνδεσμον υποχρεώσεις του, παρέχονται 
τα υπό του άρθρου 13 διακελευόμενα πλεονεκτήματα.
Άρθρον 16.Η υπαιτιότης ή μη του εις διαθεσιμότητα περιελθόντος 
Ιεροψάλτου κρίνεται εκ της σχετικής αποφάσεως την οποίαν θα εκδώση επί 
της μεταξύ αυτού και της οικίας ενοριακής εκκλησιαστικής επιτροπής, η εν 
τοις Πατριαρχείοις Κεντρική Εκκλησιαστική Επιτροπή υπό την προστασίαν 
της οποίας διατελεί ο Σύνδεσμος των Ιεροψαλτών.
Άρθρον 17. Η εκτέλεσις των εν τω 13 άρθρω αναφερομένων βοηθημάτων 
άρχεται μετά έν έτος από την ίδρυσιν του Συνδέσμου, πλήν της 
υποχρεώσεως της τοποθετήσεως παντός διαθεσίμου, το οποίον έστω 
μέλημα του Συνδέσμου άμα τη επιψηφίσει του παρόντος Κανονισμού. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε '
Συντάξεις

Άρθρον 18. Άπαντες οι πόροι του συνδέσμου εκτός των δικαιωμάτων της 
εγγραφής και των ετησίων συνδρομών των τακτικών και αντεπιστελλόντων 
μελών, οίτινες χρησιμεύουσιν εις την παροχήν προσωρινών βοηθημάτων, 
διατίθενται εις κεφαλαιοποίησιν απομαχικού ταμείου των πλεονεκτημάτων 
του οποίου δικαιούνται α')οι επί δεκαετίαν διατελέσαντες μέλη του 
Συνδέσμου και κατά την λήξιν αυτής έχοντες συμπεπληρωμένον το 65°ν 
έτος της ηλικίας των και β ')οι κατά την εκπλήρωσιν των ιεροψαλτικών 
αυτών καθηκόντων παθόντες και μη δυνάμενοι να επιδοθώσιν εις άλλο 
βιοποριστικόν έργον.
Άρθρον 19. Των αυτών δικαιωμάτων αξιούνται και αι απορφανιζόμεναι 
οικογένεια/ των μελών.
Άρθρον 20.Στερούνται παντός δικαιώματος συντάξεως, αι μεν χήραι μετά 
την σύναψιν δευτέρου γάμου τα δε ορφανά μετά το 16ο έτος της ηλικίας 
των, πλήν των σπουδαζόντων, εις τα οποία η περίθαλψις παρατείνεται κατ' 
ανάγκην, μέχρι της συμπληρώσεως των γυμνασιακών σπουδών των. 
Άρθρον 21.Το ποσόν της συντάξεως ορίζεται εις το 1/3 του μέσου ποσού 
της μισθοδοσίας της όλης σταδιοδρομίας του περιθαλπομένου.
Άρθρον 22.0ι εν διαθεσιμότητι διατελούντες Ιεροψάλται κατόβάλλουσιν τα 
ποσοστά των από του διορισμού των
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Άρθρον 23.Άπαντες οι ιεροψάλται καταβάλλουσιν εις το ταμείον της 
συντάξεως εκ της μηνιαίας αυτών μισθοδοσίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ'
Διοίκησις του Συνδέσμου

Άρθρον 24.Τα του Συνδέσμου διοικεί ενδεκαμελής Προεδρείον 
αποτελούμενον εκ του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέως, 
Ειδικού Γραμματέως, Ταμίου, Βιβλιοφύλακσς και πέντε Συμβούλων 
εκλεγόμενων υπό της ολομελείας την πρώτην εβδομάδα μετά την επέτειον 
εορτήν, του Συνδέσμου διό μυστικής ψηφοφορίας και απολύτου 
πλειονοψηφίας.
Άρθρον 25. Η θητεία του Προεδρείου είναι ετήσια, επιτρεπομένης της 
εκλογής των αυτών προσώπων και διά δευτέραν ετησίαν περίοδον, ουχί 
όμως και τρίτης.
Άρθρον 26. Τα αποδημούντα, αποθνήσκοντα, και τα παραιτούμενα μέλη 
του Προεδρείου αντικαθίστανται διά των κατά την τελευταίαν εκλογήν 
επιλαχόντων και ελλείψει τοιούτων δι' εκλογής υπό του Προεδρείου.
Άρθρον 27. Οι Άρχοντες Πρωτοψάλτης και Λαμπαδάριος της Μεγάλης 
Εκκλησίας διατελούσιν ισόβιοι Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος.
Άρθρον 28. Εκ των πέντε Συμβούλων τρεις εκλέγονται μεταξύ των 
ιεροψαλτών της Αρχιεπισκοπής, οι δε δύο ανά εις εκ των Μητροπόλεων 
Χαλκηδόνος και Δέρκων.
Άρθρον 29. Ο πρόεδρος συγκαλεί τας συνεδρείας του Προεδρείου και τας 
ολομελείας, διευθύνει τας συνεδρίας, υπογράφει τα πρακτικά των 
συνεδριών και πάν έγγραφον του Συνδέσμου. Εκδίδει τα εντάλματα των εν 
ταις συνεδρίαις ψηφιζομένων πληρωμών. Κατά δε την ετήσιον εορτήν 
αναγινώσκει λεπτομερή έκθεσιν της ετήσιας σταδιοδρομίας του Συνδέσμου. 
Άρθρον 30. Ο Αντιπρόεδρος αναπληροί τον Πρόεδρον απόντα διά της 
εξασκήσεως των καθηκόντων εκείνου.
Άρθρον 31. Ο Γεν. Γραμματεύς διεξάγει την αλληλογραφίαν, το μητρώον, 
το πρωτόκολλον υπογραφών μετά του Προέδρου πάν έγγραφον του 
Συνδέσμου. Κρατεί δε και την μικρόν σφραγίδα.
Άρθρον 32. Ο ειδ. Γραμματεύς κρατεί το βιβλίον παρουσίας των μελών 
κατά τας συνεδριάσεις του Προεδρείου και της ολομελείας καθώς και 
σημειώσεις των πρακτικών, τα οποία συντάσσων αναγινώσκει κατά την 
επομένην συνεδρίαν συνυπογράφων αυτά μετά του Προέδρου.
Άρθρον 33. Τον Γενικόν Γραμματέα κωλυόμενον αντικαθιστά ο Ειδ. 
Γοαμματεύς.
Άρθρον 34. Ο Ταμίας κρατεί τακτικόν βιβλίον εσόδων και εξόδων καθώς 
και διπλότυπον αποδείξεων παραλαβής χρημάτων. Πάσαν δε δαπάνην 
διενεργεί δυνάμει εντάλματος του Προέδρου. Ο Ταμίας κατά μήναν 
υποβάλλει ισολογισμόν εις το Προεδρείον, κατά δε τας συνεδρίας της 
ολομελείας θα αναγινώσκει τακτικόν ισολογισμόν του ταμείου. Ούτος 
δικαιούται να κρατεί διά την τρέχουσαν υπηρεσίαν του Συνδέσμου μέχρι 
λιρών 25. Τα δε κεφάλαια του Συνδέσμου κατατίθενται εντόκως υπό του 
Προεδρείου εν τη τραπέζη Αθηνών.
Άρθρον 35. Ουδεμία οιασδήποτε φύσεως οικονομολογική επιχείρησις 
επιτρέπεται επί των κεφαλαίων του Συνδέσμου.
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Άρθρον 36. Ο Βιβλιοφύλαξ παραλομβόνει τα εις τον Σύνδεσμον δωρούμενα 
βιβλία, σφραγίζων δε αυτά και επιθέτων αύξοντα αριθμό καταχωρήσεων εν 
επί τούτω βιβλίω.
Άρθρον 37. Οι Σύμβουλοι ισότιμοι όντες τοις λοιποίς του Προεδρείου μέλεσι 
συνεργάζονται μετ' αυτών περί της όσον ένεστι επιτυχεστέρας διεξαγωγής 
των του Συνδέσμου υποθέσεων.
Άρθρον 38. Ο Σύνδεσμος διατηρεί έμμισθον λογιστήν κρατούντα τα 
απαιτούμενα λογιστικά βιβλία, ήτοι ημερολόγιον, ταμείον καθολικόν, 
μεριδιακόν και ταμείον συντάξεων. Κατά τη λήξιν του συνδεσμικού έτους 
συντάσσει τον ισολογισμόν, όστις επισυνάπτεται εις την υπό του Προέδρου 
αναγινωσκομένην έκθεσιν κατά την επέτειον εορτήν του Συνδέσμου. 
Άρθρον 39. Κατά το τέλος έκαστου έτους οφείλει το Προεδρείον να 
υποβάλλει εις την Π.Κ.ΕκκλΕπιτροπήν την οικονομικήν διαχείρησιν του 
Σωματείου προς επιθεώρησιν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ ’
Συνεδρίαι

Άρθρον 40. Πάν μέλος του Προεδρείου απούσιασαν αδικαιολογήτως εις 
τρεις κατά συνέχειαν συνεδρίας αντικαθίσταται εν τη αμέσω συνεδρία της 
ολομελείας.
Άρθρον 41. Το Προεδρείον τακτικώς μεν συνεδριάζει κατά μήνα εκτάκτως 
δε οσάκις δεήσει.Θεωρείται δε εν απαρτία οσάκις παρώσιν εξ τουλάχιστον 
των μελών αυτού.
Άρθρον 42. Η ολομέλεια συνεδριάζει τακτικώς μεν κατά τριμηνίαν, 
εκτάκτως δε οσάκις δεήσει. Θεωρείται δε εν απαρτία όταν παρώσι τα 2/3 
των μελών. Εν περιπτώσει μη απαρτίας προσκαλούνται το δεύτερον τα 
μέλη οπότε θεωρείται απαρτία όταν παρώσι το 1/3 των μελών.
Άρθρον 43. Αι συνεδρίαι συγκαλούνται διά του τύπου.
Άρθρον44. Οι αποφάσεις λαμβάνονται διά της πλειονοψηφίας. Εν 
περιπτώσει ισοψηφίας αποφασίζει η ψήφος του Προέδρου.
Άρθρον 45. Προ της ενάρξεως της συνεδρίας τα παρόντα μέλη 
υπογρόφουοιν εις το βιβλίον της παρουσίας. Τας υπογραφάς των μελών 
επισφραγίζει η υπογραφή του Προέδρου, κατόπιν αναγιγνώσκεται η 
ημερησία διάταξις, τα πρακτικά της προηγουμένης συνεδρίας και μετά την 
επικύρωσιν αυτών διεξάγεται η επί της ημερησίας διατόξεως εργασία. 
Αρθρον 46. Κατά τας εργασίας επιβάλλεται κοσμιότης και τάξις, ουδεμία δε 
επιτρέπεται παρεκτροπή. Οι συζητούντες λαμβάνουσιν τον λόγον παρά του 
Προέδρου, ώτινι και μόνον επιτρέπεται η διακοπή του ομιλούντος.
Άρθρον 47. Προκειμένου περί σοβαρών αποφάσεων του Προεδρείου δεν 
δικααιούται τούτο να τας εκτελέση προ της γνωμοδοτήσεως επ' αυτών της 
ολομελείας. Εάν δε το ζήτημα επείγει, υποχρεούται το Προεδρείον να 
συγκαλέση έκτακτον συνεδρίαν της ολομελείας, οριζομένου εν τη διά του 
τύπου προσκλήσει και του αντικειμένου της εκτάκτου συνεδρίας. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η "
Βιβλιοθήκη.

Άρθρον 48. Ο Σύνδεσμος διατηρεί βιβλιοθήκην πλουτιζομένην διά των υπό 
των μελών και άλλων φιλομούσων προσφερομένων μουσικών ή 
φιλιλογικών συγγραμμάτων, άτινα χρησιμεύουσι προς μελέτην των μελών 
και παντός βουλομένου.
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Άρθρον 49. Η κατ' οίκον παραλαβή βιβλίου τινός απαγορεύεται, εκάστου 
μέλους δυναμένου να μελετά οιονδήποτε σύγγραμμα της βιβλιοθήκης του 
Συλλόγου εν τη βιβλιοθήκη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ '
Δωρηταί και Ευεργέται.

Άρθρον 50.0 Σύνδεσμος ευγνωμόνως απεκδεχόμενος τας δωρεάς και 
ευεργεσίας των φιλομούσων ομογενών, απονέμει τον τίτλον του δωρητού 
εις πάντα προσφέροντα λίρας άνω των πεεντήκοντα. Πάντων τούτων τα 
ονόματα αναγραφόμενα εν ιδιαιτέροις πίναξι ανηρτημένοις κατά την 
λειτουργίαν της επετείου εορτής.
Άρθρον 51. Εάν δωρητής τις δι' επανειλημμένων δωρεών συμπληρή το 
ποσόν ευεργέτου ή μεγάλου τοιούτο, μετατίθεται εις την αρμόζουσαν ταις 
δωρεαίς αυτού περιοπήν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ I '
Εξελεγκτική Επιτροπή 

Άρθρον 51. Κατά την τελευταίαν προ των αρχαιρεσιών συνεδρίαν της 
ολομελείας, εκλέγεται διά μυστικής ψηφοφορίας και απολύτου 
πλειονοψηφίας τριμελής εξελεγκτική επιτροπή, ήτις εξελέγχουσα τους 
λογαριασμούς και τας λοιπός πράξεις του Προεδρείου υποβάλλει διό του 
εισηγητού αυτής κατά την συνεδρείαν των αρχαιρεσιών το πόρισμα της 
εξελέγξεώς της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΑ ’
Αρχαιρεσίαι

Άρθρον 53. Την πρώτην εβδομάδα μετά την επέτειον εορτήν του 
Συνδέσμου συγκαλείται η ολομέλεια ακούσασα την έκθεσιν της 
εξελεγκτικής επιτροπής προβαίνει εις την εκλογήν του νέου Προεδρείου διό 
μυστικής ψηφοφορίας και απολύτου πλειονοψηφίας, ψηφιζσμένου 
ιδιαιτέρως εκάστου αξιώματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ IB '
Επέτειος εορτή

Άρθρον 54. Ο Σύνδεσμος εορτάζει την επέτειον αυτού εορτήν κατά την 
μνήμην του πάτρωνος αυτού Ιωάννου Κουκουζέλη, ήτοι την 1 Οκτωβρίου 
δια πανηγυρικού εσπερινού μετ' αρτοκλασίας, τη συμμετοχή εικοσαμελούς 
ιεροψαλτικού χορού έν τινι των κεντρικωτέρων ναών της Αρχιεπισκοπής εκ 
περιτροπής, οριζομένω υπό της ολομελείας, αρχής γενομένης από του 
Πατριαρχικού Ναού, και μετά την απόλυσιν διά κοινής των μελών και 
παντός φιλομούσου συναθροίσεως καθ' ήν ο μεν Πρόεδρος εκθέτει την 
ετησίαν του Συνδέσμου σταδιοδρομίαν, ρήτωρ δε εκ των ιεροψαλτών, προ 
μηνός εκλεγόμενος εκφωνεί τον Πανηγυρικόν της ημέρας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι Γ '
Σφραγίδες

Άρθρον 55.0 Σύνδεσμος έχει δύο σφραγίδας, την επίσημον έχουσαν σχήμα 
στρσγγύλον και φέρουσαν εν τω μέσω την εικόναν του Ιωάννου του 
Κουκουζέλη πάτρωνος του Συνδέσμου, πέριξ δε τον τίτλον «Ο εν 
Κωνσταντινουπόλει Σύνδεσμος των Ιεροψαλτών» και το έτος της ιδρύσεως 
αυτού 1919 και συνισταμένην εκ τριών τεμαχίων κρατουμένων ανά έν, υπό 
του Προέδρου, Γεν. Γραμματέως και Ταμίου. Αύτη χρησιμοποιείται εις 
σφράγισιν των μετά της τραπέζης δοσοληψίας αφορώντων εγγράφων
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καθώς και εις σφράγισιν αποδείξεων παραλαβής εκτάκτων προσφορών 
υπερβαινουσών τας πέντε λίρας, και των διπλωμάτων των μελών, των 
δωρητών, των ευεργετών και των μεγάλων τοιούτων. Και την μικρόν 
έχουσαν σχήμα ελλειψοειδές και φέρσυσαν εν τω μέσω τον τίμιον σταυρόν 
και το έτος 1919, πέριξ δε «Προεδρείον του εν Κωνσταντινουπόλει 
Συνδέσμου των Ιεροψαλτών» κρατουμένην υπό του Γενικού Γραμματέως, 
δι' ής σφραγίζονται πάντα τα λοιπά έγγραφα του Συνδέσμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΔ '
Διατάξεις ανεξάρτητοι

Άρθρον 56. Πάν ότι ο παρών Κανονισμός δεν προείδε, κρίνεται δε ως 
επιβαλλόμενον υπό των περιστάσεων, τούτο κανονιζόμενον και 
επιψηφιζόμενον εν συνεδρία της ολομελείας.αποκτά δε κύρος ίσον τω 
παρόντι Κανονισμώ όταν εγκριθεί και υπό της Π.Κ.Εκκλ.Επιτροπής.
Άρθρον 57. Εν περιπτώσει διαλύσεως του Συνδέσμου, όπερ μη γένσιτο, τα 
μεν υπό των μελών καταβληθέντα ποσά διά το ταμείον των συντάξεων 
επιστρέφονται τοις δικαιούχοις, η δε λοιπή περιουσία του Συνδέσμου 
περιέρχεται εις την «εθνικήν στέγην» και εν περιπτώσει διαλύσεως αυτής 
εις το Εθνικόν Ορφανοτροφείον των Αρρένων.
Άρθρον 58. Ο Παρών Κανονισμός ισχύει επί τριετίαν μετά παρέλευσιν της 
οποίας επιτρέπεται η αναθεώρησις αυτού τη γραπτή αιτήσει 10 μελών.

Ο παρών Κανονισμός συζητηθείς κατ' άρθρον εν τη συνεδρία της 
ολομελείας της 12 αυγούστου 1919 παρόντων 56 τακτικών μελών τίθεται 
εις ενέργειαν.

Εν Κωνσταντινουπόλει, τη 12 Αυγούστου 1919.
Οι Ιδρυταί

Ο Άρχω ν Πρωτοψάλτης Ιάκωβος Ναυπλιώτης 
Ο Άρχων Λαμπαδάριος Ευστάθιος Βιγγόπουλος 
Δημήτριος Π. Μπαλαμπάνης 
Ιωάννης Χατζή Κωνσταντής 
Δημήτριος Βουτσινάς 
Δημήτριος Φωκαεύς

Η Συντακτική Επιτροπή

Ο Λαμπαδάριος Ευστάθιος 
Δημ. Π. Μπαλαμπάνης 
Γερμανός Σκαναβής

Ο παρών Κανονισμός αναγνωσθείς και συζητηθείς εν τη συνεδρία της Π.Κ. 
Εκκλησιαστικής Επιτροπής τη 9η Σεπτεμβρίου 1919 ενεκρίθη και 
επεκυρώθη υπό της Α. Σεβασμιότητος του Τοποτηρητού του Οικουμενικού 
θρόνου Μητροπολίτου Προύσης κ. Δωροθέου.

Εν τοις Πατριαρχείοις, τη 11 Σεπτεμβρίου 1919 
Ο Πρόεδρος Ο Γοαμματεύων

Ο Πισιδείας Γερόσιος
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Απόσπασμα από τον Κανονισμό του εν τοις Πατριαρχείοις εδρεύοντος 
Συνδέσμου των Ιεροψαλτών της Αρχιεπισκοπής, ιδρυθέντος τω 1919, Εν 
Κωνσταντινουπόλει εκ του Πατριαρχικού Τυπογραφείου, 1922 , σελ. 16-19.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε ’

Ειδική δικαιοδοσία του Συνδέσμου και καθήκοντα των μελών αυτού. 
Άρθρ.56.-Πός διορισμός ή μετόθεσις ιεροψάλτου ή δομεστίχου γίνεται 
διό του Προεδρείου του Συνδέσμου υπό της Π. Κ. Εκκλησιαστικής 
Επιτροπής. Πόσα δε διαφορά αναφυομένη μεταξύ ιεροψαλτών ή 
δομεστίκων και Επιτροπών των ιερών ναών, είτε λόγω παύσεως, 
αντικαταστάσεως, ή ελλατώσεως μισθού, είτε αυθαιρέτου αποχωρήσεως 
των ιεροψαλτών και δομεστίκων ή μη εκπληρώσεως των καθηκόντων 
αυτών κτλ. κανονίζεται ενώπιον της Π.Κ. Εκκλησιαστικής Επιτροπής, του 
προέδρου του Συνδέσμου διακαιουμένου να υποβάλη εις αυτήν την 
γνώμην του επί της εν λόγω διαφοράς.
Άρθρ.57.-Διά την πρόσληψν ιεροψάλτου ή δομεστίκου, αι επίτροποί των 
ιερών ναών ωφείλουσι ν' αποτείνονται προς τον Σύνδεσμον, όστις 
αναλαμβάνει την υποχρέωσιν ν' αποστέλλη τρεις ιεροψάλτας ή δομεστίκους 
ως υποψηφίους μεταξύ των οποίων αφίενται ελεύθεροι αι επιτροπαί των 
ιερών ναών να προτιμώσι τον εκλεκτόν των.Επί τη βάσει δε της υπό των 
Επιτροπών υποδείξεως του εκλεκτού, το προεδρείον του Συνδέσμου ζητεί 
παρά της ΠΚΕκκλησιαστικής Επιτροπής την σχετική έγκρισιν συμφώνως τω 
προηγουμένω άρθρω.
Άρθρ.58.-Ουδενί των εν ενεργεία ιεροψαλτών και δομεστίκων 
επιτρέπεται, όπως μεταβαίνη ούτος αυτοβούλως εις εκκλησίαν τινά προς 
δοκιμασίαν ή προς διαπραγμάτευσιν καταλήψεως θέσεώς τίνος άνευ της 
γνώσεως του Συνδέσμου και τη αδεία της ΠΚΕκκλησιαστκής Επιτροπής. 
Άρθρ.59.-Ο συμβληθείς άνευ της γνώσεως και εγκρίσεως του Προεδρείου, 
εν περιπτώσει οιασδήποτε διαφοράς αυτού μετά της κοινοτικής Εκκλ. 
ΑΡΧΠς ή και εν περιπτώσει απολύσεως αυτού, ουδεμιάς τυγχάνει 
προστασίας και υποστηρίξεως από μέρους του Συνδέσμου.
Άρθρ.60.-Ίνα διορισθή τις Ιεροψάλτης ή δομέστικος δέον να προσαγάγη 
Δίπλωμα Εκκλησιαστικής Μουσικής Σχολής ή πιστοποιητικόν του 
Προεδρείου του Συνδέσμου των Ιεροψαλτών, ότι κέκτειται τα απαιτούμενα 
διά την θέσιν ιεροψάλτου ή δομεστίκου προσόντα.
Άρθρ.61-Έκαστος των ιεροψαλτών οφείλει να έχει χειροθεσίαν 
Επισκόπου.
Άρθρ.62.-Το ψάλλειν εν τοις ιεροίς ναοίς είναι αποκλειστικόν δικαίωμα 
των εξ επαγγέλματος Ιεροψαλτών.
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Άρθρ.63.-Οι ιεροψάλται ωφείλουσιν όπως καταρτίζουσιν αμφοτέρους τους 
χορούς εκ καλλιφώνων παίδων ψάλλοντες μετά πάσης προσοχής και 
κατανύξεως και συγχρόνως αποφεύγοντες την χασμωδίαν και τους 
εξωτερικισμούς.
Άρθρ.64.-0υδείς των ιεροψαλτών δικαιούται να ψόλλη κατ' αρέσκειαν 
μουσικόν μάθημα καινοφανές απομακρυνόμενον της πατρώας 
εκκλησιαστικής μουσιής, ουδέ να παραλλάσση το σύστημα και το ύφος 
αυτής, αλλ'οφέιλει απαρεγκλίτως, ίνα συμμορφώται προς τα επιδεικνύμενα 
ψαλτέα μουσικά μαθήματα εις τας κατά καιρούς απολυθείσας υπό της Μ. 
Πρωτοσυγγελίας Πατριαρχικός και Συνοδικός εγκυκλίουςζ1).
Άρθρ.65.-Πός ιεροψάλτης προσκαλούμενος, ίνα ψάλλη εις εκκλησίαν 
πανηγυρίζουσαν, οφείλει εγκαίρως να φέρη τούτο αρμοδίως εις γνώσιν του 
οικείου Ιεροψάλτου της ενορίας εκείνης.
Άρθρ.66.-Οι Ιεροψάλται σεβόμενοι την αλληλεγγύην δεν επιτρέπεται να 
αποσύρωσι τους δομεστίκους και κανονάρχας άλλων εκκλησιών, άνευ της 
προς τούτο συγκαταθέσεως των οικείων ιεροψαλτών.
Άρθρ.67.-Απαγορεύεται αυστηρώς, όπως οι χοροστατούντες Ιεροψάλται 
και δομέστικοι εξέρχωνται εκ του ιερού ναού κατά την ώραν της θείας 
λειτουργίας προς ανάπαυλαν ή διάχυσιν.
Άρθρ.68.-Οι ιεροψάλται και δομέστικοι οι τυχόν απουσιάζοντες των 
καθηκόντων των, εν ανάγκη, δέον να ειδοποιώσιν εγκαίρως και εγγρόφως 
διά του Αρχιερατικώς ή Ιερατικώς Προϊσταμένου την επιτροπήν του ιερού 
ναού.Προς τούτοις πρέπει να φέρωσι καθ' απάσας τας ιεροτελεστίας το 
ειθισμένον ράσον και κάλυμμα.
Άρθρ.69.-Οι ιεροψάλται και δομέστικοι δέον να ώσιν σεμνοπρεπείς και 
χρηστοήθεις, σώφρονος βίου και κόσμιοι τοις τρόποις, έχοντες ευπρεπή 
στόσινκαι συμπεριφοράν γενικώς εν ώρα ιερών τελετών συμμορφούμενοι 
προς πάσαν δικαίαν παρατήρησιν και σύστασιν, ήν ήθελε τυχόν απευθύνει 
αυτοίς ο Αρχιερατικώς ή Ιερατικώς προϊστάμενος ή η επιτροπή του Ιερού 
ναού.
Άρθρ.70.-Τα τακτικά και αντεπιστέλλοντα μέλη, οφείλουσι να εκτελώσιν 
ανελλιπώς τα Ιεροψαλτικά αυτών καθήκοντα επί τη βάσει ειδικού 
ωρολογίου της Εκκλ. Επιτροπής της ενορίας εν ή ψάλλουσιν.
Άρθρ 71.-0 Σύνδεσμος υποχρεούται να τοποθετή διά της 
Π.Κ.Εκκλησιαστικής Επιτροπής πάντα διαθέσιμον Ιεροψάλτην και 
δομέστικον αναλόγως της μουσικής αυτού εμπειρίας και ικανότητος, 
κατόπιν γνωμοδοτήσεως του Προεδρείου.
Άρθρ.72.-Οι παραβόται των ως άνω διατάξεων καταγγελόμενοι καλούνται 
δι' επιστολής του Προεδρείου εις την τάξιν, εν υποτροπή προσκαλούμενοι 
εν συνεδρία του Προεδρείου επιτιμώνται. Μη συμμορφούμενοι Δε 
παραπέμπονται δΓεκθέσεως του Προεδρείου εις την Π.Κ. Εκκλησιαστικήν 
Επιτροπήν προς λήψιν εναντίον των των ενδεδειγμένων μέτρων.

C )Ίδε την εις το τέλος του παρόντος Κανονισμού Πατριαρχικήν εγκύκλιον
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Γ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

1
Προκήρυξις (Οικουμενικού Πατριαρχείου), Κωνσταντινούπολις, τη 25η 
Νοεμβρίου 1815,Ελληνικός Τηλέγραφος, Πολιτική,Φιλολογική τε και 
Εμπορική Εφημερίς, 9.1.1816, Εν Βιέννη της Αούστριας, σελ. 10-12.

Εν Εκκλησίαις ευλογείν τον Θεόν, και ψαλμικοίς ύμνοις τας ευχός και 
δεήσεις τω Κυρίω προσφέρειν άνωθεν υπό του Προφήτου δεδιδαγμένοι, εξ 
έθους παλαιού τη Εκκλησιαστική ημών καταστάσει κεκρατηκότος καλώς 
παρελάβομεν. Ουδέν γάρ ούτω διανίστησι την ψυχήν, και προς τα θεία 
κάλλη αναπτεροί, των βιωτικών δεσμών απολύον, ως η από των Ιερών 
Ψαλμών εμμέλεια, και το ρυθμώ συγκείμενον άσμα, αύτη και γαρ οία τις 
πνευματική Κιθάρα τους ουρανίους αποδίδωσι φθόγγους και των Αγγέλων 
επί γης εκμιμείται την μελωδίαν, ουκ ακσός μόνον θέλγουσα, αλλά και 
ψυχάς εκπαιδεύουσα, και τον Θειον αυταίς υπαγορεύουσα νόμον, εις τε τον 
της προσευχής κάματον τη ποικιλία και ηδονή οία τινί πνευματική Ίυγγι 
κηλούσα, και διεγείρουσα, και των πόνων την αίσθησιν υποτεμνομένη, και 
ενί λόγω η Ιερά των Εκκλησιαστικών ασμάτων μελωδία, επωδή τις εστίν 
αγία κατά τον Χρυσορρήμονα, ώσπερ θηρία πονηρά, τας αλόγους επιθυμίας 
κοιμίζουσα, και παν ψυχικόν καταστέλλουσα πάθος' αλλά τοιαύτης ούσης 
της Αγγελομιμήτου ταύτης ασματικής, και τοις ευσεβέσιν ημίν καθ' 
υπέρτερον ούτω λόγον αναγκαιοτάτης, ουδενί πάντως ηγνόηται των 
ομογενών, οπόσα τοις προσερχομένοις, και μαθείν ιμειρομένοις τα χαλεπά 
και εργώδη συνέβαινε, πάντα γαρ σχεδόν τα οικεία συστατικό, και τον 
χρόνον αυτόν εσχάτως αποβαλούσα εδόκει, πάσαν τε προς τούτοις 
ερμηνευτικήν μέθοδον, και έντεχνον και κανονικήν θεωρίαν, και κατ' 
επιστήμονα λόγον των απορουμένων λύσιν συναπολέσασα, μιμήσει μόλις 
και ακοή εγένετο μαθητή τοις οξυτέροις και φιλοπονωτέροις, δι άπερ οι 
πλεϊους ου δ' αντιβλέψαι όλως ηξίωσαν, φρίττοντες προς τον επικεχυμένον 
της ακαταληψίας γνόφον’ ένιοι δε, καίτοι εν μέσω γενόμενοι της οδού, 
πρύμναν εφάνησαν κρούοντες, ίνα μη της ηλαίας το εγκαρπότατον και 
προς όλλας ένωρον μαθήσεις καταδαπανώντες, ου δ' ώς έχουσι προς το 
τέλος αφικέσθαι του σκοπού, αλλά και τούτο θεραπείας ηξίωται νύν τη Θεία 
φιλανθρωπία και χάριτι, αφ' ής πάν αγαθόν αγαθύνεται, και πάν δυσχερές 
εις οδούς λείας μεταβάλλεται' τρεις γαρ των εν Βασιλευούση εξ 
επαγγέλματος Μουσικών, ό,τε Ιερολογιώτατος εν διακόνοις κυρ 
Χρύσανθος, ο Μουσικολογιώτατος Λαμπαδάριος της του Χριστού Μεγάλης 
Εκκλησίας κυρ Γρηγόριος, και ο Μουσικολογιώτατος κυρ Χουρμούζιος, ο 
μεν πρώτος περί το θεωρητικόν της Μουσικής μέρος, είπερ τις άλλος, διό 
μακρού χρόνου και πόνων πολλών ενασχοληθείς, και επιστημονικών ιδεών 
εγκρατής, Ευρωπαίοις τε Μουσικσίς ομιλήσας δασκάλοις, και εκ τούτων, 
όσα τω εισαγωγικώ συμβάλλεται μέρει, συλλεξάμενος, οι δε περί το 
πρακτικόν, την παράδοσιν φαμέν της καθ' ημάς ασματικής τέχνης, καλώς 
ησκημένοι, και ιδία φιλοπόνω σπουδή αξιολόγους προσθήκας ταις 
μουσικαίς αυτών κτησόμενσι επιδόσεσιν, ομού συνελθόντες, θεωρητικήν 
άμα και πρακτικήν της καθ' ημάς Ιεράς Μουσικής διδασκαλίας συνέταξαν,
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και μέθοδον παραδόσεως νέαν εξεύρον, το μεν σεμνοπρεπές εκείνο, και 
αξιωματικόν ύφος, το εν τη Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία αρχήθεν 
ψαλλόμενον, ουδαμή ουδαμώς παραχαράττουσαν, ή λυμαινομένην, ουδέ 
προς βραχύ εκπίπτουσαν τούτου, και αποκλίνουσαν, μάλλον δε και 
πρεσβεύουσαν αυτό, και εκ παντός κρατύνουσαν τρόπου, σημείοις δε τισι 
και γραμμαίς επιτηδείοις τας μουσικός φωνάς χαρακτηρίζουσαν, τα τε 
διαστήματα του χρόνου παρεισάγουσαν, και αποταμιεύουσαν, τη 
αναμνήσει, κανόνας τε, και αναλογίας, και πάντα τα οικειότατα τη Μουσική 
εκδιδάσκουσαν, ώστε τον προσερχόμενον, και μαθητιώντα μηδέν απαντάν 
εργώδες, ή ασαφές, και διοξύοτον, αλλά προάγεσθαι και απροσκόπτως 
χωρείν, τη ακραιφνέστατη ερμηνεία και παραδόσει φωταγωγούμενον' 
καπειδάν ο τοιούτος εν διαστήματι χρόνου ενός εγκρατής γένηται της 
μεθόδου, ικανώς έχει λοιπόν πάν το προτιθέμενον νεοφανές και ανέκδοτον 
μάθημα, το κατ' αυτή γεγραμμένον την μέθοδον, διά βραχείας τινός και 
συντόμου ιδίας μελέτης αποδιδόναι, και ψάλλειν απαραλλάκτως τω 
ασματογραφήσαντι. Πέρας γούν τω εγχειρήματι αίσιον επιθέντες οι 
ειρημένοι φιλόπονοι και αξιέπαινοι άνδρες, παρέστησαν τη τε Ιερά συνόδω, 
και τοις ενταύθα περιφανεστάτοις Προύχουσι και Φιλογενέσει, και το 
έργον εκοίνωσα, εγγρόφως διαβεβαιώσαντες την επαγγελίαν' και περί μεν 
της παραδόσεως του συστήματος αυτών ένα και μόνον ικανόν απεφήναντο 
χρόνον, περί δε της των σωζομένων μουσικών βιβλίων αναγκαιοτάτης 
μεταγραφής δέκα προσεδιωρίσαντο χρόνους, ως άν 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 κατηρτισμένοις. Προς ταύτα Συνελεύσεως 
γενικής άπαξ και δίς αποδοθείσης, και ακριβούς επεξεργασίας γενομένης 
επί τω πράγματι, επειδή ανυστόν εις τε ωφέλειαν των Ιερών Εκκλησιών 
τα μέγιστα συμβαλλόμενον, και μεγίστης εύκλειας τω Γένει περιποιητικόν, 
εγένοντο αι προσήκουσαι των ετησίων συντάξεων συμφωνίαι, και των επί 
τη μεταγραφή των βιβλίων προσφορών μισθών, και διά φιλοτίμου 
συνδρομής απάσης της ενδημούσης Ιερός Αδελφότητος και Αγίας 
Συνόδου, της τε χορείας των περιφανεστάτων του Γένους Προυχόντων, και 
πάντων των εν Βασιλευούση φιλομούσων και φιλοκάλων, συνεκροτήθη 
Σχολείον κοινόν Μουσικής, έτοιμον προς υποδοχήν ου μόνον των 
αυτοχθόνων, αλλά και των αλλαχόθεν χάριν σκροάσεως προσφοιτόντων 
ομογενών,εν ώ αδιακόπως ενεργείται η ευμέθοδος παρά των εφευρετών 
τριών διδασκάλων παράδοσις' και έφοροι δε και επίτροποι τη Σχολή κατά 
κοινήν εκλογήν και αξίωσιν διωρίσθησαν, και ετάχθησαν σι φιλογενέστατοι, 
και της κοινής επιδόσεως ερασταί, εκ μεν της ενδημούσης Ιεραρχικής 
ομηγύρεως,οι Πανιερώτατοι και Θεοπρόβλητοι ό, τε Εφέσου κύριος 
Διονύσιος, και ο Ηρακλείας κύριος Μελέτιος, εκ δε του Αρχοντικού 
καταλόγου ο Ευγενέστατος Αρχών Πόνος κύριος Γεώργιος Μαυροκορδάτος, 
εκ δε του εμπορικού συστήματος ο τιμιώτατος και χρησιμώτατος κύριος 
Μιχαήλ Βασιλείου, επιστατούντες αγρύπνως, και διά του ενόντος ζήλου 
επωφελώς τα της Σχολής διεξόγοντες, ή τις, ουδεμία προκύπτει αμφιβολία, 
ότι της θείας συνεφαπτομένης δυνάμεως, ως άμπελος ευθηνούσα 
οφθήσεται, γενναίον τε και πολύχουν καρποφορήσει τον καρπόν, ότι και 
την πείραν εχέγγυον τοις λεγομένοις προβάλλεται' μήπω γαρ του τετάρτου
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διαδραμόντος μηνός, εξ οϋ τα της μεθόδου διδάσκεται, ανεφόνησαν ου 
μόνον οι των παλαιών παραδόσεων άκρω γεγευμένοι δακτύλω, γιγαντιαίοις 
τοις άλμασιν επί τα πρόσω χωρούντες, αλλά και αυτοί οι πρωτόπειροι, 
θάττον ή κατ' ελπίδας προαγόμενσί τε, και ανατρέχοντες, ένθεν τοι και 
ευστόχως συνάγεται η κατά την συμπλήρωσιν του χρόνου τελειοτότη 
επίδοσις' αλλ' επειδή τα προς κοινήν ωφέλειαν αφορώντα καλά κοινής 
δέονται και της βοήθειας και αντιλήψεως, άλλως τε και επί δέκα χρόνους 
αλληλοδιαδόχως παραταθήσεται η παράδοσις των ειρημένων τριών 
διδασκάλων, ούτω κριθέν κοινή του γένους προμήθεια εις 
πολλαπλασιασμόν και πληθυσμόν του επωφελούς χρήματος, μετά την 
γενομένην φιλότιμον και αδροτάτην των ενταύθα φιλομούσων διά 
καταστίχου συνεισφοράν, κέκριται αναγκαία και η παρά των εκασταχόσε 
διατελούντων λοιπών ομογενών φιλότιμος και δαψιλής χορηγία και 
συναντίληψις' και δη και η παρούσα διακήρυξις επί χρηστάίς ταις ελπίσιν 
εξεδόθη, ήτις υψηλώ τω κηρύγματι ευαγγελιζσμένη την συγκρότησιν του 
νέου Σχολείου της Εκκλησιαστικής Μουσικής, και την εξ αυτού πηγάζουσαν 
μεγίστην όσην ωφέλειαν, οίς έρως ενέστακται ακροάσεων Μουσικών επί 
προόδω, προσκαλείται έκαστον των ομογενών, ίνα το φιλογενές του 
τρόπου και πρόθυμον περί τα θεάρεστα και κοινωφελή των σπουδασμάτων 
παραστήσας εν δέοντι, την δυνατήν συνεισενέγκη αντίληψιν και βοήθειαν, 
απευθυνόμενος προς το παράδειγμα των ενταύθα φιλογενών, ήν και 
καταγράψας εν τω τέλει της διακηρύξεως, αποστελεί τοις ενταύθα 
εξονομασθείσιν εφόρσις και επιτρόποις διά του κατά τόπον Αρχιερέως του 
την προκήρυξιν επίτηδες εμφανίζοντος, καταγραφών ομού και το τίμιον 
αυτού όνομα προς την των Συνοδικών εγκαρδίων ευχών και ευλογιών 
επιτυχίαν, λόγω τε και έργω και τους λοιπούς των δυναμένων διεγείρων εις 
μίμησιν, όπως διό της κοινής ταύτης συνδρομής και δαψιλούς χορηγίας, τα 
μεν υπέρογκα και βαρύτατα έξοδα, όσα περί τας ετησίους των διδασκάλων 
συντάξεις, και όσα περί την μεταγραφήν των σωζομένων Μουσικών 
Βιβλίων, της αφύκτσυ τύχωσιν οικονομίας, η δε αρτισύστατος αύτη Σχολή 
κρατυνομένη, προάγηται τη Θεία συναντιλήψει, τή τε φιλοπόνω των 
διδασκάλων επιμελεία, και ταις των ζηλωτών εφόρων φιλοτίμοις 
επαγρυπνήσεσιν αρδευομένη και καλλιεργουμένη, ως αρχικλεής τις ρίζα, 
και κλάδους αναβλαστήσει κατά μέρος ευθαλείς, ωραίοις τε και γενναίοις 
καρποίς βρίθοντας, εις ευπρέπειαν των απανταχού Ιερών Εκκλησιών, και 
κοινήν του Γένους ωφέλειάν τε και εύκλοιαν' οι δε φιλόμουσοι 
συνδρομηταί προς τοις παρ' ανθρώπων επαίνοις, και των θεόθεν 
επαγγελλομένων αντιδόσεων αξιωθώσι, της αθανάτου, φημί, Δόξης και 
αιωνίου Μακαριότητος' γένοιτο' γένοιτο.

2

Εγκύκλιος Επιστολή, Κύριλλος ελέω Θεού αρχιεπίσκοπος 
Κωνσταντινουπόλεως, νέας Ρώμης και οικουμενικός Πατριάρχης, 
Ελληνικός Τηλέγραφος, Πολιτική Φιλολογική τε και Εμπορική Εφημερίς, 
11.1.1816, Εν Βιέννη της Αούστριας,σελ.16-18.(Κοινοποιήθηκε στους 
Αρχιερείς του Θρόνου στις 25.11.1815 μαζί με την παραπάνω διακήρυξη)
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Οποίαι και πόσαι δυσκολίαι συνέβαινον άχρι του νύν εις τας 
προόδους των Μουσικών μαθημάτων, δεν λανθάνει βέβαια τούτο μήτε την 
γνώσιν της Αρχιερωσύνης σου' η ασάφεια των παραδόσεων, η έλλειψις 
μιας καλής μεθόδου, διδακτικής του ποσού των διαστημάτων του χρόνου, 
το ακανόνιστον των χαρακτηριστικών αυτής σημείων, και των άλλων 
προσόντων, όσα η καιρική περιπέτεια συγκατέχωσεν εις τον βυθόν της 
φθοράς και της λήθης, κατέστησαν εξίτηλον σχεδόν την ιερόν ασματικήν 
αυτήν τέχνην, και μόλις εις δύω ή το πολύ τρία των ενταύθα Μουσικών 
πρόσωπα σωζόμενον το επί τοσούτον ψυχοφελέστατον εις όλον το 
Χριστεπώνυμον πλήρωμα και εις ευπρέπειαν των απανταχού ιερών 
Εκκλησιών αναγκαιότατον χρήμα, ώστε διά τας μεσολλαβούσας τοσαύτας 
δυσκολίας και ακαταληψίας, ή διόλου απεμακρύνοντο οι φιλομαθείς των 
μουσικών ακροάσεων, ή προσερχόμενοι, προσώχθιζον εις τους κόπους και 
την επί ματαίω δαπάνην του καιρού και των υπερμέτρων εξόδων και 
υπέστρεφον μεταμελούμενοι' και τούτο είναι το αίτιον, διά το οποίον αι 
λοιπαί των ιερών Εκκλησιών εκτός μόνον του καθ'ημάς Πατριαρχικού 
Ναού, τόσον ενταύθα εν Βασιλευούση, όσον και εις τα λοιπά μέρη, 
αμοιρούσι Μουσικών εντέχνων διδασκάλων, ταυτόν ειπείν υστερούνται της 
αναγκαιοτάτης ευκοσμίας αυτής'αλλ' ο χρόνος, όςτις καθώς ιξεύρει να 
κρύπτη τα φανέντα, ούτως ιξεύρει να ανακαλύπτη και τα αφανή κατά τον 
ειπόντα σοφόν, ή μάλλον ειπείν η Θεία πρόνοια, και χάρις, και δύναμις, η 
τα ασθενή θεραπεύουσα, και τα ελλείποντα αναπληρούσα, ηυδόκησε την 
κατόρθωσιν και τελειοποίησιν και τούτου του ιερού χρήματος επί των 
ημερών μας, με τον τρόπον και την διδακτικήν μέθοδον, την οποίαν 
βλέπεις, και πληροφορείσαι εκ της περικλειομένης τετυπωμένης ωσαύτως 
διακηρύξεως.Η μέθοδος αυτή, την οποίαν εφεύρον, και επενόησαν οι 
διαλαμβανόμενοι τρεις αξιέπαινοι όνδρες, υπερβαίνει τας των παλαιών 
παραδόσεων, ή μάλλον ειπείν είναι η μόνον 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 επί 
δέκα και είκοσι χρόνους, αυτή υπόσχεται να κατορθώση εν διαστήματι 
χρόνου ενός, και να αναδείξη τον οικείον της μαθητήν ικανόν, ώστε 
έκαστον μάθημα, κατ' αυτήν γεγραμμένον, να δύναται με μικρόν τινα και 
ολίγην καθ' εαυτόν μελέτην να το ψόλλη 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 κατόνυξιν και συντριβήν καρδίας εντέχνως 
πεποιημένον, και παρά των πρώτων εκείνων ιερών μελωδών και 
διδασκάλων παραδεδομένον, και χωρίς να παρεισάγη φωνών και σχημάτων 
νεωτερίσματα. Ταύτα τοίνυν προηγουμένως πληροφορούμενος εκ της 
περικλειομένης διακηρύξεως, πληροφορείσαι εξής και όσην φιλοτιμίαν και 
προθυμίαν επεδειξόμεθα, τόσον ημείς μετά της περί ημάς ιεράς 
αδελφότητος, και Αγίας Συνόδου, όσον και οι φιλόκαλοι και φιλόμουσοι 
προύχοντες του ημετέρου γένους εις την συγκρότησιν κοινού Σχολείου 
των Μουσικών παραδόσεων, εις το οποίον οι της νέας μεθόδου διδάσκαλοι 
εισαχθέντες, παραδιδόασι με φιλοπονίαν όκραν και επιμέλειαν 
υπερβόλλουσαν, και πληθύνεται καθ' εκάστην ο αριθμός των απανταχόθεν
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προσερχομένων μαθητών, καντεύθεν αληθέστατη και αναμφίβολος η 
έκβασις της υποσχέσεως των διδασκάλων και η πείρα δε προσέτι, και η 
διά της πείρας φανείσα ανωτέρα των κοινών ελπίδων πρόοδος των 
μαθητών εν διαστήματι τετραμηνιαίω βέβαιοί της υποσχέσεως αυτής την 
αλήθειαν. Τούτων ούτως εχόντων, περιττόν κρίνομεν να αποτείνωμεν 
λόγους μακρούς εις το να αποδείξωμεν τη Αρχιεροσύνη σου, πόση η εκ 
τούτου πηγάζουσα ωφέλεια, και πόσον προσγίνεται κλέος εις όλον το Γένος 
ημών, και πόση ιδίως ωφέλεια, και ευπρέπεια εις όλας τας κατά μέρος ιερός 
Εκκλησίας, επειδή εξ αυτού του Σχολείου του Μουσικού, ως από τίνος 
πηγής πολυκρούνου και πολυχεύμονος θέλει προχέωνται αφθόνως τα 
ζωήρρυτα της αγγελομιμήτσυ ασματικής νάματα, και θέλει μετοχετεύωνται 
εις όλας τας κατά μέρος επαρχίας, καθώς βέβαια και εις την Επαρχίαν της 
Αρχιεροσύνης σου εις στολισμόν και των ιερών αυτόθι Εκκλησιών' διά 
τούτο και όλοι οι ενταύθα ομογενείς κοινώς τε και κατά μέρος συνέδραμον 
φιλοτίμως, και εβοήθησαν τω Μουσικώ τούτω Σχολείω, του οποίου αι κατ' 
έτος δαπόναι, τόσον εις μισθούς των διδασκάλων, όσον και εις μεταγραφήν 
των σωζομένων παλαιών Μουσικών βιβλίων, είναι υπέρογκοι και κοινής 
χρήζουσι της βοήθειας προς οικονομίαν. Προσκαλείται δε και η 
Αρχιερωσύνη σου, και μετά Σού πάντες οι φιλόμουσοι επαρχιώται σου 
ευσεβείς εις τον επωφελή έρανον τούτον, εφ' ώ και εντελλόμεθά σοι διά 
της δε τοις εν τύποις εγκυκλίου Πατριαρχικής ημών και Συνοδικής 
επιστολής, όπως μετά την πληροφορίαν των ανωτέρω, ενδειξάμενος 
πραγματικώς των υπέρ των καλών ζήλόν σου, να καταγραφής πρώτος η 
Αρχιερωσύνη σου συνδρομητής εις το τέλος της περικλειομένης 
διακηρύξεως, πλουσιοπάροχος και φιλότιμος, είτα δε να προσκαλέσης και 
όλους απλώς τους φιλομούσους ευκαταστότους επαρχιώτας σου, και διά 
του γενναίου παραδείγματος σου και των προτρεπτικών λόγων σου και 
πνευματικών συμβουλών να καταοτήσης παρομοίως συνδρομητάς, και να 
συγκρότησης παρά των εν τη Επαρχία σου έτι σωζομένων ιερών Εκκλησιών 
μίαν αδράν και αξιόλογον βοήθειαν, και να καταγραφής αυτήν εν τω τέλει 
της διακηρύξεως, και να βεβαιώσης με την υπογραφήν σου και με τας 
υπογραφάς των προκριτωτέρων επαρχιωτών σου, και διά του ενθέρμου 
εφόρου σου να προφθόσης εις χεϊρας των εφόρων και επιτρόπων του 
Σχολείου της Μουσικής, διδούς είδησιν εις όλους τους επαρχιώτας σου διά 
να έλθη, ός τις εξ αυτών διψαλαίος, εις την αένναον τούτην πηγήν, και να 
κορεσθή των ναμάτων της Εκκλησιαστικής Μουσικής, μάλλον δε η 
Αρχιερωσύνη σου κατά χρέος Αρχιερατικής σου προνοίας ευρών δύω ή 
τρεις εξ αυτών δεξιούς και καλλιφώνους να εξαποστείλεις εις την Σχολήν, 
φροντίζων μόνον περί των εξόδων της ενδυμασίας και ζωοτροφίας των, διά 
να διδαχθώσιν ανεξόδως την μέθοδον, και εν διαδτήματι χρόνου ενός 
επιστρέψαντες, να μεταδώσωσι και άλλοις την τέχνην, και να κοσμήσωσι 
τας ιερός Εκκλησίας της Επαρχίας σου έσο δε πεπληροφορημένος, 
αγαπητέ, ότι η φιλότιμος αύτη συνδρομή σου και η βοήθεια θέλει σε 
αναδείξει και εις την Εκκλησίαν και εις όλον το Γένος φιλόμουσον, και των 
καθηκόντων τω επαγγέλματί σου τελεσιουργόν πρόθυμον και εκπληρωτήν, 
θέλει λογισθή μία εξαίρετος δούλευσίς σου, και θέλει σε καταπλουτίσει με 
τους κοινούς επαίνους και τα εγκώμια, καταστέφουσά σε και με τας 
άφθονους εκκλησιαστικός ευχάς και ευλογίας. Διό και περιμένομεν μετά
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πόθου τας αποτελεσματικός αποκρίσεις σου, δηλωτικός ομού και της 
εφετής ημίν αγαθής υγείας σου, ήν δώη σοι μετά των σωτηριωδών 
αιτημάτων αματάπτωτον διά βίου ο Κύριος, ού η χάρις είη μετά της 
Αρχιερωσύνης σου.

Επιστολή του εν Κωνσταντινουπόλει Μουσικού Συλλόγου,εφημερίδα 
Αρμονία, Κωνσταντινούπολη, 8.4.1864, 11.4.1864.

Τω παναγιωτάτω και θειοτότω Οκουμενικώ Πατριάρχη κ. κ. Σωφρσνίω 
τω προσκυνητώ ημών Πατρί και Δεσπότη ευσεβόστως. Την Ημετέραν 
Θειοτάτην και προσκυνητήν ημίν Παναγιώτητα εδαφιαίως προσκυνούντες 
την Παναγίαν Αυτής ευλαβώς κατασπαζόμεθα δεξιάν.

Ο εν Κωνσταντινουπόλει Μουσικός Σύλλογος μετ' άκρας υποκλίσεως 
και σεβασμού ακροασόμενος εν τη εκτάκτω αυτού επί τούτω συνεδριάσει 
της θ' Φεβρουάριου την από ζ' Φεβρουάριου ευχετικήν και ενθαρρυντικήν 
Αυτής επιστολήν συνεκινήθη βαθέως, ότι η ημετέρα θειοτάτη Παναγιότης 
εν τη Πατρική Αυτής μερίμνη περί της ευοδώσεως και κρατεώσεως των 
εθνοφελών καθιδρυμάτων του Γένους ημών ουκ επελάθετο μεταξύ των 
απείρων Αυτής ασχολιών και του ταπεινού τούτου σωματείου, αλλ' 
ηυδόκησε δΓ ιδίου Αυτής ευχετικού γράμματος ου μόνον εκφράσαι ήν επί 
τη συστάσει του συλλόγου τούτου ησθάνθη πνευματικήν χαράν και 
αγαλλίασιν, και ταις πατρικαίς Αυτής επιστρέφειν ευλογίαις πάντας τους 
συγκροτούντας αυτόν, αλλά και προτρέψαι αυτούς εις πληρεστέραν 
κατάρτησιν του σωματείου τούτου, και την απαράγκλιτον επιδίωξιν του 
ιερού αυτού σκοπού, επί πάσι δε και δι' ετησίου χρηματικής συνδρομής 
συντελείν εις την συντήρησιν αυτού.

Ο Σύλλογος πληρέστατα, αισθανόμενος το μέγεθος της 
απονεμομένης αυτώ τιμής διά της εριτίμου προστασίας Αυτής προσφέρει 
Αυτή υποβόλλων, την βαθυτάτην αυτού ευγνωμοσύνην, και εξαιτείται τας 
θεοπειθείς Αυτής ευχάς ίνα φανή άξιος των προσδοκιών Αυτής, ουδείποτε 
παρεκκλίνων των ορίων, ά έθετο οι πατέρες ημών ακαινοτόμητον δε και 
αλώβητον τηρών την εκκλησιαστικήν ημών Μουσικήν, και εν πόση 
δυσμενεί περιπτώσει καταφεύγων ως εις ακύμαντον λειμένα, εις τας 
ενθαρρυντικός και σωτηρίους αυτής συμβουλάς και οδηγίας, και εξ αυτών 
αρυόμενος νέας δυνάμεις προς την μετά ζήλου επιδίωξιν του όν προέθετο 
ιερού σκοπού.

Ο Καισαρείας Φιλόθεος 
Ο Ηρακλείας Μελέτιος 
Ο Νικομήδειας Αθανάσιος 
Ο Χαλκηδόνος Γερόσιμος 
Ο Τορνόβου Μακάριος 
Ο Παλαιών Πατρών Γερμανός 
Ο Σοφίας Θεοφάνης 
Ο Πόσνας Καλλίνικος.

Ο Εφέσου Διονύσιος 
Ο Κυζίκου Κωνστάντιος 
Ο Νίκαιας Ιωαννίκιος 
Ο Δέρκων Γρηγόριος 
Ο Νεοκαισαρείας Μελέτιος 
Ο Παροναξίας Ιερόθεος 
Ο Βάρνης Χρύσανθος 
Ο Σάμου Κύριλλος.

Και εν Χριστώ αδελφοί.
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Πεποιθότες δε ότι και το ελάχιστον επί τα κρεϊττω βήμα του 
σωματείου τούτου ευφρανεί τα μέγιστα την πατρικήν Αυτής καρδίαν, 
τολμώμεν φέρειν εις γνώσιν αυτής τας κυριωτέρας μεταβολάς άς 
απήνεγκεν ο Σύλλογος επί του Κανονοσμού αυτού. Και πρώτον προέβη εις 
κατάργησιν των ετησίων συνδρομών όλων ανεξαιρέτως των ιεροψαλτών, 
ικανήν αποζημείωσιν θεωρών την επιστημονικήν αυτών σύμπραξιν, το δε 
εκ του μέτρου τούτου προκύπτον έλλειμα εις τους πόρους του Συλλόγου 
ευελπιστών ανπληρώσαι δι' εκουσίων συνδρομών των εμμούσων τε και 
φιλομούσων ομογενών, δεύτερον ίνα όρη παν πρόσκομμα εις την 
τακτικήν παρουσίαν των μελών και ιδίως των ιεροψαλτών μετέθηκε την 
ημέραν των συνεδριάσεων από Σαββάτου εις Κυριακήν ίνα δε και ο τόπος 
των συνεδριάσεων ιεροπρεπές τι εμφαίνει και γεραρόν, ητήσατο και έλαβε 
την συγκατάθεσιν της εφορείας της ενοριακής Σχολής των αρρένων ίνα 
τουντεύθεν ο Σύλλογος συνεδριάζει εν τη αιθούση της Σχολής της 
Παναγίας ένθα και συνεκροτήθη ήδη η πρώτη κατά την Μεγάλην 
Τεσσαρακοστήν τακτική Συνεδρίασις του Συλλόγου. Είθε δε διά των 
θεοπειθών Αυτής ευχών επί πολλών ετών περιόδους εργαζόμενοι υπό την 
ασφαλή προστασίαν της Υμετέρας Ο. Παναγιότητος επιτύχωμεν του σκοπού 
της εξακριβώσεως δηλονότι διαδόσεως και αναπτύξεως της εθνικής ημών 
μουσικής, ιερός τε και κοσμικής κατά πράξιν τε και θεωρίαν.

Προσφέροντες δε και αύθις την εγκάρδιον ευγνωμοσύνην σύμπαντος 
του συλλογου, υποσημειούμεθα ευσεβάστως.

Κωνσταντινουπόλεως, τη κε’ Μαρτίω αωξδ' (1864)
Της ημετέρας Παναγιότητος τέκνα εν Χριστώ πνευματικά και ευπειθέστατοι 
δούλοι.

Ο πρόεδρος Ο Γενικός Γοαμματεύς
Δημ. ΠΑΣΠΑΛΛΗΣ Γ. ΣΟΦΟΚΛΗΣ

Δ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

1

Απόσπασμα από το Αναλυτικό πρόγραμμα των Αστικών Σχολών των 
Αρρένων και των Θηλέων της Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως, Εν 
Κωνσταντινουπόλει, 1897, εκ του Πατριαρχικού Τυπογραφείου, σελ.8-48.

Σελ. 8. Ώραι διδασκαλΐαςτης Ωδικής και Μουσικής καθ 'εβδομάδα:
Τάξεις: Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ.
Ωδική: 2, 2, 2, 2, - - -
Μουσική: - . . .  2 2 2 Σύνολον: ώρες 6.

Σελ. 38:Ωδική 
Τάξεις Α 'και Β '

1. Τα από του «Κύριε ελέησον» μέχρι του «Είδομεν το φώς το αληθινόν 
Λειτουργικά»
2.Μονόφωνα άσματα
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Τόξις Γ '
Ι.Τα ευκολότερα των δεσποτικών και θεομητορικών εορτών και τα 
Απολυτίκια των 8 ήχων.
2. Μονόφωνα άσματα. 
σελ. 39κ.ε.

Τόξις Δ '
1. Τα Ευλογητάρια. Τα του Επιταφίου θρήνου και της Αναστάσεως και όσα 

είναι δυνατόν χορός μαθητών να ψάλλη εν τη Εκκλησία.
2. Μονόφωνα και πολύφωνα άσματα. Ύμνος εις την Α. Α. Μ. τον 

Σουλτόνον και την Α. Θ. Π. τον Οικουμενικόν Πατριάρχην.

Εκκλησιαστική Μουσική 
Τόξις Ε ’
Διατονική Κλίμαξ. Διδασκαλία επί του πίνακσς των χαρακτήρων των 
φθόγγων και της συνθέσεως αυτών. Συνεχής παραλλαγή και υπερβατή. 
Περί των εγχρόνων και συγχρόνων υποστάσεων. Εφαρμογή των 
διδασκομένων δι'αναλογών παραδειγμάτων γραφομένων επί του πίνακος. 
Τόξις Σ Τ '
Διδασκαλία των οκτώ ήχων και των Εωθινών. (Εκ του Αναστασιματαρίου 
του Ιωάννου Πρωτοψάλτου)
Τόξις Ζ  ’
Διδασκαλία των Ιδιομέλων της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, Δοξολογιών, 
Χερουβικών και Κοινωνικών της Εβδομάδος

Σελ. 43 και εξής:
Β' Των Θηλέων
Ώραι διδασκαλίας καθ ' εβδομάδα :
Τάξεις: Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ.
Ωδική: 2, 2, 2, 2, 2 2 2 ώρες

Σελ. 62:
Ωδική, Τόξις Α ' και Β '
1. Από του «Κύριε ελέησον» μέχρι του «Είδομεν το Φώς» Λειτουργικά.
2. Απλά άσματα, Φωνητικοί ασκήσεις.

Τόξις Γ '
1. Τα ευκολότερα τροπάρια των δεσποτικών και θεομητορικών εορτών και 

τα Απολυτίκια των οκτώ ήχων
2. Μονόφωνα άσματα. Φωνητικοί ασκήσεις.

Τόξις Δ ' και Ε '
1. Τα Ευλογητάρια
2. Μονόφωνα άσματα και δίφωνα. Ασκήσεις φωνητικά! και χρονικοί.

Τάξεις Σ Τ " και Ζ "
Δίφωνα και τρίφωνα άσματα.Φωνητικοί ασκήσεις και χρονικοί, ρυθμική 
ανάγνωσις γυμνασματων. Ύμνος εις την Α.Α. Μεγαλειότητα τον Σουλτόνον, 
εις την Α. Θ. Π. τον Οικουμενικόν Πατριάρχην, εις τους ιδρυτός και 
ευεργέτας κτλ.
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Αναλυτικόν Πρόγραμμα των εν τη Μουσική Σχολή του Εκκλησιαστικού 
Μουσικού Συλλόγου διδαχθησομένων μαθημάτων κατά το σχολικόν έτος 
1915-1916, εν Κωνσταντινουπόλει, εκ του Πατριαρχικού Τυπογραφείου, 
1915.

ΤΑΞΙΣ Α '
ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Εισαγωγή.-Ορισμός της μουσικής.-Φωνητική και ενόργανος.-Εκκλ. 
και δημώδης μελωδία.-Κλίμαξ.-Φθόγγοι και τόνοι.-Συνεχής ανάβασις και 
κατάβασις.-Ποσοτικοί χαρακτήρες και διαίρεσις αυτών.-Σύνθεσις των 
ποσοτικών χαρακτήρων εν αναβάσει και καταβάσει. -Υπερβατή ανάβασις και 
κατόβασις.-'Εμφασις.-Χρόνος.-Χρονικά σημεία.- Σημεία διαιρούντο τον 
χρόνον.-Κενοί χρόνοι.-Χρονική αγωγή.-Χαρακτήρες εκφρόσεως. -
Εφαρμογή αυτών επί των ποσοτικών χαρακτήρων.-Διάκρισις της δι' 
Ολίγου, Κεντημάτων, Πεταστής, Αποστροφών,Υπορροής και Συνεχούς 
Ελαφρού απαγγελίας των φθόγγων.-Συγκοπή και αναπνοή.-Ρυθμός.- 
Ρυθμικοί πόδες δλισημος, τρίσημος και τετράσημος.-Ρυθμική ανάγνωσις.- 
Παραλλαγή και μέλος.-Ύφεσις και δίεσις.-
Ορθογραφίαι και σύνταξις των ποσοτικών χαρακτήρων εν τοις συντόμοις 
ειρμολογικοίς μέλεσι.
ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ ΜΕΡΟΣ

Φωνητικοί ασκήσεις προς καθαρόν εξαγωγήν της φωνής. -Ασκήσεις 
εφ' όλων των θεωρητικών κεφαλαίων.-Άπαν το σύντομον ειρμολογικόν 
είδος του διατονικού και εναρμονίου γένους.-ήτοι,προσόμοιο, απολυτίκια, 
καθίσματα, αντίφωνα, κοντάκια,τιμιωτέραι, μακαρισμοί, στιχηρά και ειρμοί 
κανόνων.
Τεχνολογία και αντιγραφή.
Ιστορία της Εκκλησιαστικής Μουσικής.
Από των Αποστολικών χρόνων μέχρι της αλώσεως της
Κωνσταντίνουπόλεως(1-1453 μ. X.)
Β ιβ λ ία  ε ν  χ ρ ή σ ε ι-Φ ω τ ίο υ  Σ. Π α π α δ ο π ο ύ λ ο υ ,Στοιχειώδεις γνώσεις 
εκκλησιαστικής μελωδίας, Τεύχος Α '.
Ιωάννου Πρωτοψάλτου,Ειρμολόγιον Καταβασιών.
Γ.Ι. Παπαδοπούλου, Μ. Πρωτεκδίκου της Μ. Εκκλησίας Ιστορική 
Επισκόπησις της εκκλησιαστικής μουσικής.

Διδάσκοντες
Ευστάθιος Βιγγόπουλος,την θεωρίαν και το πρακτικόν μέρος της 

εκκλησιαστικής μουσικής.
Μέγας Πρωτέκδικος Γ.Παπαδόπουλος,την ιστορίαν της

εκκλησιαστικής μουσικής.

ΤΑΞΙΣ Β '
ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
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Εισαγωγή.-Ορισμοί.-Ποσοτικοί χαρακτήρες και σύνθεσις αυτών εν 
εκτάσει.-Χρονικά σημεία εκτενέστερον.-Γοργόν και δίγοργον μετά στίξεως 
εκατέρωθεν και τρίγοργον.-Υφέσεις και διέσεις παροδικοί και γενικαί.- 
Συοτήματα και γένει εν περιλήψει.-Είδη μελών.-Μαρτυρίαι.-Ήχοι εν τοις 
συντόμοις ειρμολογικοίς και συντόμοις στιχηραρικοίς μέλεσι και συστατικά 
αυτών, ήτοι, κλίμαξ, απήχημα, καταλήξεις, δεσπόζοντες φθόγγοι, 
μαρτυρίαι και φθοραί.-Σύγκρισις των ειρμολ. και οτιχηραρικών μελών του 
Γ'και Βαρέως ήχου.-Εναλλαγή ήχων. Διόκρισις των διά φθοράς του 
β'ήχου ψαλλομένων ειρμολογικών του Β ',Δ ', και πλ.Δ'ήχου.-Διόκρισις 
του Βαρέως και πλ. Δ 'ήχου.
Ορθογραφία και σύνταξις των ποσοτικών χαρακτήρων εν τοις συντόμοις 
ειρμολογικοίς μέλεσι.
ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ ΜΕΡΟΣ
Φωνητικοί ασκήσεις.-Ασκήσεις εφ' όλων των θεωρητικών Κεφαλαίων.- 
Άπαν το σύντομον στιχηραρικόν, ήτοι, κεκραγάρια, αίνοι, στιχηρά, 
ιδιόμελα, δοαξαστικά και τα 11 Εωθινό εκ δε του συντόμου Ειρμολογικού 
το χρωματικόν γένος, ήτοι, καθίσματα, προσόμοιο, ειρμοί κανόνων, 
κοντάκια,αντίφωνα,εξαποστειλάρια, τιμιωτέραι, μακαρισμοί, και απολυτίκια. 
Ασκήσεις αναγνώσεως επί μελών συντόμου ειρμολογικού και 
στιχηραρικού όλων των ήχων και απομνημόνευσις τινων εξ αυτών. 
Τεχνολογία και αντιγραφή.
Ιστορία της Εκκλησιαστικής μουσικής.
Από της αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως μέχρι σήμερον(1453-1915) 
Βιβλία εν χρήσει.-Στοιχειώδης διδασκαλία της Εκκλησιαστικής Μουσικής 
συνταχθείσα τω 1881.
Πέτρου Πελοποννησίου Δοξαστάριον υπό Μ. Βιολάκη Πρωτοψάλτου της 
Μ. Εκκλησίας.
Μ. Πρωτεκδίκου Γ. Παπαδοπούλου Ιστορική επισκόπησις της 
βυζαντινής Εκκλ. Μουσικής.
Γ.Δ. Παχτίκου.Μουσηγέτης Απόλλων.

Διδάσκοντες
Πολυχρόνιος Γ.Παχείδης την θεωρίαν και το πρακτικόν μέρος της 
εκκλησιαστικής μουσικής.
Μ. Πρωτέκδικος Γ. Παπαδόπουλος την Ιστορίαν της εκκλησιαστικής 
μουσικής.
Κίμων Μπέλλας, την ευρωπαϊκήν μουσικήν.

ΤΑΞΙΣ Γ '

ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Επανάληψις των εν τη Β'τάξει διδαχθέντων θεωρητικών κεφαλαίων και 
ιδία Γένη εν εκτάσει.
-Ήχοι έν τε τοις ειρμολογικοίς στιχηραρικοίς και παπαδικοίς μέλεσι, και 
συστατικά αυτών εν εκτάσει 'ήτοι κλίμαξ, σύστημα, έκτασις, απήχημα, 
δεσπόζοντες φθόγγοι, έλξις, καταλήξεις, μαρτυρίαι, φθοραί και ήθος.- 
Συστήματα. -Διαφορά των ήχων.-Εναλλαγή ήχων, συστημάτων και γενών.- 
Διόκρισις υφεσοδιέσεων, φθορών και χροών.
Σύνταξις των ποσοτικών χαρακτήρων εν τοις αργοίς ειρμολογικοίς και 
μικτοίς μέλεσι.
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ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ ΜΕΡΟΣ
Άπαν το αργόν ειρμολογικόν είδος, ήτοι, καταβασίαι, προσόμοιο, κοντάκια, 
καθίσματα, αντίφωνα του δ'ήχου κτλ.-Ανοιξαντάρια τα σύντομα.- 
«Μακάριος ανήρ» του Μανουήλ Πρωτοψάλτου, τα μεγάλα προκείμενα της 
Μ. Τεσσαρακοστής, το μέγα Αλληλουϊάριον του Νυμφίου.-«Τη Υπερμάχω», 
«Το προσταχθέν», «Ιδού ο νυμφίος έρχεται», «Ότε οι ένδοξοι μαθηταί», 
«Χριστός Ανέστη» το αργόν, δύναμις «Όσοι εις Χριστόν», «Τον Σταυρόν 
σου προσκυνούμεν», Δύναμις το συνηθεισμένον και του Βήματος, 
Αλληλουϊάριον του Αποστόλου το αργόν, Δοξσλογίαι αργαί, κατ' εκλογήν. 
Εκ του παπαδικού, τα Χερουβικό και Κοινωνικά της εβδομάδος, αι 
λειτουργίαι του Μ. Βασιλείου και η των Πρηγιασμένων και Κοινωνικά των 
Κυριακών σύνταμα Ιωάννου Πρωτοψάλτου.
Τεχνολογία,αντιγραφή και απομνημόνευσις μελών τινων κατ' εκλογήν. 
Ευρωπαϊκή μουσική.
Βιβλία εν χρήσει.- Στοιχειώδης διδασκαλία της Εκκλησιαστικής Μουσικής 
συνταχθείσα τω 1881.
Ιωάννου Πρωτοψάλτου,Ειρμσλόγιον Καταβασιών.
Γ. Παχτίκου,Μουσηγέτης Απόλλων.

Διδάσκοντες
Φώτιος Σ. Παπαδόπουλος την θεωρίαν και το πρακτικόν μέρος της 
εκκλησιαστικής μουσικής.
Κίμων Μπέλλας, την ευρωπαϊκήν μουσικήν.

ΤΑΞΙΣ Δ ’
ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Γενική επαναληψις όλων των Κεφαλαίων του θεωρητικού επί τη βάσει της 
εργασίας της Μουσικής Επιτροπής του 1881.
Σύνταξις των ποσοτικών χαρακτήρων εν τοις παπαδικοίς μέλεσι. 
ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ ΜΕΡΟΣ
Εκ του αργού Δοξασταρίου Ιακώβου Πρωτοψάλτου, Ιδιόμελα και Δοξαστικά 
ανά έν εξ έκαστου ήχου.-Αργά Κεκραγάρια κατ' ήχον Ιακώβου 
Πρωτοψάλτου και τα "Αινείται" των Πασαπνοαρίων του αυτού.-Χερουβικό 
των Κυριακών Κωνσταντίνου Πρωτοψάλτου και Κοινωνικά Γρηγ. 
Πρωτοψάλτου.Κονωνικό των εορτών του όλου ενιαυτού κατ' εκλογήν.- 
"Τον Δεσπότην και Αρχιερέα» "Άνωθεν οι Προφήται", Θεοτόκε Παρθένε, Π. 
Μπερεκέτου, τον Ήλιον κρύψαντα, Άγιος ο Θεός το νεκρώσιμον, 
Αναστάσεως ημέρα χρυσάφου μετά του κρατήματος.-Δόξα και νύν των 
πολυελαίων μετά των κρατημάτων αυτών.-Καλοφωνικοί Ειρμοί κατ' 
εκλογήν.-Στίχοι πέντε των μεγάλων Ανοιξανταρίων.
Ασκήσεις επί μελών μη διδαχθέντων.
Μελοποιΐα
Βιβλία εν χρήσει.- Στοιχειώδης διδασκαλία της Εκκλησιαστικής Μουσικής 
συνταχθείσα τω 1881.
Γεωργίου Πρωγάκη, Μουσική Συλλογή.
Ιακώβου Πρωτοψάλτου της Μ. Εκκλησίας,Δοξαστόριον, έκδοσις Δημ.
I. Πρωτοψαλτίδου.

Διδάσκοντες
Ιάκωβος Ναυπλιώτης, Πρωτοψάλτης της Μ. Εκκλησίας,την θεωρίαν, 
μελοποϊίαν και το πρακτικόν μέρος της εκκλησιαστικής μουσικής.
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ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ
Τα του Πρακτικού μέρους της Εκκλησιαστικής Μουσικής και εις τας 

τέσσαρας τάξεις διδάσκονται κατ' εκλογήν αναλόγως του χρόνου. Και εν 
μεν τη Α'τάξει επικρατέστερον είναι το σύντομον ειρμολσγικόν είδος, εν τη 
Β'το σύντομον στιχηραρικόν, εν τη Γ'το αργόν ειρμολογικόν και εν τη 
Δ ’ το αργόν στιχηραρικόν και το παπαδικόν.

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΝ ΤΗ Β'ΚΑΙ Γ'ΤΑΞΕΙ 
Εισαγωγικά.-Η χρησιμότης της γραμμικής παρασημαντικής.
Φθόγγοι, φθογγόσημα, πεντάγραμμον.-Βοηθητικοί γραμμαί, βοηθητικά 
διάμεσα.
Μαρτυρίαι (κλείδες).-Μαρτυρίαι του Σόλ και του Φά. Βαρείς, μεσαίοι και 
οξείς φθόγγοι.
Χρόνος και χρονική αξία των φθογγοσήμων.- Άρσις, θέσις(βόσις) πρώτος 
χρόνος.-Μονόσημα, δίσημα, τρίσημα κτλ. φθογγόσημα μετά των ιδιαιτέρων 
σχημάτων αυτών.
Παύσεις(κενοί χρόνοι). -Παύσις μονόσημος, δίσημος, τρίσημος κτλ. μετά 
των σχημάτων αυτών.
Χρονική αύξησις των μεγεθών των φθογγοσήμων και των παύσεων σ')δι' 
απλής και διπλής στίξεως β')διά συζεύξεως. Το υφέν.Σύζευξις των 
ομοφώνων και των ετροφώνων φθογγοσήμων.-Τριόλια ή τρίηχα 
φθογγόσημα.
Ρυθμός.-Ρυθμικοί πόδες.-Οι κλασματικώς σημειούμεοι ρυθμικοί 
πόδες(5/4,7/8).-Ρυθμικοί διαστολαί.-Ρυθμικός τόνος.
Ασύνθετοι και σύνθετοι ρυθμικοί πόδες και διαφορά αυτών. Η διά της 
κινήσεως τηςχειρός των διαφόρων ρυθμικών ποδών παράστασις.
Ρυθμική αγωγή.-Τα τρία γένη αυτής(αργά, γοργό, μέτρια)χρονοτριβή 
(κορώνα).-Το χρονόμετρον.
Επανάληψις 'τα τρία είδη της μουσικής επαναλήψεως.
Κλίμαξ.-Οι 8 φθόγγοι της κλίμακος τα 7 διαστήματα και οι 6 τόνοι.-Τόνοι 
και ημιτόνιον.-Τα δύο τετράχορδα και ο συνδετικός τόνος.-Συνεχές και 
υπερβατόν διάστημα.-Τα διάφορα είδη των διαστημότων(πρώτης, 
δευτέρας, ή διά δυών, διά τριών, διά τεσσάρων, διά πέντε, δι' έξ, δι' επτά 
και ογδόης ή διά πασών) οι δεσπόζοντες φθόγγοι της κλίμακος. 
Χρονική(ρυθμική) και μελωδική ανάγνωσις των ασμάτων.
Φθσραί ,-δίεσις ύφεσις και αναίρεσις(λύσις). -Διπλή δίεσις και διπλή 
ύφεσις.-Γενική και μερική χρήσις των φθορών.
Διατονικόν γένος.-Η μείζον και η ελάσσων κλίμαξ.-Αι γενικοί θέσεις των 
τόνων και ημιτονίων.-Το εν τω ελάσσσνι τρόπω ημιόλιον, ή τριημιτόνιον 
διάστημα.
Διατονικοί τρόποι(ήχοι).- Οι μετά διέσεων και υφέσεων σχηματιζόμενοι 
διατονικοί τρόποι ή ήχοι εις μεϊζονας και ελάσσσνας κλίμακας.-Οι 
δεσπόζοντες αυτών φθόγγοι.
Σημεία του ποιού(καλλωπιστικά σημεία).- Κοινός ή μέτριος τρόπος, 
δυνατός, αδύνατος τρόπος.-Εξοθούμενος, σκληρά διαλυτικό και μαλακά 
διαλυτικά.
Αρμονία (συμφωνία) και μονοφωνία.- Μονοφωνία και πολυφωνία.-Αι τρεις 
θεμελιώδεις συμφωνίαι(συγχορδίαι) της τονικής, δεσποζούσης και 
υποδεσποζούσης.- Δίφωνος, τρίφωνος, τετράφωνος κτλ. συμφωνία.
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Ανθρώπινη φωνή.-Τα 3 είδη αυτής' 1)Οξύφωνοι.2)Μεσόφωνοι και 3) 
Βαρύφωνοι ή βαθύφωνοι.-Η διαφορά των αρρένων από των θηλέων. 
Μουσικός χορός(χορωδία).- Ανδρικός γυναικείος και σύμμικτος χορός.-Η 
μελωδία,ο ρυθμός η αρμονία και η λέξις(ποίημα) εν τω χορικώ άσματι. 
Εξεδόθη κατά Οκτώβριον του 1915.

Η ΕΦΟΡΙΑ 
+ Ο Προικοννήσου ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ 
+ Ο Σάρδεων Μ. ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΩΪΔΗΣ, ιερεύς 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Κ. ΠΑΝΟΙΚΙΔΗΣ 
ΝΗΛΕΥΣ Α. ΚΑΜΑΡΑΔΟΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
Μ. ΠΡΩΤΕΚΔΙΚΟΣ Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΑΙ
I. ΝΑΥΠΛΙΩΤΗΣ,Πρωτοψάλτης της Μ. Εκκλησίας 
ΦΩΤΙΟΣ Σ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
ΠΟΛ. Γ. ΠΑΧΕΙΔΗΣ
Ε. ΒΙΓΓΟΠΟΥΛΟΣ,Β’Δομέστικος της Μ. Εκκλησίας 
ΚΙΜΩΝ Μ Π ΕΛΛΑΣ, Μουσουργός

Ω Ρ Ο Λ Ο Γ ΙΟ Ν  
Τ Ω Ν  Δ Ι Δ Α Χ Θ Η Σ Ο Μ Ε Ν Ω Ν  Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ω Ν  

Κ Α Τ Α  ΤΟ  Σ Χ Ο Λ ΙΚ Ο Ν  Ε Τ Ο Σ  1 9 1 5 - 1 9 1 6

Τ Α Ξ Ε Ι Σ Ω Ρ Λ 1 Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Α Τ Ρ Ι Τ Η Τ Ε Τ Α Ρ Τ Η Π Ε Μ Π Τ Η  . Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Η
Δ  ' 4-5 ψ α λ μ ω δ ί α Θ ε ω ρ ί α  μ ο υ σ ι κ ή ς  

κ α ι  μ ε λ ο π ο ι ί α
ψ ο λ μ ω δ ί ο

Γ ' 3-4 ψ α λ μ ω δ ί α Ε υ ρ ω π ο ι κ ή  μ ο υ σ ι κ ή Θ ε ω ρ ί α  κ α ι  ο ρ θ ο γ ρ .  
_ μ ο υ σ ι κ ή ς

Β 3-4

4-5

ψ α λ μ ω δ ί α Ε υ ρ ω π α ϊ κ ή  μ ο υ σ ι κ ή Θ ε ω ρ ί α  β υ ζ .  
μ ο υ σ ι κ ή ς

ψ ο λ μ ω δ ί α Ψ ο λ μ ω δ ί ο  
Ι σ τ ο ρ ί α  β υ ζ .  
μ ο υ σ ι κ ή ς

Α 3-4

4-5

Ψ ο λ μ ω δ ί ο

Ι σ τ ο ρ ί α  β υ ζ .  μ ο υ σ ι κ ή ς

ψ α λ μ ω δ ί α Θ ε ω ρ ί α  β υ ζ .  
μ ο υ σ ι κ ή ς

ψ α λ μ ω δ ί α

Κ α λ λ ι γ ρ .  μ ο υ σ ι κ ή ς

Ε ν  τ ο ι ς  Π α τρ ια ρ χ ε ίο ι ς  τη 19η Ο κ τω βρ ίο υ  1915.

Η Εφ ορ ία  Ο Δ ι ε υ θ υ ν τ ή ς
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Ε. ΠΑΡΩΔΙΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΥΜΝΩΝ
1

Σκωπτικό ανέκδοτο παραδοσιακό άσμα τονισμένο σε μορφή δοξαστικού 
από τον Ιερέα Νικόλαο Ιωσηφίδη από την Κωνσταντινούπολη, 
Θεσσαλονίκη, 1999. (εκκλ. παρασημαντική)

«Ήχος Πλ. β '»
Εξύπνησεν ο μπεκρής, τρίβει τους οφθαλμούς του, βλέπει την θάλασσαν 
ρακί, τον Μαρμαρά άσπρο τυρί, τα σύννεφα μαύρο χαβιάρι. Δεύτε κι'ας 
τον τσούκσωμεν τον ευγενέστατον, εις υγείαν του Δεσπότου.»

2

Σκωπτικό ανέκδοτο παραδοσιακό άσμα από τον ιερέα Νικόλαο Ιωσηφίδη, 
από την Κωνσταντινούπολη, 1999, Θεσσαλονίκη (εκκλ. παρασημαντική)

Ήχος Πλ. Δ '. προς το «Ω του παραδόξου θαύματος»,
«Ω του παραδόξου θαύματος και τι φθόριά εκλεκτή, όπου βλέπομεν 
σήμερον εις τούτο το τραπέζιον. Κρασοπατέρες μου άπαντες, νεκροί το 
πίνουν και ανασταίνονται' τυφλοί το πίνουν και αναβλέπουσιν, κουτσοί το 
πίνουν και ορθοστέκονται. ’ Ω θειον πρόσταγμα των μπεκρίδων δέδοκας 
πάντας ημάς, δεύτε και ας τον τσούκσωμεν τον ευγενέστατον».

3

Σκωπτικό ανέκδοτο άσμα από τον Αδριανουπολίτη Ζαφείριο Καραθανάση, 
ετών 82, κατοίκου Αλεξανδρούπολης.
Ήχος α ', προς το «Του λίθου σφραγισθέντος»
«Όσοι μπεκρήδες και κοπουκλαμόδες, βάλτε στα ποτήρια σας για να 
πιούμε καμμιό στάλα' κι' αν δεν έχετε κεριά μακαρόνια μακριά, κι αν δεν 
έχετε λιβάνι, τραχανάς το ίδιο κάνει».

4

Σκωπτικό άσματα από Πολ. Παπαχριστοδούλου, Το Θρακικό τραγούδι, 
Βυζαντινό τροπάρι, Αθήναι 1955, σελ.11, 12.

Ήχος α ’ , Προς το «ο Άγγελος εβόα»

«Ο άγγελος στα βόδια κι ο λύκος στα μουσχάρια, κ' αλεπού στ' ορνίθια και 
γώ μες'τα κορίτσια. Φουρνίζου, φουρνίζου εννιά αυγά τηγανιτά, η γαρ 
δόξα ρακάκι έψησε λουκάνικο, χόρευε αρνί, τέρπου μακαρόνια εν τη 
εγεύσει του βούτυρου»
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Κ ι' ο μεθυστής εξήπνησε, τρίβει τους οφθαλμούς του, 
βλέπει κανάτες αδειανές, ποτήρια τσακισμένα,
Νάταν κ ι' η θάλασσα κρασί και το καράβι κούπα, 
νάταν το μάρμαρο τυρί, και μια καθάρια πίττα.
Να κάθιζα να τάτρωγα μαζή με τα κορίτσια 
Κ ι' ο μεθυστής εκάθισεν επάνω στη βαρέλα 
Και παρεκάλει τον Θεόν να μη καούν τα'αμπέλια.
Ταμπέλια δεν εκάηκαν, εκάνανε σταφύλια 
Και το κρασί δεν έλλειψε απ ' τα δικά μου χείλια.

5

Αποσπάσματα Κανόνα του Καισαρείου Δαπόντε, Κανών περιεκτικός 
πολλών εξαιρέτων πραγμάτων των εις πολλάς πόλεις και νήσους, και έθνη 
και ζώα εγνωσμένων, Καισαρείου Δαπόντε, Κήπος Χαρίτων, Αθήνησι, 1880, 
σελ.254-260.

Ήχος δ ' Ωδή α ', Ανοίξω το στόμα μου

Ανοίξω το στόμα μου και διηγήσομαι πάμπολλα εξαίρετα πράγματα δεύτε 
ακούσατε, δεύτε άρχοντες, δεύτε πραγματευτάδες, δεύτε και οι πλούσιοι 
δεύτε και πένητες.
Πόλις τα ροδάκινα, όρους Σινά τα απίδια, τα κίτρα τα χιώτικα και τα 
Αξιώτικα, και τα Κώτικα εκείνα τα Καρπούζια, πεπόνια τα Βώδινα εκλεκτά 
πράγματα.

Ωδή γ',Τους σσυς Υμνολόγους

Τριαντάφυλλα Φράντζας και αντσούγαις και κάππαρι και Μιτυλινιαίς, 
μυζίθραις και κυδώνια, της Αδριανουπόλεως και η ελιαίς της Κρήτης δε 
όντως εξαίρετα πράγματα.
Της Αίνου και του Μεσολογγίου, τα ψάρια οι τζίροι τα' Αριτζιού, ξιφιός Δε ο 
πολίτικος, ξηρίλι Αζακίσιο, και παστουρμάς Καισαρείας, όντως εξαίρετα 
πράγματα.
Ωδή δ ', Ο Καθήμενος εν δόξη
Η Πολίτκαις αγκινάραις, τα' Αγιορίτικα λεφτόκαρρα, Δαμιατού το ρύζι τα 
του Μπροσοβού παξιμάδια, και της Βλαχίας τα καϊμάκια, και τ' αγγούρια τα 
της Βλόγκας δε, όντως εξαίσια πράγματα.

Ωδή ε',Εξέστη τα σύμπαντα
Εικόνες Μσσχόβικαις, Σταυροί Αγιορείτικοι, λάδανσς της Κύπρου και της 
Κρήτης, το πρινοκούκκι το Μωραΐτικο, πράσινο κηρί της Μπογδακός, και 
γούναις Μοσχόβικες ευμορφότατα πράγματα.

Ήχος β ' Προς το «Τοις μαθηταίς».
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Ωδή στ',Την θείαν ταύτην και πάντψον

Νήσων τινών πετροκόσσυφοι, κανάρια ομού τα Βενετικά, τα γραφοφόρα 
δε,του Μπαγδατιού περιστέρια, τη αλήθεια πράγματα αξιόλογα.
Σκυλιά Σαμψώνια τα νέμτζικα, σκυλιά δε και γεράκια τα Βλάχικα και τα 
Μπογδόνικα, διά κυνήγι τα αρήσιμα, τη αλήθεια πράγματα αξιόλογα.

Ωδή ζ', Ουκ ελάτρευσαν

Ο Παράδεισος, ο τάφος του Κυρίου μου, χιτών μανδήλιον, Ξηροποτόμου 
Μονής, το ξύλον το τίμιον, Εσθής και Ζώνη τε, της κυρίας μου, το σώμα 
του Σπυρίδονος, θέας άξια τω όντι.
Το ποτήριον, μεθ'ού Χριστός έπιε, στον Δείπνον τον μυστικόν, μετά και 
των μαθητών, το κολοκυθένιο,όπερ εις το Τζασύς Μοναστήριον σώζεται, 
θεάς άξιον το όντι.

Ωδή η ' ,Παίδας ευαγείς

Η Κόλτζα η εν Βουκουρεστίω, Σαν Μάρκου της Βενετίας το καμπαναριό, και 
το Ωρολόγιον, και το κατά Κίοβον Πετζέρσκη, και τα λείψανα τα διακόσια, 
αλλά και η εν τη Πετρουπόλει, εκείνη καμπάνα, άξια θεωρίας.
Του Πέτρου Ναός ο εν τη Ρώμη, Τριόδος δε το Πετζέρσκη όπερ είπομεν, και 
ο εις Πετρούπολιν, εν ώ εστι λέγουσι, το του Λουκά εικόνισμα της Παναγίας 
μου, προς τούτοις εκείνος εν ώ τάφοις οι των βασιλέων, άξια θεωρίας

Ωδή θ',Άπας γηγενής

Η πίστις ημών, Τούρκων το φιλόξενον, κούρτη Φραντζέζικη, Ενετών 
ευγένεια, των Ιουδαίων δε η ομόνοια, τα Προυσικά στρατεύματα, η των 
Σκυθών τοξική, των Ιγκλέζων δε το ναυτιλώτατον, Ισπανών το ευθές 
αξιάγαστα.
Ρωμαίων ο νούς, φραγγών το καλλίτεχνον και πολυμήχανον, Αλβανών το 
έμψυχον, Ηπειρωτώντε το σωφρονέστερσν, των Ρώσσων η ευσέβεια, και ο 
νύν πόλεμος των Ιβήρω, το ελευθερόβιον, και Ινδών το απλούν, 
αξιάγαστα.
Λέοντος ισχύς, μελίσσης το φϊλεργον ομού και μύρμηκος, όφεως το 
φρόνιμον, περιστεράς τε το καθαρώτατον, το του αρνιού άκακον, και το 
κελάδημα, αηδόνος, η πολλή η όρασις αετού αληθώς αξιάγαστα.

Εξαποστειλάριον,ήχος β', Τοις Μαθηταίς συνέλθομεν

Ως εκατόν ευρίσκονται, πόλεις νήσοι και όρη, και έως διακόσια, πράγματα 
και πενήντα, εδώ σ' αυτόν τον Κανόνα, κρασιά ρακιά καρποί και άλλα. 
Ευραίνεσθε και χαίρεσθε, Αδελφοί ταύτα πάντα, και τας καλάς, συμβουλιάς 
όμως τας εν τη βίβλω ταύτη αναγινώσκετε, και ζήτε εν Κυρίω.

Χριστιανών βασίλισσα, και αγάπη Μαρία, σοί το μικρόν βιβλίον μου, 
ανατίθημι τούτο, τα λογικά τάυτα δώρα, συ δε σκέπε και σώζε, τους τούτο
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αντιγράφοντας, αψευδώς και ασφάλτους, και συνεχώς, αγαπώντας τούτο 
αναγινώσκειν, εις ψυχικήν ωφέλειαν και χαράν της καρδίας.
Τέλος τω δε Θεώ ατελεύτητος δόξα.
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ι.Αρχείο Οικουμενικού Πατριαρχείου, Κώδικες Πατριαρχικής
Αλληλογραφίας.

Κώδικας ΙΔ ',  σελ. 224, 1833. «Υπόμνημα Σμύρνης Χρυσάνθου(από
Δυρραχίου) παυθέντος Σεραφείμ Ιουλίω ζ ' .»

Κώδικας ΙΔ ',  σελ.289,1837, Απρίλιος. «Υπόμνημα Προύσης Χρυσάνθου(από 
Σμύρνης) αντί του ήδη Εφέσου Ανθίμου, 1837». (μνεία των 
Υπομνημάτων:Αιμ. Τσακόπουλου, Επισκοπικοί Κατάλογοι κατά 
τους Κώδικας των Υπομνημάτων του Αρχειοφυλακίου του 
Οικουμενικού Πατριαρχείου, Ορθοδοξία 32(1957),σελ. 83,84 και 
90.

Κώδικας ΙΗ ' , σελ. 88, 1835, «Τω Σμύρνης Χρυσάνθω επαινετική ότι 
ανεμορφώθη ταις εντολαίς και περί του Ελληνικού Μετοχιού, 
Δεκεμβρίου 18, 1835».

Κώδικας ΙΗ ',  σελ. 129, 1836, «Τω Σμύρνης Χρυσάνθω περί της 
περιουσίας του θανόντος επισκόπου Λεοντίου(τιτουλαρίου εν 
Σμύρνη) ίνα μη αναμιχθή ποσώς, Απριλίου 28, 1836».

Κώδικας ΙΗ ',  σελ.142,1836, «Τω Σμύρνης Χρυσάνθω ίνα χρησιμοποιήση 
εις τον κατά των αυτόθι Λουθηροκαλβινιστών πολεμίων του 
τον ιατρόν Μαρτίνον Κλάδον, Μαΐου 27,1836».

Κώδικας ΙΗ ’ , σελ.175,(3 Οκτωβρίου 1836). «Τω Σμύρνης Χρυσάνθω ίνα 
παύση δουλεύων τω Μαμμωνά ίνα μη πάθη ως θρυλλείται, 
Οκτωβρίου 3, 1836».

Κώδικας ΙΔ ’ , σελ.289, 1837. «Υπόμνημα Προύσσης Χρυσάνθου (από 
Σμύρνης)αντί του ήδη Εφέσου Ανθίμου, Απρίλιος, 1837».

Κώδικας ΙΟ ',  σελ. 70-71, 24 Φεβρουάριου 1839, «Τω Προύσης Χρυσάνθω 
σφόδρα επιτϊμιον ότι αφήκε την νεολαίαν βοράν γενέσθαι των 
Λουθηροκσλβινιζόντων διδασκάλων».

Κώδικας ΙΘ ’ , σελ.107-108, 1839. «Τω Προύσης Χρυσάνθω γράψαντι ότι 
απέβαλε προτεσταντίζοντας διδασκάλους και βιβλία από των 
σχολείων, επιτίμησις ότι ουδεμίαν είχε καταβάλλει ποιμαντικήν 
περί τούτου φροντίδα,Απριλίου 16, 1839».

Κώδικας ΙΘ ',  σελ. 117, 1839. «Τω Προύσης Χρυσάνθω ότι ο
αλληλοδιδάκτης ούτε έρχεται, ειμή μισθούμενος προς 400 
γρόσια ως προεγράφη διά του επισυναπτομένου Βεζίρ 
Μεκτουπύ, Μάιος 9,1839».

Κώδικας ΙΟ ',  σελ.124, 1839. «Τω Προύσης Χρυσάνθω ότι στέλλεται ο 
ιερομόναχος Μεθόδιος ελληνικός διδάσκαλος, δυνόμενος 
κηρύττειν και τον θειον λόγον.Ιανουάριος 1839».

Α.ΑΝΕΚΔΟΤΕΣ ΠΗΓΕΣ
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Κώδικας ΙΘ ',  σελ.125,1839. «Τω Προύσης Χρυσάνθω ίνα έλθη ενταύθα 
και λογαριασθή μετά των δανειστών του ο εν Τριγλιά Στρατής 
X ' ' Ζαχαρίου Μπογιατζής, Μαΐου 26, 1839».

Κώδικας ΙΘ ',  σελ. 256, 1840. «Τω Προύσης Χρυσάνθω περί του αυτή 
επαρχία του διδασκάλων, ίνα εάν μη κατορθωθή η του 
Μεθοδίου μακρά διαμονή αμείψη αυτόν δι'ομοίου».

Κώδικας Κ Α ',  σελ.136 (1842). «Τω Προύσης Χρυσάνθω ίνα κρατή τα 
αρχαία, και καλή εν ταις Μητροπολιτικαίς συνελεύσεσι τους 
γεροντωτέρους, Οκτώβριος, 1842».

Κώδικας ΚΑ, σελ.173 (1843),«Γω Προύσης Χρυσάνθω αμελσύντι του 
ποιμνίου και των δικαίων του, επιτίμησις και προτροπή προς 
μεταβολήν, Ιανουαρίου 31,1843».

Κώδικας ΛΘ, σελ. 67. (1868), Διορισμός του Μητροπολίτη Χίου Γρηγορίου 
ως μέλους της Εφορείας της Μουσικής Σχολής του έτους 1868.

Κώδικας Κ Ε ',  σελ. 135, (1847), «Επιστολή προς τον Προύσσης
Κωνστάντιον».

2.Αρχείο Οικουμενικού Πατριαρχείου, Πρακτικά της Πατριαρχικής
Κεντρικής Εκκλησιαστικής Επιτροπής (Πρακτικά ΠΚΕκκλΕ).

Κώδικας ετών 1881-1898, Συνεδρίαση 18.2.1882, σελ. 21. Η ΠΚΕκκλΕ 
προτρέπει τον Εκκλησιαστικό Μουσικό Σύλλογο να αναιρέσει τη 
δημοσίευση διορισμού του «επόπτη των εκκλησιών»

Κώδικας ετών 1881-1898, Συνεδρίαση της 29.10.1887, σελ.102. Ορισμός 
του τόπου και του χρόνου εξέτασης των ιεροψαλτών της 
Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως.

Κώδικας ετών 1881-1898, Συνεδρίαση 15.4.1892, σελ.17. Ο Ιεροψάλτης 
Νικόλαος Παγανάς ζητά από την Επιτροπή να λάβει υπόψη τα 
περί μουσικής έργα αυτού.

Κώδικας ετών 1881-1898, Συνεδρίαση 9.9.1892, σελ. 193. Η Επιτροπή 
αποφαίνεται ότι «Το έργον του Παγανά διαφεύγει των 
αρμοδιοτήτων της ΠΚΕκκλΕ» και διορίζει ειδική επιτροπή 
αποτελούμενη από τον Πρωτοψάλτη Γ. Βιολάκη, τον 
Λαμπαδάριο Α. Νικολαΐδη τον Ευστράτιο Παπαδόπουλο και τον 
Α. Σπαθάρη, γνωστοποιώντας το θέμα στον Πατριάρχη.

Κώδικας ετών 1881-1898, Συνεδρίαση της 19.5.1893, σελ. 207. Ο 
Ιεροδιάκονος Ιερόθεος Τρανόπουλος ζητά έγκριση μετάφρασης 
Ακολουθιών πολλών εορτών που ετοίμασε ο ίδιος στην 
Τουρκική για τους Τουρκόφωνους Χριστιανούς της Μ. Ασίας.

Κώδικας ετών 1881-1898, Συνεδρίαση 15.9.1898, σελ.502. Προτείνεται η 
επί των ψαλτών αρμοδιότητα της ΠΚΕκκλΕ να περάσει στον 
Εκκλησιαστικό Μουσικό Σύλλογο με την ευλογία του
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Παναγιωτάτου. Ήδη είχε προηγηθεί διορισμός επόπτου ψαλτών 
από τον Εκκλησιαστικό Μουσικό Σύλλογο.

Κώδικας ετών 1898-1902, Συνεδρίαση 27.3.1898 σελ.7. Ο Νικόλαος 
Παπαδόπουλος, ιεροψάλτης εξαιτεί δικαιοσύνη για την 
«απροσδόκητον ως λέγει παρά την επιτροπήν παϋσιν του ως 
δεξιού ψάλτου της εν Γαλατό Εκκλησίας του Σωτήρος 
Χριστού».

Κώδικας ετών 1898-1902, Συνεδρίαση 16.4.1898. σελ. 9. Οι Επίτροποι 
του Ναού του Σωτήρος Χριστού καλούνται να πληρώσουν στον 
παυθέντα ιεροψάλτη Νικόλαο Παπαδόπουλο γρόσια 500, «ως 
παυθέντσς άνευ τινός εισοδήματος».

Κώδικας ετών 1898-1902, Συνεδρίαση 8.5.1898, σελ. 12, Αναγιγνώσκεται 
αίτηση των κατοίκων Ταταούλων που φέρει 165 υπογραφές με 
την οποία τον κατηγορούν για παραμέληση των καθηκόντων 
του, τον Αρχιερατικώς Προϊστάμενο της Κοινότητας Επίσκοπο 
Παμφίλου Μελισσηνό ζητώντας την απομάκρυνσή του. Η 
αίτηση απορρίπτεται ως «μη περιέχουσα σαφείς και ωρισμένας 
κατηγορίας κατά του επισκόπου».

Κώδικας ετών 1898-1902, Συνεδρίαση 5.6.1898, σελ. 19-20. Αίτηση 
ιεροψαλτών πρωτευούσης, οι οποίοι ζητούν από την Εκκλησία 
να καταδικάσει με Πατριαρχική και Συνοδική Εγκύκλιο το 
σύγγραμμα του Νικολάου Παγανά «Μουσική Παιδαγωγία». 
Στην ίδια συνεδρίαση αναγιγνώσκεται αίτηση του Παγανά με 
την οποία ζητά να μη συμπεριλαμβάνονται στην Επιτροπή που 
θα συσταθεί για το πόνημά του οι υπογράψαντες την 
παραπάνω αίτηση ιεροψάλτες της Πόλης.

Κώδικας ετών 1898-1902, Συνεδρίαση 19.6.1898 σελ. 24. Παραίτηση του 
Κ. Ζαχαριάδη, μέλους της επιτροπής που ορίστηκε για το 
σύγγραμμα του Παγανά. Είχαν προηγηθεί και οι παραιτήσεις 
και των άλλων μελών της Επιτροπής.

Κώδικας ετών 1898-1902, Συνεδρίαση 9.10.1898, σελ. 43. Ο Νικόλαος 
Παγανάς απολογείται για το σύγραμμά του και ζητά να 
απορριφθούν οι αναφορές των ιεροψαλτών κατά της 
«Μουσικής Παιδαγωγίας». Η αίτηση των ιεροψαλτών 
παραπέμπεται από τον Πατριάρχη προς τον Εκκλησιαστικό 
Μουσικό Σύλλογο Κωνσταντινουπόλεως για τα περαιτέρω.

Κώδικας ετών 1898-1902, Συνεδρίαση 28.9.1901, σελ. 242. Η Επιτροπή 
συζητά το ενδεχόμενο να κληθούν από διάφορους ναούς της 
Αρχιεπισκοπής «Ιεροψάλται, Δομέστιχοι και Κανονάρχες, νέοι 
την ηλικία», προκειμένου να φοιτήσουν στις τρεις τριτάξιες 
Ιερατικές Σχολές που ίδρυσε επαρχίες του Οικουμενικού
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Θρόνου και έτσι να καταστεί δυνατή η στελέχωση του 
ενοριακού κλήρου με νέους ιερείς.

Κώδικας ετών 1898-1902χΣυνεδρίαση 3.5.1902, σελ. 266,267. Ο Σ.
Αβαγιανός από την Μυτιλήνη πληροφορείται «εξωδίκως» την 
απόρριψη του συγγράμματος αυτού από τον Εκκλησιαστικό 
Μουσικό Σύλλογο και ζητά να απολογηθεί ενώπιον του 
Πατριάρχη. Το θέμα του παραπέμπεται και πάλι στον ΕΜΣ. Η 
Επιτροπή συζητά ακόμη και το θέμα του ιεροψάλτη Τόπ-Καπού 
Πέτρου Μιχαηλίδη που παύτηκε ως «μέθυσος και υβριστής».

Κώδικας ετών 1898-1902, Συνεδρίαση 14.6.1902, σελ. 278. Με έκθεσή 
του ο Εκκλησιαστικός Μουσικός Σύλλογος απορρίπτει το 
σύγγραμμα του εκ Μυτιλήνης ιεροψάλτη Σύμου Αβαγιανού που 
είχε μελετήσει η Ειδική Τεχνική του Επιτροπή. Η ΠΚΕκκλΕ όμως 
κρίνει ότι θα πρέπει να αναφέρονται επακριβώς οι ελλείψεις 
του συγγράμματος και όχι αόριστα. Έτσι παρακαλεϊ τον 
Σύλλογο να υποβάλει τους «λόγους της μη εγκρι'σεως» και το 
αποστέλλει πάλι στο Προεδρείο του ΕΜΣ.

Κώδικας ετών 1908-1913, Συνεδρίαση της 28.5.1910, σελ. 48. Εγκρίνεται 
η σύσταση ειδικής Επιτροπής κατόπιν προτάσεως του Παμφίλου 
Μελλισηνού προκειμένου να μελετηθεί το μουσικό σύστημα 
του Σταματιάδη.

Κώδικας ετών 1908-1913, Συνεδρίαση της 4.5.1912. σελ. 162. Ο μουσικός 
ιερέας Συμεών Μανασσείδης υποβάλλει «Ακολουθία επι τη 
Αλώσει» για να εγκριθεί από την Επιτροπή. Η Επιτροπή δέχεται 
να την μελετήσει και να αποφασίσει.

Κώδικας ετών 1913-1916, Συνεδρίαση 4.10.1913, σελ. 3. Διαμάχη του 
Επισκόπου Παμφίλου Μελισσηνού με την Κοινότητα Ταταούλων 
για οικονομικά θέματα. Η ΠΚΕκκλΕ του κάνει συστάσεις να 
είναι προσεκτικός.

Κώδικας ετών 1913-1916,Συνεδρίαση 18.10.1913, σελ.10. Ο Επίσκοπος 
Παμφίλου Μελισσηνός κατηγορείται για παρ' ενορίαν πράξεις.

Κώδικας ετών 1913-1916 Συνεδρίαση 1.11.1913, σελ. 37. Οι παράγοντες 
Ενορίας των Ταταούλων της Πόλης αναφέρονται στα Τιμολόγια
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των ιεροπραξιών. 0  Παμφίλου Μελισσηνός απουσιάζει από τη 
Συνεδρίαση.

Κώδικας ετών 1913-1916, Συνεδρίαση 13.12.1913. σελ. 46. Η Ενορία του 
Αγίου Δημητρίου Ταταούλων ζητά την μετάθεση του 
Αρχιερατικώς Προϊσταμένου της Κοινότητος Ταταούλων κ. 
Μελισσηνού.

Κώδικας ετών 1913-1916, Συνεδρίαση 26.3.1914, σελ.58. Με επιστολή του 
προς την ΠΚΕκκλΕ ο Δημήτριος Αντωνίου καταγγέλλει τον 
Δημήτριο Μπαλαμπάνη, ότι κατήρτισε χορό εκ κορασίδων του 
εκεί Παρθεναγωγείου «ίνα ψάλλη τους τελευταίους 
Χαιρετισμούς εις τον 'Αγιον Μηνά Υψωμαθείων». Μετά από 
αυτό «Ενεκρίθη ίνα εξακριβωθεί αρμοδίως αν αυτά είναι 
αλήθεια».Εγκρίθηκε επίσης vd επαναληφθεί η Εγκύκλιος 
(1913,αρ.2030) που εκδόθηκε πέρυσι για«απαγόρευση της 
συμμετοχής των κορασίδων στον Επιτάφιο Θρήνο».

Κώδικας ετών 1913-1916, Συνεδρίαση 31.3.1914, σελ. 64,65.
Προσκαλούνται οι Ψάλτες του Πατριαρχικού ναού και
εμφανίζονται ενώπιον της Επιτροπής. Προτρέπονται προς το 
συμφέρον της σεμνής ψαλμωδίας στον Πατριαρχικό Ναό να 
καταρτίσουν καλό χορό κανοναρχών από καλλίφωνους 
μαθητές της Εκκλησιαστικής Μουσικής Σχολής.

Κώδικας ετών 1913-1916, Συνεδρίαση 8.8.1914, σελ. 113. Ο Ιεροψάλτης 
του ιερού Ναού Παναγίας Καφατιανής του Γαλατά I.
Βασιλειάδης υποβάλλει παραίτηση διότι αρνήθηκε να 
«συμμορφωθεί προς το επικρατήσασαν καθεστώς κατά το 
οποίον η ακολουθία του Νυμφίου κατά την Μ. Τρίτην ψάλλεται 
δίς». Η ΠΚΕκκλΕ διατάσσει την επαναπρόσληψη του εν λόγω 
ψάλτη καθότι έχει και τακτικό Συμβόλαιο.

Κώδικας ετών 1913-1916, Συνεδρίαση 22.8.1914. σελ.118. Ο
Πρωτοψάλτης της Παναγίας Καφατιανής του Γαλατά Ευστάθιος 
Τιμωνίδης διαμαρτύρεται για τον αναδιορισμό του I. Βασιλειάδη 
καθότι ο ίδιος και ο αριστερός Ψάλτης Δ. Βασιάδης είχαν 
προσληφθεί με επίσημο πρακτικό του Ναού που είχε 
καταχωρηθεί στους Κώδικες του Ναού. Η ΠΚΕκκλΕ αποφασίζει 
να αναστείλει προηγούμενη απόφασή της για επαναδιορισμό 
του I. Βασιλειάδη.

Κώδικας ετών 1913-1916, Συνεδρίαση 19.2.1915, σελ. 200. Η Επιτροπή 
καλεί τον β ' ψάλτη του Νεοχωρίου προκειμένου να συζητηθεί 
ο διορισμός του.

Κώδικας ετών 1913-1916, Συνεδρίαση 2.4.1915, σελ. 224. Ο Γραμματέας 
και Πρωτοψάλτης του Ναού της Ευαγγελίστριας Πολυχρόνιος 
Παχείδης διαμαρτύρεται εγγράφως για την παύση αυτού από 
την Επιτροπή της Κοινότητας.
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Κώδικας ετών 1913-1916, Συνεδρίαση της 9.4.1915. σελ. 228. Ο 
Πολυχρόνιος Παχείδης Ιεροψάλτης και Γραμματέας της 
Κοινότητας Ευαγγελίστριας ενώπιον της ΠΚΕκκλΕ στην 
διαμαρτύρεται για την παύση του από τον Ναό της 
Ευαγγελίστριας και τον διορισμό στη θέση του Νικολάου 
Ραιδεστινού με την αιτιολογία ότι τώρα αυξήθηκαν τα έσοδα 
του Ναού. Η Επιτροπή κρίνει ότι οι ψάλτες ως κληρικοί 
υπάγονται σ' αυτή, ότι άνευ λόγου παύτηκε ο Π. Παχείδης 
και ότι επανέρχεται στο ναό με την σύσταση της Π.Κ.Εκκλ. 
Επιτροπής να καταρτισθούν χοροί «εκ κανοναρχών και 
δομεστίκων» στον παραπάνω ναό.

Κώδικας ετών 1913-1916,Συνεδρίαση 22.5.1915, σελ. 210. Παύεται από 
την ΠΚΕκκλΕ ο ψάλτης του Ναού 'ιΞξ Μαρμάρων για 
παραμέληση των καθηκόντων του.

Κώδικας ετών 1913-1916, Συνεδρίαση 13.7.1915. σελ. 273-276, 
Προεδρεύων ο Αγκύρας Γερβάσιος, «Διατάξεις περί διοικήσεως 
και εποπτείας των ψαλτών και δομεστίκων της Αρχιεπισκοπής 
Κωνσταντινουπόλεως». Αποτελούνται από 14 άρθρα που 
αναφέρονται στα προσόντα των ψαλτών τα οποία θα μπορεί να 
πιστοποιεί και η Επιτροπή, στους διορισμούς, την παύση, τις 
τυχόν διαφορές με τις εκκλησιαστικές επιτροπές, αλλά και σε 
άλλα ζητήματα των ψαλτών της Πόλης. Προηγείται εγκύκλιος 
προς τους Ναούς της Αρχιεπισκοπής.

Κώδικας ετών 1913-1916, Συνεδρίαση 24.12.1915. σελ. 308- 309. Ο 
δεξιός Ιεροψάλτης του ναού του Βελιγραδιού Αναστάσιος 
Μπαλαμπάνης αναγκάστηκε να απουσιάσει από τα καθήκοντα 
του λόγω προσκλήσεώς του υπό τα όπλα και ενώ τοποθετεί 
αντικαταστάτη στο αναλόγιο, η Επιτροπή του ναού τον 
απομακρύνει, παρόλο που ο ίδιος έχει σχετικό συμβόλαιο με το 
ναό. Ο παραπάνω ζητά να του αποδοθεί δικαιοσύνη σύμφωνα 
με τις περί Ψαλτών Διατάξεις της Πατριαρχικής Κεντρικής 
Εκκλησιαστικής Επιτροπής.

Κώδικας ετών 1913-1916, Συνεδρίαση 10.3.1916, σελ. 404-405. Ο Μέγας 
Αρχιδιάκονος του Πατριαρχείου ανακοινώνει στη ΠΚΕκκλΕ ότι 
στον ναό του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης ο δεξιός ψάλτης 
Αντώνιος Σύρκας έψαλλε με τον χορό των Κανοναρχών το 
τροπάριο «Την Ωραιότητα» κατά το «Σταματίδειον» σύστημα. 
Ο Αντώνιος Σύρκας αναφέρει ότι έψαλλε κατά το «από διετίας 
εν επικρατούν σύστημα του Βασιλείου Ονουφριόδη», το οποίο 
παραλλάσσει τα κλασικά μαθήματα.
Η ΠΚΕκκλΕ εγκρίνει ακόμη να προσκληθούν οι ιεροψάλτες Κ. 
Πρίγκος, Β. Καμαράδος και Ν. Ραιδεστινός προκειμένου να
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εγγραφούν στο Μητρώο του Εκκλησιαστικού Μουσικού 
Συλλόγου.

Κώδικας ετών 1913- 1916, Συνεδρίαση 21.7.1916, σελ. 466,467.
Επεισόδιο στο Ναό του Σωτήρος Χριστού στο Γαλατά. Ο 
Αριστερός ψάλτης ψάλλει με γραπτή εντολή της ΓΙΚΕκκλΕ, η 
οποία όμως δε γίνεται αποδεκτή από τους επιτρόπους του ναού 
καθότι δε φέρει υπογραφή του Πατριάρχου. Έτσι κατά τη 
διάρκεια της Λειτουργίας ο Δεσπότης και η επιτροπή καλούν 
αστυνόμο ο οποίος εκδιώκει τον ψάλτη κατά την διάρκεια της. 
Αποφασϊζεται να κληθούν οι Ιερείς του Ναού για κατάθεση.

Κώδικας ετών 1913-1916, Συνεδρίαση 15.9.1916, σελ. 502-503. Με την 
ευκαιρία της συζήτησης του νέου Κανονισμού της ΠΚΕκκλΕ 
τίθεται το θέμα της εποπτείας των ψαλτών της Αρχιεπισκοπής 
Κωνσταντινουπόλεως. Διεξάγεται συζήτηση για το αν θα πρέπει 
να υπαχθεί εξ ολοκλήρου ο κλάδος των ψαλτών στην 
ΠΚΕκκλΕ. Η Επιτροπή αποφασίζει το ζήτημα να τεθεί στον 
Πατριάρχη.
Καταγγέλλεται από τον Άγιο Κωνσταντείας ο δεξιός Δομέστικος 
του Ναού του Σωτήρος Χριστού Γαλατά διότι εγκατέλειψε την 
θέση του χωρίς την άδεια της εκκλησιαστικής επιτροπής του 
ναού.

Κώδικας ετών 1916-1919, Συνεδρίαση 24.1.1916, σελ. 247. Ο Δ.
Καραγιαννόπουλος, Β ' Δομέστικος του Πατριαρχικού Ναού 
διαμαρτύρεται γιατί δεν προήχθη σε Α ' Δομέστικο του 
Πατριαρχικού Ναού στην θέση του παραιτηθέντος παρ' όλο που 
είχε τα προσόντα.

Κώδικας ετών 1916-1919, Συνεδρίαση 19.1.1917, σελ. 18,19. Επιβάλλεται 
οκταήμερη αργία στον ιεροψάλτη Νικόλαο Ραιδεστινό της 
Ευαγγελίστριας προπόδων Ταταούλων λόγω «δυστρόπου 
χαρακτήρος». Δεν είχε φερθεί καλά προς την εκκλησιαστική 
επιτροπή της Κοινότητας.

Κώδικας ετών1916-1919, Συνεδρίαση 23.2.1917, σελ. 36,37. Ο Νηλεύς 
Καμαράδος κατηγορεί ενώπιον της Επιτροπής τον Αρχιμανδρίτη 
Παγκράτιο ότι «συζούσε με μια κυρία στα κελιά του Ναού».Ο 
Παγκράτιος έκαμνε πολύ συχνά παρατηρήσεις στον Καμαράδο 
σχετικά με ψαλτικά θέματα.

Κώδικας ετών 1916-1919, Συνεδρίαση 13.4.1917, σελ. 58,59,61. Γίνεται 
αναφορά στη Συνεδρίαση της 24πζ Μαΐου του 1914 της Ιεράς 
Συνόδου του Οικ. Πατριαρχείου κατά την οποία καταδικάστηκε 
το «κανταδορικό μουσικό σύστημα του Σταματιάδη». Η
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Επιτροπή δέχτηκε την πρόταση σύμφωνα με την οποία ο 
Σταματιάδης πρέπει να συμμορφωθεί προς την διαταγή της 
Μεγάλης Πρωτοσυγκελλϊας. Ακόμη διαβάζεται ενώπιον της 
Επιτροπής καταγγελία του Μεγάλου Πρωτέκδικου ο οποίος είχε 
ακούσει τον Σταματιάδη να προγυμνάζει πολυμελή χορό 
ανδρών και παίδων στο Ναό του Αγίου Ιωάννου Γαλατά. Στην 
ίδια Συνεδρίαση καταδικάζεται η καινοτομία κατά τον Όρθρο 
της Μεγάλης Παρασκευής (μικτή ψαλμωδία) και τονίζεται η 
αντίθεση αυτής προς την παραπάνω απόφαση της Ιεράς 
Συνόδου.

Κώδικας ετών 1916-1919, Συνεδρίαση, 27.4.1917 σελ. 63. Η ΠΚΕκκλΕ 
εγκρίνει το διορισμό του ιεροψάλτη Πάτροκλου Γεωργιάδη ως 
Α ’ Δομέστικου στο Ναό Παναγίας Καφατιανής Γαλατά.

Κώδικας ετών 1916-1919, Συνεδρίαση 10.8.1917, σελ.138-140.
Αντιμετωπίζεται το θέμα της αυτονομίας του Εκκλησιαστικού 
Μουσικού Συλλόγου με αφορμή τη μη πληρωμή οφειλομένου 
χρηματικού ποσού στο Λαμπαδάριο Ευστάθιο Βιγγόπουλο.

Κώδικας ετών 1916-1919 Συνεδρίαση 18.8.1917, σελ. 135. Ο
Εκκλησιαστικός Μουσικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως με 
επιστολή του ρωτά αν είναι υπό την εξάρτηση της ΠΚΕκκλΕ. 
Το θέμα που επίσης απασχολεί τον Σύλλογο είναι το αν 
μπορούν να εφαρμοστούν τα άρθρα του Κανονισμού του 
Συλλόγου δίχως την εξάρτηση από την Επιτροπή.

Κώδικας ετών 1916-1919,Συνεδρίαση, 8.2.1918. σελ. 152, 153,154. Ο 
Ιεροψάλτης Β. Ονουφριάδης με επιστολή του αναφέρει στην 
Επιτροπή τους λόγους για τους οποίους έψαλλε τα «γράμματα» 
της Πεντηκοστής σε χειροτονία ιερέως, ζητώντας παράλληλα 
συγνώμη από την ΠΚΕκκλΕ. Επιτροπή αποφασίζει να κληθεί ο 
ιεροψάλτης αυτοπροσώπως προκειμένου να δώσει εξηγήσεις.

Κώδικας ετών 1916-1919, Συνεδρίαση της 1.2.1919, σελ. 239. Διαμάχη 
του Πρωτοψάλτου και Δομεστίκων. Οι Δομέστικοι Α ' και Β' 
ζητούν να τιμωρηθεί ο Πρωτοψάλτης, γιατί δεν εφήρμοσε ή 
δεν επηρέασε τις προαγωγές.

Κώδικας ετών 1916-1919, Συνεδρίαση 8.2.1919, σελ. 244. Η 
Εκκλησιαστική Επιτροπή Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης 
Πέρα παύει τον ιεροψάλτη Αντώνιο Σύρκα, λόγω Ελληνικής 
Υπηκοότητας. Ο ίδιος ζητά να επαναπροσληφθεί.

Κώδικας ετών 1916-1919, Συνεδρίαση 26.6.1919, σελ. 301-302.
Αναταραχές στο Ναό Αγίου Νικολάου του Γαλατά για θέματα 
Ιεροπραξιών με συμμετοχή Επιτρόπων και ψαλτών του ναού 
και του Αρχιερέως.

Κώδικας ετών 1916-1919, Συνεδρίαση 3.7.1919, σελ. 301. Σύσταση- 
απαίτηση στους Ιάκωβο Ναυπλιώτη, Πρωτοψάλτη και Ευστάθιο

389



Βιγγόπουλο, Λαμπαδάριο να καταρτίσουν το ταχύτερον χορούς 
για «το γόητρον του Πατριαρχικού Ναού και των ιδίων».

Κώδικας ετών 1916-1919, Συνεδρίαση 26.8.1919, σελ. 347,348. Η 
εκκλησιαστική επιτροπή του ναού του Αγίου Νικολάου του 
Γαλατά με επιστολή της αναφέρει στην ΠΚΕκκλΕ ότι ο Ιωάννης 
Αγαθάκης διορίστηκε προσωρινός αριστερός ψάλτης του Ναού. 
Η Εκκλησιαστική Επιτροπή της ενορίας Βαλίνου ζητά τη 
χειροτονία του ιεροψάλτη Φωτίου Παπαδοπούλου ως διακόνου 
της ενορίας. Η ΠΚΕκκλΕ απορρίπτει την αίτηση«μ/7 υπάρχοντος 
Πατριάρχου» και επειδή η ενορία είναι μικρή.

Κώδικας ετών 1916-1919, Συνεδρίαση 3.9.1919, σελ. 354-355. Εγκρίθηκε 
να αναγνωσθεί ο Κανονισμός των Ιεροψαλτών της 
Κωνσταντινουπόλεως που είχε υποβληθεί, κατά την προσεχή 
Συνεδρίαση της Επιτροπής προκειμένου να εγκριθεί.
Ο Βασίλειος Ονουφριάδης υποχρεούται να καταβάλλει το 
αντίτιμο των 75 βιβλιαρίων του Επιταφίου Θρήνου,

Κώδικας ετών 1916-1919, Συνεδρίαση 21.10.1919, σελ. 346. Κάποιος 
«πιστός» γρονθοκοπεί τον ιερέα κατά την διάρκεια της θείας 
Λειτουργίας. Ο Ιερεύς φωνάζει «Βγάλτε έξω τον Εωσφόρο».

Κώδικας ετών 1919-1923, Συνεδρίαση 26.2.1920, σελ. 55,56, 57. Το 
Προεδρείο του Συνδέσμου Ιεροψαλτών Κωνσταντινουπόλεως 
υποβάλλει έκθεση προς την ΠΚΕκκλΕ στην οποία αναφέρεται 
ότι παρά τα σχετικά άρθρα του Κανονισμού του Συνδέσμου 
Ιεροψαλτών Κωνσταντινουπόλεως πολλοί ψάλτες διορίζονται 
σε ναούς από τις εκκλησιαστικές επιτροπές και εν αγνοία της 
ΠΚΕκκλΕ. Παρακαλούν την Επιτροπή να συστήσει στις 
εκκλησιαστικές επιτροπές των Κοινοτήτων της Πόλης να 
εφαρμόσουν πλήρως τα περί παύσεως και διορισμού των 
ψαλτών διατάξεις του Κανονισμού της ΠΚΕκκλΕ, η οποία εν 
συνεχεία ζητά από τον Αντιπρόεδρο Ε. Βιγγόπουλο που είναι 
παρόν,να αποστείλει Κατάλογο των Επιτροπών των Κοινοτήτων 
αλλά και των Ψαλτών που δε συμμορφώνονται προς τις 
Διατάξεις.
Επεισόδιο σε κηδεία στο ναό του Αγίου Κωνσταντίνου 
Υψωμαθείων.

Κώδικας ετών 1919-1923, Συνεδρίαση 4.3.1920, σελ. 60. Μετά από 
παράσταση των Ψαλτών του Πατριαρχικού ναού I. Ναυπλιώτη 
και Ε. Βιγγόπουλου η Επιτροπή αποφασίζει να συστήσει στους 
Ιεροψάλτες Β. Ονουφριάδη, Α. Σύρκα και Δ. Βαφειάδη να 
συνεργαστούν με το Σύνδεσμο Ιεροψαλτών.
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Κώδικας ετών 1919-1923, Συνεδρίαση 15.4.1920, σελ. 72. Ο δεξιός 
ψάλτης του Σωτήρος Χριστού Γαλατά με μηνιαίο μισθό 125 
λίρες αναλαμβάνει να βελτιώσει τους χορούς της εν λόγω 
Εκκλησίας.

Κώδικας ετών 1919-1923, Συνεδρίαση 27.4.1920, σελ. 77. Ο Σύνδεσμος 
Ιεροψαλτών ζητά αρμοδιότητα που ανήκει στην ΠκεκκλΕ και 
την ευχαριστεί για την υποστήριξή της προς το Σύνδεσμο 
Ιεροψαλτών.

Κώδικας ετών 1919-1923 Συνεδρίαση 5.5.1920, σελ. 80.Αλληλογραφία 
του Συνδέσμου Ιεροψαλτών Κωνσταντινουπόλεως με την 
ΠΚΕκκλΕ. Οι διαφορές μεταξύ ψαλτών και εκκλησιαστικών 
επιτροπών επιλύονται ειρηνοδίκως από την ΠΚΕκκλΕ.

Κώδικας ετών 1919-1923, Συνεδρίαση 3.6.1920, σελ. 94,95,96.
Παρίσταται στη συνεδρίαση τριμελής Επιτροπή του Συνδέσμου 
ιεροψαλτών Κωνσταντινουπόλεως αποτελούμενη από τους Α. 
Σύρκα, Β. Ονουφριάδη και Γ. Γεωργιάδη και ζητά από την 
ΠΚΕκκλΕ να δοθεί το δικαίωμα στον Σύνδεσμο να επιλύει αυτός 
«ειρηνοδίκως» τις διαφορές των ψαλτών με τις εκκλησιαστικές 
επιτροπές. Η ΠΚΕκκλΕ εμμένει στην προηγούμενη απόφασή 
της να επιλύει η ίδια τις διαφορές των παραπάνω. Ο Α. Σύρκας 
καταγγέλλει τον Α ' Δομέστικο του πατριαρχικού ναού Χαρίλαο 
Φιλανθίδη γιατί έστειλε υβριστική επιστολή στο Σύνδεσμο. 
Παρίσταται ο Κ. Πρίγκος, δεξιός ψάλτης της Αγίας Τριάδος 
ενώπιον της ΠΚΕκκλΕ και αναφέρει ότι η εκκλησιαστική 
επιτροπή του παραπάνω ναού «εζήτει αφορμάς ίνα προσβάλλει 
αυτόν και τον εξαναγκάση εις παραίτησιν» και γΓαυτό το λόγο 
μετέβη στην Παναγία Καφατιανή. Η Επιτροπή τον επιτιμά διότι 
εγκατέλειψε την θέση του άνευ προειδοποιήσεως.

Κώδικας ετών 1919-1923, Συνεδρίαση 10.6.1920, σελ. 96. Παρίστανται το 
τέως και το εν ενεργεία Προεδρείο του Συνδέσμου των 
ιεροψαλτών.Η ΠΚΕκκλΕ αποφασίζει να συναντηθούν
προκειμένου να συζητήσουν τα των συνδρομών των 
ιεροψαλτών.
Η ΠΚΕκκλΕ δεν αποδέχεται την παραίτηση του Ε. Βιγγόπουλου 
από την αντιπροεδρία του Συνδέσμου Ιεροψαλτών
Κωνσταντινουπόλεως. Γίνεται σύσταση στον X. Φιλανθίδη «να 
γράψη μετά περισσοτέρας λεπτότητος και ευγενείας» προς το 
Σύνδεσμο Ιεροψαλτών.
Παρίστανται ο Πρωτοψάλτης και ο Λαμπαδάριος του 
Πατριαρχικού Ναού και η ΠΚΕκκλΕ τους ανακοινώνει την 
απόφασή της «Περί καταρτισμού καταλλήλου χορού εν τω 
Πατριαρχικώ Ναώ».
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Κώδικας ετών 1919-1923, Συνεδρίαση 24.6.1920, σελ. 102, Ο Επίσκοπος 
Μυρέων Φιλόθεος παρακολουθεί τη Συνεδρίαση των 
προεδρείων του Συνδέσμου Ιεροψαλτών, σύμφωνα με 
προηγούμενη απόφαση της ΠΚΕκκλΕ.

Κώδικας ετών 1919-1923 Συνεδρίαση 15.7.1920, σελ. 114, 115. Ο 
Σύνδεσμος Ιεροψαλτών Κωνσταντινουπόλεως διαμαρτύρεται 
για την πρόσληψη του Ν. Βλαχόπουλου ως δεξιού ψάλτου του 
Ναού Αγίας Τριάδος Πέραν, καθότι δεν είναι μέλος του 
Συνδέσμου.
Η ΠΚΕκκλΕ διαπιστώνει ότι δεν εφαρμόζονται οι Διατάξεις 
«Περί της διοικήσεως και εποπτείας των ιεροψαλτών» και 
εγκρίνει να αποσταλεί Εγκύκλιος της Μ. Πρωτοσυγκελλίας 
«συνιστώσα την αυστηρόν εφαρμογήν των εν λόγω 
διατόξεων».0 Δημήτριος Μπαλαμπάνης, δεξιός ιεροψάλτης 
Μπαλατά διαμαρτύρεται για την «αδικαιολόγητον και άδικον 
παύσιν».

Κώδικας ετών 1919-1923, Συνεδρίαση 22.7.1920, σελ.118, 123,124,125.
Συζήτηση της υπόθεσης του Δημ. Μπαλαμπάνη. Παρέστη ο 
ίδιος και ένας επίτροπος του Ναού του Μπαλατά. Η παύση του 
έγινε εξ αιτίας δημοσιευμάτων στις εφημερίδες εναντίον της 
επιτροπής. Ο Μπαλαμπάνης δηλώνει ότι δεν ενέχεται στο θέμα 
και η επιτροπή παραπέμπει το θέμα στη Μεγάλη 
Πρωτοσυγκελλία.
Ο δεξιός ψάλτης του Ναού Αγίας Τριάδος Ν. Βλαχόπουλος 
δέχεται να υποβληθεί στις νόμιμες διατυπώσεις που 
απαιτούνται για την αναγνώριση του διορισμού του.
Αντίγραφο του Κανονισμού περί των καθηκόντων του Επόπτου 
των Εκκλησιών. Ο Τοποτηρητής του Οικουμενικού Θρόνου ο 
Προύσης Δωρόθεος επιβαιβεοί: «Κανονισμός περί των
καθηκόντων του Επόπτου των ιερών Ναών της Αρχιεπισκοπής 
Κωνσταντινουπόλεως, Αρ. Πρωτοκόλλου 5318».

Κώδικας ετών 1919-1923, Έκτακτη Συνεδρίαση 25.7.1920, σελ. 127 και 
134-143. Συζήτηση του «Κανονισμού περί διαβαθμίσεως των 
ενοριών και περί διαβαθμίσεως δικαιωμάτων και επιδομάτων 
του ενοριακού κλήρου» που ψηφίστηκε από την Αγία και Ιερά 
Σύνοδο του Πατριαρχείου. (Σελ. 134-143:Τα 39 άρθρα του 
Κανονισμού.

Κώδικας ετών 1919-1923, Συνεδρίαση 5.8.1920. Σελ. 149, Ο δεξιός 
ψάλτης του Ναού της Ξηροκρήνης διαμαρτύρεται για τον 
υποβιβασμό του μισθού του από 20 σε 10 λίρες Τουρκίας.
Η Αγία και Ιερά Σύνοδος συνιστά με σημείωμά της προς την 
ΠΚΕκκλΕ να μελετήσει το ζήτημα του καταρτισμού χορών. Η 
ΠΚΕκκλΕ αποφασίζει να απαντήσει με επιστολή λέγοντας ότι «η
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Επιτροπή επανειλημμένως προσεκάλεσε τους Πρωτοψάλτας του 
Πατριαρχικού Ναού, οίτινες υπεσχέθησαν ότι θα καταρτίσωσι 
χορόν».

Κώδικας ετών 1919-1923, Συνεδρίαση 23.9.1920, σελ.179. Το Διοικητικό 
Συμβούλιο του Συνδέσμου των Ιεροψαλτών 
Κωνσταντινουπόλεως ανακοινώνει ότι μελέτησε το θέμα του 
καλύμματος των ιεροψαλτών.

Κώδικας ετών 1919-1923, Συνεδρίαση 10.1.1921, σελ. 203-204. Ο δεξιός 
ψάλτης του Σωτήρος Γαλατά Ζαχαρίας Κωνσταντινίδης 
αναφέρει ότι η εκκλησιαστική επιτροπή του Ναού τον 
εξαναγκάζει να εγκαταλεϊψει την θέση του. Ο Σύνδεσμος 
Ιεροψαλτών διαμαρτύρεται για την παύση του αριστερού 
ψάλτου Παναγίας Καφατιανής Πατρόκλου Γεωργιάδου.

Κώδικας ετών 1919-1923 Συνεδρίαση 25.8.1921,σελ.271. Παρίστανται ο 
Πρωτοψάλτης I. Ναυπλιώτης και ο Λαμπαδάριος Ε. 
Βιγγόπουλος και η ΠΚΕκκλΕ τους συνιστά να φροντίσουν να 
βελτιώσουν τους Πατριαρχικούς χορούς. Αναθέτει την εποπτεϊα 
των πατριαρχικών χορών στον Μ. Αρχιδιάκονο.
Αναφορά της εκκλησιαστικής επιτροπής Βεβεκίου κατά του 
δεξιού ιεροψάλτου ο οποίος ήθελε να περιαχθεί ο δίσκος του 
κατά την διάρκεια του Χερουβικού, στη γιορτή της Παναγίας. Ο 
Ιεροψάλτης εγκατέλειψε την θέση του μετά το Ευαγγέλιο και 
«έγινε αιτία σκανδάλου».

Κώδικας ετών 1919-1923, Συνεδρίαση 19.1.1922. σελ. 301-302. Συζήτηση 
του θέματος του ιεροψάλτου Βελιγραδιού Θ. Μοσχοπούλου για 
την παύση του από την εκκλησιαστική επιτροπή του ναού, 
καθότι εκτελούσε «ανελλιπώς τα καθήκοντα του». Είχε αρνηθεί 
να ψάλλει το Πάσχα, εάν δεν επικυρώνονταν τα συμβόλαιά 
του. Η ΠΚΕκκλΕ αποφασίζει «όπως ο παυθείς ιεροψάλτης 
εξακολουθεί να θεωρείται κατέχων την θέσιν του μέχρις ου η 
εκκλησιαστική Επιτροπή Βελιγραδιού εξεύρει κατάλληλον 
ψάλτην εγκρινόμενον υπό της ΠΚΕκκλΕ».

Κώδικας ετών 1919-1923, Συνεδρίαση 27.1.1922, σελ. 305. Έγκριση 
διορισμού από την ΠΚΕκκλΕ άλλου ιεροψάλτου Βελιγραδιού.

Κώδικας ετών 1919-1923 Συνεδρίαση 28.4.1922, σελ. 331 Εγκρίνεται να 
προσκληθεί την προσεχή Τετάρτη ο Α ' ψάλτης της Αγίας 
Τριάδος Κ. Πρίγγος «διά το ζήτημα του χρέους αυτού προς την 
Εκκλησιαστικήν Επιτροπήν της Παναγίας Καφατιανής».

Κώδικας ετών 1919-1923 Συνεδρίαση 4.5.1922, σελ. 335. Η εκκλησιαστική 
Επιτροπή του ναού Αγίας Τριάδος παρακρατεί από τον μισθό 
του Κ. Πρίγγου, δεξιού ψάλτη αυτής το ποσό των 10 λιρών 
Τουρκίας μέχρι την αποπληρωμή του χρέους του προς την 
επιτροπή της Παναγίας Καφατιανής. Η ΠΚΕκκλΕ εγκρίνει η
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απόφαση και αποφασίζει να κοινοποιηθεί στην κεντρική Εφορία 
του Πέρα.

Κώδικας ετών 1919-1923 Συνεδρίαση 13.7.1922, σελ. 349-350, Η 
ΠΚΕκκλΕ αποφασίζει ότι «ο διορισμός Ιεροψαλτών γίνεται διά 
του προεδρείου του [Συνδέσμου Ιεροψαλτών] υπό της 
ΠΚΕκκλΕ. Πάσα διαφορά αναφυομένη μεταξύ ιεροψαλτών και 
επιτρόπων των Ιερών Ναών είτε λόγω μισθού είτε λόγω 
παύσεως κανονίζεται ενώπιον της του Προεδρείου του 
Συνδέσμου (Ιεροψαλτών) δυναμένου να υποβάλει εις αυτήν 
την γνώμην του επί της εν λόγω διαφοράς». Εγκρίνεται επίσης 
η προσθήκη τριών ακόμη άρθρων στον Κανονισμό του 
Συνδέσμου των Ιεροψαλτών.

Κώδικας ετών 1919-1923 Συνεδρίαση 27.7.1922, σελ.351-352. Η 
ΠΚΕκκλΕ παραπέμπει την διαφορά μεταξύ του ιεροψάλτου 
Κωνσταντίνου Ζαχαριάδου και της εκκλησιαστικής επιτροπής 
του Γαλατά ενώπιον της Μεγ. Πρωτοσυγκελλίας.
Ο Σύνδεσμος Ιεροψαλτών Κωνσταντινουπόλεως ζητά τον 
αναδιορισμό του παραπάνω ψάλτη. Αποφασίζεται η διαφορά να 
συζητηθεί ενώπιον της Μεγάλης Πρωτοσυγκελλίας.
Ο ίδιος Σύλλογος ζητά να αναγνωστεί κάποιο Υπόμνημά του 
αλλά η ΠΚΕκκλΕ εγκρίνει η συζήτηση να γίνει μετά την 
επικύρωση του Κανονισμού του Συλλόγου.

Κώδικας ετών 1919-1923 Συνεδρίαση 17.8.1922, σελ. 354-355.Η 
ΠΚΕκκλΕ αποφασίζει να παραπέμψει στην Ιερά Σύνοδο, 
«Έκθεση επί της εξετάσεως των χειρογράφων του Αιδεσιμ. 
Συμεών Μανασιάδου»που είχε συντάξει η ίδια.

Κώδικας ετών 1919-1923 Συνεδρίαση 14.12.1922, σελ. 370-371. Τα 
μέλη του Προεδρείου του Συνδέσμου Ιεροψαλτών 
Κωνσταντινουπόλεως Ε. Βιγγόπουλος και Δ. Μπαλαμπάνης 
ζητούν από την Επιτροπή να συζητήσει έκθεση του δεξιού 
ιεροψάλτου του Σωτήρος Χριστού Γαλατά Ζαχ. 
Κωνσταντινίδου, που ανέφερε ότι η εκκλησιαστική επιτροπή 
του παραπάνω ναού αρνήθηκε το συμβιβασμό σχετικά με την 
παύση του. Η ΠΚΕκκλΕ αποφασίζει να στείλει γράμμα στην 
επιτροπή του ναού με εντολή να πληρωθεί αποζημίωση.

Κώδικας ετών 1928-1929, Συνεδρίαση 18.7.1928,σελ.50. Η εκκλησιαστική 
επιτροπή του Αγίου Μηνά Υψωμαθείων Κωνσταντινουπόλεως 
με επιστολή της προς την ΠΚΕκκλΕ αναφέρει ότι δε δέχεται 
τον ιερέα του ναού Φώτιο Παπαδόπουλο διότι είχε αναχωρήσει
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για Ελλάδα χωρίς την άδεια της και έτσι αυτοδικαίως εγκρίνει 
την αντικατάστασή του.

Κώδικας ετών 1928-1929. Συνεδρίαση 18.4.1929, σελ. 123,124. Η
ΠΚΕκκλΕ ασχολείται με την διαμάχη του Προϊσταμένου της
Κοινότητας Διπλοκιωνίου Αρχιμ. Γερασίμου Καλοκαιρινού και 
του ιεροψάλτου της ίδιας Κοινότητας Αντωνίου Κιουπίδου. 
Μετά την ακρόαση των παραπάνω η Επιτροπή διαπιστώνει ότι ο 
Αρχιμ. Γεράσιμος «δεν τηρεί το Τυπικόν της Μεγάλης του
Χριστού Εκκλησίας» και προβαίνει σε συντομεύσεις
Ακολουθιών παραλείποντας τα Αναγνώσματα. Τον κρίνει ένοχο 
και του συνιστά να υποβάλλει παραίτηση από την εν λόγω 
Κοινότητα.

Κώδικας ετών 1939-1943, Συνεδρίαση 12.4.1943, σελ. 331. Συζητείται το 
«Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ακολουθιών» της Εκκλησίας, που 
προβλέπει την απόλυση της Λειτουργίας της Κυριακής 
στις 11.30 σ' όλους τους ναούς της Αρχιεπισκοπής 
Κωνσταντινουπόλεως. Οι επίτροποι καθώς και οι ιερατικώς 
Προϊστάμενοι του ναού των Εισοδίων Πέρα.Δε 
συμμορφώνονται προς αυτό, ούτε το ανακοινώνουν, αλλά ούτε 
και το τοιχοκολλούν. Έτσι καλούνται σε απολογία ενώπιον 
της ΠΚΕκκλΕ, όπου αναφέρουν ότι οι ψάλτες προσέρχονται 
στο ναό στις 9.30 και έτσι μέχρι τις 11.30 δεν είναι δυνατό να 
απολύσει η θεία Λειτουργία. Ακόμη αναφέρουν ότι ο κύριος 
όγκος των πιστών προσέρχεται το τελευταίο ημίωρο στο ναό. Η 
ΠΚΕκκλΕ εξαιρεί τελικά το ναό από το Πρόγραμμα, «καθότι 
έχει έλλειμμα ο προϋπολογισμός του ναού».

Κώδικας ετών 1943-1956, Συνεδρίαση 28.6.1951, σελ. 224. Εξαπολύεται 
εγκύκλιος (αρ. Πρωτοκόλλου 778), «σεπτή εντολή της Α.Θ.Π. 
του Πατριάρχου» προς όλους τους ναούς της Αρχιεπισκοπής 
«Περί καθηκόντων και υποχρεώσεων ιεροψαλτών».

Κώδικας ετών 1943-1956, Συνεδρίαση 2.4.1956, σελ. 459. Ο Ιεροψάλτης 
Στυλιανός Γκούσμας δημοσιεύει στην εφημερίδα «Εμπρός» της 
Πόλης ένα ποίημα που φέρει σε κάθε στροφή του τον 
Χαιρετισμό «Χαίρε», αναφέροντας συνάμα ότι θα ψάλλει τους 
χαιρετισμούς σε ήχο πρώτο. Τα παραπάνω θεωρήθηκαν 
διακωμώδηση και παρωδίες από την Επιτροπή, αλλά μετά τις 
εξηγήσεις του ψάλτη η ΠΚΕκκλΕ δέχεται ότι ο παραπάνω
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«διακατέχεται από αισθήματα αφοσιώσεως προς την Μητέρα 
Εκκλησία».

Κώδικας ετών 1943-1956, Συνεδρίαση 6.6.1956, σελ. 471, 472. Επεισόδιο 
μεταξύ του Πρωτοψάλτη Κωνσταντίνου Πρίγγου με τον 
Λαμπαδαρίου Θρασύβουλου Στανίτσα. Το περιστατικό ξεκινά 
με την υπόδειξη του Πρωτοψάλτη να συνεχίσει ο Λαμπαδάριος 
το «Χριστός ανέστη» του «Αναστάσεως ημέρα» κατά την 
ακολουθία του Εσπερινού της Αναστάσεως το 1956 στον 
Πατριαρχικό Ναό, καθότι έτσι επιβάλλει το τυπικό. Οι δύο 
Ψάλτες μετά από χειρονομία του Στανίτσα έχουν στη συνέχεια 
λεκτικές αψιμαχίες. Ο Πρίγγος αναφέρει ότι ο Στανίτσας 
εποφθαλμιά τη θέση του Πρωτοψάλτη και για αυτό έχει αυτή 
τη συμπεριφορά.Η Επιτροπή επιβάλλει ποινές και στους δύο.

Κώδικας ετών 1943-1956, Συνεδρίαση 23.7.1956, σελ. 478,479,480. Η 
Επιτροπή ασχολείται και πάλι με το θέμα των Πρωτοψαλτών 
του Πατριαρχείου και κρίνει ένοχους τους Κ. Πρίγγο και Θρ. 
Στανίτσα για το επεισόδιο κατά τον Εσπερινό της β ' 
Αναστάσεως. Τους επιβάλλει ποινές, όπως η συμμόρφωση στο 
εξής προς την ΠΚΕκκλΕ, η εκγύμναση Κανοναρχών και 
Δομεστίχων, η από κοινού και από βιβλίου ψαλμωδία, η μη 
μετάβασή τους στο εξωτερικό κατά το θέρος του 1956 για να 
εκγυμνάσουν τους Κανονάρχες και η απειλή μείωσης του 
μισθού τους σε περίπτωση που θα επανέλθουν. Οι δύο ψάλτες 
έδωσαν υποσχέσεις.

3. Αρχείο Οικουμενικού Πατριαρχείου, Κώδικες Πρακτικών της
Πατριαρχικής Κεντρικής Εκπαιδευτικής Επιτροπής (ΠΚΕκπΕ)

Κώδικας ετών 1892-1898, Συνεδρίαση 5.7.1896, σελ. 159-160. Ο 
Γεώργιος Παχτϊκος υποβάλλει αίτηση προς την Επιτροπή και 
ζητά να εγκριθεί η διδασκαλία του μουσικού του βιβλίου 
«Απόλλων ο μουσηγέτης» το οποίο κατά τη γνώμη του 
προορίζεται για τα ελληνικά εκπαιδευτήρια της 
Κωνσταντινούπολης. Η ΠΚΕκπΕ συντάσσει έκθεση την οποία 
υποβάλλει στον Οικουμενικό Πατριάρχη και την I. Σύνοδο για 
τα περαιτέρω.

Κώδικας ετών 1892-1898, Συνεδρίαση 3.7.1897, σελ.223. Η Επιτροπή 
αποφασίζει να προσλαμβάνουν τα σχολεία μουσικοδιδάσκαλο ή 
τον ψάλτη της ενορίας μόνο για την εκγύμναση των μαθητών 
προκειμένου να ψάλλουν κατά την περίοδο των εξετάσεων.
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Κώδικας ετών 1898-1903, Συνεδρίαση 15.12.1898, σελ. 3. Ο 
Κωνσταντίνος Ψάχος αναφέρει ότι ο ίδιος καθώς και ο Νηλεύς 
Καμαράδος εξέτασαν το μουσικό έργο του Φωτίου 
Παπαδοπούλου μουσικοδιδάσκαλου της Μουσικής Σχολής του 
ΕΜΣ, «Ορφεύς» και «το ευρίσκουν καλόν και ικανόν προς 
έγκρισιν».

Κώδικας ετών 1898-1903,Συνεδρίαση 24.10.1899, σελ. 120-121.
Εγκρίνεται συστηματική διδασκαλία και της ευρωπαϊκής 
μουσικής αλλά και της εκκλησιαστικής στα σχολεία της Πόλης.

Κώδικας ετών 1898-1903, Συνεδρίαση 11.5.1901. σελ. 257. Απορρίπτεται 
το μουσικό έργο «Ορφεύς» του Φωτίου Παπαδόπουλου, 
μουσικοδιδασκάλου της Μουσικής Σχολής του ΕΜΣ, που είχε 
υποβληθεί, μετά από αρνητική εισήγηση του Ευστράτιου 
Παπαδόπουλου.

Κώδικας ετών 1898-1903, Συνεδρίαση 1.7.1902, σελ. 374-375.
Καταγγέλλεται από το Μιχαήλ Κλεόβουλο ότι στις εξετάσεις 
του Ζωγραφείου Γυμνασίου ψάλθηκαν από τους μαθητές κατά 
τη διάρκεια των ετησίων εξετάσεων, εκτός προγράμματος, 
ενόργανα μουσικά κομμάτια, ενώπιον του Οικουμενικού 
Πατριάρχου.

Κώδικας ετών 1898-1903, Συνεδρίαση 2.11.1902, σελ. 307. Ο Νικόλαος 
Παγανάς ζητά αντίγραφο της αναφοράς, που είχαν υποβάλλει 
20 ιεροψάλτες της Πόλης το 1898, κατά του έργου του 
«Μουσική Παιδαγωγία».

4.Αρχεϊο Εστίας Νέας Σμύρνης, Αθήνα

Παχτίκου Γ., «Μικρασιατικός Ύμνος του Ομίλου Ερασιμόλπων 
Κωνσταντινουπόλεως» σε εκκλησιαστική και ευρωπαϊκή 
παρασημαντική, δεκαετία του 1910.

5.Αρχείο του Συνδέσμου Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως

Καταστατικό του Συνδέσμου Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως, 
Κωνσταντινούπολη, 1953.

Επιστολές, Έγγραφα, Αλληλογραφίες του Συνδέσμου Μουσικοφίλων προς 
τις Αρχές, προς τα μέλη του, προς το Πατριαρχείο για διάφορα 
θέματα, (κάθε έγγραφο μνημονεύεται ξεχωριστά σε 
υποσημείωση)
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Επιστολές (τουρκιστί) των Αρχών προς το Σύνδεσμο Μουσικοφίλων για 
έκδοση αδείας διεξαγωγής μουσικών μαθημάτων, 13.3.1979 
και για έγκριση επαναλειτουργίας 9.2.1981.

6.Γενικά Αρχεία του Κράτους(ΓΑΚ),Αθήνα.

Κώδικας της Ελληνικής Σχολής Καρπενησιού του έτους 1816, της 
Ελληνικής Σχολής Καρπενησιού του έτους 1816.(ΓΑΚ, 
Φ.242,Φ.5ν).Το «Πάτερ ημών» με στίχους ηρωικού εξαμέτρου 
από τον Μούσι κολογιώτατο Βαρθολομαίο τον
Κουτουλμουσιανό τον Ίμβριο.

Κώδικας της Πανόρμου Φ.452/1, 174, 14 Νοεμβρίου 1870 έως 17
Αυγούστου 1896, σελ. 147. Η Δημογεροντία Πανόρμου καλεί 
τον Πέτρο Φιλανθίδη να επιστρέφει το προϊόν του δίσκου που 
περιέφερε. Μνεία: Μπεκιάρογλου-Εξαδακτϋλου, Αικ., Κώδικες 
Πρακτικών Βορειοδυτικής Μικρός Ασίας, Τόμος Β ' ,  Αθήνα 
1996, σελ. 15.

Κώδικας της Πανόρμου, Φ.452/1, 174, 14 Νοεμβρίου 1870 έως 17
Αυγούστου 1896, σελ. 176 Απόφαση της Δημογεροντίας
Πανόρμου της 14ης Απριλίου του 1881 για τον Ιεροψάλτη
Πέτρο Φιλανθίδη. Καταγγέλλουν την απρεπή στάση του προς 
την Εκκλησία και τον καλούν να φύγει από την Πάνορμο. 
Μνεία: Μπεκιάρογλου-Εξαδακτϋλου, Αικ., Κώδικες Πρακτικών 
Βορειοδυτικής Μικρός Ασίας, Τόμος Β ' ,  Αθήνα 1996, σελ. 17.

Κώδικας της Πανόρμου, 453/2,175, Βιβλίο Πρακτικών της Δημογεροντίας 
και των Σχολείων, 19 Ιανουαρίου 1897 έως 28 Ιουνίου 1922, 
σελ.17. Μνεία: Μπεκιάρογλου-Εξαδακτϋλου, Αικ., Κώδικες 
Πρακτικών Βορειοδυτικής Μικράς Ασίας, Τόμος Β ' ,  Αθήνα 
1996, σελ. 34.

7.Αρχείο Πρωτοψάλτου της Μεγάλης Εκκλησίας Λεωνίδα Αστέρη, 
Κωνσταντινούπολη.

Ραιδεστινού Γ., Πρωτοψάλτη, Μουσικό αυτόγραφο του ιδϊου, τέλη 19ου 
αιώνα, Τα στιχηρά προσόμοιο της εορτής της Κοιμήσεως της 
Θεοτόκου, ήχος α '.

8.Αρχείο Αντωνίου Παριζιάνου, Άρχοντος Πρωτοψάλτου της
Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως, Κωνσταντινούπολη.

Επιστολή του Συνδέσμου των Φίλων της Εκκλησιαστικής Μουσικής,
11.9.1950, Κωνσταντινούπολη.
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9. Ημέτερο Αρχείο

Ύμνος προς τον Ελευθέριο Βενιζέλο σε εκκλησιαστική παρασημαντική, 
ήχος πλ. δ ’ , (διά χειρός Συν. Τρυφωνίδη), Κωνσταντινούπολις, 
1919-20.

Εαρηνού Α., Αποφοίτου της μουσικής Σχολής του ΕΜΣ, Αξιόν Εστι, 
Χιδζαζικιάρ,Κωνσταντινούπολη, 1918.

Καμαράδου Β. Άσμα δημώδες «ο Μελάς» (διό χειρός Συνεσίου, Τρυφωνίδη 
αποφοίτου της Μουσικής Σχολής του ΕΜΣ, και Πρωτοψάλτου 
Αγιοταφιτικού Μετοχιού στο Φανάρι.

Παπαδοπούλου Φ., (ιδιόγραφο),Δοξαστικό της Κυριακής της Τυροφάγου, 
δια χειρός Συνεσίου Τρυφωνίδη, Κωνσταντινούπολη, 1920.

Παπαδοπούλου Φ., (ιδιόγραφο), Λειτουργικά σε ήχο πλ. του α ' ,  
έτος 1896.Με διπλή συνηχητική γραμμή. Τόπος σύνθεσης 
Δεδέαγατς (Αλεξανδρούπολη).

Τρυφωνίδη Συνεσίου, Πρωτοψάλτου Αγιοταφιτικού Μετοχιού, μουσικό 
αυτόγραφο, Ο εθνικός Ύμνος της Ελλάδος σε Α ’ και 
Β 'φωνή, Κωνσταντινούπολη, γύρω στα 1920.

Γεωργιάδου Θ., (ιδιόγραφο) Θεοτόκε Παρθένε οκτάηχον δίχορον υπό 
Πέτρου Μπερεκέτου επεξεργασθέν υπό Θεοδοσίου 
Γεωργιάδου, Πρίγκηπος, 1910
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Β.ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

Αγαθαγγέλου, Επισκόπου Ελαίας, Θράκη-Μουσική, Εγκυκλοπαιδικόν
Ημερολόγιον Στ. Ζερβόπουλου, Εικονογραφημένον, έτος 
δεύτερον 1935. Εν Κωνσταντινουπόλει 1934, σελ. 143-148.

Αγαθαγγέλου, Μητροπολίτου Κυδωνιών, Εκκλησιαστικοί Χορωδίαι,
Απόστολος Ανδρέας, Κωνσταντινούπολη, 20.12.1951.

Αγαθαγγέλου, Μητροπολίτου Κυδωνιών, Εκκλησιαστική μουσική,
Απόστολος Ανδρέας, Κωνσταντινούπολη, 23.6.1954.

Αγγελία θανάτου του Δημ. Πάσπαλλη, Ε.Α. 21(1897-1898),σελ. 283.
Αγγελία θανάτου του Γ. Ευστρατιάδου, Ραιδεστινού, Ε.Α. 13(1888-1889), 

σελ. 322.
Αγγειοπλάστη,Γ., Στοιχεία για την εξέλιξη της μουσικής τον 20ο αιώνα στας 

Σέρρας, έκδοση περιοδικού «Γιατί», Σέρρες, Χριστούγεννα, 
1992

Αγγελινάρα, Γιώργου, Βυζαντινά έντυπα μουσικά βιβλία με τραγούδια και 
ακολουθίες, Καθημερινή, Αθήνα, 15.1.1987.

Αδαμαντιάδου, Α., Τα σχολεία εν Θράκη τον ΙΘ ' αιώνα, ΑΘΛΘ, (ΛΘ '), 
σελ. 123-142.

Ακανθόπουλου, Πρ., Η ιστορία των ενοριών του Οικουμενικού 
Πατριαρχείου κατά την Τουρκοκρατία, Θεσσαλονίκη, 1984 
(διδακτορική διατριβή).

Ακράτου Αδάμ, Διδάγματα εκ των Ξένων, Φόρμιγξ, Αθήνα, 15-30.4.1911.
Αλυγιζάκη, Αντ., Εκκλησιαστικοί Ήχοι και Αραβοπερσικά μακάμια, 

Θεσσαλονίκη, 1990.
Αλυγιζάκη, Αντ., Θέματα Εκκλησιαστικής Μουσικής, Θεσσαλονίκη 1986.
Αλυγιζάκη, Αντ., Ο χαρακτήρας της Ορθοδόξου Ψαλτικής, Θεσσαλονίκη, 

1988.
Αλυγιζάκη, Αντ., Τα ιστορικά πλαίσια της βυζαντινής και μεταβυζαντινής 

λειτουργικής μουσικής, Θεσσαλονίκη, 1994, (Ανάτυπο από τον 
Τόμο 4 της Επιστημονικής Επετηρίδας του Τμήματος Θεολογίας 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης)

Αλυγιζάκη, Αντ., Το Φιλοσοφικό και Θεολογικό υπόβαθρο της μουσικής στο 
Βυζάντιο, Ε.Ε.Θ.Σ. Τόμος 6, σελ. 51-56, Θεσσαλονίκη, 1996.

Αλυγιζάκη, Αντ., Τοπικοί ιδιωματισμοί στο λειτουργικό μέλος, Θεσσαλονίκη, 
Ανάτυπο του Κέντρου Ιστορίας του Δήμου Θεσσαλονίκης, 
1993.

Αλυγιζάκη, Αντ., Η Οκταηχία στην Ελληνική Λειτουργική Υμνογραφία, 
Θεσσαλονίκη, 1985.

Αλυγιζάκη, Αντ., Μελωδήματα Ασκήσεων Λειτουργικής, Θεσσαλονίκη, 
1996.
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Αναγνώστου, Σταυράκη, Εισαγωγή εις το θεωρητικόν και πρακτικόν της 
μουσικής τέχνης κατά το Λέσβιον σύστημα Γ., του Λεσβίου 
αντεπεξεργασθείσα επί ευμεθοδέστερον, Εν Αθήναις, 1871.

Ανακοίνωση, του Συνδέσμου Μουσικοφίλων, Εμπρός, Κωνσταντινούπολη, 
24.5.1953.

Αναλυτικόν Πρόγραμμα των Αστικών Σχολών των Αρρένων και των 
Θηλέων της Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως, εν 
Κωνσταντινουπόλει 1897, εκ του Πατριαρχικού Τυπογραφείου.

Αναλυτικόν Πρόγραμμα των εν ταις Εκκλησισατικαϊς Μουσικαίς Σχολαίς 
του εν τοις Πατριαρχείοις Εκκλησιαστικού Μουσικού Συλλόγου 
διδαχθησομένων μαθημάτων κατά το σχολικόν έτος 1919
1920, Εν Κωνσταντινουπόλει, 1919.

Αναλυτικόν Πρόγραμμα των εν ταις εν Φαναρίω, Σταυροδρομίω, και 
Κοντοσκαλίω Εκκλησιαστικαίς Μουσικαίς Σχολαίς του εν τοις 
Πατριαρχείοις Εκκλησιαστικού Μουσικού Συλλόγου 
διδαχθησομένων μαθημάτων κατά το σχολικόν έτος 1920
1921, Εν Κωνσταντινουπόλει, 1921.

Αναλυτικόν Πρόγραμμα των εν τη Μουσική Σχολή του Εκκλησιαστικού 
Μουσικού Συλλόγου διδαχθησομένων μαθημάτων κατά το 
σχολικόν έτος 1914-15, εν Κωνσταντινουπόλει, 1914.

Αναλυτικόν Πρόγραμμα των εν τη Μουσική Σχολή του Εκκλησιαστικού 
Μουσικού Συλλόγου διδαχθησομένων μαθημάτων κατά το 
σχολικόν έτος 1915-1916, Εν Κωνσταντινουπόλει, 1915.

Αναλυτικόν Πρόγραμμα των εν τη Εκκλησιαστική Μουσική Σχολή του εν 
τοις Πατριαρχείοις Εκκλησιαστικού Μουσικού Συλλόγου 
διδαχθησομένων μαθημάτων κατά το σχολικόν έτος 1917
1918, Εν Κωνστανιτνουπόλει, 1917.

Αναλυτικόν Πρόγραμμα των Σχολών της Αρχιεπισκοπής 
Κωνσταντινουπόλεως συνταχθέν υπό της Πατριαρχικής 
Εκπαιδευτικής Επιτροπής και επικυρωθέν υπό της Α.Θ.Π. του 
Οικουμενικού Πατριάρχου και του Δ. Ε. Μεικτού Συμβουλίου, 
εν Κωνσταντινουπόλει, εκ του Πατριαρχικού Τυπογραφείου, 
1912.

Αναλυτικόν Πρόγραμμα των μαθημάτων των διδασκομένων εν τω προτύπω 
δημοτικώ σχολείω τω προσηρτημένω εις το εν Θεσσαλονίκη 
Διδασκαλείον, Εν Κωνσταντινουπόλει, εκ του Πατριαρχικού 
τυπογραφείου, 1879.

Αναμνηστικόν, Μιχαήλ Χατζηαθανασίου (Καθηγητού Βυζαντινής 
Μουσικής),Επί τη πρώτη επετείω του θανάτου αυτού, 
18.9.1948, Κωνσταντινούπολις, 1949.

Ανεστίδη, Θεοχ. Ευστάθιος Βιγγόπουλος, Αρχών Λαμπαδάριος της Μεγάλης 
του Χριστού Εκκλησίας (1882-1938), στον τόμο οι Οι Ψάλτες 
του Οικουμενικού Πατριαρχείου, Αθήνα 1996, σελ. 35-51
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Ανθίμου, Μητροπολίτου Αμασείας, Προέδρου του Εκκλησιαστικού Μουσικού 
Συλλόγου, Εκκλησιαστικός Μουσικός Σύλλογος, Ε.Α. 
24(1900),σελ. 232.

Ανθίμου, Μητροπολίτου Αμασείας, Έκθεσις των κατά το β ' συλλογικόν 
έτος πεπραγμένων, αναγνωσθείσα εν τη της 12 Οκτωβρίου
1900 ΞΣΤ ’ τακτική Συνεδριάσει του ΕΜΣ, ΠΕΑ Γ '(1900), 
σελ.108-109.

Ανθίμου, Μητροπολίτου Αμασείας, Έκθεσις των κατά το γ '  συλλογικόν 
έτος πεπραγμένων, αναγνωσθείσα εν τη της 10 Οκτωβρίου
1901 ΟΣΤ' τακτική Συνεδριάσει του ΕΜΣ, ΠΕΑ Δ ' (1901) 
σελ.89-95.

Ανθίμου, Μητροπολίτου Αμασείας, Έκθεσις των κατά το Δ ’ συλλογικόν 
έτος πεπραγμένων, αναγνωσθείσα εν τη της 20 Σεπτεμβρίου
1902 ΝΣΤ ’ τακτική Συνεδριάσει, ΠΕΑ, Ε '(1902), Εν 
Κωνσταντινουπόλει, σελ. 308-314.

Αντωνέλλη, Παναγ., Η Βυζαντινή εκκλησιαστική μουσική, Αθήναι, 1956. 
Ανώνυμο σημείωμα, Σχολικόν έτος 1957-1958, Απόστολος Ανδρέας, 

Κωνσταντινούπολη, 8.10.1958.
Ανώνυμο σημείωμα, Ανατολή, Αθήνα, 15-30.4.1911.
Ανώνυμο σημείωμα, Θράκη, Κωνσταντινούπολη, 27.7.1880.
Ανωνύμου, Ο Πατριάρχης Ιωακείμ ο Γ ’ και η Εθνική Μουσική, Μουσική, 

1912, σελ. 340.
Ανωνύμου, Εκκλησιαστική Μουσική, Ε.Α.27(1903),σελ. 444-445. 
Ανωνύμου, Εκκλησιαστική Μουσική, Ε.Α.29(1905), σελ. 127.
Ανωνύμου, Εντυπώσεις ξένου περί της ημετέρας Εκκλησιαστικής 

Μουσικής, Ε.Α.26(1902),σελ. 385.
Ανωνύμου, Γεώργιος Βιολάκης, Φόρμιγξ, Αθήνα, 15-31.7.1911.
Ανωνύμου, Ο Γεώργιος Ζαρείφης [Νεκρολογία], Προμηθεύς, 

Κωνσταντινούπολη, 5.4.1884.
Ανωνύμου, Ο Πατριάρχης Αλεξάνδρειάς Σωφρόνιος [Νεκρολογία], 

Ταχυδρόμος, Κωνσταντινούπολη, 23.8.1899.
Ανωνύμου, Εκατονταετηρίς Ιερού Ναού του Γενεθλίου του I., του 

Προδρόμου, Γενήμαχαλε, Εγκυκλοπαιδικόν Ημερολόγιον Στ. 
Ζερβόπουλου, Εικονογραφημένον, έτος δεύτερον 1935.Εν 
Κωνσταντινουπόλει 1934, σελ. 177.

Ανωνύμου (Ο Διδάσκαλος της Μουσικής), Η Σχολική Μουσική παρ' ημίν, 
Μουσική, Κωνσταντινούπολη, 1915, σελ 83-84. 

>4νωνι)μοι/(Α.Γ.Μ.),Περί μουσικής, «Οικογενειακόν ημερολόγιον η Αυγή 
του Βισέκτου έτους 1899»,Εν Κωνσταντινουπόλει, 1899, σελ. 
1 0 0 - 1 1 2 .

Ανωνύμου{Γ.)Περ\ Εκκλησιαστικής ευπρεπείας και τάξεως, Ε.Α.9( 1886) 
σελ. 97-106.
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Λνω^ύμουίΕρασιτέχνης), Επιστολή προς εφημερίδα, Ελεύθερη Φωνή, 
Κωνσταντινούπολη, 16.10.1954.

Ανωνύμου^Ο Διδάσκαλος της Μουσικής), Η Μουσική κίνησις παρ 'ημίν, 
Μουσική 1915, Κωνσταντινούπολη, σελ.98-99.

Ανωνύμου, Εκπαιδευτικά, Ομοιόμορφον Πρόγραμμα Δημοτικών Σχολείων, 
Ε.Α. 11(1887), σελ. 86-88.

Ανωνύμου, [Εις Ορθόδοξος], Περί της καθ' ημάς Εκκλησιαστικής Μουσικής 
ή κατηγοριών αναίρεσις, Κωνσταντινούπολις, 
Κωνσταντινούπολη, 23.11.1899.

Ανωνύμου, Αισχύλου, Προμηθεύς Δεσμώτης, Μουσική, 1912,σελ.25-26.
Ανωνύμου, Ελεύθεροι τέχναι, Λόγιος Ερμής, Βιέννη, 1816, σελ. 10.
Ανωνύμου, Αντεπίκρισις μουσικής κρίσεως, Νεολόγος, Κωνσταντινούπολη, 

5.12.1896.
Ανωνύμου, Αξιέπαινος μουσική προσπάθεια, Απόστολος Ανδρέας, 

Κωνσταντινούπολη, 1.3.1952.
Ανωνύμου, Αρχιμανδρίτης Θεόδωρος Μαντζουρανής [Νεκρολογία] Ε.Α. 30 

(1906),σελ. 34 .
Ανωνύμου, Άσμα Παιδαγωγικόν προς χρήσιν των Αρρεναγωγείων και 

Παρθεναγωγείων, Ε.Α. 20(1896-1897),σελ. 5.
Ανωνύμου, Ασματολογικά, Μουσική 1912, Κωνσταντινούπολη, σελ. 19-20.
Ανωνύμου, Ασματολογικά, Μουσική 1915, Κωνσταντινούπολη, σελ. 19.
Ανωνύμου, Βιβλιοθήκες της Πόλεως, ο Κόσμος, Κωνσταντινούπολη,

8.1.1883.
Ανωνύμου, Βιογραφία Γρηγορίου του Σ Τ ’ , Γραφικός Κόσμος, 

Κωνσταντινούπολη, 15.7.1881
Ανωνύμου, Βιογραφία του Μ. Μισαηλίδη, Φόρμιγξ, Αθήνα, αρ. 5,1903
Ανωνύμου, Βυζαντινή κίνησις, Σαββατιαία Επιθεώρησις,

Κωνσταντινούπολη, τόμος του έτους 1877, σελ. 111.
Ανωνύμου, Γάμος της Μαρίας Ομήρου και του Ηλία Ηλιάδου, Γραφικός 

Κόσμος, Κωνσταντινούπολη, 1.10.1881.
Ανωνύμου, Γεγονότα και κρίσεις, Φόρμιγξ, Αθήνα, 27.5.1902.
Ανωνύμου, Δημήτριος Μπαλαμπάνης, Φόρμιγξ, Αθήνα, 15-31 Μαΐου 1906.
Ανωνύμου, Δημοσία Εκπαίδευσις εν Κωνσταντινουπόλει, ο Κόσμος, 

Κωνσταντινούπολη, 8.1.1883.
Ανωνύμου, Διάλεξις Νηλέως Καμαράδου, Ταχυδρόμος Κωνσταντινούπολη,

18.10.1899.
Ανωνύμου, Μουσικός Σύλλογος, Ε.Α. 31( 1907)σελ. 229-230 και 250.
Ανωνύμου, Ειδήσεις, Εκκλησιαστική Μουσική Σχολή, Ε.Α.40(1916),σελ. 

72 και 79-80
Ανωνύμου, Ειδήσεις, Κηδεία Κ. Κλάββα, Ε.Α. 41 (1917) σελ.340.
Ανωνύμου, Ειδήσεις, Μουσική Εκκλησιαστική Σχολή, Ε.Α.44(1920),σελ. 

206.
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Ανωνύμου, Ειδήσεις, Πρόσληψη Ιεροψάλτου διά Πατριαρχικού Πιττακϊου, 
Ε.Α., 3(1881-1882), σελ. 710.

Ανωνύμου, Ειδήσεις, Τα κατά τον Μουσικόν Σύλλογον, Ε.Α.3(1881-1882), 
σελ. 613.

Ανωνύμου, Έκδοσις μουσικού πονήματος, Ε.Α. 17(1894-1895), σελ.152.
Ανωνύμου, Έκθεσις της Μουσικής Επιτροπής του Οικουμενικού

Πατριαρχείου εν έτει 1883, Μουσική,1912, σελ.341.
Ανωνύμου, Εκκλησιαστικά έγγραφα, Ε.Α,24(1900), σελ. 246 .
Ανωνύμου, Εκκλησιαστικά έγγραφα, Ε.Α. 21(1897-1898), σελ. 195
Ανωνύμου, Εκκλησιαστικά Χρονικά, Μουσική Σχολή, Ε.Α. 31(1907),σελ. 

421.
Ανωνύμου, Εκκλησιαστικά Χρονικά, Εκκλησιαστική Μουσική, Ε.Α.36

(1912)σελ.5.
Ανωνύμου, Εκκλησιαστικά Χρονικά, Ε.Α.12,(1887-1888),σελ. 102.
Ανωνύμου, Εκκλησιαστικά Χρονικά, Ε.Α.12(1887-1888), σελ.77
Ανωνύμου, Εκκλησιαστικά Χρονικά, Ε.Α.2 (1881), σελ. 63.
Ανωνύμου, Εκκλησιαστικά Χρονικά, Εκκλησιαστική Μουσική Σχολή,

Ε.Α.37(1913) σελ. 159.
Ανωνύμου, Εκκλησιαστικά Χρονικά, Εκλογή της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού 

Πατριάρχου κυρίου Διονυσίου του Ε ' ,  Ε.Α.10(1886-1887),σελ. 
313-323.

Ανωνύμου, Εκκλησιαστικά Χρονικά, Μουσική σχολή, Ε.Α.38(1914), σελ. 
187.

Ανωνύμου, Εκκλησιαστικά Χρονικά, Μουσικός Σύλλογος, Ε.Α.33 (1909) 
σελ. 138.

Ανωνύμου, Εκκλησιαστικά Χρονικά, Μουσικός Σύλλογος, Ε.Α.31(1907) 
σελ. 507 και Εκκλησιαστική μουσική ,σ .731.

Ανωνύμου, Εκκλησιαστικά Χρονικά, Πατριαρχική Μουσική Σχολή, Ε.Α. 
36(1912) σ .331

Ανωνύμου, Εκκλησιαστικά Χρονικά,Ε.Α.19(1895-1896), σελ.121-123.
Ανωνύμου, Εκκλησιαστικά χρονικά, Ε.Α.29(1905), σελ.266.
Ανωνύμου, Εκκλησιαστική Μουσική Σχολή, Ε.Α.35(1911), σελ. 164.
Ανωνύμου, Εκκλησιαστική μουσική Σχολή Κωνσταντινουπόλεως, Φόρμιγξ, 

Αθήνα, 15.5.1905.
Ανωνύμου, Εκκλησιαστικά Χρονικά, Τα κατά την Υποδοχήν του 

Πατριάρχου Μελετίου Μεταξάκη, Ε.Α.46(1922),σελ. 37.
Ανωνύμου, Εκκλησιαστικός Μουσικός Σύλλογος, Ε.Α. .23 (1899),σελ. 498.
Ανωνύμου, Εκκλησιαστικός Μουσικός Σύλλογος, Συζήτησις Γ. Παχτίκου και 

Νηλέως Καμαράδου, Κωνσταντινούπολις, Κωνσταντινούπολη,
25.11.1899.

Ανωνύμου, Εκκλησιαστικός Μουσικός Σύλλογος, Ε.Α.29(1905), σελ.544, 
562.

Ανωνύμου, Εκκλησιαστικός Μουσικός Σύλλογος,Ε.Α.26(1902),σελ. 284.
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Ανωνύμου, Εκκλησιαστικός Βυζαντινός Μουσικός Χορός 
Κωνσταντινουπόλεως, Εγκυκλοπαιδικόν Ημερολόγιον Στ. 
Ζερβόπουλου, Εικονογραφημένον, έτος δεύτερον 1935.Εν 
Κωνσταντινουπόλει 1934, σελ. 184-185.

Ανωνύμου, Μουσικός Σύνδεσμος, Ελεύθερη Φωνή, Κωνσταντινούπολη,
7.4.1954.

Ανωνύμου, Ενδιαφέρουσαι επιστολαί προς την Φόρμιγγα, Φόρμιγξ, Αθήνα, 
31.7.1905

Ανωνύμου, Επί τη ενάρξει του 1908, Ε.Α.32(1908),σελ. 37.
Ανωνύμου, Επιτάφιος Θρήνος ψαλλόμενος εις τους ναούς του εσωτερικού 

της Επαρχίας Νίκαιας, Φόρμιγξ, Αθήνα, 15-31.3.1909.
Ανωνύμου, Η Μουσική κίνησις ανά τον Ελληνισμόν, Μουσική 1912, 

σελ.30
Ανωνύμου, Η Μουσική Σχολή, Ε.Α. 5(1883-1884),σελ. 47.
Ανωνύμου, Η Βυζαντινή Μουσική εν τη Ρωσική πρεσβεία, Ταχυδρόμος, 

Κωνσταντινούπολη, 13.3.1900.
Ανωνύμου, Η Εκκλησιαστική Μουσική, Ε.Α.20(1896-1897),σελ. 309-310.
Ανωνύμου, Η εν Κωνσταντινουπόλει δημοσία ακρόασις Βυζαντινής 

μουσικής ενηρμονισμένης, Φόρμιγξ, Αθήνα, 15-30.6.1912.
Ανωνύμου, Η εν Κωνσταντινουπόλει Ιερατική Σχολή, Β. Δ. Καλλίφρονος 

Εκκλησιαστική Επιθεώρησις, Τόμος 4, Εν Κωνσταντινουπόλει 
1876. σελ. 19-23.

Ανωνύμου, Η εν Χάλκη Εμπορική Σχολή, ο Κόσμος, Κωνσταντινούπολη,
16.7.1883.

Ανωνύμου, Η επέτειος πανήγυρις του Ελληνικού Μουσικού Συλλόγου, 
Γραφικός Κόσμος, Κωνσταντινούπολη, 15.2.1882.

Ανωνύμου, Η καθ' ημάς εκκλησιαστική Μουσική, Ε.Α.19(1895-1896), σελ. 
255.

Ανωνύμου, Η Μούσα, Ε.Α.4(1882-1883),σελ. 661-662.
Ανωνύμου, Η Μουσική ανά τον Ελληνισμόν, Μουσική1912,σελ.309-310, 

335-336 και 359.
Ανωνύμου, Η Μουσική ανά τον Ελληνισμόν, Μουσική 1914, σελ. 57-58, 

85,121-123,151,175 -177,208-209,230,260-263 και 277-280.
Ανωνύμου,Η Μουσική ανά τον Ελληνισμόν, Ανασύστασις του 

Εκκλησιαστικού Μουσικού Συλλόγου, Επιστολή του 
Οικουμενικού Πατριάρχου Γερμανού, Μουσική 1913, σελ. 224
225.

Ανωνύμου, Η μουσική ανά τον Ελληνισμόν, Μουσική 1912, σελ. 126-127.
Ανωνύμου, Η Μουσική κίνησις, Μουσική 1912, σελ. 64-65-66.
Ανωνύμου, Η Μουσική ανά τον Ελληνισμόν, Μουσική 1913, σελ. 25-27, 

50,73-74,100-101,125-126,149,181-187.
Ανωνύμου, Η Μουσική ανά τον Ελληνισμόν, Μουσική 1913,σελ.226, 252

254,276-278.



Ανωνύμου, Η Μουσική ανά τον Ελληνισμόν, Μουσική1912,σελ. 154-156, 
188-190.,220-221,249,280-281.

Ανωνύμου, Η Μουσική ανά τον Ελληνισμόν, Μουσική1915,σελ. 23-25,54
58, 74-76,

Ανωνύμου, Η Μουσική εν Ταταούλοις το πάλαι, Μουσική, 1914, σελ. 
71,72,73.

Ανωνύμου, Η Μουσική εν τη Θεολογική Σχολή της Χάλκης, Μουσική, 1912, 
σελ.277-278.

Ανωνύμου, Η μουσική κίνησις εν Κωνσταντινουπόλει, Φόρμιγξ, Αθήνα,
15.3.1902.

Ανωνύμου, Η Μουσική Σχολή, ο Κόσμος, Κωνσταντινούπολη, 23.10.1882. 
Ανωνύμου, Η περί εκκλησιαστικής μουσικής μέριμνα, Ε.Α.2(1881),σελ. 47

48.
Ανωνύμου, Η περί καταγωγής της Εκκλησιαστικής Μουσικής συζήτησις, 

Ταχυδρόμος, Κωνσταντινούπολη, 25.9.1899.
Ανωνύμου, Η περί της καταγωγής της εκκλησιαστικής μουσικής συζήτησις, 

Ταχυδρόμος, Κωνσταντινούπολη, 25.11.1899.
Ανωνύμου, Η Σχολική Μουσική και τα Επιδεικτικά Σχολικά άσματα, 

Μουσική 1912, σελ. 215-216.
Ανωνύμου, Η Τουρκική Μουσική, Μουσική 1915,Κωνσταντινούπολη, σελ. 

36-37.
Ανωνύμου, Η Φόρμιγξ εν Κωνσταντινουπόλει, Φόρμιγξ, Αθήνα, 15

30.10.1908.
Ανωνύμου, Η χθεσινή επιμνημόσυνος τελετή του Συνδέσμου των 

Μουσικοφίλων, Χρόνος, Κωνσταντινούπολη,13.2.1956. 
Ανωνύμου, Η χθεσινή τελετή προς τιμήν του πρ. Πρωτοψάλτου Κ.

Πρίγγου, Απογευματινή, Κωνσταντινούπολη, 22.1.1962. 
Ανωνύμου, Ιστορικοί σελίδες περί του Βυζαντινού Τύπου, στο I. Γ.

Σακκελαρίδου, ο Φάρος της Ανατολής, Εγκυκλοπαιδικόν 
Ημερολόγιον του 1902, Εν Κωνσταντινουπόλει, 1901 σελ. 388
394.

Ανωνύμου, Κυρίλλου Οικουμενικού Πατριάρχου Εγκύκλιος, Θελξινόη, 
Κωνσταντινούπολη, έτος 1857, σελ. 38-44.

Ανωνύμου, Μέριμνα περί της Εκκλησιαστικής ημών μουσικής, 
Ε.Α.29(1905), σελ. 116-117.

Ανωνύμου, Μουσικά Βιβλία δια τα Σχολεία, Μουσική,1913, σελ. 232. 
Ανωνύμου, Μουσική Επιτροπή, Ε.Α. 21(1897-1898), σελ. 122-123. 
Ανωνύμου, Μουσική Σχολή του Εκκλησιαστικού Μουσικού Συλλόγου Ε.Α.

27(1903),σελ. 242.
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Γεωργιάδου , Τρ., Επιστολή, Φόρμιγξ, Αθήνα, 15-30.6.1909.
Γίαννέλου, Δ., Η γραπτή μετάδοση της θεωρίας της νέας μεθόδου της 

Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής, Μέρος Α ' ,  Θεωρητικές 
προσεγγίσεις, Edignome, 1996.

Γλαβίνα An., Ιστορία της Εκκλησίας, τόμος Α ' ,  Θεσσαλονίκη, 1986.
Γλαβίνα Απ., Επίσκοποι Κίτρους κατά την τουρκοκρατίαν, Μακεδονικά, 

τόμος 18, Θεσσαλονίκη, 1978, σελ. 74-90.
Γλαβίνα Απ., Τα απομνημονεύματα του ιεροδιακόνου Μελετίου 

Αριστοβούλου Μακεδόνος από το Ροδολείβος, Επιστημονική 
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Γοηγορίου Πρωτοψάλτου, Ταμείον Ανθολογίας νυν τρίτον εκδοθεϊσαν εις 
τύπον παρά Θ. Π. Π. Φωκαέως, εν Κωνσταντινουπόλει, εκ της 
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ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΥΡΙΩΤΕΡΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΩΝ
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Αβαγιανός Σίμων, 217
Αγάπιος Παλλιέρμος, 98
Άγιον Όρος, 122, 146, 223, 234
Άγιον Όρος,, 134
Άγιος Δημήτριος Ταταούλων, 166
Άγιος Ιωάννης, 34
Άγιος Νικόλαος Γαλατά, 100
Αγιοταφιτικό Μετόχι, 39, 45, 167
αδαείς, 93
αδιαφορία, 122
Αθήνα, 223
Αθηναγόρας ο Α', Οικ. Πατριάρχης, 133 
Αθλητικός Σύλλογος Πέρα, 262 
Αϊβαλή, 45 
Αίγινα, 95
ακούσματα της μουσικής, 20 
Αλεξανδρούπολη, 166 
αλληλοδιδακτική σχολή, 130 
αλληλοδιδακτική Σχολή, 45 
Αλληλοδιδακτική Σχολή του Φαναριού, 

39
Αλυγιζάκης Αντώνιος, 3 
Αμαξόπουλος Ευάγγελος, 123 
Αμβρόσιος ιερέας, 63 
αμέλεια, 85 
αμοιβή, 29, 89 
αναλόγια, 29 
ανασύσταση, 246

Εκκλ. Μουσ.Συλλόγου, 219 
αναταραχή, 224
Άνθιμος ο Δ ', Οικ. Πατριάρχης, 96, 116 
Άνθιμος ο Ζ ', Οικ. Πατριάρχης, 49 
Άνθιμος ο Ζ'Οικ. Πατριάρχης, 123 
Άνθιμος ο Στ, Οικ. Πατριάρχης, 45 
Άνθιμος ο ΣΤ, Οικ. Πατριάρχης, 180 
Άνθιμος ο Στ', Οικ. Πατριάρχης, 96 
Άνθιμος οΣτ', Οικ. Πατριάρχης, 116 
Άνθιμος οΣτ',Οικ. Πατριάρχης, 104 
άντικρυς, 198 
Απογευματινή, 74 
αποδεικτικό, 235 
αποδοκιμασία, 159 
απολυτήριο, 221 
Απόστολος Ανδρέας, 75 
Απτόσογλου Νικόλαος, 77 
Απτουλ Χαμίτ, 223 
αργά μαθήματα, 147 
Αριστοκλής Θεόδωρος, 46, 179 
Αρμένιοι, 18, 40 
Αρμένιοι, 90
Αρχιμανδρίτης Παγκράτιος, 166

ασάφεια των παραδόσεων, 80 
ασματική, 80 
Αστεριόδης, 54 
Αυγερινός Νκόλαος, 99 
αυτοκρατορικός στρατός, 13 
Αφθονίδης Γερμανός, 117, 134 
αφιλοκερδώς, 171

ι °  1
βαθύφωνοι, 23
Βαρθολομαίος ο Κουτουλμουσιανός, 133 
Βαρθολομαίος Οικ. Πατριάρχης, 4, 265 
Βασιλειάδης Ιωάννης, 148 
Βασιλείου Μάρκος, 58, 130, 223 
Βασιλείου Μιχαήλ, 178 
Βαφεοχώριο, 33 
Βεβέκι, 243 
Βεγγέρες, 30 
Βενετία, 152
Βενιζέλος Ελευθέριος, 244, 245 
βιβλιοθήκη πατριαρχική, 228 
Βιγγγόπουλος Ευστάθιος, 206 
Βιγγόπουλος, 236, 248 
Βιγγόπουλος Ευστάθιος, 207 
Βιγγόπουλος Ευστάθιος, 30, 226, 242 
Βιολάκης Γεώργιος, 236 
Βιολάκης Γεώργιος, 120, 156, 222, 223, 

226
Βλαχόπουλος Σωτήριος, 179 
Βόσπορος, 129 
Βουτηράς Δημήτριος, 179 
Βουτσινάς Δημήτριος, 241 
Βραχάμης Στυλιανός, 125 
Βυζάντιος 

Αλέξανδρος, 63, 148, 197
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Γαλατάς, 45, 188, 243 
Γαλλική Ένωση, 263 
Γάλλοι, 26
Γάνου και Χώρας Χρυσάνθος, 134 
Γόνου και Χώρας Χρύσανθος, 181 
Γερμανία, 131 
Γερμανός νέων Πατρών, 90 
Γερμανός Νέων Πατρών, 232 
Γερμανός ο Δ ' Οικ. Πατριάρχης, 85 
Γερμανός ο Ε ’,Οικ. Πατριάρχης, 34, 125 
Γερμανός ο Ε ' Οικ. Πατριάρχης, 227 
Γερμανός Οικ. πατριάρχης, 238 
Γερμανός Σιναΐτης, 181 
Γεωργιάδης 

Γεώργιος, 206



Θεοδόσιος, 169 
Τριαντόφυλλος, 160 

Γεωργιάδης Ελευθέριος, 264 
Γεωργιάδης Τριαντόφυλλος, 252 
Γεώργιος Μέγας Αρχιδιάκονος, 261 
Γεώργιος ο Κρής, 45 
Γεώργιος ο Λέσβιος, 95 
γιατροί, 21 
γιορτή, 250
Γκέϊβελης Ζωγράφος, 46 
Γκούσμας Στυλιανός, 114 
Γλαβίνας Απόστολος, 3 
Γρηγοριόδης Σταυράκης, 184, 193 
Γρηγόριος ο Ε ', Οικ. Πατριάρχης, 75 
Γοηγόριος ο Στ', οικ. Πατριάρχης, 85 
Γοηγόριος ο Στ', Οικ. Πατριάρχης, 103 
Γρηγόριος ο Στ', Οικ.Πατριάρχης, 117 
Γρηγόριος ο Στ',Οικ. Πατριάρχης, 84, 

85, 86, 88 
Γοηγόριος ο Χίος, 83 
Γρηγόριος Πρωτοψάλτης, 79, 90, 95, 

231
γρόσια, 154, 191, 223, 244 
Γοούϊτς Σάββας, 233 
γυναίκα, 251, 255, 256, 257

I  I  1
Δαπόντες Καισάριος, 31 
Δεδέαγατς, 166 
Δέρκων Γρηγόριος, 129 
δεύτερη Λειτουργία, 34 
δημοκρατικό πολίτευμα, 72 
δημοτικά τραγούδια, 250 
δημοτική μουσική, 24 
διαγωνισμοί, 223 
Διαγωνισμοί, 132 
διαγωνισμός, 222 
Διαγωνισμός, 221 
διαρροή, 22 
διασπορά, 8, 80, 91 
διδακτέα ύλη, 181 
διδάσκαλοι ιδιωτικοί, 26, 27 
διθύραμβος, 234
Διονύσιος ο Ε ', οικ. Πατριάρχης, 34 
Διονύσιος ο Ε ', Οικ. Πατριάρχης, 132 
Διονύσιος ο Ε ', Οικ.Πατριάρχης, 122 
διορισμός

Ιεροψαλτών, 239 
ψαλτών και δομεστίκων, 209 

Διπλοκιόνιο, 25 
διωγμοί, 15, 100 
Δομέστικοι, 154 
δομέστιχος, 209, 262 
Δράμα, 249 
Δυτικοί, 19

ι « — «
εβδομαδιαίο πρόγραμμα, 52
Εβραίοι, 18, 26
Εγκύκλιοι, 145
εγκύκλιος, 243, 247, 256
Εγκύκλιος, 71
Εδιρνέκαπη, 46
εθνικά άσματα, 196
εθνική μουσική, 215
εθνικό Κέντρο, 142
Εθνικό Ταμείο, 154
ειδικό άσμα, 150
Εκκλησία της Χρυσοπηγής, 45
εκκλησίασμα, 28
εκκλησιαστικά βιβλία, 43
εκκλησιαστικές επιτροπές, 108, 110
εκκλησιαστικές τελετές, 27, 256
Εκκλησιαστική Αλήθεια, 74
εκκλησιαστική ακολουθία, 27
εκμάθηση, 122
Ελεύθερη Φωνή, 74
Ελλάδα, 71
Έλληνες, 20
ελληνικές επιγραφές, 21
Ελληνική Εμπορική Σχολή, 39
Ελληνική Σχολή των Θεραπειών, 39
Ελληνικός Τηλέγραφος, 70, 71
ελληνικός τύπος, 72
Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος, 22, 

24, 47, 98 
Ελλονογαλλική Σχολή, 66 
Εμπρός, 74
εναρμονισμένη Βυζαντινή Μουσική, 35 
ενδεικτικό, 221
ενδεικτικό Μουσικής Σχολής, 235 
Έννιγγ Ιούλιος, 249 
Ενορία Ταταούλων, 154 
ενοριακές επιτροπές, 107 
ενοριακή ζωή, 29
Ενοριακή σχολή της Παναγίας, 157 
ενορίες της Πόλης, 30 
ενστερνισμός, 56 
εξετάσεις, 235 
εξωτερικά μέλη, 90 
εορταστικό πρόγραμμα, 250 
επεμβάσεις των Αρχών, 202 
επιστασία του τυπικού, 174 
εποπτεία, 103 
εροψαλτών 

αρμοδιότητες, 107 
ευρωπαϊκή μουσική, 50, 99, 201, 249 
ευρωπαϊκή μουσική, 33, 247, 251 
Ευστρατίου Κωνσταντίνος, 223 
Εφέσου Διονύσιος, 127, 178 
εφευρέτης, 93 
εφημερίδες, 70, 73
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Εφορία, 106
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C K

Ζ

Ζάππειο Παρθεναγωγείο, 14, 17, 33, 38, 
67, 68, 159 

Ζαφειρόπουλος Ζαφείριος, 95, 179 
Ζωγράφειο Γυμνάσιο, 33, 39, 56 
Ζωγράφος Ιωάννης, 117, 190

Η

ήχοι, 56

Θ

Θόμυρης Α., 71 
θεατρικές παραστάσεις, 21 
θέατρο Βαριετέ, 100 
θέατρο των "Μνηματακίων", 202 
Θελξινόη, 74
Θεολογική Σχολή της Χάλκης, 77 
Θεολογική Σχολή της Χάλκης, 38, 62 
Θεολογική Σχολή της Χάλκης., 67 
θίασος, 22 
Θράκη, 31
θρησκευτικότητα, 27 
θρόνος, 244
Θωΐδης Θεόδωρος, 241, 249

I

Ιάκωβος Πρωτοψάλτης, 89 
Ιάκωβος Πελοποννήσιος, 174 
Ιάκωβος Πρωτοψάλτης, 229 
Ιάσιο, 96
Ιερατικές Σχολές, 38 
Ιερατική Σχολή, 134 
ιεροψάλτες, 120 
ιεροψαλτική ταυτότητα, 260 
ιεροψαλτικό 

καθήκον, 206 
Ιουδαίοι, 192 
ισοπολιτεία, 12 
Ιστεκλής Νικόλαος, 265 
Ιταλοί, 26
Ιωακείμ Εφέσου, 234 
Ιωακείμ ο Γ ', Οικ. Πατριάρχης, 33, 57, 

67, 118, 145 
Ιωακείμ ο Γ',Οικ. Πατριάρχης, 130 
Ιωακείμ ο Γ ’ Οικ. Πατριάρχης, 226 
Ιωακείμιο Παρθεναγωγείο, 38, 56 
Ιωάσαφ Μοναχός, 118, 119

κακοφωνία, 36 
καλλιτέχνες, 23 
καλλίφωνοι μαθητές, 59 
καλλίφωνοι παίδες, 209 
καλλίφωνοι ψάλτες, 28 
καλοφωνικός ειρμός, 28 
κάλυμμα ιεροψαλτών, 155 
Καμαράδος

Νηλεύς, 121, 165 
Καμαράδος Βασίλειος, 241, 250 
Καμαράδος Νηλεύς, 123, 223, 226, 228 
κανονάρχες, 44 
Κανονάρχες, 30 
κανονάρχης, 42 
Κανονάρχης, 168, 262 
κανταδορικό μουσικό σύστημα, 100 
Καποδίστριας, 95
Καραγιαννόπουλος Δημήτριος, 254 
Καραθεοδωρής Αλέξανδρος, 195 
καταδίκη συγγραμμάτων, 217 
καταστήματα, 21 
Κέϊβε, 117
Κενάνογλου Κωνσταντίνος, 264 
Κεντρικό, 14
Κεντρικό Παρθεναγωγείο, 67
Κεχαγιόπουλος Αλέξανδρος, 133
Κηλτζανίδης Παναγιώτης, 105, 117, 157
Κιαζίμ Βέης, 19
κιβώτιο εράνων, 234
Κλάββας Κωνσταντίνος, 142, 229
κλείσιμο των Εκκλησιών, 132
Κλεόβουλος Μιχαήλ, 227
κληρικοί, 35
κληρικός, 237
Κοινόν Σχολείον μουσικής, 177 
Κολέτσος Αχιλλέας, 236 
Κοτσίδα Ζωή, 252
Κοτσίδα, Ζωή, διδάσκουσα της Μουσικής 

Σχολής το 1919, 255 
Κουκούζης Ιάκωβος, 64 
κουλτούρα, 26 
Κουρέας της Σεβίλλης, 23 
κράτημα, 249 
Κρήτης Διονύσιος, 128 
Κυριαζή Κλεοπάτρα, 223 
Κύριλλος Μυτιλήνης, 237 
Κύριλλος ο Στ', Οικ. Πατριάρχης, 76 
Κύριλλος ο Στ' Οικ. Πατριάρχης, 127 
Κύριλλος ο ΣΤ', οικ. Πατριάρχης, 79 
Κύριλλος ο Στ'Οικ. Πατριάρχης, 177 
Κύριλλος Οικ. Πατριάρχης, 8, 176 
Κωνσταντινίδης Αθανάσιος, 249 
Κωνσταντίνος οΕ ' , 253  
Κωνσταντίνος ο Ε' Οικ. Πατριάρχης, 222 
Κωνσταντίνος ο Ε ', Οικ. Πατριάρχης, 51
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Κωνσταντίνος ο Ε',Οικ. Πατριάρχης, 48, 
93

Κωνσταντίνος ο Ε Όικ. Πατριάρχης, 131, 
211

Κωνσταντίνος Πρωτοψάλτης, 129

I * I
λαϊκός καλλίφωνος, 220 
Λαμπαδόριος, 152, 206 
λατρεία, 198
Λαυρέντιος Χαλδείας, 239 
λειτουργία, 64 
Λειτουργία, 28 
Λέσβιο σύστημα, 90 
Λέσβιος Ιωάννης, 179 
Λέσβος, 127 
λήθαργος, 225 
λήθη, 176
Λήμνου Αθανάσιος, 123 
Λήμνου Ιωακείμ, 121 
Λίβερπουλ, 99 
λιθόκτιστος οικία, 178 
λόγιοι, 17
Λόγιος Ερμής, 70, 71 
Λόγος, 74
Λουθηροκαλβινιατές, 86 
Λούκαρις Κύριλλος, 75

I" ”  1
Μάδυτος, 82 
μαθήτριες, 45, 256 
Μακάριος Ιερομόναχος, 180 
μακρόβιος, 211 
Μαμμωνός, 86 
Μανασείδης Συμεών, 137 
μανδολινότα, 25 
μανδολινότα Αμφίων, 25 
μανδολίνο, 66 
Μάντζαρος, 35
Μαντζουρανής Θεόδωρος, 63, 65 
Μόξιμος Λαοδικείας, 253, 257 
Μαρωνείας Νικόλαος, 134 
Μαρωνείας Μελισσηνός, 136 
Μαρωνείας Νικόλαος, 218 
Μαυράκης Νικόλαος, 264 
Μαυρίδης Δημήτριος, 219 
Μαυρογένης Σπυρίδων, 195 
Μαυροκορδάτος Γεώργιος, 178 
μέγα όργανον, 24 
Μέγα Ρεύμα, 62, 179 
Μεγάλη Αρχιδιακονία, 107 
Μεγάλη Εκκλησία, 79 
Μεγάλη Παρασκευή, 256 
Μεγάλη Πέμπτη, 28 
Μεγάλη Σαρακοστή, 28

Μεγάλη του Γένους Σχολή, 247 
Μεγάλη του γένους Σχολή, 228 
Μεγάλη του Γένους Σχολή, 32, 126, 232, 

249
Μεγάλη Τρίτη, 34, 101 
Μεγάλης Αρχιδιακονία, 112 
Μελάς, 250
Μελέτιος Μεταξάκης, Οικ. Πατριάρχης, 35 
Μελέτιος Οικ. Πατριάρχης, 34 
Μελισσηνός Παμφίλου, 224, 236 
Μελισσηνός Χριστοδούλου, 236 
μελοδραματικοί θίασοι, 22 
Μεσλενίκωφ, 35 
Μεσοχώρι, 25 
μεταρρύθμιση, 122 
Μετόχι του Παναγίου Τάφου, 185 
Μεχμέδ Σαδήκ, 19 
Μεχμέτ Σαδίκ, 234 
Μικρό Ασία, 162 
μικρασιατική καταστροφή, 25 
Μισαηλίδης 

Θεαγένης, 201 
Χρήστος, 201 

μνημονική εκμάθηση, 42, 44 
Μνημοσύνη, 32 
Μόναχο, 98
Μουσιγέτης Απόλλων, 249 
μουσικό βιβλία, 30, 105 
μουσικά δρώμενα, 22 
μουσικά έντυπα, 130 
μουσικά όργανα, 125 
μουσικές κουλτούρες, 216 
μουσική συζήτηση, 261 
Μουσική Συλλογή, 249 
μουσικοδιδάσκαλοι, 230 
μουσικοί κληρικοί, 102 
μουσουλμανικός πληθυσμός, 12 
μουσούργημα, 129, 216, 219 
Μπαλαμόνης Δημήτριος, 199 
Μπαλαμπάνης Δημήτριος, 59, 158, 203, 

225, 226, 234, 235, 236, 241, 249, 
251, 252 

μπόντα, 33
Μυριβήλης Στρότης, 262 
Μυτιλήνης Κύριλλος, 149 
Μυτιλήνης Κωνσταντίνος, 121 
μωαμεθανικοί πληθυσμοί, 72 
Μωαμεθανοί, 18

I Ν ι>
Ναύπλιο, 95
Ναυπλιώτης Ιάκωβος, 48, 49, 63, 68, 

149, 154, 159, 160, 203, 225, 229, 
230, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 
241, 247, 248, 249 

Νέα Μεθόδος, 94
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Νέα Εφημερίς, 73 
νέα μέθοδος, 79
Νέα Μέθοδος, 43, 70, 81, 94, 95, 177 
Νεότουρκοι, 12, 33 
Νεόφυτος Ρυλιώτης, 63 
νηστείες, 28
Νικόδημος Μέγας Αρχιμανδρίτης, 224 
Νικόδημος Μέγας Σύγγελος, 233 
Νικόδημος Νεοκλής, 231 
Νικοκλέους Λεωνίδας, 219 
Νικολαΐδης 

Αριστείδης, 123 
Νικολαΐδης 

Βασίλειος, 171 
Νικολαΐδης Αριστείδης, 228 
Νικολαΐδης Βασίλειος, 33 
Νικολαΐδης Βασίλειος, 77, 261 
Νικόλαος Δομέστικος, 117 
Νικόλαος Μαρωνείας, 226 
Νυμφίοι, 28

■ I
=ανθίδης Φ., 92 
ξενισμοί, 195 
ξενομανία, 26, 57 
ξενότροπη διδασκαλία, 56

L------------------------- ο  . JI
Οδησσός, 99 
Οθωμανικές λίρες, 233 
Οθωμανική Αυτοκρατορία, 44 
οθωμανική Αυτοκρατορία, 18 
Οθωμανική Αυτοκρατορία, 187, 234, 254 
οθωμανική διοίκηση, 14 
Οθωμανική επικράτεια, 41 
οθωμανική μουσική, 20 
Οθωμανική μουσική, 214 
Οθωμανικό Κράτος, 9, 12 
Οθωμανικό Παρθεναγωγείο, 20 
Οθωμανικό Σύνταγμα, 33 
Οθωμανικός Μηνύτωρ, 21, 72 
Οθωμανικός Φιλολογικός Σύλλογος, 18 
οικογενειακές συναναστροφές, 29 
οικογενειακές συνάξεις, 30 
οικογενειακή ζωή, 29 
οικογένειες, 29 
Οικουμενικός θρόνος, 8 
Οκτάηχος, 43
Όμιλος Ερασιμόλπων, 24, 25 
Όμιλος Ερασιμόλπων

Κωνσταντινουπόλεως, 24 
ομογένεια, 36 
ομογενείς, 15, 37, 246 
Ομοιόμορφον Πρόγραμμα, 47

Ονουφριάδης Βασίλειος, 66, 149, 157, 
206, 241, 250, 251, 252, 277 

Ονούφριος Βυζάντιος, 46 
οπλοφόροι, 164 
ορφανοτροφείο θηλέων, 61 
Ορφέας, 132 
Ορφεύς, 255 
ορχήστρα, 25

Παγανάς Νικόλαος, 48, 54, 170, 224, 
227

Παγκράτιος Βατοπαιδινός, 35, 255 
παιδιά, 29, 45 
παιδική ηλικία, 29 
Παϊσιος ο Α ', Οικ. Πατριάρχης, 173 
Παϊσιος ο Β ', Οικ. Πατριάρχης, 126 
Παλαιών Πατρών Γερμανός, 128 
Παλαμήδης 

Γεώργιος, 201 
Παλόσης Ιωάννης, 264 
παλιά μουσική γραφή, 80 
παλιό μέθοδος, 81
Παμφίλου Μελισσηνός, 59, 135, 155 
Παναγία Καφατιανή, 100, 243 
Παναγία του Πέρα, 28 
Πανοικίδης Βασίλειος, 201 
Πάνορμος, 164
Παπαγεωργίου Κωνσταντίνος, 96 
Παπαδόπουλος 

Γεώργιος, 100, 112, 172 
Ευστράτιος, 34, 119, 121, 123, 157, 

163, 218 
Φώτιος, 166 

Παπαδόπουλος Γεώργιος, 82, 224, 233 
Παπαδόπουλος Ευστράτιος, 67 
Παπαδόπουλος Φώτιος, 225, 230, 238, 

241, 247, 248 
παράδοση, 265 
παραδοσιακοί χοροί, 26 
παρασημαντική, 52 
παραχορδή, 121 
Παρθεναγωγεία, 67 
Παριζιάνος Αντώνιος, 265 
παρωδία, 92 
παρωδίες, 30, 31 
Πασπαλλής Δημήτριος, 93 
Πάσχα, 29
Πατριαρχική "ορχήστρα", 131 
Πατριαρχική Φόρμιγξ, 76 
Πατριαρχικό τυπογραφείο, 76 
Πατριαρχικό Τυπογραφείο, 76, 77 
Πατριαρχικός Ναός, 29 
Πατριαρχικός ναός, 30 
Πατριαρχικός Ναός, 28 
Παυλίδης Μιχαήλ, 199
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Παχείδης
Πολυχρόνιος, 168 

Παχείδης Πολυχρόνιος, 168, 224, 234 
Παχτίκος Γεώργιος, 20, 32, 33, 49, 50, 

61, 68, 74, 123, 161, 227, 235 
Πελοπίδης Παναγιώτης, 70 
Πέρα, 24, 62, 261 
Πέραν, 23, 43, 66 
Πέτρος Εφέσιος, 71 
πιάνο, 25, 50, 56
Πιστοποιητικό Μουσικού Συλλόγου, 208
πιττάκιο, 153, 242
Πλατωνίδης Πίνδαρος, 263
πληρωμή, 110, 152, 242
πνευματική ζωή, 72
πνευματική κίνηση, 21
πολιτικές ελευθερίες, 12
πολίτικες οικογένειες, 27
Πολυζώης Κοντός, 42
Πρακτικά, 104
πρεσβευτής, 233
Πρίγγος, 258
Πρίγγος Κωνσταντίνος, 63, 149, 170, 

237, 262 
Πριγκηποννήσων Δωρόθεος, 125 
Πρίγκηπος, 261 
πρόγραμμα, 214 
Πρόγραμμα Εργασιών, 190 
Προικοννήσσυ Σωφρόνιος, 218 
Προκήρυξη, 71, 79 
Προμηθέας Δεσμώτης, 24 
Προμηθεύς, 74
προπαγάνδα των αγγλικανών, 103 
προϋπολογισμός, 114 
Προύσης Κωνστάντιος, 84 
Προύσσα, 84 
προύχοντες, 79 
Πρωγόκης 

Γεώργιος, 124 
Πρωγόκης Γεώργιος, 63, 119, 167, 246, 

247, 248 
Πρωθυπουργός της Ελλάδος, 250 
Πρωΐα, 74
πρώτα γράμματα, 27 
Πρωτοσύγκελλος Κοσμάς, 121 
Πρωτοψάλτης, 206 
Πρωτοψάλτης Τραπεζούντας, 160 
Πρωτοψάλτης Δανιήλ, 174 
πτυχίο, 235

I ρ «
Ραγιάς, 250
Ραγκαβής Αλέξανδρος Ρίζος, 172 
Ραιδεστινός 

Γεώργιος, 193 
Νικόλαος, 168, 203

Ραιδεστινός Γεώργιος, 29, 33, 67, 156 
Ραούφ Γιεκτό, 234 
Ρεούφ Γιεκτό, 19, 168 
Ρωσία, 99
ρωσική εκκλησιαστική μουσική, 35 
ρωσική επανάσταση, 24

' *  <
Σάμου και Ικαρίας Αθανάσιος, 134 
Σαρανταεκκλησιώτης Γεώργιος, 219 
Σάρδεων Μιχαήλ, 56 
Σεραφείμ Σισανίου και Σιατίστης, 224 
Σιναϊτικό Μετόχι, 130 
Σισανίου και Σιατίστης Σεραφείμ, 218 
Σκοπιών Αμβρόσιος, 213 
σκωπτικά άσματα, 30 
Σμυρναίος Ζαφείριος, 179 
Σμύρνη, 92 
Σμύρνης Λεόντιος, 85 
Σμύρνης Χρύσανθος, 85 
Σμύρνης Χρυσόστομος, 137 
Σουλιώτισσες, 250 
Σουλτάνος, 230, 231 
Σουλτάνος Αμπτουλαζίζ, 150 
Σοφοκλής Γεώργιος, 192 
Σπαθάρης Ανδρέας, 19, 32, 119 
Σταματιάδης, 35 
Σταματιάδης Σταμάτης, 99 
Σταματιάδης Σταμάτιος, 101 
Σταματίδιο Σύστημα, 90 
Στανίτσας Θρασύβουλος, 149 
Στανίτσας Θρασύβουλος, 170, 263 
Σταυράκης Αναγνώστου, 97 
Σταυρόκης Αριστάρχης, 191 
Σταυροδρόμι, 251, 256, 261 
Στέφανο Α ' Δομέστικος, 180 
Στέφανος Α ' Δομέστικος, 116 
Στέφανος Λαμπαδάριος, 193 
Στογιάννου Νικόλαος, 45 
συγκατάθεση, 37 
συναυλία Γενιτσάρων, 20 
Σύνδεσμος

Ιεροψαλτών, 209 
Μουσικοφίλων, 257, 265 

συνηχητική γραμμή, 163 
Συνθήκη της Λωζάννης, 38, 41, 61 
Συνοδική Επιστολή, 80 
Συντακτικής Επιτροπής, 216 
Σύρκας Αντώνιος, 101, 206 
σφραγίδα, 104, 214, 261 
σχολεία Μουχλίου και Ποτηρά, 163 
Σχολή Μαρασλή, 238 
Σωφρόνιος ο Γ ', Οικ. Πατριάρχης, 91, 

128, 131, 191 
Σωφρόνιος ο Γ',Οικ. Πατριάρχης, 122
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r

τα Νέα, 74
Ταβανιώτη Κορνηλία, 250 
ταμείο 

επικουρικό, 240 
μετοχικό, 240 

Τανζιμάτ, 12 
Τανταλίδης Ηλίας, 84 
Ταταύλα, 25, 62 
Ταχυδρόμος, 74 
τελειόφοιτοι, 232 
Τεργέστη, 98 
Τερψιχόρη, 249 
τεσκερές υπουργικός, 219 
τετράφωνη μουσική, 34, 200 
τετραφωνία, 34, 99, 100, 101, 245 
Τετραφωνία, 90 
τεχνική επιτροπή, 216 
τοπικές εφημερίδες, 26 
τοπικός τύπος, 32 
Τουρκία, 43 
τουρκική διοίκηση, 38 
τουρκική μουσική, 171 
τουρκικό κρότος, 15 
Τούρκοι, 17, 19, 20 

μουσικοί, 19 
Τουρκοκρατία, 42 
τραγούδια δημοτικά, 74 
τρεις δάσκαλοι, 81 
τρεις δάσκαλοι, 98 
τροπάριο, 31
Τροπάριο της Κασσιανής, 148 
Τσόμης Δημήτριος, 3 
τυπικό, 30, 148 
τυπογραφείο, 242 
τυπογραφικά στοιχεία, 77

ύμνοι, 58 
υποδομή, 41
υποχρεωτική εκπαίδευση, 131 
ύφος, 83, 122, 208, 209 

σοβαρόν και κόσμ/ον, 182 
υπνωτικό, 143 

ύφος αξιωματικόν, 81 
υψίφωνοι, 23

I φ =

Φανάρι, 25, 47, 49, 59 
Φαρδύς Νικόλαος, 221 
Φιλανθίδης 

Πέτρος, 163 
Φιλανθίδης Πέτρος, 202, 223, 232

Φιλανθίδης Χαρίλαος, 207 
φιλαργυρία, 85 
Φιλαρμονικός Όμιλος, 25 
Φιλιππούπολη, 135 
Φιλόθεος επίσκοπος Μυρέων, 207 
Φιλοκτήτης, 24
Φιλοξένης Κυριάκός, 105, 117 
φιλόπονοι όνδρες, 176 
Φλώρος Ε., 252 
Φωκαέας Δημήτριος, 30 
Φωκαεύς 

Κωνσταντίνος, 203 
Φωκαεύς Δημήτριος, 241 
Φωκαεύς Θεόδωρος, 46 
Φωκαεύς Κωνσταντίνος, 67 
φωνητική, 22 
Φωτιόδης Αντώνιος, 223

Χάλκη, 33, 161
Χαντζερής Σαμουήλ, Οικ. Πατριάρχης, 75 
Χατζηαθανασίου Μιχαήλ, 77, 125, 166, 

169, 262 
Χατζηχρήστος Χρήστος, 223 
Χόττι Χουμαγιούν, 12 
χειρονομία, 21 
χειρονομίες, 143 
χορευτικά, 23 
χοροί, 22 
χορός, 263 
Χορωδία, 243 
χορωδία νέων, 25 
χορωδίες, 69
Χουρμούζιος Χαρτοφύλακας, 89 
Χουρμούζιος Χαρτοφύλαξ, 79 
Χουρμούζιος Χατροφύλαξ, 79 
Χρηστόκης Ζωγράφος, 20 
Χρηστίδης Άγγελος, 157 
Χριστιανοί, 18
Χριστοδούλου Σεραφείμ, 179 
Χρόνος, 74
Χρύσανθος, 82, 83, 84, 86, 89, 95, 120, 

129
Χρύσανθος εκ Μαδύτου, 66 
Χρύσανθος Καράμαλλης, 79, 82 
χύμα, 146

Ψ

ψάλλειν 
ομοιόμορφα, 229
στην Αρχιεπισκοπή

Κωνσταντινουπόλεως, 208 
ψάλτες, 30, 74, 94 

αδόκιμοι, 144 
δόκιμοι, 41
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κακόφωνοι, 143 
κανονικοί, 29 
μη δόκιμοι, 28 
Πόλης, 150 

ψαλτήριο 
Ιωακείμιο, 231 

ψάλτης, 41, 42 
ψαλτική, 31, 64 
ψαλτών 

διαφορές, 208 
διορισμοί, 111 
διορισμός, 243 
δοκιμασία, 209 
έλεγχος, 239 
κάλυμμα, 210 
μετακινήσεις, 184 
μετακίνηση, 239 
οικονομικά, 154

παύση, 107 
περιβολή, 154 
προσόντα, 108, 208 
ράσο, 210 

ψαραγορά, 128
Ψόχος Κωνσταντίνος, 65, 111, 121, 228, 

229
ψυχικά συναισθήματα, 50

1 □
Ωδές, 58 
ωδή, 230 
Ωδή, 164 
Ωδική, 51, 61, 67
Ωρολόγιον πρόγραμμα ακολουθιών, 114
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