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Μέρα των επουρανίων 
και νύχτα αγχόνη, 

εικόνα των αγλύκαντων 
και κείνων που πενθούνε 

είναι

η δεξιά Σου φλόγα 
οτη ρομφαία των γενεών 

αλυοοίδα από φώτα 
κα ι όνειρο των καταπεοόντων. 
Μ ' ένα χελιδόνι του Μυοτρά 

και με τις χιονονυφάδες του Βίκου 
έρχονται και πάνε 

οι δεοποτάδες
κρατώντας τα σεβάομια λυχνάρια 

όντας οι τριγμοί της δόξας 
περιστρέφουν το αναλόγιο 

και οι λευϊτες οι διαβατικοί 
ανεβαίνουν τη σκάλα των αίνων, 

με ταπεινότητα και μυαλοσύνη 
μέχρι εμένα τον πρωτοψάλτη, 

που ανοίγει την πύλη των χορών 
και αναδέχεται στον άμετρο αιώνα 

τη φωνή των πουλιών 

και
των μαρτύρων.



Των ευγενώς συνεργούντων για την συμπλήρωση του περιεχομένου 
του παρόντος Λεξικού.

Α.Θ.Π. Οικουμενικός Πατριάρχης, κ.κ. Βαρθολομαίος 
Αρχιεπίοκοπος Αυστραλίας, κ. Στυλιανός 

Αρχιεπίσκοπος Γ.Ο.Χ. κ. Χρυσόστομος 
Μητροπολίτης Βελγίου, κ. Παντελεήμων 

Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Χριστόδουλος 
Μητροπολίτης Ηλείας, κ. Γερμανός 

Μητροπολίτης Καλαβρύτων & Αιγιαλείας κ. Αμβρόσιος 
Μητροπολίτης Κυδωνιάς & Αποκορώνου κ. Ειρηναίος 
Μητροπολίτης Μαντινείας & Κυνουρίας κ. θεόκλητος 

Μητροπολίτης Νέας Κρήνης & Καλαμαριάς κ. Προκόπιος 
Μητροπολίτης I. Μονής Βατοπεδίου Αγίου Όρους κ. Εφραίμ 

Καθηγούμενος I. Μονής Σίμωνος Πέτρας Αγίου Όρους κ. Αιμτλιανός 
Καθηγούμενος I. Μονής Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους κ. Γεώργιος 

Καθηγούμενος I. Μονής Ξενοψώνιος Αγίου Όρους 
Πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Μεσολωράς 

Πρωτοπρεσβύτερος Σεραφείμ Φαράσογλου 
Απόστολος Βαλληνδράς 

Ράνια Βισδάρδη 
Σωτήριος Βογιατζόγλου 

Κώστας Γαϊιανίδης 
Ηλίας Γιουρούκος 

Ιωάννης Δακαλάκης 
Στέφανος Δόντσιος 

Κωνσταντίνος Ηλιάδης 
Κωνσταντίνος Καλαμπάκας 

Γεώργτος Καραγιάννης 
Ιωάννης Καρυπίδης 

Χρυοούλα Κατσιμίγα 
Βασίλειος Καυκόπουλος 

Ιωάννης Κέκερης 
Γεώργιος Κυριακάκος 

Αντώνης Κωνσταντινίδης 
Στέφανος Λέκκας 

Ιωάννης Μανιουδάκης 
Κυριαζής Νικολέρης 

Πολύχρονης Νταλάσης 
Κωνσταντίνος ΙΙανάς 

Νικόλαος Πιακής 
Στυλιανός Ρο'ίδης 
Ανδρέας Σιταράς 
Γεώργιος Συμεών 

Κωνσταντίνος Σταυρουλάκης 
Γ εώργιος ΧαιζηΟεοδώρου 
Δημήτριος Χατζόπουλος

ΠΙΝΑΚΑΣ





Ευχαριστώ 8ερμά τον κ. Η λία  Γιουρουκο, την κ. Μέλπω Ζαρόκωσχα, χον κ. 
Δημήχρη Καραμβάλη, χον κ. Γεώργιο Κατσούλα, χον κ. Γεώργιο Κυριακάκο, 

την κ. Λουΐζα Μητσάκου και χον κ. Γεώργιο Χατζηχρόνογλου, που μου έδωσαν 
την ευκαιρία να αναγγείλω χο έργο του παρόντος Λεξικού από χα 

ραδιοτηλεοπτικά μέσα καθώς και την κ, Έλλη Γέροντα, την κ. Βάσω Μανωλά 
και την κ. Τουλα Μαυράκη για την ειδική τους συνεργασία.

Ο.Τ.



Επίτομο
Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό 

της
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ

ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
Μανώλης Χατζημάρκος

Πρωτοψάλτης - Χοράρχης 
Καθηγητής Πανεπιστημίου θεοοαλίας

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ - ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΙΣΗ 
Αμαλία Παρασκευοπούλου

Ζωγράφος

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΟΛΗ 
π. Νεκτάριος Κάλλιας

Φιλόλογος
Καθηγητής Αθωνιάδος Σχολής 

Αγίου Όρους

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ 

Βεατρίκη Παπαδιαμαντοπούλου - Μπένου
Λογοτέχνιδα

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΚΥΠΡΟΥ 
Φοίβος Μιχαηλίδης

Αντ/λον Μέλος Ευρωπαϊκού Κέντρου Τέχνης

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ 
Ευάγγελος Ανδρέου

Συγγραφέας



Συντομογ ραφίες
Α.Σ.Κ.Τ. =  Ανώτατη Σχολ. Καλών Τεχνών 
Ε.Β.Ε. =  Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος 
ενν. =  εννοείται
Μ Μ Ε  - Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
ΝΕΛΕ - Νομαρχιακή Επιτροπή Λαϊκής Επιμόρφωσης
ομ. =  ομώνυμος
περ. =  περίπου
π.σ.δ. =  πλείονα στοιχεία δυσεύρετα 
π.σ.δ.α. =  πλείονα στοιχεία δεν απαντούν 
πρβλ. =  παράβαλε 
σχετ. =  σχετικό

Ο αστερίσκος (*) στις λέξεις των κειμένων, 
σημαίνει ότι αυτές απαντούν στο Λεξικό ως 
ανεξάρτητα λήμματα.



ΕΙΣΑΓΩΓΗ

δη, αγαπητέ
αναγνώστη και προσφιλέστατε μέτοχε της τράπεζας των εδεσμάτων 

του βυζαντινού καλλιτεχνικού πνεύματος, κρατάς στα χέρια σου, την πρώτη έκδοση 
του Επίτομου Εγκυκλοπαιδικού Λεξικού της Βυζαντινής Μουσικής.

Το έργο αυτό είναι γέννημα θελήσεως της αγάπης και της «εσωτερικής» επιθυμίας 
των ανθρώπων, που κινούνται δημιουργικά μέσα και γύρω από το Ευρωπαϊκό Κέντρο 
Τέχνης, που πιστεύουν στην διακονία των ηθικών αξιών και θεωρούν οτι ο λόγος της 
ιστορίας και της παράδοσης αποκτά νόημα, μορφή, υπόσταση και καταξίωση, μόνον 
όταν εμπνέει και καθοδηγεί τα έργα των ανθρώπων, μοναδικών εκείνων όντων μέσα 
στη φύση, που ετάχθησαν να παράγουν πολιτισμό.

Από την άλλη μεριά, το Λεξικό μας αυτό, προέκυψε από την αναγκαιότητα της 
παραγωγής ενός ουσιαστικού εκπαιδευτικού βοηθήματος, που δεν υπήρξε, καθώς 
επίσης από την αναγκαιότητα κατασκευής μιάς συνοπτικής έντυπης κιβωτού για την 
μεθοδική αλφαβητική αποδελτίωση όλων - όσο μας είναι ανθρωπίνως δυνατό - των 
όρων, που στοιχειοθετούν το μέγα, κατά το ιστορικό μήκος του και πνευματικό του 
βάθος, πρόσωπο της βυζαντινής μουσικής και υμνογραφικής εποποιίας.

Προκειμένου να έρθει σε πέρας το λεξικογραφικό αυτό έργο, η συντάκτριά του 
επικουρούμενη από επίλεκτους συνεργάτες, ανέτρεξε σε ογκώδη βιβλιογραφία απ' 
όπου, σύμφωνα με τα περί της κριτικής των πηγών προσήκοντα, επέλεξε πενήντα 
ειδικά συγγράμματα, μελετήσασα πάνω από έξη χιλιάδες σελίδες. Ακόμη, εφυλλο- 
μετρήθησαν τέσσερις γενικές εγκυκλοπαίδειες ενώ παράλληλα συντελέσθηκε ένα 
μακρό έργο προσωπικών συνομιλιών, συνεντεύξεων και συνεργασιών με δεκάδες 
ειδικούς ερευνητές, εκτελεστές και καθ' οιονδήποτε άλλο τρόπο δραστηριοποιουμέ- 
νους ανθρώπους, στο πεδίο της βυζαντινής μουσικής.

Για να αντιμετωπισθεί η ανάγκη μιάς επαρκούς και ικανοποιητικής πληροφόρησης, 
στο Λεξικό, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη νεώτερη και σύγχρονη βυζαντινή μουσική 
πραγματικότητα, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Τέχνης οργάνωσε εμπεριστατωμένη αλλη
λογραφία με την οποία ενημέρωσε : .

α) Τα Πατριαρχεία Κωνσταντινουπόλεως, Αλεξανδρείας, Αντιόχειας και Ιεροσολύ
μων, β) Τις Αρχιεπισκοπές Ελλάδος, Κύπρου, Κρήτης, Βορείου-Νοτίου Αμερικής και 
Αυστραλίας, γ) Όλες τις Μητροπόλεις της Ελλάδος, της Κύπρου, της Κρήτης καθώς 
και όλες της Μητροπόλεις και Πατριαρχικές Εξαρχίες ανά την Ευρώπη, δ) Όλες τις 
Μονές του Αγίου Όρους, ε) Όλους τους Μητροπολιτικούς και Καθεδρικούς Ναούς 
της ελληνικής επικράτειας, στ) Όλους τους Ιεροψαλτικούς Συλλόγους, ομοίως, ζ) Όλα 
τα Ωδεία και τις Μουσικές Σχολές, ομοίως, η) Όλες τις Εφημερίδες (μέχρι και τις 
εβδομαδιαίες), ομοίως. Επίσης, η περί την έκδοση του Λεξικού, ενημέρώση ασκήθηκε 
κατ' επανάληψη μέσω μακρών εκπομπών της ελληνικής ραδιοφωνίας (έξη εκπομπές 
στον Ραδιοφωνικό Σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος και της ΕΡΑ 1 και 4) και της 
ελληνικής τηλεόρασης (τρεις εκπομπές της ΕΡΤ 2 και του BLUE SKY).

Αν και από όλην αυτή την ενημερωτική, κοπιαστική και δαπανηρή, δραστηριότητα,



δεν προέκυψαν τα αναμενόμενα, εντούτοις το Ευρωπαϊκό Κέντρο Τέχνης κατόρθωσε 
να συλλέξει ένα σεβαστό αριθμό λημμάτων, που αποδίδει το πρόσωπο της σύγχρονης 
βυζαντινής μουσικής κίνησης αλλά καί αφήνει στον κάθε καλόπιστο άνθρωπο την 
αληθή εντύπωση μιάς πράγματι υπεύθυνης και συνεπούς ερευνητικής προεργασίας.

Για να εξυπηρετηθεί η όσο το δυνατό ευχερέστερη και ανεμπόδιστη - λόγω 
ενδεχομένων ευλογών αποριών - επαφή του αναγνώστη με το περιεχόμενο του 
Λεξικού, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Κέντρου Τέχνης, που αποτελεί και 
τον εκδότη του έργου, αισθάνεται την υποχρέωση να διατυπώσει τις ακόλουθες 
παρατηρήσεις :

1. Το Λεξικό είναι «επίτομο». Τούτο σημαίνει οτι εκ των πραγμάτων τα κείμενα των 
λημμάτων, είναι σύντομα. Είναι, συνεπώς, ευνόητο οτι και από τα κείμενα χειρογράφων 
των βιογραφουμένων, η υπεύθυνη συντάκτρια του Λεξικού παρέλειψε εκείνα εκ των 
στοιχείων, που θεωρούνται δευτερεύοντα προκειμένου να οφεληθεί η γενική 
συντακτική οικονομία του έργου.

2. Η έκταση των βιογραφικών δεν συνδέεται με το ποιοτικό μέγεθος της 
προσωπικότητας του βιογραφούμενου. Παράδειγμα: ο Όμηρος κατά την ιστορική 
εκτίμηση είναι μεγαλύτερος ποιητής από τον Κωστή Παλαμά. Στις εγκυκλοπαίδειες ο 
δεύτερος καταλαμβάνει μεγαλύτερη έκταση. Το φαινόμενο αυτό αντλεί την αιτιολό
γησή του από δύο γεγονότα. Πρώτον, από την ανάπτυξη των μέσων της ζωής, που 
γεννά τά πλείονα βιογραφικά στοιχεία στους μεταγενέστερους και, δεύτερον, από την 
απουσία του «μυθικού» παραστήματος των μεταγενεστέρων, που οδηγεί στο 
εμπράγματο του βιογραφικού τους και, συνεπώς, στο εκτεταμένο κείμενο.

3. Η διαφορά της έκτασης του βιογραφικού ανάμεσα σε δύο νεώτερους ή 
σύγχρονους βιογραφούμενους, δεν προκύπτει, ασφαλώς, από συγκριτική ή άλλη 
συσχετιστική αποτίμηση. Τις περισσότερες φορές, είναι αποτέλεσμα δυσχερειών, που 
εξ αντικειμένου, αντιμετωπίζει η έρευνα.

4. Η γλώσσα των κειμένων του Λεξικού, είναι η καθομιλούμενη νεοελληνική, 
εμπλουτισμένη με λεκτικούς, γραμματικούς και συντακτικούς τύπους της καθαρεύου
σας επειδή εξ αιτίας της Εκκλησιαστικής καταγωγής του το Λεξικό αδυνατεί, λόγω 
σεβασμού πρός την ιστορία και την παράδοση, να παρακάμψει εντελώς την γλώσσα 
στην οποία είναι διατυπωμένη η - κυρίως βυζαντινή και μεταβυζαντινή - εκκλησιαστική 
φιλολογία.

5. Στο Λεξικό απαντούν συχνά λήμματα όρων, προερχομένων από την λατρεία και 
από την εν γένει ζωή της Εκκλησίας. Τέτοια λήμματα θεωρήθηκε απαραίτητο να 
περιληφθούν στο έργο ως σχετιζόμενα εμμέσως μεν αλλά τυπικώς και ουσιαστικώς, με 
την (αναπόσπαστα συνδεδεμένη με την λατρεία) βυζαντινή υμνογραφία και ψαλτική 
έκφραση.

Με το ίδιο σκεπτικό περιελήφθησαν στο Λεξικό και λήμματα προσώπων (Πατέρες, 
Εκκλησιαστικοί Συγγραφείς, κλπ.)

6. Μουσουργοί της δυτικής τεχνοτροπίας, οι οποίοι είτε εμπνεύσθηκαν από τα 
Γράμματα της Ορθόδοξης λατρείας καί εμελούργησαν είτε ετόνισαν μουσική επί τη 
βάσει του βυζαντινού μέλους (Μάντζαρος, κλπ.) ευνόητα καταλαμβάνουν την θέση 
τους μέσα στο Λεξικό της Βυζαντινής Μουσικής.

Η απόλυτη πληρότητα ενός λεξικού ειδικού αντικειμένου, όπως τούτο, είναι από τα 
πράγματα ανέφικτη. Όχι μόνο διότι ακριβώς εξαιτίας της ειδικότητας του αντικειμένου 
υπάρχει πλήθος λεπτομερειών, που ξεφεύγουν ακόμα και από τις γραπτές δέλτους 
των ιστορικών πηγών αλλά και διότι εξαιτίας του είδους, που αφορά σ' έναν πολιτισμό 
δεκάδων αιώνων, η πλήρης και τέλεια ιστορική αποτύπωση των γεγονότων εξακολου
θεί ως και τις μέρες μας να παραμένει σε πλείστες περιπτώσεις, σχετική. Εάν σε 
αυτούς τους αιώνες προσθέσει κανείς και τους μεταβυζαντινούς της Ορθοδοξίας, τότε 
η έρευνα δυσχεραίνεται ακόμα περισσότερο, δεδομένου οτι στη διάρκειά τους 
συνετελέσθησαν εκτεταμένες απώλειες (καταστροφές γραπτών και άλλων μνημείων)



λόγω της επελάσεως, επικρατήσεως αλλά και επιοράσεως του Ισλάμ καθ' όλη την 
έκταση της πρώην ανατολικής αυτοκρατορίας. Πρέπει δε να σημειωθεί εδώ, οτι η περί 
την Βυζαντινή Μουσική και την Ψαλτική ειδική γραμματολογία (ιστορία, δοκιμιογραφία, 
χρονογραφία, βιογραφίες, λαογραφία, κ.λπ.) δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλη. Στο τέλος 
πολλών λημμάτων του Λεξικού, θα παρατηρήσει ο αναγνώστης την ενδεικτική 
συντομογραφία «π.σ.δ.» (πλείονα στοιχεία δυσεύρετα) και «π.σ.δ.α.» (πλείονα στοιχεία 
δεν απαντούν). Τούτο οφείλεται είτε στην ελλιπή βιβλιογραφία είτε στην παντελή 
έλλειψη οιουδήποτε στοιχείου παρ' εκτός μιάς συγκεκριμένης προφορικής μαρτυρίας 
ή παραδόσεως, επί τη βάσει της οποίας και συνετάχθη το λήμμα.

Το απολύτως βέβαιο, για το Επίτομο Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό της Βυζαντινής 
Μουσικής, είναι οτι εκπονήθηκε με όλη την ευσυνειδησία, που απαιτούν παρόμοια 
έργα, αποτεινόμενα στην φιλομάθεια και στην γενικότερη εσωτερική ανάγκη της 
επικοινωνίας των ανθρώπων με την ιστορία και τον πολιτισμό. Αφιερώνεται, παρα πέρα, 
στους ερευνητές αλλά και στους μελλοντικούς λεξικογράφους ώστε να αποτελέσει 
μια από τις σταθερές βιβλιογραφικές βάσεις για την παραγωγή της προσαυξημένης και 
εμπλουτισμένης με νεώτερα στοιχεία, λεξικογραφίας.

Στην συντάκτρια και στον εκδότη του Λεξικού αρκεί η απλή ικανοποίηση της 
κατάθεσής του, ενώπιον του Λαού και του Κλήρου.

Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 1993 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ 
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INTRODUCTION

Dear Reader and lover of the Byzantine artistic spirit, you already hold in your hands the first 
edition of the Encyclopaedian Dictionary of the Byzantine Music.

This work has been the creation of love and 'inner' desire of men, who move and operate in 
the European Art Center and believe in the communicating of moral values considering that 
the reason of history and tradition acquires essence, shape and value, only when it inspires 
and guides the deeds of men, of those unique creatures in Nature, who have been assigned to 
promote culture.

On the· other hand, this Dictionary of ours came forth from the necessity of producing an 
essential educational document, non existent to this day, as well as from the necessity of 
constructing a concise printed 'Arc' for the methodical alphabetic classification of all - as 
possible - terms constitute the Byzantine music and hymnographical epopee with its great 
historic and spiritual depth.

In order that this vocabularian work could be carried out, its authoress assisted by 
distinguished collaborators traced back to a huge bibliography, from where, according by, she 
chose fifty special writings and studied more than six thousands pages. Moreover four general 
encyclopaedias were gone through while at the same time, in personal discussions, interviews 
and collaborations with several groups of researchers in the field of Byzantine music were 
conducted.

To meet the needs for a sufficient and adequate information, especially in the field of 
Byzantine music, the European Art Center corresponded with:

a) The Partiarchates of Constantinople, Alexandria, Antiochia and Jerusalem, b) The 
Archbishoprics of Greece, Cyprus, Crete, North and South America and Australia, c) All the 
Bishoprics of Greece, Cyprus, Crete as well as all the Cathedrals and Patriarchical Exarchates 
throughout Europe, d) All the Monasteries of Mount Athos. e) All the Cathedrals of the Gteek 
state, f) All the Societies of Chanters, g) All the Conservatories and Music Schools, h) All the 
Newspapers (the weekly ones too). The Dictionary was publicized by means of the Greek 
Radio and Television (six radio programs and three T.V. programs).

Despite all this expensive and laborious awareness activity, the results were not satisfyihg. 
However the European Art Center not only suceeded in collecting considerable number of 
lemmas which consists the profile of the contemporary musical movement, but also leaves to 
every well-meaning person the impression of a really responsible and consistent research 
work.

In order to help our readers to a prompt and easy contact (in case of difficulties in the 
contents of the Dictionary) the Board of directors of the European Art Center, being the editor 
of this work, feels the obligation to underline the following remarks:

1) The Dictionary is one-volume. This means that the lemmas are short. It is therefore 
understood that of the texts of manuscripts of the biographees, the responsible editor ommited 
those elements which are considered to be of second value in order to obtain the possible 
economy of space.

2) The extent of biographical elements is not connected with the quality of the personality of
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the biographee; i.e. Homer, according to the historic estimation, is greater poet than Costis 
Palamas. The later keeps more space than the former in the encyclopaedias. This 
phenomenon is due to two facts. Firstly from the development of the means of life which 
offers the ampler bibliographical elements to the posteriors and secondly from the absence of 
the 'mythical· appearance of the posteriors, which leads to their substantial biographical 
elements and, consequently, to the extensive text.'

3) The difference of space of the biography between two recent or contemporary 
biographees does not surely appear from a comparative or relative evaluation. Most of times, 
this is due to difficulties objectively faced by the research group.

4) The language of the texts is the spoken modern Greek enriched with grammatical and 
rules of syntax of the 'Katharevoussa' (literary language). The reason is that, because of its 
ecclesiastic origin, the Dictionary cannot entirely avoid the language in which the main 
Byzantine and prostbyzantine ecclesiastic literature is written, respecting the history and 
tradition.

5) In the Dictionary we often see lemmas coming from the worship and from the general life 
of the Church. We considered such lemmas indispensable to adopt, as they are indirectly but 
typically and substantially related to the Byzantine hymnography and church chanting 
expression, as quite relevent to worship.

With the same thought the Dictionary contains lemmas of persons as St. Fathers, 
ecclesiastic writers etc.

6) Music composers of the western technique who either inspired from the LETTERS of the 
orthodox worship and composed or tuned music in the base of Byzantine style (Manzaros etc.) 
are justly included in the Dictionary of Byzantine Music. The absolute adequacy of a dictionary 
of a special subject like this one, is as a matter of fact unattainable. Not only due to the 
speciality of the object there are a lot of details which escape even from the written texts of the 
historic sources, but also because of the sort that refers to a civilization of many centuries, the 
complete and perfect historic depiction of the events continues up to our days to remain in 
most cases relative. If to these centuries one adds also the postbyzantines of the Orthodoxy, 
then the research becomes more difficult, due to the extended losses realised during these 
centuries (destructions of written works and other documents) because of the invasion, 
prevailing, and influence of the Islam all over the ex Eastern Empire. One must take under 
consideration here, that the special grammatology about the Byzantine Music and the Church 
Chanting (history, essay writing, chronography, biography, laography etc.) is not especially 
large. At the end of many lemmas of the Dictionary the reader will note the indicative 
syntomography 'p.s.d.' (many elements unavailable) and 'p.s.d.a.' (many elements do not 
exist). This is due either to the inadequate bibliography, or to the complete lack of any element, 
except of a concrete oral testimony or tradition, on which the lemma was taken.

It is quite sure that the concise Encyclopaedian Distionary of Byzantine Music was worked 
out with all conscientiousness the similar works ask for, addressed to the fond of learning and 
the general inner need of contacting history and civilization. It is further dedicated to the 
researchers, but also to the future lexicographers, so that it will constitute one of the steady 
bibliographical foundations for the production of a newer and richer lexicography.

To the authoress and to the editor of the Dictionary the simple appreciation of the people and 
Clergy is their satisfaction.

Athens 13th November 1993 
EUROPEAN ART CENTER 

BOARD OF DIRECTORS



Ό  Παντοκράτωρ". Τοιχογραφία τρούλου ίου Ναϊδρίου Αγίου Νικολάου, Καρελά Κορωπίου. Μεταφορά 
(μελέτη) Αμαλίας Παρασκευοπούλου.



Προλεγόμενα
του καθηγητή Μανώλη Χατζημάρκου

λοι συναισθανόμαστε 
πως περνάμε μια περίοδο κοσμοϊστορικών ανακατατάξεων, 

που θα κρίνουν όχι πια το σύστημα της ζωής των λαών της γης, μα και αυτή την ίδια μας 
την ανθρώπινη υπόσταση.

Ζούμε έναν αλλοπρόσαλο πολιτισμό των απάνθρωπων μηχανών και του βεβαρυμένου 
περιβάλλοντος πολιτισμό της πολιτικής υποκρισίας και του πνευματικού χάους μέσα 
στον οποίο παραδέρνει ο κόσμος, βουλιάζοντας ολοένα βαθύτερα στο βούρκο της 
βίας και του εγκλήματος.

Αν διερευνήσουμε τα αίτια που δρουν κάτω από την επιφάνεια των φαινομένων της 
πολυτάραχης εποχής μας, θα διαπιστώσουμε πως η ηθική αναρχία είναι γέννημα της 
υλιστικής θεώρησης της ζωής από την οποία μόνον η αποσύνθεση των πνευματικών 
αξιών μπορεί να προκύψει και συνεπώς η αδυναμία για κάθε μεγάλη δημιουργία, που 
συναρτάται με τον πολιτισμό και την ανθρώπινη ευτυχία.

Η παρέκκλιση από τις αδιάφθορες πνευματικές αρχές, πρωτοπαρουσιάσθηκε στο 
πεδίο της τέχνης και της φιλοσοφικής σκέψης, σαν ένας άνεμος «αναγεννητικός», που 
δυστυχώς παρέσυρε ιστορικά κατοχυρωμένες ιδέες, θρησκείες και παραδόσεις, με 
αποτέλεσμα να καταστεί, εν τέλει, η γη κοιλάς δακρύων όπου «αλωνίζουν» οι κάθε 
λογής εγκληματίες, όπου ο θάνατος θερίζει αθώες ψυχές και όπου μέσα στο 
αναβρύζον από τις πηγές αίμα, φυτρώνουν νέοι σταυροί.

Ωστόσο, το κάθε άτομο, η κάθε κοινωνία, το κάθε έθνος, προτείνει την αντίστασή του. 
Αντιλαμβάνεται προ της καταστροφικής μανίας του «πολιτισμού» μας ότι αγωνιζόμενο 
με όλα τα διατιθέμενα μέσα θα απεμπλακεί από τη δίνη της έκπτωσης και της απώλειας 
διότι οι λαοί και τα έθνη δεν αφανίζονται μόνο με τη φωτιά και το σίδερο αλλά κυρίως 
με το χάσιμο της ψυχής τους, που συνιστά και την πεμπτουσία της ύπαρξής τους. .

Από την καθολική πνευματική άμυνα, πρωτίστως και ασφαλώς, δεν εξαιρούνται οι 
Έλληνες, ως σύγχρονοι θεματοφύλακες και υπερασπιστές του πολιτισμού τους. Αρκεί 
να ανακτήσουμε την συνείδηση των στοιχείων, που συνθέτουν την ηθική και ιστορική 
μας φυσιογνωμία. Αρκεί να αποκριθούμε στο ερώτημα: τί υποδεικνύει και σε τί 
προτρέπει μια πορεία τριών χιλιάδων χρόνων πολιτισμού; Η απάντηση ευρίσκεται μέσα 
ακριβώς στο ίδιο το ερώτημα. Η βαθύτατη εννόηση της εθνικής μας ιδιοσυγκρασίας και 
μόνη αυτή θα σφυρηλατήσει την πανοπλία του ελληνισμού, που άλλως θα οδεύει προς 
μιάν άδικη εξαφάνιση. Οι ραγδαίες εξελίξεις και ανακατατάξεις, που συντελούνται 
πάνω σ' αυτό το φλούδι της γης, που πατάμε, έχουν ήδη διαμορφώσει το αδιέξοδο...

Όταν ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κέντρου Τέχνης, ο ποιητής κ. Ευάγγελος 
Ανδρέου, μου εξέφρασε την επιθυμία του Διοικητικού Συμβουλίου, να προλογίσω το 
Επίτομο Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό της Βυζαντινής Μουσικής - έργο αυτό της ακού
ραστης συγγράφισσας, μουσικολόγου και ηθοποιού, κας Ολυμπίας Τολίκα, το δέχθηκα 
με μεγάλη χαρά όχι μόνο διότι επρόκειτο για μιαν εργασία πρωτοποριακή για την



ορθοδοξία, που πραγματοποιείται στον ελληνικό χώρο, με παγκόσμια ακτινοβολία, 
αλλά και διότι αποτελεί συγγραφικό πόνημα αποτεινόμενο στην εθνική μας Μουσική 
Παράδοση, ιδίως δε στην Βυζαντινή Μουσική, την πιο λαμπερή αυτή ψηφίδα στο 
μωσαϊκό της Ελληνικής δημιουργίας. Διότι, περαιτέρω, η εθνική μας Μουσική με το 
περίτεχνα επεξεργασμένο κομμάτι της, το Βυζαντινό μέλος, εκφράζει με τρόπο άμεσο 
την αδιάσπαστη ενότητα και συνέχεια του Ελληνισμού, καταγράφει με ήχους και 
μουσικά σύμβολα τη δημιουργική του πορεία μέσα στον χρόνο και φέρνει επάνω στο 
κορμί της τα σημάδια των ιστορικών του περιπετειών. Το να ασχοληθεί, βέβαια, κανείς 
με τον τεράστιο μουσικό και ιστορικό πλούτο της Τέχνης αυτής, μέσα σε λίγες σελίδες, 
θα ήταν μια ασυγχώρητη ασέβεια, πολύ περισσότερο μάλιστα που μια τέτοια 
συγγραφική ενασχόληση ενέχει πλείονες δυσχέρειες εξ αιτίας του γεγονότος ότι 
απευθύνεται όχι μόνο στους ειδικούς αλλά στο ευρύτερο κοινό.

Συνδεδεμένη η Τέχνη με τον άνθρωπο, εκδηλώθηκε κατ' αρχήν ως αναπόσπαστο 
μέρος της προσπάθειάς του να επιβληθεί στη φύση. Πέρασε εποχές ακμής και 
παρακμής ανάλογα με το πολιτιστικό επίπεδο κάθε λαού και παραμένει πάντοτε ζώσα 
λειτουργία και δραστηριότητα στην κοινωνική του εξέλιξη. Στην εποχή μας, η Τέχνη, 
διέρχεται την δοκιμασία της αμφισβήτησης ακόμα και αυτών των απαρασάλευτων και 
σταθερών αξιολογικών της αρχών, που αποτελούν από αιώνες το θεμέλιο της 
υπόστασής της. Το ξεκαθάρισμα του πράγματος και η συναρμολόγηση του συγκεχυ
μένου, στις μέρες μας, θεωρητικού της πλαισίου, χρειάζεται κυρίως ψύχραιμη μελέτη, 
εγκατάληψη των δογματισμών και ακόμα, απαλλαγή από τους πάσης φύσεως 
ανώφελους φανατισμούς. Σκοπός μου, είναι να προτείνω να δούμε την Τέχνη της 
ελληνικής μουσικής κληρονομιάς, με καθαρό μάτι. Να παρακολουθήσουμε τον τρόπο 
με τον οποίο έφθασε μέχρις εμάς και εμφανίζεται στην εποχή μας, εξετάζοντας 
ειδικότερα τις ιδιαιτερότητές της στις τρέχουσες συνθήκες της ελληνικής ζωής. Αν, 
συνεπώς, με τις λίγες γραμμές, που θα ακολουθήσουν, διαμορφωθεί ένα έστω 
μονοπάτι, που θα οδηγήσει στην κατανόηση της ελληνικής μουσικής παράδοσης, τούτο 
το κείμενο θα έχει επιτύχει τον προορισμό του. Βέβαια, στην Τέχνη, οι λεωφόροι 
ανοίγονται κυρίως με τα έργα. Κανείς όμως δεν πρέπει να ξεχνά ότι τα λόγια 
συντελούν στην καλλίτερη νοηματική εμπέδωσή της.

Λίγο πριν από την εμφάνιση της χριστιανικής θρησκείας, ο πολιτισμός του γνωστού 
τότε κόσμου όφειλε την ύπαρξή του στους Έλληνες και ιδιαίτερα στην εκστρατεία του 
Μεγάλου Αλεξάνδρου, καθώς μεταφυτεύθηκε από τα βουνά της ελληνικής Μακεδο
νίας, σε όλες τις ασιατικές χώρες, από την Κασπία Θάλασσα μέχρι την Ινδία.
* Οι διάδοχοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου (Πτολεμαίοι και Σελευκιδείς) καθιέρωσαν την 

ελληνική γλώσσα, τα ελληνικά ήθη και έθιμα, την ελληνική μουσική και τις άλλες 
τέχνες, στην απέραντη αυτοκρατορία τους. Η Ταρσός της Κιλικίας, παραδείγματος 
χάριν, είχε, κατά τη μαρτυρία του Στράβωνα, ελληνικές σχολές κατά πολύ ανώτερες 
των σχολών της Αθήνας και της Αλεξάνδρειας.

Και ο Πλούταρχος, μας πληροφορεί ότι: «Αλεξάνδρου Ασίαν εξημερούντος, Όμηρος 
ήν το ανάγνωσμα. Περσών δε Σουσιανών και Γεδρωσίων παίδες και των Ελλήνων ήδον 
τραγωδίας»(1). Αλλού, ο ίδιος, αναφωνεί: «Ω θαυμαστής όντως φιλοσοφίας δι' ήν Ινδοί 
θεούς ελληνικούς προσκυνούσι Σογδιανοί πατέρας τρέφουσι και ου φονεύουσι, 
Σκύθαι θάπτουσι τους αποθανόντας και ου κατεσθίουσι». (2)

Μπροστά σ' αυτόν τον εξελληνισμένο κόσμο, εμφανίσθηκε, στην Παλαιστίνη, ο 
Χριστιανισμός. Πλούσια σε περιεχόμενο θρησκεία για αγάπη και κοινωνική δικαιοσύνη, 
ηλέκτριζε και συσπείρωνε κάθε κοινωνικής τάξεως ανθρώπους. Ανάμεσά τους και 
σοφούς, επιστήμονες, μουσικούς...

Μέσον διαδόσεως και επικρατήσεως της Νέας Θρησκείας, ήταν επόμενο να καταστεί 
η Ελληνική Γλώσσα και η Ελληνική Μουσική. Όπως ήταν, επίσης, επόμενο να συνδεθεί
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αρμονικότατα η Ελληνική Γλώσσα με την διαμορφωθείσα Εκκλησιαστική Μουσική, 
αφού η τελευταία ήταν προϊόν της αρχαίας ελληνικής μουσικής της οποίας τις 
θεωρητικές βάσεις, για τα μέτρα, τους χρόνους, τις κλίμακες, την κατατομή της 
χορδής, τον προσδιορισμό των τόνων, κ.λπ, έθεσαν οι Έλληνες, Πυθαγόρας, 
Αριστόξενος, Αριστείδης ο Κοίντιλιανός, Νικόμαχος ο Πυθαγορικός, Βακχείος, 
Γαυδέντιος, κ.ά. Αναρίθμητες είναι οι μαρτυρίες για το γεγονός ότι η εκκλησιαστική 
μουσική προέκυψε από την αρχαία ελληνική, η οποία, καθώς μαρτυρεί ο ιουδαίος 
ιστορικός Ιώσηπος, (αρχές του 1ου αιώνα), είχε εισαχθεί ακόμα και σ' αυτό το κράτος 
των Εβραίων, το κατ' εξοχήν βέβαια θεοκρατικό: «Κατά την γέννησιν του Χριστού, ο 
βασιλεύων επί της Ιουδαίος Ηρώδης, εισήγαγεν ξένα ήθη και έθιμα και μουσικήν 
Ελληνικήν» (3).

Σε ό,τι αφορά την σημειογραφία της εκκλησιαστικής μουσικής, ο σοφός Κωνσταντί
νος, ο εξ οικονόμων Οικονόμος, γράφει: «Τα σημαδόφωνα της καθ' ημάς εκκλησιαστι
κής μουσικής, εμόρφωσαν και ωνόμασαν οι πρώτοι της Εκκλησίας μουσουργοί, μέρος 
μεν εκ των διαγραμμάτων της παλαιός των Ελλήνων μουσικής, το δε πλείστον εκ των 
γραμματικών της προσωδίας σημείων»(4).

Και ο Αλέξανδρος Ραγκαβής, σημειώνει: «η ημετέρα Εκκλησιαστική Μουσική, 
διεδέχθη τας χορικός συνθέσεις της αρχαίας Ελληνικής δραματικής μουσικής, 
αντιπαραθείς δε τας στροφάς του Πινδάρου και του Αριστοφάνους, κατέδειξεν ότι η 
στιχουργική αυτών προσωδία, είναι ανάλογος προς την των εκκλησιαστικών ύμνων»(5).

Στην περίοδο της ευρείας διάδοσης του Χριστιανισμού, πολλοί Έλληνες υμνογράφοι 
και ασματουργοί, αφού ασπάσθηκαν τη νέα θρησκεία, εισήγαγον σ' αυτήν τα γνήσια 
ελληνικά μελοποιήματά των. Είναι δε εξαιρετικά επικίνδυνο απέναντι στην ιστορική 
πραγματικότητα αλλά και σε αυτή την απλή λογική γνώση, να υποτεθεί οποιαδήποτε 
σχέση αυτών των μελουργημάτων με την αραβική ή εβραϊκή μουσική, όταν οι 
μελουργοί ως Έλληνες είχαν μακραίωνη, αυτογενή, καλλιεργημένη και καθιερωμένη 
μουσική, πράγμα που καθιστά αδύνατη μιαν ενδεχόμενη αναζήτηση εξωγενών 
μουσικών προτύπων για να βασίσουν τα μέλη των ύμνων των. Σχετικώς, ο Γάλλος 
μουσικός Ducoudray διατείνεται ανεπιφύλακτα ότι: «η νυν εκκλησιαστική Μουσική είναι 
αναντιρρήτως απόρροια της των αρχαίων» και ο συμπατριώτης του, μουσικολόγος 
Henri Lavoix θεωρεί την εκκλησιαστική μουσική «συνέχειαν της αρχαίας, με μέλος 
ιδιοφυές» (6).

Σύντομα η εξαπλωθείσα Χριστιανική θρησκεία αναδείχθηκε στον υπ' αριθμόν ένα 
κίνδυνο για την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Η διδασκαλία του αδίκως σταυρωθέντος 
Χριστού συνήρπαζε και συνεκλόνιζε τα πλήθη. Οι τάξεις των Χριστιανών πυκνώνουν και 
εμπλουτίζόνται. Και η Ρώμη διατάσσει την ανελέητη δίωξη των πιστών της νέας 
θρησκείας, με τον πλέον βάρβαρο τρόπο. Αλλωστε τα όπλα των στρατοκρατικών, 
ολοκληρωτικών και ειδωλολατρικών χωρών υπήρξαν σε όλες τις εποχές, η φωτιά και το 
σίδερο. Ξεδιπλώθηκε μια ιστορία ανθρώπινης φρίκης. Ποταμοί αιμάτων κύλησαν και 
νέοι σταυροί, χιλιάδες σταυροί μαρτυρίων εστήθηκαν, στο όνομα του ωραίου 
Ναζωραίου. Ο κατατρεγμός, οδήγησε τους Χριστιανούς, στις κατακόμβες. Εκεί, κάτω 
από την επιφάνεια της γης, μια νέα κοινωνία σφυρηλατούσε τον ακατάλυτο δεσμό της 
αγάπης. Η μουσική τους, υπό το κράτος αυτών των δυσχερών συνθηκών, δεν μπορούσε 
παρά να ήταν πολύ απλή. Αναπτύχθηκε όμως αργότερα - ύστερα από την σύνταξη του 
διατάγματος των Μεδιολάνων (313) - καθιστάμενη σταδιακά Τέχνη μεγάλης δημιουργι
κής πνοής και υψηλής αισθητικής αξίας. Τα τροπάρια της Εκκλησίας συνιστούν τη 
νεώτερη δημιουργία του Ελληνικού πνεύματος, εκτιμώμενα σε πολλές περιπτώσεις ως 
ανώτερα ακόμα και των δημιουργιών του αρχαίου κλαόσικού πνεύματος. Τόσο από 
απόψεως περιεχομένου όσον και από απόψεως ρυθμού και μέλους, φέρουν ανεξίτηλη 
την σφραγίδα της γλωσσοπυρομόρφου χάριτος.

Και ήρθαν αιώνες δόξας και λαμπρότητας για την διαμορφωμένη πια μουσική
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διάλεκτο ολόκληρης της αυτοκρατορίας της Ανατολής, που ονομάσθηκε Βυζαντινή και 
απετέλεσε την πολυμορφώτερη καλλιτεχνική εποποιία ανά τους πολιτισμούς των 
εποχών. Τόση ήταν η δύναμη αυτής της Βυζαντινής Μουσικής, ώστε και ύστερα από την 
Αλωση της Κωνσταντινούπολης παρέμεινε ακριβώς η ίδια, ανόθευτη και ανεπηρέαστη 
καθώς διατηρήθηκε από την ορθόδοξη εκκλησία μέσα στη μακροχρόνια σκλαβιά του 
γένους.

Πολλές φορές γεννήθηκε το ερώτημα: γιατί οι βυζαντινοί, γνώστες της δυτικής 
αρμονίας, αρνήθηκαν να ακολουθήσουν τους δυτικούς τρόπους, παραμένοντας με 
πίστη και αφοσίωση κοντό στη μονόφωνη μουσική. Και η απάντηση δόθηκε άλλες τόσες 
φορές. Η μουσική των βυζαντινών - όπως και των αρχαίων Ελλήνων - ήταν 
αποκλειστικά μονόφωνη διότι μόνον δια της μονοφωνίας αποδίδεται και αναδεικνύ
εται η νοηματική αξία του λόγου, που συμβιώνει με τη φωνητική μελωδία.

Πάντως, όπως κι' αν έχουν τα πράγματα, ενώ οι δυτικοί ό,τι έλαβαν από την αρχαία 
μουσική το προσάρμοσαν στη δική τους νοοτροπία, οι βυζαντινοί εγκολπώθηκαν 
ατόφια την αρχαία μουσική και ανακαινίζοντάς τη την ανέπτυξαν και την εναρμόνισαν 
με το θεολογικό περιεχόμενο του Χριστιανισμού, μέσα στο πλαίσιο του γενικότερου 
βυζαντινού πολιτισμού.

Το ιδεώδες της ελληνικής μουσικής συνιστά την αποκάλυψη του ωραίου, που 
προκαλεί βαθύτατες συγκινήσεις στην ψυχή αναγάγοντας τον εσωτερικό άνθρωπο στη 
σφαίρα του ανέκφραστου και του μεγαλειώδους. Το συνακόλουθο της αρχαίας μελικής 
παράδοσης, βυζαντινό μέλος συντίθεται σε τελετουργική φόρμα με ζωντανό 
περιεχόμενο, που εκφράζει το «άκτιστον» σε μιαν ατέρμονη κλίμακα αποχρώσεων, 
γεννώντας λεπτότατες σκέψεις και ανασύροντας πλήθος συναισθημάτων, συναρτώ- 
μενων με τη ζωή, με τον θάνατο, με την Ανάσταση.

Αυτό, το μέλος είναι το ίδιο το τραγούδι, που αναδίδει τον αχό των προαιώνιων 
χαρών και θλίψεων, τα Πάθη και το Πάσχα των Ελλήνων, και ακόμη τους κελαϊδισμούς 
των πουλιών, την βοή υδάτων πολλών και το πλατάγισμα από τα φτερουγίσματα των 
αγγέλων...

Όλα τούτα, συγκροτούντο το σώμα της Εθνικής Μουσικής, ταυτίζονται με την ψυχή, 
την ύπαρξη και τη ζωή της ελληνικής φυλής. Καταγράφουν αμοιβαία το πάθος και την 
ευτυχία, τη χαρμοσύνη και τον πόνο, έτσι καθώς εψάλλη με απαράμιλλο τρόπο από τον 
λαό μας, στη μακραίωνη πορεία του. Εκείθεν η δόξα και η μεγαλοσύνη, η μοναδικότητα 
και η οικουμενικότητα του εθνικού ιδιώματος.

Είναι δίκαιο να υπενθυμίζει κανείς, ότι ο πρώτος, μέγας και κορυφαίος σταθμός του 
παγκόσμιου πολιτισμού, συνετελέσθη σε τούτον εδώ τον γεωγραφικό χώρο και από 
λαό άξιο να τον δημιουργήσει. Οι θεμελιόπετρες πάνω στις οποίες οικοδομήθηκε 
αυτός ο πολιτισμός φέρουν βαθειό και ανεξίτηλα χαραγμένες τέσσερις μόνο λέξεις, 
που συμπυκνώνουν όλο τον πλούτο του ελληνικού φιλοσοφικού μεταλλείου: «Γνώθι σ' 
αυτόν» και «Μηδέν άγαν». Αυτούς τους λόγους μαζί με τις θείες μελωδίες της 
Ορθόδοξης Εκκλησίας, τό φεραν οι καιροί για να προσφέρουμε σαν βάλσαμο 
παρηγοριάς και αγάπης στην Ενωμένη Ευρώπη και σε ολόκληρη την ταλαιπωρημένη 
και σκληρά δοκιμαζόμενη ανθρωπότητα.
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Preface
by professor Manolis Chadjimarkos

We all feel that we are in face of a period of historical world changes which will judge not 
only the system of life of the people on earth, but also our own human existence.

We are living in a confused technical civilization of cruelty and in a spoilt environment; in a 
civilization of political hypocricy and in spiritual chaos, in which the world is tortured sinking 
constantly in violence and crime.

If we investigate the reasons underneath the surface of the phenomena of our agitated era, 
we shall find out that the moral anarchy is the result of materialistic life from which only the 
decomposition of spiritual values may occur, and therefore the impotence for every great 
creation related to the civilization and the human prosperity.

The deviation from the incorruptible spiritual principles, appeared firstly in the field of art and 
that of the philosophical thought, like a ‘ revitalizing" wind, which unfortunately carried away 
historically established ideals, religions and traditions, having as a result for the earth, to 
become a valley of tears where every kind of criminals are circulating, and where death takes 
away innocent souls and where in a springing fountain of blood come up new crosses.

However, every individual, every society,every nation projects its own resistance. They all 
comprehend before the catastrophical mania of our 'civilization" that fighting with all means, 
will escape from the whirlpool of loss, because people and nations do not perish only by fire 
and iron but mainly by the loss of their souls, which consists the essence of their existence.

From the overall spiritual defence, Greeks are mainly and surely not exempted, as 
contemporary defenders of their civilization. Provided that we regain the conscience of the 
elements, which compose our moral and historical physiognomy. Also provided that we 
answer the question: What a three thousand years old civilization suggests and to what it 
urges? The answer is found just inside the same question. The deepest understanding of our 
national temperament, this and only this construct the armature of hellenism, which otherwise 
will perish in vain. The quick evolutions and reformations which take place on this earth we 
step on, have already formed the impasse.

When the president of the European Art Center, the poet Mr. Evangelos Andreou, expressed 
to me the wish of the Board of Trustees to preface the Encyclopaedian Dictionary of 
Byzantine Music - a work of indefatigable authoress, musicologist and actress, Mrs Olympia 
Tolika, I accepted it with great pleasure not only because it was about a pionner in Greece, 
with universal appeal, but also because it is about a distinguished work addressed to our 
National Musical Tradition, especially to our Byzantine Music, the most brilliant piece in the 
mosaic of Hellenic creation. Because, further on, our National Music with its skillfully 
elaborated piece, the Byzantine Chant expresses directly the unbreakable integrity and 
sequence of Hellenism, registers with sounds and musical symbols its creative progress



throughout time and brings upon its body the traces of his historical adventures. It would be an 
unforgivable lack of respect for somebody who would like to work on the immense musical 
and historical wealth of this Art in a few pages, moreover that such an occupation of writing is 
full of difficulties due to the fact that it is addressed not only to the specialists but also to the 
wide public.

Art joined with man, manifested itself at first like an unseparable part of man's endeavours 
to dominate Natute. He passed times of success and failure according to the civilistic level of 
every nation and always remains as a living function and action in his social evolution. In our 
times Art, is passing through the crisis of doubt even for its steady and remarkable principles, 
which for ages consist the base of its existence. The liquidation of the issue and the 
reconstruction of its confused in our days, theoretical frame, needs basically a cool study, no 
dogmatisms and more over, deliverance of any useless fanatisms. My aim is to propose you to 
see the Art of hellenic musical heredity with a clear eye. To follow the way with which it 
arrived to us and presents itself in our days, examining mainly its particularities in normal 
conditions of Greek life. If, however, with these few following lines, even a path that will lead to 
the comprehensionof Greek musical tradition will be formed, then, this context has obtained 
its target. Of course, in Art, the avenues are mainly opened with deeds. Nobody however, 
must forget that the words contribute to a better intelligible appliance.

Just before the appearance of Christian religion, the world's civilization of those days, owed 
its existance to the Greeks and especially to the campaign of Alexander the Great, as it was 
transplanted from the mountains of Great Macedonia, in all Asiatic countries, from the Caspian 
Sea as far as India.

The successors of Alexander the Greqt (Ptolemians and Seleukians) established the Greek 
language, the Greek customs and traditions, the Greek music and the other arts, to their 
immense empire.

Tarsos of Kilikia, for example, had Greek schools much more superior to those of Athens 
and Alexandria according Stravon's testimony.

Also Plutarch informs us that: 'Alexander tamed Asia, they were reading Homer. The 
children of Persians, Sussians, Gedrossians and Greeks sang the Tragedies' (1). In another 
part he exclaims: 'Being a real admirator of philosophy; for which Indians make reverence to 
Greek gods; Sogdians feed fathers and do not kill them, and Skythes burry their dead and do 
not eat them' (2).

In front of this all hellenized world, Christianism appeared in Palestine. A religion rich in 
contents for love and social justice, thrilldd and brought together men of every social status. 
Among them, they were also wise men, scientists, and musicians...

As means of the communication and prevalence of the New Religion, was undoubtelly the 
Greek Language and the Greek Music. As it was also subsequent for the Greek Language to 
connect itself harmoniously with the newly formed Ecclesiastic Music, since the later was a 
product of the ancient Greek music of which the theoretical bases, for the metres, the times, 
the musical scales, the devision of chord, the definitions of tones, etc., Greeks promoted: 
Pythagoras, Aristoxenos, Aristides Cointilianos, Nichomachos the Pythagorian, Vachias, 
Gaudentius and others. There are numerous attestations for the fact the ecclesiastic music 
derived from the ancient Greek one, which, as lossippos, Jewish historian, asserts in the 
beginning of the 1st century, it was introduced even in the Jewish state, the real theocratic for 
sure: 'During Jesus birth, Herod king of Juda, introduced foreign customs and traditions and 
also Greek music' (3).

As far as the writing of ecclesiastic music is concerned, the wise man Constantine 
Oekonomus (from Oekonomoi) writes: 'The first sign-phonetics of our ecclesiastic music,
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were formed and named by the first musicians of the Church, part of these diagrams of 
ancient Greek music, but most of them from the grammatical prosody's signs" (4).

Also Alexander Ragavis notes: "Our Ecclesiastic Music, succeeded the choral compositions 
of the ancient Greek dramatic music, pur in contrast the strophes of Pindar and Aristophanes, 
showed that their versification's prosody, is in proportion to that of the ecclesiastic hymns" (5).

During the period of broad spreading of Christianism, many Greek hymnographers and 
singers, after having accepted the new religion introduced their genuine not only historically 
but also logically, to presume any relation of these compositions with the Arabic or Hebrew 
music, while the compositions, as Greeks, had a long, genuine, cultured and established 
music, a fact that renders such a research of foreign musical models imposible in order to base 
and construct the tunes of their hymns. In reference, the French musician Ducoudray 
maintains unreservably that: The Ecclesiastic Music of nowadays is indisputably a sequence 
of that of the ancient" and his compatriot, musicologist Henri Lavoix considers the Ecclesiastic 
Music "a continuation of the ancient, with genious tune" (6).

The spreading out of Christian religion came up very soon as the number one danger for the 
Roman Empire. The instructions of the unjustly crucified Christ fascinated and amazed the 
crowds. Christians ranks thicken and enrich. Rome orders the unmerciful prosecution of the 
faithful of the new religion with the most barbarian way. Anyway, the weapons of the military 
men of integral and idolatry countries, have been in all ages the fire and the iron. A story of 
human terror. Rivers of blood were shed and new crosses, thousands of crosses of 
martyrdoms were raised, to the name fo handsome Nazoreos. The prosecution, led the 
Christians into catacombs. There, down the level of the earth, a new society hammered the 
invincible bound of love. Their music under the endurance of these difficult situations could not 
be but a very simple one. It was then, however gradually developed - after the construction of 
the Mediolanes decree (313) as an Art of great creative inspiration and high aesthetic value. 
The hymns of Church constitute the newly creation of the Greek spirit, appreciated in many 
cases as even better than these of the ancient classic spirit creators. Not only from the point of 
view of their contents, but also for their thythm and tune, as they bring inextinguished the seal 
of the blessed mercy.

Then came centuries of glory and splendour for the already formed musical dialect of the 
entire Eastern empire, called Byzantine and constituted the most multiformed artistic epopee 
among the civilizations of eras. Such was the power of the Byzantine Music, that even after the 
Fall of Constantinople it remained exactly the same, pure and uninfluenced as it was 
maintained by the Orthodox Church during the long slavery of the race.

Such a question was raised for many times: Why the Byzantines, experts of the western 
harmony, refused to follow the western modes remaining with faith and devotion near the 
monophonic music. The answer was given so many times. The music of Byzantines - like the 
one of the ancient Greeks - was exclusively monophonic because only monophony renders 
and promotes the sense of meaning of the value of the word, which co-exists with the 
phonetic melody.

However, what so ever is the situation, and while the Westerns what they have got from the 
ancient music, they adjusted it to their own mentality, on the other hand, the Byzantines 
embraced the ancient music in total and renovating it they developed it in harmony with the 
theological spirit of Christianism, inside the frame of the Byzantine civilization in general.

The ideal of Greek music suggests the revelation of the beauty, which provokes deepest 
emotions in soul guiding the inner part of the man to the sphere of the unexpressed and 
magnificent. The sequence of the ancient Chant tradition, Byzantine Chant is composed in a 
ceremonial form with vivid contents, which expresses the "unconstructed" in endless scales of
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musical fades, bearing the finest thoughts and rising up lots of feelings, in conjuction with life, 
death and Resurrection. This Chant is the song itself, which exhales the echo of the very old 
joys and sorrows, the Passions and the Easter of Greeks, and more over the singing of the 
birds, the noise of many waters and the flapping of the angel's wings...

All these, holding the body of National Music, indentify with the soul, the existence and the 
life of the Greek race. They register mutualy passion and happiness, pleasure and pain, like it 
was sung with an unimitable way by our people, in their long journey. Hence the glory and the 
grandour, unique and universal national idiom.

It is just and right for somebody to keep in mind that the first, great and chief steps of the 
universal civilization, are accomplished here on this geographical place by one nation worthy 
to create it. The foundation stones on which this civilization was constructed bear only four 
words, deeply and firmly engrowed, which condense all the wealth of the Greek philosophical 
mine: 'Know yourself and 'moderation in all things'. These words along with the divine 
melodies of the Orthodox Church, time came for us, to offer like a balsam of consolation and 
love to United Europe and to the gone throught hardships and cruelty tested humanity.
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Αβαγιανού, Σίμος. (19ος - 20ός αι.).

Αναφέρεται (1885) ως Πρωτοψάλτης της I. 
Μητροπόλεως Αθηνών.

Αβέρκιος ο Ξενοφωντινός. (1877-1955).

Μοναχός της Ιερός Μονής Ξενοφώντος 
του Αγίου Όρους, από τη Μ. Ασία, κατά 

κόσμον, Χρήστος Μεταλλίδης.Το 1879 πήγε 
στη Μονή, εκάρη Μοναχός το 1899, και μετά 
ένα χρόνο έλαβε το αξίωμα του Προϊσταμέ
νου. Ιεροψάλτης γνωστός για τη δυνατή του 
φωνή και καλλιγράφος που εμιμείτο σε τέτοιο 
βαθμό τη γραφή των εντύπων βιβλίων, ώστε 
δύσκολα πιστεύει κανείς ότι είναι γραμμένα 
με το χέρι. Καλλιγράφησε τέσσερα μουσικά 
χειρόγραφα από τα οποία το υπ’ αριθμόν 363 
δημοσιεύθηκε.
Μελοποίησε πολυχρονισμούς και διάφορα 
άλλα τροπάρια του Αγίου Γεωργίου, που ψάλ
λονται στη Μονή κατά την Ιερά Πανήγυρη 
του Αγίου. Επίσης έγραψε ένα τόμο με πρό
τυπα επιστολών.

Αθουκάρας, Θεόδωρος. (8ος αι.).

Επίσκοπος των Καρρών της Μεσοποτα
μίας, μαθητής του Ιωάννου του Δαμασκη

νού*. Υπήρξε συγγραφέας θεολογικών έργων 
στην ελληνική και στην αραβική.

Αθρααμίδης, Ευθύμιος. (20ός αι.)

Πρωτοψάλτης I. Ναού Αγίων Πάντων (Κύ
προς). π.σ.δ.α.

Αβραμίδης, Βασίλειος.

Σύγχρονος Πρωτοψάλπης I. Ναού Αγίων 
Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Πεύκης, 

πτυχιούχος βυζαντινής μουσικής του «Απολ
λώνιου Ωδείου» Αθηνών, μαθητής του Γ εωργί
ου Καρακάση*. Μέλος Δ.Σ. της Ομοσπονδίας 
Συλλόγων Ιεροψαλτών Ελλάδος (ΟΜ.Σ.Ι.Ε.), 
Α' Αντιπρόεδρος της Ενώσεως Ιεροψαλτών 
Αττικής και Μέλος Δ.Σ. της Βυζαντινής 
Χορωδίας Αττικής. Κυκλοφόρησε κασσέτες 
βυζαντινής μουσικής.

Αβραμίδης, Νικόλαος. (20ός αι.).

Πρωτοψάλτης, μαθητής του Δημ. Στρατο- 
πούλου*. Υπηρέτησε στον Άγιο Νικόλαο 

Χάλκης.

Αβραμίδης, Σάββας. (; -1990).

Ιεροψάλτης που έψαλλε σε πολλούς ναούς 
της Κωνσταντινουπόλεως και των Αθηνών, 

κυρίως στις περιοχές Φαλήρου και Αμφιθέας.

Αβραμόπουλος, Παναγιώτης.

Σύγχρονος Πρωτοψάλτης στον I. Ναό 
Αποστόλου Παύλου Πατρών. Μαθητής 

του Σ. Γεωργακόπουλου*.

Αγαθάγγελος ο Βατοπεδινός. (18ος αι ).

Μοναχός στη Μονή Βατοπεδίου του Αγίου 
Όρους και μελουργός.

Αγαθόνικος, Μητροπολίτης Μεσογαίας και



Αγαθόνικος Αγάπιος
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Λαυρεωτικής. (Πύργος Τήνου, 1918 -).

Σπούδασε Θεολογία στο Πανεπιστήμιο Αθη
νών και υπηρέτησε σε πλείστα όσα εκκλη

σιαστικά διακονήματα. Ιδρυτής της «Σχολής 
Βυζαντινής και Ευρωπαϊκής Μουσικής I. Μη- 
τροπόλεως Μεσογαίας και Λαυρεωτικής»* και 
Πρόεδρος της «Συνοδικής Επιτροπής Εκκλη
σιαστικής Τέχνης και Μουσικής»*.

Αγάθος, Μιχαήλ. (Πρέβεζα, 1947 -).

Ιεροψάλτης στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου 
Χαραλάμπους Πρεβέζης, απόφοιτος της 

Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της I. Μητρο- 
πόλεως Νικοπόλεως και Πρεβέζης. Είναι επί
σης πτυχιούχος της Γεωπονικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Αγάθων ο Κορώνης (περ. 1270/80 - περ. 
1350).

Μοναχός, μελωδός, αδελφός του Ξένου - 
Ιωάννου Κορώνη*, που έγραψε μαθήματα 

στην Παπαδική. Επίσης αντέγραψε κώδικες 
χωρίς παρασημαντική. Η παλαιότερη μνεία 
βρίσκεται στον κώδικα ΕΒΕ 2458 (1336), 
βάσει της οποίας συμπεραίνουμε ότι η εποχή 
της δραστηριότητάς του, συμπίπτει με εκείνη 
του αδελφού του Ξένου και υποθέτουμε ότι ο 
τόπος της δραστηριότητάς του είναι το 
Αγιον Ορος.

Αγαλλιανός, Θεόδωρος. (1400 -1474;).

Λ όγιος ιερωμένος και μελωδός, μαθητής του 
Μάρκου του Ευγενικού*. Αξιωματούχος του 

Πατριαρχείου και στενός φίλος του πρώτου μετά 
την άλωση Πατριάρχου, Γενναδίου του Σχολαρί- 
ου*. Πρωτοστάτησε στην αντίσταση κατά της 
ενώσεως των Εκκλησιών, που είχε αποφασιστεί 
στη Σύνοδο της Φλωρεντίας (1439). Ο Αγαλλια
νός ήταν ένας από τους ελάχιστους αξιόλογους 
συγγραφείς που δεν εγκατέλειψαν την Πόλη 
μετά την άλωση, γι’ αυτό και τα έργα του αποτε
λούν πλούσια πηγή πληροφοριών για τις πρώτες 
κυρίως μεταβυζαντινές δεκαετίες. Εκτός των 
άλλων έγραψε και χερουβικά. Το 1453, έγινε 
Μοναχός με το όνομα Δοσίθεος.

Αγαλλιανός, Μανουήλ, (περ. 1300 - δεύτερο 
μισό του 14ου αι., ή τέλος του 13ου αι. - πρώ
το μισό 14ου αι.).

Πιθανώς Δομέστικος της Αγίας Σοφίας 
Κωνσταντινουπόλεως, από τους παλαιό- 

τερους βυζαντινούς μελωδούς. Ο παλαιότε- 
ρος κώδικας που περιέχει έργο του Αγαλλια
νού είναι ΕΒΕ 2458 (1336) και ακολουθεί ο 
κώδικας ΕΒΕ 2456 (1390). Τα έργα του Αγαλ
λιανού βρίσκονται και στα ρουμανικά χειρό
γραφα της Μολδοβλαχίας, στην ελληνική 
γλώσσα.

Αγάπη.

Η εσπερινή ακολουθία της Κυριακής του 
Πάσχα. Πιθανώς είναι επιβίωση του εθί

μου των κοινών γευμάτων των πρώτων Χρι
στιανών που λέγονταν «αγάπαι» και ήταν 
απομίμηση του Μυστικού Δείπνου. Στις αγά
πες έπαιρναν μέρος όλοι οι πιστοί —  φτωχοί 
και πλούσιοι —  στην αρχή κάθε μέρα και 
αργότερα κάθε Κυριακή και έδιναν μεταξύ 
τους το φίλημα της ειρήνης. Όταν οι συγκεν
τρώσεις αυτές άρχισαν να καταλήγουν σε 
ακολασίες, απαγορεύτηκαν από τη Σύνοδο 
της Λαοδικείας (περ. 310) και από τον 5ο αιώ
να σταμάτησαν εντελώς.

Αγάπιος, Λεονάρδος. (Δημητσάνα, 1741 -;).

Μοναχός, υμνογράφος και εκκλησιαστι
κός συγγραφέας. Σπούδασε στην Κων

σταντινούπολη, ίδρυσε την περίφημη Σχολή 
της Δημητσάνας και διετέλεσε διευθυντής 
της Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης.

Αγάπιος Μοναχός Κρης. (18ος αι.).

Γνώστης της ευρωπαϊκής μουσικής την 
οποία επεχείρησε να διαδόσει στην Κων

σταντινούπολη χωρίς επιτυχία. Του αποδίδε
ται η δημιουργία μιας νέας, τότε, Μουσικής 
(περί το 1751), με κύρια χαρακτηριστικά την 
κλίμακα των επτά φθόγγων (Πα, Βου, Γα, Δι 
κ.λπ.), την απάλειψη πλείστων συμβολικών 
χαρακτήρων ποσότητος και ποιότητος της 
αρχαίας παρασημαντικής και την απλοποίηση 
γενικά της μουσικής γραφής. Το νέο αυτό
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σύστημα όχι μόνο προσήλκυσε ως και τους 
μεταρρυθμιστές Γρηγόριον Λευίτη*, Χρύσαν
θο Προύσσης* καιΧουρμούζιο Χαρτοφύλακα* 
αλλά και αναγνωρίσθηκε το 1914, επί Πατριάρ- 
χου Κυρίλλου του Ζ', από την I. Σύνοδο της 
Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. Κατά τον 
Θεόδ. Καλλίνικο*, υπήρξε και κάποιος Αγά
πιος Μοναχός Κρης, αναφερόμενος ως 
εκδότης περισπούδαστου βιβλίου Βοτανικής 
και Γεωπονικής Τεχνολογίας. Δεν αποκλείε
ται να πρόκειται περί του ιδίου προσώπου.

Αγάπιος ο Ιερομόναχος. (18ος αι.).

Μουσικός και λόγιος από το Μεσολόγγι, 
ιερομόναχος στον Άγιο Νικόλαο του 

Γ αλατά.

Αγγελίδης, Γεώργιος. (20ός αι.).

Μέλος του Συμβουλίου Επικράτειας, γνώ
στης της βυζαντινής μουσικής. Από 

τους πρώτους ιδρυτές του «Συλλόγου Φίλων 
Βυζαντινής Μουσικής»*.

Αγγελίδης, Γεώργιος ο Ταγκός. (19ος αι.)

Πρωτοψάλτης Αίνου από τη Θράκη, γνώ
στης και της αρχαίας μεθόδου μουσικής 

γραφής και της νέας, την οποία διδάχθηκε 
στην Πατριαρχική Μουσική Σχολή Κωνσταν
τινουπόλεως. Το 1830 βρέθηκε στη Σμύρνη 
το κοινωνικόν «Γεύσασθε», σε ήχο Δ, με την 
επιγραφή «Γεωργίου εξ Αίνου». Στον Πρωτο
ψάλτη Γεώργιο αποδίδεται και το δίχορο 
«Θεοτόκε Παρθένε» της αρτοκλασίας, σε 
ήχο Πλ. Α. Επίσης βρέθηκε ο πολυέλεος 
«Λόγον αγαθόν» με την επιγραφή: «Εκλογή, 
ήτις ψάλλεται εις τας εορτάς της Θεοτόκου, 
μελοποιηθείσα μεν παρά Πέτρου Πελοπον- 
νησίου*, εξηγηθείσα δε παρά Γ εωργίου Αινί- 
του, Πρωτοψάλτου, κατά τον νέον τρόπον 
της γραφής».

Αγγελίδης, Κωνσταντίνος. (Εορδαία Κοζά
νης, 1925 -).

Πρωτοψάλτης στον I. Ναό Αγίου Βασιλείου 
Βόλου, που διδάχθηκε την βυζαντινή 

μουσική από τον Αλ. Μαργαριτόπουλο*.

Αγγελίδης, Κωνσταντίνος. (Τρίπολη, *964 -).

Πρωτοψάλτης στον I. Ναό Αγίου Ευσταθί
ου Περισσού από το 1988, με προϋπηρε

σία στον I. Ναό Αγίας Φιλοθέης (1986 - 88) και 
Καθηγητής της βυζαντινής μουσικής. Πτυχι- 
ούχος βυζαντινής μουσικής (1979, δάσκαλος 
ο Κ. Τασόπουλος*), πτυχιούχος της Ανωτέ- 
ρας Εκκλησιαστικής' Σχολής Αθηνών (1986), 
διπλωματούχος βυζαντινής μουσικής (1988, 
Ωδείο Σκαλκώτα, τάξη Λυκ. Αγγελοπούλου*) 
και φοιτητής επί πτυχίω της Θεολογικής Σχο
λής του Πανεπιστημίου Αθηνών (1992). Έχει 
διδάξει στο Δημοτικό Σχολείο Διονύσου και 
στη Σχολή Βυζαντινής Μουσικής του Μητρο- 
πολιτικού Ναού Κηφισιάς. Διδάσκει στο 
Φροντιστήριο Κατηχητών της Ιεράς Αρχιεπι
σκοπής Αθηνών. Μέλος της «Ελληνικής 
Βυζαντινής Χορωδίας». Συνεργάστηκε με το 
Ραδιοφωνικό Σταθμό της I. Μητροπόλεως 
Πειραιώς, το Δημοτικό Ραδιοφωνικό Σταθμό 
Τριπόλεως και από το 1989 συνεργάζεται με 
το Γ' Πρόγραμμα της ΕΡΑ (Εκπομπή «Η 
τέχνη της Μελουργίας»).

Αγγελικός Ύμνος.

Είναι ο Ύμνος που έψαλλαν οι Άγγελοι 
κατά τη γέννηση του Χριστού «Δόξα εν 

υψίστοις Θεώ και επί Γης ειρήνη εν ανθρώ- 
ποις ευδοκία» (Λουκ. 2, 14).

Αγγελικός χορός.

Ο κατά την τέλεση του Γ άμου χορός, που 
ονομάζεται και «Χορός του Ησαΐα».

Αγγελινάρας, Γ εώργιος.

Σύγχρονος φιλόλογος και μουσικολόγος, 
βαθύς γνώστης της βυζαντινής μουσικής 

την οποία διδάχθηκε από τον Γεώργιο Σύρ- 
κα*. Καθηγητής της Βαρβακείου Σχολής και 
αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου του «Ιδρύματος Βυζαντινής 
Μουσικολογίας»*.

Αγγελόπουλος, Γεώργιος. (Πρώτη Φλωρί- 
νης, 1946 -).
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Πρωτοψάλτης στον I. Ναό Αγίου Γεωργίου 
Αμμοχωρίου Φλωρίνης, με προϋπηρεσία 

Λαμπαδάριου και Πρωτοψάλτου σε διαφό
ρους ναούς του νομού. Σπούδασε στη Σχολή 
Βυζαντινής Μουσικής «Άγιος Ιωάννης ο 
Κουκουζέλης» της I. Μητροπόλεως Φλωρί
νης.

Αγγελόπουλος, Ευάγγελος. (20ός αι.).

Ιεροψάλτης του I. Ναού Αγίου Παντελεήμο- 
νος Φλωρίνης, πατέρας του Γεωργίου και 

Παν. Αγγελοπούλου*. Δάσκαλος Πρωτοβαθ
μίου Εκπαιδεύσεως.

Αγγελόπουλος, Λυκούργος. (Πύργος Ηλείας, 
1941 -).

Πρωτοψάλτης στον I. Ναό Αγίας Ειρήνης 
Αθηνών, μουσικοδιδάσκαλος, ιδρυτής και 

διευθυντής της «Ελληνικής Βυζαντινής Χο
ρωδίας*». Σπούδασε βυζαντινή μουσική κοντά 
στον Σίμωνα Καρά* και πήρε το δίπλωμά του 
από το Μακεδονικό Ωδείο Θεσσαλονίκης. 
Διδάσκει βυζαντινή μουσική στα Ωδεία «Ν. 
Σκαλκώτας» και «Φ. Νάκας», διευθύνει, από 
την ίδρυσή του (1984), τον Παιδικό Βυζαντινό 
Χορό της I. Αρχιεπισκοπής Αθηνών και είναι 
συνεργάτης της ΕΡΑ στον τομεά της βυζανπ- 
νής μουσικής. Έχει ασχοληθεί με τη σύγχρονη 
μουσική και μετέχει στην ερευνητική ομάδα του 
Marcel P6r6s που ερευνά τα παλαιά δυτικά 
μέλη και τη σχέση τους με το βυζαντινό. Ηχο- 
γράψησε σε δίσκους (στη Γαλλία) Βυζαντινό, 
παλαιορωμαίκό και Αμβροσιανό Μέλος και 
δημοσίευσε μελέτες και άρθρα για τη βυζαντινή 
μουσική. Ο Λυκούργος Αγγελόπουλος σπού
δασε και νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Αγγελόπουλος, Παναγιώτης. (1933 -1979).

Ιεροψάλτης του I. Ναού Αγίας Παρασκευής 
Φλωρίνης, αδελφός του Πρωτοψάλτου 

Γεωργίου Αγγελοπούλου*. Φιλόλογος στην 
Παιδαγωγική Ακαδημία Φλωρίνης.

Αγία Γραφή. (Γραφαί, Αγιαι Γραφαί, Γραφή, 
Ιερά Γ ράμματα, Βίβλος).

Αγιασματάριον

Συλλογή βιβλίων που ανήκουν σε διάφορες 
εποχές και έχουν θρησκευτικό χαρακτή

ρα. Διαιρούνται σε δύο τμήματα: την «Παλαιά 
Διαθήκη»* και την «Καινή Διαθήκη»*. Η διαίρε
ση αυτή αντιστοιχεί στις δύο περιόδους κατά 
τις οποίες, σύμφωνα με τη χριστιανική διδα
σκαλία, έγινε η Θεία Αποκάλυψη. Η Θεία Απο
κάλυψη της Παλαιός Διαθήκης δόθηκε από 
τον Θεό στον ισραηλιτικό λαό δια μέσου των 
Πατριαρχών, του Μωυσέως και των Προφη
τών, ενώ της Καινής Διαθήκης δια μέσου του 
Υιού Του, του Ιησού Χριστού. Εκτός από τις 
μεταφράσεις της Παλαιός Διαθήκης από την 
εβραϊκή στην ελληνική (των Θ' - εβδομήκο- 
ντα -, του Ακύλα, του Θεοδοσίωνος και του 
Συμμάχου) ολόκληρη η Αγία Γ ραφή μεταφρά
στηκε στην συριακή, κοπτική, αιθιοπική, αρμε
νική, γοτθική, γεωργιανή, σλαβονική, αραβική 
και περσική γλώσσα. Στη λατινική κυκλοφό
ρησαν περισσότερες μεταφράσεις. Όσες εμ
φανίστηκαν έως τον 14ο αιώνα, αποκαλούν
ται με το κοινό όνομα Itala. Τον 4ο αι. ο 
σοφός λόγιος της Δύσης Ιερώνυμος έκανε 
τη γνωστή μετάφραση Vulgata, που επεβλή- 
θη ως το επίσημο κείμενο της Δυτικής 
Εκκλησίας. Η προτεσταντική Μεταρρύθμιση 
συνετέλεσε ώστε να μεταφραστεί η Αγία 
Γ ραφή στις τοπικές διαλέκτους, με ξεχωρι
στή τη γερμανική μετάφραση του Λουθήρου. 
Τα βιβλία της Αγίας Γραφής ονομάζονται 
θεόπνευστα, διότι γράφτηκαν υπό την 
έμπνευση και καθοδήγηση του Αγίου Πνεύ
ματος, πράγμα που τα ξεχωρίζει από τα άλλα 
έργα της κοσμικής φιλολογίας και είναι το 
βασικό κριτήριο για να συμπεριληφθούν στον 
«Κανόνα». Οι δύο Διαθήκες ονομάζονται, 
αντίστοιχα, «Κανών» της Παλαιάς και της 
Καινής Διαθήκης, δηλώνοντας το σύνολο 
των γνησίων (θεοπνεύστων, κανονικών) 
βιβλίων της Θείας Διαθήκης.

Αγιασματάριον.

Λειτουργικό βιβλίο της Ορθοδόξου Εκκλη
σίας, το οποίο περιλαμβάνει τις ακο

λουθίες των μυστηρίων, αποτελώντας τον 
οδηγό του ιερέως.
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Αγιασμός

Αγιασμός.

Θρησκευτική τελετή, κατά την οποία ο 
ιερέας ευλογεί το νερό.

Μέγας Αγιασμός των υδάτων πραγματοποιεί
ται μια φορά κάθε χρόνο, στην εορτή των 
Θεοφανείων (6 Ιανουάριου).
Μικρός Αγιασμός τελείται οποτεδήποτε στα 
σπίτια των πιστών.

Αγιογραφία, Βυζαντινή.

Ζωγραφική τεχνοτροπία με την οποία απο
δίδονται σε τοιχογραφία (νωπογραφία, 

ψηφιδωτό κ.λπ.) ή σε φορητή εικόνα, θρη
σκευτικά γεγονότα, πρόσωπα και πράξεις 
αγίων. Η βυζαντινή αγιογραφία αποτελεί 
είδος βυζαντινής έκφρασης υποταγμένης 
στο δόγμα, στους ιερούς κανόνες και στην 
παράδοση της λατρείας, πράγμα που καθιστά 
το περιεχόμενό της «θεολογούν» (Λέων. 
Ουσπένσκυ). Από τα παλαιότερα σωζόμενα 
έργα (10ος - 1 1ος αι.) μέχρι την περίοδο των 
Παλαιολόγων (14ος - 15ος αι.) και από τότε 
μέχρι τα νεώτερα μεταβυζαντινά χρόνια, η 
αγιογραφία πέρασε από πολλά και ποικίλα 
στάδια αισθητικής έκφρασης, τόσο στη σύν
θεση όσο και στο ύφος, που ήταν εξαρτημένα 
από την ιστορική διαφοροποίηση του τρόπου 
ζωής, από την κατά τόπους λαϊκή - καλλιτε
χνική παράδοση και από την προσωπική καλ
λιτεχνική ιδιοσυγκρασία του αγιογράφου. 
Κυρίαρχες «σχολές» αποδόσεως της βυζαν
τινής αγιογραφίας υπήρξαν η «Μακεδονική» 
(13ος- 14οςαι., Μανουήλ Πανσέληνος), σχο
λή κατ’ εξοχήν του «χρώματος», και η «Κρητι
κή» (16ος αι., Θεοφάνης Στρελίτζας), σχολή 
αυστηρώς προσηλωμένη στη θεολογία και 
στο ύφος της μοναστικής ιερατικότητας.
Η βυζαντινή αγιογραφία, πέρα από τη μεγάλη 
γενική της αξία ως παλμογράφημα πολιτι
σμού, έκφραση θρησκευτικού συναισθήματος 
και τέχνης ιδιάζουσας αισθητικής παιδείας, 
υπήρξε και λαμπρό μνημείο διασώσεως των 
ανθρωπίνων εμπνεύσεων, που ανάγονται 
ειδικώς στη βυζαντινή μουσική και στα λαϊκά 
μελικά ακούσματα της εποχής. Έτσι σε πλή
θος αγιογραφικών θεμάτων, οι πηγαίοι και

Αγιορείτικον

ευλαβείς δημιουργοί, δεν παρέλειψαν να 
προσθέσουν σκηνές όχι μόνο ψαλλόντων 
προσώπων, αλλά και ορχουμένων και οργα
νοπαικτών, όπου μάλιστα εικονίζονται με 
πλήρη ακρίβεια τα μουσικά όργανα, που συνό
δευαν την παραδοσιακή βυζαντινή μελική 
έκφραση και ιδιαίτερα, τα κατά κόσμον βυζα
ντινά τραγούδια. Τέτοιες τοιχογραφίες 
σώζονται μέχρι σήμερα στην Μονή Λουκούς 
της Κυνουρίας (π.χ. «Η παραβολή του πλού
σιου και του πτωχού Λαζάρου»), στην Μονή 
Μεγίστης Λαύρας του Αγίου Όρους (π.χ. 
«Εμπαιγμός», στο Καθολικό), στην Μονή 
Βαρλαάμ των Μετεώρων (π.χ. «Εμπαιγμός», 
στο Καθολικό, «Η μεταφορά της Κιβωτού», 
στο Ιερό του Καθολικού), κ.ά.

Αγιορείτικον Υφος.

Ο τρόπος μελικής εκφράσεως και αποδό
σεως των ύμνων της θείας λατρείας, στις 

Αδελφότητες των Μοναχών του Αγίου Όρους. 
Το Αγιορείτικο Ύφος δεν απορρέει από την 
ατομική ψαλτική διάθεση, όπου ο ψάλλων 
εκτελεί κατά την προσωπικήν του αρέσκεια 
στους ύμνους αλλά από τον εκκλησιαστικό 
χαρακτήρα, που επιβάλλει την ομαδική συμμε
τοχή και την κοινή ψαλτική απόδοση.
Το Τυπικό της τελέσεως των Ακολουθιών 
στο Άγιο Όρος, σύμφωνα με την τάξη της 
παραδόσεως, προβλέπει την συνεργασία 
οκτώ προσώπων ανάμεσα στα οποία δύο 
ψάλτες, ένα κανονάρχη και ένα δεύτερο 
«διαβαστή*». Πέρα από τα πρόσωπα αυτά ο 
Τυπικάρης πρέπει να ορίσει και άλλους μονα
χούς για να ψάλλουν τους παρακλητικούς 
κανόνες και τα Θεοτοκάρια, που συνοδεύουν 
τις κύριες ακολουθίες, να εκτελέσουν τις διά
φορες αναγνώσεις κ.λπ. Η ομαδική συμμετο
χή των ψαλτών δεν επιτρέπει την εκτροπή 
από το μουσικό κείμενο και κάθε άλλο ατομι
κό «ελευθεριασμό» ώστε να καθίσταται αδύ
νατη η ταυτόχρονη κοινή ψαλμωδία. Με αυτό 
τον τρόπο, εκτός του ότι κρατιέται και μετα
δίδεται αυτούσια η συγκεκριμένη βυζαντινή 
ιεροψαλτική παράδοση, αποδίδεται και η 
πεμπτουσία των αρετών του μοναχικού βίου,
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που είναι η άκρα ταπείνωση και η αποφυγή 
της ατομικής προβολής και διακρίσεως. 
Χαρακτηριστική μνεία του τρόπου με τον 
οποίο τελείται η ιεροψαλτική στο Άγιον 
Όρος, έκανε πρόσφατα (1989) ο Καθηγούμε
νος της Μονής Οσίου Γρηγορίου Αρχιμανδρί
της Γ εώργιος Καψάνης.

Αγίου Σάββα Μονή - ΣαββαΤτες.

Ιδρύθηκε τον 5ο αιώνα στα Ιεροσόλυμα από 
τον Άγιο Σάββα και ανακαινίστηκε από τον 

Αυτοκράτορα Ιουστινιανό*. Κατά τον 8ο αιώ
να παρουσίασε μεγάλη ακμή στη μουσική. 
Κυριότεροι εκπρόσωποί της, οι οποίοι ονομά
ζονται Σαββαίτες, είναι οι: Ανδρέας ο Κρή
της*, Ιωάννης ο Δαμασκηνός*, Κοσμάς ο 
Μελωδός* και Θεοφάνης ο Γραπτός*.

Αγκιστροειδής γραφή.

Η μουσική σημειογραφία του Ιω. του Δαμα
σκηνού*, η ονομασία της οποίας οφείλε

ται στα αγκιστροειδή σχήματα των νευμάτων 
της. Το κάθε σημάδι ή νεύμα της αγκιστροει
δούς γραφής αντιπροσώπευε άλλοτε ένα κι 
άλλοτε πολλούς φθόγγους. Ηταν μια γραφή 
δύσκολη και πολύπλοκη και απαιτούσε πολλά 
χρόνια μελέτης.

Αγρυπνία, (ολονυκτία και παννυχίς).

Εορταστική εκκλησιαστική ακολουθία, η 
οποία διαρκεί ολόκληρη τη νύχτα, και 

περιλαμβάνει Απόδειπνο, Μεγάλο Εσπερινό, 
Όρθρο, Ώρες και Θ. Λειτουργία. Τελείται σε 
όλες τις Δεσποτικές και Θεομητορικές εορ
τές καθώς και σε μνήμες Αγίων.

Αγωγή.

Στη μουσική ο όρος έχει διαφορετικές σημα
σίες: α) τη διαδοχή ή πορεία των φθόγγων 

της μελωδίας με συνεχή διαστήματα, β) την 
πορεία γενικά του μέλους, γ) το βαθμό της 
ταχύτητος (ρυθμική αγωγή) και δ) την τεχνο
τροπία, το ύφος ή τη μέθοδο της μουσικής.

Αδάμης, Κωνσταντίνος. (Παλιάμπελα Αιτω
λοακαρνανίας, 1937 -).

Αερόφωνα

Ιεροψάλτης που υπηρέτησε στη Βόνιτσα και 
στην Πρέβεζα (I. Ναό Κοιμήσεως της Θεο

τόκου). Ελαβε τα πρώτα στοιχεία της βυζαν
τινής μουσικής από τον πατέρα του, Ιερέα 
Παναγιώτη Αδάμη και αργότερα παρακολού
θησε μαθήματα στον Ιεροψαλτικό Σύνδεσμο 
Πρεβέζης. Πτυχιούχος της Θεολογικής Σχο
λής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, υπη
ρετεί ως Θεολόγος Καθηγητής με το βαθμό 
σήμερα του Λυκειάρχου.

Αδάμης, Μιχάλης. (1929 -).

Συνθέτης, που σπούδασε με τον Γιάννη Α.
Παπαίωάννου και στη συνέχεια (1962 - 

1965) στο Πανεπιστήμιο Brandeis της Βοστώ- 
νης. Σπούδασε επίσης Θεολογία στο Πανεπι
στήμιο Αθηνών. Παράλληλα με τη σύνθεση 
ασχολήθηκε με την ίδρυση και διεύθυνση 
χορωδιών καθώς και με την έρευνα στη βυζαν
τινή μουσικοπαλαιογραφία. Από το 1975 είναι 
Πρόεδρος του Ελληνικού Συνδέσμου Σύγχρο
νης Μουσικής και του Ελληνικού Τμήματος 
της Διεθνούς Εταιρείας Σύγχρονης Μουσικής 
(ISCM).
Εγραψε μουσική για ορχήστρα, για μικρά 
οργανικά σύνολα, για σόλο όργανα, για 
φωνή, για χορωδία, έργα ηλεκτρονικής μουσι
κής, μουσική για την εκκλησία και το θέατρο. 
Εμφανίστηκε σε διεθνή φεστιβάλς στην 
Ελλάδα και το εξωτερικό.

Αδοσίδης, Κωστάκης Πασάς. (1818 -1895).

Ηγεμόνας της Σάμου, ο οποίος το 1884 ίδρυ
σε Σχολή Εκκλησιαστικής Μουσικής στο 

Βαθύ (Λιμένα) και διόρισε καθηγητή τον Γρηγό- 
ριο Κωνσταντά*. Η φοίτηση ήταν δωρεάν.

Άδω. (ποιητ. αείδω).

Σημαίνει τραγουδώ. Επίσης διηγούμαι, 
αφηγούμαι (συνήθως με μουσική). Μια 

άλλη σημασία ήταν «υμνώ».

Αερόφωνα.

Κατηγορία μουσικών οργάνων, τα οποία 
παράγουν τον ήχο τους χρησιμοποιών

τας τον αέρα για τη δημιουργία κραδασμών.
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Αερόψωνα

Τέτοια είναι η φλογέρα*, η Σύριγξ του 
Πανός*, ο άσκαυλος*, η σφυρίχτρα*, ο 
ζουρνάς* κ.ά. Τα όργανα αυτά διακρίνονται 
σε εκείνα που ο χρησιμοποιούμενος αέρας 
είναι ελεύθερος και σε εκείνα που ο αέρας 
είναι κλεισμένος σε σωλήνα. Οι άλλες κατη
γορίες των οργάνων είναι τα: ιδιόφωνα*, χορ- 
δόφωνα* και μεμβρανόφωνα*.

Αθανασάτος, Ιωάννης. (Διλλύ Βοσπόρου, 
1926-).

Ιεροψάλτης που ξεκίνησε από μικρή ηλικία, 
ως Κανονάρχης του Αρ. Βιγγοπούλου*. Στη 

συνέχεια, μαθήτευσε κοντά στον Ιωάννη 
Βασιλειάδη* και στον Νικόλαο Ραιδεστηνό*. 
Μυήθηκε στο «Πατριαρχικόν Ύφος»* από 
τον Αρχοντα Πρωτοψάλτη Κωνσταντίνο 
Πρίγγο* και έψαλλε σε πολλές εκκλησίες της 
Κωνσταντινουπόλεως, μέχρι το 1964, οπότε 
απελάθη από τις τουρκικές αρχές. Στην 
Ελλάδα διορίστηκε Ιεροψάλτης στον I. Ναό 
Αγίου Ελευθερίου στο Πεδίο του Άρεως 
μέχρι το 1983 όταν και αποσύρθηκε από την 
ενεργό δράση. Ο Σύλλογος Μουσικοφίλων 
Κωνσταντινουπόλεως, του απένειμε «Δίπλω
μα τιμής».

Αθανασιάδης, Αναστάσιος. (Χανιά, 1946 - ).

Πρωτοψάλτης στον I. Ναό Αγίου Ιωάννου 
Χανιών, που διδάχθηκε την βυζαντινή 

μουάική κοντά στους ιεροψάλτες, Μιχ. Κερα- 
μιανάκη* και Ι.,Ταβουλάρη*. Καθηγητής Φυσι
κών στην Εκκλησιαστική Σχολή Κρήτης.

Αθανασιάδης, Μιλτιάδης. (20ός αι.).

Πρωτοψάλτης, μαθητής του Θεοδ. Γεωρ- 
γιάδου*. Υπηρέτησε στον I. Ναό Αγίας Κυ

ριακής Κοντοσκαλίου Κωνσταντινουπόλεως.

Αθανάσιος Α' ο Νέος. (13ος - 14ος αι.).

Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως (1289 - 
1293 και 1304 - 1310), καταγόμενος από 

την Πελοπόννησο. Λιτός και αυστηρός προ
σπάθησε να πατάξει κάθε παρεκτροπή, δημι
ουργώντας πολλούς εχθρούς, που τελικά 
τον ανάγκασαν να παραιτηθεί από τον

Αθανάσιος

πατριαρχικό θρόνο. Εγραψε ύμνους στη Θεο
τόκο. (Θεοτοκαριογράφος).

Αθανάσιος Γ' ο Πατελλάριος. (17ος αι.).

Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, γεννη
μένος στην Κρήτη. Ανέβηκε στον 

Πατριαρχικό θρόνο το 1651, κατά την περίο
δο της εξορίας του Κυρίλλου Λουκάρεως, και 
παραιτήθηκε σύντομα με την επιστροφή εκεί
νου. Ανήκει στους υμνογράφους της Εκκλη
σίας.

Αθανάσιος Ε' ο Αμηράς. (; - περ. 1720).

Μητροπολίτης Αδριανουπόλεως, που ανέ
βηκε στον Πατριαρχικό θρόνο της Κων

σταντινουπόλεως το 1709 αλλά σύντομα 
παραιτήθηκε και αποσύρθηκε σε κάποιο 
μοναστήρι της Μολδαβίας όπου και πέθανε. 
Άνθρωπος με μεγάλη μόρφωση, που συνετέ- 
λεσε στη συνέχιση της εκκλησιαστικής μουσι
κής τέχνης.

Αθανάσιος ο Μάρτυρας. (Κύπρος, 4ος αι.).

Αναγνώστης, ο οποίος μαρτύρησε για την 
Χριστιανική πίστη και αγιοποιήθηκε. Η 

Εκκλησία τιμά τη μνήμη του στις 23 Ιουνίου.

Αθανάσιος ο Μέγας. (περ. 295 - 373).

Αγιος. Αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρείας, που 
ονομάστηκε από την Εκκλησία Μέγας για 

τους αγώνες του εναντίον του αιρετικού 
Αρείου. Οι γονείς του πιστεύεται ότι ήταν 
Ελληνες Χριστιανοί. Αρχικά πήρε τον τίτλο 
του «αναγνώστου»* και στα εικοσιτέσσερά 
του χρόνια έγινε διάκονος. Στην Α' Οικουμε
νική Σύνοδο της Νίκαιας, στα 325, όπου 
δόθηκε η μεγάλη μάχη της ορθοδόξου πίστε- 
ως εναντίον της αρειανικής αιρέσεως, ο Αθα
νάσιος αποδείχηκε ο δυναμικότερος και πλέ
ον αποτελεσματικός πολέμιος του Αρεια
νισμού. Απλός ιεροδιάκονος τότε, αναδεί- 
χθηκε ο πιο έξοχος ρήτορας της Συνόδου, 
αναλύοντας τον όρο «ομοούσιος». Μέγας 
αγωνιστής της χριστανικής πίστεως πέρασε 
πάνω από 16 χρόνια εξόριστος. Παρά τις 
μεγάλες περιπέτειες όμως της ζωής του,
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ανέπτυξε μεγάλη συγγραφική δράση. Στον 
Αθανάσιο αποδίδει η παράδοση την προ
σευχή που διαβάζεται ύστερα από τη μεταφο
ρά των «προηγιασμένων δώρων» στην Αγία 
Τράπεζα και μερικοί κριτικοί πιστεύουν πως 
συνέβαλε και στη διαμόρφωση της Λει
τουργίας των «προηγιασμένων». Στο έργο 
του Περί Ψαλμών εις Μαρκελλίνον, γράφει 
για τη δύναμη και τη σημασία της ψαλμωδίας. 
Από τον Αθανάσιο εισήχθη στην Αλεξάνδρεια 
η «επιτηδευμένη» μουσική. Η Εκκλησία τιμά 
τη μνήμη του στις 18 Ιανουάριου.

Αθανάσιος ο Σελεύκειας, (τέλη 18ου αι. - 
1850).

Μητροπολίτης Σελεύκειας γεννημένος 
στη Λευκωσία της Κύπρου. Εξαιρετικός 

εκκλησιαστικός μουσικός, μαθητής του Γεωρ
γίου του Κρητός*, ερμήνευσε το αργό και 
σύντομο ειρμολόγιο των καταβασιών και άλλα 
ειρμολογικά του Πέτρου του Πελοποννησί- 
ου*.

Αθανάσιος ο Τορνόβου. (16ος αιώνας).

Αρχιεπίσκοπος Τορνόβου και στη συνέχεια 
Οικουμενικός Πατριάρχης. Μελοποίησε 

χερουβικά, κοινωνικά και πολυχρονισμούς.

Αθανασίου, Λεωνίδας. (Μεσολόγγι, 1917 - 
1976).

Πρωτοψάλτης, μαθητής του πατέρα του, 
Νικ. Αθανασίου*. Σημαντική προσωπικό

τητα στον ιεροψαλτικό κόσμο του Μεσολογ
γίου, δίδαξε την βυζαντινή μουσική σε πολ
λούς νέους, εμπνέοντας τη μουσική αγάπη 
στα παιδιά. Υπηρέτησε στους I. Ναούς Αγίου 
Παντελεήμονος (1942 - 1945 Λαμπαδάριος 
και 1960 - 1970 Πρωτοψάλτης), Αγίου Σπυρί
δωνος (1945 - 1950) Μεσολογγίου και Πανα
γίας Θέρμου (1950 - 1954).

Αθανασίου, Νικόλαος. (Μεσολόγγι, 1885 -
1950).

Πρωτοψάλτης, μαθητής του Δημ. Μοσκέ- 
του*. Ιδιαίτερα καλλίφωνος, υπηρέτησε 

στον I. Ναό Αγίας Παρασκευής Μεσολογγίου,

για σαράντα και πλέον χρόνια.

Αθανασόπουλος, Κωνσταντίνος. (Θεόκπστο 
Αρκαδίας, 1970 -).

Πρωτοψάλτης Γ. Ναού Αγίων Θεοδώρων 
Θεοκτίστου, απόφοιτος της Ριζαρείου 

Εκκλησιαστικής Σχολής, της Σχολής Βυζαν
τινής Μουσικής I. Μητροπόλεως Μαντινείας 
και Κυνουρίας, και φοιτητής της Θεολογικής 
Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Μέλος 
της Χορωδίας Χαλανδρίου του Φ. Κετσετζή* 
του οποίου υπήρξε μαθητής.

Αθήνης, Κλεομένης. (Μεσολόγγι, 1850 - 
1930).

Πρωτοψάλτης στον I. Ναό Αγίου Σπυρίδω
νος Μεσολογγίου (1879 - 1925), όπου 

διαδέχθηκε τον δάσκαλό του Άνθιμο τον 
Εφεσιομάγνη*. Έψαλλε επίσης για μικρό χρο
νικό διάστημα στον Μητροπολιτικό Ναό της 
Πάτρας (1890). Ο Κλ. Αθήνης θεωρείται 
«σταθμός» στην εξέλιξη και την εδραίωση 
της μουσικής παιδείας στο Μεσολόγγι αλλά 
και ευρύτερα. Ο Κ. Ψάχος* τον περιγράφει 
«άριστο μουσικό, λίαν καλλίφωνο Α/ψάλτη, 
ευγενή ψυχή, λίαν ευχάριστον εν ταις συνα- 
ναστροφαίς». Μελοποίησε πλείστα μαθήμα
τα, που παραμένουν στα χέρια πολλών ιερο
ψαλτών.

Αθηνογένης ο Μάρτυς. ( ;  - 290).

Αγιος, ο οποίος εμαρτύρησε στην πυρά.
Συνέθεσε πάρα πολλούς αντιαιρετικούς 

ύμνους και πολλοί του απέδωσαν τον λεγό
μενον «Επιλύχνιον ύμνον»* (Φως Ιλαρόν), 
που ψάλλεται στους εσπερινούς. Η γνώμη 
αυτή κρίνεται ως εσφαλμένη διότι, κατά τον 
Μ. Βασίλειο*, ο ύμνος αυτός ήταν παλαιότε- 
ρος από την εποχή της ζωής του Αθηνογένη. 
Η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του στις 16 Ιουλίου.

ΑΘουσάκης, Γεώργιος. (Χανιά, 1966 -).

Ιεροψάλτης στον I. Ναό Αγίων Αναργύρων 
Χανίων, πτυχιούχος βυζαντινής μουσικής 

του Ελληνικού Ωδείου Αθηνών (1986). Μαθη
τής του Γ. Χατζηθεοδώρου*.
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Αθωνιάς.
Βλέπε λ. Σχολή Αθωνιάς.

Αίνοι.

Οι τελευταίοι Ψαλμοί του Δαυίδ (148, 149 
και 150), οι οποίοι διαβάζονται στην Ακο

λουθία του Όρθρου. ...«Πάσα πνοή αινεσάτω 
τον Κύριον», «Αινείτε τον Κύριον εκ των 
Ουρανών»... (απ’ όπου και η ονομασία τους). 
Αίνοι ονομάζονται επίσης τα τροπάρια, τα 
οποία ψάλλονται στην ίδια Ακολουθία, προ 
της Δοξολογίας και μπροστά από το καθένα 
τροπάριο εκφωνείται εμμελώς ένας από τους 
στίχους του 150ού Ψαλμού. Οι Αίνοι ονομά
ζονται και Πασαπνοάρια.

Αίτησις.

Η εκφώνηση (παράκληση), των ειρηνικών 
του διακόνου που γίνεται και από τον 

ιερέα.

«Ακαδημία Βυζαντινής Μουσικής».

Σχολή αποκλειστικής διδασκαλίας της 
πατρώας βυζαντινής μουσικής, η ιδέα της 

οποίας ετέθη για πρώτη φορά από τον Π. 
Αντωνέλλη* στο έργο του «Βυζαντινή Εκκλη
σιαστική Μουσική» (1956). Τον Μάρτιο 1957 
συντάχθηκε και εκτυπώθηκε, με πρωτοβουλία 
του «Συλλόγου Φίλων Βυζαντινής Μουσι
κής»*, σχέδιο Διατάγματος, αποτελουμένου 
από είκοσι άρθρα, περί εγκρίσεως του Οργα
νισμού «Ακαδημίας της Βυζαντινής Μουσι
κής», που παρέμεινε έκτοτε απραγματοποίη
τη.

Ακάθιστος Ύμνος.

Εκκλησιαστικός νικητήριος Ύμνος, αγνώ
στου ποιητή, ο οποίος όμως πρέπει να 

προέρχεται από τη Σχολή του Ρωμανού του 
Μελωδού*, και πιθανόν —  όπως πολλοί 
πιστεύουν —  να είναι ποίημα του ιδίου του 
Ρωμανού, ή —  κατά άλλους —  του Πατριάρχη 
Σέργιου*. Η ονομασία του οφείλεται στο ότι ο 
λαός της Κωνσταντινουπόλεως τον έψαλε 
«ορθοστάδην» το 626 μ.Χ., για να τιμηθεί η 
Θεοτόκος, στην οποία αποδόθηκε η σωτηρία

της πόλης από τον κίνδυνο των Αβάρων. 
Αποτελείται από 24 «οίκους», οι οποίοι ψάλ
λονται τμημαπκά κατά τις τέσσερις πρώτες 
Παρασκευές της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, 
στα Απόδειπνα, και συνολικά στον Όρθρο 
του Σαββάτου της πέμπτης εβδομάδος της 
αυτής Μεγάλης Τεσσαρακοστής.

Ακοιμήτων Μονή.

Ιδρύθηκε περί το 430 στο Τσιμπουκλί του 
Βοσπόρου από τον εξόριστο Κωνσταντι- 

νουπολίτη αυλικό Αλέξανδρο Ακοίμητο. Στη 
Μονή αυτή, νύχτα και μέρα, δεν σταματούσαν 
ποτέ οι εκκλησιαστικές ακολουθίες.

Ακολουθία.

Ιεροτελεστία της Εκκλησίας, η οποία τελεί
ται με καθορισμένη τυπική διάταξη είτε μέσα 

στην εκκλησία είτε κατ’ ιδίαν.
Ακολουθίαι (πληθ.) είναι το σύστημα όλων 
των ιεροτελεστιών, οι οποίες τελούνται σε 
τακτές ημέρες και ώρες στην εκκλησία ή κατ’ 
ιδίαν. Οι σημαντικότερες ακολουθίες διακρί- 
νονται στις καθημερινές και στις μυστηριακές 
και είναι:
Καθημερινές: Θεία Λειτουργία, Μεσονυκτι- 
κόν, Όρθρος, Πρώτη Ώρα, Τρίτη Ώρα, Εκτη 
Ώρα, Ενάτη Ώρα, Εσπερινός και Απόδειπνον. 
Μυστηριακές: του Αγίου Βαπτίσματος, του 
Αγίου Μύρου (Χρίσματος), της Χειροτονίας 
(Ιερωσύνης), του Ευχελαίου και του Γάμου. 
Αλλες ακολουθίες είναι: η Ακολουθία του 
Νυμφίου, η Ακολουθία της Αγάπης, η Νεκρώ
σιμος, το Μνημόσυνο, τα Εγκαίνια, ο Μεγά
λος Αγιασμός, η Υψωσις του Τίμιου Σταυρού, 
η Σταυροπροσκύνησις και ο Μικρός Αγιασμός 
ο οποίος τελείται σε εκκλησίες, σε σπίτια, σε 
έναρξη μαθημάτων ή εργασίας, σε θεμελιώ
σεις κ.α.

Ακομινάτος, Μιχαήλ Χωνιάτης. (περ. 1138 - 
περ. 1222).

Μητροπολίτης Αθηνών και λόγιος, που 
σπούδασε στην Κωνσταντινούπολη. Το 

έργο του, που αποτελείται από ρητορικούς 
λόγους, επιστολές, ποιήματα και επιγράμμα-
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τα, είναι αξιόλογο. Μαζί με το δάσκαλό του, 
τον Ευστάθιο Θεσσαλονίκης*, παραμένει 
δεσπόζουσα φυσιογνωμία της εποχής του και 
ένας από τους φορείς ανανεώσεως των 
γραμμάτων.

Ακομινάτος, Νικήτας Χωνιάτης. (Μέσα 12ου 
αι. - μεταξύ 1210 - 20).

Βυζαντινός ιστορικός, θεολόγος και πολι
τικός. Νεώτερος αδελφός του Μιχαήλ 

Ακομινάτου*, σπούδασε κι αυτός στην Κων
σταντινούπολη, όπου ανέλαβε υψηλά αξιώμα
τα.
Εκτός από τα ιστορικά έργα, έγραψε το θεο- 
λογικό Θησαυρός της Ορθοδοξίας, σημαντι
κό έργο για τις πληροφορίες που παρέχει 
σχετικά με τις αιρέσεις και τις διενέξεις του 
12ου αιώνα.

Άκουσμα.

Ορος που αναφέρεται στα κύρια χαρακτη
ριστικά ενός ήχου, που είναι η βάση*, τα 

διαστήματα*, οι δεσπόζοντες φθόγγοι*, οι 
έλξεις* και οι καταλήξεις*.

Ακριθογιάννης, Ιωάννης. (Άγιος Βλάσιος Πηλί- 
ου, 1924-).

Πρωτοψάλτης στον I. Ναό Αναλήψεως 
Βόλου, που διδάχθηκε την βυζαντινή 

μουσική από τον Αλ. Μαργαριτόπουλο*. Εχει 
πλούσιο συγγραφικό έργο.

Ακριτικόν έπος.

Το σημαντικότερο ποιητικό έργο του 10ου 
αιώνα είναι τα ακριτικά τραγούδια, που 

αντιπροσωπεύουν τη δημοτική βυζαντινή ποί
ηση.
Όπως δηλώνει το όνομά τους, τα ακριτικά 
τραγούδια εξυμνούν τα κατορθώματα των 
ακριτών, δηλαδή αυτών που φύλαγαν τα 
σύνορα του βυζαντινού κράτους από τους 
βάρβαρους επιδρομείς. Από τα τραγούδια 
αυτά έχουν συντεθεί διάφορα ενιαία έπη, 
όπως έγινε με την «Ιλιάδα» και την «Οδύσσει
α». Το γνωστότερο από αυτά τα έπη είναι ο 
«Βασίλειος Διγενής Ακρίτας», που αποτελεί

ται από 4.000 και πλέον στίχους. Το έργο εξι
στορεί τη ζωή και τα κατορθώματα του θρυλι
κού ήρωα Βασιλείου Διγενή Ακρίτα, γιού της 
κόρης του Ανδρόνικου, Χριστιανού βασιλέως 
της Συρίας, και ενός Αγαρηνού Εμίρη της 
Συρίας. Από μικρής ηλικίας ο Διγενής, όπως 
και ο Ηρακλής, έχει στο ενεργητικό του 
πάμπολλα υπεράνθρωπα κατορθώματα, για 
τα οποία θαυμάζεται απ' όλους. Νεαρός τρέ
πει εις φυγήν τους επιδρομείς με το ρόπαλό 
του. Τα απίθανα κατορθώματά του συνεχίζον
ται και το όνομά του γίνεται σύμβολο ασυνή
θιστου ηρωισμού και εκπληκτικής δυνάμεως. 
Το τελειότερο χειρόγραφο του «Βασίλη Διγε- 
νή Ακρίτα», απ’ όσα ήλθαν στο φως, είναι 
αυτό που βρέθηκε το 1881 στην Άνδρο. Απο
τελείται από 4.778 στίχους και έχει εκδοθεί 
από τον Αν. Μηλιαράκη.
Τα ακριτικά τραγούδια θεωρούνται, μαζί με 
τους ύμνους του Ρωμανού του Μελωδού* και 
την υπόλοιπη θρησκευτική ποίηση, από τις 
αντιπροσωπευτικότερες βυζαντινές ποιητι
κές συνθέσεις.

Ακροπολίτης, Κωνσταντίνος. (Κωνσταντι
νούπολη, 13ος αι.).

Μέγας Λογοθέτης και συγγραφέας «Βίων 
Αγίων», γιός του ιστορικού, διπλωμάτη 

και στρατηγού του Βυζαντίου Γεωργίου Ακρο
πολίτη (1217 -1282).

Ακροστίχια ή Ακροτελεύτια.

Οι ψαλμοί «Ταις πρεσβείαις της Θεοτό
κου» και «Σώσον ημάς Υιέ Θεού», που 

εψάλλοντο στα Αντίφωνα*. Τα συνέταξε ο 
Ιγνάτιος ο Θεοφόρος*.

Ακροστιχίς.

Η λέξη ή φράση, η οποία σχηματίζεται από 
τα πρώτα γράμματα των τροπαρίων, των 

οίκων, του κοντακίου ή του κανόνος.

Αλατσάκης, Ιωάννης. (Χανιά, 1923 - 1974).

Πρωτοψάλτης, ο οποίος υπηρέτησε στους 
I. Ναούς Αγίων Αναργύρων Χανιών (1941 

- 1945) και Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης
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(1954 - 1974). Διδάχθηκε τη βυζαντινή μουσι
κή κοντά στον Νικ. Δασκαλάκη*.

Αλβάνας ή Αλμπάνας, Λεωνίδας. (19ος αι.).

Κερκυραίος συνθέτης έργων για εκκλησια
στική χορωδία, τραγουδοποιός, ο οποίος 

διετέλεσε και μέλος της «Φιλαρμονικής Εται
ρείας Κερκύρας».

Αλεξανδρείας, Σχολή της.

Αλεξανδρινή Σχολή της βυζαντινής μικρο
γραφίας κατά τον 9ο αι., που συνετέλεσε 

στην επιβίωση της βυζαντινής παράδοσης.

Αλέξανδρος ο Βυζάντιος. (19ος αι.).

Αριστος μουσικός, μαθητής του Πέτρου 
Συμεών* του Αγιοταφίτου.

Δίδαξε μουσική στη Θεολογική Σχολή της 
Χάλκης και στον Ελληνικό Μουσικό Σύλλογο 
της Κωνσταντινουπόλεως. Συνέγραψε το 
Μουσικό Δωδεκαήμερο (βιβλίο μουσικής θεω
ρίας) και εξέδωσε τα ένδεκα «Εωθινά» και 
«Χερουβικάριον».

Αλεξάνδρου, Ιωάννης. (Σάμος, 20ός αι.).

Ιερέας από το 1954, ο οποίος εχρημάτισε 
Πρωτοψάλτης στον I. Ναό Αγίων Αναργύ

ρων Χανίων (195211954).

Αλεξιάδης, Ευάγγελος. (20ός αι.).

Πρωτοψάλτης από την Κωνσταντινούπο
λη, όπου έψαλλε σε διαφόρους ναούς και 

ήταν μέλος της Μεγάλης Χορωδίας του Θρ. 
Στανίτσα*.
Στην Αθήνα έφτασε το 1964 και έψαλλε για 
είκοσι περίπου χρόνια στον I. Ναό Αγίας 
Παρασκευής Νέας Σμύρνης. Ηταν επίσης 
μέλος της Χορωδίας του Πανελληνίου 
Συνδέσμου Ιεροψαλτών, υπό τη διεύθυνση 
του Αντ. Μπελούση*. Λόγω της δυνατής του 
φωνής, τον αποκαλούσαν «νέο Ιάκωβο 
Ναυπλιώτη*».

Αλληλούια.

Επιφώνημα χαράς, προερχόμενο από το 
εβραϊκό «αλλελού-γιάχ»=αινείτε τον 

Κύριο. Το διατήρησαν οι Χριστιανοί ως επωδό

σε ύμνους και ευχές. Παρ’ όλο ότι είναι χαρ
μόσυνο, χρησιμοποιείται στην Ορθόδοξη 
Εκκλησία ακόμη και στις πένθιμες θρησκευτι
κές τελετές.

Αλληλούίάριον ή Αλληλουάριον.

Μέλος του «αλληλούια», που ψάλλεται ως 
μάθημα της Παπαδικής σε εορτές και 

πανηγύρεις. Αλληλούίάρια καλούνται και μέλη 
που ψάλλονται αντί αυτών όπως π.χ. το 
«Ανάστα ο Θεός» του Μ. Σαββάτου.

Αλλοιόστροφον.

Το μέλος που αποτελείται από στροφή και 
αντιστροφή και ψάλλεται από δύο χο

ρούς. Στα Αλλοιόστροφα ανήκει το δίχορο 
μέλος «Θεοτόκε Παρθένε» του Πέτρου του 
Γλυκέος* (Μπερεκέτου).

Αλλοιώσεων σημεία (Έλξεις).

Τα σημάδια τα οποία μεταβάλλουν τους 
φθόγγους παροδικά, αντίθετα με τις φθο

ρές*, που τους μεταβάλλουν μόνιμα. Οι 
φθόγγοι μετακινούνται, διότι έλκονται από 
άλλους φθόγγους σταθερούς, οι οποίοι ονο
μάζονται δεσπόζοντες φθόγγοι του ήχου. Τα 
σημάδια αυτά είναι η Δίεση και η Ύφεση, 
καθώς επίσης και: η Δίεση: 2 κομμάτων, 4 
κομμάτων, 6 κομμάτων (ημιτόνου), 8 κομμά
των, και η Ύφεση: 2 κομμάτων, 4 κομμάτων, 6 
κομμάτων (ημιτόνου), 8 κομμάτων. (Βλέπε 
σχετ. πίνακα Επιμέτρου, σελ. 460).

Αλφαβητική γραφή.

Η μουσική σημειογραφία των αρχαίων 
Ελλήνων, που επινοήθηκε πιθανότατα 

από τον Πυθαγόρα και που χρησιμοποιούσε 
ως μουσικά σημεία τα γράμματα του ελληνι
κού αλφαβήτου, ορθά ή ανεστραμμένα, ακέ
ραια ή ακρωτηριασμένα.

Αμαλία. (Αθήνα, 1955 - ).

Ζωγράφος, απόφοιτος Ανωτάτης Σχολής 
Καλών Τεχνών της Αθήνας, που μετεκπαι- 

δεύθηκε (ζωγραφική, αρχιτεκτονική) στην 
Ανωτάτη Εθνική Σχολή Καλών Τεχνών στο 
Παρίσι. Μελετήτρια της βυζαντινής, μεταβυ-
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ζαντινής και λαϊκής αγιογραφίας της περιοχής 
Μεσογείων Αττικής και εικονογράφος του 
παρόντος λεξικού της Βυζαντινής Μουσικής. 
Φιλοτέχνησε: «Εικόνες για τον Σοπέν», «Ει
καστική Οκτώηχος» κ.ά.

Αμαξόπουλος, Γεννάδιος. (20ός αι.).

Μουσικός - Αρχιμανδρίτης Θεολόγος, που 
υπηρέτησε σε κεντρικές ενορίες της 

Κωνσταντινουπόλεως και μετά στη Ρουμανία.

Αμβράζης, Δημήτριος. (1922 -1982).

Πρωτοψάλτης στον I. Ναό Ζωοδόχου Πη
γής Τρικάλων, ιδιαίτερα καλλίφωνος, μα

θητής του Αναστασίου Σακελλαρίου*. Ως Ιε
ροψάλτης υπηρέτησε επίσης στον Αγιο 
Κωνσταντίνο και στον Άγιο Νικόλαο Λαρίσης 
καθώς και στην Παναγία Φανερωμένη Τρικά
λων. Ιδρυτικό μέλος του Σωματείου Ιεροψαλ
τών Τρικάλων «Ιωάννης ο Δαμασκηνός», στο 
Δ.Σ. του οποίου εχρημάτισε Αντιπρόεδρος και 
Γεν. Γραμματέας, καθώς επίσης Πρόεδρος 
της Καλλιτεχνικής Επιτροπής του ίδιου Σωμα
τείου.

Αμβροσιανόν Μέλος.

Το Λειτουργικό Μέλος που χρησιμοποιείται 
στον Καθεδρικό Ναό του Μιλάνου (ονο

μάζεται και Μιλανέζικο Μέλος). Η ονομασία 
του οφείλεται στον Αγιο Αμβρόσιο*, Επίσκο
πο του Μιλάνου. Πιστεύεται ότι αντιπροσω
πεύει μια παράδοση παλαιότερη από το Γρη- 
γοριανό (Ρωμαϊκό) Μέλος, πρόσφατη όμως 
έρευνα έκανε την υπόθεση αυτή πολύ αμφί
βολη. Οι μελωδίες του Αμβροσιανού Μέλους 
είναι συχνά πολύ περισσότερο μελισματικές 
και στολισμένες από τις μελωδίες του Γρηγο- 
ριανού.
Το Αμβροσιανό Μέλος είχε ως βάση τους 
τέσσερις ήχους της ελληνικής μουσικής: 
Δώριο, Φρύγιο, Λύδιο και Μιξολύδιο. Από την 
ίδια μουσική παρέλαβε ο Αμβρόσιος τους τέσ
σερις μονοσύλλαβους φθόγγους της παραλ
λαγής «τε τα τη τω»*, αντί των οποίων εισή- 
γαγε επτά νέες συλλαβές για όλες τις 
βαθμίδες της μουσικής κλίμακας: Νε, ου, τως,

ουν, α, να, βαι, νε - Νε, ου, τως, και, κα, τα, 
βαι, νε.
Αν προσέξει κανείς, μπορεί να παρατηρήσει 
ότι οι συλλαβές αυτές αποτελούν τις εξής 
φράσεις: Νε ούτως ουν ανάβαινε=έτσι λοι
πόν ανέβαινε (περί αναβάσεως) - Νε ούτως 
και κατάβαινε=έτσι και κατέβαινε (περί κατα- 
βάσεως).

Αμβρόσιος ο Μεδιολάνων. (333 ή 340 - 397).

Αγιος. Διδάσκαλος και Πατέρας της Δυτι
κής Εκκλησίας. Σπούδασε στη Ρώμη νομι

κά, λατινική και ελληνική φιλολογία και διορί
σθηκε διοικητής Λιγυρίας - Αιμιλίας με έδρα 
τα Μεδιόλανα (Μιλάνο). Όταν εχήρευσε η 
Επισκοπή (373 - 374), εξελέγη διά βοής από 
τον λαό, για να αναλάβει τη θέση, αν και ακό
μη ήταν κατηχούμενος. Βαπτίσθηκε και έπει
τα χειροτονήθηκε «αθρόον», δηλαδή πέρασε 
από όλους τους βαθμούς της Ιερωσύνης 
μέσα σε μια εβδομάδα.
Προσέφερε την περιουσία του στην Εκκλησία 
και ζούσε μια ζωή αποστολική που τον επέβα
λε στη συνείδηση όλων προκαλώντας το 
θαυμασμό. Υπήρξε νομοθέτης, σύμβουλος 
επισκόπων και αυτοκρατόρων και φανατικός 
πολέμιος του αρειανισμού. Με υποδειγματική 
αποφασιστικότητα απαγόρευσε στον αυτο- 
κράτορα Θεοδόσιο να εισέλθει στην εκκλη
σία, το Πάσχα του 387, επειδή είχε διατάξει 
τη σφαγή στη Θεσσαλονίκη και έγινε δεκτός 
μόνον έπειτα από δημόσια μετάνοια.
Ο Αμβρόσιος, εκτός από τα συγγράφικά του 
έργα Περί καθηκόντων των λειτουργιών, Περί 
Μετάνοιας και Περί Παρθένων, έγραψε λει
τουργικούς ύμνους, επιστολές, από τις οποί
ες σώζονται 91, και την περίφημη Αμβρο- 
σιανή Λειτουργία.
Όπως μαρτυρεί ο Ιερός Αυγουστίνος*, το 386 
διέταξε ο Αμβρόσιος να ψάλλονται οι ψαλμοί 
και οι ύμνοι σύμφωνα με τον τρόπο των ανα
τολικών εκκλησιών, πράγμα ιδιαίτερα σημαν
τικό για την ιστορία της εκκλησιαστικής 
μουσικής, που δίνει το προβάδισμα στη μουσι
κή της Ανατολικής Εκκλησίας, από την οποία 
εξαρτάται η μουσική της Δυτικής. Οι ήχοι του
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Αμβροσίου ήταν για δύο αιώνες η βάση της 
μουσικής όλης γενικά της Δυτικής Ευρώπης, 
κυρίως επειδή πλησίαζαν στην αρχαία παρά
δοση, σχηματίζοντας το λεγόμενο «Αμβρο- 
σιανό Μέλος».
«Αμβροσιανό» ονομάζεται επίσης, από τον 
7ο αιώνα, ένα λειτουργικό τυπικό, που αποτε
λεί συγχώνευση της αρχαίας ρωμαϊκής λει
τουργίας και ορισμένων ανατολικών στοιχεί
ων και που χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα 
στην Επισκοπή του Μιλάνου. Η Εκκλησία —  
Ανατολική και Δυτική —  τιμά τη μνήμη του 
στις 7 Δεκεμβρίου.

Αμήν.

Εβραϊκή λέξη, η οποία χρησιμοποιείται στη 
Χριστιανική λατρεία ως επιφώνημα: είθε, 

ας γίνει, ναι, αληθώς. Αποτελεί επομένως 
τον επίλογο κάθε δεήσεως ή αιτήσεως καθώς 
και το τέλος κάθε ιεροπραξίας.

Αμπατζής, Σταμάτιος.

Σύγχρονος Πρωτοψάλτης στον I. Ναό Κοι
μήσεως της Θεοτόκου Τρουλωτής Χίου, 

με προϋπηρεσία Λαμπαδαρίου στους I. Ναούς 
της Χίου: Αγίας Τριάδος Κοφινά, Αγίου Γεωρ
γίου Φρουρίου, Αγίου Ισιδώρου Βροντάδου, 
Αγίου Χαραλάμπους Βαρβασίου, Αγίας Μαρί- 
νης και Αγίων Αναργύρων Εγκρεμού και Αγί
ου Ματθαίου Κοφινά. Επίσης υπηρέτησε ως 
Λαμπαδάριος στον I. Ναό Αγίας Τριάδος 
Ηρακλείου Κρήτης και ως Πρωτοψάλτης 
στους I. Ναούς Αγίου Πολυκάρπου Ταλλά- 
ρου, Αγίου Νικολάου Βροντάδου, Παναγίας 
Λατομιτίσσης και Παναγίας Τρουλωτής, Χίου.

Άμωμος.

Νεκρώσιμη ακολουθία (ή μνημοσύνου), η 
ονομασία της οποίας προέρχεται από 

τον πρώτο στίχο («Αμωμοι εν οδώ») του ψαλ- 
μού.

Αμφιλόχιος ο Ικονίου. (340; - 394).

Αγιος. Επίσκοπος Ικονίου, που σπούδασε 
στη Σχολή του σοφιστή Λιβάνιου. Δικηγό- 

ρησε για μερικά χρόνια στην Κωνσταντινού

πολη και απογοητευμένος από τα εγκόσμια, 
αποτραβήχτηκε στην Καππαδοκία με σκοπό 
να μονάσει. Ο φίλος του όμως Βασίλειος ο 
Μέγας* τον έπεισε να δεχθεί τη θέση του 
Επισκόπου Ικονίου (373). Από τότε αφιερώ
θηκε στον αντιαιρετικό αγώνα. Από τα πολλά 
του έργα σώθηκαν μόνο μερικοί εκκλησιαστι
κοί του λόγοι, λίγα αποσπάσματα δογματικών 
του έργων και επιστολές του. Ο Αμφιλόχιος 
συγκαταλέγεται στους αρχαίους υμνολόγους 
της Εκκλησίας. Η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του 
στις 23 Νοεμβρίου.

Αναβαθμοί.

Εβδομηνταπέντε μικρά τροπάρια, αποδιδό
μενα στο Θεόδωρο τον Στουδίτη*, που 

ψάλλονται «κατ’ αντιφωνίαν» στον Όρθρο 
κάθε Κυριακής, κατά τον ήχο της εβδομάδος, 
μετά την Υπακοή*.
Κάθε αντίφωνο έχει τρεις αναβαθμούς. Κάθε 
ήχος έχει τρία αντίφωνα -  επομένως εννέα 
αναβαθμούς -  εκτός από τον Πλάγιο του Δ, 
που έχει τέσσερα αντίφωνα και δώδεκα ανα
βαθμούς.
Οφείλουν την ονομασία τους στουο δεκα
πέντε αναβαθμούς του 18ου καθίσματος του 
Ψαλτηρίου (Ψαλμοί 119-133, ωδές των Ανα
βαθμών), τους οποίους και αντικατέστησαν.

Αναβάσεως σημεία.

Ανιόντες χαρακτήρες οι οποίοι φανερώ
νουν το ποσόν αναβάσεως της μελωδίας, 

κανονίζοντας την κίνηση της φωνής. Τα 
σημεία αυτά είναι πέντε: Το Ολίγον*, η Πετα- 
στή*, τα Κεντήματα*, το Κε 'τημα* και η Υψη
λή*.

Ανάβασις.

Η διαδοχική εμμελής εκφώνηση των φθόγ
γων της κλίμακας από ένα βαρύτερο 

προς τους οξύτερους. Λέγεται επίσης «άνο
δος» ή «οξύτης».

Ανάγνωσις μουσική.

Η ανάγνωση ενός μουσικού κειμένου γίνε
ται με δύ'ο τρόπους: α) «κατά παραλλα-
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γήν» και β) «κατά μέλος».
Ανάγνωση «κατά παραλλαγήν» είναι η μουσι
κή απαγγελία των φθόγγων σύμφωνα με την 
πορεία των χαρακτήρων και των λοιπών γενι
κά σημείων του μουσικού κειμένου.
Ανάγνωση «κατά μέλος» είναι η αντίστοιχη 
μουσική απαγγελία των συλλαβών του άσμα
τος σύμφωνα με την παραλλαγή.

Αναγνώσματα.

Οι προφητείες που διαβάζονται μετά το 
προκείμενο του Εσπερινού, ιδιαίτερα σε 

δεσποτικές εορτές και σε μνήμες αγίων. Πριν 
από την ανάγνωσή τους ο διάκονος εκφωνεί 
«Σοφία, πρόσχωμεν».

Αναγνώστης.

Βαθμός στην εκκλησιαστική ιεραρχία, 
κατώτερος του ιεροδιακόνου, με αποστο

λή «το αναγιγνώσκειν τας Θείας Γραφάς επί 
κοινή ακροάσει», δηλαδή να διαβάζει τον 
Απόστολο, τους Ψαλμούς κ.λπ. Σήμερα ο 
βαθμός αυτός έχει σχεδόν εκλείψει, ενώ τα 
καθήκοντά του εξασκεί ο ψάλτης.

Αναγνωστόπουλος, Ιωάννης. (; -1961).

Ιεροψάλτης, μαθητής του Θεοδ. Γεωργιά- 
δου* και μέλος του «Τριακονταμελούς 

Βυζαντινού Εκκλησιαστικού Χορού Κωνσταν
τινουπόλεως».
Υπηρέτησε ως Ιεροψάλτης στον I. Ναό Αγίων 
Κωνσταντίνου και Ελένης Υψωμαθείων Κων
σταντινουπόλεως και στον I. Ναό Αγίας Τριά- 
δος στο Πέραν.

Αναγνώστου, Σταυράκης (ο Λέσβιος). (19ος αι.).

Μουσικός, ο οποίος το 1847 χρηματοδό
τησε κατά ένα ποσοστό τη δίτομη Ανθο

λογία του Γεωργίου του Λεσβίου*, και το 1867 
συνέταξε στις Κυδωνιές σημαντικό έργο με 
τίτλο Αυτοσχέδιοί αναπτύξεις προς κατάλη- 
ψιν του θεωρητικού μέρους της Μουσικής εν 
γένει.

Αναγραμματισμός.

Το φαινόμενο κατά το οποίον το μέλος 
ενός συγκεκριμένου κειμένου αρχίζει

αντίστροφα, δηλ. από το τέλος ή και από τη 
μέση. Ο αναγραμματισμοί είναι κλασσικά 
μαθήματα (Μαθηματάριον) μελουργών της 
βυζαντινής περιόδου (Κουκουζέλη*, Κλαδά*, 
Χρυσάφη* κ.ά.).

Ανακαράδες.

Μεμβρανόφωνα* - ιδιόφωνα* μουσικά 
όργανα αρχαίας εποχής, που η ονομασία 

τους προέρχεται από το αραβικό νάκκαρα και 
το περσικό νακκαρέτ. Ήταν διπλά τύμπανα, 
που τα έπαιζαν καβαλλάρηδες σε στρατιωτι
κές παρελάσεις και επίσης τα χρησιμοποιού
σαν σε γαμήλιες πομπές ή σε άλλες επίσημες 
εκδηλώσεις της κοινωνικής ζωής, όπου τα 
συνόδευαν σάλπιγγες και τρομπέτες.
Οι ανακαράδες όχι μόνον αναφέρονται σε 
βυζαντινά κείμενα, όπου αναγνωρίζεται η 
ταταρική ή τουρκική προέλευσή τους, αλλά 
συναντώνται και σε εικονογραφίες. 
Αναφέρουμε την τοιχογραφία της Μονής 
Κουτλουμουσίου του Αγίου Ορους, όπου 
εικονίζονται ανακαράδες ανάμεσα σε άλλα 
όργανα. Επίσης στη Μονή Γρηγορίου του 
Αγίου Ορους υπάρχει αγιογραφία, η οποία 
παριστάνει μουσικούς και χορευτές και ανά- 
μεσά τους, στα δεξιά του Δαυίδ, έναν ανακα- 
ριστή που κρατά τα τυμπανόξυλα.

Ανακτορική Χορωδία.
Βλέπε λ. Χορωδία των Ανακτόρων.

Αναλόγιον.

Επιπλο με κεκλιμένη επιφάνεια, πάνω στην 
οποία τοποθετούνται τα βιβλία των ψαλ

τών κατά την ώρα των θρησκευτικών τελε
τών. Αναλόγιο ονομάζεται επίσης το κεκλιμέ
νο τραπεζάκι, πάνω στο οποίο τοποθετείται η 
Εικόνα του Αγίου της ημέρας. Το αναλόγιο 
αυτό είναι κοντά στην είσοδο του ναού.

Ανανεώτης, Μιχαήλ.
Βλέπε λ. Ανεώτης, Μιχαήλ.

Αναποδισμός

Το φαινόμενο κατά το οποίον το μέλος δεν 
αρχίζει από τον πρώτο, αλλά από κάποιον

Ο. ΤΟΛΙΚΑ: ΕΠΙΤΟΜΟ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
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από τους επόμενους πόδες. Ως «πόδες» 
χαρακτηρίζονται τα μικρά αυτοτελή μουσικά 
τμήματα, στα οποία χωρίζονται πολλά μέλη, 
σε παλαιότερα χειρόγραφα.

Αναστασιάδης, Βασίλειος. (19ος - 20ός).

Ιεροψάλτης, ο οποίος έψαλλε σε διαφόρους 
ναούς της Κωνσταντινουπόλεως. Γύρω στο 

1905 έψαλλε ως Β' Χοράρχης, απέναντι στον 
Γ. Βινάκη*, στον I. Ναό Αγίου Ιωάννου των 
Χίων στο Γαλατά. Πέθανε στην Αθήνα.

Αναστασιάδης, Νικόλαος (ο Μπακαλιάρος).
( ; -1988).

Πρωτοψάλτης και μουσικοδιδάσκαλος, μα
θητής του Νικολάου του Ραιδεστηνού*. 

Έψαλλε επί σειρά ετών στον I. Ναό Αγίου Κων
σταντίνου Υψωμαθείων και μετά τον ξερριζω
μό του 1964 - 1965 παρέμεινε στην Κωνσταν
τινούπολη, ψάλλοντας στην Παναγία του 
Πέραν και σε άλλους ναούς που ζητούσαν 
περιοδικά τις υπηρεσίες του. Ανάμεσα στους 
μαθητές του αναφέρεται ο Γεώργιος Τσαού
σης*.

Αναστασιάδης, Στέφανος. (19ος - 20ός αι.)

Ιεροψάλτης, μαθητής του Γεωργίου του 
Σαρανταεκκλησιώτου*. Υπηρέτησε στον I. 

Ναό Παναγίας Κουμαριωτίσσης Νεοχωρίου 
(Κωνσταντινούπολη).

Αναστασιάδης - Χατζής, Ανδρέας. (Κ. Κερά- 
σοβο Μακρυνείας Μεσολογγίου, 1940 -).

Πρωτοψάλτης στον I. Ναό Σαλαμίνος Πει
ραιώς, από το 1977, με προϋπηρεσία 

(από το 1958) σε αρκετούς ναούς της Αιτω
λοακαρνανίας. Τα πρώτα μαθήματα βυζαντι
νής μουσικής έλαβε από τους Ιω. Θεοδωρί- 
δη*, Σίμο Σαβινόπουλο* και Δημ. Μήτρου*. 
Συνέχισε στο «Ελληνικό Ωδείο» Αγρίνιου 
από όπου έλαβε πτυχίο βυζαντινής μουσικής 
(τάξη Χαρ. Παπαποστόλου*) και στο «Ελληνι
κό Ωδείο» Αθηνών, από όπου έλαβε δίπλωμα 
(τάξη Θεοδ. Χατζηθεοδώρου*). Στο ίδιο 
Ωδείο σπούδασε και ευρωπαϊκή μουσική. 
Μαθήτευσε επίσης κοντά στους Τάκη Γεωρ- 
γακόπουλο*, Αθαν. Παναγιωτίδη* και Γ.

Τσατσαρώνη*. Δίδαξε τη βυζαντινή μουσική 
σε αρκετούς μαθητές στο Αγρίνιο. Ιδρυσε το 
1977 Σχολή Βυζαντινής Μουσικής υπό την 
αιγίδα της I. Μητροπόλεως Μεγάρων και 
Σαλαμίνος όπου διδάσκει. Διδάσκει επίσης 
στη Σχολή Βυζαντινής Μουσικής του «Δελ
φικού Ωδείου». Συμμετέχει σε πολλές μεγά
λες χορωδίες της Αθήνας (Γ. Τσατσαρώνη, 
Αθ. Πέττα*, Θ. Βασιλικού*, Δημ. Ιωαννίδη*, Κ. 
Ζορμπά*, Η. Γιουρούκου*). Συνιδρυτής της 
«Βυζαντινής Χορωδίας Αττικής»* και Γεν. 
Γ ραμματέας του Δ.Σ. της. Επίσης Γ εν. Γ ραμ- 
ματέας της Ομοσπονδίας Συλλόγων Ιερο
ψαλτών Ελλάδος (ΟΜ.Σ.Ι.Ε.).

Αναστάσιμα.

Τροπάρια, τα οποία αναφέρονται στην Ανά
σταση του Χριστού. Τα περισσότερα από 

αυτά περιέχονται στην Οκτώηχο, στην Παρα
κλητική και στο Πεντηκοστάριο.

Αναστάσιμα δοξαστικά.

Τα δοξαστικά τροπάρια των εσπερινών, τα 
οποία, όπως οι ήχοι, είναι οκτώ. Ονομάζον

ται και δογματικά, διότι περιέχουν δογματικές 
αλήθειες.

Αναστασιματάριον.

Μουσικό εκκλησιαστικό βιβλίο της Ορθο
δόξου Εκκλησίας, το οποίο περιλαμβά

νει τα αναστάσιμα τροπάρια που ψάλλονται 
στις ακολουθίες του Μεγάλου Εσπερινού του 
Σαββάτου και της Κυριακής.
Υπάρχουν δύο αναστασιματάρια: το αργόν ή 
παλαιόν και το σύντομον.

Αναστάσιος ο Μελωδός. (6ος αι.).

Υμνογράφος. Ανάμεσα στους πολλούς 
εκκλησιαστικούς ύμνους που έγραψε, 

περιλαμβάνεται και ο «Μετά των Αγίων ανά- 
παυσον Χριστέ...», της Νεκρώσιμης Ακο
λουθίας.

Αναστάσιος ο Τραυλός. (10ος αι.).

Ποιητής λειτουργικών κανόνων. Έγραψε: 
«Κανών μετάνοιας» κ.ά.
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Αναστασίου, Νικόλαος. (19ος αι.).

Θερμός υποστηρικτής της βυζαντινής 
μουσικής, μαθητής του Γεωργίου του 

Λεσβίου'. Διετέλεσε διευθυντής του γραφεί
ου του Εθνικού Στόλου στην Αθήνα. Έγραψε 
το έργο Το Οικουμενικόν Πατριαρχείον και η 
ελληνική εκκλησιαστική μουσική.

Αναστασίου, Συμεών. (19ος - 20ός αι.).

Αναφέρεται (1875) ως Πρωτοψάλτης στον
I. Ναό της Παναγίας Γαλατά (Κωνσταντι

νούπολη). Καταγόταν από τη Σπάρτη της 
Πισσιδείας.

Στιχηρά ιδιόμελα, τα οποία ψάλλονται στον 
Όρθρο της Κυριακής. Η ονομασία τους 

οφείλεται στο γεγονός ότι αναφέρονται στον 
«ανατείλαντα» από τον Τάφο Χριστό.

Ανατόλιος ο Θεσσαλονίκης. (10ος αι.).

Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, από το έργο 
του οποίου σώζονται τέσσερις ομιλίες. 

Έγραψε τα στιχηρά του Μεγαλομάρτυρος 
Δημητρίου.

Ανατόλιος ο Ιερώτατος. (Ανατόλιος ο Λαοδι- 
κείας, 3ος αι.).

Επίσκοπος Λαοδικείας (270 - 282), ο οποί
ος συγκαταλέγεται στους αρχαιότερους 

ποιητές ύμνων και τροπαρίων.

Ανατόλιος ο Κωνσταντινουπόλεως. (5ος αι.).

Αγιος. Πρεσβύτερος και Αποκρισάριος, 
Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως (αρχι

κά Αλεξανδρείας), ένας από τους μεγάλους 
υμνωδούς της Εκκλησίας, που έγραψε και 
μελοποίησε πολλά στιχηρά σε διαφόρους 
αγίους. Πολλοί αποδίδουν σ’ αυτόν τα Ανα
στάσιμα στιχηρά της Οκτωήχου, τα οποία 
ονομάζονται «Ανατολικά». Χειροτονήθηκε 
Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως από τον 
αιρετικό Πατριάρχη Αλεξανδρείας Διόσκορο, 
όμως ο Ανατόλιος εγκατέλειψε την αίρεση 
και αγωνίστηκε με σθένος για την Ορθοδοξία. 
Από τους κυριότερους παράγοντες της Γ'

Οικουμενικής Συνόδου, που συνεκλήθη στη 
Χαλκηδόνα το 451, έπεισε το σύνολο, με τη 
βοήθεια και του αυτοκράτορα Μαρκιανού να 
ψηφίσει τον περίφημο 28ο κανόνα, με τον 
οποίον ο Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλε
ως, όπως λεγόταν τότε, αναγνωρίζεται επί
σημα ως ισότιμος με τον Πάπα της Ρώμης και, 
συνεπώς, ως ο κορυφαίος Ιεράρχης της Ανα
τολής. Σχετική με το θέμα αυτό είναι και η 
αλληλογραφία του Ανατολίου με τον τότε 
Πάπα Λέοντα Α'.

Ανατόλιος ο Στουδίτης.
Βλέπε λ. Στουδίτης, Ανατόλιος.

Ανάτσης, Ευστάθιος.

Σύγχρονος Πρωτοψάλτης στον I. Ναό 
Αγίων Πέτρου και Παύλου της περιοχής 

Αγίου Αρτεμίου Αθηνών, με προϋπηρεσία σε 
διαφόρους ναούς της Αθήνας. Μαθητής του 
Θρ. Στανίτσα* στην Κωνσταντινούπολη, έψαλ
λε κοντά του ως Κανονάρχης στον Πατριαρ
χικό Ναό. Είναι γιός του Ιερέως Ελευθερίου 
Ανάτση και εγγονός του Ευστ. Βιγγοπού- 
λου*. Μετείχε σε χορωδίες Πρωτοψαλτών 
της Κωνσταντινουπόλεως, έως το 1965, που 
ήλθε στην Αθήνα.

Αναφορά, Αγία.

Είναι η προσφορά της θυσίας που «ανα
φέρεται», που γίνεται δεκτή στο «άγιο και 

υπερουράνιο και νοερό θυσιαστήριο». Είναι 
επίσης και η ευχή κατά την οποία, με τη 
συμμετοχή του λαού, γίνεται η ευχαριστία στο 
θεό για όσα έκανε για μας και για τη σωτηρία 
μας καθώς και η επίκληση του Αγίου Πνεύμα
τος και ο καθαγιασμός των Τιμίων Δώρων. 
Αρχίζει «Στώμεν καλώς...» και τελειώνει «Και 
έσται τα ελέη του μεγάλου θεού και Σωτήρος 
ημών...». Στοιχεία της Αγίας Αναφοράς είναι 
ο Ευχαριστήριος* και ο Επινίκιος* Ύμνος.

Αναχωρητής.

Οαποσυρόμενος από την κοσμική ζωή, 
προκειμένου να αφοσιωθεί σε ζωή μετά

νοιας.

Ανατολικά.

Ο. TOMKA: ΕΠΙΤΟΜΟ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
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Αναχωρητισμός.

Η δοξασία ή η τάση για αναχωρητική ζωή, 
μακριά δηλαδή από την κοσμική, με αφο

σίωση σε ζωή μετάνοιας.

Ανδρέας ο Κρήτης, (γνωστός και ως Ιεροσο- 
λυμίτης). (660; - 730;).

Αγιος. Αρχιεπίσκοπος Κρήτης, ένας από 
τους μεγαλύτερους ποιητές του Βυζαντί

ου. Αλαλος, σύμφωνα με την παράδοση, έως 
τα 8 του χρόνια, σπούδασε στα Ιεροσόλυμα 
και κατόπιν μπήκε στην υπηρεσία του εκεί 
Πατριαρχείου. Το 685 πήγε με αποστολή 
στην Κωνσταντινούπολη και παρέμεινε εκεί 
ως ορφανοτρόφος του Οικουμενικού Πα
τριαρχείου πάνω από 20 χρόνια. Γύρω στα 
711 χειροτονήθηκε αρχιεπίσκοπος Κρήτης, 
θέση στην οποία παρέμεινε έως το θάνατό 
του.
Ο Ανδρέας ο Κρήτης θεωρείται από τους 
γονιμότερους μελωδούς κανόνων. Πιστεύε
ται ότι έγραψε γύρω στους 700 κανόνες, από 
τους οποίους γνωστοί είναι 111. Σημαντικό
τερος είναι ο Μέγας Κανών «Βοηθός και σκε
παστής εγένετό μοι εις σωτηρίαν...», που 
ψάλλεται ολόκληρος την πέμπτη εβδομάδα 
της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Ο κανόνας 
αυτός περιλαμβάνει 250 τροπάρια, όσοι 
δηλαδή και οι στίχοι των εννέα ωδών. Η 
Εκκλησία τιμά την μνήμη του στις 4 Ιουλίου.

Ανδρέας ο Πυρρός. (5ος αι.).

Ο ποιητής των στιχηρών προσομοίων της 
εορτής των Αποστόλων Πέτρου* και 

Παύλου*, του στιχηρού ιδιομέλου της Λιτής 
των Αγίων Αναργύρων, Κοσμά και Δαμιανού, 
των Αίνων της 1ης Σεπτεμβρίου (Ινδίκτου), 
των στιχηρών των Αίνων του Μεγαλομάρ
τυρα Ευσταθίου, των τριών στιχηρών του 
Ιωάννου του Ευαγγελιστου* (Θεολόγου) κ.ά.

Ανδρέου, Ευάγγελος. (Παιανία Αττικής).

Ποιητής, δοκιμιογράφος, θεωρητικός της 
Τέχνης και συγγραφέας από τους διακε

κριμένους της λογοτεχνικής γενιάς του 
1970. Καθηγητής της Ιστορίας της νεοελλη

νικής λογοτεχνίας στη Δραματική Σχολή του 
Εθνικού Ωδείου Αθηνών (1977-1979). Γενι
κός Γραμματέας Δ.Σ. της Ενωσης Ν/Ελλή- 
νων Λογοτεχνών στη Στέγη Γραμμάτων και 
Καλών Τεχνών του Υπουργείου Πολιτισμού 
(1977-1980). Αντιπρόεδρος Α’ της Ελληνικής 
Επιτροπής στην Παγκόσμια Συνέλευση 
Νεότητας (W.A.Y.) Ηνωμένων Εθνών (1977). 
Αντιπρόεδρος Ενωτικής Πορείας Συγγραφέ
ων (1983). Γενικός Γραμματέας Ελληνικής 
Εταιρείας Παιδαγωγικών Ερευνών Μ.Π.Α. 
(1989). Ιδρυτής (1979) και Πρόεδρος Δ.Σ. 
Ευρωπαϊκού Κέντρου Τέχνης - EUARCE 
(1984 -).
Καλλιεργήθηκε από τα μαθητικά του χρόνια 
στα εκκλησιαστικά γράμματα, στην υμνογρα- 
φία και στην ψαλτική («ΖΩΗ», 1964-1969, 
Ι.Μονή Μεταμορφώσεως Μετεώρων, 1969,1. 
Μητρόπολη Αττικής και Μεγαρίδος, 1969
1971). Παρακολούθησε μαθήματα στη «Σχο
λή Βυζαντινής Μουσικής Παιανίας»* - παράρ
τημα Ελληνικού Ωδείου, κοντά στον Γ. 
Τσιμίνη*. Παρουσίασε στην εφημερίδα του 
«Ενημερωτική» (1974) τον Θρ. Στανίτσα* και 
τον Τάκη Γεωργίου· στου οποίου τον 
τελευταίο δίσκο φιλοτέχνησε την βυζαντινή 
διακόσμηση. Ασχολήθηκε επί βραχύ και με το 
λαϊκό τραγούδι (Phonogram, 1974, κ.λπ.). 
Αργότερα ως αισθητικός των Καλών Τεχνών, 
ποιητής και θεωρητικός των Γ ραμμάτων 
μελέτησε το ποιητικό ύφος και ιδίωμα της 
βυζαντινής υμνογραφίας, επί του οποίου 
προέβη σε παραδειγμαπκές αναφορές, στα 
μελετήματά του «Το Τραγούδι, στοιχείο του 
μυθώδη πολιτισμού», «Αισθητικά Φαινόμενα 
στα Γ ράμματα και στις Τέχνες», κ. ά. Υπήρξε 
ο πρώτος εισϊιγητής, εμπνευστής, συμπαρα
στάτης και συνεργάτης του παρόντος εκδοτι
κού έργου «Επίτομο Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό 
της Βυζαντινής Μουσικής».

Ανδριανόπουλος, Βασίλειος. (Τρίπολη, 1959 -).

Καθηγητής στη Σχολή Βυζαντινής Μουσι
κής της I. Μητροπόλεως Μαντινείας και 

Κυνουρίας και Καθηγητής μουσικής στο Πει
ραματικό Γυμνάσιο Τριπόλεως. Ελαβε πτυχία
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Ιεροψάλτου, βυζαντινής μουσικής και θεωρη
τικών ευρωπαϊκής μουσικής.

Ανδρουτσόπουλος, Ηλίας.

Σύγχρονος Πρωτοψάλτης Ιερός Μονής 
Μεγάλου Σπηλαίου Καλαβρύτων.

Ανέστης, Θωμάς. (Νικήσιανη Καβάλας, 1946 -).

Ιεροψάλτης I. Ναού Τίμιου Σταυρού Μελ
βούρνης. Διδάχθηκε την βυζαντινή μουσική 

κοντά στον Ζαχαρία Παοχαλίδη* και υπηρέτη
σε αρχικά στον I. Ναό Αγίου Μηνά της Θεσ
σαλονίκης.

Ανέστης ο Χανεντές. (; -1858).

Μελωδός και διδάσκαλος από την Αδρια- 
νούπολη, που σπούδασε κοντά στον 

Γεώργιο Πάντζογλου* και σύντομα εξελίχθη
κε σε σημαντικό δάσκαλο ρυθμοποιίας. Μελο
ποίησε διάφορα άσματα και πέθανε πέφτον
τας θύμα Αρμενίων Χανεντέδων.

Ανεστίδης, Θεοχάρης. (20ός αι.).

Πρωτοψάλτης που υπηρέτησε σε διαφό
ρους ναούς της Κωνσταντινουπόλεως, 

π.σ.δ.α.

Ανεώτης, Μιχαήλ, (ή Ανανεώτης - 9ος αι.).

Σύγκελλος του Πατριάρχου Ιεροσολύμων, 
από τους πρώτους σημαντικούς μελουρ- 

γούς των Οίκων, τον οποίο, σύμφωνα με τον 
Μανουήλ Χρυσάφη* (νέο), μιμήθηκαν οι Ιωάν
νης ο Γλυκύς*, Νικηφόρος ο Ηθικός*, Ιωάν
νης Κουκουζέλης* και Ιωάννης Κλαδάς*. 
Έγραψε ύμνους, εγκώμια και άλλα μου- 
σουργήματα σύμφωνα με τα αρχαία μέλη. Ο 
Κουκουζέλης μελοποίησε ένα έργο του Ανε- 
ώτη (Οίκος σε Πλ. Α).

Άνθιμος ο Εφεσιομάγνης. (Λιάπης). (1794 - 
1879).

Ιεροδιάκονος και Πρωτοψάλτης, που σπού
δασε κοντά στους Γρηγόριο Λευίτη*, Χρύ

σανθο Προύσσης* και Χουρμούζιο το Χαρτο
φύλακα* και ήταν γνώστης τόσο της νέας 
όσο και της αρχαίας μεθόδου. Ο Άνθιμος 
ήταν και ζωγράφος. Έργα του είναι οι Εικόνες

του Ναού του Αγίου Σπυρίδωνος στο Μεσο
λόγγι και η Εικόνα του Παντοκράτορος στο 
Νεοχώρι της Αιτωλίας.
Ως Πρωτοψάλτης στη Μαγνησία της Εφέ
σου, δίδαξε μουσική σε πολλούς πατριώτες 
του. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του ήταν 
Πρωτοψάλτης στο Μεσολόγγι. Μελοποίησε 
διαφόρους ύμνους, ειρμούς, τον Ακάθιστο 
ύμνο, Δοξολογίες, Μεγαλυνάρια, «Αξιόν 
εστίν», Μεγάλη Εβδομάδα (όχι πλήρη), 
Χερουβικά, Κοινωνικά κ.ά.

Άνθιμος ο Ιεροσολύμων. (18ος αι.). 
Πατριάρχης Ιεροσολύμων, που διακρίθηκε ως 
συγγραφέας, μουσικός, ιεροκήρυκας και 
διδάσκαλος της Ιεροσολυμιτικής Σχολής. 
Γεννήθηκε το 1717, καταγόμενος από τη 
Συρία. Τ ο 1788 διαδέχθηκε στον Πατριαρχικό 
θρόνο τον Δοσίθεο*, και παρέμεινε σ’ αυτόν 
18 χρόνια.

Άνθιμος ο Κυκκώτης. (1860 - ;).

Σκευοφύλακας στη Μονή Κύκκου της 
Κύπρου, ιδιαίτερα καλλίφωνος, που διδά

χθηκε τη βυζαντινή μουσική από τον Ιωσήφ 
Κυκκώτη* και από τον Στυλιανό Χουρμούζιο*. 
Διαδέχθηκε στη Μονή τον Ιωσήφ και έψαλλε 
για πολλά χρόνια, διδάσκοντας παράλληλα 
τη βυζαντινή μουσική.

Άνθιμος ο Υμνωδός. (5ος αι.).

Ποιητής τροπαρίων που έζησε στην Κων
σταντινούπολη. Ηταν μέλος του θρη

σκευτικού Συλλόγου των «Σπουδαίων». Οργά
νωσε χορούς ανδρών και γυναικών, που 
έψαλλαν στις αγρυπνίες και ακολουθίες στο 
Ναό της Αγίας Ειρήνης.

Ανθολογία.

Μουσικό βιβλίο, το οποίο περιλαμβάνει 
όλα τα μαθήματα που ψάλλονται στις 

ακολουθίες του έτους, σε τακτικό και έκτακτο 
χρόνο.

Ανίτσης, Αθανάσιος. (Αιτωλικό, 1910-1955).

Πρωτοψάλτης στον I. Ναό Αγίου Δημητρί- 
ου Αιτωλικού (1946 - 1949), μαθητής του 

Δημ. Κορδορούμπα*.

Ο. TOMKA: ΕΠΙΤΟΜΟ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
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Άννινος Αντίφωνον

Άννινος, Στυλιανός, (περ. 1929 -1989).

Ιερέας, που υπηρέτησε στον I. Ναό Αγίου 
Γεωργίου (Νέας Ζωής) Περιστεριού. Ξεκί

νησε ως Ιεροψάλτης σε διαφόρους ναούς 
της Κωνσταντινουπόλεως και συνέχισε στην 
Αθήνα, σε αναλόγια φίλων του Πρωτοψαλ
τών (1964 -1970).

Ανοιξαντάρια.

Μελοποιημένοι στίχοι του 103ου ψαλμού, 
που ψάλλονται στους πανηγυρικούς 

Εσπερινούς ή στις μεγάλες Αγρυπνίες. Η 
ονομασία τους προέρχεται από τον πρώτο 
στίχο «Ανοίξαντός σου την χείρα».

Αντικένωμα.

Χαρακτήρας ποιότητος, που τίθεται κάτω 
από φωνητικούς χαρακτήρες (συνήθως 

Ολίγον ή Ισον), ακολουθούμενος πάντα από 
κατιόντα χαρακτήρα. Προφέρει τη φωνή με 
μικρό πέταγμα, το οποίο προσδίδει ζωηρότη
τα στον απαγγελλόμενο φθόγγο. (Βλέπε 
σχετ. πίνακα Επιμέτρου σελ. 460).

Αντικένωμα έγχρονον.

Το έγχρονο Αντικένωμα έχει τρεις μικτές 
χρονικές ιδιότητες: α) προσθέτει 1 χρόνο 

στον χαρακτήρα επί του οποίου τίθεται, β) 
προφέρει τη φωνή με ελαφρά ζωηρότητα και 
γ) ακολουθείται πάντα από κατιόντα χαρακτή
ρα μετά Γοργού. (Βλέπε σχετ. πίνακα Επιμέ
τρου σελ. 460).

Αντίπας, Ιωάννης. (19ος - 20ός αι.).

Αναφέρεται (1875) ως Πρωτοψάλτης στον 
I. Ναό Παναγίας Πριγκήπου (Κωνσταντι

νούπολη).

Αντίπασχα.

Η Κυριακή του Θωμά, η πρώτη δηλαδή 
Κυριακή μετά το Πάσχα.

Η ονομασία οφείλεται στην ιουδαϊκή συνήθεια

να τελειώνει η εορτή του Πάσχα την όγδοη 
μέρα.

Αντιστοιχία.

Σπάνιο σχήμα μουσικής πλοκής, κατά το 
οποίο μια μουσική γραμμή ακολουθείται 

«αντιστοίχως» από μια ίδια γραμμή, που απέ
χει όμως από την προηγούμενή της κατά μια 
διαπασών*.

Αντιφωνάριον.

Συλλογή μέσα στην οποία, ο Γρηγόριος ο 
Μέγας*, κωδικοποίησε όλα τα παραδεκτά 

από την Εκκλησία λειτουργικά άσματα.

Αντιφωνία.

Εκτέλεση εκκλησιαστικών ασμάτων «εκ 
διαδοχής» από δύο χορούς, τον δεξιό και 

τον αριστερό. Το σύστημα αυτό, δηλαδή το 
«αντιφωνικώς ψάλλειν» υπό μόνων των 
χορών, εφαρμόστηκε πρώτα στην Αντιόχεια, 
κατά τις μαρτυρίες Θεοδώρου του Μοψουε- 
στίας και Θεοδωρήτου του Κύρου*, και μολο
νότι βρήκε μεγάλη αντίδραση στην αρχή, δια
δόθηκε γρήγορα σ’ όλες τις Εκκλησίες. 
Παλαιότερα έψαλλε και ο λαός μαζί με τους 
ψάλτες.
Ο αντιφωνικός τρόπος είναι μίμηση των 
«αντιφωνικώς ψαλλομένων» Ψαλμών του 
Δαυίδ και εφαρμόστηκε από τους πρώτους 
χρόνους του Χριστιανισμού, σύμφωνα με τις 
μαρτυρίες και του ιστορικού Σωκράτη* αλλά 
και του Πλινίου του Νεωτέρου σε επιστολή 
του (912) προς τον αυτοκράτορα Τραϊανό.

Αντίφωνον (μέλος).

Η ονομασία προέρχεται από την αντιφωνία* 
(αντί+φωνή) και δηλώνει διάστημα οκτά

βας. Στην παλιά χριστιανική λατρεία, σήμαινε 
άσμα από εναλλασσόμενες χορωδίες, ίσως 
επειδή τη δεύτερη χορωδία την αποτελούσαν 
γυναίκες που απαντούσαν στην ψηλότερη 
οκτάβα.
Σήμερα αντίφωνα ονομάζουμε α) τις ομάδες 
των Αναστάσιμων Αναβαθμών, β) τα τροπάρια 
του Όρθρου της Μεγάλης Παρασκευής (15 
Αντίφωνα) και γ) τα σύντομα τροπάρια της 
Θείας Λειτουργίας «Ταις πρεσβείαις της

Άνοδος.
Βλέπε λ. Ανάβασις.

Αντικενοκύλισμα.
Βλέπε λ. Χαρακτήρες (ποιότητος).
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Αντίφωνον « Άξιον Εστίν»

Θεοτόκου...» και «σώσον ημάς Υιέ Θεού...».

Αντωνακάκης, Θεόδωρος.

Σύγχρονος Καθηγητής βυζαντινής μουσι
κής, διπλωματούχος του Ελληνικού Ωδεί

ου Αθηνών. Καθηγητής των Σχολών Βυζαντι
νής Μουσικής (και Θεωρητικών) του Ελλη
νικού Ωδείου Ηρακλείου και του Βενιζελείου 
Ωδείου Χανιών, το οποίο και διευθύνει από το 
έτος 1985-86.
Πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων της Μουσικής 
Ηρακλείου και Καθηγητής μουσικής στο Παιδα
γωγικό τμήμα του Πανεπιστημίου Κρήτης 
(Ρέθυμνο).

Αντωνέλλης, Παναγιώτης. (20ός αι.).

Μελετητής της βυζαντινής μουσικής και 
ερασιτέχνης μουσικός. Ιδρυτικό μέλος, 

διατελέσας Αντιπρόεδρος και Γενικός Γραμ
ματέας, του «Συλλόγου Φίλων Βυζαντινής 
Μουσικής»* καθώς και μέλος της Επιτροπής 
εκδόσεως της ομώνυμης «Επετηρίδος». 
Συνέγραψε «Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μου
σική», 1956.

Αντωνιάδης, Δημήτριος. (19ος αι.).

Ιεροψάλτης, μουσικοδιδάσκαλος και με- 
λουργός από το Βυζάντιο, μαθητής του Νι

κολάου Γεωργίου* και γνώστης του γραφικού 
συστήματος του Γ εωργίου του Λεσβίου*. Διε- 
τέλεσε Β' Δομέστικος στη Μεγάλη Εκκλησία 
(με Πρωτοψάλτη τον Κωνσταντίνο τον 
Βυζάντιο*) και στη συνέχεια στην Εκκλησία 
των Εισοδίων στο Πέραν, όπου έψαλλε επί 
43 χρόνια. Δίδαξε στην Πατριαρχική Μουσική 
Σχολή Κωνσταντινουπόλεως και εγραψε 
αρκετά μελουργήματα. Εκδότης της «Μουσι
κής Βιβλιοθήκης».

Αντωνιάδης, Χαρίλαος. (20ός αι.).

Ερασιτέχνης Ιεροψάλτης στο Μπουένος 
Αύρες (Νότιος Αμερική), μαθητής του 

Θεοδ. Γεωργιάδου*.

Αντώνιος. (16ος αι.).

Μέγας ρήτωρ - αναφερόμενος γενικότερα 
και ως «Μέγας» - Ιερέας της Μεγάλης

του Χριστού Εκκλησίας. Έγραψε κοινωνικά 
και χερουβικά. Με το όνομα αυτό αναφέρον
ται ακόμη, δύο υμνωδοί και δύο συναξαριστές 
της Ορθοδόξου Εκκλησίας.

Αντώνιος ο Λαμπαδάριος. (; - 1823).

Λαμπαδάριος στην Πατριαρχική Εκκλησία, 
όπου έψαλλε με Πρωτοψάλτη τον Κων

σταντίνο το Βυζάντιο*, μαθητής του Μανου
ήλ του Βυζαντίου* και του Γ εωργίου του Κρη- 
τός*. Μελοποίησε χερουβικά στους οκτώ 
ήχους, ισάριθμα κοινωνικά, τα στιχηρά ιδιόμε
λα του Εσπερινού της Κοιμήσεως της Θεοτό
κου και πολλά άλλα. Έγραψε αναλυτικότερα 
το «Αναστασιματάριον» του Πέτρου του 
Πελοποννησίου*.

Αντώνιος ο Οικονόμος. (16ος αι ).

Οικονόμος της Μεγάλης Εκκλησίας, μαθη
τής του Ιερεμίου Χαλκηδόνος*, ο οποίος 

έγραψε χερουβικά.

Αντωνίου, Γεώργιος. (Κάτω Δεσποτικό Πρε- 
βέζης, 1959-).

Ιεροψάλτης στον I. Ναό Αγίου Νικολάου 
Πρεβέζης, από το 1992, πτυχιούχος του 

Ωδείου Αργυρουπόλεως.

Αντωνίου, Χρηστός. (Βόλος, 1925 -).

Ιεροψάλτης στον I. Ναό Αγίων Θεοδώρων 
Βόλου, πτυχιούχος της Σχολής Βυζαντινής 

Μουσικής της I. Μητροπόλεως Δημητριάδος 
(μαθητής του Μ. Χατζημάρκου*).

Αντώνος, Δημήτριος. (Παλαιομάνικα Μεσο
λογγίου, 1903 -1944).

Πρωτοψάλτης, μαθητής του Δημ. Μοσκέ- 
του*. Ιδιαίτερα καλλίφωνος, υπηρέτησε 

στον I. Ναό Αγίας Παρασκευής Μεσολογγίου, 
για σαράντα και πλέον χρόνια.

«Άξιον Εστίν...».

Υμνος προς την Θεοτόκο. Σύμφωνα με την 
παράδοση τον εδίδαξε Αγγελος σε 

κάποιον Μοναχό του Αγίου Όρους.

Ο. ΤΟΛΙΚΑ: ΕΠΙΤΟΜΟ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
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Απέργης Αποκάλυψις

Απέργης, Χρήστος.

Σύγχρονος Πρωτοψάλτης στον I. Ναό 
Αγίας Παρασκευής Μεσολογγίου. Μαθη

τής του Σ. Γεωργακόπουλου*.

Απήχημα, (προήχημα ή ενήχημα).

Χαρακτηριστικό γνώρισμα του ήχου. Είναι 
μια μικρή μουσική φράση, η οποία μας 

προετοιμάζει για τον ήχο που θα ψάλλουμε, 
αποδίδοντας τα κύρια χαρακτηριστικά του 
(άκουσμα), που είναι η βάση*, τα διαστήματα*, 
οι δεσπόζοντες φθόγγοι*, οι έλξεις* και οι 
καταλήξεις*.

Απλή.

Χρονικό σημείο που προσθέτει Τ χρόνο 
στο χαρακτήρα κάτω από τον οποίο γρά

φεται. Τίθεται σε όλους τους χαρακτήρες 
ποσότητος, εκτός από τα Κεντήματα, και 
πάντοτε κάτω από αυτούς. (Βλέπε σχετ. 
πίνακα Επιμέτρου, σελ. 460).

«Απόδειπνο».

Ποιητικό ηχοθέαμα, του Ευάγγελου Ανδρέ- 
ου*, βασισμένο στον 103ο Ψαλμό του 

Δαυίδ και στα κείμενα των Νόμων της Εξόδου 
(Παλαιά Διαθήκη). Το έργο επενδύθηκε με 
μουσική (βυζαντινό μέλος) του Νίκου 
Λαρυγγάκη και παρουσιάστηκε σε «επίσημη 
πρώτη», στις 6 Απριλίου 1986, στην αίθουσα 
«Μιχαήλας Αβέρωφ» της Εταιρείας Ελλήνων 
Λογοτεχνών με τη συνεργασία του ισπανικού 
κράτους. Ελαβαν μέρος: Νίκος Λαρυγγάκης 
(αφηγητής), Κωνσταντίνος Τσάκωνας (ανα
γνώστης), Παναγιώτης Δερμούσης* (ενδόφω- 
νο, κεντήματα), Αμαλία* Παρασκευοπούλου 
(επιλογή εικόνας) και Πέτρος Πρωτοπαπάς 
(φλάουτο). Η απόδοση του ποιητικού λόγου 
στην δημοτική και η μαγνητοσκηνοθεσία ήταν 
του ποιητή Ευάγγελου Ανδρέου.
Το Απόδειπνο στηρίχθηκε στην αισθητική 
σκέψη διαλλαγής του παραδοσιακού βυζαντι
νού στοιχείου με την μοντέρνα εικαστική 
έκφραση («Εσταυρωμένος» των Πικάσσο, 
Νταλί, Μάρθα). Η παράσταση επαναλήφθηκε 
την επόμενη χρονιά (1987), στην Ελληνική

Εταιρεία Παιδαγωγικών Ερευνών, με μακρά 
εισαγωγή του Πρωτοπρεσβύτερου Γ. 
Πυρουνάκη*.

Απόδειπνον (Μικρόν και Μέγα). (ή Αποδεί- 
πνιον).

Ακολουθία που τελείται ύστερα από το δεί
πνο. Το Μικρό τελείται καθημερινά. Το 

Μεγάλο τελείται την Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη 
και Πέμπτη κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Τεσ
σαρακοστής, πλην της Τετάρτης της πέμπτης 
εβδομάδος, οπότε τελείται το Μικρόν Απόδει- 
πνον. Χαρακτηριστικά του Μεγάλου Απόδει
πνου είναι η ανάγνωση των Ψαλμών 4, 6, 12, 
24, 30, 50, 90 ,101, 142 καθώς επίσης η δοξο
λογία, τμήματα από τον Μεγάλο Κανόνα, 
κανόνες από το Θεοτοκάριον, το αντίστοιχο 
κοντάκιο, η προσευχή του βασιλέως Μανασ- 
σή, το Τροπάριο «Κύριε των δυνάμεων...» 
κλπ.

Απόδομα.
Βλέπε λ. Χαρακτήρες (ποιότητος).

Απόδοσις.

Εκκλησιαστική ακολουθία, η οποία τελείται 
οκτώ ημέρες μετά από μεγάλη εορτή, 

δεσποτική ή θεομητορική. Π.χ. η Απόδοσις 
της Κοιμήσεως της Θεοτόκου που κοινώς 
ονομάζουμε Εννιάμερα της Θεοτόκου. Κατ’ 
εξαίρεση η εορτή του Πάσχα «αποδίδεται» 
μετά από 40 μέρες.

Αποκάλυψις του Ιωάννου.

Το τελευταίο βιβλίο της Καινής Διαθήκης, 
το μοναδικό προφητικό, που έγραψε ο 

Ευαγγελιστής Ιωάννης* στη νήσο Πάτμο, 
(92-96 μ.Χ.), όπου ήταν εξορισμένος. Γ ραμ
μένη έπειτα από ένα όραμα, που είδε ο Ιωάν
νης, η Αποκάλυψη αναφέρεται στον αγώνα 
ανάμεσα στη Βασιλεία του Θεού, στην προ
σωρινή εξουσία του Σατανά και στον τελικό 
θρίαμβο του Ιησού Χριστού. Κεντρική της 
ιδέα είναι το «εσφαγμένον αρνίον», ο Ιησούς 
Χριστός που νίκησε το Σατανά, και που κατά 
τη Δευτέρα Παρουσία Του θα κρίνει «ζώντας
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και νεκρούς» προσφέροντας την αιώνια κοι
νωνία του Θεού με τους ανθρώπους.

Απόλυσις.

Η λήξη θρησκευτικής ακολουθίας και ιδιαί
τερα της Θείας Λειτουργίας. Αρχικά ήταν 

πολύ απλή (όπως στη Λειτουργία του Ιακώ
βου*) αλλά αργότερα έγινε εκτενέστερη και 
με δύο μορφές- τη μεγάλη απόλυση, που 
υπάρχει στη Θεία Λειτουργία, στον Εσπερινό 
και στον Όρθρο και τη μικρή απόλυση, που 
υπάρχει στις άλλες ακολουθίες.
Ιδιαίτερες απολύσεις έχουν η Νεκρώσιμη 
Ακολουθία, η Ακολουθία του Γάμου και η Ακο
λουθία της Γονυκλισίας την Πεντηκοστή. 
Απόλυση ονομάζεται επίσης η τελευταία ημέ
ρα συνεχών εορτών πολυήμερων ή νηστειών.

Απολυτίκιον.

Σύντομο εκκλησιαστικό τροπάριο, το οποίο 
περιλαμβάνει σε συντομία την υπόθεση 

της εορτής (δεσποτικής, θεομητορικής ή αγί
ου). Ψάλλεται πριν από την απόλυση (απ’ 
όπου και το όνομα) του Εσπερινού μετά το 
«νυν απολύεις τον δούλον Σου, Δέσποτα...», 
καθώς και στον Όρθρο —  μετά την έκτη Ωδή 
—  και στη Θ. Λειτουργία. Συνήθως συνοδεύε
ται από «Θεοτοκίον».

Απόστιχος ή Απόστιχον (ή «από στίχου»).

Τροπάριο, στο τέλος του Εσπερινού και 
του Όρθρου πριν από το οποίο εκφωνεί

ται εμμελώς ένας στίχος από τους Ψαλμούς. 
Ονομάζεται και Αποστιχίς.

Αποστολάτος - Φουρνάτος, Κωνσταντίνος.
(20ός αι.).

Μελοποιός από την Κεφαλλονιά, γνώστης 
της βυζαντινής και της ευρωπαϊκής 

μουσικής.

Αποστολέλλης, Κωνσταντίνος. (Ουέλλινγκ- 
τον Ν. Ζηλανδίας, 1968 - ).

Ιεροψάλτης I. Ναού Τριών Ιεραρχών Clyton 
Μελβούρνης, από το 1990, με προϋπηρε

σία στον I. Ναό Αγίου Δημητρίου Prahran 
(1989 - 1990). Έλαβε τα πρώτα μαθήματα

βυζαντινής μουσικής από τον πατέρα του, 
Απόστολο Αποστολέλλη και αργότερα από 
τον Μελέτιο Συκιώτη* τον Αγιορείτη στην 
Αθωνιάδα Σχολή*. Διετέλεσε για ένα διάστη
μα μέλος της Χορωδίας του Θ. Βασιλικού*. 
Διετέλεσε Καθηγητής στη νεολαία της Β' 
Αρχιεπισκοπικής Περιφερείας της Μελβούρ
νης και ανέλαβε τη διεύθυνση πολλών 
συναυλιών.

Αποστολέλλης, Περικλής. (20ός αι.).

Ιεροψάλτης και δημοδιδάσκαλος, που υπη
ρέτησε στον Καθεδρικό Ναό Βροντάδου 

Χίου για αρκετά χρόνια.

Αποστολίδης, Δημήτριος. (20ός αι.).

Ιεροψάλτης, μαθητής του Θεοδ. Γεωργιά- 
δου* και μέλος του «Τριακονταμελούς Βυ

ζαντινού Εκκλησιαστικού Χορού Κωνσταντι
νουπόλεως». Το 1935 διετέλεσε Α' Δομέ- 
στικος στον I. Ναό των Ταξιαρχών, στο Μ. 
Ρεύμα Κωνσταντινουπόλεως, π.σ.δ.α.

Αποστολίδης, Χριστόδουλος. (19ος - 20ός αι.).

Μουσικοδιδάσκαλος και δημοδιδάσκαλος 
από τη Λεμεσό της Κύπρου. Δίδαξε τη 

βυζαντινή μουσική σε πολλούς μαθητές.

Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της 
Ελλάδος.

Συνιστά Εκκλησιαστικόν Οργανισμό υπό 
την Ιερά Σύνοδο, ο οποίος ιδρύθηκε το 

1936 (Α.Ν. 41/1936) με σκοπό να μεριμνά «για 
τον προγραμματισμό, την διοργάνωση και 
την εκτέλεση του καθ' όλου ιεραποστολικού 
και μορφωτικού έργου της Εκκλησίας». Στην 
Αποστολική Διακονία της Εκκλ. της Ελλάδος 
υπάγεται το «Ιδρυμα Βυζαντινής Μουσικολο
γίας»*.

Απόστολος.

Λειτουργικό βιβλίο της Ορθοδόξου Εκκλη
σίας, το οποίο περιλαμβάνει περικοπές 

από τις Πράξεις και Επιστολές των Αγίων 
Αποστόλων, που αναγιγνώσκονται καθημερι
νά στην εκκλησία.

Ο. ΤΟΛΙΚΑ: ΕΠΙΤΟΜΟ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
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Αποστόλου, Ιωάννης. (19ος - 20ός αι.).

Κύπριος Ιεροψάλτης στην «Καθολική» 
Λεμεσού, μαθητής του Στ. Χουρμουζίου*.

Αποστόλου, Ιωάννης. (Αλμυρός Βόλου, 1922 -).

Πρωτοψάλτης, που διδάχθηκε την βυζαντι
νή μουσική από τον Κωνστ. Κριτίδη 

π.σ.δ.α..

Απόστροφος.

Σημείο ποσότητος, που κατεβάζει τη μελω
δία κατά 1 φθόγγο. Δέχεται τονισμένες 

και άτονες συλλαβές, όλες τις έγχρονες 
υποστάσεις εκτός από το Αργόν και από 
τους άχρονους χαρακτήρες, τη Βαρεία, το 
Ψηφιστόν και τον Σύνδεσμον (ή Έτερον). 
Είναι ο μόνος χαρακτήρας ποσότητος που 
δέχεται ταυτοχρόνως Γοργόν και Απλή. 
(Βλέπε σχετ. πίνακα Επιμέτρου σελ. 460).

Αποτομή. (από το ρ. αποτέμνω = αποκόπτω).

Το μεγαλύτερο από τα δύο άνισα μέρη στα 
οποία οι αρχαίοι Έλληνες διαιρούσαν τον 

τόνο. Κατά τους Πυθαγορείους, το «μείζον» 
ημιτόνιον. Το μικρότερο ήταν το λείμμα*.

Απτόσογλου, Νικόλαος. (; - 1983).

Πρωτοψάλτης, μαθητής και γαμπρός του 
Μιχαήλ Χατζηαθανασίου*. Υπηρέτησε σε 

διαφόρους ναούς των περιφερειών Υψωμα- 
θείων και Κοντοσκαλίου στην Κωνσταντινού
πολη, καθώς στην I. Μονή Ζωοδόχου Πηγής 
(Βαλουκλή). Μετείχε στη Μεγάλη Βυζαντινή 
Χορωδία υπό τον Κ. Πρίγγο* και Θρ. Στανί- 
τσα* και στον «Τριακονταμελή Βυζαντινό 
Εκκλησιαστικό Χορό Κωνσταντινουπόλεως» 
υπό τον Θεοδ. Γεωργιάδη*. Το 1964 ήλθε 
στην Αθήνα και έψαλλε περιοδικά σε διαφό
ρους ναούς, κυρίως στον I. Ναό Αγίας Κυρια
κής Αμφιθέας. Μετείχε στη Βυζαντινή Χορωδία 
του «Νέου Κύκλου Κωνσταντινουπολιτών», 
στην ίδρυση της οποίας συνέβαλε καθοριστικά. 
Εξέδωσε το μουσικό έργο του πεθερού του, Μ. 
Χατζηαθανασίου.

Άραβος, Αντώνιος. (20ός αι.).

Ιερέας και μουσικός, καταγόμενος από την 
Κωνσταντινούπολη, που υπηρέτησε στον I.

Ναό Ευσταυρωμένου στο Αιγάλεω, π.σ.δ.α.

Αραούζος, Γεώργιος. (20ός αι.).

Τελετάρχης της I. Αρχιεπισκοπής Κύπρου, 
αναφερόμενος (1977 -1981) ως μουσικός.

Αραπίδης, Βασίλειος. (20ός αι.).

Ιεροψάλτης από την Κωνσταντινούπολη, ο 
οποίος ήλθε στην Αθήνα μετά τη Μικρασια

τική καταστροφή (1922). Έψαλλε σε αναλόγια 
συμπολιτών του Πρωτοψαλτών και αγωνίσθη- 
κε επί δεκαετίες για τη διάσωση της εθνικής 
μας βυζαντινής μουσικής, ενισχύοντας κάθε 
προσπάθεια, υλικώς και ηθικώς. Εργάσθηκε 
έως το θάνατο του, ως Μέλος του Δ.Σ. του 
«Συλλόγου Φίλων της Βυζαντινής Μουσι-

Αραπίδης, Νικόλαος.

Σύγχρονος Ιεροψάλτης στον I. Ναό Αγίας 
Παρασκευής στη Λούτσα. Ήλθε πολύ νέος 

στην Αθήνα και έλαβε μέρος σε χορωδίες δια
φόρων Πρωτοψαλτών και ιδίως του Θρ. 
Στανίτσα*. Υπήρξε μέλος του «Τριακονταμε- 
λούς Βυζαντινού Εκκλησιαστικού Χορού Κων
σταντινουπόλεως» και της Βυζαντινής Χορω
δίας «Νέου Κύκλου Κωνσταντινουπολιτών».

Αρβανιτάκης, Ιωάννης. (1914 -1992).

Ιεροψάλτης και χοράρχης από την Κεφαλ- 
λονιά. Το 1966 διήυθυνε την Κεφαλληνιακή 

Εκκλησιαστική Χορωδία στα Δημήτρια* Θεσ
σαλονίκης, όπου παρουσίασε Κεφαλληνιακά 
εκκλησιαστικά μέλη.

Αρβανίτης, Νικόλαος. (Αγιοι Θεόδωροι, Σά
μου 1931 -).

Πρωτοψάλτης στον I. Ναό Αγίου Γεωργίου 
Φλωρίνης, που πήρε τα πρώτα μαθήματα 

βυζαντινής μουσικής κοντά στον Φίλιππο 
Ράμφο*. Πτυχιούχος της Σχολής Βυζαντινής 
Μουσικής της I. Μητροπόλεως Φλωρίνης 
«Άγιος Ιωάννης ο Κουκουζέλης».

Αρβανίτης, Σωτήριος. (Αγγίστα Σερρών, 1944 - ).

Ιεροψάλτης στον I. Ναό Αγίων Κωνσταντί
νου και Ελένης Κοζάνης, από το 1966, με

κής».
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προϋπηρεσία στη Μητρόπολη Σιδηροκά
στρου (1963 - 1964). Μαθήτευσε στη Θεσσα
λονίκη κοντά στον Αθ. Καραμάνη* και έλαβε 
πτυχίο βυζαντινής μουσικής από το «Μακε
δονικό Ωδείο». Διδάσκει στη Σχολή Ψαλτικής 
της I. Μητροπόλεως Σερβίων και Κοζάνης.

Αργίαι.

Προσθετικά χρονικά σημεία, τα οποία, 
δηλαδή, φανερώνουν προσθήκη χρόνου 

και είναι: το κλάσμα (υ), η απλή (.), η διπλή (..) 
η τριπλή (...) κ.λπ.'

Αργόν.

Μικτό χρονικό σημείο το οποίο ενεργεί και 
ως γοργόν και ως κλάσμα. (Βλέπε σχετ. 

πίνακα Επιμέτρου, σελ. 460).

Αργοσύνθετον.
Βλέπε λ. Χαρακτήρες (ποιότητος). 

Αργοσύντομον.

Χαρακτηρισμός ρυθμικής αγωγής ενός 
μέλους, ενδιάμεση αργού και συντόμου.

Αργυριάδης, Απόστολος. (19ος - 20ός αι.).

Αναφέρεται (1888) ως Πρωτοψάλτης Ελπίδος 
Κοντοσκαλίου (Κωνσταντινούπολη), π.σ.δ..

Αργυριάδης, Θεόδωρος.

Σύγχρονος Ιεροψάλτης. Διετέλεσε Πρω
τοψάλτης των I. Ναών των Ταξιαρχών και 

Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αίγιου (1979). Δια- 
κρίθηκε για την προσήλωσή του στα παραδο
σιακά βυζαντινά μέλη και την ικανότητά του 
στην οργάνωση χορωδιών.

Αργυρόπουλος, Γεώργιος.

Μελωδός - υμνογράφος, που έζησε στην 
Κωνσταντινούπολη. Αναφέρεται στα 

Μουσικά Χειρόγραφα (1453 - 1832) του Μ. 
Χατζηγιακουμή*.

Αργυρόπουλος, Θεόδωρος. (14ος αι.;).

Μελωδός υμνογράφος, που έζησε στην 
Κωνσταντινούπολη. Συναντάται στον 

κώδικα ΕΒΕ αριθμ. 2456 (περ. 1390).

Αργυρόπουλος, Θεοφύλακτος. (15ος αι.;).

Μελωδός - υμνογράφος, που έζησε στην 
Κωνσταντινούπολη. Συνταντάται στον 

κώδικα ΕΒΕ αριθμ. 2406 (1453).

Αργυρόπουλος, Ιωάννης.

Αναφέρεται χωρίς χρονολογική - βιογραφι- 
κή ακρίβεια, ως μελωδός - υμνογράφος, 

μέλος οικογένειας γνωστής στην Κρήτη και 
στην Κωνσταντινούπολη. Έζησε στην Ιταλία.

Αργυρόπουλος, Κυριάκος. (Νικομήδεια Μ. 
Ασίας, 1922 - ).

Ιεροψάλτης στο Μητροπολιτικό Ναό Αγίου 
Νικολάου Βόλου, καθηγητής στη Σχολή 

Βυζαντινής Μουσικής της I. Μητροπόλεως 
Δημητριάδος. Πτυχιούχος του Εθνικού Ωδεί
ου Αθηνών.

Αργυρόπουλος, Μανουήλ, (περ. 1390/1400 - 
περ. δεύτερο ήμισυ του 15ου αι.).

Μελουργός - υμνογράφος από τη Ρόδο, 
που έζησε στην Κωνσταντινούπολη, μα

θητής του Ιωάννου Λασκάρεως*. Το όνομα 
του Αργυρόπουλου αναφέρεται σε κώδικες 
του 14ου αιώνα και εξής.

Αρειος ο Αιρετικός. (4ος αι.).

Από τους διασημότερους αιρετικούς μουσι
κούς, ιερέας της Εκκλησίας ης Αλεξαν

δρείας, ο οποίος συνέθεσε διάφορα αιρεπκά 
άσματα στον ίδιο ρυθμό με τα ορθόδοξα. 
Ανάμεσα σ’ αυτά είναι η Θάλεια (από το όνο
μα της Μούσας), που κατά τον Μ. Βασίλειον* 
αποτελεί το Ευαγγέλιο των αρειανιζόντων.

Αρέστης, Αρέστης. (20ός αι.).

Ιεροψάλτης από τον Αγιο Μέμνονα Βαρω- 
σίων Κύπρου, στην εκκλησία του οποίου 

διαδέχθηκε, το 1943, τον αδελφό του, Τάσο 
Αρέστη*. Μαθητής του Στυλιανού Χουρμουζί- 
ου* και άριστος εκτελεστής του συστήματος 
του.

Αρέστης, Τάσος. (20ός αι.).

Ιεροψάλτης από τον Άγιο Μέμνονα Βαρω- 
σίων Κύπρου, στην εκκλησία του οποίου

Ο. TOMKA: ΕΠΙΤΟΜΟ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
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διαδέχθηκε τον Νικ. Μοσχοβία* από το 1939 
έως το 1943. Μαθητής του Στυλιανού 
Χουρμουζίου*.

Αριθμοί.

Βιβλίο της Παλαιός Διαθήκης, το τέταρτο 
της Πεντατεύχου*. Ο τίτλος του προέρχε

ται από την αρίθμηση (απογραφή) των Ισραηλι
τών, με την οποία αρχίζει το βιβλίο. Τα 36 κεφά
λαια του βιβλίου, όπου εξιστορείται η πορεία 
των Ισραηλιτών από το Σινά έως τη χώρα 
Μωάβ, χωρίζονται σε τρία τμήματα: το τμήμα 
του Σινά, το τμήμα της ερήμου και το τμήμα της 
Μωάβ. Σε κάθε ένα από αυτά παρεμβάλλονται 
διάφορες τελετουργικές διατάξεις.

Αριστείδης, Ιωάννης. (Ιωάννινα, 18ος - 19ος
οι-)·

Ιεροδιάκονος, γνώστης της παλαιός εκκλη
σιαστικής βυζαντινής μουσικής. Νεαρός 

πήγε στην Κέρκυρα, όπου και υπηρέτησε 
στον I. Ναό της Υπεραγίας Θετόκου των 
Ξένων ή Στεριωτών. Αργότερα (1819), κατό
πιν συνεργειών του Άγγλου Κόμητος Φρειδε
ρίκου Γκόλφορδ στην Κέρκυρα, μετέβη στη 
Νεάπολη .ης Ιταλίας για να σπουδάσει ευρω
παϊκή μουσική. Στην επάνοδό του διορίσθηκε 
Καθηγητής (1826) της νεοσυσταθείσης Ιονί- 
ου Ακαδημίας. Έκτοτε ασχολήθηκε με τη 
μελοποίηση εκκλησιαστικών ασμάτων σε 
βυζαντινό εκκλησιαστικό μέλος αλλά με τη 
χρήση των σημαδοφώνων της ευρωπαϊκής 
μουσικής γραφής. Ανάμεσα στα προαναφε- 
ρόμενα άσματα, που διέσωσε ο μαθητής του 
Αριστείδη Γερ. Μαντζαβίνος*, περιλαμβάνον
ται:'«Το Αναστασιματάριον», το «Αργόν Ειρ- 
μολόγιον των Καταβασκόν», τα «Εξαποστει- 
λάρια», τα «Ένδεκα Εωθινά», τα «Δοξαστικά 
του Τριωδίου», άσματα των τριών Λει
τουργιών, I. Χρυσοστόμου*, Μ. Βασιλείου’  και 
Προηγιασμένων κ.ά.

Αριστείδης ο Κοίντιλιανός. (2ος ή 3ος αι.).

Αρχαίος συγγραφέας, που ασχολήθηκε με 
τη θεωρία της ελληνικής μουσικής («Περί 

Μουσικής»),

Αριστηνός, Αλέξιος. (12ος αι.).

Εκκλησιαστικός συγγραφέας του Βυζαντί
ου.

Αριστοδήμου, Αντώνιος.

Σύγχρονος Αρχών Πρωτοψάλτης της Ιεράς 
Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας, ο οποίος υπη

ρετεί στον I. Ναό της Αναστάσεως του Χρι
στού Kogarah Σύδνεϋ. Είναι επίσης μουσικο- 
λόγος και διδάσκαλος της βυζαντινής μουσικής, 
πτυχιούχος Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της 
Θεσσαλονίκης. Δίδαξε κατά καιρούς στο 
«Αθήναιον Κολλέγιον» Mascot Σύδνεϋ, στην 
Ενορία Αγίας Ευφημίας, στο Μοναστήρι της 
Μεταμορφώσεως (μέχρι σήμερα) και στην 
Ιερά Θεολογική Σχολή Αποστόλου Ανδρέου 
(από την ίδρυσή της το 1986). Δίδαξε επίσης 
σε ιδιαίτερα μαθήματα και αρκετοί μαθητές 
του ψάλλουν στα Αναλόγια ναών του Σύδνεϋ. 
Έχει ιδρύσει χορωδίες, οι οποίες εμφανίσθη
καν σε αρκετές εκδηλώσεις και ανάγκες της 
Εκκλησίας του Σύδνεϋ και έχει γράψει αρκετά 
μαθήματα υμνολογίας.

Αριστοκλής, Θεόδωρος. (; - 1880).

Λόγιος και μουσικός από τη Χάλκη της 
Προσποντίδος, μαθητής του Χουρμουζί

ου του Χαρτοφύλακος*. Δίδαξε στην Πα
τριαρχική Μουσική Σχολή Κωνσταντινουπό
λεως.

Αριστόξενος ο Ταραντίνος. (4ος π.Χ. αι.).

Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος και συγγρα
φέας, μαθητής του Αριστοτέλη*. Ασχο

λήθηκε με τη θεωρία της ελληνικής μουσικής. 
Από τα έργα του ξεχωρίζουν τα Ρυθμικά Στοι
χεία και τα Αρμονικά.

Αριστοτέλης. (384 - 322 π.Χ.).

Αρχαίος φιλόσοφος και συγγραφέας, που 
ασχολήθηκε και με τη θεωρία της ελληνι

κής μουσικής. Σπουδαιότατο το έργο του 
«Περί ποιητικής».

Αρμονία.
Βλέπε λ. Διά οκτώ ή Δι’ οκτώ.



Άρπα.

Μουσικό όργανο της κατηγορίας των χορ- 
δοφώνων*, που ανήκει στα παλαιότερα 

μετά τα τύμπανα όργανα. Τη βρίσκουμε στη 
Μεσοποταμία το 3.000 π.Χ. και στην αρχαία 
Αίγυπτο όπου εχρησιμοποιείτο ευρύτατα. Η 
άρπα αποτελείται από ένα μεγάλο τριγωνικό 
πλαίσιο, μέσα στο οποίο εκτείνονται παράλ
ληλες χορδές. Χαρακτηριστική είναι η διακο- 
σμητική κεφαλή αγγέλου, που στολίζει το 
πάνω μέρος του σκελετού της βυζαντινής 
άρπας, την οποία βρίσκουμε σε εικονογρα
φίες, βυζαντινές περγαμηνές κ.ά.
Σε τοιχογραφία της Μονής Διονύσου στο 
Άγιον Όρος, εικονίζονται άγγελοι με άρπες 
(16ος αι.). Επίσης εικονίζεται άρπα σε αγιο
γραφία της Μονής Μεγίστης Λαύρας (παρεκ- 
κλήσιον Κουκουζάλισσας) του Αγίου Ορους.

Αρσαλίδης, Παναγιώτης. (20ός αι.).

Μουσικός και Ιεροψάλτης I. Ναού Αγίου 
Νικολάου Εγκωμής (Κύπρος), π.σ.δ.α.

Αρσένιος, Αρχιεπίσκοπος Κέρκυρας. (10ος αι.).

Ιεράρχης, σύγχρονος του σοφού Οικουμενι
κού Πατριάρχου Φωτίου* και διακεκριμένος 

υμνογράφος. Συνέθεσε «κανόνες» στη Θεο
τόκο και «στιχηρά» σε διαφόρους ήχους της 
βυζαντινής μουσικής.

Αρσένιος ο Μικρός (16ος αι.).

Ιερομόναχος, μαθητής του Ιερεμίου Χαλκη- 
δόνος*. Μελοποίησε καλοφωνικούς ειρ

μούς και άλλα μαθήματα.

Αρσένιος ο Μοναχός, (τοποθετείται ανάμεσα 
στον 9ο και 14ο αι.).

Μοναχός στον οποίο αποδίδονται τα τρο
πάρια: κανόνες στην Πεντηκοστή, ιδιό

μελα στους Αρχαγγέλους Μιχαήλ και Γα
βριήλ, ιδιόμελα στους Αποστόλους Πέτρο* 
και Παύλο*, ιδιόμελα στον Προφήτη Ηλία, 
κανόνας συμπεριλαμβανόμενος στο Θεοτο- 
κάριον, ο κανόνας του Σαββάτου των ψυχών 
προ της Πεντηκοστής, η Ακολουθία του Ευ- 
χελαίου κ.ά.

Άρπα

Άρσις.
Βλέπε λ. Ημιχρόνιον.

Αρτέμιος ο Μοναχός. (15ος αι.;).

Μελωδός - υμνογράφος για τον οποίο δεν 
γνωρίζουμε ακριβώς πότε και πού έζησε. 

Μνημονεύεται στον κώδικα ΕΒΕ 885, του 
οποίου το πρώτο μέρος αναφέρεται στον 14ο 
και το δεύτερο μέρος στον 15ο αιώνα.

Αρτοκλασία, (άρτος+κλάσις· κλω=τεμαχίζω).

Εκκλησιαστική τελετή, κατά την οποία ευ- 
λογούνται από τον ιερέα πέντε άρτοι με 

οίνον και έλαιον και κατόπιν «κλώμενοι» δια
νέμονται στους πιστούς μετά την Απόλυση. 
Σήμερα η Αρτοκλασία τελείται σε μεγάλες 
εορτές και μνήμες αγίων, στο τέλος του 
Εσπερινού ή του Όρθρου.

Αρχιερατική Προσευχή.

Ονομασία της κατανυκτικής προσευχής 
του Χριστού, ως άκρου Αρχιερέως της 

Καινής Διαθήκης, κατά τον Μυστικόν Δείπνον 
μετά την αποχώρηση του Ισκαριώτου Ιούδα. 
Διασώθηκε από τον Ευαγγελιστή Ιωάννη* και 
αρχίζει με τις λέξεις «Πάτερ ελήλυθεν η 
ώρα...» (Ιω. κεφ. ιζ). Περιέχεται στο πρώτο 
από τα Δώδεκα Ιερά Ευαγγέλια, που διαβά
ζονται την εσπέρα της Μεγάλης Πέμπτης.

Αρχιερατικόν.

Λειτουργικό βιβλίο της Ορθοδόξου Εκκλη
σίας, το οποίο περιλαμβάνει τις ευχές 

των ακολουθιών που αφορούν στον Αρχιε
ρέα.

Αρώνης, Ιωάννης. (Ιεράπετρα Κρήτης, 1964 -).

Ιεροψάλτης στον I. Ναό Αγίας Φωτεινής 
Ιεραπέτρας, από το 1990, ο οποίος έλαβε 

τα πρώτα μαθήματα βυζαντινής μουσικής από 
τον πατέρα του Σταμ. Αρώνη*. Το 1983 γνώ
ρισε στην Αθήνα τον Μαν. Χατζημάρκο* και 
έψαλλε κοντά του στον I. Ναό Αγίου Διονυσί
ου Αρεοπαγίτου, συμμετέχοντας στον Πρό
τυπο Βυζαντινό. Χορό. Το 1991 έλαβε το 
πτυχίο βυζαντινής μουσικής από το Ωδείο 
Αλίμου (τάξη Χατζημάρκου). Συμμετείχε επί

Αρώνης
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σης στη Χορωδία του Π. Φόρτωμά*. Κατά τη 
στρατιωτική του θητεία έψαλλε στο Παρεκ
κλήσι των Ταξιαρχών στην 115 Π.Μ. διευθύ- 
νοντας διάφορες χορωδίες.

Αρώνης, Σταμάτιος. (Ιεράπετρα Κρήτης, 
1925-).

Αρχών Πρωτοψάλτης I. Μητροπόλεως 
Ιεραπύτνης και Σητείας (Οφφίκιο της 

23ης/1/1983). Φοίτησε στη Σχολή Βυζαντινής 
Μουσικής του Ωδείου Ιεραπέτρας, όπου και 
δίδαξε το διάστημα 1960-1986. Αφού έψαλλε 
σε διαφόρους Ναούς του Νομού Χανίων και 
Αγίου Νικολάου Λασιθίου, ανέλαβε τη θέση 
του Πρωτοψάλτου στον Μητροπολιτικό Ναό 
Ιεραπέτρας (1960-1986) και στη συνέχεια 
έως σήμερα στον Καθεδρικό Ναό Αγίας Φωτει
νής της ίδιας πόλεως. Το διάστημα 1968-1972 
μυήθηκε στο «Πατριαρχικόν Ύφος»* από τον 
Θρασ. Στανίτσα*.

Ασάν, Κωνσταντίνος. (Πρώτο μισό του 15ου 
αι.).

Κύπριος μουσικός. Αναφέρεται στο μουσι
κό χειρόγραφο 1525 της Μονής Βατοπε

δίου, του 15ου αι., ενώ στο χειρόγραφο 2406 
του έτους 1453, παρουσιάζεται ως ποιητής 
ενός ύμνου, γραμμένου και στην παρασημαν- 
τική.

Ασάν, Μανουήλ. (Πρώτο μισό του 15ου αι.).

Κύπριος μουσικός. Αναγράφεται στο υπ’ 
αριθμ. 985 χειρόγραφο της Μονής των 

Ιβύρων, του έτους 1425, που είναι αυτόγραφο 
του Θεσσαλού Μανουήλ Βλατηρού*, Δομε- 
στίκου της Αγίας Σοφίας Θεσσαλονίκης.

Ασάν, Νικόλαος. (Τέλος 14ου - αρχή 15ου 
αι.).

Κύπριος μουσικός. Αναγράφεται σε τρεις 
γνωστές χειρόγραφες πηγές: στην υπ’ 

αριθμ. 97 της Μονής Χιλανδαρίου, που χρο
νολογείται μεταξύ 1391 και 1425, στην υπ’ 
αριθμ. 2406 της ΕΒΕ (1453) και στο αυτόγρα
φο του Μανουήλ Χρυσάφη* της Μονής των 
Ιβήρων (1458). Σύμφωνα με την πρώτη χειρό

Αρώνης

γραφη πηγή (αρ. 97), που είναι και η παλαιό- 
τερη, ο Νικόλαος Ασάν έδρασε στο τέλος 
του 14ου και στις αρχές του 15ου αι. Επομέ
νως θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί ως ένας 
από τους παλαιοτέρους Κυπρίους μουσικούς.

Άσκαυλος, (ασκός+αυλός).

Μουσικό όργανο της κατηγορίας των 
αεροφώνων*, που αποτελείται από ένα ή 

περισσότερους αυλούς με μονό ή διπλό 
γλωσσίδι. Οι αυλοί συνδέονται με ένα ασκό- 
αεροθάλαμο, από τον οποίο εφοδιάζονται με 
τον απαιτούμενο αέρα. Ενας ή δύο από 
αυτούς φέρουν τρύπες για τα δάχτυλα και 
χρησιμοποιούνται για τη μελωδία, ενώ άλλοι 
παράγουν ένα μόνο φθόγγο ο καθένας και 
κρατούν το ίσο. Στην Ελλάδα συναντάμε δύο 
τύπους ασκαύλου: Την τσαμπούνα στα νησιά 
και την γκάιντα στην ηπειρωτική Ελλάδα, ιδι
αίτερα στη Μακεδονία και Θράκη. Οπως και 
άλλα μουσικά όργανα, ήρθε στην Ελλάδα από 
την Ασία γύρω στον 1 ο με 2ο μ.Χ. αι. 
Υπάρχουν πολλές αγιογραφικές, εικονογρα- 
φικές και φιλολογικές πηγές (χειρόγραφα, 
τοιχογραφίες ναών και μοναστηριών), που 
αποτελούν μαρτυρίες για τη χρήση του στους 
βυζαντινούς και μεταβυζαντινούς χρόνους.

Ασκητής.

Εκείνος που απαρνείται τα εγκόσμια και ζει 
με σωματική κακουχία, εγκράτεια και ψυχι

κή ταπείνωση.

Ασκητισμός

Η διά της ασκήσεως επιδίωξη της ψυχικής 
τελειότητας. Η ζωή με στερήσεις και 

κακουχίες.

Ασλάμογλου, Αβραάμ. (; - 1988).

Φαναριώτης Ιεροψάλτης, που έψαλλε 
στους I. Ναούς Αγίου Γεωργίου Ποτηρά 

(Αντιφωνήτη) και Αγίου Γεωργίου και Αγίας 
Παρασκευής Θεραπειών (Κωνσταντινούπο
λη). Πέθανε στην Αθήνα.

Άσμα, (ποιητ. άεισμα).
Τραγούδι ή ωδή.
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Άσμα. Ασμάτων.

Ποιητικό βιβλίο της Παλαιός Διαθήκης, που 
η ονομασία του τίτλου του σημαίνει: «το 

καλλίτερο από όλα τα Άσματα». Για τον 
συγγραφέα και τον χρόνο συγγραφής υπάρ
χει αντιγνωμία. Η αρχαία ιουδαϊκή και χριστια
νική παράδοση θέλουν συγγραφέα τον Σολο- 
μώντα (10ος π.Χ. αι.), ενώ σύγχρονοι 
ερμηνευτές τοποθετούν τη σύνταξη του 
βιβλίου στον 3ο π.Χ. αιώνα. Πρόκειται για μια 
συλλογή ασμάτων με κοινό θέμα, την αγάπη 
δύο διαφορετικού φύλου προσώπων, που 
αγιάζεται με την ένωσή τους.
Σύμφωνα με την «κατά γράμμα» ερμηνεία 
πρόκειται για ερωτική αγάπη άνδρα και γυναί
κας, ενώ σύμφωνα με την «αλληγορική» ο 
άνδρας αντιπροσωπεύει το Θεό και η γυναίκα 
τον ισραηλιτικό λαό (ραββινική ερμηνεία). Για 
το Χριστιανισμό η αλληγορία αναφέρεται στη 
σχέση του Χριστού με την Εκκλησία και στην 
ένωση της ψυχής του Χριστιανού με τον Θεό.

Ασματικόν.

Ο επίλογος της δοξολογίας - «Άγιος ο 
Θεός...» που ψάλλεται σε αργό μέλος και 

από τους δύο χορούς.

Αστέρης, Λεωνίδας. (Κωνσταντινούπολη, 
1935-).

Αρχών Πρωτοψάλτης της Μεγάλης του 
Χριστού Εκκλησίας, θέση που έλαβε μετά 

το θάνατο του Βασ. Νικολάίδη* και την οποία 
κατέχει μέχρι σήμερα, συνεχίζοντας την 
παράδοση των Μεγάλων προκατόχων του. 
Γνώστης της ευρωπαϊκής και της τουρκικής 
μουσικής. Ο Λεωνίδας Αστέρης «εδίδαξε εκ 
χορού Ιεροψαλτών και έψαλε» το Σύμβολο 
της Πίστεώς μας (το οποίο μελοποίησε ο 
Μητροπολίτης Πέργης Ευάγγελος*) στην 
επίσημη πατριαρχική λειτουργία της 1600ής 
επετείου της Β' Οικουμενικής Συνόδου, στον 
Πατριαρχικό Ναό.

Αστεριάδης, Δημήτριος. (Δουμπιά Χαλκιδι
κής, 1931 -).

Εφημέριος Μ. Παναγίας Χαλκιδικής, μουσι
κοδιδάσκαλος και μελοποιός. Ελαβε τα

πρώτα μαθήματα βυζαντινής μουσικής από 
τον Θεμιστοκλή Γεωργιάδη και από τον Περ. 
Δημόπουλο*. Συνέχισε στο Ανώτερο Εκκλη
σιαστικό Φροντιστήριο Θεσσαλονίκης, μαθη
τεύοντας παράλληλα κοντά στον Χρ. Θεοδο- 
σόπουλο* και Αθ. Παναγιωτίδη*, από τους 
οποίους μυήθηκε στο «Πατριαρχικόν Ύφος*». 
Διετέλεσε Πρωτοψάλτης στους I. Ναούς Αγί
ου Ελευθερίου Θεσσαλονίκης, Κοιμήσεως 
της Θεοτόκου Σίνδου Θεσσαλονίκης, Αγίου 
Γεωργίου Φλωρίνης και στο Μητροπολιτικό 
Ναό Καστοριάς, έως το 1959. Συνέθεσε 
βυζαντινούς ύμνους, δημοσίευσε άρθρα και 
μελέτες και ανέδειξε ικανούς ιεροψάλτες.

Ατζεμικόν (και ατζέμικο).

Το μέλος που ψάλλεται με τρόπο ατζέμ 
(= περσικό), δηλ. σε ήχο Βαρύ, περιστρε

φόμενο, κατ’ ανπφωνία, στον επάνω Ζω ύφε
ση.

Αυγουλάς Ευάγγελος. (1910 -1982).

Πρωτοψάλτης από τη Μ. Ασία που υπηρέ
τησε στα Χανιά, στους I. Ναούς Αγίου 

Νικολάου Σπλάντζιας (1933), Αγίου Ιωάννου 
(1935), Αγίου Κωνσταντίνου (1939), και Ευαγ
γελίστριας (1957 - 1982). Διδάχθηκε τη βυ
ζαντινή μουσική κοντά στον Νικ. Δασκαλάκη*.

Αυγούλης, Ευάγγελος. (1934 -).

Πρωτοψάλτης που υπηρέτησε στους I.
Ναούς του Αγρίνιου: Αγίου Βασιλείου 

Ελαιοφύτου (1950 - 1965), Αγίας Τριάδος 
(1966) και Αγίου Χριστοφόρου (πολιούχος) 
μέχρι το 1990. Διετέλεσε Πρόεδρος του 
Συλλόγου Ιεροψαλτών Αγρίνιου.

Αυγουστάτος, Γεράσιμος. (19ος - 20ός αι.).

Μουσικός από την Κεφαλλονιά, ο οποίος 
το 1900 δίδασκε «Ψαλτική» στο 

Σπουδαστήριο Δ.Σ. Μακρή Πλιάκα*.

Αυγουστίνος, Αυρήλιος (ο Ιππώνος). (354 - 
430).

Αγιος. Πατέρας της Δυτικής Εκκλησίας και 
μελωδός που έλαβε επιμελημένη φιλολο-
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γική και φιλοσοφική παιδεία. Γεννήθηκε στη 
Β. Αφρική από μητέρα Χριστιανή, την Αγία 
Μάνικα, και πατέρα ειδωλολάτρη, τον δέκαρ- 
χο Πατρίκιο, ο οποίος λέγεται ότι βαπτίσθηκε 
λίγο πριν το θάνατό του.
Ο Αυγουστίνος δίδαξε ρητορική στην Ταγκά- 
στη, στην Καρχηδόνα και στη συνέχεια στη 
Ρώμη και στο Μιλάνο, όπου δέχθηκε την επί
δραση του Αγίου Αμβροσίου*, και το 387 
βαπτίσθηκε μαζί με το γιό του, από τον ίδιο 
τον Αμβρόσιο. Ύστερα επέστρεψε στην 
Αφρική όπου σχημάτισε μια μικρή θρησκευτι
κή κοινότητα, χειροτονήθηκε Ιερέας και δια
δέχθηκε τον Επίσκοπο Βαλέριο μετά το 
θάνατό του. Ο Αυγουστίνος πέθανε σε μια 
πολιορκία της Ιππώνος από τους Βανδάλους. 
Τα έργα του διακρίνονται σε αυτοβιογραφικά, 
φιλοσοφικά, θεολογικά, απολογητικά, πολε
μικά (εναντίον των αιρέσεων) και ηθικά. 
Εγραψε επίσης λόγους (διασώθηκαν 400) και 
επιστολές (διασώθηκαν 270).
Από τον Ιερό Αυγουστίνο έχουμε τη μαρτυρία 
ότι το 386 ο Αμβρόσιος* διέταξε να ψάλλον
ται οι ψαλμοί και οι ύμνοι σύμφωνα με τον 
τρόπο των ανατολικών εκκλησιών, πράγμα 
ιδιαίτερα σημαντικό για την ιστορία της 
εκκλησιαστικής μουσικής που δίνει το προβά
δισμα στη μουσική της Ανατολικής Εκκλη
σίας, από την οποία εξαρτάται η μουσική της 
Δυτικής. Η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του στις 
15 Ιουνίου.

Αυγουστίνος, Νικόλαος. (20ός αι.).

Πρωτοψάλτης που υπηρέτησε στους I.
Ναούς Αγίας Άννης Ταύρου, Αγίου Χαρα- 

λάμπους Ιλισίων κ.ά. Μέλος της Χορωδίας 
Κωνσταντινουπολιτών και της Χορωδίας του 
Νέου Κύκλου Κωνσταντινουπολιτών.

Αυγουστίνος (Καντιώτης), Μητροπολίτης 
Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας. (Λεύκες 
Πάρου, 1907 - ).

Σπούδασε Θεολογία στο Πανεπιστήμιο 
Αθηνών και υπηρέτησε ως Πρωτοσύγκελ- 

λος, Ιεροκήρυκας I. Μητροπόλεων και στρα
τιωτικός Ιερέας. Ανέπτυξε μεγάλη φιλανθρω

πική και ιεραποστολική δραστηριότητα ανά
μεσα στην οποία και εκείνη του πρωτεργάτου 
της διατηρήσεως και διαδόσεως της βυζαντι
νής μουσικής.
Ιδρυσε τη «Σχολή Βυζαντινής Εκκλησιαστι
κής Μουσικής I. Μητροπόλεως Φλωρίνης, 
Πρεσπών και Εορδαίας, Ιωάννης ο Δαμασκη
νός»* και το Σύλλογο Ιεροψαλτών Φλωρίνης 
«Ιωάννης ο Δαμασκηνός».

Αυλός.
Βλέπε λ. Φλογέρα.

Αυξέντιος ο Α66άς (ο εν τω Όρει). (5ος αι.).

Αγιος. Υμνωδός και μελωδός της Εκκλησίας 
από τη Βιθυνία. Ανάμεσα στους ύμνους και 

τα τροπάριά του περιλαμβάνεται ο ύμνος των 
«τριών παίδων» («Ευλογείτε πάντα τα έργα 
Κυρίου»). Με πρόσκληση του αυτοκράτορα 
Μαρκιανού, παρέστη στην Δ' Οικουμενική Σύνο
δο, όπου και συνέστησε σε όλους να ασχολη
θούν με τη μουσική και τα «πνευματικά άσματα

Αυτόμελος. (αυτός+μέλος).

Ενα πρότυπο τροπαρίου με ξεχωριστό, 
δικό του, ρυθμό και μελωδία. Με βάση το 

αυτόμελο έχουν γραφεί και ψάλλονται πολλά 
άλλα, που ονομάζονται Προσόμοιο. Τα-αυτό- 
μελα, των οποίων η προέλευση είναι πολύ 
παλιά, ονομάζονται και Πρόλογοι.

Αφθονίδης, Γερμανός. (1833 -1905).

Σιναΐτης Αρχιμανδρίτης και μουσικός, γνώ
στης της βυζαντινής και της ευρωπαϊκής 

μουσικής και χειριστής διαφόρων μουσικών 
οργάνων. Ικανός συγγραφέας, έγραψε την 
ιστορία του Σινά, εξέδωσε «Τα μετά την άλω- 
σιν» του Υψηλάντου και αρθρογραφούσε 
στην «Εκκλησιαστική Αλήθεια». Σ’ αυτόν 
οφείλεται η επί της πρώτης Πατριαρχείας του 
Ιωακείμ του Γ' κατασκευή του μουσικού οργά
νου Ψαλτήριο (Βλέπε λ. Κανονάκι) που απο- 
φασίστηκε από τη «Μουσική Επιτροπή* του 
1881» της οποίας ήταν Πρόεδρος. Δημοσί
ευσε αξιόλογη πραγματεία περί Μουσικής 
(1872) και άλλα έργα.



- · ··

"Βρεφοκρατούσα". Τοιχογραφία τέμπλου του Ναιδρίου Προφήτη Ηλία, Παιανίας. Μεταφορά (μελέτη)
Αμαλίας Παρασκευοπουλου



Βαγενάς, Ανέστης, (20ός αι ).

Ιεροψάλτης, που από μικρό παιδί έψαλλε 
στα αναλόγια των ναών της Κωνσταντι

νουπόλεως. Το 1964 ήλθε απελαθείς στην 
Αθήνα. Εψαλλε στα αναλόγια των Πρωτο
ψαλτών Κ. Μαφείδη*, Δ. Μαγούρη*, Δημ. 
Πάίκοπούλου*, Φ. Γιαννακάκη* μετέχοντας 
και στις χορωδίες τους.

Βαγιωνής, Νικόλαος.

Σύγχρονος Ιεροψάλτης, που υπηρέτησε 
για πολλά χρόνια στον I. Ναό Αγίας 

Μαγδαληνής και Αγίου Χριστοφόρου Χανιών. 
Μαθήτευσε κοντά στον μουσικοδιδάσκαλο 
Νικόλαο Δασκαλάκη*.

Βαζάς, Δημήτριος.

Σύγχρονος Πρωτοψάλτης. Υπηρέτησε στους 
I. Ναούς Παντανάσσης Πατρών και Αγίου 

Παύλου Αθηνών. Διετέλεσε μέλος της Βυζαν
τινής Χορωδίας Αθηνών, π.σ.δ.α.

Βαθμίδες κλίμακος.

Η σειρά των φθόγγων που αποτελούν τη 
μουσική κλίμακα*.

Βαθμίδες μελικοί.

Οι βαθμίδες που σχηματίζονται με τη δια
δοχική πλοκή μουσικών γραμμών σε 

τόνους βαθμηδόν οξυτέρους ή βαρυτέρους 
και οι οποίες δείχνουν ότι το μέλος συνεχίζε
ται κατά ορισμένο σχέδιο.

Βαθύφωνος.
Βλέπε λ. Φωναί, Έκταση φωνών.

Βαλάσιος ο Ιερεύς.
Βλέπε λ. Μπαλάσιος ο Ιερεύς.

Βαλής, Γεώργιος.

Σύγχρονος Ιεροψάλτης, προερχόμενος 
από την Κωνσταντινούπολη, όπου έψαλ

λε από μικρός, με αποτέλεσμα να εξελιχθεί 
ως ένας από τους καλλίτερους ισοκράτες. 
Ήταν μέλος της Μεγάλης Χορωδίας του Θρ. 
Στανίτσα* στην Κωνσταντινούπολη και στην 
Αθήνα. Σήμερα είναι μέλος πολλών Χορω
διών Πρωτοψαλτών της Αθήνας.

Βαλληνδράς, Απόστολος. (Αθήνα, 1923 -).

Μουσικολόγος, Πρωτοψάλτης και 
διευθυντής Χορωδίας στον I. Ναό Αγίου 

Διονυσίου Αρεοπαγίτου, Πολιούχου της Αθή
νας, Διευθυντής της Σχολής Βυζαντινής 
Μουσικής του «Ωδείου Αττικής» και μέλος 
του Ιδρύματος Βυζαντινής Μουσικολογίας. 
Σπούδασε βυζαντινή μουσική και Ανώτερα 
Θεωρητικά στο «Ωδείο Αθηνών», στο «Ωδείο 
Πειραιώς» και στο «Εθνικό Ωδείο». Διετέλε- 
σε Καθηγητής βυζαντινής μουσικής oto Εθνι
κό Ωδείο και στα Παραρτήματά του στη Νέα 
Σμύρνη και στην Πάτρα. Ίδρυσε και διηύθυνε 
τη Σχολή Βυζαντινής Μουσικής της Μητρο- 
πόλεως Ύδρας, Σπετσών και Αιγίνης (1968 - 
1972). Διετέλεσε επίσης Εφορος, Γ εν. Γ ραμ-
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ματέας και Α’ Αντιπρόεδρος στον «Πανελ
λήνιο Σύλλογο Ιεροψαλτών» (επί είκοσι χρό
νια). Μέλος Δ.Σ. της «Ομοσπονδίας Μουσικών 
Σωματείων» (Ο.Μ.Σ.Ε.) και Μέλος της «Μονί
μου Συνοδικής Επιτροπής επί της Θείας 
Λατρείας» (Τμήμα «Εκκλησιαστικής Τέχνης 
και Μουσικής»), Ίδρυσε και διευθύνει την 
«Πειραματική Βυζαντινή Χορωδία». Συνέθεσε 
εκκλησιαστική μουσική και τραγούδια, που 
έχουν κυκλοφορήσει σε βιβλία, δίσκους και 
κασσέτες. Εχει συντάξει ακολουθίες αγίων 
και από το 1974 συντάσσει το τυπολογικό 
μέρος του «Ημερολογίου της Εκκλησίας της 
Ελλάδος». Εχει εκδόσει τα έργα: «Η καταγω
γή της βυζαντινής μουσικής», «Θεωρία της 
βυζαντινής μουσικής», «Τι πρόσφερε ο Χρι
στιανισμός στη μουσική» κ.λπ. Εχει επίσης 
δημοσιεύσει μουσικολογικά άρθρα και μελέ
τες και έχει επιμεληθεί τις δισκοθήκες και τις 
εκδόσεις Λειτουργικών βιβλίων της «Απο- 
στολικής Διακονίας» καθώς και τις δισκοθή
κες και τις μουσικές εκδόσεις της «Ζωής». 
Είναι τακτικός συνεργάτης του Ραδιοφω
νικού Σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος 
και των Ραδιοφωνικών Σταθμών των Μητρο
πόλεων Πειραιώς και Πατρών. Εδωσε διαλέ
ξεις και πραγματοποίησε σεμινάρια μουσικο
λογιώ ν θεμάτων σε ευρωπαϊκές χώρες.
Ο Α. Βαλληνδράς έχει βραβευθεί σε μουσικούς 
διαγωνισμούς και έχει τιμηθεί «για τη συμβολή 
του στην προαγωγή της Εκκλησιαστικής 
Μουσικής» με τα χρυσά μετάλλια Πατριαρχεί
ου Ιεροσολύμων, Εκκλησίας Κύπρου, Μητρο- 
πόλεως Πατρών, Δήμου Αθηναίων και Πανελ
ληνίου Συλλόγου Ιεροψαλτών.
Βαλσαμών, Θεόδωρος. (12ος αι.).

Πατριάρχης Αντιόχειας (1190), θεολόγος 
και νομομαθής από τους πιο αξιόλογους 

της εποχής των Κομνηνών. Εγραψε νομικές 
μελέτες, σχολίασε νομικά εκκλησιαστικά κεί
μενα (κανόνες συνόδων κ.λπ.) και συνέθεσε 
ύμνους στους Αγίους.

Βαξεβάνογλου, Δημήτριος. (20ός αι.).

Ιεροψάλτης, μαθητής του Θεοδ. Γεωργιά- 
δου’  και μέλος του «Τριακονταμελούς

Βυζαντινού Εκκλησιαστικού Χορού Κων
σταντινουπόλεως». Διετέλεσε (1935) Δομέ- 
στικος I. Ναού Αγίου Ιωάννου των Χίων στο 
Γαλατά Κωνσταντινουπόλεως. Ηταν Οδον
τίατρος.

Βάπτισμα.

Το πρώτο από τα επτά μυστήρια της χρι
στιανικής Εκκλησίας, με το οποίο γίνεται 

κάποιος Χριστιανός, λαμβάνοντας το προσω
πικό του όνομα.
Στις αιτήσεις κατά το Βάπτισμα αναφέρεται 
«να αγιασθεί το νερό της κολυμβήθρας με την 
επιφοίτηση, τη δύναμη και ενέργεια του Αγίου 
Πνεύματος και να δοθεί σε αυτό η χάρη της 
απολυτρώσεως και η ευλογία του Ιορδάνη». 
Με το Βάπτισμα και το Χρίσμα ο άνθρωπος 
ενσωματώνεται στο Σώμα του Χριστού, στην 
Εκκλησία, και μπορεί έκτοτε να συμμετέχει 
στη Θεία Ευχαριστία και στα άλλα μυστήρια 
της Εκκλησίας.

ΒαραδαΙος, Ιάκωβος. (6ος αι ).

Σύρος Μοναχός, μετέπειτα Επίσκοπος 
Εδέσσης, που συνέγραψε πολλά θεολο- 

γικά, φιλοσοφικά και ιστορικά έργα. Μετέ
φρασε στην ελληνική έργα από τη συριακή 
γλώσσα και συνέταξε ομιλίες, εκκλησιαστικές 
ακολουθίες και λειτουργία. Στα μέσα του 6ου 
αιώνα, δημιούργησε τη μονοφυσιτική Εκκλη
σία της Συρίας και του Ιράκ, που αποσπάσθη- 
κε από την Ορθόδοξη. Το σχίσμα των ιακωβι- 
τών, όπως ονομάστηκαν οι οπαδοί του 
Ιακώβου, οφείλεται όχι μόνο σε θεολογικά 
αλλά και σε πολιτικά κίνητρα, διότι δεν εδέ- 
χοντο την βυζαντινή κυριαρχία.

Βαρθέρης, Δημήτριος. (Νάουσα, 1915 - 
1989).

Ιεροψάλτης, που υπηρέτησε σε διαφόρους 
ναούς της Νάουσας. Μαθητής του Θαν. 

Ρούκαλη*. Ασχολήθηκε με τη μελουργία.

Βαρεία.

Χαρακτήρας ποιότητος, που τίθεται μεταξύ 
δύο χαρακτήρων ποσότητος, πάντοτε
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μπροστά από φωνητικό χαρακτήρα και απαι
τεί να απαγγείλλουμε τον φθόγγο αυτού του 
φωνητικού χαρακτήρα με τόνο βαρύτερο. 
(Βλέπε σχετ. πίνακα Επιμέτρου σελ. 460).
(2) Βλέπε λ.Ύπάτη.

Βαρελόπουλος, Αντώνιος. (20ός αι.).

Ερασιτέχνης Ιεροψάλτης, που έψαλλε από 
μικρός στα αναλόγια των ναών της Κων

σταντινουπόλεως και όταν ήλθε στην Αθήνα 
στα Αναλόγια και στις χορωδίες συμπατριω
τών του Πρωτοψαλτών.

Βαρθολομαίος ο Μοναχός. (;- 1040).

Ηγούμενος στη Μονή Γκρόττα Φερράτα 
(Κρυπτοφέρρη Ιταλίας), ο οποίος ασχο

λήθηκε με την υμνογραφία. Υπήρξε μαθητής 
του Μοναχού Νείλου*.

Βαρκάς, Γιάννης. (Καρδάμαινα της Κω, 1924 -).

Πρωτοψάλτης στον I. Ναό Αγίας Παρα
σκευής Κω, από το 1975, που μαθήτευσε 

κοντά στον Αθανάσιο Φωτόπουλο* και στο 
γιό του, Χρήστο Φωτόπουλο. Υπηρέτησε επί
σης στο χωριό Κέφαλος της Κω και στο Ηρά
κλειο της Κρήτης. Πρόεδρος του Συλλόγου 
Ιεροψαλτών του νησιού από της ιδρύσεώς 
του.

Βαρνάβα, Ανδρέας. (20ός αι.).

Κύπριος μουσικός - Πρωτοψάλτης I. Ναού 
Αγίων Ουολογητών Λευκωσίας και διδά

σκαλος. π.σ.δ.α.

Βαρνάβα, Στέλιος. (20ός αι ).

Κύπριος μουσικός, γιός του Χατζηγιάννη 
Βαρνάβα* και μαθητής του Θεόδ. Καλλινί

κου*.

Βαρνάβα, Χατζηγιάννης. (1900 -1975).

Κύπριος Πρωτοψάλτης και μουσικοδιδά
σκαλος. Διδάχθηκε τη βυζαντινή μουσική 

από τον πατέρα του, Χατζήστυλιανό Βαρνά
βα* με τον οποίο συνέψαλλε στον I. Ναό του 
Τιμίου Σταυρού της γενέτειράς του (Ζώδιας). 
Μετά την αποχώρηση του πατέρα του (1931), 
ανέλαβε το δεξιό Αναλόγιο, όπου παρέμεινε

έως το θάνατό του. Δίδαξε σε πολλούς μαθη
τές το αρχαίο εκκλησιαστικό βυζαντινό ύφος.

Βαρνάβα, Χατζηστυλιανός. (Περ. 1857 - μέσα 
του 20ού αι.).

Κύπριος Πρωτοψάλτης και μουσικοδιδά
σκαλος μαθητής του Ιεζεκιήλ του Ιερομο- 

νάχου*. Υπηρέτησε στον I. Ναό του Τιμίου 
Σταυρού της γενέτειράς του (Ζώδιας) για 
πολλά χρόνια, έως το 1931. Δίδαξε τη βυζαν
τινή μουσική σε πολλούς μαθητές του.

Βάρταλης, Λέων (ο Μάγιστρος). (14ος αι ).

Βυζαντινός υμνογράφος στην εποχή του 
αυτοκράτορα Ανδρονίκου Β' (1282 - 

1328), από τον οποίο τοποθετήθηκε ανθύπα
τος. Συνέθεσε τα δοξαστικά που περιέχονται 
στη λιτή και τους αίνους των Εισοδίων της 
Θεοτόκου, καθώς και τα δοξαστικά στον 
Ευαγγελιστή Ιωάννη* τον Θεολόγο και τον 
Ευαγγελιστή Λουκά*.

Βαρύς.

Ονομασία για τον ήχο Πλάγιο Γ, ο οποίος 
έχει χαρακτήρα ησυχαστικό και προκαλεί 

γαλήνη. Βλέπε λ. Ήχοι.

Βαρύς φθόγγος.

Ο χαμηλός σε ύψος τόνος. Αντίθ. οξύς 
φθόγγος.*

Βαρύς σήμαινε επίσης και δυνατός. Σε περί
πτωση συλλαβής σήμαινε τη μη τονισμένη.

Βαρύτης.
Βλέπε λ. Κατάβασις.

Βαρύτονος.
Βλέπε λ. Φωναί, Εκταση φωνών.

Βαρύφωνος.
Βλέπε λ. Φωναί, Εκταση φωνών.

Βάση (-ις).

Ο αρχικός φθόγγος της κλίμακας της βυζα
ντινής μουσικής, ο οποίος συνήθως προ

χωρεί μέχρι να τον ξαναβρεί προς τα επάνω ή 
προς τα κάτω (αντιφωνία). *
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Βασιάδης, Δημήτριος. (20ός αι.).

Ιεροψάλτης, μαθητής του Ιακ. Ναυπλιώτου*.
Εψαλλε σε διαφόρους ναούς του Γαλατά 

στην Κωνσταντινούπολη. Το 1955 εγκατα
στάθηκε στον Πειραιά, ψάλλοντας σε διαφό
ρους ναούς. Ιατρός.

Βασιλάς, Γεώργιος. (19ος - 20ός αι.).

Ιεροψάλτης από την Ηπειρο, γνώστης και 
δάσκαλος της βυζαντινής και της ευρω

παϊκής μουσικής. Έψαλλε στον Καθεδρικό 
Ναό Αγίου Γεωργίου Βροντάδου Χίου κατά το 
διάστημα 1898 -1899.

Βασιλειάδης, Αθανάσιος. (Καβάλα, 1939 -).

Πρωτοψάλτης στον Καθεδρικό Ναό Αγίου 
Παύλου Καβάλας και μουσικοδιδάσκαλος. 

Ξεκίνησε, νεαρότατος, ως μέλος της Εκκλη
σιαστικής Χορωδίας του προαναφερθέντος 
Ναού υπό τη διεύθυνση του Χριστοφόρου 
Δαλάκου, κοντά στον οποίο πήρε τα πρώτα 
μαθήματα βυζαντινής μουσικής. Μετά την 
αποφοίτησή του από την Παιδαγωγική Ακαδη
μία Αλεξανδρουπόλεως, παρακολούθησε επί 
7μηνο την ερμηνεία της βυζαντινής εκκλησια
στικής μουσικής από τον Πρωτοψάλτη Σπ. 
Περιστέρη*, στον Μητροπολιτικό Ναό Αθη
νών, και συνέχισε σπουδές βυζαντινής μουσι
κής στα Ωδεία Καβάλας, Θεσσαλονίκης και 
Εθνικό Αθηνών. Από το 1965 είναι Καθηγη-

Βασιλειάδης, Ιωάννης. (19ος - 20ός αι.).

Ιεροψάλτης, μαθητής του Γ εωργίου του Σαρα- 
νταεκκλησιώτου*. Υπηρέτησε στους I. Ναούς 

Παναγίας Καφατιανής στο Γαλατά και Αγίας 
Τριάδος στο Πέραν (Κωνσταντινούπολη).

Βασιλειάδης, Κώστας. (20ός αι.).

Μουσικός - Πρωτοψάλτης I. Ναού Αγίου 
Ιωάννου της περιφερείας I. Μητροπόλε- 

ως Λεμεσού.

Βασιλειάδης, Παρασκευάς. (1939 -).

Πρωτοψάλτης στον I. Ναό Αγίας Τριάδος 
Αγρίνιου, με προϋπηρεσία στους I. Ναούς 

Αγίου Δημητρίου Πατρών και Αγίου Γ εωργίου

Αγρίνιου. Πτυχιούχος της Σχολής Βυζαντι
νής Μουσικής Θεσσαλονίκης, (μαθητής του 
Χαρ. Ταλιαδώρου*) και μέλος της Πειραματι
κής Χορωδίας της Σχολής. Γ εν. Γ ραμματέας 
του Συλλόγου Ιεροψαλτών Αγρίνιου.

Βασιλειάδης, Στέφανος. (Δράμα, 1933 -).

Συνθέτης, μουσικολόγος, διευθυντής χορω
δίας και μουσικοπαιδαγωγός. Σπούδασε 

αρχικά μουσική με τον Γιάννη Ναλπανίδη και 
βυζαντινή μουσική με τον Αθανάσιο Κων- 
σταντινίδη. Αργότερα συνέχισε σπουδές ανω- 
τέρων θεωρητικών στο Ελληνικό Ωδείο. 
Συγκαταλέγεται ανάμεσα στους Έλληνες μου
σικούς, που υπηρετούν ένα πλατύ φάσμα 
τομέων: μουσική εκπαίδευση (όχι μόνο διδά
σκοντας αλλά και συγγράφοντας βιβλία μουσι
κής), διεύθυνση χορωδιών και παιδικών - νεα
νικών ορχηστρών, θέατρο κ.ά. Μετέχει στα 
διοικητικά συμβούλια του «Ελληνικού Συνδέ
σμου Σύγχρονης Μουσικής» (Ε.Σ.ΣΥ.Μ.), του 
«Ελληνικού Μουσικού Κύκλου» (Ε.Μ.Κ.) και 
της «Εταιρείας Φίλων Σκαλκώτα». Ασχολήθη
κε με τη μελέτη και διάδοση της ελληνικής 
παραδοσιακής μουσικής, με τη μουσικολογική 
μελέτη της Ελλάδος, καθώς και με τη μελέτη 
και αρχειοθέτηση της σύγχρονης ελληνικής 
μουσικής. Ως συνθέτης συγκαταλέγεται ανά
μεσα σε εκείνους που προτείνουν τη σύνδε
ση των συγχρόνων ιδιωμάτων με την ελληνι
κή μουσική παράδοση. Το έργο του καλύπτει 
τρεις τομείς εκφράσεως: το παιδικό τραγού
δι, το θέατρο και την ηλεκτροακουστική 
μουσική.

Βασίλειος ο Μακεδών. (περ. 812 - 886).

Αυτοκράτορας του Βυζαντίου (867 - 886), ο 
οποίος υπήρξε ένας από τους άριστους 

μελωδούς.

Βασίλειος ο Μέγας. (330; - 379).

Αρχιεπίσκοπος Καισαρείας, από τις μεγα
λύτερες χριστιανικές φυσιογνωμίες. Κα

ταγόμενος από ευγενή και ευσεβή οικογέ
νεια, σπούδασε στην Κωνσταντινούπολη κα 
στην Αθήνα φιλολογία, ρητορική και φιλοσο

τής μουσικής.

Ο. ΤΟΛΙΚΑ: ΕΠΙΤΟΜΟ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
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φία και στη συνέχεια διετέλεσε ρητοροδιδά
σκαλος στην Καισάρεια. Έζησε ως διάκονος 
στην έρημο, όπου μελέτησε θεολογία, εργά
στηκε ως πρεσβύτερος στην Καισάρεια εναν
τίον του αρειανισμού και από το 370, ως Επί
σκοπος Καισαρείας, πολέμησε τον 
απολλιναρισμό, που τότε εκδηλωνόταν, και 
πέτυχε να ενώσει πολλούς επισκόπους και 
απέναντι στις αιρέσεις και για την υποστήρι
ξη της διδασκαλίας της Α' Οικουμενικής 
Συνόδου της Νίκαιας. Στο σκοπό του αυτό 
αφιέρωσε και το μεγαλύτερο μέρος του 
συγγραφικού του έργου. Μοναχός ο ίδιος, 
φρόντισε για την οργάνωση του μοναχικού 
βίου, μεταφέροντας τους μοναχούς στις 
πόλεις και υποτάσσοντάς τους στην Εκκλη
σία.
Στα ασκητικά του συγγράμματα περιλαμβά
νονται και οι Όροι ή Κανόνες, που στάθηκαν 
η βάση του ορθόδοξου μοναχισμού. Έγραψε 
ακόμη γύρω στις 350 επιστολές, έργα δογμα
τικά, παιδαγωγικά, ομιλίες, κηρύγματα, την 
ομώνυμη του Θεία Λειτουργία, που τελείται 
σήμερα δέκα φορές το χρόνο, και το έργο 
Περί μουσικής απηχήσεως.
Ο Βασίλειος ονομάστηκε από την Εκκλησία 
«Μέγας οικουμενικός διδάσκαλος» και 
«ουρανοφάντωρ». Η μνήμη του εορτάζεται 
την 1η Ιανουάριου και τη μέρα των Τριών 
Ιεραρχών (30 Ιανουάριου).

Βασίλειος ο Νομοφύλαξ. (17ός αι.).

Μελωδός και μουσικοδιδάσκαλος, ο οποί
ος έγραψε αργό και σύντομο ειρμολό- 

γιο, καλοφωνικούς ειρμούς, χερουβικά και 
κοινωνικά. Ήταν ιερέας και νομοφύλακας της 
Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας.

Βασιλείου, Ιωάννης. (Βόλος, 1936 - ).

Πρωτοψάλτης που διδάχθηκε τη βυζαντινή 
μουσική κοντά στον Αλ. Μαργαριτό- 

πουλο*. π.σ.δ.α.

Βασιλείου, Κωνσταντίνος.

Σύγχρονος Ιεροψάλτης. Έψαλλε στον I. 
Ναό Παμ. Ταξιαρχών Αίγιου, π.σ.δ.α.

Βασιλικόν.

Ασμα το οποίο εψάλλετο κάθε μέρα στα 
ανάκτορα για τον βασιλιά. Βασιλικόν επί

σης ονομάζεται το ασμαντικόν «Άγιος ο 
Θεός...», που ψάλλεται κατά την είσοδο του 
Τίμιου Σταυρού, στην εορτή της Υψώσεως 
(14 Σεπτεμβρίου).

Βασιλικός, Θεόδωρος. (Αθήνα 1940 -).

Πρωτοψάλτης στον I. Ναό Αγίου Θωμά 
Αμπελοκήπων, από το 1971, με προϋπη

ρεσία σε διαφόρους ναούς της Αθήνας και 
του Πειραιά, στον Καθεδρικό Ναό Αγίου 
Μηνά Ηρακλείου Κρήτης και στην Παναγία τη 
Μεγαλόχαρη της Τήνου.
Διηύθυνε κατά καιρούς πολυμελείς βυζαντι
νές χορωδίες (μία από αυτές φέρει και το 
όνομά του ως «Συγκρότημα Βυζαντινής 
Μουσικής Θεόδωρος Βασιλικός»), με παρα
στάσεις εντός και εκτός Ελλάδος, που ανα
φέρθηκαν και σχολιάστηκαν από τα διεθνή 
Μ.Μ.Ε. Τιμήθηκε με βραβείο από την Ακαδη
μία Sari Cross και έχει τύχει προσκλήσεως 
στο Βατικανό, ως Χοράρχης, παρουσία του 
Πάπα Ιωάννη-Παύλου Β'.
Έχει εκδόσει το μουσικό του έργο σε 
δίσκους, compact disc και κασσέτες.

Βασιλός, Ναπολέων. (1932 -).

Πρωτοψάλτης του πρώην Μητροπολιτικού 
Ναού της Αγίας Επισκέψεως Τρικάλων, 

όπου ψάλλει επί 35 έτη. Σπούδασε Εκκλησια
στική Βυζαντινή Μουσική αρχικά στην Ιερά 
Μητρόπολη Καρδίτσας και στη συνέχεια στη 
Σχολή της I. Μητροπόλεως Τρίκκης και Στα- 
γών, λαμβάνοντας πτυχίο Ιεροψάλτου και 
έπειτα πτυχίο βυζαντινής μουσικής. Δημοσί
ευσε άρθρα σχετικά με την παραδοσιακή 
βυζαντινή μουσική και εξέδωσε ένα τρίπτυχο 
με θέμα «Ιεροψάλτης: Ποιος είναι, τι προσφέ
ρει, τι απολαμβάνει».
Εκλέγεται επί 10ετία Πρόεδρος Δ.Σ. του 
Σωματείου Ιεροψαλτών Τρικάλων «Ιωάννης ο 
Δαμασκηνός» και συμμετέχει στο Δ.Σ. του 
Συλλόγου «Οι Φίλοι της Βυζαντινής Μουσι
κής» Τρικάλων.
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Θεσσαλονίκη, π.σ.δ.α.Βάσσος, Χρήστος. (; -1965).

Ιεροψάλτης, μαθητής του Δημ. Λιονσάτου* 
(Μητσάκου). Έψαλλε στους I. Ναούς Αγίου 

Γεωργίου Μητροπόλεως Δέρκων, στα Θερα
πεία (Κωνσταντινούπολη) και Αγίας Παρα
σκευής της ιδίας Κοινότητες (επί εικοσιπεν- 
ταετία), ως Α' Δομέστιχος του δασκάλου του.

Βαστακταί.

Ονομασία των ισοκρατών, σε αρχαία 
βυζαντινά χειρόγραφα, που οφείλεται 

στο ότι βαστάζουν (=κρατούν) το Ισον.

Βατάτζης Ιωάννης. (1193-1254).

Αυτοκράτορας του Βυζαντίου, ο Ιωάννης Γ' 
Δούκας - Βατάτζης, γεννήθηκε στο 

Διδυμότειχο Θράκης. Βασίλευσε από το 1222 
έως το 1254, έτος θανάτου του, αφήνοντας 
διάδοχο το γιό του Θεόδωρο Β'. Έγραψε 
δοξαστικά και πολυελέους.

Βατσολάκης, Αντώνιος. (Τζιτζιφιά Κισσάμου 
Χανιών, 1917 -).

Ιεροψάλτης που υπηρέτησε στον I. Ναό Αγίων 
Αναργύρων Χανιών (1934 - 1937) και στη 

συνέχεια, κατά τη διάρκεια των σπουδών του, 
σε διαφόρους ναούς των Αθηνών. Διδάχθηκε 
τη βυζαντινή μουσική στην Ιερατική Σχολή 
Κρήτης, στην τάξη του Νικ. Δασκαλάκη*.

Βατσολάκης, Εμμανουήλ. (Τζιτζιφιά Κισσά- 
μου Κρήτης, 1915 -).

Πρωτοψάλτης, που υπηρέτησε στους I.
Ναούς των Χανιών: Αγιο Νικόλαο Σούδας 

(1936 - 1940), Αγιο Ιωάννη (1943 - 1945), και 
Άγιο Νικόλαο Χαλέπας (1946 -1987). Διδάχθη
κε τη βυζαντινή μουσική στην Ιερατική Σχολή 
Κρήτης, στην τάξη του Νικ. Δασκαλάκη*.

Βαφειάδης, Αχιλλεύς. (19ος - 20ός αι.).

Αναφέρεται (1888) ως Πρωτοψάλτης στον 
I. Ναό Αγίας Τριάδος Χαλκηδόνος. (Κων

σταντινούπολη) π.σ.δ.α.

Βαφειάδης, Δημήτριος. (20ός αι ).

Ιεροψάλτης και μουσικοδιδάσκαλος, μαθη
τής του Ν. Καμαράδου*. Υπηρέτησε στη

Βαφειάδης, Διονύσιος. (Σογιούτ Προύσσης, 
1886 - Σέρρες, 1968).

Πρωτοψάλτης, απόφοιτος της Μεγάλης 
του Γένους Σχολής*. Υπηρέτησε αρχικά 

στην Κίο και το 1922, με την Μικρασιατική 
καταστροφή, εγκαταστάθηκε στις Σέρρες 
ψάλλοντας στον Μητροπολιτικό Ναό των 
Ταξιαρχών, με δεξιό τον Κ. Πρίγγο*.
Το 1930 διορίσθηκε Πρωτοψάλτης Νέας 
Ζίχνης, όπου δημιούργησε Σχολή, προάγον- 
τας μαθητές του στην Ιεροψαλτική. Το 1945 
επέστρεψε στις Σέρρες, υπηρετώντας στους I. 
Ναούς Αγίου Αντωνίου και Αγίων Αναργύρων.

Βαφειάδης, Ιωάννης. (20ός αι.).

Ιεροψάλτης, μαθητής του Θεοδ. Γεωργιά- 
δου*, που ξεκίνησε σε ηλικία 18 ετών ως Α' 

Δομέστικος του δασκάλου του στον I. Ναό 
Αγίας Ευφημίας Χαλκηδόνος στην Κωνσταν
τινούπολη. Αργότερα υπηρέτησε σε πολλούς 
ναούς της Αθήνας.

Βαφειάδης, Κωνσταντίνος. (19ος - 20ός αι.).

Ιερέας και μουσικός από την Κωνσταντινού
πολη, που υπηρέτησε επί πολλά χρόνια ως 

διδάσκαλος και Ιεροψάλτης στις επαρχίες 
Δέρκων και Μετρών.
Στις αρχές του αιώνα μας δίδασκε στη Σχολή 
της Ορθοδόξου Κοινότητος Καλλικρατείας. 
π.σ.δ.α.

Βαφειάδης, Χαράλαμπος (Μπάμπης). (Θεσ
σαλονίκη, 1930 -).

Ιδρυτής της Εκκλησιαστικής Χορωδίας «Ο 
Δαυίδ» Σερρών και της Σερραίκής Καλλιτε

χνικής και Πολιτιστικής Εταιρείας «Τέχνη», 
της οποίας είναι Πρόεδρος και διευθυντής 
των χορωδιών της.
Σπούδασε Μαθηματικά στο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης και μονωδία στο Κρατικό 
Ωδείο Θεσσαλονίκης.
Διετέλεσε για κάποιο διάστημα τενόρος στη 
Λυρική Σκηνή. Είναι γιός του Πρωτοψάλτου 
Διον. Βαφειάδη*.

Ο. ΤΟΛΙΚΑ: ΕΠΙΤΟΜΟ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ



Βαφόπουλος Βερύκιος

59

Βαφόττουλος, Γεώργιος. (20ός αι.).

Ιεροψάλτης στον I. Ναό Αγίου Κωνσταντί
νου Σταυροδρομιού και σε άλλους ναούς 

της Κωνσταντινουπόλεως. Μετείχε στις 
Χορωδίες του θρ. Στανίτσα*, τόσο στην Κων
σταντινούπολη όσο και στην Αθήνα και δια- 
κρίθηκε σε ικανότατο ισοκράτη, συνοδεύον
τας τον Στανίτσα στις Χορωδιακές του 
εμφανίσεις στο εξωτερικό (Φεστιβάλ Μπαχ 
Λονδίνου κ.ά.).

Βελλαράς,.Νικόλαος. (18ος αι.).

Μελοποιός από τα Ιωάννινα, που έγραψε 
κυρίως κανόνες, ανάμεσα στους οποί

ους τον Παρακλητικό Κανόνα στον Τίμιο 
Σταυρό, Θεοτοκία και μικρές ωδές στον Άγιο 
Μητροπολίτη Ουγγροβλαχίας Γρηγόριο.

Βελλιάδης, Βέλλιος. (19ος - 20ός αι.).

Αναφέρεται ως Ιεροψάλτης και δημοδιδά
σκαλος στο Μπογάζ-κιοι. (Κωνταντινού- 

πολη) π.σ.δ.

Βενάρδος, Σωκράτης (1930 -1984).

Πρωτοψάλτης στην I. Μονή Πετράκη, 
συνθέτης, Καθηγητής μουσικής και λογο

τέχνης. Σπούδασε βυζαντινή μουσική στο 
Ελληνικό Ωδείο (τάξη Θ. Χατζή Θεόδωρου’ ), 
στο οποίο αργότερα διορίσθηκε Καθηγητής. 
Από τα συνθετικά του έργα, το Ορατόριο 
(«Θρησκευπκή Ραψωδία») «Σταυρός του 
Γένους: Κοσμάς ο Αιτωλός», σε ποίηση 
Κώστα Χωρέανθη, παρουσιάσθηκε στο Θέα
τρο Λυκαβηττού (1978 και 1979), με εκατον- 
ταμελή Χορωδία και παραδοσιακά όργανα. Το 
έργο ηχογραφήθηκε κατά την εκτέλεση και 
κυκλοφόρησε σε άλμπουμ δύο δίσκων. Επί
σης σε δίσκους εξεδόθησαν και κυκλοφόρη
σαν πολλά έργα του.
Ο Βενάρδος ασχολήθηκε ακόμη με το Θέα
τρο Σκιών, φιλοτεχνώντας μάλιστα μόνος του 
τις φιγούρες των ηρώων του. Συνεργάσθηκε 
με τον π. Γεώργιο Πυρουνάκη* στην «Κίνηση 
για τη Νεότητα» (Πνευματικό Κέντρο Ελευσί
νας που ίδρυσε ο παπα Πυρουνάκης), αλλά και 
σε άλλες δραστηριότητες. Η τελευταία

συνεργασία τους ήταν τα Χριστούγεννα του 
1982, στη Λειτουργία που ετέλεσαν στο 
Παρεκκλήσι των Φυλακών Ανηλίκων Κο
ρυδαλλού. Ο Σ. Βενάρδος ήταν ο πρώτος που 
παρουσίασε την πρωτόλεια εργασία του Μίκυ 
Θεοδωράκη στο Τροπάριο της Κασιανής.

Βεντούρης, Νικόλαος.

Σύγχρονος Ιεροψάλτης, που έψαλλε σε 
διαφόρους ναούς των Αθηνών. Διακρίθη- 

κε ως Χορωδός εμφανιζόμενος σε πολλές’ 
χορωδίες όπως των: Ανδρ. Πετρόχειλου*, Κ. 
Μαφείδη*, Θρ. Στανίτσα*, Γρ. Νταραβάνο- 
γλου*, Αθ. Πέττα*, Δημ. Ιωαννίδη* («Οι Υμνω- 
δοί») κ.ά.

Βερναρδάκης, Δημήτριος. (1834 -1907).

Ιστορικός, φιλόλογος, θεατρικός συγγραφέ
ας και ποιητής, Καθηγητής στο Πανεπιστή

μιο Αθηνών, ο οποίος έγραψε για τη μουσική 
των αρχαίων Ελλήνων.

Βερύκιος, Δημήτριος. (Λευκάδα, 1948 -).

Πρωτοψάλτης στον I. Ναό Κοιμήσεως της 
Θεοτόκου Π. Φαλήρου, από το 1970, 

Χοράρχης της «Εκκλησιαστικής Χορωδίας», 
από το 1989 και Καθηγητής της βυζαντινής 
μουσικής. Μετά την αποφοίτησή του από τη 
Ριζάρειο Εκκλησιαστική Σχολή (1968) σπού
δασε στη Σχολή Βυζαντινής Μουσικής του 
Εθνικού Ωδείου, από όπου έλαβε πτυχίο και 
δίπλωμα, ενώ συγχρόνως σπούδασε στη 
Θεολογική και κατόπιν στη Φιλοσοφική Σχο
λή του Πανεπιστημίου Αθηνών λαμβάνοντας 
και τα δύο πτυχία.
Διδάσκει από δεκαετίας και πλέον στη Σχολή 
Βυζαντινής Μουσικής της I. Μητροπόλεως 
Πειραιώς, με τη Χορωδία της οποίας έλαβε 
μέρος σε πολλές εκδηλώσεις, όπως στη 
Φλωρεντία, το 1987, κ.ά.
Παρουσίασε ομιλίες με θέματα βυζαντινής 
μουσικής στο Ραδιοφωνικό Σταθμό της 
Μητροπόλεως Πειραιώς.
Ιδιαίτερης σημασίας είναι η συμβολή του στη 
δημιουργία «Ελληνικού προτύπου» για την 
κωδικοποίηση των χαρακτήρων και λοιπών
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συμβόλων της βυζαντινής μουσικής, που 
γίνεται με τη συνεργασία του Ελληνικού 
Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ). Η κωδικο
ποίηση αυτή σημαίνει κατοχύρωση και διεθνή 
αναγνώριση της βυζαντινής μουσικής.

Βιβλική Εταιρεία.

Πνευματικό ίδρυμα, που συνεστήθη το 
1819 στην Κέρκυρα με σκοπό τη διάδοση 

της Αγίας Γραφής.

Βιγγόπουλος, Ευστάθιος. (1882 -1938).

Αρχών Λαμπαδάριος της Μεγάλης του Χρι
στού Εκκλησίας, που γεννήθηκε στο Καν- 

δυλλί του Βοσπόρου. Μετά από προϋπηρεσία 
Πρωτοψάλτου σε διαφόρους ναούς, προσε- 
λήφθη το 1913 στον Πατριαρχικό Ναό ως Β' 
Δομέστικος και το 1916 προήχθη σε Αρχοντα 
Λαμπαδάριο. Εψαλλε επί 22 χρόνια μαζί με 
τον Ιάκωβο Ναυπλιώτη*, αφήνοντας εποχή, 
την οποία συνέχισαν για άλλα 20 χρόνια ο 
Πρίγγος* με τον Στανίτσα*. '
Ο Βιγγόπουλος έψαλλε ακίνητος, ώστε να 
αμφιβάλλει κανείς αν πράγματι ψάλλει ο ίδιος 
ή κάποιος άλλος. Συνέθεσε πολλά μαθήματα, 
κυρίως Κοινωνικά, τα οποία παραμένουν 
ανέκδοτα στα χέρια πολλών μαθητών και 
θαυμαστών του.

Βιγκάκης, Γεώργιος. (20ός αι.).

Πρωτοψάλτης, που υπηρέτησε στον I. Ναό 
Χρυσοσπηλιωτίσσης (Αιόλου). Μέλος 

της Χορωδίας του Πανελληνίου Συλλόγου 
Ιεροψαλτών Αθηνών και του «Συλλόγου 
Φίλων Βυζαντινής Μουσικής»*.

Βιζύης, Γρηγόριος. (; -1862).

Μητροπολίτης Χίου, που διακρίθηκε ως 
μουσικός. Υπήρξε μαθητής του Γρηγορί- 

ου Λευίτου*, του Χουρμουζίου του Χαρτοφύ- 
λακος* και του Χρυσάνθου Προύσσης* στην 
Πατριαρχική Μουσική Σχολή.

Βιζύης, Ιωακείμ. (17ος αι.).

Αρχιεπίσκοπος ο επικαλούμενος και Αλαμ- 
πάσης, μαθητής του Μπαλασίου του Ιερέ- 

ως* (1670). Έγραψε χερουβικά, κοινωνικά

των Κυριακών και άλλα μελουργήματα.

Βινάκης, Γ εώργιος. (19ος - 20ός αι.).

Πρωτοψάλτης, μαθητής του Γεωργίου του 
Ραιδεστηνού*. Υπηρέτησε στον I. Ναό 

Αγίου Ιωάννου Γαλατά, των Χίων Κωνσταντι
νουπόλεως, και το 1912 τον έφεραν οι Χιώ- 
τες στον Μητροπολιτικό Ναό του νησιού 
τους. Πολλά χειρόγραφά του διατηρεί ο 
μαθητής του, Νικ. Χατζησταμάτης*.

Βίοι Αγίων.

Είδος του γραπτού λόγου, υπαγόμενο 
στην Ιστορία, που βασιζόταν στη Λατρεία 

των Αγίων και αποτελούσε μια προσφιλέστα
τη στον λαό έκφραση της βυζαντινής ευσέ
βειας. Οι «Βίοι Αγίων» απετέλεσαν βασική 
πηγή για τη δημιουργία της βυζαντινής υμνο- 
γραφίας.
Τα κείμενα αυτά, που τα περισσότερα γρά
φτηκαν πολύ αργότερα από το θάνατο του 
ήρωά τους, παρουσιάζουν ελάχιστο φιλολο
γικό ενδιαφέρον αλλά χαρακτηρίζονται από 
σημαντική ιστορική αξία. Η αφηγηματική τους 
πλοκή ποικίλλει ανάλογα με την προτίμηση 
και την τάση που διαμόρφωνε στον βιογράφο 
το μέγεθος και το είδος της λατρείας του βιο- 
γραφουμένου.
Ο τρόπος της βιογραφικής αφήγησης ήταν 
άλλοτε αμιγώς ρεαλισπκός, αναφερόμενος 
κυρίως στις διαφορές και στις αντιθέσεις του 
περιβάλλοντος που έζησε ο Αγιος και άλλοτε 
αναμεμιγμένος με φανταστικές προεκτάσεις, 
που έδιναν συχνά στη βιογράφηση χαρακτή
ρα μυθιστορηματικό («Βίος του Αγίου Θεοδώ
ρου της Εδέσσης» - 9ος αιώνας κ.λπ.).

Βιόλα.

Οι βιόλες της Αναγεννήσεως, που αναφέ
ρονται και σε βυζαντινά κείμενα, διαφέ

ρουν από τη σημερινή βιόλα, που καθώς γνω
ρίζουμε είναι ένα μεγαλύτερο βιολί, το οποίο 
ηχεί μίαν οκτάβα χαμηλότερα. Οι παλιές βιό
λες αποτελούσαν ολόκληρη οικογένεια εγχόρ
δων οργάνων, διαφόρων μεγεθών. Απ' αυτές 
οι μικρές είχαν πέντε χορδές και οι μεγάλες 
έξη έως επτά. Η βιόλα βρίσκεται σε πολλές
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αγιογραφίες και τοιχογραφίες ναών. Για παρά
δειγμα, στη Μονή Μ. Λαύρας (Παρεκκλήσιον 
Κουκουζάλισσας) του Αγίου Όρους υπάρχει 
απεικόνιση χορευτριών που χορεύουν με 
συνοδεία διαφόρων οργάνων, ανάμεσα στα 
οποία υπάρχει και βιόλα. Στη Μονή Βαρλαάμ 
των Μετεώρων, υπάρχει τοιχογραφία (16ος 
αι.), όπου απεικονίζεται η μεταφορά της 
Κιβωτού, η οποία συνοδεύεται από μουσικό 
συγκρότημα με όργανα της υπαίθρου, ανάμε
σα στα οποία και η βιόλα ντα μπράτσιο. Βιόλα 
ντα μπράτσιο επίσης παίζεται από μουσικό σε 
αγιογραφία της Μονής Δοχειαρίου στο Άγιο 
Όρος (16ος αι.).

Βιολάκης, Γεώργιος. (; -1911).

Αρχών Πρωτοψάλτης της Μεγάλης του 
Χριστού Εκκλησίας. Γεννημένος στη Σίφ

νο, πήγε μικρός στην Κωνσταντινούπολη 
όπου έψαλλε ως Κανονάρχης σε κεντρικούς 
ναούς. Κατόπιν μετέβη στη Χίο. Εκεί μαθή- 
τευσε κοντά στον Ιερομόναχο Μελέτιο και 
στον Νικόλαο Πουλάκη*. Το 1854 επέστρεψε 
στην Κωνσταντινούπολη και συνέχισε τις 
σπουδές του κοντά στον Θεόδωρο τον 
Φωκαέα* και στον Γρηγόριο Κωνσταντά*. Το 
1875 ανέλαβε τη θέση του Πρωτοψάλτου στη 
Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία έως το 1905, 
έχοντας ως Λαμπαδάριο'τον Νικ. Στογιάνο- 
βιτς*. Ο Βιολάκης υπήρξε και άριστος μέλο- 
ποιός. Ανάμεσα στα μαθήματά του ξεχωρί
ζουν οι δύο δοξολογίες του (η μιά σε ήχο Πλ. 
Α και η άλλη Πλ. Β). Πλούτισε επίσης και το 
«Τυπικόν» του Πρωτοψάλτου Κωνστ. Βυζαν
τίου*, το οποίο χρησιμοποιείται σήμερα. 
Υπήρξε μέλος της «Μουσικής Επιτροπής* 
του 1881».

Βλαβιανός, Δημήτριος. (20ός αι.).

Ιεροψάλτης, μαθητής του Μιχ. Χατζηαθανα- 
σίου*, απέναντι στον οποίο έψαλλε (1935) 

στην I. Μονή Ζωοδόχου Πηγής (Βαλουκλή) 
στην Κωνσταντινούπολη.

Βλατηρός, Μανουήλ, (περ. 1400 - περ. 
1460/70).

Δομέστικος της Αγίας Σοφίας Θεσσαλονί
κης, όπου υπηρέτησε ως μουσικός. Από 

τους εξεταζόμενους κώδικες, άλλοι τον 
φέρουν ως Θεσσαλό και άλλοι γεννημένο 
στη Θεσσαλονίκη.
Αναφέρεται στους κώδικες ως Βλατερός, 
Βλασιρός, Βλαστύρος και Βλατηρός. Το 
τελευταίο όνομα συναντάται και στο αυτό- 
γραφό του. Ο Μανουήλ Βλατηρός αντέγραψε 
το αυτόγραφό του στη Θεσσαλονίκη και είναι 
ένα από τα ωραιότερα χειρόγραφα Ακο
λουθιών του 15ου αιώνα. Μας δίνει τη δυνα
τότητα να εξετάσουμε τη μουσική ζωή στη 
Θεσσαλονίκη της εποχής εκείνης, στην 
οποία ο ίδιος αποτελούσε ένα από τα βασικό
τερα πρόσωπα.

Βλαχόπουλος, Νικόλαος. (20ός αι.).

Μουσικός και Πρωτοψάλτης, γαμβρός του 
Νηλ. Καμαράδου*. Υπηρέτησε σε κεντρι

κούς ναούς της Κωνσταντινουπόλεως, του 
Πειραιά, στο Μητροπολιτικό Ναό Αμφίσσης 
και στον I. Ναό Αγίου Γεωργίου Κυψέλης 
στην Αθήνα. Δίδαξε σε πολλούς μαθητές το 
σύστημα του Νηλ. Καμαράδου, του οποίου 
δύο κιβώτια με χειρόγραφα φυλάσσονται 
ανέκδοτα στους γιούς του Βλαχόπουλου, 
Γ ρηγόριο και Νηλέα, στην Αθήνα.

Βλαχόπουλος, Σωτήριος. (; -1887).

Μουσικός, μαθητής του Χουρμουζίου του 
Χαρτοφύλακος*. Δίδαξε θεωρία της 

βυζαντινής μουσικής στην Πατριαρχική 
Μουσική Σχολή. Το 1848 εξέδωσε την Αρμο
νία, που περιέχει ελληνικά και αραβοπερσικά 
άσματα. Έγραψε επίσης καλοφωνικούς ειρ
μούς.

Βλαχόπουλος, Χρήστος. (20ός αι.).

Πρωτοψάλτης, που υπηρέτησε στον I. Ναό 
Αγίου Ιωάννου των Χίων στο Γαλατά 

(Κωνσταντινούπολη) και στον I. Ναό Αγίου 
Χαραλάμπους (Βεβεκίου) Βοσπόρου.

Βλάχος, Κωνσταντίνος. (Παπαδάτες Μεσο
λογγίου, 1937 -).
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Πρωτοψάλτης του Μητροπολιτικού Ναού 
Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Περιστερι

ού, από το 1981, με προϋπηρεσία από το 
1966 στους I. Ναούς Παμμεγίστων Ταξιαρχών 
(Παλαιός) και Αγίου Ιεροθέου Περιστεριού. 
Σπούδασε βυζαντινή μουσική στο Ελληνικό 
Ωδείο Αθηνών (πτυχίο 1975 - δίπλωμα 1984). 
Είναι και πτυχιούχος Νομικής. Ιδρυτής και 
διευθυντής (1983) της Σχολής Βυζαντινής 
Μουσικής της Ιερός Μητροπόλεως Περιστε
ριού και διευθυντής της Χορωδίας της.

Βλάχος, Χρήστος. (Κατοχή Μεσολογγίου, 
1869 - Γ ορτυνία Αρκαδίας, 1947).

Δ ιδάκτωρ της Νομικής Σχολής του Πανεπι
στημίου Αθηνών, και άριστος μουσικός. 

Διδάχθηκε τη βυζαντινή μουσική από τον Κ. 
Αθήνη*. Εξέδωσε το 1891, στην Κατοχή, τα 
«Μουσικά Σκαριφήματα» και το 1892 ένα 
Μουσικό Δελτίο από 15 σελίδες, που περιεί
χε Δοξολογία (σε ήχο Βαρύ), «Αξιόν Εστίν» 
και Δημοτικά τραγούδια. Στις αρχές του αιώ
να βρίσκεται στην Αθήνα, όπου ασχολείται με 
τη μουσική. Εκδίδει την «Εθνική Μούσα», 
γράφοντας λογοτεχνικά και καλλιτεχνικά 
θέματα (θέατρο κ.λπ.) και, φυσικά, μουσικά 
(ευρωπαϊκής και βυζαντινής μουσικής). Βρέ
θηκε πολλές φορές αντιμέτωπος στις μουσι
κές στήλες του περιοδικού του αλλά και της 
«Φόρμιγγος» με τον Κωνστ. Ψάχο*, τον 
οποίο τελικά παραδέχθηκε ως μουσική ιδιο
φυία. Ο X. Βλάχος συνέθεσε πολλούς ύμνους 
και δημοτικά τραγούδια στη βυζαντινή παρα- 
σημαντική.

Βλεμμύδης, Νικηφόρος. (1197 - 1272).

Βυζαντινός θεολόγος και φιλόσοφος, που 
σπούδασε στην Προύσσα και μετά στη 

Νίκαια της Βιθυνίας.
Πολλοί Βυζαντινοί ευγενείς του εμπιστεύθη- 
καν τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών τους. 
Ανάμεσα στους μαθητές του ήταν ο μετέπει- 
τα αυτοκράτορας Θεόδωρος Λάσκαρις*. Του 
ανατέθηκαν διάφορες διπλωματικές και 
εκκλησιαστικές αποστολές, στις οποίες έδει
ξε σοφία αλλά και μετριοπάθεια. Δεν δέχθηκε

όμως τα πολιτικά και εκκλησιαστικά αξιώματα 
που του προσφέρθηκαν και το 1235 αποτρα
βήχτηκε σε μια μονή στο όρος Λάτρος. Αργό
τερα ίδρυσε δικό του μοναστήρι, όπου έζησε 
τα τελευταία του χρόνια. Ο Βλεμμύδης έγρα
ψε ποιήματα, επιστολές, λόγους, θεολογικές 
πραγματείες, δύο αυτοβιογραφίες, ένα έργο 
Περί Χρυσοποιίας, δύο εγχειρίδια Γεωγρα
φίας και την Επιτομή Λογικής και Φυσικής. 
Έγραψε επίσης ύμνους σε διάφορους αγίους.

Βογιαρίδης, Δημήτριος. (19ος - 20ός αι.).

Αναφέρεται (1875) ως Πρωτοψάλτης στον 
Μητροπολιτικό Ναό Φιλιππουπόλεως. π.σ.δ.

Βογιατζόγλου, Θεμιστοκλής. (19ος - 20ός 
αι.).

Αναφέρεται (1888) ως Πρωτοψάλτης I.
Ναού Αγίου Νικολάου Υψωμαθείων (Κων

σταντινούπολη). π.σ.δ.

Βογιατζόγλου, Μάρκος. (19ος - 20ός αι.).

Πρωτοψάλτης (1888) I. Ναού Αγίου Νικολά
ου Τσιβαλίου (Κωνσταντινούπολη), π.σ.δ.

Βογιατζόγλου, Σωτήρης. (Αθήνα 1936 -).

Καθηγητής βυζαντινής μομσικής, Πρωτο
ψάλτης στον I. Ναό Αγίου Σπυρίδωνος και 

Καθηγητής της παραδοσιακής μουσικής στο 
Μουσικό Γυμνάσιο Κερκύρας. Σπούδασε στη 
Σχολή Βυζαντινής Μουσικής του Σίμ. Καρά*. 
Στη συνέχεια πήρε πτυχίο Ιεροψάλτου από 
τη Σχολή Βυζαντινής Μουσικής του Ωδείου 
Πειραιώς (υπό τη διεύθυνση του I. Μαργαζιώ- 
τη*) και δίπλωμα από το Ωδείο «Ορφείον» 
Αθηνών. Εγκαταστάθηκε στην Κέρκυρα, 
όπου διορίστηκε Καθηγητής βυζαντινής 
μουσικής στο Ωδείο Κερκύρας, ψάλλοντας 
παράλληλα σε διαφόρους ναούς. Με τη 
συνεργασία του Μητροπολίτου Κερκύρας, 
Τιμοθέου, ίδρυσε τη Σχολή Βυζαντινής 
Μουσικής της Μητροπόλεως «Αγιος Αρσέ
νιος Μητροπολίτης Κερκύρας» (1987), και 
συγχρόνως ανέλαβε τη διδασκαλία των μαθη
μάτων. Συνεργάζεται επί 15ετία με το Ραδιο
φωνικό Σταθμό Β.Δ. Ελλάδος. Συνέγραψε
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ακολουθίες (Εσπερινό, Όρθρο και Θείες Λει
τουργίες), και βοήθημα για τους σπουδαστές 
βυζανπνής μουσικής. Κυκλοφόρησε κασσέτα 
με τον Εσπερινό του Αγίου Σπυρίδωνος.

Βοηθιανή γραφή.

Η διά λατινικών γραμμάτων μουσική γραφή, 
που απαντά στη Δύση κατά τους πρώτους 

αιώνες του Χριστιανισμού. Αποδίδεται στον 
φιλόσοφο Βοήθιο (470 - 524), από το όνομα 
του οποίου προέρχεται η ονομασία της.

Βάλτος, Γεώργιος. (19ος - 20ός αι.).

Αναφέρεται (1875) ως Πρωτοψάλτης στην 
I. Μητρόπολη Βόλου, π.σ.δ.

Βόμβας, Γ εώργιος. (19ος - 20ός αι.).

Ιερέας, που διετέλεσε Πρωτοψάλτης στην 
Αδριανούπολη και Φιλιππούπολη στις αρ

χές του αιώνα. Το 1905 πήγε στην Κωνσταν
τινούπολη ως Πρωτοψάλτης στον I. Ναό Αγί
ου Νικολάου Τζιβαλή. Διετέλεσε επίσης 
Πρωτοψάλτης στον I. Ναό Ευαγγελίστριας 
Πειραιώς. Αργότερα ανεχώρησε στις ΗΠΑ 
όπου χειροτονήθηκε Ιερεύς.

Βόμβος.

Κατά τον Χρύσανθο τον Προύσσης*, βόμ
βος είναι η φωνή που βγαίνει από στόμα ή 

από χορδή, χωρίς να προσδιορισθούν άλλοι 
τόνοι επί το οξύ.
Ως βόμβος μπορεί να χρησιμεύσει οποιοσδή
ποτε τόνος και από αυτόν αρχίζει να σχηματί
ζεται το «απήχημα» του ήχου. Π.χ. για τον A 
ήχο, ως βόμβος χρησιμεύει ο νη, από τον 
οποίο αρχίζει το απήχημα, για να ανέβει στον 
Πα, σχηματίζοντας το διάστημα νη Πα, τόνον 
μείζονα, όπως απαιτεί η κλίμακα του Α ήχου.

Βούβουνας, Σταύρος. (Σάμος, 1944 -).

Πρωτοψάλτης στον I. Ναό Αγίων Θεοδώ
ρων Σάμου, από το 1977 και Καθηγητής 

Μέσης Εκπαιδεύσεως. Ελαβε τα πρώτα μαθή
ματα βυζαντινής μουσικής κοντά στον Ιω. 
Πλατανιώτη* στη Σάμο και αργότερα κοντά 
στον Χρ. Θεοδοσόπουλο* στη Θεσσαλονίκη. 
Είναι απόφοιτος της Θεολογικής Σχολής

Θεσσαλονίκης (1966) και της Φιλοσοφικής 
Σχολής Αθηνών (1972). Διετέλεσε Ιεροψάλ
της στον Μητροπολιτικό Ναό Κισάμου 
Χανίων, στον I. Ναό Αγίου Δημητρίου Αμπε
λοκήπων Αθηνών και στον I. Ναό Αγίου Ιωάν- 
νου στο Λιμάνι Καρλοβάσου Σάμου. Πρόε
δρος, από της ιδρύσεώς του, του Συλλόγου 
Ιεροψαλτών Σάμου.

Βουγατσιώτης, Παντελής. (19ος - 20ός αι ).

Αναφέρεται (1875) ως Ιεροψάλτης στον I. 
Ναό Αγίου Νικολάου Θεσσαλονίκης, π.σ.δ.

Βουδούρης, Αγγελος. (1891 - 1951).

Θεολόγος, Δομέστικος του Πατριαρχικού 
Ναού Κωνσταντινουπόλεως και μουσικο

διδάσκαλος. Γεννημένος στο χωριό Ταϋφί- 
ριον διοικήσεως Καλλιπόλεως της Θρακικής 
Χερσονήσου, σπούδασε στη Θεολογική Σχο
λή Χάλκης (1908 - 1915). Διετέλεσε Ιεροψάλ
της και Γραμματέας της Κοινότητος Πριγκή- 
που (1915 - 1916), διευθυντής Αρρεναγω- 
γείου κοινότητος Τατούλων και Πρωτοψάλ
της του Ναού (1917 - 1918), Ιεροψάλτης I. 
Ναού Αγίου Γεωργίου Ενορίας Εδιρνέ - 
Καπού (1922), Καθηγητής από το 1924 στο 
Ιωακείμιον Παρθεναγωγείο Φαναριού (Κων
σταντινουπόλεως), στο Ζωγράφειον Λύκειο, 
στο Κεντρικό Παρθεναγωγείο και στο Λύκειο 
της Κοινότητος Πέραν. Α' Δομέοτικος στον 
Πατριαρχικό Ναό (1924 - 1925) κοντά στον 
Πρωτοψάλτη Ιάκωβο Ναυπλιώτη*. Έχει εκδό- 
σει διάφορα υπομνήματα ανάμεσα στα οποία: 
«Υπόμνημα περί της Ελληνικής Εκκλησιαστι
κής Μουσικής», «Οι Μουσικοί Χοροί της 
Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας», «Θρη
σκευτικά μαθήματα», «Η εν Σταμπούλ μεγάλη 
τοπική Σύνοδος του 1872 και η λύσις του 
Εκκλησιαστικού Βουλγαρικού Ζητήματος» κ.ά. 
Έχει επίσης αφήσει ένα μεγάλο αριθμό ανεκ
δότων έργων τα οποία φυλάσσουν οι γιοι του 
Κωνσταντίνος και Λεόντιος Βουδούρης.

Βουλγαράκης, Δημήτριος. (19ος αι.).

Μελουργός και δάσκαλος από τη Μακεδο
νία, μαθητής των τριών διδασκάλων, 

Γρηγορίου Λευίτου*, Χρυσάνθου Προύσσης*



Βουλγαράκης Βουτσάς

64

Ολυμπιακό χωριό της Σεούλ.και Χουρμουζίου του Χαρτοφύλακος*. Ιερο
ψάλτης στη Θεσσαλονίκη διακρίθηκε για την 
καλλιφωνία του. Ανέδειξε πολλούς μαθητές 
και μελοποίησε διάφορα έργα.

Βούλγαρης, Αστέριος. (Ταξιάρχης Χαλκιδι
κής, 1913 -).

Πρωτοψάλτης στον I. Ναό Παμμεγίστων 
Ταξιαρχών του Χωρίου Ταξιάρχου Χαλκι

δικής, όπου υπηρετεί επί εξήντα τρία έτη 
(1992), ενώ τη θέση του Λαμπαδάριου κατέ
χει ο γιός του Χρήστος Βούλγαρης. Διδάχθη
κε τη βυζαντινή μουσική κατά τη διάρκεια της 
Κατοχής από διερχόμενο γνώστη της.

Βούλγαρης, Ευγένιος. (1716 - 1806).

Μέγος διδάσκαλος του έθνους, ιεράρχης, 
φιλόσοφος και συγγραφέας, με θαυμα

στή γλωσσομάθεια (γνώστης δέκα γλωσσών). 
Ως διδάσκαλος διηύθυνε τις Σχολές των 
Ιωαννίνων, της Κοζάνης, τη «Μεγάλη του 
Γένους Σχολή*» στην Κωνσταντινούπολη και 
υπήρξε ο πρώτος σχολάρχης της «Αθωνιά- 
δος Σχολής»*. Διεκρίθη επίσης και ως μουσι
κός, σύμφωνα με τους συντάκτες της 
«Μουσικής Βιβλιοθήκης». Ο Ευγένιος, ως 
διάκονος στα Ιωάννινα, ως Μοναχός στο 
Άγιον Όρος, ως ιερέας στη Ρωσσία και ως 
Επίσκοπος Χερσώνος, υπεράσπισε με ζήλο 
τις αλήθειες της Εκκλησίας.
Εκτός από τα θρησκευτικά του έργα, έγραψε 
ωδές, επιγράμματα, βιβλία λογικής, αστρονο
μίας, μεταφυσικής, μαθηματικών και διατριβές 
φυσικής, στις οποίες εκθέτει τις μέχρι τότε 
προόδους της επιστήμης.

Βουλδή, Γεωργία. (Αγρίνιο, 1958 -).

Καθηγήτρια της βυζαντινής μουσικής στο 
Ωδείο Αλίμου και ευρωπαϊκής μουσικής 

στη δημόσια εκπαίδευση. Μαθήτευσε συστη
ματικά κοντά στον Μανώλη Χατζημάρκο* και 
έλαβε πτυχίο και δίπλωμα βυζαντινής μουσι
κής με διάκριση. Εχει γράψει άρθρα για τη 
μουσική και κυκλοφόρησε τέσσερις κασσέτες 
με βυζαντινούς ύμνους. Ξεχωριστή στους 
κύκλους των βυζαντινών Αγιογράφων, ιστό
ρησε την Ορθόδοξη Βυζαντινή Εκκλησία στο

Βουλδή, Μαρία. (Αγρίνιο, 1945 -).

Μουσικοδιδασκάλισσα στη Σχολή Βυζαντι
νής Μουσικής Αγρίνιου, μαθήτρια του 

Μανώλη Χατζημάρκου*. Πτυχιούχος της 
Αρσάκειου Παιδαγωγικής Ακαδημίας Πατρών 
και πτυχιούχος της βυζαντινής μουσικής. 
Έχει οργανώσει παιδικές χορωδίες σε κατη
χητικά, παιδικές κατασκηνώσεις και σε δημο
τικά σχολεία του Αγρίνιου.

Βουλδής, Αγγελος. (Χαλανδρίτσα Πατρών, 
1911 -).

Ιεροψάλτης, που από μικρός αγάπησε την 
εθνική μας μουσική και ακολουθούσε μάλιστα 

τις μουσικές κομπανίες παίζοντας λαγούτο. Το 
1948 εγκαταστάθηκε στο Αγρίνιο και υπηρέτη
σε ως Ιεροψάλτης στον I. Ναό Αγίου Γεωργίου 
έως το 1974. Μετά τη συνταξιοδότησή του 
συνέχισε να ψάλλει σε διάφορους ναούς.

Βουλδής, Χρήστος. (Αγρίνιο, 1948 -).

Πρωτοψάλτης στον I. Ναό Αγίου Θωμά 
Αγρίνιου, όπου διευθύνει Χορό με πολ

λούς μαθητές, έχοντας δεκαετή προϋπηρε
σία στον I. Ναό Ευαγγελίστριας Ν. Αβόρανης. 
Τ ο 1978 έλαβε πτυχίο από τη Σχολή Βυζαντι
νής Μουσικής Θεσσαλονίκης.

Βουρλιώτης, Νικόλαος. (Χανιά, 1932 -).

Πρωτοψάλτης στον I. Ναό Αγίων Αναργύ
ρων Χανιών, από το 1954. Έλαβε μαθήμα

τα βυζαντινής μουσικής κοντά στους I. Μανι- 
ουδάκη* και Εμμ. Πρωτοψάλτη*.

Βούρος, Χαράλαμπος. (20ός αι.).

Μουσικόφιλος, γνώστης της βυζαντινής 
μουσικής, που διετέλεσε Πρόεδρος του 

«Συλλόγου των Φίλων της Βυζαντινής 
Μουσικής», π.σ.δ.α.

Βουτσάς, Βασίλειος.

Σύγχρονος Ιεροψάλτης στον I. Ναό Κοιμή
σεως της Θεοτόκου Χωρίου Τσιμανδρίων 

Λήμνου, μέλος του Συλλόγου Ιεροψαλτών 
Νήσου Λήμνου «Ο Άγιος Σώζων» και της
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Χορωδίας του. π.σ.δ.α.

Βουτσής, Γεώργιος.

Σύγχρονος Πρωτοψάλτης I. Ναού Αγίου 
Ιακώβου της I. Μητροπόλεως Χίου, 

π.σ.δ.α.

Βουτσινάς, Ανδρέας.

Σύγχρονος Πρωτοψάλτης, Καθηγητής της 
βυζαντινής μουσικής στο «Απολλώνιο 

Ωδείο» Αθηνών, στη Σχολή Βυζαντινής 
Μουσικής της I. Μητροπόλεως Μεσογαίας 
και Λαυρεωτικής, την οποία και διευθύνει και 
στο «Ωδείο Αιγάλεω», όπου έχει και την καλ
λιτεχνική διεύθυνση. Δίδαξε στη Σχολή 
Βυζαντινής Μουσικής 1. Μητροπόλεως Φθιώ- 
τιδος από την αρχή της ιδρύσεώς της (1964) 
έως το σχολικό έτος 1982-83.

Βουτσινάς, Δημήτριος. (20ός αι.).

Ιεροψάλτης, μουσικοδιδάσκαλος και μελο- 
ποιός των αρχών του αιώνα μας, μαθητής 

του Ν. Καμαράδου*. Έψαλλε σε διαφόρους 
ναούς της Κωνσταντινουπόλεως και κυρίως 
στον I. Ναό Αγίου Δημητρίου Ταταούλων, 
όπου και πέθανε. Ανάμεσα στους μαθητές 
του ήταν και ο Θρ. Στανίτσας*.

Βουτσινάς, Θεόφιλος.

Σύγχρονος Καθηγητής βυζαντινής μουσι
κής και διευθυντής του «Ωδείου Αιγά

λεω» στο οποίο διδάσκει, π.σ.δ.α.

Βουτσινάς, Σπυρίδων.

Σύγχρονος Πρωτοψάλτης, Καθηγητής 
βυζαντινής μουσικής στο «Ωδείο Αιγά

λεω» και Καθηγητής μουσικής στη Μέση 
Εκπαίδευση, π.σ.δ.α.

Βουτυράς, Βλάσιος. (20ός αι.).

Μουσικός και Ιεροψάλτης, μαθητής του 
Θεοδ. Γεωργιάδου* στην Κωνσταντινού

πολη. Υπηρέτησε στο Βίσμουργκ (Αμερική).

Βουχεράς, Ισίδωρος. (; - 1394).

Μοναχός του Αγίου Όρους και στη συνέ
χεια Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως.

Πήρε θέση υπέρ των ησυχαστών και έγραψε 
ύμνους. Χειροτόνησε Αρχιεπίσκοπο Θεσσα
λονίκης το Γρηγόριο Παλαμά*.

Βραδεία.
Βλέπε λ. Χρονικής αγωγής είδη και σημεία. 

Βραδυτάτη.
Βλέπε λ. Χρονικής αγωγής είδη και σημεία.

Βραχάμης, Στ. (20ός αι.).Φυσικομαθηματικός, πρώτα στην Κωνσταντι
νούπολη και μετά στην Αθήνα. Λόγιος 

μουσικός, γνώστης της βυζαντινής και ευρω
παϊκής μουσικής. Καθηγητής στο Ωδείο Εθνι
κής Μουσικής του Κ. Ψάχου*. Το 1921 ο 
Ψάχος συνεργάστηκε πυρετωδώς με τον Σ. 
Βραχάμη για τον ακριβή καθορισμό των τονιαί- 
ων διαστημάτων της βυζαντινής μουσικής, προ- 
κειμένου να κατασκευάσει το Παναρμόνιον*.

Βραχνός, Χαράλαμπος. (Λέχαιον Κορινθίας, 
1934-).

Πρωτοψάλτης στον I. Ναό Κοιμήσεως της 
Θεοτόκου Κορίνθου, από το 1976, ο 

οποίος μαθήτευσε κοντά στους Δημ. Πανα- 
γιωτόπουλο* ή Κούρο, Μαν. Χατζημάρκο* και 
Αθ. Καραμάνη*. Έχει επίσης υπηρετήσει 
στους I. Ναούς Μεταμορφώσεως του Σωτή- 
ρος Περιγιαλιού, Αγίας Παρασκευής Βραχατί- 
ου και σε ναούς διαφόρων πόλεων της Βορεί
ου και Νοτίου Αμερικής και του Καναδά, όπου 
έμεινε επί επτά χρόνια. Είναι εκδότης της 
εφημερίδος «Κορινθιακός Παλμός» (Κόριν
θος), υπεύθυνος εκδόσεως της «Φωνής των 
Φιλελευθέρων» (Αθήνα) και στην Αμερική 
εξέδιδε το «Εθνικόν Βήμα». Έγραψε το 
βιβλίο «Ελληνοχριστιανικοί Παλμοί» (1976) 
και εμφανίσθηκε επανειλημμένως στην τοπι
κή τηλεόραση μιλώντας για θέματα σχετικά 
με τη βυζαντινή μουσική.

Βρέτος, Μαργαρίτης Παπαχρήστου. (1800 - 
δεκαετία του 1860).

Μουσικός που έφερε και την επωνυμία ο 
Δροβιανίτης, από την πατρίδα του. Το 

1860 εξέδωσε Θεωρητικό της μουσικής και
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βρέτος Βυζαντινή

πρακτική πραγματεία.

Βροκίνης, Λαυρέντιος. (Κέρκυρα, 1847 - 
1911).

Ιστορικός συγγραφέας, βιογράφος και 
λόγιος. Καθηγητής της αυτοκράτειρας Ελι

σάβετ της Αυστρίας, ύστερα από τον Κων. 
Χριστομάνο. Έγραψε: «Περί των ετησίως 
τελουμένων εν Κέρκυρα λιτανειών του Αγίου 
Σπυρίδωνος και της εν έτει 1716 πολιορκίας 
της Κέρκυρας» (1887), κ.ά.

Βρυέννιος, Μανουήλ. (14ος αι ).

Ενας από τους μεγαλύτερους θεωρητικούς 
της βυζαντινής μουσικής, ο οποίος απε- 

τέλεσε τη σημαντικότερη αφορμή για τις 
έρευνες γύρω από τη βυζαντινή μουσική. Στο 
έργο του, στο οποίο στηρίχτηκαν οι μεταγε
νέστεροι ερευνητές της εκκλησιαστικής 
μουσικής, φαίνεται καθαρά η σχέση ανάμεσα 
στην αρχαία και στη βυζαντινή μουσική. Οι 
θεωρίες των νεωτέρων θεωρητικών για τους 
αρχαίους, συμφωνούν με την αντίστοιχη του 
Βρυεννίου, διότι όλοι δέχονται τον αριθμό 
των οκτώ ήχων και τη διάκρισή τους σε κύρι
ους και πλάγιους. Αφησε ένα σημαντικό έργο 
με τίτλο «Αρμονικά» που εξεδόθη στα ελλη
νικά και στα λατινικά.

Βυζαντινή Γυναικεία Χορωδία Ωδείου 
«Σκαλκώτα».
Βλέπε λ. Χορωδία Ωδείου «Σκαλκώτα», Βυ
ζαντινή Γ υναικεία.

Βυζαντινή Μουσική.

Είδος της μουσικής με το οποίο εκπροσω
πείται η εκκλησιαστική μουσική της Ανα

τολής, ύστερα από την επικράτηση του Χρι
στιανισμού. Η ονομασία της οφείλεται στο ότι 
αναπτύχθηκε στο Βυζάντιο. Οι απόψεις που 
έχουν κατά καιρούς γραφεί σχετικά με την 
αφετηρία της είναι πολλές και διαφορετικές. 
Αλλοι μελετητές βρίσκουν ότι ξεκινά (όπως 
και η θρησκευτική μουσική της Δυτικής 
Εκκλησίας) από την εκκλησιαστική μουσική 
των Ιεροσολύμων, που θεωρείται ότι προέρ

χεται από την εβραϊκή μουσική της περιοχής, 
άλλοι πιστεύουν στην ελληνιστική προέ
λευσή της κ.λπ. Εξετάζοντας όλες τις από
ψεις θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε ως πιθα
νότερη την άποψη ότι η βυζαντινή μουσική, 
όσο και η μουσική της Δυτικής Εκκλησίας, 
έχουν κοινή προέλευση από την παλαιοχρι
στιανική μουσική που καλύπτει την Αντιόχεια, 
τα Ιεροσόλυμα και την Αλεξάνδρεια.
Για την παλαιοχριστιανική μουσική και ειδικό
τερα τη μουσική του Βυζαντίου, έως τον 5ο 
αιώνα, οι γνώσεις μας είναι περιορισμένες. 
Το μόνο μουσικό χειρόγραφο που εσώζετο 
είναι ο πάπυρος της Οξυρρύγχου του 3ου 
αιώνα. Μολονότι είναι γραμμένο στην αρχαία 
ελληνική μουσική και δεν ανήκει στην επίσημη 
Εκκλησία αλλά σε κάποια αίρεση, το χειρό
γραφο αυτό μας δείχνει ότι ένα νέο ύφος είχε 
γεννηθεί, που βρίσκεται πιο κοντά στην κατο
πινή γνωστή μας βυζαντινή μουσική παρά 
στην αρχαία.
Μετά τον πάπυρο της Οξυρρύγχου δεν βρί
σκουμε αναγνώσιμα χειρόγραφα, παρά μόνον 
τον 9ο και 10ο αιώνα. Τα χειρόγραφα όμως 
αυτά αποτελούν πλουσιότατη πηγή για την 
μελέτη της βυζαντινής μουσικής.
Η βυζαντινή βρίσκεται πιο κοντά στην αρχαία 
παράδοση από ότι η δυτική και διατήρησε πιο 
στενούς δεσμούς με την αρχαία ελληνική 
μουσική. Υπήρξε πάντοτε μονόφωνη. Το μόνο 
αρμονικό στοιχείο της είναι το «Ίσον», δηλα
δή ένας κύριος φθόγγος της κλίμακας (πρώ
τη, τέταρτη ή πέμπτη βαθμίδα), που κρατιέται 
κατά τη διάρκεια μιας μελωδικής γραμμής και 
μετακινείται σε άλλον κύριο φθόγγο, ανάλο
γα με την περίπτωση.
Ο μονοφωνικός χαρακτήρας της, οφείλεται 
στην ανατολική της καταγωγή και ιδιαίτερα 
στην αρχαιοελληνική, της οποίας ακολούθη
σε την τεχνική και το ιστορικό ύφος. 
Νεώτεροι λόγοι (αντίδραση στην δυτική πο
λυφωνία, αντιθέσεις μεταξύ Ορθοδόξου και 
Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας κ.λπ.) συνετέλε- 
σαν στην εντονότερη προσήλωση της Βυ
ζαντινής Μουσικής στο μονοφωνικό ιδίωμα. 
Έτσι, η βυζαντινή μουσική δεν μας κληροδό-
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τησε μια πολυφωνική μουσική, αλλά μας άφη
σε ένα μελωδικό θησαυρό ασύγκριτο σε 
έκφραση και ρυθμική ποικιλία, που, μαζί με το 
δημοτικό τραγούδι, θα αποτελόσουν τις δύο 
πηγές της νεοελληνικής μουσικής.
Η βυζαντινή μουσική αποκλείει επίσης την 
ενόργανη συνοδεία. Στους βυζαντινούς χρό
νους χρησιμοποιούσαν το «Εκκλησιαστικόν 
Οργανον» και μέσα στην εκκλησία ακόμη, 
αλλά μόνο για εκγύμναση του χορού. Το πρώ
το Όργανο που έγινε γνωστό στη Δύση, ήταν 
ένα δώρο του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου 
Κοπρωνύμου προς τον βασιλιά των Φράγκων 
Πιπίνο (9ος αιώνας). Το Εκκλησιαστικό Όργα
νο ή απλώς Όργανο (παλαιότερος τύπος του 
οποίου ήταν η Ύδραυλις*), ήταν σε χρήση 
στο Βυζάντιο μέχρι την πτώση της Κω
νσταντινουπόλεως. Στην αρχή όλο το εκ
κλησίασμα έψαλλε μαζί τους ύμνους. Αργό
τερα, όμως, ήρθε από την Εκκλησία της 
Αντιόχειας η αντιφωνία, το χώρισμα δηλαδή 
του εκκλησιάσματος σε δύο χορούς. Με το 
πέρασμα του χρόνου δημιουργούνται οι ψάλ
τες.
Ένα χαρακτηριστικό της βυζαντινής μουσικής 
είναι η «χειρονομία», οι κινήσεις δηλαδή του 
χεριού από τον κορυφαίο του χορού για υπό
δειξη του χρόνου, των χρωματισμών κ.λπ.
Τα κύρια συστήματα γραφής της βυζαντινής 
μουσικής ήταν: α) το εκφωνητικό (4ος αι.), 
που περιλάμβανε σημεία σύμφωνα με την 
εκφώνηση της μελωδίας και β) το σύστημα 
της νευματικής γραφής, που τελικά καθιερώ
θηκε και αναπτύχθηκε.
Οι κλίμακες της βυζαντινής μουσικής λέγονται 
«ήχοι» και είνσ οκτώ, τέσσερις αυθεντικοί και 
τέσσερις πλάγιοι. Τα ονόματα των φθόγγων 
δόθηκαν από τον Χρύσανθο τον Προύσσης*, 
τον 19ο αι., και στηρίζονται πάνω στα πρώτα 
γράμματα του αλφαβήτου: πΑ, Βου, Γα, Δι, κΕ, 
Ζω, νΗ, πΑ (ρε, μι, φα, σολ, λα, σι, ντο, ρε).
Ο μεγαλύτερος υμνογράφος της Εκκλησίας 
μας είναι ο Ρωμανός ο Μελωδός*, ο Πίνδα
ρος της εκκλησιαστικής μουσικής και ποιήσε- 
ως, όπως επονομάσθηκε. Μια ξεχωριστή 
μορφή είναι ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός* (8ος

αι.), ο δημιουργός της «Οκτωήχου», μιας κωδι
κοποίησης δηλαδή των ύμνων του έτους 
στους οκτώ ήχους.
Άλλοι υμνογράφοι της εποχής είναι ο Κοσμάς 
ο Μελωδός*, ο Πατριάρχης Φώτιος*, η Κασ
σιανή* και οι αδελφοί Στουδίτες, Θεόδωρος* 
και Ιωσήφ* (9ος αι.). Αργότερα εμφανίζονται 
και αξιόλογοι θεωρητικοί της βυζαντινής 
μουσικής, όπως ο Ιωάννης Κουκουζέλης* και 
ο Γεώργιος Παχυμέρης* (13ος αι.) και ο 
Μανουήλ Βρυέννιος* (14ος αι.). Οι δύο 
τελευταίοι έγραψαν και άξιόλογες μελέτες 
για την αρχαία ελληνική μουσική. Μετά την 
πτώση της Κωνσταντινουπόλεως συναντού
με αρκετούς υμνογράφους, σημαντικότερος 
από τους οποίους υπήρξε ο Πέτρος ο Πελο- 
ποννήσιος* ή Λαμπαδάριος. Στον 19ο αιώνα 
αναφέρουμε τον Χρύσανθο τον Προύσσης, ο 
οποίος εξέδωσε το Μέγα Θεωρητικό της 
Βυζαντινής Μουσικής, και τον Χουρμούζιο 
τον Χαρτοφύλακα*.
Η βυζαντινή μουσική, κατ’ εξοχήν ωδική, 
φέρουσα το μέλος και τον λόγο σε αναπό
σπαστη σύνθεση, επεβλήθη στην Ορθόδοξη 
Λατρεία κατοχυρωμένη από τους κανόνες 
των Πατέρων και γενικά την Ιερά Παράδοση.

Βυζαντινή Πειραματική Χορωδία Αγρίνιου.
Βλέπε λ. Χορωδία Αγρίνιου, Βυζαντινή Πειρα

Βυζαντινή Χορωδία Αγίου Κοσμά του Αιτω- 
λού Ν. Φιλαδέλφειας.
Βλέπε λ. Χορωδία Αγίου Κοσμά του Αιτωλού 
Ν. Φιλαδέλφειας, Βυζαντινή.

Βυζαντινή Χορωδία Αθηνών.
Βλέπε λ. Χορωδία Αθηνών, Βυζαντινή

Βυζαντινή Χορωδία Αριστείδου Μπουχά- 
γιερ.
Βλέπε λ. Χορωδία Αριστείδου Μπουχάγιερ, 
Βυζαντινή.

Βυζαντινή Χορωδία Αττικής.
Βλέπε λ. Χορωδία Αττικής, Βυζαντινή.

ματική.
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Βυζαντινή Χορωδία Βόλου
Βλέπε λ. Χορωδία Βόλου, Βυζαντινή.

Βυζαντινή Χορωδία Γρηγόρη Νταραβάνο- 
γλου.
Βλέπε λ. Χορωδία Γρηγόρη Νταραβάνογλου, 
Βυζαντινή.

Βυζαντινή Χορωδία Ιερός Μητροπόλεως 
Βελγίου.
Βλέπε λ. Χορωδία Ιερός Μητροπόλεως Βελ
γίου, Βυζαντινή.

Βυζαντινή Χορωδία Καρδίτσας.
Βλέπε λ. Χορωδία Καρδίτσας, Βυζαντινή.

Βυζαντινή Χορωδία Κέρκυρας.
Βλέπε λ. Χορωδία Κερκύρας, Βυζαντινή.

Βυζαντινή Χορωδία Κώστα Ζορμπά.
Βλέπε λ. Χορωδία Κώστα Ζορμπά, Βυζαν
τινή.

Βυζαντινή Χορωδία Κωνσταντίνου Κατσούλη.
Βλέπε λ. Χορωδία Κωνσταντίνου Κατσούλη, 
Βυζαντινή.

Βυζαντινή Χορωδία Μητροπολιτικού Ναού 
Πατρών.
Βλέπε λ. Χορωδία Μητροπολιτικού Ναού 
Πατρών, Βυζαντινή.

Βυζαντινή Χορωδία «Νέου Κύκλου Κωνσταν- 
τινουπολιτών».
Βλέπε λ. Χορωδία «Νέου Κύκλου Κωνσταντι- 
νουπολιτών», Βυζαντινή.

Βυζαντινή Χορωδία Πανελληνίου Συνδέ
σμου Ιεροψαλτών «Ρωμανός ο Μελωδός και 
Ιωάννης ο Δαμασκηνός».
Βλέπε λ. Χορωδία Πανελληνίου Συνδέσμου 
Ιεροψαλτών «Ρωμανός ο Μελωδός και Ιωάν
νης ο Δαμασκηνός», Βυζαντινή.

Βυζαντινή Χορωδία Παύλου Φόρτωμά.
Βλέπε λ. Χορωδία Παύλου Φόρτωμά, Βυζαντι
νή.

Βυζαντινή Χορωδία Πνευματικού Κέντρου 
Δήμου Μοσχάτου.
Βλέπε λ. Χορωδία Πνευματικού Κέντρου 
Δήμου Μοσχάτου, Βυζαντινή.

Βυζαντινή Χορωδία πρώην Αστυνομίας 
Πόλεων Πατρών.
Βλέπε λ. Χορωδία πρώην Αστυνομίας Πόλε
ων Πατρών, Βυζαντινή.

Βυζαντινή Χορωδία Συλλόγου Ιεροψαλτών 
Αργολίδος «Ιάκωβος Ναυπλιώτης».
Βλέπε λ. Χορωδία Συλλόγου Ιεροψαλτών 
Αργολίδος «Ιάκωβος Ναυπλιώτης», Βυζαντινή.

Βυζαντινή Χορωδία Συλλόγου Μουσικοφί- 
λων Κωνσταντινουπόλεως.
Βλέπε λ. Χορωδία Συλλόγου Μουσικοφίλων 
Κωνσταντινουπόλεως, Βυζαντινή.

Βυζαντινή Χορωδία Υπουργείου Πολιτισμού.
Βλέπε λ. Χορωδία Υπουργείου Πολιτισμού, 
Βυζαντινή.

Βυζαντινή Χορωδία Χαλανδρίου.
Βλέπε λ. Χορωδία Χαλανδρίου, Βυζαντινή.

Βυζαντινοί Υμνωδοί, οι.
Βλέπε λ. Χορωδία «Οι Βυζαντινοί Υμνωδοί».

Βυζαντινός Εκκλησιαστικός Χορός Καθεδρι
κού Ναού Λευκωσίας Κύπρου.
Βλέπε λ. Χορός Καθεδρικού Ναού Λευκωσίας 
Κύπρου, Βυζαντινός Εκκλησιαστικός.

Βυζαντινός Χορός Εκκλησιαστικών Ύμνων 
και Δημοτικών Τραγουδιών Συλλόγου Καπ- 
παδοκών Ν. Ροδόπης «Ο Μέγας Βασίλειος».
Βλέπε λ. Χορός Εκκλησιαστικών Ύμνων και 
Δημοτικών Τραγουδιών Συλλόγου Καππαδο- 
κών Ν. Ροδόπης «Ο Μέγας Βασίλειος», 
Βυζαντινός.

Βυζαντινός Χορός Ιερού Ναού Αγίας Βαρβά
ρας Τριπόλεως.
Βλέπε λ. Χορός Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας 
Τριπόλεως, Βυζαντινός.
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Βυζαντινός Χορός Μητροπολιτικού Ναού 
Πειραιώς.
Βλέπε λ. Χορός Μητροπολιτικού Ναού Πει
ραιώς, Βυζανπνός,

Βυζαντινός Χορός Πολυφωνικής Χορωδίας 
Πάτρας.
Βλέπε λ. Χορός Πολυφωνικής Χορωδίας 
Πάτρας, Βυζαντινός.

Βυζαντινός Χορός Συλλόγου Φίλων Βυζαντι
νής Μουσικής Νομού Καβάλας.
Βλέπε λ. Χορός Συλλόγου Φίλων Βυζανιινής 
Μουσικής Νομού Καβάλας, Βυζανπνός.

Βυζαντινός Χορός Συνδέσμου Ιεροψαλτών 
Φθιώτιδας «Ιωάννης ο Δαμασκηνός».
Βλέπε λ. Χορός Συνδέσμου Ιεροψαλτών Φθιώ
τιδας «Ιωάννης ο Δαμασκηνός», Βυζαντινός.

Βυζάντιος, Αλέξανδρος.
Βλέπε λ. Αλέξανδρος ο Βυζάντιος.
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Βυζάντιος, Δημήτριος.
Βλέπε λ. Δημήτριος ο Βυζάντιος.

Βυζάντιος, Ιωάννης.
Βλέπε λ. Ιωάννης ο Βυζάντιος,

Βυζάντιος, Κωνσταντίνος.
Βλέπε λ. Κωνοιαντίνος ο Βυζάνιιος,

Βυζάντιος, Λέων.
Βλέπε λ. Λέων ο Βυζάντιος.

Βυζάντιος, Μανουήλ.
Βλέπε λ. Μανουήλ ο Βυζάντιος.

Βυζάντιος, Ονούφριος.
Βλέπε λ. Ονούφριος ο Βυζάν ιιος.

Βυζάντιος, Πέτρος.
Βλέπε λ. Πέτρος ο Βυζάντιος.



"Ο Άρχων Μιχαήλ". Τοιχογραφία της αριστερής κόγχης του Ναϊδρίου Παλαιοπαναγιάς (Κοίμηση 
Θεοτόκου) Παιανίας. Μεταφορά (μελέτη) Αμαλίας Παρασκευοπούλου.



Γαβαλάς, Χαράλαμπος. (Αγιος Θωμάς Ηρα
κλείου Κρήτης, 1934 -).

Πρωτοψάλτης στον I. Ναό Μεταμορφώσε- 
ως του Σωτήρος στη Νέα Σάντα Κιλκίς, 

με προϋπηρεσία σε πολλούς ναούς της Κρή
της. Σπούδασε στην Εκκλησιαστική Σχολή 
Χανιών (βυζαντινή μουσική από τον Νικ. 
Δασκαλάκη*) και στο Φροντιστήριο Βυζαντι
νής Εκκλησιαστικής Μουσικής «Ο Άγιος 
Δημήτριος» στη Θεσσαλονίκη. Διδάσκει βυ
ζαντινή μουσική.

Γαβαλάς, Χρήστος. (Παιανία, 1940 -).

Ιεροψάλτης, που δετέλεσε και Πρωτοψάλ
της στον I. Ναό Γεννήσεως Χριστού Παια- 

νίας. Φοίτησε στην Εκκλησιαστική Ιερατική 
Σχολή και στο Ελληνικό Ωδείο.

Γαβριηλάσκου, Μιχαήλ. (19ος - 20ός αι.).

Αναφέρεται ως Πρωτοψάλτης (1888) στον 
I. Ναό Αγίου Γεωργίου στο Τσεγκέλκιοί. 

(Κωνσταντινούπολη) π.σ.δ.

Γαβριηλίδης, Γεώργιος. (1897 -1956).

Πρωτοψάλτης, ιδιαίτερα καλλίφωνος. Υπη
ρέτησε επί τριάντα περίπου έτη στον 

Καθεδρικό Ναό Εισοδίων της Θεοτόκου 
Σταυροδρομιού (Πέραν, Κωνσταντινουπόλε
ως). Δίπλα του έψαλλαν πολλοί ιεροψάλτες, 
οι οποίοι αργότερα διέπρεψαν.

Γαβριηλίδης, Δημήτριος. (1900-1959).

Κύπριος Ιερέας, Πρωτοψάλτης και μουσι
κοδιδάσκαλος, ο οποίος διδάχθηκε τη 

βυζαντινή μουσική από τον πατέρα του, 
Χαράλαμπο Γαβριηλίδη* και από τον Στυλ. 
Χουρμούζιο*.
Διαδέχθηκε τον πατέρα του ως Πρωτοψάλ
της στον I. Ναό Αγίου Νικολάου Βαρωσίων, 
(1929-1939) μέχρι το 1939, διδάσκοντας 
συγχρόνως βυζαντινή μουσική. Το 1939 χει
ροτονήθηκε Ιεροδιάκονος και το 1950 ήλθε 
στην Αθήνα, όπου και ανέλαβε καθήκοντα 
Ιερέως στον I. Ναό Αγίου Κωνσταντίνου.

Γαβριηλίδης, Περικλής. (19οςαι.).

Πατέρας του Γ. Γαβριηλίδη*, του οποίου 
υπήρξε και ο δάσκαλος της βυζαντινής 

μουσικής. Αναφέρεται ως Πρωτοψάλτης στην 
Κωνσταντινούπολη.

Γαβριηλίδης, Χαράλαμπος. (1874 - 1948).

Κύπριος Πρωτοψάλτης και μουσικοδιδά
σκαλος, μαθητής του Στυλ. Χουρμουζί- 

ου*. Το 1892 ανέλαβε καθήκοντα Πρωτοψάλ
του στον I. Ναό Αγίου Νικολάου Βαρωσίων, 
όπου παρέμεινε έως το 1929, όταν και απε- 
χώρησε λόγω παθήσεως των οφθαλμών του. 
Συγχρόνως δίδασκε βυζαντινή μουσική.

Γαβριήλ ο Ιερομόναχος. (14ος - 15ος αι.).

Ιερομόναχος, φιλόσοφος και υμνογράφος, 
που συνέγραψε το εγχειρίδιο «Τι εστί ψαλ

τική και περί της ετυμολογίας των σημαδίων
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ταύτης». Συνέθεσε και «τόνισε» ύμνους στην 
αρχαία ελληνική παρασημαντική.

Γάιος, Πρεσδύτερος Ρώμης. (2ος αι.).

Ρωμαίος νομικός, του οποίου μόνον το 
όνομα είναι γνωστό και σχεδόν τίποτε 

από τη ζωή του. Τα σημαντικότερα έργα του 
είναι ένα σχόλιο της Δωδεκαλέκτου, ένα σχό
λιο του «Εδίκτου» (=διάταγμα) του Πραίτωρα 
της Ρώμης, ένα σχόλιο του επαρχιακού «Εδί
κτου» και πάνω απ' όλα οι περίφημες Εισηγή
σεις του (εκτενής έκθεση του ρωμαϊκού ιδιω
τικού δικαίου).
Ο Γάιος έγραψε ότι με τους ύμνους, που 
ήταν σε χρήση στην αρχαία Εκκλησία, υμνο
λογείτο η θεότητα του Υιού του Θεού.

Γαϊτανάκης, Θεόδωρος.

Πρωτοψάλτης των αρχών του αιώνα, που 
υπηρέτησε επί σειρά ετών στην I. Μονή 

Ζωοδόχου Πηγής (Βαλουκλή) όπου και πέθα- 
νε.

Γαϊτάνη, Χριστίνα.

Σύγχρονη Ψάλτρια στον Αγιο Στέφανο 
Αττικής. Μαθήτρια του Μανώλη Χατζη- 

μάρκου*, κάτοχος πτυχίου και διπλώματος 
βυζαντινής μουσικής.

Γαϊτανίδης, Κωνσταντίνος. (Άνω Ζερβοχώρι 
Ημαθίας, 1940 -).

Πρωτοψάλτης του Μητροπολιτικού Ναού 
Κιλκίς, από το 1966, με προϋπηρεσία 

στον I. Ναό Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου 
Θεσσαλονίκης (Λαμπαδάριος 1959-1960) και 
στον Μητροπολιτικό Ναό Κομοτηνής (1962
1966). Διδάχθηκε τη βυζαντινή μουσική αρχι
κά κοντά στον Χαρίτωνα Παπαδόπουλο*, και 
στη συνέχεια κοντά στον Αθαν. Καραμάνη*. 
Το 1980 έλαβε το πτυχίο του Ιεροψάλτου από 
το Μακεδονικό Ωδείο Θεσσαλονίκης και το 
1988 το δίπλωμα Καθηγητού της βυζαντινής 
μουσικής από το Εθνικό Ωδείο Αθηνών. 
Ιδρυτικό μέλος και Πρόεδρος του Συλλόγου 
Ιεροψαλτών Κιλκίς «Πέτρος ο Γλυκύς». 
Διευθυντής της Σχολής Βυζαντινής Μουσι

κής του Συλλόγου, έχει συγκροτήσει χορωδία 
με την οποία εμφανίστηκε σε διάφορα φεστι- 
βάλς χορωδιών.

Γ αλάνης, Αναστάσιος. (20ός αι.).

Αναφέρεται (1963) ως Πρωτοψάλτης στο 
Πέραμα, π.σ.δ.α.

Γ αλάνης, Δημήτριος.

Σύγχρονος Πρωτοψάλτης I. Ναού Αγίας 
Βαρβάρας Πατρών. Μαθητής του Σ. 

Γ εωργακόπουλου*.

Γαλιάτσος, Ιωάννης. (Δελιανά Κισσάμου 
Χανίων, 1932 -).

Πρωτοψάλτης στον I. Ναό Αγίου Νικολάου 
Σπλάντζας, από το 1986, με προϋπηρε

σία και σε άλλους ναούς των Χανίων (από το 
1966). Ελαβε μαθήματα βυζαντινής μουσικής 
από τον Νικ. Δασκαλάκη*. Σήμερα είναι 
συνταξιούχος Καθηγητής θεολόγος.

Γαλιώτος, Κωνσταντίνος. (Τρίπολη, 1940 -).

Πρωτοψάλτης στον I. Ναό Αγίας Βαρβάρας 
Τριπόλεως, από το 1964 και Χοράρχης 

πολυμελούς χορού. Διευθυντής και Καθηγητής 
της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της I. 
Μητροπόλεως Μανπνείας και Κυνουρίας, 
(παράρτημα Ωδείου Πειραιώς).
Πτυχιούχος βυζαντινής μουσικής του Εθνικού 
Ωδείου Αθηνών, διπλωματούχος βυζαντινής 
μουσικής του Ωδείου Πειραιώς και πτυχιούχος 
του Ανωτέρου Εκκλησιαστικού Φροντιστηρίου 
της Ριζαρείου Σχολής, της Παντείου και της 
Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσ
σαλονίκης. Υπηρετεί και ως μόνιμος διοικητι
κός υπάλληλος (Γραμματέας) της ανωτέρω 
Μητροπόλεως.

Γ άμος.

Μυστήριο της Χριστιανικής Εκκλησίας, 
κατά το οποίο τελείται η σύζευξη άνδρα 

και γυναίκας.

Γαρδέλης, Νικόλαος. (Μαγούλα Νεοχωρίου 
Αιτωλίας, 1900 - 1987).
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Ιεροψάλτης, μαθητής του Πρωτοψάλτου και 
μουσικοδιδάσκαλου Γρηγορίου Γαρδέλη. 

Υπηρέτησε σε πολούς ναούς της περιοχής.

Γελαδάρης, Γεώργιος. (Τρίκαλα, 1948 -).

Ιεροψάλτης στον I. Ναό Αγίων Αναργύρων 
Βόλου, π.σ.δ.α.

Γέμελος, Γεώργιος. (;-1972).

Ιεροψάλτης, γιός του Δημ. Γεμέλου* και 
μαθητής του Ιεροψάλτου Γ. Βινάκη*. Υπηρέ

τησε από το 1930 έως το 1971 σε ναούς της 
Χίου, όπως στον I. Ναό Παναγίας Ερυθειανής 
(1930 -1942) και κατά διαστήματα στον Καθε
δρικό Ναό Αγίου Γεωργίου Βροντάδου, στον 
οποίο υπηρέτησε και ως Εκκλησιαστικός Σύμ
βουλος. Εχει συνθέσει μουσικά μαθήματα, 
ανέκδοτα ακόμη, και υπήρξε επί σειρά ετών 
διευθυντής της εφημερίδας «Τα Νέα του 
Βροντάδου».

Γέμελος, Δημήτριος. (; 1953).

Ιεροψάλτης, στον Καθεδρικό Ναό Βροντά
δου Χίου, όπου υπηρέτησε πάνω από 60 έτη 

(1883 - 1945). Ήταν μαθητής των Ιεροψαλτών 
Νικολάου Παυλάκη και Δημητρίου Τελλή*.

Γένεσις.

Το πρώτο βιβλίο της Πεντατεύχου και γενι
κότερα της Παλαιός Διαθήκης, που αρχί

ζει με τη δημιουργία του κόσμου και του 
ανθρώπου, περιέχει τα πρώτα συμβάντα της 
ζωής του ανθρώπου (Κατακλυσμός, Πύργος 
της Βαβέλ, διασπορά των φυλών) και την 
αρχή της ιστορίας του εβραϊκού λαού και 
τελειώνει με τον θάνατο του Ιωσήφ.

Γ εννάδιος Β' - Γ εώργιος ο Σχολάριος. (1400; 
-1472).

Ο πρώτος μετά την Αλωση Πατριάρχης 
Κωνσταντινουπόλεως, όπου γεννήθηκε 

και μορφώθηκε. Υπήρξε φαινόμενο πολυμα- 
θείας και βαθύς γνώστης της θύραθεν και της 
εκκλησιαστικής παιδείας. Σπούδασε θεολο
γία, φιλοσοφία και νομικά, και σταδιοδρόμησε 
αρχικά ως δάσκαλος και στη συνέχεια ως 
δικηγόρος. Η ραγδαία του άνοδος άρχισε

γύρω στα 1430, ως ανώτατος δικαστικός και 
σύμβουλος του αυτοκράτορος Ιωάννου Η' 
Παλαιολόγου*. Απ’ αυτές τις θέσεις έπαιξε 
σπουδαίο ρόλο στο σημαντικότερο τότε 
πολιτικο-θρησκευτικό ζήτημα που συνετά- 
ρασσε την κοινωνία του Βυζαντίου, το ζήτημα 
της ενώσεως των Εκκλησιών. Το 1445 ήρθε 
σε ρήξη με τον αυτοκράτορα και παραιτήθηκε 
από τη θέση του, ενώ το 1450 έγινε Μοναχός 
στη Μονή Χαρσιανίτου της Κωνσταντινουπό
λεως, λαμβάνοντας το όνομα Γ εννάδιος (το 
αρχικό του ήταν Γεώργιος Σχολάριος ή 
Κουρτέσης). Από το 1454 έως το 1466, τρεις 
φορές ανέβηκε στον Πατριαρχικό θρόνο και 
τρεις φορές παραιτήθηκε, μπροστά στα τερά
στια προβλήματα που δημιουργούσε η τουρκι
κή κατάκτηση. Τελικά αποσύρθηκε στη Μονή 
του Προδρόμου κοντά στις Σέρρες, όπου 
έζησε τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής του 
συγγράφοντας. Τα έργα του, που εκδόθηκαν 
σε οκτώ τόμους (Παρίσι 1928 - 1936), διακρί- 
νονται σε ρητορικά, δογματικά, πολεμικά, 
φιλοσοφικά, ποιμαντικά, ασκητικά, λειτουργι
κά, μεταφραστικά (μετέφρασε Λατίνους 
συγγραφείς), γραμματικά κ.ά. Εγραψε ακόμα 
πλήθος επιστολών και λόγων.

Γεννάδιος ο Μοναχός, (περ. 1790 - 1869).

Μοναχός και Πρωτοψάλτης από τη Ραιδε- 
στό Θράκης, μαθητής των Γρηγορίου 

Λευίτου*, Χρυσάνθου Προύσσης* και 
Χουρμουζίου του Χαρτοφύλακος*. Πρωτο
ψάλτης στο Μεγάλο Ναό της Αναστάσεως 
στα Ιεροσόλυμα, διακρίθηκε για τη μεγάλη 
του φωνή. Μελοποίησε ωδές, ύμνους και ένα 
μακρύ και έντεχνο εγκώμιο στον Πατριάρχη 
Κύριλλο* Β' των Ιεροσολύμων, σε ήχο Δ.

Γένος.

Μια οικογένεια ήχων, οι οποίοι ακο
λουθούν τα ίδια ή συγγενικά διαστήματα 

στις κλίμακές τους. Τα γένη είναι τρία: το δια
τονικό, το χρωματικό και το εναρμόνιο.
Από αυτά, τα δύο πρώτα υποδιαιρούνται σε 
δύο χρόες το καθένα —  μαλακή και σκληρή —  
ενώ το τρίτο δεν έχει υποδιαίρεση. Τα γένη 
είναι γνωστά, με τα ίδια ονόματα, από τη
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μουσική των αρχαίων Ελλήνων. Έχουν κοινό 
γνώρισμα ότι χρησιμοποιούν κλίμακα που 
αποτελείται από δύο όμοια τετράχορδα (βαρύ 
και οξύ), διαζευγμένα με μείζονα τόνο. Για να 
σχηματισθεί το τετράχορδο ενός γένους, οι 
μεν άκροι φθόγγοι του τετραχόρδου (Πα και 
Δι, Κε και Πα') μένουν σταθεροί και ονομάζον
ται «εστώτες», οι δε διάμεσοι (Βου και Γα, Ζω 
και Νη) μετακινούνται, ανάλογα με το γένος, 
και λέγονται «κινούμενοι».

Γένος διατονικόν.

Η ονομασία του προέρχεται πιθανώς από 
το ρ. διατείνω=τεντώνω, επειδή στις δια

τονικές μελωδίες οι χορδές των οργάνων 
λαμβάνουν τη μεγαλύτερη διάταση.
Διατονικό είναι το γένος του οποίου η κλίμα
κα περιλαμβάνει ελάσσονα, ελάχιστο και μεί
ζονα τόνο σε κάθε τετράχορδο. Π.χ. το 
τετράχορδο Πα Βου Γα Δι ανήκει στο διατονι
κό γένος, όταν το διάστημα Πα Βου είναι 
ελάσσων τόνος (10), το Βου Γα ελάχιστος 
τόνος (8) και το Γα Δι μείζων τόνος (12). Η 
σειρά των ανωτέρω διαστημάτων μπορεί να 
μεταβάλλεται. Π.χ. ζω νη Πα Βου (ελάχιστος, 
μείζων, ελάσσων τόνος) ή νη Πα Βου Γ α (μεί
ζων, ελάσσων, ελάχιστος τόνος).
Το διατονικό γένος είναι το αρχαιότερο και 
φυσικότερο και λαμβάνεται ως βάση για τον 
σχηματισμό και των άλλων γενών. Γ Γ αυτό και 
η κλίμακά του ονομάζεται «κλίμαξ φυσική».

Γένος εναρμόνιον.

Είναι το γένος του οποίου η κλίμακα περι
λαμβάνει, σε κάθε τετράχορδο, δύο μεί- 

ζονες τόνους και ένα ημίτονον*. Στην εναρμό- 
νιο κλίμακα έχουμε μία δίεση στο βαρύ 
τετράχορδο επί του φθόγγου Βου και μία ύφε
ση στο οξύ τετράχορδο επί του Ζω. Ετσι τα 
δύο τετράχορδα, Πα Βου Γα Δι - Κε Ζω Νη Πά, 
είναι όμοια ως προς τα διαστήματα αλλά δια
φέρουν ως προς τη διάταξη των διαστημάτων.

Γένος Χρωματικόν.

Η ονομασία του οφείλεται στο ότι δίνει την 
εντύπωση ζωηρού χρώματος. Το χρωμα-

Γεράσιμος

τικό γένος που ονομάζεται και «σύντονος 
χρωματική κλίμαξ», είναι εκείνο του οποίου η 
κλίμακα περιλαμβάνει και διαστήματα μεγαλύ
τερα από τον μείζονα τόνο. Γ ια να σχηματί
σουμε χρωματική κλίμακα με βάση τον Πα, 
πρέπει σε κάθε τετράχορδο να βαρύνουμε 
τον δεύτερο φθόγγο με ύφεση και να οξύ
νουμε τον τρίτο με δίεση.
Εάν παραστήσουμε τα παραγόμενα διαστήμα
τα με αριθμούς, σύμφωνα με τα πορίσματα 
της Πατριαρχικής «Μουσικής Επιτροπής* του 
1881», θα έχουμε: Πα Βου και Κε Ζω (6), Βου 
Γ α και Ζω Νη (20), Γα Δι και Νη Πά (4).

Γ εόμελος, Δημήτριος. (Συκιάδα Χίου, 1951 -).

Πρωτοπρεσβύτερος, Εφημέριος στον I.
Ναό Αγίου Λουκά Βαρβασίου Χίου. Σπού

δασε στη Ριζάρειο Ανωτέρα Εκκλησιαστική 
Σχολή Αθηνών και στο Ποιμαντικό Τμήμα της 
Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθη
νών. Καθηγητής στη Σχολή Βυζαντινής 
Εκκλησιαστικής Μουσικής Χίου, όπου διδά
σκει Τυπικόν και Λειτουργική.

Γεράσιμος ο Αλεξανδρείας. (18ος αι.).

Πατριάρχης Αλεξανδρείας, γεννημένος στη 
Αέρο. «Πολυμαθέστατος και των εκκλη

σιαστικών υποθέσεων ειδημονέστατος», ανέ
λαβε στα 1780 να συνεχίσει την εκκλησιαστική 
ιστορία του Μελετίου Αθηνών και συνέταξε 
σύντομο «Χρονικό». Εγραψε επίσης λόγους, 
ερμηνεύοντας μέρη της Αγίας Γραφής, και 
κανόνες στους Αγίους Αθανάσιο* και Κύριλ
λο*, πατριάρχες Αλεξανδρείας.

Γεράσιμος ο Μικραγιαννανίτης. (αρχή του 
αιώνα -1992).

Μοναχός στο Αγιον Όρος και υμνογρά- 
φος, που έγραψε 40 περίπου τόμους με 

ύμνους και ακολουθίες αγίων. Το έργο του 
τιμήθηκε ιδιαίτερα στην Αμερική, ένα πανεπι
στήμιο της οποίας χάρισε στην αδελφότητα 
των «Γερασιμαίων» μηχάνημα αντιγραφής σε 
μικροφίλμ, για να αντιγράφονται τα έργα του, 
να μεταφέρονται έτσι στην Αμερική και να 
διδάσκονται στο Πανεπιστήμιο. Εγραφε με
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καταπληκτική ευχέρεια κανόνες, ύμνους, 
παρακλήσεις και τροπάρια. Όπως χαρακτηρι
στικά έλεγε ο ίδιος, πιο εύκολα μπορούσε να 
συνθέσει μια ακολουθία, παρά να συντάξει μια 
επιστολή.
Για το τεράστιο έργο του, το Οικουμενικό 
Πατριαρχείο τον ανακήρυξε επισήμως 
«Υμνογράφο της Μεγάλης του Χριστού 
Εκκλησίας» και τιμήθηκε με βραβείο από την 
Ακαδημία των Αθηνών. Μερικά τροπάρια του 
Γερασίμου του Μικραγιαννανίτου μελοποίησε 
ο Διονύσιος Φιρφιρής*.

Γ ερασίμου, Χριστόδουλος. (20ός αι.).

Μουσικός και Πρωτοψάλτης I. Ναού Σωτή- 
ρος Ακανθούς (Κύπρος), π.σ.δ.α.

Γερμάνης, Εμμανουήλ. (Βόλος, 1931 -).

Πρωτοψάλτης στον I. Ναό Εισοδίων της 
Θεοτόκου Βόλου, πτυχιούχος της Σχολής 

Βυζαντινής Μουσικής της I. Μητροπόλεως 
Δημητριάδος.

Γερμάνης, Ηλίας. (Βόλος, 1962 -).

Ιεροψάλτης, πτυχιούχος της Σχολής Βυ
ζαντινής Μουσικής της I. Μητροπόλεως 

Δημητριάδος (μαθητής του Μιχ. Μελέτη*).

Γερμανός Καλλιγάς. (1844 -1896).

Μητροπολίτης Αθηνών από την Κεφαλλο- 
νιά, που αρχικά αποσύρθηκε στη Μονή 

της Πάτμου, όπου έγινε Μοναχός. Αργότερα 
σπούδασε στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης 
και υπηρέτησε διαδοχικά στο Πατριαρχείο 
Αλεξανδρείας και στη Μασσαλία, ως Ιερέας 
της εκεί ελληνικής κοινότητας. Το 1884 εξε- 
λέγη Αρχιεπίσκοπος Κεφαλληνίας και το 
1889 Μητροπολίτης Αθηνών. Το όνομα του 
συνδέθηκε με την ίδρυση διαφόρων θρη
σκευτικών συλλόγων, περιοδικών και Ιερατι
κών σχολών και με την ανέγερση του μητρο- 
πολιτικού μεγάρου της οδού Αγίας Φιλοθέης.

Γ ερμανός Νέων Πατρών. (17ος αι.)

Μελοποιός που καταγόταν από τον Τύρ- 
ναβο και η ακμή του τοποθετείται γύρω 

στα 1670. Έγραψε τροπάρια χερουβικά, κοι

νωνικά, ένα αργό στιχηράριο, μια αργή δοξο
λογία και το περίφημο ποίημα και μέλος «Τον 
ήλιον κρύψαντα», του Επιταφίου. Μελοποίη
σε επίσης έργα παλαιοτέρων συνθετών.

Γ ερμανός ο Βατοπεδινός. (1862 - 1932).

Προηγούμενος στη Μονή Βατοπεδίου του 
Αγίου Όρους, κατά κόσμον Γεώργιος 

Θεοδώρου.
Καταγόταν από τα Σκόπια των Προικοννή- 
σων. Απόφοιτος της Μεγάλης του Γένους 
Σχολής*, πήγε στη Μονή το 1879, εκάρη 
Μοναχός το 1883. Το 1884 χειροτονήθηκε 
Ιεροδιάκονος, το 1898 Ιερομόναχος και την 
ίδια χρονιά προήχθη σε Προηγούμενο. Το 
1914 εξέδωσε στη Θεσσαλονίκη το «Μουσι
κόν Εγκόλπιον της Λειτουργίας» και το «Πο
λυχρονισμοί εις τον Βασιλέα των Ελλήνων 
Κωνσταντίνον». Επίσης συνέγραψε ανέκδο
το «Θεωρητικόν της Βυζαντινής Μουσικής» 
και διάφορα άλλα έργα.

Γ ερμανός ο Κρητικός. (; - 1760).

Ιερομόναχος της Μονής Αγίας Τριάδος 
στον Όλυμπο και σημαντικός μουσικός. 

Ανάμεσα στα έργα του αναφέρεται το «Περί 
Κρητικής Μουσικής».

Γ ερμανός ο Νέος. (13ος αι.).

Αγιος. Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως 
(1222), που έγραψε ιδιόμελα άσματα και 

την Ακολουθία των Αγίων 350 Πατέρων των 
εις την Οικουμενικήν Ζ' Σύνοδον το δεύτε
ρον εν Νίκαια συνελθόντων κατά των εικονο- 
μάχων, εν έτει 787». Η Ακολουθία τους ψάλ
λεται στις 11 Οκτωβρίου, αν τύχει Κυριακή, 
ειδάλλως την πρώτη Κυριακή μετά την 11η 
Οκτωβρίου.

Γ ερμανός ο Ομολογητής. (645 - 740).

Ο πρώτος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλε
ως (715 - 730), που υπήρξε Ομολογής. 

Γ ιός του Πατρικίου Ιουστινιανού, πολέμησε 
τους εικονομάχους και υπερασπίστηκε την 
Ορθοδοξία. Ο Γ ερμανός υπήρξε σημαντικός 
συγγραφέας και εκκλησιαστικός ποιητής. 
Έργα του: Περί αιρέσεων και συνόδων, Διά
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λογοι περί όρου ζωής, Επιστολαί δογματικοί. 
Έγραψε επίσης στιχηρά στη μνήμη αγίων και 
Θεομητορικών εορτών. Η Εκκλησία τιμά τη 
μνήμη του στις 12 Μαΐου.

Γερογιάννης, Θεοχάρης. (19ος - 20ός αι.).

Ιατρός από την Αθήνα, ο οποίος διετέλεσε 
Ιεροψάλτης. Μαθητής του Σταματίου Ζαρ- 

κηνού*, αγωνίστηκε με θέρμη για τη διάδοση 
της βυζαντινής μουσικής.

Γεροντάκης, Γεώργιος. (Τσιτάλια Κυνουρίας,
1947-)·

Πρωτοψάλτης στον I. Ναό Αγίας Αικατερί
νης Κάτω Πετραλώνων Αθηνών, από το 

1981, με προϋπηρεσία στον I. Ναό Αγίου 
Γεωργίου Ν. Ιωνίας (1978 -1981). Υπηρέτησε 
ως Α' Δομέστικος στους I. Ναούς Παναγίτσας 
και Αγίου Νικολάου Καισαριανής, κοντά στο 
δάσκαλό του, Δημ. Μαγούρη*. Σπούδασε 
βυζαντινή μουσική στο Ωδείο Πειραιώς, στο 
Ωδείο Αθηνών και στο Ωδείο «Αριών» Αθη
νών από όπου έλαβε πτυχίο και δίπλωμα. 
Μαθήτευσε επίσης επί τέσσερα χρόνια κοντά 
στον Αλέξ. Τράκα*, με τον οποίο συνεργά- 
σθηκε στην έκδοση κασσετών. Διετέλεσε 
μέλος της Χορωδίας του Θ. Καπαρού* (και 
Δομέστικος του 1965 - 1969) καθώς και στις 
Χορωδίες των Κ. Κατσούλη* και Γ. Τσατσα- 
ρώνη*. Συνεργάζεται από το 1972 με τον Δ. 
Μαγούρη στην εγγραφή κασσετών, καταγρά
φοντας και διασκευάζοντας πλείστα μαθήμα
τα βυζαντινής μουσικής. Ως συγγραφέας, 
ασχολείται και με τη συγγραφή έργων βυ
ζαντινής μουσικής, ειδικότερα δε σχετικών 
με το «μουσικό χρόνο» και τις «μελωδικές 
έλξεις». Είναι κάτοχος πτυχίων φιλολογίας, 
θεολογίας, ιστορίας της αρχαιολογίας (του 
Πανεπιστημίου Αθηνών) και απόφοιτος της 
Σχολής Ελευθέρων Σπουδών Ψυχολογίας 
και Παιδαγωγικής Ψυχολογίας (Κ.Ε.Σ.Ε.Ψ.). 
Υπηρετεί ως Καθηγητής στη Μέση Εκπαί
δευση.

Γ ερόπουλος, Γ εώργιος. (1877 - 1967).

Πρωτοψάλτης και μουσικοδιδάσκαλος, που 
σπούδασε βυζαντινή μουσική πρώτα στο

Γερμανός

Βόλο και στη συνέχεια στην Κωνσταντινού
πολη, στη Μεγάλη του Γένους Σχολή, παρα
κολουθώντας ανελλιπώς το «Πατριαρχικόν 
Ύφος»* της ψαλτικής έκφρασης από τον 
Γεώργιο Βιολάκη* και τον Ιάκωβο Ναυπλιώ- 
τη*. Προσελήφθη ως βοηθός του Λαμπαδαρί- 
ου Γρηγορίου Πασχαλίδη* στον I. Ναό Εισο- 
δίων της Θεοτόκου στο Πέραν, με Πρωτοψάλτη 
τον Ευστράτιο Παπαδόπουλο*. Το 1906 επέ
στρεψε στην Ελλάδα ως Πρωτοψάλτης πολ
λών ναών και από το 1919 του I. Ναού Αγίου 
Ιωάννου Ανακασιάς, όπου έψαλλε επί 40 χρό
νια. Δίδαξε μουσική σε πολλούς μαθητές, 
ανάμεσα στους οποίους ήταν τα παιδιά του 
και τα εγγόνια του.

Γ ερόπουλος, Τρύφων. (1914 - ).

Ιεροψάλτης στον I. Ναό Αγίου Αθανασίου 
Βελεστίνου, μαθητής του πατέρα του, 

Γεωργίου Γεροπούλου*. Υπηρέτησε σε πολ
λούς ναούς ανάμεσα στους οποίους στον 
Άγιο Γεώργιο Αγριάς (47 χρόνια). Δίδαξε τη 
βυζαντινή μουσική σε 50 περίπου μαθητές, 
συμπεριλαμβανομένου και του γιού του, 
Γεωργίου. Έγραψε Λιτή στις Αγίες Σοφία, 
Πίστη, Ελπίδα και Αγάπη με ακροστιχίδα 
«Τρύφων», στιχηρά προσόμοιο, δοξαστικά, 
ύμνους, απολυτίκια, κοντάκια. Μελοποίησε 
ψαλμούς, 40 περίπου ακολουθίες, χερουβικά 
κ.ά.

Γεωργακάκος, Αγαθάγγελος.

Σύγχρονος μουσικός που εργάζεται στο 
Αργοστόλι, γνώστης της βυζαντινής και 

της ευρωπαϊκής μουσικής. Συμμετέχει στα 
πανηγύρια της Κεφαλλονιάς, προσπαθώντας 
για τη διατήρηση και εξέλιξη της Κεφαλλονί- 
τικης μουσικής.

Γ εωργακόπουλος, Σπάρος. (Παγκράτι Καλα
βρύτων, 1927-).

Πρωτοψάλτης στον I. Ναό Αγίου Νικολάου 
Πατρών, από το 1972 και διακεκριμένος 

μουσικοδιδάσκαλος. Διετέλεσε Πρόεδρος 
του Συλλόγου Ιεροψαλτών Πατρών, Χοράρ- 
χης της Χορωδίας του και Καθηγητής στη

Γεωργακόπουλος
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Σχολή Βυζαντινής Μουσικής του Συλλόγου 
(1960 - 1974). Επίσης διετέλεσε Καθηγητής 
βυζαντινής μουσικής στο Απολλώνιο Ωδείο 
Πατρών (Παράρτημα του Απολλώνιου Αθη
νών). Σήμερα διδάσκει στην Οκτώηχο Μουσι
κή Σχολή Πατρών. Εξέδωσε (1986) βιβλίο με 
τίτλο «Ακολουθία των εγκαινίων» με παράρ
τημα μαθημάτων βυζαντινής μουσικής.

Γ εωργακόπουλος, Τάκης. (20ός αι.).

Αναφέρεται (1969) ως Πρωτοψάλτης I.
Ναού Παναγίτας Πλάκας (Αθήνα). Διετέ- 

λεσε Πρόεδρος του Συλλόγου Ιεροψαλτών 
Αθηνών «Ιωάννης ο Κουκουζέλης». π.σ.δ.α.

Γεωργαντίδης, Γεώργιος. (19ος αι ).

Μουσικοδιδάσκαλος του «Ύφους της Κων
σταντινουπόλεως», εκπαιδευτικός και Πρω

τοψάλτης του Μητροπολιτικού Ναού Πατρών.

Γ εωργαντίδης, Φώτιος. (19ος - 20ός αι.).

Πρωτοψάλτης επί εικοσιπενταετίαν της I.
Μητροπόλεως Πατρών, απόφοιτος της 

Μεγάλης του Γένους Σχολής και της Πα
τριαρχικής Μουσικής Σχολής. Γ ιός του Γ εωρ- 
γίου Γ εωργαντίδη*.
Τιμήθηκε με τον τίτλο του Πρωτονοταρίου 
από τον Μητροπολίτη Πατρών Κωνσταντίνο, 
για την τεσσαρακονταπενταετή προσφορά 
του στην εκκλησιαστική μουσική.

Γεωργιάδης, Αλέξανδρος. (19ος - 20ός αι ).

Αναφέρεται (1888) ως Πρωτοψάλτης στον 
I. Ναό Αγίου Νικολάου Γαλατά (Κωνσταν

τινούπολη). π.σ.δ.

Γ εωργιάδης, Βασίλειος. (19ος - 20ός αι).

Ιεροψάλτης στην Κωνσταντινούπολη, μαθη
τής του Γεωργίου του Σαρανταεκκλησιώ- 

του*. Υπηρέτησε στον I. Ναό Αγίας Παρα
σκευής Χάσκιοί.

Γ εωργιάδης, Ελευθέριος. (Κωνσταντινούπο
λη, 1920 -).

Αρχών Λαμπαδάριος της Μεγάλης του Χρι
στού Εκκλησίας, που σπούδασε κοντά 

στους Ιάκωβο Ναυπλιώτη*, Ευστάθιο Βιγγό-

πουλο*, Μιχαήλ Χατζηαθανασίου*, Θεοδόσιο 
Γεωργιάδη*, Ιωάννη Παλάση* και Κωνσταντί
νο Πρίγγο*.
Έψαλλε σε διαφόρους ναούς της Πόλης και 
το 1968, προσελήφθη ως Λαμπαδάριος στον 
Πατριαρχικό Ναό,
Το 1975, η Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού 
Πατριαρχείου, εκτιμώντας τις βαθειές γνώ
σεις και εμπειρίες του, τον εξέλεξε Μέλος 
της Επιτροπής του Τυπικού και της Εκκλησια
στικής Μουσικής. Το 1978 εγκαταστάθηκε 
στη Θεσσαλονίκη.
Ιδρυσε μικρή Χορωδία, που σύντομα εξελί
χθηκε σε 30μελή. Παράλληλα δίδασκε τη 
μουσική σε όλους τους ιεροψάλτες της Χαλ
κιδικής, δημιουργώντας δεύτερη 30μελή 
Χορωδία και κάνοντας τακτικές εμφανίσεις 
σ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Προσφάτως 
έχει διορισθεί χοράρχης στην Χορωδία 
Βυζαντινής Μουσικής των υπαλλήλων του 
Υπουργείου Πολιτισμού στην Αθήνα και 
παράλληλα διδάσκει στη Σχολή Βυζαντινής 
Μουσικής του Ωδείου «Αλεξ Τουρνάισσεν». 
Ο Γ εωργιάδης συγκαταλέγεται ανάμεσα 
στους μεγάλους διδασκάλους της Βυζαντι
νής Μουσικής.

Γ εωργιάδης, Εμμανουήλ. (19ος - 20ός αι.).

Αναφέρεται (1875) ως Πρωτοψάλτης στον 
I. Ναό Αγίου Γεωργίου Ξάνθης, π.σ.δ.

Γεωργιάδης, Θεοδόσιος. (1878 -1962).

Πρωτοψάλτης και μουσικοδιδάσκαλος στην 
Κωνσταντινούπολη, μαθητής του Κυρ. 

Ιωάννου* (Καλογήρου). Γεννημένος στον 
Πύργο Ανατ. Ρωμυλίας πήγε μικρός στην 
Κωνσταντινούπολη και φοίτησε στη Μεγάλη 
του Γένους Σχολή καθώς και στην Πατριαρχι
κή Μουσική Σχολή, στην οποία αργότερα 
(1921 - 1925) δίδαξε μουσική.
Έψαλλε σε αρκετούς κεντρικούς ναούς της 
Κωνσταντινουπόλεως ενώ το 1934 σχημάτι
σε πολυμελή Βυζαντινό Χορό και πραγματο
ποίησε πολλές εμφανίσεις. Το 1936 ήλθε 
στην Αθήνα και δίδαξε στο «Μουσικό Λύκειο 
Αθηνών». Συγκρότησε και εδώ πολυμελή
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Γεωργιάδης Γεώργιος

Βυζαντινό Χορό και αγωνίσθηκε για τη διάδο
ση της βυζαντινής μουσικής στον Ελλαδικό 
χώρο.
Από τα πολλά μελουργήματά του γνωστότε
ρο είναι η σύντμηση του αργού Οκταήχου 
«Θεοτόκε Περθένε» του Πέτρου του Γλυκέ
ος* (Μπερεκέτου). Εχουν εκδοθεί δύο βιβλία 
του στην Αθήνα με τίτλο «Ο Βυζαντινός 
Μουσικός Πλούτος» (1959 και 1963).

Γ εωργιάδης, Θεόδωρος. (19ος - 20ός αι.).

Αναφέρεται (1888) ως Πρωτοψάλτης στον 
I. Ναό της Ευαγγελίστριας Ταταούλων 

(Κωνσταντινούπολη), π.σ.δ.

Γ εωργιάδης, Θρασύβουλος. (1907 - 1977).

Μουσικολόγος, που σπούδασε στο Πανε
πιστήμιο του Μονάχου, στο οποίο, το 

1947, έγινε Υφηγητής και το 1956 Καθηγη
τής.
Διετέλεσε επίσης Καθηγητής μουσικολογίας 
στο Πανεπιστήμιο της Χαΐδελβέργης (1948 - 
1956). Από το 1936 κατηύθυνε το έργο του 
«Λαογραφικού Αρχείου» της Ακαδημίας Αθη
νών. Εγραψε πολλές μουσικολογικές μελέ
τες όπως: Ο ελληνικός ρυθμός, Το μουσικό 
θέατρο, Μουσική και γραφή και δημοσίευσε 
άρθρα για τη βυζαντινή μουσική. Ο Γεωργιά- 
δης σπούδασε επίσης πολιτικός μηχανικός 
στην Αθήνα.

Γεωργιάδης, Νικόλαος. (1919 -).

Πρωτοψάλτης στον I. Ναό Αγίας Παρα
σκευής Τρικάλων, ο οποίος για πολλά 

χρόνια έψαλλε ως αυτοδίδακτος. Το 1982 
εφοίτησε στη Σχολή Βυζαντινής Μουσικής 
της I. Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, κοντά 
στους Αθανάσιο Καραμάνη*, Χρύσανθο Θεο- 
δοσόπουλο*, και Χαρίλαο Ταλιαδώρο*, λαμ- 
βάνοντας το πτυχίο του. Ο Γ εωργιάδης εκτε- 
λεί εκκλησιαστικές συνθέσεις των διδα
σκάλων του και ιδίως του Αθ. Καραμάνη.

Γ εωργιάδης, Στέφανος.

Αναφέρεται ως εξαιρετικός Ιεροψάλτης 
των αρχών του 20ού αιώνα, στον I. Ναό

Αγίου Κωνσταντίνου Μεσουδιέ (Μελανθίας, 
Ν. Σεβαστείας Πόντου). Ως μαθητής του 
Αχιλλέα Φυτανίδη* ακολούθησε στην ιερο
ψαλτική του το «Πατριαρχικόν Υφος»* 
εκφράσεως.

Γ εωργιάδης, Τριαντάφυλλος. (1870 - 1933).

Θεωρητικός και μελοποιός της βυζαντινής 
μουσικής, μαθητής του Κυρ. Ιωάννου*. 

Δίδαξε μελοποίία και ορθογραφία της βυζαν
τινής παρασημαντικής στην Πατριαρχική 
Μουσική Σχολή. Υπήρξε επίσης Πρωτοψάλ
της, τοποτηρητής και βιβλιοφύλακας της 
Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. Συνέθεσε 
πολλά δημοτικά τργούδια των νησιών του 
Αιγαίου πελάγους και του Πόντου και έγραψε 
την Ακολουθία του Ενιαυτού που δεν τυπώ
θηκε.

Γ εώργιος ο Αμάστριδος. (9ος αι.).

Επίσκοπος Αμάστριδος (870), ο οποίος 
υπήρξε ποιητής και μελουργός κανόνων. Η 

μνήμη του εορτάζεται στις 21 Φεβρουάριου.

Γεώργιος ο Δομέστικος (ή Λαοσυνάκτης).
(10ος αι.).

Βυζαντινός μελοποιός και υμνογράφος, 
γιός και μαθητής του Παναρέτου Πατζά- 

δα*. Η δεύτερη επωνυμία του (Λαοσυνάκτης) 
οφείλεται στο καθήκον που είχε να προσκα- 
λεί στην εκκλησία τους ανωτέρους κληρικούς 
και υπαλλήλους του Παλατιού. Εγραψε ύμνους 
και μελοποίησε όχι μόνον εκκλησιαστικά αλλά 
και δημοτικά άσματα. Αρκετά από τα έργα του 
βρίσκονται σε Ανθολογίες, μεταφερμένα από 
την αρχαία στη νέα παρασημαντική.

Γεώργιος ο Κρης. ( ; - 1816).

Μεγάλος μουσικός και υμνογράφος, μαθη
τής του Σιναΐτου Μελετίου του Κρητός* 

και του Ιακώβου του Πελοποννησίου*. Δίδαξε 
μουσική στην Κωνσταντινούπολη, στη Χίο και 
στην Κυδωνιά και διαμόρφωσε τη νέα γραφική 
μέθοδο της μουσικής. Μελοποίησε χερουβι- 
κά, κοινωνικά, τα στιχηρά ιδιόμελα του Πά
σχα, τον πολυέλεο «Λόγον αγαθόν» (ήχος
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βαρύς) το επικήδειον (Μετά των Αγίων ανά- 
παυσον» (ήχος πλάγιος Δ), το μέλος «Μακά
ριος ανήρ», το αργόν του Τρισάγιου Ύμνου 
«Δύναμις», τον ειρμό «Την δέησίν μου δέξαι 
την πενιχρόν» και τον επίλογο «Ροήν μου 
των δακρύων».

Γ εώργιος ο Λέσβιος. (19ος αι.)

Μουσικός από τη Μυτιλήνη, μαθητής του 
Γεωργίου του Κρητός* και των τριών 

διδασκάλων Γρηγορίου Λευίτου, Χρυσάνθου 
Προύσσης* και Χουρμουζίου του Χαρτοφύλα- 
κος*. Ο Λέσβιος, 14 έτη μετά την εφεύρεση 
της νέας μεθόδου της παρασημαντικής των 
ανωτέρων τριών διδασκάλων, παρουσίασε 
νέα γραφική μέθοδο για περισσότερη ευκολία 
στην εκμάθηση της μουσικής. Με το σύστημα 
αυτό δίδαξε πολλούς μαθητές. Η Ελληνική 
Κυβέρνηση, δεχόμενη το σύστημά του, 
ίδρυσε Μουσική Σχολή στην Αίγινα, ενώ ο 
Κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας εισήγαγε 
το Λεσβιακό Σύστημα μουσικής στο Ορφανο
τροφείο Αθηνών. Εναντίον του συστήματος 
αυτού εστράφησαν στην Αθήνα ο Ζαφείριος 
Ζαφειρόπουλος* και στην Κωνσταντινούπο
λη ο Πρωτοψάλτης Κωνσταντίνος ο Βυζάν
τιος* και ο Θεόδωρος ο Φωκαεύς*. Μερικοί 
πιστεύουν ότι κίνητρο των τριών αυτών 
μουσικών ήταν τα μεγάλης χρηματικής αξίας 
βιβλία τους, που εξακολουθούσαν να 
εκδίδονται. Το 1848, οι ίδιοι μουσικοί έπεισαν 
τον Πατριάρχη Άνθιμο τον ΣΤ' να εκδόσει και 
Πατριαρχική Εγκύκλιο κατά του Λεσβιακού 
συστήματος.
Ο Λέσβιος εξέδωσε το Θεωρητικόν και το 
Αναστασιματάριον (1840), το δίτομον Ανθο- 
λόγιον (1847), το Ειρμολόγιον των Καταβα- 
σιών και το Σύντομον και Αργόν Δοξαστάριον 
(1856).

Γ εώργιος ο Νικομήδειας. (9ος αι.).

Αγιος. Επίσκοπος Νικομήδειας (860), ο 
οποίος προηγουμένως διετέλεσε Χαρτο- 

φύλαξ και Ρήτωρ της Μεγάλης Εκκλησίας. 
Εγραψε πολλά ασματικά τροπάρια, στιχηρά, 
δοξαστικά —  μεταξύ των οποίων και το περί

Γεώργιος

φημο «Των αγίων Πατέρων ο Χορός», ψαλλό
μενο στη μνήμη των αγίων Πατέρων «των εν 
ταις επτά Οικουμενικαίς Συνόδοις συνελθόν- 
των» —  κανόνες, πολλοί από τους οποίους 
είναι αφιερωμένοι στη Θεοτόκο, γι’ αυτό και 
αποκαλείται Θεοτοκαριογράφος, κ.ά.

Γ εώργιος ο Ραιδεστηνός ο 1ος. (17ος αι.).

Πρωτοψάλτης της Μεγάλης του Χριστού 
Εκκλησίας και μελουργός, μαθητής του 

Μελχισεδέκ του εκ Ραιδεστού*. Μελοποίησε 
μαθήματα της Παπαδικής, αργά πασαπνοάρια 
του Όρθρου και εκκλησιαστικά μέλη στο Κρα- 
τηματάριο, Οικηματάριο και Στιχηράριο, τα 
περισσότερα από τα οποία μεταφέρθηκαν 
από την αρχαία στη νέα παρασημαντική.

Γεώργιος ο Ραιδεστηνός ο 2ος. (1833 - 
1889).

Πρωτοψάλτης του Πατριαρχείου και 
ιδρυτής του «Ελληνικού Μουσικού 

Συλλόγου* Κωνσταντινουπόλεως», του οποί
ου υπήρξε Πρόεδρος σε ολόκληρη την τετρα
ετία της ύπαρξής του. Δίδαξε στη Σχολή του 
Συλλόγου και για ένα εξάμηνο —  μέχρι το 
θάνατό του —  στη Σχολή του Μουσικού 
Συλλόγου «Ορφεύς». Ανάμεσα στα πολλά 
έργα του αναφέρουμε τα «ανοιξαντάρια», 
προορισμένα για τις αγρυπνίες του Αγίου 
Όρους και τα «πολίτικα» για τις εκκλησίες των 
πόλεων. Εξέδωσε τις ασματικές ακολουθίες 
της Μεγάλης Εβδομάδος και του Πεντηκο- 
σταρίου.

Γεώργιος (Ορφανίδπς), Μητροπολίτης Καρ
πάθου και Κάσου ( ; - 1991).

Υπέρτιμος και Έξαρχος Κυκλάδων και 
Νήσων, προέστη της Μητροπόλεώς του 

από το 1980 έως το 1983. Απόφοιτος της 
Θεολογικής Σχολής Χάλκης. Δετέλεσε Πρω- 
τοσύγκελλος του Οικουμενικού Πατριαρχεί
ου, επί Αθηναγόρα. Ιδρυτικόν μέλος του 
Συνδέσμου Μουσικοφίλων (Ιεροψαλτών) 
στην Κωνσταντινούπολη, προσέφερε πολλά 
στην προβολή της βυζαντινής μουσικής. Διε- 
τέλεσε επίσης Προϊστάμενος στον I. Ναό

Γεώργιος
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Γεώργιος Γ εωργίου

Αγίου Αλεξάνδρου Π. Φαλήρου, στην Αθήνα.

Γεώργιος ο Σαρανταεκκλησιώτης. (1841 - 
1891).

Πρωτοψάλτης και μελοποιός, από τις 40 
Εκκλησίες της Θράκης, μαθητής του 

Ζωσιμά του Μοναχού* και άλλων ονομαστών 
μουσικοδιδασκάλων της Κωνσταντινουπόλε
ως. Από το 1864 έως το θάνατό του έψαλλε 
στις κεντρικότερες εκκλησίες της Βασιλεύ
ουσας. Μελοποίησε πολλά μαθήματα, αρκετά 
από τα οποία δημοσιεύθηκαν, όπως το «Μα
κάριος Ανήρ» σε ήχο Α, το «Δύναμις», «Όσοι 
εις Χριστόν», το Δύναμις «τον Σταυρόν σου 
προσκυνούμεν» κ.λπ. Έγραψε επίσης ύμνους 
και ωδές στον Σουλτάνο κ.ά.

Γεώργιος ο Τυφλός ή Στραβογεώργης. (μέ
σα 8ου αι. -1810).

Ονομαστός Χανεντές (μελωδός) και δά
σκαλος μουσικών οργάνων. Ο ίδιος έπαι

ζε την τετράχορδη λύρα, στην οποία πρόσθε- 
σε άλλες τρεις χορδές, δημιουργώντας έτσι 
την έπτάχορδη λύρα (το μεγάλο βιολί, 
τουρκικά=κεμάν).

Γ εώργιος ο Χοιροβοσκός. (5ος αι.).

Διάκονος, γραμματικός και μουσικός, Κα
θηγητής στο Πανδιδακτήριο, που έζησε 

στην Κωνσταντινούπολη. Από τα έργα του 
διασώθηκαν: Πραματεία περί προσωδίας, Πε
ρί ορθογραφίας, Περί πνευμάτων κ.ά.

Γεωργίου, Αθανάσιος. (Προύσσα, 19ος - 
20ός αι.).

Αναφέρεται (1888) ως Ιεροψάλτης στον I.
Ναό Αγίας Παρασκευής Χάσκιοί (Κων

σταντινούπολη). π.σ.δ.

Γεωργίου, Γεώργιος. (Άνω Κεράσοβο Μεσο
λογγίου, 1913 - Αθήνα, 1982).

Διδάσκαλος και μουσικός, που διδάχθηκε 
τη βυζαντινή μουσική στην Ιερατική Σχο

λή Μεσολογγίου, από τους Δημ. Κ ορδορούμ
πα* και Αντ. Λεονάρδο*. Σπούδασε και στο 
Ωδείο Αθηνών.
Πρόσφερε τις ιεροψαλτικές υπηρεσίες του

όπου χρειαζόταν και για ένα διάστημα έψαλ
λε, ως δεξιός, στον Αγιο Γεώργιο Αιτωλίας 
χωρίς αμοιβή. Ο Γ. Γεωργίου έγραφε και 
δημοσίευε λογοτεχνήματα, ποιήματα, διηγή
ματα και θεατρικά έργα.

Γεωργίου, Ευτύχιος ο Ουγουρλούς (19ος 
αι.).

Ιεροψάλτης από την Καισάρεια της Καππα
δοκίας, ο οποίος διδάχθηκε την αρχαία 

παρασημαντική από τον Γ εώργιο τον Κρήτα* 
και τον Πρωτοψάλτη Μανουήλ τον Βυζάντιο*, 
και τη νέα από τον Γρηγόριο Λευίτη*. Έψαλλε 
σε διάφορες εκκλησίες της Κωνσταντινουπό
λεως και προς το τέλος της ζωής του, αφού 
έγινε Μοναχός, πήγε στη Χίο, όπου αγόρασε 
ιδιωτικό μοναστήρι και έζησε εκεί έως το 
θάνατό του, το 1866.
Μελοποίησε το «Την γαρ σην μήτραν» (ήχος 
Πλ. Δ), και οκτώ καλοφωνικούς ειρμούς 
στους οκτώ ήχους οι οποίοι εξεδόθηκαν από 
τον Θεόδωρο Φωκαέα*.

Γεωργίου, Κωνσταντής. (παπα-Κωνσταντής)
(1840- 1922).

Ιερέας και μουσικοδιδάσκαλος από την 
Κοντέα της Κύπρου. Το 1870 μετέβη στη 

Σμύρνη για να συναντήσει τον αδελφό του, 
Ιερομόναχο Μελέτιο, ο οποίος εφρόντισε για 
τη μόρφωσή του, κοντά στον Πρωτοψάλτη 
της Σμύρνης, Νικόλαο Γ εωργίου*. Στη συνέ
χεια, επέστρεψε στη γενέτειρά του όπου χει
ροτονήθηκε Ιερεύς. Συγχρόνως δίδασκε 
βυζαντινή μουσική και όπως μαρτυρούν οι 
πλείστοι μαθητές του, υπήρξε ο πρωτεργά
της της διαδόσεως της νέας γραφής της 
βυζαντινής μουσικής και της προφοράς του 
αρχαίου εκκλησιαστικού ύφους, σε όλη την 
περιφέρεια της Μεσαορίας. Σώζονται πολλά 
χειρόγραφά του, «Αξιόν εστί», χερουβικά και 
κοινωνικά.

Γ εωργίου, Λοΐζος. (20ός αι.).

Μουσικός και Ιεροψάλτης (Λαμπαδάριος) 
του Καθεδρικού Ναού Αγίου Ιωάννου 

της περιοχής Λευκωσίας, π.σ.δ.α.

Ο. ΤΟΛΙΚΑ: ΕΠΙΤΟΜΟ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
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Γεωργίου

Γεωργίου, Νικόλαος, (τέλος 18ου αι. - 1887).

Πρωτοψάλτης της Αγίας Φωτεινής Σμύρ
νης, καταγόμενος από την Καβάλα. Ήταν 

μαθητής των τριών διδασκάλων, Γρηγορίου 
Λευίτου*, Χουρμουζίου του Χαρτοφύλακος* 
και Χρυσάνθου Προύσσης*. Μελοποίησε όλη 
σχεδόν τη σειρά των εγκυκλίων μουσικών 
μαθημάτων —  Δοξαστάριο, Τριώδιο, Πεντη- 
κοστάριο —  και τις Ακολουθίες των δώδεκα 
μηνών. Τα εκκλησιασπκά του μαθήματα όμως 
δεν εγκρίθηκαν από την Εκκλησία «ως έχον- 
τα ύφος παρεκκλίνον εκ των αρχαίων σοβα
ρών μουσικών γραμμών». Ο εγγονός του, Ν. 
Γ. Βλανπάδης εξέδωσε το «αργό και σύντο
μο Αναστασιματάριον» του Γ εωργίου. Πέθα- 
νε σε ηλικία εκατό περίπου ετών έχοντας 
αναδείξει πολλούς από τους μαθητές του σε 
ικανούς ιεροψάλτες.

Γεωργίου, Παναγιώτης (Τάκης). (1915 - 
1984).

Μουσικολόγος - Βυζαντινολόγος. Νεαρό
τατος διδάχθηκε την ψαλτική από τον 

Ιεροψάλτη Κώστα Ρασσινόπουλο. Συνέχισε 
μαθήματα ευρωπαϊκής μουσικής κοντά στον 
Φιλοκτήτη Οικονομίδη και αργότερα κοντά 
στους Μανώλη Καλομοίρη*, Γεώργιο Σκλάβο 
και Γιάννη Παπάίωάννου. Ως Καθηγητής 
εκκλη’σιαστικής μουσικής (στο Εθνικό Ωδείο) 
και ευρωπαϊκής μουσικής (Ωδική στο Εκπαι
δευτήριο «Χατζηκωνσταντίνου» και κιθάρα 
στο Παράρτημα του Ε.Ω. στο Χαλάνδρι), 
αλλά και παραδίδοντας ιδιαίτερα μαθήματα, 
ανέδειξε πολλούς μαθητές. Διηύθυνε χορω
δίες σε κεντρικούς ναούς της Αθήνας και του 
Π. Φαλήρου και άφησε σημαντικό συνθετικό 
έργο: Δύο Θείες Λειτουργίες για τετράφωνη 
χορωδία (την πρώτη ονόμασε Βυζαντινή Λει
τουργία, ενώ τη δεύτερη έγραψε σε δίσκο το 
1976), λειτουργικούς ύμνους, το ορατόριο 
Απόστολος Παύλος (ανήκει στους ελάχι
στους Ελληνες συνθέτες, που έχουν καλ
λιεργήσει το είδος του ορατορίου), και δημο
τικά τραγούδια πολλά από τα οποία 
βραβεύτηκαν στον Α’ και Β' Πανελλήνιο Δια
γωνισμό Χορωδιών, στην Αθήνα. Διασκεύασε

Γιάγκογλου

το κατά Σακελλαρίδη* Τροπάριο της Κασσια
νής, που επί σειρά ετών εκτελείται κάθε Μ. 
Τρίτη από τη Χορωδία του I. Ναού Αγίου Αλε
ξάνδρου, Π. Φαλήρου.
Δημοσίευσε άρθρα και μελέτες στα περιοδικά 
«Ενορία» και «Ιεροψαλτικά Νέα», σχετικά με 
την εκκλησιαστική μουσική και τις αρχαίες 
ελληνικές κλίμακες, και εξέδωσε διδακτικά 
εγχειρίδια.
Ο Τάκης Γ εωργίου έγραψε ακόμα μουσική για 
αρχαίες ελληνικές τραγωδίες και για τον 
κινηματογράφο.

Γ εωργίου, Πέτρος. (; - 1875).

Πρωτοψάλτης στον I. Ναό της Παναγίας 
της Τήνου, μαθητής του Γεωργίου «ρη

τός* και του Μανουήλ Βυζαντίου*. Εγραψε 
πολλά μέλη τα οποία αφιέρωσε στη βιβλιοθή
κη της Χάλκης. Πέθανε σε μεγάλη ηλικία.

Γεωργούλας, Γεώργιος. (Τρίκαλα, μεταξύ 
1885 και 1888-;).

Πρωτοψάλτης I. Ναού Αγίου Αθανασίου (I.
Μονής) Τρικάλων, που διδάχθηκε την 

βυζαντινή μουσική από τον Χαρ. Παπανικολά- 
ου*.

Γεωργουλόπουλος, Διονύσιος. (Ψωφίδα Κα 
λαβρύτων, 1925 -).

Πρωτοψάλτης του I. Ναού Κοιμήσεως Θεο
τόκου Ψωφίδος, της Α' Αρχιερατικής 

Περιφερείας Καλαβρύτων. Είναι αυτοδίδακτος 
και διορίστηκε (αριθ. πρωτ. 717/4.8.1969) επί 
αρχιερείας του Μητροπολίτου Καλαβρύτων 
και Αιγιαλείας Γ εωργίου.

Γεωργούσης, Μιχαήλ. (Γαλατάς Μεσολογγί
ου, 1896-1973).

Πρωτοψάλτης στον I. Ναό Παναγίας Γαλα
τά, μαθητής του Νικ. Τσιμπούκη*.

Γ ιάγκογλου, Βασίλειος.

Σύγχρονος Ιεροψάλτης στον I. Ναό Ευαγ
γελίστριας Νεαπόλεως Κορυδαλλού, με 

προϋπηρεσία στους I. Ναούς Ευαγγελίστριας 
Περιστεριού και Αγίας Φωτεινής Νετς (ως Α' 
Δομέστικος κοντά στον Φ. Γιαννακάκη*).
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Μαθητέυσε στα αναλόγια της Κωνσταντι
νουπόλεως κοντά στους Πρωτοψάλτες Κ. 
Πρίγγο* στον Πατριαρχικό Ναό, Βασ. 
Ονουφριάδη* στο Μέγα Ρεύμα, Δ. Λιονσάτο* 
στα Θεραπεία και Νικ. Αγγελίδη* στον I. Ναό 
Ευαγγελίστριας στον Βαφεοχώρι απ’ όπου 
και καταγόταν. Το 1964, ερχόμενος στην 
Αθήνα, έψαλλε πλάι στους Κ. Μαφείδη*, Δημ. 
Μαγούρη*, Δ. Γούτσε* και Φ. Γιαννακάκη. Ο 
Β. Γιάγκογλου, ψάλλει επί μισό περίπου αιώ
να αφιλοκερδώς.

Γιάκας, Αλέξανδρος. (20ός αι.).

Ιεροψάλτης, μαθητής του Θεοδ. Γεωργιά- 
δου* και μέλος του «Τριακονταμελούς Βυ

ζαντινού Εκκλησιαστικού Χορού Κωνσταντι
νουπόλεως». Διετέλεσε επί τρία έτη Α' 
Δομέστιχος στο Μητροπολιτικό Ναό Αγίας 
Ευφημίας Χαλκηδόνος, κοντά στο δάσκαλό 
του (1935). π.σ.δ.α.

Γιακόβλεβιτς, Αντρέα (Andrija Jakovljevic).
(Άριλιε Σερβίας, 1940 - .).

Σπούδασε Θεολογία στο Βελιγράδι και στη 
συνέχεια βυζαντινή και νεοελληνική φιλο

λογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Σπούδασε 
επίσης βυζαντινή μουσική στο Ωδείο Αθηνών. 
Εχει κάνει την διατριβή «Δίγλωσση παλαιο
γραφία και Μελωδοί - Υμνογράφοι». Δίδαξε 
βυζαντινές και σλαβικές σπουδές στο Κρατι
κό Πανεπιστήμιο του Οχάιο (1972 - 1978). 
Εργάσθηκε στο Πατριαρχικό Ίδρυμα Πατερι- 
κών Μελετών στη Θεσσαλονίκη. Κατά μεγά
λα χρονικά διαστήματα έκανε έρευνες πάνω 
στους κώδικες βυζαντινής μουσικής σε όλο 
τον ελληνικό χώρο. Ένας από τους κύριους 
ιδρυτές του Κέντρου Μελετών Κύκκου στη 
Λευκωσία, όπου και'εργάζεται. Έχει, μέχρι 
τώρα, εκδόσει τέσσερα βιβλία και έχει πραγ
ματοποιήσει πλείστα επιστημονικά δημοσιεύ
ματα στην σέρβική, ελληνική, αγγλική και γαλ
λική γλώσσα.

Γιαλελής, Ανδρέας. (Διακοφτό Αιγιαλείας, 
I960-).

Πρωτοψάλτης I. Ναού Αγίου Τρύφωνος 
Διακοφτού Αιγιαλείας, πτυχιούχος και

Γιάγκογλου

διπλωμάτης της βυζανπνής μουσικής.
Είναι οδοντίατρος.

Γιάλλουρος, Κώστας. (20ός αι ).

Πρωτοψάλτης I. Ναού Αγίου Γεωργίου 
Αθαλάσσης (Κύπρος), π.σ.δ.α.

Γιαλουσάκης, Ιωάννης. (19ος αι.).

Πρωτοψάλτης της Αγίας Φωτεινής Σμύρ
νης, με ωραία φωνή και τεχνική. Προη

γουμένως έψαλλε ως Λαμπαδάριος, με Πρω
τοψάλτη τον Νικόλαο Γεωργίου*.

Γιαλτζόγλου, Κωνσταντίνος. (Καππαδοκία, 
1900 - Παρίσι 1992).

Ιεροψάλτης, απόφοιτος της Μεγάλης του 
Γένους Σχολής (1919). Έλαβε μαθήματα 

βυζαντινής μουσικής και έψαλλε σε διάφο
ρους ναούς του Παρισιού, όπου βρέθηκε σε 
νεαρή ηλικία και έζησε έως το τέλος της 
ζωής του.

Γιαμαίος, Ιάκωβος. (Πάτμος, 1940 -).

Πρωτοψάλτης στον I. Ναό του Προφήτου 
Ηλία Χανιών, με προϋπηρεσία στον Αγιο 

Τρύφωνα και στην Παναγία Γρηγορούσα Αθη
νών και στην I. Μονή Αγίας Τριάδος Χανιών. 
Καθηγητής βυζαντινής μουσικής στην Εκκλη
σιαστική Σχολή Κρήτης και στη Σχολή Βυζαν
τινής Μουσικής της I. Μητροπόλεως Κυδω
νιάς και Αποκορώνου.
Πτυχιούχος και διπλωματούχος βυζαντινής 
μουσικής του Εθνικού Ωδείου Αθηνών, με 
Καθηγητή τον Τάκη Γεωγίου*. Καθηγητής του 
υπήρξε και ο Αθ. Καραμάνης*.

Γ ιαννακάκης, Θεόδωρος.

Σύγχρονος Ιεροψάλτης στον I. Ναό Ευαγ
γελίστριας . Νεαπόλεως Κορυδαλλού, ό

που ψάλλει ως Β' Χοράρχης απέναντι στον 
αδελφό του, Φ. Γιαννακάκη*. Ξεκίνησε από 
το Αναλόγιο της Παναγίας του Πέραν (Κων
σταντινούπολη) και το 1964 που ήλθε στην 
Αθήνα έψαλλε κοντά στους Κ. Μαφείδη* και 
Δημ. Μαγούρη*. Υπήρξε μέλος της Χορωδίας 
του Νέου Κύκλου Κωνσταντινουπολιτών υπό 
τον Θρ. Στανίτσα*. Οργάνωσε μουσικοφιλο-

Γ ιαννακάκης
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λογικές εκδηλώσεις, έδωσε διαλέξεις για τη 
βυζαντινή μουσική και παρουσίασε χορωδίες. 
Είναι ιατρός.

Γ ιαννακάκης, Φώτιος.

Σύγχρονος Πρωτοψάλτης στον I. Ναό 
Ευαγγελίστριας Νεαπόλεως Κορυδαλ

λού. Ξεκίνησε ως Κανονάρχης στην Παναγία 
του Πέραν (Κωνσταντινούπολη) και όταν το 
1964 ήλθε στην Αθήνα, έψαλλε αρχικά στα 
Αναλόγια των Κ. Μαφείδη* και Δημ. Μαγού- 
ρ η \ Το 1976 διορίσθηκε Πρωτοψάλτης στον 
I. Ναό Ευαγγελίστριας Περιστεριού και αργό
τερα στον I. Ναό Αγίας Φωτεινής Μετς. Εχει 
εκδόσει κασσέτες με βυζαντινούς ύμνους.

Γιαννακίδης, Νικόλαος. (Χρυσούπολη Καβά
λας, 1940-).

Πρωτοψάλτης του I. Ναού Μεταμορφώσε- 
ως του Σωτήρος Καβάλας, με προϋπηρε

σία, από το 1959, σε διαφόρους ναούς του 
νομού Καβάλας. Τα πρώτα μαθήματα βυζαντι
νής μουσικής έλαβε κοντά στον Ιωάννη Βλα
χόπουλο, λαμβάνοντας αργότερα πτυχίο από 
το Μακεδονικό Ωδείο Θεσσαλονίκης.

Γιαννίκης, Γεώργιος. (19ος - 20ός αι.).

Αναφέρεται (1875) ως Πρωτοψάλτης της 
Ελληνικής Εκκλησίας Γαλαζίου Ρουμα

νίας. π.σ.δ.α.

Γιαννόπουλος. Γ εώργιος.

Σύγχρονος Πρωτοψάλτης I. Ναού Αγίας 
Βαρβάρας στα Νικολαίικα Αιγίου. π.σ.δ.α.

Γιαννόπουλος, Κωνσταντίνος (Κώτσος).
(Πεντάλοφος Μεσολογγίου, 20ός αι.).

Ιεροψάλτης στη Ματαράγκα Μακρυνείας, 
μαθητής του Νικ. Τσιμπούκη*.

Γιαννόπουλος, Σαράντης.

Σύγχρονος Ιεροψάλτης στο Σύδνεϋ της 
Αυστραλίας, μαθητής του Φώτη Γερασί

μου, διδασκάλου στη Μελβούρνη, π.σ.δ.α.

Γιάννου, Δημήτριος. (Μουσθένη Καβάλας,
1925-).

Πρωτοψάλτης στον Μητροπολιτικό Ναό 
Αγίου Νικολάου Ελευθερουπόλεως Κα

βάλας, που πήρε τα πρώτα μαθήματα βυζαντι
νής μουσικής κοντά στον Γεώργιο Παρασχί- 
δη και στη συνέχεια κοντά στον Κύρκο 
Βενέτη, στην Καβάλα. Αργότερα, στη διάρ
κεια της στρατιωτικής του θητείας, παρακο
λούθησε μαθήματα βυζαντινής μουσικής 
κοντά στον Πρωτοψάλτη Κοζάνης Βασίλειο 
Γούναρη*. Ψάλλει συνολικά επί 51 έτη, από 
τα οποία τα 35 στον I. Ναό που βρίσκεται 
σήμερα.

Γιαννσκάκης
Γιάννου, Νικόλαος.

Σύγχρονος Ιεροψάλτης, καταγόμενος από 
τη Σάμο. Έψαλλε επί δύο δεκαετίες στον 

Άγιο Δημήτριο Αμπελοκήπων, στο Αναλόγιο 
του Θρ. Στανίτσα*, στου οποίου τη Χορωδία 
ήταν και μέλος. Σήμερα είναι μέλος της 
Χορωδίας του Μουσικού Συλλόγου «Βυζαντι
νή Ψαλτική Παράδοση».

Γιαννουκάκης, Νίκος. (Μόντρεαλ, 1969-)

Π ανεπιστημιακός διδάσκαλος, καλλίφωνος 
πρωτοψάλτης και χοράρχης. Καθηγητής Ια
τρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Pittsbu

rgh και ερευνητής επιστήμων στην Ιατρική Σχο
λή του Πανεπιστημίου Carnegie Mellon. Σπού
δασε στη Σχολή Βυζαντ. Μουσικής της Μητρό
πολης Καναδά. Σπούδασε επίσης αραβική και 
ευρωπαϊκή μουσική (δ ίπλω μα πιάνου).
Είναι πρωτοψάλτης, χοράρχης κα ι διευθυντής 
της Σχολής Βυζαντ. Μουσικής της I. Μητρόπο
λης Πιττσμπούργκου. Ίδρυσε την Αμερικανική 
Εταιρεία Βυζαντινής Μ ουσικής & Υμνολογίας - 
-ASBMH (Πρόγραμμα Βυζαντινών Σπουδών Πα
νεπιστημίου Pittsburgh) στην οπο ία  παραμένει 
εκτελεστικός σύμβουλος.

Μ ε το Χορό της Μητρόπολης Πιττσμπού ργκου 
εμφανίσθηκε διεθνώς κα ι έχει εκδόσει ψ η φ ια 
κούς δίσκους, όπως «Ύμνοι της Πεντηκοστής & 
Ύμνοι της Μεταμορφώσεως», «Παναγία Παμ
μακάριστος- Αφ ιέρωμα στους Ορθόδοξους Χρι
στιανούς της Πόλης», κ.ά.

Γιανουλάτος, Γ εράσιμος ή Τσίνανας. (19ος αι.).

Μουσικός από την Κεφαλλονιά, μαθητής 
του Σ. Δαφαράνα* και συγγραφέας πολ

λών μουσικών βιβλίων.

Γιουρούκος, Ηλίας. (Δερβένι Κορινθίας, 1953 - ).

Πρωτοψάλτης στον Καθεδρικό Ναό Κοιμή
σεως της Θεοτόκου Ν. Φιλαδέλφειας. 

Έλαβε τα πρώτα μαθήματα βυζαντινής μουσι
κής κοντά στον Παναγιώτη Γκανά, πτυχίο 
Ιεροψάλτου από τη Σχολή Βυζαντινής Μουσι
κής τής I. Μ ητροπόλεως Θεσσαλονίκης, με 
Καθηγητές τους Αθ. Καραμάνη*, Χρ. Θεοδο- 
σόπουλο* και Χαρ. Ταλιαδώρο* και δίπλωμα 
βυζαντινής μουσικής από το «Απολλώνιο 
Ωδείο» Αθηνών.
Διευθυντής της «Βυζαντινής Χορωδίας Αττι
κής»*, Πρόεδρος της «Ενώσεως Ιεροψαλτών 
Αττικής»* και Πρόεδρος της Ομοσπονδίας 
Συλλόγων Ιεροψαλτών Ελλάδος (ΟΜ.Σ.Ι.Ε.). 
Συνεργάζεται με την Ελληνική Τηλεόραση ως 
υπεύθυνος της εκπομπής «Βυζαντινό Αναλό
γιο» και την ΕΡΑ 4 ως υπεύθυνος της εκπομ
πής «Βυζαντινοί Εκκλησιαστικοί Ύμνοι». Για

Γ  ιουρούκος
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την προσφορά του στη βυζαντινή μουσική, ο 
Δήμος Αθηναίων και Θεσσαλονίκης του προ- 
σέφεραν «Τιμητικό Δίπλωμα».

Γιωβαννίσκος ο Μολδοβλάχος. (19ος αι.).

Οργανοδιδάσκαλος, μαθητής του Μυρώνη 
του Μολδοβλάχου*. Ευνοούμενος του 

Σουλτάνου Μαχμούτ, δίδασκε στα ανάκτορα 
μουσική, και ελάμβανε πλουσιοπάροχη αμοι
βή. Ντυνόταν πολυτελώς φορώντας στολή 
Γενίτσαρου. Διετέλεσε επίσης οργανοδιδά
σκαλος στο χαρέμι του αντιβασιλέως της 
Αίγυπτου Μεχμέτ Αλή. Λέγεται ότι μια νύχτα 
του 1840, ευρισκόμενος σε κατάσταση μέ
θης, κάηκε στους δρόμους της Αιγύπτου από 
χάρτινο φανό, που κρατούσε.

Γιωβάσκος ο Βλάχος. (13ος αι.).

Μελοποιός, που έγραψε εκκλησιαστικούς 
ύμνους και τροπάρια, ανάμεσα στα οποία 

διακρίνεται η «Χαρμόσυνος δοξολογία» (ή
χος Δ), που ψάλλεται στην εορτή της Υψώσε- 
ως του Τιμίου Σταυρού και την Τρίτη Κυριακή 
των Νηστειών (Σταυροπροσκυνήσεως). Ο 
Πέτρος ο Πελοποννήσιος* τη μετέφερε στη 
δική του παρασημαντική, ενώ ο Γρηγόριος 
Λευίτης* και ο Χουρμούζιος ο Χαρτοφύλαξ* 
στην παρασημαντική που χρησιμοποιείται 
σήμερα.

Γιώρκας, Σάββας. (20ός αι.).

Ιεροψάλτης I. Ναού Αγίου Ιωάννου Προδρό
μου Λευκωσίας και μουσικός, π.σ.δ.α.

Γιώτης, Αχιλλέας. (Λιμίνη Αρτας, 1954 -).

Πρωτοψάλτης και μουσικοδιδάσκαλος, ο 
οποίος εργάζεται ως Γραμματέας της I. 

Μητροπόλεως Αρτης, από το 1986. Τα πρώ
τα του βήματα στην ψαλτική έκφραση οφείλει 
στο γέροντα παπα-Κώστα Ρίζο, εφημέριο 
στον I. Ναό Αγίου Νικολάου Λιμίνης, ενώ τη 
βυζαντινή μουσική σπούδασε κοντά στον 
Ευάγγ. Πλακιά*. Σε ηλικία 14 χρόνων διορί
στηκε Ιεροψάλτης στον I. Ναό Αγίου Νικολά
ου και Αγίας Θεοδώρας Αρτας και συνέχισε 
στους I. Ναούς Μεταμορφώσεως Σωτήρος

Βροντάδος Χίου, Αγίου Γεωργίου Πέτα 
Αρτας και Γενεσίου της Θεοτόκου Θεσπρωτι- 
κού Πρεβέζης. Έψαλλε σε θρησκευτικές 
πανηγύρεις διαφόρων ναών, ανάμεσα στους 
οποίους στον I. Ναό Προφήτου Ηλιού Μισισ- 
σάγκα, στο Τορόντο του Καναδά, κατόπιν 
προσκλήσεως. Δίδαξε βυζαντινή μουσική 
στην I. Μητρόπολη Αρτης.

Γκαβούδης, Παναγιώτης.

Σύγχρονος Ιεροψάλτης στον I. Ναό Αγίας 
Παρασκευής χωρίου Θάνους Λήμνου, 

μέλος του Συλλόγου Ιεροψαλτών Νήσου 
Λήμνου «Ο Αγιος Σώζων» και της Χορωδίας 
του. π.σ.δ.α.

Γκαραγκούνης, Δημήτριος. (Αμούριο Ελασ- 
σόνος, 1952 -).

Πρωτοπρεσβύτερος, πτυχιούχος της Ανω- 
τέρας Ιερατικής Σχολής Αθηνών, με 

μεταπτυχιακές σπουδές στο Στρασβούργο 
(1976 - 1980) όπου απέκτησε διαδοχικά τους 
τίτλους Maitrice, D.E.A. και Doctorat. Χειροτο
νήθηκε το 1981 και υπηρετεί στην I. Μητρόπο
λη Νικοπόλεως. Διδάχθηκε τη βυζαντινή 
μουσική στην Ιερατική Σχολή της Λαμίας, στη 
Σχολή Ιερατικών Σπουδών Αθηνών και στο 
Παράρτημα Ωδείου Πειραιώς της I. Μητροπό
λεως Μεσογαίας. Από το 1986 διδάσκει στη 
Σχολή Βυζαντινής Μουσικής της I. Μητροπό
λεως Νικοπόλεως και Πρεβέζης.

Γκιάλης, Στέφανος. (20ός αι.).

Ιεροψάλτης από το Βερβεράτο Χίου, που 
φέρεται ότι υπηρέτησε για λίγο χρονικό διά

στημα στον Καθεδρικό Ναό Αγίου Γεωργίου 
Βροντάδου Χίου, (π.σ.δ.α.).

Γ κιούσμας, Στυλιανός. (; - 1983).

Πρωτοψάλτης, μαθητής του Κ. Πρίγγου*.
Έψαλλε σε διαφόρους ναούς της Κων

σταντινουπόλεως, του Βοσπόρου και των 
Πριγκιποννήσων και ήταν από τα βασικά στε
λέχη της Μεγάλης Χορωδίας των Μουσικοφί- 
λων. Εξέδιδε στην Κωνσταντινούπολη την 
εβδομαδιαία εφημερίδα «Ο Τύπος». Το 1964

Ο. TOMKA: ΕΠΙΤΟΜΟ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
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ήλθε στην Αθήνα και διορίστηκε Πρωτοψάλ
της στον I. Ναό Αγίας Ευφημίας (Νέας Χαλ- 
κηδόνος). Το 1969 έφυγε στο Μόντρεαλ, 
όπου εξέδιδε την εφημερίδα «Δράσις». 
Πέθανε από καρδιακή προσβολή στο 
Μόντρεαλ, ενώ ετοιμαζόταν να επισκεφθεί 
την Ελλάδα.

Γκίτζης, Θρασύβουλος. (20ός αι.).

Πρωτοψάλτης καιάριστος μουσικός, μαθη
τής του Δημ. Φωκαέως*. Κατά την προ

πολεμική περίοδο έψαλλε στον I. Ναό Αγίας 
Τριάδος Χαλκηδόνος, όπου το 1936 αντικα
τέστησε τον Θεοδ. Γεωργιάδη*.

Γ κριτζάνης, Παναγιώτης (ή Γ ριτσάνης).
(1835-1896).

Ιεροψάλτης, μουσικός και συγγραφέας από 
τη Ζάκυνθο, όπου έλαβε τα πρώτα μαθήμα

τα μουσικής, ενώ εργαζόταν ως Ιεροψάλτης 
στον εκεί I. Ναό Αγίου Διονυσίου (1855 - 
1865). Το 1863 ο Εκκλησιαστικός Μουσικός 
Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως του ανέθε
σε να συντάξει τη μελέτη «Περί της εν Επτα- 
νήσω ψαλλομένης επτανησιακής ή Κρητικής 
μουσικής». Το 1865 έφυγε για σπουδές ευρω
παϊκής μουσικής στη Νεάπολη της Ιταλίας, 
όπου έμεινε οκτώ χρόνια. Το 1873 πήγε στην 
Αλεξάνδρεια, προσκεκλημένος της ελληνι
κής παροικίας, όπου στον I. Ναό του Ευαγγε
λισμού εισήγαγε το τετράφωνο εκκλησιαστι
κό σύστημα. Τ ο 1888 εξέδωσε στην Αθήνα τα 
«Στοιχεία φωνητικής μουσικής μετά καταλλή
λων ασμάτων προς χρήσιν της εν τοις σχο- 
λείοις την ωδικήν σπουδαζούσης νεολαίας». 
Έγραψε επίσης «Το περί της μουσικής της 
Ελληνικής Εκκλησίας ζήτημα», «Στιχουργική 
της καθ’ ημάς νεωτέρας Ελληνικής ποιήσεως 
και αντιπαράθεσις των στίχων ταύτης προς 
τους αρχαίους» κ.ά. Ανέκδοτο παραμένει 
πλήρες σύστημα εναρμονισμένης εκκλησια
στικής μουσικής για τετράφωνη χορωδία -  
προσπάθεια για τη διατήρηση της βυζαντινής 
οκτωηχίας.
Κληροδότησε τη μουσική βιβλιοθήκη του στη 
Μητρόπολη Ζακύνθου.

Γλαβάς, Δημήτριος. (14ος αι.).

Μουσικός, πιθανόν Κύπριος, του οποίου 
το όνομα αναφέρεται στο υπ’ αριθμ. 26 

Χειρόγραφο της Μονής Χιλανδαρίου (β' μισό 
του 14ου αι.).

Γλαβάς, Θεόδωρος. (14ος αι.).

Μουσικός, πιθανόν Κύπριος, ο οποίος, 
σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 26 Χειρόγρα

φο της Μονής Χιλανδαρίου (β' μισό του 14ου 
αι.)·και του υπ’ αριθμ. 1495 (φ. 242α) χειρό
γραφο της Μονής Βατοπεδίου, αναφέρεται 
ως Πρωτοψάλτης της Μαρωνείας. Πιθανώς η 
τοποθεσία της Μαρωνείας, στις μουσικές 
αυτές πηγές, να αφορά στη Μαρώνεια της 
Θράκης και όχι της Κύπρου, χωρίς όμως να 
έχει ακόμη εξακριβωθεί.

Γλαβάς, Μανουήλ. (14ος - 15ος αι.).

Μουσικός, πιθανόν Κύπριος, ο οποίος 
αντέγραψε ένα Μηναίο της Μονής Κοσι- 

νίτσας Δράμας το 1409 (αριθμ. χειρ/φου 159).

Γλαβάς, Φίλιππος. (14ος αι.).

Μουσικός, πιθανόν Κύπριος, ο οποίος, 
σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 148 χειρόγρα

φο της Μονής Χιλανδαρίου, του 18ου αι., 
συνέθεσε δύο Κοινωνικά.

Γλύκας, Ιωάννης, (περ. 1860 - ;).

Δημοδιδάσκαλος στη Χίο, αδελφός του 
Ιεροψάλτου Χριστ. Γλύκα*. Τ ο 1932 έγρα

ψε κατάλογο με σύντομα βιογραφικά των 
Ιεροψαλτών που υπηρέτησαν στον Καθεδρι
κό Ναό Βροντάδου Χίου. Ο κατάλογος αυτός 
περιέχεται στον Κώδικα του Ναού.

Γλύκας, Χριστόφορος, (περ. 1858 - ;).

Ιεροψάλτης, που φέρεται ότι- υπηρέτησε 
στον Καθεδρικό Ναό Βροντάδου Χίου (1883 

- 1884) και στη συνέχεια στον I. Ναό Αγίου 
Μακαρίου της νήσου. Υπήρξε μαθητής των 
Δημ. Λεμάνη* και Δημ. Τελλή*.

Γλυκύς, Ιωάννης.
Βλέπε λ. Ιωάννης ο Γλυκύς.



Γλυκύς, Πέτρος (ο Μπερεκέτης).
Βλέπε λ. Πέτρος ο Γλυκύς.

Γ οργόν.

Κλασματικό χρονικό σημείο. Ενεργεί επί 
δύο χαρακτήρων, τιθέμενο στον δεύτερο 

από αυτούς, από τους οποίους κάθε ένας 
λαμβάνει χρονικήν αξία ίση προς το 1/2 του 
χρόνου. Τίθεται σε όλους τους φωνηπκούς 
χαρακτήρες εκτός από την πεταστή.

Γ οργοσύνθετον.
Βλέπε λ. Χαρακτήρες (ποιότητος).

Γουλιελμάκης, Εμμανουήλ.

Σύγχρονος Πρωτοψάλτης του I. Ναού 
Αγίας Παρασκευής Περιβολίων Χανιών, 

από το 1978. Υπηρέτησε, από νεαρή ηλικία, 
σε διαψόρους ναούς. Είναι απόφοιτος της 
Εκκλησιαστικής Σχολής Κρήτης.

Γούναρης, Βασίλειος. (Σαράντα Εκκλησίες 
Αν. Θράκης, 1914 - ).

Αρχών Πρωτοψάλτης της Αγιωτάτης Αρ
χιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως. Το 

Οφφίκιο έλαβε στις 30.9.1982. Διδάχθηκε τη 
βυζαντινή μουσική από τον Σταμάτη Παπα- 
σταματίου και αφού υπηρέτησε σε διαφόρους 
ναούς της Ξάνθης, της Κομοτηνής, της Κα
βάλας κ.ά., διορίσθηκε τελικά Πρωτοψάλτης 
στον Μητροπολιτικό Ναό Κοζάνης (1949 - 
1982). Δίδαξε βυζαντινή μουσική, ψαλτική 
τέχνη, ασιατική μουσική και φλογέρα. Ασχο
λήθηκε με την αγιογραφία, μαθητεύοντας 
κοντά στον Φ. Κόντογλου* και σε Αγιορείτες 
Αγιογράφους. Μελοποίησε διάφορούς ύ
μνους και ακολουθίες για Μονές του Αγίου 
Όρους.

Γουναρόπουλος, Αναστάσιος. (Άγιοι Δούλοι 
Κερκύρας, 1938 -).

Πρωτοψάλτης στην I. Μονή Υπεραγίας 
Θεοτόκου Κασσιωπίτρας Κερκύρας και 

Καθηγητής της Παραδοσιακής Εκκλησιαστι
κής και Δημοτικής Μουσικής στο Μουσικό 
Γυμνάσιο Κερκύρας. Σπούδασε βυζαντινή

Γλυκύς

μουσική στο Ελληνικό Ωδείο Αθηνών, με 
δασκάλους τους Σ. Βενάρδο*, Κωνστ. Τσίγκο 
και Θεόδ. Χατζηθεοδώρου* και συνέχισε με 
τον Ιωάννη Παναγιωτόπουλο* - Κούρο. Διε- 
τέλεσε Πρωτοψάλτης στον 1. Ναό Αγίου 
Φιλίππου στο Μοναστηράκι και μέλος σε 
αρκετές χορωδίες, όπως στη Χορωδία του 
Υπουργείου Οικονομικών, στη Χορωδία του 
Π. Φόρτωμά*, του Θ. Βασιλικού* κ.ά. Μετέφε
ρε στη βυζαντινή σημειογραφία πάνω από 
πενήντα δημοτικά τραγούδια και ασχολήθηκε 
με διασκευές ύμνων.

Γουργιώτης, Θεμιστοκλής. (Βόλος, 1929 -).

Πρωτοψάλτης στον I. Ναό Αγίου Κοσμά 
του Αιτωλού Βόλου, πτυχιούχος της 

Σχολής Βυζαντινής Μουσικής I. Μητροπόλε- 
ως Δημητριάδος.

Γούτσες, Διονύσιος.

Σύγχρονος Πρωτοψάλτης στον I. Ναό 
Ζωοδόχου Πηγής Ν. Λιοσίων, από το 

1970, μαθητής του Θρ. Στανίτσα*, κοντά 
στον οποίο έψαλλε αρχικά ως Κανονάρχης 
στον Πατριαρχικό Ναό στην Κωνσταντινού
πολη και αργότερα ως Δομέστικος στον I. 
Ναό Αγίου Δημητρίου Αμπελοκήπων στην 
Αθήνα. Βασικό στέλεχος της Χορωδίας του 
Νέου Κύκλου Κωνσταντινουπολιτών. Διετέ- 
λεσε επίσης Χοράρχης της Φοιτητικής Ενώ- 
σεως Κωνσταντινουπολιτών (1965 -1967).

Γ ραμμαί.

Υποδιαιρέσεις (θεωρητικές) όλης της κλί
μακας π.χ. από Πα έως Πα'. Τα «τμήματα» 

αυτά είναι 72 και λέγονται και «κόμματα» και 
«φωνητικά μόρια». Βλέπε λ. Τόνος.

Γ ραμμαί προτελικαί.

Οι μουσικές γραμμές οι οποίες βρίσκονται 
προ των τελικών καταλήξεων. Παρουσιά

ζουν μεγαλύτερη τεχνική επιμέλεια και επε
κτείνουν την τελευταία συλλαβή της τε
λευταίας λέξεως του στίχου, είτε για να 
δώσουν μεγαλύτερη έκταση στο μέλος, είτε 
χάριν εξάρσεως.

Γραμμαί
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Γραμμένος, Ευστάθιος. (Βόλος 1970 -).

Πρωτοψάλτης στον I. Ναό Κοιμήσεως της 
Θεοτόκου Καλών Νερών Βόλου, πτυχι- 

ούχος του Ελληνικού Ωδείου και διπλωμα
τούχος του Ωδείου Αλίμου.

Γραμμή μουσική.

Η γραμμή της μελωδίας, στην αρχή της 
οποίας τίθεται η μαρτυρία του φθόγγου, 

με τον οποίο αρχίζει το μέλος. Επειτα γρά
φονται οι χαρακτήρες, με τη σειρά που απαι
τεί το άσμα, και κάτω από αυτούς οι συλλαβές 
των λέξεων που αποτελούν το άσμα. Οι 
μουσικές γραμμές που σχηματίζονται, αποτε
λούν το μουσικό κείμενο*.

Γραπτοί, Θεόδωρος και Θεοφάνης.
Βλέπε λ. Θεόδωρος και Θεοφάνης οι Γ ραπτοί.

Γρέντζελος, Παύλος. (1951 -).

Ιεροψάλτης στον I. Ναό Αγίου Αλεξίου Κλεισο- 
ρευμάτων Αγρίνιου, με προϋπηρεσία στους I. 

Ναούς Κοιμήσεως της Θεοτόκου Σπολάιτας και 
Αγίου Κωνσταντίνου Αγρίνιου και Κοιμήσεως 
Θεοτόκου Περδικακίου Βόλου. Μέλος Δ.Σ. του 
Συλλόγου Ιεροψαλτών Αγρίνιου.

Γρηγοριάδης, Δημήτριος. (20ός αι.).

Ιεροψάλτης, μαθητής του Θεοδ. Γεωργιά- 
δου* στην Αθήνα. Διετέλεσε μέλος του 

«Τριακονταμελούς Βυζαντινού Εκκλησιαστι
κού Χορού Κωνσταντινουπόλεως» και της 
«Βυζαντινής Χορωδίας Αθηνών». Αναφέρε
ται (1963) ως Πρωτοψάλτης στον I. Ναό 
Αγίων Αναργύρων Νέας Ιωνίας π.σ.δ.α.

Γ ρηγοριάδης, Ιωάννης. (20ός αι.).

Ιεροψάλτης, μαθητής του Θεοδ. Γεωργιά- 
δου* στην Αθήνα. Διετέλεσε μέλος του 

«Τριακονταμελούς Βυζαντινού Εκκλησιαστι
κού Χορού Κωνσταντινουπόλεως» και της 
«Βυζαντινής Χορωδίας Αθηνών», π.σ.δ.α.

Γ ρηγοριάδης, Κώστας.

Σύγχρονος Ιεροψάλτης, που διδάχθηκε τη 
βυζαντινή μουσική από τον Ν. Μαυρό- 

πουλο* και από τον αδελφό του, Ν. Γρηγοριά- 
δη*. Πανεπιστημιακός (Πάτρα), π.σ.δ.α.

Γρηγοριάδης, Νικόλαος.

Σύγχρονος Πρωτοψάλτης στον I. Ναό Ανα- 
λήψεως Βύρωνος, γνώστης της βυζαντι

νής μουσικής και εξαιρετικά καλλίφωνος. 
Εψαλλε ως Λαμπαδάριος στον I. Ναό Χρυσο- 
σπηλιωτίσσης, στην Αθήνα, απέναντι στον 
Πρωτοψάλτη Μαν. Χατζημάρκο*, όταν στον εν 
λόγω I. Ναό μετεβλήθη το σύστημα ψαλμω
δίας, από τετράφωνο σε παραδοσιακό βυζαν
τινό. Επίσης, υπηρέτησε στους I. Ναούς Αγίας 
Τριάδος Πειραιώς, Αγίου Λουκά Πατησίων 
κ.λπ. Μαθηματικός στη Μέση Εκπαίδευση, 
π.σ.δ.

Γ ρηγοριάδης, Σταυράκης. (1806 - 1871).

Πρωτοψάλτης της Μεγάλης του Χριστού 
Εκκλησίας, μαθητής του Γεωργίου Αγγε- 

λίδη\ γνώστης της λύρας και της πανδουρί- 
δος. Εψαλλε σε πολλούς ναούς της Κων
σταντινουπόλεως.

Γρηγοριάδου, Κωνσταντίνα.

Αριστούχος απόφοιτος του Δημοτικού 
Ωδείου Λαρίσης. Καθηγήτρια στη Μέση 

Εκπαίδευση. Διδάσκει ευρωπαϊκή μουσική 
στη Σχολή Βυζαντινής Εκκλησιαστικής 
Μουσικής της I'. Μητροπόλεως Λαρίσης «Ο 
Αγιος Αχίλλιος».

Γρηγοριανόν Μέλος.

Η λειτουργική μουσική της Δυτικής Εκκλη
σίας, που πήρε το όνομά της από τον 

Πάπα Γρηγόριο* τον Α1 (Μέγα), μολονότι 
είναι πιθανόν να υπήρχε,και πριν από αυτόν. 
Πάντως ο Γρηγόριος ξεκαθάρισε και αναμόρ
φωσε το Αμβροσιανό Μέλος, το οποίο με την 
πάροδο δύο αιώνων είχε παραφθαρεί από 
επιδράσεις ξένων στοιχείων, και έδωσε σ’ 
αυτό μεγαλοπρέπεια.
Η μουσική του Γρηγοριανού Μέλους είναι 
μονοφωνική, χωρίς κανονικό μέτρο*, και ακο
λουθεί το ρυθμό των λέξεων.Μέχρι τη 10ετία 
του 1960, το Γρηγοριανό Μέλος εψάλλετο 
στα λατινικά. Από κει και πέρα, η Δυτική 
Εκκλησία άρχισε να επιτρέπει μεταφράσεις.

Γ ρηγόριος ο Δομέστικος.
Βλέπε λ. Κουκουζέλης, Γ ρηγόριος.
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Γρηγόριος ο Θαυματουργός. (213 - 270).

Αγιος. Επίσκοπος Νεοκαισαρείας, που κα
ταγόταν από επιφανείς γονείς και έλαβε 

επιμελημένη αγωγή. Μετά το θάνατο του 
πλούσιου και ειδωλολάτρη πατέρα του, ασπά- 
στηκε το Χριστιανισμό και βαπτίστηκε λαμβά- 
νοντας το όνομα Γ ρηγόριος (το αρχικό του 
ήταν Θεόδωρος). Σπούδασε ρητορική, λατινι
κά, φιλολογία και νομικά και σκόπευε να 
συμπληρώσει τις σπουδές του στη Βηρυττό 
προκειμένου να ακολουθήσει το δικηγορικό 
επάγγελμα. Στην Καισάρεια της Παλαιστίνης 
όμως γνώρισε τον Ωριγένη* και μελέτησε 
κοντά του, επί πέντε χρόνια, φιλοσοφία, θεο
λογία, γεωμετρία και αστρονομία. Εκεί χειρο
τονήθηκε Επίσκοπος και επιδόθηκε στο έργο 
του εκχριστιανισμού της ειδωλολατρικής αυ
τής περιοχής. Η παράδοση αναφέρει ότι 
δέχθηκε την Επισκοπική Εδρα ύστερα από 
θείο όραμα, να παραλαμβάνει από τα χέρια 
κάποιου σεβάσμιου γέροντα το Σύμβολο της 
Πίστεως.

Γρηγόριος ο Μέγας. (Γρηγόριος ο Διάλο
γος). (6ος αι.).

Αγιος. Διδάσκαλος της Δυτικής Εκκλησίας 
και Πάπας Ρώμης (590 - 604). Πριν από την 

εκλογή του ήταν αποκρισάριος, δηλαδή πρε
σβευτής στην Κωνσταντινούπολη, όπου μελέ
τησε την ελληνική μουσική και γνώρισε τις 
ιδιομορφίες του Βυζαντίου. Μετά το θάνατο 
του Πάπα Πελάγιου Β' (590) ο ρωμαϊκός λαός 
και ο κλήρος εξέλεξαν ομόφωνα τον Γρηγό- 
ριο. Αρνήθηκε στον Πατριάρχη της Κωνσταν
τινουπόλεως το δικαίωμα να λέγεται Οικουμε
νικός, δίνοντας στον εαυτό του τον ταπεινό 
τίτλο «δούλος των δούλων του Θεού». Ο Γ ρη
γόριος, που θεωρείται συνθέτης της Θ. Λει
τουργίας των «Προηγιασμένων», κανόνισε και 
ανακαίνισε την εκκλησιαστική μουσική που 
υπήρχε από τους αποστολικούς χρόνους, 
υποστήριξε με πάθος τα μουσικά σχολεία και 
τέλος κωδικοποίησε τους ύμνους της Λει
τουργίας, σύμφωνα με το εορτολόγιο της 
Ρωμαϊκής Εκκλησίας. Από το όνομά του η 
μουσική της Δυτικής Εκκλησίας ονομάστηκε 
«Γρηγοριανό Μέλος».

Γ ρηγόριος ο Ναζιανζηνός. (περ. 330 - 389).

Αγιος. Από τους μεγαλύτερους Πατέρες 
της Εκκλησίας και οικουμενικός διδάσκα

λος, επονομαζόμενος και «Θεολόγος». Γεν
νήθηκε στην Αριανζό (κοντά στη Ναζιανζό) 
της Καππαδοκίας. Ο πατέρας του, επίσης 
Γ ρηγόριος, προσήλθε στο Χριστιανισμό χάρη 
στις προσπάθειες της συζύγου του Νόννας 
και έγινε Επίσκοπος Ναζιανζού το 329.
Ο Γ ρηγόριος σπούδασε πρώτα στην Καισά- 
ρεια της Καππαδοκίας, όπου εγνώρισε τον Μ. 
Βασίλειο* και συνδέθηκε φιλικά μαζί του. 
Αργότερα συνέχισε τις σπουδές του στην 
Καισάρεια της Παλαιστίνης, στην Αλεξάν
δρεια, όπου εγνώρισε μεγάλες χριστιανικές 
μορφές, και στην Αθήνα (350), όπου διέπρε- 
ψε στη ρητορική και στη φιλολογία. Τα 
πνευματικά του χαρίσματα τον ανέδειξαν, 
παρά τη θέλησή του, Επίσκοπο Σασίμων (372) 
και Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως (380), 
ενώ η αγάπη του για το μοναχισμό τον οδήγη
σε πολλές φορές να εγκαταλείψει το εκκλη
σιαστικό του έργο και να καταφύγει σε μονα
στήρι. Ο Γρηγόριος, έγραψε 45 λόγους με 
πανηγυρικό, δογματικό, ηθικό και πολεμικό 
περιεχόμενο, ανάμεσα στους οποίους οι 
Θεολογικοί Λόγοι, οι Στηλιτευτικοί Λόγοι 
κατά Ιουλιανού (του γνωστού Παραβάτη) και 
τα Έπη (19.000 περίπου στίχοι), που χρησι
μέυσαν ως πηγή της ελληνικής εκκλησιαστι
κής υμνογραφίας. Έγραψε επίσης 243 επι
στολές.

Γρηγόριος ο Νύσσης (της Καππαδοκίας).
(336 - 394).

Αγιος. Πατέρας της Εκκλησίας, νεώτερος 
αδελφός του Μ. Βασιλείου*, τον οποίο ο 

ίδιος αναφέρει και ως διδάσκαλό του.
Ανήκει στους λεγάμενους νεοπλατωνικούς 
εκκλησιαστικούς συγγραφείς, οι οποίοι απε- 
τέλεσαν τον σημαντικότερο παράγοντα για 
την ανάπτυξη της Χριστιανικής διδασκαλίας 
σε φιλοσοφική βάση.
Με παρακίνηση των φίλων του και ιδιαίτερα 
του Γρηγορίου του Ναζιανζηνού*, εγκατέλει- 
ψε το επάγγελμα του ρήτορα και αφοσιώθηκε 
στον αγώνα κατά των.αιρετικών.
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Εξελέγη Μητροπολίτης Σεβαστείας, θέση 
που εξαιτίας δυσκολιών αναγκάστηκε να 
εγκαταλείψει, τοποθετώντας ως διάδοχό του 
τον νεώτερο αδελφό του Πέτρο.
Η Γ’ Οικουμενική Σύνοδος τον ονόμασε «άν
δρα μετά τον αδελφόν δεύτερον εν τε λόγοις 
και τρόποις» και η Ζ' Οικουμενική Σύνοδος 
«Πατέρα Πατέρων». Εκτός από το μεγάλο 
συγγραφικό έργο που άφησε, υπήρξε εξαιρε
τικός μελοποιός της βυζαντινής μουσικής και 
θεμελιωτής των τύπων της Θείας Λει
τουργίας. Η Εκκλησία τον κατέταξε ανάμεσα 
στους αγίους και εορτάζει τη μνήμη του στις 
10 Ιανουαρίου.

Γρηγόριος ο Παλαμάς. (1296 -1359).

Αγιος. Βυζαντινός θεολόγος, ασματογρά
φος της Εκκλησίας, ηγέτης του μυστικι

στικού κινήματος και Αρχιεπίσκοπος Θεσσα
λονίκης (1347). Εζησε τα πρώτα του χρονιά 
στη γενέτειρά του, στην Κωνσταντινούπολη, 
και αργότερα αποσύρθηκε στο Αγιον Όρος, 
ανάμεσα στους ησυχαστές μοναχούς, όπου 
έγινε προστάτης τους και υπερασπιστής της 
διδασκαλίας τους.
Το 1349 προχειρίστηκε σε Αρχιεπίσκοπο 
Θεσσαλονίκης, έδρα που κατέλαβε όμως το 
1351, επί αυτοκράτορος Ιωάννου Κα(ν)τα- 
κουζηνού.
Διασώθηκαν πολλά συγγράματά του, που τα 
περισσότερα αναφέρονται στην έριδα ή στη 
διδασκαλία του ησυχασμού και στα οποία 
ανακρούει την αιρετική διδασκαλία του Καλα- 
βρού Μοναχού Βαρλαάμ ότι το Θαβώριο Φως 
ήταν κτιστό. Η Εκκλησία τον ανακήρυξε Άγιο, 
σχεδόν αμέσως μετά το θάνατό του και η 
μνήμη του εορτάζεται τη δεύτερη Κυριακή 
της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, με βιογραφία 
και ξεχωριστή ακολουθία στο Τριώδιο.

Γρηγόριος ο Πρωτοψάλτης.
Βλέπε λ. Λεύίτης, Γ ρηγόριος.

Γ ρηγόριος ο ΣιναΤτης. (; -1310).

Μοναχός από το Σινά που έζησε και στο 
Άγιο Όρος, όπου ίδρυσε και την ομώ

νυμη Μονή. Έγραψε τροπάρια για την Αγία 
Τριάδα και για τον Τίμιο Σταυρό. Η μνήμη του 
εορτάζεται στις 6 Απριλίου.

Γρηγόριος ο Χίος. (1780 -;).

Ιεροδιάκονος και μουσικός, που σπούδασε 
στην Πατριαρχική Μουσική Σχολή (Κων

σταντινουπόλεως) με τους Γ ρηγόριος 
Λευίτη*, Χρύσανθο Προύσοης* και Χουρμού- 
ζιο το Χαρτοφύλακα*. Δίδαξε με τον Πέτρο 
τον Εφέσιο* στη Μουσική Σχολή Βουκουρε- 
στίου. Το 1816, ενώ βρισκόταν στην Κωνστα
ντινούπολη, εκλήθη ως Πρωτοψάλτης στο 
Μητροπολιτικό Ναό του Ιάσιου και ως διδά
σκαλος στην εκεί Μουσική Σχολή.

Γρηγορίου, Χρυσόστομος.

Σύγχρονος Ιεροψάλτης στον I. Ναό Αγίου 
Γεωργίου χωρίου Ρεπανιδίου Λήμνου, 

μέλος του Συλλόγου Ιεροψαλτών Νήσου 
Λήμνου «Ο Αγιος Σώζων» και της Χορωδίας 
του. π.σ.δ.α.

Γρίβας, Κωνσταντίνος. (Κωνσταντινούπολη, 
1907-).

Ιεροψάλτης, καταγόμενος από την Ιθάκη.
Βρέθηκε από μικρός στα αναλόγια των 

ναών της Κωνσταντινουπόλεως και κυρίως 
του Πατριαρχικού Ναού, επί Πρωτοψάλτου 
Ιακ. Ναυπλιώτου*. Το 1964, απελαθείς, ήλθε 
στην Αθήνα και συνέχισε να ψάλλει αφιλοκερ
δώς στον I. Ναό του Αγίου Αντύπα της Οδον
τιατρικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών καθώς και 
σε αναλόγια φίλων του Πρωτοψαλτών. 
Μελετητής της Βυζαντινής Ιστορίας και των 
Βυζαντινών Μνημείων της Κωνσταντινουπό
λεως, πραγματοποίησε πολλές ομιλίες και 
δημοσίευσε σχετικά άρθρα. Το 1992, με την 
ευκαιρία της παρουσίασης του βιβλίου του, 
που είναι αφιερωμένο στην Αγία Σοφία, ο 
«Νέος Κύκλος Κωνσταντινουπολιτών», του 
επέδωσε τιμητική περγαμηνή.

Γ ριτσάνης, Παναγιώτης.
Βλέπε λ. Γκριτζάνης, Παναγιώτης.
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Δακαλάκης, Ιωάννης. (Μεσολόγγι, 1942 -).

Πρωτοψάλτης του Μητροπολιτικού Ναού 
Αγίου Σπυρίδωνος Μεσολογγίου, από το 

1970 και μουσικοδιδάσκαλος. Διδάχθηκε τη 
βυζαντινή μουσική κοντά στον Γ. Καππέ* και 
συνέχισε στο Απολλώνιο Ωδείο, από όπου 
έλαβε δίπλωμα μουσικοδιδασκάλου. Συνέστη
σε στον Μητροπολιτικό Ναό, Μουσική Σχο
λή, όπου οι μαθητές σπουδάζουν δωρεάν τη 
βυζαντινή μουσική. Ιδρυτικό μέλος και Γεν. 
Γραμματέας του Συλλόγου Ιεροψαλτών Αιτω
λοακαρνανίας «Αρχιδιάκονος Άνθιμος», του 
οποίου διετέλεσε και Πρόεδρος.Διευθυντής 
της Χορωδίας του Συλλόγου και της Χορω
δίας των μαθητών της προαναφερθείσης 
Σχολής. Έχει μελοποιήσει λειτουργικούς 
ύμνους και ακολουθίες Αγίων και έχει εκδόσει 
δύο βιβλία σχετικά με τη βυζαντινή μουσική.

Δαμαλίδης, Φώτιος. (20ός αι.).

Ιεροψάλτης και μουσικός, μαθητής του 
Θεοδ. Γεωργιάδου* και μέλος του «Τρια- 

κονταμελούς Βυζαντινού Εκκλησιαστικού Χο
ρού Κωνσταντινουπόλεως». Αναφέρεται 
(1963) ως Πρωτοψάλτης στον I. Ναό Αγίου 
Νικολάου Καλλιθέας, π.σ.δ.α.

Δαμασκηνός Ιωάννης.
Βλέπε λ. Ιωάννης ο Δαμασκηνός.

Δαμιανός, Αθανάσιος.

Σύγχρονος Πρωτοψάλτης στον I. Ναό Αγί
ου Ιωάννου του Θεολόγου στο Νεοχώρι

Μεσολογγίου, μαθητής του Κ. Τίγκα*, τον 
οποίο και διαδέχθηκε στα 1951.

Δαμιανός ο Βατοπεδινός. (17ος αι ).

Ιερομόναχος της Μονής Βατοπεδίου του 
Αγίου Όρους και μουσικοδιδάσκαλος. Πιθα

νόν, δάσκαλος του Δαμιανού του Βατοπεδι
νού*, που έζησε τον 18ο αι.

Δαμιανός ο Βατοπεδινός. (18ος αι.).

Μοναχός και Πρωτοψάλτης στη Μονή 
Βατοπεδίου του Αγίου Ορους, σημαντι

κός δάσκαλος της βυζαντινής μουσικής. Ανά
μεσα στους μαθητές του περιλαμβάνονται ο 
Παναγιώτης Χαλάτζογλου* και ο Πέτρος ο 
Γλυκύς*.
Από τα αξιόλογα έργα του (ειρμοί, κρατήματα 
κ.ά.) διακρίνται το δίχορο «Αξιόν Εστί», που 
χρησιμοποιήθηκε από τον Πέτρο τον Γλυκύ 
ως πρότυπο για τη μελοποίηση του θαυμάσι
ου οκτωήχου «Θεοτόκε Παρθένε» της αρτο
κλασίας.

Δαμιανός ο Μοναχός. (8ος; αι.).

Υ μνογράφος, ο οποίος φέρεται ως 
συγγραφέας δέκα ειρμών. Απ’ αυτό 

συμπεραίνεται ότι έζησε κατά την εποχή της 
ακμής της υμνογραφίας των κανόνων.

Δανηλάτος - Βαϊτσης, Νικόλαος. (20ός αι.).

Ιεροψάλτης από την Κεφαλλονιά, μέ έξοχη 
φωνή, π.σ.δ.α.
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Δανιηλίδης

Δανιηλίδης, Γεώργιος, ο Τσεσμελής. (1827 - 
1909).

Πρωτοψάλτης, μαθητής του Νικολάου 
Γεωργίου* Πρωτοψάλτου Σμύρνης. Υπη

ρέτησε για αρκετά χρόνια στη Σμύρνη και 
έπειτα στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτό
κου Πύργου Βουλγαρίας. Μετά τον εκεί διωγ
μό του 1906 πήγε στην Κωνσταντινούπολη, 
κοντά στον εγγονό του, επίσης Γεώργιο 
Δανιηλίδη*, και μέχρι το θάνατό του έψαλλε 
σε κάποιους ναούς.

Δανιηλίδης, Γεώργιος. (19ος - 20ός αι.).

Πρωτοψάλτης στη Σμύρνη, μαθητής του 
παππού του Γ. Δανιηλίδη* του Τσεσμελή 

(1898-1900).

Δανιηλίδης, Ναούμ. (Ελευθερούπολη Καβά
λας, 1965-).

Ιεροψάλτης στον I. Ναό Τιμίου Σταυρού 
Καβάλας, από το 1989. Έλαβε τα πρώτα 

μαθήματα βυζαντινής μουσικής από τον Ιωάν
νη Κιοσσέ* και τον Νικόλαο Νικολάου*. Το 
πτυχίο του έλαβε από τη Σχολή Βυζαντινής 
Μουσικής της I. Μητροπόλεως Θεσσαλονί
κης. Είναι Καθηγητής Μαθηματικών.

Δανιηλίδης, Νικόλαος. (1915 - 1965).

Αρχών Λαμπαδάριος της Μεγάλης του Χρι
στού Εκκλησίας, απόφοιτος της Μεγάλης 

του Γένους Σχολής* (1936). Την βυζαντινή 
μουσική διδάχθηκε από τον Θεοδόσιο Γεωρ- 
γιάδη* και τον Ευστάθιο Βιγγόπουλο*. Αφού 
έψαλλε σε διαφόρους ναούς, προσελήφθη το 
1947 στο Πατριαρχείο ως Α' Δομέστικος, 
δίπλα στον Αρχοντα Πρωτοψάλτη Κ. Πρίγ- 
γο*. Το 1960 διορίσθηκε Αρχών Λαμπαδάριος 
της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, με 
Αρχοντα Πρωτοψάλτη τον Θρ. Στανίτσα*. Ο 
Δανιηλίδης πέθανε ξαφνικά το 1965 από 
εγκεφαλικό επεισόδιο.

Δανιήλ ο από Τυρνάβου (ή Δανιήλ ο Πρωτο
ψάλτης) (;-1789).

Πρωτοψάλτης στη Μεγάλη του Χριστού 
Εκκλησία, φημιζόμενος για την ωραία και

Δαπόντες

μελωδική φωνή του. Καταγόταν από τον Τύρ- 
ναβο της Θεσσαλίας και ήταν μαθητής του 
Παν. Χαλάτζογλου*. Ηταν επίσης γνώστης 
της αραβοπερσικής και της τουρκικής μουσι
κής.
Έγραψε πολλά εκκλησιαστικά άσματα, 
χερουβικά, κοινωνικά, κρατήματα, τον πολυέ
λεο «Δούλοι Κύριον» (σε ήχο Δ) και τη γνω
στή επτάφωνη Δοξολογία (σε ήχο βαρύ).

Δανιήλ ο Ξενοφωντινός (19ος αι.).

Μοναχός της Μονής Ξενοφώντος του 
Αγίου ορούς (κατά κόσμον, Γεωργιάδης 

Κατανίδης) και μουσικός. Στοιχεία της ζωής 
του αναφέρονται στις σημειώσεις που άφησε. 
Πρώτο σημείωμά του βρίσκεται σε ένα χειρό
γραφό του με το οποίο μας πληροφορεί ότι 
το αντέγραψε στη Σάμο το 1834. Από τότε 
μέχρι το 1859, φαίνεται να μετακινείται από 
το Αγιον Όρος στη Σάμο και στην Πάτμο, 
όπου ασχολήθηκε με την αντιγραφή χειρο
γράφων. Π.χ. στις 14 Δεκεμβρίου 1851, αντι
γράφει το υπ’ αριθμόν 195 χειρόγραφο της 
Ιεράς Μονής Ξενοφώντος «Ανθολογία 
Παπαδικής» κατά το νέο σύστημα παραση- 
μαντικής. Το 1859, μάλλον ευρισκόμενος στο 
Άγιον Όρος, γράφει το δεύτερο χειρόγραφο, 
ένα «Δοξαστάριο». Από τότε βρίσκεται στην 
Ιερά Μονή Ξενοφώντος ως Γραμματέας και 
βιβλιοθηκάριος. Οι σημειώσεις του παύουν το 
1880, οπότε, φαίνεται, ότι μετά λίγα έτη 
πέθανε.

Δανιήλ ο Πρωτοψάλτης.
Βλέπε λ. Δανιήλ ο από Τυρνάβου.

Δαπόντες, Καισάριος. (1714 -1784).

Ποιητής, υμνογράφος και χρονογράφος 
από τη Σκόπελο, που σπούδασε στο σχο

λείο του πατέρα του, στο νησί, και στη συνέ
χεια στην Κωνσταντινούπολη και στο 
Βουκουρέστι. Απογοητευμένος από τα εγκό
σμια, μολονότι κάτοχος μεγάλης περιουσίας, 
ο Δαπόντες έγινε μοναχός (1753) σε ένα 
μικρό μοναστήρι στο ερημονήσι των Σπορά- 
δων Πιπέρι. Αργότερα προσχώρησε στη
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Μονή Ξηροποτάμου του Αγίου Όρους, η 
οποία του ανέθεσε να περιοδεύσει στις παρα
δουνάβιες ηγεμονίες και να συλλέξει χρήμα
τα υπέρ της Μονής. Μετά την περιοδεία του 
που κράτησε 8 χρόνια (μέχρι το 1765), έζησε 
στο Άγιον Όρος έως το θάνατό του. 
Σημαντικός ποιητής με εκπληκτική στιχουργι- 
κή ευχέρεια, άφησε εκατοντάδες χιλιάδες 
στίχους, αναφερόμενος στα ποικίλα διαβά- 
σματά του (από την Αγία Γραφή, από αρχαί
ους βυζαντινούς συγγραφείς) και στις προ
σωπικές του περιπέτειες και εντυπώσεις από 
τα ταξίδια του.
Στον υπ’ αριθμ. 256 κώδικα της Μονής Ξηρο
ποτάμου του Αγίου Όρους, στο φ. 81α, στο 
τέλος του εμμέτρου βίου του Οσίου Σίμωνος 
από τον Καισάριο Δαπόντε, υπάρχουν και 
τρία μεγαλυνάρια, ποιήματα του ιδίου.

Δαράκης, Βίκτωρ. (Κέρκυρα, 17ος αι.).

Ακολουθιογράφος και δεινότατος ιεροκή
ρυκας. π.σ.δ.

Δαρλάσης, Γεώργιος. (Ηραίο Αργολίδος, 
1955-).

Πρωτοψάλτης στον I. Ναό Αγίου Βασιλείου 
Αργους, από το 1980. Μαθήτευσε κοντά 

στο θείο του, Ευάγγελο Δεμοίρο, στον Αλ. 
Μπιτζή* και στον Παναγιώτη Κωστόπουλο και 
έλαβε πτυχίο βυζαντινής μουσικής από το 
Εθνικό Ωδείο (1989). Μέλος της Χορωδίας 
του Συλλόγου Ιεροψαλτών Αργολίδος και της 
Χορωδίας του Γρ. Νταραβάνογλου*. Παρα
γωγός και παρουσιαστής της εβδομαδιαίας 
εκπομπής «Η Βυζαντινή Μουσική μας Παρά
δοση», σε τοπικούς ραδιοφωνικούς Σταθ
μούς της Πελοποννήσου και στον τοπικό 
Ραδιοφωνικό Σταθμό της I. Μητροπόλεως 
Αργολίδος. Εχει αρθρογραφήσει στις εφημε
ρίδες «Ιεροψαλπκός Κόσμος», «Ιεροψαλτικά 
Νέα» και στον τοπικό Τύπο του νομού Αργο
λίδος. Πρόεδρος του Συλλόγου Ιεροψαλτών 
Αργολίδος.

Δαρμογιάννης, Ιωάννης. (Καλάβρυτα 1919 -).

Πρωτοψάλτης του I. Ναού Κοιμήσεως της 
Θεοτόκου Καλαβρύτων, όπου ψάλλει από

το 1949. Σπούδασε βυζαντινή μουσική κοντά 
στον Πρωτοψάλτη Σωτήριο Κανελλόπουλο.

Δασκαλάκης, Αριστείδης. (Χανιά, 1924 - 
1988).

Πρωτοψάλτης, που υπηρέτησε στους 
Ιερούς Ναούς Αγίου Κωνσταντίνου και 

Αγίου Ιωάννου Χανίων (1943 - 1988). Ελαβε 
μαθήματα βυζαντινής μουσικής από τον Νικ. 
Δασκαλάκη*.

Δασκαλάκης, Βασίλειος. (Χανιά, 1918 -.)

Ιεροψάλτης I. Ναού Αγίων Αναργύρων 
Oakleigh Μελβούρνης. Διδάχθηκε τη βυζαν

τινή μουσική κοντά στον Καθηγητή Ιωάννη 
Μανιουδάκη*.

Δασκαλάκης, Γεώργιος. (Ηράκλειο Κρήτης, 
1946-).

Πρωτοψάλτης στον I. Ναό Αγίας Τριάδος 
Χανίων, με προϋπηρεσία και σε άλλους 

ναούς του Νομού Χανίων. Σπούδασε στη 
Σχολή Βυζαντινής Μουσικής της I. Μητροπό
λεως Κυδωνιάς και Αποκορώνου και στο 
Ωδείο Ηρακλείου Κρήτης (τάξη Θεοδ. Αντω- 
νακάκη*).

Δασκαλάκης, Δημήτριος. (Μανωλιόπουλο 
Κυδωνιάς Χανίων, 1929 -).

Ιερέας, ο οποίος υπηρέτησε ως Ιεροψάλτης 
σε διαφόρους ναούς των Χανίων και της Αττι

κής από το 1949 έως το 1971 οπότε χειροτο
νήθηκε. Φοίτησε στην Εκκλησιαστική Σχολή 
Κρήτης (1946 - 1952). Εκεί διδάχθηκε τη 
βυζαντινή μουσική από τον Νικ. Δασκαλάκη*. 
Είναι ομότιμος Γυμνασιάρχης - Θεολόγος.

Δασκαλάκης, Νικόλαος. (20ός αι ).

Πρωτοψάλτης στην περιφέρεια της I.
Μητροπόλεως Κυδωνιάς και Αποκορώ

νου, καταγόμενος από την Χάλκη Κωνσταντι
νουπόλεως. Σπούδασε στη «Σχολή του 
Εκκλησιαστικού Μουσικού Συλλόγου Κων
σταντινουπόλεως» και, με εισήγηση του Επι
σκόπου Αγαθαγγέλου Νινολάκη, εκλήθη από 
τη γενέτειρά του και ανέλαβε τη θέση του 
Πρωτοψάλτου στον Καθεδρικό Ναό των
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Εισοδίων (1926 - 1976). Υπηρέτησε ως Καθη
γητής βυζαντινής μουσικής στην Εκκλησια
στική Σχολή Κρήτης (1926 - 1963) και στο 
Κρητικό Ωδείο Χανίων, αποσπάσας τον τίτλο 
του Επιτίμου Καθηγητού της βυζαντινής 
μουσικής. Μελοποίησε δοξαστικά, δοξολο
γίες, χερουβικά, κοινωνικά, λειτουργικά όλων 
των ήχων κ.ά., τα οποία εξέδωσε η Ορθόδο
ξος Ακαδημία Κρήτης (1983), με τίτλο Ωδαί 
πνευματικοί, τιμώντας τη μνήμη του.

Δασκαλούδης. (19ος αι.).

Κύπριος μουσικός, εγκατεστημένος στην 
Ακανθού, όπου δίδασκε το νέο σύστημα 

της βυζαντινής μουσικής. Τον αντικατέστησε 
ο γιός του Σωτ. Δασκαλούδης*.

Δασκαλούδης, Κυριαζής. (Νικήσιανη Καβά
λας, 1940 -).

Πρωτοψάλτης Μητροπολιτικού Ναού Αγί
ου Αχιλλίου Λαρίσης και Καθηγητής της 

Σχολής Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσι
κής «Ο Άγιος Αχίλλιος» της I. Μητροπόλεως 
Λαρίσης. Ο Δασκαλούδης, διοργανώνει Χο
ρωδίες Εκκλησιαστικής Μουσικής με έμπει
ρους Ιεροψάλτες της περιοχής, που εμφανί
ζονται σε διάφορες πόλεις της Θεσσαλίας. 
Είναι μέλος του Ιεροψαλτικού Συλλόγου 
Λαρίσης «Κοσμάς ο Μελωδός».

Δασκαλούδης, Σωτήριος. (19ος αι.).

Πρωτοψάλτης επί τεσσαρακονταετία, στον 
I. Ναό Τρυπιώτου Λευκωσίας, μαθητής 

του Στυλ. Χουρμουζίου*.

Δαφαράνας, Σπυρίδων. (1766 - 1845).

Αρχιδιάκονος του Μητροπολίτου Μακρή και 
μελοποιός, ένας από τους διαμορφωτές 

του Κεφαλληνιακού εκκλησιαστικού μουσικού 
ιδιώματος (Σ. Δαφαράνας, Γ. Μαντζαβίνος*, Γ. 
Σολομός*). Σπούδασε στην Κωνσταντινούπολη 
την παλαιά παρασημαντική και διακρίθηκε για τη 
μεγαλειώδη φωνή του.

Δάφας, Γεώργιος. (20ός αι.).

Ιεροψάλτης, μαθήτής του Θεοδ. Γεωργιά- 
δου*, που αναφέρεται (1963) ως υπηρετών 

στη Θεσσαλονίκη.

Δάφας, Παντελής. (Πισοδέρι Φλωρίνης, 
1944-).

Ιεροψάλτης, από το 1971, στο Μητροπολιτι- 
κό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Φλωρίνης, 

που πήρε τα πρώτα μαθήματα βυζαντινής 
μουσικής κοντά στον Στέφανο Δόντσιο*. 
Πτυχιούχος του Παλλαδίου Ωδείου Αθηνών 
και διπλωματούχος του Εθνικού Ωδείου Αθη
νών, διδάσκει στη Σχολή Βυζαντινής Μουσι
κής της I. Μητροπόλεως Φλωρίνης «Άγιος 
Ιωάννης ο Κουκουζέλης».

Δεβρελής, Αστέριος. (Γαλάτιστα Χαλκιδικής, 
1933-).

Μελοποιός και Καθηγητής βυζαντινής 
μουσικής. Το 1943, μαθήτευσε κοντά 

στον Κωνσταντίνο Μπεκιάρη και το 1945 
εισήχθη στην Πατριαρχική Ιερατική Σχολή 
της Αγίας Αναστασίας της Φαρμακολυτρίας, 
όπου διδάχθηκε συστηματικά τη βυζαντινή 
μουσική από τον Θεμιστοκλή Γεωργιάδη. Το 
1952 εγκαταστάθηκε στη Θεσσαλονίκη, διδά
σκοντας επί σειρά ετών στο Κατώτερο 
Εκκλησιαστικό Φροντιστήριο. Διετέλεσε Αν
τιπρόεδρος του Σωματείου Ιεροψαλτών Θεσ
σαλονίκης «Ιωάννης ο Δαμασκηνός», στου 
οποίου το Φροντιστήριο δίδαξε και υπηρέτη
σε ως διευθυντής μέχρι το 1970. Πρωτοψάλ
της, επί μιαν εικοσαετίαν, στον I. Ναό Αγίου 
Φανουρίου Θεσσαλονίκης.
1955 - 1970: Εψαλλε με το Χορό του, κάθε 
εβδομάδα επί 20 λεπτά, στους Ραδιοφωνι
κούς Σταθμούς Θεσσαλονίκης και Ενόπλων 
Δυνάμεων. Το 1967 άρχισε τις εκδόσεις του 
με τίτλο «Πηδάλιον Βυζαντινής Μουσικής» 
και εξέδωσε: Τριώδιον (1967), Μεγάλη Εβδο- 
μάς (1968), Πεντηκοστάριον (1969), Θεία Λει
τουργία (1974), Ιερατικόν - Λειτουργικόν 
(1975), Δωδεκαήμερον (1978), Μέθοδος 
Βυζαντινής Μουσικής (1984), Ακάθιστος 
Ύμνος (1988) και Εγκόλπιον (1989).

Δαυίδ ο Ραιδεστηνός. (14ος αι.). 
Μελωδός από τη Ραιδεστό.π.σ.δ.
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Δέησις.

Προσευχή, β) Ευχή προ της οποίας προτάσ
σεται το κέλευσμα «του Κυρίου δεηθώμεν».

Δεκάδυος, Ιουστίνος. (1520 - ;).

Μελουργός από την Κέρκυρα, που έγραψε 
εκκλησιαστικούς ύμνους, π.σ.δ.

Δεκάλογος.

Σύντομος κώδικας νόμων, τον οποίο, σύμ
φωνα με τη Βιβλική αφήγηση (Έξοδος, ιθ' 

1 κ.ε.), έδωσε ο Θεός στον Μωυσή στο όρος 
Σινά. Οι πρώτες τέσσερις εντολές είναι θρη
σκευτικής φύσεως με θεμελιακή την πρώτη, 
που διαβεβαιώνει επίσημα την ύπαρξη ενός 
μοναδικού Θεού, Κυρίου και Κριτού όλων των 
ανθρώπων. Οι επόμενες έξι είναι ηθικού 
χαρακτήρα. Οι νόμοι του Δεκαλόγου είναι 
συλλογικοί, και γι’ αυτό αποτελούν το θεμέ
λιο των κωδίκων όλων των πολιτισμένων 
λαών, και είναι καθολικοί, διότι ισχύουν 
πάντοτε για τους ανθρώπους όλων των επο
χών.

Δελερές, Πέτρος. (20ός αι.).

Πρωτοψάλτης I. ΝαούΘολοποταμίου Χίου, 
π.σ.δ.α.

Δελής, Δημήτριος. (Τρίπολις, 1939 -).

Ιεροψάλτης, μουσικοδιδάσκαλος και δάσκα
λος Πρωτοβαθμίου Εκπαιδεύσεως, ο οποί

ος σπούδασε ευρωπαϊκή και βυζαντινή μουσι
κή στην Τρίπολη, κοντά στους δασκάλους I. 
Θεοδωρίδη* και Στυλιανό Μπονάνο*. Συνέχι
σε σπουδές βυζαντινής μουσικής στο Αττικό 
Ωδείο Αθηνών, στην τάξη του Δ. Μαυραγά- 
νη*. Είναι επίσης πτυχιούχος Σχολής Σχεδια
στών. Το 1980 υπήρξε πρωτεργάτης της 
ιδρύσεως του Συλλόγου Ιεροψαλτών Τριπό- 
λεως «Ιωάννης ο Δαμασκηνός» και έως σήμε
ρα, Πρόεδρός του. Τελευταία ασχολείται με 
τη συγκέντρωση και καταγραφή δημοτικών 
τραγουδιών της Αρκαδίας.

Δελής, Νικόλαος. (Τρίπολη, 1947 - ).

Ιεροψάλτης στον I. Ναό Παμμεγίστων Τα
ξιαρχών Τριπόλεως, από το 1970. Πήρε τα 

πρώτα μαθήματα βυζαντινής μουσικής από

τους Δημ. Δελή*, Στ. Μπονάνο* και Χρ. Τζι- 
μούρη και φοίτησε στη Σχολή Βυζαντινής 
Μουσικής Τριπόλεως (Παράρτημα Πειραίκού 
Ωδείου), από όπου έλαβε πτυχίο.

Δεληχάς, Γεώργιος. (1933 -).

Πρωτοψάλτης, βαθύς γνώστης της βυζαν
τινής μουσικής. Υπηρέτησε στους I. 

Ναούς Αγίου Γεδεών Τυρνάβου και Αγίου 
Αχιλλίου Λαρίσης. π.σ.δ.α.

Δελίογλου (ή Ντελίολγου), Σεραφείμ. (20ός αι.).

Πρωτοψάλτης από την Κωνσταντινούπο
λη, μαθητής του Ιακ. Ναυπλιώτου*. Στα 

μέσα του αιώνα έψαλλε στον I. Ναό της 
Παναγίας των Βλαχερνών. Νομομαθής, εκ 
των συντακτών του Αστικού Κώδικος της 
Τουρκίας.

Δεμουτσάντος Βαγγελάτος, Γεώργιος.
(19ος - 20ός αι.).

Καλλίφωνος Ιεροψάλτης και μουσικός από 
την Κεφαλλονιά. π.σ.δ.α.

Δενδρολίβανος, Δημήτριος. (19ος - 20ός αι.).

Αναφέρεται (1888) ως Ιεροψάλτης στον I.
Ναό Αγίου Δημητρίου Πριγκήπου (Κων

σταντινούπολη). π.σ.δ.

Δερμούσης, Παναγιώτης. (Παιανία, 1949 - ).

Πρωτοψάλτης στον I. Ναό Αγίων Κωνσταν
τίνου και Ελένης, και Αγίου Ιωάννου 

(δισυπόστατος Καθεδρικός) Μαρκοπούλου 
Μεσογείων. Σπούδασε βυζαντινή μουσική στο 
Εθνικό Ωδείο Αθηνών και παρουσιάστηκε κατ’ 
επανάληψη ως χορωδός και σολίστ σε έγκρι
τους βυζαντινούς χορούς.

Δέσις.

Σε ένα μέλος, η μεταφορά από ένα γένος, 
ήχο κ.λπ. σε άλλο, λόγω φθοράς*. Την 

δέση ακολουθεί η λύση, κατά την οποία γίνεται 
επιστροφή στο προηγούμενο γένος, ήχο κ.λπ.

Δεσπόζοντες φθόγγοι.

Οι φθόγγοι που χρησιμοποιούνται περισ
σότερο σε ένα μέλος και που είναι στα-
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θεροί και αμετάβλητοι. Οι μη σταθεροί φθόγ
γοι λέγονται υπερβάσιμοι και σ’ αυτούς γίνον
ται οι έλξεις* της μουσικής.

Δεσπότης.

Ο Θεός, ο «Πάντων Δεσπότης». Στην 
καθομιλουμένη, ο όρος αναφέρεται στον 

Επίσκοπο, στον Αρχιερέα, ενώ την κλητική 
(δέσποτα) την χρησιμοποιούμε για οποιονδή
ποτε κληρικό, ιερέα.

Δευτερονόμιον.

Βιβλίο της Παλαιός Διαθήκης, το τελευταίο 
της Πεντατεύχου*, που, σύμφωνα με τη 

βιβλική διήγηση (Βασιλειών Δ, 22, 8 κ.ε.), ανα
καλύφθηκε στο Ναό από τον Ιερέα Χελκία, 
την εποχή του βασιλιά Ιωσία. Εκτός από το 
καθαρά νομικό μέρος, περιλαμβάνει ιστορικά 
γεγονότα και τελειώνει με τον θάνατο του 
Μωυσέως.
Η Εβραϊκή και η Χριστιανική παράδοση, απο
δίδουν τη συγγραφή του βιβλίου στον 
Μωυσή, ενώ η σύγχρονη ερμηνευτική κριτική 
αποδίδει μόνον την ουσία του περιεχομένου 
στον Μωυσή ενώ την σύνταξη του βιβλίου σε 
άγνωστο μεταγενέστερο συγγραφέα.

Δημητρακόπουλος, Δημήτριος. (Ευαγγελί
στρια Κορινθίας, 1927 -).

Πρωτοψάλτης στον I. Ναό Κοιμήσεως της 
Θεοτόκου Κυπριάδος, από το 1984, και 

Καθηγητής βυζαντινής μουσικής στο Εθνικό 
Ωδείο - Παράρτημα Άνω Πατησίων, από το 
1990, και στη Σχολή Βυζαντινής Μουσικής I. 
Ναού Αγίας Τριάδος Αργυρουπόλεως της I. 
Μητροπόλεως Ν. Σμύρνης, από το 1989, την 
οποία και διευθύνει. Είναι κάτοχος πτυχίου 
Ιεροψάλτου και διπλώματος μουσικοδιδασκά- 
λου του Ωδείου Αθηνών καθώς και πτυχίου 
του Παντείου Πανεπιστημίου. Διετέλεσε Α’ 
Δομέστικος (1969 - 1975) του Θρ. Στανίτσα*, 
στον I. Ναό Αγίου Δημητρίου Αμπελοκήπων.

Δημητρακόπουλος, Δημήτριος Π. (1951 - ).

Ιεροψάλτης στον Μητροπολιτικό Ναό Χίου, 
από το 1982, με προϋπηρεσία στον I. Ναό 

Αγίας Αννης (1974 - 1982). Διδάχθηκε τη

βυζαντινή μουσική κοντά στον Κωνσταντίνο 
Καλαμπάκα* και μαθήτευσε στο Αναλόγιο του 
Μητροπολιτικού Ναού Χίου (1961 - 1971). 
Συμμετείχε στο Χορό της I. Μονής Πετράκη 
Αθηνών το 1972. Εχει διδάξει βυζαντινή 
μουσική σε σεμινάριο με τίτλο «Παραδοσιακή 
Μουσική» (πρόγραμμα της ΕΟΚ). Είναι 
διευθυντής της Δημοσίας Κεντρικής Βιβλιο
θήκης Χίου «Κοραής», από το 1987.

Δημήτρια.

Δύο σπουδαία κείμενα, γραμμένα στη Θεσ
σαλονίκη κατά τη βυζαντινή εποχή, περι

γράφουν διεξοδικά τις εορτές που ετελούν- 
το κάθε χρόνο τον Οκτώβριο, για να τιμηθεί η 
μνήμη του προστάτη της πόλης, Αγίου Δημη
τρίου. Το ένα, γραμμένο τον 13ο αιώνα (γνω
στό με τον τίτλο Τιμαρίων), περιγράφει με 
λεπτομέρειες την κοσμική πλευρά των εορ
τών, τη μεγάλη συρροή των πιστών από πολ
λά μέρη της γης, από τη Μέση Ανατολή έως 
την Ισπανία, την πολύχρωμη και θορυβώδη 
εμποροπανήγυρη, τις καλλιτεχνικές εκδηλώ
σεις και την επιβλητική παρουσία της 
εξουσίας. Το άλλο, γραμμένο στις αρχές του 
15ου αιώνα από το Μητροπολίτη Θεσσαλονί
κης Συμεών*, καθορίζει τη θρησκευτική 
πλευρά των εορτών, τη διάταξη και τα κείμε
να των ακολουθιών, τη σειρά προβαδίσματος 
των αξιωματούχων της Εκκλησίας και την 
τάξη της μεγάλης λιτανείας. Λεπτομέρειες 
για τις δύο αυτές πλευρές των εορτών περιέ
χουν και πολλά άλλα βυζαντινά κείμενα. Οι 
μεγαλόπρεπες αυτές εορτές σταμάτησαν το 
1430 και ξανάρχισαν το 1912. Ο πρώτος μάλι
στα ελεύθερος εορτασμός συνέπεσε με την 
ημέρα που απελευθερώθηκε η Θεσσαλονίκη. 
Το σημερινό Φεστιβάλ «Δημήτρια», όπου η 
μουσική παίζει πρωτεύοντα ρόλο, δημιουργή- 
θηκε για την αναβίωση των βυζαντινών «Δη- 
μητρίων». Το πρώτο ξεκίνημα έγινε τον 
Οκτώβριο του 1966 και από τότε συνεχίζεται 
κάθε χρόνο τον ίδιο μήνα. Ο EOT στην πρώτη 
φάση της αναβίωσης των παλαιών «Δημη- 
τρίων», προσπάθησε να δώσει βυζαντινό 
χαρακτήρα1 γι’ αυτό φρόντισε να παρουσιάσει 
μουσικά έργα —  φυσικά και θεατρικά —
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εμπνευσμένα από τη θεατρική μας παράδο
ση. Επειδή το ρεπερτόριο τέτοιων έργων 
είναι πολύ περιορισμένο, θεώρησε αναγκαίο, 
αλλά και σκόπιμο, να συμπεριλάβει στις 
μουσικές εκδηλώσεις των «Δημητρίων» 
συναυλίες έργων και από τη μεγάλη ευρω
παϊκή μουσική παράδοση. Από το 1973 ανέ
λαβε την οργάνωση των «Δημητρίων» ο 
Δήμος Θεσσαλονίκης. Εκτός από τη συμμε
τοχή του ντόπιου μουσικού δυναμικού στα 
«Δημήτρια» μετακαλούνται και πολλά αξιόλο
γα ξένα μουσικά συγκροτήματα, ορισμένα 
μάλιστα υψηλού επιπέδου, συμβάλλοντας 
τόσο στη βελτίωση της ποιότητας της μουσι
κής ζωής της Θεσσαλονίκης, όσο και στην 
καλλιέργεια των πολιτιστικών σχέσεών της 
με πόλεις διαφόρων άλλων χωρών.

Δημητριάδης, Θεόδωρος. (19ος - 20ός αι.).

Αναφέρεται (1888) ως Ιεροψάλτης στον I.
Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Διπλοκιο- 

νίου (Κωνσταντινούπολη), π.σ.δ.α.

Δημητριάδης, Κωνσταντίνος. (19ος - 20ός αι.).

Αναφέρεται (1888) ως Ιεροψάλτης στον I.
Ναό Αγίου Γεωργίου Μακροχωρίου (Κων

σταντινούπολη). π.σ.δ.α.

Δημήτριος ο Βυζάντιος. (19ος αι.).

Ιεροψάλτης και μουσικοδιδάσκαλος, που 
δίδαξε στο Μουσικό Διδασκαλείο (ΣΤ' 

Πατριαρχική Σχολή) Κωνσταντινουπόλεως, 
αναδεικνύοντας ικανούς Ιεροψάλτες. Εργά
στηκε με ζήλο στον Εκκλησιαστικό Μουσικό 
Σύλλογο* Κωνσταντινουπόλεως.

Δημήτριος ο Ιερεύς. (1796 -1884).

Ιερεύς που τιμήθηκε με το οφφίκιο του Πρω- 
τόπαπα της Μεγάλης Εκκλησίας, μαθητής 

του Συμεών Πέτρου του Αγιοταφίτου*. Ιδιαί
τερα καλλίφωνος, υπηρέτησε επί 60 χρόνια 
στους ναούς της Βασιλεύουσας.

Δημήτριος ο Ραιδεστηνός. (14ος αι.).

Μελωδός και μάίστωρ από τη Ραιδεστό.
Ανάμεσα στα έργα του αναφέρεται και το 

χερουβικό της Λειτουργίας των Προηγιασμέ
νων (ήχος Πλ. Β).

Δημήτριος ο Φωκαεύς. (19ος - 20ός αι.).

Ιεροψάλτης που έψαλλε ως Β' και μετά ως Α’ 
Δομέστικος στον Πατριαρχικό Ναό (11 έτη) 

επί Πρωτοψαλτών Αριστείδου Νικολάίδου* 
και Ιακώβου Ναυπλιώτου*. Φημολογείται ότι 
μετά την αποχώρηση του Κωνσταντίνου 
Κλάββα* από τη θέση του Λαμπαδαρίου λόγω 
ασθένειας, το 1916, αντί να λάβει τη θέση ο 
Δημήτριος Φωκαεύς, διορίσθηκε σ’ αυτήν ο 
Ευστ. Βιγγόπουλος*. Διετέλεσε επί πολλά 
χρόνια Πρωτοψάλτης Μακροχωρίου.

Δημοτική Χορωδία Κάλυμνου.
Βλέπε λ. χορωδία Καλύμνου, Δημοπκή.

Δημοτικίζον Υφος.

Τρόπος εκτελέσεως των βυζαντινών ύ
μνων προσιδιάζων στον τρόπο ερμηνείας 

των δημοτικών αλλά και των γνήσιων λαϊκών 
τραγουδιών. Το ύφος αυτό είναι νεώτερο και 
αιτιολογείται από το γεγονός της πολλαπλής 
συνάφειας (αισθητικής και ιστορικής) της 
βυζαντινής μουσικής και του δημοτικού τρα
γουδιού. Ο Ιεροψάλτης αποδίδει με απόλυτη 
ατομικότητα και επιδεικτική διάθεση τα 
βυζαντινά μελουργήματα, αρεσκόμενος να 
αξιοποιεί την καλλιφωνία, συχνά κατά βούλη
ση, προσθέτοντας στοιχεία απολειπόμενα 
του μουσικού κειμένου και ενδιαφερόμενος 
περισσότερο για την φωνηπκή ερμηνεία και 
ελάχιστα έως καθόλου για την τήρηση του 
εκκλησιαστικού χαρακτήρα της βυζαντινής 
μουσικής.

Δημόπουλος, Περικλής. (20ός αι.).

Αναφέρεται γύρω στα μέσα του αιώνα ως 
Ιεροψάλτης στον Μητροπολιτικό Ναό 

Πολυγύρου, π.σ.δ.α.

Δημοτικό Τραγούδι.

Αδόμενη (τραγουδιστή) ποίηση (έμμετρος 
λόγος) που γεννήθηκε ανωνύμως από 

τον λαό και αναπτύχθηκε στη διάρκεια της 
τουρκοκρατίας, ποικιλλόμενη με πλούσια ω
δικά, στιχουργικά και λογοτεχνικά - αισθητικά 
στοιχεία. Το Δημοτικό Τραγούδι αποτελεί την 
αγνότερη, ειλικρινέστερη, πλέον αυθόρμητη,
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άκρως ευαίσθητη και εκ φύσεως λυγερή μορ
φή λαϊκής έκφρασης, που απέρρευσε, ιστορι
κά, από τους «εθνικούς θρήνους» της μετα
βυζαντινής δημώδους μούσας («Θρήνος της 
Κωνσταντινουπόλεως», 1045 δεκαπεντασύλ
λαβοι στίχοι' «Θρήνος για την πτώση της 
Τραπεζούντος» 1461 μ.Χ.· «Θρήνος της 
Ρόδου» 1520 μ.Χ.’ «Θρήνος της Κύπρου» 
κ.λπ.), για να διαμορφώσει στη συνέχεια ένα 
πλήθος ειδών όπως τα κλέφτικα τραγούδια, 
τα νανουρίσματα ή βαυκαλίσματα, τα γαμήλια, 
τα εργατικά, τα εορταστικά, τα ερωτικά, τα 
μοιρολόγια και της ξενητειάς.
Τα Δημοτικά Τραγούδια συγκεντρώθηκαν ύ
στερα από την Επανάσταση σε διάφορες 
συλλογές, με σκοπό την αποθησαύριση του 
πηγαίου αυτού είδους εθνικής αυτοσυνειδη- 
σίας και την οικουμενική προβολή. Οι σημαν
τικότερες από τις συλλογές αυτές συντάχθη
καν από τους Claude Fauriel (1824 - 1825), 
Arnold Passow (1860), Νικ. Γ. Πολίτη (1914) 
και πιο πρόσφατα από τον Δ. Πετρόπουλο και 
την Ακαδημία Αθηνών.
Ως δείκτης όχι μόνο των ιστορικών πραγμά
των αλλά, κυρίως, της εθνικής συνέχειας, το 
Δημοτικό Τραγούδι έχει πλασθεί με τον δεκα
πεντασύλλαβο στίχο, που αντιστοιχεί με τον 
ιαμβικό τετράμετρο καταληκτικό της αρχαίας 
κωμωδίας, καθώς επίσης με τον τροχαϊκό 
τετράμετρο και τον ιαμβικό τρίμετρο, που 
απαντά ιδίως στους διαλόγους του αρχαίου 
δράματος. Εξαιρουμένων των μεταγενεστέ
ρων δίστιχων («λιανοτράγουδα»), το Δημοτι
κό Τ ραγούδι δεν έχει ομοιοκαταληξία.
Η μουσική του Δημοτικού Τραγουδιού προέρ
χεται από την ανατολική μουσική οικογένεια, 
ποικίλλει κατά το τοπικόν ύφος (ηπειρώπκα, 
νησιώτικα κ.λπ.) και ταυτίζεται με τη βυζαντι
νή μουσική, στην οποία οι μουσικοί τρόποι 
είναι περισσότεροι από τους δύο καθιερωμέ
νους στη δυτική μουσική (μείζων ελάσσων) 
και τα τονικά διαστήματα είναι κατά τι μικρό
τερα ή μεγαλύτερα από το ημιτόνιο (τεταρτη
μόρια και λοιπά κλάσματα του τόνου).
Επίσης, στο Δημοτικό Τραγούδι, όπως και 
στη Βυζαντινή Μουσική, οι ρυθμοί διαφέρουν 
από τους «πολλαπλασιαζόμενους» της δυτι

κής μουσικής (2/4, 3/4, 6/8, κ.ο.κ.). Εδώ συ
ναντούμε ιδιότυπους «αθροιζόμενους» ρυθ
μούς, όπως ο τρίσημος των 7/8ων ( -υυ), που 
αντιστοιχεί στον «καλαματιανό». Στην περί
πτωση αυτή το «μακράν» δεν ισούται με δύο 
«βραχέα» αλλά με ενάμισυ. Περαιτέρω ο τρα
γουδιστής, όπως και ο ψάλτης, «αλόγως» και 
«ελευθερίως» χρησιμοποιεί κατά το προσω
πικό ύφος, την έφεση και την έμπνευσή του, 
διάφορα κοσμητικά φωνητικά «γυρίσματα», 
«τσακίσματα», κ.λπ., προκειμένου να πετύχει 
ποικιλία και ευλυγισία στο τραγούδι.

Δήμου, Χρήστος. (; - 1989).

Πρωτοψάλτης που υπηρέτησε επί σειρά 
ετών στον I. Ναό Αγίου Ιωάννου των Χίων 

στο Γαλατά (Κωνσταντινούπολη). Ηταν 
μέλος της Μεγάλης Χορωδίας υπό τον Κ. 
Πρίγγο* και Θρ. Στανίτσα*. Το 1964 ήλθε 
στην Ελλάδα και εγκαταστάθηκε στην Καβά
λα όπου υπηρέτησε επί εικοσιπέντε περίπου 
έτη στον Μητροπολιτικό Ναό.

Διαβαστής. Λέγεται και Κανονάρχης*.

Ενα από τα οκτώ πρόσωπα, τα οποία 
συνεργούν στην τέλεση των Ιερών Ακο

λουθιών, στο Αγιον Όρος, σύμφωνα με την 
τηρούμενη στις Μονές του τάξη της ιστορι
κής και εκκλησιαστικής παραδόσεως. (Ββλιο- 
γρ.: Αρχιμ. Γεωργίου Καψάνη «Η Θεία
Λατρεία στο Αγιον Όρος - τα ιδιαίτερα χαρα
κτηριστικά της», Θεσσαλονίκη 1989, ανάτυπο 
των πρακτικών του Επιστημ. Συμποσίου «Χρι
στιανική Θεσσαλονίκη - Παλαιολόγειος Επο
χή» ΚΒ' Δημήτρια* - Κέντρο Ιστορίας Θεσσα
λονίκης του Δήμου Θεσσαλονίκης, σελ. 218). 
Εκτός του διαβαστή ή κανονάρχη, υπάρχει 
και ο Β' διαβαστής.

Δισδύο. (Διά δύο χορδών συμφωνία).

Η μεταξύ της πρώτης και δεύτερης χορδής 
αρμονία. (Μεταξύ δύο συνεχών φθόγγων 

- Διαφωνία).

Διαέξη. (Διά έξη χορδών συμφωνία).

Η μεταξύ πρώτης και έκτης χορδής αρμο
νία. (Μεταξύ έξι συνεχών φθόγγων - Δια

φωνία).
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Διαετττά Διαπέντε

Διαεπτά. (Διά επτά χορδών συμφωνία).

Η μεταξύ πρώτης και έβδομης χορδής 
αρμονία. (Μεταξύ επτά συνεχών φθόγ

γων-Διαφωνία).

Διάζευξις.

Ορος που καθόριζε το χώρισμα δύο τετρα
χόρδων. Δηλαδή ο ολόκληρος τόνος, 

που χώριζε το τέλος ενός τετραχόρδου από 
την αρχή του άλλου.

Διαθήκη, (από το ρ. διατίμηθι=τακτοποιώ, 
κανονίζω).

Η ονομασία αντιστοιχεί προς την εβραϊκή 
λέξη «μπερίθ», που σημαίνει συνθήκη και 

δηλώνει τη συμφωνία μεταξύ του Θεού και 
του περιούσιου λαού Του, του Ισραήλ. Η 
συμφωνία αυτή ονομάζεται Παλαιό Διαθήκη*, 
σε αντιδιαστολή προς τη δεύτερη Διαθήκη 
που έκανε αργότερα ο Θεός με όλο το 
ανθρώπινο γένος στο πρόσωπο του Χριστού, 
την Καινή Διαθήκη*. Οι δύο Διαθήκες αποτε
λούν την Αγία Γραφή*.

Διακαινήσιμος.

Η εβδομάδα από την Κυριακή του Πάσχα 
έως την Κυριακή του Θωμά, «ήτις ως μία 

λαμπροφόρος ημέρα λογίζεται».

Διακόνισσα.

Γυναίκα στην υπηρεσία της εκκλησίας κατά 
τους πρώτους χριστιανικούς χρόνους. Τα 

καθήκοντά τής ήταν: να παρίσταται στο βάπτι- 
σμα των γυναικών, να διδάσκει τους κατη
χουμένους, να περιποιείται ασθενείς, να επι
σκέπτεται φυλακισμένους Χριστιανούς, να 
έχει την εποπτεία των γυναικών στην εκκλη
σία κ.ά.
Ο Απόστολος Παύλος* αναφέρει ως πρώτη 
διακόνισσα τη Φοίβη.

Διάκονος. (Κοινώς, Διάκος).

Λ ειτουργός της εκκλησίας, ο οποίος κατέ
χει τον κατώτερο βαθμό της Ιερωσύνης. 

Αποστολή του είναι να βοηθεί τον επίσκοπο 
ή τον πρεσβύτερο στα μυστήρια και στις 
τελετές.

Διαμάντας, Νικόλαος.

Σύγχρονος Ιεροψάλτης που φέρεται ότι 
υπηρέτησε για μικρό χρονικό διάστημα 

στον Καθεδρικό Ναό Αγίου Γεωργίου Βρον- 
τάδου Χίου. Σήμερα είναι μέλος της Βυζαντι
νής Χορωδίας του Συλλόγου Ιεροψαλτών 
Χίου «Ρωμανός ο Μελωδός». π.σ.δ.α.

Διαμαντής, Θεοδόσιος. (Κρυοπηγή Καρδίτ
σας, 1945 -).

Πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αναλήψεως 
Σωτήρος της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρί- 

σης, με προϋπηρεσία στους ναούς Αγίου 
Στυλιανού και Παμμεγίστων Ταξιαρχών της 
ιδίας Μητροπόλεως. Είναι πτυχιούχος Ιερο
ψάλτης Δημοτικού Ωδείου Γιαννιτσών, ενώ 
φοίτησε και στην Εκκλησιαστική Σχολή 
Λαμίας (1961 - 65). Γενικός Γραμματέας της 
Σχολής Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσι
κής «Ο Άγος Αχίλλιος» και μέλος Δ.Σ. του 
Συλλόγου Ιεροψαλτών Λαρίσης «Κοσμάς ο 
Μελωδός».

Διαμαντόπουλος, Παναγιώτης. (Λόγγος Αίγι
ου, 1926-).

Πρωτοψάλτης I. Ναού Ζωοδόχου Πηγής 
(Παναγίας Τρυπητής) Αίγιου και δάσκα

λος βυζαντινής μουσικής. Σπούδασε κοντά 
στον Ιωάννη Σπηλιωτόπουλο* και έλαβε 
πτυχίο βυζαντινής μουσικής από το Πατραϊκό 
Ωδείο. Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Ιερο
ψαλτών Αιγιαλείας και μέλος του Βυζαντινού 
Χορού του ιδίου Συλλόγου.

Διαοκτώ ή ΔΓ οκτώ. (Διά οκτώ χορδών 
συμφωνία).

Ονομασία του οκταχόρδσυ* (διαπασών) 
στην αρχαία Ελλάδα.

(2) Η αρμονία των τόνων πρώτου και 
τελευταίου της κλίμακος. (Μεταξύ οκτώ 
συνεχών φθόγγων). Ονομάζεται και «αρμο
νία» (δΓ ογδόης αρμονία).

Διαπασών.
Βλέπε λ. Οκτάχορδος σύστημα. - Τονοδότης.

Διαπέντε. (Διά πέντε χορδών συμφωνία).

Ονομασία του πεντάχορδου* στην αρχαία 
Ελλάδα.

(2) Η μεταξύ πρώτης και πέμπτης (χορδής)
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αρμονία ή συμφωνία. (Μεταξύ πέντε συνεχών 
φθόγγων). Ονομάζεται και «δι’ οξειών» ή, 
λαϊκότερα, «διοξεία».

Δίαργον. (διπλούν αργόν).

Μικτό χρονικό σημείο, που αναλύεται σε 
γοργόν και διπλή. (Βλέπε σχετ. πίνακα 

Επιμέτρου σελ. 460).

Διαστήματα.

Διάστημα είναι η απόσταση του ύψους ανά
μεσα σε δύο φθόγγους.

Τα διαστήματα της βυζαντινής μουσικής είναι: 
οι τρεις τόνοι' ο μείζων (12 κόμματα), ο ελάσ- 
σων (10 κόμματα) και ο ελάχιστος (8 κόμμα
τα). Επίσης:
το διατονικό ημίτονο (5 1/2 κόμματα),το χρω
ματικό ημίτονο (6 1/2 κόμματα), ο ελάχιστος 
τόνος (7 1/2 κόμματα), ο υπερμείζων τόνος 
(14 κόμματα), η εναρμόνιος τρίτη ελάσσων 
(16 κόμματα), το χρωματικό τριημίτονο (18 
κόμματα), η μικρή χρωματική τρίτη (18 1/2 
κόμματα), η μεγάλη τρίτη του μαλακού διατό- 
νου (22 κόμματα), η μεγάλη τρίτη χρωματική 
(23 1/2 κόμματα) και η μεγάλη τρίτη του σκλη
ρού διατόνου (24 κόμματα).

Κάθετες γραμμές, με τις οποίες χωρίζονται 
οι πόδες στο μουσικό κείμενο.

Διατεσσάρων. (Διά τεσσάρων χορδών 
συμφωνία).

Ονομασία του τετραχόρδου* στην αρχαία 
Ελλάδα.

(2) Η μεταξύ πρώτης και τετάρτης (χορδής) 
αρμονία ή συμφωνία. (Μεταξύ τεσσάρων συνε
χών φθόγγων). Ονομάζεται και «συλλαβή».

Διατριών. (Διά τριών χορδών συμφωνία).

Η μεταξύ πρώτης και τρίτης χορδής αρμο
νία. (Μεταξύ τριών συνεχών φθόγγων).

Διγαλάκης, Ελευθέριος. (Χανιά, 1933 - ).

Πρωτοψάλτης στον I. Ναό Αγίου Νεκταρίου 
Χανιών, από το 1986, με προϋπηρεσία σε 

διαφόρους ναούς της Κρήτης, της Αττικής και 
της Κοζάνης (από το 1952). Ελαβε μαθήματα 
βυζαντινής μουσικής από τον Νικ. Δασκαλάκη* 
(1946-1952).

Διγενής Ακρίτας.
Βλέπε λ. Ακριτικόν έπος.

Δίγοργον.

Κλασματικό χρονικό σημείο, που ενεργεί 
επί τριών χαρακτήρων —  από τους οποί

ους ο καθένας λαμβάνει χρονική αξία ίση 
προς το 1/3 του χρόνου —  και τίθεται πάνω 
στον δεύτερο χαρακτήρα. (Βλέπε σχετ. πίνα
κα Επιμέτρου, οελ. 460).

Δίδυμος ο Αλεξανδρεύς (ή Τυφλός). (313 - 
μεταξύ 395 και 399).

Εκκλησιατικός συγγραφέας, θεολόγος και 
μελωδός της Εκκλησίας, ο οποίος μολο

νότι τυλφώθηκε σε ηλικία 4 χρόνων, έλαβε 
σημαντική μόρφωση και εθεωρείτο αυθεντία 
στην ερμηνεία της Αγίας Γραφής. Διευθυντής 
της Κατηχητικής Σχολής Αλεξανδρείας, είχε 
μαθητές το Ρουφίνο* και, για κάποιο διάστη
μα, τον Ιερώνυμο*. Λόγω των συμπτώσεών 
του προς τον Ωριγένη* καταδικάστηκε από 
την Ε' Οικουμενική Σύνοδο (553) αλλά αποκα
ταστάθηκε σε μεταγενέστερες Συνόδους. Η 
καταδίκη αυτή στάθηκε αιτία να χαθούν πολ
λά του έργα. Οσα διεσώθηκαν διακρίνονται 
σε ερμηνευτικά: Υπομνήματα στον Προφήτη 
Ζαχαρία, στη Γένεση, στον Ιώβ και στους 
Ψαλμούς και δογματικά: Κατά Μανιχαίων, 
Κατά Ευνομίου, Περί Τριάδος, Περί του Αγίου 
Πνεύματος.

Δίεσις. (Διά+ίημι=ρίχνω, βάλλω).

Σημείον αλλοιώσεως, που χρησιμοποιείται 
για την παροδική ανάβαση ενός φθόγγου 

μέσα σ’ έναν ήχο. Ο φθόγγος αυτός «έλκε- 
ται» προς τα επάνω από κάποιον άλλο σταθε
ρό φθόγγο (δεσπόζοντα). Ο όρος είναι 
αρχαιότατος και εχρησιμοποιείτο στην αρ-

Διασταλτικόν.
Βλέπε λ. Ηθος διασταλτικόν.

ΔιαστολαΙ.

Διατονικόν γένος.
Βλέπε λ. Γένος Διατονικόν.
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χαία ελληνική μουσική. Η «Μουσική Επιτρο
πή* του 1881» ορίζει τις εξής διέσεις: την 
απλή δίεση (2 κομμάτων), την μονόγραμμη (4 
κομμάτων), την δίγραμμη (6 κομμάτων - ημι
τόνου), την τρίγραμμη (8 κομμάτων) και την 
τετράγραμμη (10 κομμάτων). Βλέπε σχετ. 
πίνακα Επιμέτρου, σελ. 460 ).

Διόδωρος ο Αντιοχεύς (ή ο Ταρσού), (ανάμε
σα 310 και 330-περ. 392).

Επίσκοπος Ταρσού και μελωδός της Εκ
κλησίας, ο οποίος σπούδασε πρώτα στη 

γενέτειρά του Αντιόχεια και στη συνέχεια 
στις φιλοσοφικές σχολές των Αθηνών. Υπήρ
ξε μεγάλος ερμηνευτικός συγγραφέας, που 
διακρίθηκε κυρίως ως ερμηνευτής των Γρα
φών. Ο Διόδωρος έφερε την αντιφωνική ψαλ
μωδία στην ελληνόφωνη συριακή Εκκλησία 
και καταπολέμησε τους αιρεπκούς και τους 
ειδωλολάτρες· γι’ αυτό και καταδιώχθηκε, 
κυρίως από τον Ιουλιανό. Για τους αγώνες 
του θεωρήθηκε στύλος της Ορθοδοξίας.

Διονύσιος. (20ός αι.).

Ηγούμενος της I. Μονής Μαχαιρά στην 
Κύπρο, αναφερόμενος (1977 - 1981) ως 

μουσικολόγος. π.σ.δ.α.

Διονύσιος Αρεοπαγίτης. (1ος αι.).

Αγιος. Αθηναίος, μέλος του Αρείου Πάγου, 
ο οποίος μετά το κήρυγμα του Αποστό

λου Παύλου* στον Αρειο Πάγο, έγινε Χριστια
νός και φέρεται ως πρώτος Επίσκοπος Αθη
νών. Το συγγραφικό έργο του Διονυσίου 
αποτελείται από δέκα επιστολές και τις εξής 
τέσσερις πραγματείες: Περί θείων ονομάτων, 
Περί μυστικής θεολογίας, Περί ουρανίας ιε
ραρχίας και Περί εκκλησιαστικής ιεραρχίας. 
Τα έργα αυτά είχαν μεγάλη απήχηση στους 
ποιητές και στους μυστικούς του δυτικού 
Μεσαίωνα που τους δόθηκε η ευκαιρία να τα 
διαβάσουν στα λατινικά μεταφρασμένα από. 
τον Ιωάννη Σκώτο Ωριγένη.
0  Διονύσιος υπήρξε και μεγάλος υμνογρά- 
φος. Ο θάνατός του υπήρξε μαρτυρικός, με 
αποκεφαλισμό επί Δομιτιανού. Η Εκκλησία 
εορτάζει τη μνήμη του στις 3 Οκτωβρίου.

Διονύσιος Λάτας ο παλαιός. (1835 -1894).

Επίσκοπος Ζακύνθου, από τις επιφανέστε
ρες μορφές της ελληνικής Εκκλησίας, ο 

οποίος εμψύχωνε τις ελληνικές παροικίες 
του εξωτερικού. Διακεκριμένος γνώστης της 
μουσικής, έλαβε μέρος σε διεθνή εκκλησια
στικά συνέδρια και έγραφε μουσικά άρθρα 
στην εφημερίδα «Σιών», κάνοντας συσχετι
σμό της ευρωπαϊκής και βυζαντινής μουσι
κής.

Διονύσιος, Μητροπολίτης Σερβίων και Κοζά
νης. (Άνδρος, 1912 -).

Κατά κόσμον Νικόλαος Ψαριανός. Σπού
δασε θεολογία. Το 1952 εξελέγη τιτουλά

ριος Επίσκοπος και από το 1957 είναι Μητρο
πολίτης. Ανάμεσα στο πλήθος των συγγρα
φικών έργων του περιλαμβάνονται και εκείνα 
που αφορούν στην εκκλησιαστική μουσική 
(όπως τα συγκεντρωθέντα «Μουσικολογικά» 
του) πολλά από τα οποία είναι μεταφρασμένα 
και σε ξένες γλώσσες. Είναι πρόεδρος της 
«Συνοδικής Επιτροπής Εκκλησιαστικής 
Τέχνης και Μουσικής»* και Διευθυντής του 
Συνοδικού «Ιδρύματος Βυζαντινής Μουσικο
λογίας»*.

Διονύσιος (Μπαϊρακτάρης), Μητροπολίτης 
Χίου Ψαρών και Οινουσσών. (Καλημεριάνοι 
Εύβοιας, 1934 -).

Σπούδασε θεολογία και παρακολούθησε 
νομική. Από το 1960 εξήντλησε το μέγα 

μέρος της διακονίας του στο εντός των κόλ
πων των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων 
πνευματικό και ποιμαντικό έργο.
Ως Μητροπολίτης Χίου ίδρυσε το «Σεμινάριο 
Βυζανπνής Εκκλησιαστικής Μουσικής»* και 
προεδρεύει της «Επιτροπής Ακροάσεως 
Ιεροψαλτών»* της Μητροπόλεώς του, υπό 
την οποία λειτουργεί και Σχολή Βυζαντινής 
Μουσικής.

Διονύσιος ο Τραπεζούντιος. (18ος αι.).

Αρχιεπίσκοπος Χαλδαίας και υμνογράφος, 
που έγραψε τα ιδιόμελα στους Αγίους 

Βαρνάβα και Σωφρόνιο.
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Διοξεία ή ΔΓ οξειών.
Βλέπε λ. Διαπέντε.

Διπλή.

Χρονικό σημείο, που προθέτει 2 χρόνους 
στο χαρακτήρα κάτω από τον οποίο γρά

φεται. (Βλέπε σχετ. πίνακα Επιμέτρου, 
σελ. 460).

Διποδία.

Δύο όμοιοι πόδες ενωμένοι σε ένα ρυθμικό 
σχήμα. Λέγεται και συζυγία.

Δίπτυχον.

Αρχικά δίστηλοι πίνακες και αργότερα φύλ
λα χαρτιού όπου αναγράφονται τα ονόμα

τα ζώντων και νεκρών και τα μνημονεύει ο 
ιερέας όταν λειτουργεί.

Δις διαπασών, (δις διά πασών=δύο φορές διά 
πασών των χορδών της κλίμακος).

Η κλίμακα διπλασιαζομένη με την επανάλη
ψη των ίδιων φθόγγων. Η συνήθης δις 

διαπασών κλίμακα, μέσα στην οποία κινούνται 
κατά το πλείστον οι φωνές των ψαλλόντων, 
αρχίζει από το κατώτατο Δι (της Υπάτης*) και 
φθάνει στο οξύτατο δι’ (της Νήτης’ ).

Δίσημον.

Απλό μέτρο, που περιέχει δύο χρόνους 
(χρονικές μονάδες). Μετριέται με δύο 

κινήσεις- προς τα κάτω (θέση) και προς τα 
πάνω (άρση).

Δίχορον.

Το μουσικόν μέλος που αποτελείται από 
επιμέρους ολοκληρωμένα μέλη, τα οποία 

ψάλλονται εναλλάξ από τον δεξιό και αριστε
ρό χορό.

Διώδια. (δις+ωδη).

Κανόνες αποτελούμενοι από δύο μόνο 
ωδές, όπως π.χ. το διώδιον της Μεγάλης 

Τρίτης, που αποτελείται από την Η' Ωδή («Τω 
δόγματι τω τυραννικώ») και την Θ' («Η τον 
αχώρητον Θεόν»),

Δόγμα, (από το ρ. δοκώ=νομίζω, δοκεί 
μοι=μου φαίνεται καλό).

Ο όρος καθιερώθηκε από τους Πατέρες 
της Εκκλησίας, για να ονομάσουν είτε 

πρακτικές εντολές είτε θεωρητικούς τύπους 
αποκλειστικά ηθικής φύσεως. Τον 4ο αιώνα, 
χρησιμοποίησε τον όρο ο Γρηγόριος ο Νύσ- 
σης* ως ένδειξη μιας «αλήθειας πίστεως». 
Σήμερα η Εκκλησία χρησιμοποιεί τη λέξη δόγ
μα με την έννοια της αλήθειας την οποία έχει 
αποκαλύψει ο Θεός και επιβάλλει στους 
πιστούς το αλάθητο της Εκκλησίας. Μόνο η 
Οικουμενική Σύνοδος μπορεί να διατυπώσει 
ένα δόγμα με την ομόφωνη γνώμη των Πατέ
ρων, που την αποτελούν (concessus partum). 
Απαραίτητο στοιχείο κάθε δόγματος είναι να 
προέρχεται από την Παλαιά ή την Καινή Δια
θήκη ή να βασίζεται σ’ αυτήν. Δόγματα, που 
δεν περιέχονται στις δύο αυτές πηγές, απορ
ρίπτονται.
Το δόγμα πολλές φορές δεν είναι κατανοητό 
με τη λογική, διότι οι γνώσεις και οι έννοιες 
στις οποίες κινείται την ξεπερνούν. Αυτό δεν 
σημαίνει βέβαια ότι είναι αντίθετο προς τη 
λογική και δεν συμβιβάζεται με αυτήν. Οι θεο
λόγοι διακηρύττουν ότι δεν μπορεί μία δογμα
τική έννοια να είναι επιστημονικά εσφαλμένη· 
γι’ αυτό και η θεολογία, της οποίας τμήμα 
είναι η δογματική, ανήκει στις επιστήμες. 
Ιστορικά, η διαμόρφωση των πρώτων δογμά
των άρχισε τον 4ο και ολοκληρώθηκε τον 8ο 
αιώνα. Στην πρώτη αυτή περίοδο της ιστο
ρίας των δογμάτων, διατυπώθηκαν τα 
σπουδαιότερα δόγματα, πολλά από τα οποία 
αναφέρονται στο Σύμβολο της Πίστεως. Τα 
δόγματα της περιόδου αυτής αναφέρονται 
στην τριαδικότητα του Θεού, στη δημιουργία 
του κόσμου, στο προπατορικό αμάρτημα, στη 
σάρκωση του δευτέρου προσώπου της Αγίας 
Τριάδος και στο λυτρωτικό έργο του Χριστού, 
στην ίδρυση της Εκκλησίας, στην ανάσταση 
των νεκρών κ.ά.
Στη δεύτερη περίοδο, έως τον 16ο αι., δεν 
διατυπώθηκαν νέα δόγματα, αλλά συστημα
τοποιήθηκε η δογματική διδασκαλία της πρώ
της περιόδου.
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Στην τρίτη περίοδο, από τον 17ο αι. έως 
σήμερα, η Ορθόδοξη Εκκλησία καθόρισε τη 
θέση της απέναντι στην Παπική Εκκλησία και 
στην Προτεσταντική.

Δογματική.

Τμήμα της θεολογίας, που ασχολείται με 
την επιστημονική έκθεση των δογμάτων.

Δόικας, Ιωάννης. (Πολύστυλο Καβάλας, 1949 -).

Πρωτοψάλτης του Μητροπολιτικού I. Να
ού Τιμίου Προδρόμου Καβάλας, από το 

1985, με προϋπηρεσία (από το 1973) στους I. 
Ναούς Αγίου Γεωργίου και Αποστόλου Παύ
λου (Καθεδρικός) Καβάλας. Τα πρώτα μαθή
ματα βυζαντινής μουσικής έλαβε από τον I. 
Κλωναρίδη* και από τον Δημ. Χατζόπουλο* 
και συνέχισε στην Παιδαγωγική Ακαδημία 
Ιωαννίνων, κοντά στον Ιωάννη Τζίμα. Κατά τη 
διάρκεια των πανεπιστημιακών του σπουδών 
στην Αθήνα (Πάντειο), μυήθηκε στο «Πα
τριαρχικόν Ύφος»* κοντά στον Θρ. Στανί- 
τσα*, στον I. Ναό Αγίου Δημητρίου Αμπελοκή
πων.

Δοκειανός, Δημήτριος (ο Δομέστικος).
(14ος αι.).

Δομέστικος της Μεγάλης του Χριστού 
Εκκλησίας στην Κωνσταντινούπολη, μα

θητής του I. Κουκουζέλη*. Εγραψε χερουβι- 
κά, κοινωνικά, καλοφωνικούς ειρμούς κ.ά.

Δομενεγίνης, Φραγκίσκος. (Ζάκυνθος, 1809 
- 1874).

Μουσουργός, μουσικοδιδάσκαλος και μαέ
στρος. Σπούδασε στη Σιέννα και στη 

Μπολώνια (νομικά) και τελειοποίησε τις 
μουσικές του σπουδές στην Κέρκυρα, κοντά 
στον Ν. Μάντζαρο*. Ασχολήθηκε ιδιαίτερα με 
την εκκλησιαστική μουσική, συνέθεσε Θεία 
Λειτουργία και έγραψε το σπουδαίο εκκλησια
στικό έργο «Σε υμνούμεν».

Δομένικος, Μηνάς. (19ος αι ).

Μουσικός, γαμπρός του θεοδώρου του 
Φωκαέως*. Το 1872, κατόπιν αδείας της 

Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος,

ετύπωσε μουσικό βιβλίο με τίτλο Νέα Μουσική 
Κυψέλη. Το βιβλίο αυτό περιείχε το Δοξαστά
ριον του Τριωδίου και του Πεντηκοσταρίου, 
που είχε εκδοθεί από τον Φωκαέα, και εκείνο 
όλων των δεσποτικών και θεομητορικών εορ
τών του Πέτρου του Πελοποννησίου*.

Δομέστικος ή Δομέστιχος.

Οφφικιούχος ψάλτης ή αναγνώστης. Προ
έρχεται από την λατινική λέξη άο- 

mesticus (άθΓηυε=οίκος) και σημαίνει τον 
οικιακό, αυτόν που παραμένει και υπηρετεί 
στον οίκο.

Δόντσιος, Στέφανος. (Νέα Μάλγαρα Θεσσα
λονίκης, 1934 -).

Πρωτοψάλτης στον I. Ναό Αγίου Παντελε- 
ήμονος Φλωρίνης, με προϋπηρεσία, από 

το 1952, σε διαφόρους ναούς των περιφερει
ών Θεσσαλονίκης, Βέροιας, Ναούσης και 
Φλωρίνης. Σπούδασε στο Φροντιστήριο Βυ
ζαντινής Μουσικής «Άγιος Δημήτριος» Θεσ
σαλονίκης και ιδιαίτερα κοντά στον Αθ. Καρα- 
μάνη*.
Είναι πτυχιούχος του Μακεδονικού Ωδείου 
και διπλωματούχος βυζαντινής μουσικής του 
Εθνικού Ωδείου Αθηνών. Καθηγητής στη 
Σχολή Βυζαντινής Μουσικής της I. Μητροπό- 
λεως Φλωρίνης. Εγραψε και εξέδωσε: α) 
«Περίληψη της Ιστορίας της Βυζαντινής 
Μουσικής» και β) «Εγχειρίδιο συντόμου θεω
ρίας των οκτώ ήχων της Βυζαντινής Μουσι
κής».

Δόξα Πατρί.

Λειτουργικός ύμνος αφιερωμένος στην 
Τρισυπόστατη και Αδιαίρετη Θεότητα: 

«Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι». 
Ονομάζεται και μικρή δοξολογία.

Δοξαστάριον.

Μουσικό βιβλίο, το οποίο περιλαμβάνει 
όλα τα δοξαστικά τροπάρια των εορτών 

του έτους.
Τα δοξαστάρια είναι δύο ειδών, το αργό και 
το σύντομο.
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Δοξαστικόν

Δοξαστικόν.

Το τελευταίο τροπάριο των στιχηρών και 
αποστίχων, το οποίο είναι και εκτενέστε

ρο. Οφείλει την ονομασία του στο γεγονός 
ότι προ αυτού ψάλλεται η μικρή Δοξολογία 
(Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι).
Τα δοξαστικά, που αναφέρονται στην υπόθε
ση της εορτής του Αγίοϋ,· όπως και όλη η 
Ακολουθία, αλλά συνήθως έχουν χαρακτήρα 
και περιεχόμενο γενικότερο και θεολογικότε- 
ρο, διακρίνονται σε ιδιόμελα και προσόμοιο. 
Από τα ιδιόμελα δοξαστικά, περίφημα είναι τα 
δογματικά του Ιωάννου του Δαμασκηνού* και 
τα εωθινά του Δέοντος του Σοφού*.

Δοξολογία.

Εξύμνηση, εγκώμιο, έπαινος προς τον Θεό.
Η Δοξολογία είναι ειδική τελετή στο ναό, 

κατά την οποία ψάλλονται ύμνοι προς τα τρία 
πρόσωπα της Αγίας Τριάδος και αρχίζουν με 
τη λέξη «Δόξα» ή την περιέχουν.
Η Δοξολογία διακρίνεται στη μικρή («Δόξα σοι 
των δείξαντι το φως» - «Σοι έσπν η δόξα εις 
τους αιώνας» - «Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω 
Πνεύματι») και στη μεγάλη Δοξολογία («Δόξα 
εν υψίστοις Θεώ...»), που είναι αρχαιοτάτη.

Δοσίθεος ο Ιεροσολύμων. (1641 - 1707).

Πατριάρχης Ιεροσολύμων (1669), συγγρα
φέας και κάτοχος της βυζαντινής μουσι

κής, ο οποίος ανέπτυξε μεγάλη και πολύ
πλευρη δραστηριότητα στα σαράντα σχεδόν 
χρόνια της Πατριαρχείας του. Εκτός από 
τους αγώνες του για την αναδιοργάνωση του 
Πατριαρχείου του, ασχολήθηκε με εκδόσεις 
και συγγραφές. Το 1680 εγκατέστησε ένα 
άρτιο ελληνικό τυπογραφείο στο Ιάσιο της 
Μολδαβίας εκδίδοντας αντιπαπικά και αντι- 
προτεσταντικά έργα Ελλήνων θεολόγων. 
Σημαντικότερα από τα δικά του έργα είναι η 
Ορθόδοξος Ομολογία και το έργο Περί των 
εν ίεροσολύμοις πατριαρχευσάντων.

Δούκας

Τυφλός από την παιδική του ηλικία, αγάπησε 
τόσο πολύ τη βυζαντινή μουσική, ώστε 
κατόρθωσε, με βάση το σύστημα «τυφλής 
γραφής» (Μπρέιγ), να δημιουργήσει ένα δικό 
του σύστημα γραφής για την εκμάθηση της 
βυζαντινής μουσικής από τυφλούς. Με αυτό 
το σύστημα μετέγραψε όλα τα εκκλησιαστικά 
μουσικά μαθήματα.
Ηταν βαθύς γνώστης και εκτελεστής της 
βυζαντινής μουσικής και έκανε θαυμάσιες 
αναλύσεις των συντετμημένων θέσεων των 
μουσικών κειμένων. Υπήρξε «λάτρης» του 
Ιακώβου του Πελοποννησίου* (Πρωτοψάλ
του). Παροιμιώδης η φράση του: «Θα πεθάνω 
χωρίς να χορτάσω τον Ιάκωβο». Έψαλλε ιδιαί
τερα στις αγρυππνίες και πάντοτε μονωδια- 
κά.

Δουβαλόπουλος, Γεώργιος.

Σύγχρονος Πρωτοψάλτης, μαθητής του 
Πλάτωνος Στωίκίδη* και του Μαν. Χατζη- 

μάρκου*. Υπηρέτησε σε διαφόρους ναούς 
της Μητροπόλεως Λαρίσης. Δικηγόρος.

Δούκας, Ιωάννης. (20ός αι.).

Πρωτοψάλτης Κοντοσκαλίου Κωνσταντι
νουπόλεως. Διετέλεσε επί 25 έτη δεξιός 

βραχίων στο μουσικό Χορό του Ν. Καμαρά- 
δου*.

Δούκας, Ιωάννης Σγουρόπουλος. (15οςαι.).

Δομέστιχος της Μεγάλης Εκκλησίας και 
Λαοσυνάκτης. Αναφέρεται στους Βατο

πεδινούς κώδικες υπ’ αριθμ. 1495 και 1528 
(15ος αι.). Ένα μάθημα στον κώδικα Λ-166 της 
Μεγίστης Λαύρας, είναι ποίημα του Ιωάννου 
Δούκα.

Δούκας, Κωσνταντίνος. (20ός αι.).

Ιεροψάλτης ο οποίος υπηρέτησε στο Σύδ- 
νεϋ Αυστραλίας. Δημιούργησε κατά και

ρούς Χορωδίες, όπου δίδασκε το τρίφωνο 
σύστημα του I. Σακελλαρίδη*.

Δοσίθεος ο Μοναχός. (; -1991). Δούκας, Λεωνίδας. (Αθήνα, 1970 -).

Μοναχός, Ιεροψάλτης και παιδαγωγός, ο Γ " |ρωτοψάλτης στον I. Ναό Αγίου Δημητρί- 
οποίος ανέδειξε πολλούς μαθητές. ' I ου Κάτω Πατησίων, καταγόμενος από τα
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Λεύκτρα Θηβών Βοιωτίας. Πτυχιούχος της 
Ανωτέρας Εκκλησιαστικής Σχολής Αθηνών. 
Μέλος της «Βυζαντινής Χορωδίας Χαλανδρί
ου» και της «Βυζαντινής Χορωδίας του Κ. 
Ζορμπά».

Δούκας, Στρατής. (Μοσχονήσια Μ. Ασίας 
1895-Αθήνα 1983).

Κορυφαίος νεοέλληνας πεζογράφος
(«Ιστορία ενός Αιχμαλώτου») και αισθητι

κός της τέχνης («Γιαννούλης Χαλεπός»), 
από τους πρωτοπόρους της γενιάς του ‘30. 
Το μεγαλύτερο μέρος της αισθητικής εργα
σίας του αφορά στη μελέτη των βυζαντινών 
και μεταβυζαντινών καλλιτεχνικών θησαυρών 
καθώς και στη μελέτη της βυζαντινής υμνο- 
γραφίας (Άγιον Όρος 1914 και 1924, «μακε
δονικές περιοδείες», κ.λπ.). Συνδέθηκε από 
πολύ νωρίς με τον Φ. Κόντογλου*, τον οποίο 
και βοήθησε ουσιαστικά στα πρώτα του βήμα
τα. Με πρωτοβουλία του ιδίου και του, επίσης 
φίλου και συνεργάτη του, Στρ. Μυριβήλη*, 
ιδρύθηκε ο «Σύλλογος Ελληνικών Μουσικών 
Τεχνών»*, στα 1924. Πλήθος λογοτεχνικών 
κειμένων του Σ. Δούκα αλλά και ολόκληρα 
συγγραφικά έργα του («Οδοιπόρος»), είναι 
επηρεασμένα από το ύφος του χριστιανικού - 
βυζαντινού λόγου και από την εκκλησιαστική 
βυζαντινή ποίηση, πράγμα που συχνά δηλώ
νεται και από τους τίτλους διαφόρων λογοτε
χνικών περικοπών του («Στο Μοναστήρι», 
«Το σκοτάδι του Ιωνά», «Μεθ’ Υμών», «Σε 
ήχο πλάγιο», κ.ά.).
Δέκα χρόνια πριν από το θάνατό του ξεκίνη
σε στενή συνεργασία με τον Ευάγγελο 
Ανδρέου*, τον οποίο και κατέστησε πνευματι
κό κληρονόμο του. Το μεγάλο σε όγκο και 
επιστημονικό ενδιαφέρον αρχείο του, ευρί- 
σκεται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Δοχαί.

Τα αργά προκείμενα του Εσπερινού ολό
κληρης της εβδομάδας.

Δραγούμης, Μάρκος. (1934 -).

Μουσικολόγος, που σπούδασε πιάνο και 
θεωρητικά κοντά στον Γ. Α. Παπαίωάν-

νου και βυζαντινή μουσική κοντά στον Σ. 
Καρά*. Συνέχισε τις βυζαντινές του σπουδές 
στην Αγγλία, κοντά στον Ε. Βέλλες. Έχει 
κάνει εθνομουσικολογικές μελέτες πάνω στη 
νεώτερη ελληνική δημοτική, τη βυζαντινή και 
τη νεοβυζαντινή μουσική. Είναι Καθηγητής 
της Ιστορίας της Μουσικής στο Ωδείο Αθη
νών, συνεργάτης του Κέντρου Μικρασιατι
κών Σπουδών και Καθηγητής στο Κολλέγιο 
Αθηνών.

Δρακόπουλος, Βασίλειος. (19ος - 20ός αι.).

Μελοποιός από την Κεφαλλονιά, που ανά
μεσα σε άλλα έγραψε το Ληξουριώτικο 

«Φως Ιλαρόν», π.σ.δ.

Δρακόπουλος, Βάσος.

Σύγχρονος Ιεροψάλτης από την Κεφαλλο- 
νιά, γιός του Κωνσταντίνου και εγγονός 

του Βασιλείου Δρακοπούλου*, π.σ.δ.α.

Δρακόπουλος, Γεράσιμος. (1908 -1982).

Σημαντικός Ιεροψάλτης και δάσκαλος 
εκκλησιαστικής μουσικής από την Κεφαλ- 

λονιά, γιός του Κωνσταντίνου και εγγονός 
του Βασιλείου Δρακοπούλου*, π.σ.δ.

Δρακόπουλος, Κωνσταντίνος (του Βασιλεί
ου). (20ός αι.).

Μουσικός καιάριστος Ιεροψάλτης από την 
Κεφαλλονιά π.σ.δ.

Δρακόπουλος, Κωνσταντίνος (του Βάσου).

Σύγχρονος Ιεροψάλτης από την Κεφαλλο- 
νιά, μέλος της «Ληξουριώτικης Εκκλησια

στικής Χορωδίας», π.σ.δ.α.

Δρακόπουλος, Σπυρίδων. (20ός αι.).

Μουσικός από την Κεφαλλονιά, γιός του 
Βασιλείου Δρακοπούλου*, π.σ.δ.α.

Δρακόπουλος - Λούπος, Νικόλαος. (19ος αι ).

Αναγνώστης και μουσικός από την Κεφαλ- 
λονιά. π.σ.δ.

Δράνιας, Ηλίας. (Κυνουρία Αρκαδίας, 1939 - ).

Πρωτοψάλτης στον I. Ναό Αγίου Νικολάου 
Γλυφάδας. Καθηγητης βυζαντινής και
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ευρωπαϊκής μουσικής. Σπούδασε στο Ωδείο 
του Πειραίκού Συνδέσμου βυζαντινή μουσική, 
μονωδία και Ανώτερα Θεωρητικά. Έχει επί
σης σπουδάσει νομικά και θεολογία. Είναι 
Καθηγητής της Εκκλησιαστικής Εκπαιδεύσε- 
ως. Δίδαξε και στα Ωδεία «Ορφείον», «Απολ- 
λώνιον» (Αθηνών), Γλυφάδας και Καλαμάτας. 
Εχει γράψει βιβλίο με τίτλο «Μαθήματα 
Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής» και 
δημοσιεύει άρθρα σχετικά με την βυζαντινή 
μουσική. Υπήρξε μέλος πολλών χορωδιών.

Δύναμις.

Αργός ψαλμός, ο οποίος προετοιμάζει τον 
Απόστολο και αρχίζει «Άγιος ο Θεός».

(2) Κατά τον Χρύσανθο τον Προύσσης*, ο 
τόνος ο οποίος προστίθεται όταν συμβεί 
έκπτωση ενός τόνου επί τω βαρύ.

Χαρακτηρισμός μουσικού μέλους, που 
δηλώνει πιθανώς ότι έχει προέλευση και

επομένως χαρακτήρα δυτικής μουσικής.

Δυσιχός, Ιωάννης ο Γλυκαιώτης.
Βλέπε λ. Ιωάννης Δυσικός ο Γλυκαιώτης.

Δωδεκατημόριον.

Δωδέκατο του τόνου. Θεωρητικό υποθετι
κό διάστημα. Είναι η διαφορά που υπάρχει 

ανάμεσα στη χρωματική δίεση (173 του τόνου) 
και την εναρμόνια δίεση (1/4 του τόνου). Η 
χρωματική δίεση -1/3 του τόνου - είναι μεγα
λύτερη από την εναρμόνια δίεση - 1/4 του 
τόνου - κατά ένα δωδέκατο του τόνου. Το 
δωδεκατημόριον είναι αμελώδητο, δηλ. δεν 
μπορεί να τραγουδηθεί.

Δωρόθεος ο Αγιοταφίτης. (; -1858).

Μουσικός και Αρχιμανδρίτης του Παναγίου 
Τάφου. Σπούδασε φιλολογία κοντά στον 

Νικόλαο Λογάδη και μουσική στην Πατριαρχι
κή Μουσική Σχολή Κωνσταντινουπόλεως.

Δυσικόν.



Εγκώμια.
Βλέπε λ. Επιτάφιος Θρήνος.

Εθνική Μουσική Σχολή.

Αποδίδεται και με τον καθιερωθέντα αλλά 
αδόκιμον όρο «Εθνικισμός». Πρόκειται 

για τη γενικότερη πολιτιστική - καλλιτεχνική 
τάση, που εκδηλώθηκε στην Ευρώπη ύστερα 
από την Αναγέννηση, εμφανιζόμενη ως ιστο
ρική αντίδραση στη ραγδαία ανάπτυξη των 
αρχών του Ανθρωπισμού, κυρίως στον τομέα 
των Γραμμάτων. Χαρακτηριστικά των «Εθνι
κών Σχολών» ήταν η στροφή των λαών στα 
εθνικά τους πνευματικά - αισθητικά πρότυπα, 
η βαθμιαία εγκατάλειψη της λατινικής γλώσ
σας και η ίδρυση τοπικών Ακαδημιών. Στη 
Μουσική, οι «Εθνικές Σχολές» εκδηλώθηκαν 
πολύ αργότερα, κατά τον 19ο αιώνα, έπειτα 
από την «Κλασσική εποχή» και σχεδόν 
ταυτόχρονα με την «Ρομαντική». Οι 
μουσουργοί αυτής της τάσης, αποδεσμεύθη- 
καν από την ιδέα της απόλυτης μουσικής 
αξίας, που προϋποθέτει την αφοσίωση στα 
παγκοσμίως παραδεδεγμένα αισθητικά και 
τεχνικά διδάγματα (L’art pour I’art) και ενέ
σκυψαν στην τοπική λαϊκή μουσική παράδοσή 
τους απ' όπου έλαβαν τα στοιχεία του θέμα
τος (εθνική ιστορία, μυθολογία, ζωή του 
τόπου, κ.λπ.), της μελωδίας και του ρυθμού. 
Οι «Εθνικές Μουσικές Σχολές» διαμορφώθη
καν κυρίως σε κράτη των οποίων οι λαοί 
παρέμειναν έξω από τις «βιομηχανικές» επι

δράσεις και τις επιρροές της λογοκρατίας, 
αντλούντες τη δυναμική της κοινωνικής τους 
έκφρασης από το αίσθημα, την διαισθητική 
γνώση και την παράδοση. Τέτοιες «Εθνικές 
Σχολές» ήταν η ρωσσική (Γκλίνκα, Κόρσα- 
κοφ, Μουσσόργκσκυ, κ.λπ.), η τσέχικη 
(Ντβόρζακ), η ουγγρική (Μπέλλα Μπάρτοκ), 
η ισπανική (Πεδρέλ, Ντε Φάλλια, κ.λπ.), η 
σκανδιναβική (Γκρήγκ, Σιμπέλιους, κ.λπ.), 
κ.ά. Ανάμεσα στις σημαντικές «Εθνικές Σχο
λές» στην Ευρώπη αναφέρεται και η ελληνι
κή, με ιδρυτή τον Μανώλη Καλομοίρη*, του 
οποίου η ευρύτατη πνευματική δράση και 
δημιουργικότητα επικεντρώθηκε στην ιδέα 
της εθνικής μουσικής συνέχειας, από την 
αρχαία στη βυζαντινή και από αυτήν στο 
δημοτικό τραγούδι. Την παρακολουθούμε δι
ατυπωμένη με λακωνικότητα και σαφήνεια, 
στους ίδιους τους λόγους του: «Το βέβαιο 
είναι πως στον ελληνικό λαό, όπως και σε 
μερικούς άλλους, παραμένει ακόμα ολοζών
τανο το σύστημα των αρχαίων ήχων και 
τόνων, που στους δυτικούς λαούς έχει εκτο- 
πισθεί προ πολλού από το σύστημα του μεί- 
ζονος και του ελάσσονος τρόπου. Το τονικό 
αυτό αίσθημα ενώνει μέσα στο πέρασμα του 
χρόνου, σαν μια αόρατη χρυσή μουσική 
αλυσσίδα, τον ελληνικό λαό όχι μόνο με την 
εκκλησιαστική βυζαντινή παράδοση αλλά 
ακόμη και με την θεωρία της αρχαίας ελληνι
κής μουσικής» (Νέα Εστία, 15.7.1946).
Στην ελληνική «Εθνική Μουσική Σχολή»
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εντάσσονται, εκτός του Καλομοίρη, οι : 
Γεώργιος Λαμπελέτ (1875 - 1945), Ναπολέ
ων Λαμπελέτ* (1864 - 1932, «Λειτουργία»), 
Διονύσιος Λαυράγκας* (1864 - 1941), Νίκος 
Σκαλκώτας (1904 -1949), Μανώλης Καλομοί
ρης* (1883 - 1962), Μάριος Βάρβογλης (1885 
-1967, «Πρελούντιο και Φούγκα σε βυζαντινό 
θέμα, για Εκκλησιαστικό Όργανο*) και Αιμί
λιος Ριάδης* (1880 ή 1886 - 1935, «Λει
τουργία I. Χρυσοστόμου»). Ακολούθησαν οι: 
Γεώργιος Σκλάβος (1888 - 1976, «Βυζαντινά 
μέλη για μκτή χορωδία»), Πέτρος Πετρίδης 
(1892 - 1978), Γιώργος Πονηρίδης (1892 - 
1982, «3 Βυζαντινά μέλη αρ. 1», «3 Βυζαντινά 
μέλη αρ. 2», Κασσιανή), Ανδρέας Νεζερίτης 
(1897 -1980, «5 Ψαλμοί του Δαυίδ για 4 σολί- 
στ, μικτή χορωδία και ορχήστρα»), Αντίοχος 
Ευαγγελάτος (1903 - 1978), Γιάννης Κων- 
σταντινίδης (1903 - 1984), Σόλων Μιχαηλί- 
δης* (1905 - 1979, «Δύο Βυζαντινά Σκίτσα», 
«Δύο Βυζαντινά Αφιερώματα»), Λεωνίδας 
Ζώρας (1905 - 1984), Γεώργιος Καζάσογλου 
(1910 - 1984), Κώστας Κυδωνιάτης (1908 -), 
Μενέλαος Παλλάντιος (1914 -), Σώτος Βασι- 
λειάδης (1905 - 1990), Μίκης Θεοδωράκης 
(1925 - , «Λειτουργία», «Ρέκβιεμ») κ.ά. Από 
τους συνθέτες που αναφέρθηκαν άλλοι έγρα
ψαν ολόκληρα έργα με ατόφιες τις βυζαντι
νές μελωδίες και άλλοι χρησιμοποίησαν γνω
στές στο λαό μελωδίες («Τη υπερμάχω», 
«Χριστός Ανέστη» κ.λπ.

Εικασίας Μονή.

Χτίσθηκε στην Κωνσταντινούπολη, τον 9ο 
αιώνα, από την Κασσιανή*.

Ειρηναίος ο Λουγδούνου (ο Θεσπέσιος).
(140-202).

Αγιος. Θεολόγος και Πατέρας της Εκκλη
σίας, μαθητής του Πολυκάρπου Σμύρ

νης*. Από τους ιστορικούς της Εκκλησίας 
αναφέρεται στη σειρά των μελωδών. Γεννή
θηκε στη Μ. Ασία και έζησε στο Λούγδουνο 
(Λυών) της Γαλλίας, όπου το 177 διαδέχθηκε 
στον επισκοπικό θρόνο τον Ποθεινό. Ως Επί
σκοπος ασχολήθηκε με τη διάδοση του Χρι

στιανισμού και την καταπολέμηση των αιρέ
σεων. Έγραψε αντιαιρετικά συγγράμματα, α
ναδιοργάνωσε την Εκκλησία και καθόρισε τη 
διδασκαλία της, γι’ αυτό και ονομάστηκε «πα
τήρ της χριστιανικής δογματικής». Έγραψε 
πολλά έργα στην ελληνική, από τα οποία 
σώζονται λίγα αποσπάσματα και μεταφρά
σεις. Διασώθηκαν επίσης δύο σημαντικά έργα 
του: Έλεγχος και ανατροπή της ψευδωνύμου 
Γνώσεως ή Κατά αιρέσεων σε λατινική μετά
φραση, και Επίδειξις του αποστολικού κηρύγ
ματος, γνωστό σε αρμενική μετάφραση, όπου 
παρατίθενται έννοιες σχετικές με την Αγία 
Τριάδα, το βάπτισμα, το προπατορικό αμάρ
τημα κ.ά.
Η μνήμη του εορτάζεται στις 23 Αυγούστου 
από την Ορθόδοξη Εκκλησίας και στις 28 
Ιουνίου από τη Δυτική.

Ειρηνικά.

Δεήσεις, που λέγονται από τον διάκονο 
στην αρχή της Θείας Λειτουργίας και 

οφείλουν την ονομασία τους στο ότι εισάγον
ται με το «Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν». 
Βλέπε λ. Συναπτή.

Ειρμολογικόν.

Είδος της εκκλησιαστικής μελοποιίας. Ειρ- 
μολογικά είναι τα συντομότερα μέλη, στα 

οποία συνήθως κάθε συλλαβή αντιστοιχεί σ’ 
ένα φθόγγο. Ονομάστηκαν έτσι, διότι στο 
είδος αυτό ανήκουν οι ειρμοί των κανόνων.
Το ειρμολογικόν είδος υποδιαιρείται σε «σύν
τομο ειρμολογικό», «αργό ειρμολογικό» και 
«καλοφωνικό».
Στα ειρμολογικό μέλη ανήκουν τα σύντομα 
κεκραγάρια, τα πασαπνοάρια, τα στιχηρά, τα 
απόστιχα, οι σύντομες δοξολογίες, οι κανό
νες, τα απολυτίκια, τα κοντάκια κ.ά. Είναι το 
αρχαιότερον είδος και θεωρείται ότι διασώζει 
τα ίχνη της μουσικής παραδόσεως των αρχαί
ων Ελλήνων.

Ειρμολόγιον.

Το βιβλίο που περιέχει ειρμολογικό μέλη. 
Περιλαμβάνει δηλ. ειρμούς των κανόνων

Ο. TOMKA: ΕΠΙΤΟΜΟ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
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των εορτών όλου του χρόνου, διατεταγμέ
νους κατά ήχους, και στο τέλος τα προσό
μοιο, τα απολυτίκια και τα καθίσματα, τα αντί
φωνα και τα εξαποστειλάρια.

Ειρμός, (από το ρ. είρω=συνάπτω, πλέκω, 
αρμαθιάζω).

Είναι το πρώτο τροπάριο κάθε ωδής του 
κανόνος. Ονομάζεται ειρμός, κατά τον I. 

Ζωναρά*, «ως ακολουθίαν τινά και τάξιν μέ
λους και αρμονίας διδούς τοις μετ’ αυτού 
τροπαρίοις· προς γαρ το των ειρμών μέλος 
κακείνα ρυθμίζονται». Το περιεχόμενό τους 
είναι εμπνευσμένο από τις εννέα βιβλικές 
ωδές. Οι ειρμοί αποτελούν το πρότυπο για 
την εκτέλεση και των υπολοίπων τροπαρίων 
της ωδής, τα οποία ακολουθούν «ισοσυλλα- 
βούντα και ομοτονούντα». Ανέρχονται σε 
αρκετές εκατοντάδες. Οι ειρμοί των κανόνων 
των σημαντικοτέρων Δεσποτικών ή Θεομη
τορικών εορτών λέγονται καταβασίες, διότι 
εψάλλοντο μετά το τέλος κάθε ωδής και από 
τους δύο χορούς, οι οποίοι κατέβαιναν στο 
μέσον της εκκλησίας.

Εισοδικόν.

Το τροπάριο που ψάλλεται στην πομπή των 
ιερέων από το I. Βήμα στον κυρίως Ναό 

μετά το Ευαγγέλιο. Έχουμε Εισοδικό κατά τη 
μικρή και κατά την μεγάλη Είσοδο στη Θεία 
Λειτουργία και την προσφορά θυμιάματος 
στους Εσπερινούς.
Η μικρή Είσοδος ήταν αρχικά η πρώτη Είσο
δος των ιερέων στο θυσιαστήριο, πριν από 
την αρχιερατική Λειτουργία, τις σχετικές ευ
χές και τους άλλους λειτουργικούς τύπους.
Η μεγάλη Είσοδος με τα Τίμια Δώρα προήλθε 
από τη μεταφορά των Δώρων από το θησαυρο
φυλάκιο ή διακονικό στο θυσιαστήριο, από τον 
διάκονο και με το χρόνο εξελίχθηκε σε μεγαλό
πρεπη λιτανευτική πομπή, στην οποία δόθηκε 
ο συμβολισμός της μεταφοράς του Σώματος 
του Χριστού στον Τάφο. Κατά τη μεγάλη Είσο
δο ψάλλεται ο Χερουβικός Ύμνος.

Εκκλησιάρχης ή Εκκλησίαρχος.

Εκκλησιαστικό (ιδίως μοναστηριακό) αξίω
μα, που καθιερώθηκε τον 13ο αιώνα και

αποδιδόταν κυρίως στους πρεσβυτέρους και 
τους ιερομονάχους. Ο Εκκλησιάρχης, ανάμε
σα στα ποικίλα καθήκοντά του εντός του 
ναού, είχε και εκείνο της φροντίδας «της 
εκκλησιαστικής εν τη ψαλμωδία καταστάσε- 
ως». Επόπτευε την υμνωδία, έψαλλε τον 
«προοιμιακόν ψαλμόν» ύστερα από την 
εκφώνηση από τον ιερέα του «Ευλογητός ο 
Θεός ημών» και διάβαζε τις κατηχήσεις. 
Δίπλα στον Εκκλησιάρχη υπήρχε και βοηθός 
του, Παρεκκλησιάρχης. Με αντίστοιχα καθή
κοντα, υπήρχαν στις γυναικείες μονές, 
Εκκλησιάρχισσα και Παρεκκλησιάρχισσα. Το 
αξίωμα του Εκκλησιάρχη, μεταβαλλόμενο 
σταδιακά, σήμερα σημαίνει τον Νεωκόρο.

Εκκλησιαστής.

Βιβλίο της Παλαιός Διαθήκης, ο άγνωστος 
συγγραφέας του οποίου εκθέτει τις σκέ

ψεις του υπό το όνομα του Σολομώντος. 
Περιέχει αυτοβιογραφικές σημειώσεις, σκέ
ψεις, νουθεσίες και σοφιολογικά αξιώματα. 
Κεντρικό θέμα του Εκκλησιαστή είναι ότι τα 
αγαθά και οι απολαύσεις είναι εφήμερα και.γι’ 
αυτό πρέπει να τα χρησιμοποιούμε χωρίς να 
αιχμαλωτιζόμαστε απ’ αυτά. Τα πάντα είναι 
ματαιότης εκτός από τον φόβο του Θεού και 
την τήρηση των εντολών Του.

Εκκλησιαστική Μουσική Σχολή Βαθέος (Λι- 
μήν)Σάμου.
Βλέπε Σχολή Βαθέος (Λιμήν) Σάμου, Εκκλη
σιαστική Μουσική.

Εκκλησιαστική Σχολή Βυζαντινής Μουσικής 
Κύπρου.
Βλέπε λ. Σχολή Βυζαντινής Μουσικής Κύ
πρου, Εκκλησιαστική.

Εκκλησιασπκή Χορωδία «Αρμονία» Καστοριάς.
Βλέπε λ. Χορωδία «Αρμονία» Καστοριάς, Εκ
κλησιαστική.

Εκκλησιαστικόν Λύκειον Καρπενησιού.
ιδρύθηκε το 1977 (Π.Δ. 1025/77 ΦΕΚ 344 
I τ.Α') με σκοπό τη μόρφωση των Ιερέων. Η 
βυζαντινή μουσική, ως κύριο μάθημα, διδά-
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σκεται από τον Κ. Σταυρουλάκη* (από το 
1990).

Εκκλησιαστικόν Όργανον (ή Οργανον).

Μουσικό όργανο με πλήκτρα και συμπιε
σμένο αέρα, εφοδιασμένο με ειδικούς 

αυλούς για την παραγωγή του ήχου, και με 
φυσερά, που εξασφαλίζουν την πίεση του 
αέρα. Τα φυσερά παλαιότερα λειτουργούσαν 
με το χέρι, αλλά τελευταία λειτουργούν με 
ηλεκτρισμό. Είναι το απλούστερο και ταυτό
χρονα το πιο περίπλοκο μουσικό πνευστό 
όργανο. Απλό, διότι κάθε αυλός παράγει μία 
μόνο νότα, όταν ο αέρας περνά μέσα από 
αυτόν —  κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό 
που αντιμετωπίζει ο χειριστής ενός 
πνευστού οργάνου της ορχήστρας —  και 
περίπλοκο, διότι —  στην πιο ανεπτυγμένη 
του μορφή —  περιλαμβάνει σωρεία μηχανι
σμών, οι οποίοι ρυθμίζουν απεριόριστους 
τονικούς συνδυασμούς.
Η ιστορία του Οργάνου είναι συνυφασμένη με 
πολλές εφευρέσεις. Ο πρώτος τύπος του 
χρονολογείται στην ελληνική αρχαιότητα 
(βλέπε Ύδραυλις ή Ύδραυλος). Τ ον 4ο αιώνα, 
η πίεση του νερού στον ύδραυλο αντικατα
στάθηκε από πίεση αέρα. Τ ον 7ο και 8ο αιώ
να, η δομή του Οργάνου αναπτύχθηκε στην 
Κωνσταντινούπολη και αρκετοί αυτοκράτο- 
ρες έστειλαν Όργανα στην Αυλή των Φράγ
κων βασιλιάδων (Πιπίνο, Καρλομάγνο).
Στους βυζαντινούς χρόνους, το Όργανο 
ήταν σε χρήση ακόμη και μέσα στην εκκλησία, 
αλλά μόνο για την εκγύμναση του χορού.

Εκκλησιαστικός Μουσικός Σύλλογος Αθη
νών.
Βλέπε λ. Σύλλογος Αθηνών, Εκκλησιαστικός 
Μουσικός.

Εκκλησιαστικός Μουσικός Σύλλογος Κων
σταντινουπόλεως.
Βλέπε λ. Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως, 
Εκκλησιαστικός Μουσικός.

Εκκλησιαστικός Μουσικός Σύλλογος Πατρι

αρχείου Κωνσταντινουπόλεως.
Βλέπε λ. Σύλλογος Πατριαρχείου Κωνσταντι
νουπόλεως, Εκκλησιαστικός Μουσικός.

Εκκλησιαστικός Μουσικός Σύλλογος Σμύρ
νης.
Βλέπε λ. Σύλλογος Σμύρνης, Εκκλησιαστικός 
Μουσικός.

Εκμελής.

Αντίθετος προς τους νόμους του μέλους;
κακόηχος, μη μελωδικός. Δεν πρέπει να 

συγχέεται με τον αμελώδητο, εκείνον δηλ. 
που δεν μπορεί να τραγουδηθεί π.χ. ένα πολύ 
μικρό διάστημα.

Έκρυθμος.
Εκτός ρυθμού, άρρυθμος. ■

Εκστρεπτόν.
Βλέπε λ. Χαρακτήρες (ποιότητος).

Έκτασις ήχου.
Το ίδιο με την Μελωδική έκταση*.

Έκτασις μουσική.

Το σύνολο των φθόγγων, βαρυτέρων και 
οξυτέρων, τους οποίους μπορεί να παρά

γει η ανθρώπινη φωνή ή κάποιο μουσικό 
όργανο.

Εκτενής δέησις (ή Λιτανευτική).

Η μεγάλη δέηση, που λέγεται από τον διά
κονο μετά την ανάγνωση του Ευαγγελί

ου. Η ονομασία της οφείλεται στο μήκος της, 
και αρχίζει «Είπωμεν πάντες εξ όλης της 
ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών είπω
μεν».

Εκτημόριον.

Ενα έκτο του τόνου. Οπως και το Δωδεκατη- 
μόριον*, είναι υποθετικό και καθαρά θεωρη

τικό διάστημα, όπου δύο χρωματικές διέσεις 
(2/3 του χρόνου) ξεπερνούν δύο εναρμόνιες 
διέσεις (2/4 ή 1/2 του τόνου’ 2/3-1/2=1/6). Το 
εκτημόριον είναι αμελώδητο διάστημα, δηλ. 
δεν μπορεί να εκτελεσθεί από τη φωνή.
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Έκτονος.
Έξω από τον τόνο, παράφωνος.

Εκφρασις.

Ο τρόπος με τον οποίο εκφρέρεται και 
απαγγέλλεται ένας φθόγγος. Ονομάζε

ται και «ποιόν» και σημειώνεται με τους χαρα
κτήρες ποιότητος ή εκφράσεως.
Στη βυζαντινή μουσική, μεγάλη αξία έχει η 
επιτυχής και σύμφωνη με το νόημα των ύ
μνων «έκφρασις». Επιτυγχάνεται: α) με τον 
ορθό τονισμό, β) με την εκλογή του μέλους 
(ορθή απόδοση του ήθους), γ) με την έξαρση 
λέξεων και φράσεων και δ) με τα σχήματα 
εκφράσεως.

Εκφωνήσεις.

Οι δοξολογικές κατακλείδες των διαφόρων 
ευχών που ψάλλονται ή απαγγέλλονται 

από τον ιερέα, σε αντίθεση με το υπόλοιπο 
κείμενο των ευχών, το οποίο παλαιότερα δια
βαζόταν εκφώνως χωρίς μελωδία. Αργότερα 
επικράτησε οι ευχές να λέγονται «μυστικώς», 
χωρίς να ακούγονται από τον λαό, και μόνο οι 
εκφωνήσεις να ακούγονται.

Εκφωνητική γραφή.

Στενογραφία της βυζαντινής μουσικής του 
4ου αι., κατά την οποία τόνοι και πνεύμα

τα πάνω από ορισμένες συλλαβές του ποιητι
κού κειμένου, βοηθούσαν τη μνήμη των ψαλ
τών στην εκφώνηση της μελωδίας.

Ελάσσων τόνος.

Ο τόνος* ο οποίος περιλαμβάνει 10 κόμμα
τα και έχει αξία μήκους χορδής 9/10 ή, 

κατά τη «Μουσική Επιτροπή* του 1881», 81/ 
100. Λέγεται και επιένατος τόνος.

Ελαφρόν.

Σημείο ποσότητος που κατεβάζει τη μελω
δία κατά 2 φθόγγους (υπερβατώς). Από 

τους χαρακτήρες ποσότητος δέχεται Γορ
γόν και Κλάσμα από πάνω του και Διπλή, 
Έγχρονον Αντικένωμα, Σύνδεσμον και Ομα
λόν από κάτω του. (Βλέπε σχετ. πίνακα Επι
μέτρου σελ. 460).

Έκτονος

Ελαφρόν συνεχές.

Οταν έχουμε δύο Αποστρόφους (από τις 
οποίες η πρώτη φέρει Γοργόν και είναι 

ομοσύλλαβη με τον προηγούμενο χαρακτήρα, 
ενώ η δεύτερη Απόστροφος έχει νέα συλλα
βή), τότε υπεισέρχεται το Ελαφρόν*. Αυτό 
καταλαμβάνει τη θέση της δευτέρας Απο- 
στρόφου, διαγράφοντας συγχρόνως το Γορ
γόν της πρώτης Αποστρόφου, η οποία ενερ
γεί πλέον ως Γ οργόν στον πρώτο φθόγγο 
του Ελαφρού. Οι φωνές του Ελαφρού κατέρ
χονται τώρα «συνεχώς» και όχι «υπερβατώς». 
Γ Γ αυτό ονομάζεται Συνεχές Ελαφρόν. (Βλέ
πε σχετ. πίνακα Επιμέτρου σελ. 460).

Ελάχιστος τόνος.

Ο τόνος* ο οποίος περιλαμβάνει 8 κόμματα 
και έχει αξία μήκους χορδής 15/16. Λέγε

ται και Επιπεντεκαιδέκατος τόνος.

Ελεγεία.

Είναι η ωδή, που αποτελείται από δίστιχες 
στροφές (κάθε στροφή ονομάζεται ελε- 

γείον). Από τους στίχους ο πρώτος είναι εξά
μετρος και ο δεύτερος πεντάμετρος ή και οι 
δύο εξάμετροι. Η ελεγεία σημαίνει κυρίως 
θρήνον, «θρηνητικόν άσμα προς αυλόν αδό- 
μενον». Προήλθε πιθανώς από τη φρυγική (;) 
λέξη «έλεγος», που σημαίνει θρηνώδες 
άσμα. Ετυμολογείται από το «ε ε λέγειν».

Ελευθεριάδης, Ευθύμιος.

Σύγχρονος κληρικός, θεολόγος και φιλό
λογος, διατελέσας (ως Αρχιμανδρίτης) 

Πρόεδρος του «Συλλόγου Φίλων Βυζαντινής 
Μουσικής»*, από 9.11.1960 μέχρι 14.5.1961 
και αργότερα Διευθυντής της Θρησκευτικής 
Υπηρεσίας του Γεν. Επιτελείου Αεροπορίας. 
Ανάμεσα στα γραπτά του περιλαμβάνεται και 
το δημοσίευμα «Η δημιουργική εξέλιξις της 
βυζαντινής μουσικής».

Ελληνική Βυζαντινή Χορωδία.
Βλέπε λ. Χορωδία, Ελληνική Βυζαντινή.

Ελληνικός Μουσικός Σύλλογος «Ιωάννης ο 
Δαμασκηνός».
Βλέπε λ. Σύλλογος «Ιωάννης ο Δαμασκη-
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νός», Ελληνικός Μουσικός.

Ελληνικός Μουσικός Σύλλογος Κωνσταντι
νουπόλεως.
Βλέπε λ. Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως, 
Ελληνικός Μουσικός.

Ελξεις.
Αλλη ονομασία για τα σημεία αλλοιώσεων*.

Ελοσίτης, Γεώργιος (Μονόχειρ). (20ός αι.).

Πρωτοψάλτης επί σειρά ετών στον I. Ναό 
της Αναστάσεως Πειραιώς (Νεκροταφεί

ου) και μουσικοδιδάσκαλος.

Εμμανουηλίδης, Βασίλειος. (Χρυσούπολη Κων
σταντινουπόλεως, 1932 -).

Αρχών Λαμπαδάριος της Μεγάλης του Χρι
στού Εκκλησίας, μαθητής του Θρ. Στανίτ- 

σα*, απόφοιτος της Μεγάλης του Γένους 
Σχολής* (1953) και του Ωδείου Κωνσταντι
νουπόλεως. Έψαλλε σε διαφόρους ναούς 
της Πόλης, έως το 1978, οπότε και τον κάλε- 
σαν στον Πατριαρχικό Ναό για τη θέση του 
Λαμπαδαρίου, μετά την αποχώρηση του Ε- 
λευθ. Γεωργιάδου*.
Ως Λαμπαδάριος της Μεγάλης του Χριστού 
Εκκλησίας ο Εμμανουηλίδης ακούγεται στα 
άλμπουμ των δίσκων: «Τα Πάθη τα Σεπτά», 
«Ο Ακάθιστος Ύμνος και η Σταυροπροσκύνη
ση» και «Το Δωδεκαήμερον», που εξέδωσε 
το Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο Λονδίνου το 
1981, από ζωντανή ηχογράφηση στον Πα
τριαρχικό Ναό. Είναι επίσης Εκπαιδευτικός.

Εμμανουηλίδης, Ιωάννης. (Χανιά, 1937 -).

Ιεροψάλτης στον I. Ναό Αγίου Στεφάνου 
Χανίων, από το 1988. Έλαβε μαθήματα 

βυζαντινής μουσικής από τους Εμμ. Πρωτο
ψάλτη* και Γ. Χατζηθεοδώρου* στη Σχολή 
Βυζαντινής Μουσικής της I. Μητροπόλεως 
Κυδωνιάς και Αποκορώνου.

Εμμελής, (εν+μέλος).

Ο σύμφωνος με τους νόμους του μέλους, ο 
μελωδικός. Εμμελής κίνηση=μελωδική 

κίνηση- εμμελές τετράχορδο=μελωδικό τε

τράχορδο- εμμελής απαγγελία*=μελωδική 
απαγγελία.

Εμμελής απαγγελία.

Ιδιαίτερον ύφος της βυζαντινής εκκλησια
στικής μουσικής, που χρησιμοποιεί η Χρι

στιανική Ορθόδοξη Εκκλησία από τους πρώ
τους χριστιανικούς χρόνους. Σκοπός της 
είναι η ζωηρή παράσταση των λέξεων και του 
νοήματος του κειμένου. Η εμμελής απαγγε
λία χρησιμοποιείται στις «Αιτήσεις και Εκφω
νήσεις», σε διαφόρους ύμνους των «Χαιρετι
σμών της Θεοτόκου», στην ανάγνωση των 
«Αποστόλων» και των «Ευαγγελίων» κ.ά. 
Κατά την παράδοση, το Ύφος αυτό εκτελείτο 
μόνον στην κλίμακα του Πλαγίου Δ με βάση 
πάντα τον οξύ φθόγγο του Νη.

Εμμετρος.

Με μέτρο, με αναλογίες. Έμμετρον μέ- 
λος=μελωδία συνθεμένη σε μέτρο.

Έμψασις.
Το ίδιο με τον τονισμό*.

Εναρμόνιον γένος.
Βλέπε λ. Γένος εναρμόνιον.

Εναρμόνισις.

Με τον όρο αποδίδεται η τονική επεξεργα
σία ενός μέλους για τετράφωνο. Στην 

βυζαντινή μουσική η εναρμόνιση των με- 
λουργημάτων θεωρήθηκε πράξη αντιβαίνουσα 
την ιεροψαλπκή παράδοση της Ανατολικής 
Ορθοδόξου Εκκλησίας διότι αλλοίωνε την 
ιδιάζουσα μονοφωνική αξία του μέλους και 
μετέφερε νεώτερα δυτικότροπα ακούσματα σε 
μια καθιερωμένη ιστορική τέχνη διαπνεομένη 
από συγκεκριμένη γεωπολιτική φυσιογνωμική 
αισθητική τάση. Αντιθέτως υποστηρίχθηκε ότι 
η ψαλμωδία, μεταδιδομένη εμπειρικώς και επι- 
δεχομένη κατά τόπους και καιρούς αλλογε
νείς ανατολικές· μουσικές προσμίξεις, απομα
κρυνόταν από τα κείμενα των αυθεντικών 
βυζαντινών μελουργών, πράγμα που επέβαλε 
τη χρήση της δυπκής αρμονίας, κυρίως ως 
τεχνικής βακτηρίας για τον αποκαθαρμό των
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βυζαντινών μελών.
Αλλος λόγος για την απόπειρα εναρμονίσεως 
της βυζαντινής μουσικής προέκυψε από διά
φορες τοπικές ανάγκες, όπως π.χ. από την 
ανάγκη προσελκύσεως των ορθοδόξων 
πιστών της Κερκύρας στους ναούς τους (βλέ
πε λ. Μονασηριώτης Αρ.) ή ακόμη και από νεώ- 
τερες κοινωνικοπολιτικές συνθήκες, όπως 
εκείνη που επέβαλε την τετραφωνία στον I. 
Ναό Αγίου Γεωργίου των ελληνικών ανακτό
ρων κ.λπ. Ούτως ή άλλως, τόσον ειδικώς η 
εναρμόνιση της βυζαντινής μουσικής όσον και 
η απορρέουσα από αυτήν έμπνευση για τη 
σύνθεση ολοκλήρων Λειτουργιών (βλέπε λ. 
Μάντζαρος, Λαμπελέτ, Λαυράγκας, Σπάθης 
κ.λπ.) αποδεικνύουν την εσωτερική δύναμη 
του βυζαντινού μέλους και το πλήρες παρά
στημα της εθνικής του αξίας.

Ενατη ώρα (Θ' ώρα).

Ακολουθία, που τελείται κάθε μέρα πριν 
από τον Εσπερινό, αποτελώντας το επι- 

σφράγισμα της εκκλησιαστικής ημέρας. Κατά 
την απόλυση της Θ' ώρας ψάλλεται το απο
λυτίκιο και το κοντάκιο της εορτής της ημέ

Ενδόφωνον.

Χαρακτήρας ποιότητος, ο οποίος, όπως 
δηλώνει η ονομασία του (ένδον+φωνή) 

απαιτεί να προφέρουμε τον φθόγγο, κάτω 
από τον οποίο βρίσκεται το ενδόφωνο με 
στόμα κλειστό- επομένως ασθενώς και με 
έρρινη προφορά. (Βλέπε σχετ. πίνακα Επιμέ
τρου σελ. 460).

Εννεάσημον.

Σύνθετο μέτρο, που περιέχει εννέα χρό
νους (χρονικές μονάδες). Μετριέται με 

τέσσερις κινήσεις- προς τα κάτω (θέση), 
προς τα αριστερά (ημίαρση ασθενής), προς 
τα δεξιά (ημίαρση ισχυρή) και προς τα πάνω 
(άρση). Συνήθως η πρώτη κίνηση (θέση) περι
λαμβάνει τρεις χρόνους, ενώ οι υπόλοιπες

από δύο (3+2+2+2=9). Σπανιότερα οι τρεις 
χρόνοι βρίσκονται στη δεύτερη, τρίτη ή τέ
ταρτη κίνηση (2+3+2+2 κ.λπ.).

Ένρυθμος ή έρρυθμος.

Ρυθμικός με ρυθμό. Δεν πρέπει να συγχέε- 
ται με τον εύρυθμο*.

Έντασις.

Ενα από τα τρία γνωρίσματα των μουσικών 
φθόγγων (τα άλλα δύο είναι το Ύψος* και 

η Χροιά*) που αναφέρεται στην ιδιότητα της 
ισχυρότερης ή ασθενέστερης απόδοσης του 
φθόγγου.

Εντερνίδπς, Βλαδίμηρος. (20ός αι.).

Πρωτοψάλτης, πτυχιούχος της βυζαντινής 
μουσικής, μαθητής του Θεοδ. Γεωργιά- 

δου*. Μέλος του Τριακονταμελούς Βυζαντι
νού Χορού Κωνσταντινουπόλεως. Αναφέρε
ται (1963) ως Πρωτοψάλτης του I. Ναού 
Αγίου Παντελεήμονος Χαλανδρίου.

Ένωση Ιεροψαλτών Περιοχής Αττικής «Θρα
σύβουλος Στανίτσας».

Ιδρύθηκε το 1986 και αποτελεί πρωτοβάθμιο 
συνδικαλιστικό όργανο των Ιεροψαλτών του 

λεκανοπεδίου Αττικής, μέλος της ΟΜ.Σ.Ι.Ε. 
Έχει πραγματοποιήσει καλλιτεχνικές εκδη
λώσεις με τη Χορωδία των μελών του. Οργά
νωσε το 1990 το Α' Πανελλήνιο Συνέδριο 
Βυζαντινής Μουσικής στην Αθήνα. Πρόε
δρος της Ενώσεως από της ιδρύσεώς της 
είναι ο Πρωτοψάλτης Ηλίας Γιουρούκος*.

Ενωτιάδης, Χρυσόστομος. (1910 -).

Πρωτοπρεσβύτερος, μελοποιός και 
συγγραφέας, από το Προκόπιον Καππα

δοκίας. Γ ιός ιεροψάλτου, μεγάλωσε με την 
ιερή μουσική παράδοση. Το 1924 ήλθε με την 
οικογένειά του στην Ελλάδα, στο Νέο Προ- 
κόπι Ευβοίας, και άσκησε το λειτούργημα του 
ιεροψάλτου. Το 1958, απόφοιτος της Ιερατι
κής Ριζαρείου Σχολής, χειροτονήθηκε Διάκο
νος και μετά από λίγο Πρεσβύτερος, υπηρε
τώντας ως κληρικός στους Ιερούς Ναούς 
Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης και Αγίων

Έναρξις.
Βλέπε λ. Χαρακτήρες (ποιότητος).

ρας.
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Αναργύρων στη Ν. Ιωνία Αττικής. Από τότε 
ασχολείται με τη συγγραφή διαφόρων θεμά
των και τη μελοποίηση ύμνων της εκκλησια- 
σπκής μας ποιήσεως. Έχει εκδόσει το βιβλίο 
Ιστορικές Ματιές (Μ. Ασία - Προκόπι - Κατο
χή) και έχει μελοποιήσει πάρα πολλά Δοξα
στικά, Ιδιόμελα Αίνων και Ύμνους της Μ. 
Εβδομάδας. Τα μαθήματα αυτά περιέχονται 
στον τόμο Θεία Λύρα που τελεί υπό έκδοση.

Εξαποστειλάρια.

Τροπάρια, τα οποία ψάλλονται ευθύς πριν 
από τους Αίνους. Η ονομασία τους οφεί

λεται πιθανόν στο ότι μερικά από αυτά (τα 
ονομαζόμενα Εωθινά εξαποστειλάρια) 
συνδυάστηκαν με την αποστολή των Απο
στόλων στον κόσμο («εις την υπ’ ουρανόν 
εξαπεστέλλοντο»). Αλλη ερμηνεία, και βασι
μότερη, είναι ότι τα συγκεκριμένα τροπάρια 
πήραν την ονομασία τους από τα Εξαποστει- 
λάρια της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, τα 
οποία περιέχουν την προστακτική «εξαπό- 
στειλον» ή «κατάπεμψον».
Μεταγενέστερα, τα εξαποστειλάρια όλου του 
χρόνου κράτησαν αυτή την ονομασία, ενώ 
της Μ. Τεσσαρακοστής ονομάσθηκαν Φωτα
γωγικά, ίσως επειδή ο υμνωδός ζητεί από τον 
Θεό να στείλει το Φως Του και να τον φωτί-

Εξαρσις. (ρ. εξαίρω=σηκώνω ψηλά, σε θέση 
περιωπής).

Στο βυζαντινό μέλος, έξαρσις λέξεων ή 
φράσεων γίνεται είτε με επέκταση του 

μέλους, είτε με ανάβαση σε οξυτέρους τό
νους.

Εξάσημον.

Σύνθετο μέτρο, που περιέχει έξη χρόνους 
(χρονικές μονάδες).

Μετριέται με τρεις κινήσεις, που η κάθε μια 
περιλαμβάνει δύο χρόνους (2-2-2)' προς τα 
κάτω (θέση), προς τα αριστερά (ημίαρση), και 
προς τα πάνω (άρση). Σπανιότερα μετριέται 
με δύο κινήσεις, από τρεις χρόνους η κάθε 
μια.

Εξάψαλμος.

Εξη ψαλμοί (3, 37, 62, 87, 102 και 142), οι 
οποίοι είναι χωρισμένοι σε δύο τρίψαλμα 

αντίφωνα και διαβάζονται στην αρχή της ακο
λουθίας του Όρθρου, εκτός από την Διακαι- 
νήσιμον Εβδομάδα.

Εξήγησις.

Η αναλυτική γραφική παράσταση των πα
λαιών μελών. Η αρχή της οφείλεται στον 

Μπαλάσιο τον Ιερέα* και ακμάζει με τόυς 
Πέτρο τον Πελοποννήσιο*, Πέτρο τον Βυ
ζάντιο*, Γεώργιο τον Κρήτα* κ.ά. οδηγώντας, 
το 1814, στη λύση του νέου συστήματος 
μουσικής γραφής. Εξήγηση ονομάζεται και η 
μεταγραφή στο νέο σύστημα.

Εξοδος.

Το δεύτερο (μετά την Γένεση) βιβλίο της 
Πεντατεύχου (της Παλαιός Διαθήκης) στο 

οποίο περιγράφεται η μετανάστευση των 
Εβράίων στην Αίγυπτο. Στην Έξοδο περιλαμ
βάνεται η βιογραφία του Μωυσέως, η αποκά
λυψη της αποστολής του, η σχέση του με τον 
Φαραώ, οι δέκα πληγές που έστειλε ο Θεός 
κατά της Αιγύπτου, η έξοδος των Εβραίων από 
τη χώρα τους και τέλος η Διαθήκη* μεταξύ του 
Θεού και του περιουσίου λαού του στο όρος 
Σινά. Η παράδοση αποδίδει το έργο στον 
Μωυσή. Ιδιαίτερο χαρακτήρα έχει ο Δεκάλο
γος*.

Έξω θεματισμός.
Βλέπε λ. Χαρακτήρες (ποιότητος).

Εξωτερική μουσική

Χαρακτηρισμός της μη εκκλησιαστικής μου
σικής, δηλ. της «θύραθεν» ή αλλιώς κοσμι

κής μουσικής.

Εορταστικοί κύκλοι.

Το σύνολο των εορτών ή ιερών ακο
λουθιών, που επαναλαμβάνονται σε τακτά 

χρονικά διαστήματα. Τέτοιοι είναι:
1) Ο ημερήσιος κύκλος, που αναφέρεται στις 
ακολουθίες του εικοσιτετραώρου, οι οποίες 
είναι' ο Εσπερινός, το Απόδειπνο, το Μεσο-

σει.
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νυκτικό, ο Όρθρος και οι Ώρες.
2) Ο εβδομαδιαίος κύκλος, που αναφέρεται 
στις ακολουθίες της εβδομάδος, οι οποίες 
περιέχονται στην Παρακλητική ή στην Οκτώ
ηχο.
3) Ο ετήσιος κύκλος, που αναφέρεται στις 
Δεσποτικές, στις Θεομητορικές και στις εορ
τές των Αγίων. Βλέπε λ. Εορτή.

Εορτή.

Χρόνος αφιερωμένος στη λατρεία ή στη 
μνήμη ενός σημαντικού κυρίως θρη

σκευτικού γεγονότος, με αποχή από κάθε 
εργασία ή ενασχόληση.
Χριστιανική εορτή είναι η τελετή και η έμπρα
κτη εκδήλωση του σεβασμού των Χριστιανών 
κατά την ορισμένη ημέρα της ανάμνησης 
σπουδαίων θρησκευτικών γεγονότων. Οι 
εορτές διακρίνονται σε Δεσποτικές, σε Θεο
μητορικές και σε εορτές των Αγίων.
Α' Οι Δεσποτικές εορτές αναφέρονται στη 
ζωή και το έργο «του μόνου Δεσπότου και 
Κυρίου ημών Ιησού Χριστού» (Ιουδ. 4) και 
υποδιαιρούνται σε Κινητές και Ακίνητες.
1) Κινητές είναι οι εορτές που έχουν ως 
κέντρο το Πάσχα και εορτάζονται σε μετακι
νούμενη κάθε χρόνο ημερομηνία, αλλά την 
ίδια μέρα της εβδομάδος. Είναι οι εορτές που 
περιέχονται στην περίοδο από την Κυριακή 
Τελώνου και Φαρισαίου (έναρξη Τριωδίου) 
μέχρι την Πεντηκοστή. Πρέπει να σημειωθεί 
ότι και άλλες, πλην των Δεσποτικών, περι
λαμβάνονται στις κινητές εορτές, όπως του 
Λαζάρου, των Μυροφόρων κ.λπ.
2) Ακίνητες είναι οι εορτές που έχουν ως 
κέντρο τα Χριστούγεννα και εορτάζονται την 
ίδια ημερομηνία, αλλά σε διαφορετική μέρα 
της εβδομάδος. Αυτές είναι τα Χριστούγεννα 
(25 Δεκεμβρίου), η Περιτομή (1 Ιανουάριου), 
τα Θεοφάνεια (6 Ιανουάριου), η Υπαπαντή (2 
Φεβρουάριου), η Μεταμόρφωση του Σωτήρος 
(6 Αυγούστου) και η Ύψωση του Τιμίου 
Σταυρού (14 Σεπτεμβρίου).
Β' Οι Θεομητορικές εορτές είναι ακίνητες και 
είναι το Γενέθλιον της Θεοτόκου (8 Σεπτεμ
βρίου), τα Εισόδια (21 Νοεμβρίου), η Σύναξη

της Θεοτόκου (26 Δεκεμβρίου), ο Ευαγγελι
σμός (25 Μαρτίου) και η Κοίμηση της Θεοτό
κου (15 Αυγούστου).
Γ' Οι εορτές των Αγίων είναι ακίνητες και 
είναι εορτές Αγγέλων, του Προδρόμου, των 
Προφητών, των Αποστόλων, των Μαρτύρων, 
των Οσίων, των Ιεραρχών κ.ά.
Βλέπε επίσης λ. Εορταστικοί κύκλοι.

Εορτοδρόμιον.

Βιβλίο, το οποίο περιέχει ομιλίες, λόγους ή 
ερμηνείες των κανόνων των Δεσποτικών, 

Θεομητορικών και άλλων μεγάλων εορτών.

Επαλληλία γραμμών.

Ονομασία του σχήματος κατά το οποίον 
μια μουσική γραμμή επαναλαμβάνεται με 

τον ίδιο τρόπο για δεύτερη φορά (όχι τρίτη). 
Αυτό γίνεται, όταν ένας στίχος του ύμνου 
ακολουθείται από στίχο με το ίδιο μέτρο κα 
τον ίδιο αριθμό συλλαβών.

Επέγερμα.
Βλέπε λ. Χαρακτήρες (ποιότητος).

Επεισαγωγικόν μέλος.
Βλέπε λ. Επείσακτον μέλος.

Επείσακτον μέλος.

Το μέλος στο οποίο βρίσκουμε μονιμότερη 
«μεταβολή κατ’ ήχον»*, δηλαδή, ενώ το 

μέλος ανήκει σε ένα ήχο, ψάλλεται σε διαφο
ρετικό. Η μεταβολή αυτή εισάγεται (επ-είσα- 
κτον) με την αντίστοιχη φθορά του ξένου 
ήχου και διαρκεί από την αρχή μέχρι το τέλος 
του τροπαρίου ή της σειράς των τροπαρίων. 
Λέγεται και επεισαγωγικόν μέλος.

Επίγραμμα.

Βραχεία ελεγεία*, που εχαράσσετο πάνω 
σε τάφο και περιείχε εν συντομία την 

ιστορία του αποθανόντος. Και επειδή η επιτά
φια επιγραφή έμοιαζε με θρήνο, χρησιμοποι
ούσαν το δίστιχο ελεγείον.

Επιένατος τόνος.
Βλέπε λ. Ελάσσων τόνος.



Επικήδειος.

Λόγος προς τιμήν του νεκρού, κυρίως πα
ρηγορητικός αλλά και εγκωμιαστικός, ο 

οποίος εκφωνείται προς το τέλος της Νε
κρώσιμης Ακολουθίας από κληρικό ή λαϊκό.

Επιλύχνιος (Ύμνος ή Ψαλμός).

Ονομάζεται έτσι, κυρίως, ο αρχαιότατος 
Τριαδικός Ύμνος «Φως Ιλαρόν...», που 

ψάλλεται μετά την Είσοδο του Εσπερινού. 
Επιλύχνιος όμως Ψαλμός λέγεται και ο 
103ος Ψαλμός του Δαυίδ «Ευλογεί η ψυχή 
μου τον Κύριον» (Προοιμιακός), αλλά και ο 
140ός «Κύριε εκέκραξα προς Σε».

Επινίκιος Ύμνος.

Ο περίφημος ύμνος της Θείας Λειτουργίας 
«Άγιος, Αγιος, Άγιος Κύριος Σαββαώθ», 

τον οποίο ψάλλει ο χορός μετά το πέρας της 
ευχής του Ιερέως «Αξιόν και δίκαιον εστίν...». 
Ο Επινίκιος Ύμνος αποτελέστηκε από δύο 
Γραφικούς Ύμνους. Ο ένας είναι ο Θριαμ
βευτικός Ύμνος, τον οποίον άκουσε ο Προ
φήτης Ησάίας στον πρόναο του Ναού του 
Σολομώντος «Αγιος, Αγιος, Αγιος, Κύριος 
Σαββαώθ, πλήρης πάσα η Γη της δόξης 
Αυτού». Ο άλλος είναι ο ύμνος των Εβραίων 
«παίδων» κατά την είσοδο του Χριστού στα 
Ιεροσόλυμα «Ωσαννά εν τοις Υψίστοις, ευλο
γημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου». Ο 
Επινίκιος Ύμνος ψάλλεται από τους αρχαί
ους χριστιανικούς χρόνους στη Θεία Λει
τουργία.

Επιπεντεκαιδέκατος τόνος.
Βλέπε λ. Ελάχιστος τόνος.

Επίσκοπος.

Ο τρίτος βαθμός της Ιερωσύνης. Είναι ο 
απ’ ευθείας διάδοχος των Δώδεκα Απο

στόλων και έλαβε από αυτούς την τριπλή 
εξουσία που τους χορήγησε ο Χριστός: να 
διδάσκουν (δηλ. να διαδίδουν την πίστη), να 
αγιάζουν (με τη χορήγηση των αγίων μυστη
ρίων και των ιεροτελεστιών) και να διοικούν 
την Εκκλησία —  που αντιστοιχεί με τα τρία 
αξιώματα του Χριστού: το Προφητικό, το

Επικήδειος

Αρχιερατικό και το Βασιλικό.
Η απόλυτη εξουσία τους δεν είναι ανεξέ
λεγκτη, δεδομένου ότι υπάρχει ως προϊστα- 
μένη αρχή η Ιερά Σύνοδος, στην οποία οι επί
σκοποι λογοδοτούν.

Επιστολές.

Βιβλία της Καινής Διαθήκης —  21 από τα 27 
συνολικά της. Με τις Επιστολές, ο Παύ

λος* (14 Επιστολές τοίι Αποστόλου Παύλου) 
αλλά και άλλοι Απόστολοι (7 Καθολικές Επι
στολές), έδιναν απαντήσεις στα επείγοντα 
ερωτήματα των πιστών.

Επιστροφή.

Το σχήμα κατά το οποίο, σε μια επέκταση 
του μέλους χάριν εξάρσεως, η αρχική 

λέξη «επιστρέφει» στο μέσον του μέλους και 
επαναλαμβάνεται.

Επιτάφιος Θρήνος.

Η Ακολουθία της κηδεύσεως του Χριστού 
που ψάλλεται το βράδυ της Μεγάλης 

Παρασκευής. Παλαιότερα η Ακολουθία γινό
ταν τα μεσάνυχτα της Μεγάλης Παρασκευής 
προς το Μεγάλο Σάββατο. Στο τέλος της 
Ακολουθίας γίνεται περιφορά του Επιταφίου 
στην περιοχή κάθε ενορίας. Τα Εγκώμια του 
Επιταφίου διαιρούνται σε τρεις στάσεις «Η 
ζωή εν Τάφω», «Αξιόν εστί», «Αι γενεαί πά- 
σαι», και αποτελούν τα δημοφιλέστερα εκ
κλησιαστικά τροπάρια του ελληνικού λαού. 
Στην περιφορά του Επιταφίου σύσσωμος ο 
λαός ψάλλει τα Εγκώμια. Ο Επιτάφιος είναι 
ένα ορθογώνιο χρυσοκέντητο ύφασμα, που 
εικονίζει το νεκρό Σώμα του Χριστού. Πάνω 
στη λευκή σινδόνα και γύρω η Παναγία, οι 
Μυροφόρες, ο Ιωάννης* ο Θεολόγος(Ευαγ
γελιστής) και οι Ιωσήφ και Νικόδημος θρη
νούν και ετοιμάζουν τα της Ταφής. Χρησιμο
ποιείται τη Μ. Παρασκευή στην Ακολουθία 
του Επιταφίου και τίθεται για προσκύνημα σε 
ένα κουβούκλιο (που λέγεται κι αυτό Επιτά
φιος) στολισμένο με λουλούδια. Στη συνέ
χεια τοποθετείται πάνω στην Αγία Τράπεζα, 
όπου παραμένει καθ’ όλη τη Διακαινήσιμο.

6

Επιτάφιος
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Επιτέταρτος

Επιτέταρτος τόνος.
Ο τόνος* ο οποίος περιλαμβάνει 15 κόμματα. 

Επί το βαρύ.

Ονομασία για το διάστημα μιας κλίμακας 
του οποίου η πορεία είναι προς τα κάτω 

(κατιούσα).

Επί το οξύ.

Ονομασία για το διάστημα μιας κλίμακας 
του οποίου η πορεία είναι προς τα πάνω 

(ανιούσα).

Επίτριτος.

Κατά τους αρχαίους Ελληνες, ο επτάση- 
μος ρυθμός που αποτελείται από τη συνέ

νωση τετρασήμου (δύο μακρές συλλαβές) και 
τρισήμου (μία μακρά και μία βραχεία), δηλ. 
4+3. Ανάλογα με τη θέση της βραχείας συλλα
βής διέκριναν τέσσερα είδη επιτρίτου ρυθμού: 
ο επίτριτος πρώτος (----- ), ο επίτριτος δεύτε
ρος (-υ - -), ο επίτριτος τρίτος (- - υ-) και ο επί- 
τριτος τέταρτος (- - - υ). Ο ρυθμός αυτός 
αποκλείστηκε από τα εκκλησιαστικά άσματα 
ως χορευτικός.

Επιτροπή Ακροάσεως Ιεροψαλτών Ιερός Αρχι
επισκοπής Αθηνών.

Λειτουργεί στο πλαίσιο της Α' Διευθύνσεως 
Διοικητικής Διακονίας (Συμβούλια διοικη

τικής αρμοδιότητας) της I. Αρχιεπισκοπής 
Αθηνών, με Πρόεδρο τον Πρωτοσύγκελλο 
της Αρχιεπισκοπής Αρχιμ. Αλέξιο Βρυώνη και 
Μέλη τους Σπ. Περιστέρη*, Γεώργιο Σύρκα*, 
Δημ. Τράνταλη και Χρ. Χατζήνικολάου*. 
Παρόμοια Επιτροπή αναφέρεται στην I. 
Μητρόπολη Χίου, Ψαρών και Οινουσσών που 
λειτουργεί στο πλαίσιο της «Πνευματικής 
Διακονίας» της εν λόγω Μητροπόλεως και 
απαρτίζεται από τον Μητροπολίτη Χίου Διο
νύσιο*, ως Πρόεδρο, και Μέλη τους Πρωτο
πρεσβύτερο Ευάγγελο Πολιτάκη, Πρωτοπρε
σβύτερο Ιωάννη Πουλή, Οικονόμο Γεώργιο 
Πουλιά*, Κωνστ. Καλαμπάκα*, Πρόεδρο Ιερο
ψαλτών Χίου, και Δημ. Πιλαβά*, Πρωτοψάλτη 
I. Ναού Ευαγγελίστριας Χίου.

Επιτροπή

Επιτροπή του 1881, Μουσική.

Επιτροπή, που συγκροτήθηκε το 1881, υπό 
την Προεδρία του Αρχιμανδρίτου Γερμα

νού Αφθονίδη*, από τους μουσικούς Γ εώργιο 
Βιολάκη*, Ευστράτιο Παπαδόπουλο*, Ιωάσαφ 
Ρώσσο*, Παναγιώτη Κηλτζανίδη*, Νικόλαο 
Ιωαννίδη*, Γεώργιο Πρωγάκη* και τον γνω
στό φυσικομαθηματικό Ανδρέα Σπαθάρη.
Τα επιτεύγματα της Επιτροπής στη βυζαντινή 
μουσική ήταν τα εξής: α) εισήγαγε την «τονι- 
κή βάση» και τη χρήση «τοναρίου», β) κατέτα
ξε σε ορισμένες χρονικές αγωγές όλα τα 
είδη των εκκλησιαστικών ασμάτων και αποφά
σισε την εισαγωγή του «μετρονόμου»* στη 
διδασκαλία, γ) καθόρισε τα μουσικά κείμενα 
που ψάλλονται στην εκκλησία, δ) εξακρίβωσε 
τα τονιαία διαστήματα των τριών γενών της 
βυζαντινής μουσικής και τα καθόρισε με επι
στημονική ακρίβεια στο «μονόχορδο»*, ε) 
κατασκεύασε (1882) το «Ψαλτήριο», στ) 
συνέταξε «Στοιχειώδη διδασκαλία της εκκλη
σιαστικής μουσικής» και ζ) ίδρυσε Μουσική 
Σχολή (Ελληνικός Μουσικός Σύλλογος).

Επιτροπή του 1895, Μουσική.

Επιτροπή που συγκροτήθηκε το Νοέμβριο 
του 1895 από τον Οικουμενικό Πατριάρχη 

Άνθιμο Ζ', αποτελούμενη από τους: Αθανάσιο 
Καποράλη (Μητροπολίτη Λήμνου και στη 
συνέχεια Σάμου) ως Πρόεδρο, Γ εώργιο Βιο- 
λάκη*, Αριστείδη Νικολαίδη*, Κωνσταντίνο 
Ζαχαρώδη, Ανδρέα Σπαθάρη, Ευάγγελο Αμα- 
ξόπουλο, Ευστράτιο Παπαδόπουλο*, Νηλέα 
Καμαράδο*, Θεμιστοκλή Βυζάντιο, Αλέξαν
δρο Βυζάντιο*, Κωνσταντίνο Ψάχο*, 
Πολυχρόνιο Παχείδη*, Γ εώργιο Πρωγάκη*, 
Θεόδωρο Μαντζουράνη (Αχιμανδρίτη), Γεν
νάδιο Θέμελη (Ιεροδιάκονο), Μάρκο Βασιλεί
ου, Γεώργιο Παχτίκο*, Νικόλαο Παγανά*, 
Ματθαίο Παρανίκα, Γ εώργιο Λιανόπουλο και 
Γ εώργιο Παπαδόπουλο*. Η Επιτροπή εξέτα
σε πρώτα την εργασία της Επιτροπής του 
1881 και αποφάσισε την αναθεώρηση ή τρο
ποποίησή της, έχοντας στη διάθεσή της το 
«Ψαλτήριο». Εξέδωσε τα χειρόγραφα του 
Παναγιώτη Κηλτζανίδη* και αποφάσισε την
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υποχρεωτική εισαγωγή της διδασκαλίας της 
εκκλησιαστικής μουσικής στις αστικές σχο
λές. Αποφάσισε ακόμη τη σύσταση Μουσικής 
Σχολής, τη συγκρότηση πολυμελών χορών 
και ασχολήθηκε με άλλα θέματα σχετικά με 
την εκκλησιαστική μουσική. Στις 23 Ιουλίου 
1897, που απεχώρησε ο Πρόεδρος Αθανά
σιος Καποράλης και τον αντικατέστησε ο 
Κωνσταντίνος Ζαχαρώδης, διαβιβάστηκε στα 
μέλη η ευχή του Πατριάρχου Κωνσταντίνου 
Ε’, να μετατραπεί η Μουσική Επιτροπή σε 
Σύλλογο. Πράγματι, η σύνταξη του Καταστα
τικού ανετέθη στον Κωνσταντίνο Ψάχο και 
το 1898 συγκροτήθηκε ο «Εκκλησιαστικός 
Μουσικός Σύλλογος* Πατριαρχείου Κων
σταντινουπόλεως ».

Επιφάνιος ο Κύπρου. (315-401).

Αγιος της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Επίσκο
πος Σαλαμίνος Κύπρου, που λόγω της 

γλωσσομάθειάς του, απεκλήθη Πεντάγλωσ
σος (ελληνική, εβραϊκή, συριακή, κοπτική και 
λατινική). Υπήρξε πολέμιος των αιρέσεων και 
προασπιστής της Ορθοδοξίας. Από τα έργα 
που φέρουν το όνομά του, γνήσια θεωρούν
ται: ο Αγκυρωτός (δογματική διδασκαλία της 
Εκκλησίας, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το δόγμα 
της Αγίας Τριάδας), το Πανάριον (αναφορά 
σε 80 αιρέσεις της εποχής του) το Περί 
μέτρων και σταθμών, το Περί των δώδεκα 
λίθων και Επιστολαί. Νόθα έργα του 
θεωρούνται η ανακεφαλαίωση του Παναρίου, 
ο Φυ-σιολόγος καθώς και ομιλίες και υπομνή
ματα στην Παλαιό Διαθήκη. Εκτός των άλλων 
συνέθεσε και εκκλησιαστικούς ύμνους. Η 
μνήμη του εορτάζεται στις 12 Μάίου.

Επιφώνημα.

Μουσικό μέλος, το οποίο ψάλλεται 
τελευταίο, όπως το εφύμνιον ή η επω

δός. Π.χ. στο τέλος του Χερουβικού Ύμνου, 
το επιφώνημα «Αλληλούια».

Επιφώνημα μελικόν.

Επιφώνημα της βυζαντινής μουσικής που 
μπορεί να εκφράσει θαυμασμό, πόνο, 

φόβο ή χαρά.

Επόγδοος τόνος.
Βλέπε λ. Μείζων τόνος.

Επτάσημον.

Σύνθετο μέτρο, που περιέχει επτά χρό
νους (χρονικές μονάδες). Μετριέται με 

τρεις κινήσεις, από τις οποίες η πρώτη περι
λαμβάνει τρεις χρόνους και οι άλλες από δύο 
(3-2-2=7)' προς τα κάτω (θέση), προς τα 
δεξιά (ημίαρση) και προς τα πάνω (άρση). 
Σπανιότερα οι τρεις χρόνοι βρίσκονται στην 
δεύτερη ή στην τρίτη κίνηση.

Επταφωνία.
Βλέπε λ. Οκτάχορδον σύστημα.

Ερασιτεχνικός Μουσικός Χορός ενηρμονι- 
σμένης Βυζαντινής Μουσικής.
Βλέπε λ. Σταματιάδης, Σταμάτιος.

Ερημίτης.

Εκείνος που ζει σε έρημο, μοναχικά με 
εγκράτεια και ψυχική ταπείνωση.

Ερημιτισμός.
Η ερημιτική ζωή.

Ερμείας. (ανάμεσα 2ου και 3ου αι.).

Απολογητικός Πατέρας της Εκκλησίας και 
εκκλησιαστικός συγγραφέας, για το χρό

νο της ακμής του οποίου έχουν διατυπωθεί 
πολλές γνώμες. Η επικρατέστερη γνώμη 
τοποθετεί την ακμή του στον 2ο αι. Στο έργο 
του, Ερμείου φιλοσόφου Διασυρμός των έξω 
φιλοσόφων, φαίνονται οι αντιφάσεις μεταξύ 
των διαφόρων ελληνικών φιλοσοφικών θεω
ριών. Σκοπός του έργου είναι να αποδείξει 
ότι οι αντιφάσεις αυτές προέρχονται από τη 
«δαιμονική» και όχι τη θεία καταγωγή της 
φιλοσοφίας.

Ερσωτέλος, Θεόλογος. (Άντισσα Λέσβου, 
1945-).

Πρωτοψάλτης στον I. Ναό Αγίου Νικολάου 
Φιλοπάππου, με προϋπηρεσία στους I. 

Ναούς Σωτήρος Ανω Ν. Σμύρνης, Αγίας Τριά- 
δος Αργυρουπόλεως, Αγίας Άννης Χαλανδρί-

Ο. ΤΟΛΙΚΑ: ΕΠΙΤΟΜΟ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ



Ερσωτέλος Ευαγγελίδης

119

ου, Παναγίας Ν. Φιλαδέλφειας (Μητροπολιτι- 
κός), Παναγίας Καισαριανής και Αγίου Ιωάννου 
του Προδρόμου Γαργαρέτας. Ιδρυτής (1988) 
και Καθηγητής του Φροντιστηρίου Βυζαντινής 
Μουσικής της Ενορίας του.

Έρτσος, Αντώνης.

Σύγχρονος Ιεροψάλτης από την Κεφαλλο- 
νιά, γνώστης της βυζαντινής μουσικής και 

Μέλος της «Ληξουριώτικης Εκκλησιαστικής 
Χορωδίας».

Ερτσος, Σπόρος. (Ματζαβινάτα Ληξουρίου,
1937-)·

Πρωτοψάλτης από την Κεφαλλονιά που 
έλαβε τα πρώτα μαθήματα της βυζαντι

νής μουσικής από τον Γεράσιμο Δρακό- 
πουλο*. Το 1968 ήλθε στην Αθήνα και μαθή- 
τευσε κοντά στον Ευάγγελο Τζελά* και 
αργότερα στο Ωδείο «Παλλάδιο» από όπου 
έλαβε πτυχίο το 1986. Διευθύνει τη «Λη- 
ξουριώτικη Εκκλησιαστική Χορωδία».

Εσθήρ.

Ιστορικό βιβλίο της Παλαιός Διαθήκης, που 
αναφέρεται στην ομώνυμη Εβραία ηρωίδα. 

Είναι γραμμένο γύρω στο 150 π.Χ. από άγνω
στο συγγραφέα.

Εσπερινός.

Ακολουθία, η οποία τελείται με τη δύση του 
ηλίου, «την εσπέραν». Λειτουργικά υπά

γεται στην επόμενη μέρα, γι’ αυτό και ψάλ
λονται ύμνοι Τιου αναφέρονται στην εορτή 
της επομένης μέρας.
Υπάρχουν δύο Εσπερινοί: ο ασματικός και ο 
μοναχικός, ο οποίος και χρησιμοποιείται σήμε
ρα. Ο μοναχικός Εσπερινός διακρίνεται στον 
μικρό και στον μεγάλο Εσπερινό.
Τις παραμονές των Χριστουγένων και των Θε- 
οφανείων καθώς επίσης τη Μεγάλη Πέμπτη 
και το Μέγα Σάββατο, ο Εσπερινός ψάλλεται 
σε συνάρτηση με τη Λειτουργία του Μεγάλου 
Βασιλείου*, ενώ τις καθημερινές της Μεγάλης 
Τεσσαρακοστής ψάλλεται σε συνάρτηση με τη 
Λειτουργία των Προηγιασμένων.

Εστώτες φθόγγοι.
Βλέπε λ. Γένος.

Έσω θεματισμός.
Βλέπε λ. Χαρακτήρες (ποιότητος).

Έτερον ή Σύνδεσμος.

Χαρακτήρας ποιότητος, ο οποίος συνδέει 
ανιόντες χαρακτήρες με κατιόντες, ή 

Ίσον με Ίσον, χωρίς να διακόπτεται η φωνή. 
Τίθεται κάτω από όλους τους χαρακτήρες 
ποσότητος, εκτός από την Πεταστή και τα 
Κεντήματα. (Βλέπε σχετ. πίνακα Επιμέτρου, 
σελ. 460).

Ευαγγέλια.

Τέσσερα ιστορικά βιβλία της Καινής Διαθή
κης, γραμμένα από τον Ματθαίο*, τον 

Μάρκο*, τον Λουκά* και τον Ιωάννη*. Τα 
βιβλία αυτά δεν αποτελούν «βιογραφίες του 
Ιησού», σαν αυτές που έγραψαν διάφοροι 
ιστορικοί της αρχαιότητας, ούτε «ερμηνείες» 
του χαρακτήρα Του. Είναι βιβλία που, όπως 
λέει η λέξη «Ευαγγέλια» (ευ+αγγέλω), έφερ
ναν το χαρούμενο μήνυμα για το νέο κόσμο 
της βασιλείας του Θεού, ενισχύοντας πάντα 
την πίστη των Χριστιανών. Οι Ευαγγελιστές 
κατέγραψαν με τη χάρη του Θεού ένα μεγάλο 
μέρος από όσα ήθελε το Αγιο Πνεύμα να δια
τηρηθούν ως Πίστη, Αλήθεια και Ζωή μέσα 
στην κοινότητα της Εκκλησίας. Γι’ αυτό και τα 
Ευαγγέλια είναι ενσωματωμένα στη ζωή της 
Εκκλησίας.

Ευαγγελίδης, Χρήστος. (1910 -1990).

Πρωτοψάλτης, που γεννήθηκε και μεγάλω
σε στην Ανατολική Θράκη. Μαθήτευσε 

κοντά σε δασκάλους του Πατριαρχείου και 
της πατρίδας του, όπως στους Γ. Μπόμπα, Ν. 
Καμαράδο*, Π. Στεφανίδη* κ.ά. Έψαλλε σε 
διαφόρους ναούς της Ανατ. Θράκης, της 
Αδριανουπόλεως και αργότερα του Έβρου, 
της Ορεστιάδας και τελικά της Κομοτηνής. 
Βασικό στέλεχος των Χορωδιών του Γ. Τσα
ούση* (στην Πόλη και στην Αθήνα) και μέλος 
της Βυζαντινής Χορωδίας του «Νέου Κύκλου
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Κωνσταντινουπολιτών», υπό τη διεύθυνση 
του Θρ. Στανίτσα*. Υπήρξε δάσκαλος της 
βυζαντινής μουσικής.

Ευαγγελινίδης, Ευάγγελος.

Σύγχρονος Πρωτοψάλτης I. Ναού Αγίου 
Νεκταρίου Burwood Σύδνεϋ (Αυστρα

λίας), και δάσκαλος της βυζαντινής μουσικής, 
π.σ.δ.α.

Ευαγγέλιον.

Λειτουργικό βιβλίο της Ορθοδόξου Εκκλη
σίας, το οποίο περιλαμβάνει τις περικοπές, 

από τους τέσσερις Ευαγγελιστές, που διαβά
ζονται κάθε μέρα. Σ' αυτό εξιστορείται η ζωή 
και η διδασκαλία του Χριστού. Διαβάζεται, μετά 
τον Απόστολο, από τον ιερέα, ο οποίος στέκε
ται στην Ωραία Πύλη. Βλέπε λ. Ευαγγέλια.

Ευάγγελος (Γαλάνης) Μητροπολίτης Πέρ-
γπς·

Σύγχρονος Ιεράρχης —  Μέλος της Ιεράς 
Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου 

Κωνσταντινουπόλεως. Μουσικολογιότατος, 
γνώστης της βυζαντινής μουσικής, και με- 
λουργός (αξιόλογη είναι η σύνθεσή του πάνω 
στο «σύμβολο της Πίστεως» γραμμένη σε ήχο 
Πλ. Δ, που ψάλλεται στις τελετές της επετεί
ου της Β' Οικουμενικής Συνόδου. Στην επίση
μη Λειτουργία της 1600ής επετείου, εψάλη 
από τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη της Μεγάλης 
του Χριστού Εκκλησίας Λεωνίδα Αστέρη*. 
Είναι Πρόεδρος της «Επιτροπής επί της Θεί
ας Λατρείας» του Οικουμενικού Πατριαρχείου 
και Μέλος των Επιτροπών: «Εξελεγκτική», 
«Επί τωνΔιορθοδόξων Ζητημάτων», «Επί του 
διαλόγου μετά της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλη
σίας», «Αρχειοφυλακίου - Βιβλιοθήκης», και 
«Συντάξεως και Νοσηλειών».

Ευάγριος ο Σχολαστικός, (περ. 535 - 600).

Εκκλησιαστικός συγγραφέας. Σπούδασε 
ρητορική και άσκησε τη δικηγορία, από 

όπου έλαβε την προσωνυμία Σχολαστικός. 
Σύμβουλος του Πατριάρχη Αντιόχειας Γρη- 
γορίου Α, τον ακολούθησε στην Κωνσταντι
νούπολη, όπου και παρέμεινε έως τον θάνα

τό του. Έγραψε Εκκλησιαστική Ιστορία σε 6 
τόμους, όπου ιστορεί τα γεγονότα από την Δ' 
Οικουμενική Σύνοδο της Εφέσου (431) έως 
την εποχή του (594), συνεχίζοντας το έργο 
του Σωζομενού, και του Θεοδωρήτου του 
Κύρου*. Η ιστορία αυτή αποτελεί πηγή για τις 
νεστοριανές και μονοφυσιτικές έριδες.

Ευθυμιάδης, Κωνσταντίνος. (Καρδίτσα, 1930 -).

Πρωτοψάλτης του Μητροπολιτικού Ναού 
Καρδίτσης, όπου υπηρετεί από το 1948, 

με διετή διακοπή (1953 - 1955) λόγω στρά
τευσης. Μαθήτευσε κοντά στους Χρ. Παύλο 
(τυφλό), Σόλ. Ευαγγελόπουλο και Γεώργιο 
Νούκα*. Χρημάτισε διευθυντής της Σχολής 
Βυζαντινής Μουσικής επί μια εικοσαετία και 
Καθηγητής στο Δημοτικό Ωδείο Καρδίτσης 
επί μια τριετία. Ιδρυτικό Μέλος της Βυζαντι
νής Χορωδίας Καρδίτσης.

Ευθυμιάδης, Στέφανος. (Καρδίτσα, 1932 -).

Πρωτοψάλτης, που υπηρέτησε στον I. Ναό 
Ευαγγελίστριας (1975 - 1988). Συμμετέ

χει στη Βυζαντινή Χορωδία Καρδίτσης που 
διευθύνει ο αδελφός του, Κωνστ. Ευθυμιά
δης*. Διδάχθηκε βυζαντινή και ευρωπαϊκή 
μουσική κοντά στους Χρ. Παύλο (τυφλό) και 
Γεώργιο Νούκα*. Το 1953 ίδρυσε τη Μικτή 
Χορωδία ευρωπαϊκής μουσικής με την οποία 
εμφανίστηκε οχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και 
σε πολλές χώρες του εξωτερικού. Χρημάτισε 
Μέλος Δ.Σ. του Συλλόγου Ιεροψαλτών Καρ
δίτσας (ανενεργός σήμερα, 1992). Το 1984 
το Δημ. Συμβούλιο του επέδωσε το Αργυρό 
Μετάλλιο της πόλης για την προσφορά του 
στη μουσική ζωή της Καρδίτσας.

Ευλόγησον τον στέφανον.

Εκκλησιαστικός ύμνος, ο οποίος ψάλλεται 
μία φορά το χρόνο, την 1η της Ινδίκτου, 

δηλ. την 1η Σεπτεμβρίου.

Ευλογητάρια.

Τροπάρια που εψάλλοντο μετά τον Άμωμο 
(Ψ. 118) και βαθμηδόν τον υποκατέστη

σαν. Ονομάσθηκαν έτσι, διότι πριν από κάθε 
τροπάριο προτάσσεται ο στίχος «Ευλογητός
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ει Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου». 
Διακρίνονται σε Ευλογητάρια αναστάσιμα, 
που ψάλλονται στον Όρθρο της Κυριακής, και 
σε Ευλογητάρια νεκρώσιμα, που ψάλλονται 
στον Ορθρο του Σαββάτου. Το Μέγα Σάββατο 
ψάλλονται αναστάσιμα Ευλογητάρια.

Ευλογία.

Η ευχή, ο λόγος του Θεού που παρέχει 
ευτυχία, η ευμενής διάθεση του Θεού 

προς κάποιον. (ευ+λέγω=λέγω καλά λόγια).
(2) Η υπό του ιερέως, ως λειτουργού του 
Θεού, ευχή με σκοπό τη δόση αγαθών στον 
ευλογούμενο ή την απαλλαγή από κακά ή 
αμαρτίες. Η ευχή αυτή ακολουθεί ορισμένο 
τυπικό.
(3) Η άδεια «δι’ ευλογίας», που δίδεται από 
τον ηγούμενο στο μοναχό, για να κάνει κάτι.

Εύρυθμος.

Αυτός που έχει καλή ρυθμική σύσταση.
Εύρυθμον μέλος=ωραία, ρυθμική μελω

δία· ευρυθμία=καλή ρυθμική τάξη, συμμετρία ή 
και ωραία, πλαστική κίνηση· ευρύθμως=ρυθμι- 
κά, σε καλή ρυθμική τάξη ή κίνηση.

Ευρωπαϊκό Κέντρο Τέχνης (EUARCE)

Αναγνωρισμένο πολυμελές Κέντρο
Έρευνας, παιδείας και πνευματικής καλ

λιέργειας, που αποτείνεται στην ευρωπαϊκή 
. μορφωτική συνεργασία και αντιπροσωπεύεται 

διεθνώς (Κύπρος, Πολωνία, Ισπανία, Γαλλία, 
Η.Π.Α.).
Τον Απρίλιο του 1986 παρουσίασε σε «επίση
μη πρώτη» το ποιητικό ηχοθέαμα Απόδειπνο* 
του Ευάγγελου Ανδρέου* και την επόμενη 
χρονιά (1987) συνιστά Μουσική Εφορεία, 
στην οποία προσεχώρησαν οι Καθηγητές της 
βυζαντινής μουσικής Μανώλης Χατζημάρ- 
κος* και Γ ιάννης Θανόπουλος*.
Στα 1988 διοργανώνει την Γ* Ελληνοδιεθνή 
Συνάντηση Μουσικολογίας και Σύνθεσης, 
υπό την αιγίδα της Εθνικής Τράπεζας της 
Ελλάδος, στη διάρκεια της οποίας παρουσιά
ζει σε μεγάλη δημόσια εμφάνιση τον Χορό 
«Μαϊστορες της Ψαλτικής Τέχνης»* —  αφιέ
ρωμα στον Ιωάννη Κουκουζέλη* (Πύργος

Δούκισσας Πλακεντίας, Πεντέλη). Παράλλη
λα διοργανώνει «Σεμινάριο Ανώτατης Μουσι
κής Επιμόρφωσης» στο οποίο εδίδαξαν οι 
καθηγητές: Μανώλης Χατζημάρκος («Η
Μουσική στην Ορθόδοξη Λατρεία και το δέον 
γενέσθαι») και Γρηγόριος Στάθης* («Η Μορ
φολογία και η Έκφραση του Βυζαντινού 
Μέλους»).
Στα 1989 διοργανώνει πρόγραμμα προεργα
σιών για το Διεθνές Συνέδριο Παιδαγωγικής 
με θέμα «Η Αισθητική Αγωγή στην Προσχολι- 
κή, Παιδική και Εφηβική Νεότητα», υπό την 
αιγίδα του Υπουργείου Εμπορίου και των Τρα
πεζών «Εθνική» και «Εμπορική», στο οποίο 
αντιπροσωπεύεται επίσημα ο Πανελλήνιος 
Σύνδεσμος Ιεροψαλτών «Ιωάννης ο Δαμα
σκηνός και Ρωμανός ο Μελωδός» διά του 
προέδρου του, Πρωτοψάλτου Παναγ. Μα- 
ρούλη*, που ανέπτυξε σχετικό θέμα.
Στην ίδια περίοδο διοργανώνει (Δ' Ελληνο- 
διεθνής Συνάντηση Μουσικολογίας και Σύν
θεσης) Βυζαντινή Μουσική Εσπερίδα της 
Χορωδίας «Ζέρμων»* με πρόλογο Μανώλη 
Χατζημάρκου, στο υπαίθριο θέατρο της Εται
ρείας Παιδαγωγικών Ερευνών, στην Κηφισιά. 
Στα 1992 εκδίδει το βιβλίο «Παιδεία και Τέχ
νη», που περιλαμβάνει ειδική εισήγηση του 
Μανώλη Χατζημάρκου, με θέμα «Η Μουσική 
μας (Βυζαντινή και Δημοτική Παράδοση) στην 
Ενωμένη Ευρώπη», με αγγλικό εποίμετρο και 
υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού 
και της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος. 
Αποτελεί τον εκδοτικό φορέα του παρόντος 
Λεξικού.

Ευσέβιος ο Εμέσης. (περ. 295 - περ. 359).

Επίσκοπος Εμέσης (Συρίας), κατ’ εξοχήν 
ερμηνευτής της Αγίας Γ ραφής, του οποί

ου δεν έχουν εκδοθεί ακόμη όλα τα έργα. 
Πριν λίγα χρόνια ανακαλύφθηκαν 29 ομιλίες 
του σε λατινική μετάφραση και μία στο ελλη
νικό πρωτότυπο.

Ευσέβιος ο Καισαρείας (ο Παμφίλου). (261 - 
περ. 339).

Επίσκοπος Καισαρείας Παλαιστίνης, ο 
πολυγραφότερος μετά τον Ωριγένη*,
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εκκλησιαστικός συγγραφέας και υμνωδός, 
φίλος και μαθητής του Παμφίλου απ' όπου 
έλαβε την προσωνυμία. Από τον Πάμφιλο 
κληρονόμησε την περίφημη βιβλιοθήκη του 
Ωριγένη*, την οποία επεξέτεινε, και ανέ
πτυξε το εργαστήριο χειρογράφων της Και
σαρείας. Θεωρείται ο πατέρας της εκκλησια
στικής ιστορίας ο οποίος έγραψε: 
Εκκλησιαστική Ιστορία (10 βιβλία), Χρονικοί 
κανόνες και επιτομή παντοδαπής ιστορίας 
Ελλήνων τε και βαρβάρων, Ευαγγελική προ- 
παρασκευή κ.ά. Στο πλούσιο συγγραφικό του 
έργο περιλαμβάνονται επίσης ένα ερμηνευτι
κό λεξικό γεωγραφίας της Βίβλου με τίτλο 
Περί των τοπικών ονομάτων των εν τη θεία 
Γραφή ή Ονομαστικόν, υπομνήματα, δύο επι
στολές κ.ά. Είναι επίσης ένας από τους 
κορυφαίους υμνωδούς.

Ευστάθιος ο Θεσσαλονίκης. (1115 με 1135
1193 με 1198).

Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης (1170) και 
λόγιος. Πολυγραφότατος και σοφός ιεράρ

χης, θεολόγος, ρήτορας, σχολιαστής αρχαίων 
και βυζαντινών κειμένων, ιστορικός, λαογρά- 
φος και ποιητής. Εγραψε σημανπκά σχόλια 
στον Όμηρο και Διονύσιο τον Περιηγητή, στον 
Πίνδαρο, στον Κανόνα της Πεντηκοστής του 
Ιωάννου του Δαμασκηνού* κ.ά. Αλλα έργα του 
είναι: η Ιστορία της αλώσεως της Θεσσαλονί
κης υπό των Νορμάννων, η πραγματεία Επί- 
σκεψις βίου μοναχικού επί διορθώσει των 
περί αυτόν, Επιστολαί, δύο Κανόνες κ.ά. 
Έγραψε επίσης περί της μουσικής προσω
δίας.

Ευσταθίου, Κώστας. (20ός αι.).

Μουσικός από τον Φαρμακά της Κύπρου, 
αναφερόμενος (1977 - 1981) και ως 

Πρωτοψάλτης υπηρετών στη Στοκχόλμη, 
π.σ.δ.α.

Ευστρατιάδης, Βασίλειος. (; -1983).

Ιεροψάλτης, μαθητής του I. Παλάση*, πλάι 
στον οποίον έψαλλε επί σειρά ετών στον I. 

Ναό Αγίου Νικολάου Γαλατά (Κωνσταντινού
πολη). Παρέμεινε ερασιτέχνης του Αναλογί

ου, ψάλλοντας κατά περιόδους αφιλοκερδώς 
σε διαφόρους ναούς της Αθήνας, κοντά σε 
συμπολίτες του Πρωτοψάλτες. Ηταν επίσης 
μέλος της Χορωδίας «Νέου Κύκλου Κων- 
σταντινουπολιτών» υπό τη διεύθυνση του 
Θρ. Στανίτσα*.

Ευχαριστήριος Ύμνος.

Στοιχείο της Αγίας Αναφοράς* (το εναρκτή
ριο), που αποτελεί ευχαριστία στο Θεό, 

για όσα έκανε και κάνει για μας, για τη συγκε
κριμένη Λειτουργία που δέχεται από μας, 
ώστε να ανυψωνόμαστε στις τάξεις των Αγγέ
λων, που ψάλλουν γύρω από το θρόνο του 
Θεού τον ίδιο ύμνο που ψάλλουμε κι εμείς.

Ευχαριστία. (Θεία Ευχαριστία ή Κοινωνία).

Το Μυστήριον της πραγματικής μεταβολής 
του άρτου και οίνου σε Σώμα και Αίμα Χρι

στού σύμφωνα με την ορθόδοξη χριστιανική 
διδασκαλία. Συνεστήθη από τον ίδιο τον Χρι
στό κατά τον Μυστικό Δείπνο' «τούτο εστί το 
Σώμα μου... τούτο εστί το Αίμα μου. Τούτο 
ποιείτε εις την εμήν ανάμνησιν».
Για την τέλεση του Μυστηρίου απαιτείται 
άρτος ένζυμος, οίνος ερυθρός, που αναμι
γνύεται με νερό —  σε ανάμνηση του «εκ της 
πλευράς του Χριστού ρεύσαντος αίματος και 
ύδατος» — , και η ευχή «...κατάπεμψον το 
Πνεύμα σου το Αγιον εφ’ ημάς... και ποίησον 
τον μεν άρτον τούτον τίμιον σώμα του Χρι
στού Σου...». Στη Θ. Ευχαριστία δεν μεταδί
δεται απλώς η Θεία Χάρις, αλλά ο ίδιος ο Χρι
στός και ο άνθρωπος γίνεται «σύσσωμος και 
σύναιμος Αυτώ».
Η Θ. Ευχαριστία δεν είναι μόνο Μυστήριον, 
αλλά και θυσία, αληθινή και αναίμακτη. Θύτης 
και θύμα είναι ο ίδιος ο Χριστός. Ως θυσία 
έχει χαρακτήρα ευχαριστήριο, για τις ευεγερ- 
σίες του Θεού και την «εν Χριστώ» σωτηρία, 
ικετήριο «υπέρ πάντων των δεομένων βοή
θειας» και ιλαστήριο «εις άφεσιν αμαρτιών» 
ζώντων και κεκοιμημένων.

Ευχέλαιον. (Ευχή+έλαιον).

Ενα από τα Μυστήρια της Ορθοδόξου 
Εκκλησίας, κατά το οποίον επέρχεται η

Ο. TOMKA: ΕΠΙΤΟΜΟ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
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Θεία Χάρις στον πιστό, που ο Ιερέας χρίει με 
αγιασμένον «έλαιον».

Ευχή.
(1) Ευλογία*. (2) Χειροτονία.

Ευχολόγιον.

Λειτουργικό βιβλίο της Ορθοδόξου Εκκλη
σίας, το οποίο περιλαμβάνει τις ακο

λουθίες των μυστήριων και όλες τις ευχές 
που είναι χρήσιμες στον ιερέα για οποιαδή
ποτε περίσταση.

Εφημέριος.
Ο τακτικός λειτουργός ιερεύς ενός ναού.

Εφραίμ ο Αθηναίος. (18ος αι.).

Μοναχός στην Πάτμο, αργότερα Μητρο
πολίτης Βηθλεέμ και τέλος Πατριάρχης 

Κωνσταντινουπόλεως.
Έγραψε το τυπικό της Μονής Κόκκου της 
Κύπρου, παρακλητικό κανόνα στη Θεοτόκο 
και με το έργο του πολέμησε τις αξιώσεις των 
Λατίνων στον Πανάγιο Τάφο. Από τους ση
μαντικότερους Θεοτοκαριογράφους του 
18ου αιώνα.

Εφραίμ ο Καρίας. (9ος αι.).

Από τους επισήμους ασματογράφους της 
Εκκλησίας, σύγχρονος του Φωτίου*. Συνέ

θεσε το δοξαστικό των αποστίχων στους απο
στόλους Πέτρο* και Παύλο*, προσόμοιο, θεο
τοκία και σταυροθετοκία.

Εφραίμ ο Σύρος. (306 - 375).

Αγιος. Πατέρας της Εκκλησίας, τον οποίο ο 
Μ. Βασίλειος* χαρακτήρισε ως τον καλύτε

ρο θεολόγο εκείνων των χρόνων. Γεννήθηκε 
στη Νισίβη της Μεσοποταμίας και έζησε εκεί 
έως το 363, οπότε η Νισίβη παραδόθηκε στους 
Πέρσες. Μαζί με άλλους συμπατριώτες του 
έφυγε τότε στην Έδεσσα, όπου έζησε ασκητική 
ζωή έως το θάνατό του. Το 370 επισκέφθηκε 
τον Μ. Βασίλειο στην Καισάρεια της Καππαδο

κίας και χειροτονήθηκε από τον ίδιο διάκονος, 
αρνούμενος να λάβει ανώτερο εκκλησιαστικό 
αξίωμα. Το συγγραφικό του έργο είναι πλούσιο. 
Ο Γρηγόριος ο Νύσσης* βεβαιώνει ότι ερμή
νευσε ολόκληρη την Αγία Γραφή. Συνέθεσε 
ύμνους, ωδές (γύρω στις 12.000) και ποιήματα, 
που χρησιμέυσαν ως ύλη στους μεταγενέστε
ρους υμνογράφους, ανάμεσα στους οποίους 
είναι και ο Κοσμάς ο Μελωδός*. Σώζονται επί
σης και ευχές του Εφραίμ προς την Θεοτόκο, 
όπως «Άσπιλε, αμόλυντε...». Η Εκκλησία εορ
τάζει τη μνήμη του στις 28 Ιανουάριου.

Εφύμνιον.

Τραγούδι που εκτελείται μετά από έναν 
ύμνο, επωδός σε ένα ύμνο. Ειδικότερα 

στη βυζαντινή μουσική, ο τελευταίος στίχος 
του προοιμίου των κοντακίων, ο οποίος επα
ναλαμβάνεται σχεδόν σε όλους τους οίκους.

Εωθινά Ευαγγέλια.

Τα ένδεκα αναστάσιμα Ευαγγέλια, τα οποία 
διαβάζονται στην ακολουθία του Ορθρου 

της Κυριακής. Η ονομασία τους οφείλεται στο 
ότι αναφέρονται στην Ανάσταση του Χρι
στού, που έγινε πρωί (έως ή ηώς=πρωί). Η 
ανάγνωσή τους αρχίζει από την Κυριακή των 
Αγίων Πάντων και συνεχίζεται σε όλη τη διάρ
κεια του χρόνου, σε επαναλαμβανόμενους 
κύκλους.

Εωθινά Τροπάρια.

Δοξαστικά τροπάρια των Αίνων της Κυρια
κής, τα οποία οφείλουν την ονομασία 

τους στο ότι αναφέρονται στην υπόθεση των 
εωθινών Ευαγγελίων (που διαβάζονται δηλα
δή στον Όρθρο) και εξιστορούν την Ανάστα
ση, σύμφωνα με ένδεκα περικοπές των τεσ
σάρων Ευαγγελίων.
Τα Εωθινά συνέθεσε ο αυτοκράτορας Λέων ο 
Σοφός* και μάλιστα, όπως λέει η παράδοση, 
όταν ήταν εξόριστος και φυλακισμένος στον 
Λευκό Πύργο της Θεσσαλονίκης.



Ο Ιησούς Χριστός. Τοιχογραφία τέμπλου του Ναϊδρίου Προφήτη Ηλία, Παιανίας. Μεταφορά (μελέτη
Αμαλίας Παρασκευοπουλου.



Ζαννάκης, Φίλιππος.

Σύγχρονος Πρωτοψάλτης στον I. Ναό 
Αποστόλου Ανδρέου Gladesville Σύδνεϋ 

(Αυστραλίας), γνώστης της βυζαντινής 
μουσικής. Έλαβε μέρος σε αρκετές χορω
δίες. π.σ.δ.α.

Ζαννίκος, Δημήτριος. (Χίος, 1959 -).

Πρωτοψάλτης στον I. Ναό Αγίου Ιακώβου 
Χίου, από το 1989, με προϋπηρεσία στον I. 

Ναό Παναγίας Ερυθειανής και Καθεδρικού 
Ναού Αγίου Γεωργίου Βρο.ντάδων Χίου. Σπού
δασε βυζαντινή μουσική στο Ωδείο Αθηνών, με 
υποτροφία της Αρχιεπισκοπής Αθηνών, έχον
τας καθηγητές τον Λάζαρο Κουζινόπουλο και 
τον Σπ. Περιστέρη*, συμμετέχοντας και στο 
Βυζαντινό Χορό του Μητροπολιτικού Ναού 
Αθηνών. Μετά τις στρατιωτικές του υποχρεώ
σεις συνέχισε σπουδές στο Εθνικό Ωδείο Αθη
νών (τάξη Χρ. Χατζή νικολάου*), από όπου έλα
βε πτυχίο και δίπλωμα βυζαντινής μουσικής. 
Διδάσκει στη Σχολή Βυζαντινής Εκκλησιαστι
κής Σχολής Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών 
και Οινουσσών, από της ιδρύσεώς της, διευθύ- 
νοντας και τον Παιδικό Βυζαντινό Χορό της 
Σχολής. Είναι Μέλος Δ.Σ. του Συλλόγου Ιερο
ψαλτών Χίου «Ρωμανός ο Μελωδός» και Μέ
λος της Χορωδίας του.

Ζαρακοβίτης, Κωνσταντίνος.

Σύγχρονος Ιεροψάλτης, που από 18 ετών 
έψαλλε ως Α' Δομέστικος στον Άγιο

Δημήτριο Αμπελοκήπτων, πλάι στον Θρ. Στα- 
νίτσα*, από τον οποίο μυήθηκε στο «Πατριαρ
χικόν Ύφος»*.
Μετείχε στη Χορωδία του Στανίτσα και σήμε
ρα είναι μέλος της Χορωδίας του Μουσικού 
Συλλόγου «Βυζαντινή Ψαλτική Παράδοση».

Ζαρίφης, Κωνσταντίνος. (Αγία Τριάδα Σούρ- 
πης).

Σύγχρονος Πρωτοψάλτης στον I. Ναό 
Αγίας Παρασκευής Σούρπης, στον 

Αλμυρό Βόλου. Μαθητής του Μ. Χατζημάρ-

Ζαρκάδης, Γεώργιος.

Σύγχρονος Πρωτοψάλτης στον I. Ναό Αγί
ου Δημητρίου Μετσόβου, προερχόμενος 

από οικογένεια Ιεροψαλτών, την παράδοση 
της οποίας συνεχίζει με επιτυχία.

Ζαρκάδης, Μιχαήλ. (20ός αι.).

Ιεροψάλτης, μαθητής του Ιεροδιδασκάλου 
Αναστασίου Θάνου, που υπηρέτησε αρχικά 

ως Λαμπαδάριος και από το 1928 έως το 
1946 ως Πρωτοψάλτης στον Μητροπολιτικό 
Ναό Μετσόβου. Διακρίθηκε για τη βροντερή

Ζαρκάδης, Χρηστός. (20ός αι ).

Ιεροψάλτης από το Μέτσοβο, ο οποίος 
διδάχθηκε την βυζαντινή μουσική από τον 

πατέρα του. Υπηρέτησε στον I. Ναό της Αγί-

κου*.

του φωνή.
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ας Παρασκευής Μετσόβου (1946 - 1955). 
Έψαλλε με ξεχωριστή επιτυχία τον Πλάγιο 
του Β.

Ζαρκηνός, Σταμάτιος. (19ος αι.).

Πρωτοψάλτης Σερρών και μελοποιός, μαθη
τής των τριών διδασκάλων της νέας μεθό

δου της παρασημαντικής, Γρηγορίου Λευίτου*, 
Χρυσάνθου Προύσσης* και Χουρμουζίου του 
Χαρτοφύλακος*. Μελοποίησε αρκετά έργα, 
ανέδειξε ικανούς μαθητές και διέθετε μεγάλη 
ευχέρεια στο να γράφει δύσκολες μελωδίες.

Ζαφειριάδης, Ζαφείριος. (19ος - 20ός αι.).

Αναφέρεται ως Πρωτοψάλτης (1875) στον 
Μητροπολιτικό Ναό Προύσσης Βιθυνίας, 

π.σ.δ.

Ζαφειρόπουλος, Ζαφείριος Αποστόλου. (; -
1851).

Πρωτοψάλτης στον I. Ναό της Αγίας Ειρή
νης Αθηνών, μαθητής του Γεωργίου «ρη

τός* και στη συνέχεια των Γ ρηγορίου Λευίτου*, 
Χρυσάνθου Προύσσης* και Χουρμουζίου του 
Χαρτοφύλακες*, στην Πατριαρχική Μουσική 
Σχολή Κωνσταντινουπόλεως από όπου έλαβε 
πτυχίο. Εγραψε «Άξιον Εστί» (ήχοι Πλάγιος A 
και Πλάγιος Β), χερουβικά σε αρκετούς ήχους, 
τη Δοξολογία της Εθνικής Εορτής «Κύριε εν 
τη δυνάμει Σου ευφρανθήσεται ο βασιλεύς» και 
πολλά μαθήματα. Δίδαξε στο Διδασκαλείο Αθη

Ζαφειρόπουλος, Περικλής. (19ος αι.).

Πρωτοψάλτης στον I. Ναό της Παναγίας 
της Καθολικής, στη Λεμεσό της Κύπρου, 

μαθητής του Στυλιανού Χουρμουζίου*.

Ζαχαρίας ο Βάρνης (ή Φυγάς). (19ος αι.).

Μητροπολίτης Βάρνης, που ονομάστηκε 
και Φυγάς, διότι μετά την απόδοση της

Βάρνης στην Τουρκία, κατά το Ρωσσοτουρκι- 
κό πόλεμο του 1828, κατέφυγε στη Ρωσσία. 
Αργότερα μόνασε στο Άγιον Όρος, όπου και 
πέθανε το 1850. Μελοποίησε κοινωνικά των 
Κυριακών, τα οποία έστειλε στον Ιωάννη τον 
Βυζάντιο*, να τα δημοσιεύσει.

Ζαχαρίας ο Πρωτοψάλτης. (18ος αι.).

Πρωτοψάλτης της Μητροπόλεως Κυζίκου, 
μαθητής του Ιωάννου του Τραπεζουντί-

ου*.

Ζαχαρίου, Βασίλειος. (19ος αι ).

Μελοποιός και δάσκαλος, που εργάστηκε 
επί 40 χρόνια στη Σύμη. Μαθητής του 

Γ ρηγορίου Κωνσταντά*, δημιούργησε συλλο
γή των ασμάτων της νήσου Σύμης.

Ζαχαριουδάκης, Μιλτιάδης (Τσικαλαριά Κυδω
νιάς Χανιών, 1909 - ).

Ιεροψάλτης, που υπηρέτησε στον Μητροπο- 
λιτικό Ναό Χανιών (Εισόδια της Θεοτόκου) 

από το 1939 έως το 1969, οπότε και αποχώ
ρησε από την ενεργό υπηρεσία. Έλαβε μαθή
ματα βυζαντινής μουσικής από τον Νικ. 
Δασκαλάκη*.

Ζαχαρόπουλος, Ιωάννης. (20ός αι.).

Πρωτοψάλτης και μουσικοδιδάσκαλος, μαθη
τής και γαμβρός του Γ εωργίου του Ραιδε- 

στηνού* 2ου. Έψαλλε επί πολλά έτη στους I. 
Ναούς Αγίας Κυριακής και Παναγίας Ελπίδος 
Κοντοσκαλίου και Αγίου Δημητρίου Ταταούλων 
(Κωνσταντινούπολη). Ανάμεσα στους μαθητές 
του, ο Ανδρ. Πετρόχειλος*.

Ζεμπουλίδης, Σταύρος. (20ός αι.).

Ιεροψάλτης στο Μοναστήρι (Βιτώλια), μαθη
τής του Ν. Καμαράδου*. π.σ.δ.α.

Ζερβός, Δημήτριος. (19ος αι.).

Περίφημος ψάλτης από την Κεφαλλονιά, ο 
επονομαζόμενος «Διάκος Χαλασμένος», 

π.σ.δ.

Ζέρμων.
Βλέπε λ. Χορωδία «Ζέρμων».

νών.
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Ζηνόβιος ο Ιερομόναχος. (19ος αι.).

Ιερομόναχος από την Προύσσα, μαθητής 
του Χρυσάνθου Προύσσης*. Αριστος καλλι

γράφος εκκλησιαστικών μελών, ο οποίος και 
μελοποίησε διάφορα έντεχνα άσματα.

Ζηνόπουλος, Αυρήλιος. (20ός αι.).

Κωνσταντινουπολίτης Ιεροψάλτης, που 
υπηρέτησε στους ναούς της περιφερείας 

Υψωμαθείων και στην Αθήνα, στους Αγίους 
Αναργύρους, Μετόχιο του Παναγίου Τάφου.

Ζηνόπουλος, Ευάγγελος. (; -1959).

Ιεροψάλτης, μαθητής του Θεοδ. Γεωργιάδου* 
και μέλος του «Τριακονταμελούς Βυζαντινού 

Εκκλησιαστικού Χορού Κωνσταντινουπόλε
ως». Υπηρέτησε στον I. Ναό Αγίου Μηνά Υψω
μαθείων στην Κωνσταντινούπολη.

Ζησόπουλος, Νικόλαος. (Αδελαΐδα Νοτ. 
Αυστραλίας, 1968 -).

Πρωτοψάλτης, από το 1990, στον I. Ναό 
Αγίου Δημητρίου Salisburg Νοτ. Αυστρα

λίας, όπου έχει ιδρύσει δική του Σχολή 
Βυζαντινής Μουσικής και Χορωδία με 16 
μαθητές. Από ένδεκα χρονών άρχισε να 
παρακολουθεί μαθήματα βυζαντινής μουσικής 
κοντά στον Η. Φραγγούλη* στη Χορωδία του 
οποίου έλαβε μέρος ως Δομέστικος I. Ναού 
Αγίου Αντωνίου Prospect Νοτ. Αυστραλίας, 
για δέκα χρόνια. Ο Ζησόπουλος είναι επίσης 
Καθηγητής Καλών Τεχνών.

Ζήτης, Ελευθέριος. (Βόλος, 1940 - ).

Ιεροψάλτης στον I. Ναό Ευαγγελίστριας Ν.
Ιωνίας Βόλου, πτυχιούχος βυζαντινής 

μουσικής του Δημοτικού Ωδείου Βόλου, μαθη
τής του Μ. Χατζημάρκου.

Ζιανίκας, Λάμπρος. (Σκούπα Αρτης, 1942 -).

Ιεροψάλτης στον I. Ναό Αγίου Βασιλείου 
Πρεβέζης και Καθηγητής στη Σχολή Βυζαν

τινής Μουσικής της I. Μητροπόλεως Νικοπό- 
λεως και Πρεβέζης, από το 1987. Πτυχιούχος 
του Ιεροδιδασκαλείου Βελλάς Ιωαννίνων με 
μεταπτυχιακές σπουδές στο Διδασκαλείο 
Δημοτικής Εκπαιδεύσεως Αθηνών. Τη βυζαν

τινή μουσική διδάχθηκε στη Σχολή Βελλάς 
και στο «Αττικόν Ωδείον» Αθηνών. Υπηρέτη
σε σε σχολεία Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως 
των περιφερειών Αρτης και Πρεβέζης.

Ζίλια. (Τουρκικά: ζιλ=κύμβαλα).

Τα ζίλια, που ονομάζονται και τσίγκλες ή 
σαχάνια ή σαχανάκια, είναι μικρά μετάλλι

να κύμβαλα και ανήκουν στην κατηγορία των 
ιδιοφώνων* μουσικών οργάνων.
Αποτελούνται από δύο στρογγυλούς δίσκους 
ελαφρά κοίλους, με μια μικρή τρύπα στη μέση. 
Από την τρύπα αυτή περνά ένας σπόγγος ή 
κορδόνι, που στερεώνεται με κόμπο, και χρη
σιμεύει για να κρατιούνται τα ζίλια (ένα στο 
κάθε χέρι), όταν παίζονται. Συχνά ένας σπόγ
γος ενώνει τους δύο δίσκους μαζί.
Ο ήχος τους δεν έχει καθορισμένο τονικό 
ύψος.
Πολλές πληροφορίες —  φιλολογικές, αγιο- 
γραφικές και εικονογραφικές —  μας βεβαιώ
νουν για τη θέση που είχαν τα ζίλια, δηλ. τα 
κύμβαλα, ως μουσικό όργανο στη βυζαντινή 
εποχή. Βρίσκεται ανάμεσα στα όργανα που 
καταγγέλλουν, πρώτα ο Κλήμης ο Αλεξαν- 
δρεύς* (3ος αι. μ.Χ.) και μετά οι άλλοι Πατέ
ρες. Παρά την αντίθεση όμως της Εκκλησίας, 
δεν έπαψαν να χρησιμοποιούνται από τους 
Βυζαντινούς, όπως και γενικά τα μουσικά 
όργανα, για να συνοδεύουν το τραγούδι και 
το χορό στους γάμους, τα πανηγύρια και τις 
διασκεδάσεις.
Τα κύμβαλα είναι από τα περισσότερο εικονι- 
ζόμενα όργανα στη βυζαντινή και μεταβυζαν
τινή εικονογραφία.

Ζόππας, Κωνσταντίνος. (Ρόδος, 1937 -).

Πρωτοψάλτης στον I. Ναό Αγίας Σοφίας Ν.
Ψυχικού, ο οποίος σπούδασε αρχικά 

βυζαντινή μουσική στη Σχολή της I. Μητρο
πόλεως Ρόδου, από όπου έλαβε πτυχίο Ιερο
ψάλτου και ευρωπαϊκή μουσική στο Ελληνικό 
Ωδείο Ρόδου. Το 1956 μετέβη για σπουδές 
στο Παρίσι και εκεί διορίσθηκε Πρωτοψάλτης 
στον I. Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης 
και μετά στον Καθεδρικό Ναό Αγίου Στεφά-
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νου. Το 1960 εμφανίσθηκε στη γαλλική τηλεό
ραση ψάλλοντας βυζαντινούς ύμνους. Παράλ
ληλα με τις σπουδές του, δίδασκε βυζαντινή 
μουσική στα παιδιά της ελληνικής παροικίας 
του Παρισιού. Επιστρέφοντας στην Αθήνα, 
υπηρέτησε ως Πρωτοψάλτης στους I. Ναούς 
Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένη Ν. Ιωνίας, 
Προφήτου Ηλιού Παγκρατίου και Αγίου Δημη- 
τρίου Αμπελοκήπων, στον τελευταίο ως βοη
θός του Θρ. Στανίτσα*, με τον οποίο συνέψαλ
λε επί μια δεκαετία. Αργότερα συμπλήρωσε τις 
σπουδές του κοντά στον Μαν. Χατζημάρκο* 
στο Ωδείο Αλίμου και στο Ελληνικό Ωδείο. 
Συνέγραψε πολλά μαθήματα και εξεπόνησε 
πρόγραμμα ηλεκτρονικού υπολογιστού για την 
εκτέλεση των κλιμάκων της βυζαντινής μουσι
κής και των μαθημάτων της.

Ζορμπάς, Ανδρέας. (20ός αι.).

Ιερέας στον I. Ναό Αγίας Τριάδος Χαλκηδό- 
νος, που διδάχθηκε τη βυζαντινή μουσική 

κοντά στον Μιχαήλ Μουρκίδη*. π.σ.δ.α.

Ζορμπάς, Κώστας. (Π ιαλεία Τρικάλων, 1942 -).

Πρωτοψάλτης στον Καθεδρικό Ναό των 
Αγίων Πάντων Καλλιθέας Αττικής, από 

το 1980.
Ξεκίνησε να ψάλλει επίσημα σε ηλικία 15 
ετών, στα Τρίκαλα και σε διάφορους ναούς 
των Αθηνών (Άγιος Ιωάννης Σεπολίων, Αγία 
Βαρβάρα Πατησίων"). Το 1967 προσελήφθη 
ως Πρωτοψάλτης στον I. Ναό Γενεσίου της 
Θεοτόκου (Παναγίτσας) Νίκαιας, όπου έμεινε 
έως το 1978. Το 1978, υπότροφος (ως οικο
νομολόγος) στο Πανεπιστήμιο του Αονδίνου, 
πρόσφερε τις υπηρεσίες του ως Πρωτοψάλ
της στον Καθεδρικό Ναό Αγίων Πάντων Λον
δίνου (Μητροπολιτικός Ναός των Κυπρίων 
στη Βρετανία). Δίδαξε βυζαντινή μουσική επί 
δεκαετία στην ενορία της Παναγίας Νίκαιας, 
επί διετία στη Σχολή της Αρχιεπισκοπής της 
Μ. Βρετανίας και επί δωδεκαετία στο Πνευμα
τικό Κέντρο Νεολαίας του I. Ναού των Αγίων 
Πάντων Καλλιθέας. Εχει συστήσει τρεις χο
ρωδίες' α) τη «Βυζαντινή Χορωδία* Κώστα 
Ζορμπά», β) τη «Μικτή Χορωδία* Αγίων Πάν
των Καλλιθέας» και γ) Μικτή Χορωδία με Ορχή

στρα, για την εκτέλεση ελληνικών παραδοσια
κών τραγουδιών. Έχει εμφανιστεί στο Ραδιόφω
νο και στην Τηλεόραση είτε ψάλλοντας, είτε 
συμμετέχοντας σε συζητήσεις σχετικές με τη 
βυζανπνή μουσική. Κατά τη διετία 1979 -1980, 
εμφανίστηκε τρεις φορές στο βρετανικό 
κανάλι BBC. Έχει εκδόσει οκτώ compact 
discs με βυζαντινούς εκκλησιαστικούς ύμ
νους εκτελεσμένους από τη μεγάλη Χορωδία 
του και γνωρίζει να παίζει κανονάκι*.

Ζουγουρίδης, Ευκλείδης. (Κάτω Σούρμενα 
Κιλκίς, 1938-).

Ιεροψάλτης I. Ναού Αγίας Αικατερίνης Μελ
βούρνης και δάσκαλος της βυζαντινής 

μουσικής από το 1980. Διδάχθηκε τη βυζαντι
νή μουσική από τους Θρασύβουλο Μπούρδα 
και Δ. Τζοανόπουλο, στην Εκκλησιαστική 
Σχολή Αγίας Αναστασίας και υπηρέτησε 
στους I. Ναούς Υψώσεως του Τίμιου Σταυρού 
Μουριών Κιλκίς, Ευαγγελισμού της Θεοτό
κου και Αγίου Νικολάου Μελβούρνης. Επιδό
θηκε στη βυζαντινή μελουργία, διασκεύασε 
και ανασυνέθεσε ύμνους και απλοποίησε τη 
μουσική θεωρία προς χρήση των Ελληνοπαί- 
δων της Αυστραλίας. Πρωτοστάτησε στην 
οργάνωση, προπαρασκευή και διεύθυνση 
συναυλιών εκκλησιαστικής μουσικής.

Ζούμος, Ανδρέας. (20ός αι.).

Μουσικός και Πρωτοψάλτης I. Ναού Αγίου 
Αντωνίου της περιοχής Λευκωσίας, π.σ.δ.α.

Ζούμπος, Λυκούργος. (Μαυρομμάτι Καρδί
τσας, 1908 -).

Πρωτοψάλτης στον I. Ναό Κοιμήσεως της 
Θεοτόκου Μουζακίου (από το 1950 και 

για πάνω από 25 έτη), με προϋπηρεσία στον I. 
Ναό Ευαγγελίστριας Καρδίτσας. Δάσκαλοί 
του, ο Πρωτοψάλτης Βουτσαδόπουλος, στην 
Αθήνα, και ο Αθ. Καραμάνης*, στη Θεσσαλο
νίκη. Ιδιαίτερα καλλίφωνος, ήταν κα( θαυμά
σιος εκτελεστής δημοτικών τραγουδιών.

Ζουρνάς, (ή Καραμούζα ή Πίπιζα).

Πνευστό μουσικό όργανο της κατηγορίας 
των αεροφώνων*, φτιαγμένο από ξύλο
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και σπάνια από μέταλλο, που ανήκει στην 
οικογένεια του όμποε με διπλό γλωσσίδι. 
Αποτελείται από ένα σωλήνα, συνήθως κωνι
κό αλλά κάποιες φορές και κυλινδρικό, που 
καταλήγει σ’ ένα χωνί (ή καμπάνα ή τατάρα). 
Στην επάνω μεριά του σωλήνα τοποθετείται 
ο κλέφτης (ή μάνα ή πιστόμιο), στον οποίο 
προσαρμόζεται το κανέλι με την τσαμπούνα. 
Το κανέλι (ή κανούλι ή καρνέλι) είναι ένα 
λεπτό σωληνάκι, πάνω στο οποίο δένεται το 
καλαμένιο διπλό γλωσσίδι, η τσαμπούνα.
Κατ’ εξοχήν όργανο της αρχαίας ελληνικής 
μουσικής, εξακολουθούσε να αποτελεί τον 
αυλό των βυζαντινών χρόνων, όπως μαρ
τυρούν κείμενα των Πατέρων της Εκκλησίας, 
που καταδικάζουν την «ολέθρια επίδρασή 
του στο ήθος των Χριστιανών». Από τις διά
φορες αγιογραφικές και εικονογραφικές μαρ
τυρίες, πολλές από τις οποίες βρίσκονται σε 
μονές της Ελλάδος, αναφέρουμε την παρά
σταση μουσικού που παίζει ζουρνά σε ασημέ
νιο βυζαντινό αγγείο του 12ου αι. (Ερμιτάζ 
της Αγ. Πετρούπολης).

Κωνσταντινουπόλεως. Υπήρξε μαθητής του 
Δημ. Λιονσάτου* στα Θεραπειά, κοντά στον 
οποίο έψαλλε ως Δομέστικος επί εικοσιπέντε 
περίπου έτη.

Ζωναράς, Ιωάννης. (1048 -1130).

Βυζαντινός εκκλησιαστικός συγγραφέας, 
ποιητής και μελουργός. Επί Αλεξίου Α' 

Κομνηνού (1081 - 1118) ανέλαβε ανώτατα 
αξιώματα στην Αυλή και αργότερα έγινε μονα
χός ασχολούμενος με πολύμορφες μελέτες. 
Με τα Σχόλιά του σε αποστολικούς, συνοδι
κούς και πατρολογικούς κανόνες απέκτησε 
φήμη μεγάλου «κανονικού» του Βυζαντίου. 
Έγραψε το έργο Επίτομή Ιστοριών, ιστορικό 
έργο από τη δημιουργία του κόσμου έως το 
θάνατο του Αλεξίου (1118), το λεξικό Συνα
γωγή Λέξεων, σχόλια στα Τετράστιχα και στα 
Μονόστιχα του Γρηγορίου Ναζιανζηνού*, ένα 
ποίημα για την εκπόρευση του Αγίου Πνεύμα
τος, λόγους στην εορτή της Υπαπαντής και 
στην Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως κ.ά. 
Ακόμα, συνέθεσε τροπάρια στη Θεοτόκο.

Ζυγός. Ή διπλή δίεση.
Βλέπε λ. Χρόα.

Ζύμαρης, Γεώργιος. (1936 -).

Ιεροψάλτης από τη Χίο. Αναφέρεται ότι υπη
ρέτησε στον Καθεδρικό Ναό Αγίου Γεωργί

ου Βροντάδου Χίου (1972 - 1974) και στη 
συνέχεια στον I. Ναό Αγίου Ιακώβου Χίου. 
Είναι μέλος της Χορωδίας του Συλλόγου 
Ιεροψαλτών Χίου «Ρωμανός ο Μελωδός».

Ζωγραφόπουλος, Χριστόφορος.

Σύγχρονος Ιεροψάλτης, ο οποίος υπηρετεί 
σε τεχνική υπηρεσία του Πατριαρχείου

Ζώνιας, Ευδόξιος.

Σύγχρονος Ιεροψάλτης σε πολλούς ναούς 
της Κωνσταντινουπόλεως. Βασικό στέλε

χος της Χορωδίας του Γ. Τσαούση*, που 
έψαλλε στον I. Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και 
Ελένης Υψωμαθείων. Σήμερα είναι Πρόεδρος 
του Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών στη 
Θεσσαλονίκη.

Ζωσιμάς ο Μοναχός. (19ος αι.).

Μοναχός, Πρωτοψάλτης της I. Μονής των 
Ιβήρων στο Άγιον Όρος και δάσκαλος. 

Ανάμεσα στους μαθητές του ήταν ο Γεώρ
γιος ο Σαρανταεκκλησιώτης*.



Ο Ιησούς Χριστός. Τοιχογραφία τέμπλου του Ναϊδρίου Προφήτη Ηλία, Παιανίας. Μεταφορά (δεύτερη 
μελέτη) Αμαλίας Παρασκευοπούλου.



Ήθος Διασταλτικόν. (Διαστέλλω=Τεντώνω, 
μεγαλώνω).

Ο όρος συναντάται στον Αριστοτέλη* και 
στον Αρ. Κοϊντιλιανό*. Με το διασταλτι

κόν ήθος εξαίρετοι κάτι το μεγάλο και υψηλό, 
το οποίο εμπνέει ενθουσιασμό και γενναίο 
φρόνημα, και εξυψώνεται η ψυχή. Εκτελείται 
επομένως σε χρόνο γοργό και σε μελωδίες, 
των οποίων το κείμενο έχει πανηγυρικό και 
χαρμόσυνο χαρακτήρα, προσδίδοντας μεγά
λη εκφραστικότητα.

Ηθος Ησυχαστικόν.

Με το Ησυχαστικόν ήθος εκφράζεται ψυχι
κή ηρεμία και γαλήνια διάθεση. Εκτελείται 

επομένως σε χρόνο Αργό και σε μελωδίες, 
των οποίων το κείμενο περιέχει μετάνοια, 
κατάνυξη, συμπάθεια και λύπη.

Ήθος Συσταλτικόν. (Συστέλλω=Συμμαζεύω, 
περιορίζω).

Με το Συσταλτικόν ήθος εκφράζονται συν
αισθήματα πένθους, μετάνοιας, ταπεινώ- 

σεως, οίκτου, αγάπης κ.λπ. Εκτείνεται επομέ
νως σε χρόνο Αργό και σε μελωδίες, των 
c ποιων το κείμενο είναι ανάλογο με τα κείμε
να του Ησυχαστικού ήθους*.

Ηθος των γενών.

Το ήθος του διατονικού γένους περι
γραφόταν ως φυσικό, αρρενωπό και 

αυστηρό (Αριστείδης Κοϊντιλιανός*) ■

επίσης ως «σεμνόν και εύτονον» (Θέων ο 
Σμυρναίος) ή ως «απλούν τε και γενναί- 
ον και φυσικώτερον» (Μιχ. Ψελλός*). 
β) Το ήθος του χρωματικού γένους περιγρα
φόταν ως γλυκύτατο και παραπονιάρικο 
(«ήδυστόν τε και γοερώτατον» - Αριστείδης 
Κοϊντιλιανός) και παθητικόν (Γ. Παχυμέρης*). 
γ) Το ήθος του εναρμόνιου γένους ήταν κατά 
τον Αριστ. Κοϊντιλιανό, «διεγερτικόν και 
ήπιον».

Ηθος των ήχων.

Χαρακτηριστικό γνώρισμα των ήχων το 
οποίο αναφέρεται στη διάθεση που 

εκφράζει και μεταδίδει το άκουσμα του κάθε 
ήχου. Διακρίνουμε κυρίως το Διασταλτικόν, 
το Συσταλτικόν και το Ησυχαστικόν'Ηθος.

Ηλιάδης, Κωνσταντίνος. (Θεσσαλονίκη, 1928-).

Πρωτοψάλτης στον Μητροπολιτικό Ναό 
Αγίων Αναργύρων Ν. Ιωνίας, από το 1981, 

θεολόγος και μελουργός. Σπούδασε βυζαντι
νή εκκλησιαστική μουσική κοντά στον αγιο- 
γράφο και μουσικό Γεώργιο Νικολάου και 
στον Πρωτοψάλτη Ζαφείριο Παπαχρήστου*. 
Πτυχιούχος Ωδείου Αλίμου (τάξη Μ. Χατζη- 
μάρκου*).
Σε ηλικία 16 χρόνων είχε αναλάβει το αριστερό 
Αναλόγιο του Ιερού Ναού της Αγίας Παρασκευ
ής, του Δήμου Ν. Μαινεμένης Θεσσαλονίκης. 
Αργότερα μυήθηκε στο «Πατριαρχικόν Ύφος»* 
από τον Πρωτοψάλτη Αθανάσιο Καραμάνη*,
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και ανέλαβε το δεξιό Αναλόγιο της ίδιας εκκλη
σίας, φοιτώντας συγχρόνως στη Θεολογική 
Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης από 
την οποία αποφοίτησε το 1953.
Δημοσίευσε σειρά άρθρων με τίτλο: «Η Μουσική 
στη Λατρεία της Ορθοδόξου Εκκλησίας», στο 
περιοδικό «Ιεροψαλτική Σάλπιγγα» της Ενώσε- 
ως Ιεροψαλτών περιοχής Αττικής «Θρασύ
βουλος Στανίτσας», και σειρά άρθρων με τίτλο: 
«Οι Κορυφαίοι Μελωδοί της Βυζαντινής Εκκλη- 
σιασπκής μας Μουσικής», στο περιοδικό 
«Ορθόδοξα Μηνύματα».
Επίσης μελοποίησε την Ακολουθία του Οσίου 
Νικοδήμου του Αγιορείτου* και επιμελήθηκε 
την ύλη της ανέκδοτης ακόμη θεωρητικής 
εργασίας του Αθ. Καραμάνη Νέα Μουσική 
Μέθοδος.

Ηλιάδης, Κωνσταντίνος. (Στουρναρέικα Τρι
κάλων, 1934 - ).

Ιεροψάλτης στον I. Ναό Αγίου Κοσμά του 
Αιτωλού Τρικάλων και Καθηγητής στη Σχολή 

Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής I. Μη- 
τροπόλεωςΤρίκκης και Σταγών. Σπούδασε στα 
Ωδεία Αθηνών και Πειραιώς, λαμβάνοντας 
πτυχίο Ιεροψάλτου και δίπλωμα βυζανπνής 
μουσικής. Αργότερα σπούδασε ευρωπαϊκή 
μουσική στο Δημοτικό Ωδείο Τρικάλων. Έχει 
γράψει κασσέτες, που περιλαμβάνουν όλα τα 
μαθήματα της βυζανπνής εκκλησιαστικής 
μουσικής σε παραλλαγή και μέλος, κασσέτες 
που περιέχουν βυζαντινούς εκκλησιασπκούς 
ύμνους των Χριστουγέννων, του Τριωδίου, της 
Μεγάλης Εβδομάδος, του Πεντηκοσταρίου, 
των Παρακλητικών Κανόνων στην Υπεραγία 
Θεοτόκο, του Ακαθίστου Υμνου, του Αγίου 
Κοσμά του Αιτωλού κ.ά. και κασσέτα «Ανθολό
γιο» με επιλεγμένους βυζανπνούς εκκλησιασπ- 
κούς ύμνους.
Ο Κωνσταντίνος Ηλιάδης ασκεί και το επάγγελ
μα του διδασκάλου (πτυχιούχος της Μαρασλεί- 
ου Παιδαγωγικής Ακαδημίας). Μετεκπαιδεύτηκε 
στο διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαιδεύσεως και 
τελειοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Dundee της 
Σκωτίας, όπου σπούδασε με κραπκή υποτρο
φία.

Ηλιάδης, Μιλτιάδης. (Βαθύλακκος Κοζάνης, 
1938-).

Πρωτοψάλτης στον I. Ναό Αγίου Νικάνο- 
ρος Κοζάνης και Καθηγητής της θεολο

γίας (απόφ. Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης). 
Έχει υπηρετήσει ως Πρωτοψάλτης σε ναούς 
όλων των περιοχών που διοριζόταν ως Καθη
γητής.
Διευθυντής κάι δάσκαλος της Σχολής Ψαλτι
κής της I. Μητροπόλεως Σερβίων και Κοζά
νης. Διετέλεσε πρόεδρος του Συλλόγου 
Ιεροψαλτών Κοζάνης.

Ηλιάδης, Σάββας. (Φύσκα Κιλκίς, 1955 -).

Ιεροψάλτης στον I. Ναό Αγίου Γεωργίου 
Χωρυγίου Κιλκίς και Δημοδιδάσκαλος. Διδά

χθηκε τη βυζαντινή μουσική κοντά στον Κωνστ. 
f  αϊτανίδη* και συνέχισε στο Δημοπκό Ωδείο 
Γιαννιτσών, από όπου έλαβε πτυχίο βυζανπ
νής μουσικής (1988). Σπούδασε επίσης στην 
Παιδαγωγική Ακαδημία Φλωρίνης. Υπηρέτησε 
ως Ιεροψάλτης στους I. Ναούς Πεντεκαίδεκα 
Ιερομαρτύρων, πολιούχων του Κιλκίς (1979 - 
1982), Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Χέρ
σου (1982 - 1986) και Αγίου Δημητρίου Κιλκίς 
(1986- 1990).

Ηλίας ο Κρήτης. (8ος αι.).

Υμνογράφος, Επίσκοπος Κρήτης ο οποίος 
έγραψε σχόλια στους 19 Λόγους του Γρη- 

γορίου του Ναζιανζηνού*, Αποκρίσεις πρός 
τινα μοναχόν Διονύσιον, υπόμνημα στο έργο 
Κλίμαξ του Παραδείσου, του μοναχού και 
ασκηπκού συγγραφέα Ιωάννου της Κλίμακος 
κ.ά. Συγκαταλέγεται στους Θεοτοκαριογρά- 
φους της Εκκλησίας, λόγω των Κανόνων που 
έγραψε προς την Θεοτόκο.

Ημίγοργον.

Το παρεστιγμένο Γοργόν που φέρει τη στίξη 
στα αριστερά του και έχει χρονική αξία 

μισού Γοργού. Ξοδεύει ένα μόνο τεταρτημόριο 
του χρόνου, ενώ τα άλλα τρία τεταρτημόρια τα 
ξοδεύει ο προηγούμενος του χαρακτήρας. 
(Βλέπε σχετ. πίνακα Επιμέτρου σελ. 460).

Ο. ΤΟΛΙΚΑ: ΕΠΙΤΟΜΟ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
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Ημιόλιον. (ήμισυ+όλον).

Το διάστημα που αποτελείται από ένα και 
μισόν τόνον. Ονομάζεται και «τριημιτό- 

νιον» επειδή ισοδυναμεί προς τρία ημίτονα 
(15 κόμματα).
Ημιόλιον πυκνόν: στο χρωματικό γένος ή 
χρόα, κατά την οποία το «πυκνό» ήταν ίσο 
προς ένα ημιτόνιο και μισό, δηλαδή 3/8 του 
τόνου.

Ημίτονον ή Ημιτόνιον. (επίσης ημιτονιαίον 
διάστημα).

Η διαίρεση του τόνου σε δύο μέρη (6 κόμ
ματα). Κατά τον Χρύσανθο τον Προύσ- 

σης*, ο τόνος δεν μοιράζεται ισομερώς (π.χ. 
τα 12 κόμματα σε 6 και 6 ή τα 10 σε 5 και 5 
κ.λπ.), αλλά αορίστως (π.χ. τα 12 σε 7 και 5 ή 
8 και 4 κ.λπ.). Άλλωστε οι αρχαίοι Έλληνες 
διαιρούσαν τον τόνο σε δύο άνισα τμήματα, 
από τα οποία το μεγαλύτερο ονομαζόταν 
«αποτομή» και το μικρότερο «λείμμα» δηλ. 
υπόλοιπο. Και τα δύο αυτά τμήματα ονο
μάζονταν κοινώς ημίτονα.

Ημίφθορον.

Το ίδιο με το κλιτόν. Βλέπε λ. Χρόα. (2) 
Βλέπε λ. Χαρακτήρες (ποιότητος).

Ήμιφι. (ήμισυ φι).

Το μαρτυρικό σημείο, του οποίου η ονομα
σία σημαίνει μισό φ. Φαίνεται ότι είναι το 

ελληνικό γράμμα φ ακρωτηριασμένο ως προς 
το πρόσθιο ημικυκλικό τμήμα. (Βλέπε σχετ. 
πίνακα Επιμέτρου σελ. 460).

Ημίφωνον.
Βλέπε λ. Χαρακτήρες (ποιότητος). 

Ημιχρόνιον.

Στην καταμέτρηση του χρόνου το χέρι 
κινείται προς τα κάτω και προς τα πάνω. Οι 

δύο αυτές κινήσεις είναι ισόχρονες, επομέ
νως κάθε χρόνος αποτελείται από δύο ίσα 
μέρη, τα ημιχρόνια. Και το μεν πρώτο (το χέρι 
προς τα κάτω) ονομάζεται «θέσις» (από το ρ. 
τίθημι=θέτω), το δε δεύτερο (το χέρι προς τα 
πάνω) ονομάζεται «άρσις» (από το ρ. αίρω = 
σηκώνω).

Ησαΐας ο Σέρβος. (Δεύτερο μισό του 15ου αι.).

Ιερομόναχος και μελωδός της Μονής Μάτε- 
ίτσα του Μαυροβούνιου των Σκοπιών, αφιε

ρωμένης στην Ανάληψη της Θεοτόκου. Ο 
Ησαΐας είναι ένας από τους παλαιότερους 
μελωδούς των Νοτίων Σλάβων και βαθύς 
γνώστης της ελληνικής γλώσσας και της 
βυζαντινής παρασημαντικής. Το μελουργικό 
του έργο συμβάλλει ιδιαίτερα στην επίδραση 
της βυζαντινής μουσικής στα μοναστήρια και 
στις εκκλησίες των Νοτίων Σλάβων (Σέρ- 
βων).

Ησυχασμός.

Ηαναχωρητική μοναχική τάση, μακριά από 
τα εγκόσμια, και η εγκαταβίωση «εν τη 

ησυχία». Βλέπε λ. Ησυχαστής.

Ησυχαστής.

Αναχωρητής, μοναχός, ο οποίος διέρχεται 
τη ζωή του απομονωμένος από τα εγκό

σμια. Κύριο χαρακτηριστικό του η αυτοσυ
γκέντρωση, η εγρήγορση και η νοερή προ
σευχή, με σκοπό την επίσκεψη της χάριτος 
του Θεού και τη θέωση. Κυριότερος εκπρό
σωπος των Ησυχαστών ο Αγιος Γρηγόριος ο 
Παλαμάς*.

Ησυχαστικόν.
Βλέπε λ. Ήθος Ησυχαστικόν.

Ηχήματα.

Το ίδιο περίπου με τα Κρατήματα*. Συνθέ
σεις με συλλαβές (π.χ. νε να), με σκοπό 

να εκτείνουν, στην αρχή και ενδιάμεσα, την 
πλοκή ενός καλοφωνικού μαθήματος.

Ηχοι.

Ονομασία των τρόπων της βυζαντινής 
μουσικής. Ηχος, δηλαδή, είναι η πορεία 

ενός μέλους, το οποίο προχωρεί κατά ένα 
ιδιαίτερο τρόπο και έχει ορισμένα διακριτικά 
γνωρίσματα. Οι ήχοι είναι οκτώ. Τέσσερις 
αυθεντικοί (ή κύριοι) και τέσσερις πλάγιοι. 
Ήχος Α: Ονομάζεται Δώριος, διότι τον μετα
χειρίστηκαν πρώτοι οι Δωριείς. Λέγεται ότι 
τον επενόησε ο Θάμυρις από τη Θράκη. Από
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απόψεως ήθους, ο Α ήχος έχει χαρακτήρα 
σεμνό, αξιωματικό, μεγαλόπρεπο και σοβαρό. 
Τα μέλη του έχουν, κατά το πλείστον, ήθος 
ησυχαστικό και ορισμένα διασταλτικό. Ο ήχος 
αυτός συνδυάζει αρμονικώς το απλό με το 
μεγαλόπρεπο, το σοβαρό με το ιλαρό, το 
γλυκύ με το σεμνό. Υπάγεται στο Διατονικό 
Γένος και χρησιμοποιεί Διατονική Κλίμακα. 
Ηχος Β: Ονομάζεται Λύδιος, είτε διότι κατά
γεται από τη Λυδία, είτε διότι ήταν περισσό
τερο προσφιλής στους Λυδούς. Λέγεται ότι 
τον επενόησε ο Αμφίων και κατά άλλους ο 
Ολυμπος. Το ήθος του Β ήχου είναι, κατά το 
πλείστον, συσταλτικό και διαφέρει ουσιαστικά 
από το ήθος του Α. Το μέλος του είναι πιο 
γλυκύ και πιο παθηπκό και γι’ αυτό πιο κατάλ
ληλο για έκφραση μετάνοιας, θερμής ικεσίας, 
ελπίδας, αφοσιώσεως και αγάπης. Είναι όμως 
λιγότερο σεμνό και σοβαρό από το μέλος του 
Α ήχου. Ο Β ήχος χρησιμοποιεί την Μαλακή 
Χρωματική Κλίμακα.
Ήχος Γ : Ονομάζεται Φρύγιος, διότι έχει 
πατρίδα τη Φρυγία και λέγεται ότι μεταφέρθη
κε στην Ελλάδα από τον Μαρσύα. Το ήθος 
του Γ ήχου είναι διασταλτικό και ο χαρακτή
ρας του ανδρικός, πολεμικός και παρορμητι
κός. Ο Γ ήχος χρησιμοποιεί την Εναρμόνια 
Κλίμακα.
Ήχος Δ: Ονομάζεται Μιξολύδιος, ίσως εκ του 
ότι συγγενεύει κάπως (κυρίως στα ειρμολογι- 
κά μέλη) με τον Λύδιο. Λέγεται ότι τον εφεύ
ρε η Σαπφώ. Ο Γαβριήλ ο Ιερομόναχος*, τον 
ονομάζει Μιλήτιον («ότι εν τη Μιλήτω επλεό- 
ναζε τούτο το μέλος») και τον Πλάγιό του 
Υπομιλήτιο. Ο Δ ήχος έχει δύο απηχήματα, 
ένα για τα παπαδικά μέλη και ένα για τα ειρμο- 
λογικά. Ο ειρμολογικός Δ ήχος ονομάζεται 
και Λέγετος. Το ήθος του διαφέρει στα ειρμο- 
λογικά, στα στιχηραρικά και στα παπαδικά του 
μέλη. Στα ειρμολογικά, το μέλος έχει χαρα
κτήρα πανηγυρικό, ευφρόσυνο και τερπνό 
(συγγενεύει με το ήθος του Β). Στα στιχηρα- 
ρικά, το ήθος είναι, κατά το πλείστον, ησυχα
στικό και διακρίνεται για την απλότητα και τη 
σεμνότητά του, ενώ τα παπαδικά δίνουν την 
εντύπωση σοβαρότητας και μεγαλοπρέπειας,

εμπνέοντας ευλάβεια και κατάνυξη (συγγε
νεύουν με το ήθος του Α). Ο Δ ήχος χρησιμο
ποιεί την Διατονικήν Κλίμακα.
Ήχος Πλάγιος του Α: Αντιστοιχεί στον Υπο- 
δώριο τρόπο των αρχαίων, ενώ το ήθος ποι
κίλλει στα διάφορα μέλη του. Και άλλοτε μεν 
έχει χαρακτήρα πανηγυρικό και χαρμόσυνο, 
ιδίως στα ειρμολογικά μέλη, άλλοτε δε παθη
τικό και θρηνώδη. Χρησιμοποιεί την Διατονική 
Κλίμακα.
Ήχος Πλάγιος του Β: Πιθανότατα ο ίδιος ή 
παρεμφερής με τον Υπολύδιο τρόπο των 
αρχαίων. Το ήθος του είναι, κατά το πλείστον, 
συσταλτικό. Το μέλος του, στα στιχηραρικά 
και παπαδικά, κλίνει προς το παθητικό, το 
κατανυκτικό και το πένθιμο. Τα ειρμολογικά 
όμως μέλη έχουν ήθος ανάλογο με το ήθος 
του Β ήχου. Χρησιμοποιεί την Σύντομη Χρω
ματική Κλίμακα.
Ήχος Πλάγιος του Γ (Βαρύς): Αντιστοιχεί με 
τον Υποφρύγιο τρόπο των αρχαίων και ονο
μάστηκε Βαρύς, διότι έχει την βαρύτερη βάση 
από όλους (μερικοί δεν τον θεωρούν Πλάγιο 
του Γ). Από απόψεως ήθους, κλίνει περισσό
τερο προς το ησυχαστικό, παρέχοντας την 
εντύπωση γαλήνης και ειρήνης. Χρησιμοποιεί 
την Εναρμόνια Κλίμακα.
Ήχος Πλάγιος του Δ: Ο Υπομιξολύδιος, κατά 
τους αρχαίους. Εχει ήθος, ως επί το πλεί
στον, ησυχαστικό, ενώ τα περισσότερα μέλη 
του, ιδίως τα αργά, διακρίνονται για την ιερο- 
πρέπεια και τη σεμνότητά τους. Χρησιμοποι
ούν τη διατονική κλίμακα.
Ασχετος και χωρίς θεμελίωση είναι ο προσ
διορισμός των τεσσάρων Αυθεντικών ήχων 
ως «Αμβροσιανών» και των τεσσάρων Πλα
γίων ως «Γρηγοριανών».

Ήχος δίφωνος, τετράφωνος, πεντάφωνος.
Βλέπε λ. Μελωδική έκτασις.

Ήχων Γνωρίσματα.

Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των ήχων 
της βυζαντινής μουσικής είναι:

1) Μαρτυρία. Είναι γνώρισμα οπτικό (Βλέπε λ. 
Μαρτυρίες).
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2) Απήχημα (προήχημα ή ενήχημα). Είναι 
γνώρισμα ακουστικό. Μια μικρή φράση, που 
μας προετοιμάζει για τον ήχο που Οα ψάλ
λουμε, αποδίδει το «άκουσμά» του.
3) Κλίμακα. Κάθε ήχος έχει τη δική του κλίμα
κα. Βλέπε λ. Κλίμαξ.
4) Δεσπόζοντες φθόγγοι, Οι φθόγγοι που 
χρησιμοποιούνται περισσότερο σε ένα μέλος 
και είναι σταθεροί και αμετάβλητοι,
5) Καταλήξεις, Οι μελωδικές γραμμές με τις 
οποίες το μέλος στέκεται για λίγο σ' ένα από 
τους δεσπόζοντες φθόγγους ή τελειώνει. 
(Για τα είδη των καταλήξεων, βλέπε λ . ).

6) Μελωδική έκταοις. Η περιοχή των φθόγ
γων, βαρυτέρων ή οξυτέρων, μέσα στην 
οποία κινείται η μελωδία του ήχου.
7) Μελωδικοί θέσεις. Οι μελωδικές γραμμές 
παυ χρησιμοποιούνται συχνά στα μέλη ενός 
ήχου, δείχνοντας με εκφραστικότητα τη 
μελωδική ποιότητα του ήχου.
8) Ήθος. Η διάθεση που εκφράζει και μεταδί
δει το άκουσμα του ήχου. Διακρίνουμε κυρίως 
το «διασταλτικόν», το «συσταλτικόν» και το 
«ησυχαστικόν» ήθος.
Για το ήθος κάθε ήχου ξεχωριςτά, βλέπε λ, 
Ήχος.



"Η Αγία Τριάδα". Λάι'κή τοιχογραφία του ομώνυμου Ναϊδρίου στην Παιανια. Μεταφορά (μελέτη) Αμαλίας 
Παρασκευοπούλου.



Θαθαρόπουλος, Γεώργιος. (Σέρρες, 1946 -).

Πρωτοψάλτης στον I. Ναό Αγίων Αναργύ
ρων Κοζάνης, από το 1978, και δάσκαλος 

στη Σχολή Βυζαντινής Μουσικής I. Μητροπό- 
λεως Σερβίων και Κοζάνης. Ελαβε τα πρώτα 
μαθήματα βυζαντινής μουσικής από τον πατέ
ρα του, Ιεροψάλτη Μιχαήλ Θαθαρόπουλο, και 
από τον Αθ. Μπάρμπα*. Συνέχισε στο Μακε
δονικό Ωδείο Θεσσαλονίκης από όπου έλαβε 
το πτυχίο του. Ιδρυτικό μέλος του Σωματείου 
Ιεροψαλτών Κοζάνης, του οποίου τη χορωδία 
διηύθυνε εναλλακτικά.
Ο Γ. Θαθαρόπουλος υπηρετεί επίσης ως εκπαι
δευτικός στην Κοζάνη.

Θαλίδης, Κωνσταντίνος. (; - 1867).

Λ υρικός ποιητής και μουσικός από τη Σωζό- 
πολη, κάτοχος του νέου συστήματος της 

βυζαντινής μουσικής (όπως το διδάχθηκε στην 
Πατριαρχική Σχολή Κωνσταντινουπόλεως) 
αλλά και της ευρωπαϊκής μουσικής. Μουσικός 
στην Αυλή του Όθωνος και της Αμαλίας, τιμή
θηκε με παράσημα. Εγραψε πολλά ποιήματα, 
τα οποία και μελοποίησε. Ο πολύτιμος πλαγί
αυλός του πωλήθηκε έναντι διακοσίων λιρών 
Τ ουρκίας.

Θανόπουλος, Γιάννης. (Αθήνα, 1932 - ).

Συνθέτης, διευθυντής χορωδίας και παιδα
γωγός, που σπούδασε κοντά στους Γ. 

Σκλάβο, I. Μαργαζιώτη*, Αλ. Κόντη και Β. 
Σωζόπουλο. Το 1960 διορίστηκε Καθηγητής

μουσικής στην Εκκλησιαστική Εκπαίδευση. 
Διετέλεσε επί σειρά ετών Πρωτοψάλτης στον 
I. Ναό Αγίου Χαραλάμπους Ιλισίων. Σημαντι
κός παράγοντας της μουσικής, είναι Πρόε
δρος των Ελλήνων Αρχιμουσικών (μπάντας), 
Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων 
Μουσουργών και Τακτικό Μέλος του «Ευρω
παϊκού Κέντρου Τέχνης»*.Μαέστρος ανδρι
κών και μικτών τετράφωνων χορωδιών με 
αξιόλογη δράση στη μουσική κίνηση, εντός 
και εκτός Ελλάδος- έχει τιμηθεί με χρυσό 
Μετάλλιο.Έγραψε σχολικά τραγούδια, και τρα
γούδια για τετράφωνες και εκκλησιαστικές 
χορωδίες. Επίσης έγραψε το συμφωνικό πρε- 
λούδιο «Αγία Λαύρα» το συμφωνικό ποίημα «Ο 
Γάμος της φύσης», Καντάτες, το ορατόριο 
«Ανάσταση», μουσική δωματίου κ.ά. Ακόμη έκα
νε φιλολογικές εργασίες και δημοσιεύματα 
πάνω σε μουσικά θέματα.
Ο Γ ιάννης Θανόπουλος είναι μόνιμος μαέ
στρος της Μικτής Χορωδίας του Μουσικού 
Ομίλου «Ζέρμων»*.

Θέκλα η Μοναχή. (9ος αι.)

Η δεύτερη στη σειρά Μοναχή υμνωδός, 
μετά την Κασσιανή*. Έγραψε κανόνες, 

ανάμεσα στους οποίους τον Κανόνα προς 
την Θεοτόκο «Τω την άβατον κυμαινομένην 
θάλασσαν». Αριθμείται στους Θεοτοκαριο- 
γράφους της Εκκλησίας.

Θέμα απλούν.
Βλέπε λ. Χαρακτήρες (ποιότητος).



Θεμελής Θεοδοσόπουλος
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Θεμελής, Σπύρος. {Θεολόγος Θάσου, 1941 -).

Ιεροψάλτης στον I. Μητροπολιτικό Ναό Αγί
ου Ιωάννου Καβάλας, που έκαμε ιδιαίτερα 

μαθήματα βυζαντινής μουσικής κοντά στον 
Μηνά Μηναΐδη, εξασκούμενος πρακτικά στο 
Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου Νίκαιας 
Πειραιώς. Ο Σπύρος Θεμελής, είναι επίσης 
εκπαιδευπκός.

Θεοδοσιάδης, Αχιλλεύς. (20ός at.).

Πρωτοψάλτης που υπηρέτησε στους I.
Ναούς Παναγίας Ελπίδος Κοντοσκαλίου 

και Αγίου Παντελεήμονος Κουσκουντζουκίου 
(Κωνσταντινούπολη). Υπήρξε μαθητής του 
Θεοδ. Γεωργιάδου* και μέλους του Τριακον- 
ταμελούς Βυζαντινού Εκκλησιαστικού Χορού 
Κωνσταντινουπόλεως, π.σ.δ.α.

Θεοδοσιάδης, Νικόλαος. (Βαλιμίτικα Αιγιαλεί- 
ας, 1935-).

Πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Βασι
λείου Βαλιμιτίκων, που σπούδασε στο Εθνι

κό Ωδείο (παράρτημα Αιγίου), από όπου έλαβε 
πτυχίο βυζαντινής μουσικής το 1957. Μέλος 
του Συλλόγου Ιεροψαλτών Αιγιαλείας και της 
Χορωδίας του.

Θεοδόσιος ο Συρακουσών. (9ος αι.)

Επίσκοπος Συρακουσών, ο οποίος έγραψε 
Τροπάρια της Μεγάλης Τεσσαρακοστής.

Θεοδοσόπουλος, Θεόδωρος. (20ός αι.).

Πρωτοψάλτης του I. Ναού ΑναλήψεωςΘεσ
σαλονίκης και δάσκαλος βυζαντινής μου

σικής, προερχόμενος από τη Μικρά Ασία, μετά 
την καταστροφή της οποίας ήλθε και εγκατα
στάθηκε στη Θεσσαλονίκη. «Η καλλικέλαδος 
αηδών της Ανατολής», όπως αποκαλούσαν 
τον Θεόδωρο Θεοδοσόπουλο, ήταν ο πρώτος 
δάσκαλος του γιού του, Χρυσάνθου Θεοδοσο- 
πούλου*.

Θεοδοσόπουλος, Χρύσανθος. (1920 - 1988).

Αρχών Πρωτοψάλτης της Αγιωτάτης Αρχιε
πισκοπής Κωνσταντινουπόλεως, οφφίκιο 

με το οποίο τιμήθηκε το 1975 από τον Οικουμε
νικό Πατριάρχη Δημήτριο.

Ο Χρύσανθος Θεοδοσόπουλος, γεννημένος 
στην Τραπεζούντα του Πόντου, ήλθε στην 
Ελλάδα μετά την Μικρασιατική καταστροφή 
και εγκαταστάθηκε στη Θεσσαλονίκη. Τα 
πρώτα μαθήμάτα της βυζαντινής μουσικής 
έλαβε από τον πατέρα του Θεόδωρο Θεοδο
σόπουλο*, τη θεωρητική του κατάρτιση από 
τον Σωκράτη Παπαδόπουλο*, ενώ στο «Πα
τριαρχικόν Ύφος»*, μυήθηκε από τον Κων
σταντίνο Πρίγγο*. Οι γνώσεις του τελειοποι
ήθηκαν στο Ελληνικό Ωδείο Αθηνών, από 
όπου έλαβε πτυχίο μουσικοδιδασκάλου βυ
ζαντινής μουσικής και στο Κρατικό Ωδείο 
Θεσσαλονίκης, από όπου έλαβε πτυχίο Αρμο
νίας (δυτική μουσική).
Την Ιεροψαλτική του σταδιοδρομία άρχισε ο 
Χρύσανθος νεώτατος από τον I. Ναό Νέας 
Παναγίας Θεσσαλονίκης (έως το 1941). Την 
περίοδο της Κατοχής έψαλλε στον I. Μητρο- 
πολιτικό Ναό της Κοζάνης, στη συνέχεια 
στον I. Μητροπολιτικό Ναό Γρηγορίου του 
Παλαμά Θεσσαλονίκης και από το 1950 στον 
Αγιο Δημήτριο, Πολιούχο της Θεσσαλονίκης, 
όπου παρέμεινε έως το θάνατό του. Το 1950, 
συνέβαλε, με τη συνεργασία των Αβραάμ 
Ευθυμιάδη, Αθανασίου Καραμάνη* και Χαριλά
ου Ταλιαδώρου*, στην ίδρυση του Φροντιστη
ρίου Βυζαντινής Μουσικής «Αγιος Δημή- 
τριος», το οποίο στη συνέχεια μετονομάστηκε 
σε Σχολή Βυζανπνής Μουσικής της I. Μητρο- 
πόλεως Θεσσαλονίκης. Διευθυντής της Σχο
λής ανέλαβε ο Χρύσανθος.
Εκτός από σημαντικός μουσικοδιδάσκαλος, 
διακρίθηκε και ως μελοποιός. Καρπός της 
γόνιμης φαντασίας του υπήρξε η μελοποίηση 
της «Επτατόμου Μουσικής Κυψέλης» με την 
οποία απέβλεπε, όπως ο ίδιος γράφει, «εις 
την διάσωσιν και διαφύλαξιν εκ πάσης οθνεί- 
ας και ολέθριας επιδράσεως των όσων παρά 
των Πατέρων ημών παρελάβομεν, κατά την 
σύγχρονον όμως αντίληψιν περί της καλλι- 
φθόγγου Βυζαντινής Μουσικής».
Ο Χρύσανθος Θεοδοσόπουλος, τιμήθηκε με 
πολλά μετάλλια και τιμητικά διπλώματα από 
Ιερές Μητροπόλεις, Συλλόγους Ιεροψαλτών 
και άλλους πολιτιστικούς φορείς της Ελλάδος.
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Θεόδουλος των Μάγγανών. (15ος αι.).

Μοναχός καιΔομέστικος της Μονής Μαγ
γάνων, του οποίου τα έργα ευρίσκονται 

σε διάφορα χειρόγραφα.
Σύμφωνα με ιστορικές πηγές, υπήρχαν δύο 
τουλάχιστον Μοναστήρια του Αγίου Γεωργίου 
των Μαγγάνων. Ενα στη Λευκωσία της Κύπρου 
και ένα στην Κωνσταντινούπολη (χτίστηκε από 
τον Βυζαντινό αυτοκράτορα Κωνσταντίνο τον 
Μονομάχο). Μέχρι σήμερα παραμένει άγνωστο 
εάν η δράση του Θεοδούλου ήταν στη Λευκω
σία ή στην Κωνσταντινούπολη.

Θεοδωρακόπουλος, Βασίλειος.

Σύγχρονος Ιεροψάλτης I. Ναού Αγίου Ιωάν- 
νου Καλλιθέας Αίγιου, π.σ.δ.α.

Θεοδωρακόπουλος, Φώτης. (Αίγιο, 1941 -).

Πρωτοψάλτης I. Ναού Αγίας Αννης Αίγιου, 
που σπούδασε στο Εθνικό Ωδείο (παράρ

τημα Αίγιου), από όπου έλαβε πτυχίο βυζαντι
νής μουσικής (1957). Αργότερα ήλθε στην 
Αθήνα και μαθήτευσε κοντά στον Γεώργιο 
Βιγκάκη* και στον Βασ. Παπαδόπουλο*. Το 
1964 μετέβη στη Θεσσαλονίκη, μαθήτευσε 
κοντά στον Πρωτοψάλτη Χαρίλαο Ταλιαδώ- 
ρο* και έλαβε πτυχίο βυζαντινής μουσικής 
από το Φροντιστήριο «Άγιος Δημήτριος». 
Ασχολήθηκε με τη μελέτη της βυζαντινής 
μουσικής και με τη συλλογή, καταγραφή και 
διασκευή αρχαίων μαθημάτων. Έχει κάνει 
πολλές μελοποιήσεις. Ο Φώτης Θεοδωρακό
πουλος είναι Πρόεδρος του Συλλόγου Ιερο
ψαλτών. Αιγιαλείας και χοράρχης του Βυζαντι
νού Χορού του ιδίου Συλλόγου.

Θεοδώρητος ο Κύρου. (περ. 393 - περ. 466).

Εκκλησιαστικός συγγραφέας με βαθειά μόρ
φωση, που για 25 χρόνια ήταν Επίσκοπος 

στην επαρχία της Συρίας, Κύρο. Ενθερμος 
απόστολος της χριστιανικής πίστεως, έγραψε 
την Εκκλησιαστική Ιστορία, που περιλαμβάνει 
τα γεγονότα από το 325 έως το 429, σε πέντε 
τόμους. Έγραψε επίσης τα Ερμηνευτικά της 
Αγίας Γ ραφής και την Φιλόθεο Ιστορία, καθώς 
και επιγράμματα αφιερωμένα σε αγίους.

Θεοδωρίδης, Αλέξανδρος.

Σύγχρονος μουσικοδιδάσκαλος στη Σχολή 
Βυζαντινής Μουσικής Σερρών και Ιερο

ψάλτης.
Πρόεδρος του Συλλόγου Ιεροψαλτών Σερ
ρών «Ρωμανός ο Μελωδός».

Θεοδωρίδης, Ιωάννης. (20ός αι.).

Πρωτοψάλτης από την Προύσσα της Μ.
Ασίας, και μουσικοδιδάσκαλος. Αναφέρε

ται (1950) υπηρετών στον I. Ναό Αγίας Τριά- 
δος Αγρίνιου και στη συνέχεια στον I. Ναό 
Προφήτου Ηλιού Τριπόλεως. π.σ.δ.α.

Θεοδωρίδης, Οδυσσέας. (20ός αι.).

Πρωτοψάλτης των αρχών του αιώνα μας, 
που έψαλλε στους I. Ναού της περιφέρει

ας Υψωμαθείων (Κωνσταντινούπολη), συνέχι
σε επί πέντε έτη στον I. Ναό Αγίου Στεφάνου 
στο Παρίσι και επέστρεψε στην Κωνσταντι
νούπολη, στον I. Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και 
Ελένης Σταυροδρομιού (Πέραν) κ.ά. Πέθανε 
στη δεκαετία του ‘50.

Θεοδωρίδης, Σπυρίδων. (; -1903).

Πρωτοψάλτης από τη Σάμο που πήρε τα 
πρώτα μαθήματα στα Ιεροσόλυμα κοντά 

στον Γεννάδιο τον Μοναχό*, Πρωτοψάλτη του 
Παναγίου Τάφου, και στη συνέχεια στην Κων
σταντινούπολη, κοντά στον Συμεών Πέτρο 
τον Αγιοταφίτη*.
Διορίστηκε Β' Δομέστικος στον I. Ναό του 
αγιοταφικού μετοχιού στο Φανάρι, αργότερα 
Λαμπαδάριος (με Πρωτοψάλτη τον Πέτρο), 
και το 1869 Πρωτοψάλτης μέχρι το 1895. 
Πέθανε στην Αλεξάνδρεια.

Θεοδωρίδης, Χρηστός.

Σύγχρονος Πρωτοψάλτης στον I. Ναό Αγίου 
Σπυρίδωνος Kingsford Σύδνεϋ (Αυστρα

λίας), καλός εκτελεστής του «Πατριαρχικού 
Ύφους»*, π.σ.δ.α.

Θεόδωρος και Θεοφάνης οι Γραπτοί. (Θεό
δωρος, ; - 838 και Θεοφάνης,; - 850).

Αδελφοί κατά σάρκα, των οποίων η επω
νυμία οφείλεται στο ότι ο τελευταίος από
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Θεόδωρος Θεόκλητος

τους Εικονομάχους αυτοκράτορες, ο Θεόφι
λος*, έγραψε στο μέτωπό τους με πυρακτω
μένο σίδερο 12 ιαμβικούς στίχους. Ονομά
ζονται και Ομολογητές.
Εμόνασαν στη Μονή του Αγίου Σάββα. Έγρα
ψαν ασματικούς κανόνες, στιχηρά ιδιόμελα, 
τον κανόνα του Αγίου Δημητρίου και το προ
σόμοιο της ίδιας εορτής «Δεύρο μάρτυς Χρι
στού προς ημάς», τον κανόνα του Αγίου 
Πνεύματος στον Εσπερινό της Πεντηκο
στής, τους κανόνες του Αγίου Παντελεήμο- 
νος και των Μεγαλομαρτύρων Αικατερίνης 
και Παρασκευής, τα 30 στιχηρά στα Θεοφά- 
νεια (που ψάλλονται από τις 2 έως τις 6 
Ιανουάριου, από έξη κάθε μέρα) και παρακλη
τικούς κανόνες στη Θεοτόκο, από όπου επω- 
νομάστηκαν και Θεοτοκαριογράφοι. Οι δύο 
αδελφοί εξορίστηκαν από το Θεόφιλο στη 
Θεσσαλονίκη, όπου έγραφαν εκκλησιαστι
κούς ύμνους. Μετά το θάνατο του Θεοδώ
ρου, το 838, ο Θεοφάνης ψηφίσθηκε από τον 
Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Μεθόδιο, 
Επίσκοπος Νίκαιας. Ο Θεοφάνης άφησε επί
σης γύρω στους 150 κανόνες εγκατεσπαρμέ
νους στα Μηναία. Η μνήμη του Θεοδώρου 
εορτάζεται από την Εκκλησία στις 27 Δεκεμ
βρίου και του Θεοφάνους στις 11 Οκτωβρίου.

Θεόδωρος ο Κορώνης. (15ος; αι.).

Μάίστωρ, που αναφέρεται στον κώδικα 
ΕΒΕ 2622 του 15ου αιώνα, αλλά δεν 

είναι βέβαιο πότε ακριβώς έζησε, ούτε αν είχε 
συγγενικές σχέσεις με τους Ξένο-Ιωάννη, 
Μανουήλ, Αγάθωνα και Νίκανδρο Κορώνη*.

Θεόδωρος ο Πρόδρομος (Πτωχοπρόδρομος).
(12ος αι.).

Ποιητής και μουσικός, που έγραψε σύγ
γραμμα για τη βυζαντινή μουσική, όπου 

ερμηνεύει τους Κανόνες του Ιωάννη του 
Δαμασκηνού*.

Αγιος, Επίσκοπος Αναστασιουπόλεως και 
ποιητής, νόθος γιός μιας πόρνης από το 

χωριό Συκεών. Έγραψε διάφορα στιχηρά. Εκά- 
ρη μοναχός στο μοναστήρι Χοζεβά της Παλαι
στίνης και γύριζε στα μοναχικά κέντρα της 
Παλαιστίνης και της Ανατολής. Η μνήμη του 
εορτάζεται στις 22 Απριλίου.

Θεόδωρος ο Φωκαεύς (Παπαπαράσχου). ( ; -
1848).

Μουσικός γεννημένος στη Φωκαία από 
όπου πήρε το όνομά του. Μαθήτευσε 

κοντά στον Γεώργιο τον Κρήτα* και στη συνέ
χεια σπούδασε στην Γ' Πατριαρχική Μουσική 
Σχολή. Εξέδωσε τρίτομη Ανθολογία, το Ανα- 
στασιματάριον του Πέτρου του Πελοποννησί- 
ου* (Λαμπαδαρίου) και το Ειρμολόγιον του 
Πέτρου του Γλυκέος* (Μπερεκέτου). Έγραψε 
τα πανηγυρικά ειρμολογικά ιδιόμελα των Χρι
στουγέννων («Ευφραίνεσθε δίκαιοι»), της 
Κυριακής των Βαίων («Ο πλείστος όχλος, 
Κύριε») και της Πεντηκοστής («Παράδοξα 
σήμερον»). Έγραψε επίσης το χερουβικό «Νυν 
αι δυνάμεις» (ήχος Α), το κοινωνικό «Εις μνη- 
μόσυνον» (ήχος βαρύς), το «Μακάριος ανήρ» 
(ήχος βαρύς), τον πολυέλεο «Εξομολογείσθε 
τω Κυρίω» (ήχος Β), την δοξολογία (ήχος Β), 
χερουβικά και κοινωνικά σε όλους τους ήχους 
κ.ά. Πέθανε στην Κωνσταντινούπολη.

Θεόδωρος των Μαγγάνων. (15ος αι.).

Μοναχός και Δομέστικος της Μονής των 
Μαγγάνων του οποίου τα έργα ευρί- 

σκονται σ’ ένα χειρόγραφο της Μεγίστης Λαύ
ρας. Για τον τόπο δράσης του Θεοδώρου, 
ισχύει ότι και για τον Θεόδουλο των Μαγγά
νων*. Δεν έχει δηλ. ακόμη εξακριβωθεί αν 
πρόκειται για το Μοναστήρι των Μαγγάνων 
στη Λευκωσία ή στην Κωνσταντινούπολη.

Θεόκλητος Α' Αρχιεπίσκοπος Αθηνών.

Διετέλεσε δύο φορές Αρχιεπίσκοπος το 1902
1917 και το 1920-1922. Με πρωτοβουλία δική 

του και του Γ. Νάζου*, το Διοικητικό Συμβούλιο 
του Ωδείου Αθηνών αποφάσισε (6/7/1903) την 
ίδρυση Σχολής Βυζαντινής Μουσικής με έξοδα

Θεόδωρος ο Στουδίτης.
Βλέπε λ. Στουδίτης, Θεόδωρος.

Θεόδωρος ο Συκεώτης. ( ; - 613).

Ο. TOMKA: ΕΠΙΤΟΜΟ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
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της Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Η Σχολή, μετά την 
έγκριση του κανονισμού της από την Ιερά Σύνο
δο της Εκκλησίας της Ελλάδος, άρχισε τη λει
τουργία της στις 23/9/1904.

Θεόκλητος ο Καυσοκαλυβίτης. {18ος αι., 
ακμή: 1767-1783).

Μοναχός στο Άγιον Όρος και υμνογρά- 
(ρος. π.σ.δ.

Θεόκτιστος ο Μοναχός. (12ος αι.).

Υμνογράψος της Εκκλησίας μας, που ασχο
λήθηκε με την τακτοποίηση των εκκλησια

στικών βιβλίων. Έγραψε τα «Μηναία», και 
συνέθεσε στιχηρά και τροπάρια.

Θεόληπτος ο Φιλαδέλφειας. (13ος - 14ος 
αι.).

Μελωδός της Εκκλησίας, που το 1310 έγι
νε Μητροπολίτης Φιλαδέλφειας. Έγρα

ψε κατανυκτικούς ύμνους και κανόνες.

Θεολογία.

Είναι η επιστήμη η οποία έχει ως αντικείμε
νο την ιστορία της χριστιανικής θρησκεί

ας και Εκκλησίας καθώς και την έρευνα και 
ερμηνεία των Γραφών.

Θεοστήρικτος ο Μοναχός. (9ος αι.).

Υμνογράφος και μελουργός, ο οποίος έγρα
ψε τον Μικρό Παρακλητικό Κανόνα προς 

τη Θεοτόκο, που είναι αρχαιότερος του Μεγά
λου.

Θεοτοκαριογράφος.

Επωνυμία ορισμένων μελουργών, οι οποίοι 
έγραψαν κυρίως τροπάρια και κανόνες στη 

Θεοτόκο. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται 
πολλοί Στουδίτες*, οι Γραπτοί* (Θεόδωρος και 
Θεοφάνης), ο Ανδρέας ο Κρήτης* και πολλοί 
άλλοι. Ο Οσιος Νικόδημος ο Αγιορείτης* στο 
βιβλίο του Θεοτοκάριον έχει συμπεριλάβει, 
επιλεκτικά από τους ανωτέρω Θεοτοκαριο- 
γράφους, 56 κανόνες προς την Θεοτόκο, που

ψάλλονται σε όλους τους ήχους και για κάθε 
μέρα της εβδομάδος ξεχωριστά (8x7).

Θεοτοκάριον.

Λειτουργικό βιβλίο, που περιέχει ύμνους 
και κανόνες, αφιερωμένους στη Θεοτόκο, 

σε τακτική εκκλησιαστική χρήση.

Θεοτοκάτος, Σπόρος.

Σύγχρονος Ιεροψάλτης από την Κεφαλλο- 
νιά, μαθητής του Σπ. Έρτσου* και Μέλος 

της «Ληξουριώτικης Εκκλησιαστικής Χορω
δίας».

Θεοτόκης, Νικηφόρος. (1731 - 1800).

Διδάσκαλος του Γένους που σπούδασε 
στην Ιταλία, όπου επιδόθηκε στη μελέτη 

της φιλοσοφίας και των φυσικομαθηματικών 
επιστημών. Στη συνέχεια δίδαξε στην πατρί
δα του και μετά την είσοδό του στον Κλήρο 
(1762) διακρίθηκε ως ιεροκήρυκας. Το 1765, 
ο Πατριάρχης τον εκάλεσε στη Μεγάλη Εκ
κλησία (Κωνσταντινούπολη) και μετά από 
λίγο διάστημα διορίστηκε διευθυντής στην 
Ελληνική Σχολή του Ιάσιου. Διαδέχθηκε τον 
Ε. Βούλγαρη* στην Επισκοπή Σλαβινίου και 
Χερσώνος και αργότερα (1786) έγινε Αρχιε
πίσκοπος Αστραχανίου. Τα τελευταία χρόνια 
της ζωής του τα πέρασε σ’ ένα μοναστήρι 
κοντά στη Μόσχα. Ο Θεοτόκης που ήταν 
κάτοχος της μουσικής, διακρίθηκε ως εκκλη
σιαστικός ρήτορας, ως δάσκαλος και ως 
συγγραφέας διδακτικών βιβλίων. Τα σημαντι
κότερα από τα θρησκευτικά του έργα είναι τα 
Κυριακοδρόμια (συλλογές κηρυγμάτων στις 
Ευαγγελικές και Αποστολικές περικοπές των 
Κυριακών) και από τα διδακτικά, τα Στοιχεία 
Φυσικής εκ νεωτέρων συνερανισθέντα και τα 
Στοιχεία Μαθηματικά.
Ανέκδοτες παρέμειναν οι διατριβές του Περί 
ηλεκτρικής δυνάμεως, Περί μετεώρου Φυσι
κής κ.ά.

Θεοτόκης ο Βατοπεδινός (ή ο Μυτιληναίος).
(; - 1884).

Ιεροψάλτης-μοναχός στη Μονή Βατοπεδίου 
του Αγίου Ορους, καταγόμενος από τη

Θεόκτιστος ο Στουδίτης.
Βλέπε λ. Στουδίτης, Θεόκτιστος.
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Μυτιλήνη. Ηταν μαθητής του Χουρμουζίου 
του Χαρτοφύλακος*, γνώστης και της αρχαί
ας και της νέας μεθόδου παρασημαντικής 
αλλά και της μεθόδου του Γεωργίου του 
Λεσβίου*. Επίσης ήταν γνώστης της αραβο- 
περσικής μουσικής. Μαθήματα του Θεοτόκη 
περιλαμβάνονται στην «Καλλικέδαλον Αηδό- 
να» του Νεκταρίου του Βλάχου*.

Θεοτοκίον.

Τροπάριο που αναφέρεται στη Θεοτόκο.
Θαυμάσια τροπάρια είναι τα δογματικά της 

οκτωήχου του Ιωάννου του Δαμασκηνού*, τα 
οποία ψάλλονται στον Εσπερινό του Σαββά
του. Το Θεοτοκίον που αναφέρεται στο θρήνο 
της Θεοτόκου στο Σταυρό, λέγεται Σταυρο- 
θεοτοκίον και ψάλλεται στον Εσπερινό της 
Τετάρτης και της Παρασκευής, όταν δεν 
συμπίπτει επίσημη εορτή.

Θεοφάνης ο Κεραμεύς. (11 ος αι.).

Αρχιεπίσκοπος Ταυρομενίας της Σικελίας, 
λόγιος και μουσικός. Μελοποίησε τη λιτή 

διαφόρων εορτών.

Θεοφάνης ο Κωνσταντινουπόλεως, (ή ο Κα- 
ρύκης) (16ος - 17ος αι.).

Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως (1597), 
γόνος της γνωστής αθηναϊκής οικογένει

ας Καρύκη ή Καρύτση, στην οποία ανήκε ο 
Ναός του Αγίου Γεωργίου Αθηνών. Λόγιος, 
καλλίφωνος ψάλτης (είχε υπηρετήσει ως Πρω
τοψάλτης στο Οικουμενικό Πατριαρχείο) και 
συνθέτης εκκλησιαστικών ύμνων ο Θεοφάνης, 
θεωρείται από τους πρωιμοτέρους συνεχιστές 
της βυζαντινής μουσικής παράδοσης.

Θεοφιλόπουλος, Αλέξανδρος. (Αθήνα, 1903 -).

Τενόρος, Χοράρχης της Χορωδίας του Αγί
ου Γεωργίου Καρύτση, από το 1944, στην 

οποία έψαλλε από το 1929 έως το 1944. Σπού
δασε ευρωπαϊκή μουσική και τραγούδι στο 
Ωδείο Αθηνών.

Θεόφιλος ο Αλεξανδρείας. (1764 -1833).

Πατριάρχης Αλεξανδρείας (1805), που σπού
δασε στην Πατμιάδα και στην Ελληνική

Σχολή της Αδριανουπόλεως. Ο Θεόφιλος, κατά 
κόσμον Παγκώστας, υπηρέτησε στο Κάιρο ως 
δάσκαλος και ιεροκήρυκας και ως Πατριάρχης, 
πρωτοστάτησε στην ίδρυση σχολείων και κοι
νωφελών ιδρυμάτων. Το 1819 εγκαταστάθηκε 
στην Πάτμο, μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία και 
αφιερώθηκε στην προπαρασκευή του απε
λευθερωτικού αγώνα.
Σώζονται πολλές επιστολές του, καθώς και διά
φοροι εκκλησιαστικοί και πατριωτικοί λόγοι του.

Θεόφιλος ο Αυτοκράτωρ. (9ος αι.).

Αυτοκράτορας του Βυζαντίου (829 - 842), 
γιός του αυτοκράτορα Μιχαήλ, τον οποίο 

και διαδέχθηκε, και μαθητής του Ιωάννου 
Γραμματικού. Νυμφεύθηκε τη Θεοδώρα, απο
κλείοντας την Κασσιανή* αντιδρώντας στην 
εκδήλωση της εξυπνάδας της.
Ο Θεόφιλος ήταν ο τελευταίος εικονομάχος 
αυτοκράτορας της δεύτερης εικονομαχικής 
περιόδου. Ενδιαφέρθηκε ζωηρά για τα γράμ
ματα και τις τέχνες και υποστήριξε τις 
πνευματικές προσωπικότητες της εποχής 
του.
Συνέθεσε τα στιχηρά των αίνων της Κυριακής 
των Βάίων.

Θεοχαρίδης, Μιχαήλ. (1884 - 1961).

Κύπριος Ιεροψάλτης και μουσικοδιδάσκα
λος, ο οποίος έλαβε τα πρώτα μαθήματα 

βυζαντινής μουσικής από τον Στυλ. Χουρμού- 
ζιο*. Στη συνέχεια, μετέβη στην Αθήνα και 
μαθήτευσε κοντά στον Κ. Ψάχο*. Υπηρέτησε 
ως Πρωτοψάλτης στη Λευκωσία' αρχικά στον 
I. Ναό Αγίου Αντωνίου, στη συνέχεια στον I. 
Ναό Τρυπιώτου και από το 1918 στον I. Ναό 
Φανερωμένης, όπου παρέμεινε έως το 1933, 
οπότε απεσύρθη λόγω παθήσεως της φωνής 
του. Δίδαξε τη βυζαντινή μουσική σε πολλούς 
μαθητές.

Θεοχαρόπουλος, Αναστάσιος. (Άγιος Κων
σταντίνος Αιγιαλείας, 1913 - ).

Πρωτοψάλτης, που υπηρέτησε στον I. Ναό 
Παναγίας της Τρυπητής Αίγιου, και 

δάσκαλος. Πτυχιούχος βυζαντινής και ευρω
παϊκής μουσικής.

Ο. ΤΟΛΙΚΑ: ΕΠΙΤΟΜΟ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ



Θέσις.
Βλέπε λ. Ημιχρόνιον.

Θες και απόθες.
Βλέπε λ. Χαρακτήρες (ποιότητος).

Θεωρία.

Στη βυζαντινή μουσική, θεωρία είναι η γνώ
ση και η έκθεση των κανόνων, σύμφωνα με 

τους οποίους συντίθεται, απαγγέλλεται ή γρά
φεται οποιαδήποτε βυζαντινή μελωδία. Αντί
ποδας της θεωρίας και απαραίτητο συμπλήρω
μά της είναι η Πράξις*.

Θέσ/ς

1970). Απόφοιτος της Παιδαγωγικής Ακαδη
μίας Ρόδου. Τα πρώτα μαθήματα βυζαντινής 
μουσικής έλαβε στη Ρόδο και στη συνέχεια 
στο Βενιζέλειο Ωδείο Κρήτης, από όπου απέ
σπασε το πτυχίο βυζαντινής μουσικής (1968). 
Στο ίδιο Ωδείο διδάσκει σήμερα πλαγίαυλο.

Θωίδης, Θεόδωρος. (19ος-20ός αι.).

Ιερέας και μουσικοδιδάσκαλος, που δίδαξε 
μουσική θεωρία στην Πατριαρχική Μουσική 

Σχολή Κωνσταντινουπόλεως. Αργότερα ήλθε 
στην Αθήνα εξακολουθώντας να διδάσκει με 
ζήλο. Πέθανε στη Νέα Μάδυτο Αθηνών.
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Θηβαίος, Μανουήλ. (14ος αι.).

Λαοσυνάκτης της Μεγάλης Εκκλησίας, ο 
οποίος μνημονεύεται στον κώδικα ΕΒΕ 

2062 (2ο μισό του 14ου αι.) και στον κώδικα 
ΕΒΕ 2406(1453).

Θηκαράς, Θεόδουλος. (14ος αι.).

Μοναχός, ο οποίος επί Ανδρονίκου του 
Πρεσβυτέρου υπήρξε Μάγιστρος και ρή- 

τωρ της Αυλής. Σημαντικός μουσικός και 
υμνογράφος, έγραψε ύμνους, στιχηρά, μαθή
ματα της Παπαδικής και του Στιχηραρίου, 
Ωρολόγιον το οποίο περιέχει ύμνους και 
ευχές διαφόρων Πατέρων και Θεοτοκάριον, 
που περιλαμβάνει παρακλητικούς κανόνες 
διαφόρων υμνωδών.

Θηνιάτης, Γεράσιμος-Λουκάς. (19ος αι.)

Ιεροψάλτης από την Κεφαλλονιά, που δια
δέχθηκε τον Γερ. Παπαγεωργά* στον I. Ναό 

Ευαγγελίστριας στη Βραΐλα της Ρουμανίας.

Θωμαϊδης, Νικόλαος. (19ος - 20ός αι.).

Αναφέρεται (1888) ως Πρωτοψάλτης στον 
I. Ναό των Ταξιαρχών Σωσθενίου. Γνω

στός από πολλούς δίσκους δημοτικής μουσι
κής, στην εκτέλεση της οποίας και διακρίθη- 
κε.

Θωμάς ο Μάγιστρος. (13ος - αρχές 14ου αι.).

Βυζαντινός λόγιος γνωστός και με το μοναχι
κό του όνομα, Θεόδουλος. Το μόνο που 

γνωρίζουμε για τη ζωή του είναι ότι υπήρξε Σύμ
βουλος του αυτοκράτορα Ανδρονίκου Β’ του 
Παλαιολόγου (1282 - 1328). Το σημαντικότερο 
έργο του είναι η Εκλογή ονομάτων και ρημά
των, όπου συγκέντρωσε λέξεις και φράσεις 
κατάλληλες για την εξάσκηση των μαθητών στα 
αρχαία ελληνικά. Έγραψε επίσης σχόλια στους 
αρχαίους τραγικούς, στον Αριστοφάνη και στον 
Συνέσιο. Στον Θωμά αποδίδεται και μία συλλο
γή ύμνων με τον τίτλο Θηκαράς.

Θυμιανός, Σπυρίδων. (Βρύσσες Αποκορώνου 
Χανίων, 1930 -).

Πρωτοψάλτης στον I. Ναό Αγίου Νικολάου 
Σούδας Χανίων, από το 1971, με προυπη- 

ρεσία στον Άγιο Νικόλαο Σπλάντζιας (1962 -

Θωμάς ο Ραιδεστηνός. (16ος - 17ος αι.). 
Μελωδός από τη Ραιδεστό π.ο.δ.

Θωρακική φωνή.
Η στηθική φωνή*.



»

Ό Αρχιερέας Χριστός”. Λαϊκή τοιχογραφία τέμπλου του Ναϊδριου Αγιας Τριαδος, Παιανιας. Μεταψορα
(μελέτη) Αμαλίας Παρασκευοπουλου.



Ιάκωβος ο Εδέσσης. (7ος - 8ος αι.).

Επίσκοπος Εδέσσης (710), ο οποίος έγρα
ψε ύμνους, στους οκτώ ήχους.

Ιάκωβος ο Ναυπλιώτης. (Νάξος, 1864 - Αθή
να, 1942).

Αρχών Πρωτοψάλτης της Μεγάλης του 
Χριστού Εκκλησίας, που πέρασε στην 

ιστορία ως «ο Αρχών Πρωτοψάλτης Ιάκωβος 
ο Μεγαλοπρεπής» (Π. Αντωνέλλης*: «Η 
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική»), Πολύ 
μικρός πήγε στην Κωνσταντινούπολη, όπου, 
αφού πέρασε διαδοχικά όλα τα στάδια της 
μουσικής ιεραρχίας, χειροθετήθηκε, το 1911, 
Αρχών Πρωτοψάλτης στη Μεγάλη του Χρι
στού Εκκλησία. Στη θέση αυτή παρέμεινε έως 
το 1939, δηλ. επί 28 χρόνια, συμπληρώνον
τας συνολικά 60ετή συνεχή υπηρεσία στην 
Πατριαρχική Εκκλησία.
Ο Ιάκωβος, μαζί με τον Κ. Κλάββα*, εξέδωσε 
με την Πατριαρχική Σφραγίδα στην Κωνσταν
τινούπολη το 1899, σε δύο τόμους, το Δοξα- 
στάριο του Πέτρου του Πελοποννησίου*, «το 
εξηγηθέν πιστώς εκ της αρχαίας εις την καθ’ 
ημάς Γραφήν» από τον Γεώργιο Βιολάκη*, 
του οποίου την κόρη παντρεύτηκε.
Ο Ιάκωβος δίδαξε την βυζαντινή μουσική 
στην Πατριαρχική Μουσική Σχολή του Φανα
ριού. Πολλοί μουσικολόγοι και μουσικοκριτι- 
κοί, έχουν εκφρασθεί με τα επαινετικότερα 
λόγια για τη φωνή και το έργο του. Αποχω
ρώντας από το στασίδι του, στις 28 Φεβρουά

ριου 1939, τον διαδέχθηκε ο Κωνσταντίνος 
Πρίγγος*, ενώ ο Οικουμενικός Πατριάρχης 
Βενιαμίν ο Α', με Πατριαρχικό Πιττάκιο, τον 
ονόμασε «Επίτιμο Πρωτοψάλτη της Μεγάλης 
του Χριστού Εκκλησίας».

Ιάκωβος ο Νεασκητιώτης. (19ος αι., ακμή: 
1837- 1867).

Μοναχός στο Άγιον Όρος, υμνογράφος 
και μελουργός. Δύο επώνυμοι παρακλη

τικοί κανόνες του έχουν εκδοθεί στον τόμο 
των Ακολουθιών από τον Ιερώνυμο τον Σιμω- 
νοπετρίτη* (1924).
Ο πρώτος «εις τους αγίους, την Μυροφόρον 
του Χριστού Μαρίαν την Μαγδαληνήν, και 
τον Όσιον και θεοφόρον πατέρα ημών Σίμω
να τον Μυροβλύτην», με ακροστιχίδα «Μα
ρίαν και Σίμωνα εν ωδαίς μέλπω' Ιακώβου», 
προς τον «Αρματηλάτην Φαραώ», σε ήχο 
Πλάγιο Δ.
Ο δεύτερος «Κανών Παρακλητικός του Οσί
ου και Θεοφόρου Πατρός ημών Σίμωνος του 
Μυροβλύτου», χωρίς ακροστιχίδα, σε ήχο 
Πλάγιο Δ.
Και οι δύο αυτοί κανόνες περιέχονται στον 
ιδιόγραφο κώδικα του Ιακώβου, υπ’ αριθ. 40, 
του έτους 1868, της Μονής Σίμωνος Πέτρας, 
στις σελίδες 1-12 και 13-23 αντίστοιχα. Ο 
ίδιος κώδικας μας παραδίδει και τους ανεκδό
τους 24 οίκους του Ιακώβου (σελ. 25-37). Οι 
«Οίκοι κατ’ αλφάβητον κδ'» είναι προσόμοιοι 
προς τον Ακάθιστον Ύμνο.
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Ιάκωβος ο Πελοποννήσιος (ή Ιάκωβος ο 
Πρωτοψάλτης). (1740 -1801).

Πρωτοψάλτης, μελουργός και υμνογρά- 
φος, μαθητής του Ιωάννου του Τραπε- 

ζούντιου*, καταγόμενος από την Πελοπόννη
σο. Διακρίθηκε ως πιστός τηρητής του 
«Πατριαρχικού Ύφους»*. Ανήκει στους πρώ
τους μελοποιούς της νεώτερης εποχής και 
βοήθησε σημαντικά στην εξέλιξη της μουσι
κής σημειογραφίας. Έγραψε τροπάρια, το 
αργό Δοξαστάριο, δοξολογίες σε όλους τους 
ήχους, σημαντικές για τη μελέτη της βυζαντι
νής μουσικής και πολλά άλλα.

Ιάκωβος ο Πρωτοψάλτης.
Βλέπε λ. Ιάκωβος ο Πελοποννήσιος.

Ιακώβου, Λουκής. (20ός αι.).

Ιεροψάλτης I. Ναού Αγίου Κασσιανού (Κύ
προς). π.σ.δ.α.

Ιγγλέσης, Ιωάννης (ή Κουτσογιάννης). (Κων
σταντινούπολη, 1930 -).

Πρωτοψάλτης στον I. Ναό Αγίου Δημητρίου 
Αρτης. Άρχισε να ψάλλει από 6 χρονών 

στον Αγιο Στέφανο, στην Κωνσταντινούπολη. 
Σε ηλικία 10 χρόνων ήταν Κανονάρχης στον 
Πατριαρχικό Ναό, έχοντας ως δάσκαλο τον 
Πρωτοψάλτη Κωνστ. Πρίγγο*, ενώ στο αριστε
ρό Αναλόγιο έψαλλε τότε ο Θρ. Στανίτσας*. 
Συνέχισε ως Ιεροψάλτης στο Γεντί Κουλέ και 
πάλι στον Αγιο Στέφανο, μέχρι το 1964, οπότε 
ήλθε στην Ελλάδα και έψαλλε στους I. Ναούς 
Αγίου Κωνσταντίνου Κολωνού, και Ευαγγελί
στριας (Μητροπολιτικός) Πατρών. Γνωρίζει 
ακορντεόν και τρομπόνι, τα οποία έμαθε στην 
Κωνσταντινούπολη.

Ιγνάτιος ο Αντιόχειας.
Βλέπε λ. Ιγνάτιος ο Θεοφόρος.

Ιγνάτιος ο Θεοφόρος. (1ος - 2ος αι.).

Αγιος. Πατριάρχης Αντιόχειας, ο οποίος 
μαρτύρησε στη Ρώμη επί Τραϊανού, κατα- 

σπαραχθείς από άγρια λιοντάρια στην αρένα. 
Ο θάνατός του τοποθετείται γύρώ στα 107, 
νεώτερη όμως έρευνα τείνει να δεχθεί ως

πιθανότερη τη χρονολογία αναμεσα στα ετη 
115 έως 117.
Κατά τη μετάβασή του από τη Συρία στη 
Ρώμη, ο Ιγνάτιος, έγραψε επτά επιστολές, 
απευθυνόμενος σε διάφορες χριστιανικές 
κοινότητες, όπου εκθέτει βασικά στοιχεία της 
χριστιανικής διδασκαλίας, καταδικάζει ορι
σμένες αιρέσεις και συντάσσει για τα μέλη 
των κοινοτήτων κανόνες πειθαρχίας, που 
έχουν ως βάση την απόλυτη υπακοή στον 
Επίσκοπο, ο οποίος θεωρείται σύμβολο της 
ενότητας της Εκκλησίας στη Γη. Ο Ιγνάτιος 
υπήρξε και μεγάλος υμνογράφος και ήταν ο 
πρώτος που εισήγαγε την αντιφωνία* και 
στους δύο χορούς. Η Εκκλησία τιμά τη μνήμη 
του στις 20 Δεκεμβρίου.

Ιγνάτιος ο Κωνσταντινουπόλεως, (πιθανώς 
799-877).

Αγιος. Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, 
γιός του αυτοκράτορας Μιχαήλ Α' του 

Ραγκαβέ, με το κοσμικό όνομα Νικήτας. Εγινε 
μοναχός σε ηλικία 14 χρόνων και επί αυτοκρα- 
τείρας Θεοδώρας ανάκηρύχθηκε Πατριάρχης 
Κωνσταντινουπόλεως (847 - 857). Καθαιρέθη- 
κε, όταν ήρθε σε ρήξη με τον Βάρδα, θείο του 
Μιχαήλ Γ', και ανήλθε στον Πατριαρχικό θρό
νο ο Φώτιος*.
Μετά τη δολοφονία του Βάρδα επανήλθε στο 
θρόνο ο Ιγνάτιος (867), όπου και παρέμεινε 
έως το θάνατό του. Υπήρξε υμνογράφος και 
συνέθεσε διάφορους ασματικούς κανόνες. Η 
μνήμη του τιμάται και από την Ανατολική και 
από τη Δυτική Εκκλησία στις 23 Οκτωβρίου.

Ιδιόμελον.

Τροπάριο με ξεχωριστό μέλος, το οποίο 
δεν τηρεί αυστηρά τον αριθμό των συλλα

βών και τον τόνο της προσωδίας. Τα Δοξαστι
κά και πολλά Στιχηρά είναι ιδιόμελα. Αντίστοι
χα με τα ιδιόμελα της βυζαντινής μουσικής 
ήταν οι Νόμοι* των αρχαίων Ελλήνων.

Ιδιόφωνα.

Κατηγορία μουσικών οργάνων, τα οποία 
παράγουν ήχο από τη δική τους πηγή, 

όπως είναι τα ζίλια*, το κουδούνι*, τα παλαμά-

Ο. ΤΟΛΙΚΑ: ΕΠΙΤΟΜΟ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
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κια*, το σήμαντρο*, το κάντιο* κ.ά. Μπορούν 
να λειτουργήσουν με χτύπημα, πίεση ή τριβή. 
Οι άλλες κατηγορίες των οργάνων είναι τα 
χορδόφωνα*, τα αερόφωνα* και τα μεμβρανό- 
φωνα*.

Ίδρυμα Βυζαντινής Μουσικολογίας.

Ιδρύθηκε το 1970 με απόφαση της I. Συνό
δου της Εκκλησίας της Ελλάδος (ΠΖ' Συνε

δρία της 24-6-1970), με εισήγηση του Μητρο
πολίτου Σερβίων και Κοζάνης Διονυσίου*. Με 
την ίδια απόφαση ορίστηκε διευθυντής του 
Ιδρύματος ο ως άνω Μητροπολίτης και επι
στημονικός συνεργάτης ο Γρ. Στάθης*.
Το Ίδρυμα στεγάζεται στο Μέγαρο της «Απο- 
στολικής Διακονίας» (Ιωάννου Γενναδίου 14, 
Αθήνα) και διοικείται από επτά τακτικά και 
επτά αναπληρωματικά μέλη, με Πρόεδρο τον 
Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος 
Σεραφείμ.
Βασικές επιδιώξεις του Ιδρύματος είναι η 
παρακολούθηση των δραστηριοτήτων επιστη
μονικής έρευνας στη χώρα, η παρακολούθηση 
των εξελίξεων και των κατευθύνσεων της 
Βυζαντινής Μουσικολογίας και η συστηματική 
μουσικολογική σπουδή της Βυζαντινής 
Μουσικής.
Η I. Σύνοδος επεκύρωσε τον Οργανισμό του 
Ι.Β.Μ. στη Συνεδρία της 9-6-1981.
Στη σειρά των εκδόσεων του Ιδρύματος περι
λαμβάνονται: «Τα χειρόγραφα Βυζαντινής 
Μουσικής - Άγιον Όρος» (τρεις τόμοι του Γρ. 
Στάθη), «Η Δεκαπεντασύλλαβος Υμνογραφία 
εν τη Βυζαντινή Μελοποιία», «Η εξήγηση της 
παλαιός Βυζαντινής Σημειογραφίας», «Οι ανα
γραμματισμοί και τα μαθήματα της Βυζαντινής 
Μελοποιίας» κ.ά.
Στις δραστηριότητες του Ιδρύματος ανήκει 
και η έκδοση επτά άλμπουμ (από δύο δίσκους 
το καθένα) βυζαντινής μουσικής στη σειρά 
«Βυζαντινοί και μεταβυζαντινοί Μελουργοί».

Ιεζεκιήλ ο Ιερομόναχος. (19ος αι.)

Μουσικοδιδάσκαλος αγνώστου καταγωγής 
που έζησε στην Κύπρο. Γύρω στο 1818 

εστάλη από τον Αρχιεπίσκοπο Νέας Ιουστινια- 
νής και πάσης Κύπρου Κυπριανό στην Κων

σταντινούπολη, για να διδαχθεί τη νέα μέθοδο 
της βυζαντινής μουσικής από τους τρεις διδα
σκάλους' τον Χρύσανθο Προύσσης*, το Γρη- 
γόριο Λευίτη* και τον Χουρμούζιο τον Χαρτο
φύλακα*. Οταν επέστρεψε στην Κύπρο, το 
1821, εγκαταστάθηκε στην Κάτω Ζώδια, όπου 
εργάστηκε για πολλά χρόνια διδάσκοντας και 
διαδίδοντας το γνήσιο εκκλησιαστικό ύφος σε 
πάρα πολλούς μαθητές.

Ιερακίδης, Αχιλλεύς. (20ός αι.).

Ιεροψάλτης, μαθητής του Θεοδ. Γεωργιά- 
δου*, που υπηρέτησε στον I. Ναό Αγίου Νικο

λάου Τζιβαλή (Κεράτιος Κόλπος). Ηταν μέλος 
του «Τριακονταμελούς Βυζαντινού Εκκλησια
στικού Χορού Κωνσταντινουπόλεως», π.σ.δ.α.

Ιεράρχης.

Ο προϊστάμενος των ιερατικών αρχών σε μια 
περιφέρεια. Επίσκοπος. Μητροπολίτης. Με 

την ονομασία «Τρεις Ιεράρχαι» αναφέρονται οι 
Ιωάννης ο Χρυσόστομος*, Βασίλειος ο Μέγας* 
και Γρηγόριος ο Ναζιανζηνός*, οι τρεις επιφα
νείς Θεολόγοι και Άγιοι, που θεωρούνται και 
προστάτες των Γ ραμμάτων.

Ιερά Σύνοδος.
Βλέπε λ.Σύνοδος.

Ιερατείον.

Το σύνολο των ιερέων μιας θρησκείας, ο 
Κλήρος.

Στη χριστιανική θρησκεία, η έννοια του ιερα
τείου, προήλθε από την εβραϊκή λειτουργική 
αλλά θεμελιώθηκε επί τη βάσει της θεολογι- 
κής και δογματικής επεξεργασίας, που άσκη
σαν οι πρώτοι Πατέρες της Εκκλησίας.
Ο Ιησούς Χριστός είναι ο μέγας και αιώνιος 
Αρχιερέας, Μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων. 
Διάδοχοί του είναι οι Απόστολοι και οι ιερείς.
Οι χριστιανοί ιερείς έχουν δύο βασικά λει
τουργήματα' την προσφορά της αναίμακτης 
θυσίας κατά τη Θεία Ευχαριστία, που συμβολί
ζει τη θυσία του Γολγοθά, και την εξουσία του 
«δεσμείν και λύειν» τα αμαρτήματα των 
ανθρώπων πάνω στη Γ η.
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Ιερώνυμος

Ιερατική Σχολή Άρτης.
Βλέπε λ. Σχολή Άρτης, Ιερατική.

Ιερατικόν.
Βλέπε λ. Λειτουργικόν ή Ιερατικόν.

Ιερεμίας Β' ο Τρανός. (1535 -1595).

Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως (1572 - 
1579,1580 - 1584,1586-1595), από τους 

λαμπρότερους επί τουρκοκρατίας. Μαθή- 
τευσε κοντά στους φημισμένους τότε δασκά
λους Δαμασκηνό Στουδίτη (το επώνυμο δεν 
προέρχεται από τη Μονή Στουδίου) και Θεο
φάνη Ελεαβούλκο. Η πατριαρχία του υπήρξε 
εξαιρετικά ταραγμένη. Δύο φορές ανατράπη
κε και εξορίσθηκε από φατρίες αντιπάλων 
του αρχιερέων, με την υποστήριξη Ελλήνων 
«αρχόντων» ή την εξαγορασμένη συνεργα
σία των τουρκικών αρχών. Παρά τις αντιξοό
τητες ο Ιερεμίας επιτέλεσε μεγάλα έργα: 
αναδιοργάνωσε τη διοίκηση, πλούτισε με νέα 
κτίσματα το Πατριαρχείο και ανόρθωσε τα 
οικονομικά του. Ενίοχυσε την παιδεία, αποκα
τέστησε φιλικούς δεσμούς με τους ηγέτες 
των διαμαρτυρομένων της Γερμανίας και 
εγκαινίασε νέα περίοδο στις σχέσεις του 
Πατριαρχείου με την Εκκλησία της Ρωσσίας 
και τον Τσάρο, πηγαίνοντας εκεί ο ίδιος και 
ιδρύοντας το Πατριαρχείο της Μόσχας. Η 
πατριαρχία του Ιερεμίου αποτελεί προάγγελο 
πνευματικής αναγεννήσεως της Εκκλησίας 
και του Γένους μετά από εκατοντάχρονη 
περίοδο παρακμής (1470 -1570).

Ιερεμίας ο Χαλκηδόνος. (15ος αι.).

Μητροπολίτης Χαλκηδόνος, που έγραψε 
πολλούς ύμνους, οι οποίοι όμως δεν δια

σώθηκαν.

Ιερόθεος ο Αθηνών. (1ος αι.).

Αγιος. Επίσκοπος Αθηνών με μεγάλη μόρ
φωση. Οι συναξαριστές αναφέρουν ότι 

ήταν αρεοπαγίτης και το κήρυγμα του Απο
στόλου Παύλου* τον έκανε Χρισπανό. Αργό
τερα έγινε πρώτος Επίσκοπος Αθηνών, διδά
σκοντας από το θρόνο του τον Χριστιανισμό 
και όρισε διάδοχό του το Διονύσιο Αρεοπαγί

τη*. Σύμφωνα με μαρτυρία του ιδίου του Αγίου 
Διονυσίου του Αρεοπαγίτου, ο Αγιος Ιερόθε
ος παραβρέθηκε στην Κοίμηση της Θεοτόκου 
στα Ιεροσόλυμα την οποία και υμνολόγησε. Η 
Εκκλησία εορτάζει τη μνήμη του στις 4 Οκτω
βρίου.

Ιερόθεος ο Κουκουζέλης. (17ος; αι.).

Κύπριος Ιερομόναχος και μουσικός, ο οποί
ος αναφέρεται στα χειρόγραφα των Μετε

ώρων. Αντέγραψε τον Κώδικα της Μονής της 
Μεταμορφώσεως 538 (αρχή 17ου αι.).

Ιεροκήρυξ.

Εκκλησιαστικός λειτουργός —  κληρικός ή 
λαϊκός —  θεολόγος, ρήτωρ και εμψυχω- 

τής. Στους λόγους του ασχολείται κυρίως με 
την ερμηνεία των ευαγγελικών περικοπών, με 
την εκλάίκευση των θεολογικών νοημάτων 
και με την ανάπτυξη της κεντρικής ιδέας των 
εκκλησιαστικών εορτών.

«Ιεροψαλτική Σάλπιγγα».

Διμηνιαίο ειδησεογραφικό περιοδικό φυλλά
διο της Ενώσεως Ιεροψαλτών Περιοχής 

Αττικής «Θρασύβουλος Στανίτσας». Ιδρύθηκε 
το 1986 στην Αθήνα και διευθύνεται (1992) 
από τον Ηλία Γιουρούκο*, με επιτροπή συντά
ξεως τους Δ. Κόρρα, Β. Αβραμίδη* και Ανδρ. 
Αναστασιάδη*.

Ιερώνυμος ο Μακάριος, (περ. 347 - 419 ή
420).

Πατέρας της Δυτικής Εκκλησίας, σύγχρο
νος τού Αυγουστίνου* και του Αμβροσί

ου* και φίλος του Γρηγορίου του Ναζιανζη- 
νού* και του Γ ρηγορίου Νύσσης*. Σπούδασε 
λατινική φιλολογία, ρητορική και φιλοσοφία, 
έμαθε καλά την ελληνική και πήγε στη Γαλλία, 
όπου σπούδασε θεολογία. Σύντομα τον τρά
βηξε ο μονασπκός βίος και έφυγε πρώτα για 
τους Τρεβήρους και ύστερα (373) στο κοινό
βιο της Ακυληίας.
Από το 375 έως το 378 έζησε ως αναχωρη- 
τής στην έρημο της Χαλκίδος, αρχαίας πόλε- 
ως κοντά στην Αντιόχεια της Συρίας, τελειο
ποιώντας τα ελληνικά και μαθαίνοντας τα
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εβραϊκά. To 380 πήγε στην Κωνσταντινούπο
λη και σύμφωνα με την ερμηνευτική τεχνική 
του Ωριγένη* που γνώρισε εκεί, έγραψε σχό
λια στους Ψαλμούς*, στον Εκκλησιαστή*, στα 
βιβλία των Προφητών, στο Ευαγγέλιο του 
Ματθαίου* και σε τέσσερις επιστολές του 
Αποστόλου Παύλου*.
Το 382 επέστρεψε στη Ρώμη και κατά προτρο
πή του Πάπα Δαμάσου άρχισε την αναθεώρηση 
της μεταφράσεως της Καινής Διαθήκης (Itala). 
Το 386 ξαναγύρισε στην Ανατολή και συνέχισε 
τις βιβλικές του μελέτες. Επειδή δεν τον ικανο
ποιούσε η μετάφραση των Εβδομήκοντα, επι
χείρησε μετάφραση στη λατινική ολόκληρης 
της Βίβλου από το πρωτότυπο εβραϊκό και αρα- 
μαικό. Η μετάφραση αυτή, γνωστή ως Vulgata, 
συνάντησε στην αρχή την αντίδραση του 
Αυγουστίνου, αλλά ανακηρύχθηκε από τη Σύ
νοδο του Τριδέντου κανονικό κείμενο της 
Δυτικής Εκκλησίας. Αλλά έργα του είναι το 
Χρονικόν, Βίοι επιφανών ανδρών, επιστολές 
και πολλοί ύμνοι.

Ιερώνυμος ο Σιμωνοπετρίτης. (1871 - 1957).

Αρχιμανδρίτης, Καθηγούμενος της Μονής 
Σίμωνος Πέτρας του Αγίου Όρους και 

μελουργός. Ο Ιερώνυμος συγκέντρωσε τα 
γνωστά υμνογραφικά κείμενα και συνέθεσε 
νέα προς αναπλήρωση των ελλειπόντων, 
ώστε να καταρτίσει τις απαραίτητες Ακο
λουθίες στην Ιερά Μονή που έκτισε «επί 
πέτραν» ο Όσιος Σίμων. Στον τόμο αυτό, 
«Ακολουθίαι», περιέλαβε και τις αντίστοιχες 
ακολουθίες προς ύμνηση της Αγίας Μαρίας 
της Μαγδαληνής της οποίας τη μνήμη εορτά
ζει η Μονή Σίμωνος Πέτρας.
Στην ίδια έκδοση, σημείωση του Ιερωνύμου 
μας πληροφορεί ότι «οι οκτώηχοι κανόνες, 
εφιλοπονήθησαν τω σωτηρίω έτει αω .... εις 
αντικατάστασιν των αρχαίων». Η σειρά των 
κανόνων περιέχεται σε αυτόγραφο κώδικα 
του Ιερωνύμου, αλλά και σε άλλους κώδικες 
της Μονής.
Μαζί με την εκτύπωση των Ακολουθιών, το 
1924, ο Ιερώνυμος εξέδωσε σε ξεχωριστό 
τεύχος, και έναν άλλο κανόνα «Παρακλητι

Ιερώνυμος

κόν, εις τους Αγίους Μαρίαν την Μαγδαλη- 
νήν, Σίμωνα τον Μυροβλύτην και τον Όσιον 
Ιερώνυμον, φιλοπονηθέντα υπό Ιερωνύμου 
μοναχού Σιμωνοπετρίτου εν έτει 1896». Οι 
ακροστιχίδες στον κανόνα είναι «Θερμοί προ- 
στάται δεινοίς εμοί φάνητε» και στα θεοτοκία 
μεγαλυνάρια «Ιερώνυμος». Ψάλλονται σε ήχο 
Πλάγιο Δ, προς τον «Αρματηλάτην Φαραώ».

Ιερώνυμος ο Τραγουδιστής. (16ος αι.).

Κύπριος μουσικός, γνώστης της βυζαντινής 
και της ευρωπαϊκής μουσικής. Σπούδασε 

στη Βενετία, στη Σχολή του Τζιοζέφφε Τζαρ- 
λίνο και στο Γυμνάσιο της Πάδουας. Το χειρό
γραφο 240 της Μονής Λειμώνος Λέσβου ανα
φέρει ότι ο Ιερώνυμος έγραψε και συνέθεσε 
δύο Θεοτοκία και ένα Χερουβικό. Τα έργα του 
σώζονται στο υπ’ αριθμ. 1764 χειρόγραφο του 
Σινά.
Έγραψε και «Μουσικήν Θεωρίαν», που αφιέ
ρωσε σ’ ένα καρδινάλιο, του οποίου το όνομα 
δεν αναφέρεται. Η Θεωρία αυτή μελετήθηκε 
από τον Αμερικανό Καθηγητή Όλιβερ Στράν- 
γκ, ο οποίος έγραψε ότι αποτελεί την πιο 
σημαντική πηγή του 16ου αιώνα σχετικά με 
τις πρακτικές θεωρίες της Βυζαντινής και Ιτα
λικής μουσικής, αυτής της εποχής.

Ιερωσύνη.

Μυστήριο της Χριστιανικής Εκκλησίας, 
η λεγάμενη «χειροτονία», διά του οποί

ου ο μετέχων γίνεται λειτουργός της θρη
σκείας.
(2) Γ ενικά με τη λέξη Ιερωσύνη, αναφερόμα
στε στο σύνολο των ιερέων, στο ιερατείο.

Ιλάριος ο Πικτάβου (σημερ. Πουατιέ) (315 - 
365 περ.).

Αγιος της Δυτικής Εκκλησίας. Γνώστης της 
ελληνικής και λατινικής γλώσσας. Καταγό

μενος από ειδωλολατρική εικογένεια, βαπτί- 
σθηκε Χριστιανός και το 350 χειροτονήθηκε 
Επίσκοπος Πικτάβου (Πουατιέ). Σφοδρός αντί
παλος του αρειανισμού, έγραψε εξηγητικά, 
δογματικά και πολεμικά έργα, από τα οποία 
σημαντικότερο είναι το Περί Αγίας Τριάδος (De

Ιλάριος
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Trinitate) σε 12 βιβλία, όπου υποστηρίζει την 
θεότητα και το ομοούσιον του Υιού. Ο Ιλάριος 
είναι ο πρώτος που εισήγατε το ιερό μέλος ση 
Δύση.

Ιλαρίων ο Ξενοφωντινός. (1877 -1940).

Υμνογράφος από τον Οφρόνειον των Δαρ- 
δανελλίων, που έγινε Μοναχός το 1898 

(κατά κόσμον,· Γρηγόριος Διούνης) στην Ιερά 
Μονή Ξενοφώντος. Οι κανόνες, που έγραψε 
σε διαφόρους Αγίους, σώζονται σε δύο τόμους, 
στην Καλύβη των Αγίων Αποστόλων. Τα χειρό
γραφά του φέρουν ημερομηνία 10/7/1929.

Ινδικτος. Και Ινδικτιών (-ώνος).

Χρονολογική μονάδα στην Εκκλησία, 
σημαίνουσα την αρχή του εκκλησια

στικού έτους, την 1η Σεπτεμβρίου.
(2) Κύκλος δεκαπέντε ετών, όπου το κάθε 
έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου (Αθανάσιος 
2 ,727Α, Κύριλλος 377Β).

Ιουδήθ ή Ιουδείθ.

Ιστορικό βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, που 
αναφέρεται στην ομώνυμη Εβραία ηρωίδα. 

Είναι γραμμένο στην εβραϊκή ή στην αραμαϊκή 
και διασώθηκε στην ελληνική μετάφραση.

Ιουστινιανός ο Μέγας. (6ος αι.).

Βυζαντινός αυτοκράτορας από τους μεγα
λύτερους (527 - 565), η ξεχωριστή προ

σωπικότητα του οποίου αποκαλύπτεται σε 
όλους τους τομείς. Δημιουργός μνημειώδους 
νομοθετικού έργου (Νεαρές), διώκτης των 
αιρετικών, συνδεδεμένος με το σημαντικότε
ρο καλλιτεχνικό επίτευγμα του Βυζαντίου —  
πρότυπο της κατοπινής βυζαντινής αρχιτε
κτονικής —  την Αγία Σοφία. Επίσης, υμνο- 
γράφος, στον οποίο αποδίδεται ο ύμνος «Ο 
μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού».

Ιουστίνος ο Σιμωνοπετρίτης.

Σύγχρονος Ιερομόναχος στη Μονή Σίμωνος 
Πέτρας στο Άγιον Όρος, ο οποίος έκανε 

την έρευνα στη χειρόγραφη παράδοση των 
βιβλιοθηκών των Ιερών Μονών και Σκητών του 
Αγίου Ορους, αποκαλύπτοντας μια σειρά Αγιο
ρειτών υμνογράφων του 18ου - 19ου αι..

Ιουστίνος ο Φιλόσοφος. (110 - 167).

Αγιος. Γεννήθηκε από εθνικούς γονείς και 
σπούδασε φιλοσοφία. Αργότερα ακολού

θησε τη φιλοσοφία του Πυθαγόρα και του 
Πλάτωνα και τελικά κατέληξε στη μελέτη των 
Αγίων Γ ραφών, όπου, όπως ο ίδιος αναφέρει, 
βρήκε την πραγματική αλήθεια. Ασπάστηκε 
τον Χριστιανισμό και δίδαξε τη θρησκεία του 
σε διάφορες πόλεις καταλήγοντας στη Ρώμη, 
όπου ίδρυσε δική του Σχολή, στην οποία φοί
τησε και ο Τατιανός. Μαρτύρησε επί Ιαννίου 
Ρουστίκου, δι’ αποκεφαλισμού, με έξι ακόμη 
Χριστιανούς, την 1η Ιουνίου του 167, και η 
ημερομηνία αυτή ορίστηκε από την Εκκλησία 
για τον εορτασμό της μνήμης του. Ο Ιουστί
νος έγραψε πολλά έργα αποκρούοντας τον 
εθνικισμό, τον ιουδαϊσμό και τις αιρέσεις. 
Εγραψε ύμνους, και συνέγραψε βιβλίο με τον 
τίτλο Ψάλτης, το οποίο δυστυχώς χάθηκε.

Ιππόλυτος ο Ιερομάρτυς. (2ος αι. - 220).

Αγιος. Εκκλησιαστικός συγγραφέας και υμνο- 
γράφος, που αναφέρεται από τους συναξα

ριστές ως Πάπας της Ρώμης επί Κλαυδίου Β'. 
Είχε μεγάλη και ποικίλη μόρφωση, συγγραφική 
ικανότητα και διακρίθηκε για τους άθλους του 
υπέρ της χριστιανικής πίστης. Μαθητής του 
Ειρηναίου*, έγραψε ωδές και «ύμνους εναντίον 
των αιρέσεων»* της εποχής του, δοξάζοντας 
τον Χριστό, που δυστυχώς χάθηκαν. Η μνήμη 
του εορτάζεται στις 30 Ιανουάριου.

Ισίδωρος ο Πηλουσιώτης. (360 - 435).

Εκκλησιαστικός συγγραφέας και μελωδός, 
μαθητής του Ιωάννου του Χρυσοστόμου*, 

που αποσύρθηκε νωρίς σε μονή κοντά στο 
Πηλούσιον όρος. Οι 2.000 περίπου σωζόμε- 
νες Επιστολές του (χάθηκαν άλλες 1.000 
περίπου) αποτελούν σημαντική πηγή πληρο
φοριών. Στις Επιστολές αυτές, οι οποίες 
απευθύνονται σε πρόσωπα διαφόρων βαθμι
δών πολιτικής και εκκλησιαστικής εξουσίας, 
πραγματεύεται κυρίως θαύματα της Αγίας 
Γ ραφής. Είναι σύντομες, με ωραίο ύφος και 
θεωρούνται πρότυπα βυζαντινής επιστολο
γραφίας. Ανακηρύχθηκε Άγιος και από την 
Ανατολική και από τη Δυτική Εκκλησία και η
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μνήμη του εορτάζεται στις 4 Φεβρουάριου. 

Ίσον.

Ενας κύριος φθόγγος της κλίμακας (ήχου) 
της βυζαντινής μουσικής —  πρώτη, τέταρ

τη και πέμπτη βαθμίδα —  ο οποίος κρατιέται 
κατά τη διάρκεια μιας μελωδικής γραμμής και 
μετακινείται σε άλλον κύριο φθόγγο, ανάλογα 
με την περίπτωση. Το Ίσον αποτελεί το μονα
δικό αρμονικό στοιχείο της βυζαντινής μουσι
κής, που υπήρξε πάντοτε μονόφωνη. (Βλέπε 
σχετ. Πίνακα Επιμέτρου σελ. 460).

Ισότης.

Η επαναλαμβανόμενη εκφώνηση ενός και 
του αυτού φθόγγου, π.χ. Πα Πα Πα, που 

δεν είναι ούτε ανάβαση* ούτε κατάβαση*. Ονο
μάζεται και «ταυτοφωνία».

Ισότητος σημείον.

Σημείον ισοφωνίας (χαρακτήρας ποιότη- 
τος), που είναι μόνο ένα, το Ισον*.

Ισοτονία - Ισότονοι φθόγγοι.

Ισοτονία είναι η ταυτοφωνία' όρος που χρη
σιμοποιούσαν μερικοί συγγραφείς για την 

ομοφωνία*.

Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Ιωάννου του 
Προδρόμου Καλλονής. Εψαλλε σε πανηγύ- 
ρεις Ιερών Ναών, σε πολλές περιοχές της 
Ελλάδος διευθύνοντας το Χορό του Συλλό
γου Ιεροψαλτών. Το 1992 έλαβε το δίπλωμα 
βυζαντινής μουσικής από το Δημοτικό Ωδείο 
Αχαρνών και ήδη διδάσκει στη Σχολή Βυζαντι
νής Μουσικής της I. Μητροπόλεως Μηθύ- 
μνης. Έχει εκδόσει κασσέτες με ύμνους βυ
ζαντινής μουσικής.

Ιωακείμ Γ'. (1834 -1912).

Οικουμενικός Πατριάρχης (Κωνσταντι
νουπόλεως), πρώην Μητροπολίτης Βάρ- 

νης (1864) και κατόπιν Θεσσαλονίκης. Εξελέγη 
δύο φορές Πατριάρχης (1878 - 1882 και 1901 - 
1912), αφήνοντας βαθιά τα ίχνη της διαβάσεώς 
του από τον Οικουμενικό Θρόνο. Ανάμεσα στα 
έργα του περιλαμβάνονται η ανασύσταση του 
πατριαρχικού τυπογραφείου, η ίδρυση του επι
σήμου δημοσιογραφικού οργάνου του Πατριαρ
χείου («Εκκλησιαστική Αλήθεια» 1880 - 1923), η 
θεμελίωση του νέου λαμπρού μεγάρου της 
Μεγάλης του Γένους Σχολής και η συμβολή 
του στη σύσταση εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, 
όπως είναι η Πατριαρχική Μουσική Σχολή του 
Φαναριού κ.ά.

Ιωακείμ, Παναγιώτης. (Καλλονή Λέσβου, 1951 -).

Ιερέας, Πρωτοψάλτης και Καθηγητής βυζαν
τινής μουσικής. Πήρε τα πρώτα μαθήματα 

βυζαντινής μουσικής σε ηλικία 12 χρόνων, 
κοντά στον Μιχάλη Καρύκα*. Σε ηλικία 14 χρό
νων, ανέλαβε Λαμπαδάριος στον Μητροπολι- 
τικό Ναό της I. Μητροπόλεως Μηθύμνης και 
σε ηλικία 17 χρόνων Πρωτοψάλτης, συνεχί
ζοντας μαθήματα με τον ίδιο δάσκαλο. Σπού
δασε στην Ανωτέρα Ιερατική Σχολή Αθηνών, 
ψάλλοντας ως Λαμπαδάριος στον I. Ναό Αγίου 
Σπυρίδωνος Πειραιώς, με Πρωτοψάλτη τον 
Αθ. Πέττα*, κοντά στον οποίο διδάχθηκε το 
«Πατριαρχικόν Ύφος»*. Στο διάστημα των 
σπουδών του συμμετέσχε στις Χορωδίες του 
Αθ. Πέττα και του Θ. Βασιλικού*. Επίσης προ- 
σεφοίτησε στον Σύλλογο Κωνσταντινουπολι- 
τών, κοντά στον Θρ. Στανίτσα*. Από το 1976, 
Πρεσβύτερος και Ιερατικός Προϊστάμενος του

Ιωακείμ ο Ρόδιος. (18ος αι.)

Ιερομόναχος, μαθητής του Ιωάννου του Τρα- 
πεζούντιου*. Μελοποίησε, μαθήματα του 

παπαδικού μέλους.

Ιωακείμ ο Χαρσιανίτης. (Πρώτο μισό του 15ου 
αιώνα).

Μοναχός καιΔομέστικος Σερβίας, ο παλαι- 
ότερος γνωστός Ελληνας μελωδός των 

Νοτίων Σλάβων (Σέρβων). Τα έργα του είναι 
διασκορπισμένα σε διαφόρους κώδικες, από 
τον 15ο αιώνα και εξής: κώδικας Ιβήρων αριθ. 
1120 (1458 - αυτόγραφο του Μανουήλ Χρυσά- 
φη*), ΕΒΕ 917 (16ος αι.), Βατοπεδίου 1495 
(15ος αι.) και ΕΒΕ 2401 (15ος αι.). Ο Ιωακείμ 
έζησε στη Μονή Χαρσιανίτου της Κωνσταντι
νουπόλεως, η οποία μετά την άλωση κατα
στράφηκε και οι μοναχοί της αιχμαλωτίστηκαν 
από τους Τούρκους. Πριν από την άλωση
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όμως, πολλοί Έλληνες πρόσφυγες κατέφυγαν 
στη Σερβία και ίσως αυτό έκανε και ο Ιωακείμ. 
Μερικά χρόνια μετά την ανακάλυψη του Ιωα
κείμ του Χαρσιανίτου, Δομεστίκου Σερβίας, ο 
Ανδρ. Γιακόβλεβιτς* ανακάλυψε στη βιβλιοθή
κη της Μονής Βατοπεδίου, το 1970, τα έργα 
του μελωδού Ιωάννου του Χαρσιανίτου, μονα
χού και Δομεστίκου Σερβίας. Η εντύπωση του 
Γ ιακόβλεβιτς ότι πρόκειται για δύο διαφορετι
κά πρόσωπα άλλαξε έπειτα από εντατική 
έρευνα. Πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο, για 
τον ίδιο μελωδό, ο οποίος ονομαζόταν πιθα
νώς Ιωάννης ως λαϊκός, και με την προσχώρη
σή του στο μοναχισμό ονομάστηκε Ιωακείμ.
Τα έργα του είναι τόσο σημαντικά, ώστε μετα
γράφονταν όχι μόνο στο Βυζάντιο και στη 
Σερβία αλλά και στη Μολδαβία, ενώ ο ίδιος 
υπήρξε εξαιρετικά σημαντικό πρόσωπο στις 
βυζαντινοσλαβικές σχέσεις.

Ιωάννης Αριστείδης ο Ηπειρώτης. (19ος αι.)

Πρωτοψάλτης της «Παναγίας των Ξένων» 
στην Κέρκυρα, ο οποίος διδάχθηκε τη 

βυζαντινή μουσική στο Αγιον Όρος. Λέγεται 
ότι συνεργάσθηκε με τον Νικόλαο Μάντζαρο* 
στην Ορθόδοξη Λειτουργία του (1834), που 
γράφτηκε για τη χειροτονία του Μητροπολί
του Κερκύρας, Χρυσάνθου Μαρκέλλου.

Ιωάννης Δυσικός ο Γλυκαιώτης. (περ. 1260/70- 
περ. 1340/50).

Μελωδός από την πόλη Γλυκύ της Θεσπρω
τίας (από όπου το όνομά του). 

Μνημονεύεται στον Βατοπεδινό κώδικα 1495 
(15ος αι.). Ο παλαιότερος κώδικας, στον οποίο 
τον συναντάμε, είναι ο ΕΒΕ 2458 (1336) δίπλα 
στο στίχο του πολυελέου «Ευλογήσατε τον 
Κύριον». Ο Γλυκαιώτης Δυσικός, πλάι στο 
όνομα του οποίου υπάρχει ο όρος «βουλγά- 
ρα», εμφανίζεται και στους στίχους των πο
λυελέων άλλων κωδίκων.

Ιωάννης ο Βυζάντιος. (; -1866).

Πρωτοψάλτης και μελοποιός, μαθητής του 
Θεοδώρου Συμεών* του Κοντού. Διετέ- 

λεσε Πρωτοψάλτης στη Μεγάλη Εκκλησία και

δίδαξε στη Μεγάλη του Γένους Σχολή. Έγρα
ψε καλοφωνικούς ειρμούς, τον τετράτομο 
Πανδέκτη, ωδές σε πατριάρχες, κανόνες 
δεσποτικών και θεομητορικών εορτών και 
εξέδωσε το Αναστασιματάριο, το Ειρμολόγιο 
και τα χερουβικά και κοινωνικά του Πέτρου 
του Πελοποννησίου*.

Ιωάννης ο Γλυκύς. (10ος αι.).

Μελωδός και υμνογράφος, που πρώτος 
μελοποίησε τα δογματικά του Ιωάννου 

του Δαμασκηνού*, τα Ενδεκα Εωθινά του 
Λέοντος του Σοφού* κατά το παλαιό ή αργό 
Στιχηράριο, που ερμήνευσε ο Πέτρος ο 
Πελοποννήσιος*. Υπήρξε ποιητής Οίκων και 
έγραψε μία μικρή Προπαίδεια κατά το αργό 
στιχηραρικό είδος (ήχος Α), για να γυμνάζον
ται οι αρχάριοι στο διατονικό γένος. Τα 
μελουργήματα του Ιωάννου μεταφέρθηκαν 
από την αρχαία παρασημαντική στη νέα.

Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ο επονομαζόμενος 
Χρυσορρόας. (676 - 756).

Αγιος. Μοναχός στη Μονή του Αγίου Σάβ
βα* των Ιεροσολύμων, θεολόγος, διδάσκα

λος και υμνογράφος, από τους μεγαλύτερους 
της Ανατολικής Εκκλησίας. Οι χρονολογίες 
της γεννήσεως και του θανάτου του δεν είναι 
απόλυτα εξακριβωμένες και μπορούν να κυμαί
νονται με διαφορά μέχρι περίπου τριάντα χρό
νων. Πολυγραφότατος και με ευρύτατες γνώ
σεις, άφησε τεράστιο συγγραφικό έργο. Τα 
συγγράμματά του διακρίνονται σε ερμηνευτι
κά, όπου περιλαμβάνονται και σχόλια στις Επι
στολές του Παύλου, ηθικά και αντιρρητικά 
(εναντίον διαφόρων αιρέσεων).
Έγραψε επίσης ομιλίες, βίους Αγίων και 
εγκώμια. Το σπουδαιότερο όμως από τα έργα 
του θεωρείται η Πηγή Γνώσεως, που μετα
φράστηκε στα Λατινικά και είχε μεγάλη επί
δραση στους μεταγενέστερους θεολόγους, 
τόσο στην Ανατολή όσο και στη Δύση. 
Λαμπρή και σπουδαία υπήρξε η συμβολή του 
Ιωάννου του Δαμασκηνού στην εκκλησιαστική 
ποίηση και μουσική. Έγραψε πολυάριθμους 
κανόνες, σε ιαμβικό μέτρο, καθόρισε τους
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οκτώ ήχους της εκκλησιαστικής μουσικής και 
δημιούργησε τον «Οκτώηχο», που είναι μία 
κωδικοποίηση των ύμνων του έτους στους 
οκτώ ήχους. Στον Δαμασκηνό, τέλος, αποδί
δεται η συγγραφή του έργου Βίος Βαρλαάμ 
καί Ιωάσαφ, που είχε πολύ μεγάλη διάδοση 
στο Βυζάντιο. Η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του 
στις 4 Δεκεμβρίου.

Ιωάννης ο Ευαγγελιστής. (1ος αι.).

Οι πληροφορίες για τη ζωή του Ιωάννου 
προέρχονται από ευαγγελική πηγή. Είναι 

γνωστός και ως Ιωάννης ο Θεολόγος. Γιός του 
Ζεβεδαίου και αδελφός του Ιακώβου, υπήρξε ο 
σημαντικότερος μάρτυρας της ζωής του Ιησού 
και ο μόνος από τους άνδρες μαθητές που 
ήταν παρών τη στιγμή του θανάτου Του στο 
Σταυρό. Σύμφωνα με την παράδοση, ο Ιωάννης 
εξορίστηκε στην Πάτμο, όπου πέθανε σε πολύ 
μεγάλη ηλικία.
Ανάμεσα στα έργα τα οποία του αποδίδονται, 
περιλαμβάνονται το τέταρτο Ευαγγέλιον (το 
κατά Ιωάννην, με το οποίο δίνει στους ανθρώ
πους τις αλήθειες της λύτρωσης «διά του 
Σταυρού» και της Ανάστασης, κηρύσσοντας 
τον Θεόν Ιησού), τρεις Επιστολές, όπου κατα
πολεμά τις πρώτες αιρέσεις, και η Αποκά- 
λυψις*, όπου περιγράφει την εξουσία του Θεού 
πάνω στον άνθρωπο, τη σύγκρουση του καλού 
και του κακού στον κόσμο και τη λύτρωση του 
κόσμου μέσα από τη θυσία του Ιησού, ο οποίος 
νίκησε το Σατανά.
Η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του στις 26 Σεπτεμ
βρίου (Μετάστασις) και στις 8 Μαΐου (Σύναξις).

Ιωάννης ο Ευχαΐτων (ή Μαυρόπους). (11ος αι.).

Βυζαντινός λόγιος και ποιητής, του οποίου 
η δεύτερη επωνυμία οφείλεται στο χρώμα 

των ποδιών του. Σπούδασε ρητορική, λογική, 
μεταφυσική, ηθική, μαθηματικά, φυσική, νομικά 
και λατινικά. Συνέταξε τη Νεαρά τη σχετική με 
τη λειτουργία της Νομικής Σχολής, επί Κων
σταντίνου Μονομάχου, και δίδαξε φιλοσοφία 
στη Φιλοσοφική Σχολή, μέχρι που διορίστηκε 
Μητροπολίτης Ευχαΐτων της Μ. Ασίας. Ενδια
φέρθηκε για τη βελτίωση της εκκλησιαστικής

μουσικής και είναι αυτός που θέσπισε τον από 
κοινού εορτασμό των Τριών Ιεραρχών. 
Δάσκαλος του Μιχαήλ Φελλού*, έγραψε —  
εκτός από ποιήματα και επιγράμματα —  πολ
λούς εκκλησιαστικούς ύμνους και μελοποίη
σε τη Λιτή διαφόρων Αγίων, όπως των Τ ριών 
Ιεραρχών, του Αγίου Γεωργίου, της Κοιμήσε
ως της Θεοτόκου κ.ά.

Ιωάννης ο Κορώνης.
Βλέπε λ. Ξένος-Ιωάννης ο Κορώνης.

Ιωάννης ο Λίνδιος.
Βλέπε λ. Ιωάννης ο Μύρων.

Ιωάννης ο Μύρων (ο Λίνδιος). (αρχές 18ου 
αι. 1795).

Μοναχός και Ιεροκήρυκας από τη Λίνδο.
Επίσκοπος της Αρχιεπισκοπής Μύρων. 

Συνέγραψε σημαντικό αριθμό έργων, που 
φέρονται υπό το όνομα Ιωάννης ο εκ Λίνδου ή 
Ιωάννης ο Λίνδιος. Αυτά είναι: εξήγηση του 
«Άσματος των Ασμάτων», «Αποστολική Σαγή
νη», απόδοση στο νεοελληνικό ιδίωμα των 65 
πρώτων ομιλιών του Ιωάννου του Χρυσοστό
μου* στην Γένεση, «Ερμηνεία του Μεγάλου 
Κανόνος», Επιστολές και «Ορθόδοξη Ομολο
γία Πίστεως». Πέθανε στη Ρουμανία.

Ιωάννης ο Ξενοφωντινός. (19ος αι.)

Από τους σημαντικότερους ιεροψάλτες της 
Μονής Ξενοφώντος του Αγίου Ορους. Τ ο 

1880 καλλιγράφησε το Αναστασιματάριον, 
χειρόγραφη ανθολογία, που φέρει σήμερα 
τον αριθμό 179 στον κατάλογο χειρογράφων 
της Μονής.

Ιωάννης ο Πλουσιαδηνός (ή Κουκουμάς).
(10ος αι.).

Σημαντικός μουσικός, ο οποίος μελοποίησε 
διάφορα αργά μελουργήματα. Συνέγραψε 

Θεωρητικόν της Μουσικής, όπου αναφέρεται 
στα μουσικά σημεία, στη μετροφωνία και στους 
ήχους. Δημιούργησε επίσης το Μέγα Ίσον, με 
τίτλο «Μέθοδος Ιωάννου του Πλουσιαδηνού», 
μια μικρότερη Προπαίδεια σε οκτώηχο με τίτλο 
«Μέθοδος Αγιορείτικη», για να γυμνάζονται οι
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αρχάριοι μαθητές, και ένα Τροχό της Μουσι
κής με τίτλο «Η σοφωτάτη Παραλλαγή», που 
μεταφέρθηκε μαζί με τα άλλα έργα από την 
αρχαία στη νέα παρασημαντική.

Ιωάννης ο Σχολαστικός. (6ος αι.).

Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως (565 - 
577), πρώην Αντιόχειας, στον οποίο απο

δίδεται η ποίηση του Χερουβικού Ύμνου*, 
ενώ κατά άλλους αποδίδεται στον Ιωάννη 
τον Χρυσόστομο*.

Ιωάννης ο Τραπεζούντιος. (18ος αι.)

Πρωτοψάλτης της Αγίας Σοφίας στην Κων
σταντινούπολη και άριστος μουσικός, 

μαθητής του Χαλάτζογλου*. Παρατηρώντας 
τη δυσκολία της μουσικής σημειογραφίας, 
προέτρεπε τους συγχρόνους του μουσικούς 
στην εξεύρεση απλούστερου και μεθοδικότε
ρου συστήματος γραφής. Στα αργά πασαπνο- 
άρια, στους πολυελέους, στις δοξολογίες, 
στα χερουβικά, στα κοινωνικά κ.ά., που συνέ
θεσε ο ίδιος, μεταχειρίστηκε διαφορετικό τρό
πο γραφής με πιο επεξηγηματική μορφή. Τον 
ίδιο τρόπο, με μεγαλύτερη απλούστευση, 
μεταχειρίστηκε ο μαθητής του Πέτρος ο 
Πελοποννήσιος*.

Ιωάννης ο Χρυσόστομος (345 - 407).

Αγιος. Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, 
από τους μεγαλύτερους εκκλησιαστικούς 

ρήτορες όλων των εποχών, και ο πολυγραφότε- 
ρος από τους Πατέρες της Εκκλησίας. Πρόωρα 
ορφανός από πατέρα, ανατράφηκε με ιδιαίτερη 
επιμέλεια από τη μητέρα του Ανθούσα. Σπούδα
σε πρώτα ρητορική στη Σχολή του Έλληνα 
σοφιστή και ρήτορα Λιβάνιου και στη συνέχεια 
στη Θεολογική Σχολή του Διοδώρου, Επισκό
που Ταρσού. Μετά από κάποιο διάστημα ασκητι
κής ζωής σε έρημο της Συρίας, χειροτονήθηκε 
Διάκονος και το 386 Ιερέας. Η εκκλησιαστική 
του δράση ήταν μεγάλη και η δημοτικότητά του 
ως ιεροκήρυκος τεράστια. Το 397 ανέβηκε στον 
πατριαρχικό θρόνο της Κωνσταντινουπόλεως, 
όπου οι σαφείς υπαινιγμοί του για την άτακτη 
ηθικώς ζωή διαφόρων υψηλών προσώπων τον

έφεραν σε αντίθεση ακόμα και με την ίδια την 
αυτοκράτειρα Ευδοξία, η οποία τον εξόρισε δύο 
φορές. Η πρώτη εκθρόνισή του έγινε το 403' 
όμως δεν εκράτησε πολύ διότι ένας σεισμός, 
που συνέβη το ίδιο βράδυ, θορύβησε τη δεισιδαί- 
μονα Ευδοξία και τον ανακάλεσε αμέσως στην 
Κωνσταντινούπολη. Νέες όμως προστριβές με 
την αυτοκράτειρα κατέληξαν στην οριστική απο
μάκρυνσή του από το θρόνο το 404. Στη δεύτε
ρη εξορία δεν άντεξε τις κακουχίες και πέθανε 
το 407 στα Κόμανα της Αρμενίας. Το τεράσιο 
συγγραφικό του έργο περιλαμβάνει, πολυάριθ
μες θεολογικές πραγματείες, από τις οποίες 
περίφημη είναι η Περί ιερωσύνης, επιστολές 
προς διάφορα πρόσωπα, από τις οποίες σώθη
καν 238, κ.ά. Το επίθετο όμως «Χρυσόστομος», 
που του εδόθη τον 6ο αι., οφείλεται κυρίως 
στους λόγους που κατά καιρούς έγραψε και εξε- 
φώνησε. Από αυτούς ξεχωρίζουν 21 λόγοι Εις 
ανδριάντας και δύο Προς Ευτρόπιον. Πέραν 
των ανωτέρων, ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, 
υπήρξε και Υμνογράφος. Έγραψε ύμνους και 
ωδές εναντίον των Αρειανών (βλέπε λ. Ύμνοι 
εναντίον των Αιρέσεων), σ' αυτόν δε αποδίδε
ται η αύξηση και επέκταση των Αναστάσιμων 
αντιφώνων των Αναβαθμών. Ακόμη, συνέστησε 
λιτανείες και καθιέρωσε παννυχίδες για τις 
οποίες συνέταξε σύντομα άσματα προς την 
Αγία Τριάδα, τα οποία όμως δεν διασώθηκαν. 
Έργο του είναι επίσης το κείμενο της Θ. Λει
τουργίας που τελείται κάθε Κυριακή στους 
ναούς. Η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του στις 13 
Νοεμβρίου και τη μνήμη της ανακομιδής των λει
ψάνων του στις 27 Ιανουάριου.

Ιωαννίδης, Αδαμάντιος. (; - 1886).

Μουσικοδιδάσκαλος, μαθητής του Ζαφειρι
ού Ζσφειρόπουλου*. Δίδαξε στο Διδα

σκαλείο Αθηνών και εργάστηκε στον Εκκλη
σιαστικό f Ιουσικό Σύλλογο Αθηνών. Εξέδωσε 
μελέτη για την εκκλησιαστική μουσική.

Ιωαννίδης, Απελλής. (20ός αι.).

Ιεροψάλτης, μαθητής του Θεοδ. Γεωργιά- 
δου*, σημανπκός ισοκρατητής. Υπηρέτησε 

στη Θεσσαλονίκη.
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Ιωαννίδης, Δημήτριος. (1940 -).

Πρωτοψάλτης και δάσκαλος της βυζαντινής 
μουσικής, γόνος Πρωτοψαλτών επί τρεις 

γενιές. Τα πρώτα μαθήματα βυζαντινής μουσι
κής, έλαβε από τον πατέρα του και σε ηλικία 10 
ετών έψαλλε στο Βυζαντινό Χορό της Μητρο- 
πόλεως Αθηνών, υπό τον Σπ. Περιστέρη* Το 
1978, συνέστησε «Φροντιστήριο Ιεροψάλτου» 
στον Πειραιά, μέχρι το 1983, όπου και δίδασκε. 
Το 1986 ίδρυσε τον Σύλλογο Διασώσεως και 
Διαδόσεως της Εθνικής Παραδοσιακής μας 
Μουσικής «Οι Υμνωδοί», του οποίου είναι Πρό
εδρος και διευθυντής του Βυζαντινού του Χο
ρού. Σήμερα παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα 
βυζαντινής μουσικής. Έγραψε: «Θεωρία και 
Πράξις της Βυζαντινής Μουσικής» και το 1986 
εξέδωσε την εργασία του «Η Χρονική Αγωγή 
στα διάφορα μαθήματα της Βυζαντινής Υμνολο
γίας». Επίσης έχει συνθέσει: 13 Αργές Δοξολο
γίες και 18 Σύντομες, Τρισάγια - Δύναμις σε 
όλους τους ήχους, Χερουβικά, Λειτουργικά, 35 
«Αξιόν Εστί», 6 «Την γαρ Σην Μήτραν», 30 
Πολυελέους, 15 Καλοφωνικούς Ειρμούς, Κρα
τήματα, Ανοιξαντάρια (σε Πλ. Α), «Μακάριος 
Ανήρ» (σε Λέγετο), Κεκραγάρια, «Κατευθυνθή- 
τω», Οκτώηχα Εφύμνια με Κρατήματα για δια
φόρους Αγίους. Λειτουργικά (Κύριε Ελέησον - 
Παράσχου Κύριε) σε όλους τους ήχους κ.ά.

Ιωαννίδης, Δημήτριος (Τάκης). (19ος-20ός αι.).

Πρωτοψάλτης, που υπηρέτησε στην Κων
σταντινούπολη, στους I. Ναούς Αγίου 

Νικολάου Γαλατά και Αγίου Κωνσταντίνου 
Πέραν (1937-1945). Ακολούθως εγκαταστά
θηκε στις Η.Π.Α.

Ιωαννίδης, Εμμανουήλ. (19ος αι.)

Μουσικός από την Αμοργό, ο οποίος 
εργάστηκε στους Εκκλησιαστικούς 

Μουσικούς Συλλόγους Κωνσταντινουπόλε
ως και Αθηνών, π.σ.δ.

Ιωαννίδης, Θεοχάρης. (1874 - 1961).

Κύπριος Ιεροψάλτης και μουσικοδιδάσκα
λος από τον Πάνω Πύργο Τυλληρίας. 

Σπούδασε βυζαντινή μουσική κοντά στον

Στυλιανό Χουρμούζιο*, ο οποίος τον είχε 
δίπλα του στο Αναλόγιο. Αργότερα σπούδα- 
οε στο Παγκύπριο Διδασκαλείο της Λευκω
σίας και, ως διδάσκαλος, δίδαξε δωρεάν σε 
πολλούς μαθητές την βυζαντινή μουσική στη 
γενέτειρά του.

Ιωαννίδης, Κυριάκος. (20ός αι.).

Πρωτοψάλτης, μαθητής του Θεοδ. Γεωργιά- 
δου* στην Κωνσταντινούπολη, που αναφέ

ρεται (1963) να υπηρετεί στον I. Ναό Αγίου 
Χρυσοστόμου Νίκαιας.

Ιωαννίδης, Νικόλαος. (1839 - 1883).

Ιεροψάλτης από τον Νεοχώριον του Βοσπό- 
ρου, μαθητής του Πρωτοψάλτου Ιωάννου 

του Βυζαντίου*. Εξέδωσε Ασματολόγιον για 
τα δημοτικά σχολεία και μελοποίησε πολλά 
μαθήματα, την έκδοση των οποίων ανέλαβε ο 
γιός του, ιεροψάλτης Δημήτριος Ιωαννίδης*. 
Ιδρυτικό μέλος του Ελληνικού Μουσικού 
Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως και μέλος 
της «Μουσικής Επιτροπής* 1881».

Ιωαννίδης, Παντελής. (1904 - ).

Κύπριος Ιεροψάλτης και μουσικοδιδάσκα
λος, μαθητής του Στ. Χουρμουζίου*. Έψαλ

λε στον Καθεδρικό Ναό Αγίου Ιωάννου Λευκω
σίας (1926 - 1960) και δίδαξε τη βυζαντινή 
μουσική, κατά το σύστημα του δασκάλου του, 
σε πολλούς μαθητές. Ειδικευμένος στην τυπο
γραφική τέχνη, τύπωσε όλα τα μουσικά έργα 
του Χουρμουζίου (1922 - 1929).

Ιωαννίκιος ο Βατοπεδινός. (18ος αι.).

Ιερομόναχος στη Μονή Βατοπεδίου του Αγί
ου Όρους, μελουργός και μουσικοδιδάσκα

λος.

Ιωάννου, Κυριάκος ο Καλόγηρος. (19ος - 
20ός αι.).

Μουσικοδιδάσκαλος στην Κωνσταντινού
πολη, μαθητής του Γεωργίου τόυ Ραιδε- 

στηνού* 2ου. Ανάμεσα στους μαθητές του οι 
Τριαντ. Γεωργιάδης*, Θεοδ. Γεωργιάδης* και 
Δημ. Τσίτσος*.
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Ιώβ.

Διδακτικό βιβλίο της Παλαιός Διαθήκης, που 
αφηγείται τις περιπέτειες του Ιώβ, ανθρώ

που ευσεβούς και ευτυχισμένου που χτυπήθη
κε από τις σκληρότερες δυστυχίες αλλά δεν 
βλασφήμησε κατά του Θεού, όπως τον παρακι
νούσαν όλοι, και τελικά ξαναβρήκε την υγεία 
και ευτυχία του.
Ο συγγραφέας του βιβλίου είναι άγνωστος, 
πιστεύεται όμως ότι γράφτηκε μεταξύ 5ου και 
3ου π.Χ. αιώνα.

Ιωσηφίδης, Νικόλαος.

Σύγχρονος Πρωτοπρεσβύτερος, πρώτα 
στον Μητροπολιτικό Ναό Καβάλας και 

μετά στον I. Ναό «Παναγούδας» Θεσσαλονί
κης. Απόφοιτος της Θεολογικής Σχολής της 
Χάλκης, έψαλλε από μικρός ως Κανονάρχης 
στον Πατριαρχικό Ναό, επί εποχής του Ιακ. 
Ναυπλιώτου* και του Κωνστ. Πρίγγου*. 
Διετέλεσε Πρωτοψάλτης σε διαφόρους ναούς 
της Κωνσταντινουπόλεως με τελευταίους τον 
Ταξιάρχη Μεγάλου Ρεύματος και Αγιο Γεώρ
γιο Μακροχωρίου.
Διετέλεσε επίσης Γεν. Γραμματέας του Συνδέ
σμου Ιεροψαλτών Κωνσταντινουπόλεως. Το 
1964 ήλθε στην Ελλάδα όπου και χειροτονήθη
κε. Εγραψε το μελέτημα «Οι μουσικοί χοροί 
του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως».

Ιωσήφ ο Βατοπεδινός. (18ος αι.).

Μοναχός στη Μονή Βατοπεδίου του Αγί
ου Όρους, μελουργός και μουσικοδιδά

σκαλος.

Ιωσήφ ο Θεσσαλονίκης.
Βλέπε λ. Στουδίτης, Ιωσήφ.

Ιωσήφ ο Κυκκώτης. (19ος αι.)

Αρχιμανδρίτης, Μοναχός στη Μονή Κύκκου 
της Κύπρου, ο οποίος διδάχθηκε τη βυζαν

τινή μουσική από τον Στυλιανό Χουρμούζιο*. 
Το διάστημα 1857-60, εστάλη στην Κωνσταντι
νούπολη, για να διευθύνει το «Μετόχιον Κύκ
κου», το οποίο δωρήθηκε στο Οικουμενικό 
Πατριαρχείο μεταξύ 1930-32. Εκεί διδάχθηκε 
τη νέα γραφή της εκκλησιαστικής μουσικής.

Ιωσήφ ο Υμνογράφος. (816-886).

Αγιος. Βυζαντινός εκκλησιαστικός ποιη
τής, από τους περιφημότερους υμνωδούς 

της Εκκλησίας. Γεννήθηκε στη Σικελία, από 
όπου, με τις αραβικές επιδρομές, κατέφυγε 
στην Πελοπόννησο και ύστερα στη Θεσσαλο
νίκη και εκεί εισήλθε στη Μονή Λατόμου. 
Αργότερα πήγε στην Κωνσταντινούπολη, 
όπου έμεινε έως το θάνατό του. Συνέθεσε 
πάνω από 200 κανόνες, στιχηρά, ύμνους και 
είναι ο κυριότερος συντάκτης της Παρακλητι
κής. Η μνήμη του εορτάζεται στις 3 Απριλίου.
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Καβάδας, Ιωάννης. (; - 1899).

Πρωτοψάλτης Χίου, καταγόμενος από το 
Χαλκείον της νήσου. Γεννήθηκε στην 

Κωνσταντινούπολη και ανατράψηκε στο αγιο- 
ταψικό μετόχιο Φαναρίου. Σπούδασε κοντά 
στον Χουρμούζιο τον Χαρτοφύλακα* και στον 
Πέτρο Συμεών τον Αγιοταφίτη* κα μελοποίη
σε πολλά έργα. Ανέδειξε αρκετούς μαθητές 
και δίδαξε επίσης μουσική σε καλλίφωνες 
καλόγριες στη Χίο. Εψαλλε έως το θάνατό 
του.

Καβάσιλας, Νικηφόρος (Νικόλαος). (; - 1391).

Βυζαντινός θεολόγος, μετέπειτα Αρχιεπί
σκοπος Θεσσαλονίκης, ο οποίος εκτός 

από άλλα έργα συνέγραψε: «Ερμηνεία της 
Θείας Λειτουργίας».

Καββάδας, Θεόδωρος. (Χίος, 1951 -).

Ιεροψάλτης, μαθητής του Γεωργίου Γεμέ- 
λου*. Υπηρέτησε για ένα χρόνο (1970) στον 

Καθεδρικό Ναό Βροντάδου Χίου και, μετά τη 
στράτευσή του, στον Μητροπολιτικό Ναό 
Χίου και στον I. Ναό Αγίας Μαρίνης Καλοπλύ- 
του. Είναι μέλος της Χορωδίας του Συλλόγου 
Ιεροψαλτών Χίου «Ρωμανός ο Μελωδός».

Καθίσματα.

Είκοσι ομάδες ψαλμών, στις οποίες χωρίζο
νται οι 150 Ψαλμοί του Ψαλτηρίου και ονο

μάζονται «Καθίσματα του Ψαλτηρίου». Συνή
θως διαβάζονται τέσσερα Καθίσματα του

Ψαλτηρίου κάθε μέρα, τρία στον Όρθρο και 
ένα στον Εσπερινό.
Κάθε Κάθισμα έχει τρεις «στάσεις».
Ο όρος «Κάθισμα» προέρχεται από το ότι, 
κατά την ανάγνωσή του, οι πιστοί κάθονται. 
Για να μετριάζεται η μονοτονία της αναγνώ- 
σεως, σε κάθε στάση παρεμβάλλονται τροπά
ρια, τα οποία ονομάζονται επίσης Καθίσματα. 
Σήμερα στις «εν τω κόσμω» εκκλησίες παρα- 
λείπονται οι ψαλμοί των Καθισμάτων του Ψαλ
τηρίου και ψάλλονται μόνο τα τροπάρια των 
Καθισμάτων μετά το απολυτίκιο, στην αρχή 
του Όρθρου. Τα Καθίσματα του Ψαλτηρίου 
διαβάζονται μόνο στα μοναστήρια.

Καινή Διαθήκη.

Η ονομασία αναφέρεται στη συμφωνία του 
Θεού με όλο το ανθρώπινο γένος στο 

πρόσωπο του Χριστού, σε αντιδιαστολή προς 
την παλαιότερη συμφωνία μεταξύ Θεού και 
του περιουσίου λαού Του, του Ισραήλ (Παλαιό 
Διαθήκη*). Είναι συλλογή βιβλίων, τα οποία 
μαζί με τα βιβλία της Παλαιός Διαθήκης, σχη
ματίζουν την Αγία Γραφή*.
Τα βιβλία της Καινής Διαθήκης, 27 συνολικά, 
είναι τα εξής: α) Ιστορικά: τα 4 Ευαγγέλια* 
(κατά Ματθαίον*, Μάρκον*, Λουκάν* και Ιωάν
νη ν*) και οι Πράξεις των Αποστόλων*, β) 
Διδακτικά: Οι 14 Επιστολές* του Αποστόλου

Κάθοδος.
Βλέπε λ. Κατάβασις.
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Παύλου* (Προς Ρωμαίους, Α' και Β' Κορινθί- 
ους, Εφεσίους, Φιλιππησίους, Κολασσαείς, Α' 
και Β' Θεσσαλονικείς, Α’ και Β' Τιμόθεον, 
Τίτον, Φιλήμονα, Εβραίους) και οι Καθολικές 
Επιστολές (Ιακώβου, Α' και Β' Πέτρου, A', Β' 
και Ρ Ιωάννου, Ιούδα), γ) Προφητικά: Η Απο- 
κάλυφις του Ιωάννου.
Η Καινή Διαθήκη γράφτηκε στην ελληνική 
γλώσσα και σύντομα παρουσιάστηκε η ανάγ
κη μεταφράσεώς της, για όσους δεν εγνώρι- 
ζαν τη γλώσσα. (Τα σχετικά με τις μεταφρά
σεις της αναφέρονται στο κεφάλαιο Αγία 
Γραφή).

Κάίρης, Αριστείδης. (20ός αι.).

Ιεροψάλτης που άρχισε να ψάλλει στον I.
Ναό Αγίου Κωνσταντίνου Σταυροδρομιού 

ως Α' Δομέστικος, και συνέχισε για πολλά 
χρόνια στον Πατριαρχικό Ναό, κοντά στον 
Θρ. Στανίτσα*, καθώς και στην Παναγία του 
Πέραν. Μετείχε στις Χορωδίες του Στανίτσα, 
τόσο στην Κωνσταντινούπολη όσο και στην 
Αθήνα.

Καισσριος ο Ξενοφωντινός. (Δεύτερο μισό 
του 19ου - 20ός αι.).

Ιεροψάλτης, Μοναχός στην Ιερά Μονή Ξενο- 
φώντος του Αγίου Όρους, καταγόμενος από 

το Γύθειο. Βαθύς γνώστης της βυζαντινής 
μουσικής, συγκέντρωσε μεγάλη συλλογή 
μουσικών βιβλίων, εντύπων και χειρογράφων. 
Έγραψε τον υπ’ αριθμόν 189 κώδικα της 
Μονής, δηλ. μία Ανθολογία της Λειτουργίας, 
που φέρει ημερομηνία 2/1/1893. Όλα τα βιβλία 
του φέρουν τη σφραγίδα Κ.Ξ. (Καισάριος 
Ξενοφωντινός). Η σφραγίδα αυτή σώζεται 
μέχρι σήμερα. Μελοποίησε «Αξιόν Εστί», σε 
διαφόρους ήχους και πολυχρονισμούς.

Κάκαρης, Παντελής. (Θεσσαλονίκη, 1956 -).

Ιεροψάλτης στον I. Ναό Αγίου Λουκά Χανιών, 
από το 1990, πτυχιούχος βυζαντινής μουσι

κής του Ελληνικού Ωδείου Αθηνών.

Κακλιός, Δημήτριος. (18ος αι.).

Μουσικός της «Κρητικό - Επτανησιακής 
Σχολής» της εκκλησιαστικής μουσικής,

φερόμενος ως μαθητής του Κακνακά*. π.σ.δ. 

Κακνακάς. (18ος αι.).

Μουσικοδιδάσκαλος της «Κρητικο-Επτα- 
νησιακής Σχολής» της εκκλησιαστικής 

μουσικής, ακμάσας γύρω στα 1785. Έγραψε 
εκκλησιαστικά άσματα, που σώζονται μέχρι 
σήμερα.

Κακουλίδης, Γεώργιος. (Δράμα, 1933 -).

Πρωτοψάλτης στον I. Ναό Αγίου Κωνσταν
τίνου Κολωνού, από το 1988, Χοράρχης 

και συγγραφέας μουσικών βιβλίων ψαλτικής. 
Τα πρώτα μαθήματα ψαλτικής έλαβε από τον 
πατέρα του και στη συνέχεια από τον αδελφό 
του, Νικ. Κακουλίδη* ενώ το θεωρητικό μέρος 
της βυζαντινής μουσικής διδάχθηκε από τον 
Σίμ. Καρά*.
Το 1963 ίδρυσε τη Χορωδία Βυζαντινής και 
Δημοτικής Μουσικής και το 1975 την Ποντια
κή Χορωδία. Έψαλλε με πολυμελή χορωδία σε 
διαφόρους ναούς όπως στον I. Ναό Κοιμήσε
ως της Θεοτόκου Κατερίνης, Αγίου Νικολάου 
Καβάλας και στην Αθήνα στους I. Ναούς Τίμι
ου Σταυρού Αιγάλεω, Αγίου Παντελεήμονος 
Ιλισού, Αγίου Αιμιλιανού Λόφου Σκουζέ, Αγίας 
Βαρβάρας Πατησίων και Ευαγγελίστριας Πει
ραιώς.
Διετέλεσε τακτικός συνεργάτης της Ελληνικής 
Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης σε εκοπμπές εκ
κλησιαστικής και δημοτικής μουσικής. Έχει ηχο- 
γραφήσει πενήντα δίσκους και κασσέτες.
Από το 1984 άρχισε τη συγγραφική έκδοση 
βιβλίων ψαλτικής, σε κλασσικό παραδοσιακό ύ
φος των παλαιών και νέων διδασκάλων όπως: 
«Θεωρία και πράξη της βυζαντινής μουσικής», 
Βυζαντινός Όρθρος, Βυζαντινή Θεία Λει
τουργία, Μουσικό Εγκόλπιο του Ιεροψάλτου, 
Μεγάλη Εβδομάδα, Μουσικό Μηναίο.
Από το 1989 προσκαλείται κατά περιόδους 
στην Αμερική από το Σύλλογο Ιεροψαλτών 
της Ν. Υόρκης, υπό την αιγίδα του Αρχιεπι
σκόπου Βορ. και Νοτίου Αμερικής για τη διδα
σκαλία βυζαντινής μουσικής. Σε συνεργασία 
με τον Απόστολο Μαυρόπουλο (ηλεκτρονικό 
και Ιεροψάλτη), κατασκεύασε ένα μουσικό 
αρμόνιο, την «Κρηπίδα», που αποδίδει όλα τα
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Κακουλίδης

μικροδιαστήματα και τους ιδιωματισμούς της 
βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής.

Κακουλίδης, Νικόλαος. (1919-1980).

Πρωτοψάλτης, μουσικολόγος και ερευνητής 
της βυζαντινής μουσικής, γεννημένος στη 

Ρωσσία από γονείς πρόσφυγες του Πόντου. 
Μαθήτευσε αρχικά κοντά στον πατέρα του, 
που υπήρξε Ιεροψάλτης και συμπλήρωσε πς 
σπουδές του κοντά στον Κωνσταντινουπολίτη 
Πρωτοψάλτη και θεωρητικό, Νικόλαο Παπαγε- 
ωργίου*. Ιδιαίτερα καλλίφωνος Ιεροψάλτης έ
ψαλλε σε αρκετούς ναούς των Αθηνών όπως 
στον Εσταυρωμένο Αιγάλεω, Αγία Βαρβάρα 
Πατησίων κ.ά. Δημιούργησε εικοσιπενταμελή 
χορωδία με την οποία πραγματοποίησε πολλές 
δημόσιες συναυλίες και ραδιοφωνικές εκπομ
πές και ηχογράφησε τρεις δίσκους των 45 
στροφών. Επισκέφθηκε πς βιβλιοθήκες του 
Αγίου Όρους και έγραψε επιστημονική εργασία 
για την μουσική παλαιογραφία. Αρθρα και μελέ
τες του έχουν δημοσιευθεί στον Τύπο, αναφε- 
ρόμενα στην πλάνη των ξένων μουσικολόγων 
σχεπκά με τον τρόπο αποκρυπτογραφήσεως 
των παλαιών μουσικών κωδίκων. Το 1967 μετέ- 
βη στον Καναδά και στη συνέχεια στη Ν. Υόρ- 
κη, όπου δίδαξε την ψαλτική παράδοση. Για 
την προσφορά του αυτή, ο Αρχιεπίσκοπος 
Αμερικής του απένειμε τον τίτλο του Πρωτο
ψάλτου Νοτίου Και Βορείου Αμερικής. Πέθανε 
στον Καναδά από εγκεφαλικό επεισόδιο.

Καλαγάννης, Γρηγόριος. ( ; - 1870).

Ιερεύς, λόγιος και μουσικός από τη Μυτιλήνη, 
ο οποίος διδάχθηκε την βυζαντινή μουσική 

στην Πατριαρχική Μουσική Σχολή Κων- 
στανπνουπόλεως. Δίδαξε στη Μουσική Σχολή 
της Βιέννης και στη Ριζάρειο Σχολή Αθηνών.

Καλαμπάκας, Κωνσταντίνος. (20ός αι.).

Ιεροψάλτης, μαθητής του Δημ. Σύλλα*. Υπη
ρέτησε επί τριάντα έτη στον I. Ναό Πανα

γίας Φανερωμένης Τρικάλων και στη συνέ
χεια στην Αθήνα, π.σ.δ.α.

Καλαμπόκας, Κωνσταντίνος. (Χίος, 1924 - ).

Πρωτοψάλτης στο Μητροπολιτικό Ναό 
της Χίου από το 1981 (Λαμπαδάριος 1961

Καλλίνικος

- 1981), με προϋπηρεσία στον I. Ναό Πανα
γίας Λατομιτίσσης (1952 - 1960). Διδάχθηκε 
την βυζαντινή μουσική αρχικά κοντά στους 
Αντώνιο Μανάρα* και Παντ. Μελαχροινούδη* 
και αργότερα στο Εθνικό Ωδείο Αθηνών. Από 
το 1979, που ιδρύθηκε ο Σύλλογος Ιεροψαλ
τών Χίου, εκλέγεται μέχρι σήμερα πρόεδρος, 
διευθύνοντας και τη Χορωδία του.Συλλόγου. 
Διδάσκει βυζαντινή μουσική στη Σχολή της 
Ιεράς Μητοπόλεως Χίου, Ψαρών και 
Οινουσσών από το 1984. Διετέλεσε Μέλος 
Δ.Σ. της ΟΜ.Σ.Ι.Ε.

Καλαμπόκας, Νικόλαος. (Χίος, 1945 - ).

Πρωτοψάλτης στον I. Ναό Ζωοδόχου Πηγής 
Χίου, από το 1980, με προϋπηρεσία στον I. 

Ναό Αγίου Χαραλάμπους Χίου (1973 - 1979). 
Διδάχθηκε την βυζαντινή μουσική αρχικά από 
τον πατέρα του, Κωνστ. Καλαμπάκα* και αργό
τερα στη Σχολή της I. Μητροπόλεως Χίου, 
Ψαρών και Οινουσσών, από όπου αποφοίτησε 
το 1991. Είναι μέλος της Χορωδίας Ιεροψαλ
τών Χίου.

Καλλίνικος, Θεόδουλος (Λευκόνοικο Κύπρου, 
1904 -).

Αρχών Πρωτοψάλτης της Εκκλησίας της 
Κύπρου, θεωρητικός και Καθηγητής της 

βυζαντινής μουσικής. Σπούδασε κοντά στον Στ. 
Χουρμούζιο* και στο Εθνικό Ωδείο Αθηνών 
(βυζαντινή και ευρωπαϊκή μουσική). Υπηρετεί 
στον Καθεδρικό Ναό Αγίου Ιωάννου Λευκω
σίας, από το 1935. Διευθυντής της Σχολής 
Εκκλησιαστικής Βυζαντινής Μουσικής (ιδρύθη 
το 1925 στο προάστιο Μεσαορίας και μετα
φέρθηκε το 1937 στη Λευκωσία) και Καθηγη
τής βυζαντινής μουσικής στην Ιερατική Σχολή 
"Απόστολος Βαρνάβας" (1949 - 1987) και 
στην Παιδαγωγική Ακαδημία Κύπρου (1959 - 
1985).
Από το 1937 εξέδωσε 17 τόμους Εκκλησιαστι
κής Βυζαντινής μουσικής: "Πολυχρονισμός" 
(1939), "Νέον Αναστασιματάριον" (1943, 1958 
και 1971), "Εθνική Ψαλμωδία" (1948), "Διάφο
ρα βοηθήματα" (1954), "Δοξαστάριον" (1956), 
"Μεθοδικός οδηγός" (1959, 1976 και 1981), 
"Μουσικός Λειτουργικός θησαυρός" (1973),
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"Ειρμολόγιον" (1976), "Μεγάλη Εβδομάς”, 
'Τριώδιον το Μέγα”, "Πεντηκοστάριο το χαρ
μόσυνο", "Νεκρώσιμος Ακολουθία" και Μέγα 
θεωρητικόν" (1981).
Εξέδωσε επίσης: 'Τα Παιδικά Τραγούδια” και 
"Η Κυπριακή Λαϊκή Μούσα" (1937 και 1951 
αντιστοίχως). Εξέδωσε δίσκους και έλαβε 
μέρος σε διεθνή συνέδρια. Εχει λάβει πολλές 
τιμητικές διακρίσεις.

Καλλίνικος (Καρούσος), Μητροπολίτης Πειραι
ώς. (Βαρθολομιό, 1926 -).

Σπούδασε θεολογία και διετέλεσε Ηγούμε
νος της I. Μονής Βαρλαάμ στα Μετέωρα. 

Υπηρέτησε δραστηρίως την εκκλησιαστική 
αδελφότητα, την παιδεία, την επικοινωνία και 
την τέχνη, ιδρύοντας την αναγνωρισμένη από 
το κράτος Σχολή Βυζαντινής Μουσικής της 
Μητροπόλεώς του, τον Ραδιοφωνικό Σταθμό 
«Πειραϊκή Εκκλησία» και το ομώνυμο περιοδι
κό. Είναι συγγραφέας πλέον των τετρακό
σια) ν βιβλίων.

Καλλιοντζής, Παναγιώτης. (19ος - 20ός αι.).

Αναφέρεται ως Ιεροψάλτης του Αγιοταφι- 
κού Μετοχιού (1888) στο Φανάρι (Κων

σταντινούπολη).

Κάλλιστος, Νικηφόρος. (14ος αι.)

Μελοποιός, που έγραψε ένα μέρος από το 
Πεντηκοστάριο και το Τριώδιο. Εγραψε 

επίσης την ερμηνεία των αναβαθμών των οκτώ 
ήχων και την Ακολουθία στην Υπεραγία Θεο
τόκο, την Ζωοδόχο Πηγή.

Καλλωπισμός.

Επιτηδευμένη και έντεχνη ανάπτυξη ενός 
παλαιοτέρου μέλους από νεώτερο συνθέ

τη.

Καλόγερός, Βασίλειος.

Σύγχρονος μουσικός από την Κεφαλλονιά, 
πτυχιούχος της βυζανπνής μουσικής. Εργά

ζεται στο Αργοστόλι.

Καλόγερός, Μακάριος. (Πάτμος, 1688; -1737).

Λόγιος κληρικός, ιδρυτής της Πατμιάδος 
Σχολής*. Σπούδασε στην Πατριαρχική

Σχολή της Κωνσταντινουπόλεως και επι- 
στρέφοντας στην πατρίδα του έγινε Μονα
χός. Έγραψε πολυάριθμους εκκλησιαστικούς 
λόγους, απάνθισμα των οποίων εκδόθηκε με 
τίτλο Ευαγγελική Σάλπιγξ (1754). Σώζονται 
επίσης 250 επιστολές του, σημαντική πηγή 
πληροφοριών για πρόσωπα και γεγονότα της 
εποχής του.

Καλογερόπουλος, Βασίλειος. (Καλάβρυτα, 
1953-).

Πρωτοψάλτης στον Μητροπολιτικό Ναό 
Καλαβρύτων, από το 1991 (Λαμπαδάριος 

1978 - 1991), και δάσκαλος της βυζαντινής 
μουσικής. Φοίτησε στη Σχολή Βυζαντινής 
Μουσικής της I. Μητροπόλεώς Καλαβρύτων 
και Αιγιαλείας, στο Ελληνικό Ωδείο Αθηνών, 
κοντά στους Θεόδ. Χατζηθεοδώρου* και Σω
κράτη Βενάρδο* (πτυχίο Ιεροψάλτου) και στο 
Πολύμνιον Ωδείο Πατρών, (δίπλωμα βυζαντι
νής μουσικής). Μέλος της Χορωδίας του 
Μητροπολιτικού Ναού Αθηνών, υπο τη διεύ
θυνση του Σπ. Περιστέρη* και πολλών ακόμα 
χορωδιών των Αθηνών (1972 - 74). Ιδρυτής 
και Πρόεδρος του Συλλόγου Ιεροψαλτών 
Καλαβρύτων. Τον Μάρτιο του 1992 εξέδωσε 
κασσέτα με βυζαντινούς ύμνους από την 
Ακολουθία του Αγίου Αλεξίου (Αγία Λαύρα) 
πολιούχου των Καλαβρύτων, με Χορό στον 
οποίο συμμετείχαν Ιεροψάλτες των Αθηνών 
συμβαλλόντων του Γεωργίου Σύρκα* και Αθα
νασίου Πέττα*.

Καλομοίρης, Μανώλης. (1883 - 1962).

Συνθέτης, δάσκαλος και μουσικολόγος, που 
σπούδασε στη Βιέννη. Ο πατέρας της 

«Εθνικής Μουσικής Σχολής» της Ελλάδος. 
Πρωτοεμφανίστηκε ως συνθέτης το 1908 στην 
Αθήνα, όπου και εγκαταστάθηκε το 1910. Η 
χρονολογία αυτή αποτελεί σταθμό στην ιστορία 
της ελληνικής μουσικής. Το έργο του, σχεδόν 
ολόκληρο, στηρίζεται στις ελληνικές κλίμακες 
και αντλεί από το δημοτικό τραγούδι και τις 
ελληνικές παραδόσεις. Εκτός άπό τα συνθετικά 
του έργα, σημαντικότερα από τα οποία είναι ο 
Πρωτομάστορας, Το δαχτυλίδι της μάνας, Η 
Ανατολή, Τα Ξωτικά νερά, Η Συμφωνία της
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λεβεντιάς, η Ρωμέικη σουίτα, Ο Θάνατος της 
αντρειωμένηςκ.ά., ο Καλομοίρης έγραψε μελέ
τες για την ελληνική και τη βυζαντινή μουσική 
και ως Ακαδημαϊκός επεστάτησε στις εργασίες 
της Υπηρεσίας «Εθνική Μουσική Συλλογή» 
(Νομ. Διατ. 432/1914). Υπήρξε από τους σημαν
τικότερους και επιφανέστερους υποστηρικτές 
της διατη ρήσεως και διαδόσεως της βυζανπ- 
νής μουσικής. (Βλ. και λ. «Εθνική Μουσική Σχο
λή» και Περιστέρης, Σπ.). Υπήρξε ο μουσικοπαι- 
δαγωγός που χτύπησε τη στενότητα των 
μουσικών αντιλήψεων και τη στείρα αφοσίωση 
των συγχρόνων ομοτέχνων του στα εξωελληνι- 
κά μουσικά ύφη, αποχωρήσας μαζί με τον «σο
φό ερευνητή της Βυζαντινής μας Μουσικής» —  
όπως τον ονόμαζε, Κ. Ψάχο*, από το Ωδείο 
Αθηνών (1919) και ιδρύσας έκτοτε, πρώτα μεν 
το «Ελληνικό Ωδείο», ύστερα δε το «Εθνικόν», 
που τα μέγιστα προσέφεραν στη μουσική εκπαί
δευση της Ελλάδος και μάλιστα στη βυζαντινή.

Καλοπαιδάκης, Γεώργιος. (Χανιά, 1919 -).

Πρωτοψάλτης, που υπηρέτησε στους I.
Ναούς: Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης 

Χανιών (1938), Αγίου Παντελεήμονος Χανιών 
(1945-1949), Μητροπολιτικό Ρεθύμνης (1950 
- 1963) και Αγίου Ιωάννου Χανιών (1964 - 
1971). Ελαβε μαθήματα βυζαντινής μουσικής 
από τους Νικ. Δασκαλάκη* και Εμμ. Πρωτο
ψάλτη*.

Καλοφωνική μελοποιΤα.

Είδος μελοποιίας, ιδιαίτερα μελισματικής 
και με ελευθερία στη μελωδική της δομή, 

που έφτασε σε μεγάλη ανάπτυξη στον 13ο 
και 14ο αιώνα. Μέλη του είδους.αυτού, που 
είναι γνωστά και ως «μαθήματα» ή «αναγραμ
ματισμοί», αποτελούν σήμερα το Μαθηματά- 
ριον.

Καλοφωνικοί ειρμοί.

Ονομασία των ειρμών*, των οποίων το μέλος 
θεωρείται πολύ έντεχνο και απαιτεί καλλι- 

φωνία στην εκτέλεση. Ανάμεσα στους επιφα
νείς μουσικούς που μελοποίησαν τέτοιους ειρ
μούς είναι ο Πέτρος ο Γλυκύς* (Μπερεκέτης), ο 
οποίος και επονομάστηκε «πατήρ των καλοφω-

νικών ειρμών». Καλοφωνικοί ειρμοί ψάλλονται 
κατά τη διανομή του αντίδωρου σε πανηγυρικές 
λειτουργίες.

Καλοφωνικοί στίχοι.

Στίχοι ψαλμών μελοποιημένοι με τρόπο επι
τηδευμένο και έντεχνο (καλοφωνικό). Ανή

κουν στο είδος της Παπαδικής και είναι δημι
ουργήματα της καθαυτό Βυζαντινής Περιόδου 
(13ος - 15ος αι.).

Καλοφωνικόν Ειρμολόγιον.

Το βιβλίο που περιλαμβάνει καλοφωνικούς 
ειρμούς.

Καλοφωνικόν μέλος.

Το μέλος που βρίσκεται στους «καλοφωνι- 
κούς ειρμούς»’ . Κατά τον Χρύσανθο τον 

Προύσσης*, το καλοφωνικόν μέλος μετέχει 
και στο ειρμολογικό και στο παπαδικόν είδος.

Καλοφωνικόν Στιχηράριον ή Στιχεράριον.

Το βιβλίο που περιλαμβάνει στιχηρά τονι
σμένα καλοφωνικά, δηλ. πολύ μελισματικά 

και με ελευθερία στη μελωδική τους δομή.

Καλυβιώτης, Βασίλειος. (Τρίκαλα, μεταξύ 1890 
και 1895 - περ. 1986).

Πρωτοψάλτης του I. Ναού Αγίας Φανερω
μένης Τρικάλων και Καθηγητής φιλολο

γίας στη Μέση Εκπαίδευση.

Καλφαγιάννης, Κωνσταντίνος. (19ος αι.)

Ιεροψάλτης και δάσκαλος από τις Κυδωνιές, 
μαθητής του Γεωργίου του Κρητός* και των 

τριών διδασκάλων της νέας μεθόδου, Γρηγορί- 
ου Λευίτου*, Χρύσανθού Προύσσης* και Χου- 
ρμουζίου του Χαρτοφύλακος*. Εψαλλε για πολ
λά χρόνια στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου 
στο Γαλατά, στη συνέχεια στις Κυδωνιές, στην 
Τεργέστη, στην Κεφαλλονιά και πάλι στις Κυδω
νιές, όπου και πέθανε. Είχε πολλούς μαθητές.

Καμαράδος, Βασίλειος. (20ός αι ).

Μουσικοδιδάσκαλος στην Κωνσταντινού
πολη, γιός του Ν. Καμαράδου*. Πέθανε 

στην Αθήνα, π.σ.δ.
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Καμαράδος, Νηλεύς. (; -1922).

Μελουργός, θεωρητικός και ένας από τους 
σημαντικότερους μουσικοδιδασκάλους της 

εποχής του. Διετέλεσε Πρωτοψάλτης επί σειρά 
ετών στις κεντρικότερες εκκλησίες της Κων
σταντινουπόλεως και προς το τέλος της ζωής 
του έψαλλε στον I. Ναό Αγίου Νικολάου Γαλατά, 
όπου διέπρεψε και ως Χοράρχης. Καθηγητής 
στην Πατριαρχική Μουσική Σχολή, ανέδειξε 
πολλούς μαθητές —  Πρωτοψάλτες, διδασκά
λους και μελοποιούς. Ανάμεσα στα μελουργήμα- 
τά του περιλαμβάνονται το «'Αγιος ο Θεός» και 
το «Δύναμις» σε ήχο Β. Η θεωρητική μουσική του 
εργασία εξεδόθη σε έξι τεύχη του παραρτήμα
τος της «Εκκλησιαστικής Αλήθειας», ενώ δύο 
κιβώτια με χειρόγραφά του βρίσκονται ανέκδοτα 
στα παιδιά του Ν. Βλαχόπουλου*, Γρηγόριο και 
Νηλέα στην Αθήνα.

Καμβύσης, Γεώργιος. (20ός αι.).

Πρωτοψάλτης και δημοσιογράφος. Υπηρέτη
σε στον I. Ναό Αγίων Θεοδώρων Κλαυθμώ- 

νος. π.σ.δ.α.

Καμενιάτης, Ιωάννης. (10ος αι.).

Βυζαντινός κληρικός, που έγραψε την ιστο
ρία της αλώσεως της Θεσσαλονίκης από 

τους Σαρακηνούς (904), με τον τίτλο Ιωάννου 
κληρικού του κουβικλεισίου του Καμενιάτου εις 
την άλωσιν της Θεσσαλονίκης. Ιερέας τότε 
στη Θεσσαλονίκη (συνελήφθη αιχμάλωτος), 
διηγείται με πιστότητα τα γεγονότα των οποί
ων υπήρξε αυτόπτης μάρτυς και δίνει πολύτι
μες πληροφορίες.
Ο Καμενιάτης έγραψε επίσης ύμνους σε Αγί
ους.

Καμίλης, Ανδρέας. (19ος - 20ός αι.).

Αναφέρεται ως Ιεροψάλτης στον I. Ναό Αγίας 
Τριάδος (1888) Σταυροδρομιού (Κωνσταντι

νούπολη). π.σ.δ.α.

Καμπανίδης, Παναγιώτης. (20ός αι.).

Αναφέρεται ως Πρωτοψάλτης I. Ναού Ευ- 
αγγελιστού Λουκά Πατησίων και Αγίου 

Κωνσταντίνου Ομονοίας και μουσικοδιδάσκα
λος. π.σ.δ.α.

Κανελλίδης

Καμπούρης, Νίκος.

Σύγχρονος Ιεροψάλτης στο Σύδνεϋ της 
Αυστραλίας, π.σ.δ.α.

Κανακάκης, Νικόλαος. (19ος - 20ός αι.).

Πρωτοψάλτης (τέλος 19ου αι.) στον I. Ναό 
Αγίας Ειρήνης και το 1907 στο Μητροπο- 

λιτικό Ναό Αθηνών για τον οποίο ο Παπαδια- 
μάντης* έχει αναφέρει ότι «καίτοι αναγκαζό
μενος να νεωτερίζει εν μέρει, διαπρέπει και 
το καυχάται, πιστεύω, ιδίως ως βυζαντινός 
ψάλτης», π.σ.δ.α.

Κανάρης Αντώνιος. (19ος αι.)

Κύπριος μουσικοδιδάσκαλος από την Περι- 
στερωνοπηγή Αμμοχώστου, από τους 

παλαιότερους μαθητές του Στ. Χουρμουζί- 
ου*.

Κανελλής, Αθανάσιος. (Νικολέικα, Αιγιαλεί- 
ας, 1930-).

Πρωτοψάλτης I. Ναού Κοιμήσεως της Θεο
τόκου Αίγιου, με προϋπηρεσία σε πολ

λούς άλλους ναούς της Αιγιαλείας. Πήρε τα 
πρώτα μαθήματα βυζαντινής μουσικής από 
τον πατέρα του, Παναγιώτη Κανελλή, Πρωτο
ψάλτη Αιγίου και έλαβε πτυχίου Ιεροψάλτου 
από το Πατραίκό Ωδείο. Έχει στο ενεργητικό 
του πλούσια δραστηριότητα στο δημοτικό 
τραγούδι, του οποίου είναι ερμηνευτής, και 
διετέλεσε για μια περίπου δεκαετί,α επικεφα
λής συγκροτήματος δημοτικών οργάνων. 
Μέλος του Συλλόγου Φίλων Βυζαντινής 
Μουσικής και του Συλλόγου Ιεροψαλτών 
Αιγιαλείας, όπου και έχει διατελέσει μέλος 
Δ.Σ.

Κανέλλης, Σταύρος. (20ός αι.).

Μουσικός, μαθητής του Θεοδ. Γεωργιά- 
δου*, που το 1963 αναφέρεται ως χορω

δός στον I. Ναό Μητροπόλεως Αθηνών.

Κανελλίδης, Γεράσιμος. (1853 - 1880).

Διάκονος, ιεροψάλτης και μελοποιός, μαθη
τής του Θ. Συμεών του Κοντού*. Διακρίθη- 

κε για την καλλιφωνία του και την εξωτερική 
του ακινησία. Όπως έλεγαν χαρακτηριτικά,
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έψαλλε κινώντας μόνο τα χείλη. Ανάμεσα 
στους μαθητές του ο Νηλεύς Καμαράδος* και 
ο Γεώργιος Παπαδόπουλος*. Από τα έργα του 
ξεχωρίζει το «Αξιόν εστί» σε ήχο Πλάγιο Δ.

Κανελλόπουλος, Νικόλαος. (1925 - 1989).

Ιεροψάλτης από την Κεφαλλονιά, διπλωμα
τούχος της βυζαντινής μουσικής, που συνέβα

λε στην αναβίωση της Κεφαλληνιακής Εκκλη
σιαστικής Μουσικής.

Κανονάκι. (Κανόνι ή Ψαλτήριο).

Χορδόφωνο* μουσικό όργανο διαφόρων 
μεγεθών και σχήματος τραπεζίου, του 

οποίου οι χορδές εκτείνονται κατά μήκος των 
δύο παραλλήλων πλευρών του. Χειρόγραφα 
και τοιχογραφίες εκκλησιών, από τους βυζαν
τινούς και μεταβυζαντινούς χρόνους, μας 
δίνουν πολλές πληροφορίες για το ψαλτήριο 
σε σχήμα τριγώνου ή τραπεζίου και για τον 
τρόπο με τον οποίο παιζόταν.

Κανονάρχημα (και Καλονάρχημα).

Η υπαγόρευση στον ψάλτη, με τρόπο μελω
δικό, των ψαλλομένων εκκλησιατικών ύμ

νων. Το Κανονάρχημα, γινόταν από τον βοηθό 
του ψάλτη, τον Κανονάρχη, και φαίνεται ότι 
είχε διπλό σκοπό. Πρώτον, με την καθαρή 
απαγγελία των λέξεων γινόταν γνωστό το κεί
μενο του ύμνου στους ακροατές και δεύτερον 
δινόταν η ευκαιρία στον ψάλτη, με τη στιγμιαία 
διακοπή της ψαλμωδίας, να αναπαυθεί. 
Πρέπει όμως να παρατηρηθεί το εξής. Η 
ερμηνεία αυτή θα μπορούσε να ευσταθήσει 
για ειρμολογικά μέλη, που είναι γοργά, όχι 
όμως και για τα στιχηρά και, πολύ περισσότε
ρο, τα παπαδικά μέλη, τα οποία είναι αργά, 
όπου και οι ακροατές κατανοούν το κείμενο 
και ο ψάλτης ξεκουράζεται, όποτε θέλει. Φαί
νεται όμως ότι άλλη είναι η αιτία του κανοναρ- 
χήματος, όπως επιβεβαιώνεται και από την 
πράξη. Δηλαδή ο ψάλτης δεν κρατούσε 
μπροστά του μουσικό βιβλίο, τουλάχιστον για 
ειρμολογικά μέλη, αλλά έψαλλε ό,τι του «κα
νοναρχούσε» ο Κανονάρχης. Αυτό επιβεβαι
ώνεται και από προφορικές μαρτυρίες παλαι

ών Αγιορειτών μοναχών, ότι πράγματι αυτή 
είναι η έννοια του κανοναρχήματος, αλλά και 
από την πράξη, αφού ακόμη και σήμερα ηλι
κιωμένοι μοναχοί στο Άγιον Όρος κρατούν 
αυτή την παράδοση' δηλαδή περιμένουν να 
συμπληρώσει ο Κανονάρχης τη φράση του 
και μετά ψάλλουν, πολλές φορές χωρίς να 
χρησιμοποιούν βιβλίο. Αποτέλεσμα, αλλά και 
επιβεβαίωση, αυτού του τρόπου είναι και ορι
σμένα ευτράπελα γεγονότα, που παραδίδον
ται από γενεά σε γενεά, σαν ανέκδοτα. Για 
παράδειγμα, κάποτε ο Κανονάρχης εκφώνη
σε «...και είς (ένας) ο Σαλός» και ο ψάλτης 
«άκουσε» και έψαλλε «και είσαι σαλός».

Κανονάρχης. (και Κανονάρχος).

Βοηθός του Ψάλτη, ο οποίος έχει ως έργο να 
υπαγορεύει σ' αυτόν, με τρόπο μελωδικό, 

τους ψαλλομένους εκκλησιαστικούς ύμνους.

Κανστρίσιος.

Αξίωμα της Μεγάλης του Χριστού Εκκλη
σίας. Αναφέρεται στον επιφορτισμένο με 

καθήκοντα μέσα στο Ναό την ώρα της Λει
τουργίας (θυμίαμα, ντύσιμο αρχιερέα κ.ά.)

Καντωνής, Αντώνης Π. (20ός αι.).

Μουσικός - Πρωτοψάλτης I. Ναού Σωτή- 
ρος Λευκονοίκου (Κύπρος), π.σ.δ.α.

Κανών.

Μορφή εκκλησιαστικού ύμνου, ο οποίος 
περιλαμβάνει 9 ωδές, αντίστοιχες προς 

τις 9 ωδές της Αγίας Γ ραφής, που η κάθε μια 
τους περιέχει 3 έως 9 τροπάρια —  έτσι, ώστε 
κάθε ωδή να μοιάζει με σύντομο κοντάκιο. Ο 
κανόνας, όταν εμφανίσθηκε, εξοβέλισε και 
αντικατέστηκε το κοντάκιο, περιορίζοντας τη 
χρήση του. Συνήθως οι κανόνες περιλαμβά
νουν 8 ωδές (λείπει η β' ωδή). Κανόνες με 9 
ωδές, με 4 (τετραώδια), με 3 (τριώδια), ακόμη 
και με 2 (διώδια) συναντάμε στη Μ. Τεσσαρα
κοστή.
Το πρώτο τροπάριο κάθε ωδής, σύμφωνα με 
το οποίο ψάλλονται και τα υπόλοιπα τροπά
ρια της ίδιας ωδής, λέγεται ειρμός*.



Κανών Καππές

164

Το περιεχόμενο των ειρμών έχει άμεση σχέ
ση με μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό, με τις 
αντίστοιχες βιβλικές ωδές.
Η μουσική των κανόνων είναι ιδιαίτερα ποικί
λη και μελισματική, δηλαδή με πολλούς φθόγ
γους πάνω στην ίδια συλλαβή.
Οι κανόνες διακρίνονται σε αναστάσιμους, 
σταυροαναστάσιμους, στααυρονεκρώσιμους, 
τριαδικούς, θεοτοκίους, κατανυκτικούς, παρα
κλητικούς, δογματικούς, κανόνες των αγίων 
και περιστασιακούς. Οι τελευταίοι ψάλλονται 
σε περιπτώσεις απειλής λοιμικής νόσου, σει
σμούς, πολέμου, σε εξομολόγηση αμαρτωλού 
κ.ά.Διδάσκαλοι του κανόνος θεωρούνται οι 
Ανδρέας ο Κρήτης*, Ιωάννης ο Δαμασκηνός* 
και Κοσμάς ο Μελωδός*.

Καπαρός, Δημήτριος.

Σύγχρονος Ιεροψάλτης στον I. Ναό Αγίου 
Δημητρίου Κοντοπουλίου - Λήμνου, από το 

1974, που διδάχθηκε τη βυζαντινή μουσική στη 
Σχολή του Δημ. Ντόντου*. Είναι πτυχιούχος 
Παιδαγωγικής Ακαδημίας. Μέλος της Χορω
δίας του Συλλόγου Ιεροψαλτών Νήσου Λήμνου 
«Ο Αγιος Σώζων».

Καπαρός, Θεοφάνης. (20ός άι.).

Πρωτοψάλτης και Χοράρχης. Υπηρέτησε 
στον I. Ναό Αγίου Παύλου Αθηνών. Το 

όνομά του συνδέεται και με την καθιέρωση 
της βυζαντινής μουσικής από τον Μ. Χατζη- 
μάρκο* (Λαμπαδάριος, ο Ν. Γρηγοριάδης* 
Ιούνιος 1951) στον I. Ναό της «Χρυσοσπη- 
λιώτισσας» των Αθηνών. Διηύθυνε Βυζαντινό 
Χορό, στο πλαίσιο των Βυζαντινών Συμφω
νιών του «Συλλόγου Φίλων Βυζαντινής 
Μουσικής»*, π.σ.δ.

Καπλάνης, Παράσχος - Δημήτριος. (Σάμος, 
1936-).

Αρχών Πρωτοψάλτης του Θρόνου της 
Αντιόχειας, από το 1966, με προϋπηρεσία 

στο Χαλέπι (1955 - 65) και στην Τρίπολη Λιβά
νου (1965 - 66). Σήμερα ο Καπλάνης είναι ο 
τελευταίος Έλληνας Πρωτοψάλτης στο Πα
τριαρχείο Αντιόχειας. Μέχρι το 1970, ο δε

ξιός χορός έψαλλε ελληνικά και ο αριστερός 
αραβικά. Από τότε λόγω ελλείψεως Ελλήνων 
ή ελληνομαθών, ο Καπλάνης ψάλλει αναγκα
στικά στην αραβική αντιμετωπίζοντας από 
παντού τον πόλεμο, επειδή είναι Ελληνας. 
Παρ’ όλα ταύτα επιμένει να παραμένει στην 
Αντιόχεια αρνούμενος να εγκαταλείψει τη 
θέση του. Τα πρώτα μαθήματα βυζαντινής 
μουσικής τα έλαβε σε ηλικία 12 χρόνων στο 
Καρλόβασι της Σάμου, κοντά στον Εφημέριο 
του I. Ναού των Εισοδίων της Θεοτόκου, 
Ιωάννη Καλογήρου. Το 1951 πήγε στα Ιερο
σόλυμα. Το 1954, ο τότε Πατριάρχης Αντιόχει
ας Αλέξανδρος Γ' τον διόρισε μουσικοδιδάσκα
λο στην τότε «Ιερατική Σχολή* Μπελεμεντίου», 
για μικρό διάστημα. Επανήλθε στην Σχολή 
Μπελεμεντίου το 1965-66. Ο Καπλάνης διδά
σκει σήμερα βυζαντινή μουσική στα αραβόφωνα 
παιδιά της Χορωδίας του, που ψάλλουν τη Θεία 
Λειτουργία και στις δύο γλώσσες, χωρίς να 
γνωρίζουν ελληνικά.

Καποδίστριας, Γεώργιος. (Βόλος, 1924 - ).

Πρωτοψάλτης στον I. Ναό Αγίου Κωνσταν
τίνου Βόλου, πτυχιούχος της Σχολής 

Βυζαντινής Μουσικής της I. Μητροπόλεως 
Δημητριάδος.

Καππές, Γ εώργιος. (Γ ούριά Μεσολογγίου, 
1903 - Μεσολόγγι, 1981).

Πρωτοψάλτης και μουσικοδιδάσκαλος, από 
τις σημαντικότερες μορφές στο χώρο της 

βυζαντινής μουσικής της Αιτωλίας. Προερχό
μενος από τη μουσική οικογένεια των Καππέ- 
δων, κληρονόμησε την αγάπη για τη βυζαντι
νή μουσική, την οποία διδάχθηκε από τον Κλ. 
Πετρονικολό*. Ως Ιεροψάλτης υπηρέτησε σε 
πολλούς ναούς του Μεσολογγίου, στη Γ ούριά 
και στο Αγρίνιο. Δίδαξε τη βυζαντινή μουσική 
σε πολλούς μαθητές, που σήμερα υπηρετούν 
στα αναλόγια.

Καππές, Ιωάννης. (Γουριά Μεσολογγίου, 
1901 -Αιτωλικό, 1943).

Ιεροψάλτης, ο οποίος μαθήτευσε αρχικά 
κοντά στον πατέρα του, Κ. Καππέ* και μετά

Ο. ΤΟΛΙΚΑ: ΕΠΙΤΟΜΟ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
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κοντά στον Νικ. Τσιμπούκη*. Υπηρέτησε για 
αρκετά χρόνια στον I. Ναό της Παναγίας 
Αιτωλικού και μετά στον 1. Ναό Αγίου Νικολά
ου του χωριού του. Παράλληλα με την εκκλη
σιαστική μουσική ασχολήθηκε και με το δημο
τικό τραγούδι, καταγράφοντας πολλά από 
αυτά στην παρασημαντική. Σκοτώθηκε έξω 
από το σιδηροδρομικό σταθμό του Αιτωλικού, 
θύμα του εμφυλίου.

Καππές, Κωνσταντίνος. (Γούριά Μεσολογγί
ου, 1842-1917).

Πρωτοψάλτης, ο πατριάρχης της μεγάλης 
οικογένειας των Καππέδων, που ανέδει

ξε πολλούς Πρωτοψάλτες και μουσικοδιδα- 
σκάλους. Μαθήτευσε κοντά στον Ανθιμο τον 
Εφεσιομάγνη* και έψαλλε επί τριανταπέντε 
χρόνια στο Νεοχώρι Μεσολογγίου. Επίσης 
για πολλά χρόνια έψαλλε προσκεκλημένος 
στην εορτή του πολιούχου Αγίου Ανδρέου 
στην Πάτρα. Διακρίθηκε για την καλλιφωνία 
του και το σεμνό «Πατριαρχικόν Ύφος»*.

Καραβίδας, Νικόλαος. (Μακρινό Ζαγορίου 
Ιωαννίνων, 1934 -).

Πρωτοψάλτης στον I. Ναό Αγίας Μαρίνης 
Ιωαννίνων και Καθηγητής μουσικής στην 

Κατσάρειο Σχολή Βυζαντινής Μουσικής της 
Μητροπόλεως Ιωαννίνων. Σπούδασε στη 
Σχολή Βυζαντινής Μουσικής του Ελληνικού 
Ωδείου (Παράρτημα Βόλου), στην τάξη του 
Μ. Χατζημάρκου*, λαμβάνοντας πτυχίο βυ
ζαντινής μουσικής, και συνέχισε στο Ελληνι
κό Ωδείο Αθηνών κοντά στον ίδιο Καθηγητή, 
λαμβάνοντας δίπλωμα. Σπούδασε επίσης ευ
ρωπαϊκή μουσική στο Δημοτικό Ωδείο Λαρί- 
σης και στο Ηπειρωτικό Ωδείο. Δημοσίευσε 
στον τοπικό Τύπο Λαρίσης και Ιωαννίνων 
άρθρα και μελέτες για τη μουσική.
Εχει εκδόσει αρκετά βιβλία, ανάμεσα στα 
οποία: Σύντομη Θεωρία Βυζαντινής Μουσι
κής, Στην Υμνολογία της Εκκλησίας κ.ά. Επί
σης έχει μελοποιήσει πέντε Ιερές Ακο
λουθίες Αγίων.
Ήταν δημοδιδάσκαλος.

Καραβίτης, Θεμιστοκλής. (20ός αι.).

Ιεροψάλτης, ο οποίος γύρω στα μέσα του 
αιώνα, υπηρέτησε στον I. Ναό Παντανάσ- 

σης Πατρών. π.σ.δ.α.

Καραβίτης, Φώτιος.

Σύγχρονος Ιεροψάλτης στον I. Ναό Πανα
γίας Αλεξιωτίσσης Πατρών, μαθητής του 

Σπ. Γεωργακόπουλου*.

Καραγιάννης, Γεώργιός. (Βελεστίνο Μαγνη
σίας, 1934 - ).

Ιεροψάλτης, που υπηρετεί, από το 1949, σε 
διαφόρους ναούς της Επαρχίας και της Αθή

νας. Χοράρχης και δάσκαλος της βυζαντινής 
μουσικής. Ελαβε τα πρώτα μαθήματα βυζαντι
νής μουσικής από τον Μιχαήλ Πέτρου*. Συνέ
χισε στη Σχολή Βυζαντινής Μουσικής I. 
Μητροπόλεως Δημητριάδος (τάξη Μ. Χατζη
μάρκου*), από όπου έλαβε πτυχίου Ιεροψάλτου 
και στο Ελληνικό Ωδείο Αθηνών (με τους Δ. 
Μαυραγάνη* και Θ. Χατζηθεοδώρου*), από ό
που έλαβε πτυχίο βυζανπνής μουσικής. 
Διευθύνει τον Χορό «Οι Βυζαντινοί Υμνωδοί»* 
στην Αθήνα και τη Χορωδία του Συλλόγου 
Ιεροψαλτών Αργολίδος «Ιάκωβος Ναυπλιώ- 
της». Διετέλεσε διευθυντής του Βυζαντινού 
Χορού στη Διεύθυνση Θρησκευτικού Γενικού 
Επιτελείου Εθνικής Αμύνης, με τον οποίο 
εμφανίσθηκε σε πολλές τηλεοπτικές εκπομ
πές. Πτυχιούχος Θεολογικής και Φιλοσοφικής 
Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών.

Καραγιάννης, Ηλίας. (20ός αι.).

Πρωτοψάλτης στον I. Ναό Αγίου Κωνσταν
τίνου Θηβών, γνώστης της βυζαντινής 

μουσικής, π.σ.δ.α.

Καραγιαννίδης, Γεώργιος. (; - 1992).

Ιερέας (χειροτονήθηκε το 1952), ο οποίος 
υπηρέτησε ως Ιεροψάλτης στον I. Ναό Α

γίων Κωνσταντίνου και Ελένη και σε άλλους 
ναούς της περιφέρειας Υψωμαθείων Κων
σταντινουπόλεως. Υπήρξε μέλος του «Τρια- 
κονταμελούς βυζαντινού Εκκλησιαστικού Χο
ρού Κωνσταντινουπόλεως. Τα τελευταία χρόνια
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Καραμάνης

του τα έζησε στην Αθήνα.

Καράγιωργας, Γεώργιος. (Σούδα Χανίων,
1930-)·

Πρωτοψάλτης, που υπηρέτησε στους εξής 
I. Ναούς των Χανίων: Αγίας Μαγδαληνής 

(1958 - 1961), Τίμιου Σταυρού Αλικιανού 
(1961 -1967), Αγίου Νικολάου Σούδας (1968 - 
1978) και Αγίου Νεκταρίου Σούδας (1978 - 
1985). Έλαβε μαθήματα βυζαντινής μουσικής 
από τους Εμμ. Πρωτοψάλτη*, Αριστ. Δασκα- 
λάκη*, Νικ. Δασκαλάκη* και Αντ. Τσουρλάκη*.

Καραγιώργης, Κωνσταντίνος. (20ός αι.).

Μουσικός - Πρωτοψάλτης Ευρύχου I. Μη- 
τροπόλεως Μόρφου. π.σ.δ.α.

Καραγκούνης, Κωνσταντίνος. (Βόλος, 1965 -).

Πρωτοψάλτης στον Άγιο Ιωάννη Ανακα- 
σιάς Βόλου, πτυχιούχος του Δημοτικού 

Ωδείου Βόλου.

Καραΐτης, Σωτήριος. (20ός αι.).

Διετέλεσε Πρωτοψάλτης στην Αθήνα, μα
θητής του Θεοδ. Γεωργιάδου*. π.σ.δ.α.

Καρακάσης, Γεώργιος. (; - 1990).

Πρωτοψάλτης και μουσικοδιδάσκαλος από 
τους σημαντικούς της Κωνσταντινουπό

λεως. Ήταν μαθητής του Θεοδ. Γ εωργιάδου* 
και μέλος του «Τριακονταμελούς Βυζαντινού 
Εκκλησιαστικού Χορού Κωνσταντινουπόλε
ως». Υπηρέτησε ως Ιεροψάλτης σε διαφό
ρους ναούς της Χαλκηδόνος (ανάμεσα στους 
οποίους στην Αγία Ευφημία), των Πριγκιπον- 
νήσων, στον Άγιο Νικόλαο Χάλκης κ.ά.
Ως μουσικοδιδάσκαλος, δίδασκε αφιλοκερ
δώς σε όποιο μέρος βρισκόταν, καθώς και 
στο Φροντιστήριο του Συνδέσμου Ιεροψαλ
τών Κωνσταντινουπόλεως. Το 1964 μετέβη 
στο Αίβανο όπου έψαλλε στον εκεί Ορθόδο
ξο Ναό έως το 1977. Λόγω των πολεμικών 
συγκρούσεων, αναγκάσθηκε να έλθει στην 
Αθήνα, συνεχίζοντας να ψάλλει στον I. Ναό 
Αγίου Ιωάννου Ρέντη. Ο Καρακάσης μετέφε
ρε πολλά κλασσικά μαθήματα και ύμνους της 
Εκκλησίας μας στην Αραβική γλώσσα.

Καρακασίδης, Ιωάννης. Φλώρινα, 1955 - ).

Πρωτοψάλτης στον I. Ναό του Οσίου Να- 
ούμ, στο Αρμενοχώρι Φλωρίνης. Τα πρώ

τα μαθήματα βυζαντινής μουσικής έλαβε από 
τον παππού του και τον νονό του, που ήταν 
και οι δύο Πρωτοψάλτες. Αργότερα φοίτησε 
στη Σχολή Βυζαντινής Μουσικής Φλωρίνης 
από όπου αποφοίτησε το 1990. Την ίδια χρο
νιά αποφοίτησε και ο γιός του, Βασίλειος.

Καρακατσάνης, Ιωάννης. (Νεοχώριον Βο- 
σπόρου, 19ος αι. - Σμύρνη, 1920).

Πρωτοψάλτης και θεωρητικός που υπηρέ
τησε σε ναούς της Ανατολικής Ρωμυλίας 

(1895 - 1910). Απόφοιτος της άλλοτε Ιερατι
κής Σχολής Ξυλόπορτας Κωνσταντινουπό
λεως.

Καρακούσιης, Ιωάννης. (19ος αι.)

Κύπριος Πρωτοψάλτης από το Καίμακλί, 
που έψαλλε στην εκκλησία του χωριού 

του, από το 1904 έως το 1948, οπότε τον 
αντικατέστησε ο Χαρ. Χατζησοφόκλης*. Ή
ταν μαθητής του Στυλ. Χουρμουζίου*.

Καραλλής, Ζαχαρίας. (; - 1887).

Πρωτοψάλτης στην Τήνο, που διακρίθηκε 
και ως μελοποιός. Τα έργα του βραβεύθη- 

καν στην Γ' Ολυμπιακή Εκθεση Αθηνών.

Καραμάνης, Αθανάσιος. (Κρηνίδα Σερρών, 
1911 -).

Αρχών Πρωτοψάλτης, μουσικοδιδάσκαλος 
και θεωρητικός, ο οποίος διδάχθηκε ιη βυ- 

ζανπνή μουσική από τον ιερέα Εμμανουήλ Πι
περιά και τον Πρωτοψάλτη Αθανάσιο Μπουρ- 
λέτσικα. Την θεωρητική του όμως κατάρτιση 
έλαβε από τον μουσικοδιδάσκαλο Χρήστο 
Παρασχίδη ή Μπεκιάρη, ενώ στο «Πατριαρχι
κόν Ύφος»* μυήθηκε από τον Πρωτοψάλτη 
Χαράλαμπο Ανεστιάδη.
Την ιεροψαλτική του σταδιοδρομία άρχισε ο 
Καραμάνης από ηλικία 10 ετών στην ιδιαίτερη 
πατρίδα του, συνεχίζοντας’ σε διαφόρους 
ναούς της Δράμας, Καβάλας, Βέροιας, Πύρ
γου (Ηλείας), εγκαθιστάμενος στον Μητρο- 
πολιτικό Ναό Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά
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Θεσσαλονίκης, όπου έψαλλε επί μια 35ετία, 
φθάνοντας στην πλήρη αναγνώριση του «δε
ξιοτέχνου των ήχων». Η ακριβής απόδοση και 
έκφραση των λεπτών αποχρώσεων των μι- 
κροδιαστημάτων του ήχου, τον καθιέρωσαν 
και έξω από τα σύνορα της Ελλάδος, ως εξαί
ρετο εκφραστή του Ιερού βυζαντινού μέλους. 
Έμπειρος μουσικοδιδάσκαλος, εκτός των «κατ’ 
ιδίαν» παραδόσεών του, δίδαξε στο Φροντιστή
ριο Βυζαντινής Μουσικής «Ο Άγιος Δημή- 
τριος», το οποίο μετονομάστηκε σε Βυζαντινή 
Σχολή της I. Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, 
έχοντας συνεργάτες τους Πρωτοψάλτες Α
βραάμ Ευθυμιάδη, Χρύσανθο Θεοδοσόπουλο*, 
και Χαρίλαο Ταλιαδώρο*. Ο Καραμάνης, δίδα
σκε στους μαθητές του το «Πατριαρχικόν 
Ύφος»*, αναδεικνύοντας «αρίστους και άξιους 
Ιεροψάλτες», όπως απεφάνθη η Ιερά Σύνοδος 
της Εκκλησίας της Ελλάδος, η οποία «τιμώσα 
βαθέως την εν τη Εκκλησία πολύτιμον προσφο
ράν αυτού διά τε της ανελλιπούς και αφοσιωμέ- 
νης εξυπηρετήσεως του Εκκλησιαστικού ανα
λογίου και της καλλιέργειας της πατρώας 
παραδοσιακής βυζαντινής μουσικής», εξέφρα- 
σε προς αυτόν με το υπ’ αριθμ. 5292/77/31 -8-78 
έγγραφό της «την άκραν Αυτής ευαρέσκειαν 
και τον δίκαιον της Εκκλησίας έπαινον».
Ο Καραμάνης μελοποίησε Δυνάμεις, Χερουβι- 
κά, Λειτουργικά, Κοινωνικά, Δοξαστικά Εσπερι
νού και Όρθρου όλου του Ενιαυτού και πολλά 
άλλα είδη της εκκλησιαστικής ψαλμωδίας, τα 
οποία περιέχονται στο έργο του Νέα Μουσική 
Κυψέλη. Στο έργο αυτό περιέλαβε, όπως ο 
ίδιος λέει, « όλα τα απαραίτητα και εκλεκτά 
μουσικά μαθήματα, παλαιών και νεωτέρων μου- 
σικοδιδασκάλων, διασκευασμένα καταλλήλως 
και εμπλουτισμένα διά των απαραιτήτων εκεί
νων σημείων, διά των οποίων ο εκτελεστής 
επιτυγχάνει αρπωτέραν ερμηνείαν και απόδο- 
σιν μουσικής και κειμένου».
Για την προσφορά του ως Ιεροψάλτου, μουσι- 
κοδιδασκάλου και μελοποιού, τιμήθηκε από 
τον Οικουμενικό Πατριάρχη Δημήτριο, ο οποί
ος του απένειμε «ιδίαις χερσί» το οφφίκιον 
«του Αρχοντος Πρωτοψάλτου της Αγιωτάτης 
Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως».

Ο Καραμάνης εξεπόνησε νέο μουσικογραφι- 
κό σύστημα παρασημαντικής, αναλυτικό και 
πληρέστερο, σε σύγκριση με το σημερινό. 
Κατά τον Καραμάνη, οι λόγοι για τους οποί
ους «πεντάκις ανελύθη» το μουσικογραφικό 
σύστημα, ήταν «η ανάγκη της διαιωνίσεως 
της τέχνης του ιερού μέλους ως επιστήμης, 
αφ’ ενός και η λειτουργική ανάγκη της Εκκλη
σίας αφ’ ετέρου».
Έτυχε πολλών διακρίσεων, τιμητικών διπλω
μάτων και μεταλλίων από Μητροπόλεις και 
Συλλόγους των περισσοτέρων Δήμων της 
Ελλάδος.

Καραμάνης, Γεώργιος. (Κρηνίδα Σερρών, 
1938-).

Πρωτοψάλτης στον I. Ναό Παναγίας της 
Αχειροποιήτου Θεσσαλονίκης, που μαθή- 

τευσε κοντά στους Πελοπίδα Τουλουμή, Αθα
νάσιο Πιπεριά και στον αδελφό του πατέρα 
του, Αθανάσιο Καραμάνη*. Κάτοχος πτυχίου 
βυζαντινής μουσικής. Σε ηλικία δεκαπέντε 
ετών διορίσθηκε Λαμπαδάριος στον I. Ναό 
Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου Θεσσαλονί
κης (επτά χρόνια) και συνέχισε ως Πρωτο
ψάλτης στον I. Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και 
Ελένης Καστοριάς, στον Μητροπολιτικό Σια- 
τίστης, στον I. Ναό Αγίου Γεωργίου Κομοτη
νής, στον Μητροπολιτικό Θεσσαλονίκης, 
στον Μητροπολιτικό Λαγκαδά και στον I. Ναό 
Κοιμήσεως Θεοτόκου Σαράντα Εκκλησιών 
Θεσσαλονίκης. Δίδαξε στη Σχολή Βυζαντινής 
Μουσικής Κομοτηνής (1970 - 1980) αλλά και 
σε όλη την περίοδο της Ιεροψαλτικής του 
προσφοράς δίδασκε σε ιδιαίτερα μαθήματα. 
Συνέθεσε αρκετούς εκκλησιαστικούς ύμνους.

Καραμάνος, Αριστομένης. (Κούμαρι Αιγιαλεί- 
ας, 1926-).

Πρωτοψάλτης του I. Ναού Αγίας Τριάδος 
Αίγιου και εκπαιδευτικός. Μαθήτευσε κον

τά στον Σπύρο Καψάσκη* και υπηρετεί στο 
Αναλόγιο επί 45 συνεχή έτη. Έχει διδάξει βυ
ζαντινή μουσική σε πολλούς μαθητές. Μέλος 
Δ.Σ. του Συλλόγου Ιεροψαλτών Αιγιαλείας, 
στον οποίο διετέλεσε και Γ εν. Γ ραμματέας.
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Καραπανάγος, Δημήτριος. (Τρίκαλα Κοριν
θίας, 1935-).

Πρωτοψάλτης στον I. Ναό Αγίου Νικολάου 
Θάσου, από το 1965. Σπούδασε βυζαντι

νή μουσική στο Εθνικό Ωδείο Αθηνών (τάξη 
Σπ. Καψάσκη*), από όπου αποφοίτησε το 
1960. Παρακολούθησε και μαθήματα ευρωπα
ϊκής μουσικής. Το ίδιο διάστημα έκανε πρα
κτική εξάσκηση στην Αγία Ειρήνη Αιόλου 
(1958 - 1959, κοντά στον Σπ. Καψάσκη) και 
στη Μητρόπολη Αθηνών (1960, κοντά στον 
Σπ. Περιστέρη*). Το διάστημα 1961-1964, 
διηύθυνε τη Χορωδία Βυζαντινής Μουσικής 
στην ελληνική εκκλησία της Κολωνίας, στη 
Γ ερμανία.

Καραποστόλης, Απόστολος.

Σύγχρονος Ιεροψάλτης στον I. Ναό Αγίου 
Σπυρίδωνος Νέας Ιωνίας Βόλου, πτυχιού- 

χος της Σχολής Βυζανπνής Μουσικής της I. 
Μητροπόλεως Δημητριάδος. (τάξη Μ. Χατζη- 
μάρκου*).

Καράς, Σίμων. (1905 -).

Μουσικολόγος, που σπούδασε στην Αθή
να μουσική και νομικά. Είναι ο ιδρυτής 

της Σχολής και του «Συλλόγου προς διάδοση 
της εθνικής μουσικής». Συγκέντρωσε πάνω 
από 20.000 δημοτικά τραγούδια απ’ όλη την 
Ελλάδα και έχει εκδόσει 21 δίσκους από αυτό 
το υλικό, μαζί με 7 δίσκους βυζαντινής μουσι
κής. Γνώστης της σημειογραφίας των διαφό
ρων μορφών και εξελίξεων της βυζαντινής 
και αρχαίας ελληνικής μουσικής, καθώς και 
γνώστης της ανατολικής και ιδιαίτερα της 
αραβικής μουσικής. Εχει γράψει πολλές και 
σημαντικές εργασίες.

Καρατζάς, Ιωάννης ή πρίγκηπας Καρατζάς.
(1760-1845).

Ηγεμόνας της Βλαχίας (1812-1820), φανα- 
ριώτικης καταγωγής. Νομοθέτης και Προ

στάτης των Γ ραμμάτων και των Τεχνών.

Καρατζογιάννης, Βασίλειος. (Νεοχώριον Με
σολογγίου, 1891-1970).

Ιερέας, απόφοιτος της Ιερατικής Σχολής 
Μεσολογγίου. Μαθήτευσε κοντά στους Κ. 

Καππέ* και Νικ. Τσιμπούκη*. Διετέλεσε Πρω
τοψάλτης στον I. Ναό Αγίου Παντελεήμονος 
Μεσολογγίου (1916-1918) και στη συνέχεια 
στην Κατοχή Μεσολογγίου όπου έψαλλε επί 
ένδεκα χρόνια. Διακρίθηκε κυρίως για τη διδα
σκαλία του. Δίδαξε δωρεάν σε πάρα πολλούς 
μαθητές, πολλοί από τους οποίους διακρίθη- 
καν ως Πρωτοψάλτες και μουσικοδιδάσκαλοι. 
Το 1929 χειροτονήθηκε και τοποθετήθηκε στο 
Νεοχώρι. Το 1931 έθεσε τον θεμέλιο λίθο του 
νέου μεγάλου ναού, εργαζόμενος και ο ίδιος 
χειρονακτικά για τον τελειωμό της. Οι συγχω
ριανοί του, δείχνοντας έμπρακτα την αγάπη 
τους, τοποθέτησαν την προτομή του στο προ
αύλιο του Ναού.

Καραχαλίδης, Χρήστος. (20ός αι.).

Γνώστης της βυζαντινής μουσικής, μαθητής 
του Ν. Καμαράδου*. Από τους πρώτους 

ιδρυτές του «Συλλόγου Φίλων Βυζαντινής 
Μουσικής»*, τον οποίο ενίσχυε ηθικά και υλικά.

Καρβέλης, Αναστάσιος. (Αιτωλικό, 1860 -;).

Πρωτοψάλτης στον I. Ναό της Παναγίας 
Αιτωλικού, που μαθήτευσε κοντά στον Ανθι

μο τον Εφεσιομάγνη*. Ανάμεσα στους μαθητές 
του οι Γεώργιος και Αντώνιος Λεονάρδος*.

Καρβέλης, Αντώνιος. (Αιτωλικό, 1883 -1963).

Ιεροψάλτης, που διδάχθηκε τη βυζαντινή 
μουσική από τον αδελφό του, Αναστ. Καρ- 

βέλη*. Υπηρέτησε (1913-1943) χωρίς αμοιβή 
στον I. Ναό Αγίου Γεωργίου Αιτωλικού.

Καρβέλης, Χρήστος. (Αιτωλικό, 1885- 1977).

Πρωτοψάλτης, γνώστης της βυζαντινής 
μουσικής, που υπηρέτησε στους I. Ναούς 

Αγίου Γ εωργίου, Παναγίας και Αγίου Δη μητρι
ού Αιτωλικού.

Κάργας, Κωνσταντίνος. (Αρναία Χαλκιδικής, 
1909-).

Πρωτοπρεσβύτερος, μελοποιός και δάσκα
λος της βυζαντινής μουσικής. Μαθήτευσε
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κοντά στον Μοναχό Αγαθόδωρο, στην I. 
Μονή Βατοπεδίου του Αγίου Όρους. Διετέλε- 
σε Ιεροψάλτης στον Μητροπολιτικό Ναό Αγί
ου Στεφάνου στην Αρναία, μέχρι το 1945, 
οπότε χειροτονήθηκε Διάκονος και στη συνέ
χεια Πρεσβύτερος, παραδίδοντας παράλλη
λα, δωρεάν, μαθήματα βυζαντινής μουσικής 
και μελοποιώντας εκκκλησιαστικούς ύμνους.

Καριατλής, Φίλιππος.

Σύγχρονος Ιεροψάλτης στον I. Ναό Αγίων 
Πάντων Bel more Σύδνεϋ (Αυστραλίας), 

μαθητής του Αντ. Αριστοδήμου*, π.σ.δ.α.

Καριοφύλλης, Ζαφείρης. (Χανιά, 1962 - ).

Πρωτοψάλτης στον I. Ναό Γενεσίου Θεο
τόκου Κουνουπιδιανών Κυδωνιάς, από το 

1984, που φοίτησε στη Σχολή Βυζαντινής 
Μουσικής της I. Μητροπόλεως Κυδωνιάς και 
Αποκορώνου (Χανιά).

Καρκινικός στίχος.

Στίχος ποιήματος, ο οποίος μπορεί να διά- 
βασθεί και αντιστρόφως, δηλ. από το 

τέλος προς την αρχή. Ονομάζεται έτσι, επει
δή η ανάγνωσή του γίνεται καρκινικά, όπως 
δηλ. είναι και το βάδισμα του καρκίνου ^κ α 
βουριού).
Ο πλέον γνωστός καρκινικός στίχος είναι 
«ΝΙΨΟΝ ΑΝΟΜΗΜΑΤΑ ΜΗ ΜΟΝΑΝ ΟΨΙΝ» 
σκαλισμένος στην φιάλη έξω από την Αγία 
Σοφία της Κωνσταντινουπόλεως. Στη Μεγίστη 
Λαύρα του Αγίου Ορους υπάρχει ολόκληρο 
έντυπο καρκινικό ποίημα κάποιου Αμβροσίου 
Ιερομονάχου αφιερωμένο στην Αυτοκράτειρα 
της Ρωσσίας Αικατερίνη την Μεγάλη. Από αυτό 
παραθέτουμε μερικούς στίχους.
Ωναξ ες ό έθετό σε Θεός εξ άνω 
Συ ορθώς έπει δως ώ διέπες, ώ θρους.

Αίνω δ ’ αείδω, ά σα, ω δίε, αδώνια.

Ες ήθη γαία Ρώσων, ως ωραία γήθησε.

Αμβροσίου Ιερομονάχου του Παμπέρεως, 
στίχοι από ποίημα «τω μεγίστω και Σεβαστώ

αυτοκράτορι πασών των Ρωσσιών Αλεξάν
δρα) τω πρώτω».
Εκάκωσας ημάς αμήσας, ω κακέ.
Ω Λακωνικέ, σε μόνω τω, Νόμε, σε κινώ, καλώ. 
Άψες αινά συ, ά ποίει Παυσανίας, έφα. 
τουιδίου στίχοι από το ποίημα «ηθοποιία καρ- 
κινική».

Καρούζος, Δημήτριος. (Δαύλεια Βοιωτίας, 
1955-).

Καθηγητής μουσικής. Σπούδασε βυζαντινή 
μουσική στο Ωδείο Αθηνών, από όπου 

έλαβε πτυχίο και δίπλωμα. Δάσκαλοί του ο 
Σπ. Περιστέρης* και ο Δημ. Μαντές*. Οι 
σπουδές του επεκτάθηκαν στα ανώτερα θεω
ρητικά της ευρωπαϊκής μουσικής. Συγχρόνως 
σπούδασε Δημόσιο Δίκαιο και Πολιτικές Επι
στήμες και στη συνέχεια νομικά στη Νομική 
Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και σήμε
ρα ασκεί το επάγγελμα του δικηγόρου.
Από το 1980 συνεργάζεται με το Αττικό Ω
δείο ως Καθηγητής μουσικής και ως έφορος 
της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής την οποία 
έχει οργανώσει σε σύγχρονες βάσεις. Το 
1991 δημιούργησε τη Μικτή Βυζαντινή Χορω
δία την οποία διευθύνει και το Μουσικό Βυζαν
τινό Εργαστήρι, που λειτουργούν στο πλαίσιο 
των δραστηριοτήτων του Αττικού Ωδείου. 
Μελετητής της ελληνικής μουσικής, οργανώ
νει σεμινάρια με τη μορφή «συναντήσεων 
γνωριμίας με την αρχαία - βυζαντινή και νεώ- 
τερη παραδοσιακή μουσική», μέσα από τα 
οποία προσπαθεί να καταδείξει τις σχέσεις 
της μιας μουσικής με την άλλη.

Καρπαθάκης, Γεώργιος. (Κρητηνία Ρόδου, 
1931 -).

Ιεροψάλτης I. Ναού Αγίων Ραφαήλ, Νικολά
ου και Ειρήνης Bentleigh Μελβούρνης και 

δάσκαλος βυζαντινής μουσικής. Σπούδασε 
στη Σχολή Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μου
σικής Ρόδου, κοντά στους Νικόλαο Ζερβό και 
Αντώνιο Πετεινό. Υπηρέτησε στους I. Ναούς 
Αγίου Γεωργίου Κρητηνίας Ρόδου, Ζωοδό- 
χου Πηγής και Αγίας Ειρήνης Μελβούρνης 
και μελουργεί για προσωπική του χρήση.
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Καρράς, Βασίλειος.

Σύγχρονος Ιεροψάλτης που ασχολείται και 
με το δημοτικό τραγούδι. Υπηρετεί στον 

I. Ναό Αγίου Αθανασίου Ριζών Τριπόλεως, 
από το 1987. π.σ.δ.α.

Καρρέρης ή Καρρέρ, Παύλος. (Ζάκυνθος, 
1829-1896).

Κορυφαίος μουσουργός με λαμπρές μουσι
κές σπουδές στο Παρίσι (Σχολή του Ερρί

κου Δ') και στο Λίβερπουλ. Σε ό,τι αφορά την 
ενασχόλησή του με την εκκλησιαστική μουσική, 
συνέθεσε Λειτουργία, την οποία μάλιστα, εξε- 
τέλεσε ο ίδιος ενώπιον του Αρχιεπισκόπου Ζα
κύνθου Διονυσίου* Λάτα και συγκέντρωσε πλή
θος αναξιοποίητων εκκλησιαστικών καθώς και 
λαϊκών μουσικών στοιχείων, τα οποία και απε- 
τέλεσαν τη βάση για τη δημιουργία πολλών 
σημαντικών έργων του.

Καρύκας, Μιχάλης. (20ός αι.).

Πρωτοψάλτης, μαθητής του Πρωτοψάλτου 
Σμύρνης Νικολάου (Γεωργίου*). Αναφέ

ρεται (1963) υπηρετών στο Μητροπολιτικό 
Ναό Μυτιλήνης, π.σ.δ.α.

Καρύκης ή Καρίκης Θεοφάνης.
Βλέπε λ. Θεοφάνης ο Κωνσταντινουπόλεως.

Καρυπίδης, Ιωάννης. (Ν. Αμισός Δράμας, 
1942-).

Πρωτοψάλτης στον I. Ναό Υψώσεως Τίμι
ου Σταυρού Καβάλας, από το 1989, με 

προϋπηρεσία (από το 1980) στους I. Ναούς 
Αγίου Αθανασίου Καβάλας και Αγίου Νικολά
ου Ν. Περάμου. Από 14 ετών και μέχρι το 
1970, έψαλλε στο δεξιό Αναλόγιο των I. 
Ναών Αγίας Σοφίας, Αγίου Γεωργίου και Αγί
ου Παντελεήμονος Δράμας. Σπούδασε βυ
ζαντινή μουσική στο Μακεδονικό Ωδείο Θεσ
σαλονίκης από όπου έλαβε το πτυχίο του 
(1983). Από το 1984 είναι Πρόεδρος Δ.Σ. του 
Συλλόγου Ιεροψαλτών Καβάλας. Πρόεδρος 
και Μέλος Δ.Σ. διαφόρων Πολιτιστικών 
Συλλόγων (Δημοτικό Ωδείο Καβάλας, Εφ. 
Αξιωματικών, Δημ. Υπαλλήλων, Δραμινών

κ.λπ.). Είναι Τεχνολόγος - Πολιτικός Μηχανι
κός και τεχνικός σύμβουλος της Μητροπόλε- 
ως Καβάλας.

Κασάς, Παύλος. (15ος αι.).

Ιερομόναχος, που κατείχε τον τίτλο «Πρω
τοψάλτης Κύπρου». Ανακαλύφθηκε στο χει

ρόγραφο ΕΒΕ. αριθμ. 2406, του έτους 1453. 
Ένα Κοινωνικό του, αντέγραψε ο Ιωάννης 
Κορδοκοτός*. Η σύνθεση αυτή σώζεται στο 
υπ’ αριθμ. 240 χειρόγραφο της Βιβλιοθήκης 
της Μονής Λειμώνος Λέσβου (1550 - 1600).

Κασιμάτης, Μηνάς. (20ός αι.).

Φίλος της βυζαντινής μουσικής, που θεω
ρείται ως ο πρώτος δωρητής του 

«Συλλόγου Φίλων Βυζαντινής Μουσικής»* 
στον οποίο παρεχώρησε δωρεάν και πολυτε
λή αίθουσα γραφείου για τις συνεδριάσεις 
του.

Κασόλας, Δημήτριος. (Βόνιτσα Ξηρομέρου, 
1875-1964).

Αρχιδιάκονος, τίτλος που του απένειμε ο 
τότε Μητροπολίτης Παρθένιος Ακύλας, 

τοποθετώντας τον στον I. Ναό Αγίας Παρα
σκευής Μεσολογγίου, όπου προσέφερε τις 
υπηρεσίες του για πολλές δεκαετίες. Η αγά
πη του για τη βυζαντινή ζωγραφική τον οδή
γησε στην ίδρυση Σχολής στο Μεσολόγγι. 
Ασχολήθηκε με την αγιογραφία ναών και 
καθώς ζωγράφιζε τα πρόσωπα των αγίων, 
συγχρόνως σιγόψελνε διότι η βυζαντινή 
μουσική ήταν η δεύτερη αγάπη του. Φιλοτέ
χνησε το Σύλλογο Ιεροψαλτών Μεσολογγίου 
και την προσωπογραφία του Ανθιμου του Εφε- 
σιομάγνη*.

Κασσιανή η Μοναχή. (Κασία, Εικασία η Ικασία, 
περ. 810 - τέλη 9ου αι.).

Βυζαντινή ποιήτρια και μελωδός, που έζη- 
σε στο μοναστήρι το οποίο η ίδια ίδρυσε 

στην Κωνσταντινούπολη. Είναι γνωστό το 
επεισόδιο εκλογής συζύγου από τον αυτο- 
κράτορα Θεόφιλο*, το οποίο, σύμφωνα με 
την παράδοση, συνδέεται με τη ζωή της Κασ-
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σιανής. Ενώ δηλαδή είχε προτιμηθεί από ό
λες τις υποψήφιες, που είχε συγκεντρώσει η 
μητέρα του αυτοκράτορα, δεν εξελέγη, διότι 
η ευστοχία, το θάρρος και η ετοιμότητα που 
χαρακτήριζαν την απάντησή της, δυσαρέστη- 
σαν τον Θεόφιλο, ο οποίος στη συνέχεια εξέ
λεξε τη Θεοδώρα. Μετά την αποτυχία της, η 
Κασσιανή ακολούθησε τον μοναχικό βίο. 
Συνέθεσε ύμνους, τροπάρια, κανόνες, γνωμι- 
κά, επιγράμματα. Από τα γνωστότερα έργα 
της είναι το δοξαστικό του Εσπερινού των 
Χριστουγέννων, οι τέσσερις πρώτοι ειρμοί 
από τον κανόνα του Μ. Σαββάτου, αλλά 
κυρίως το τροπάριο «Κύριε, η εν πολλαίς 
αμαρτίαις...», που ψάλλεται τη Μ. Τρίτη 
(Όρθρος Μ. Τετάρτης).

Κασσιανός, Κωνσταντίνος. (20ός αι.).

Πρωτοψάλτης I. Ναού Αγίων Κωνσταντί
νου και Ελένης (Κύπρος) και Καθηγητής 

μουσικής, π.σ.δ.α.

Καστανής, Χαράλαμπος. (Χανιά, 1941 -).

Πρωτοψάλτης στον I. Ναό Αγίου Στεφάνου 
Χανιών, από το 1979, με προϋπηρεσία 

στον I. Ναό της Ευαγγελίστριας Χανιών 
(1976 - 1979). Τα πρώτα μαθήματα βυζαντι
νής μουσικής έλαβε από τους Μοναχούς της 
I. Μονής Χρυσοπηγής Χανιών. Συστηματικά 
σπούδασε στη Σχολή Βυζαντινής Μουσικής 
του Βενιζελείου Ωδείου Χανίων (στην τάξη 
του Γ. Χατζηθεοδώρου*) και στη Σχολή Βυ
ζαντινής Μουσικής της I. Μητροπόλεως Χα
νίων.

Καστρανής, Ιωάννης. (20ός αι.).

Πρωτοψάλτης, ο οποίος υπηρέτησε στον 
I. Ναό Αγίων Αναργύρων Ρόδου και 

δάσκαλος βυζαντινής μουσικής, π.σ.δ.α.

Καστρινάκης, Γιάννης. (Χανιά, 1962 - ).

Πρωτοψάλτης στον I. Ναό Αγίου Παντελε- 
ήμονος Χαλέπας Χανίων, από το 1988, 

και μουσικοδιδάσκαλος. Σπούδασε βυζαντινή 
μουσική στην Εκκλησιαστική Σχολή Κρήτης, 
στο Βενιζέλειο Ωδείο Χανίων (παράρτημα

του Ελληνικού Ωδείου Αθηνών) και στο 
Απολλώνιο Ωδείο Αθηνών στην τάξη του 
Ανδρέα Βουτσινά*, κοντά στον οποίο, σπού
δασε και θεωρητικά ευρωπαϊκής μουσικής. 
Δάσκαλος στη Σχολή Βυζαντινής Μουσικής της 
I. Μητροπόλεως Κυδωνιάς και Αποκορώνου. 
Χοράρχης στην από αυτόν δημιουργηθείσα 
45μελή Χορωδία του Πολιτιστικού Κέντρου, 
υπό την αιγίδα της ανωτέρω Μητροπόλεως. 
Ιδρυσε, σε συνεργασία με τον Μητροπολίτη 
Κισάμου και Σέλινου, Σχολή Βυζανπνής Μουσι
κής στον Κίσαμο. Μέλος Δ.Σ. του Συλλόγου 
Ιεροψαλτών Χανίων «Γεώργιος ο Κρης». Υπεύ
θυνος της εκπομπής «Βυζαντινή Μουσική 
Ανθολογία», σε ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό 
των Χανίων. Το 1991 συνεργάστηκε με το 
Ωδείο Αλίμου.

Καταβάσεως σημεία.

Κατιόντες χαρακτήρες, οι οποίοι φανερώ
νουν το ποσόν καταβάσεως της μελω

δίας, κανονίζοντας τις κινήσεις της φωνής. 
Τα σημεία αυτά είναι τέσσερα: Η Απόστρο- 
φος*, η Υπορροή*, το Ελαφρόν* και η Χαμη
λή*.

Καταβασία.

Είναι ο ειρμός* που επαναλαμβάνεται στο 
τέλος κάθε ωδής σε αργότερο μέλος και 

μεγαλοφωνότερα.
Η ονομασία προήλθε από το γεγονός ότι οι 
ψάλτες, όταν έψαλλαν τις καταβασίες κατέβαι
ναν από το στασίδι τους και στέκονταν στο 
μέσον του ναού, για να δείξουν την ευλάβειά 
τους. Η πράξη αυτή τηρείται ακόμη και σήμερα 
στο Οικουμενικό Πατριαρχείο στις 21 Νοεμ
βρίου (Εισόδια της Θεοτόκου). Ο παλαιότερος 
και σπάνιος όρος «καταβάσιον» (κατά το κον- 
τάκιον, τροπάριον) δεν χρησιμοποιείται πια 
σήμερα.

Κατάβασις.

Η διαδοχική εμμελής εκφώνηση των φθόγ
γων της κλίμακας από έναν οξύτερο 

προς τους βαρυτέρους. Λέγεται επίσης «κά
θοδος» ή «βαρύτης».
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Κατακουζηνός, Αλέξανδρος. (Τεργέστη, 1824 
-1892).

Συνθέτης, εκκλησιαστικός μελουργός, χο- 
ράρχης και μουσικοπαιδαγωγός, εγγονός 

του διδασκάλου του Γένους Κ. Κούμα. Μαθη
τής του Δημητρίου Διγενή από ηλικίας δεκαέ- 
ξη ετών, τελειοποίησε τις μουσικές σπουδές 
του στο Παρίσι και στη Βιέννη. Επί δεκαεπτά 
χρόνια διευθυντής χορωδίας στην Ελληνική 
Ορθόδοξη Εκκλησία της Βιέννης και αργότε
ρα στον I. Ναό Αγίας Τριάδος της Οδησσού 
(1861-1870). Ιδρυτής, διδάσκαλος και διευ
θυντής της «Χορωδίας των Ανακτόρων»* (I. 
Ναός Αγίου Γεωργίου). Καθιέρωσε για πρώτη 
φορά στην Αθήνα την τετράφωνη εκκλησια
στική μουσική με δικό του σύστημα. Ιδρυτής 
και διδάσκαλος ιδιωτικής Σχολής Τραγουδιού 
και Καθηγητής μουσικής στο Αρσάκειο Παρ
θεναγωγείο και στο Ωδείο Αθηνών. Συνέθεσε 
πλήθος εκκλησιαστικών ασμάτων καθώς και 
μια ολόκληρη πολυφωνική Λειτουργία. Επί
σης συνέθεσε δύο μελοδράματα και σειρά 
παιδαγωγικών τραγουδιών σε συνεργασία με 
τον Γερμανό φιλέλληνα Julius Ennig. Θεωρεί
ται από τους παράγοντες της ιστορίας της 
Ελληνικής Μουσικής.

Καταλήξεις.

Χαρακτηριστικό γνώρισμα των ήχων που 
αναφέρεται στις μελωδικές γραμμές με 

τις οποίες το μέλος τελειώνει ή σταματά για 
λίγο σ' έναν από τους δεσπόζοντες φθόγ
γους.
Οι καταλήξεις είναι: α) «ατελείς», όπου υπάρ
χει κόμμα (,), β) «εντελείς», όπου υπάρχει 
άνω τελεία ( ), γ) «τελικοί», όπου υπάρχει 
τελεία (.) και δ) «οριστικοί» ή «ληκτικοί» όπου 
υπάρχει τελεία και παύλα (.-).

Κατάνης, Θωμάς. (Κρήτη, 17ος-18ος αι.).

Καθηγητής της φιλοσοφίας στο Πανεπι
στήμιο της Πάδουας. Μετέφρασε τον 

«Ακάθιστο Ύμνο»* στα γαλλικά.

Κατανυκτικόν.

Είδος εκκλησιαστικού τροπαρίου. Προέρχε
ται από το επίθετο κατανυκτικός, που

σημαίνει αυτόν που προκαλεί κατάνυξη*, (κατα 
+ νύσσω = τρυπώ, κεντώ με οξύ όργανο).

Κατάνυξις.

Διέγερση βαθειάς ευλαβείας με συγκίνηση, 
συντριβή καρδιάς.

Κατεργάρης, Χρηστός. (Ελίκη Αιγιαλείας, 
1955-).

Πρώτοψάλτης I. Ναού Αγίου Αλεξίου Σταφι- 
δαλώνων Αιγίου. Μαθήτευσε κοντά στον 

μουσικοδιδάσκαλο και Πρωτοψάλτη Σωκράτη 
Βενάρδο* και στη συνέχεια φοίτησε στο Ωδείο 
Πειραιώς (παράρτημα Αιγίου), στην τάξη του 
Κωνσταντίνου Τασοπούλου*, από όπου έλαβε 
πτυχίο Ιεροψάλτου. Μέλος του Συλλόγου 
Ιεροψαλτών Αιγιαλείας, και στέλεχος των 
χορωδιών και των δύο Συλλόγων.

Κατευθυνθήτω.

Προφητικός στίχος από Ψαλμό του Δαυίδ, 
που ψάλλεται στην Ακολουθία του Εσπε

ρινού, σε όλους τους ήχους και σε όλα τα 
γένη.
Επίσης αυτόμελο εισοδικό της Εσπερινής 
Ακολουθίας των Προηγιασμένων, το οποίο 
ψάλλεται έξι φορές ύστερα από τις Προφη
τείες (ήχοι Πλ. Α και Πλ. Β).

Κατζάκης, Μιχαήλ. (20ός αι.).

Πρωτοψάλτης από τη Μάδυτο, που υπηρέ
τησε στην Αμφιθέα. π.σ.δ.α.

Κατηχητικό Σχολείο.

Σχολείο που αποσκοπεί στην χριστιανική 
μόρφωση της νεότητος και στην εμπέδω

ση της πίστεως. Στην Ευρώπη προκοπα- 
ρουσιάσθηκαν τον 18ο αιώνα. Στη χώρα μας 
το πρώτο Κατηχητικό Σχολείο ιδρύθηκε το 
1913 από τον Ιερέα Μ. Τσακτάνη* χωρίς ιδιαί
τερη επιτυχία. Αργότερα συστηματοποιήθηκε 
και αναπτύχθηκε με την ανάληψή του από την 
Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελ
λάδος. Στο έργο του Κατηχητικού Σχολείου 
περιλαμβάνεται η ψαλμωδία και η χορωδιακή 
απόδοση των ύμνων, η οποία σε πολλές πε
ριπτώσεις (δημόσιες εκδηλώσεις, πανηγύ-
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ρεις κ.λπ.) έδωσε αξιόλογα αποτελέσματα.

Κατραμαδάκης, Αντώνιος. (Κωνσταντινούπο
λη, 1897-Αθήνα, 1978).

Ιερέας, γνώστης της βυζαντινής μουσικής, ο 
οποίος διετέλεσε Ιεροψάλτης σε διαφό

ρους ναούς στο Πέραν της Κωνσταντινουπό
λεως και ιδιαίτερα στον Άγιο Κωνσταντίνο. 
Το 1945 χειροτονήθηκε Πρεσβύτερος. Το 
1965 ήλθε στην Αθήνα και ιερουργούσε στον 
I. Ναό του Κωστοπουλείου Ορφανοτροφείου 
Παλλήνης. Το 1976 εξέδωσε το βίο του Αγίου 
Νεκταρίου.

Κατσανεβάκης, Ιωάννης.

Σύγχρονος Πρωτοψάλτης στον I. Ναό Αγί
ου Δημητρίου Νίκαιας, μαθητής του πατέ

ρα του, Ν. Κατσανεβάκη*, του Σύρκα* και του 
Μ. Χατζημάρκου*.

Κατσανεβάκης, Νικόλαος. (Χανιά, 1924 -).

Πρωτοψάλτης που υπηρέτησε στους I.
Ναούς Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης 

και Αγίου Ιωάννου Χανιών. Στη συνέχεια προ- 
σέφερε τις υπηρεσίες του στα ιδρύματα της 
Καλυβιανής της I. Μητροπόλεως Γορτύνης 
και Αρκαδίας, στο Ηράκλειο Κρήτης. Ελαβε 
μαθήματα βυζαντινής μουσικής από τους Νικ. 
Δασκαλάκη*, Εμμ. Πρωτοψάλτη* και Μ. Χατζη- 
μάρκο*.

Κατσανίκος, Γεώργιος. (19ος - 20ός αι ).

Αναφέρεται (1888) ως Πρωτοψάλτης Αγιά
σματος Μεφά. (Κωνστανπνούπολη) π.σ.δ.α.

Κατσάνος, Χρήστος. (Κατοχή Μεσολογγίου, 
1904-1978).

Ιεροψάλτης, που από το 1930 έψαλλε στον 
I. Ναό Αγίου Δημητρίου στο χωριό του. 

Διδάχθηκε τη βυζαντινή μουσική από τον 
ιερέα Βασ. Καρατζογιάννη* και από τον Νικ. 
Τ σιμπούκη*.

Κατσάρειος Σχολή Βυζαντινής Μουσικής Ιε- 
ράς Μητροπόλεως Ιωαννίνων.
Βλέπε λ. Σχολή Βυζαντινής Μουσικής Ιεράς 
Μητροπόλεως Ιωαννίνων, Κατσάρειος.

Κατσαρός, Αλέξης. (Λεβίδιο Αρκαδίας, 1949 -).

Ιεροψάλτης στο Μητροπολιτικό Ναό Αθη
νών, που έλαβε πτυχίο και δίπλωμα βυζαντι

νής μουσικής από το Ωδείο Πειραιώς. Πτυχι- 
ούχος του Παντείου Πανεπιστημίου.

Κατσιαμαντός, Βασίλειος.

Σύγχρονος Πρωτοψάλτης στον I. Ναό Αγί
ου Κωνσταντίνου Τρικάλων, μαθητής του 

Δημ. Καφφέ*. Μέλος του Σωματείου Ιεροψαλ
τών Τρικάλων και της Χορωδίας του.

Κατσιβάλης, Κωνσταντίνος. (Αίγιο, 1935 -).

Πρωτοψάλτης στον I. Ναό Κοιμήσεως της 
Θεοτόκου Λαμπιρίου Πατρών. Φοίτησε 

στο Ωδείο Πειραιώς (παράρτημα Αιγίου), 
στην τάξη του Κωνστ. Τασοπούλου*, από 
όπου έλαβε πτυχίο Ιεροψάλτου.

Κατσιγιώργης, Στέλιος. (Χίος, 1953 -).

Πρωτοψάλτης στη Χίο, ο οποίος διδάχθη
κε τη βυζαντινή μουσική κοντά στον 

μουσικοδιδάσκαλο Γεώργιο Βουτσή*. Κατά 
καιρούς παρουσιάζει εκπομπές σε τοπικούς 
ραδιοφωνικούς σταθμούς με θέματα σχετικά 
με τη βυζαντινή μουσική. Ο Σ. Κατσιγιώργης 
είναι επίσης απόφοιτος της Τεχνικής Σχολής 
Μηχανολόγων Χίου.

Κατσιφής, Βασίλειος.

Σύγχρονος Πρωτοψάλτης στον I. Ναό 
Αγίας Μαρίνης Ν. Φιλαδέλφειας. Αναφέ

ρεται (1963) υπηρετών στον I. Ναό Αγίου 
Ιωάννου Κυνηγού (Βουλιαγμένης), π.σ.δ.α.

Κατσιώλης, Ηλίας. (Ανω Μέλπεια Μεσσηνεί- 
ας, 1936-).

Πρωτοψάλτης στον I. Ναό Αγίου Ανδρέου 
Πατησίων, από το 1972, με προϋπηρεσία 

στον I. Ναό Αγίου Αρτεμίου της ομωνύμου 
περιοχής (1967 - 1972). Τα πρώτα μαθήματα 
βυζαντινής μουσικής έλαβε από τον Ιερέα του 
χωριού του και εξάδελφό του, Διονύσιο Κα- 
τσιώλη. Αργότερα σπούδασε στο Ωδείο Αθη
νών —  με υποτροφία της I. Αρχιεπισκοπής 
Αθηνών —  από όπου έλαβε πτυχίο και δίπλω-
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μα βυζαντινής μουσικής, με Καθηγητή τον Σπ. 
Περιστέρη*, στη Χορωδία του οποίου συμμε
τείχε στη Μητρόπολη. Μαθήτευσε επίσης 
κοντά στους Πρωτοψάλτες Ελ. Παπαθεοφά- 
νους*, Παν. Καμπανίδη*, και Νικ. Γρηγοριάδη*, 
ψάλλοντας στα Αναλόγιά τους. Δίδαξε βυζαν
τινή μουσική στον I. Ναό που υπηρετεί, από 
πενταετίας, και συμμετείχε στο Α' Πανελλήνιο 
Συνέδριο Βυζαντινής Μουσικής, όπου του 
απενεμήθη «Αναμνηστικό Δίπλωμα». Όμοιο 
Δίπλωμα του απένείμε το Υπουργείο Πολιτι
σμού όπως και σε άλλους Ιεροψάλτες, για 
την πολυετή προσφορά του στη βυζαντινή 
μουσική.

Κατσούλας, Γεώργιος. (Κουκουρέικα Αρκα
δίας, 1947-).

Καθηγητής βυζαντινής μουσικής και Πρω
τοψάλτης I. Ναού Αγίου Παντελεήμονος 

Καλαμακίου, από το 1982. Σπούδασε στη 
Ριζάρειο Εκκλησιαστική Σχολή (1962 - 68), 
κοντά στον Καθηγητή της βυζαντινής μουσι
κής Δημήτριο Παναγιωτόπουλο* - Κούρο και 
συνέχισε στο Ωδείο Αθηνών, κοντά στον Σπ. 
Περιστέρη* και στο Παλλάδιο Ωδείο, κοντά 
στον Γ. Ζαφειράτο, από όπου και πήρε το 
δίπλωμά του, το 1978. Το 1983, ίδρυσε Σχολή 
Βυζαντινής Μουσικής στον Αγιο Παντελεήμο- 
να Καλαμακίου, διδάσκοντας δωρεάν σε μαθη
τές της ενορίας. Από το 1987 διδάσκει στο 
Παλλάδιο Ωδείο και από το 1988 στη Σχολή 
Βυζαντινής Μουσικής του Ωδείου Γκύζη, την 
οποία ίδρυσε ο ίδιος. Ιδρυτικό μέλος της 
Χορωδίας του Συλλόγου Μουσικοφίλων Κων
σταντινουπόλεως και τακτικός συνεργάτης 
του Ραδιοφωνικού Σταθμού της Εκκλησίας 
της Ελλάδος (από το 1990), όπου επιμελείται 
και παρουσιάζει εκπομιτή με βυζαντινούς 
εκκλησιαστικούς υμνους.

Κατσούλη, Ελένη.

Σύγχρονη Καθηγήτρια βυζαντινής και ευ
ρωπαϊκής μουσικής, μαθήτρια του συζύ

γου της, Κ. Κατσούλη* και απόφοιτος του 
«Ωδείου Αθηνών» (τάξη Σπ. Περιστέρη*). 
Συνέχισε μαθήματα με τον Μαν. Χατζημάρ-

κο*. Έψαλλε με Χορωδία στον I. Ναό Αγίας 
Σοφίας Ν. Ψυχικού.

Κατσούλης, Κωνσταντίνος. (Άγιος Σπυρίδων 
Ορχομενού Βοιωτίας, 1930-Αθήνα, 1987).

Πρωτοψάλτης και Χοράρχης, που έλαβε τα 
πρώτα μαθήματα βυζαντινής μουσικής 

από τον Ιερέα Μάρκο Αρμακόλα. Συνέχισε 
στο Ωδείο Αθηνών, από όπου έλαβε πτυχίο 
Ιεροψάλτου, και στο Ωδείο Πειράίκού Συνδέ
σμου, από όπου έλαβε πτυχίο μουσικοδιδα- 
σκάλου (τάξη I. Μαργαζιώτη*). Συγχρόνως 
παρακολουθούσε μαθήματα βυζαντινής μου
σικής κοντά στους Καθηγητές Θ. Γεωργιάδη* 
και Δημ. Μήτρου*. Ως Ιεροψάλτης ύπηρέτησε 
στους I. Ναούς Αγίου Λουκά Ορχομενού 
(1945 - 1947 Λαμπαδάριος και 1947 - 1960 
Πρωτοψάλτης), Αγίου Δημητρίου Αμπελοκή
πων Αθήνας (1960 - 1964), Αγίου Διονυσίου 
Πατρών (1964 - 1966), στον Μητροπολιτικό 
Ναό Πατρών (Ευαγγελίστριας, 1966 - 1972), 
στον I. Ναό Αγίας Σοφίας Ν. Ψυχικού (1974 - 
1985). Δίδαξε στο Ανώτερο Εκκλησιαστικό 
Φροντιστήριο Πατρών, στη Φιλαρμονική Ε
ταιρεία (Ωδείο Πατρών), στην Ιερατική Σχολή 
Τήνου, και σε Γυμνάσια της Αθήνας. Δίδαξε 
επίσης στα Ωδεία Ορφείον, Καλλιθέας, Αρίων 
Αθηνών κ.ά. Ίδρυσε Σχολές Βυζαντινής Μου
σικής στην I. Μητρόπολη Θηβών και Λεβαδεί- 
ας και σε διάφορα μοναστήρια. Ιδρυσε Βυζαν
τινή Χορωδία στο Μητροπολιτικό Ναό 
Θηβών και Βυζαντινή Χορωδία από Ιεοψάλ- 
τες Πατρών και Αθηνών για ειδική συναυλία 
στη Ραββένα της Ιταλίας. Εξέδωσε συλλογές 
«Θείας Λειτουργίας και Εσπερινού» και είχε 
έτοιμα για έκδοση: Μ. Εβδομάδα, Δοξαστά- 
ριο, Μουσικό Ιερατικό και Θεία Λειτουργία. 
Ηχογράφησε κασσέτες με μαθήματα βυζαντι
νής μουσικής.
Διετέλεσε Τακτικό Μέλος του «Ιδρύματος 
Βυζαντινής Μουσικολογίας»*.

Κατσουλιέρης, Αθανάσιος.

Σύγχρονος Πρωτοψάλτης στον I. Ναό Αγί
ου Σπυρίδωνος Ροδοδάφνης Αίγιου, 

π.σ.δ.α.

Ο. ΤΟΛΙΚΑ: ΕΠΙΤΟΜΟ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟ ΛΕ-ΙΚΟ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
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Κατσώλας, Ελευθέριος. (20ός αι.).

Ιεροψάλτης, μαθητής του Θεοδ. Γεωργιάδου*, 
και μέλος του Τριακονταμελούς Βυζαντινού 

Εκκλησιαστικού Χορού Κωνσταντινουπόλεως. 
Αναψέρεται (1963) ως Πρωτοψάλτης στον I. 
Ναό Αγίου Δημητρίου Μπραχαμίου στην Αθήνα.

Καυκόπουλος, Βασίλειος. (Πάτρα, 1961 -).

Πρωτοψάλτης στον I. Ναό Φανερωμένης 
Αιγίου (Μητροπολιτικός), Χοράρχης και 

Καθηγητής της βυζαντινής μουσικής. Ελαβε 
τα πρώτα μαθήματα βυζαντινής μουσικής από 
τον πατέρα του, Παναγιώτη Καυκόπουλο* και 
στη συνέχεια φοίτησε στο Πατράίκό Ωδείο. 
Μετά την αποφοίτησή του εξακολούθησε να 
παρακολουθεί μαθήματα κοντά στους Αθαν. 
Πέττα*, Χρύσ. Θεοδοσόπουλο* και Βασ. Νικο- 
λάίδη*. Ταξίδεψε στην Κωνσταντινούπολη, 
στη Βηρυττό και στην Περσία, όπου ήρθε σε 
επαφή με την Ανατολική μουσική. Ίδρυσε τη 
Βυζαντινή Χορωδία της πρώην Αστυνομίας 
Πόλεων (1982), την Πατράίκή Χορωδία «Πέ
τρος ο Πελοποννήσιος», τη Σχολή Βυζαντι
νής Μουσικής «Κοσμάς ο Μελωδός και Θεό
δωρος ο Φωκαεύς) της I. Μητροπόλεως 
Φωκίδος, όπου και διδάσκει, και τη Σχολή 
Βυζαντινής Μουσικής Κάτω Αχάίας, την 
οποία και διευθύνει. Διευθυντής και Καθηγη
τής της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της I. 
Μητροπόλεως Καλαβρύτων και Αιγιαλείας. 
Έχει δώσει συναυλίες στη Γερμανία, στις 
Η.Π.Α. και στη Νότιο Αφρική. Εργάζεται ως 
δημοσιογράφος.

Καυκόπουλος, Παναγιώτης. (1920 - ).

Πρωτοψάλτης στον I. Ναό Αγίας Τριάδος 
Αλισού Πατρών (γενέτειράς του), όπου 

επί πεντηκονταετία συνεχίζει να προσφέρει 
τις υπηρεσίες του. Δάσκαλοί του ήταν οι Κων- 
στ. Πρίγγος*, Δημ. Μήτρου*, π. Νικ. Μαυρό- 
πουλος* και π. Σάββας Χατζημιχάλης* ο 
Ρόδιος. Υπήρξε δάσκαλος πολλών Ιεροψαλ
τών και έχει μελοποιήσει αρκετά μαθήματα 
όπως «Δύναμις», Χερουβικά και το Τροπάριο 
της Κασσιανής*. Το 1966 έψαλε, επί ένα 
μήνα, στη Βραζιλία.

Καφίδας, Δημήτριος. (1937 -).

Πρωτοψάλτης στον I. Ναό Αγίου Σπυρίδω
νος Ν. Ιωνίας Βόλου, πτυχιούχος της 

Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της I. Μητρο
πόλεως Δημηριάδος. (τάξη Μ. Χατζημάρ- 
κου*).

Καφφές, Δημήτριος. (Μουζάκι, 1910 -).

Πρωτοπρεσβύτερος, Προϊστάμενος του 
Καθεδρικού Ναού της Κοιμήσεως της 

Θεοτόκου Μουζακίου. Σπούδασε βυζαντινή 
μουσική στην Αθήνα (1933 - 38), κοντά στους 
Αντώνιο Σύρκα* και Δ. Βουτσαδόπουλο. Το 
1936 χειροτονήθηκε Διάκονος και το 1940 
Ιερεύς, εφημερεύοντας από τότε μέχρι σήμε
ρα στο Μουζάκι. Ο Δημήτριος Καφφές παρέ
διδε και μαθήματα βυζαντινής μουσικής. Η 
προσφορά του είναι μεγάλη ως ιερέως, 
πνευματικού, κατηχητού και υμνωδού.

Καψάλης, Θεόδωρος. (20ός αι ).

Ιεροψάλτης και μουσικοδιδάσκαλος, με δρά
ση στην Αθήνα, μαθητής του Μισαήλ Μιχαη- 

λίδη*. π.σ.δ.α.

Καψάσκη-Μακρή, Αγγελική. (1936 - ).

Καθηγήτρια μουσικής, κόρη του Σπύρου 
Καψάσκη* και συνεχίστρια του έργου του. 

Δίδαξε στην Παιδαγωγική Ακαδημία Θεσσα
λονίκης και αργότερα στη Μαράσλειο Παιδα
γωγική Ακαδημία. Από μικρή, έψαλλε μαζί με 
τον πατέρα της και συνεχίζει να ψάλλει στον 
Άγιο Σπυρίδωνα Παγκρατίου. Έχει εκδόσει 
δύο δίσκους με εκκλησιαστική μουσική: α) 
Θεία Λειτουργία και β) Εορτολόγιο.

Καψάσκης Σπύρος. (Ζάκυνθος, 1909 - Αθήνα, 
1967).

Πρωτοψάλτης στον I. Ναό Αγίας Ειρήνης 
Αθηνών (Αιόλου), από το 1938 έως το 

1967, με προϋπηρεσία σε άλλους ναούς της 
πρωτεύουσας (Αγία Μαρίνα, Παναγίτσα Μο- 
ναστηρακίου, Άγιος Σπυρίδων Παγκρατίου και 
Αγιος Δημήτριος Ψυρρή). Στην Αγία Ειρήνη 
γνώρισε τον I. Σακελλαρίδη*, του οποίου έγι
νε μαθητής και διάδοχος. Σπούδασε στο
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Εθνικό Ωδείο, από όπου έλαβε δίπλωμα βυ
ζαντινής μουσικής (τάξη I. Σακελλαρίδη), 
πτυ-χία Ανωτέρων θεωρητικών ευρωπαϊκής 
μουσικής (τάξη Μ. Καλομοίρη*) και Φωνητι
κής μουσικής. Διορίστηκε στη Μαράσλειο 
Παιδαγωγική Ακαδημία, διδάσκοντας επί 25 
χρόνια βυζαντινή και ευρωπαϊκή μουσική. Στη 
θέση αυτή τον διαδέχθηκε η κόρη του Αγγελι
κή Καψάσκη*-Μακρή. Δίδαξε επίσης στο Εθνι
κό Ωδείο και κατά καιρούς σε διάφορα ιδιωτι
κά σχολεία και ορφανοτροφεία.
Ασχολήθηκε με τρία είδη μουσικής: α) το παι
δαγωγικό σχολικό τραγούδι, β) την εκκλησια
στική μουσική και γ) τη χορωδιακή μουσική με 
μαντολινάτα. Κάθε Κυριακή έψαλλε Όρθρο 
και δύο λειτουργίες. Στην πρώτη λειτουργία 
έψαλλαν σπουδαστές και σπουδάστριες της 
Μαρασλείου Ακαδημίας, με βοηθό την κόρη 
του, και στη δεύτερη λειτουργία η κανονική 
ανδρική Χορωδία, ανάμεσα στα στελέχη της 
οποίας ήταν και οι: Βασίλης Δημητρόπουλος, 
Δημήτρης Δουδούμης, Τάκης Παπαγεωργί- 
ου*, Χρήστος Ρεβεζούλης, Σπύρος Σιμάτος, 
Γ εώργιος Φατούρος κ.ά.
Ο Σπύρος Καψάσκης, έγραψε πολλά βιβλία 
ευρωπαϊκής και βυζαντινής μουσικής. Τα 
τελευταία του βιβλία, με τον γενικό τίτλο 
Υμνωδία, τα έγραψε και με τις δύο μουσικές 
γραφές. Είχε στόχο να γράψει όλα όσα ψάλ
λονται στην Εκκλησία, σε 10 τόμους, αλλά 
πρόλαβε μόνον τους 5: α) Εσπερινός, β) 
Όρθρος, γ) Θεία Λειτουργία, δ) Εορτολόγιο, 
ε) Καταβασίες.

Κεϊβελης, Ιωάννης Ζωγράφου. (19ος αι.)

Μουσικός και Ιεροψάλτης, μαθητής του 
Γρηγορίου Λευίτου*, γνώστης και της 

αραβοπερσικής μουσικής. Εψαλλε σε διάφο
ρες εκκλησίες της Κωνσταντινουπόλεως και 
ανέδειξε αρκετούς μαθητές του. Εξέδωσε το 
Απάνθισμα, το οποίο περιλαμβάνει παλαιό και 
νεώτερα έντεχνα άσματα.

Κείμενον μουσικόν.

Το σύνολο των μουσικών γραμμών*, που 
περιλαμβάνει αφ’ ενός τα μουσικά σημεία 

και αφ’ ετέρου τις κάτω από αυτά συλλαβές.

Κέκερης, Ιωάννης. (1950 -).

Πρωτοψάλτης στον I. Ναό Αγίων Αναργύ
ρων Αρναίας Χαλκιδικής, από το 1990, 

(Λαμπαδάριος 1986 - 1990), με προϋπηρεσία 
αριστερού Ιεροψάλτου στον I. Ναό Ευαγγελι
σμού της Θεοτόκου Σταυρουπόλεως Ξάν
θης. Φοιτά (1992) στο Δ’ έτος της Ανωτέρας 
Σχολής Βυζαντινής Μουσικής Θεσσαλονί
κης. Πρόεδρος του Σωματείου I. Μητροπόλε- 
ως Ιερισσού «Ρωμανός ο Βατοπεδινός», του 
οποίου έχει διατελέσει Γ εν. Γ ραμματέας και 
Ταμίας. Μέλος της Χορωδίας του Σωματείου.

Κεκραγάριον.

Ονομασία του πρώτου και δευτέρου στίχου 
της Εσπερινής Στιχολογίας «Κύριε, εκέ- 

κραξα προς Σε» και «Κατευθυνθήτω η προ
σευχή μου» από τον 140ό Ψαλμό. Σήμερα 
ονομάζουμε Κεκραγάρια και τα τροπάρια που 
ακολουθούν τους παραπάνω στίχους.

Κεκρωπίδης, Βασίλειος. (20ός αι ).

Ιεροψάλτης στην Κωνσταντινούπολη, που 
έψαλλε μαζί με το γιό του, Μηνά Κεκρωπί- 

δη*, στα Αναλόγια των I. Ναών Αγίου Γεωργί
ου και Αγίας Παρασκευής στα Θεραπειά του 
Βοσπόρου.

Κεκρωπίδης, Μηνάς. (; - 1988).

Πρωτοψάλτης στην Κωνσταντινούπολη, 
όπου έψαλλε πάντα αφιλοκερδώς. Ξεκί

νησε από τα αναλόγια των I. Ναών Αγίου 
Γεωργίου και Αγίας Παρασκευής στα Θερα- 
πειά του Βοσπόρου, κοντά στον Δημ. Λιονσά- 
το*. Από το 1964 έψαλλε απέναντι στον 
Ανδρ. Σαββίδη* στα Θεραπειά, και όταν ο 
Σαββίδης έφυγε για την Ελλάδα, το 1978, ο 
Κεκρωπίδης ανέλαβε όλη την ευθύνη, ψάλ
λοντας σχεδόν μόνος.

Κέλαδος.

Ηχος καθαρός, δυνατός τόνος. Κελαδει
νός, ο θορυβώδης.

Κέλτης, Κορράδος. (1459 -1508).

Γερμανός ποιητής και ουμανιστής που 
ασχολήθηκε συστηματικά με τη μελέτη και

Ο. TOMKA: ΕΠΙΤΟΜΟ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
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την προώθηση της ελληνικής και λατινικής 
γλώσσας. Εγραψε: «Η τέχνη της στιχουργι- 
κής και εκκλησιαστικός ύμνος».

Κεμεντζές.

Φιαλόσχημη λύρα* των Ελλήνων του Πόν
του και της Καππαδοκίας. Μολονότι 

υπάρχουν εικονογραφικές μαρτυρίες, είναι 
ωστόσο λιγοστές, με αποτέλεσμα να μην έχει 
καταλήξει η έρευνα σε συγκεκριμένα συμπε
ράσματα για την αρχή της φιαλόσχημης λύ
ρας.

Κενάνογλου, Κωνσταντίνος. (20ός αι.).

Αρχών Πρωτοψάλτης της Αρχιεπισκοπής 
Κωνσταντινουπόλεως, που έψαλλε σε 

αρκετούς ναούς, ανάμεσα στους οποίους 
στον I. Ναό των Δώδεκα Αποστόλων Φερίκι- 
οϊ. Διετέλεσε Πρόεδρος του Συνδέσμου 
Μουσικοφίλων (Ιεροψαλτών) στην Κωνσταν
τινούπολη. Κατόπιν προσκλήσεως, έψαλλε 
σε διαφόρους ναούς των Αθηνών. Πέθανε 
στις αρχές της δεκαετίας του ‘80.

Κέντημα.

Σημείον ποσότητος, που ανεβάζει τη μελω
δία κατά δύο φθόγγους υπερβατώς. Το 

Κέντημα λογίζεται ως πνεύμα και γι’ αυτό δεν 
τίθεται ποτέ μόνο του, αλλά πλέκεται με το 
Ολίγον και την Πεταστή. (Βλέπε σχετ. πίνακα 
Επιμέτρου σελ. 460).

Κεντήματα.

Σημείον ποσότητος, που ανεβάζει τη μελω
δία κατά 1 φθόγγο. Τα Κεντήματα είναι 

χαρακτήρας ουδέτερος, που δεν ανήκει, δη
λαδή, ούτε στην τάξη των σωμάτων ούτε των 
πνευμάτων. Ποτέ δεν τίθενται στην αρχή του 
μέλους ή του στίχου, αλλά στο τέλος της 
γραμμής, πάνω στο Ολίγον. Δεν δέχονται νέα 
συλλαβή αλλά επεκτείνεται σ’ αυτά το φωνήεν 
του προηγουμένου χαρακτήρα. Μπροστά από 
τα Κεντήματα τίθενται όλοι οι χαρακτήρες 
ποσότητος εκτός από τα Κεντήματα και την 
Υπορροή. Στην εκτέλεση του ρυθμού ποδός, 
τίθενται πάντοτε στην άρση. (Βλέπε σχετ. 
πίνακα Επιμέτρου σελ. 460).

Κέντρο Βυζαντινών Σπουδών.

Ιδρυμα υπό σύσταση, που εξαγγέλθηκε δη
μοσίως στις 19 Νοεμβρίου 1967, από τον 

Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος 
Ιερώνυμο. Το Κέντρο, σύμφωνα με την εξαγ
γελία, προέβλεπε ειδικό κλάδο σπουδών 
βυζαντινής μουσικής.

Κεραμειανάκης, Μιχαήλ. (Χανιά, 1927 -).

Ιεροψάλτης, που υπηρέτησε στον I. Ναό 
Αγίου Ιωάννου Χανίων, από το 1955 έως το 

1963. Κατόπιν αναχώρησε στην Πρετόρια 
της Νοτίου Αφρικής, όπου διαμένει και εργά
ζεται ως διδάσκαλος. Πρωτοψάλτης και 
Γραμματέας της Ελληνικής Πρεσβείας. Έλα
βε μαθήματα βυζαντινής μουσικής από τον Γ. 
Χατζή*, κατά τη διάρκεια των Πανεπιστημια
κών του σπουδών (πτυχιούχος Παντείου).

Κεραμεύς, Δανιήλ. (18ος αι ).

Διδάσκαλος του Γένους και Καθηγητής 
στην Πατμιάδα Σχολή* (1769 - 1801). 

Έγραψε: «Περί συμφωνιών και πτώσεων» κ.ά.

Κεραμεύς-Παπαδόπουλος, Αθανάσιος.
Βλέπε λ. Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, Αθανάσιος.

Κετιπίδης, Ιωάννης. (Κομοτηνή, 1951 -).

Ιεροψάλτης στον I. Ναό Αγίου Παύλου Καβά
λας, Καθηγητής βυζαντινής και ευρωπαϊκής 

μουσικής. Διπλωματούχος βυζαντινής μουσι
κής του Ωδείου Πειραιώς. Εξέδωσε το βιβλίο 
Μουσικά Βήματα.

Κετσετζής, Φώτης. (Ξάνθη, 1945 -).

Πρωτοψάλτης στον I. Ναό Αγίας Τριάδος 
Αμπελοκήπων (την τελευταία 10ετία), με 

προϋπηρεσία σε ιερούς ναούς της Ξάνθης, 
της Αθήνας, του Πειραιά και στο Ιερό Ίδρυμα 
Ευαγγελίστριας Τήνου. Εχει επίσης ψάλλει 
σε πολλές πόλεις της Ελλάδος, της Κύπρου, 
της Ευρώπης, των Η.Π.Α. και του Καναδά, 
κατόπιν -τιμητικής προσκλήσεως.
Ο Κετσετζής, απόφοιτος της Εκκλησιαστικής 
Σχολής Ξάνθης, διδάχθηκε τη βυζαντινή 
μουσική από τον Δημ. Σουρλατζή* και συνέχι
σε τις σπουδές του στην Αθήνα. Είναι κάτο-
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χος πτυχίου και διπλώματος βυζαντινής 
μουσικής, πτυχίου Ωδικής και διπλώματος 
Μουσικοδιδασκάλου. Υπηρετεί ως Καθηγητής 
στην Εκκλησιαστική Εκπαίδευση (Εκκλησια
στικό Λύκειο Τήνου, Εκκλησιαστικό Λύκειο 
Κορίνθου, Ανώτερα Εκκλησιαστική Σχολή 
Αθηνών). Διδάσκει στο Ωδείο Χαλανδρίου, 
στο Φροντιστήριο Βυζαντινής Μουσικής του 
Συλλόγου Φίλων Βυζαντινής Μουσικής Αθη
νών και στη Σχολή Βυζαντινής Μουσικής 
Χαλανδρίου.
Εχει πραγματοποιήσει εκπομπές στην Ελλη
νική Ραδιοφωνία και Τηλεόραση και στους 
Ραδιοσταθμούς της Εκκλησίας της Ελλάδος. 
Εξέδωσε σειρά, 50 περίπου κασσετών, που 
κυκλοφορούν στην Ελλάδα και στο εξωτερι
κό. Ιδρυσε, διδάσκει και διευθύνει τη «Βυζαν
τινή Χορωδία* Χαλανδρίου».

Κεφαλική φωνή.

Είναι η φωνή που παράγεται μαλακά στο 
λάρυγγα και ενισχύεται στην πάνω από 

αυτόν περιοχή έτσι, ώστε να φαίνεται ότι 
πηγάζει από το κεφάλι. Η φωνή αυτή —  που 
λέγεται και φαλτσέτο —  αποδίδει τους φθόγ
γους κατά μία διαπασών οξύτερους και ομοιά
ζει προς τη γυναικεία φωνή.

Κεφαλληνός, Νικόλαος, (αρχές 19ου αι. - 
1896).

Ιερέας από τη Ζάκυνθο. Μαζί με τους συγγε
νείς του Τριζόμπελο και Θερειανό, εξεπό- 

νησε σοβαρή μελέτη γύρω από την εκκλησια
στική μουσική.

Κεχαγιόπουλος, Αλέξανδρος. (20ός αι.).

Πρωτοψάλτης, μαθητής του Θεοδ. Γεωργιά- 
δου* και μέλος του «Τριακονταμελούς 

Βυζαντινού Εκκλησιαστικού Χορού Κωνσταντι
νουπόλεως». Διετέλεσε Πρωτοψάλτης στον I. 
Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου Μπεσίκτας 
(Διπλοκιονίου) και μετά της Αγίας Τριάδος 
Πέραν. Το 1964 ήλθε στην Αθήνα όπου και 
έψαλλε σε διαφόρους ναούς. Δίδαξε τη βυ
ζαντινή μουσική στους δύο αδελφούς του, 
Χρήστο και Ιωάννη Κεχαγιόπουλο*. Ήταν επί

σης οδοντίατρος.

Κεχαγιόπουλος, Ιωάννης. (20ός αι.).

Ιεροψάλτης, ο οποίος διδάχθηκε τη βυζαντι
νή μουσική από τον αδελφό του Αλέξ. 

Κεχαγιόπουλο*. Διετέλεσε Ιεροψάλτης στον 
I. Ναό Νεοχωρίου Κωνσταντινουπόλεως και 
της Αγίας Τριάδος στο Πέραν, όπου δημιούρ
γησε πολυμελή Χορό.

Κηλτζανίδης, Παναγιώτης. (; - 1896).

Ιεροψάλτης και μουσικοδιδάσκαλος από την 
Προύσσα, ο οποίος έψαλλε από το 1848 

έως το 1882 σε διαφόρους ναούς της Αρχιε
πισκοπής Κωνσταντινουπόλεως.
Ασχολήθηκε με την έκδοση βιβλίων όπως: 
«Εκκλησιαστικόν Απάνθισμα», το «Σύντομον 
Δοξαστάριον», όπου υπάρχον μαθήματα του 
Μανουήλ του Χρυσάφη*, το «Αναστασιματά- 
ριον» του Αντωνίου του Λαμπαδαρίου*, το 
«Ιερατικόν Μουσικόν Εγκόλπιον», τα «Χε- 
ρουβικά» του Πρωτοψάλτου Δανιήλ* του από 
Τυρνάβου και το «Αναστασιματάριον» του 
Πρωτοψάλτου Κωνσταντίνου του Βυζαντίου*. 
Επίσης επιμελήθηκε τις εκδόσεις πολλών 
ακόμη μουσικών βιβλίων. Δίδαξε στην Πα
τριαρχική Μουσική Σχολή και στη Μουσική 
Σχολή του Συλλόγου «Ορφεύς».
Μέλος της «Μουσικής Επιτροπής* 1881» και 
της Επιτροπής για την έκδοση «Μουσικής 
Βιβλιοθήκης». Έγραψε το σημαντικό έργο 
Κλεις της καθ’ημάς Εκκλησιαστικής Μουσικής, 
το οποίο βραβεύθηκε με χρυσό αριστείο στην 
Δ' Ολυμπιακή Έκθεση Αθηνών. Ανέδειξε ικα
νούς ιεροψάλτες, τόσο στην ψαλτική έκφραση 
όσο και στη θεωρία της μουσικής.

Κηρύκου, Κωνσταντίνος. (19ος αι.)

Ιεροψάλτης και Καθηγητής μουσικής, μαθητής 
των τριών διδασκάλων της νέας μεθόδου 

παρασημαντικής στην Κωνσταντινούπολη, 
Γρηγορίου Λευίτου*, Χρυσάνθου Προύσσης* 
και Χουρμουζίου του Χαρτοφύλακος*. Έψαλλε 
σε διάφορα μέρη επί 40 χρόνια και δίδαξε στο 
Διδασκαλείο Αθηνών, μαζί με τον Ζαφείριο 
Ζαφειρόπουλο*, και στη Ριζάρειο Σχολή.

Ο. ΤΟΛΙΚΑ: ΕΠΙΤΟΜΟ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
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Κηφιώτης, Δημήτριος. (19ος - 20ός αι.)-

Αναφέρεται (1875) ως Ιεροψάλτης στον I.
Ναό της Παναγίας Γαλατά (Κωνσταντι

νούπολη). π.σ.δ.α.

Κιάσσος, Βασίλειος. (1958 -).

Πρωτοψάλτης, από το 1985, στον I. Ναό Αγί
ου Χαραλάμπους Λενταριανών, περιφέρει

ας I. Μητροπόλεως Κυδωνιάς και Αποκορώ- 
νου, πτυχιούχος της Σχολής Βυζαντινής 
Μουσικής της ανωτέρω Μητροπόλεως. Μέλος 
Δ.Σ. του Συνδέσμου Ιεροψαλτών Χανίων «Γε
ώργιος ο Κρης» (1988 -1991).

Κιθάρα (Σιτέρα ή Θαμπούρα).

Οι παλαιότερες πηγές αποδεικνύουν ότι 
σε όλη την πρωτοβυζαντινή εποχή διατη

ρήθηκαν όλα τα μουσικά όργανα των αρχαίων 
Ελλήνων με την παλαιό τους ονομασία. Ανά
μεσα σ’ αυτά και η κιθάρα, που δεν έχει καμμία 
σχέση με τις σημερινές κιθάρες. Είχε σχήμα 
τριγωνικό με επτά και αργότερα εννέα και 
ένδεκα χορδές. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ακό
μη και του Ομήρου, η κιθάρα δεν πρέπει να 
διέφερε πολύ από τη λύρα και τη φόρμιγγα. 
Ήταν μικρότερη σε μέγεθος από τη λύρα και 
την κρατούσαν στα γόνατα. Εφευρέτης της 
θεωρείται ο Ερμής. Ηταν κυρίως σε χρήση 
στη δημοτική μουσική, όπως φαίνεται στο στί
χο 1023 από τον ακριτικό κύκλο: «Κιθάρας τε 
και φόρμιγγας, σύριγγας και τυμπάνους».

Κιμωνής, Χατζησταυρής. (19ος αι.)

Κύπριος Πρωτοψάλτης στον Καθεδρικό 
Ναό Αγίου Ιωάννου Λευκωσίας (1880 - 

1900), όπου διαδέχθηκέ τον Μιχαήλ ξενή*.

Κίνησις.

Η αλλαγή μιας θέσης. Π.χ. Κίνηση φωνής=η 
αλλαγή (η μετάβαση) της φωνής από μια 

θέση σε άλλη· έρρυθμος κίνηση=ρυθμική 
κίνηση.

Κινούμενοι φθόγγοι.
Βλέπε λ. Γένος.

Κιορπές, Δαμιανός (Ιερομόναχος). (Κοίμηση 
Σιντικής Σερρών, 1938 - ).

Ηγούμενος στην I. Μονή Αγίας Τριάδος 
Τούμπας Σερρών (κατά κόσμον Αθανά

σιος Κιορπές), ο οποίος σε ηλικία 14 χρόνων 
αναχώρησε για το Αγιον Όρος προκειμένου 
να διδαχθεί τη βυζαντινή μουσική. Η Μοναστι
κή όμως ζωή τον ετράβηξε και εκάρη Μονα
χός. Παρέμεινε εκεί έως το 1966, οπότε ήλθε 
στην I. Μονή Αγίας Τριάδος και από το 1967 
διδάσκει βυζαντινή μουσική στην Τούμπα φιλ- 
λίδος Σερρών της I. Μητροπόλεως Ζιχνών 
και Νευροκοπίου, όπου ανέδειξε πολλούς 
Ιεροψάλτες.

Κιοσσές, Ιωάννης.

Σύγχρονος Πρωτοψάλτης (Μητροπολιτι- 
κός Ναός Δράμας), αναφερόμενος και ως 

διδάσκαλος της βυζαντινής μουσικής, π.σ.δ.α.

Κιουπίδης, Αντώνιος. (20ός αι.).

Πρωτοψάλτης, που υπηρέτησε στον I. Ναό 
Κοιμήσεως της Θεοτόκου Μπεσίκτας. 

Μαθήτευσε κοντά στο θείο του Εμμανουήλ 
Μαστοράκη.

Κίσσας, Σταμάτιος. (20ός αι.).

Πρωτοψάλτης από την Κωνσταντινούπο
λη, όπου έψαλλε σε διαφόρους ναούς. 

Στην Αθήνα έψαλλε επί αρκετά έτη στον I. 
Ναό Αγίου Νικολάου Καισαριανής, κοντά 
στον Κωνστ. Μαφείδη*, καθώς και σε άλλους 
ναούς της περιοχής Καλλιθέας. Έψαλλε ακό
μα και στο Λονδίνο.

Κισσονέργης, Περικλής. (1833 -1901).

Κύπριος Πρωτοψάλτης και μουσικοδιδά
σκαλος. Διδάχθηκε τη βυζαντινή μουσική 

από τον Νικόλαο Γεωργίου* Πρωτοψάλτη 
Σμύρνης, όπου μετέβη με τον Αχ. Νικολάΐδη*. 
Το 1859-60 βρίσκεται στην Αθήνα, εγγεγραμ
μένος στο Πανεπιστήμιο, και αργότερα στην 
Κύπρο, ως Πρωτοψάλτης και μουσικοδιδά
σκαλος. Δίδαξε στην κωμόπολη Λευκόνοικον 
και στα περίχωρά της και αργότερα στο Τρί- 
κωμον. Οι μαθητές του διέπρεψαν ως Ιερο
ψάλτες και διδάσκαλοι βυζαντινής μουσικής.

Κιφοκέρης, Κοσμάς. (Άρτα, 1971 -).

Πρωτοψάλτης, που διδάχθηκε τη βυζαντι
νή μουσική από τον Χρήστο Παππά* στην
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Άρτα και στη συνέχεια στην Αθήνα, από τον 
Φώτη Κετσετζή*, ενώ παράλληλα σπούδασε 
θεολογία στην Ανώτερα Εκκλησιαστική Σχο
λή Αθηνών.
Υπηρέτησε στους I. Ναούς Αγίων Αποστό
λων Αρτης, Αγίας Τριάδος Αμπελοκήπων και 
Αγίου Νεκταρίου Χάίδαρίου. Μέλος της Βυζα
ντινής Χορωδίας Χαλανδρίου και επιμελητής 
των μουσικών κειμένων που εκτελεί η Χορω
δία.

Κλάββας, Κωνσταντίνος ή Γκλάβας. (1852 -;).

Αρχών Λαμπαδάριος της Μεγάλης του Χρι
στού Εκκλησίας. Προσελήφθη στον Πα

τριαρχικό Ναό το 1888 ως Β' Δομέστιχος. Το 
1905 προήχθη σε Α' Δομέστιχο και το 1911 σε 
Αρχοντα Λαμπαδάριο. Το 1916, αποχώρησε, 
λόγω βαρειάς ασθένειας, που τον κατέβαλε.
Ο Κλάββας ήταν Καθηγητής μουσικής στην 
Πατριαρχική Μουσική Σχολή και πολλοί μαθη
τές του υπήρξαν λαμπροί ιεροψάλτες. Το 
1899 συνεργάστηκε με τον Ιάκωβο τον 
Ναυπλιώτη* εκδίδοντας σε δύο τόμους το 
Δοξαστάριο του Πέτρου του Πελοποννησί- 
ου*.

Κλαδάς, Ιωάννης. (14ος - 15ος αι.).

Λαμπαδάριος της Μεγάλης του Χριστού Εκ
κλησίας, λόγιος και μουσικός. Έγραψε ανοι- 

ξαντάρια, μαθήματα, 8 χερουβικά, 8 κοινωνικά, 
το κοινωνικό «γεύσατε και ίδετε» της λει
τουργίας των προηγιασμένων, το νεκρώσιμο 
«Άγιος ο Θεός», το «την γαρ σην μήτραν» κ.ά. 
Μελοποίησε ακόμα τον Ακάθιστον Ύμνο, μιμού
μενος τον Μιχαήλ Ανεώτη*, τον Ιωάννη Γλυκύ* 
και άλλους, που έζησαν πριν από αυτόν. Τα 
μελουργήματα του Κλαδά μεταφέρθηκαν στη 
νέα μέθοδο σημειογραφίας και μερικά από αυτά 
τυπώθηκαν και εκδόθηκαν. Συνέγραψε επίοης 
βιβλίο μουσικής, όπου αναφέρεται στη μετρο- 
φωνία, στα μουσικά σημεία κ.λπ.

Κλαδευτήρας, Νικόλαος. (1843 - ; ).

Ιεροψάλτης, καταγόμενος από παλαιό Μεσο- 
λογγίτικη οικογένεια. Μαθήτευσε κοντά στον 

Άνθιμο τον Εφεσιομάγνη*, απέναντι από τον

οποίον έψαλλε στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου 
Σπυρίδωνος. Μετά το θάνατο του Ανθίμου, ο 
Ν. Κλαδευτήρας συνέχισε να ψάλλει απέναντι 
από τον Κλ. Αθήνη* διάδοχό του Ανθίμου στο 
Αναλόγιο.

Κλαμαριάς, Διονύσιος. (20ός αι.).

Αναφέρεται (1963) ως Πρωτοψάλτης στον I.
Ναό Αγίων Αναργύρων Ν. Σμύρνης. Υπη

ρέτησε επίσης στον I. Ναό Αγίου Σώστη 
(Συγγρού).

Κλαμπανισιής, Δημήτριος. (Μεσολόγγι, 1873 - 
1942).

Ιεροψάλτης, μαθητής του Δημ. Μοσκέτου*. 
Υπηρέτησε για τριάντα περίπου χρόνια στον 

I. Ναό Αγίας Παρασκευής Μεσολογγίου.

Κλάσμα.

Χρονικό σημείο, που προσθέτει 1 χρόνο 
στο χαρακτήρα στον οποίο γράφεται. 

Τίθεται σε όλους τους χαρακτήρες ποιότη- 
τος, εκτός από τα Κεντήματα, την Υπορροή 
και την Πεταστή, και πάντοτε πάνω από το 
χαρακτήρα. Κατ’ εξαίρεση το κλάσμα τίθεται 
κάτω από το Ολίγον, όταν πάνω από το Ολί
γον υπάρχει άλλος χαρακτήρας ποσότητος ή 
όταν το επιβάλλουν μουσικοί ορθογραφικοί 
κανόνες. Το κλάσμα αντικαθιστά το ομοσύλ- 
λαβο Ισον, μόνο που στην εκτέλεση ακούγε- 
ται ασθενέστερο από την ένταση του Ισου. 
Ονομάζεται κλάσμα (ρ. κλάω-ω=θραύω, τσα
κίζω), επειδή ακριβώς δείχνει λύγισμα, τσάκι
σμα της φωνής (Φίλωνας) ή χαμήλωμα της 
φωνής (κεκλασμένη φωνή· Αριστοφάνης). 
Βλέπε σχετ. πίνακα Επιμέτρου σελ.

Κλάσμα ξηρόν.
Βλέπε λ. Ξηρόν κλάσμα.

Κλεόπας, Διονύσιος. (Θεσσαλονίκη, 1816
1861).

Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών και 
της Ριζαρείου Σχολής, ο οποίος συνέλα

βε ουσιαστικά στην ίδρυση της ονομαστής 
Θεολογικής Σχολής του Σταυρού στα Ιερο
σόλυμα.
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Κλεόπας (Θωμόπουλος), Μητροπολίτης Θεσ- 
σαλιώτιδας και Φαναριοφερσάλων. (Αττάλεια 
Μ. Ασίας, 1913-).

Σπούδασε στη Θεολογική Σχολή του Πανεπι
στημίου Αθηνών και εισήχθη στις τάξεις του 

Κλήρου το 1937, διατελέσας εφημέριος, Ιερο
κήρυκας και Πρωτοσύγκελλος στην I. Μητρό
πολη Δημητριάδος. Υπηρέτησε ως Καθηγητής 
στις Εκκλησιαστικές Σχολές Καλαμάτας και 
Τρικάλων.. Είναι Σχολάρχης του Μέσου Εκκλη
σιαστικού Φροντιστηρίου Καρδίτσας. Εχει άρι- 
στη μουσική κατάρτιση και προστάτευσε πλή
θος εκδηλώσεων του Συλλόγου Ιεροψαλτών 
Καρδίτσης «Ρωμανός ο Μελωδός», πράγμα 
που τον καταξίωσε στη συνείδηση του ποιμνίου 
του ως διακεκριμένο «φίλο των Ιεροψαλτών» 
(Δημ. Χαραλάμπους*).

Κλήμης ο Στουδίτης.
Βλέπε λ. Στουδίτης, Κλήμης.

Κλήμης, Σ.Σ. (; - 1887).

Μουσικός από την Κάλυμνο, που εργάστη
κε στην Αθήνα εναντίον των νεωτερι- 

στών της βυζαντινής μουσικής, δημοσιεύον
τας πραγματείες, από τις οποίες διακρίνεται 
«Η ελληνική μουσική και η μελετωμένη εν 
Κωνσταντινουπόλει μεταρρύθμισις αυτής», 
που δημοσιεύτηκε το 1881 στη «Στοά».

Κλήμης Τίτος Φλάβιος ο Αλεξανδρεύς. (περ. 
150-περ. 220).

Μέγας εκκλησιαστικός συγγραφέας, ο 
οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα, ταξίδεψε 

για ένα μεγάλο διάστημα σπουδάζοντας και 
τελικά εγκαταστάθηκε στην Αλεξάνδρεια. 
Από τους μεγλύτερους θεολόγους του 2ου 
αι., άφησε ένα πολύ σημαντικό1 συγγραφικό 
έργο: Λόγος προτρεπτικός προς Έλληνας, 
όπου παροτρύνει τους ειδωλολάτρες να 
εγκαταλείψουν τους θεούς και να προσέλ- 
θουν στην αληθινή πίστη, Παιδαγωγός, ένας 
κώδικας ηθικής συμπεριφοράς απευθυνόμε
νος σ’ εκείνους που προσήλθαν στον Χρι
στιανισμό, Στρώματα ή Στρωματείς, όπου 
τίθεται το πρόβλημα της σχέσεως πίστεως

και φιλοσοφίας, και άλλα. Ο Κλήμης ο Αλε
ξανδρεύς ως ποιητής και μελουργός συνέθε
σε ωδές και ύμνους, αρχαιότατα μνημεία της 
χριστιανικής ποιήσεως.

Κλιμάκων είδη.

Η βυζαντινή μουσική, για να εκφράσει τα 
ψυχικά ανθρώπινα συναισθήματα, δημι

ούργησε και χρησιμοποιεί τέσσερις κλίμακες: 
μια Διατονική, δύο Χρωματικές (Μαλακή και 
Σύντονη) και μια Εναρμόνια.
Η Διατονική είναι η φυσική κλίμακα, πάνω στην 
οποία εψάλλοντο όλα τα εκκλησιαστικά άσματα. 
Είναι η βάση όλων των άλλων κλιμάκων, που δημι- 
ουργήθηκαν αργότερα, και με βάση αυτήν σχηματί
ζονται και αντιπαραβάλλονται τα τονικά διαστήματα 
όλων των άλλων Κλιμάκων, Γενών, Συστημάτων, 
Ήχων και Χροών.

Κλιμακωτόν.

Συνηθισμένο σχήμα μουσικής πλοκής, κατά 
το οποίο το μέλος, στην πορεία του χρη

σιμοποιεί γραμμές που προχωρούν βαθμηδόν 
από βαρύτερους τόνους προς οξύτερους ή 
αντιστρόφως.

Κλίμαξ.

Μια σειρά φθόγγων και των διαστημάτων 
τους, που ξεκινά από ένα φθόγγο-βάση 

και προχωρεί μέχρι να τον ξανασυναντήσει 
προς τα πάνω ή προς τα κάτω (αντιφωνία*). 
Οι κλίμακες των βυζαντινών ήχων (ή τρό
πων), έχουν οκτώ διαδοχικές βαθμίδες 
(φθόγγους) και ανάμεσά τους διαστήματα, τα 
οποία διαφέρουν ανάλογα με το.γένος* και τη 
χρόα* του ήχου. Στην κλίμακα Πα, η πρώτη 
βαθμίδα είναι ο φθόγγος Πα, ο οποίος ονομά
ζεται «βάσις». Ο όγδοος φθόγγος είναι ο Πα, 
και ονομάζεται «υψηλός». Οι φθόγγοι από Πα 
έως Δι ονομάζονται «βαρείς» και από Κε έως 
Πά, «οξείς». Η διαδοχική εκτέλεση των 
φθόγγων προς τα άνω λέγεται «ανάβασις», η 
προς τα κάτω, «κατάβασις» και η επαναλαμ
βανόμενη εκφώνηση του αυτού φθόγγου, 
«ισότης» ή «ισοφωνία». Η ανάβαση ή η κατά
βαση ενός φθόγγου μπορεί να είναι «συνε-
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χής» ή «υπερβατή». Συνεχής λέγεται, όταν 
έχουμε διαδοχική μετάβασή από ένα φθόγγο 
στον αμέσως επόμενο κ.ο.κ. Υπερβατή λέγε
ται, όταν από ένα φθόγγο μεταβαίνουμε όχι 
στον αμέσως επόμενο, αλλά στον μεθεπόμε
νο και εξής· υπερβατώς (=υπερβαίνοντας ένα 
ή περισσοτέρους φθόγγους). Η βυζαντινή 
μουσική δημιούργησε και χρησιμοποιεί τέσσε
ρις κλίμακες: μία Διατονική, δύο Χρωματικές 
και μια Εναρμόνια. Η κλίμακα αποτελείται από 
δύο όμοια τετράχορδα. Βλέπε λ. Τετράχορ
δον και λ. Τόνος.

Κλίμαξ σύντονος χρωματική.
Βλέπε λ. Γένος χρωματικόν.

Κλίμαξ φυσική.
Βλέπε λ. Γ ένος διατονικόν.

Κλιτόν, (ή ημίφθορον).
Βλέπε λ. Χρόα.

Κλουβιδάκης, Αντώνης. (Χανιά, 1950 - ).

Καθηγητής βυζαντινής μουσικής στο Βενι- 
ζέλειο Ωδείο Χανιών, από το 1990. Σπού

δασε βυζαντινή μουσική στο Βενιζέλειο Ω
δείο (Παράρτημα του Ελληνικού Ωδείου 
Αθηνών) με Καθηγητή τον Γ. Χατζηθεοδώ- 
ρου* αρχικά και τον Θ. Αντωνακάκη* στη 
συνέχεια. Είναι κάτοχος πτυχίου (1986) και 
διπλώματος (1990) βυζαντινής μουσικής του 
Ελληνικού Ωδείου Αθηνών.
Ασχολείται με το παραδοσιακό και το αστικό 
ελληνικό τραγούδι, καθώς και με την ιστορική 
και μουσικολογική μελέτη της βυζαντινής 
μουσικής και της μουσικής των Ανατολικών 
λαών.

Κλουκινάς, Ανδρέας. (Πάτρα, 1936 - ).

Ιεροψάλτης I. Ναού Αγίας Αικατερίνης Μελ
βούρνης. Διδάχθηκε τη βυζαντινή μουσική 

από τους πατέρας της I. Μονής Εισοδίων της 
Θεοτόκου («Ομπλού») των Πατρών και υπη
ρέτησε στους I. Ναούς Αγίου Δημητρίου 
Prahran και Αγίου Νικολάου Yarraville της 
περιφερείας Μελβούρνης, I. Αρχιεπισκοπής 
Αυστραλίας.

Κλωναρίδης, Ιωάννης. (20ός αι.).

Αναφέρεται (1965) ως Πρωτοψάλτης στον 
Μητροπολιτικό Ναό Τιμίου Προδρόμου 

Καβάλας, π.σ.δ.α.

Κογιώργος, Στυλιανός. (Σταμνά Αιτωλικού, 
1907 -1973).

Ιεροψάλτης, μαθητής του Γ. Καππέ*. Υπηρέ
τησε στον I. Ναό του χωριού του πάνω από 

τριάντα χρόνια, ασκώντας παράλληλα το 
επάγγελμα του Ιατρού. Συνέγραψε και μελο
ποίησε το Απολυτίκιο της Αγίας Αγάθης (Ιστο
ρικό Μοναστήρι της περιοχής) το οποίο ενε- 
κρίθη από το Πατριαρχείο και ψάλλεται μέχρι 
σήμερα.

Κογκάκης, Χρήστος.

Σύγχρονος Ιερέας, που υπηρετεί στον I.
Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Νέας 

Ερυθραίας. Διετέλεσε Πρωτοψάλτης στους I. 
Ναούς Αγίου Νικολάου Χάλκης και Αγίου Ιωάν- 
νου Αντιγόνης, διακριθείς ως ένας από τους 
πιο καλλίφωνους Ιεροψάλτες της Κωνσταντι
νουπόλεως. Το 1963 ήλθε στην Αθήνα, ως 
Πρωτοψάλτης στον I. Ναό Αγίας Βαρβάρας 
Λυκόβρυσης Αττικής, μέχρι το 1980 που χει
ροτονήθηκε Πρεσβύτερος. Μέλος της Χορω
δίας του Νέου Κύκλου Κωνσταντινουπολιτών, 
υπό τον Θρ. Στανίτσα*.

Κοινή Μουσική Σχολή Μονής Γκόλιας Ιασίου.
Βλέπε λ. Σχολή Μονής Γ κόλιας Ιασίου, Κοινή 
Μουσική.

Κοινωνικόν.

Σύντομος ύμνος (μονόστιχος συνήθως, με 
το «Αλληλούια» στο τέλος), που ψάλλεται 

αργά και κατανυκτικά από τον Ααμπαδάριο*, 
όταν προετοιμάζονται οι εκκλησιαζόμενοι να 
κοινωνήσουν. Παραδείγματα κοινωνικών: «Αι
νείτε τον Κύριον εκ των ουρανών Αλληλούια» 
της Κυριακής, «Εις μνημόσυνον αιώνιον έσται 
δίκαιος Αλληλούια» του Σαββάτου κ.λπ.

Κοκκαλιάρης, Βασίλης.

Σύγχρονος Ιεροψάλτης στο Μητροπολιτι- 
κό Ναό Αγίου Στεφάνου Αρναίας (γενέ-
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τειράς του), και Καθηγητής μουσικής στη 
Μέση Εκπαίδευση. Σπούδασε βυζαντινή 
μουσική στη Σχολή της I. Μητροπόλεως Θεσ
σαλονίκης και ευρωπαϊκή μουσική στο Μακε
δονικό Ωδείο. Γεν. Γραμματέας του Σωματεί
ου Ιεροψαλτών I. Μητροπόλεως Ιερισσού, 
Αγίου Όρους και Αρδαμερίου «Ρωμανός ο 
Βατοπεδινός» (έχει διατελέσει και Πρόε
δρος) και διευθυντής της Χορωδίας του. 
Διευθυντής της Χορωδίας και της Φιλαρμονι
κής του Αριστοτελείου Πνευματικού Κέντρου 
του Δήμου Αρναίας Χαλκιδικής.

Κόκκινος, Γεώργιος. (1967 -).

Ιεροψάλτης στην Αγία Φανερωμένη Αρτας. 
Έλαβε τα πρώτα μαθήματα βυζαντινής 

μουσικής από τον πατέρα του, Ευάγγ. Κόκκι
νο*, και συνέχισε για 4 χρόνια με τον Δημ. 
Σουρλατζή*.

Κόκκινος, Ευάγγελος. (Πίστιανά Αρτας, 1935 -).

Ιεροψάλτης στον I. Ναό των Αγίων Πέτρου 
και Παύλου Μενιδίου Αιτωλοακαρνανίας. 

Διδάχθηκε τη βυζαντινή μουσική από τον 
Ευάγγ. Πλακιά*. Υπηρετώντας ως διδάσκα
λος, ασχολήθηκε με παιδικές χορωδίες, διδά
σκοντας στα παιδιά, κυρίως αποσπάσματα 
από την εκκλησιαστική υμνογραφία.

Κόκκινος, Πόνος. (Αγχίαλος Βόλου, περ. 
1933).

Διετέλεσε Πρωτοψάλτης στον I. Ναό Αγίου 
Γεωργίου Αγχιάλου, μαθητής του Μ. 

Χατζημάρκου*. Διέπρεψε ως τραγουδιστής.

Κολιοκότος, Κωνσταντίνος. (Γαλατάς Μεσο
λογγίου, 1885-1918).

Πρωτοψάλτης στον I. Ναό της Παναγίας 
Γαλατά, μαθητής του Νικ. Τσιμπούκη*. 

Πέθανε νεώτατος από φυματίωση.

Κολλιάρος, Ιωάννης. (20ός αι.).

Γνώστης και υποστηρικτής της βυζαντινής 
μουσικής, μαθητής του Γ. Βινάκη* στη Χίο.

Κολόμβος, Αλέξανδρος. (20ός αι.).

Αναφέρεται (1963) ως Ιερέας στο χωριό 
Πυργί της Χίου. Μαθητής του Θεοδ. Γεωρ-

γιάδου*, διετέλεσε Ιεροψάλτης στον I. Ναό 
Αγίου Φωκά Ορτάκιοϊ (Μεσοχώριον) και 
Μέλος του Τριακονταμελούς Βυζαντινού 
Εκκλησιαστικού Χορού Κωνσταντινουπόλεως.

Κολυβάς, Ευάγγελος. (19ος - 20ός αι.).

Αναφέρεται (1888) ως Πρωτοψάλτης στον 
I. Ναό Αγίου Γεωργίου και δημοδιδάσκα

λος στο Μάλτεπε. π.σ.δ.

Κομάσος, Ιωάννης. (Νεοχώριον Μεσολογγί
ου, 20ός αι.).

Πρωτοψάλτης, μαθητής του Κ. Καππέ* και 
πτυχιούχος από Ωδείο της Αθήνας, όπου 

και δίδαξε. Υπηρέτησε για πολλά χρόνια στον I. 
Ναό Αγίου Παντελεήμονος Αχαρνών, όπου τον 
διαδέχθηκε ο μαθητής του, Αντ. Μπελούσης*.

Κομήτσας, Ρίζος. (Νίκαια Λαρίσης, 1956 -).

Πρωτοψάλτης στον I. Ναό Παμμεγίστων 
Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβριήλ Λαρίσης, 

με προϋπηρεσία στους I. Ναούς Αγίου Δημη- 
τρίου Ορεστιάδος, Αγίου Γεωργίου Ναμάτων 
και Αγίου Γ εωργίου Λεύκης Λαρίσης. Ελαβε 
τα πρώτα μαθήματα βυζαντινής μουσικής από 
τον εφημέριο Αγίου Γεωργίου Ορεστιάδος 
Δημήτριο Αρβανιτίδη. Συνέχισε στο Ωδείο 
Λαρίσης κοντά στον Αθαν. Παναγούλη* και 
στη Σχολή Βυζαντινής Μουσικής της I. 
Μητροπόλεως Λαρίσης κοντά στους Κυρ. 
Δασκαλούδη* και Ιωάννη Κεσσάκη. Πρόεδρος 
του Συλλόγου Ιεροψαλτών Λαρίσης και Β' 
Αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Συλλόγων 
Ιεροψαλτών Ελλάδος (ΟΜ.Σ.Ι.Ε.).

Κόμμα, (από το ρ. κόπ-τω).

Το ελάχιστο διάστημα ανάμεσα σε δύο 
φθόγγους του βυζαντινού μέλους. Βλέπε 

λ. Τόνος.

Κομμάς, Ανδρέας. (περ. 1913 - 1991).

Πρωτοψάλτης στον I. Ναό Κοιμήσεως της 
Θεοτόκου Ερμιόνης (1938 - 70). Εψαλλε 

κατά το σύστημα του I. Σακελλαρίδη*.

Κομμάτας, Σπυρίδων. (Μεσολόγγι, 1884 - 
1957).
I εροψάλτης, μαθητής των Κλ. Αθήνη* και Νικ. 
I Κλαδευτήρα*. Υπηρέτησε στους I. Ναούς
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Αγίου Παντελεήμονος και Αγίου Σπυρίδωνος 
Μεσολογγίου. Μελοποίησε αρκετά μαθήματα. 
Δίδαξε βυζαντινή μουσική στο Πνευματικό 
Κέντρο της I. Μητροπόλεως (νυκτερινό τμή
μα).

Κομούτος, Ιάκωβος ο. (19ος αι.)

Ζακύνθιος μουσικός της «Κρητικο-Επτανη- 
σιακής Σχολής» της εκκλησιαστικής 

μουσικής, γόνος εύπορης και ευγενούς οικο
γένειας. π.σ.δ.

Κομπής, Γεώργιος.

Σύγχρονος Πρωτοψάλτης στον I. Ναό 
Αγίων Πάντων Belmore Σύδνεύ (Αυστρα

λίας). π.σ.δ.α.

Κομποτιάτης, Δημοσθένης. (Ναύπλιο, 1934 -).

Πρωτοψάλτης στον I, Ναό Παμμεγίστων 
Ταξιαρχών Τριπόλεως, από το 1959, και 

Χοράρχης της Χορωδίας του Συλλόγου Ιερο
ψαλτών Τριπόλεως. Διδάχθηκε την βυζαντινή 
μουσική κοντά στους Στ. Μπονάνο* και I. Θεο- 
δωρίδη* και μελέτησε ευρωπαϊκή μουσική, 
κοντά στο Γεώργιο Καρκούλη.

Κόνιαλης, Νικόλαος (ή Ταρακτζόγλου). ( ; -
1858).

Μουσικός από τη Σμύρνη, γνώστης της 
νέας μεθόδου παρασημαντικής, μαθητής 

του Πρωτοψάλτου Σμύρνης Νικολάου Γεωργί
ου*. Εγκαταστάθηκε στη Λευκωσία της Κύπρου 
και δίδαξε σε πολλούς μαθητές. Χειρόγραφά 
του δείχνουν ότι ήταν βαθύς γνώστης της 
βυζαντινής μουσικής.

Κονιδάρης, Ιωάννης. (19ος αι.).

Μουσικός από την Κεφαλλονιά, που σπού
δασε στην Κωνστανπνούπολη την παλαιό 

παρασημαντική. Ήταν συμμαθητής του Θεοδ. 
του Φωκαέως*. Ο αδελφός του Διονύσιος, 
ήταν επίσης μουσικός.

Κονιδάρης, Κωνσταντίνος. (19ος - 20ός αι ).

Μουσικός από την Κεφαλλονιά, που σπούδα
σε «Ψαλτική» (1900) στο Σπουδαστήριο Δ. 

Σ. Μακρή* Πλιάκα κοντά στον Γ. Αυγουστάτο*.

Κοντακάριον.

Ελληνική χειρόγραφη περγαμηνή, η οποία 
βρίσκεται στη Βιβλιοθήκη της Ρώμης και 

περιέχει Κοντάκια και Οίκους για όλο το χρό
νο. Λέγεται και «Οικηματάριον».

Κοντακηνός, Χρήστος.

Σύγχρονος Πρωτοψάλτης στον I. Ναό 
Αγίας Παρασκευής Χαϊδαρίου, που ήλθε 

από την Κωνσταντινούπολη το 1964. Συμμε
τείχε στη Χορωδία του Δημ. Παίκοπούλου*, 
του Γ. Τσαούση* κ.ά.

Κοντάκιον.

Μορφή εκκλησιαστικού ύμνου, ο οποίος 
περιλαμβάνει την υπόθεση της εκάστοτε 

εορτής και ψάλλεται στον Όρθρο μετά την 
ανάγνωση της περικοπής του Εωθινού Ευαγ
γελίου, Η ονομασία του οφείλεται στον «κον
τό» (=κοντάρι), στον οποίο ήταν περιτυλιγμέ
νος ο πάπυρος όπου γραφόταν το κοντάκιο, 
και κατ’ άλλους στο «εν κοντώ» δηλαδή στη 
συντομία με την οποία εξιστορείται το περι
στατικό της εορτής που εξυμνεί.
Το κοντάκιον αποτελείται συνήθως από ένα 
εισαγωγικό τροπάριο, το «προοίμιον» ή «κου- 
κούλιον», και από μία σειρά 20-30 τροπαρίων, 
τα οποία καλούνται «οίκοι». Κάθε οίκος* 
περιέχει από 3 έως 13 στίχους.
Ο όρος οίκος είναι μάλλος δυσεξήγητος και 
ποικίλες γνώμες διατυπώθηκαν για την προέ
λευσή του. Χαρακτηρστικά του κοντακίου είναι 
η ακροστιχίδα* και το εφύμνιον*.
Το κοντάκιο απετέλεσε τον άξονα της ασμα- 
τικής ακολουθίας. Αργότερα παραμερίσθηκε 
από τον εμφανισθέντα κανόνα. Ως λείψανα 
του κοντακίου παρέμειναν το προοίμιο, χαρα
κτηριζόμενο πλέον ως «κοντάκιον», και ο α’ 
οίκος, χαρακτηριζόμενος ως «οίκος», τα 
οποία αναγιγνώσκονται μετά την στ' ωδή του 
κανόνος στον Ορθρο.
Από τα γνωστότερα κοντάκια είναι ο «Ακάθι
στος Ύμνος»*- επίσης γνωστό είναι «Η Παρ
θένος σήμερον» του Ρωμανού του Μελω- 
δού*, που μαζί με τον Αναστάσιο Κυριάκό* 
ανήκει στους δημιουργούς του κοντακίου.

Ο. TOMKA: ΕΠΙΤΟΜΟ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
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Κονταλλώνης, Χαρίλαος. (20ός αι.).

Ιεροψάλτης από την Πελοπόννησο, μαθη
τής του Θεοδ. Γεωργιάδου*. Υπηρέτησε επί 

τριάντα περίπου έτη στον I. Ναό Αγίας Παρα
σκευής της ομωνύμου περιοχής Αττικής. 
Μέλος της Χορωδίας του Νέου Κύκλου Κων- 
στανπνουπολιτών υπό τον Θρ. Στανίτσα*.

Κάντιο.

Ιδιόφωνο* ηχητικό αντικείμενο το κάντιο ή 
κόντι, είναι ένα τάσι από μέταλλο, που 

χτυπιέται μαλακά σε μια λεπτή μεταλλική βέρ
γα ή σφυράκι. Είναι κρεμασμένο σε κάποιο 
σημείο κοντά ή πάνω στην Αγία Τράπεζα και 
με τον ήχο του ειδοποιεί τον ψάλτη να τελει
ώσει την ψαλμωδία του, για να συνεχίσει ο 
ιερέας τη Λειτουργία.
Κάντια συναντάμε και σήμερα, σε λίγες όμως 
εκκλησίες —  μακριά από τα αστικά κέντρα —  
και σε ορισμένα μοναστήρια. Συνήθως σήμε
ρα, αντί του κοντίου, ο ιερέας κρούει το Άγιον 
Ποτήριον με την αγία Λαβίδα.

Κοντογιαννακόπουλος, Μιχαήλ.

Σύγχρονος Πρωτοψάλτης στον Μητροπο- 
λιτικό Ναό Αγίας Τριάδος Μυρίνης 

Λήμνου. Πρόεδρος του Συλλόγου Ιεροψαλ
τών Νήσου Λήμνου «Ο Αγιος Σώζων» και 
διευθυντής της Χορωδίας του.

Κόντογλου, Φώτης. (1886 -1965).

Ζωγράφος και λογοτέχνης, από τις Κυδω
νιές (Αϊβαλί) της Μ. Ασίας. Υπήρξε αυθεν

τικός εκφραστής του παραδοσιακού βυζαντι
νού ύφους στη νεοελληνική αγιογραφία και, 
ως πεζογράφος, αφηγητής με γόνιμη μυθο
πλαστική ιδιοσυγκρασία. Ανατράφηκε σε ένα 
κοινωνικό περιβάλλον, που το συνείχε η 
ατμόσφαιρα του Βυζαντίου, η θεολογική 
παράδοση και η βαθειά πίστη. Επίκεντρο της 
πρώτης παιδείας του στάθηκε το οικογενεια
κό μοναστήρι της Αγίας Παρασκευής, και 
δάσκαλος και πνευματικός οδηγός του ο 
ιερέας και ασκητής ηγούμενος Στέφανος 
Κόντογλου, που ήταν θείος του. Κοντά του 
έμαθε να ψάλλει και να διαβάζει παραση μαντι
κή. Αργότερα, στο Αγιον Ορος, όπου κατα

φεύγει (1922-23) και καλογερεύει πρόσκαιρα, 
«ψαλμωδεί, κοπιάζει, αγάλλεται» (Π. Βαλσα- 
μάκη: «Μνήμη Φώτη Κόντογλου» σελ. 28). 
Χαρακτηριστικές μαρτυρίες για την ψαλτική 
έφεση και ικανότητα του Κόντογλου δίνει ο 
Άγγελος Προκοπίου: «Στη γωνία του δωματί
ου μια μικρή ιερή κιβωτός από το Αϊβαλί: το 
ευαγγέλιο του παππούς το μαλαματένιο χέρι 
της Αγίας Παρασκευής, δύο εικονίσματα με 
ιστορίες θαυμάτων. Κάθεται απέναντι μας, 
ανοίγει τετράδια με βυζαντινούς χαρακτήρες, 
από το χέρι του, διαβάζει και ψέλνει». Και 
αλλού «Ο λόγος του, ο ψαλμός του, η γραφή 
του, η ζωγραφική του, έχουν γίνει με τη ζωή 
του, την πράξη του, ρυθμός ένας. Από τη 
ζεστή επαφή με το πάθος του, νοιώθεις πως 
ο άνθρωπος έγινε ολόκληρος μιά λαμπάδα, 
που ανάβει και λειώνει μπροστά στο Βυ
ζάντιο!».
Ο Κόντογλου έγραψε μελετήματα για τα δημο
τικά τραγούδια («Η ΠΟΝΕΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟ- 
ΣΥΝΗ - τα έμορφα τραγούδια» και «ΕΡΓΑ» - 
τα Απαντά του), όπου διαφαίνεται η βαθειά 
προσήλωσή του στην μουσική καλλιτεχνική 
κληρονομιά με τη βυζαντινή ρίζα της.

Κοντολαίμης, Αντώνιος. (20ός αι.).

Κύπριος μουσικοδιδάσκαλος και Πρωτο
ψάλτης I. Μητροπόλεως Λεμεσού. Ηταν 

μαθητής του πατέρα του, I. Κοντολαίμη* και 
του Στ. Χουρμουζίου*, το σύστημα του οποί
ου μετέδωσε σε πολλούς μαθητές του, τόσο 
στη Λεμεσό όσο και στα χωριά, που εργαζό
ταν ως δημοδιδάσκαλος.

Κοντολαίμης, Ιωάννης. (1869 -1942).

Κύπριος Πρωτοψάλτης και μουσικοδιδά
σκαλος, μαθητής του Στ. Χουρμουζίου*. 

Εψαλλε, κατά σειρά, στην «Καθολική» Λεμε
σού, στον Αγιο Αντώνιο Λευκωσίας, στην 
Αγία Φύλα και πάλι στην «Καθολική» Λεμεσού 
μέχρι το θάνατό του. Δίδαξε τη βυζαντινή 
μουσική σε πολλούς μαθητές.

Κοντοπετρής, Γεώργιος. (13ος -1 4ος αι.).

Υμνογράφος - μελωδός, ιδιαίτερα παραγωγι
κός, που είχε τον τίτλο του Δομέστικου. Οι
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παλαιότεροι κώδικες, που περιέχουν τα έργα 
του Κοντοπετρή, είναι της ΕΒΕ 2458 (1336), 
2411,2500,2600 και Λαύρας 1— 178 (1377).

Κόπανος, Γεώργιος.

Σύγχρονος Πρωτοψάλτης, από την Πισπι- 
λούντα Χίου, ο οποίος υπηρετεί στον 

Καθεδρικό Ναό Αγίου Γεωργίου Βροντάδου 
Χίου, με προϋπηρεσία στον I. Ναό Αγίου Ιακώ
βου του νησιού. Διδάχθηκε τη βυζαντινή 
μουσική από τον Πρωτοψάλτη Δημ. Νερα- 
τζή*.

Κόρας, Δημοσθένης.

Σύγχρονος ερευνητής των διαστημάτων 
της βυζαντινής μουσικής. Εξέδωσε σύγ

γραμμα με τίτλο «Αίσθημα και Μουσική» και 
ήταν ο εισηγητής του Α' Συμποσίου Βυζαντι
νής Μουσικής με θέμα «Τα διαστήματα της 
βυζαντινής μουσικής - Μέτρηση των διαστη
μάτων». Μέλος στην Ομάδα Εργασίας της 
Ομοσπονδίας Συλλόγων Ιεροψαλτών Ελλά
δος (ΟΜ.Σ.Ι.Ε.), που ασχολείται με τη μέτρη
ση των διαστημάτων. Από τα ιδρυτικά μέλη 
και μέλος Δ.Σ. της Ενώσεως Ιεροψαλτών 
Αττικής και της Βυζαντινής Χςρωδίας Αττι

Κορδελίδης, Αχιλλεύς.

Σύγχρονος Ιερέας στο Ρ Νεκροταφείο 
Αθηνών (Νίκαια). Ξεκίνησε ως Ιεροψάλ

της στην Περιφέρεια Φαναριού (Κωνσταντι
νούπολη).

Κορδοκοτός, Θωμάς. (15ος αι.).

Κύπριος Ιερέας και μουσικός, τον οποίο 
ορισμένοι ταυτίζουν με τον Ιωάννη Κορ- 

δοκοτό*. Σε χειρόγραφο όμως που ανακαλύ
φθηκε στη Βιβλιοθήκη Μονής Λειμώνος στη 
Λέσβο, φαίνεται καθαρά ότι πρόκειται για δύο 
προσωπικότητες, που συνδέονταν οικογενει- 
ακώς.
Μια μουσική θεωρία από το υπ’ αριθμ. 1530 
χειρόγραφο της Μονής Βατοπεδίου, βεβαιώ
νει ότι ο Θωμάς Κορδοκοτός υπήρξε εξέ- 
χουσα μουσική μορφή, με εξαιρετική γνώση 
της βυζαντινής μουσικής θεωρίας. Η Θεωρία

του Θωμά φέρει τον εξής τίτλο: «Μέθοδος 
των καλοφώνων τεχνική ποιηθείσα παρά του 
μακαριωτάτου κυρού Θωμά, ου το επίκλ(ην) 
Κορδοκοτός και πρωτοψάλτου αγίων επισκο
πών των Γρεκών Κύπρου».

Κορδοκοτός, Ιωάννης. (15ος αι.).

Κύπριος ιερέας και μουσικός, του οποίου 
χειρόγραφο Μαθηματάριο γραμμένο ανά

μεσα στο 1475 και 1500 ανακαλύφθηκε στη 
Βιβλιοθήκη Μονής Λειμώνος της Λέσβου. 
Από αυτό μαθαίνουμε και για τον τόπο δρα
στηριότητας του Κορδοκοτού. Βάσει μιάς 
επιγραφής στο φ. 83α, ο I. Κορδοκοτός, 
κατείχε τίτλο του «ευδομαδαρίου της Καθολι
κής Εκκλησίας των Ρωμαίων της Λευκωσίας». 
Σε δεύτερο μουσικό χειρόγραφο της ίδιας 
Μονής, ο I. Κορδοκοτός μνημονεύεται ως 
συνθέτης του Τρισάγιου Ύμνου.

Κορδορούμπας, Δημήτριος. (Μεσολόγγι, 
1871 -1951).

Μουσικοδιδάσκαλος και ιεροψάλτης, μαθη
τής του Ανδρ. Τσικνοπούλου*. Δίδαξε 

βυζαντινή μουσική στην Ιερατική Σχολή Μεσο
λογγίου, στη Σχολή της Ιεράς Μονής Βελλάς 
Ιωαννίνων, αλλά και στους μαθητές της Στοι
χειώδους Εκπαιδεύσεως, ως δημοδιδάσκα
λος. Πολλοί από αυτούς αναδείχθηκαν ικανό
τατοι ιεροψάλτες και μουσικοδιδάσκαλοι. Ως 
Ιεροψάλτης υπηρέτησε σε πολλούς ναούς της 
περιοχής (κατά την περίοδο του πολέμου του 
1912 έψαλλε στον I. Ναό της Παναγίας Αιτωλι- 
κού) και τα τελευταία δέκα χρόνια της ζωής 
του ανέλαβε το έργο του ιεροκήρυκα στην 
περιοχή Μακρυνείας.

Κορίνθιος, Μανουήλ.
Βλέπε λ. Μανουήλ ο Κορίνθιος.

Κορνηλιος ο Αγιορείτης. (13ος - 14ος αι.).

Μοναχός από τους παλαιότερους μελω- 
δούς - υμνογράφους, γνωστός στους 

Θεσσαλονικείς πριν από την Αλωση της Κων
σταντινουπόλεως και πιθανώς καταγόμενος 
από τη Θεσσαλονίκη. Έζησε την ίδια εποχή 
με τον Ιωάννη τον Κουκουζέλη*, ο οποίος

κής.

Ο. ΤΟΛΙΚΑ: ΕΠΙΤΟΜΟ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
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μελοποίησε ένα έργο του Κορνηλίου.

Κορώνης, Αγάθων.
Βλέπε λ. Αγάθων ο Κορώνης.

Κορώνης, Θεόδωρος.
Βλέπε λ. Θεόδωρος ο Κορώνης.

Κορώνης, Ιωάννης.
Βλέπε λ. Ξένος - Ιωάννης ο Κορώνης.

Κορώνης, Μανουήλ.
Βλέπε λ. Μανουήλ ο Κορώνης.

Κορώνης, Νίκανδρος.
Βλέπε λ. Νίκανδρος ο Κορώνης.

Κορώνης, Ξένος.
Βλέπε λ. Ξένος-Ιωάννης ο Κορώνης. 

Κορωνίς.

Νεώτερο σημείο της παρασημαντικής*, το 
οποίο σημαίνει την κατά βούληση παρα

μονή σ’ ένα φθόγγο. (Βλέπε σχετ. πίνακα 
Επιμέτρου σελ. 460).

Κοσμά, Ισαάκ. (19ος - 20ός αι.).

Αναφέρεται (1888) ως Ιεροψάλτης στον I. Ναό 
Κοιμήσεως της Θεοτόκου Βαλίνου. π.σ.δ.α.

Κοσμάς ο Αγιοπολίτης.
Βλέπε λ. Κοσμάς ο Μελωδός.

Κοσμάς ο Ιθηρίτης (ο Μακεδών). (18ος αι.).

Δομέστικος της Μονής Ιβήρων στο Αγιο 
Όρος, σημαντικός μουσικός. Μελοποίησε 

αργό Πασαπνοάριο του Όρθρου (ήχος Πλ. Α), 
ένα εγκώμιο σε ηγουμένους και προηγουμέ- 
νους (ήχος Α), τις Καταβασίες του Ευαγγελι
σμού κ.ά.

Κοσμάς ο Ιεροσολυμίτης.
Βλέπε λ. Κοσμάς ο Μελωδός.

Κοσμάς ο Μαδυτινός, Μητροπολίτης Νικο- 
πόλεως. (; -1901).

Κατά κόσμον Ευμορφόπουλος. Σπούδασε 
Θεολογία στη Χάλκη και αφού πέρασε

Κορνήλιος

όλους τους υπαλληλικούς βαθμούς και έφθασε 
στη θέση του μεγάλου Πρωτοσυγκέλλου, προ- 
κρίθηκε και χειροτονήθηκε Μητροπολίτης 
Δρυϊνουπόλεως (1888). Το 1895 μετετέθη στη 
Μητρόπολη Βέροιας και το 1899 ανεδείχθη 
Μητροπολίτης Νικοπόλεως. Η καλλιφωνία και 
η μουσική του κατάρτιση ήταν παροιμιώδης. «Ο 
ποιμενικός αυλός» σε τρία τεύχη, έργο δικής 
του εμπνεύσεως και επιμελείας, περιέχει α) 
σύντομη πρακτική - θεωρητική διδασκαλία της 
βυζαντινής μουσικής, β) εκκλησιαστικά άσματα 
του Όρθρου και γ) σχολειακά άσματα. Το 1901 
τον συνέλαβαν οι Τούρκοι, τον μετέφεραν στα 
Γιάννενα και τον κακοποίησαν. Πέθανε στην 
Κέρκυρα, μέσα στο πλοίο που τον μετέφερε 
για ιατρική περίθαλψη στην Ιταλία.

Κοσμάς ο Μελωδός. (περ. 685 - περ. 750).

Αγιος. Εκκλησιαστικός ποιητής, Επίσκο
πος Μάίουμά, που είναι γνωστός και με 

τις επωνυμίες «Ιεροσολυμίτης» και «Αγιοπο
λίτης», ενώ στις ακροστιχίδες ποιημάτων του 
προσοναμάζεται Μοναχός.
Ορφανός από μικρός, υιοθετήθηκε από τον 
Σέργιο, πατέρα του Ιωάννου του Δαμασκη
νού*, με τον οποίο έλαβε κοινή παιδεία. 
Μοναχός στη Μονή Αγίου Σάββα* των Ιερο
σολύμων, εξελέγη, πιθανότατα το 743, Επί
σκοπος Μαϊουμά. Το έργο του είναι κυρίως 
ποιητικό. Από τους πρώτους εισηγητές του 
ποιητικού κανόνος, συνέθεσε πάρα πολλούς, 
κυρίως για τις Ακολουθίες της Μεγάλης 
Εβδομάδος. Εκτός των κανόνων έγραψε και 
πάμπολλα ιδιόμελα τροπάρια. Ένα από τα 
τροπάριά του —  στην Υπαπαντή —  χρησιμο
ποιείται ακόμη στην Παπική Λειτουργία. 
Τέλος έγραψε και σχόλια σε ποιήματα του 
Γρηγορίου του Ναζιανζηνού*.
Ο Κοσμάς δεν έγραψε μόνον ποιήματα, αλλά 
και τα μελοποίησε (από όπου και Μελωδός). 
Η ποίησή του βιβλική. Η γλώσσα του εύληπτη. 
Το περιεχόμενο των ύμνων του υψηλό, θεο- 
λογικό με πολλή ευαισθησία. Η Εκκλησία τιμά 
τη μνήμη του στις 14 Οκτωβρίου.

Κοσμάς ο Ξένος ή Ικέτης. (; - 740).

Εκκλησιαστικός μελωδός, που καταγόταν 
από την Καλαβρία της Ιταλίας και σπούδα-

Κοσμάς
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σε στην Κωνσταντινούπολη. Όταν οι Σαρακη- 
νοί κυρίευσαν την Ιταλία, ο Κοσμάς αιχμαλω
τίστηκε μαζί με άλλους Χριστιανούς και μετα
φέρθηκε στη Δαμασκό, όπου και έλαβε την 
επωνυμία Ξένος. Ο Σέργιος όμως, πατέρας 
του Ιωάννου του Δαμασκηνού*, θαυμάζοντας 
την πολυμάθειά του, εξαγόρασε την ποινή 
του και τον κράτησε στην οικία του. Για την 
απελευθέρωσή του, ο Κοσμάς ικέτευε νύχτα 
και μέρα τον Ύψιστο υπέρ του ευεργέτου 
του, λαμβάνοντας έτσι την επωνυμία Ικέτης. 
Ονομάζεται και Ασύγκριτος, διότι δεν συγκρι- 
νόταν στην παιδεία και στην αρετή με τους 
συγχρόνους του.
Δίδαξε τα ιερά γράμματα και την εκκλησιαστι
κή μουσική και στο γνήσιο γιό του Σέργιου, 
τον Ιωάννη τον Δαμασκηνό, και στο θετό, τον 
Κοσμά τον Μελωδό*. Πιθανώς δικοί του ύμνοι 
αποδόθηκαν στον Κοσμά των Μελωδό.

Κοσμέτος, Παναγιώτης- (20ός αι.).

Ιεροψάλτης, μαθητής του Θεοδ. Γεωργιά- 
δου* στην Κωνσταντινούπολη και μέλος 

του Τριακονταμελούς Βυζαντινού Εκκλησια
στικού Χορού Κωνσταντινουπόλεως. Συνέχι
σε σπουδές βυζαντινής μουσικής στην Αθήνα 
όπου και διετέλεσε Ιεροψάλτης σε διαφό
ρους ναούς.

Κοσμέτος-Φερεντίνος, Κωνσταντίνος. ( ; -
1900).

Λόγιος και συγγραφέας καταγόμενος από 
το Ληξούρι. Έγραψε: «Περί της παρ’ ημίν 

ιερός μουσικής» (1884), «Η από της Ελληνι
κής Εκκλησιαστικής Μουσικής έρευνα και 
ανάπτυξις» (1884) κ.λπ.

Κοτσαπάς, Σοφοκλής.

Σύγχρονος Πρωτοψάλτης του I. Ναού Αγίας 
Ευφημίας Σύδνεϋ (Αυστραλίας), ο οποίος 

διδάχθηκε τη βυζαντινή μουσική από τον 
Αρχοντα Πρωτοψάλτη της Εκκλησίας της 
Κύπρου Θεόδ. Καλλίνικο*, π.σ.δ.α.

Κόπορος, Ιωάννης.

Σύγχρονος Πρωτοψάλτης στον I. Ναό Αγί
ου Αλεξάνδρου Π. Φαλήρου. Συνεργά-

σθηκε στη δισκογραφική απόδοση του έργου 
τουΤάκη Γεωργίου*.

Κόττορος, Ιωάννης.

Σύγχρονος Πρωτοψάλτης και Καθηγητής 
μουσικής στο Εκκλησιαστικό Λύκειο Πα- 

τρών. Μέλος του Βυζαντινού Χορού της 
Πολυφωνικής Χορωδίας Πατρών. Διετέλεσε 
Πρόεδρος του Συλλόγου Ιεροψαλτών Πα
τρών και Αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας 
Συλλόγων Ιεροψαλτών Ελλάδος (ΟΜ.Σ.Ι.Ε.).

Κουδέλλας, Ιωάννης Π. (20ός αι ).

Μουσικός - Πρωτοψάλτης I. Μητροπόλε - 
ως Κιτίου (Κύπρος), π.σ.δ.α.

Κουδούνι.

Γενική ονομασία για κάθε είδος κουδουνιού 
—  ανεξάρτητα από το βάρος, το σχήμα 

και το υλικό —  που ανήκει στα ιδιόφωνα* 
μουσικά όργανα. Ανάμεσα στους τύπους των 
κουδουνιών που συναντάμε κυρίως στην 
ηπειρωτική Ελλάδα (στα κοπάδια, στα έθιμα 
κ.λπ.), τα σφαιρικά κουδουνάκια είναι αυτά 
που χρησιμοποιούνται σε λατρευτικές εκδη
λώσεις και στην εκκλησία. Στα Αναστενάρια, 
οι εικόνες που κρατούν οι αναστενάρηδες 
έχουν κρεμασμένα σφαιρικά κουδουνάκια. Το 
ίδιο και το κατσί, ή κατζί(ον), ένα είδος ασημέ
νιου θυμιατού στο Αγιον Ορος. Ασημένια ή 
και χρυσά κουδουνάκια κρέμονται επίσης σε 
αρχιερατικά άμφια. Όσοι, παλαιότερα, ήταν 
ταμένοι σ' έναν Άγιο, για λόγους υγείας ή για 
άλλη αιτία, τα κουδουνάκια αυτά έμεναν κρε
μασμένα πάνω τους όσο καιρό κρατούσε το 
τάξιμο, ως σύμβολο «σκλαβώματος» στον 
Άγιο.

Κουκάκης, Δημήτριος. (; - περ. 1976).

Πρωτοψάλτης που υπηρέτησε σε διαφό
ρους ναούς της Κωνσταντινουπόλεως. 

Τελικώς δε στον I. Ναό των Δώδεκα Αποστό
λων της Κοινότητος Φερίκιοί (πλησίον των 
Ταταούλων), έως το 1964, που απελάθη από 
τις τουρκικές αρχές. Στην Πόλη ήταν μέλος 
της Μεγάλης Χορωδίας του Συνδέσμου 
Μουσικοφίλων.
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Κουκάκης Κουκουζέλης

Φθάνοντας στην Αθήνα διορίσθηκε στον I. 
Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένη στη Μάν
δρα Αττικής, όπου έψαλλε μέχρι το θάνατό 
του (από καρδιακό επεισόδιο). Μετείχε επί
σης στη Μεγάλη Χορωδία του Πανελληνίου 
Συλλόγου Ιεροψαλτών, την οποία διηύθυνε 
τότε ο Αντώνιος Μπελούσης*.

Κουκάκης, Εμμανουήλ. (20ός αι.).

Ερασιτέχνης Ιεροψάλτης, αδελφός του 
Δημ. Κουκάκη*. Εψαλλε σε αρκετούς 

ναούς τόσο στην Κωνσταντινούπολη όσο και 
στην Αθήνα.

Κουκλάκης, Κωνσταντίνος. (Γόμφοι Τρικά
λων, ; - 1980).

Πρωτοψάλτης, που υπηρέτησε στο Μουζά- 
κι, στα Τρίκαλα και σε άλλες περιοχές και 

τελευταία στο Μαρούσι Αττικής. Ιδιαίτερα 
καλλίφωνος. Πέθανε σε βαθύ γήρας.

Κούκλης, Ιωάννης (Πλάτανος Κυνουρίας 
Αρκαδίας, 1933 - ).

Ιεροψάλτης και θεολόγος. Ελαβε τα πρώτα 
μαθήματα βυζαντινής μουσικής από τον 

πατέρα του, Ιερέα Γεώργιο Κούκλη και συνέ
χισε κοντά στους Σπ. Περιστέρη* και Γ. Σύρ- 
κα*. Υπηρετεί στον Μητροπολιπκό Ναό Αγίου 
Βασιλείου Τριπόλεως, έχοντας προϋπηρεσία 
στους I. Ναούς Παμμεγίστων Ταξιαρχών και 
■Μεταμορφώσεως του Σωτήρος της ιδίας 
πόλεως.

Κουκουζέλης, Γρηγόριος (ο Δομέστικος).
(14ος αι.).

Μοναχός στη Μεγίστη Λαύρα του Αγίου 
Όρους. Επί ηγουμενίας Ιακώβου του Πρι- 

κανά, κατά την Παραμονή των Φώτων, δεν 
έψαλλε στη Λειτουργία το «Αξιόν εστί», αλλά 
το «επί σοι Χαίρει» και σύμφωνα με την παρά
δοση, εμφανισθείσα η Θεοτόκος του έδωσε 
χρυσό νόμισμα, ως αμοιβή της αρετής και του 
ζήλου του. Ο Όσιος Γρηγόριος εορτάζεται 
την 1η Οκτωβρίου μαζί με τον Όσιο Ιωάννη 
τον Κουκουζέλη*.

Κουκουζέλης, Ιωάννης (Παπαδόπουλος). (περ. 
1270-μέσα 14ου αι.).

Οσιος. Βυζαντινός υμνογράφος, ο επονο
μαζόμενος Μαΐστωρ*. Σύμφωνα με τον 

βίοντου —  βιογραφία του Κουκουζέλη γραμ
μένη πριν το 1550 από άγνωστο βιογράφο —  
γεννήθηκε στο Δυρράχιο της Α' Ιουστινιανής. 
(Υπάρχουν και άλλες απόψεις για την εποχή 
που έζησε: 11ος ή 12ος αιώνας). Ορφάνεψε 
μικρός από πατέρα και η μητέρα του τον έβα
λε σε σχολείο, για να μάθει τα ιερά γράμματα, 
και αργότερα τον έστειλε σε βασιλικό σχο
λείο της Κωνσταντινουπόλεως. Ιδιαίτερα 
ευφυής και καλλίφωνος, απέκτησε την επω
νυμία «αγγελόφωνος». Η ψαλτική του δεινό
τητα και προσφορά ήταν μεγάλη.
Ο Κουκουζέλης συνέθεσε ύμνους, πολυελέ
ους, καλοφωνικούς ειρμούς, πασαπνοάρια, 
σειρά από σύντομα χερουβικά, μεγάλα ανοι- 
ξαντάρια, που ερμήνευσε ο Πέτρος ο Πελο- 
ποννήσιος*, και πολλά άλλα. Εγραψε 
συγγράμματα για τη μουσική τέχνη, ανάμεσα 
στα οποία ένα που περιέχει εκκλησιαστικά 
άσματα όλης της εκκλησιαστικής τάξης και 
ασχολήθηκε με την πλοκή μουσικών σημείων, 
προκαλώντας κάποιες τροποποιήσεις στη 
συμβολική γραφή του Δαμασκηνού*. Η δική 
του γραφή ονομάστηκε «στρογγύλη». Έκαμε 
επίσης τον κυκλικό τροχό της μουσικής, όπου 
συσχετίζει τους οκτώ σημερινούς ήχους με 
τους οκτώ τρόπους των αρχαίων.
Θέλοντας ο Κουκουζέλης να αποφύγει ένα 
συνοικέσιο, που του έκανε ο αυτοκράτορας 
με την κόρη ενός παλατιανού, αφού είχε 
ασκητικές τάσεις, έφυγε κρυφά στο Αγιον 
Όρος, στο μοναστήρι της Μεγίστης Λαύρας, 
όπου και έζησε έως το τέλος της ζωής του. 
Εκεί, σύμφωνα με την παράδοση, ο 
Κουκουζέλης έλαβε από τη Θεοτόκο χρυσό 
νόμισμα ως αμοιβή της αρετής και του ενθέου 
ζήλου του προς την Ψαλτική. Η μνήμη του 
εορτάζεται την 1η Οκτωβρίου.

Κουκουζέλης, Ιωάσαφ. (18ος αι ).

Μελοποιός, που έγραψε το χερουβικό 
«Νυν αι δυνάμεις». Σ’ αυτόν οφείλει η 

βυζαντινή μουσική την αντιγραφή της παλαι
ός παπαδικής σ’ έναν ογκώδη τόμο, στον
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οποίο περιέχονται τα διάφορα σχήματα των 
τροχών, το. κείμενο του μεγάλου Ισου της 
Παπαδικής, η γραφή του Ιωάννου του Δαμα
σκηνού* και του Κοσμά του Μελωδού*, ύμνοι 
βασιλικοί και πατριαρχικοί, ο Ακάθιστος 
Ύμνος κ.ά.

Κουκουμάς, (Νικόλαος) ο Μαίστωρ. (13ος - 
14ος αι.).

Μελοποιός, ο οποίος ίσως έζησε στη Θεσ
σαλονίκη. Έργα του βρίσκοντάι σε κώδι

κες ΕΒΕ και Μεγίστης Λαύρας. Ο Κουκουμάς, 
πιθανώς Νικόλαος, κατείχε τον τίτλο του 
Μαίστορος.

Κουμάτος, Γεράσιμος.

Σύγχρονος Ιεροψάλτης από την Κεφαλλο- 
νιά, μαθητής του Σπ. Ερτσου* και Μέλος 

της «Ληξουριώτικης Εκκλησιασπκής Χορω
δίας».

Κουμουνδούρος, Σπυρίδων. (Μεσολόγγι, 1894 
-1978).

Ιεροψάλτης, μαθητής του Κ. Αθήνη*. Υπηρέ
τησε στους I. Ναούς Αγίου Παντελεήμονος 

και Αγίου Λαζάρου Μεσολογγίου.

Κούνας, Αριστείδης. (Τρίπολη, 1911 -).

Πρωτοψάλτης, που υπηρέτησε στον I. Ναό 
της Ευαγγελίστριας Τριπόλεως (1943

1985). Μαθήτευσε κοντά στον τότε πρωτο- 
σύγκελλο της I. Μητροπόλεως Μαντινείας 
και Κυνουρίας και αργότερα Μητροπολίτη 
Κοζάνης, Διονύσιο* (Ψαριανό). Συνεχιστής 
της Αρκαδικής τεχνοτροπίας του I. Παναγιω- 
τόπουλου* ή Κούρου.

Κουπιτώρης, Παναγιώτης. (Ύδρα, 1821 - 
1881). .

Μουσικολόγος, φιλόλογος και συγγραφέας 
που αγωνίστηκε στην Αθήνα για την επι

κράτηση της παραδοσιακής βυζαντινής μουσι
κής καταφερόμενος εναντίον των τετραφωνι- 
στών. Μετέφρασε από τα Λατινικά τη διατριβή 
του I. Φραντζίου «Περί των Ελλήνων μουσι
κών» και δημοσίευσε μελέτη πάνω στην πραγ
ματεία του Ερρίκου Στήβενσον «Περί του

ρυθμού εν τη υμνογραφία της Ελληνικής Εκ
κλησίας».

Κουρίλας, Ευλόγιος. (1880-1961).

Μητροπολίτης Κορυτσάς (1937-1939), ιστο
ριοδίφης, συγγραφέας και Καθηγητής της 

Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (1942
1949). Σπούδασε στην Αθωνιάδα Σχολή*, στη 
Μεγάλη του Γένους Σχολή* και στο Πανεπιστή
μιο Αθηνών (θεολογία και φιλολογία). Εργα του: 
«Ιστορία του Ασκητισμού - Αθωνίται», μετάφρα
ση της Καινής Διαθήκης στα Αλβανικά, Κατάλο
γος χειρογράφων κωδίκων του Αγίου Όρους κ.ά.

Κουρκουμέλης ή Κοθρής, Θεόδωρος. (1790 - ;).

Επιφανής μουσικός της «Κρητικο-Επτανη- 
σιακής Σχολής» της εκκλησιαστικής μουσι

κής, αναφερόμενος από τον Π. Γκριτζάνη*. 
Δάσκαλοί του ήσαν οι Πέτρος Μανταλάς και 
Γεώργιος Ιερεύς ο Ρωμανός.

Κουρλός, Παχώμιος. (Παλαιοκατούνα Ευρυτα
νίας, 1959 -).

Ιερομόναχος, ο οποίος δίδαξε βυζαντινή 
μουσική στη Σχολή της Ιεράς Μητροπόλε- 

φς Νικοπόλεως και Πρεβέζης (1985 - 1992). 
Απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπι
στημίου Αθηνών, χειροτονήθηκε το 1981 και 
υπηρέτησε στην I. Μητρόπολη Νικοπόλεως 
έως το 1992. Σήμερα υπηρετεί στην I. Μητρό
πολη Καρπενησιού. Ανήκει ως Μοναχός στην 
I. Μονή Προφήτου Ηλιού Πρεβέζης.

Κουρμπάνης, Αναστάσιος. (Νεοχώριον Μεσο
λογγίου, 1900-1980).

Ιερέας, απόφοιτος της Ιερατικής Σχολής 
Μεσολογγίου. Εκεί διδάχθηκε τη βυζαντινή 

μουσική από τους Αντ. Λεονάρδο* και Δημ. 
Κορδορούμπα*. Υπηρέτησε επί σαράντα περί
που έτη στον I. Ναό Αγίας Παρασκευής Μεσο
λογγίου, διδάσκοντας χωρίς αμοιβή στο Ορφα
νοτροφείο της I. Μητροπόλεως. Διετέλεσε 
Ιεροψάλτης στους I. Ναούς Αγίου Σπυρίδωνος 
και Αγίου Παντελεήμονος Μεσολογγίου, χωρίς 
να σταματήσει την ιεροψαλτική του προσφορά 
και όταν ήταν ιερέας δεδομένου ότι έψαλλε για 
μεγάλα διαστήματα στο αριστερό Αναλόγιο της 
Αγίας Παρασκευής.
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Κουρουκλάρης Κουτσόπουλος

Κουρουκλάρης, Χαράλαμπος. (20ός αι.).

Μουσικός, αναφερόμενος (1977 - 1981) 
ως Ιεροψάλτης υπηρετών στο Τσέρυ 

(Λονδίνο), π.σ.δ.α.

Κουρτέσης, Μανουήλ. (15ος αι.;).

Δεν γνωρίζουμε τίποτα για τον Κουρτέση, 
παρά μόνον ότι κάποια έργα του μνημο

νεύονται σε κώδικες ΕΒΕ και Βατοπεδίου του 
15ου αιώνα, και σε κώδικα της Μονής Χιλαν- 
δαρίου του 18ου αιώνα.

Κουταβάς, Γερασιμάκης. (1900 -1967).

Ιεροψάλτης και μελουργός από την Κεφαλ- 
λονιά. Ηταν επίσης συμβολαιογράφος.

Κουτουλάκης, Κωνσταντίνος. (Σάσσαλο Κισ- 
σάμου Χανίων, 1907 -1984).

Πρωτοψάλτης σε διαφόρους ναούς των 
Χανίων (1949 - 1976). Διδάσκαλος, από

φοιτος του Ιεροδιδασκαλείου Κρήτης, όπου 
και έλαβε μαθήματα βυζαντινής μουσικής.

Κουτούμπας, Κωνσταντίνος. (1894 -1983).

Πρωτοψάλτης, που διδάχθηκε τη βυζαντι
νή μουσική από τους Ευθ. Κόκκινο, Νικ. 

Καμινάρη και Νικ. Χρυσοχοίδη. Υπηρέτησε 
ως Πρωτοψάλτης επί 50 συνεχή χρόνια στο 
Πήλιο και στο Βόλο. Δίδαξε σε πολλούς την 
βυζαντινή μουσική αφιλοκερδώς. Το συγγρα
φικό του έργο είναι ανέκδοτο.

Κουτσαρδάκης, Γεώργιος. (20ός αι ).

Αναφέρεται ως Πρωτοψάλτης του Μητρο- 
πολιτικού Ναού της Χίου το διάστημα 

1942-1948. π.σ.δ.α.

Κουτσαρδάκης, Δημήτριος. (Ποντοηράκλεια 
Μ. Ασίας, 1880-Αθήνα, 1952).

Πρωτοψάλτης και μελοποιός, πτυχιούχος 
της Πατριαρχικής Μουσικής Σχολής Κων

σταντινουπόλεως. Μαθήτευσε κοντά στον Γ. 
Βινάκη*. Υπηρέτησε ως Πρωτοψάλτης στην 
Αρετσού Χαλκηδόνος, στη Σάμο, στο Αίγιο, 
στο Μητροπολιτικό Ναό Πατρών (17 έτη), 
στους I. Ναούς Αγίου Νικολάου Χαλανδρίου 
και Αγίου Ιωάννου Βουλιαγμένης Αθηνών, στο

Μητροπολιτικό Ναό Βίκτωρος Βικεντίου Χίου 
και τέλος στον I. Ναό Αγίου Θεράποντος 
Ζωγράφου Αθηνών. Εξέδωσε (στην Πάτρα) 
το Αναστασιματάριό του και το τρίτομο έργο 
του «Τα Μυριόπνοα Ανθη», με μαθήματα 
Εσπερινού, Όρθρου, Θ. Λειτουργίας κ.λπ.

Κουτσιμανής, Απόστολος. (Αγιος Λαυρέντιος 
Πηλίου, 1963 - ).

Πρωτοψάλτης στον Άγιο Γεράσιμο Βόλου, 
πτυχιούχος του Δημοτικού Ωδείου Βόλου 

(τάξη Μ. Χατζημάρκου*). Καθηγητής μουσι
κής Μέσης Εκπαιδεύσεως.

Κουτσογιάννης, Απόστολος. (Κυδωνιές Μ. 
Ασίας, 1914) .

Ιεροψάλτης, ο οποίος κατά την Μικρασιατι
κή Καταστροφή (1922) κατέφυγε στη Λέσβο 

και από το 1924 υπηρετεί το I. Αναλόγιο. Από 
το 1932 είναι εγκατεστημένος στη Λήμνο. Το 
διάστημα 1933-1935 κατέφυγε στο Άγιον 
Όρος στην I. Μονή Σταυρονικήτα, όπου 
κοντά στον Πρωτοψάλτη Συνέσιο το Σταυρο- 
νικητιανό* παρακολούθησε μαθήματα βυζαν
τινής εκκλησιαστικής μουσικής. Έψαλλε σε 
πολλές ενορίες της Λήμνου, στη Μυτιλήνη, 
στην Αλεξανδρούπολη και στην Αθήνα. Δίδα
ξε τη μουσική σε 23 μαθητές, μερικοί από 
τους οποίους ψάλλουν στη Λήμνο και άλλοι 
στον Καναδά, Αφρική, Αμερική και Αυστραλία.

Κουτσογιάννης, Γ εώργιος. (ΠαναιτώλιοςΤρι- 
χωνίδος, 1911 -1989).

Ιερέας, απόφοιτος της Ιερατικής Σχολής 
Ιωαννίνων. Διδάχθηκε τη βυζαντινή μουσική 

από τον Αντ. Λεονάρδο* και στα μαθητικά του 
χρόνια έψαλλε σε πολλούς ναούς. Ιδιαίτερα 
καλλίφωνος, τραγουδούσε και τα δημοτικά 
τραγούδια της περιοχής, τα οποία έχει κατα
γράψει ο Σπ. Περιστέρης*.

Κουτσόπουλος, Κωνσταντίνος. (1934 -).

Μουσικοδιδάσκαλος, που έλαβε τα πρώτα 
μαθήματα βυζαντινής μουσικής από τον 

Θεμ. Καραβίτη* και αργότερα από τον Κων
σταντίνο Κατσούλη*. Κάτοχος διπλώματος 
Καθηγητού της Εκκλησιαστικής Μουσικής.
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Ηταν από τα βασικά στελέχη του Βυζαντινού 
Χορού του Κατσούλη με ειδικότητα στα ισο
κρατήματα. Από το 1966 δίδασκε περιστασια- 
κά τη βυζαντινή μουσική μέχρι το 1982 οπότε 
και διδάσκει στη Σχολή Βυζαντινής Μουσικής 
του Ωδείου Φιλαρμονικής Εταιρείας Πατρών 
και στο Αχαϊκό Ωδείο Πατρών.

Κουτσούδης, Θεόδωρος. (Λατόμι Χίου, 1937 - ).

Πρωτοψάλτης στον I. Ναό της Παναγίας 
Λατομιτίσσης, από το 1984, απ’ όπου 

ξεκίνησε να ψάλλει, ως μαθητής ακόμα του 
Γυμνασίου, συνεχίζοντας στους I. Ναούς Αγί
ου Νικολάου Φραγκομαχαλά, Αγίας Παρα
σκευής και Αγίου Λουκά Καρδαμύλων, Ευαγ
γελίστριας Χίου, Αγίου Γεωργίου (1971 - 
1982) και Ερυθειανής Βροντάδου (1982 - 
1984). Έλαβε τα πρώτα μαθήματα κοντά στον 
Αντ. Πιπίδη*, ενώ κατά τη διάρκεια της στρα
τιωτικής του θητείας παρακολούθησε τους 
Πρωτοψάλτες Θεσσαλονίκης Αθαν. Καραμά- 
νη* και Χαρ. Ταλιαδώρο*, από τους οποίους 
μυήθηκε στο «Πατριαρχικόν Υφος»*.

Κούφισμα.

Ανιών φωνητικός χαρακτήρας του αρχαιο- 
τέρου συστήματος μουσικής γραφής.

Κουφοδήμος, Αθανάσιος. (Τύρναβος Λαρί- 
σης, 1938 - ).

Πρωτοψάλτης στον I. Ναό Αγίου Γεωργίου 
Λαρίσης, με προϋπηρεσία σε διάφορους 

ναούς της περιφέρειας Τυρνάβου και Λαρίσης 
(από το 1958) και Καθηγητής της Σχολής Βυ
ζαντινής Εκκλησιασπκής Μουοικής I. Μητρο- 
πόλεως Λαρίσης «Ο Αγιος Αχίλλιος». Πτυχιού- 
χος βυζαντινής μουσικής του Ωδείου 
Γιαννιτσών (1987). Μέλος Δ.Σ. του Συλλόγου 
Ιεροψαλτών Λαρίσης «Κοσμάς ο Μελωδός», 
του οποίου διετέλεσε Γεν. Γραμματέας και 
Αντιπρόεδρος. Είναι δικηγόρος.

Κοφόπουλος, Καλλίστρατος.

Σύγχρονος Πρωτοψάλτης στον I. Ναό 
Ευαγγελίστριας Ν. Λιοσίων. Σπούδασε 

βυζαντινή μουσική στο Ωδείο Αλίμου (μαθη

τής Μ. Χατζημάρκου*). Αρχισε από μικρός 
στο Αναλόγιο του Ελ. Γεωργιάδου*, στον I. 
Ναό Αγίου Νικολάου Γαλατά (Κωνσταντινού
πολη). Το 1964, νεαρός ακόμη, ήλθε στην 
Αθήνα, συνεχίζοντας να ψάλλει στα αναλόγια 
συμπατριωτών του Πρωτοψαλτών (Κ. Μ αφει
δή*, Δημ. Παϊκοπούλου* και Δημ. Μαγούρη*), 
ενώ συγχρόνως συμμετείχε στη Χορωδία του 
Νέου Κύκλου Κωνσταντινουπολιτών, υπό τον 
Θρ. Στανίτσα*. Διετέλεσε επίσης Πρωτοψάλ
της στους I. Ναούς Αγίας Τριάδος Αιγάλεω 
και Αγίας Μαρίνης Ανθουπόλεως.

Κράτημα ή Κρατήματα.

Προσθήκες αργών μουσικών τμημάτων 
στο τέλος ορισμένων ύμνων, που δεν 

περιέχουν λέξεις αλλά ψάλλονται με τις 
συλλαβές «τεριρέμ» ή «νενενά». Αρχίζουν 
κυρίως με άρση και έχουν σκοπό να πλατύ
νουν το μέλος, ώστε να παραταθεί η μελωδία.

Κρατηματάριον.

Μουσικό βιβλίο που περιλαμβάνει τα Κρα
τήματα, διατεταγμένα συνήθως κατά του 

οκτώ ήχους. Στην αρχική του μορφή 
συνυπήρχε με το «Οικηματάριον» και 
παρουσιάστηκε ως αυτοτελές βιβλίο μετά 
τον 15ο αιώνα.

Κρατημοϋπόρροον.

Καπών φωνητικός χαρακτήρας του αρχαιο- 
τέρου συστήματος μουσικής γραφής.

Κρεμέζης, Εμμανουήλ. (19ος - 20ός Οι.).

Ιεροψάλτης, μαθητής του Γ εωργίου του Σα- 
ρανταεκκλησιώτου*. Υπηρέτησε στην Ιερά 

Μη-τρόπολη Φιλιππουπόλεως.

Κρης, Γεώργιος.
Βλέπε λ. Γ εώργιος ο Κρης.

Κρητικός, Αθανάσιος. (20ός αι.).

Πρωτοψάλτης και κατόπιν Ιερέας του I.
Ναού Αγίου Ιωάννου των Χίων στο Γ αλα

τά Κωνσταντινουπόλεως, μαθητής του Γ. 
Στώικου*.
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Κρητικός, Στυλιανός.

Σύγχρονος Πρωτοψάλτης και μουσικοδιδά
σκαλος. Σπούδασε βυζαντινή μουσική στο 

Εθνικό Ωδείο και στο Ελληνικό Ωδείο Αθη
νών, μαθητής του Μαν. Χατζημάρκου*. Καθη
γητής μουσικής Μέσης Εκπαιδεύσεως.

Κριταί.

Ιστορικό βιβλίο της Παλαιός Διαθήκης, η 
τελική μορφή του οποίου χρονολογείται, 

σύμφωνα με πολλούς ερευνητές, πριν από τη 
βαβυλωνιακή αιχμαλωσία. Αποτελεί συλλογή 
ποικίλου υλικού και ανάμεσα στο υλικό αυτό 
περιλαμβάνει και μερικά κείμενα πολύ αρχαιό
τερα της Βίβλου, π.χ. το Άσμα της Δεββώρας. 
Η θεολογική του θέση είναι η εξής: ο λαός 
αμαρτάνει, τιμωρείται, μετανοεί, και βοηθείται 
από τον Κύριο, ο οποίος «εγείρει» ένα 
ελευθερωτή Κριτή.

Κροκίδης, Εμμανουήλ. (Αθήνα, 1927 - ).

Πρωτοπρεσβύτερος, από το 1968, ο οποί
ος κατά το διάστημα 1952 - 1968, υπηρέ

τησε ως Ιεροψάλτης σε διαφόρους ναούς των 
Αθηνών. Σπούδασε βυζαντινή μουσική στο 
Ωδείο Αθηνών, κοντά στον Θεόδωρο Χατζη- 
θεοδώρου*. Διδάσκει βυζαντινή μουσική και 
έχει επιτελέσει μουσικό και συγγραφικό έργο. 
Αναφέρουμε μερικά από τα έργα του: «Μελω
δικοί ασκήσεις βυζαντινής μουσικής», «Θεω
ρητικόν βυζαντινής μουσικής», «Διατριβή εις 
την εξωτερικήν βυζαντινήν μουσικήν» και τα 
«Τον ήλιον κρύψαντα», «Λόγον αγαθόν» 
(Πολυέλεος), «Εκλογαί συντόμων πολυελέ
ων», «Κατευθυνθήτω» (Προηγιασμένης), «Δη
μώδη άσματα», «Βυζαντινή Θεία Λειτουργία», 
«Σχολικά άσματα», «Φως Ιλαρόν», «Χαίρε 
Νύμφη» και «Αλληλούια» (του Ακαθίστου 
Ύμνου), «Θεοτόκε Παρθένε» «της Αρτοκλα
σίας) και «Αγιος ο Θεός» (του Βήματος σε 
διαφόρους ήχους). Εγραψε επίσης, λειτουργι
κά, προσόμοιο αργά και σύντομα, Απολυτίκια, 
Αργά ιδιόμελα Μ. Τεσσαρακοστής κ.ά.

Κροτόπουλος, Γεώργιος.

Σύγχρονος Ιεροψάλτης στον I. Ναό Αγίων 
Πέτρου και Παύλου Βόλου (γενέτειράς

του), πτυχιούχος της Σχολής Βυζαντινής 
Μουσικής της I. Μητροπόλεως Δημηριάδος, 
μαθητής του Μιχ. Μελέτη*.

Κρουστάλας, Απόστολος. (; - 1840).

Λόγιος και μουσικός από τη Χίο, μαθητής 
του Πέτρου του Βυζαντίου*, Γεωργίου 

του Κρητός*, Γρηγορίου Λευίτου*, Χρυσάν- 
θου Προύσσης* και Χουρμουζίου του Χαρτο- 
φύλακος*. Όντας καλλιγράφος, έγραψε πολ
λά χειρόγραφα μουσικά βιβλία, ανάμεσα στα 
οποία το θεωρητικό «Περί παλαιάς παραση- 
μαντικής». Μελοποίησε το χερουβικό των 
Προηγιασμένων «Νυν αι Δυνάμεις...» (Ήχος 
Α), μια δοξολογία (ήχος Πλ. Δ), κ.ά.

Κρυπτοφέρρης (Γκρότταφερράτα) Μονή.

Μοναστήρι κοντά στην Ρώμη, το οποίο 
κατά τον 10ο αιώνα αποτελούσε σημαν

τικό κέντρο και Σχολή μελωδών και υμνογρά- 
φων.

Κρυφό Σχολειό.

Ανεπίσημο εκπαιδευτήριο των ελληνοπαί- 
δων, στη διάρκεια της τουρκοκρατίας, 

που λειτούργησε για να διαφυλάξει και να δια
τηρήσει την εθνική συνείδηση των υποδού
λων, μέσω της διδασκαλίας των ελληνικών 
γραμμάτων και των θρησκευτικών παραδόσε
ων. Εκεί διδασκόταν το αλφαβητάριο και διά
φορες . προσευχές (περιλαμβάνονταν στη 
λεγάμενη «φυλλάδα»), αποσπάσματα από 
Επιστολές των Αποστόλων και η «Οκτώη
χος» του Ιωάννου του Δαμασκηνού*. Στο 
πλαίσιο της διδασκαλίας αυτής, προφανής 
είναι η χρήση της ιεροψαλτικής και της υμνο
λογίας, η οποία προκάλεσε και την παρατήρη
ση του Τούρκου περιηγητού του 17ου αιώνα, 
Εβλιά Τσελεμπή, αναφέροντας χαρακτηριστι
κά: «Σ’ αυτό το περίτεχνα φτιαγμένο μονα
στήρι, υπάρχουν καλογεροπαίδια τόσο καλλί
φωνα, που δεν φτάνει η γλώσσα για τον 
έπαινό τους».
Κρυφά Σχολειά υπήρχαν εγκατεσπαρμένα σε 
όλη την Ελλάδα, όπως στη Μονή Πεντέλης, 
στη Μονή Φιλοσόφου (Αρκαδία) και στη Σαλα
μίνα, από όπου έμεινε και το παροιμιώδες
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«πήγε η ψυχή μου στην Κούλουρη»' έκφραση 
που έλεγαν οι μητέρες, αναφερόμενες στα 
μικρά παιδιά τους, που πήγαιναν στο Κρυφό 
Σχολειό της Κούλουρης (=Σαλαμίνας).

Κτενάς ο Δομέστικος. (9ος αι.)

Δομέστικος της Νέας Εκκλησίας και, κατά 
τον Κωνσταντίνο τον Πορφυρογέννητο*, 

έμπειρος μουσικός.

Κτενιαδάκης, Ιωάννης. (Χανιά, 1929 -).

Ιεροψάλτης στον I. Ναό Αγίου Ιωάννου 
Χανίων, από το 1988, με προϋπηρεσία σε 

διαφόρους ναούς των Χανίων. Πτυχιούχος 
βυζαντινής μουσικής του Ελληνικού Ωδείου 
Αθηνών (τάξη Γ. Χατζηθεοδώρου*).

Κυδωνάκης, Αθανάσιος. (Ρέθυμνο, 1940 -).

Ιεροψάλτης στον I. Ναό Αγίου Χαραλάμπους 
Χανίων, από το 1986, με προϋπηρεσία στον 

Αγιο Νείλο Πειραιώς (1965-1973). Μαθή- 
τευσε στην Ιερατική Σχολή Κρήτης, όπου 
διδάχθηκε την βυζαντινή μουσική από τον 
Νικ. Δασκαλάκη*. Καθηγητής φιλόλογος και 
πτυχιούχος της θεολογίας.

Κυδωνιάτης, Νικόλαος.

Σύγχρονος Πρωτοψάλτης στον I. Ναό Αγί
ου Διονυσίου Πατρών, μαθητής του Σπ. 

Γ εωργακόπουλου*.

Κυδωνόπουλος, Παναγιώτης. (1888 - 1979).

Ιεροψάλτης από τη Σμύρνη. Πήρε τα πρώτα 
μαθήματα βυζαντινής μουσικής από τον 

Ιεροψάλτη Μιχαήλ Παπαδάκη, ενώ ο Πέτρος 
Μανέας* και άλλοι ονομαστοί Ιεροψάλτες 
συνέτειναν στη μουσική του μόρφωση, καθώς 
ο Κυδωνόπουλος έψαλλε μαζί τους, σε διά
φορους ναούς της Σμύρνης. Κατά τη φοίτησή 
του στο Πανεπιστήμιο Αθηνών έψαλλε στον 
Αγιο Γεώργιο Κυψέλης και, όταν αργότερα 
διορίστηκε Καθηγητής στα Τρίκαλα, έψαλλε 
στον εκεί I. Ναό Αγίου Νικολάου.
Από το 1926 έως το 1969 ήταν Ιεροψάλτης 
στον I. Ναό Αγίου Νικολάου Βαρωσίων της 
Κύπρου, μεταφέροντας στην περιφέρεια 
Αμμοχώστου το Εκκλησιαστικόν ύφος του Θ.

Φωκαέως*, του Μ. Μισαηλίδη*, του Π. Μανέα 
κ.ά.

Κύλισμα.
Βλέπε λ. Χαρακτήρες (ποιότητος).

Κύμβαλα.
Βλέπε λ. Ζίλια.

Κυπριανός. (18ος αι.).

Αρχιμανδρίτης, που φαίνεται ότι διετέλεσε 
μοναχός της Μονής Κύκκου. Αντιγραφέ- 

ας του υπ' αριθμ. 18 μουσικού κώδικα, του 
έτους 1770, και σημαντικός ιστοριογράφος.

Κυπριανός ο Στουδίτης.
Βλέπε λ. Στουδίτης, Κυπριανός.

Κύργιος, Δημήτριος. (20ός αι.).

Πρωτοψάλτης που υπηρέτησε στον Μητρο- 
πολιτικό Ναό της Πρεβέζης, μαθητής του 

Αντωνίου Σύρκα*. π.σ.δ.α.

Κυρηναίος, Συνέσιος.
Βλέπε λ. Συνέσιος ο Κυρηναίος.

Κυριαζής Γ. (19ος - 20ός αι.).

Πρωτοψάλτης περί το 1900, στον I. Ναό 
Αγίου Δημητρίου Αθηνών, αναφερόμενος 

από τον Παπαδιαμάντη* ως «λαμπρόφωνος» 
π.σ.δ.α.

Κυριαζής, Κυριαζής. (Κρηνίδα Σερρών, 1935 -).

Πρωτοψάλτης στον I. Ναό Αγίου Ιωάννου 
Ν. Φιλαδέλφειας, από το 1989, με προ

ϋπηρεσία στους I. Ναούς Κοιμήσεως της 
Θεοτόκου της ιδιαιτέρας πατρίδος του (από 
16 ετών).,·\Αγίου Φανουρίου Θεσσαλονίκης, 
Αγίων Αναργύρων Βέροιας, Κοιμήσεως της 
Θεοτόκου Κομοτηνής, Αγίου Αθανασίου Πύρ
γου Ηλείας (1963-66), Μητροπολιτικού Ναού 
Κομοτηνής (1966-74) και Αγίας Τριάδος Ν. 
Ηρακλείου στην Αθήνα (1974-89).
Ο Κυριαζής διδάχθηκε συστηματικά την βυ
ζαντινή μουσική από τον θείο του Αθανάσιο 
Καραμάνη*. Στην Κομοτηνή, δημιούργησε Βυ
ζαντινό Χορό από καλλίφωνους Ιεροψάλτες
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που, υπό τη διεύθυνσή του, πραγματοποίησε 
πολλές εμφανίσεις.

Κυριαζίδης, Αγαθάγγελος. (19ος αι.).

Βυζάντιος μουσικός, μαθητής του Γεωργί
ου του Ραιδεστηνού* 2ου. Εξέδωσε τη 

συλλογή «Αι δύο Μέλισσαι».

Κυριακάκης, Ιωάννης. (Σούρη Αποκορώνου 
Χανίων, 1911 -).

Ιεροψάλτης, που υπηρέτησε στους εξής I.
Ναούς των Χανίων: Αγίας Μαγδαληνής 

(1931), Αγίου Ιωάννου (1935) και Αγίου Νικο
λάου Σπλάντζιας (1943 - 1953). Απόφοιτος 
του Ιεροδιδασκαλείου Κρήτης, όπου έλαβε 
τα πρώτα μαθήματα βυζαντινής μουσικής, 
και πτυχιούχος βυζαντινής μουσικής του 
Ελληνικού Ωδείου.

Κυριακάκος, Γεώργιος. (Πειραιάς 1932 -).

Λ υκειάρχης, θεολόγος και τέως Νομάρχης.
Αρχισε να ψάλλει σε ηλικία 8 χρόνων στον 

Άγιο Κωνσταντίνο Πειραιώς κοντά στους 
Γεώργιο Ελοσίτη* και Ιωάννη Παναγιωτόπου- 
λο* - Κούρο, οι οποίοι υπήρξαν και δάσκαλοί 
του. Το 1950 διορίστηκε Ιεροψάλτης στον Ιερό 
Ναό Προφήτου Ηλιού Καστέλλας, όπου έψαλ
λε για 15 χρόνια. Από το 1960 και για 25 περί
που χρόνια, έγραφε, επιμελείτο και παρουσία
σε στην Ελληνική Ραδιοφωνία (Ενόπλων 
Δυνάμεων) και στη συνέχεια στο Ε.Ι.Ρ. το πρό
γραμμα «Η Εκκλησία μας και οι Ύμνοι της», με 
παρουσίαση δεκάδων Χορωδιών βυζαντινής 
μουσικής. Σήμερα παρουσιάζει στην Τηλεόρα
ση τις εκπομπές «Χριστιανική Υμνολογία» και 
«Μουσικό Οδοιπορικό στους δρόμους της Χρι
στιανοσύνης» με βυζαντινή εκκλησιαστική μου
σική και οδοιπορικό στα Βυζαντινά Μνημεία της 
Ελλάδος. Δίδαξε βυζαντινή μουσική και συγκρό
τησε χορωδίες στα Ελληνικά Σχολεία της Αμε
ρικής από το 1979 έως το 1981.

Κυριακή Προσευχή.

Ονομασία του «Πάτερ ημών», που οφείλε
ται στο ότι το δίδαξε ο ίδιος ο Κύριος. Αν 

και αποτελεί τη βάση κάθε άλλης προσευχής, 
δεν είχε καθιερωθεί από τους πρώτους χρι

στιανικούς χρόνους, αλλά μόνον όταν η Αγία 
Γραφή έγινε κτήμα όλων των Χριστιανών, 
γενικεύθηκε ως πρότυπο προσευχής τους. 
Μέσα σε όλη τη νυχθήμερη ακολουθία υπάρ
χει πάμπολλες φορές. Στη Θ. Λειτουργία 
τίθεται λίγο πριν από την θεία Μετάληψη, 
μετά την εκφώνηση του Ιερέως «και καταξίω- 
σον ημάς...».

Κυριακίδης, Βασίλειος. (20ός αι ).

Πρωτοψάλτης στον I. Ναό Αγίου Νικολάου 
Υψωμαθείων (Κωνσταντινούπολη), όπου 

διετέλεσε και Επίτροπος. Αδελφός του Ιωάν
νου Κυριακίδη*.

Κυριακίδης, Γεώργιος. (19ος - 20ός αι.).

Λ όγιος μουσικοδιδάσκαλος και μελοποιός 
από τη Φιλαδέλφεια, πατέρας του Πατριάρ- 

χου Κωνσταντινουπόλεως Βασιλείου Γ' (1925 - 
1929). Ο Γ. Κυριακίδης υπηρέτησε ως Πρωτο
ψάλτης στον Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών.

Κυριακίδης, Εμμανουήλ. (Δράμα, 1933 -).

Ιεροψάλτης στον Άγιο Γ εώργιο Βόλου, πτυχι
ούχος της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της 

I. Μητροπόλεως Δημητριάδος (τάξη Μ. Χατζη- 
μάρκου*).

Κυριακίδης, Ιωάννης. (20ός αι.).

Ιεροψάλτης στην Κωνσταντινούπολη, που 
έψαλλε ανάμεσα σε άλλους ναούς και στον 

I. Ναό Αγίων Θεοδώρων Βλάγκας.

Κυριακίδης, Κλεάνθης. (19ος - 20ός αι.).

Αναφέρεται ως Πρωτοψάλτης (1888) στον 
I. Ναό Γενεσίου της Θεοτόκου Διπλοκιο- 

νίου (Κωνσταντινούπολη), π.σ.δ.

Κυριακοδρόμιον.

Βιβλίο το οποίο περιέχει θρησκευτικές ομι
λίες ή λόγους πάνω στις περικοπές των 

Ευαγγελίων, στις Πράξεις των Αποστόλων 
και στις Επιστολές, που διαβάζονται όλες τις 
Κυριακές του έτους.

Κυριακόπουλος, Δημήτριος. (Περδικονέρι Α
ρκαδίας, 1955 - ).
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Ιεροψάλτης και μουσικοδιδάσκαλος. Φοίτη
σε στη Ριζάρειο Εκκλησιαστική Σχολή, όπου 

έλαβε τα πρώτα μαθήματα βυζαντινής μουσι
κής από τον Δημ. Παναγιωτόπουλο*-Κούρο. 
Συνέχισε στο Εθνικό Ωδείο από όπου έλαβε 
πτυχίο (1978) και δίπλωμα (1980) βυζαντινής 
μουσικής ενώ παράλληλα ασχολήθηκε και με 
την ευρωπαϊκή μουσική. Έχει χρηματίσει Ιε
ροψάλτης σε διαφόρους ναούς της Αθήνας. 
Καθηγητής μουσικής στη Μέση Εκπαίδευση 
και Καθηγητής βυζαντινής μουσικής στο 
Ωδείο Γλυφάδας και στο Εθνικό Ωδείο περιο
χής Ελληνικού. Μόνιμο μέλος επιτροπών 
εξετάσεων βυζαντινής και ευρωπαϊκής μουσι
κής σε πολλά Ωδεία. Ασχολήθηκε με τη 
συλλογή και καταγραφή παραδοσιακών Δημο
τικών τραγουδιών περιοχής Γορτυνίας - εργα
σία που εκδόθηκε από την «Εταιρεία Πελο- 
ποννησιακών Σπουδών» σε τόμο με τίτλο 
«170 Δημοτικά Τραγούδια Γ ορτυνίας».

Κυριακόπουλος, Νικόλαος. (Πύργος Ηλείας, 
1935-).

Πρωτοψάλτης στην Περιφέρεια του Πύργου 
Ηλείας, από το 1979, με προϋπηρεσία σε 

διαφόρους ναούς της Αθήνας και της Σπάρ
της. Διδάχθηκε τη βυζαντινή μουσική από τον 
μουσικοδιδάσκαλο Αναστάσιο Παπανδρέου και 
μυήθηκε στο «Πατριαρχικόν Ύφος»* παρακο
λουθώντας τις ερμηνείες των Αθ. Καραμάνη*, 
Αθ. Παναγιωτίδη*, Χαρ. Ταλιαδώρου*, Χρ. Θεο- 
δοσόπουλου* και Θρ. Στανίτσα*. Δίδαξε στη 
Σχολή Βυζαντινής Μουσικής της I. Μητροπό- 
λεως Ηλείας (1969 -1971). Εξέδωσε «Μαθήμα
τα Εκκλησιαστικής Μουσικής» (1971) για τους 
μαθητές της Σχολής και έχει μελοποιήσει 
ασματικές ακολουθίες εορταζομένων Αγίων 
της Εκκλησίας. Πρόεδρος του Σωματείου Ιερο
ψαλτών Ηλείας και Διευθυντής της Χορωδίας 
του.

Κυριακόπουλος, Χρίστος (Πρωτοπρεσβύτε
ρος). (Περδικονέρι Αρκαδίας, 1951 -).

Εφημέριος στον I. Ναό Αγίου Δημητρίου 
Κηφισιάς, όπου το 1984 ίδρυσε Σχολή 

Βυζαντινής και Δημοτικής Μουσικής δωρεάν 
φοιτήσεως. Φοίτησε στη Ριζάρειο Σχολή και

στη συνέχεια στο «Ωδείο Αθηνών» και στο 
«Ελληνικό Ωδείο». Συντονιστής των εκπομ
πών βυζανπνής μουσικής στο Ραδιοφωνικό 
Σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος και 
συνεργάτης της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και 
Τηλεόρασης. Ηχογράφησε και κυκλοφόρησε 
(1985) κασσέτα με ύμνους του Αγίου Μεγαλο- 
μάρτυρος Δημητρίου. Πρωταγωνίστησε στο 
Ορατόριο (Θρησκευτική Ραψωδία») του Σ. 
Βενάρδου* «Σταυρός του Γένους: Κοσμάς ο 
Αιτωλός» στο Λυκαβηττό το 1978. Ο π. Χρί
στος ασχολείται και με καταγραφές Δημοτι
κών Τραγουδιών.

Κυριάκός, Αναστάσιος. (6ος αι. - αρχή 7ου 
αι.).

Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως (595 - 
606), ο οποίος, μαζί με τον Ρωμανό τον 

Μελωδό*, ανήκει στους δημιουργούς του 
κοντακίου.

Κυριάκού, Κωνσταντίνος. (19ος - 20ός αι.).

Αναφέρεται (1875) ως Πρωτοψάλτης στον 
Μητροπολιτικό Ναό Αδριανουπόλεως. 

π.σ.δ.

Κυριάκού, Πέτρος.

Σύγχρονος Πρωτοψάλτης στον I. Ναό Αγίας 
Αικατερίνης Mascot Σύδνεϋ (Αυστραλίας). 

Καλός γνώστης της βυζανπνής μουσικής, έλα
βε μέρος σε αρκετές χορωδίες, π.σ.δ.α.

Κύριλλος, Επίσκοπος. (19ος αι.).

Μοναχός από τη Ζάκυνθο, που διέπρεψε 
ως Ιεροψάλτης, π.σ.δ.

Κύριλλος ο Αλεξανδρείας. (375 - 444).

Αγιος. Πατέρας της Εκκλησίας. Πατριάρ
χης Αλεξανδρείας από το 412 έως το 

θάνατό του. Διακρίθηκε για τους αγώνες του 
εναντίον των αντιπάλων του Χριστιανισμού 
και των αιρετικών. Πολέμησε με σφοδρότητα 
την αίρεση του Νεστορίου, υπήρξε πρωτερ
γάτης της Γ' Οικουμενικής Συνόδου (Έφεσος 
431) και ο κύριος διαμορφωτής του δόγματος 
της υποστατικής ενώσεως των δύο φύσεων 
του Χριστού και της αναδείξεως της Πανα-

Ο. TOMKA: ΕΠΙΤΟΜΟ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
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γίας ως Θεοτόκου.
Τα σημαντικότερα συγγραφικά του έργα είναι: 
Γλαφυρά, Η βίβλος των Θησαυρών περί της 
Αγίας και Ομοουσίου Τριάδος, Δώδεκα Αναθε
ματισμοί, Υπέρ της των Χριστιανών ευαγούς 
θρησκείας προς τον εν αθέοις Ιουλιανόν (30 
βιβλία) κ.ά. Σ’ αυτόν επίσης αποδίδονται το 
Τριαδικό υμνολόγιο «Ο Μονογενής Υιός και 
λόγος του Θεού», το εγκώμιο της Θεοτόκου 
«Άξιον εστίν ως αληθώς», το «Θεοτόκε Παρ
θένε» κ.ά. Ο ίδιος συνέθεσε και το ιδιαίτερο 
τυπικό των Ωρών της Μεγάλης Παρασκευής, 
το οποίο αναθεώρησε ο Σωφρόνιος ο Ιεροσο
λύμων*.
Η Εκκλησία εορτάζει τη μνήμη του στις 9 
Ιουνίου.

Κύριλλος ο Ιεροσολύμων, (περ. 313 - 386).

Αγιος. Επίσκοπος Ιεροσολύμων με ψήφι
σμα της Β' Οικουμενικής Συνόδου (350). 

Συνέθεσε ύμνους κατά των αρειανών, οι 
οποίοι όμως δεν σώζονται. Σημαντικό έργο 
του οι Κατηχήσεις. Η μνήμη του εορτάζεται 
στις 18 Μαρτίου.

Κύριλλος ο Λαυριώτης. (1740 - 1827).

Μοναχός της Μεγίστης Λαύρας, στο Άγιον 
όρος, και υμνογράφος.

Έχει γράψει κανόνα προς τον Όσιο Σίμωνα, 
όπου το όνομά του φανερώνεται στο τέλος 
της αλφαβητικής ακροστιχίδος «Α...Ω ΚΥΡΙΛ
ΛΟΥ», στον ιδιόγραφο κώδικά του, Μεγίστης 
Λαύρας 1923, φ. 280α-β.
Τα τροπάρια που συγκροτούν τον κανόνα 
είναι 34: το πρώτο είναι επικλητικό προς την 
Θεοτόκο, τα επόμενα 25 ακροστιχίζουν αλφα
βητικά Α-Ω (με δύο τροπάρια στο Θ) και 8 που 
ακροστιχίζουν «Κυρίλλου».

Κύριλλος ο Τήνου. (18ος αι.).

Επίσκοπος Τήνου, από το νησί Μαρμαράς 
της Προποντίδος, που έψαλλε με τον 

Πρωτοψάλτη Δανιήλ* τον από Τυρνάβου, 
στην Πατριαρχική Εκκλησία. Σπούδασε κοντά 
στον Παναγιώτη Χαλάτζογλου* και συνέθεσε 
χερουβικά και κοινωνικά. Εγραψε εγχειρίδιο 
για τη μουσική, το οποίο, εκτός από τα κεφά-

Κώδιξ

λαια της παρασημαντικής, περιλαμβάνει και 
ρυθμούς άραβοπερσικής μουσικής.

Κύρος ο Σμύρνης. (5ος αι.)

Επίσκοπος Σμύρνης, που έγραψε τα στιχη- 
ρά των ευχών και όλη την Ακολουθία του 

Αγιασμού των Θεοφανείων.

Κύρου, Δημήτριος. (Αρναία Χαλκιδικής, 1945 -).

Πρωτοψάλτης στον I. Ναό Κοιμήσεως Θεο
τόκου Γοματίου Χαλκιδικής, από το 1990, 

με προϋπηρεσία σε διαφόρους ναούς Θεσσα
λονίκης, Βέροιας και Χαλκιδικής. Απόφοιτος 
της Εκκλησιαστικής Σχολής της Αγίας Ανα
στασίας Χαλκιδικής (1964), πτυχιούχος της 
Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσ
σαλονίκης (1969) και της Φιλοσοφικής Σχο
λής του Πανεπιστημίου Αθηνών (1975). 
Σπούδασε επίσης στη Σχολή Βυζαντινής 
Μουσικής I. Μητροπόλεως Ιερισσού, Αγίου 
Όρους και Αδραμερίου (Μ. Δασκαλάκης, 
Θρασ. Παπανικολάου) και στη Σχολή Βυζαντι
νής Μουσικής της I. Μητροπόλεως Θεσσα
λονίκης (Χαρ. Ταλιαδώρος*, Χρύσανθος Θεο- 
δοσόπουλος*), από όπου πήρε το πτυχίο του 
Ιεροψάλτου (1987). Ως επιστημονικός συνερ
γάτης του Πατριαρχικού Ιδρύματος Πατερικών 
Μελετών Θεσσαλονίκης (Μονή Βλατάδων) και 
της Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Χαλκι
δικής, ασχολήθηκε (1971-74) με την καταλο- 
γογράφηση των χειρογράφων Κωδίκων του 
Αγίου Όρους, πολλοί από τους οποίους είναι 
μουσικοί. Επί των εργασιών του αυτών, ετοιμά
ζει ήδη σχετικές εκδόσεις. Ιδρυτικό μέλος και 
μέλος Δ.Σ. του Σωματείου Ιεροψαλτών Ιερισ- 
σού, Αγίου Όρους και Αρδαμερίου «Ρωμανός ο 
Βατοπεδινός», μέλος της Χορωδίας του Σω
ματείου καθώς και της Χορωδίας του Σωματείου 
Ιεροψαλτών Θεσσαλονίκης κ.λπ. Δημοσίευσε 
άρθρα και σημειώματα για την εκκλησιαστική 
παραϋμνογραφία, με παράθεση ύμνων της. 
Καθηγητής της φιλολογίας.

Κώδιξ.

Χειρόγραφο βιβλίο, που ήταν κυρίως σε 
χρήση πριν από την εφεύρεση της τυπο

γραφίας. Η ονομασία προέρχεται από τη λατι-
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νική λέξη caudex—  αργότερα codex —  που 
σήμαινε αρχικά ξύλο και κατέληξε να δηλώ
νει, κατά τη Ρωμαϊκή εποχή, τις ξύλινες πινα
κίδες, που επιχρισμένες με κερί, χρησίμευαν 
για την αναγραφή καταλόγων, συντόμων ανα
κοινώσεων κ.λπ.
Οι κερωμένες πινακίδες ήταν γνωστές και 
στην Ανατολή από τα χρόνια του Ηροδότου, 
μαζί με την κατασκευή γραφικής ύλης από 
δέρματα ζώων, της διφθέρας (από όπου η 
τουρκοπερσική λέξη τεφτέρ - τεφτέρι). Η 
τεχνική αυτή τελειοποιήθηκε στις αρχές του 
2ου αιώνα στην Πέργαμο, και η περγαμηνή 
αντικατέστησε έως τον 5ο αιώνα τον δύσχρη
στο και πολυδάπανο πάπυρο.
Επανάσταση στην ιστορία του βιβλίου και 
γενικότερα της παιδείας απετέλεσε η διάδο
ση του χαρτιού κατά τον 12ο αιώνα.

• Πρόοδο στη συντήρηση των χειρογράφων 
βιβλίων απετέλεσε η βιβλιοδεσία, συνήθως με 
λεπτές σανίδες ντυμένες με δέρμα. Τα βυ
ζαντινά και τα μεταγενέστερα ελληνικά δεσί
ματα διαφέρουν από τα ευρωπαϊκά στο ότι τα 
καλύμματα του βιβλίου δεν εξέχουν, αλλά 
έχουν το ίδιο μέγεθος με τα εσωτερικά φύλλα 
και η ράχη του τόμου είναι επίπεδη και όχι 
κυρτωμένη. Ο τίτλος του κώδικα γραφόταν 
κατά μήκος της ράχης, διότι τότε τα βιβλία 
δεν ετοποθετούντο στα ράφια όρθια, αλλά 
πλαγιαστά, το ένα πάνω στο άλλο.
Αντίθετα με την Δύση, όπου η αντιγραφή 
κωδίκων έπαψε σχεδόν με την εφεύρεση της 
τυπογραφίας, στην τουρκοκρατούμενη Ανα
τολή, όπου δεν υπήρχαν επαρκή τυπογρα
φεία, εξακολουθούσαν να αντιγράφουν και να 
χρησιμοποιούν χειρόγραφα βιβλία έως τις 
αρχές του 19ου αιώνα. Από καλλιτεχνική 
άποψη, ιδιαίτερα πολύτιμοι είναι οι λειτουργι
κοί κώδικες (ευαγγέλια, ψαλτήριο, τρεις λει
τουργίες κ.λπ.) και οι πορφυροβαφείς κώδι
κες, των οποίων τα φύλλα έχουν βαφεί 
κόκκινα και τα κείμενα είναι γραμμένα με 
χρυσή ή ασημένια μελάνη .Από άποψη περιε
χομένου οι ελληνικοί κώδικες διακρίνονται σε 
θεολογικούς (Παλαιό και Καινή Διαθήκη, έργα 
Πατέρων της Εκκλησίας κ.ά.), λειτουργικούς

(Ευαγγέλια, ψαλτήριο, μηναία, τριώδια κ.ά.), 
φιλολογικούς, νομικούς, ιατρικούς και μουσι
κούς (όλοι σχεδόν με λειτουργική μουσική). 
Στο Βυζάντιο, που για αιώνες υπήρξε ο μονα
δικός συνεχιστής της ελληνορωμαϊκής πολι
τιστικής παραδόσεως, δημιουργήθηκαν μεγά
λες συλλογές χειρογράφων κωδίκων, που 
ανήκαν σε μοναστήρια, εκπαιδευτικά ιδρύματα 
ή δημόσιες βιβλιοθήκες. Πολεμικές όμως ανα
στατώσεις, πυρκαγιές, υγρασία και ακατάλλη
λες συνθήκες συντηρήσεως, κατέστρεψαν το 
μεγαλύτερο μέρος από τους κώδικες αυτούς' 
αλλά και από τους περισωθέντες, ελάχιστοι 
έμειναν στους αρχικούς τους κατόχους. Κατά 
τους χρόνους της Αναγέννησης, ηγεμόνες 
της Ευρώπης διοργάνωναν ειδικές αποστο
λές στις ελληνικές χώρες για την αναζήτηση 
και αγορά πολυτίμων χειρογράφων, συχνά σε 
εξευτελιστικές τιμές. Έτσι σχηματίστηκαν οι 
σπουδαίες συλλογές ελληνικών κωδίκων στα 
μεγάλα ευρωπαϊκά κέντρα.
Σήμερα σ’ όλο τον κόσμο, υπάρχουν συνολι
κά 60.000 περίπου ελληνικοί κώδικες, οι 
περισσότεροι μικρογράμματοι, δηλ. του 9ου 
αι. Από τους ελάχιστους μεγαλογραμμάτους 
του 5ου και του 6ου αι. που δεν ξεπερνούν 
τους 30, ξαναφέρουμε τους τρεις παλαιοτέ- 
ρους (4ου - 5ου αι.), οι οποίοι περιέχουν, 
βιβλία της Αγίας Γραφής: τον Σιναϊτικό*, τον 
Αλεξανδρινό (και οι δύο στο Βρετανικό 
Μουσείο) και τον Βατικανό.
Στην κυρίως Ελλάδα υπάρχουν σήμερα 
24.000 περίπου κώδικες, οι μισοί σχεδόν στο 
Άγιον Όρος. Από τις υπόλοιπες συλλογές 
αξιόλογες είναι: Εθνικής Βιβλιοθήκης (2800 
κ.) μονών Μετεώρων (1200), μονής Πάτμου 
(900), μονής Λειμώνος Λέσβου (400), Βιβλιο
θήκης Βουλής (400), Μουσείου Μπενάκη 
(340), Συλλογής Δ. Λοβέρδου (250), Βυζαντι
νού Μουσείου (200), μονής Ολυμπιωτίσσης 
Ελασσόνος (230), μονής Ζάβορδας (200) 
κ.λπ. Τις τελευταίες δεκαετίες έχει ενταθεί η 
κίνηση για την εξασφάλιση καταλλήλων 
συνθηκών συντηρήσεως των κωδίκων, ιδιαί
τερα εκείνων που βρίσκονται έξω από τα 
μεγάλα αστικά κέντρα.

Ο. ΤΟΛΙΚΑ: ΕΠΙΤΟΜΟ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
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Κωνσταντακόπουλος, Θεόδωρος. (Ευηνο- 
χώριή Μποχώρι Μεσολογγίου, 1897-1970).

Ιεροψάλτης στον I. Ναό Αγίου Αθανασίου 
Ευηνοχωρίου (1925-1933) μαθητής του 

Αναστ. Πεπονή*.

Κωνστανταράκης, Αντώνιος. (Χανιά, 1931 - ).

Πρωτοψάλτης στον I. Ναό Αγίου Λουκά 
Χανίων, με προϋπηρεσία στον Άγιο Παντε- 

λεήμονα Χανίων (από το 1954). Σπούδασε 
βυζαντινή μουσική κοντά στον Ιωάννη Μανι- 
ουδάκη*.

Κωνσταντάς, Γρηγόριος. (1812 1896).

Μελοποιός και Ιεροψάλτης, που σπούδα
σε στη Σάμο και στη Μεγάλη του Γένους 

Σχολή*, στην Κωνσταντινούπολη. Γνώστης 
της παλαιάς και νέας μεθόδου της παραση- 
μαντικής, διδάχθηκε τη βυζαντινή μουσική 
από τους Χουρμούζιο τον Χαρτοφύλακα* και 
Θεόδωρο τον Φωκαέα*, ενώ την ψαλτική 
έκφραση, από τους Πρωτοψάλτες Κωνστα
ντίνο τον Βυζάντιο* και Πέτρο Συμεών τον 
Αγιοταφίτη*. Το 1875 διορίστηκε διδάσκαλος 
μουσικής στην Ιερατική Σχολή Μαλαγαρίου, 
το 1884 διευθυντής της Μουσικής Σχολής 
στο Λιμένα Βαθέος Σάμου και το 1888 
διευθυντής της Μουσικής Σχολής Μυτιλή
νης. Μελοποίησε πολλά έργα, ανάμεσα στα 
οποία φήμες ηγεμόνων, ύμνους στο Σουλτά
νο, πολυχρονισμούς κατά την ευρωπαϊκή 
μουσική και άπειρα εκκλησιαστικά άσματα, 
που αποτελούν τόμους ολόκληρους. Επίσης 
ερμήνευσε πολλά μαθήματα από την αρχαία 
παρασημαντική στη νέα.

Κωνσταντινίδης, Αριστοτέλης. δ.Θ.,

Πρόεδρος του «Συλλόγου Φίλων Βυζαντι
νής Μουσικής»* (16.5.1967 κ.ε.);·επί προ- 

εδρείας του οποίου εορτάσθηκε η εικοστή 
επέτειος του Συλλόγου και εκδόθηκε η ομώ
νυμη «Επετηρίς». π.σ.δ.α.

Κωνσταντινίδης, Θωμάς. (20ός αι.).

Μέλος του Τριακονταμελούς Βυζαντινού 
Εκκλησιαστικού Χορού Κωνσταντι

νουπόλεως, μαθητής του Θεοδ. Γεωργιάδου* 
στην Αθήνα. Αναφέρεται (1963) ως Πρωτο
ψάλτης I. Ναού Αγίας Βαρβάρας Καλλιθέας.

Κωνσταντινίδης, Μιχαήλ. (19ος - 20ός αι.).

Αναφέρεται (1875) ως Ιεροψάλτης του 
Σινάίτικού Μετοχιού στο Φανάρι της Κων

σταντινουπόλεως. π.σ.δ.

Κωνσταντινόπουλος, Νικόλαος.

Σύγχρονος Πρωτοψάλτης στον 1. Ναό Αγίας 
Φωτεινής Ν. Σμύρνης, ο οποίος διακρίνεται 

για την καλλιφωνία και τη βυζαντινή του μόρ
φωση. Μαθητής του Μαν. Χατζημάρκου*, έλα
βε το πτυχίο του από το Ωδείο Πειραιώς.

Κωνσταντίνος Ε', ο από Εφέσου (ο Βαλιά- 
δης). (1833-1901).

Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως (1897 - 
1901), ο οποίος το 1898 δέχθηκε να 

μετασχηματισθεί η «Μουσική Επιτροπή* του 
1895» σε μουσικό Σύλλογο και χορήγησε 
σημαντική χρηματική υποστήριξη για τις 
ανάγκες του Σωματείου. Επίσης ο Κωνστα
ντίνος έθεσε δύο μουσικούς διαγωνισμούς 
χρηματοδοτώντας και τα βραβεία. Βλέπε λ. 
Σύλλογος Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλε
ως, Εκκλησιαστικός Μουσικός.

Κωνσταντίνος Ζ' ο Πορφυρογέννητος. (905 - 
959).

Αυτοκράτορας του Βυζαντίου (913 - 959), 
γιός του Λέοντος του Σοφού*. Προσωπι

κότητα με ισχυρότατα πνευματικά ενδιαφέ
ροντα. Το διάστημα της συμβασιλείας του με 
τον εξαιρετικά ικανό πεθερό του, Ρωμανό Α' 
Λεκαπηνό, ο Κωνσταντίνος μπόρεσε να ασχο
ληθεί με μελέτες του και με τη συγγραφική του 
δράση, καταλείποντας ένα πολύ σημαντικό 
•έργο. Είναι ο ποιητής των έντεκα αναστάσι
μων εξαποστειλαρίων, σύμφωνα με το περιε
χόμενο κάθε εωθινού Ευαγγελίου. Έγραψε 
ακόμα ένα τετράτομο έργο, σχετικό με τη 
μουσική με τίτλο Αρμονικά.
Ο Κωνσταντίνος βαπτίσθηκε από τον Πατριάρ
χη Νικόλαο τον Μυστικό.
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Κωνσταντίνος ο από Σιναίου. (; - 1859).

Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, ο οποί
ος έγραψε ύμνους στη Θεοτόκο.

Κωνσταντίνος ο Βυζάντιος. (1777 -1862).

Πρωτοψάλτης καιμελουργός, μαθητής του 
Γεωργίου του Κρητός* και του Μανουήλ 

του Βυζαντίου*. Αναγνώστης, αρχικά, στον I. 
Ναό του Σιναίτικού Μετοχιού στην Κωνσταν
τινούπολη, προβιβάστηκε σε Λαμπαδάριο. Το 
1800 προσελήφθη στο Πατριαρχείο ως Β' 
Δομέστικος και το 1822 διαδέχθηκε τον Πρω
τοψάλτη Γρηγόριο Λευίτη*, θέση στην οποία 
παρέμεινε έως το 1855, αποτελώντας την 
προσωποποίηση της παραδοσιακής ψαλτικής 
έκφρασης.
Ο Κωνσταντίνος μελοποίησε καλοφωνικούς 
ειρμούς, ωδές σε διάφορους Πατριάρχες, 
εξέδωσε δύο φορές το Τυπικό της Μεγάλης 
Εκκλησίας, απλοποίησε το σύντομο Ειρμολό- 
γιο και το Σύντομο Αναστασιματάριο του 
Πέτρου του Πελοποννησίου* και εξέδωσε τη 
δίτομη Ανθολογία της Μουσικής, η οποία 
περιλαμβάνει μαθήματα δικά του και προγενε
στέρων μουσικών.

Κωνσταντίνος ο Φωκαεύς. (; -1902).

Ιεροψάλτης και δάσκαλος, γιός και μαθητής 
του Θεοδώρου του Φωκαέως*. Έψαλλε 

στην πατρίδα του, τη Φώκαια, και στην Κων
σταντινούπολη. Δίδαξε βυζαντινή μουσική 
στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης και στη 
Μουσική Σχολή του Μουσικού Συλλόγου 
«Ορφεύς» στο Φανάρι και ευρωπαϊκή μουσική 
σε διάφορα παρθεναγωγεία της Βασιλεύ
ουσας. Πέθανε στην Περαία της Σμύρνης.

Κωνσταντίνου, Νικόλαος. (Κοζάνη, 19ος - 
20ός αι.).

Αναφέρεται (1875) ως Ιεροψάλτης Μητρο- 
πολιτικό Ναό της Ξάνθης, π.σ.δ.

Κωνσταντόπουλος, Νικόλαος. (1884 - δεκαε
τία ‘60).

Φιλόλογος (δ.Φ.) και πολιπκός, χρηματί- 
σας Γ ενικός Διοικητής Ανατολικής Μακε

δονίας (1945) και Υπουργός. Μέλος της Εται

ρείας Βυζαντινών Σπουδών από συστάσεώς 
της. Ασχολήθηκε ιδιαίτερα με τη βυζαντινή 
υμνογραφία και συνεργάσθηκε με τον «Σύλ
λογο Φίλων Βυζαντινής Μουσικής»*. Εδωσε 
σειρά διαλέξεων στην Αρχαιολογική Εταιρεία 
Αθηνών και δημοσίευσε σχετικά κείμενα ό
πως «Σκέψεις επί της πορείας και της μελ
λοντικής εξελίξεως της παρ’ ημίν εν χρήσει 
Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής» κ.λπ. 
Εγραψε ακόμα «Η αρχαία ελληνική μετρική εν 
τη βυζαντινή λειτουργική υμνογραφία» κ.ά.

Κωστόπουλος, Κωνσταντίνος. (20ός αι ).

Πρωτοψάλτης, μαθητής του Θεοδ. Γεωρ- 
γιάδου*. Υπηρέτησε στην Κωνσταντινού

πολη και σε αρκετούς ναούς των Αθηνών, 
ανάμεσα στους οποίους στον I. Ναό των Παμ- 
μεγίστων Ταξιαρχών Περιστεριού.

Κωστόπουλος, Στυλιανός. (19ος - 20ός αι.).

Αναφέρεται (1875) ως Πρωτοψάλτης του 
Σιναίτικού Μετοχιού στο Φανάρι της Κων

σταντινουπόλεως. π.σ.δ.

Κωστούλης, Κωνσταντίνος. (Χάλκη Δαρίσης, 
1940-).

Πρωτοψάλτης στον I. Ναό Αγίας Τριάδος 
Λαρίσης (επί 20ετία), με προϋπηρεσία και 

σε άλλους ναούς της πόλεως. Καθηγητής 
στη Σχολή Βυζανπνής Εκκλησιαστικής Μου
σικής «Ο Άγιος Αχίλλιος» και πρωτεργάτης 
στην ίδρυση (1981) και στην κρατική της ανα
γνώριση (1987). Σπούδασε στο Δημοτικό Ω
δείο Γιαννιτσών. Πρόεδρος του Συλλόγου 
Ιεροψαλτών Λαρίσης «Κοσμάς ο Μελωδός».

Κωστουράκης, Κωνσταντίνος. ( ; -1990).

Πρωτοψάλτης Αγίου Λουκά και διευθυντής 
χορωδίας Ευαγγελίστριας Χαλέπας, περι

φέρειας I. Μητροπόλεως Κυδωνιάς και Απο- 
κορώνου (1932 - 1950). π.σ.δ.α.

Κώτης, Γαβριήλ. (Ρόδος, 1937 -).

Πρωτοψάλτης στον I. Ναό Εισοδίων της 
Θεοτόκου Νεοχωρίου Ρόδου, από το 1983, 

στον οποίο εορτάζεται και ο πολιούχος της 
νήσου, Κωνσταντίνος ο Υδραίος (14 Νοεμβρί
ου). Διδάχθηκε την βυζαντινή μουσική στην
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Πατμιάδα Εκκλησιαστική Σχολή από τον Άγγε
λο Πατελιό και στη Σχολή Βυζαντινής Μουσι
κής της I. Μητροπόλεως Ρόδου (απόφ. 1957). 
Διδάσκει βυζαντινή μουσική στο Ελληνικό Ω
δείο και διευθύνει τη Βυζαντινή Χορωδία της 
Περιηγητικής και Πολιτιστικής Λέσχης Ρόδου 
«Αλκυών», δίνοντας σειρά εμφανίσεων σε 
τοπικά κανάλια.

Κωτσόπουλος, Ευάγγελος. (Βεύη Φλωρίνης, 
1948-).

Ιεροψάλτης I. Ναού Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδί
ου Μελβούρνης. Διδάχθηκε τη βυζαντινή μου

σική κοντά στον Κων. Κατσούρα και υπηρέτησε

στους I. Ναούς Αγίων Αναργύρων Oakleigh, 
Τριών Ιεραρχών Clayton και Μεταμορφώσεως 
τού Σωτήρος Lalor της Περιφέρειας Μελβούρ
νης, I. Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας.

Κωτσόπουλος, Περικλής. (Φλώρινα, 1942 -)

Ιεροψάλτης I. Ναού Αγίων Κυρίλλου και 
Μεθοδίου Μελβούρνης. Διδάχθηκε τη βυζα

ντινή μουσική απο τον Κων. Κατσούρα και 
υπηρέτησε στους I. Ναούς Αγίων Αναργύρων 
Oackleigh (11 χρόνια), Μεταμορφώσεως του 
Σωτήρος Lalor (2 χρόνια) και Τριών Ιεραρχών 
Clayton (5 χρόνια) της Περιφέρειας Μελ
βούρνης, I. Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας.





Λαβίδας, Εμμανουήλ. (Μέσα Διδύμας Χίου, 
1921 -).

Πρωτοψάλτης στον I. Ναό Αγίου Πολυκάρ
που Κάμπου (Χίου) με προϋπηρεσία στον 

I. Ναό Αγίας Ειρήνης Καρδαμάδας Κάμπου 
(από το 1941). Διδάχθηκε τη βυζαντινή μουσι
κή παρακολουθώντας αρχικά ως Κανονάρχης 
τον Γεώργιο Βινάκη* και μετά τον Παντ. 
Μελαχροινούδη*. Διετέλεσε Πρόεδρος της 
Κοινότητος Μέσα Διδύμας (1975 - 1986).

Λαγγούσης, Σταύρος. (19ος αι.).

Εξέχων μουσικός και Ιεροψάλτης από την 
Κεφαλλονιά.

Λαγιάς, Γεώργιος. (20ός αι.).
Ιεροψάλτης στη Λεμεσό, π.σ.δ.α.

Λαγούτης, Κωνσταντίνος. (19ος αι.).

Φέρεται ως Ιεροψάλτης του Καθεδρικού 
Ναού Βροντάδου (1860 - 1862) και γνώ

στης της βυζαντινής μουσικής.

Λαδάς, Επαμεινώνδας. (Καράίσκάκι Αστακού, 
1908-1943).

Ιεροψάλτης, μαθητής του Νικ. Τσιμπούκη*. 
Υπηρέτησε σε πολλούς ναούς του Αιτωλι- 

κού το διάστημα 1934 - 1943. Σκοτώθηκε 
στον Άγιο Δημήτριο Λεσινίου - θύμα του 
Εμφυλίου.

Λάζαρης, Γ εώργιος.

Σύγχρονος Ιεροψάλτης στον I. Ναό Αγίας 
Σοφίας Σύδνεϋ (Αυστραλίας), π.σ.δ.α.

Λάζαρος ο Ξενοφωντινός. (1891 - 1972).

Ιεροψάλτης, Μοναχός της Μονής Ξενο- 
φώντος του Αγίου Όρους (κατά κόσμον, 

Λεωνίδας Νικολάίδης), από το Βόλο. Το 1957 
ανέλαβε στη Μονή Ξενοφώντος καθήκοντα 
Προϊσταμένου και Ιεροψάλτου. Δίδαξε μουσι
κή στους νεώτερους Μοναχούς.

Λαμπαδαρίδης, Ιωάννης. (19ος - 20ός αι.).

Ιεροψάλτης στον I. Ναό του Αγιοταφικού 
Μετοχιού, στο Φανάρι της Κωνσταντι

νουπόλεως, γιός του Νικ. Στογιάνοβιτς* και 
κληρονόμος των χειρογράφων του.

Λαμπαδάριος.

Οεξάρχων του αριστερού χορού των ψαλ
τών, στο Ναό του Οικουμενικού Πατριαρ

χείου της Κωνσταντινουπόλεως. 
Λαμπαδάριος ή κηροφόρος λεγόταν επίσης 
αυτός που φρόντιζε για τις λαμπάδες της 
εκκλησίας.
Σήμερα ο αριστερός ψάλτης.

Λαμπαδάριος, Αντώνιος.
Βλέπε λ. Αντώνιος ο Λαμπαδάριος.

Λαμπαδάριος, Πέτρος.
Βλέπε λ. Πέτρος ο Πελοποννήσιος.

Λαμπελέτ, Εδουάρδος. (1820 - 1903).

Κερκυραίος μουσουργός και μουσικοδιδά
σκαλος. Σπούδασε Θεωρητικά και πιάνο 

αρχικά κοντά στον πατέρα του Ευτύχιο και
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κατόπιν στην Ιταλία (Νεάπολη και Μπολώ- 
νια). Υπήρξε και μαθητής του Μάντζαρου*. 
Από το 1859 δίδαξε εκκλησιαστική μουσική 
στη «Φιλαρμονική Εταιρεία Κερκύρας»* και 
εναρμόνισε ολόκληρη τη Βυζαντινή Λει
τουργία για τετραφωνία, έργο ιδιαίτερης 
αξίας και σπουδαιότητος. Συνέθεσε μελο
δράματα, τραγούδια, χορούς, κομμάτια για 
πιάνο και εισαγωγές για ορχήστρα.

Λαμπελέτ, Ναπολέων. (Κέρκυρα 1864 - Λον
δίνο, 1932).

Μουσουργός, μαέστρος, μουσικοδιδάσκα
λος και πιανίστας με διεθνή αναγνώριση. 

Σπούδασε κοντά στον πατέρα του, Εδουάρδο 
Λαμπελέτ*, και κατόπιν, με δημοτική υποτρο
φία, στο Ωδείο «San Pietro a Majella» της Νεα- 
πόλεως (Ιταλία). Δίδαξε στην Αθήνα και στην 
Αλεξάνδρεια, όπου και ίδρυσε (1893) «Μουσική 
Ακαδημία» και 60μελή Ορχήστρα Πνευστών. 
Περιόδευσε στην Ευρώπη και εγκαταστάθηκε 
στην Αγγλία, όπου και διέπρεψε ως συνθέτης 
και διευθυντής ορχήστρας των μεγαλυτέρων 
θεάτρων του Λονδίνου.
Μελοποίησε Ορθόδοξη Λειτουργία, Ύμνους 
του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου* και 
διετέλεσε διευθυντής του Χορού της Ορθο
δόξου Ελληνικής Εκκλησίας, της Αγίας 
Σοφίας, στο Λονδίνο. Συνέθεσε μελοδράματα, 
λυρικές κωμωδίες, ιντερμέδια, κομμάτια για 
πιάνο, τραγούδια κ,λπ.

Λαμπρόπουλος, Βαρνάβας. (Καλαμάτα, 1957 -).

Αρχιμανδρίτης, Πτυχιούχος φιλολογίας και 
θεολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Χειροτονήθηκε το 1980 και υπηρετεί ως κλη
ρικός στην I. Μητρόπολη Νικοπόλεως και 
Πρεβέζης, ενώ ανήκει ως Μοναχός στην I. 
Μονή Προφήτου Ηλιού Πρεβέζης. Παρακο
λούθησε μαθήματα στη Σχολή Βυζαντινής 
Μουσικής της I. Μητροπόλεως Μεσσηνίας 
και από το 1985 διδάσκει στη Σχολή Βυζαντι
νής Μουσικής της I. Μητροπόλεως στην 
οποία υπηρετεί.

Λαμπρόπουλος, Γεώργιος.

Σύγχρονος Πρωτοψάλτης στον I. Ναό 
Εσταυρωμένου Αιγάλεω, μαθητής του

Θεοδ. Γεωργιάδου*. Εψαλλε σε πολλούς 
ναούς του Πειραιά, της Νίκαιας και της Ν. 
Ιωνίας. Μέλος της Χορωδίας του Γρηγ. Ντα- 
ραβάνογλου*. Υπήρξε μέλος της Χορωδίας 
του Θρ. Στανίτσα*.

Λαμπρόπουλος, Παναγιώτης.

Σύγχρονος Ιεροψάλτης, αδελφός του 
Γεωργ. Λαμπροπούλου*. Υπήρξε μέλος 

της Χορωδίας του Θρ. Στανίτσα*.

Λάμπρου, Μιχαήλ. (19ος - 20ός αι.).

Αναφέρεται (1875) ως Πρωτοψάλτης στον I. 
Ναό Αγίας Παρασκευής Φιλιππουπόλεως.

Λαμψακηνός, Δημήτριος. (20ός αι.).

Πρωτοψάλτης Καθεδρικού Ναού Εισοδίων 
και Αγίου Νικολάου Σπλάντζιας, περιφέ

ρειας I. Μητροπόλεως Κυδωνιάς και Αποκο- 
ρώνου. Μουσικοδιδάσκαλος. Σπούδασε στη 
Μεγάλη του Γένους Σχολή*. Γεννημένος στη 
Λάμψακο της Μ. Ασίας, διώχθηκε από τους- 
Τούρκους γύρω στο 1912 - 13 και πέρασε με 
την οικογένειά του στη Μυτιλήνη. Ο τότε Επί
σκοπος Χανίων Αγαθάγγελος Νινολάκης τον 
εκάλεσε από κει στα Χανιά και τον διόρισε 
Πρωτοψάλτη στον Καθεδρικό Ναό των Εισο- 
δίων. Ο Λαμψακηνός, ανέπτυξε μεγάλη δρά
ση ως μουσικοδιδάσκάλος, ίδρυσε Σχολές 
βυζαντινής μουσικής στα Χανιά και στις μεγά
λες επαρχίες της δυτικής Κρήτης και εργά
στηκε, χωρίς αμοιβή, για την ανάπτυξη της 
εκκλησιαστικής μουσικής. Η Εκκλησία, σε 
αναγνώριση των υπηρεσιών του, του απένει- 
με το αξίωμα του Ιερέως και τον τοποθέτησε 
ως Εφημέριο του Θερίσσου, όπου και πέθανε.

Λανάρα Νικολάου, οικογένεια. (20ός αι.).

Ο Νικόλαος Λανάρας γεννήθηκε στο Αγρί
νιο. Είναι λάτρης της βυζαντινής μουσι

κής, την οποία του εκληροδότησε ο καταγι- 
νόμενος με αυτήν πατέρας του καθώς και ο 
παππούς του εκ μητρός, ο οποίος υπήρξε δά
σκαλος, μουσικός, ψάλτης και βιολιστής. 
Ανδρέας Λανάρας: Γιός του Νικολάου, κά
τοχος πτυχίου διδασκάλου βυζαντινής και 
ευρωπαϊκής μουσικής.

Ο. TOMKA: ΕΠΙΤΟΜΟ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
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Λανάρα

Κώστας Λανάρας: Γιός του Νικολάου. Είναι 
οικονομολόγος, σπουδάζει βυζαντινή μουσική 
και επιδίδεται στο πνευστό όργανο ευφώνιον. 
Βασίλειος Λανάρας: Γιός του Νικολάου. 
Σπουδάζει βυζαντινή μουσική και επιδίδεται 
στο κλαρινέττο.
Γιάννης και Βενέδικτος: Γ ιοί του Νικολάου. 
Καθηγητής της αγγλικής και ιταλικής φιλο
λογίας και αρχαιολόγος αντίστοιχα. Επι
δίδονται στα μουσικά όργανα (κιθάρα, ακορντε
όν και τρομπέττα).
Εχουν συστήσει οικογενειακό Βυζαντινό Χο
ρό καθώς και μικρή ορχήστρα πνευστών και 
εγχόρδων.

Λαός.

Το σύνολο των πιστών, που μαζί με τον Κλή
ρο, αποτελούν τη μια, αδιαίρετη και εν 

«Σώματι Χριστού» συγκροτημένη και δρώσα 
Εκκλησία. Όλα τα μέλη του λαού μετέχουν 
στην «γενική» ή «πνευματική ιερωσύνη», στην 
τέλεση των μυστηρίων, στη διοίκηση της 
Εκκλησίας καθώς και στην μετάδοση και διδα
σκαλία του θείου λόγου. Ο λαός, ως λει
τουργός των θρησκευτικών ιεροτελεστειών, 
από την περίοδο των πρωτοχριστιανικών χρό
νων, προηγήθηκε των ιεροψαλτών, των οποί
ων το ειδικό διακόνημα αναπτύχθηκε πολύ 
αργότερα, εκφράζοντας και εκπροσωπώντας 
τον λαό, εντός των ναών.

Λαούτο, (λαγούτο, λαβούτο).
Αραβικά: al ουά=ξύλο.

Χορδόφωνο* μουσικό όργανο, παραλλαγή 
του οποίου είναι ο ταμπουράς*. Παλιότερα 

λεγόταν τυφλοσούρτης διότι, κρατώντας το 
ρυθμό, βοηθούσε το μελωδικό όργανο να παί
ζει σωστά. Το ηχείο του έχει σχήμα αχλαδιού 
σε κάθετη τομή, η επίπεδη πλευρά (καπάκι) 
του οποίου φέρει μία τρύπα (ροδάντζα, ρόδα, 
αφαλός, φεγγάρι κ.ά.), συχνά διακοσμημένη 
με λεπτά σκαλίσματα. Ο μακρύς του βραχίο
νας είναι στο επάνω μέρος «σπασμένος» 
προς τα πίσω και φέρει κλειδιά στα πλάγια. Οι 
τέσσερις διπλές χορδές, στερεωμένες στον 
καβαλλάρη, πάνω στο καπάκι, παίζονται με 
πένα. Τ ο παλιό λαούτο είναι πρόδρομος του

Λάσκαρις

σημερινού ούτι που χρησιμοποιείται πολύ 
στην Ανατολή και παίζεται με φτερό.
Από αγιογραφικές πηγές και εικονογραφικές 
μαρτυρίες πληροφορούμαστε τις διάφορες 
αλλαγές του οργάνου, καταλήγοντας στο 
σημερινό λαούτο με τον πιο κοντό βραχίονα.

Λάππας, Ιωάννης. (Πιάλεια Τρικάλων, 1937 -).

Πρωτοψάλτης στον I. Ναό Αγίου Θεράπον
τος Γκίτερσλο Γερμανίας, από το 1986, 

με προϋπηρεσία σε διαφόρους ναούς της 
Γερμανίας, στην οποία βρίσκεται από το 
1965.
Σπούδασε βυζαντινή μουσική στο Ανώτερο 
Εκκλησιαστικό Φροντιστήριο Βόλου —  κοντά 
στον καθηγητή Μαν. Χατζημάρκο* —  από 
όπου αποφοίτησε το 1963.
Ο I. Λάππας με τις δραστηριότητες που 
αναπτύσσει στη Γερμανία (ομιλίες, κηρύγ
ματα κ.λπ.) συμβάλλει στη διατήρηση της Ελ
ληνορθόδοξου παραδόσεως στον εκεί από
δημο Ελληνισμό.

Λάσκαρις, Θεόδωρος Β'. (1222 - 1258).

Αυτοκράτορας της Νίκαιας, γεννημένος 
στο Νυμφαίο. Από το έργο του ξεχωρίζει 

ο Μέγας Παρακλητικός Κανών προς την 
Υπεραγία Θεοτόκο, που τον έγραψε έκπτω
τος, όταν τον είχαν εκθρονήσει οι Σταυροφό
ροι.

Λάσκαρις, Ιωάννης. (14ος - 15ος αι.)

Ποιητής και μελωδός ο οποίος γεννήθηκε 
πιθανώς μεταξύ 1385-90 στην Κωνσταν

τινούπολη και στην αρχή του 15ου αιώνα 
εργάστηκε δραστήρια στον Χάνδακα της 
Κρήτης, σε μια από τις τοπικές εκκλησίες. 
Στην Κρήτη ο Λάκαρις έμεινε επτά χρόνια και 
ίδρυσε Ψαλτική Σχολή, η οποία λειτουργούσε 
με δικά του έξοδα. Ενας από τους μαθητές 
του ήταν ο Μανουήλ Αργυρόπουλος* από τη 
Ρόδο. Στη συνέχεια εξορίστηκε από το νησί 
και δεν έχουμε πληροφορίες για τη μετέπειτα 
δραστηριότητά του. Ο Ιωάννης Λάσκαρις, 
Συρπαγάνος και Πηγονίτης, αναφέρεται σε 
πολλούς κώδικες. Ο παλαιότερος κώδικας 
φαίνεται να είναι της Μεγίστης Λαύρας Ε-108
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(14ος αι.), όπου εμφανίζεται ως γραφέας 
ύμνων στη μουσική του Ιωάννου Κλαδά*. Επί
σης αναφέρεται στους κώδικες Χιλανδαρίου 
97, Ιβήρων 1006 (1431), Διονυσίου 548 (15ος 
αι.), ΕΒΕ 2599 (Πρώτο μισό του 15ου αι.), 
σύμφωνα με τον οποίο ο Λάσκαρις μελοποίη
σε ύμνο του I. Κλαδά*, ΕΒΕ 2604 (1463), ΕΒΕ 
2444 (μέσα 15ου αι.), ΕΒΕ 2406 (1453), όπου 
πάλι μνημονεύεται ως γραφέας ύμνου του 
Κλαδά, Βατοπεδίου 1497 (Πρώτο μισό του 
15ου αι.) κ.ά. Στον Κώδικα Χιλανδαρίου 97 
αναφέρεται ως Δούκας Λάσκαρις Συρπαγά- 
νος, που σημαίνει ότι υπαγόταν στην οικογέ
νεια Δούκα. Σύμφωνα με τον Κώδικα της 
Μονής Δοχειαρίου, ο Λάσκαρις κατείχε τον 
τίτλο του Λαμπαδαρίου.

Λάσκαρις, Κωνσσταντίνος ο Πωγωνιάτης.
(15ος αι.)

Πρωτοψάλτης και υμνογράφος, ο οποίος με
λοποίησε διάφορα εκκλησιαστικά άσματα.

Λατρεία.

Με την ευρεία έννοια είναι το αίσθημα που 
ωθεί τον άνθρωπο να αναγνωρίσει την 

εξοχότητα και υπεροχή του άλλου όντος και 
συνεπώς τη δική του κατωτερότητα και το 
σεβασμό απέναντι αυτού του όντος.
Η λατρεία, ως εκδήλωση του θρησκευτικού 
συναισθήματος, υπάρχει σε όλες τις θρη
σκείες και αποσκοπεί στην αίτηση χάριτος, 
προστασίας κ.λπ. από τον Θεό.
Τα λατρευτικά στοιχεία μιας θρησκείας είναι: 
α) ο τόπος λατρείας (ιερό, ναός), β) οι ιερείς 
που κατευθύνουν τα της λατρείας, γ) το ημε
ρολόγιο των λατρευτικών εκδηλώσεων και δ) 
οι τελετουργίες, που περιλαμβάνουν εκδη
λώσεις με τις οποίες ένα άτομο ή μια ομάδα 
ατόμων έρχονται σε επαφή με τη θεότητα. 
Σύμφωνα με την ορθόδοξη δογματική, λα
τρεία ανήκει μόνο στον Θεό, ενώ στους 
αγίους ανήκει τιμητική προσκύνηση. Με 
αυτόν τον τρόπο ξεχωρίζει η τιμή προς τους 
αγίους από την απόλυτη υποταγή και το

σεβασμό προς τον Θεό, που στην εκ
κλησιαστική γλώσσα χαρακτηρίζονται λατρεία 
ή προσκύνηση.
Μολονότι η διάκριση αυτή δεν τηρείται 
πάντα, δεδομένου ότι συχνά η λέξη προ
σκύνηση αποδίδεται στους αγίους, δια- 
κρίνεται ωστόσο πάντα, από άποψη έννοιας, 
η λατρευτική προσκύνηση από την τιμητική.

Λαυράγκας, Διονύσιος. (Αργοστόλι, 1864 - 
1941).

Κορυφαίος μουσουργός, μουσικοδιδάσκα
λος, μαέστρος και θεωρητικός της μουσι

κής, από τους θεμελιωτές του Ελληνικού 
Μελοδράματος. Μαθητής του Νικ. Τζανή* - 
Μεταξά, τελειοποίησε τις σπουδές του στην 
Ιταλία (Νεάπολη) και στο Παρίσι. Καθηγητής 
στο Ωδείο Αθηνών, στο Αρσάκειο Παρθενα
γωγείο και Καλλιτεχνικός Διευθυντής στο 
Ελληνικό Ωδείο. Υπήρξε γνώστης και του 
Εκκλησιαστικού Οργάνου (μαθητής του 
Cesar Franck). To 1914 έγραψε μια Ορθόδο
ξη και μια Καθολική Λειτουργία («Mlssa 
solemnis»). Διετέλεσε διευθυντής της Χορω
δίας του «Πειράίκού Συνδέσμου». Δημιούρ
γησε πάνω σε πολλά είδη της μουσικής, 
ασχολήθηκε με τη μουσική θεωρία, δοκιμιο
γραφία και κριτική και έγραψε «Απομνημονεύ
ματα».

Λεβαντής, Κωνσταντίνος. (Παιανία, 20ός αι.).

Πρωτοψάλτης του I. Ναού Γεννήσεως Χρι
στού (πρώην Μητροπολιτικός) Παιανίας. 

Γνώστης της βυζαντινής μουσικής και της 
παρασημαντικής, ύπηρέτησε για πολλά χρό
νια το Αναλόγιο επί του οποίου ανέδειξε πολ
λούς μαθητές. Υπήρξε μαθητής του Κ. Πρίγ- 
γου*.

Λεβέντης, Χριστάκης. (20ός αι.).

Μουσικός - Ιεροψάλτης I. Ναού Αγίων Πάν
των στη Λευκωσία και δάσκαλος, π.σ.δ.α.

Λεβέντης, Χρίστος. (Πλατάνια Ρόδου, 1938 -).

Ιεροψάλτης στον I. Ναό Αγίων Θεοδώρων 
(Κλαυθμώνος), φιλόλογος και θεολόγος 

(Πανεπιστήμιο Αθηνών). Διδάχθηκε τη βυζαν-

Λάτας, Διονύσιος.
Βλέπε λ. Διονύσιος Λάτας ο παλαιός.
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τινή μουσική στην Πατμιάδα Εκκλησιαστική 
Σχολή, από τον Καθηγητή Άγγελο Παντελιό 
και στο Ωδείο Αθηνών, από τους I. Μαργαζιώ- 
τη*, Γιάγκο Αργυρόπουλο, Βασ. Δεντάκη κ.ά., 
λαμβάνοντας πτυχίο Ιεροψάλτου. Υπηρέτησε 
σε πολλούς ναούς της Αθήνας και επαρχιών 
(από το 1964), καθώς και στα Πανάγια Προ
σκυνήματα Ιεροσολύμων (πέντε έτη) όταν 
είχε αποσπασθεί ως φιλόλογος στην εκεί 
Πατριαρχική Σχολή. Μέλος της Χορωδίας 
του Πανελληνίου Συνδέσμου Ιεροψαλτών 
(από το 1968) και της Χορωδίας του Γ. Καρα- 
γιάννη*.

Λέγετος.

Ονομασία για το Δ ειρμολογικόν ήχον, η 
οποία οφείλεται στο ότι, κατά τους 

παλαιούς, είχε ως απήχημα την λέξη «Λέγε
τος», που εψάλλετο κατά το ειρμολογικόν 
μέλος του ήχου.
Σύμφωνα με μια άλλη φήμη (ανεπίσημη), η 
ονομασία οφείλεται στο ότι κάποτε ο ψάλτης 
ξέχασε το απήχημα του Δ ήχου, διέκοψε 
άφωνος το ψάλσιμο και κάποιος παρευρισκό
μενος του το υπενθύμισε με τη φράση «λέγε 
το» εκφωνημένη όπως ακριβώς και το απήχη
μα του Δ' ήχου.

Λειβαδάς, Γεράσιμος. (19ος αι.)

Μελουργός και ικανότατος γνώστης της 
βυζαντινής μουσικής. Συνέθεσε δύο λει

τουργίες και επεδίωξε, στην Κεφαλλονιά, την 
εφαρμογή μικτού συστήματος τετραφωνίας.

Λείμμα. (ρ. λείπ-αν Λείμμα=υπόλειμμα, υπό
λοιπο).

Το μικρότερο από τα δύο άνισα μέρη στα 
οποία οι αρχαίοι Ελληνες διαιρούσαν τον 

τόνο. Κατά τους Πυθαγόρειους, το «έλατ- 
τον» ημιτόνιον. Το μεγαλύτερο ήταν η απο- 
τομή*.

Λείμμα ρυθμού.

Ο κενός χρόνος της απλής παύσεως που 
σχηματίζεται, όταν στο μέσον του μέ

λους, ένας ή περισσότεροι πόδες είναι ελλι
πείς κατά τον πρώτον ή δεύτερον χρόνον.

Λειτουργία. (Θεία Λειτουργία).

Με τον όρο αυτό δηλώνουμε την τέλεση 
του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. 

Σύμφωνα με τον τύπο διακρίνεται: α) στη λει
τουργία των «κατηχουμένων», η οποία αρχί
ζει με τη δοξολογία στον Τριαδικό Θεό 
(«Ευλογημένη η βασιλεία του Πατρός») και 
τελειώνει με την ανάγνωση του Ευαγγελίου, 
και β) στη λειτουργία των «πιστών», η οποία 
αρχίζει με τη Μεγάλη Είσοδο, με τη μεταφορά 
δηλαδή των τιμίων δώρων από την προσκομι
δή στην Αγία Τράπεζα, ενώ ψάλλεται το 
χερουβικό και τελειώνει με τη Θεία Κοινωνία 
και την απόλυση.
Υπάρχουν πέντε ειδών Λειτουργίες στην 
Ορθόδοξη Εκκλησία: του Μεγάλου Βασιλείου*, 
του Ιωάννου του Χρυσοστόμου*, των Προ
ηγιασμένων, του Ευαγγελιστού Μάρκου* και 
του Ιακώβου* του Αδερφοθέου. Όλο το χρόνο 
μπορεί να τελείται η Θ. Λειτουργία (κανονική η 
προηγιασμένη) εκτός από τρεις ημέρες: την Μ. 
Παρασκευή και την Τετάρτη και Παρασκευή της 
Τυρινής Εβδομάδας. Βλέπε λ. Λειτουργίας 
Είδη.

Λειτουργίας Είδη.

Οι λειτουργίες ττ̂ ς Ορθοδόξου Εκκλησίας 
είναι πέντε: του Μεγάλου Βασιλείου*, 

του Ιωάννου του Χρυσοστόμου* των Προη
γιασμένων, του Ευαγγελιστού Μάρκου* και 
του Ιακώβου* του Αδερφοθέου.
Η λειτουργία του Μ. Βασιλείου τελείται δέκα 
φορές το χρόνο: α) την παραμονή των Χρι
στουγέννων, β) στη μνήμη του Μ. Βασιλείου, 
γ) την παραμονή των Θεοφανείων, δ) την Α' 
Κυριακή των Νηστειών ε) την Β' Κυριακή των 
Νηστειών, στ) την Γ' Κυριακή των Νηστειών, 
ζ) την Δ' Κυριακή των Νηστειών, η) την Ε' 
Κυριακή των Νηστειών, θ) τη Μεγάλη Πέμπτη 
και ι) το Μεγάλο Σάββατο.
Η Λειτουργία του Ιωάννου του Χρυσοστόμου 
τελείται όλες τις ημέρες του χρόνου εκτός 
από εκείνες που ψάλλονται οι άλλες.
Η Λειτουργία των Πρηγιασμένων Δώρων 
τελείται κάθε Τετάρτη και Παρασκευή της 
Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Επίσης τελείται 
κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη της Μεγάλης
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Λειτουργίας

Τεσσαρακοστής, εάν συμπίπτει με τοπική 
εορτή (εκτός του Ευαγγελισμού, που τελείται 
η Λειτουργία του Χρυσοστόμου), την Πέμπτη 
της Α' εβδομάδος των Νηστειών, τη Μεγάλη 
Δευτέρα, Μεγάλη Τρίτη και Μεγάλη Τετάρτη, 
στις 24 Φεβρουάριου (Τιμίου Προδρόμου) και 
στις 9 Μαρτίου (Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρ
τύρων).
Η Λειτουργία του Ιακώβου τελείται μία φορά 
το χρόνο, στη μνήμη του (25 Οκτωβρίου).

Λειτουργικά βιβλία.

Είναι τα βιβλία που περιλαμβάνουν το τυπι
κό κάθε ιερής ακολουθίας της Ορθοδόξου 

Εκκλησίας. Τα λειτουργία βιβλία είναι 14: το 
Ευαγγέλιον, ο Απόστολος, το Ευχολόγιον, το 
Μηναίον, το Λειτουργικόν ή Ιερατικόν, το 
Αγιασματάριον, το Αρχιερατικόν, η Οκτώη
χος, το Ψαλτήριον, το Ωρολόγιον, η Παρα
κλητική, το Τριώδιον, το Τυπικόν και το 
Πεντηκοστάριον.
Βλέπε για το κάθε· ένα χωριστά.

Λειτουργική.

Κλάδος της χριστιανικής Θεολογίας που 
ασχολείται με την ιστορία και την ερμη

νεία των τυπικών και τελετών της λατρείας.

Λειτουργικόν ή Ιερατικόν.

Το λειτουργικό βιβλίο, το οποίο περιλαμβά
νει τις τρεις Θείες Λειτουργίες: του 

Μεγάλου Βασιλείου*, του Ιωάννου του 
Χρυσοστόμου* και των Προηγιασμένων 
Δώρων.

Λειψάκης, Γεώργιος. (Ακρωτήριο Χανιών, 
1918-).

Ιεροψάλτης στον I. Ναό Αγίου Νικολάου 
Σπλάντζιας Χανιών, από το 1990, με προ

ϋπηρεσία στον Άγιο Χαράλαμπο Χανιών 
(1963 - 1988). Διδάχθηκε βυζαντινή μουσική 
στο Ιεροδιδασκαλείο Αγίας Τριάδος Χανιών 
από τον Ιερομόναχο Κύριλλο Μελιγκουνάκη.

Λέκκας, Στέφανος. (Π. Φάληρο 1947 - ).

Καθηγητής μουσικής και Πρωτοψάλτης 
στον I. Ναό Αγίας Μαρίνης Λαγονησίου.

Λεονάρδος

Πτυχιούχος βυζαντινής μουσικής (1970), 
διπλωματούχος μουσικοδιδάσκαλος βυζαντι
νής μουσικής (1971) και Μονωδίας (Εθνικό 
Ωδείο Αθηνών, 1975). Υπηρέτησε ως Ιερο
ψάλτης στον I. Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου 
Βούλας (1967 - 1970). Από το 1974 είναι 
Καθηγητής βυζαντινής μουσικής και μονω
δίας στο Εθνικό Ωδείο Αθηνών. Από το 1974 
είναι επίσης Καθηγητής μουσικής στη Μέση 
Εκπαίδευση, ενώ από το 1985 διδάσκει για τα 
μουσικά όργανα, σε Εργαστήριο Εκπαιδεύσε- 
ως Μουσικών Οργάνων που ίδρυσε ο ίδιος. 
Παρακολούθησε και διοργάνωσε αρκετά σεμι
νάρια μουσικής, ίδρυσε Χορωδία βυζαντινής 
μουσικής από μαθητές του και έχει εκδόσει 
Θεωρητικό βυζαντινής μουσικής.
Διευθυντής και δημοσιογράφος της Πολι
τιστικής Εφημερίδας «MELODY» και μέλος 
πολλών Συλλόγων και Σωματείων.

Λελλεκής, Ευριπίδης. (1878 -;).

Κύπριος Ιεροψάλτης στον Καθεδρικό Ναό 
Αγίου Ιωάννου Λευκωσίας, που διαδέχθη

κε τον Κ. Χατζησταυρή*. Στο Ναό αυτό έψαλ
λε από το 1900 έως το 1917, οπότε τον δια
δέχθηκε ο Στ. Χουρμούζιος*. Διδάχθηκε τη 
βυζαντινή μουσική από τον πατέρα του, Στ. 
Λελλεκή*.

Λελλεκής, Στυλιανός. (19ος αι.).

Κύπριος Ιεροψάλτης στον I. Ναό Χρυσα- 
λινιωτίσσης Λευκωσίας, π.σ.δ.α.

Λεμάνης, Δημήτριος. (1828 - 1901).

Ιεροψάλτης γεννημένος στη Σύρο, που 
διδάχθηκε τη βυζαντινή μουσική από τον Δ. 

Δερβίση. Υπηρέτησε ως Πρωτοψάλτης στον 
Καθεδρικό Ναό Αγίου Γεωργίου Βροντάδου 
Χίου (1860 - 1898) και για λίγο διάστημα 
στους I. Ναούς Προφήτου Ηλιού και Πανα
γίας Μούτσαινας της νήσου.

Λεονάρδος, Αντώνιος. (Αιτωλικό, 1898 -).

Πρωτοψάλτης, γιός του Γ. Λεονάρδου* και 
μαθητής του Αναστ. Καρβέλη* που ακό

μη και σήμερα (1991), διατηρεί στην ηλικία 
των 93 χρόνων τη φωνητική του δεινότητα σε 
αξιοζήλευτο βαθμό.
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Λεονάρδος

Λεονάρδος, Γεώργιος. (Αιτωλικό, 1865 - 
1934).

Πρωτοψάλτης στον I. Ναό Κοιμήσεως της 
Θεοτόκου Αιτωλικοϋ, μαθητής του Ανα- 

στ. Καρβέλη*.

Λεονταρίτης, Ανδρέας. (20ός αι.).

Αναφέρεται ως γνώστης της βυζαντινής 
μουσικής, καλλιφωνότατος, Πρωθιερέας 

στον I. Ναό Αγίου Ανδρέου Πατρών.

Λεόντιος ο Ιερομόναχος. (19ος αι.)

Κύπριος μουσικός, ο οποίος εστάλη γύρω 
στο 1818 στην Κωνσταντινούπολη, από 

τον Αρχιεπίσκοπο Νέας Ιουστινιανής και 
πάσης Κύπρου, Κυπριανό, για να διδαχθεί τη 
νέα μέθοδο της βυζαντινής μουσικής από 
τους τρεις διδασκάλους' τον Χρύσανθο 
Προύσσης*, το Γρηγόριο Λευίτη* και τον 
Χουρμούζιο τον Χαρτοφύλακα*. Όταν επέ
στρεψε στην Κύπρο, το 1821, εγκαταστάθηκε 
στην Ιερά Μονή Μαχαιρά και δίδαξε βυζαντι
νή μουσική.

Λεράκης, Νικόλαος.

Σύγχρονος Ιεροψάλτης I. Ναού Μαλάξας, 
περιφέρειας I. Μητροπόλεως Κυδωνιάς 

και Αποκορώνου, που σπούδασε Ιεροψαλτική 
κοντά στον Πρωτοψάλτη Νικ. Δασκαλάκη*. 
Είναι απόφοιτος της Ιερατικής Σχολής Κρή
της.

Λέσβιος, Γεώργιος.
Βλέπε λ. Γ εώργιος ο Λέσβιος.

Λέτσος, Ανδρέας.

Σύγχρονος Ιεροψάλτης, που υπηρέτησε 
επί πολλά χρόνια το Αναλόγιο και δίδαξε 

τη ψαλτική έκφραση σε πολλούς μαθητές. 
Διετέλεσε Πρωτοψάλτης στον I. Ναό Αγίου 
Ανδρέου Πατρών και Λαμπαδάριος στο 
Μητροπολιτικό Ναό Αιγίου.

Λευίτης, Γρηγόριος. (ή Γρηγόριος ο Πρω
τοψάλτης). (1777 - 1822).

Πρωτοψάλτης της Μεγάλης του Χριστού 
Εκκλησίας, μαθητής του Πρωτοψάλτου

Λέων

Ιακώβου*, του Πελοποννησίου, του Πέτρου 
Βυζαντίου* και του Γεωργίου Κρητός*. Συνερ
γάστηκε με τον Χρύσανθο Προύσσης* και τον 
Χουρμούζιο τον Χαρτοφύλακα* στη διαμόρ
φωση της σύγχρονης σημειογραφίας της 
βυζαντινής μουσικής και μετέγραψε τα περισ
σότερα έργα παλαιοτέρων μουσικών, από τον 
Δαμασκηνό* έως τον Γεώργιο Κρήτα. Μελο
ποίησε αργό στιχηράριο, σε πέντε ογκώδεις 
τόμους, που περιέχει διάφορα δοξαστικά και 
στιχηρά ιδιόμελα, τα οποία αναφέρονται σ’ 
όλους τους αγίους. Μετέγραψε από την 
αρχαία μέθοδο το στιχηράριο του Πατριάρχου 
Ιεροσολύμων Σωφρονίου*, το στιχηράριο του 
Γερμανού Νέων Πατρών*, το στιχηράριο του 
Μανουήλ Χρυσάφη* (νέου), τα άπαντα του 
Πέτρου Γλυκέος*, τα άπαντα του Πέτρου του 
Πελοποννησίου*, την παπαδική του Πέτρου 
Βυζαντίου, το στιχηράριο του Πρωτοψάλτου 
Ιακώβου και έγραψε ο ίδιος χερουβικά, κοινω
νικά, πολυελέους, δοξολογίες κ.ά.

Λευίτικόν.

Βιβλίο της Παλαιός Διαθήκης, το τρίτο της 
Πεντατεύχου*, που περιέχει κείμενα νομο

θετικού κυρίως χαρακτήρα, τα οποία έχουν 
σχέση με τη λατρεία και την κοινωνική ζωή. Η 
κριτική τοποθετεί τη σύνταξη του βιβλίου στην 
περίοδο της βαβυλώνιας αιχμαλωσίας και 
στους μεταιχμαλωσιακούς χρόνους, αλλά κα
νένα βιβλίο της Παλαιός Διαθήκης δεν περιέ
χει τόσο αρχαίο υλικό.

Λέων ο Βυζάντιος (ή Βύζας ή Σχολαστικός).
(7ος αι.).

Μεγάλος υμνογράφος και ασματογράφος 
της Εκκλησίας μας, ο οποίος έγραψε 

στιχηρά και άλλα Τροπάρια.

Λέων ο Μαγίστωρ.
Βλέπε λ. Βάρταλης, Λέων.

Λέων ο Σοφός, (βασίλευσε 886 - 912).

Αυτοκράτορας του Βυζαντίου, γιός του 
Βασιλείου Α' του Μακεδόνος*. Ατομο με 

πολύπλευρη μόρφωση και αξιόλογη συγγρα
φική δράση. Η επωνυμία του οφείλεται στο
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ρους ναούς του Γαλατά κ.ά.ότι υπήρξε μαθητής του σοφοτάτου Φωτίου* 
και αναδείχθηκε —  ως αυτοκράτωρ του Βυ
ζαντίου —  θερμός προστάτης της σοφίας και 
των γραμμάτων. Ανάμεσα στα βιβλία που 
έγραψε ξεχωρίζουν τα Βασιλικά και η συλλο
γή των Νεαρών, που σχετίζονται με την αυτο- 
κρατορική εξουσία. Ενδιαφέρον επίσης είναι 
το Επαρχιακό Βιβλίο και τα Τακτικά. Κυρίως 
όμως άφησε έργα θρησκευτικού περιεχομέ-, 
νου, διότι η θεολογία ήταν αυτή που ιδιαίτερα 
τον ενδιέφερε. Έτσι έγραψε θρησκευτικά 
ποιήματα και εκκλησιαστικούς λόγους, που ο 
ίδιος εκφωνούσε στην εκκλησία σε ημέρες 
γιορτής. Ασχολήθηκε επίσης με τη μελουρ- 
γία. Έργα του είναι τα έντεκα εωθινά στους 
οκτώ ήχους, τα οποία ψάλλουμε έως σήμερα, 
το δοξαστικό τροπάριο της Πεντηκοστής 
«Δεύτε, λαοί, την τρισυπόστατον Θεότητα» 
και άλλα πολλά.
Η βασιλεία του ήταν ιδιαίτερα ταραγμένη, όχι 
μόνον από πολεμικές περιπέτειες, αλλά και 
από τη σύγκρουσή του με τον Πατριάρχη 
Νικόλαο Μυστικό, λόγω του προβλήματος της 
τετραγαμίας του' σύγκρουση που κράτησε 
έως το τέλος της βασιλείας του.

Ληξουριώτικη Εκκλησιαστική Χορωδία.
Βλέπε λ. Χορωδία, Ληξουριώτικη Εκκλησια
στική.

Λήψις. (ρ. λαμβάνω, λήψομαι).

Κατά τον Αρ. Κοίντιλιανό* και τον Χρύσαν
θο Προύσσης*, Λήψις ήταν ένα από τα 

τρία μέρη της μελοποίίας των αρχαίων (τα 
άλλα δύο ήταν η Μίξις* και η Χρήσις*) με την 
οποία ο μελοποιός έβρισκε (λάμβανε, έπιανε) 
τον τόπο της φωνής στον οποίο έπρεπε να 
δημιουργήσει τη μελωδία (μεσοειδής, νητοει- 
δήςή υπατοειδής).

Λιβαθηνόπουλος ή Λιβαθηνός, Ιωάννης.
Βλέπε λ. Παπαγρηγόριος, Ιωάννης ή Λιβα- 
θηνός.

Λιμπέρης, Σωτήριος. (20ός αι.).

Ιεροψάλτης, που υπηρέτησε στον I. Ναό 
Παναγίας Νεοχωρίου Βοσπόρου, σε διαφό-

Λιμπρίτης, Φραγκίσκος. (1795 - 1876).

Μελουργός από την Κρήτη, ο οποίος διδά
χθηκε την αρχαία μέθοδο της βυζαντι

νής παρασημαντικής κοντά στον Γεώργιο 
τον Κρήτα* και τη -νέα μέθοδο κοντά στον 
Γρηγόριο Λευίτη*. Δίδαξε στη Μουσική Σχο
λή της Νέας Εφέσου και αργότερα στη Μονή 
της Αγίας Ζώνης στη Σάμο. Μελοποίησε διά
φορα έργα και έγραψε βιβλίο με τίτλο Εισα
γωγή εις το θεωρητικόν και πρακτικόν της 
εκκλησιαστικής μουσικής.

Λιναρδάκης, Βαγγέλης. (Βούτες Μαλεβυτίου 
Ηρακλείου Κρήτης, 1943 -).

Πρωτοψάλτης στον I. Ναό Αγίας Βαρβάρας 
Ηρακλείου, από το 1980, με προϋπηρεσία, 

από το 1968, σε διαφόρους ναούς του Νομού 
Ηρακλείου. Πτυχιούχος Βυζαντινής Μουσικής 
του Ελληνικού Ωδείου, μέλος της Χορωδίας 
του Σωματείου Ιεροψαλτών (του οποίου είναι 
Πρόεδρος) και της Βυζαντινής Χορωδίας του 
Δήμου Ηρακλείου (Χοράρχης Γιώργος Αμαρ- 
γιαννάκης). Έχει συνθέσει βυζαντινές μελω- 
•δίες που παραμένουν ανέκδοτες.

Λιονσάτος, Δημήτριος. (; - 1975).

Πρωτοψάλτης από την Κωνσταντινούπολη, 
γνωστός και ως «Μητσάκης». Μαθητής 

του Δημ. Βουτσινά*. Υπηρέτησε στον Καθε
δρικό Ναό του Αγίου Γεωργίου της I. Μητρο- 
πόλεως Δέρκων, στα Θεραπειά, από το 1928 
έως το 1958, που ο Ναός κατεδαφίστηκε από 
τους Τούρκους και συνέχισε στους I. Ναούς 
Αγίας Παρασκευής της ιδίας Μητροπόλεως 
(1958 - 1962) και Αγίου Φωκά Μεσοχωριού 
(1962 - 1964). Απελαθείς, ήλθε στην Αθήνα 
όπου έψαλλε σε διαφόρους ναούς της περιο
χής Αλίμου. Πιστός τηρητής του «Πατριαρχι
κού Ύφους»*, δίδαξε τη βυζαντινή μουσική 
αναδεικνύοντας πολλούς Ιεροψάλτες.

Λιονσάτος, Ηρακλής. (20ός αι.).

Ιεροψάλτης από την Κωνσταντινούπολη, 
μαθητής του πατέρα του, Δημ. Λιονσάτου*. 

Έψαλλε στους I. Ναούς Αγίου Γεωργίου και
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Αγίας Παρασκευής Θεραπειών της I. Μητρο- 
πόλεως Δέρκων και στον Άγιο Φωκά Νεοχω- 
ρίου. Το 1964 ήλθε στην Αθήνα και έψαλλε 
επί δεκαπέντε περίπου έτη στον Άγιο 
Ελευθέριο (Πεδίο του Άρεως), ενώ παράλλη
λα συμμετείχε σε χορωδιακές εκδηλώσεις.

Λιούνης, Θεοφάνης. (Άρνα Σπάρτης, 1931 -).

Ιεροψάλτης I. Ναού Αγίου Βασιλείου Brun
swick Μελβούρνης από το 1963. Διδάχθηκε 

τη βυζαντινή μουσική από τον Κων. Κατσού- 
ρα και προϋπηρέτησε ως Ιεροψάλτης στην 
ιδιαιτέρα του πατρίδα. Ασχολείται με τη διδα
σκαλία της βυζαντινής μουσικής.

Λίπας, Μάρκος. (20ός αι.).

Επίσκοπος Λεύκης ο οποίος μετέβη στις 
Η.Π.Α. Την περίοδο 1947 - 1952 έψαλλε 

ως Πρωτοψάλτης στον I. Ναό Αγίων Κωνσταν
τίνου και Ελένης Σταυροδρομιού Κωνσταν
τινουπόλεως.

Λιτανεία - Λιτάνευση.

Θρησκευτική πομπή, κατά την οποία περι
φέρεται στην ενορία ή έξω από αυτήν, ο 

Τίμιος Σταυρός ή άλλη Εικόνα σε έκτακτα 
περιστατικά όπως επιδημίες, σεισμούς, λοι
μούς, πυρκαγιές, ανομβρία κ.λπ. Στην πομπή 
—  η οποία δηλώνει μετάνοια του λαού —  
προηγούνται οι κληρικοί με τα άμφιά τους, με 
λαμπάδες και θυμιατά, ακολουθεί η Εικόνα, ο 
Επίσκοπος με το Ευαγγέλιο και τέλος ο λαός

Λιτή, (από το ρ. λίσσομαι, λιτάζομαι=παρα- 
καλώ, ικετεύω).

Είναι η μικρή ακολουθία που ψάλλεται στα 
μοναστήρια, στις ολονυκτίες των μεγά

λων εορτών, πριν από τα απόστιχα του Εσπε
ρινού. Ολόκληρη η ακολουθία της Λιτής διε
ξάγεται μπροστά στις βασιλικές πύλες, στον 
ομώνυμο χώρο που έχουν οι μοναστηριακές 
εκκλησίες όπου η μετάβαση γίνεται λιτανευτι- 
κά, δηλ. «εν πομπή». Προηγούνται οι ψάλτες 
ψάλλοντας ιδιόμελα και ακολουθούν λαμπά
δες, θυμιατήρια και ο ιερέας, ο οποίος κρατεί 
την Εικόνα του εορταζομένου Αγίου.

Παλαιότερα η Λιτή λεγόταν και Λιτανεία*.

Λοβέρδος Στελακάτος, Γεώργιος. (20ός αι.).

Μουσικός από την Κεφαλλονιά, μαθητής 
του I. Κονιδάρη* και ποιητής πολλών 

μαθημάτων.

Λογαοιδικός τρόπος. (λόγος+αοιδή=ωδή, 
τραγούδι).

Ο όρος απαντά στα περί την βυζαντινή μου
σικολογία αποσπάσματα σκέψεων του Αλ. 

Παπαδιαμάντη* και σημαίνει τον αρχαιότατο 
στην Εκκλησία μελικό τρόπο αναγνώσεως, 
κυρίως των κειμένων των Αποστόλων και των 
Ευαγγελίων. Ειδικότερα «το λογαοιδικόν τού
το μέλος είναι κανονικώτατον εν τη Εκκλησία 
και ανήκει εις τον Πλάγιον Δ ή τον Βαρύν 
ήχον. Εθίζεται δε να απαγγέλληται ο μεν Από
στολος μετά τινός ποικιλίας τόνων και φθόγ
γων, το δε Ευαγγέλιον απλούστερον και όλων 
απερρίττως».

Λογαρίδης, Θεολόγος. (20ός αι.).

Πρωτοψάλτης στον I. Ναό Αγίας Ευφημίας 
Χαλκηδόνος και σε άλλους ναούς της Κων

σταντινουπόλεως. Πέθανε στα μισά του αιώνα.

Λογαρίδης, Σταύρος. (20ός αι.).

Αρχών Πρωτοψάλτης για πολλά χρόνια 
στον I. Ναό Αγίου Γεωργίου Χαλκηδόνος 

(Γελ Δείρμέν). π.σ.δ.

Λογγίνος, Αχιλλέας. (1900 -).

Κύπριος Ιεροψάλτης και μουσικοδιδάσκα
λος, μαθητής του Στυλιανού Χουρμουζί- 

ου*. Εψαλλε στα μέρη όπου εργαζόταν και ως 
δάσκαλος. Συγχρόνως δίδασκε και βυζαντινή 
μουσική. Αδελφός του Χρήστου και του Πανα
γιώτη Λογγίνου*.

Λογγίνος, Μανουήλ, (περ. 1300 - δεύτερο 
μισό του 14ου αι.).

Αγιορείτης Ιερομόναχος και μελωδός, το 
όνομα του οποίου αναφέρεται στον ύμνο 

της Λειτουργίας των Προηγιασμένων Δώρων 
«Νυν αι δυνάμεις» (ήχος Α). Τα έργα του βρί
σκονται σε κώδικες της Μονής Χιλανδαρίου.

κρατώντας αναμμένα κεριά.
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Λογγίνος, Παναγιώτης. (1906 -).

Κύπριος Ιεροψάλτης και μουσικοδιδάσκα
λος, μαθητής του Στυλιανού Χουρμουζί- 

ου*. Δάσκαλος στο επάγγελμα (1925 - 1966), 
εκτελούσε χρέη Ιεροψάλτου σ’ όλα τα μέρη 
που διοριζόταν. Συγχρόνως παρέδιδε μαθή
ματα βυζαντινής μουσικής σε πολλούς μαθη
τές, έγραφε για τη βυζαντινή μουσική σε πολ
λές εφημερίδες και στο περιοδικό «Πάφος» 
και μελοποίησε πολλά σχολικά άσματα. Αδελ
φός του Αχιλλέα και του Χρήστου Λογγίνου*.

Λογγίνος, Χρήστος. (1904 -).

Κύπριος Πρωτοψάλτης και μουσικοδιδά
σκαλος, μαθητής του Στυλιανού Χουρ- 

μουζίου*. Δάσκαλος στο επάγγελμα (έως το 
1965). Υπηρέτησε στον I. Ναό Αγίας Μαρίνας 
Κυθραίας, πάνω από 40 χρόνια. Μελοποίησε 
σχολικά άσματα και δίδαξε βυζαντινή μουσική 
σε πολλούς μαθητές. Αδελφός του Αχιλλέα 
και του Παναγιώτη Λογγίνου*.

Λοΐζος, Σάββας. (1883 -;) .

Κύπριος Πρωτοψάλτης, που έψαλλε στη 
γενέτειρά του (Χρυσοχού) από το 1904 

έως το 1948, οπότε τον αντικατέστησε ο 
Χαρ. Χατζησοφόκλης*. Υπήρξε μαθητής του 
I. Καρακούσιη*.

Λοΐζου, Γεώργιος. (20ός αι.).

Μουσικός - Ιεροψάλτης από την Κύπρο 
(Παλλουριώτισσα) και διδάσκαλος.

ΛοΤζου, Συμεών. (20ός αι.).

Κύπριος Πρωτοψάλτης, μαθητής του Κλ.
Μεσολογγίτη*. Από το 1930 έψαλλε για 

πολλά χρόνια στη γενέτειρά του, Αραδίππου, 
αντικαθιστώντας τον Κλ. Χριστοδούλου*.

ΛουΤζος, Γ.Κ. (19ος - 20ός αι.).

Ιατρός, απόφοιτος της Μεγάλης του 
Γένους Σχολής* και της λειτουργούσης σ’ 

αυτήν Σχολής' Εκκλησιαστικής Μουσικής. 
Κανονάρχης (περ. 1905 - 1915) του Πατριαρ
χικού Ναού της Κωνσταντινουπόλεως υπό 
τους Αρχοντες Ιάκ. Ναυπλιώτη* και Κωνστ. 
Κλάββα*.

Λουΐζος, Δημήτριος. (20ός αι.).

Δικηγόρος, απόφοιτος της Μεγάλης του 
Γένους Σχολής*, γνώστης της βυζαντι

νής μουσικής. Ιδρυτικό Μέλος και Γ εν. Γ ραμ- 
ματέας του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου 
(15.10.1948 - 22.10.1949) του «Συλλόγου 
Φίλων Βυζαντινής Μουσικής»* και μέλος της 
Επιτροπής εκδόσεως της «Επετηρίδος» του.

Λουκάς ο Ευαγγελιστής. (1ος αι.).

Ευαγγελιστής και Άγιος. Ιατρός στο επάγ
γελμα. Υπήρξε συνεργάτης και μαθητής 

του Αποστόλου Παύλου*. Σ’ αυτόν αποδίδε
ται η συγγραφή του τρίτου Ευαγγελίου, που 
γράφτηκε έπειτα από μεγάλη εξέταση και 
μελέτη των μαρτυριών για τη ζωή του Χρι
στού. Έγραψε ακόμη τις Πράξεις των Απο
στόλων, σε καθαρή ελληνική γλώσσα (όπως 
και το Ευαγγέλιο), εκτός από μερικούς όρους 
που προέρχονται από την εβραϊκή.
Ο Λουκάς, σύμφωνα με την παράδοση, ήταν 
ζωγράφος και σ’ αυτόν αποδίδονται εικόνες 
της Παναγίας. Η μνήμη του εορτάζεται στις 
18 Οκτωβρίου.

Λουκάτος, Δημήτριος. (1908 - ).

Φιλόλογος, λαογράφος, ερευνητής, Καθη
γητής στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Γ ιός 

του Σωτ. Λουκάτου*. Καταγόμενος από την 
Κεφαλλονιά ασχολήθηκε ιδιαίτερα με την 
εκκλησιαστική μουσική παράδοση του νησιού. 
Έχει γράψει: «Η Κεφαλλονίτικη λατρεία» (1946), 
«Η Ψαλπκή της Κεφαλλονιάς» (1962), «Από τα 
πανηγύρια της Κεφαλλονιάς» (1936), «Περί της 
Κεφαλληνιακής Εκκλησιαστικής Μουσικής» 
(1959) κ.ά.

Λουκάτος, Σωτηράκης. (19ος - 20ός αι.).

Πρωτοψάλτης από την Κεφαλλονιά, που 
υπηρέτησε στον Μητροπολιτικό Ναό του 

Σωτήρος Αργοστολιού. Πατέρας του ερευνη- 
τού Καθηγητού Δημ. Λουκάτου*.

Λουκίδης, Αναστάσιος.

Σύγχρονος Ιεροψάλτης από την Κωνσταν
τινούπολη, ο οποίος ψάλλει στα Αναλόγια 

Πρωτοψαλτών συμπολιτών του. Μέλος της

Ο. ΤΟΛΙΚΑ: ΕΠΙΤΟΜΟ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
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Χορωδίας των Κωνσταντινουπολιτών.

Λουκόπουλος, Νικόλαος. (Σελινοί Αιγια- 
λείας, 1937 -).

Ιεροψάλτης του I. Ναού Κοιμήσεως της Θεο
τόκου Αίγιου. Φοίτησε στο Ωδείο Πειραιώς 

(παράρτημα Αίγιου), στην τάξη του Κωνσταν
τίνου Τασοπούλου*, από όπου έλαβε και 
πτυχίο Ιεροψάλτου. Μέλος του Συλλόγου Φί
λων Βυζαντινής Μουσικής και του Συλλόγου 
Ιεροψαλτών Αιγιαλείας και στέλεχος των 
χορωδιών και των δύο Συλλόγων.

Λυγγούρης, Νικόλαος. (19ος - 20ός αι.).

Ιεροψάλτης από την Κεφαλλονιά, γνώστης 
της βυζαντινής και της ευρωπαϊκής μουσι

κής. Ηταν δικηγόρος.

Λύγιας, Δημήτριος. (Παρθένι Μαντινείας, 
1932-).

Πρωτοψάλτης στον I. Ναό Μεταμορφώσε- 
ως του Σωτήρος Τριπόλεως, από το 

1950. Έλαβε τα πρώτα μαθήματα βυζαντινής 
μουσικής από τον τότε Πρωτοσύγκελλο της 
I. Μητροπόλεως Μαντινείας και Κυνουρίας 
και μετέπειτα Μητροπολίτη Κοζάνης, Διονύ
σιο* (Ψαριανό) και από τον Ιερομόναχο της I. 
Μονής Αγίου Νικολάου Βαρσών Τριπόλεως, 
Παρθένιον Αντωνόπουλο. Αργότερα φοίτησε 
στο Εθνικό Ωδείο, από όπου έλαβε πτυχίο 
βυζαντινής μουσικής. Διδάχθηκε την Αρκαδι
κή μουσική του Ιωάννου Παναγιωτόπουλου* - 
Κούρου, και αποδίδει πολλά τροπάρια και 
δοξαστικά με την τεχνοτροπία του.

Λύγισμα.

Χαρακτήρας ποιότητος (υπόστασις), που 
χρησιμοποιούσαν οι αρχαίοι Έλληνες, 

μαζί με άλλες υποστάσεις, με τις οποίες εση- 
μαίνετο πλατυσμός του μέλους ή δίνονταν 
οδηγίες για τη χειρονομία. Ο Γρηγόριος ο 
Ναζιανζηνός* αναφέρει τον όρο, για να υπο
δηλώσει «περίπλοκον μουσικήν».

Λυκούργος, Κωνσταντίνος. (20ός αι.).

Πρωτοψάλτης, μαθητής του Ν. Καμαρά- 
δου*. Την περίοδο 1935 - 1940 υπηρέτη

σε ως Β' Χοράρχης στον I. Ναό Αγίας Τριά- 
δος στο Πέραν (Κωνσταντινούπολη), επί 
Πρωτοψαλτείας του Παν. Τσινάρα*.

Λυμπέρης, Ιωάννης.

Σύγχρονος Πρωτοψάλτης, μαθητής του 
Αθ. Καραμάνη*. Υπηρέτησε στον Μητρο- 

πολιτικό Ναό Αγίου Βασιλείου Τριπόλεως 
(1980- 1992).

Λύρα.

Χορδόφωνο* μουσικό όργανο, με αχλα- 
δόσχημο (επιπεδόκυρτο) ηχείο, κοντό 

βραχίονα που είναι συνέχεια του ηχείου, 
κλειδιά από πίσω προς τα εμπρός, καβαλλάρη 
και τρεις χορδές στερεωμένες στο άκρο του 
ηχείου. Παίζεται με δοξάρι.
Ο Πέρσης Ibn Kurdadhbish, ανάμεσα στα 
άλλα βυζαντινά όργανα, αναφέρει και τη λύρα 
με πέντε χορδές. Από τότε πολλές 
αγιογραφικές, εικονογραφικές και φιλολο
γικές πηγές μαρτυρούν την παρουσία της 
αχλαδόσχημης λύρας τόσο στους βυζαντι
νούς όσο και στους μεταβυζαντινούς χρό
νους.
(2) Αρχαιοελληνικό μουσικό όργανο όμοιο με 
την κίθαριν ή κιθάραν και την φόρμιγγα. Το 
κοίλο ή σώμα της λύρας ήταν βαθύτερο από 
της κιθάρας και μεγαλύτερο, ώστε δεν 
μπορούσαν να την κρατούν στα γόνατα. Οι 
χορδές της ήταν επτά (Ευρ. Ιφιγ. εν Τ. 1119) 
αν και στην αρχή είχε μόνο τέσσερις (Διόδ. 3. 
16). Η εφεύρεσή της απεδίδετο στον Απόλ
λωνα.
Επειδή έδινε ήχο ισχυρό και πλήρη, εθεω- 
ρείτο ως το ανδρικότατο από όλα τα έγχορδα 
όργανα, γ ϊ αυτό και δεν την μετεχειρίζοντο 
σε θρήνους και σε μουσική όπως του Φρυγίου 
τρόπου.

Λύσις.
Βλέπε λ. Δέσις.

Λυσιώτης, Χαράλαμπος. (20ός αι.).

Πρωτοψάλτης I. Ναού Αγίου Νικολάου 
Λευκωσίας, π.σ.δ.α.



Οι Άγιοι Πατέρες, Βασίλειος ο Μέγας και Γρηγόριος ο Θεολόγος. Τοιχογραφία της κόγχης, όπισθεν της 
Αγίας Τραπέζης, του Ναΐδρίου Παλαιοπαναγιάς (Κοίμηση Θεοτόκου) Παιανίας. Μεταφορά (μελέτη) 
Αμαλίας Παρασκευοποΰλου.



Μάγαδις.

Αρχαίο έγχορδο όργανο (πιθανώς Αιγυ
πτιακό), το οποίο έμοιαζε με άρπα και έφερε 

είκοσι χορδές. Οι μισές από αυτές εκτελούσαν 
το ίδιο μέλος με τις άλλες μισές αντιστοίχως 
αλλά οξύτερα κατά μια διαπασών.
(2) Λυδικός αυλός ή πλαγίαυλος, που παρή- 
γαγε συγχρόνως δύο τόνους· ένα οξύ και ένα 
βαρύ.

Μαγάδισμα (και Μαγαδίζειν).

Οταν ψάλλουν μαζί παιδιά και άνδρες, η 
φωνή των παιδιών εκτελεί το άσμα μια 

διαπασών οξύτερα από τους άνδρες. Το φαι
νόμενο αυτό ονομάζεται μαγάδισμα και η 
ονομασία του προήλθε από το αρχαίο όργανο 
μάγαδις*.

Μαγγίνας, Παντελής. (Πάτρα, 20ός αι.).

Καθηγητής της βυζαντινής μουσικής στο 
Σκαγιουπούλειο Ίδρυμα Πατρών. Γεωπό

νος.

Μαγουλάς, Κωνσταντίνος. (14ος αι.).

Υμνογράφος και Δομέστικος στη Θήβα, 
π.σ.δ.

Μαγούρης, Δημήτριος.

Σύγχρονος Πρωτοψάλτης, ο οποίος έψαλ
λε προπολεμικά στην Κωνσταντινούπο

λη, μαζί με τον Θρ. Στανίτσα*, στον I. Ναό 
Αγίου Νικολάου Γαλατά απέναντι στον Ιωάν
νη Παλάση*. Το 1938 διετέλεσε Β' Δομέστι-

κος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας και 
αργότερα Πρωτοψάλτης στον I. Ναό Αγίας 
Τριάδος Σταυροδρομιού (Πέραν). Το 1965 
ήλθε στην Ελλάδα. Υπηρέτησε αρχικά στον 
Άγιο Τίτο στην Κρήτη και το 1968 ανέλαβε τη 
θέση του Πρωτοψάλτου πρώτα στην Παναγί- 
τσα και μετά στον Αγιο Νικόλαο Καισαριανής. 
Υπήρξε μέλος της Βυζαντινής Χορωδίας του 
Νέου Κύκλου Κωνσταντινουπολιτών. Το 
1970 εξέδωσε σειρά δίσκων με ύμνους Χρι
στουγέννων, Θεοφανείων και Πάσχα. Το 
1985, σε τιμητική εκδήλωση υπό την αιγίδα 
του Δήμου Φαλήρου, του απενεμήθη αναμνη
στική πλάκα για την 60ετή υπηρεσία του στο 
Αναλόγιο.

Μαθήματα.

Ορος, που αναφέρεται στις διάφορες 
συνθέσεις των δασκάλων της βυζαντινής 

μουσικής.

Μαθηματάριον.

Εντυπο βιβλίο, που περιλαμβάνει καλοφω- 
νικά μέλη και διακρίνεται σε Μαθηματάριο 

του Στιχηραρίου και σε Μαθηματάριο της 
Παπάδικής.

Μαθιουδάκης, Ιωάννης. (20ός αι.).

Ιεροψάλτης, βαθύς γνώστης της βυζαντινής 
μουσικής που έψαλλε επί σειρά ετών στον I. 

Ναό Αγίου Κωνσταντίνου Ομονοίας. Βασικό 
μέλος της Χορωδίας του Νέου Κύκλου Κων- 
σταντινουπολιτών, υπό τον Θρ. Στανίτσα*.
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Μαϊκαντής, Θεόδωρος. (1915 -).

Ιεροψάλτης στον Μητροπολιτικό Ναό Αγρί
νιου, από το 1968, με προϋπηρεσία στους I. 

Ναούς Κοιμήσεως της Θεοτόκου Σπολάιτας 
(1938 - 1951) και Αγίας Τριάδος Αγρίνιου 
(1952- 1967).

Μαΐστορες της Ψαλτικής Τέχνης, Οι.

Χορός ψαλτών βυζαντινής και μεταβυζαντι
νής μουσικής, που ιδρύθηκε το 1983, με τη 

φροντίδα του μουσικολόγου Γρ. Στάθη*, στο 
πλαίσιο των δραστηριοτήτων του «Ιδρύματος 
Βυζαντινής Μουσικολογίας»* της Εκκλησίας 
της Ελλάδος. Αποτελείται από 24 ψάλτες 
(πρωτοψάλτες και λαμπαδάριους) των κεντρι
κών ναών της Αθήνας.
Οι κύριοι σκοποί του Χορού των Ψαλτών είναι: 
α) η σπουδή και παρουσίαση του έργου των 
κυριοτέρων βυζαντινών και μεταβυζαντινών 
μελοποιών, β) η μορφολογική σπουδή των 
διαφόρων ειδών της μελοποιίας σε ανοικτό 
μηνιαίο κύκλο και σε δημόσια τελική εκδήλω
ση, γ) η προβολή της βυζαντινής και μετα
βυζαντινής μουσικής, σε φεστιβαλικούς θε
σμούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και δ) η 
ψαλμώδηση ολοκλήρων Ιερών Ακολουθιών σε 
ώρα λατρείας, ώστε να προκληθεί κάποιο 
ξεχωριστό ενδιαφέρον μέσα στη λειτουργική 
ζωή των Χριστιανών.
Τα μέλη του Χορού των Ψαλτών είναι: Αθανά
σιος Βουγιουκλής, Αθανάσιος Βουρλής, Αθα
νάσιος Γλάρος, Αθανάσιος Ντζάνης, Αθανά
σιος Πάίβανάς*, Αθανάσιος Παπαγεωργίου, 
Γεώργιος Γιαννακόπουλος, Δημήτριος Χατζη- 
αποστόλου, Ευάγγελος Γλάρος, Ευάγγελος 
Σαββάκης, Ευτύχιος Σαρμάνης, Θεόδωρος 
Βασιλείου, Ιωάννης Ισταμπουλλούογλου, Κων
σταντίνος Ριζιώτης, Μιχαήλ Κατηνιώτης, 
Παναγιώτης Δερμούσης*, Παναγιώτης Σου- 
σούνης, Παναγιώτης Τζανάκος, Σπυρίδων 
Αποστόλου, Συμεών Μαραγγίδης, Χρήστος 
Κοντακινός.

Μαϊστωρ.

Η λέξη προέρχεται από τη Ρωμαϊκή magi- 
ster=o άρχων, ο επιστάτης (magister 

chori=o Χοράρχης). Μαΐστορες ελέγοντο

επίσης οι Πατέρες της μουσικής, που μελο
ποιούσαν αποσπάσματα από τους Ψαλμούς 
του Δαυίδ.

Μακάριος Ανήρ.

Αρχαίο μέλος - στιχολογία του πρώτου 
καθίσματος του Ψαλτηρίου, το οποίο 

ψάλλεται στους Μεγάλους Εσπερινούς.

Μακαρισμοί.

Ονομάζονται και Τυπικά Τροπάρια, ίσως 
επειδή περιέχονται στην Ακολουθία των 

Τυπικών και ψάλλονται στη Λειτουργία της 
Κυριακής ως τρίτο αντίφωνο. Είναι οι 9 
σύντομοι στίχοι του Ευαγγελίου, με τους 
οποίους αρχίζει η επί του Όρους Ομιλία του 
Ιησού Χριστού «Μακάριοι οι πτωχοί τω πνεύ- 
ματι...».

Μακαρώνης, Δημήτριος. ( ; - 1902).

Πρωτοψάλτης της επαρχίας Εφέσου, γνώ
στης πανδουρίδος. Δίδαξε όλους σχεδόν 

τους ιεροψάλτες των Κυδωνιών.

Μακαρώνης, Παναγιώτης. (20ός αι.).

Πρωτοψάλτης στον I. Ναό Αγίου Κωνσταν
τίνου Ομονοίας. Βασικό στέλεχος της 

Χορωδίας του Νέου Κύκλου Κωνσταντι- 
νουπολιτών, υπό τον Θρ. Στανίτσα*.

Μακκαβαίοι.

Ονομα που δόθηκε στους γιούς του Ματ- 
ταθία, ιερέα της πόλεως Μωδείν και 

οργανωτή της ιουδαϊκής εξεγέρσεως κατά 
του Αντιόχου Δ' του Επιφανούς, ο οποίος 
ήθελε να εξελληνίσει τους Εβραίους και να 
τους αναγκάσει να εγκαταλείψουν τη θρη
σκεία τους.
Η ελληνική μετάφραση της Βίβλου -  των 
Εβδομήκοντα -  περιλαμβάνει τέσσερα βιβλία 
των Μακκαβαίων (από τα οποία το Δ' από
κρυφο) που έχουν γραφεί γύρω στα 100 π.Χ. 
Το Α' βιβλίο, γραμμένο εβραϊκά, σώζεται σε 
ελληνική μετάφραση και αποτελεί ιστορικό 
έργο, στο οποίο περιγράφεται η επίσημη επα* 
νακαθιέρωση του Ναού, που είχε βεβηλωθεί 
από τον Αντίοχο.
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Το Β' βιβλίο, γραμμένο ελληνικά, έχει χαρακτή
ρα κυρίως θεολογικό και περιγράφει εν μέρει 
τα ίδια γεγονότα. Η διδασκαλία περί Αναστάσε- 
ως των νεκρών δείχνει ότι ο συγγραφέας είναι 
μάλλον Φαρισαίος. Το Γ' βιβλίο, γραμμένο στα 
ελληνικά, πιθανόν στην Αλεξάνδρεια, από 
άγνωστο συγγραφέα, περιέχει ιστορία παλαιό- 
τερη της εποχής των Μακκαβαίων και η αναφο
ρά στο όνομά τους οφείλεται στην ομοιότητα 
της διηγήσεως με ανάλογα επεισόδια κατά την 
εποχή της εξεγέρσεως των Μακκαβαίων. Το Δ' 
βιβλίο, γραμμένο κι αυτό ελληνικά, είναι φιλο
σοφικός λόγος, που αναφέρεται στην κυριαρ
χία πάνω στα ανθρώπινα πάθη. Εχει γραφεί 
από τον ελληνιστή Ιουδαίο, μολονότι ο Ιερώ
νυμος ο Μακάριος* και άλλοι το αποδίδουν, 
εσφαλμένα, στον Ιώαηπο.
Το όνομα Μακκαβαίοι ετυμολογείται από το 
εβραϊκό «Μάκκαβα» που σημαίνει σφύρα.

Μακράκης, Απόστολος. (Σίφνος, 1831 - 
1905).

Θεολόγος και Ιεροκήρυκας. Κατηγόρησε 
τους συγχρόνους του αρχιερείς «επί 

σιμωνία» και υποστήριξε τη θεωρία του «τρι- 
συνθέτου» (ψυχή, πνεύμα, σώμα) του ανθρώ
που. Πρόκειται για μια από τις σημαντικότε
ρες θεολογικές προσωπικότητες του 19ου 
αιώνα, του οποίου οι καινοτομίες έστρεψαν 
την Ιερά Σύνοδο εναντίον του. Πολλές 
φορές καταδικάσθηκε και φυλακίσθηκε. 
Υπήρξε πολυγραφότατος. Το έργο του μετα- 
φράσθηκε και στο Εξωτερικό. Έγραψε: 
«Ερμηνεία των Ψαλμών του Δαυίδ» κ.ά.

Μακρής, Μιχαήλ. (Αθήνα, 1959 -).

Χοράρχης, Πρωτοψάλτης και Καθηγητής 
μουσικής, που σπούδασε στο Εθνικό 

Ωδείο, λαμβάνοντας πτυχίο (1979) και δίπλω
μα (1981) βυζαντινής μουσικής. Συνεργάστη
κε με την Ελληνική Βυζαντινή Χορωδία σε 
συναυλίες και φεστιβάλς, στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό, διηύθυνε εκκλησιαστική χορωδία 

. σε συναυλίες και θρησκευτικές εκδηλώσεις 
και το 1985 ίδρυσε τη Μαθητική Χορωδία του 
2ου Γυμνασίου Αχαρνών, η οποία έδωσε πολ
λές συναυλίες με παραδοσιακό κυρίως ρε

περτόριο (αρχαία ελληνική μουσική, βυζαντι
νή μουσική, δημοτικό τραγούδι αλλά και έντε
χνη λαϊκή μουσική συγχρόνων συνθετών). 
Σήμερα διδάσκει βυζαντινή μουσική στο Εθνι
κό Ωδείο και δυτική μουσική στη Μέση Γ ενική 
Εκπαίδευση.

Μακρής Πλιάκας, Διονύσιος. (19ος - 20ός αι.).

Μουσικός από την Κεφαλλονιά, που σπού
δασε στην Κωνσταντινούπολη, κοντά 

στον Νηλέα Καμαράδο*. Διέθετε Σπουδαστή
ριο όπου ανάμεσα σε άλλα μαθήματα διδασκό
ταν και η «Ψαλτική».

Μακρίδης, Σταύρος.

Αρχών Πρωτοψάλτης της Αρχιεπισκοπής 
Κωνσταντινουπόλεως, που σήμερα διαμέ

νει στην Αθήνα έχοντας εγκαταλείψει το 
Αναλόγιο. Μαθητής του Μιχ. Χατζηαθανασί- 
ου*, έψαλλε στους I. Ναούς Αγίου Ιωάννου 
των Χίων στο Γαλατά (Κωνσταντινούπολη) 
και Παναγίας στο Πέραν. Βασικό στέλεχος 
της Χορωδίας Μουσικοφίλων Κωνσταντι
νουπόλεως, υπό τον Θρ. Στανίτσα*.

Μακρυγιάννη, Πολυξένη.

Σύγχρονη Καθηγήτρια βυζαντινής μουσι
κής, η οποία έλαβε τα πρώτα μαθήματα 

βυζαντινής μουσικής κοντά στο θείο της, 
Μοναχό Φιλάρετο*. Πτυχιούχος και διπλωμα
τούχος του Ελληνικού Ωδείου Αθηνών (τάξη 
Μαν. Χατζημάρκου*). Είναι επίσης Καθηγή- 
τρια μουσικής στη Μέση Εκπαίδευση. Έχει 
γράψει κασσέτες με μαθήματα βυζαντινής 
μουσικής.

Μακρυγιάννης, Γεώργιος.

Σύγχρονος Ιεροψάλτης στον I. Ναό Παντα- 
νάσσης Πατρών, ο οποίος διδάχθηκε τη 

βυζαντινή μουσική από το θείο του τον Μονα
χό Φιλάρετο* και τελειοποιήθηκε από τον 
Μανώλη Χατζημάρκο* στο Ελληνικό Ωδείο 
Αθηνών, από όπου έλαβε το πτυχίο του. 
Ασχολείται και με την Αγιογραφία.

Μακρυγιάννης, Κωνσταντίνος*

Σύγχρονος Πρωτοψάλτης στην Πάτρα, ο 
οποίος διδάχθηκε τη βυζαντινή μουσική
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από το θείο του τον Μοναχό Φιλάρετο*.

Μακρυγιάννης, Χρήστος.

Σύγχρονος Ιεροψάλτης στον I. Ναό 
Ταξιαρχών Πατρών, ο οποίος μαθήτευσε 

κοντά στο θείο του Μοναχό Φιλάρετο*, και 
συνέχισε στο Ελληνικό Ωδείο (τάξη Μαν. 
Χατζημάρκου*) από όπου έλαβε το πτυχίο 
του.

Μαλακάσης, Δημήτριος. (Μεσολόγγι, 19ος 
αι.).

Πρωτοψάλτης στον I. Ναό Αγίας Παρα
σκευής Μεσολογγίου, που μαθήτευσε 

κοντά στον Άνθιμο τον Εφεσιομάγνη*. Δίδα
ξε τη βυζαντινή μουσική στους γιούς του, 
Νικόλαο και Χαρίλαο. Ήταν θείος του Μεσο- 
λογγίτη ποιητή Μιλτ. Μαλακάση.

Μαλακάσης, Νικόλαος. (Μεσολόγγι, 1867
1930).

Ερασιτέχνης Ιεροψάλτης, που διδάχθηκε 
τη βυζαντινή μουσική από τον πατέρα 

του, Δημ. Μαλακάση*. Σπούδασε στη Φιλοσο
φική Σχολή Αθηνών και από το 1910 δίδασκε 
στην Παλαμαική Σχολή Μεσολογγίου.

Μαλακέλης, Βασίλειος. (Βατούσα Λέσβου, 
1944-).

Πρωτοψάλτης στον I. Ναό Αγίου Παντελε- 
ήμονος, στο χωριό Φουρνές Κυδωνιάς, 

από το 1989, με προϋπηρεσία στους εξής I. 
Ναούς της Επαρχίας Κισάμου: Μυρτιδιωτίσ- 
σης χωρίου Ταυρωνίτη (1975 - 1978), Κοιμή
σεως Θεοτόκου της I. Μονής Κολυμβαρίου 
(1978 - 1979) και Μεταμορφώσεως Σωτήρος 
χωρίου Βουκολιές (1980 - 1985). Κατά τα έτη 
της φοιτήσεώς του στην Εκκλησιαστική Σχο
λή Αγίας Αναστασίας Θεσσαλονίκης (1957 - 
1964), μαθήτευσε κοντά στους Πρωτοψάλτες 
Χρύσανθο Θεοδοσόπουλο* και Αθανάσιο 
Καραμάνη*. Είναι συγχρόνως εκπαιδευτικός, 
φιλόλογος - θεολόγος.

Μαλακός.

Ορος που χρησιμοποιείται στο διατογικό 
και στο χρωματικό γένος, υπονοώντας

κάποια «χρόα» στο σχηματισμό κάθε γένους 
(μαλακή χρόα). Αντίθ.: σύντονος*.

Μαλαξιανάκης, Νικόλαος. (Μουζουρά Κυδω
νιάς Χανιών, 1946 -).

Πρωτοψάλτης στον I. Ναό Αγίου Γεωργίου 
Κατσιφαριανών Χανιών, από το 1980, 

απόφοιτος της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής 
της Ιεράς Μητροπόλεως Χανιών.

Μαλαξός, Γρηγόριος. (16ος αι.)

Μελουργός, ο οποίος έζησε στο Ναύπλιο 
και έγραψε τον Κανόνα της Αγίας Τριά-

δος.

Μαλαξός, Νικόλαος. (Ναύπλιο, τέλος 15ου - 
16ος αι.).

Πρωθιερέας και ποιητής. Εζησε στο Ναύ
πλιο, στη Βενετία και εγκαταστάθηκε στη 

Ζάκυνθο. Εγραψε το απολυτίκιο της Περιτο
μής του Χριστού «Μορφήν αναλλοιώτως 
ανθρωπίνην προσέλαβες», τα απόστιχα και 
τους αίνους στη μνήμη του Ιερομάρτυρος 
Βλασίου, το δοξαστικό των αίνων και τη λιτή 
στους Σαράντα Μάρτυρες, δοξαστικά στον 
Ιωάννη της Κλίμακος, στιχηρά στον Όσιο 
Συμεών, στον Απόστολο Ανδρέα, στη σύλλη
ψη της Αγίας Άννης και στον Προφήτη 
Δανιήλ, στιχηρά και κανόνα στον Άγιο 
Μητροφάνη, ακολουθίες, μακαρισμούς, ευλο
γητάρια, τριώδια κ.ά.

Μαλαφής, Γεώργιος. (Χίος, 1932 -).

Καθηγητής μουσικής, ο οποίος έλαβε τα 
πρώτα μαθήματα βυζαντινής μουσικής 

κοντά στον Μιχαήλ Περπινιά στη Χίο. Συνέχι
σε στο Ωδείο του Πειράίκού Συνδέσμου, 
όπου ολοκλήρωσε τις σπουδές του κοντά 
στον Ιω. Μαργαζιώτη*, σπουδάζοντας συγ
χρόνως και ευρωπαϊκή μουσική. Την δεκαετία 
1959 - 1969 ήταν Καθηγητής στη Σχολή 
Βυζαντινής Μουσικής της I. Μητροπόλεως 
Ρόδου και Πρωτοψάλτης στον I. Ναό Αγίου 
Γεωργίου της νήσου. Κατά το διάστημα αυτό 
συγκρότησε στη Ρόδο Βυζαντινή Χορωδία, με 
την οποία πραγματοποίησε πολλές εμφανί
σεις. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Αθηναγό-
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ρας του απένειμε «Πατριαρχικόν Πιττάκιον» 
«Εις αναγνώρισιν των προσφερθεισών υπη
ρεσιών του εν τη Δωδεκανήσω». Το 1969 
μετετέθη στη Σχολή Νηπιαγωγών Αθηνών, 
ενώ παράλληλα προσελήφθη στο Ωδείο του 
Πειράίκού Συνδέσμου, ως βοηθός του Ιω. 
Μαργαζιώτη, τον οποίο και διαδέχθηκε. Υπη
ρέτησε επίσης στη Ράλλειο και στη Μαρά- 
σλειο Παιδαγωγική Ακαδημία, κ.ά. Σήμερα 
υπηρετεί στο Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανε
πιστημίου Αθηνών με το βαθμό του Ειδ. Παρέ- 
δρου Π.Ι. Είναι επίσης επόπτης των Σχολών 
Βυζαντινής Μουσικής των I. Μητροπόλεων: 
Μαντινείας και Κυνουρίας, Σύρου, Τήνου, 
Φθιώτιδος και μέχρι πρότινος Τρίκκης και 
Σταγών.

Μαλιαρής, Κώστας. (19ος - 20ός αι.).

Κύπριος Ιεροψάλτης από τη Βάσα Κοιλανί- 
ου, μαθητής του Αχιλλέα Νικολάίδη* και 

του Στυλιανού Χουρμουζίου*. Υπηρέτησε σε 
διαφόρους ναούς της Λεμεσού.

Μάλλιος, Νικόλαος. (Χρυσούπολη Καβάλας,
1926-).

Πρωτοψάλτης οτη Γ ραββούνα της
Χρυσουπόλεως επί τέσσερις περίπου 

ΙΟετίες. Το 1949, εκτελώντας τη στρατιωτική 
του θητεία στην Πύλη Τρικάλων, δίδαξε βυ
ζαντινή μουσική στους Νικ. Μάστορα* και 
Πολ. Νταλάση*.

Μαμαλής, Κωνσταντίνος. (19ος - 20ός αι.).

Αναφέρεται (1888) ως Ιεροψάλτης Μητροπό- 
λεως Δέρκων (Κωνσταντινούπολη), π.σ.δ.

Μανάκας, Δημήτριος. (1891 - 1981).

Ιεροψάλτης και δάσκαλος, στον οποίο ο 
Οικουμενικός Πατριάρχης Αθηναγόρας απέ- 

νειμε, το 1961, το Οφφίκιο του Αρχοντος 
Λαμπαδαρίου του Πατριαρχείου της Κωνσταν
τινουπόλεως. Γεννημένος στο Διδυμότειχο, 
έλαβε τα πρώτα μαθήματα βυζαντινής μουσι
κής από τον Πρωτοψάλτη της Μητροπόλεως 
Διδυμοτείχου, Τσολάκη. Στην Αθήνα, τελείω
σε τη Μαράσλειο Ακαδημία, υπηρετών σε Ναό 
του Παγκρατίου, και διορίστηκε δάσκαλος στα

Μανιάτης

χωριά της Αριδαίας και της Πέλλας. Κατά τη 
διάρκεια του Α' Παγκοσμίου Πολέμου, ως 
στρατιώτης στη Θεσσαλονίκη, έψαλλε στον I. 
Ναό της Παναγούδας. Το 1930 επέστρεψε 
στη Θράκη και έψαλλε στον I. Ναό Κοιμήσεως 
της Θεοτόκου. Υπήρξε στέλεχος του Θρακι- 
κού Κέντρου Ερευνών και συνεργάτης του 
Σίμ. Καρά*. Έγραψε πολλά βιβλία και άρθρα 
ιστορικού και λαογραφικού περιεχομένου. 
Υπηρέτησε την Εκκλησία επί 70 έτη και την 
παιδεία επί 48 έτη, διδάσκοντας τα γράμματα 
και τη βυζαντινή μουσική σε εκατοντάδες 
μαθητές. Ο Μανάκας, είχε επίσης πλούσια 
εθνική δράση, για την οποία του απενεμήθη 
Χρυσό Μετάλλιο και Δίπλωμα Τιμής από τον 
Υπουργό Μακεδονίας Θράκης, ενώ το Διδυ
μότειχο, τιμώντας το έργο του, έδωσε το όνο
μά του σε οδό της πόλης.

Μανάρας, Αντώνιος. (20ός αι.).

Αναφέρεται ως Ιεροψάλτης του Μητροπο- 
λιτικού Ναού της Χίου (αριστερός) κατά 

την δεκαετία του 1920. Ηταν επίσης μουσικο
διδάσκαλος. π.σ.δ.α.

Μανασσείδης, Συμεών (19ος - 20ός αι.).

Ιερέας, λόγιος, μελοποιός και διδάσκαλος 
στις Φέρρες της επαρχίας Αίνου. Έγραψε 

αρκετά μελουργήματα και επινόησε νέο 
σύστημα μουσικής γραφής.

Μανέας Πέτρος. (19ος - 20ός αι.).

Πρωτοψάλτης και δάσκαλος της βυζαντι
νής μουσικής από τη Σμύρνη, μαθητής 

του Μ. Μισαηλίδη*, από τον οποίο διδάχθηκε 
το Εκκλησιαστικό Ύφος. Αφού έψαλε σε δια
φόρους ναούς της Σμύρνης, ήλθε στην Αθή
να και υπηρέτησε στον I. Ναό της Ζωοδόχου 
Πηγής.

Μανιάτης Ιωάννης. (Μεσολόγγι, 1919-1972).

Ιεροψάλτης, που διδάχθηκε τη βυζαντινή 
μουσική από τους Κ. Καππέ*, Κ. Πετρονικο- 

λό* και Λ. Αθανασίου*. Υπηρέτησε επί είκοσι 
χρόνια στον I. Ναό Αγίου Παντελεήμονος 
Μεσολογγίου.
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Μανιουδάκης Ιωάννης. (1904 -).

Πρωτοψάλτης και μουσικοδιδάσκαλος, που 
παρακολούθησε μαθήματα βυζαντινής 

μουσικής, από το 1912, κοντά σε Πρωτοψάλ
τες - δασκάλους των Χανίων και της Κων
σταντινουπόλεως και το 1933 αποφοίτησε 
από το Ελληνικό Ωδείο. Παράλληλα σπούδα
σε οργανική και φωνητική μουσική και σύνθε
ση. Υπήρξε Πρωτοψάλτης (1934) στον I. Ναό 
Αγίου Νικολάου Σπλάντζιας, περιφερείας I. 
Μητροπόλεως Κυδωνιάς και Αποκορώνου, 
ίδρυσε Σχολή Βυζαντινής Μουσικής στη 
Σπλάντζια και ανέδειξε αρκετούς ιεροψάλτες 
και μουσικούς. Από τα έργα του διακρίνεται Η 
Εκκλησιαστική Κυψέλη, που εξεδόθη το 1956 
με έγκριση της I. Συνόδου της Εκκλησίας της 
Ελλάδος (σε πεντάγραμμο) και Η Θεία Λει
τουργία, που περιλαμβάνει και εκκλησιαστικά 
μέλη.

Μανουήλ ο Βυζάντιος. (; -1819).

Πρωτοψάλτης της Μεγάλης Εκκλησίας, 
μαθητής του Πρωτοψάλτου Ιακώβου του 

Πελοποννησίου*, τον οποίο διαδέχθηκε, και 
του Γεωργίου του Κρητός*. Μελοποίησε 
αντίφωνα, μαθήματα του Μαθηματαρίου, 
σύντομες δοξολογίες σε διαφόρους ήχους, 
τις στιχολογίες των κεκραγαρίων των οκτώ 
ήχων, μακαρισμούς, τρεις σειρές χερουβι- 
κών, δύο κοινωνικά και συλλογή ιδιομέλων με 
διάφορα κοντάκια και απολυτίκια. Ανέδειξε 
πολλούς Ιεροψάλτες.

Μανουήλ ο Κορίνθιος. ( ; -1530 ή 1531).

Λ όγιος, αξιωματούχος του Οικουμενικού 
Πατριαρχείου, συγγραφέας και υμνωδός, 

Πελοποννησιακής καταγωγής (το Κορίνθιος 
είναι μάλλον επώνυμο). Πρωτοεμφανίστηκε 
το 1482 ως «λογοθέτης» του Πατριαρχείου 
και λίγο αργότερα προβιβάστηκε στο αξίωμα 
του «Μεγάλου Ρήτορος» και μ’ αυτόν τον τίτ
λο έμεινε γνωστός. Έγραψε πολλά θεολογι- 
κά έργα (αντιρρητικά κατά Λατίνων), φιλοσο
φικά, βίους νεομαρτύρων, εκκλησιαστικές 
ακολουθίες, πανηγυρικούς και διδακτικούς 
λόγους κ.ά.

Μανουήλ ο Κορώνης. (14ος αι.).

Μελωδός και Πρωτοψάλτης, γιος του 
Ξένου - Ιωάννου Κορώνη*. Αναφέρεται 

στους κώδικες ΕΒΕ 2837, ΕΒΕ 2401, ΕΒΕ 
2406 κ.ά.

Μαντές, Δημήτριος.

Σύγχρονος Ιεροψάλτης στον I. Ναό Ευαγ
γελισμού της Θεοτόκου Λαμίας και Καθη

γητής μουσικής. Είναι κάτοχος πτυχίου και 
διπλώματος βυζαντινής μουσικής από το 
Ωδείο Πειραϊκού Συνδέσμου, διπλώματος 
μουσικοδιδασκάλου από το Ωδείο Χαλκίδος 
και πτυχίο Ωδικής από το Απολλώνιον Ωδείο 
Αθηνών. Δίδαξε στο Ανώτερο Εκκλησιαστικό 
Φροντιστήριο και στη συνέχεια στο Ανώτατο 
Ταχύρρυθμο Εκκλησιαστικό Φροντιστήριο 
(1966 - 1971). Με απόσπαση υπηρέτησε στο 
Εκκλησιαστικό Λύκειο Λαμίας μέχρι το 1975, 
στην Ακαδημία Λαμίας (1976 -1978) και τέλος 
στο 1ο Γυμνάσιο της πόλεως όπου υπηρετεί 
ως Γυμνασιάρχης. Είναι Πρόεδρος του 
Συνδέσμου Ιεροψαλτών Φθιώτιδος «Ιωάννης 
ο Δαμασκηνός» και Διευθυντής της Βυζαντι
νής Χορωδίας του.

Μαντζαβίνος, Γεράσιμος. (19ος αι.)

Αρχιδιάκονος Μητροπολίτου Κεφαλληνίας 
Σπυρίδωνος Κοντομίχαλου, Καθηγητής 

της βυζαντινής μουσικής (στη Ριζάρειο Σχο
λή) και μελοποιός. Σπούδασε θεολογία και 
μουσική στην Ιόνιο Ακαδημία. Μαθητής του 
Ιωάν. Αριστείδη*, διέσωσε στα χειρόγραφα 
τετράδιά του (1891) πολύτιμες πληροφορίες 
για τη διδασκαλία της θεολογίας και της 
μουσικής στην Ιόνιο Ακαδημία. Μαθητής επί
σης του Σπ. Δαφαράνα*, είναι ένας από τους 
διαμορφωτές του Κεφαλληνιακού Εκκλησια
στικού Μουσικού ιδιώματος (Σπ. Δαφαράνας, 
Γ. Μαντζαβίνος, Γ. Σολομός*).

Μάντζαρος ή Χαλικιόπουλος, Νικόλαος. (Κέρ
κυρα 1795 - 1872).

Μουσουργός και μουσικοδιδάσκαλος, κο
ρυφαία πνευματική μορφή της ελληνικής 

μουσικής με παγκόσμια αναγνώριση. Ισόβιος
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«επί τιμή» Πρόεδρος και άμισθος Καθηγητής 
της «Φιλαρμονικής Εταιρείας Κέρκυρας»*. Ο 
συνθέτης του Εθνικού Ύμνου. Ασχολήθηκε 
με όλα τα είδη της μουσικής σύνθεσης αφή
νοντας πλήθος έργων, πολλά από τα οποία 
είναι ημιτελή, απωλεσθέντα και ανέκδοτα. 
Επίσης άφησε μέγα θεωρητικό έργο ενώ στα 
περί την εκκλησιαστική μουσική δημιουργήμα- 
τά του περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: η εναρ
μόνιση των δύο από τους τρεις «Βιβλικούς 
Ύμνους», που μελοποίησε ο Ελ. Παλατια- 
νός*, η μελοποίηση του τρίτου Ύμνου (118η 
στροφή του «Ύμνου στην Ελευθερία»), ανέκ
δοτες συνθέσεις σε Θρήνους του Ιερεμία και 
Ψαλμούς του Δαυίδ κατά το Δυτικό σύστημα 
και, τέλος, μια ολόκληρη Λειτουργία για την 
Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία, την οποία 
μελοποίησε το 1834, σύμφωνα με το Κερ- 
κυραϊκόν Ύφος (Βλέπε λ. Σχολή Κρητικο- 
Επτανησιακή) επί χειροτονίας του Χρυσάν- 
θου Μαρσέλλου, Μητροπολίτου Κερκύρας. Η 
Λειτουργία αυτή, αποκαλουμένη και «Δοξο
λογία», εψάλη από σαράντα ψάλτες την 
Κυριακή της Πεντηκοστής, στον Μητροπολι- 
τικό Ναό, προεξάρχοντος του Τοποτηρητού 
Χρυσάνθου και συναρχόντων των Αρχιεπι
σκόπων Κεφαλληνίας, Ζακύνθου καθώς και 
του Επισκόπου Παξών. Στην Κέρκυρα βρίσκε
ται αντίγραφο της Λειτουργίας, που γράφτη
κε το 1888, και περιέχει τα ακόλουθα μέρη: τη 
Λειτουργία, τα αντίφωνα, το Τροπάριον της 
Πεντηκοστής, Ψαλμό «Σε υμνούμεν», Ύμνο 
προς τη Θεοτόκο («Χαίρεις Ανασσα») και το 
Κοινωνικόν. Τα «Είδομεν το φως το αληθι
νόν» και «Είη το όνομα Κυρίου» λείπουν.
Η Λειτουργία είναι τονισμένη με βάση την 
χρησιμοποιούμενη στην Κέρκυρα «οκτάη- 
χον», που αποτελεί την ίδια την Ανατολική σε 
τετραφωνία και εψάλη για δεύτερη φορά το 
1850 κατά τη χειροτονία του Μητροπολίτου 
Κερκύρας Αθανασίου Πολίτη.

Μανώλης, Δημήτριος. (Κεραμίδι Βόλου, 1947 -).

Ιεροψάλτης στον I. Ναό Αγίας Βαρβάρας 
Βόλου, πτυχιούχος της Σχολής Βυζαντινής 

Μουσικής της I. Μητροπόλεως Δημητριάδος.

Μανώλης, Ευάγγελος. ( ; - 1988).

Ιεροψάλτης που υπηρέτησε στο Σύδνεϋ της 
Αυστραλίας, π.σ.δ.α.

Μανωλιάδης, Κυριάκος. (Σάμος, 1937 -).

Ιεροψάλτης I. Ναού Αγίου Παντελήμονος 
Dandenong Μελβούρνης. Είναι αυτοδίδα- 

κτος και υπηρέτησε κατά καιρούς στους I. 
Ναούς Ζωοδόχου Πηγής, Αγίου Δημητρίου, 
Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, Αγίων 
Αναργύρων και Τριών Ιεραρχών της περιφέ
ρειας Μελβούρνης I. Αρχιεπισκοπής Αυστρα
λίας.

Μάξιμος ο Γραικός. (Αρτα, 1475 - Μόσχα, 
1556).

Μοναχός της Μονής Βατοπεδίου του Αγί
ου Όρους (κατά κόσμον Μιχαήλ Τριβώ- 

λης), φιλόσοφος, φιλόλογος, ρήτωρ, ιστορι
κός και μελωδός, που σπούδασε στην Ιταλία. 
Προσκληθείς στη Ρωσσία από τον μεγάλο 
ηγεμόνα Βασίλειο Ιβάνοβιτς, μετέφρασε το 
Ψαλτήρι και τους Αποστολικούς και Συνοδι
κούς Κανόνες. Η εμπλοκή του στα εκεί 
εκκλησιαστικά πράγματα του εστοίχισε μιαν 
ισόβια καταδίκη (1531). Το 1551, όμως, 
ελευθερώθηκε, διαβιώντας από τότε στη 
Μονή Αγίου Στεργίου της Μόσχας.
Με τη συμπλήρωση εκατό χρόνων από το 
θάνατό του, η ρωσσική Εκκλησία τον ανακή
ρυξε Άγιο. Η μνήμη του εορτάζεται στις 21 
Ιανουάριου.
Ο Μάξιμος ο Γραικός θεωρείται μια από τις 
διαπρεπέστερες θεολογικές φυσιογνωμίες 
της Ορθοδοξίας.

Μάξιμος ο Ομολογητής. (580 - 662).

Βυζαντινός εκκλησιαστικός συγγραφέας 
και θεολόγος, που έζησε αρχικά σε μια 

μονή στη Χρυσόπολη, όπου ήταν Ηγούμενος 
και αργότερα στη Β. Αφρική.
Το 646 πήγε στη Ρώμη και συγκρότησε τη 
Σύνοδο του Λατερανού, η οποία κατεδίκασε 
τον μονοθελητισμό και τα διατάγματα που 
είχαν εκδοθεί υπέρ αυτού, την Εκθεσιν του 
Ηρακλείου και τον Τύπονί ου Κώνσταντος Β'.
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Συνελήφθη τότε με διαταγή του Κώνσταντος, 
οδηγήθηκε στην Κωνσταντινούπολη και εξο
ρίστηκε αρχικά στη Βιζύη και μετά στον Καύ
κασο.
Ο Μάξιμος άσκησε μεγάλη επίδραση στη θεο
λογία της Ανατολικής Εκκλησίας, δίνοντας 
την τελική σχεδόν έκφραση στα έργα των 
Πατέρων της Εκκλησίας. Εγραψε έργα εξη
γητικά, δογματικά, πολεμικά κατά του μονο
φυσιτισμού και του μονοθελητισμού και ασκη
τικά. Έγραψε επίσης έργα για την παιδεία και 
την ασματογραφία. Η Δυτική Εκκλησία πμά τη 
μνήμη του στις 20 Σεπτεμβρίου.

Μαργαζιώτης, Ιωάννης. (1897 - 1985).

Μουσικός, που σπούδασε στην Παιδαγω
γική Ακαδημία και στο Ωδείο Αθηνών, 

από όπου έλαβε πτυχίο βυζαντινής μουσικής 
και Αρμονίας. Ανάμεσα στους καθηγητές του 
οι: Κ. Ψάχος*, Φ. Οικονομίδης και Γ. Σκλά
βος. Ήταν Καθηγητής θεωρητικών στην Αθη
ναϊκή μανδολινάτα, στη Βαρβάκειο Πρότυπη 
Σχολή και διαδέχθηκε τον Γ. Λαμπελέτ στο 
Διδασκαλείο Μ. Εκπαιδεύσεως. Υπήρξε επί
σης Καθηγητής στο Ωδείο Αθηνών, στο 
Ωδείο Πειραιώς, στο οποίο ίδρυσε Τμήμα 
Βυζαντινής Μουσικής, διευθυντής του Εκκλη
σιαστικού Χορού του Αμαλιείου Ιδρύματος, 
όπου διαδέχθηκε τον I. Σακελλαρίδη* και 
Καθηγητής μετεκπαιδεύσεως των διδασκά
λων στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Δημιούργησε τη Βυζαντινή Χορωδία του 
Ωδείου Αθηνών και του Ωδείου Πειραιώς και 
χορήγησε 100 περίπου πτυχία και διπλώματα. 
Μαθητές του κατέχουν σήμερα ιεροψαλτικές 
θέσεις σε πολλούς ναούς της Αθήνας και του 
Πειραιά ή είναι καθηγητές μουσικής στη Μ. 
Εκπαίδευση, σε Παιδαγωγικές Ακαδημίες και 
σε Εκκλησιαστικές Σχολές.
Έργα του: «Μέθοδος Μουσικής», «Η Μουσι
κή του σχολείου», «Συμπλήρωμα θεωρίας 
Μουσικής», «Η Θεία Λειτουργία», «Σχολικοί 
μελωδικοί ασκήσεις και τραγούδια», «Θεω
ρητικόν βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσι
κής», «Μελωδικοί ασκήσεις βυζαντινής μου
σικής» κ.ά.

Μαργαρίτης, Δημήτριος. (Καρδίτσα, 1933 -).

Ιεροψάλτης, πτυχιούχος της Σχολής Βυζαν
τινής Μουσικής της I. Μητροπόλεως Δημη- 

τριάδος.

Μαργαριτόπουλος, Αλέξανδρος. (20ός αι.).

Πρωτοψάλτης, που υπηρέτησε σε πολ
λούς ναούς της Κωνστανπνουπόλεως, 

ανάμεσα στους οποίους στην Παναγία Καφα- 
τιανή του Γαλατά.
Μετά την Μικρασιατική καταστροφή ήλθε 
στην Αθήνα και έψαλλε και εδώ σε διαφόρους 
ναούς ανάμεσα στους οποίους στον Ταξιάρχη 
του Πεδίου του Αρεως. Υπηρέτησε επίσης 
στους I. Ναούς Αγίου Νικολάου Αμφίσσης και 
Μεταμορφώσεως Βόλου. Έχει κατά καιρούς 
συγκροτήσει βυζαντινές χορωδίες με τις 
οποίες εμφανιζόταν σε διάφορες μουσικοφι- 
λολογικές και εκκλησιαστικές εκδηλώσεις. Ο 
Αλ. Μαργαριτόπουλος δίδαξε τη βυζαντινή 
μουσική σε πολλούς μαθητές, ανάμεσα στους 
οποίους ο Μιχαήλ Πέτρου*.

Μαργαριτόπουλος, Γεώργιος. (1908 -).

Πρωτοψάλτης, ο οποίος σε ηλικία έντεκα 
ετών τοποθετήθηκε Πρωτοκανονάριος 

στη Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία της Κων
σταντινουπόλεως, με Πρωτοψάλτη τον Ιάκω
βο Ναυπλιώτη*, κοντά στον οποίο μαθήτευσε 
έως το 1921. Στη συνέχεια προσελήφθη ως 
Πρωτοκανονάριος στον I. Ναό της Αγίας 
Τριάδος του Πέραν Κωνσταντινουπόλεως, 
με Πρωτοψάλτη τον Κ. Πρίγγο*. Το 1924, 
λόγω της τουρκικής επιστρατεύσεως, εγκατέ- 
λειψε την Κωνσταντινούπολη και ήλθε στην 
Ελλάδα υπηρετήσας ως Α' Δομέστικος στον I. 
Ναό Αγίου Κωνσταντίνου Λαρίσης (έως το 
1930) και συνέχισε ως Πρωτοψάλτης στους I. 
Ναούς του Τιμίου Προδρόμου Λαρίσης (1930 - 
1932), Μεταμορφώσεως Μοσχάτου (1932 -
1936), Αγίας Παρασκευής Αττικής (1936 -
1937), Προφήτου Ηλιού Παγκρατίου (1937 -
1938), Μεγαλόχαρης της Τήνου (1938 -1949), 
Αγίου Γεωργίου Κυψέλης (1950 - 1951) και 
τέλος στον Καθεδρικό Ναό Κοιμήσεως της 
Θεοτόκου Ν. Φιλαδέλφειας (1951 - 1969).
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Μαργούνιος, Μάξιμος. (Κρήτη, 1549 - 1602).

Επίσκοπος Κυθήρων (1584), υμνογράφος 
και λόγιος, που σπούδασε στην Πάντοβα. 

Συνεπής στο Ανατολικό Δόγμα, διέτρεξε τον 
κίνδυνο της Ιερός Εξετάσεως. Πράγματι, το 
1593, τη χρονιά που έκαιγαν τον αιρετικό 
στοχαστή Giordano Bruno στη Ρώμη, ο 
Πάπας ζήτησε από τη Βενετία την έκδοση 
του Μαργουνίου, που είχε εγκατασταθεί εκεί, 
για να τον παραπέμψει σε ιεροδικείο. Η Βενε
τία όμως, συνεπής στην πολιτική παροχής 
προστασίας στους υπηκόους της, απέρριψε 
το αίτημα. Τον αθώωσε η Σύνοδος Επισκό
πων της Κωνσταντινουπόλεως. Εγραψε ανα
κρεόντειους και άλλους ύμνους.

Μαριανός, Γρηγόριος. (14ος αι.).

Ελάχιστα γνωρίζουμε για τον Μάί'στορα 
Γρηγόριο Μαριανό, από τον κώδικα ΕΒΕ 

αριθμ. 2622 του 15ου αιώνα. Δεν γνωρίζουμε 
πότε ακριβώς έζησε. Εάν πρόκειται για το 
ίδιο πρόσωπο με τον Δομέστικο Γ ρηγόριο 
(Κουκουζέλη*) του Αθηναϊκού κώδικα 2456 
του έτους 1390, θα πρέπει να έζησε κατά τον 
14ο αιώνα.

Μαρινάκης, Ιωάννης. (Βόλος, 1960 -).

Ιεροψάλτης στον Άγιο Κωνσταντίνο Βόλου, 
πτυχιούχος της Σχολής Βυζαντινής Μουσι

κής της I. Μητροπόλεως Δημητριάδος (μαθη
τής του Μιχ. Μελέτη*) και γνώστης θεωρητι
κών της ευρωπαϊκής μουσικής.

Μαρίνος, Ιωάννης. (Ιερισσός Χαλκιδικής, 
1930-).

Αρχών Πρωτοψάλτης στον I. Ναό Γενεσίου 
της Θεοτόκου Ιερισσού, όπου ψάλλει από 

το 1956, γνώστης της βυζαντινής μουσικής. 
Ως επιβράβευση της προσφοράς του στη 
βυζαντινή υμνολογία, έλαβε διά χειροθεσίας 
το Οφφίκιο του «Άρχοντος» Πρωτοψάλτου, 
το 1986, από τον Μητροπολίτη Ιερισσού, Αγί
ου Ορους και Αρδαμερίου, Νικόδημο (πιστοπ. 
υπ’ αριθμ. 428/18.3.1986). Δημιούργησε και 
διευθύνει 30μελή μικτή Χορωδία δημοτικού 
τραγουδιού και εξέδωσε δίσκο, συνεργαζόμε- 
νος με τον Σ. Καρά*.

Μαρκαντωνάτος, Ανδρέας.

Σύγχρονος Ιεροψάλτης από την Κειραλλο- 
νιά, Μέλος της «Ληξουριώτικης Εκκλη

σιαστικής Χορωδίας».

Μάρκάς, Νικόλαος. (Δράκεια Πηλίου, 1949 -).

Πρωτοψάλτης στον I. Ναό Αγίου Τρύφω- 
νος Βόλου, πτυχιούχος της Σχολής 

Βυζαντινής Μουσικής της I. Μητροπόλεως 
Δημητριάδος.

Μαρκίδης, Μιχαήλ. (19ος - δεκαετία 1940).

Ιεροψάλτης και μουσικοδιδάσκαλος, μαθη
τής του Γεωργίου του Ραιδεστηνού*. Χρη

μάτισε επί πολλά έτη Πρωτοψάλτης στον I. 
Ναό Αγίας Τριάδος στο Πέραν (Κωνσταντι
νούπολη). Ανάμεσα στους μαθητές του ανα
φέρεται ο Κ. Πρίγγος*.

Μάρκος Εφέσου ο Ευγενικός. (1392 -1443).

Μητροπολίτης Εφέσου, κατά κόσμον 
Μανουήλ εκ των Ξανθοπούλων, γέννη

μα και θρέμμα της Κωνσταντινουπόλεως. 
Έλαβε μέρος στη Σύνοδο Φερράρας - Φλω
ρεντίας και ήταν ο μόνος από τους Ορθοδό
ξους Αρχιερείς, που δεν υπέγραψε τον όρο 
της ψευδενώσεως. Ιστορική έμεινε η φράση 
του Πάπα· «Μάρκος ουχ υπέγραψε, λοιπόν 
εποιήσαμεν ουδέν». Τελικά η Ανατολική 
Ορθόδοξος Εκκλησία καταδίκασε εκείνη την 
ψευδοσύνοδο, θεωρείται και είναι «στύλος 
της Ορθοδοξίας», διότι πράγματι, αν είχε 
υπογράφει εκείνη η ένωση, δεν γνωρίζουμε 
αν θα υπήρχε σήμερα Ορθοδοξία στην περιο
χή της Μεσογείου.
Εκτός των άλλων ασχολήθηκε και με την 
υμνωδία της Εκκλησίας, η οποία τιμά τη μνή
μη του στις 19 Ιανουάριου. Βλέπε και λ. Μάρ
κος ο Ιερομόναχος.

Μάρκος ο Βλατής. (13ος - 14ος αι.).

Υμνογράφος. Ποίημά του μελοποίησε ο 
Ιωάννης ο Κουκουζέλης*, που ήταν σύγ

χρονός του. Ο Μάρκος ο Βλατής είναι κτήτο
ρας της Μονής Βλατάδων Θεσσαλονίκης 
(περ. 1351 - 1371).
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Μάρκος ο Ευαγγελιστής. (1ος αι.).

Ο συγγραφέας του δευτέρου Ευαγγελίου.
Εβραίος από την Ιερουσαλήμ, προσχώ

ρησε με την οικογένειά του στον Χριστιανι
σμό και συνεργάστηκε με τον Απόστολο 
Πέτρο*, τον οποίο μάλιστα δέχθηκε στο σπίπ 
του όταν ο Πέτρος βγήκε από τη φυλακή. 
Ετσι, το Ευαγγέλιό του, γραμμένο στην ελλη
νική γλώσσα, ερμηνεύει και αποδίδει οπωσδή
ποτε και τη διδασκαλία του Πέτρου.
Σύμφωνα με τον Ευσέβειο Καισαρείας, ο Μάρ
κος πήγε από τη Ρώμη στην Αλεξάνδρεια, δια
δίδοντας τη χριστιανική πίστη για την οποία 
και μαρτύρησε. Η μνήμη του εορτάζεται και 
από την Ορθόδοξη και από την Δυτική Εκκλη
σία, στις 25 Απριλίου.

Μάρκος ο Ιερομόναχος. (14ος - 15ος αι.).

Μητροπολίτης Κορίνθου, (προηγουμένως 
Ιερομόναχος στη Μονή των Ξανθοπού- 

λων) με πλούσιο ποιητικό και μελουργικό 
έργο.
Ο Μάρκος αναφέρεται σε πολλούς κώδικες 
ΕΒΕ και Βατοπεδίου του 15ου αιώνα. Υπάρ
χουν όμως και δύο κώδικες μεταγενέστερης 
ημερομηνίας, (της Μονής Μεταμορφώσεως 
των Μετεώρων και της ΕΒΕ - 18ος αι.), βάσει 
των οποίων θα μπορούσαμε να συμπερά- 
νουμε ότι ο Μάρκος ο Ιερομόναχος «εκ των 
Ξανθοπούλων» είναι η ίδια προσωπικότητα 
με τον Μάρκο Εφέσου τον Ευγενικό* «εκ των 
Ξανθοπούλων». Ο Γιακόβλεβιτς’ , από τις 
έρευνες που έκανε, θεωρεί ότι πρόκειται για 
δύο διαφορετικές προσωπικότητες και ότι οι 
κωδικογράφοι ίσως -έκαναν κάποιο λάθος 
στην αντιγραφή των κωδίκων και των σημειω
μάτων.

Μάρκος ο Μοναχός. (9ος - 10ος αι.).

Μοναχός του Αγίου Ορους, ο οποίος 
μελοποίησε τα τροπάρια της 1ης και 5ης 

ωδής του Κανόνος του Μεγάλου Σαββάτου.

Μάρκου, Πέτρος. (Αιτωλικό,; -1936).

Ιεροψάλτης στον I. Ναό Αγίου Δημητρίου 
Αιτωλικού (1928 -1935). π.σ.δ.α.

Μαρούλης, Παναγιώτης.

Σύγχρονος Πρωτοψάλτης. Διετέλεσε Πρό
εδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Ιερο

ψαλτών «Ιωάννης ο Δαμασκηνός και Ρωμα
νός ο Μελωδός». Εμφανίζεται, περαιτέρω, 
δραστήρια στο χώρο της βυζαντινής μουσι
κής ως καλλίφωνος σολίστ, χοράρχης και 
διδάσκαλος, π.σ.δ.

Μαρουσάκης, Ιωάννης. (20ός αι.).

Αναφέρεται (1963) ως Πρωτοψάλτης στον 
I. Ναό Αγίων Αναργύρων (Ιποκρ. Νοσοκο

μείο). π.σ.δ.α.

Μαρτάκης, Μιχαήλ. (1924 - ).

Πρωτοψάλτης στον I. Ναό Αγίας Αννης 
Καπέλλας της I. Μητροπόλεως Χίου, από 

το 1974, με προϋπηρεσία Λαμπαδαρίου στους 
I. Ναούς: Αγίας Αναστασίας Φραγγοβουνίου 
Χίου (1944 - 1946), Γενεσίου της Θεοτόκου 
(Παναγίας Συριώτισσας, 1946 - 1948 και 1950 
- 1952), Αγίας Αννης Καπέλλας (1952 - 1954), 
Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου (1962 - 1968) 
και Πρωτοψάλτου στους Ιερούς Ναούς: Κοι
μήσεως της Θεοτόκου Καρυών (1968 - 1971) 
και Πολυκάρπου Ταλλάρου (1971 - 1974), του 
Δήμου Χίου. Διδάχθηκε τη βυζαντινή μουσική 
κατά την περίοδο της Κατοχής από τον Ιερο
ψάλτη του I. Ναού Αγίου Ευστρατίου Ευφη- 
μιανών Χίου. Διετέλεσε μέλος Δ.Σ. του 
Συλλόγου Ιεροψαλτών Χίου «Ρωμανός ο 
Μελωδός».

Μαρτίνος, Ιωάννης. (19ος αι.)

Αρχιμανδρίτης Αθηνών και μουσικός, κατα
γόμενος από την Πελοπόννησο. Εγραψε 

μελέτη για τη βυζαντινή μουσική, η οποία 
δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «Ακρόπολις», 
το Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο του 1889 και 
1890, αντιστοίχως.

Μαρτυρίαι.

Κατηγορία της παρασημαντικής*, που υπο
διαιρείται σε δύο είδη: τις μαρτυρίες των 

φθόγγων και τις μαρτυρίες των ήχων.
1. Μαρτυρίες των φθόγγων: Μουσικά, σημά-

Ο. TOMKA: ΕΠΙΤΟΜΟ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
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δια που χρησιμοποιούνται ως αφετηρίες και 
ενδιάμεσοι οδηγοί στο μουσικό κείμενο, 
χωρίς να γράφεται μ’ αυτά μελωδία. Υποδιαι
ρούνται στις μαρτυρίες του διατονικού γέ
νους και στις μαρτυρίες του χρωματικού, 
α) Διατονικού γένους:
Αποτελούνται από το γράμμα του φθόγγου 
τον οποίο μαρτυρούν και από ένα ιδιαίτερο 
σημείο, που λέγεται μαρτυρικό σημείο. Οι 
μαρτυρίες της δις διαπασών κλίμακας είναι 
δεκαπέντε: δύο υπατοειδείς, επτά μεσοειδείς 
και έξη νητοειδείς. 
β) Χρωματικού γένους:
Μαλακής χρωματικής κλίμακας (Ήχου Β). 
Συντόμου χρωματικής κλίμακας (Ήχου Πλάγι
ου Β).
2. Μαρτυρίες των ήχων: Η παράσταση της 
ονομασίας, της θέσης και της διαστηματικής 
σύνθεσης του ήχου.
(Βλέπε σχετ. πίνακα Επιμέτρου σελ. 460) 

Μαρτυρίαι αρκτικοί.

Οι μαρτυρίες* στην αρχή ενός μουσικού 
κειμένου, οι οποίες δηλώνουν τον ήχο 

σύμφωνα με τον οποίο θα ψαλεί το μέλος. Οι 
μαρτυρίες που σημειώνονται κατά τη διάρκεια 
και στο τέλος του μουσικού κειμένου, ονομά
ζονται ενδιάμεσες (διάμεσοι).

Μαρτυρικά.

Τέσσερα τροπάρια τα οποία ψάλλονται στον 
Εσπερινό και στον Ορθρο της Παρασκευ

ής και στους Αίνους τόυ Σαββάτου.
Στα Μαρτυρικά ανήκει και το Κοντάκιο που 
ψάλλεται στη Λειτουργία του Σαββάτου «Ως 
απαρχάς της φύσεως τω φυτουργώ της κτί
σεως...». Ονομάζονται έτσι, επειδή αναφέρο
νται στους μάρτυρες της Πίστεως.

Μασόλας, Αριστείδης. (19ος - 20ός αι.).

Αναφέρεται ως Πρωτοψάλτης (1888) στον 
I. Ναό Αγίου Κωνσταντίνου Σταυροδρομι

ού (Κωνσταντινούπολη), π.σ.δ.

Μάστορας, Νικόλαος. (Μεσοχώρα Τρικάλων, 
1927).

Πρωτοψάλτης στον I. Ναό Αγίου Νικολάου 
και στον Καθεδρικό Ναό Αγίου Βησσαρίω

νος της Πύλης Τρικάλων, από το 1950, με 
προϋπηρεσία στον I. Ναό Αγίου Αθανασίου 
Αγίας Μονής Τρικάλων. Ξεκίνησε μαθήματα 
βυζαντινής μουσικής το 1949, κοντά στον 
(τότε στρατιώτη) Νικόλαο Μάλλιο* και αργό
τερα φοίτησε στη Σχολή Βυζαντινής Μουσι
κής της I. Μητροπόλεως Τρίκκης και Σταγών 
(παράρτημα τότε του Ωδείου Πειραιώς) από 
όπου έλαβε το πτυχίο του Ιεροψάλτου. Δημι
ούργησε αξιόλογη μικτή Χορωδία, η οποία 
ψάλλει μαζί του κατά τη Θεία Λειτουργία.

Μαστρογιάννης, Βλάσης. (Άγιος Βλάσιος 
Πηλίου, 1938 -).

Ιεροψάλτης, μαθητής του Τρ. Γερόπουλου*. 
π.σ.δ.α.

Ματθαίος ο Βατοπεδινός. (1861 - 1926).

Πρωτοψάλτης στη Μονή Βατοπεοιου του 
Αγίου Ορους, από το Ταιφήριον Καλλι- 

πόλεως. Πήγε στη Μονή το 1902 και την ίδια 
χρονιά εκάρη Μοναχός- το κατά κόσμον όνο
μά του ήταν Γαβριήλ Κωνσταντινίδης. Το 
1913 προήχθη σε Προϊστάμενο.

Ματθαίος ο Βατοπεδινός (ή ο Εφέσιος).
(19ος αι.)

Αγιορείτης μουσικός από την Έφεσο, που 
σπούδασε στην Κωνσταντινούπολη, κοντά 

στους τρεις διδασκάλους της νέας μεθόδου 
της παρασημαντικής, Γρηγόριο Λευίτη*, Χρύ
σανθο Προύσσης* και Χουρμούζιο το Χαρτοφύ
λακα*. Ήταν γνώστης και της αρχαίας μεθόδου. 
Στο Δοξαστάριο του Χουρμουζίου συμ- 
περιλήφθηκαν και μελουργήματα του Ματθαίου.

Ματθαίος ο Ευαγγελιστής. (1ος αι.).

Μαθητής του Ιησού Χριστού, από τους 
δώδεκα, και συγγραφέας του πρώτου 

Ευαγγελίου, που το έγραψε στην ελληνική 
γλώσσα. Δεν υπάρχουν ακριβή βιογραφικά 
για τον Ματθαίο. Πιστεύεται όμως ότι προερ-

Μαρτυρίαι διάμεσοι.
Βλέπε λ. Μαρτυρίαι αρκτικοί.
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χόταν από εύπορη οικογένεια της Γαλιλαίας 
και όπ ασκούσε το επάγγελμα του τελώνη, 
όπως και ο ίδιος αναφέρει. Ακολούθησε τον 
Ιησού και στη συνέχεια κήρυξε στην Παλαιστί
νη. Έγραψε μια συλλογή από Λόγια του Χρι
στού, στην αραμάίκή, η οποία όμως χάθηκε.

Μαυραγάνης, Διαμαντής. (1932 -).

Μουσουργός και μουσικοδιδάσκαλος, ο ο
ποίος σπούδασε βυζαντινή μουσική (πτυχίο 

Ιεροψάλτου το 1952 και δίπλωμα μουσικοδιδα- 
σκάλου το 1954) και ευρωπαϊκή (διπλώματα 
ανωτέρων θεωρητικών). Διετέλεσε Πρωτοψάλ
της και διευθυντής Χορωδιών κατά σειρά στους 
I. Ναούς: Αγίου Ιωάννου Βουλιαγμένης, Αγίου 
Αιμιλιανού Λόφου Σκουζέ, Κοιμήσεως της Θεο
τόκου Ν. Κόσμου, Αγίου Σπυρίδωνος Σταδίου, 
Αγίου Κωνσταντίνου Ομονοίας, Αγίου Νικολάου 
Πευκακίων, Αγίου Σπυρίδωνος Σταδίου και Αγί
ου Κωνσταντίνου Πειραιώς.
Διδάσκει σε πολλά Ωδεία, Μουσικές Σχολές 
και Σχολεία, ανάμεσα στα οποία: στο Ελληνι
κό Ωδείο και στη Σχολή Βυζαντινής Μουσικής 
I. Μητροπόλεως Πειραιώς. Δίδαξε στο Εκκλη
σιαστικό Φροντιστήριο Βυζαντινής Μουσικής 
Αρχιεπισκοπής Αθηνών και στη Σχολή Βυζαν
τινής Μουσικής Σαντορίνης.
Είναι Μέλος Επιτροπής Ακροάσεως Ιεροψαλ
τών I. Μητροπόλεως Πειραιώς, υπεύθυνος 
συνεργάτης της Νεανικής Εστίας της Ενο
ρίας Αγίου Αρτεμίου Αθηνών, εκπρόσωπος 
του Υπουργείου Πολιτισμού στις Πτυχιακές 
και Διπλωματικές Εξετάσεις Ωδείων και 
Μουσικών Σχολών, εκπρόσωπος του Υπου
ργείου Πολιτισμού στο Φεστιβάλ Χορωδιών 
Βυζαντινής Μουσικής στη Λειβαδιά, διευθυν
τής της Βυζαντινής Χορωδίας του Ελληνικού 
Ωδείου Αθηνών κ.λπ.
Έχει οργανώσει συναυλίες βυζαντινής μουσι
κής, έχει παρουσιάσει ραδιοφωνικές εκπομ
πές από τους Σταθμούς τ. Ενόπλων Δυνάμε
ων και Πειραϊκής Εκκλησίας και έχει δώσει 
διαλέξεις με συμμετοχή Χορωδίας.
Εγραψε τα βιβλία «Μουσική Ανθοδέσμη» (Θεω
ρία, Σολφέζ, τραγούδια), «Σύντομος Ιστορία 
Εκκλησιαστικής Μουσικής και Υμνολογίας», 
«Η πορεία της Μελωδίας», «Θεωρητικό και

Πρακτικό μέρος της βυζαντινής μουσικής», 
«Εκκλησιαστική Μουσική για τρίφωνη - τετρά
φωνη και μικτή χορωδία με συνοδεία Οργάνου» 
κάι πολλά άλλα, που έχουν σχέση με την ευρω
παϊκή μουσική.
Έχει κυκλοφορήσει δίσκο και κασσέτα «Byza
ntine music» και έχει τύχει πολλών τιμητικών 
διακρίσεων.

Μαυρατζάς, Απόστολος.

Σύγχρονος Πρωτοψάλτης στον Άγιο Νικό
λαο Αλμυρού (γενέτειράς του), π.σ.δ.α.

Μαυρίδης, Γεώργιος. (20ός αι.).

Καταγόμενος από τη Σμύρνη, αναφέρεται 
ως μουσικολογιότατος Ιερέας του I. Ναού 

Παντανάσσης Πατρών. π.σ.δ.

Μαυρίδης, Κυριάκός. (19ος - 20ός αι.).

Γνωστός και ως Προύσαλης. Πρωτοψάλτης 
ιδιαίτερα καλλίφωνος που στις αρχές του 

αιώνα υπηρέτησε στους κεντρικότερους να
ούς της Κωνσταντινουπόλεως. Το διάστημα 
1906 - 1925 έψαλλε στην Αγία Τριάδα του Πει
ραιά και στην Πάτρα, και πάλι επέστρεψε στην 
Κωνσταντινούπολη, στην Παναγία Καφατιανή 
και στην Πρίγκηπο.

Μαυρίκιος. (6ος αι.)

Αυτοκράτορας του Βυζαντίου (582 - 602) 
και αξιολογότατος ως στρατηγός, του 

οποίου η βασιλεία καλύπτεται από τους αγώ
νες του στα ανατολικά και βόρεια σύνορα του 
κράτους εναντίον των Περσών και των Αβά- 
ρων. Ο Μαυρίκιος όρισε την ημέρα της «Κοι
μήσεως της Θεοτόκου» ως εορτή για όλη την 
Βυζαντινή Αυτοκρατορία.

Μαυροκορδάτος, Αλέξανδρος. (1636 -
1708).

Βυζαντινός συγγραφέας, που σπούδασε 
στην Ιταλία φιλολογία και ιατρική. Καθηγη

τής στην Πατριαρχική Σχολή και μέγας διερ
μηνέας της Πύλης, έφερε τον τίτλο «ο διερ
μηνέας εξ απορρήτων». Τα συγγραφικά του 
έργα διακρίνονται για τη βαθύτητα και την 
κλασσική καθαρότητα του ύφους. Περιλαμβά- 
νθται στους εκκλησιαστικούς μουσικούς.

Ο. TOMKA: ΕΠΙΤΟΜΟ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
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Μαυρομιχάλης, Λουκάς. (Κωνσταντινούπο
λη, 1924-Αθήνα, 1983).

Πρωτοψάλτης, που υπηρέτησε στην Περι
φέρεια Υψωμαθείων (1939 -1945), στον I. 

Ναό Αγίου Νικολάου Γαλατά (1945 -1956) και 
στον I. Ναό Αγίου Γεωργίου Μακροχωρίου 
(1956 - 1964), οπότε απελάθη από τους 
Τούρκους και ήλθε στην Αθήνα. Υπηρέτησε 
στον I. Ναό Αγίας Βαρβάρας Παλαιού Φαλή
ρου. Ήταν μέλος της Χορωδίας Νέου Κύκλου 
Κωνσταντινουπολιτών υπό τον Θρ. Στανί- 
τσα*.

Μαυρομμάτης, Μάρκος. (19ος - 20ός αι.).

Αναφέρεται ως Πρωτοψάλτης (1888) στον 
I. Ναό Αγίων Θεοδώρων Βλάγκας. π.σ.δ.

Μαυρόπουλος, Δημήτριος. (20ός αι.).

Λόγιος μουσικός και θεολόγος, ιδιοκτήτης 
και διευθυντής (1963) της Εκκλησιαστικής 

εβδομαδιαίας εφημερίδας «Η Φωνή της 
Εκκλησίας» στην Αθήνα.

Μαυρόπουλος, Νικόλαος. (20ός αι.).

Ιερέας - Εφημέριος στους I. Ναούς Αγίας 
Παρασκευής και Αγίας Φωτεινής Νέας Σμύρ

νης. Στις αρχές του αιώνα ήταν Δομέστικος 
του Ιακ. Ναυπλιώτου* στον Πατριαρχικό Ναό. 
Μετά την Μικρασιατική καταστροφή ήλθε 
στην Ελλάδα, υπηρετώντας επί σειρά ετών 
στον I. Ναό Παντανάσσης Πατρών. Πέθανε 
στη δεκαετία του ’80.

Μαυρόπους, Ιωάννης.
Βλέπε λ. Ιωάννης ο Ευχάίτων.

Μαυροσκούφης, Χριστάκης. (20ός αι.).

Ιεροψάλτης I. Ναού Στροβόλου Λευκωσίας, 
π.σ.δ.α.

Μαφείδης, Κωνσταντίνος. (Βαλατάς Κων
σταντινουπόλεως, 1920 -).

Πρωτοψάλτης στον I. Ναό Αγίου Πέτρου 
και Παύλου Άνω Πεύκης, από το 1980. 

Από ηλικίας 8 χρόνων, έψαλλε στο αριστερό 
Αναλόγιο του Οικουμενικού Πατριαρχείου, 
κοντά στον Άρχοντα Λαμπαδάριο Ευστάθιο

Βιγγόπουλο* και μετά από ενάμισυ χρόνο, 
πέρασε στο δεξί Αναλόγιο, κοντά στον 
Αρχοντα Πρωτοψάλτη Ιάκωβο Ναυπλιώτη*. 
Στα 13 του, άρχισε μαθήματα βυζαντινής 
μουσικής κοντά στον Θεοδόσιο Γεωργιάδη*, 
και όταν ο δάσκαλός του έφυγε στην Ελλάδα, 
συνέχισε κοντά στον Ευστ. Βιγγόπουλο. 
Μέχρι το 1964 που ήρθε στην Ελλάδα, έψαλ
λε σε διαφόρους Ναούς της Κωνσταντι
νουπόλεως και πλάι σε μεγάλους ψάλτες, 
όπως ο Παλάσης*, ο Στανίτσας*, ο Μαγού- 
ρης* κ.ά. Στην Ελλάδα έψαλλε επίσης σε 
πολλούς ναούς. Διοργάνωσε χορωδία, με την 
οποία πραγματοποίησε πολλές εμφανίσεις. 
Ο Κωνσταντίνος Μαφείδης, είναι διπλωμα
τούχος του Ωδείου Αθηνών και έχει διδάξει 
και ο ίδιος δωρεάν μαθήματα βυζαντινής 
μουσικής.

Μεγακλής, Ξενοφών. (19ος - 20ός αι.).

Αναφέρεται (1888) ως Πρωτοψάλτης στον 
I. Ναό Αγίου Ιωάννου Γενί-μαχαλέ (Κων

σταντινούπολη). π.σ.δ.

Μεγάλη του Γένους Σχολή.
Βλέπε λ. Σχολή, Μεγάλη του Γ ένους.

Μεγαλόγλου, Γεώργιος. (19ος - 20ός αι.).

Αναφέρεται (1888) ως Ιεροψάλτης στον I.
Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Εγρικαπί- 

ου (Κωνσταντινούπολη), π.σ.δ.

Μεγαλυνάρια.

Στίχοι, οι οποίοι ψάλλονται πριν από την 
Ενάτη Ωδή, στις Δεσποτικές και Θεομη

τορικές εορτές και εξαιρετικά σε εορτές 
μεγάλων αγίων. Ονομάσθηκαν έτσι, διότι 
αρχίζουν με το ρήμα «μεγάλυνον...».
(2) Εγκωμιαστικοί ύμνοι, που ψάλλονται στο 
τέλος των Παρακλητικών Κανόνων (μετά την 
Θ' ωδή) ή στα «Δίπτυχα» μετά το «Αξιόν 
εστί» της Θείας Λειτουργίας.

Μέγκας, Ιορδάνης. (Πολύστυλο Καβάλας, 
1947 -).

Πρωτοψάλτης από το 1972, στον I. Ναό 
Αγίας Τριάδος και Πέντε Μαρτύρων
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Πολυστύλου. Διδάχθηκε την βυζαντινή μουσι
κή από τον Ιωάννη Κλωναρίδη*.

Μεθέορτα.

Τροπάρια τα οποία ψάλλονται ύστερα από 
την εορτή του τιμωμένου Αγίου και στον 

οποίο είναι αφιερωμένα. Ψάλλονται μέχρι την 
απόδοση* της εορτής.

Μεθόδιος ο Κυκκώτης. (19ος αι.)

Ιερομόναχος στη Μονή Κύκκου της Κύπρου, 
μαθητής του Ανθιμου του Κυκκώτου* και του 

Στυλιανού Χουρμουζίου*. Όταν αποσύρθηκε 
ο Ανθιμος λόγω γήρατος, ο Μεθόδιος κατέ
λαβε τη θέση του στο δεξιό Αναλόγιο, όπου 
έψαλλε για πολλά χρόνια, τηρώντας το 
αρχαίο εκκλησιαστικό ύφος. Δίδαξε τη βυζαν
τινή μουσική σε πολλούς δοκίμους της 
Μονής.

Μεθόδιος ο Πατάρων (ή ο Ολυμπου). { ; -
πριν το 312).

Αρχιερέας, φιλόσοφος, αντίπαλος του 
Ωριγένη* και σημαντικός ποιητής. Μολο

νότι ήταν Επίσκοπος Ολύμπου της Λυκίας και 
έπειτα της Φοινίκης ή σύμφωνα με άλλους 
της Μακεδονίας, φέρει την επωνυμία «ο Πα
τάρων» διότι η υπόθεση του διαλόγου του 
«Περί Αναστάσεως» εκτυλίσσεται στα Πάτα- 
ρα. Έγραψε διαλόγους κατά το πρότυπο του 
Πλάτωνος, το «Συμπόσιο των δέκα Παρθέ
νων ή περί αγνείας», και συνέθεσε ύμνους 
κατά των αιρετικών. Μαρτύρησε επί Διοκλη- 
τιανού στη Χαλκίδα της Συρίας. Η Εκκλησία 
τον τιμά ως Αγιο και εορτάζει τη μνήμη του 
στις 20 Ιουνίου.

Μεθόδιος ο Συρακούσιος (ο Ομολογητής). (;
- 866).

Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως (843 - 
847), επί Αυτοκρατείρας Θεοδώρας, ο 

οποίος γεννήθηκε στις Συρακούσες. Λαϊκός 
ακόμη πήγε στην Κωνσταντινούπολη, όπου 
προσηλυτίσθηκε από κάποιον Μοναχό στις 
τάξεις των Εικονολατρών. Εξ αιτίας των φρο
νημάτων του διώχθηκε και αναδείχθηκε Ομο
λογητής. Αν και του έκοψαν τα χείλη και υπο

στήριζε τις συντετριμμένες σιαγόνες του με 
επίδεσμο, υπαγόρευε με θερμό ζήλο αξιόλο
γους ύμνους. Ήταν Πρόεδρος της Συνόδου, 
η οποία αναστήλωσε τις Εικόνες (843).

Μείζων τόνος.
Ο τόνος*, ο οποίος περιλαμβάνει 12 κόμματα.

Μεϊντάνης, Πέτρος. (20ός αι.).

Πρωτοψάλτης I. Ναού Αγίου Γεωργίου 
Θηβών και δάσκαλος βυζαντινής μουσι

κής. π.σ.δ.

Μελάς, Προκόπιος. (; -1965).

Σύγκελλος, από τους πιο καλλίφωνους 
ιερείς της Κωνσταντινουπόλεως, καταγό

μενος από την Κρήτη. Μελοποίησε το περί
φημο «Ηρωικό εξάμετρο», την περικοπή δηλ. 
του Κατά Ιωάννην* Ευαγγελίου, που αναγι
γνώσκεται σε πολλές γλώσσες κατά τον 
Εσπερινό της Αγάπης του Πάσχα. Εψάλλετο 
στον Πατριαρχικό Ναό από το Ιερόν Βήμα.

Μελαχροινός, Νικόλαος. (19ος - 20ός αι.).

Αναφέρεται ως Ιεροψάλτης (1888) στον I.
Ναό Αγίου Κωνσταντίνου Σταυροδρομιού 

(Κωνσταντινούπολη), π.σ.δ.

Μελαχροινούδης, Παντελής. (20ός αι.).

Ιεροψάλτης που υπηρέτησε στον I. Ναό Αγί
ου Ιωάννου Θεολόγου Χίου, π.σ.δ.α.

Μελέτης, Μιχαήλ. (Κρόκιο Αλμυρού, 1947 - ).

Πρωτοψάλτης στον Μητροπολιτικό Ναό Αγί
ου Νικολάου Βόλου, διευθυντής της Σχο

λής Βυζαντινής Μουσικής της I. Μητροπόλεως 
Δημητριάδος, Καθηγητής βυζαντινής μουσικής 
του Ελληνικού Ωδείου (Α' παράρτημα) Βόλου, 
Καθηγητής Εκκλησιαστικής Εκπαιδεύσεως (Εκ
κλησιαστικό Λύκειο Βόλου) και Χοράρχης της 
Βυζαντινής Χορωδίας Βόλου. Διδάχθηκε την 
βυζαντινή μουσική από τον Μαν. Χατζημάρκο* 
και είναι πτυχιούχος και διπλωματούχος βυζαν
τινής μουσικής του Ελληνικού Ωδείου Αθηνών. 
Έχει εκδόσει θεωρητικό βυζαντινής μουσικής 
με τον τίτλο Νέα Κρηπίδα και έχει μελό- ποιήσει 
10 Παρακλητικούς Κανόνες Αγίων.

Ο. ΤΟΛΙΚΑ: ΕΠΙΤΟΜΟ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
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1864, σε Μουσική Ανθολογία.Μελέτιος ο Αρχιμανδρίτης. (19ος αι.)

Κύπριος Ιερέας και μουσικός, ο οποίος 
εστάλη γύρω στο 1818 στην Κωνσταντι

νούπολη, από τον Αρχιεπίσκοπο Νέας 
Ιουστινιανής και πόσης Κύπρου Κυπριανό, για 
να διδαχθεί τη νέα μέθοδο της βυζαντινής 
μουσικής από τους τρεις διδασκάλους' τον 
Χρύσανθο Προύσσης*, τον Γρηγόριο Λευίτη* 
και τον Χουρμούζιο τον Χαρτοφύλακα*. Όταν 
το 1821 επέστρεψε στην Κύπρο, εγκαταστά
θηκε στη Λάρνακα και δίδαξε το νέο σύστημα 
σε πολλούς μαθητές.

Μελέτιος ο Βατοπεδινός. (18ος αι.).

Ηγούμενος της Μονής Βατοπεδίου του 
Αγίου Όρους, με πρωτοβουλία του οποί

ου ιδρύθηκε, το 1748, η «Σχολή Αθωνιάς»*.

Μελέτιος ο Βλαστός. (16ος αι.).

Ιερομόναχος και λόγιος, δάσκαλος του 
Κυρίλλου Α' Λουκάρεως. Έγραψε ύμνους 

και επιγράμματα.

Μελέτιος ο Γεωγράφος. (1661 -1714).

Λόγιος, κληρικός και συγγραφέας (κατά 
κόσμον, Μιχαήλ Μήτρου), από τα Ιωάννι

να. Σπούδασε στην Ιταλία, όπου επιδόθηκε 
στη μελέτη των φυσικών επιστημών και στη 
φιλοσοφία. Κατόπιν δίδαξε στο ελληνικό 
γυμνάσιο της Βενετίας και στη Σχολή του 
Επιφανίου, στα Ιωάννινα. Το 1692 χειροτονή
θηκε Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Άρτης, με 
έδρα την Αρτα, αλλά κατηγορήθηκε ότι συνω
μοτούσε εναντίον των Τούρκων και αναγκά
στηκε να καταφύγει στη Βενετοκρατούμενη 
Ναύπακτο (1696 - 1699). Από το 1703 έως το 
θάνατό του ήταν Μητροπολίτης Αθηνών. 
Ανάμεσα στα πολλά επιστημονικά συγγράμ- 
ματά του, αναφέρονται η Εκκλησιαστική Ιστο
ρία (3 τόμοι, 1783) και η Γεωγραφία (3 τόμοι, 
1728), για την οποία είναι περισσότερο γνω
στός.

Μελέτιος ο Σισανίου. (; - 1864)

Μητροπολίτης Σισανίου, λόγιος και μουσι
κός από τη Σμύρνη. Τα μουσικά του έργα 

εκδόθηκαν από τον Αβραάμ Θεοχαρίδη το

Μέλισμα.

Εκτεταμένο μελωδικό τμήμα της βυζαντι
νής μουσικής, ιδιαίτερα εκφραστικό, το 

οποίο ψάλλεται πάνω σε μια συλλαβή του κει-

Μελισσάρης, Γιάννης.

Σύγχρονος Πρωτοψάλτης στον I. Ναό Αγίων 
Θεοδώρων της I. Μητροπόλεως Αταλάν

της και διευθυντής πολυφωνικής Χορωδίας με 
την οποία έχει εμφανισθεί σε πολλές 
συναυλίες. Πρόεδρος του Σωματείου Ιεροψαλ
τών Βοιωτίας «Όσιος Λουκάς ο Στειριώτης».

Μελισσόπουλος, Μιχαήλ. (19ος - 20ός αι.).

Αναφέρεται (1875) ως Πρωτοψάλτης στον 
I. Ναό Αγίου Σπυρίδωνος Πειραιώς, π.σ.δ.

Μελοποιϊας Εκκλησιαστικής, Είδη.

Τα είδη της εκκλησιαστικής μελοποιίας 
είναι: το ειρμολογικόν*, το στιχηραρικόν* 

και το παπαδικόν*.

Μελοποιίας Στάδια.

Ημελοποίία, ως έργο τεχνικό, ακολουθεί 
ορισμένα στάδια που είναι: 

α) η «μελέτη» του υπό μελοποίηση ύμνου, 
σκοπός της οποίας είναι να βρει ο μουσικός 
το ιδιαίτερο «ήθος» του ύμνου και, ανάλογα 
με αυτό, να καθορίσει το μέλος που του ται
ριάζει' να καθορίσει επίσης τον ήχο, το είδος 
(ειρμολογικό, στιχηραρικό ή παπαδικό), την 
χρονική αγωγή και τον ρυθμό' 
β) η πρώτη «κατάστρωση» του μέλους, με 
βάση τους κανόνες που διέπουν την βυζαντι
νή εκκλησιαστική μουσική' 
γ) η «επεξεργασία» του παραχθέντος μέλους, 
με την οποία ο μελοποιός αναθεωρεί το έργο 
του από κάθε άποψη, προσπαθώντας να του 
δώσει τελειότερη μορφή και 
δ) η «δοκιμή», δηλαδή η μουσική εκτέλεση 
του παραχθέντος μέλους.
Κατά τον Χρύσανθο Προύσσης*, οι αρχαίοι 
είχαν τρία μέρη μελοποιίας: την Λήψιν*, την 
Μίξιν* και την Χρήσιν*.

μένου.
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Μέλος

Μέλος.

Στη βυζαντινή μουσική, όρος συνώνυμος 
με την μελωδία. Το φωνητικό μέλος σε 

συνδυασμό με τον λόγο μας δίνει το εκκλη
σιαστικόν άσμα δηλ. τον Βυζαντινό Ύμνο.
Το μέλος χωρίζεται σε τρεις κατηγορίες: α) 
το ειρμολογικόν*, β) το στιχηραρικόν* ή στι- 
χεραρικόν* και γ) το παπαδικόν*.

Μέλος έμμετρον.

Κατά τον Χρύσανθο Προύσσης*, έμμετρον 
ονομάζεται το μέλος εκείνο του οποίου οι 

χαρακτήρες της μελωδίας χωρίζονται με κάθε
τες γραμμές, που περικλείουν μελωδία τόσων 
χρόνων, όσους περιέχει το μέτρο.

Μέλος έρρυθμον.

Κατά τον Χρύσανθο Προύσσης* έρρυθμον 
ονομάζεται το μέλος εκείνο του οποίου οι 

φθόγγοι της μελωδίας έχουν την ίδια τάξη 
που έχουν και οι χρόνοι του ρυθμού.

Μελουογία ή ΜελοποιΓα.

Η σύνθεση εκκλησιαστικών ποιημάτων ή 
μουσικής.

Μελουργός ή Μελοποιός ή Μελωδός.

Ο συνθέτης εκκλησιαστικών ποιημάτων ή 
μουσικής για τα ποιήματα αυτά π.χ. («Ρω

μανός ο Μελωδός*»).

Μέλπω.

Τραγουδώ, υμνώ. Επίσης: δοξάζω ή εορτά
ζω με τραγούδι.

Μελχισεδέκ ο εκ Ραιδεστού. (16ος - 17ος 
αι.).

Επίσκοπος Ραιδεστού και μελουργός, ο 
οποίος έγραψε αργή δοξολογία σε ήχο Α, 

τετράφωνη.

Μελωδικοί θέσεις.

Οι μελωδικές γραμμές οι οποίες χρησιμο
ποιούνται συχνά στα μέλη ενός ήχου, 

δείχνοντας με εκφραστικότητα την μελωδική 
ποιότητα του ήχου. Υπάρχουν πολλές και 
ευδιάκριτες θέσεις σε κάθε ήχο, εκτενείς ή

Μένεγας

σύντομες. Οι σύντομες θέσεις είναι στα 
σύντομα μέλη και διακρίνονται για την απλό
τητά τους, ενώ στα αργά μέλη είναι περισσό
τερο εκτενείς και σύνθετες. Σε ήχους του 
αυτού γένους, παρατηρούνται πολλές φορές 
όμοιες μελωδικές θέσεις.

Μελωδική έκτασις.

Η περιοχή των φθόγγων, βαρυτέρων και 
οξυτέρων, μέσα στην οποία κινείται, κατά 

το πλείστον, το μέλος του ήχου. Είναι δηλ. το 
μεγαλύτερο όριο των αναβάσεων και καταβά
σεων, τις οποίες χρησιμοποιεί συνήθως κάθε 
ήχος.
Επειδή η βυζαντινή μουσική είναι φωνητική 
και όχι οργανική, η έκταση των ήχων δεν 
εξέρχεται σχεδόν ποτέ από τα όρια της δις 
διαπασών κλίμακος. (Βλέπε λ. Φωνές - Έκτα
ση φωνών).
Πολλές φορές το μέλος ενός ήχου δεν χρη
σιμοποιεί την συνήθη του έκταση αλλά περιο
ρίζεται σε μικρότερη περιοχή τόνων, π.χ. 
δύο, τεσσάρων, πέντε κ.λπ. Στην περίπτωση 
αυτή ο ήχος χαρακτηρίζεται ως «δίφωνος», 
«τετράφωνος», «πεντάφωνος» κ.λπ.

Μεμβρανόφωνα.

Κατηγορία μουσικών οργάνων, στα οποία ο 
ήχος παράγεται από μια πολύ τεντωμένη 

μεμβράνη, όπως είναι το νταούλι*, το 
τουμπί*, το ντέφι* κ.ά. Οι άλλες κατηγορίες 
των οργάνων είναι τα: αερόφωνα*, ιδιόφωνα* 
και χορδόφωνα.*

Μένεγας, Ευάγγελος. (Κουμέικα Σάμου, 1953 -).

Πρωτοψάλτης στον I. Ναό Αγίου Δημητρί- 
ου Αμπελοκήπων, από το 1981, οπότε και 

διαδέχθηκε τον Θρ. Στανίτσα*. Υπηρέτησε 
στους I. Ναούς Αγίου Αθανασίου Θησείου, 
Αγίου Γεωργίου Ταύρου, Αγίας Βαρβάρας 
Αργυρουπόλεως, Αγίας Τριάδος Βύρωνος και 
στην I. Μονή Πεντέλης. Τα πρώτα μαθήματα 
βυζαντινής μουσικής έλαβε σε ηλικία 16 ετών, 
από τον κληρικό π. Γεώργιο Πατσούλη και 
στη συνέχεια από τον Θεόδωρο Χατζηθεο- 
δώρου*. Αργότερα φοίτησε στο Ωδείο του 
Πειράίκού Συνδέσμου, από όπου το 1973
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έλαβε το πτυχίο του Ιεροψάλτου. Φοίτησε 
επίσης στο «Ωδείο Πειραιώς - Ν. Τσιγγού- 
λης», από όπου το 1991 έλαβε δίπλωμα της 
βυζαντινής μουσικής. Συμμετείχε στη Χορω
δία του Θρ. Στανίτσα, μετά το θάνατο του 
οποίου κατάρτισε ο ίδιος Βυζαντινό Χορό 
από μαθητές του Στανίτσα και έδωσε συ
ναυλία στη μνήμη του (Αίθουσα Αρχαιολογι
κής Εταιρείας - Ομιλητής Γ. Αγγελινάρας*). 
Το Μάρτιο του 1992 ίδρυσε το Μουσικό Σύλ
λογο «Βυζαντινή Ψαλτική Παράδοση».

Μεντάκης, Αναστάσιος (Τάσος). (1964 -).

Πρωτοψάλτης I. Ναού Ευαγγελίστριας Πει
ραιώς και Καθηγητής βυζαντινής και ευρω

παϊκής μουσικής. Φοίτησε στην Αθωνιάδα Σχο
λή* και στη συνέχεια στο Ωδείο «Νίκος 
Σκαλκώτας», από όπου έλαβε δίπλωμα βυζαντι
νής μουσικής (1986), πτυχίο αρμονίας (1987), 
αντίστιξης (1990) και συνεχίζει σπουδές φού
γκας. Παίζει επίσης πιάνο και αρμόνιο. Από το 
1988 εργάζεται ως Καθηγητής στο ανωτέρω 
Ωδείο, τόσο στο Κεντρικό (Ανω Πατήσια) όσο 
και στο Παράρτημά του (Κάτω Πατήσια). Διδά
σκει επίσης μουσική στα Εκπαιδευτήρια «ΔΟΥ
ΚΑ». Είναι μέλος της «Ελληνικής Βυζαντινής 
Χορωδίας» και διευθύνει ο ίδιος τή Χορωδία του 
I. Ναού Ευαγγελίστριας Πειραιώς (Νεανική και 
Παιδική). Συνεργάζεται με το Ραδιοφωνικό 
Σταθμό της Πειραικής Εκκλησίας ως παραγω
γός των εκπομπών «Βυζαντινοί Μελουργοί» και 
«Λίγη ώρα με Βυζαντινούς Εκκλησιαστικούς 
Ύμνους», και είναι συγγραφέας μουσικής στή
λης του περιοδικού «Πειραϊκή Εκκλησία - Πει- 
ραϊκά νειάτα».

Μερικοί.

Ονομασία των.σημείων «δίεσις» και «ύφε- 
σις», που οφείλεται στο ότι ισχύουν «με

ρικώς» δηλ. για ένα μόνο φθόγγο, χωρίς να 
ζητούν «λύση» από άλλο σημείο ούτε να 
δημιουργούν «δέση» (δέσμευση).

Μέση.

Ονομασία της περιοχής των μέσων φθόγ
γων (Ζω, Νη, πα, βου, γα, δι, κε). Η μελω

δία που εκτείνεται στους μέσους φθόγγους 
λέγεται «μεσοειδής». Οι άλλες δύο περιοχές 
των φθόγγων είναι η νήτη* και η υπάτη*. 
Σύμφωνα με άλλους συγγραφείς, μέση ονομά
ζεται η δεύτερη κλίμακα της τρις διαπασών*.
(2) Βλέπε λ. Χρονικής αγωγής είδη και 
σημεία.

Μεσολογγίτης, Κλεάνθης. (1862 -1935).

Κύπριος Πρωτοψάλτης και μουσικοδιδά
σκαλος, το οικογενειακό όνομα του οποί

ου ήταν Βλαχογιάννης. Το Μεσολογγίτης 
οφείλεται στην καταγωγή του παππού του. 
Σπούδασε στην Κωνσταντινούπολη, κοντά 
στον Γεώργιο Ραιδεστηνό* 2ο και για λίγα 
χρόνια έψαλλε στον Αγιο Γεώργιο της Σμύρ
νης. Το 1892 διορίστηκε Πρωτοψάλτης στον 
Άγιο Λάζαρο Λάρνακος (γενέτειράς του), 
όπου έψαλλε επί 42 έτη, και για μερικά έτη 
στο Ναό της Φανερωμένης Λευκωσίας. Εψαλ
λε σύμφωνα με το «Πατριαρχικόν Ύφος»* και 
ανέδειξε πολλούς μαθητές.

Μεσολωράς, Ιωάννης.

Σύγχρονος Πρωτοπρεσβύτερος από τα 
Φραγκάτα της Κεφαλλονιάς. Σπούδασε 

θεολογία και μουσική στην Αθήνα και έχει 
κάνει διδακτορικές σπουδές στην Αγγλία. 
Διδάσκει μουσική στη Σχολή Εκκλησιαστικής 
Μουσικής «Γεώργιος Σολο(ω)μός» και εφη
μερεύει στον Αγιο Σπυρίδωνα Αργοστολιού.

Μεσονυκτικόν.

Η εκκλησιαστική ακολουθία που τελείται τα 
μεσάνυχτα, πριν από τον Όρθρο. Υπάρ

χουν δύο μεσονυκτικά, ένα για την Κυριακή 
και ένα για τις υπόλοιπες ημέρες της εβδομά
δας.

Μεσόφωνος.
Βλέπε λ. Φωναί, Εκτασις φωνών.

Μεσσάρης, Παναγής.

Σύγχρονος μουσικός από την Κεφαλλονιά, 
η Χορωδία του οποίου προσφέρει πολλά 

στην ψαλτική έκφραση του νησιού.
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Μεταβολή. Μεταβολή ρυθμού.

Η μετατροπία· η αλλαγή κατά τη διάρκεια ΤΓ"τη βυζαντινή μουσική, η μεταβολή του 
μιας μελωδίας ως προς το γένος, το ^.ρυθμού είναι περίπτωση σπάνια και μπο-
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σύστημα, το ήθος, τον ρυθμό κ.λπ.

Μεταβολή αγωγής.

Στην πορεία ενός μέλους, μεταβολή αγω
γής (χρονικής) είναι η μετάβαση από το 

αργό στο ταχύ ή το αντίστροφο.
Η μεταβολή αυτή παρασημαίνεται με το 
σημείο της νέας αγωγής, την οποία ακο
λουθεί το μέλος.

Μεταβολή ήθους.

Στην πορεία ενός μέλους, μεταβολή ήθους 
είναι η μετάβαση από το πανηγυρικό και 

χαρμόσυνο το πένθιμο και κατανυκτικό ή το 
αντίστροφο.

Μεταβολή κατά γένος.

Στην πορεία ενός μέλους, μεταβολή κατά 
γένος είναι η μετάβαση από ένα γένος 

στο άλλο. Η μεταβολή αυτή παρασημαίνεται 
με τις φθορές.

Μεταβολή κατά σύστημα.

Στην πορεία ενός μέλους, μεταβολή κατά 
σύστημα είναι η μετάβαση από ένα σύστημα 

σε άλλο (οκτάχορδο, πεντάχορδο ή τετράχορ
δο). Τη μεταβολή αυτή προκαλούν οι φθορές.

Μεταβολή κατά τόνον.

Στην πορεία ενός μέλους, μεταβολή κατά 
τόνον είναι η μετάβαση από ένα τόνο σε 

άλλον, ενώ το γένος παραμένει το ίδιο. Η 
μεταβολή αυτή γίνεται, όταν η φθορά του 
γένους τεθεί όχι στο φυσικό της φθόγγο 
αλλά σε άλλον.
Η κατά τόνον μεταβολή λέγεται και «μετάθε- 
σις».

Μεταβολή κατ’ ήχον.

Στην πορεία ενός μέλους, μεταβολή κατ’ 
ήχον είναι η μετάβαση από ένα ήχο σε 

άλλον, είτε του ιδίου γένους είτε άλλου. Η 
μεταβολή αυτή παρασημαίνεται με τις φθο
ρές.

ρεί να βρεθεί σε κρατήματα αργών μαθημά
των, τα οποία συνηθίζουν πολλοί να ψάλλουν 
με τρίσημο ρυθμό. Έτσι η χρονική αγωγή από 
μέτρια γίνεται ταχεία και από τους ποσοτι
κούς χαρακτήρες, οι μονόχρονοι εκτείνονται 
σε δίχρονους ή κρατούν τον ένα χρόνο, ενώ 
οι δίχρονοι γίνονται τρίχρονοι και αποτελούν 
τρίσημους πόδες. Ανάλογα εκτείνονται οι 
χαρακτήρες που κρατούν περισσότερο από 
δύο χρόνους. Τη ρυθμική αυτή μεταβολή 
μερικοί την παρασημαίνουν με σημεία χρονι
κής αγωγής.

Μεταγραφή.

Η μεταφορά ενός μέλους από την παλαιό- 
τερη παραση μαντική στη νέα μουσική 

σημειογραφία.

Μετάθεσις.
Βλέπε λ. Μεταβολή κατά τόνον.

Μετάνοια.

Ενα από τα μυστήρια της χριστιανικής θρη
σκείας (λέγεται και Εξομολόγησις), που 

συνίσταται στην συναίσθηση των αμαρτημά
των και των ηθικών παραβάσεων και στην επί
κληση του ελέους του Θεού με ειλικρινή 
μεταμέλεια και απόφαση αποχής από αυτά.
(2) Γονάτισμα με κλίση της κεφαλής προς το 
έδαφος -  εκδήλωση προσευχής και μεταμέ
λειας.

Μετάφρασις των Εβδομήκοντα.
Βλέπε λ. Παλαιά Διαθήκη.

Μετάφρασις.
Το ίδιο με τη Μεταγραφή*.

Μετρία.
Βλέπε λ. Χρονικής αγωγής είδη και σημεία. 

Μετρική.

Η επιστήμη του μέτρου*. Δεν πρέπει να 
συγχέεται με τη ρυθμική*, της οποίας το
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Μετρική

πλαίσιον είναι γενικότερο και πλατύτερο. 

Μέτρον (ή Πους*).

Μέτρα είναι μικρά συμμετρικά σύνολα που 
αποτελούνται από δύο, τρεις ή τέσσερις 

χρόνους (χρονικές μονάδες). Διακρίνονται 
σε απλά και σύνθετα μέτρα.
Απλά είναι τα: δίσημο*, τρίσημο* και τετράση
μο* και σύνθετα τα: τετράσημο, πεντάσημο*, 
εξάσήμο*, επτάσημο*, οκτάσημο* και εννεά- 
σημο*.

Μέτρον ελλιπές.

Το αρχικό μέτρο ενός μελουργήματος, 
όταν από αυτό λείπουν ένας ή περισσότε

ροι χρόνοι.

Μετρονόμος.

Συσκευή για τη μέτρηση της ρυθμικής αγω
γής ενός μουσικού κομματιού. Αποτελεί

ται από ένα κουτί σε σχήμα πυραμίδας, μέσα 
στο οποίο ένας ωρολογιακός μηχανισμός 
θέτει σε κίνηση ένα εκκρεμές. Το εκκρεμές 
αυτό έχει στο κάτω μέρος ένα σταθερό και 
στο πάνω ένα κινητό βάρος, το οποίο κινού
μενο κατά μήκος της ράβδου του εκκρεμούς, 
μεταβάλλει το ρυθμό των ταλαντώσεων. Ο 
αριθμός των κινήσεων, που εκτελεί το εκκρε
μές, αναγράφεται σε μια κλίμακα τοποθετημέ
νη πίσω από το εκκρεμές.
Η αρχή της λειτουργίας του μετρονόμου, 
βασίζεται σε ειδικά χρονόμετρα που επινοή
θηκαν τον 17ο αιώνα.

Μετροφωνία.

Η εκτέλεση ενός μουσικού άσματος, κατά 
την οποία λαμβάνονται υπ’ όψη μόνον οι 

έμφωνοι χαρακτήρες. Η «κατά μετροφωνίαν» 
εκτέλεση του άσματος ήταν σε χρήση από 
τους παλαιούς βυζαντινούς.

Μήλας, Κωνσταντίνος.

Σύγχρονος Ιεροψάλτης από την Κωνστα
ντινούπολη, όπου έψαλλε σε αρκετούς 

ναούς περιφέρειας Γαλατά και Υψωμαθείων, 
κυρίως στη Θεία Ανάληψη. Υπήρξε μέλος της 
Μεγάλης Χορωδίας υπό τον Κ. Πρίγγο* και

Μήτρου

0ρ. Στανίτσα* και Πρόεδρος του Συνδέσμου 
Μουσικοφίλων στην Κωνσταντινούπολη. Το 
1964 ήλθε στην Αθήνα, αλλά λόγοι υγείας 
τον ανάγκασαν να εγκαταλείψει το Αναλόγιο.

Μήλιος, Κωνσταντίνος. (20ός αι.).

Ιεροψάλτης, μαθητής του Θεοδ. Γεωργιά- 
δου* στην Κωνσταντινούπολη. Υπηρέτησε 

για αρκετά χρόνια στον I. Ναό Ευαγγελί
στριας Περιστεριού.

Μηλιώνης, Σώζων. (Μεσολόγγι, 1899 -1983).

Φαρμακοποιός, ο οποίος περισσότερα από 
εξήντα χρόνια της ζωής του τα πέρασε 

στο Αναλόγιο του Αγίου Σπυρίδωνος Μεσο
λογγίου, ψάλλοντας πλάι σε σημαντικούς 
Πρωτοψάλτες, όπως οι Κ. Αθήνης*, Γ. Καπ- 
πές*, Λέων. Αθανασίου*, Αντ. Λεονάρδος* 
κ.ά. Τη θέση αυτή δεν εγκατέλειψε ούτε όταν 
εξελέγη Δήμαρχος (1975 -1978).

Μηναίον (άλλως Μηνολόγιον).

Λειτουργικό βιβλίο της Ορθοδόξουν Εκκλη
σίας, το οποίο περιλαμβάνει τις ακολουθίες 

(Εσπερινό και Όρθρο) των Αγίων, που γιορτά
ζουν κάθε μέρα και τις ακολουθίες των Δεσπο- 
τικών και Θεομητορικών εορτών.

Μηνάς ο Καλλικέλαδος.

Μάρτυς, που άκμασε κατά τα τέλη του 3ου 
αιώνα, επί Μαξιμιανού. Η μνήμη του εορ

τάζεται στις 10 Δεκεμβρίου.

Μηνιάτης, Ηλίας. (1669 -1714).

Κεφαλλήνιος μουσικός, ένας από τους μεγα
λύτερους ιεροκήρυκες που ανέδειξε η Ελ

λάς κατά τον 17ο αιώνα. Σπούδασε στη Βενετία 
και δίδαξε όχι μόνον από τον άμβωνα, αλλά και 
από την διδασκαλική έδρα στη Βενετία, Κεφαλ- 
λονιά, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Βουκουρέστι και 
Κωνσταντινούπολη. Το 1711 χειροτονήθηκε 
Επίσκοπος Καλαβρύτων όπου και έζησε έως το 
τέλος της ζωής του.

Μήτρου, Δημήτριος. (20ός αι.).

Πρωτοψάλτης καλλιφωνότατος και διαπρε
πέστατος μουσικός. Υπηρέτησε στους I.
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Ναούς Αγίου Νικολάου (Μητροπολιτικός) 
Βόλου, Αγίου Νικολάου Πατρών και Αγίου 
Δημητρίου Αγρίνιου. Δίδαξε βυζαντινή μουσι
κή σε πλείστους μαθητές.

Μητροφάνης ο Σμύρνης. (19ος αι.)

Επίσκοπος Σμύρνης, που έγραψε τους 
Τριαδικούς Κανόνες της Οκτωήχου, 

ασματικούς κανόνες που περιέχονται στα 
Μηναία, και παρακλητικούς κανόνες στη Θεο
τόκο, ονομαζόμενος γι’ αυτό Θεοτοκαριο- 
γράφος.

Μικέδης, Ιωάννης. (Αρμόλια Χίου, 1894 - 
1967).

Ιεροψάλτης, που υπηρέτησε στον Καθεδρι
κό Ναό Αγίου Γεωργίου Βροντάδου Χίου, 

από το 1946 έως το 1962. π.σ.δ.α.

Μικραγιαννανίτης, Γεράσιμος.
Βλέπε λ. Γ εράσιμος ο Μικραγιαννανίτης.

Μικτά χρονικά σημεία.

Σημεία της παρασημαντικής*, τα οποία 
ενεργούν ως προσθετικά και ως πλασμα

τικά. Αυτά είναι: Αργόν, Δίαργον (Ημιόλιον), 
Τρίαργον κ.λπ.

Μικτή Χορωδία Αγίων Πάντων Καλλιθέας.
Βλέπε λ. Χορωδία Αγίων Πάντων Καλλιθέας, 
Μικτή.

Μικτή Χορωδία Ιερού Ναού Αγίου Σπυρίδω
νος Παγκρατίου.
Βλέπε λ. Χορωδία Ιερού Ναού Αγίου Σπυρί
δωνος Παγκρατίου, Μικτή.

Μικτόν μέλος.

Το μέλος στο οποίο αναμιγνύονται δύο ή 
τρία γένη.

Μικτόν σύστημα.

Το σύστημα στο οποίο και τα δύο τετρά
χορδα, συνημμένων και διαζευγμένων, 

συνδυάζονται.

Μικτός Εκκλησιαστικός Χορός.
Βλέπε λ. Σταματιάδης, Σταμάτιος.

Μίλησης, Παναγιώτης. (20ός αι.).

Αναφέρεται (1963) ως Πρωτοψάλτης Αγίου 
Διονυσίου Αρεοπαγίτου (Σκουφά) Αθή

νας. π.σ.δ.α.

Μίμαρος, Νικόλαος. (Πυραμά Χίου, 1960 - ).

Πρωτοψάλτης στον I. Ναό Κοιμήσεως της 
Θεοτόκου Καρυών Χίου, από το 1991. 

Έλαβε τα πρώτα μαθήματα από τον πατέρα 
του, που ήταν Πρωτοψάλτης, και συνέχισε 
στη Σχολή Βυζαντινής Μουσικής της I. 
Μητροπόλεως Χίου, από όπου αποφοίτησε 
το 1990. Συνεχίζει ωστόσο να μαθητεύει 
κοντά στον Ν. Χατζησταμάτη*.
Εχει εμφανισθεί σε ραδιοφωνικούς σταθμούς 
της νήσου, παρουσιάζοντας εκπομπές σχετι
κές με τη βυζαντινή μουσική μας παράδοση.

Μίξις.

Κατά τον Αριστ. Κοιντιλιανό* και κατά τον 
Χρύσανθο Προύσσης*, Μίξις ήταν ένα 

από τα τρία μέρη της μελοποίίας των αρχαί
ων (τα άλλα δύο ήταν η Λήψις* και η Χρήσις*), 
με την οποία ο μελοποιός προσάρμοζε μετα
ξύ τους τους φθόγγους, τους τόπους της 
φωνής και τους ήχους.

Μιοτέλης, Γεώργιος.

Σύγχρονος Ιεροψάλτης, καταγόμενος από 
τα Υψωμαθειά Κωνσταντινουπόλεως, μα

θητής των Γ. Τσαούση* και Νικ. Αναστασιά- 
δου*. Ιδρυτικόν Μέλος της Χορωδίας του 
Τσαούση, με την οποία έψαλλε στον I. Ναό 
Αγίου Κωνσταντίνου Υψωμαθείων. Το 1964 
ήλθε στην Αθήνα και υπηρέτησε στους I. 
Ναούς Αγίας Αννης Ταύρου και Αγίας Ευφη
μίας Νέας Χαλκηδόνος. Συνέβαλε στην επα
νίδρυση της Χορωδίας του Τσαούση στην 
Αθήνα και υπήρξε βασικό μέλος της.

Μισαηλίδης, Μισαήλ. (19ος - 20ός αι.).

Μουσικός από τη Σμύρνη, μαθητής του 
Θεοδώρου Φωκαέως* και του Ιωάννου 

Βυζαντίου*. Ασχολήθηκε με τη μουσική των 
αρχαίων Ελλήνων και έγραψε «Δοκίμιον 
μουσικής θεωρίας». Υπό την προεδρία του 
ιδρύθηκε, το 1903, ο «Εκκλησιαστικός Μουσι
κός Σύλλογος*» Ιεροψαλτών Σμύρνης.
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Μιχαήλ, Κυριάκος. (20ός αι.).

Μουσικός και Πρωτοψάλτης Χαρδακιωτίσ- 
σης Κυθραίας (Κύπρος), π.σ.δ.α.

Μιχαήλ, Σάββας. (20ός αι.).

Ιεροψάλτης στο Καλό Χωρίο Λάρνακος. 
π.σ.δ.α.

Μιχαήλ, Στέφανος. ( ; -1864).

Λαμπαδάριος της Μεγάλης Εκκλησίας, 
μαθητής του Χουρμούζιου Χαρτοφύλα- 

κος*. Ερμήνευσε τα συστήματα της αραβο- 
περσικής μουσικής και τα συνέκρινε με τα 
συστήματα της βυζαντινής. Το 1850 εξέδωσε 
«Πανδέκτην» ποιημάτων αρχαίων ποιητών. 
Μετέφερε στην παρασημαντική τα έργα του 
Θεοδώρου Φωκαέως*.

Μιχαήλ, Χαρίτων. (Κύπρος, 1965 - ).

Δ ιάκονος, πτυχιούχος της Θεολογικής 
Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Χει

ροτονήθηκε το 1980 και υπηρετεί ως κληρι
κός στην I. Μητρόπολη Νικοπόλεως ενώ ανή
κει ως μοναχός στην I. Μονή Προφήτου 
Ηλιού Πρεβέζης. Παρακολούθησε μαθήματα 
βυζαντινής μουσικής στις Σχολές «Εθνικής - 
Βυζαντινής Μουσικής» Σίμ. Καρά* και Γεωργ. 
Τσατσαρώνη* - Φ. Κετσετζή* στην Αθήνα. 
Από το 1985 διδάσκει στη Σχολή Βυζαντινής 
Μουσικής I. Μητροπόλεως Νικοπόλεως και 
Πρεβέζης.

Μιχαηλίδης, Λουκάς. (1915-).

Κύπριος μουσικός, μαθητής του Θεοδού- 
λου Καλλινίκου*. Το 1936 μετέβη στην 

Αγγλία και ανέλαβε καθήκοντα Ιεροψάλτου 
στον Καθεδρικό Ναό της πόλεως Κάρντιφ. 
Έπειτα από πολλά χρόνια, ανέλαβε καθήκον
τα στον I. Ναό της πόλεως Μπρίστολ, όπου, 
γύρω στο 1968, χειροτονήθηκε Ιερέας και 
μετά από λίγα χρόνια, Οικονόμος.

Μιχαηλίδης, Πέτρος. (19ος - 20ός αι.).

Αναφέρεται ως Ιεροψάλτης (1888). της 
Ελπίδος Κοντοσκαλίου (Κωνσταντινού

πολη). π.σ.δ.

Μιχαηλίδης, Σόλων. (Λευκωσία, 1905 - Αθή
να, 1979).

Συνθέτης, διευθυντής ορχήστρας και 
μουσικολόγος, που σπούδασε στο Λονδί

νο (Trinity College of Music ) και στο Παρίσι 
(Ecole Normale και Schola Cantorum). Εκτός 
από τη μεγάλη δράση του ως μουσικοδιδα- 
σκάλου και διευθυντού ορχήστρας, ο Μιχαη
λίδης έχει δημοσιεύσει βιβλία και μουσικολο- 
γικές μελέτες σε ελληνικά, αγγλικά και 
γαλλικά περιοδικά, συνέγραψε το δίτομο 
έργο Αρμονία της συγχρόνου μουσικής, και 
την Εγκυκλοπαίδεια της αρχαίας ελληνικής 
μουσικής, ενώ παράλληλα ήταν μουσικός 
συνεργάτης της αγγλικής εγκυκλοπαίδειας 
«Grove». Εγραψε έργα για ορχήστρα (ανάμε
σα στα οποία: Δύο βυζαντινά σκίτσα, Δύο 
βυζαντινά αφιερώματα, Αρχαϊκή σουίτα κ.ά.), 
όπερα, έργα για πιάνο, για άρπα, τραγούδια 
κ.ά., πολλά από τα οποία έχουν παιχθεί και 
έξω από την Ελλάδα. Εχει λάβει πολλές δια
κρίσεις.

Μιχαηλίδης, Τιμολέων. (20ός αι.).

Αναφέρεται, στα μέσα του αιώνα, ως Πρω
τοψάλτης στον Μητροπολιτικό Ναό 

Αμφίσσης και μουσικοδιδάσκαλος, π.σ.δ.α.

Μιχαήλ ο Αινίτης (ή Μουλτανάς). (19ος αι.)

Μουσικός από τον Αίνο. Ανάμεσα στα 
έργα του σώζεται ένα αργό κεκραγάριο 

σε ήχο Β που φέρει την επιγραφή: «Κεκραγά- 
ριον αργόν, παρά κυρ Μιχαήλου Αινίτου εξη- 
γηθέν».

Μιχαλάκης, Εμμανουήλ. (Σούδα Χανίων, 
1946 -).

Πρωτοψάλτης στον I. Ναό Αγίου Νεκταρί
ου Σούδας από το 1982, που έλαβε μαθή

ματα βυζαντινής μουσικής από τον Ιωάννη 
Ταβουλάρη*.

Μιχαλακόπουλος, Τέλης. (Αίγιο, 1932 -).

Πρωτοψάλτης στον I. Ναό Αγίου Αθανασί
ου Αίγιου, που μαθήτευσε κοντά στον 

Πρωτοψάλτη Δημήτριο Μαυρόπουλο* και στη
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συνέχεια φοίτησε στο Εθνικό Ωδείο (παράρ
τημα Αίγιου), από όπου έλαβε πτυχίο βυζαντι
νής μουσικής το 1957. Μέλος του Συλλόγου 
Ιεροψαλτών Αιγιαλείας και της Χορωδίας του 
ιδίου Συλλόγου, του οποίου υπήρξε πρώτος 
Πρόεδρος από την ανασύστασή του έως το 
1984.

Μιχαλάς, Αναστάσιος.

Σύγχρονος Πρωτοψάλτης στον I. Ναό των 
Ταξιαρχών Αιτωλικού, γιός του Γ. Μιχαλά*.

Μιχαλάς, Γεώργιος. (Αιτωλικό, 1895 -1966).

Πρωτοψάλτης, που υπηρέτησε στους I.
Ναούς Ταξιαρχών (1932 - 1946) και Αγίου 

Δημητρίου (1947 -1948) Αιτωλικού. Έλαβε τα 
πρώτα μαθήματα βυζαντινής μουσικής από 
τον πατέρα του, που ήταν Ιερέας, αλλά 
συστηματικότερα την διδάχθηκε από τον 
Δη μ. Κ ορδορούμπα*. Το έργο του συνεχίζει ο 
γιός του, Αναστάσιος Μιχαλάς.*.

Μιχάλης, Απόστολος. (Κάτω Λεχώνια Πηλί- 
ου, 1931 - ).

Πρωτοψάλτης στον I. Ναό Αγίου Γεωργίου 
Αγριός, πτυχιούχος της Σχολής Βυζαντι

νής Μουσικής της I. Μητροπόλεως Δημη- 
τριάδος.

Μιχαλόπουλος, Νίκος.

Π' ρωτοψάλτης που υπηρέτησε στον I. Ναό 
Αγίων Πάντων Σύδνεϋ της Αυστραλίας. 

Συνταξιοδοτείται από ετών.

Μιχόπουλος, Κωνσταντίνος. (Αλμυρός Βόλου, 
1923-).

Ιεροψάλτης στον I. Ναό Αγίου Δημητρίου 
Βόλου, πτυχιούχος της Σχολής Βυζαντινής 

Μουσικής της I. Μητροπόλεως Δημητριάδος.

Μνημόσυνον.

Δέηση υπέρ αναπαύσεως κεκοιμημένου, η 
οποία τελείται σαράντα μέρες μετά τσ 

θάνατό του, συμβολίζοντας την αναμενόμενη 
Ανάσταση. Μνημόσυνο τελείται συνήθως 
στις εννέα μέρες, στις σαράντα, στους έξι 
μήνες και στο χρόνο- αλλά και οποτεδήποτε

θέλουν οι συγγενείς του νεκρού.

Μολπή, (από το μέλπω*).
Τραγούδι, ωδή.

Μοναστηριώτης, Αριστος. (Κέρκυρα, 1876 - 
1949).

Εκκλησιαστικός μελουργός, συνθέτης, 
θεωρητικός της μουσικής, πιανίστας και 

ζωγράφος. Φοίτησε στο «Ωδείο Κερκύρας», 
μετεκπαιδεύτηκε στο Ωδείο «Santa Cicilia» 
της Ρώμης και σπούδασε επίσης ζωγραφική 
στην Αθήνα. Υπηρέτησε επί τριάντα χρόνια 
στην Εμπορική Σχολή Κερκύρας, ως Καθηγη
τής των Καλών Τεχνών, καθώς επίσης ως 
Καθηγητής και Διευθυντής του «Ωδείου Κερ
κύρας*». Το 1901 αναδιοργάνωσε τη «Σχολή 
Ωδικής Ποταμού»* και συγκρότησε τη Χορω
δία της. Έγραψε πολλά χορωδιακά -  κυρίως 
εκκλησιαστικά -  έργα, ένα θούριο, μια μα
ζούρκα («Sympatie») και ένα εμβατήριο. Ανα- 
σύνταξε, διατύπωσε γραπτώς και εναρμόνισε 
την παραδοσιακή κερκυράίκή εκκλησιαστική 
μουσική, αποδίδοντας δύο Λειτουργίες, Δο
ξολογία, Μεγάλο Εσπερινό (του Αγίου Σπυρί
δωνος), Χαιρετισμούς της Θεοτόκου, Νεκρώσι
μη Ακολουθία και πολλά ακόμη εκκλησιαστικά 
τροπάρια σε κερκυραίκό μέλος. Την εργασία 
αυτή καθώς και άλλη μια ανάλογη για την ισραη- 
λιτική εκκλησιαστική μουσική, ανέλαβε ο Μονα
στηριώτης ύστερα από επιθυμία του τότε 
Μητροπολίτου Κερκύρας και Παξών και μετέ- 
πειτα Οικουμενικού Πατριάρχου Αθηναγόρα, σε 
μια προσπάθεια επαναφοράς των πιστών στους 
ναούς τους, δοθέντος ότι, λόγω ακριβώς σοβα
ρής ελλείψεως συστηματικής και μουσικά ανε
πτυγμένης ψαλμωδίας στους Ορθόδοξους 
ναούς, οι πιστοί προσέρχονταν στους Καθολι
κούς, τερπόμενοι από την υπάρχουσα εκεί 
αρμονία.

Μοναχισμός.

Η άρνηση της κοσμικής ζωής και η αφιέρω
ση στη λατρεία του θεού.

Μοναχός, (θηλ. Μοναχή).

Εκείνος που απαρνείται την κοσμική ζωή 
και αφιερώνεται στη λατρεία του θεού,
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για τη σωτηρία της ψυχής.-Λέγεται και 
καλόγηρος ή καλόγερος.

Μονή, (από το μένω).

Η μελωδία που παραμένει σε ένα φθόγ
γο περισσότερο από ένα χρόνο. Η 

εμμονή της φωνής.

Μονή Αγίου Σάββα.
Βλέπε λ. Αγίου Σάββα Μονή - Σαββαΐτες.

Μονή Κρυιττοφέρρης.
Βλέπε λ. Κρυπτοφέρρης (Γκρότταφερράτα) 
Μονή.

Μονή Στουδίου.
Βλέπε λ. Στουδίου Μονή - Στουδίτες.

Μονή Συρακουσών.
Βλέπε λ. Συρακουσών Μονή - Ιταλοέλλη- 
νες.

Μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού, Ο.

Υ μνος γραμμένος από τον Ιουστινιανό 
(άλλοι τον αποδίδουν στους δύο 

ενταφιαστές του Χριστού, Ιωσήφ και Νικό
δημο), που ανήκει στους ύμνους εναντίον 
των αιρετικών. Με τον ύμνο αυτό, η Ε' 
Οικουμενική Σύνοδος καταδίκασε τους 
Ευτυχιανούς, που πίστευαν ότι ο Χριστός 
ήταν απλός γιος της Μαρίας. Ψάλλεται στη 
Θεία Λειτουργία.

Μονοστροφικά.

Τ ροπάρια, που είναι καθορισμένα να 
ψάλλονται από μια μόνο στροφή, δη

λαδή, από ένα μόνο χορό. Στα τροπάρια 
αυτά ανήκουν το Χερουβικό της Προηγια
σμένης «Νυν αι δυνάμεις των ουρανών...», 
ο Χερουβικός Ύμνος της Μεγάλης Πέ
μπτης «Του δείπνου Σου του μυστικού...», 
του Μεγάλου Σαββάτου «Σιγησάτω πάσα 
σαρξ βροτεία...», όλα τα κοινωνικά, τα 
εωθινά και τα δοξαστικά και ο Επιλύχνιος 
Ύμνος «Φως Ιλαρόν...».

Μονόχορδο.

Συσκευή, που χρησιμοποιείται για την 
έρευνα και την απόδειξη των βασικών 

νόμων της ακουστικής. Αποτελείται από μια 
χορδή τεντωμένη πάνω σ' ένα ξύλινο μακρύ 
ηχείο. Ένας κινητός «καβαλλάρης» επιτρέπει 
την τροποποίηση του παλλομένου μήκους της 
χορδής.
Το μονόχορδο εχρησιμοποιείτο πολύ κατά 
την αρχαιότητα και τον Μεσαίωνα.

Μοσκέτος, Δημήτριος. (Μεσολόγγι, 1858 - 
μέσα 20ού αι.).

Πρωτοψάλτης, μαθητής του Ανθιμου του 
Εφεσιομάγνη*. Υπηρέτησε για λίγο διά

στημα στον Μητροπολιτικό Ναό της Πά
τρας και στο Γαλαξείδι. Κυρίως όμως στον I. 
Ναό Αγίας Παρασκευής Μεσολογγίου, όπου 
δίδασκε συγχρόνως την βυζαντινή μουσική 
δωρεάν.
Μελοποίησε πολλά μαθήματα, ακολουθών
τας τη γραμμή του δασκάλου του.

Μοσχιανός, Γεώργιος. (14ος αι.).

Μελωδός, αδελφός του Κωνσταντίνου 
Μοσχιανού*. π.σ.δ.

Μοσχιανός, Κωνσταντίνος ο Λαοσυνόκτης.
(περ. 1310-περ. 1380).

Μελωδός, που έδρασε στην Κωνσταντι
νούπολη τον 14ο αιώνα (κατ’ άλλους τον 

15ο αι.), ίσως στο Ναό της Αγίας Σοφίας.

Μοσχοβίας, Νικόλαος. (19ος - 20ός αι ).

Κύπριος Ιεροψάλτης από τον Άγιο Μέμνο- 
να Βαρωσίων, όπου έψαλλε από το 1904 

έως το 1938. Μαθητής του Στυλιανού 
Χουρμουζίου*, ήταν πιστός εκτελεστής του 
αρχαίου εκκλησιαστικού ύφους.

Μοσχονάς, Ιωάννης. (Περιβόλια Ρεθύμνης, 
1931 -).

Πρωτοψάλτης στον I. Ναό Αγίας Μαγδαλη- 
νής Χανίων, από το 1978, που έλαβε 

μαθήματα βυζαντινής μουσικής από τον Νικ. 
Δασκαλάκη*.

Μονή Ακοιμήτων.
Βλέπε λ. Ακοιμήτων Μονή.

Μονή Εικασίας.
Βλέπε λ. Εικασίας Μονή.
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Μοσχόπουλος, Χαράλαμπος. (1852 -1913).

Ιεροψάλτης και πολυγραφότατος συνθέτης 
από την Κεφαλλονιά, γνώστης της βυζαντι

νής και της ευρωπαϊκής μουσικής.

Μουλίνος, Αρσένιος. (; - 1895).

Ιερομόναχος από την Κεφαλλονιά, σημαντι
κός μουσικοδιδάσκαλος, που σπούδασε 

μουσική στο Άγιον Όρος και στην Κωνσταντι
νούπολη, κοντά στους τρεις διδασκάλους 
της νέας μεθόδου της παρασημαντικής, Γρη- 
γόριο Λευίτη*, Χρύσανθο Προύσσης* και 
Χουρμούζιο τον Χαρτοφύλακα*. Διετέλεσε 
Ιεροψάλτης σε διάφορα μέρη της Ελλάδος 
ενώ τα πολλά μελουργήματά του, που αποτε
λούν 26 τόμους, εξεδόθησαν από τον αδελ
φό του, Θεοφάνη Μουλίνο, αφού προηγουμέ
νως κρίθηκαν άξια εκδόσεως από την Ιερά 
Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος, το 
1899.

Μουντές, Ματθαίος. (19ος αι. - περίοδος 
Κατοχής).

Πρωτοψάλτης στον I. Ναό Παναγίας Ερυ- 
θειανής Χίου, γνωστός ως Ματθαίος ο 

Αναγνώστης (λόγω του τίτλου που έφερε). 
Ιδιαίτερα καλλίφωνος έψαλλε στις πανηγύ- 
ρεις όλων των ναών της Χίου. Σημαντικός 
μουσικοδιδάσκαλος. Μελουργήματά του βρί
σκονται στα χέρια του εγγονού του, καπετά
νιου Ματθαίου Μουντέ, που ζει στη Χίο. 
Εγγονός του είναι, επίσης, ο λογοτέχνης και 
Καθηγητής, Ματθαίος Μουντές (γνωστό 
είναι το ποίημά του «δέηση του Δεκαπενταύ- 
γουστου»),

Μουρκίδης, Μιχαήλ. (19ος - 20ός αι.).

Πρωτοψάλτης και μουσικοδιδάσκαλος από 
τη Μάδυτο, που έψαλλε στους κεντρικό

τερους ναούς της Κωνσταντινουπόλεως στις 
αρχές του αιώνα, (I. Ναός Αγίας Τριάδος 
Πέραν κ.ά.). Ανάμεσα στους μαθητές του: ο 
Κωνστ. Πρίγγος*, ο οποίος και τον διαδέχθη
κε στην Αγία Τριάδα. Αναφέρεται (1875) και 
ως Πρωτοψάλτης της Ελληνικής Εκκλησίας 
της Ευαγγελίστριας στη Βραΐλα της Ρουμα
νίας. Πέθανε στη δεκαετία του ’40.

Μουρτζόπουλος, Σοφοκλής. (Βόλος, 1941 -).

Πρωτοψάλτης στον I. Ναό Αγίου Παντελε- 
ήμονος Βόλου, πτυχιούχος και διπλωμα

τούχος βυζαντινής μουσικής του Ελληνικού 
Ωδείου (τάξη Μ. Χατζημάρκου*). Καθηγητής 
Μέσης Εκπαιδεύσεως.

Μουσαίος, Θεοφάνης. (18ος αι ). 
Υμνογράφος της Εκκλησίας μας. π.σ.δ.

Μουσική.

Η δεύτερη από τις έξι Καλές Τέχνες, που 
συνιστά την ωραιοποιητική δυνατότητα, 

έκφραση και δημιουργική έφεση του ανθρώ
που μέσω των φυσικών ήχων και των φθόγ
γων. Η μουσική διακρίνεται στη φωνητική και 
στην ενόργανη. Η πρώτη έλκει την καταγωγή 
της από τον πρώτο εμφανισθέντα στη Γη 
φθεγγόμενο άνθρωπο, εξελιχθείσα με την 
ανάπτυξη του λόγου και την προσθήκη του 
ρυθμού σε ωδική (τραγουδιστική) έκφραση. Η 
δεύτερη εμφανίσθηκε στον πολιτισμό από τη 
στιγμή που ο άνθρωπος απέκτησε τη δυνατό
τητα κατασκευής εργαλείων. Το πρώτο μου
σικό όργανο (εργαλείο) υπήρξε η «ράβδος»· 
μικρός κοντός (βακτηρία), με τον οποίο οι 
αοιδοί τηρούσαν το μέτρο στην απαγγελία 
του λόγου (ράβδος + άδω = ραβδωδία = 
ραψωδία).
Αρχικά ο όρος «μουσική» σήμαινε κάθε 
τέχνη, της οποίας προστάτιδες ήταν οι Μού
σες (Κλειώ, Ευτέρπη, Θάλεια, Μελπομένη, 
Τερψιχόρη, Ερατώ, Πολύμνια, Ουρανία, Καλ
λιόπη). Επίσης σήμαινε γενικά την τέχνη, τα 
γράμματα και την παιδεία, όπως φαίνεται 
σαφώς από πλείστα κείμενα των αρχαίων. 
«Μουσικήν ποίει και εργάζου» (Πλάτων). 
Μεταγενέστερα περιορίστηκε στη σημασία 
να εκφράζει την τέχνη και την επιστήμη του 
άσματος.
Το άσμα —  πρώιμη μορφή της μουσικής 
εκφράσεως —  είναι ο αχώριστος σύντροφος 
της ζωής του ανθρώπου σε όλες τις περιό
δους της ιστορίας. Ιδιαίτερο είδος του άσμα
τος είναι το «θρησκευτικόν άσμα», που εμ
πνέεται από το έμφυτο θρησκευτικό 
συναίσθημα του ανθρώπου και εκφράζει την
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πίστη του στο Θεό. Το άσμα, και ως προς το 
περιεχόμενο (ποίημα) και ως προς το μέλος, 
ήταν στην αρχή απλό και άτεχνο. Βαθμηδόν 
άρχισε να γίνεται τεχνικότερο, κυρίως αφ’ 
ότου την ανθρώπινη φωνή ήλθαν να συνοδεύ
σουν ήχοι οργάνων. Με την πάροδο του χρό
νου το έντεχνο πια άσμα άρχισε να εξελίσσε
ται και να διαμορφώνεται πάνω στη βάση 
διαφόρων κανόνων. Έτσι αναπτύχθηκε ιδιαίτε
ρη τέχνη και επιστήμη, η οποία στην Ελλάδα 
ονομάσθηκε «μουσική».
Αξιοσημείωτο είναι ότι στους Δελφούς 
λατρεύονταν τρεις θεότητες, η Νήτη, η Μέση 
και η Υπάτη, ονόματα με τα οποία οι αρχαίοι 
μουσικοί χαρακτήριζαν τους οξυτέρους, τους 
μέσους και τους βαρυτέρους φθόγγους της 
μουσικής κλίμακας. Κατά τον Αριστείδη τον 
Κοίντιλιανό*, η μουσική είναι «επιστήμη μέ
λους και των περί μέλος συμβαινόντων».

Μουσική Επιτροπή του 1881.
Βλέπε λ. Επιτροπή του 1881, Μουσική.

Μουσική Επιτροπή του 1895.
Βλέπε λ. Επιτροπή του 1895, Μουσική.

Μουσική Κυψέλη.

Βιβλίο, που περιέχει όλα τα Ιδιόμελα, Δοξα
στικά, Απολυτίκια και Κοντάκια όλων των 

Δεσποτικών και Θεομητορικών εορτών του 
Τριωδίου ή Πεντηκοσταρίου καθώς και όλων 
των εορταζομένων Αγίων. Έκδοση 1883 από 
τον Στέφανο Λαμπαδάριο «κατά την προφο
ράν, και το ύφος της του Χριστού Μεγάλης 
Εκκλησίας».

Μουσική Σχολή Ανδρέου Τσικνοπούλου.
Βλέπε λ. Σχολή Ανδρέου Τσικνόπουλου, 
Μουσική.

Μουσική Σχολή Καύκασού.
Βλέπε λ. Σχολή Καυκάσου, Μουσική.
Μουσική Σχολή Κρήτης.
Βλέπε λ. Σχολή Κρήτης, Μουσική.

Μουσική Σχολή Συλλόγου «Ορφεύς».
Βλέπε λ. Σχολή Συλλόγου «Ορφεύς», Μουσική.

Μουσική Σχολή Τήνου.
Βλέπε λ. Σχολή Τήνου, Μουσική.

Μουσικός Σύλλογος «Βυζαντινή Ψαλτική 
Παράδοση».
Βλέπε λ. Σύλλογος «Βυζαντινή Ψαλτική 
Παράδοση», Μουσικός.

Μουσικός Σύλλογος «Ορφεύς».
Βλέπε λ. Σύλλογος «Ορφεύς», Μουσικός.

Μουσοποιός.
Ο μελοποιός, ο λυρικός ποιητής.

Μουσούργημα. (από το μουσουργώ=συνθέτω 
μέλη, μουσοποιώ).

Μέλος, μουσικό κομμάτι. Μουσουργία' η 
τέχνη της γραφής λυρικής ποιήσεως ή 

της συνθέσεως μελών. Μουσουργός' εκείνος 
που καλλιεργεί ή ασχολείται με τη μουσική, 
κυρίως συνθέτοντας.

Μουσουλής, Γεώργιος. (Πεντάλοφος Μεσο
λογγίου, 1895- 1961).

Ιεροψάλτης και μελοποιός, μαθητής του Νικ. 
Τσιμπούκη*. Υπηρέτησε ως Ιεροψάλτης 

στον Πεντάλοφο και στη Ματαράγκα Μακρυ- 
νείας.
Μελοποίησε πολλούς ύμνους.

Μουτάογλου, Αλέξανδρος. (Κωνσταντινού
πολη, 1924 - Αθήνα, 1981).

Πρωτοψάλτης, απόφοιτος της Πατριαρχι
κής Μουσικής Σχολής Κωνσταντινουπό

λεως. Έψαλλε ως Κανονάρχης στους I. 
Ναούς Παναγίας Σούδας και Αγίου Γεωργίου 
Ποτηρά (αντιφωνίτη), ως Β' Ιεροψάλτης 
στους I. Ναούς Ταξιάρχου Βαλατά και του 
Χριστού Γαλατά και ως Πρωτοψάλτης στους 
I. Ναούς Αγίου Δημητρίου Ξυλόπορτας και 
Αγίου Κωνσταντίνου Υψωμαθείων. Το 1924 
ήλθε στην Αθήνα και υπηρέτησε στους I. 
Ναούς Αγίου Σώστη (Λ. Συγγρού), Αγίων 
Πάντων Καλλιθέας, Αγίου Ιωάννου (Λ. 
Βουλιαγμένης) και Αγίας Φωτεινής Ν. Σμύρ
νης. Έψαλλε επίσης στον I. Ναό Αγίας Τριά- 
δος Αγρίνιου.
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Μουτάφης, Ευάγγελος. (20ός αι.).

Αναφέρεται, στα μέσα του αιώνα, ως Πρω
τοψάλτης στο Μητροπολιτικό Ναό της 

Ρόδου, π.ο.δ.

Μουταφτσόπουλος, Κωνσταντίνος. (; -1984).

Ιεροψάλτης, που υπηρέτησε στον I. Ναό των 
Εισοδίων της Θεοτόκου Σταυροδρομιού 

(Κωνσταντινούπολη), ενώ μετείχε στη Χορω
δία του Συνδέσμου Μουσικοφίλων Κωνσταν
τινουπόλεως υπό τον Κ. Πρίγγο* και στη 
συνέχεια υπό τον Θρ. Στανίτσα*. Το 1964, 
απελαθείς από την Κωνσταντινούπολη ήλθε 
στην Αθήνα, συμμετέχοντας σε Χορωδίες 
συμπολιτών του Πρωτοψαλτών, κυρίως στη 
Χορωδία του Νέου Κύκλου Κωνσταντινουπο- 
λιτών, υπό τον Στανίτσα.

Μπσλαμπάνης, Δημήτριος. (19ος - 20ός αι.).

Αναφέρεται ως Ιεροψάλτης (1888) στον I.
Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Πριγκήπου 

(Κωνσταντινούπολη), π.σ.δ.

Μπαλάσιος ο Ιερεύς (ή Βαλάσιος). (17ος 
αι.).

Νομοφύλαξ της Μεγάλης Εκκλησίας (1660) 
και επιφανής μουσικοδιδάσκαλος· ένας 

από εκείνους που εξήγησαν αναλυτικά και 
απέδωσαν με εξαιρετική πιστότητα τη στενο
γραφική μουσική γραφή του Ιωάννου του 
Δαμασκηνού*. Επί πλέον έγραψε διάφορα 
μαθήματα κλασσικού ύφους και το αργό και 
σύντομο Ειρμολόγιο. Ιδιόγραφα έργα του βρί
σκονται στη Μονή Ιβήρων του Αγίου Όρους.

Μπαλής, Δημήτριος. (Αλμυρός Βόλου 1922 -).

Πρωτοψάλτης στον I. Ναό Αγίου Δημητρί- 
ου Αλμυρού, μαθητής του Κ.Κιτρίδη.

Μπαμιώτης, Γεώργιος. (Νεοχώριον Μεσο
λογγίου, 1892 - Αθήνα, 1968).

Ιερέας στο Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Σπυρί
δωνος Μεσολογγίου (1929 - 1966). Με από

φαση της I. Συνόδου, ανέλαβε τοποτηρητής 
του Επισκοπικού θρόνου, τίτλος που του 
απενεμήθη ισοβίως. Ήταν μαθητής των Κ. 
Καππέ* και Νικ. Τσιμπούκη*. Ως Ιεροψάλτης 
υπηρέτησε στον I. Ναό Αγίου Γεωργίου Αγρί

νιου και ως Πρωτοψάλτης στον I. Ναό Αγίου 
Παντελεήμονος Μεσολογγίου.

Μπάντα.

Συγκρότημα πνευστών και κρουστών μου
σικών οργάνων, προορισμένο για υπαί

θριες εμφανίσεις. Από την αρχαιότητα ακόμη, 
ο ήχος των αυλών, των σαλπίγγων και των 
κεράτων είχε σκοπό να ενθουσιάζει τους 
στρατιώτες και να συνοδεύει τα τραγούδια 
της ειρήνης και του πολέμου. Στις Μεσαιωνι
κές στρατιωτικές μονάδες συναντώνται ξανά 
οι σάλπιγγες και τα τύμπανα μέχρι την περίοδο 
της Αναγεννήσεως, που εμφανίζονται πραγμα
τικές μπάντες με τα χαρακτηριστικότερα όργα
να της κάθε χώρας. Η μουσική της μπάντας 
φτάνει στο αποκορύφωμά της στην εποχή του 
Λουδοβίκου ΙΔ'.
Την οριστική της μορφή έλαβε η μπάντα κατά 
τον 19ο αιώνα με την εφεύρεση καινούργιων 
οργάνων, την τελειοποίηση παλαιοτέρων και 
την ένταξη της ομάδας των σαξοφώνων.
Στα νεώτερα χρόνια η χρήση της Φιλαρμονι
κής εισήχθη και σε ορισμένες θρησκευτικές 
εκδηλώσεις, ως μια επιπλέον μουσική παρά
μετρος, πέραν της καθιερωμένης και απαραί
τητης των Ιεροψαλτών, όπως σε λιτανεύσεις 
και περιφορές (Εικόνων, Λειψάνων, Επιταφί
ου κ.ά.), σε πανηγυρικές εκκλησιαστικές ακο
λουθίες (π.χ. Αναστάσεως), σε νεκρώσιμες 
τελετές και επίσημες επιμνημόσυνες δεήσεις 
κ.λπ.
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η I. Μη
τρόπολη Κισάμου και Σέλινου ίδρυσε και 
συντηρεί από ετών Μουσική Μπάντα.

Μπάρας, Κωνσταντίνος. (18ος αι.).

Μουσικός της «Κρητικο-Επτανησιακής 
Σχολής» της εκκλησιαστικής μουσικής. 

Καταγόμενος από την Κεφαλλονιά, ήρθε από 
την Κωνσταντινούπολη στη Ζάκυνθο, όπου και 
δίδαξε επί πολλά χρόνια.

Μπάρμπας, Αθανάσιος. (Νικήσιανη Καβάλας,
1927-).

Πρωτοψάλτης στον I. Ναό Τίμιου Σταυρού 
Σερρών, που μαθήτευσε για κάποιο διά

στημα κοντά στον Αθ. Καραμάνη*.
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Μπαρτσούκης

Μπαρτσούκης, Ιωάννης. (Μέτσοβο, 20ός 
αι.).

Ιεροψάλτης και μελοποιός, μαθητής του 
Τριαντ. Τάμπα*. Υπηρέτησε στον I. Ναό Αγί

ου Δημητρίου Μετσόβου (1928 -1932) και στη 
συνέχεια στον I. Ναό Αγίας Παρασκευής της 
ιδίας πόλεως, αρχικά ως Λαμπαδάριος και 
από το 1956 έως το 1978 ως Πρωτοψάλτης. 
Μελοποίησε και διασκεύασε πολλά μουσικά 
κείμενα όπως: αργό «Φως Ιλαρόν», δύο 
δοξολογίες (κατά μίμηση Γ. Βιολάκη* η μια και 
Μ. Μισαηλίδη* η άλλη) κ.ά.
Διασκεύασε πολλά «Αξιόν Εστί» καθώς και τα 
χερουβικά του I. Σακελλαρίδη* σε Πλ. Β και 
του Πρωτοψάλτου Νικολάου Σμύρνης (Γεωρ
γίου*) σε Πλ. Γ. Αναφέρεται επίσης η σύντμη
ση που έκανε στο Τροπάριο της Κασσιανής* 
του Θεοδ. του Φωκαέως*.

Μπάστας, Σπυρίδων ή Μορούλιας. (Ζάκυν
θος, 1869 -1944).

Ιεροψάλτης των ναών της Ζακύνθου, κιθαρι
στής και ένας από τους καλύτερους τενό

ρους της εποχής μας.

Μπαταβάνος, Γεώργιος.

Σύγχρονος Πρωτοψάλτης στον I. Ναό Αγί
ου Αθανασίου στο Ριζόμυλο Βελεστίνου. 

Διδάχθηκε την βυζαντινή μουσική από τον 
πατέρα του, Νικόλαο Μπαταβάνο*.

Μπαταβάνος, Ιωάννης.

Σύγχρονος Πρωτοψάλτης στον I. Ναό Αγί
ου Δημητρίου στο Ριζόμυλο Βελεστίνου. 

Διδάχθηκε την βυζαντινή μουσική από τον 
πατέρα του, Νικόλαο Μπαταβάνο*.

Μπαταβάνος, Νικόλαος. (1894 -1980).

Πρωτοψάλτης από τον Αγιο Γεώργιο 
Βελεστίνου, βαθύς γνώστης της βυζαντι

νής μουσικής. Υπηρέτησε στον Καθεδρικό 
Ναό Αγίου Κωνσταντίνου Βελεστίνου και 
στον I. Ναό Αγίου Γεωργίου της ομωνύμου 
κωμοπόλεως. Δίδαξε τη βυζαντινή μουσική 
σε πολλούς μαθητές, ανάμεσα στους οποί
ους ο Μιχαήλ Πέτρου* και οι δύο γιοί του,

Μπερεκέτης

Γ εώργιος και Ιωάννης Μπαταβάνος*.

Μπότας, Κωνσταντίνος. (Παιανία, 1940 -).

Ιεροψάλτης των τοπικών Αναλογίων, πρω
τοστάτης στην ίδρυση της «Σχολής Βυζαν

τινής Μουσικής Παιανίας»*. Αρχικά μαθητής 
του Δ. Σουρλατζή*, φοίτησε στο Ελληνικό 
Ωδείο κοντά στον Δ. Μαυραγάνη* και τον Θ. 
Χατζηθεοδώρου*, στον Χορό του οποίου —  
στα σπουδαστικά του χρόνια —  διετέλεσε 
μέλος.

Μπεκές, Όμηρος. (1886 - 1971).

Νεοέλληνας ποιητής. Πρόεδρος της προ
σωρινής Επιτροπής Ιδρύσεως (15.10.1948) 

του «Συλλόγου Φίλων Βυζαντινής Μουσικής»* 
και κατόπιν του Διοικητικού Συμβουλίου του 
μέχρι τις 22 Οκτωβρίου 1949.

Μπεκιάρης, Δημήτριος. (20ός αι ).

Φιλόλογος και Καθηγητής της βυζαντινής 
μουσικής (στα μέσα του αιώνα) στην I. 

Μονή Αγίας Αναστασίας Χαλκιδικής, μαθητής 
του Ν. Κατραμάδου.

Μπελεμέντιος Ιερατική Σχολή.
Βλέπε λ. Σχολή, Μπελεμέντιος Ιερατική.

Μπελούσης, Αντώνιος. ( ; - 1988).

Πρωτοψάλτης στον I. Ναό Αγίου Παντελε- 
ήμονος Αχαρνών και Χοράρχης. Υπήρξε 

Ιδρυτικό Μέλος και Πρόεδρος Δ.Σ. του 
Πανελληνίου Συνδέσμου Ιεροψαλτών «Ρωμα
νός ο Μελωδός και Ιωάννης ο Δαμασκηνός», 
η Χορωδία του οποίου, υπό τη διεύθυνση του 
Μπελούση, ηχογράφησε σειρά καοοετών, 
που καλύπτει όλον τον ενιαυτόν. Διετέλεσε 
Αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Συλλόγων 
Ιεροψαλτών Ελλάδος (ΟΜ.Σ.Ι.Ε.) καθώς και 
μέλος της Επιτροπής Ακροάσεως Ιεροψαλ
τών της I. Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Πέθανε 
μπαίνοντας στο Ναό για να ψάλλει την ημέρα 
του Ευαγγελισμού (25 Μαρτίου).

Μπερεκέτης, Πέτρος.
Βλέπε λ. Πέτρος ο Γλυκύς.
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Μπεσίρης, Λάμπρος. (Ευηνοχώριή Μποχώρι 
Μεσολογγίου, 1898 -1962).

Πρωτοψάλτης, μαθητής του Αναστ. Πεπο- 
νή*. Υπηρέτησε στη Γαβαλού Μακρυνείας 

(1915 -1929) και στον I. Ναό Αγίου Αθανασίου 
Ευηνοχωρίου (1930 -1958). Ακούραστος υπη
ρέτης του Αναλογίου. Δεν το εγκατέλειψε 
ούτε όταν προέκυψε γι’ αυτόν σοβαρός 
λόγος υγείας (του αφαιρέθηκαν και τα δύο 
πόδια, από την κνήμη και κάτω).

Μπετίνης, Πολυδεύκης.

Σύγχρονος Πρωτοψάλτης στον Αγιο 
Σπυρίδωνα Παγκρατίου, από το 1987, 

όπου και διευθύνει μικτή χορωδία. Μαθητής 
του Σπ. Καψάσκη*, τον διαδέχθηκε στην Αγία 
Ειρήνη Αιόλου (1967 - 1981). Το διάστημα 
1981 έως 1987, έψαλλε στη Ζάκυνθο.

Μπέτος, Γεώργιος. (19ος - 20ός αι.).

Αναφέρεται (1875) ως Πρωτοψάλτης στον 
Μητροπολιτικό Ναό Καστοριάς, π.σ.δ.

Μπετσόπουλος, Αγγελος. (20ός αι.).

Ιεροψάλτης, μαθητής του Θεοδ. Γεωργιά- 
δου* και μέλος του Τριακονταμελούς Βυζαν

τινού Εκκλησιαστικού Χορού Κωνσταντι
νουπόλεως. Διετέλεσε Ιεροψάλτης στον I. 
Ναό Αγίου Ιωάννου των Χίων στο Γαλατά 
(Κωνσταντινουπόλεως) και αναφέρεται (1963) 
ως Ιεροψάλτης στον I. Ναό Αγίου Σώστη (Λ. 
Συγγρού) Αθηνών, π.σ.δ.α.

Μπίκος, Βασίλειος. (Αίγιο, 1965 - ).

Ιεροψάλτης στον Μητροπολιτικό Ναό της Φα
νερωμένης Αίγιου. Πήρε τα πρώτα μαθήματα 

από τον πατέρα του, Ιερέα Δημήτριο Μπίκο, και 
αργότερα από τους Παναγ. Διαμαντόπουλο* και 
Ιωάννη Σπηλιωτόπουλο*. Παράλληλα φοίτησε 
στο Πατράίκό Ωδείο (παράρτημα Αιγίου) από το 
οποίο έλαβε πτυχίο Ιεροψάλτου και δίπλωμα 
βυζαντινής μουσικής, με δάσκαλο τον Κωνστα
ντίνο Τασόπουλο*. Καθηγητής στη Σχολή Βυ
ζαντινής Μουσικής της I. Μητροπόλεως Κα
λαβρύτων και Αιγιαλείας, μέλος του Συλλόγου 
Ιεροψαλτών Αιγιαλείας και στέλεχος των χο
ρωδιών των δύο Συλλόγων.

Μπιστόλας, Βασίλειος. (Τρίπολη, 1962 - ).

Πρωτοψάλτης στον Μητροπολιτικό Ναό 
Αγίου Βασιλείου Τριπόλεως, από Ιούνιο 

1992, θεολόγος και Καθηγητής στη Σχολή 
Βυζαντινής Μουσικής της I. Μητροπόλεως 
Μαντινείας και Κυνουρίας. Πτυχιούχος της 
ανωτέρω Σχολής (1974 - τάξη Κ. Τασοπού- 
λου*) και διπλωματούχος βυζαντινής μουσι
κής του «Ωδείου Σκαλκώτα». Απόφοιτος επί
σης της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου 
Αθηνών. Μέλος της «Ελληνικής Βυζαντινής 
Χορωδίας».

Μπιτζής, Αλέξανδρος. (1931 -).

Πρωτοψάλτης, χοράρχης και μελοποιός, 
από το Κουρτάκι Αργολίδος. Διδάχθηκε 

τη βυζαντινή μουσική αρχικά στο Αργος από 
τον δημοδιδάσκαλο Ξενοφώντα Μ ούλο και 
κατόπιν στο Εθνικό Ωδείο από τον Καθηγητή 
Ευάγγελο Τζελά*. Από το 1957 έως το 1961 
υπήρξε μέλος του Βυζαντινού Χορού της 
Μητροπόλεως Αθηνών, της Χορωδίας Αθη
νών (υπό τη διεύθυνση του Μενέλαου Πα- 
λάντιου) και της Χορωδίας του Νικολάου Τσι- 
λίφη. Το 1961 διορίστηκε Πρωτοψάλτης στον 
Ιερό Ναό του Αγίου Πέτρου Αργους. Από 
τότε και μέχρι σήμερα, διδάσκει δωρεάν στις 
Σχολές Βυζαντινής Μουσικής του Συνδέ
σμου Ιεροψαλτών Αργολίδος «Ιάκωβος 
Ναυπλιώτης» και του Συλλόγου Αργείων «Ο 
Δαναός». Υπήρξε ο ιδρυτής και χοράρχης 
της πολυμελούς βυζαντινής χορωδίας του 
Συνδέσμου Ιεροψαλτών Αργολίδος. Ιδρυτικό 
μέλος του Συνδέσμου Ιεροψαλτών Αργολί
δος, διετέλεσε επί σειράν ετών Αντιπρόε
δρος (1979 - 1988) και στη συνέχεια Πρόε
δρός του (1988 -1991). Απεσύρθη για λόγους 
υγείας, παραδίδοντας τη διεύθυνση της 
Χορωδίας στον Γεώργιο Καραγιάννη*. Μελο
ποίησε διάφορες Ακολουθίες Αγίων και τον 
Παρακλητικό Κανόνα του Αγίου Πέτρου 
Αργους.

Μπιφέρα ή Πίφερα.

Σύμφωνα με ένα παλιό Ψαλτήριο του 1705 
που βρίσκεται στο Αγιον Όρος, είναι ένα 

είδος σάλπιγγος* με μακρύ σωλήνα, που
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κατέληγε σε χωνί (καμπάνα), σαν τη σημερινή 
καραμούζα, χωρίς επιπρόσθετο καλάμι και 
τρύπες.

Μπλάνας, Πέτρος. (Αγιά Λαρίσης, 1946 - ).

Πρωτοψάλτης στον I. Ναό Αγίας Βαρβά
ρας Βόλου, πτυχιούχος της Σχολής 

Βυζαντινής Μουσικής της I. Μητροπόλεως 
Δημητριάδος. Πρόεδρος του Συλλόγου Ιερο
ψαλτών Βόλου «Ιωάννης ο Κουκουζέλης».

Μπογδανόπουλος, Ηλίας. (1911 - 1978).

Αρχών Υμνογράφος της Μεγάλης του Χρι
στού Εκκλησίας, Οφφίκιο που έλαβε το 

1974. Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή Αθη
νών το 1943, αλλά όπως έλεγε ο ίδιος «ο 
Υμνογράφος απερρόφησε τον Δικηγόρον». 
Το 1946 επισκέφθηκε, ως υπότροφος της 
UNRRA, αναμορφωτικά ιδρύματα της Αμερι
κής και την ίδια χρονιά ηχογράφησε στο Σικά
γο τον Παρακλητικό Κανόνα της Θεοτόκου. 
Το 1968 συνέγραψε και μελοποίησε Ιερά Ακο
λουθία στον Άγιο Ανδρέα, πολιούχο της 
γενέτειράς του Πάτρας. Ακολούθησε πλήθος 
βυζαντινών συνθέσεων και ποιημάτων. Από 
τα έργα του πολλά παρουσιάστηκαν στο 
Ωδείο Ηρώδου του Αττικού στην Αθήνα (1971 
και 1977) και στο Αρχαίο Ωδείο Πατρών (1971 
και 1973). Χωρίζονται σε ύμνους θρησκευτι
κού και εθνικού περιεχομένου. Από αυτά ανα
φέρουμε: Ιερές Ακολουθίες «στην Επανακο- 
μιδή τηςΤιμίας Κάρας Αποστόλου Ανδρέου», 
«στους Τρεις Παίδες εν Καμίνω», «στον Άγιο 
Μηνά», «στον Σωτήρα για το Τάμα του 
Εθνους» (117 ύμνοι)· «Οκτάηχο βυζαντινό 
μέλος στην Επανακομιδή της Τιμίας Κάρας»' 
Ωδές «στον Προφήτην Ιωνά» (5 ύμνοι), 
«στην Θείαν Αποκάλυψη» (5 ύμνοι), «στο 
θαύμα της Ξηρανθείσης Συκής» (26 ύμνοι), 
«στον Σταυρωθέντα Ληστήν» (10 ύμνοι), 
«στην Θείαν του Κυρίου Οργήν κατά βεβή- 
λων» (27 ύμνοι), «στον Τίμιον Σταυρό» (31 
ύμνοι), «στο Όρος Θαβώρ» (26 ύμνοι), «στο 
Άγιον Όρος» (31 ύμνοι), «στον Απόστολο 
Παύλο» (30 ύμνοι), «στην Βασιλίδα των Πόλε
ων» (27 ύμνοι), «στον Πατριάρχη Αθηναγό-

ρα» (28 ύμνοι), «Ορατόριο στους Δώδεκα 
Αποστόλους» (17 ύμνοι) κ.ά.
Τα έργα του φυλάσσονται ανέκδοτα από τον 
γιό του Κωνσταντίνο Μπογδανόπουλο στην 
Πάτρα.

Μπόγρης, Νικόλαος.

Σύγχρονος Πρωτοψάλτης στον I. Ναό Γεν.
Θεοτόκου Τριπόλεως, από το 1982. 

π.σ.δ.α.

Μποϊτζίδης, Θεόδωρος. (19ος - 20ός αι.).

Αναφέρεται (1888) ως Ιεροψάλτης στον I. 
Ναό Αγίου Γεωργίου Μάλτεπε. π.σ.δ.

Μπόκος, Δημήτριος. (Καστανιά Αρτης, 1952 -).

Πρωτοπρεσβύτερος, πτυχιούχος της Θεο- 
λογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθη

νών. Υπηρέτησε ως κληρικός στην Αρχιεπι
σκοπή Αθηνών (1978 - 1980), εξετέλεσε χρέη 
Πρωτοσυγκέλλου στην I. Μητρόπολη Νικο- 
πόλεως (1980 - 1982) και στη συνέχεια Γ ενι
κού Αρχιερατικού Επιτρόπου μέχρι σήμερα. 
Διδάχθηκε τη βυζαντινή μουσική από τον 
Ευάγγ. Πλακιά* και αργότερα παρακολούθη
σε μαθήματα στο Ωδείο Αθηνών στην τάξη 
του Ιω. Μαργαζιώτη*. Από το 1985 διδάσκει 
στη Σχολή Βυζαντινής Μουσικής της I. 
Μητροπόλεως Νικοπόλεως και Πρεβέζης, 
ενώ από το 1986 έχει και τη διεύθυνσή της. 
Διευθύνει και τη Χορωδία των σπουδαστών 
της Σχολής.

Μπονάνος, Στυλιανός. (20ός αι ).

Θεολόγος, που αναφέρεται (1960) ως 
Πρωτοψάλτης στον Μητροπολιτικό Ναό 

Αγίου Βασιλείου Τριπόλεως. π.σ.δ.α.

Μπονάτσος, Δημήτριος.

Σύγχρονος Πρωτοψάλτης και Καθηγητής 
βυζαντινής μουσικής, που διαδέχθηκε τον 

Δημ. Παναγιωτόπουλο* ή Κούρο, στην Εκκλη
σιαστική Σχολή Κορίνθου και στον εκεί Μητρο- 
πολιτικό Ναό του Αποστόλου Παύλου. Αργό
τερα ήλθε στην Αθήνα, και υπηρέτησε στον I. 
Ναό Μεταμορφώσεως Κηφισιάς, π.σ.δ.α.
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Μποσίνης, Νικόλαος.

Σύγχρονος Ιεροψάλτης στον Μητροπολιτι- 
κό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιώς. Πτυχιού- 

χος βυζαντινής μουσικής του Ωδείου Αλίμου, 
μαθητής του Μ. Χατζημάρκου*.

Μπουλαμάτσης, Θωμάς. (Λιπαρό Πέλλης, 
1938-).

Πρωτοψάλτης στον Αρχιεπισκοπικό Ναό 
Αγίου Ευσταθίου Μελβούρνης και δάσκα

λος βυζαντινής μουσικής από το έτος της 
εγκαταστάσεώς του στην Αυστραλία (1973). 
Μαθητές του, υπηρετούντες σήμερα (1992) τα 
εκκλησιαστικά αναλόγια της Μελβούρνης, 
υπήρξαν οι Γρηγόριος Λάσκαρης, Θωμάς Κλι- 
ψόπουλος, Ιωάννης Κούσιας, Απόστολος 
Ζουριάκος, Νικόλαος Αξαρλής, Δαμιανός Γι- 
άγκος, Δήμος Μιχαήλ, Δημήτριος Αίβαλιώτης, 
Ράλλης Αϊβαλιώτης, Γεώργιος Κωνσταντό- 
πουλος, Παναγιώτης Διακουμάκος, Κυπριανός 
Νερούπος, Δημήτριος Τριανταφύλλου, Νικό
λαος Μαρινάκης και Σπυρίδων Τσουκαλάς.
Ο Μπουλαμάτσης διδάχθηκε τη βυζαντινή 
μουσική από τον Αθαν. Καραμάνη* και υπηρέ
τησε αρχικά στον I. Ναό Αγίου Γρηγορίου 
Παλαμά Θεσσαλονίκης και αργότερα (1964) 
ως Πρωτοψάλτης στον I. Ναό Αγίου Παύλου 
της ίδιας πόλης. Υπήρξε από τους πρωτο
στάτες της ενώσεως των δύο Συλλόγων 
Ιεροψαλτών της Θεσσαλονίκης «Αγιος Ιωάν
νης ο Δαμασκηνός» και «Αγιος Δημήτριος».

Μπούνης, Γ ρηγόριος ο Αλυάτης. (15ος αι.).

Ιερομόναχος, κατά κόσμον Γεώργιος, άρι- 
στος μουσικός και μελοποιός της βυζαντι

νής μουσικής, Πρωτοψάλτης της Μεγάλης 
του Χριστού Εκκλησίας κατά την άλωση της 
Κωνσταντινουπόλεως. Συνέθεσε πολλά έργα 
που τα περισσότερα χάθηκαν. Εγραψε Στιχη- 
ράριον και Μαθηματάριον, από τα οποία μέρη 
μόνον διασώζονται. Έγραψε επίσης Προπαι
δείαν (ασκήσεις) για το χρωματικό γένος και 
μέθοδο μετροφωνίας.

Μπουρδανιώτης, Πολύδωρος.

Σύγχρονος Ιεροψάλτης του I. Ναού Αγίου 
Ανδρέου Αιγίου. Σπούδασε βυζαντινή μου

σική κοντά στον Δημοσθένη Σκουλικαρίτη.

Μπουρουτζόγλου, Γεώργιος. (Αχλαδιά Δρά
μας, 1933 -).

Δημοδιδάσκαλος (1959 - 1990). Ιεροψάλ
της στον I. Ναό Μεταμορφώσεως του 

Σωτήρος Καβάλας από το 1980, με προϋπη
ρεσία (από το 1965) στην I. Μονή Αγίου Σίλα 
και στον I. Ναό Αγίου Αθανασίου Καβάλας. Τα 
πρώτα μαθήματα βυζαντινής μουσικής έλαβε 
από τον Πρωτοψάλτη Μητροπόλεως Δρά
μας, Αθανάσιο Κωνσταντινίδη. Μέλος του 
Συλλόγου Βυζαντινής Μουσικής Νομού Καβά
λας «Ιωάννης ο Κουκουζέλης» παρακολούθη
σε σεμινάρια επιμορφώσεως Ιεροψαλτών με 
διδασκάλους τους Ματθαίο Τσαμκιράνη*, Δη- 
μήτριο Χατζόπουλο*, Ιωάννη Κλωναρίδη*, 
Αθανάσιο Βασιλειάδη* και Νικόλαο Νικολάου*. 
Διδάχθηκε επίσης τη βυζαντινή μουσική κοντά 
στον Νικόλαο Λημνιούδη.

Μπούτλας, Θωμάς. (Κυπάρισσος Λαρίσης, 
1945-).

Μουσικοδιδάσκαλος, που σπούδασε βυζαν
τινή μουσική στο Αττικό Ωδείο, κοντά στο 

Δημ. Καρούζο*. Συνεργάτης tou Αττικού Ωδεί
ου στο Τμήμα Βυζαντινής Μουσικής και Καθη
γητής μουσικής στη Μέση Εκπαίδευση. Έχει 
πλούσια δράση στη θεατρική πράξη, στο χώρο 
του σχολείου.

Μπουχάγιερ, Αριστείδης. (Πάτρα, 1950 -).

Πρωτοψάλτης στον I. Ναό Αγίου Ανδρέου, 
πολιούχου Πατρών, από το 1974, Καθη

γητής βυζαντινής μουσικής στο Ωδείο Φιλαρ
μονικής Εταιρείας Πατρών και σε άλλα ιδρύ
ματα της πόλεως και χοράρχης μικτής 
Χορωδίας από μαθητές του Ωδείου. Διπλωμα
τούχος βυζαντινής μουσικής του Παλλαδίου 
Ωδείου Αθηνών.

Μυλωνάς, Αθανάσιος. (20ός αι.).

Πρωτοψάλτης, που υπηρέτησε σε αρκε
τούς ναούς της Αθήνας. Βασικό μέλος 

της Χορωδίας του Νέου Κύκλου Κωνσταντι- 
νουπολιτών, υπό τον Θρ. Στανίτσα.*

Μυλωνάς, Κωνσταντίνος.

Σύγχρονος Πρωτοψάλτης στον I. Ναό Παν- 
τοκράτορος Πατρών, μαθητής του Σπ. 

Γ εωργακόπουλου*.
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Μυριβήλης Μωραϊτίδης

Μυριβήλης, Στρατής. (1892 -1969).

Συγγραφέας, από τους κορυφαίους της 
νεοελληνικής γραμματολογίας («Η Ζωή 

εν Τάφω», «Η Παναγιά η Γοργόνα», «Βασίλης 
Αρβανίτης» κ.λπ.). Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό 
της διανοητικής του επιδόσεως είναι η βαθύ
τατη αίσθηση του λάίκού-εθνικού ύφους, που 
το εκφράζει με ένα στέρεο, πλαστικό και ευαί
σθητα συγκροτημένο δημοτικό γλωσσικό 
όργανο.
Παράλληλα ο Μυριβήλης, υπήρξε στοχαστικό
τατος δοκρογράφος και οξυδερκέστατος 
αισθητικός. Ανάμεσα στην ποικίλη πνευμαπκή 
δραστηριότητα, υπήρξε και η ενεργός συμμετο
χή του στην ίδρυση του «Συλλόγου Ελληνικών 
Μουσικών Τεχνών»* καθώς και οι δημοσιευμέ
νες θέσεις του, με τις οποίες υπεραμύνεται των 
παραδεδομένων αξιών, που ανάγονται στη 
λαϊκή ιδιοσυστασία της καλλιτεχνικής δημι
ουργίας. Χαρακτηριστικό δείγμα των θέσεών 
του αυτών —  σε ότι αφορά τη βυζαντινή μουσι
κή —  είναι και τούτο, δημοσιευμένο στα 1951: 
«Το Δημοτικό τραγούδι πρέπει να εύρει τους 
γνήσιους ερμηνευτάς του, ακριβώς και η βυζαν
τινή μουσική. Και τα δύο συνθέτουν μιαν μουσι
κήν γλώσσαν εθνικήν, όπως ακριβώς είναι η 
δημοτική γλώσσα.
Η μουσική αυτή γλώσσα είναι διαφορετική από 
την ευρωπαϊκήν, τόσο διαφορετική όσο και η 
ελληνική γλώσσα. Το να εναρμονίσουμε τη 
βυζαντινή μουσική και το δημοτικό τραγούδι, 
είναι σα να πιάσουμε ένα τσολιά και να τον ντύ
σουμε με σμόκιν και ημίψηλο. Το αποτέλεσμα, 
γελοίο!!!».
Ο Μυριβήλης υπήρξε Ιδρυτικόν Μέλος και 
Πρόεδρος του «Συλλόγου Φίλων Βυζαντινής 
Μουσικής» (23.10.1949 - 29.9.1951), στο 
πλαίσιο δραστηριοτήτων του οποίου έδωσε 
πλήθος διαλέξεων με θέμα τη βυζαντινή 
μουσική («Η Εκκλησιαστική μας Μουσική», 
Παρνασσός 1.3.1953, κ.λπ.).

Μυρώνης ο Μολδοδλάχος. (; - 1842).

Ονομαστός χανεντές με σπάνια μουσικά 
προσόντα, από το Ιάσιο της Μολδοβλα

χίας. Πέθανε στην Κωνσταντινούπολη.

Μυρωνίδης, Ιάκωβος. (19ος - 20ός αι.).

Αναφέρεται (1888) ως Πρωτοψάλτης στον 
I. Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Διπλο- 

κιονίου (Κωνσταντινούπολη), π.σ.δ.

Μυστάκων, Μιχαήλ. (13ος - 14ος αι.).

Μελωδός και Δομέστικος, τα έργα του οποί
ου ήταν γνωστά στους Θεσσαλονικείς.

Μυστάκων, Χριστόφορος. (13ος - 14ος αι.).

Δομέστικος στην Αγία Σοφία της Κωνσταν
τινουπόλεως και υμνογράφος. Είχε γιό 

μουσικό.

Μυστήριον.

Δόγμα πίστεως, ακατάληπτο και ανέκφρα
στο, ιερό, όπως και κάθε ιεροπραξία της 

χριστιανικής θρησκείας η οποία συμβολίζει 
κάποια μυστική έννοια, όπως η ενανθρώπιση 
του Σωτήρος, ο Σταυρός, η Αγία Τριάδα κ.ά. 
Στην Ορθόδοξη δογματική, Μυστήρια λέγον
ται οι επτά θρησκευτικές πράξεις που θεω
ρούνται ότι μεταδίδουν τη Θεία Χάρη: το 
Βάπτισμα, το Χρίσμα, η Ευχαριστία (Κοινω
νία), η Μετάνοια (Εξομολόγηση), η Ιερωσύνη, 
ο Γάμος και το Ευχέλαιον.

Μωράί'της, Γεώργιος. (Νίκαια Λαρίσης, 1927 -).

Πρωτοψάλτης I. Ναού Αγίου Γεωργίου 
Νίκαιας - Λαρίσης. Καθηγητής της Βυζαν

τινής Εκκλησιαστικής Μουσικής «Ο Αγιος 
Αχίλλιος» Λαρίσης. Διοργανωτής Χορωδιών 
Δημοτικής Παραδοσιακής Μουσικής και μέ
λος Δ.Σ. του Συλλόγου Ιεροψαλτών Λαρίσης 
«Κοσμάς ο Μελωδός».

Μωράίτίδης, Αλέξανδρος. (1850 - 1929).

Διηγηματογράφος και δημοσιογράφος, 
εξάδελφος και συνομίληκος του Αλ. 

Παπαδιαμάντη*.
Δίδαξε ως φιλόλογος στη Μέση Εκπαίδευση 
και το 1926 έγινε μέλος της Ακαδημίας Αθη
νών. Είναι κυρίως γνωστός ως συγγραφέας 
διηγημάτων και ταξιδιωτικών εντυπώσεων. 
Έγραψε ακόμη εκκλησιαστικές ακολουθίες, 
μετέφρασε πατερικά κείμενα (Γ ρηγόριο 
Ναζιανζηνό*, Μέγα Βασίλειο* κ.ά.) και τέλος
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αποσύρθηκε στο νησί του, τη Σκιάθο (1920), 
όπου ενδύθηκε το μοναχικό ράσο.

Μωϋσιάδης, Στέφανος (ο Κούτρας). (1802 - 
1881).

Βυζάντιος μουσικός που σπούδασε στη 
Μεγάλη του Γένους Σχολή. Την εκκλησια

στική μουσική διδάχθηκε από τον Πέτρο 
Συμεών τον Αγιοταφίτη*. Τον 1846, επί 
Πατριάρχου Ανθίμου του ΣΤ', κατέκρινε ενώ
πιον της Ιεράς Συνόδου το σύστημα του 
Γεωργίου του Λεσβίου*, και η Εκκλησία εξέ
δωσε και απέστειλε στις επαρχίες του

Οικουμενικού Πατριαρχείου εγκυκλίους, ώστε 
να μη γίνει δεκτό το νέο σύστημα. Επιθυμών
τας επίσης να συμπληρώσει τις ελλείψεις του 
Θεωρητικού, του Χρυσάνθου Προύσσης*, 
εργάστηκε επί μιαν ολόκληρη εικοσαετία και 
εξέδωσε το βιβλίο Θρίαμβος της Μουσικής. 
Εγραψε διατριβές για τη διαφορά της παρα
δοσιακής βυζαντινής μουσικής από την τετρά
φωνη, από την οθωμανική και από την αραβο- 
περσική. Δάσκαλος στην Εκκλησιαστική 
Μουσική Σχολή Κωνσταντινουπόλεως. Μελο
ποίησε πολλά έργα και ήταν δεξιοτέχνης της 
λύρας και της πανδουρίδας.

Ο. ΤΟΛΙΚΑ: ΕΠΙΤΟΜΟ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ



Νάζος, Γεώργιος. (1862-1934).

Συνθέτης, μαέστρος, μουσικολόγος, μουσι- 
κοπαιδαγωγός και ένας από τους θεμελιω

τές της νεοελληνικής μουσικής κινήσεως. 
Στα 1891, ύστερα από δέκα χρόνων μουσικές 
σπουδές στο Μόναχο, ανέλαβε τη διεύθυνση 
του Ωδείου Αθηνών, το οποίο και ανέδειξε σε 
κορυφαίο καλλιτεχνικό εκπαιδευτικό ίδρυμα 
της χώρας. Στην προσωπική του πρωτο
βουλία και δραστηριοποίηση οφείλεται η 
ίδρυση και καθιέρωση της «Σχολής Βυζαντι
νής Εκκλησιαστικής Μουσικής του Ωδείου 
Αθηνών»*, όταν το 1903 επισκέφθηκε, ειδικά 
για το σκοπό αυτό, το Πατριαρχείο της Κων
σταντινουπόλεως.
Ο Νάζος ήταν επίσης από τους πρωτεργάτες 
της κινήσεως για την περισυλλογή ελληνικών 
δημοτικών τραγουδιών, που το 1930 εκδόθηκαν 
με τίτλο «Συλλογή δημωδών ασμάτων Πελο- 
ποννήσου και Κρήτης».

Νάκος, Δημήτριος. (1886-1936).

Πρωτοψάλτης στο Μητροπολιτικό Ναό 
των Ταξιαρχών Ερμιόνης (1905-29) και 

στη συνέχεια στον I. Ναό της Παναγίας (Κοι
μήσεως της Θεοτόκου) Ερμιόνης (1929-35).

Ναούμ, Γεώργιος.

Σύγχρονος Πρωτοψάλτης στον I. Ναό Αγί
ου Ελευθερίου Γκύζη, πτυχιούχος βυζαν

τινής μουσικής του Ωδείου Αιγάλεω (τάξη Μ. 
Χατζημάρκου*). Είναι γιατρός (Ειδικός Παθο

λόγος - Καρδιολόγος).

Ναούμ, Μάχης.

Σύγχρονος Ιεροψάλτης στον I. Ναό Αγίου 
Ελευθερίου Γκύζη, πτυχιούχος βυζαντι

νής μουσικής του Ωδείου Αιγάλεω (τάξη Μ. 
Χατζημάρκου*).

Νασκάκος, Δημήτριος. (Βόλος, 1963 - ).

Πρωτοψάλτης στον I. Ναό Προφήτου Ηλι- 
ού Βόλου, πτυχιούχος βυζαντινής μουσι

κής του Ωδείου Αλίμου Αθηνών.

Νατσουλίδης, Αναστάσιος. (20ός αι.).

Πρωτοψάλτης, που έψαλλε από μικρός 
κοντά στον πατέρα του, Μιχαήλ Νατ- 

σουλίδη*, στον I. Ναό Αγίου Γεωργίου στο 
Μακροχώρι Κωνσταντινουπόλεως. Υπήρξε 
μαθητής του Νικ. Αναστασιάδη*. Στην Αθήνα, 
έψαλλε για αρκετόν καιρό στον I. Ναό Αγίου 
Νικολάου Καισαριανής, κοντά στον Κ. Μαφεί- 
δη*, μετέχοντας και στη Χορωδία του.

Νατσουλίδης, Μιχαήλ. (20ός αι ).

Πρωτοψάλτης στον I. Ναό Αγίου Γεωργίου 
Νεοχωρίου Κωνσταντινουπόλεως, μαθη

τής του Νικ. Αναστασιάδη*. Στην Αθήνα 
έψαλλε στον I. Ναό Αγίου Νικολάου Καισαρια 
νής, κοντά στον Κ. Μαφείδη*, στη Χορωδία 
του οποίου ήταν τακτικό μέλος. Ήταν επίσης 
μέλος της Χορωδίας του Νέου Κύκλου Κων- 
σταντινουπολιτών.
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Ναυπλιώτης, Ιάκωβος.
Βλέπε λ. Ιάκωβος ο Ναυπλιώτης.

Ναυτουνιάρης, Νικηφόρος. (19ος αι.)

Μουσικοδιδάσκαλος από τη Χίο, ο οποίος 
δίδασκε στην «Κοινή Μουσική Σχολή* 

Μονής Γκόλιας Ιασίου».

Νείλος ο Μελωδός. (5ος αι.).

Οσιος. Μελωδός της Εκκλησίας, μαθητής 
του Ιωάννου Χρυσοστόμου*. Έγραψε δια

φόρους εκκλησιαστικούς ύμνους.

Νείλος ο Μοναχός. (910-1005).

Υμνογράφος. Γεννημένος στο Ροσσάνο 
της Ιταλίας, αποσύρθηκε και μόνασε στο 

Μοναστήρι της γενέτειράς του όταν χήρεψε 
στα 30 του χρόνια. Ασχολήθηκε με την υμνο- 
γραφία και ίδρυσε το Μοναστήρι στην 
Κρυπτοφέρρη (Γκρόττα Φερράτα).

Νεκρώσιμος Ακολουθία.

Ονομάζεται και Δοξαστική. Τελείται, όταν 
προπέμπονται οι νεκροί για ταφή. Η νε

κρώσιμος Ακολουθία, γραμμένη από τον 
Ιωάννη τον Δαμασκηνό*, περιλαμβάνει ευχές 
και ύμνους σχετικούς με το θάνατο, τη μαται
ότητα του κόσμου αλλά και την ελπίδα της 
Αναστάσεως.
Στην παλιά Νεκρώσιμη Ακολουθία, που ήταν 
πολύ απλή, προσετέθησαν αργότερα περισ
σότεροι ψαλμοί και ευχές.

Νεκτάριος ο Βλάχος. (19ος αι.)

Πρωτοψάλτης από τη Βλαχία, μαθητής των 
τριών διδασκάλων της νέας μεθόδου της 

παρασημανττκής στην Κωνσταντινούπολη, 
Γρηγορίου Λευίτου*, Χρυσάνθου Προύσσης* 
και Χουρμουζίου του Χαρτοφύλακος*. Ήταν 
για 50 χρόνια Πρωτοψάλτης της ρουμανικής 
Σκήτης του Προδρόμου στο Άγιον Όρος, 
ψάλλοντας συγχρόνως και στις παννυχίδες 
των άλλων Μονών.
Μελουργήματά του περιέχονται στα έργα του 
«Καλλικέλαδος Αηδών», «Μουσικός θησαυ
ρός της Θ. Λειτουργίας και του Εσπερινού» 
και σε άλλες εκδόσεις.

Νεκτάριος ο Ιεροσολύμων. (1602 - 1676).

Πατριάρχης Ιεροσολύμων, γνώστης και 
λάτρης της βυζαντινής μουσικής.

Νεόφυτος ο Καυσοκαλυβίτης. (1713 - 1784).

Δάσκαλος, θεολόγος και υμνογράφος 
(ακολουθιογράφος), γιός Εβραίου προσή

λυτου στον Χριστιανισμό. Σπούδασε στην 
Πατριαρχική Σχολή Κωνσταντινουπόλεως, 
στην Πατμιάδα και στα Ιωάννινα, κοντά στον 
Ευγένιο Βούλγαρη*, και στη συνέχεια απο
σύρθηκε στην αγιορειτική Σκήτη των Καυσο- 
καλυβίων. Το 1749 του ανετέθη η σχολαρχία 
της νεοσύστατης Αθωνιάδος Σχολής* μέχρι 
1753, όταν παραιτήθηκε και ανέλαβε ο Βούλ- 
γαρης. Τη διηύθυνε πάλι (1758 - 1759) μετά 
την αποχώρηση του Βούλγαρη. Ο Νεόφυτος 
Καυσοκαλυβίτης υποκίνησε τη γνωστή έριδα 
των Κολλυβάδων, που έμελλε να συνταράξει 
την Ανατολική Εκκλησία για πολλές δεκαε
τίες. Εξ αιτίας της έριδας αυτής αναγκάστηκε 
το 1759 να εγκαταλείψει το Αγιον Όρος και 
να διδάξει στη Χίο (1759-1763), στην Αδρια- 
νούπολη (1763-1767), στο Ιάσιο (1767) και 
στο Βουκουρέστι (1768-1770, 1773-1784). 
Από τα πολλά θρησκευτικά του συγγράμματα 
ξεχωρίζουν: Ανατροπή της θρησκείας των 
Εβραίων και Εγχειρίδιον αποδεικτικόν περί του 
ότι χρεωστούσιν οι Χριστιανοί συχνότερον να 
μεταλαμβάνωσι τα θεία μυστήρια.
Έγραψε επίσης πολλά φιλολογικά έργα (ανέκ
δοτα τα περισσότερα), κυρίως παραφράσεις 
και σχόλια σε αρχαίους συγγραφείς. Το έργο 
όμως για το οποίο φημίστηκε είναι η Εισαγωγή 
εις το τέταρτον βιβλίον της γραμματικής του 
Γαζή. Πρόκειται για ένα εγχειρίδιο συντακτι
κού 1400 σελίδων, που χαρακτηρίστηκε από 
τον Κοραή ως μνημείο του σχολαστικισμού.

Νέπως ο Πενταπόλεως. (13ος αι.).

Επίσκοπος Πενταπόλεως, ο οποίος, σύμ
φωνα με μαρτυρία του συγχρόνου του 

Διονυσίου Αλεξανδρείας, έγραψε πολλούς 
ύμνους, που ψάλλονταν όχι μόνο στην Επι
σκοπή Πενταπόλεως αλλά και έξω από αυτήν. 
Ο Νέπως αντιστάθηκε στους ύμνους του αιρε-
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τικού Ουαλεντίνου και στον Αιγύπτιο Ιέρακα, 
που δεν παραδεχόταν την Ανάσταση των 
νεκρών. Για το σκοπό αυτό συνέθεσε Ορθό
δοξους ύμνους, που όμως δεν διασώθηκαν.

Νεραντζής, Δημήτριος. (Φυτά Χίου, 1937 -).

Πρωτοψάλτης στον I. Ναό Ευαγγελίστριας 
Τήνου, από το 1982, και Καθηγητής βυ

ζαντινής μουσικής. Ελαβε τα πρώτα μαθήματα 
από τον Μιχαήλ Περπινιά και αργότερα ήλθε 
στην Αθήνα όπου σπούδασε στο Ελληνικό 
Ωδείο (πτυχίο και δίπλωμα βυζαντινής μουσι
κής) και στο Εθνικό Ωδείο (ευρωπαϊκή μουσι
κή). Την ίδια περίοδο μαθήτευσε κοντά στον 
Αθ. Παναγιωτίδη*, από τον οποίο μυήθηκε στο 
«Πατριαρχικόν Ύφος»*. Ως Πρωτοψάλτης 
υπηρέτησε στους I. Ναούς Αγίου Ανδρέου 
Πατρών, Αγίου Γεωργίου Βροντάδου Χίου 
(Καθεδρικός), Αγίου Αθανασίου Αμαλιάδος 
(Μητροπολιτικός) και Αγίου Μηνά Ηρακλείου 
Κρήτης. Ως Καθηγητής δίδαξε στην Πάτρα, 
στη Σχολή Βυζανπνής Μουσικής της I. Αρχιε
πισκοπής Κρήτης και από το 1980 διδάσκει 
στην Εκκλησιαστική Εκπαίδευση, αρχικά στο 
Εκκλησιαστικό Λύκειο Κατερίνης και στη 
συνέχεια στο Εκκλησιαστικό Λύκειο Τήνου. 
Έψαλλε και στο εξωτερικό (Αμερική, Πατριαρ
χείο Ιεροσολύμων) και σε άλλες πόλεις της 
Ελλάδος.

Νερούτσος, Νικόλαος.

Σύγχρονος Πρωτοψάλτης στον I. Ναό Αγί
ων Κωνσταντίνου και Ελένης Βελεστίνου 

Βόλου (γενέτειράς του), π.σ.δ.α.

Νεύμα.

Φαίνεται ότι αρχικά ο όρος ήταν σε χρήση 
στην τέχνη της χειρονομίας*, που καλ

λιεργήθηκε στην αρχαία Ελλάδα. Νεύματα 
ήταν οι κινήσεις του χεριού, που μ’ αυτές ο 
πρωτοτραγουδιστής και χορευτής μαζί, έδει
χνε στο χορό πότε ανεβαίνει και πότε κατε
βαίνει η μελωδία. Από εκεί σχηματίστηκαν οι 
τόνοι της ελληνικής γραφής καθώς και η 
νευματική σημειογραφία.

Νέων Πατρών Γερμανός.
Βλέπε λ. Γερμανός Νέων Πατρών.

Νεώτερα σημεία μουσικής γραφής.

Σημεία της παρασημαντικής*, από τα οποία 
σημαντικότερα είναι τα εξής: α) οι διαστο

λές για τους απλούς ρυθμικούς πόδες, και οι 
διπλές διαστολές για τους σύνθετους· β) το 
υφέν, σημείο ένωσης φωνών γ) η κορωνίς, 
σημείο «τονής» που δηλώνει κατά βούληση 
παραμονή σ’ ένα φθόγγο' δ) τα σημεία επανά
ληψης ε) τα σημεία αναπνοής κ.ά. (Βλέπε 
σχετ. πίνακα Επιμέτρου σελ. 460).

Νήτη (ή Οξεία).

Ονομασία της περιαχής των οξέων φθόγ
γων (ζω', νη', πα', βου'), η οποία προέρχε

ται από το αρχαίο επίθετο «νέατος», που 
σημαίνει τον ύστατο (για χρόνο) και τον 
κατώτατο (για τόπο).
Η νεάτη λοιπόν ήταν η κατώτατη και μικρότερη 
από τις τρεις χορδές που αποτελούσαν την 
αρχαία μουσική κλίμακα, αλλά η ανώτατη ως 
προς τον τόνο της φωνής ή του ήχου. Η μελωδία 
που εκτείνεται στους οξείς φθόγγους, τους 
φθόγγους της νήτης, ονομάζεται νητοειδής. Οι 
άλλες δύο περιοχές είναι η μέση* και η υπάτη*. 
Σύμφωνα με άλλους συγγραφείς, νήτη 
ονομάζεται η τρίτη (οξύτερη) κλίμακα της 
τρις διαπασών*.

Νιαουνάκης, Γεώργιος. (Χανιά, 1920 - ).

Πρωτοψάλτης, που υπηρέτησε στους I.
Ναούς Αγίας Παρασκευής (1954-1957) και 

Μεταμορφώσεως Σωτήρος (1957-1974), στο 
χωριό Περιβόλια Κυδωνιάς Χανιών. Ελαβε 
μαθήματα βυζαντινής μουσικής από τους Νικ. 
Δασκαλάκη* και Θεόδ. Νιαουνάκη*. Συνταξι
ούχος δάσκαλος.

Νιαουνάκης, Θεόδωρος. (Χανιά, 1888-1960).

Πρωτοψάλτης, που υπηρέτησε στους I.
Ναούς Αγίου Ιωάννου (1936-1938) και 

Αγίων Αναργύρων Χανίων (1951-1952). Γνώ
στης της βυζαντινής μουσικής.

Νίκανδρος ο Κορώνης. (13ος αι.).

Μοναχός, αδελφός του Ξένου-Ιωάννου 
Κορώνη*. Αναφέρεται στον κώδικα ΕΒΕ 

2599, του έτους 1352.
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Νικήτας, Δημήτριος.

Σύγχρονος Ιεροψάλτης I. Ναού Αγίας Τριά- 
δος Χάίδαρίου. Από μικρός έψαλλε στα 

Αναλόγια των I. Ναών Αγίου Γεωργίου και 
Αγίας Παρασκευής στα Θεραπειά του Βοσπό- 
ρου ως Κανονάρχης κοντά στον Δημ. Λιον- 
σάτο* (Μητσάκη) και στον Κωνστ. Φωτιάδη*. 
Στην Αθήνα ήλθε το 1965, συνεχίζοντας στα 
αναλόγια και στις Χορωδίες συμπολιτών του.

Νικήτας, Παναγιώτης. (20ός αι.).

Πρωτοψάλτης και ζωγράφος από τη Μυτι
λήνη. Συμμετέσχε ενεργά στη γενικότε

ρη πνευματική και πολιτιστική κίνηση του 
νησιού, στη δεκαετία του '30, που ονομάστη
κε από τότε «Λεσβιακή Άνοιξη», και υπήρξε 
μέλος της στενής συντροφιάς του διευθυντή 
του σατιρικού περιοδικού «Τρίβολας», Στρα- 
τή Παπανικόλα, μαζί με τους Στρατή Δούκα*, 
Αντώνη Πρωτοπάτση, Στρατή Παρασκευ- 
άίδη, Π. Κεφάλα, Γιακαλή και Θείελπι Λευκία. 
Το 1925, υπέγραψε το μανιφέστο της ιδρύ- 
σεως του «Συλλόγου Ελληνικών Μουσκών 
Τεχνών»* της Μυτιλήνης, του οποίου υπήρξε 
και μέλος στο πρώτο διοικητικό συμβούλιο, 
μαζί με τους Στρατή Μυριβήλη*, Στρατή Δούκα, 
Δημήτρη Βερναδάκη και Στρατή Παρασκευ- 
αΐδη.
Το όνομά του αναφέρεται συχνά στο βιβλίο 
«Ενθυμήματα» («Κέδρος» 1976, σελ. 20, 48, 
50) του Στρ. Δούκα, καθώς και στο βιβλίο 
(Βιογραφία Στρατή Δούκα, 1895-1936» («Πρό- 
σπερος» 1988, σελ. 89 και 166) του Τάσου 
Κόρφη.

Νικήτας ο Σερρών. (11οςαι.).

Επίσκοπος Σερρών και αργότερα Ηράκλει
ας (1075), ο οποίος ασχολήθηκε με τη 

μουσική και την ποίηση και ιδιαίτερα με τους 
κανόνες διαφόρων αγίων και της Θεοτόκου.

Νικηφόρος ο Ηθικός, (ο Χεριθούρης Δομέ- 
στικος). (13ος αι.).

Μοναχός που αφιερώθηκε ολόψυχα στη 
μουσική. Μελοποίησε οίκους, κοινωνικά, 

αργά μαθήματα, εγκώμια κ.ά.

Νικηφόρος ο Κωνσταντινουπόλεως. (758 - 
περ. 828).

Αγιος. Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως 
(806), ο οποίος παραιτήθηκε από τον 

θρόνο όταν ο Λέων Ε' ο Αρμένιος ανανέωσε 
την εικονομαχία. Πέθανε εξόριστος στην 
Προικόννησο. Συνέγραψε Σύντομον Βυζαντι
νήν Ιστορίαν, Σύντομον χρονογραφίαν (από 
τον Αδάμ μέχρι το 827) και συγγράμματα 
εναντίον των εικονομάχων. Εκτός των 
άλλων ήταν και σημαντικός μουσικός. Η 
Εκκλησία τιμά τη μνήμη του στις 2 Ιουνίου.

Νικηφόρος ο Χίος. (18ος - 19ος αι.).

Μουσικός και Αρχιδιάκονος Αντιόχειας.
Δίδαξε βυζαντινή μουσική στη Μουσική 

Σχολή του Ιασίου της Μολδοβλαχίας, επαγ- 
γελλάμενος συγχρόνως και τον Ιεροψάλτη. 
Υπάρχει ιδιόχειρο βιβλίο του σε Βιβλιοθήκη 
του Αγίου όρους με τίτλο Τα άπαντα Νικηφό
ρου του Χίου, το οποίο, όπως λέει ο ίδιος, 
έγραψε στο Ιάσιο το 1816.

Νικόδημος Μητροπολίτης Πατρών. (Αθήνα, 
1915 - ).

Κατά κόσμον Νικόλαος Βαλληνδράς. Σπού
δασε Θεολογία και δραστηριοποιήθηκε 

στην ποιμαντική διακονία εντός και εκτός Ελλά
δος. Πριν από την εγκατάστασή του στην I. 
Μητρόπολη Πατρών διετέλεσε Μητροπολίτης 
της I. Μητροπόλεως Ζιχνών και Νευροκοπίου. 
Ανάμεσα στο πλήθος των συγγραμμάτων του 
συγκαταλέγονται και Ασματικές Ακολουθίες. 
Είναι γνώστης της εκκλησιασπκής βυζαντινής 
μουσικής και εποπτεύει τη λειτουργία της Σχο
λής Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής της 
Μητροπόλεώς του.

Νικόδημος ο Αγιορείτης. (1749 - 1809).

Αγιος. Λόγιος, συγγραφέας και μουσικός 
από τη Νάξο, που σπούδασε στην Ευαγ

γελική Σχολή της Σμύρνης (1765 - 1770). Ο 
Νικόδημος, κατά κόσμον Νικόλαος Καλλι- 
βούρτζης, έφυγε το 1775 στο Αγιον Ορος, 
όπου έγινε Μοναχός. Αρχικά στη Μονή Διο
νυσίου και αργότερα σε διάφορα κελιά των
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Καρυών. Αναδείχθηκε ο θεωρητικός του 
μυστικιστικού κινήματος των Κολλυβάδων, 
προκαλώντας αντιδράσεις όχι μόνον των δια- 
φωνούντων Αγιορειτών αλλά και της επίση
μης Εκκλησίας.
Το συγγραφικό και εκδοτικό του έργο είναι 
τεράστιο. Αναφέρουμε: Φιλοκαλία των ιερών 
νηπτικών [λ7 82), Ευεργετινός (1783), Συμεών 
του Νέου Θεολόγου άπαντα (1790). Εξέδωσε 
το Περί συνεχούς μεταλήφεως του Νεοφύτου 
του Καυσοκαλυβίτου* και πρωτότυπα ή σε 
παράφραση κείμενα αγιολογικά, λειτουργικά, 
νομοκανονικά, ερμηνευτικά των Γραφών με 
εκτενέστερα σχόλια: Νέον εκλόγιον, Συνα
ξαριστής, Εξομολογητάριον, Πηδάλιον κ.ά. 
Από τα γνωστότερα βιβλία του είναι: Αόρατος 
πόλεμος, Γυμνάσματα πνευματικά, Εγχει- 
ρίδιον συμβουλευτικόν και Χρηστοήθεια.
Το Εξομολογητάριον είχε μεγάλη εκδοτική 
επιτυχία μέχρι τα μέσα του 19ου αι., και κάθε 
άλλο παρά μυστικιστικές ή ανανεωτικές ανη
συχίες εκφράζει. Εκτός όμως από συγγρα
φέας ήταν και σημαντικός υμνογράφος. 
Εγραψε αλλά και διόρθωσε πολλούς ασμα- 
τικούς κανόνες. Συνέθεσε το Θεοτοκάριον 
(συλλογή κανόνων προς την Θεοτόκο, από 
παλαιούς Θεοτοκαριογράφους) και έγραψε 
πολλές ακολουθίες. Αργότερα οι μακρινοί 
επίγονοι των Κολλυβάδων τον ετίμησαν ως 
τον κυριότερο εκπρόσωπο της «ορθοδόξου 
πνευματικότητος» και το 1955 το Οικουμενικό 
Πατριαρχείο τον ανεκήρυξε Αγιο. Η μνήμη 
του τιμάται στις 14 Ιουλίου.

Νικόδημος ο Κυκκώτης. (19ος αι.)

Ιερομόναχος στη Μονή Κύκκου της Κύπρου, 
μαθητής του Ιωσήφ του Κυκκώτου* και του 

Στυλιανού Χουρμουζίου*. Εψαλλε στο αρι
στερό Αναλόγιο, όταν ο Μεθόδιος ο Κυκκώ
της* ανέλαβε το δεξιό.

Νικολάίδης, Ανθιμος. (; -1865).

Ιεροδιάκονος και δάσκαλος της βυζαντινής 
μουσικής, ο οποίος δίδαξε στη Ριζάρειο Σχο

λή Αθηνών. Διετέλεσε Πρωτοψάλτης στον I. 
Ναό Αγίου Γεωργίου Βιέννης και σε συνεργα

σία με τον τότε διευθυντή του Ωδείου της 
Βιέννης Gottfried Prayer, εξεπόνησε πλήρες 
σύστημα τετράφωνης εκκλησιαστικής μουσι
κής (1842). Το παράδειγμά του, ακολούθησε 
δύο χρόνια αργότερα, ο Ιωάννης Χαβιαράς*. 
Εξέδωσε «Ύμνους της Θείας και Ιεράς Λει
τουργίας» με τετράφωνη αρμονική συνοδεία 
κλειδοκυμβάλου και «Ύμνους της Ορθοδόξου 
Ανατολικής Εκκλησίας» επίσης με τετράφωνη 
αρμονική συνεοδεία.

Νικολάίδης, Αριστείδης. (1851 - ;).

Πρωτοψάλτης της Μεγάλης του Χριστού 
Εκκλησίας (1905 - 1911), που γεννήθηκε 

στην Κωνσταντινούπολη. Μαθητής του Πρω
τοψάλτου Ιωάννου του Βυζαντίου*, προσελή- 
φθη στον Καθεδρικό Ναό της Μεγάλης του 
Χριστού Εκκλησίας το 1882 ως Α' Δομέστι- 
κος. Το 1888 διαδέχθηκε τον Νικόλαο Στο- 
γιάνοβιτς* και έγινε Λαμπαδάριος με Πρωτο
ψάλτη τον Γεώργιο Βιολάκη*, τον οποίο 
διαδέχθηκε το 1905.

Νικολάίδης, Αριστοτέλης. (Αμαργέτη Πάφου, 
1902-Αθήνα, 1981).

Αρχών Πρωτοψάλτης του Πατριαρχείου 
Αλεξανδρείας (Οφφίκιο της 25ης.6.1962). 

Σπούδασε βυζαντινή μουσική κοντά στον 
Στυλ. Χουρμούζιο*, στην Κύπρο και το 1920 
μετανάστευσε στην Αίγυπτο. Υπηρέτησε 
στον I. Ναό Τιμίου Προδρόμου στη Μίνια Ανω 
Αιγύπτου (1922 - 1932) και στους I. Ναούς 
Αγίων Αναργύρων Σούμπρας Κάιρου και Αγί
ου Νικολάου (Πατριαρχικός) Κάιρου (1932 - 
1966). Το 1966 εκλήθη στη Μονή Σινά (I. Ναό 
Αγίας Αικατερίνης), προκειμένου να ψάλει 
στον εορτασμό των 1.400 χρόνων από της 
ιδρύσεώς της (566).
Για τις διακεκριμένες υπηρεσίες του στο Ανα
λόγιο, τιμήθηκε κατ’ επανάληψη.

Νικολάίδης, Αχιλλέας. (ή Νικολάκης). (1830 - 
1918).

Κύπριος Πρωτοψάλτης και μουσικοδιδά
σκαλος. Έλαβε τα πρώτα μαθήματα βυζαν

τινής μουσικής από τον πατέρα του και στη
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συνέχεια μετέβη στη Σμύρνη όπου μαθήτευσε 
κοντά στον Πρωτοψάλτη Νικόλαο Γεωργίου*. 
Επιστρέφοντας στην Κύπρο, εγκαταστάθηκε 
στη γενέτειρά του, Βάσα Κοιλανίου, όπου 
έψαλλε, δίδασκε βυζαντινή μουσική και συγ
χρόνως ασκούσε το επάγγελμα του δημοδι
δασκάλου. Ανάμεσα στους πολλούς μαθητές 
του, ο Στυλιανός Χουρμούζιος*.

ΝικολοΤδης, Βασίλειος. (1915 - 1985).

Αρχών Πρωτοψάλτης της Μεγάλης του Χρι
στού Εκκλησίας, γνωστός ως «Βασιλά- 

κης», που γεννήθηκε στο Βαλατά της Κων
σταντινουπόλεως. Τα πρώτα του μαθήματα, τα 
έλαβε από τον πατέρα του, Ιερέα Καλλίνικο 
Νικολαΐδη, και αργότερα από τον Κωνσταντίνο 
Πρίγγο*. Απόφοιτος της Μεγάλης του Γένους 
Σχολής* (1939) και του Κρατικού Τουρκικού 
Ωδείου (1957), δίδαξε βυζαντινή μουσική στη 
Θεολογική Σχολή της Χάλκης (από το 1957) 
και ευρωπαϊκή μουσική στα Γυμνάσια της 
Πόλης, στη Μεγάλη του Γ ένους Σχολή και στο 
Ζωγράφειο. Εψαλλε σε διαφόρους ναούς της 
Πόλης μέχρι το 1965 και, μετά την απέλαση 
του Θρ. Στανίτσα* και τον ξαφνικό θάνατο του 
Νικ. Δανιηλίδη*, εκλήθη στον Πατριαρχικό Ναό 
ως Αρχών Πρωτοψάλτης της Μεγάλης του 
Χριστού Εκκλησίας, θέση που τίμησε άριστα με 
την ικανότητα και την εμπειρία του. Διηύθυνε 
τη Χορωδία των Μουσικοφίλων Κωνσταντι
νουπόλεως και συνέθεσε πολλά μαθήματα 
χερουβικά, κοινωνικά, λειτουργικά και ψαλ- 
μούς, τα οποία εξέδωσε πολυγραφημένα 
στους εξής τόμους: Λειτουργικά, Αναστασιμα- 
τάριο, Τα ένδεκα Εωθινά, Κατανυκτικός Εσπε
ρινός, Το Μέγα Απόδειπνον, Η Θεία Λει
τουργία των Προηγιασμένων, Ο Ακάθιστος 
Ύμνος, Σύντομοι Καταβασίαι, Μεγάλη Εβδο
μός, Κοινωνικά, Ο Εσπερινός και Ψαλμοί. 
Υπάρχουν και ανέκδοτα έργα του όπως: 
«Συγκριτική μελέτη Ευρωπαϊκής και Βυζαντι
νής Μουσικής», «Τόμος για την Τουρκική 
Μουσική» και «Θεωρηπκό της Βυζαντινής 
Μουσικής».
Ο Βασίλειος Νικολαΐδης ακούγεται στους δί
σκους «Τα Πάθη τα Σεπτά», το «Δωδεκαήμε-

ρον» και «Ο Ακάθιστος Ύμνος και η Σταυρο
προσκύνηση», που κυκλοφόρησε το «Ελλη
νικό Πολιτιστικό Κέντρο Λονδίνου» μετά από 
ζωντανή ηχογράφηση στον Πατριαρχικό Ναό 
την Μεγάλη Εβδομάδα του 1981.

Νικολαΐδης, Δανιήλ. (19ος - 20ός αι.).

Αναφέρεται ως Πρωτοψάλτης και δημο
διδάσκαλος (1875) Κίου. π.σ.δ.

Νικολαΐδης, Κωνσταντίνος. (19ος - 20ός αι.).

Αναφέρεται (1888) ως Ιεροψάλτης στον I.
Ναό Αγίου Ιωάννου Σαράφ-βουρνού (Κων

σταντινούπολη). π.σ.δ.

Νικολαΐδης, Νικόλαος. (20ός αι.).

Ιεροψάλτης, καταγόμενος από τα Υψωμα- 
θειά Κωνσταντινουπόλεως και μέλος της 

Χορωδίας του Γ. Τσαούση* (στην Πόλη). Το 
1965 ήλθε στην Αθήνα και μετά από ολιγό
χρονη παραμονή ταξίδεψε στη Σουηδία, όπου 
και εγκαταστάθηκε οριστικά.

Νικολαΐδης, Νικόλαος Χατζηπετρής. (1891 - 
1967).

Κύπριος Πρωτοψάλτης και μουσικοδιδά
σκαλος, που διδάχθηκε τη βυζαντινή μου

σική αρχικά από τον πατέρα του και στη συνέ
χεια από τον Κλεάνθη Μεσολογγίτη* και από 
τον Στυλιανό Χουρμούζιο*. Το 1917, τον ά- 
κουσε να ψάλλει στην Κύπρο ο Μητροπολί
της Αεοντουπόλεως, Χριστόφορος, ο μετέ- 
πειτα Πατριάρχης Αλεξανδρείας, και τον 
διόρισε Πρωτοψάλτη της Μητροπόλεως Ζα- 
καζίκ στην Αίγυπτο. Μετά από τριάντα και 
πλέον χρόνια, ο Νικολαΐδης επέστρεψε στην 
Κύπρο και υπηρέτησε σε διαφόρους ναούς 
της Λευκωσίας, όπου και δίδαξε βυζαντινή 
μουσική.

Νικολαΐδης, Οδυσσεύς. (19ος - 20ός αι.).

Αναφέρεται (1888) ως Πρωτοψάλτης Αγιά
σματος Βλαχερνών. π.σ.δ.

Νικολαΐδης, Σταύρος Α. (1891 -;).

Εκπαιδευτικός και πολιτικός από τον 
Πόντο, χρηματίσας και Υπουργός. Πρόε-
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δρος του «Συλλόγου Φίλων Βυζαντινής 
Μουσικής»* (12.7.1962 - 15.5.1967). Εγραψε: 
«Ο Ναζωραίος», «Πίστις και ζωή» κ.ά. και 
έδωσε πλήθος διαλέξεων με θέμα την βυζαν
τινή μουσική («Γενική Επισκόπησις επί των 
θεμάτων της βυζαντινής μουσικής», κ.λπ.).

Νικόλαος (Δρόσος), Μητροπολίτης Καρπε
νησιού. (Εμπορείο Θήρας, 1929 -).

Σπούδασε Θεολογία στο Πανεπιστήμιο 
Αθηνών. Τακτικό Μέλος της «Συνοδικής 

Επιτροπής Εκκλησιαστικής Τέχνης και Μουσι
κής»* και Πρόεδρος της Εφορευτικής Επι
τροπής, της Βιβλιοθήκης της Εκκλησίας της 
Ελλάδος.

Νικόλαος Πρωτοψάλτης Σμύρνης.
Βλέπε λ. Γεωργίου, Νικόλαος.

Νικόλα ο Σέρβος. (περ. 1360 -περ. 1430).

Μελωδός, ο παλαιότερος των Νοτίων 
Σλάβων, που συνέθεσε στην ελληνική 

και στην παλαιοσλαβική. Ανάμεσα στα έργα 
του, μελοποίησε και τον ελληνικό Χερουβικό 
Ύμνο.

Νικόλαος ο Ραιδεστηνός. (19ος - 20ός αι.).

Πρωτοψάλτης, γιός του Γ εωργίου του Ραι- 
δεστηνού* 2ου. Εψαλλε κυρίως στην 

περιφέρεια Τατούλων Κωνσταντινουπόλεως, 
καθώς και στην Ευαγγελίστρια. Διαπρεπής 
μουσικοδιδάσκαλος ανέδειξε ικανούς ιερο
ψάλτες.

Νικόλαος ο Στουδίτης.
Βλέπε λ. Στουδίτης, Νικόλαος.

Νικολάου, Ανδρέας. (20ός αι.).
Ιεροψάλτης στο Απλίκι (Κύπρος), π.σ.δ.α.

Νικολάου, Θάσος.(20ός αι.).

Μουσικός - I. Ναού Χρυσαλινιωτίσσης (Κύ
προς). π.σ.δ.α.

Νικολάου, Νικόλαος.

Σύγχρονος Πρωτοψάλτης στον I. Ναό Αγί
ου Νικολάου Καβάλας, π.σ.δ.α.

Νικολάου, Νικόλαος.

Σύγχρονος Ιεροψάλτης από το Κεραμίδι 
Βόλου. Υπηρετεί στον I. Ναό Αγίου 

Κοσμά του Αιτωλού Βόλου, π.σ.δ.α.

Νικολέρης, Κυριαζής. (Ανήλιον Βόλου, 1938 -).

Πρωτοψάλτης στον I. Ναό Ευαγγελίστριας, 
της I. Μητροπόλεως Νέας Ιωνίας Βόλου, 

Καθηγητής βυζαντινής μουσικής, διπλωματού
χος του Ελληνικού Ωδείου (τάξη Μ. Χατζημάρ- 
κου*). Διευθυντής της Σχολής Βυζαντινής 
Εκκλησιαστικής Μουσικής «Ο Αγιος Αχίλλιος» 
της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και των Σχο
λών Αλμυρού και Νέας Αγχιάλου της I. Μητρο
πόλεως Δημητριάδος Βόλου. Καθηγητής της 
Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Μητρο
πόλεως Βόλου και διευθυντής των Χορωδιών 
του I. Ναού των Δώδεκα Αποστόλων Βόλου, 
της Σχολής «Αγιος Αχίλλιος» Λαρίσης και του 
Συλλόγου Ιεροψαλτών Βόλου.
Εχει γράψει και εκδόσει το «Σολφέζ Βυζαν
τινής Μουσικής».

Νίκων, Πατριάρχης Ρωσσίας. (1605 -1681).

Ασχολήθηκε με τη διόρθωση των εκκλησια
στικών λειτουργικών βιβλίων, προκαλών- 

τας αναταραχή μεταξύ του κλήρου και του 
λαού, που κατέληξε στην αίρεση των «ρα- 
σκολνίκων».

Νομισματίδης, Αλέξανδρος. (19ος - 20ός αι.).

Πρωτοψάλτης και μουσικοδιδάσκαλος που 
υπηρέτησε επί σειρά ετών στον I. Ναό 

Αγίας Τριάδος Χαλκηδόνος. Εξέδωσε το 
Αγιασματάριον και το Ιερατικόν Εγκόλπιον 
που περιέχει μουσικά έργα διαφόρων μουσι- 
κοδιδασκάλων.

Νόμος.

Στην αρχαία ελληνική μουσική, άσμα ανά
λογο προς τα ιδιόμελα της βυζαντινής 

μουσικής. Ήταν είδος θρησκευτικής μονω
δίας, η οποία σχετιζόταν κατ’ αρχήν με τη 
λατρεία του Απόλλωνος. Συνοδευόταν από 
κιθάρα ή λύρα, δεν είχε ατροφική διάταξη και 
ο ρυθμός της ήταν δακτυλικός ή σπονδεια
κός. Σπουδαιότεροι ποιητές νόμων ήταν ο
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Τέρπανδρος, ο Φρύνις, ο Τιμόθεος και ο 
Φιλόξενος.

Νόννος ο Πανοπολίτης. (5ος αι.).

Λόγιος και γνώστης της αρχαίας ελληνικής 
φιλολογίας, που έζησε στη Θηβάίδα. Καλ

λιέργησε συστηματικά το δακτυλικό εξάμε
τρο, στο οποίο έγραψε το «Κατά Ιωάννην 
Ευαγγέλιον».

Νοταράς, Χρύσανθος. (1663 - 1731).

Πατριάρχης Ιεροσολύμων, βλαστός της 
γνωστής οικογένειας Νοταρά από την 

Κορινθία και ανεψιός του Πατριάρχου Ιεροσο
λύμων Δοσιθέου*. Σπούδασε στην Κωνσταντι
νούπολη, στην Πάντοβα και στο Παρίσι φιλο
σοφία, μαθηματικά και μουσική. Διεδραμάτισε 
πρωτεύοντα ρόλο στην εκκλησιαστική και 
πνευματική ζωή της εποχής του, χάρη στην 
παιδεία του, τις διοικητικές του ικανότητες 
αλλά και τους ισχυρούς του προστάτες. Το 
συγγραφικό του έργο, μεγάλο και ποικίλο, 
περιλαμβάνει θεολογικές πραγματείες, εκκλη
σιαστικούς λόγους, νομοκανονικά συγγράμ
ματα, ιστορικά έργα, μαθηματικά εγχειρίδια, 
μεταφράσεις αγιογραφικών και πατερικών κει
μένων, εκατοντάδες επιστολές κ.ά.

Νούκας, Γεώργιος. (20ός αι.).

Γνώστης της βυζαντινής μουσικής και διδά
σκαλος πλείστων Πρωτοψαλτών της Καρ

δίτσας, αναφερόμενος από τους ίδιους και 
ως άριστος εκτελεστής, π.σ.δ.α.

Νουφράκης, Ελευθέριος ή Παπανουφράκης.
(19ος-20ός αι.).

Ιερέας της θρησκευτικής υπηρεσίας του 
ελληνικού στρατού, στη διάρκεια του Α' 

Παγκοσμίου Πολέμου, που ελάμβανε μέρος 
και στις στρατιωτικές επιχειρήσεις ως οπλί
της.
Στα τέλη Μαρτίου 1919 έγινε υπαίτιος 
διπλωματικού επεισοδίου μεταξύ Ελλάδος και 
Τουρκίας, εξαιτίας του πατριωτικού ενθου
σιασμού του. Όταν κάποτε επισκέφθηκε την 
Αγία Σοφία μαζί με μια ομάδα Ελλήνων 
αξιωματικών του στόλου, μέσα στο Ναό φό

ρεσε το πετραχήλι του και ψάλλοντας με
γαλοφώνως ετέλεσε τη Θεία Λειτουργία! Η 
άλλοτε καθέδρα της χριστιανικής οικουμένης 
«άκουσε» τότε ξανά τους βυζαντινούς ύμ
νους, που είχαν σιγήσει πριν από 466 χρόνια!

Νταγκουνάκης, Γεώργιος. (Χανιά, 1928 -).

Πρωτοψάλτης, που υπηρέτησε στους I.
Ναούς Μεταμορφώσεως του Σωτήρος 

Μοσχάτου Αττικής (1950 - 1953), Αγίου 
Ελευθερίου Μουρνιών Κυδωνιάς Χανιών (1955 
- 1958) και Αγίου Νεκταρίου Χανιών (1968 - 
1986). Μαθήτευσε κοντά στον I. Μανιουδάκη*. 
Ιδρυτής πολυφωνικής ανδρικής Βυζαντινής 
Χορωδίας στον I. Ναό Αγίου Νεκταρίου και 
Γ εν. Γ ραμματέας του Συνδέσμου Ιεροψαλτών 
Χανίων, που τον ανεκήρυξε «Ευεργέτη» για 
την σημαντική οικονομική του προσφορά.

Νταλάσης, Πολύχρονης. (Στουρναραίικα Τρικά
λων, 1933 - ).

Πρωτοψάλτης στον I. Ναό Ζωοδόχου 
Πηγής Τρικάλων, από το 1982, με προ

ϋπηρεσία στα Στουρναραίικα (1955 - 1956), 
στον I. Ναό Αγίας Αναστασίας Περισσού 
(Αθήνα), στην Πύλη (1976 - 1979) και στο 
Μουζάκι (1979 - 1982). Μουσικοδιδάσκαλος. 
Σπούδασε στη Σχολή Βυζαντινής Μουσικής 
της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης (1954 - 
1955). Συγχρόνως φοιτούσε στο Δημοτικό 
Ωδείο Λαρίσης, όπου έπαιρνε μαθήματα βιο
λιού και θεωρητικών της ευρωπαϊκής μουσι
κής και στην Παιδαγωγική Ακαδημία Λαρίσης. 
Κατά τη διάρκεια της μετεκπαιδεύσεώς του 
στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (1963 - 1965) 
παρακολούθησε μαθήματα βυζαντινής μουσι
κής κοντά στον Ιωάννη Μαργαζιώτη* ενώ 
συγχρόνως σπούδασε στο «Ελληνικό Ωδεί
ο», ευρωπαϊκή και βυζαντινή μουσική (κοντά 
στον Θεόδωρο Χατζηθεοδώρου*), λαμβάνον- 
τας πτυχίο Ιεροψάλτου (1964) και δίπλωμα 
μουσικοδιδασκάλου (1965). Παράλληλα συμ
μετείχε στη Χορωδία του Γεωργίου Σύρκα*, 
σε συναυλίες και ραδιοφωνικές εκπομπές. 
Εδωσε διαλέξεις για την «Ιστορία, τη δύναμη 
και την επίδραση της μουσικής», και για τη 
«Βυζαντινή μουσική και το δημοτικό τραγούδι».

Ο. ΤΟΛΙΚΑ: ΕΠΙΤΟΜΟ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
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Δίδαξε βυζαντινή μουσική σε διάφορα Σχολεία 
και σε σεμινάρια Καταρτίσεως και Επιμορφώ- 
σεως Ιεροψαλτών, διδασκάλων κ.λπ.
Είναι μέλος της Χορωδίας του Σωματείου 
Ιεροψαλτών Τρικάλων, την οποία διευθύνει 
και αυτός. Το 1984 ίδρυσε τη μικτή «Χορωδία 
Δημοτικών Τραγουδιών» με το Σύλλογο 
Διδασκάλων και Νηπιαγωγών Τρικάλων. Δη
μοσίευσε στον τοπικό και περιοδικό Τύπο διά
φορα άρθρα μουσικολογικού περιεχομένου και 
κυκλοφόρησε δύο κασσέτες με τροπάρια και 
απολυτίκια των εορτών του έτους. Ιδρυτικό 
μέλος και Αντιπρόεδρος (1979) του Σωμα
τείου Ιεροψαλτών Τρικάλων, και μέχρι σήμερα 
Γ ενικός Γ ραμματέας του.

Νταούλι.

Ρυθμικό μουσικό όργανο της κατηγορίας 
των μεμβρανοφώνων*. Ονομάζεται επί

σης ταβούλι ή νταβούλι ή τούμπανο, τύμπα- 
νος ή τούμπανος, τουμπανέλι ή γκμπανέλι, 
τσοκάνι, όργανο και ταμπούρλο. Αποτελείται 
από έναν ξύλινο κύλινδρο, του οποίου οι δύο 
κυκλικές επιφάνειες είναι δερμάτινες και 
φέρουν τρύπες στην περιφέρεια, σε ίση από
σταση μεταξύ τους. Από τις τρύπες του ενός 
δέρματος περνιέται σχοινί στο άλλο και δένε
ται με διάφορους τρόπους. Παίζεται με δύο 
ξύλα —  ένα στο κάθε χέρι —  τα νταουλόξυλα 
ή τουμπανόξυλα ή νταουλόβεργες.
Ο νταουλιέρης ή τυμπανάρης κ.λπ. κουρδίζει 
το νταούλι του με το σφίξιμο του σχοινιού.
Τ ο νταούλι δεν παίζεται μόνο του αλλά με τη 
συνοδεία ενός τουλάχιστον μελωδικού οργά
νου. Μαζί με το ζουρνά* αποτελούν τη ζυγιά, 
παραδοσιακό όργανο της ηπειρωτικής κυρίως 
Ελλάδος. «Μετά σαλπίγγων και τυμπάνων και 
φωνών αναριθμήτων» προκαλούσαν οι Βυζαν
τινοί την τουρκική αρμάδα να ναυμαχήσει μαζί 
τους, γράφει ο Γεώργιος Φραντζής στο 
Χρονικό του (1477).
Το νταούλι είναι ένα από τα όργανα που 
χρησιμοποιούν στα Αναστενάρια και στον 
Καλόγερο.
Είναι ήδη γνωστό όχι μόνον από τους βυζαν
τινούς χρόνους αλλά και από τους προ-

χριστιανικούς (αινείτε Αυτόν εν τυμπάνω και 
χορώ). Την πλατιά του χρήση μαρτυρούν 
βυζαντινές και μεταβυζαντινές τοιχογραφίες 
και αγιογραφίες, οι οποίες συμπληρώνονται 
από φιλολογικές πηγές.

Νταραβάνογλου, Γρήγορης. (Κωνσταντινού
πολη, 1960 -).

Πρωτοψάλτης στον I. Ναό Αγίας Τριάδος 
Αμπελοκήπων με προϋπηρεσία στον 

Μητροπολιτικό Ναό Φανερωμένης Χολαργού 
και στον I. Ναό Αγίας Παρασκευής Ηλιουπό
λεως και Χοράρχης. Έκανε τα πρώτα του 
βήματα στο Οικουμενικό Πατριαρχείο με 
καθοδηγητές τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη 
Βασίλειο Νικολαΐδη*, τον Άρχοντα Λαμπαδά- 
ριο Ελευθέριο Γεωργιάδη* και τον Άρχοντα 
Πρωτοψάλτη Αχιλλέα Γκαρτζόγλου. Πρώτη 
του επίσημη ενορία ο Ιερός Ναός Αγίου Νικο
λάου, στο Νιχώρι Κωνσταντινουπόλεως, 
όπου διδάχθηκε από τον μουσικοδιδάσκαλο 
Ιερέα Αθανάσιο Αλεξιάδη. Το 1978 πήγε στις 
Η.Π.Α. μετά από πρόσκληση του Μητροπολίτου 
Βοστώνης Ανθίμου, όπου και παρέδιδε μαθήμα
τα βυζαντινής μουσικής. Συγχρόνως δημιούρ
γησε και διηύθυνε την πρώτη του χορωδία που 
απαρτιζόταν από Έλληνες φοιτητές, δίδοντας 
συναυλίες σε διάφορες Πολιτείες έως το 1982 
που ήρθε στην Ελλάδα. Έψαλε σε πολλές 
πανηγύρεις της Ελλάδος και του εξωτερικού. 
Έχει εκδόσει και κυκλοφορήσει σειρά δίσκων 
και κασσετών με βυζαντινούς εκκλησιαστικούς 
ύμνους. Σήμερα είναι παραγωγός εβδομαδιαί
ας εκπομπής με θέμα τη βυζαντινή μουσική, 
από το ραδιόφωνο της Εκκλησίας της Ελλά
δος. Για την προσφορά του στη διατήρηση 
της παραδόσεως, τιμήθηκε από το Σύλλογο 
Φίλων της Βυζαντινής Μουσικής.

Νταραβάνογλου, Χουρμούζιος (Χάρης. (Κων
σταντινούπολη 1960 -).

Πρωτοψάλτης στον I. Ναό Αγίας Αναστασίας 
Περισσού με προϋπηρεσία στον I. Ναό Κοι

μήσεως της Θεοτόκου Ν. Ηρακλείου. Φοίτησε 
στη Μεγάλη του Γένους Σχολή και στη συνέχεια 
πήγε στο Οικουμενικό Πατριαρχείο όπου διετέ-
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λεσε επί σειρά ετών Δομέστικος του Άρχοντος 
Πρωτοψάλτου Βασιλείου Νικολάίδη*. Το 1979 
ήλθε στην Ελλάδα όπου και έλαβε πτυχίο της 
βυζαντινής μουσικής. Έψαλε στο εξωτερικό 
(Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, Ιορδανία, Αμερική 
κ.ά.) και έχει δώσει συναυλίες σε πολλές περιο
χές της χώρας μας.
Για την προσφορά του στην παράδοση τιμήθηκε 
από το Σύλλογο Φίλων της Βυζαντινής Μου
σικής. Εξεδόθησαν και κυκλοφόρησαν κασσέ- 
τες του.

Νταφέκας, Δημήτριος. (Πλάτανος Αλμυρού, 
1927-).

Πρωτοψάλτης στον I. Ναό Αγίου Νεκταρί
ου Ν. Ιωνίας Βόλου, πτυχιούχος της Σχο

λής Βυζαντινής Μουσικής της I. Μητροπόλε- 
ως Δημητριάδος.

Ντελίογλου, Σεραφείμ.
Βλέπε λ. Δελίογλου, Σεραφείμ.

Ντέφι.

Μεμβρανόφωνο* ρυθμικό μουσικό όργανο 
το οποίο, στους βυζαντινούς και μετα

βυζαντινούς χρόνους, συναντάμε με τις ονο
μασίες πληθία (τα) και σείστρον. Είναι ένας

ξύλινος κύλινδρος, με διάμετρο μεγαλύτερη 
από το ύψος του, σκεπασμένος στη μια μόνο 
βάση με δέρμα. Έχει ήχο ακαθόριστης τονι- 
κής οξύτητας και παίζεται με τα χέρια.

Ντιροκάλτσης, Οδυσσεύς. (Ανθούσα Καλα
μπάκας Τρικάλων, 1907 -).

Πρωτοψάλτης στον Μητροπολιτικό Ναό 
Αγίου Νικολάου Τρικάλων, από το 1971, 

με προϋπηρεσία, από το 1929, σε διαφόρους 
ναούς της I. Μητροπόλεως Τρίκκης και Στα- 
γών. Διδάχθηκε τη βυζαντινή μουσική από 
τον Δημ. Σύλλα*. Διετέλεσε Καθηγητής στη 
Σχολή Βυζαντινής Μουσικής της I. Μητροπό
λεως Τρίκκης και Σταγών.

Ντόντος, Δημήτριος.

Σύγχρονος Ιεροψάλτης, ο οποίος λόγω 
ασθένειας αποχώρησε από την ενεργό 

ιεροψαλτική. Μαθητής του Αθ. Καραμάνη*, 
διετήρησε -  με δαπάνη του -  επί σειράν ετών 
Σχολή Βυζαντινής Μουσικής στη Λήμνο, σε 
συνεργασία με την I. Μητρόπολη Λήμνου. 
Αρκετοί από τους σημερινούς Ιεροψάλτες 
της Λήμνου υπήρξαν μαθητές του. Είναι 
επίτιμο μέλος του Συλλόγου Ιεροψαλτών 
Νήσου Λήμνου «Ο Άγιος Σώζων».



Ξανθόπουλος, Ιωάννης. (19ος - 20ός αι.). 
Αναφέρεται (1888) ως Ιεροψάλτης στον I. 
Ναό Αγίου Δημητρίου Ταταούλων (Κωνσταντι
νούπολη). π.σ.δ.

Ξανθόπουλος, Μάρκος.
Βλέπε λ. Μάρκος ο Ιερομόναχος.

Ξανθόπουλος, Νικηφόρος. (14ος αι.).

Βυζαντινός ιστορικός, ποιητής και θεολό
γος, ο επιλεγόμενος Κάλλιστος. Φαίνεται 

ότι έζησε στην Κωνσταντινούπολη το πρώτο 
μισό του 14ου αιώνα και ήταν Πρεσβύτερος 
στην Αγία Σοφία. Εκτός από τα ιστορικά του 
έργα, έγραψε Εκκλησιαστική Ιστορία, που 
καλύπτει τους πρώτους χριστιανικούς χρό
νους έως το 610, πολλά αφηγηματικά στι
χουργήματα, τροπάρια, ακολουθίες, επιγράμ
ματα, εξηγηματικά έργα, επιστολές και μια 
συλλογή βίων αγίων όλου του χρόνου.

Ξενής, Μιχαήλ. (19ος αι.)

Κύπριος Πρωτοψάλτης στον Καθεδρικό 
Ναό Αγίου Ιωάννου Λευκωσίας (1850 - 

1880).π.σ.δ.

Ξενίδης, Αλέξανδρος. (19ος - 20ός αι.).

Αναφέρεται (1888) ως Ιεροψάλτης στον I. 
Ναό Αγίου Νικολάου Τσιβαλίου. π.σ.δ.

Ξενόπουλος, Χρήστος.

Σύγχρονος Πρωτοψάλτης από την Κων
σταντινούπολη που έψαλλε επί σειρά 

ετών σε ναούς της περιφέρειας Υψωμαθείων.

Εψαλλε επίσης στον Αγιο Κωνσταντίνο με τη 
Χορωδία του Γ. Τσαούση*, της οποίας υπήρ
ξε ιδρυτικό και βασικό στέλεχος και στην 
Πόλη και στην Αθήνα, διευθύνοντας αρκετές 
φορές κλιμάκιά της σε διάφορες εκδηλώσεις. 
Αντιπρόεδρος του «Συλλόγου Μουσικοφί- 
λων Κωνσταντινουπόλεως».

Ξένος, Ιωάννης ο Κορώνης. (13ος - 14ος αι.).

Πρωτοψάλτης της Αγίας Σοφίας Κωνσταν
τινουπόλεως, από τους παλαιότερους 

μελωδούς - υμνογράφους της Ελληνικής Ορθο
δόξου Εκκλησίας. Προς το τέλος της ζωής του 
έγινε Μοναχός, με το όνομα Ξενοφών. Ο 
Κορώνης καταγόταν από την Κορώνη της 
Νότιας Πελοποννήσου. Η παλαιότερη αναφορά 
του ως Μοναχού, ανακαλύφθηκε στον κώδικα 
ΕΒΕ 2458. Εάν υποθέσουμε ότι έγινε Μοναχός 
σε ηλικία 50-60 ετών, τότε πιθανόν να γεννήθη
κε γύρω στα 1270-80.
Εγραψε εγχειρίδιο μουσικής, όπου εξετάζει 
ήχους, φθορές κ.λπ. Μελοποίησε το «Δύναμις» 
(ήχος Β), το «Αγιος, Αγιος, Αγιος Κύριος 
Σαβαώθ» της Λειτουργίας του Μ. Βασιλείου*, το 
«επί Σοι χαίρει» (ήχος Πλ. Δ) κ.ά.

Ξένος, Κοσμάς ή Ικέτης.
Βλέπε Κοσμάς ο Ξένος ή Ικέτης.

Ξεντές, Χρήστος. (19ος - 20ός αι.).

Αναφέρεται (1888) ως Πρωτοψάλτης στον 
I. Ναό Αγίου Παντελεήμονος Κουζγουν- 

τζούκ. π.σ.δ.
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Ξύνδας

Ξηρομερίτης, Ιωάννης. (Ανθήλη Λαμίας, 1928 -).

Πρωτοψάλτης στον I. Ναό Αγίας Ειρήνης 
Αλυκών Βόλου, π.σ.δ.α.

Ξηρόν κλάσμα.
Βλέπε λ. Χαρακτήρες (ποιότητος).

Ξύδας, Νικόλαος. (20ός αι.).

Πρωτοψάλτης, μαθητής του Δημ. Στρατο- 
πούλου*, που υπηρέτησε στην Πρίγκηπο 

(Κωνσταντινούπολη), π.σ.δ.

Ξύδης, Δημήτριος.

Σύγχρονος Ιεροψάλτης, προερχόμενος 
απο την Κωνσταντινούπολη, όπου υπηρέ

τησε ως Πρωτοψάλτης και Β' Χοράρχης σε 
διαφόρους ναούς. Ηταν επίσης μέλος της 
Μεγάλης Χορωδίας του Θρ. Στανίτσα*. Το 
1964 ήλθε στην Αθήνα. Είναι μέλος της 
Χορωδίας του Μουσικού Συλλόγου «Βυζαντι
νή Ψαλτική Παράδοση».

Ξύδης, Θεόδωρος. (Πύργος Ηλείας, 1910 -).

Ποιητής και συγγραφέας, μελετητής της 
βυζαντινής υμνογραφίας. Έδωσε αξιόλο

γες διαλέξεις στο πλαίσιο των Βυζαντινών 
Συμφωνιών του «Συλλόγου Φίλων Βυζαντι
νής Μουσικής»*.

Ξύδης, Σταύρος. (Θεσσαλονίκη, 1950 -).

Καθηγητής βυζαντινής μουσικής και Ιερο
ψάλτης, που έλαβε το πτυχίο του από τη 

Σχολή Βυζαντινής Μουσικής «Ιωάννης ο 
Δαμασκηνός» Θεσσαλονίκης και από τη Σχο

λή Βυζαντινής Μουσικής του Μακεδονικού 
Ωδείου. Υπήρξε Πρωτοψάλτης στον I. Ναό 
Κοιμήσεως της Θεοτόκου Πεύκων Θεσσαλο
νίκης και εποχιακός Ιεροψάλτης στον I. Ναό 
Παναγίας Φανερωμένης. Ψάλλει ευκαιριακά 
σε διαφόρους ναούς της Θεσσαλονίκης, διδά
σκοντας συγχρόνως βυζαντινή μουσική. Είναι 
φιλόλογος, καθώς επίσης πτυχιούχος της 
Σχολής Σαμαρειτών, τελειόφοιτος της Θεο- 
λογικής Σχολής του ΑΠΘ και πτυχιούχος 
ευρωπαϊκής μουσικής, μετεκπαιδευθείς στην 
Αυστρία.

Ξύλανδρον.

Οργανο των αρχαίων Ελλήνων, ένα είδος 
Ξυλοφώνου, που παιζόταν με δύο σιδε

ρένια σφυράκια. Πιθανόν τα ξύλανδρα να 
είναι οι πρόγονοι των βυζαντινών «Αγιοση- 
μάντρων», που σώζονται μέχρι σήμερα στα 
μοναστήρια.

Ξύνδας, Σπυρίδων. (Κέρκυρας 1814 - Αθήνα 
1896).

Μουσουργός και φημισμένος κιθαριστής, 
ο οποίος σπούδασε μουσική αρχικά 

στην Κέρκυρα κοντά στον Μάντζαρο* κι 
έπειτα στο Ωδείο «San Pietro a Majella» της 
Νεαπόλεως (Ιταλία). Στενός συνεργάτης του 
Μάντζαρου, ίδρυσε μαζί του τη «Φιλαρμονική 
Εταιρεία Κερκύρας», όπου από το 1841 δίδα
ξε θεωρητικά και εκκλησιαστική μουσική.
Ως συνθέτης ασχολήθηκε κυρίως με το 
μελόδραμα, με θέματα βασισμένα στο νεο
ελληνικό μύθο.



Οικηματάριον.

Βιβλίο εκκλησιαστικής μουσικής, το οποίο 
περιέχει τα τροπάρια που αποτελούν 

τους «οίκους» της Θεοτόκου.

Οικονομόττουλος, Γεώργιος.

Σύγχρονος Ιεροψάλτης του I. Ναού Αγίου 
Αλεξίου Σταφιδαλώνων Αιγίου. π.σ.δ.α.

Οικονόμος, ο εξ Οικονόμων, Κωνσταντίνος.
(1780- 1857).

Κληρικός, ρήτορας και θεολόγος, γιός λογί- 
ου ιερέα, από τον οποίο διδάχθηκε όχι 

μόνον τα πρώτα γράμματα αλλά και τα πρώτα 
στοιχεία της εκκλησιαστικής φιλολογίας και 
ρητορικής. Αργότερα συμπλήρωσε τις 
σπουδές του στη Σχολή των Αμπελακίων. 
Λίγο πριν την έκρηξη της Επαναστάσεως, το 
1821, έφυγε στην Οδησσό και παρέμεινε στη 
Ρωσσία έως το 1832. Το 1834 επέστρεψε στην 
Ελλάδα και διοχέτευσε τη δραστηριότητά του 
στην πολεμική κατά της χειραφετήσεως της 
Εκκλησίας της Ελλάδος από το Οικουμενικό 
Πατριαρχείο, κατά της μεταφράσεως των Γ ρα
φών στη νεοελληνική και γενικά εναντίον κάθε 
«βεβήλου καινοτομίας». Άφησε εκκλησιαστικά 
συγγράμματα (3 τόμους), φιλολογικά και θεο- 
λογικά, από τα οποία ξεχωρίζει η διατριβή του 
«Περί των Ο ερμηνετών της Παλαιάς Διαθή
κης» (1844 - 1849), όπου υποστηρίζει ότι η 
ελληνική μετάφραση της Γραφής από τους 
Εβδομήκοντα είναι θεόπνευστη.

Οικονόμου, Κωνσταντίνος. (Βόλος, 1969 -).

Πρωτοψάλτης στον I. Ναό Αγίων Θεοδώ
ρων Βόλου, πτυχιούχος βυζαντινής μου

σικής του Ελληνικού Ωδείου Αθηνών και 
Διπλωματούχος του Ωδείου Αλίμου.

Οικονόμου, Μιχαήλ. (Φλωριάδα Βάλτου, 
1944-).

Πρωτοψάλτης στον I. Ναό Αγίου Γεωργίου 
Αγρίνιου, από το 1986, με προϋπηρεσία 

στην I. Μονή «Ασωμάτων - Πετράκη» Αθήνας 
(1971 - 1973) και στον I. Ναό Αγίας Τριάδος 
Παναιτωλίου Αγρίνιου. Πτυχιούχος βυζαντινής 
μουσικής του Ωδείου Αθηνών και πτυχιούχος 
θεολογίας και φιλολογίας του Πανεπιστημίου 
Αθηνών. Ιδρυτικό μέλος του Συλλόγου Ιερο
ψαλτών Αγρίνιου του οποίου διετέλεσε και 
Πρόεδρος. Μέλος της Οργανωτικής Επιτρο
πής στο Παμπελοποννησιακό Συνέδριο για 
την Ορθόδοξη Ελληνική Μουσική στην Τρίπο
λη (1990), όπου εισηγήθηκε το θέμα «Η Ελλη
νικότητα της Εκκλησιαστικής Μουσικής».

Οικονόμου, Φίλιππος. (Ελίκη Αιγιαλείας, 
1936-).

Μελοποιός και ερασιτέχνης Ιεροψάλτης, 
που διδάχθηκε τη βυζαντινή μουσική από 

τον πατέρα του, Ιερέα Αθανάσιο Οικονόμου και 
τους αδελφούς του Πρωτοψάλτες, Χρήστο, 
Πάνο και Λεωνίδα. Τελειοποίησε τις σπουδές 
του κοντά στον Θεόδωρο Χατζηθεοδώρου*. 
Μελοποίησε μαθήματα Ορθρου, Θείας Λει-



Οικονόμου Ολίγον

260

τουργίας, δοξαστικά, δοξολογίες, καλοφω- 
νικούς ειρμούς κ.ά. τα οποία έχει εκδόσει σε 
φωτοτυπημένα τεύχη. Μελοποίησε επίσης τα 
χορικά της «Λειτουργίας κάτω από την 
Ακρόπολη» του ποιητή Νικ. Βρεττάκου και 16 
τραγούδια από το ποιητικό έργο του Κ. 
Κρυστάλλη. Ιδρυτής και Πρόεδρος του Συλ
λόγου Φίλων Βυζαντινής Μουσικής Αιγιαλείας. 
Ίδρυσε και καθοδήγησε, επί τριετία, Παιδική 
Χορωδία Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μου
σικής και από το 1989 διευθύνει Χορωδία 
Δημοτικών Τραγουδιών.

Οίκος.

Εκκλησιαστικό τροπάριο, που αποτελεί μια 
στροφή του κοντακίου.

Ο όρος «οίκος», αν και απλούστατος, είναι 
μάλλον δυσεξήγητος. Μερικές από τις γνώμες 
που διατυπώθηκαν: α) σχετίζεται με την 
αντίστοιχη λέξη της εβραϊκής γλώσσας, όπου 
το «οικοδομείν» χρησιμοποιείται και για τη 
σύνθεση ποιημάτων β) Αλλοι προσπαθούν να 
ερμηνεύσουν τον όρο σε συσχετισμό με την 
συριακή γλώσσα, όπου έχει την έννοια της 
στροφής ποιήματος ή της τελείας κατασκευής 
του μέτρου, γ) Ο Goar συσχετίζει την ονομασία 
με τον ιταλικό όρο stanza που σημαίνει διαμονή, 
δωμάτιο και οροφή ποιήματος, δ) Αλλοι (For- 
tesque Christ) λένε ότι οίκος σημαίνει ποίημα σε 
μορφή οικοδομήματος κτισμένου προς τιμήν 
κάποιου αγίου.
Επικρατέστερη φαίνεται η εκδοχή ότι οίκος 
σημαίνει δωμάτιο, θάλαμος (πρβλ. Λεξικό 
Liddell-Scott) και όλα μαζί τα δωμάτια συνα- 
ποτελούν ένα οικοδόμημα προς τιμήν του 
αγίου, το κοντάκιον.
Τέλος ενδιαφέρουσα είναι η εξής άποψη. 
«Κοντάκιον» είναι υποκοριστικό της λέξης 
«κοντός»=κοντάρι. Κοντός ήταν και το ξύλο 
πάνω στο οποίο τύλιγαν ένα βιβλίο, μια 
συγγραφή (πρβλ. σιλιτάριον), και συνεκδο- 
χικά ο κοντός ήταν το βιβλίο. Αρα το κοντά
κιον (μικρός κοντός) είναι μικρό βιβλίο, μικρό 
σύγγραμμα. Και όπως το σύγγραμμα έχει 
κεφάλαια, έτσι και το κοντάκιο έχει τα δικά 
του κεφάλαια που είναι οι οίκοι. Ίσως λοιπόν 
οίκος να σημαίνει κεφάλαιο.

Για παράδειγμα στο κοντάκιον του Ακαθίστου 
Ύμνου έχουμε προοίμιο (Το προσταχθέν 
μυστικώς λαβών...), 24 κεφάλαια - οίκους και 
επίλογο, μέσα στα οποία μας παρουσιάζεται 
περιληπτικά το μυστήριο της ενσάρκου Οικο
νομίας του Χριστού και της Σωτηρίας του 
ανθρώπου.

Οκτάσημον.

Σύνθετο μέτρο, που περιέχει οκτώ χρό
νους (χρονικές μονάδες). Μετριέται με 

τέσσερις κινήσεις, από τις οποίες η κάθε μια 
περιλαμβάνει δύο χρόνους· προς τα κάτω 
(θέση), προς τα αριστερά (ημίαρση ασθενής), 
προς τα δεξιά (ημίαρση ισχυρή) και προς τα 
πάνω (άρση).

Οκτάχορδον σύστημα.

Το σύστημα αυτό που ονομάζεται και «δια
πασών» ή «επταφωνία», είναι το περισσό

τερο εύχρηστο. Αποτελείται από σειρά οκτώ 
φθόγγων, οι οποίοι σχηματίζουν επτά διαστή
ματα. Επομένως η διατονική κλίμακα Πα Βου 
Γα Δι Κε Ζω Νη Πα', επαναλαμβανόμενη επί 
το οξύ και το βαρύ, με τον ίδιο αριθμό φθόγ
γων και την ίδια αναλογία διαστημάτων, απο
τελεί οκτάχορδο σύστημα.
Σε κάθε κλίμακα του συστήματος αυτού, ο 
πρώτος φθόγγος που είναι η βάση της 
κλίμακος, είναι συγχρόνως και η ανωτάτη 
βαθμίδα της αμέσως βαρύτερης κλίμακας. Και 
ο τελευταίος φθόγγος που είναι η ανωτάτη 
βαθμίδα της κλίμακας, είναι συγχρόνως η 
βάση της αμέσως οξύτερης κλίμακας.

Οκτώηχος.

Λ ειτουργικό βιβλίο της Ορθοδόξου Εκκλη
σίας, το οποίο περιλαμβάνει τα τροπάρια 

και τους κανόνες, που ψάλλονται στον Εσπε
ρινό και στον Όρθρο κάθε μέρα της εβδομά- 
δος και στους οκτώ ήχους.

Ολίγον.

Σημείον ποσότητος, που ανεβάζει τη μελω
δία κατά ένα φθόγγο. Επιδέχεται όλες τις

Οικουμενική Σύνοδος.
Βλέπε λ. Σύνοδος.

Ο. ΤΟΛΙΚΑ: ΕΠΙΤΟΜΟ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
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άχρονες και έγχρονες υποστάσεις, εκτός από 
την Απλή όταν είναι μόνη, και όλες τις συλλα
βές των λέξεων, άτονες και τονισμένες.

Ολονυκτία.
Βλέπε λ. Αγρυπνία.

Ομαλόν.

Χαρακτήρας ποιότητος που τίθεται κάτω 
από εμφώνους χαρακτήρες (συνήθως το 

Ίσον και το Ολίγον), και απαιτεί ομαλό κυμάτι
σμά της φωνής «επί το οξύ». Με τον κυμάτι
σμά αυτό η φωνή πλησιάζει για μια στιγμή 
στον αμέσως οξύτερο φθόγγο. (Βλέπε σχετ. 
πίνακα Επιμέτρου σελ. 460).

Ομοιότροπος.
Αυτός που έχει τον ίδιο «τρόπο», το ίδιο στυλ. 

Ομολογητές.

Οι Χριστιανοί που κατά τους διωγμούς 
ομολόγησαν την πίστη τους, υποβλήθη

καν σε μαρτύρια, αλλά δεν πέθαναν κατά τη 
διάρκεια των μαρτυρίων.
Στην εποχή της Εικονομαχίας υπήρξαν οι 
λεγόμενοι Γραπτοί Ομολογητές, στα μέτωπα 
ή στα πρόσωπα των οποίων οι διώκτες τους 
έγραφαν με πυρακτωμένο σίδερο εικονο- 
λατρικά σύμβολα.

Ομοσπονδία Συλλόγων Ιεροψαλτών Ελλά
δος «Οι Αγιοι Πάντες» (ΟΜ.Σ.Ι.Ε.).

Ιδρύθηκε το 1979 με έδρα την Αθήνα και απο
τελεί το δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό 

όργανο των Ιεροψαλτών. Περιλαμβάνει πενή
ντα Ιεροψαλτικούς Συλλόγους σε όλη την 
Ελλάδα και έχει ως σκοπό την προβολή και 
διάδοση της βυζαντινής μουσικής και την 
επαγγελματική κατοχύρωση των Ιεροψαλτών. 
Διετέλεσαν Πρόεδροι οι: Γεώργιος Λώλος, Μαν. 
Χατζημάρκος*, Χαρ. Ταλιαδώρος*, Χρύσανθος 
Θεοδοσόπουλος*, Χρήστος Χατζηνικολάου* και 
Ηλίας Γιουρούκος*. Οι Σύλλογοι-Μέλη της Ομο
σπονδίας είναι: Αιτολοακαρνανίας «Αρχιδιάκο
νος Άνθιμος» (Μεσολόγγι), Αργολίδος «Ιάκω
βος Ναυπλιώτης», Αρτας «Αγία Θεοδώρα», 
Βόλου «Ιωάννης Κουκουζέλης», Εδέσσης και

Πέλλης «Ρωμανός ο Μελωδός», Εύβοιας «Ο 
Παπαγιώργης», Ζακύνθου «Σπύρος Καψάσκης», 
Θεσσαλονίκης «Ιωάννης ο Δαμασκηνός», Θρά
κης «Γεώργιος ο Ραιδεσιηνός», Καλαβρύτων 
«Κωνσταντίνος Πρίγγος», Καλύμνου, Καρδί
τσας «Ρωμανός ο Μελωδός» (ανενεργός), 
Καστοριάς «Ιωάννης ο Κουκουζέλης», Κατερί
νης, Κιλκίς «Πέτρος ο Γλυκύς», Κοζάνης «Ιάκω
βος Ναυπλιώτης», Κορινθίας «Κυριάκος ο Υμνο- 
γράφος», Κυκλάδων «Ιάκωβος Ναυπλιώτης», 
Κώου «Ιωάννης ο Ναύκληρος», Λαρίσης και 
Περιχώρων «Κοσμάς ο Μελωδός», Ναυπάκτου 
«Ιωάννης Μαργαζιώτης», Νήσου Λήμνου «Ο 
Άγιος Σώζων», Νομού Αιτωλοακαρνανίας «Άνθι
μος Αρχιδιάκονος» (Αγρίνιο), Νομού Ιωαννίνων 
«Αγιος Ιωάννης ο Κουκουζέλης», Νομού Λακω
νίας «Πέτρος ο Πελοποννήσιος» (Σπάρτη), 
Πατρών και Περιχώρων «Ιωάννης ο Δαμασκη
νός», Ρόδου και Περιχώρων, Σάμου «Εμμανουήλ 
Βαμβουδάκης», Σερρών «Ρωμανός ο Μελω
δός», Τριπόλεως «Ιωάννης ο Δαμασκηνός», 
Φλωρίνης «Ιωάννης ο Δαμασκηνός», Χαλκιδικής 
«Ιωάννης ο Κουκουζέλης», Χανιών «Γεώργιος ο 
Κρης», Χίου «Ρωμανός ο Μελωδός». Με την 
επωνυμία «Σύνδεσμος» είναι: Καβάλας «Ιωάν
νης ο Κουκουζέλης», Λέσβου «Ρωμανός ο 
Μελωδός και Ιωάννης ο Δαμασκηνός», Νομού 
Λακωνίας «Θρασύβουλος Στανίτσας» (Γύθειο), 
Φθιώτιδος «Ιωάννης ο Δαμασκηνός», ο Πανελ
λήνιος «Ρωμανός ο Μελωδός και Ιωάννης ο 
Δαμασκηνός», επίσης η Ενωση Ιεροψαλτών 
Περιοχής Αττικής «Θρασύβουλος Στανίτσας» 
και τέλος με την επωνυμία «Σωματείο» είναι: Βοι
ωτίας «Όσιος Λουκάς ο Στειριώτης», Δράμας 
«Ιωάννης ο Δαμασκηνός», Ηλείας «Ιωάννης 
Κουκουζέλης και Ιωάννης ο Δαμασκηνός», Ηρα
κλείου «Ανδρέας ο Κρήτης», I. Μητροπόλεως 
Βέροιας και Ναούσης «Κωνσταντίνος Πρίγγος», 
I. Μητροπόλεως Ιερισσού, Αγίου Όρους και 
Αρδαμερίου «Ρωμανός ο Βατοπεδινός», Κερκύ- 
ρας «Ιωάννης ο Δαμασκηνός» καιΤρικάλων «Ιω
άννης ο Δαμασκηνός».

Ομοτονία - Ομότονοι φθόγγοι.

Το ίδιο με ομοφωνία*. Οι φθόγγοι που 
έχουν το ίδιο ύψος. Συνών.: Ισοτονια.
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Ομοφωνία - Ομόφωνοι φθόγγοι.

Ομοφωνία είναι η «ταυτοφωνία» και κατ’ 
επέκταση η ογδόη, η διπλή ογδόη κ.λπ. 

Ομόφωνοι δηλ. είναι οι φθόγγοι που έχουν το 
ίδιο ύψος.
Οι όροι «ισοτονία - ισότονοι φθόγγοι» και 
«ομοτονία - ομότονοι φθόγγοι» χρησιμο
ποιούνται με την ίδια σημασία.

Ονοματοθεσία φθόγγων.

Στη νέα γραφή της βυζαντινής εκκλησιαστι
κής μουσικής, τα ονόματα των φθόγγων 

αντιστοιχούν στα επτά πρώτα γράμματα του 
αλφαβήτου, με την προσθήκη συμφώνων {στα 
φωνήεντα) ή φωνηέντων (στα σύμφωνα) ώστε 
να μετασχηματισθούν σε εύηχες συλλαβές. 
Π.χ. πΑ, Βου, Γα, Δι, κΕ, Ζω, νΗ. Ο πΑ αντι
στοιχεί στη νότα ρε της δυτικής μουσικής, 
λαμβανομένου υπ’ όψη ότι οι φθόγγοι της 
βυζαντινής μουσικής δεν αντιστοιχούν σε μια 
συγκεκριμένη συχνότητα, όπως συμβαίνει με 
τους φθόγγους της δυτικής (λα=440 κύκλοι 
στο δευτερόλεπτο).
Τα ονόματα των φθόγγων της βυζαντινής 
μουσικής ενέπνευσαν τον ακόλουθο ύμνο: · 
Πάλαι ήμαρτεν Αδάμ, εμακρύνθη του Θεού’ 
Βουληθείς δ’ ο Πλαστουργός, δούλου δέχεται 
μορφήν,
Γάλα πίνει εκ μητρός· εις μετάνοιαν καλεί, 
Διδαχών σκορπίζει φως, θαύματα πολλά ποιεί" 
Κεφαλήν δ’ εχθρού πατεί, νεκρωθείς και 
αναστάς,
Ζωοδότης ων Θεός" και εις μέλλουσαν ζωήν 
Νηπενθή πιστούς καλεί, όπου πρώτος 
εισελθών
Πάσαν έλαβε αρχήν παρά του Θεού Πατρός. 
Μια ακόμα φθογγοστιχίδα του Θεοδούλου 
Καλλινίκου*, Αρχοντος Πρωτοψάλτου της 
Εκκλησίας της Κύπρου είναι:
Πάθους εμπλησθείς της Μούσης 

Ύμνους συνυφαίνω ψαλμωδώς 
Βούβρωσις κατέχει με 

της Μούσης η δομή'
Γ αλήνην χάρισαί μοι

ώ Δέσποτα των απάντων.
Διαδέκτωρ της πατρίου

Μουσικής του Βυζαντίου.

Κελύφανον εγώ ειμί
τη Ση σταθμεύσω λίμνη"

Ζωάγρια εμή ψυχή,
κατάπεμψον Οικτίρμον.

Νήκεστος γενόμενος,
εις Σε τας ελπίδας έχω.

Παλαμάομαι γραφίδων 
ιστορήσαι Μουσικήν, 
φέρόντας πληθύν ρυτίδων 
εξυμνώ τον Λυτρωτήν.

Ονουφριάδης, Βασίλειος. (19ος - δεκαετία 
του 1950).

Ιερέας, Πρωτοψάλτης και ένας από τους 
σημαντικότερους μουσικοδιδασκάλους της 

Κωνσταντινουπόλεως στις αρχές του αιώνα. 
Έψαλλε σε διαφόρους ναούς της Πόλης και 
κυρίως στον Ταξιάρχη Μεγάλου Ρεύματος. 
Δίδαξε στην Πατριαρχική Μουσική Σχολή 
όπου και ανέδειξε πολλούς μαθητές. Ο Βασί
λειος Ονουφριάδης είναι γιός του Τιμ. 
Ονουφριάδη* και εγγονός του Ονουφρίου 
του Βυζαντίου*.

Ονουφριάδης, Ευστράτιος.

Σύγχρονος Πρωτοψάλτης στο Σύδνεϋ της 
Αυστραλίας γνώστης της βυζαντινής 

μουσικής, π.σ.δ.α.

Ονουφριάδης, Τιμολέων. (19ος αι.)

Πρωτοψάλτης, που υπηρέτησε για πολλά 
χρόνια στον I. Ναό Αγίου Δημητρίου 

Ταταούλων, γιός του Ονουφρίου του Βυζαντί
ου* και άξιος συνεχιστής του.

Ονούφριος ο Βυζάντιος. (1807-1872).

Μελοποιός, μουσικοδιδάσκαλος και Ιερο
ψάλτης από το Μεγάλο Ρεύμα του Βο- 

σπόρου. Σπούδασε στην Πατριαρχική Μου
σική Σχολή Κωνσταντινουπόλεως κοντά στον 
Χουρμούζιο τον Χαρτοφύλακα*, στον Χρύ
σανθο Προύσσης* και κυρίως στον Γρηγόριο 
Λευίτη*. Από το 1824 έως το 1871, έψαλλε σε 
διαφόρους ναούς της Κωνσταντινουπόλεως, 
διακρινόμενος για την γλυκύτητα της φωνής 
του και το πανηγυρικό του ύφος. Μελοποίησε 
πολυελέους, δοξολογία, κοινωνικά, τροπάρια
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του Τριωδίου και άλλους εκκλησιαστικούς 
ύμνους. Ανέλαβε την επιμέλεια της 4ης εκδό- 
σεως της τρίτομης Ανθολογίας του Θεοδώ
ρου του Φωκαέως*, κατά παράκληση του ίδι
ου. Δίδαξε στην Πατριαρχική Μουσική Σχολή 
και ανέδειξε πολλούς ιεροψάλτες.

Οξεία.
(1) Το ίδιο με το Ψηφιστόν*. (2) Βλέπε λ. Νήτη.

Οξυρρύγχου πάπυρος.

Μουσικό χειρόγραφο του 3ου αιώνα, το 
μόνο που εσώζετο έως τον 9ο και 10ο 

αιώνα, σχετικό με την παλαιοχριστιανική και 
ειδικότερα τη μουσική του Βυζαντίου. Μολο
νότι δεν ανήκει στην επίσημη Εκκλησία αλλά 
σε κάποια αίρεση, το χειρόγραφο αυτό μας 
δείχνει ότι ένα νέο ύφος είχε γεννηθεί, που 
βρίσκεται πιο κοντά στην κατοπινή γνωστή 
μας βυζαντινή μουσική παρά στην αρχαία 
ελληνική.

Οξύς φθόγγος.

Ο ψηλός ή διαπεραστικός φθόγγος. Αντίθ.: 
Βαρύς φθόγγος*.

Οξύτης.
Βλέπε λ. Ανάβασις.

Οξύτονος.

Εκείνος που ηχεί με οξύ και διαπεραστικό 
τόνο. Συνών.: οξύφωνος (με διαπεραστι

κή, ψηλή φωνή).

Οργανα μουσικά της Βυζαντινής Εποχής.

Οπως είναι γνωστό, η βυζαντινή μουσική 
είναι θεοκρατική, και συνεπώς από αυτήν 

έχουν αποκλειστεί τα μουσικά όργανα. Αντί
θετα η χρήση των οργάνων στην εξωθρη- 
σκευτική λαϊκή μουσική των Βυζαντινών, ήταν 
ιδιαίτερα πλούσια. Η μελέτη τους όμως πα
ρουσιάζει δυσκολίες, διότι άλλα από αυτά 
έχουν εξαφανιστεί και άλλα έχουν εξελιχθεί 
τόσο, που έχασαν την αρχική τους μορφή.
Για τη βυζαντινή εποχή δεν υπάρχουν ειδικά 
μουσικολογικά συγγράμματα. Οι περί αυτήν 
πληροφορίες είναι διασκορπισμένες σε διά

φορα θρησκευτικά, λογοτεχνικά και ιστορικά 
βιβλία ή βρίσκονται σε εικονογραφίες και τοι
χογραφίες εκκλησιών και μοναστηριών.
Η έλλειψη θετικών πληροφοριών σε συν
δυασμό με τις διαφορετικές ονομασίες των 
οργάνων, ανάλογα με την εποχή ή την περιοχή 
που καταγράφηκαν, καθιστούν πολύ δύσκολη, 
αν όχι και συχνά αδύνατη, την κατάταξή τους. 
Το Εκκλησιαστικό Όργανο, το μόνο επιτρε
πόμενο μέσα στην εκκλησία, εχρησιμοποιείτο 
αποκλειστικά για την εκμάθηση του χορού των 
ψαλτών. Τα υπόλοιπα όργανα της βυζαντινής 
εποχής, σύμφωνα με την ταξινόμηση των C. 
Sachs και Ε.Μ. von Hornbostel, που εκδόθηκε 
το 1914, υποδιαιρούνται, όπως όλα τα όργανα 
της μουσικής, σε τέσσερις κατηγορίες: τα 
αερόφωνα*, τα ιδιόφωνα*, τα μεμβρανόφωνα* 
και τα χορδόφωνα*.

Ορδουλίδης, Γεώργιος. (Επισκοπή Νάουσας, 
1953-).

Πρωτοψάλτης στον I. Ναό Κοιμήσεως της 
Θεοτόκου Ναούσης, από το 1979 και μουσι

κοδιδάσκαλος. Σπούδασε βυζαντινή μουσική 
στη Σχολή της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλο
νίκης κοντά στους Ζαχ. Πασχαλίδη*, Νέστ. 
Παπαλεξίου*, Θρ. Μπούρδα ή Παπανικολάου, 
Αθ. Καραμάνη*, Αβραάμ Ευθυμιάδη, Αθ. Πανα- 
γιωτίδη*, Χαρ. Ταλιαδώρο* και Χρ. Θεοδοσό- 
πουλο*. Αργότερα συνέχισε στο Μακεδονικό 
Ωδείο Θεσσαλονίκης, κοντά στον Δημ. Σουρ- 
λατζή*, από όπου έλαβε πτυχίο και δίπλωμα. 
Ιδρυτής της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής του 
Δημοτικού Ωδείου Ναούσης και του Συλλόγου 
Φίλων Βυζαντινής και Παραδοσιακής Ελληνικής 
Μουσικής του οποίου είναι Πρόεδρος. Συγκρό
τησε και διευθύνει Χορωδία με μαθητές του. 
Εγραψε συνοπτικό έργο με μαθήματα θεωρίας, 
ιστορίας, τυπικού και υμνολογίας.

Ορέστης (Ιερεμίας) ο Ιεροσολύμων. (10ος - 
11ος αι.).

Πατριάρχης Ιεροσολύμων (1000 - 1012), 
μαθητής του Σάββα του Σικελού στην Κα

λαβρία. Έγραψε κοντάκια στους Αγίους Παν- 
τελεήμονα, Σάββα τον Νεώτερο και Μακάριο 
τον Νεώτερο, καθώς και 15 Θεοτοκία.
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Ορθόδοξος Ανατολική Εκκλησία.

Ονομασία με την οποία χαρακτηρίζονται οι 
ανατολικές ορθόδοξες χριστιανικές κοι

νότητες, οι οποίες, ύστερα από μακρές αντι
θέσεις, χωρίστηκαν από τη Ρώμη μετά το Σχί
σμα (10ος -1 1ος αι.).
Η Ορθόδοξος Ανατολική Εκκλησία αποτελεί 
μια ομοσπονδία ανεξαρτήτων και αυτοκεφά- 
λων εθνικών κοινοτήτων, που διοικούνται 
συλλογικά από συνόδους και ασκούν τη δικαι
οδοσία τους μόνο στους δικούς τους πιστούς. 
Οι Ορθόδοξοι, από εθνική άποψη, διαιρούνται 
σε τρεις κύριες ομάδες: στους Έλληνες, 
στους Χριστιανούς των αραβικών χωρών ή 
Μελχίτες και στους Σλάβους, και αποτελούν 
τις ακόλουθες Εκκλησίες: Το Οικουμενικό 
Πατριαρχείο της Κωνσταντινουπόλεως με 
δικαιοδοσία επί των Χριστιανών της Τουρκίας, 
της Δωδεκανήσου, της Κρήτης και της Δια- 
σποράς· την Ορθόδοξη Εκκλησία της Ελλά
δος- τις Αρχιεπισκοπές Κύπρου και Σινά- τα 
Πατριαρχεία Αλεξανδρείας, Αντιόχειας, Ιερο
σολύμων και Μόσχας- τις Ορθόδοξες Εκκλη
σίες της Πολωνίας, Σερβίας, Βουλγαρίας, 
Τσεχοσλοβακίας, Ρουμανίας, Ουγγαρίας, Αλ
βανίας, Φινλανδίας και Γεωργίας και τις ορθό
δοξες κοινότητες της Αμερικής, της Ευρώ
πης και άλλων χωρών.
Από θεολογική και δογματική άποψη, η Ορθό
δοξος Εκκλησία πρεσβεύει τις δογματικές 
αποφάσεις των αγίων επτά Οικουμενικών 
Συνόδων (τελευταία η Β’ Σύνοδος της Νίκαι
ας το 787), καθώς και όλων των τοπικών 
Συνόδων, των οποίων οι αποφάσεις επικυρώ
θηκαν από Οικουμενικές ή είναι σύμφωνες με 
τις αποφάσεις των Οικουμενικών. Η Αγία 
Γ ραφή, μαζί με την Ιερά Παράδοση, αποτελεί 
το αυθεντικό βιβλίο, δίνοντας έμφαση στα 
κείμενα των πρώτων Πατέρων της Εκκλη
σίας, που θεωρούνται αυθεντίες στην ερμη
νεία της πίστεως.
Αντίθετα με τη Δυτική-Παπική Εκκλησία, δεν 
υπάρχει γενικό διοικητικό κέντρο των Ορθο
δόξων Εκκλησιών, οι οποίες όμως βρίσκονται 
σε επικοινωνία μεταξύ τους, εφ’ όσον αποτε
λούν κλάδους του ιδίου πνευματικού οργανι
σμού. Ο Πατριάρχης της Κωνσταντινουπόλε

ως ονομάζεται Οικουμενικός —  τίτλος που 
δεν δηλώνει, βέβαια, κάποια παγκόσμια πολι
τική ή άλλη «εξουσιαστική» δικαιοδοσία, αλλά 
προέρχεται από την «οικουμενική πόλη» που 
ήταν η Κωνσταντινούπολη, πρωτεύουσα 
δηλαδή της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Έχει 
το προβάδισμα τιμής, είναι ο πρώτος «τη 
τάξει» Επίσκοπος της Ορθοδόξου Εκκλησίας 
και ενσαρκώνει ουσιαστικά το ιστορικό, ηθικό 
και πνευματικό κύρος της Ορθοδοξίας. Αντί
θετα με τους Λατίνους, οι Ορθόδοξοι πρε
σβεύουν ότι το Αγιον Πνεύμα εκπορεύεται 
μόνο από τον Πατέρα και όχι από τον Πατέρα 
και τον Υιό (Filioque), αρνούνται την ύπαρξη 
του καθαρτηρίου πυρός και την εγκυρότητα 
της αφέσεως των αμαρτιών με τα «συγχωρο- 
χάρτια» και διδάσκουν ότι η αιώνια αμοιβή και 
τιμωρία των ψυχών θα γίνει μόνο μετά την 
τελική Κρίση.
Στη Θεία Ευχαριστία, η Ορθόδοξος Εκκλησία 
χρησιμοποιεί άρτον ένζυμον και οίνον ενώ η 
Δυτική άρτον άζυμον (Όστια). Οι ορθόδοξοι 
λαϊκοί κοινωνούν και «εκ του Αρτου» και «εκ 
του Οίνου», ενώ οι Παπικοί κοινωνούν μόνο 
την Οστια.
Σχετικά με τα υπόλοιπα μυστήρια, οι διαφο
ρές των δύο Εκκλησιών είναι δευτερεύουσες 
(αδιάλυτος γάμος των Παπικών, αγαμία του 
ιερέως κ.ά.).
Η Ανατολική Εκκλησία έλαβε την ονομσία 
«Ορθόδοξος», διότι διατηρεί την ορθή πίστη 
της αρχαίας Εκκλησίας, όπως διατυπώθηκε 
και ερμηνεύθηκε από τις επτά Οικουμενικές 
Συνόδους, πριν από την τελική ρήξη των 
Χριστιανών Ανατολής και Δύσεως.

Ορθογραφία.

Η ορθή μουσική γραφή (παρασημαντική), 
που συντελεί στην ορθή και ακριβή παρά

σταση του ποσού και του ποιού της μελωδίας 
και οδηγεί τον ψάλλοντα στην πιστή απόδο
ση του μέλους.

Ορθρος.

Ακολουθία, που ψάλλεται κάθε πρωί με την 
ανατολή του ηλίου, με την οποία δοξολο

γείται ο Χριστός και ζητείται η ευλογία Του,
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για να φωτίσει τους ανθρώπους, αφού είναι 
το «Αληθινόν Φως». Μετά τον Όρθρο ακο
λουθεί η Θεία Λειτουργία.

Ορφανουδάκης, Κωνσταντίνος. (Χανιά, 1930 -).

Πρωτοψάλτης στον I. Ναό Αγίας Βαρβά
ρας Ναυστάθμου Κρήτης, από το 1991, 

με προϋπηρεσία στον I. Ναό Αναλήψεως 
Δαράτσου Κυδωνιάς Χανίων (1985 - 1991). 
Έλαβε μαθήματα βυζαντινής μουσικής από 
τον I. Ταβουλάρη*.

Ορφεύς. (και Ορφέας).
Πρόσωπο της ελληνικής μυθολογίας συνδε- 
δεμένο με την διονυσιακή λατρεία, την ποιη
τική δημιουργία, την αργοναυτική εκστρατεία 
κ.λπ. Ο Ορφέας κατέβηκε στον Αδη, για να 
ξαναφέρει στη Γη την αγαπημένη του Ευρυδί
κη. Εκεί κατάφερε με το μαγικό του τραγούδι 
να αποσπάσει την ευμένεια των θεοτήτων 
του Κάτω Κόσμου, που του παρέδωσαν την 
Ευρυδίκη υπό την προϋπόθεση να μην την 
κοιτάξει πριν τη φέρει στην επιφάνεια της 
Γης. Ο Ορφέας δεν άντεξε και παρέβη τον 
όρο. Έκτοτε η Ευρυδίκη ξαναχάθηκε μέσα 
στον Αδη, ενώ αργότερα, κατά την επικρατέ
στερη εκδοχή του μύθου, ο αγαπημένος της 
φονεύθηκε και τεμαχίστηκε από τις Μαινά
δες.
Από τον αρχαιοελληνικό μύθο, ο Ορφέας 
πέρασε στα σύμβολα της πρωτοχριστιανικής 
λ,ατρείας, ως πρόσωπο «που εξύμνησαν οι

Πατέρες της Εκκλησίας, ο ιδεώδης αοιδός, 
που με την γλυκύτητά του κατά τη στιγμή του 
θανάτου, γίνεται ο συμβολικός πρόδρομος 
του Σωτήρος. Καθισμένος μόνος σε βράχο 
παίζει μέσα στο δάσος τη λύρα του, έχοντας 
μοναδικούς ακροατές ημερωμένα ζώα, θηρία 
και πτηνά, παράσταση που μεταδόθηκε και 
στη βυζαντινή τέχνη. Αργότερα, ο Ορφέας 
εξιδανικεύεται ακόμη περισσότερο, όπως στο 
Κοιμητήριο του Καλλίστου, όπου παριστάνε- 
ται να τον ακούουν δύο πρόβατα. Είναι πια ο 
«Καλός Ποιμήν» του Ευαγγελίου και της 
τέχνης» (Στρατής Δούκας*).
Ως «Καλός Ποιμήν ο Ορφέας απαντά ακόμη 
στην εικονογραφία των κατακομβών, όπως 
στην περίφημη νωπογραφία της κατακόμβης 
της Δομιτίλλας όπου κρατά ποιμενική σύριγ
γα, στο ψηφιδωτό του δαπέδου της Οεοδω- 
ριανής Βασιλικής της Ακυληΐας κ.ά.

Ουδατζής, Αθανάσιος.

Σύγχρονος Ιεροψάλτης στον I. Ναό Αγίου 
Γεωργίου χωρίου Καλλιθέας Λήμνου και 

μέλος της Χορωδίας του Συλλόγου Ιεροψαλ
τών Νήσου Λήμνου «Ο Αγιος Σώζων». 
π.σ.δ.α.

Ουδέτεροι χαρακτήρες.
Βλέπε λ. Χαρακτήρες (ποσότητος).

Ουράνισμα.
Βλέπε λ. Χαρακτήρες (ποιότητος).





Παγανάς, Νικόλαος. (19ος αι.)

Μουσικός από τη Μυτιλήνη, που έγραψε 
θεωρητικό της μουσικής. Επινόησε όργα

νο ικανό να εκτελεί με ακρίβεια τα εκκλη
σιαστικά άσματα.

Παγκόσμιος Κύκλος Βυζαντινής Μουσικής.

Εμφανίσθηκε για πρώτη φορά σε πρωτογε
νές και πειραματικό στάδιο, το καλοκαίρι 

του 1992, ως σύνολο εκδηλώσεων - συναυ
λιών με βυζαντινούς ύμνους, υπό τη διοργα
νωτική ευθύνη της I. Μητροπόλεως Παρονα- 
ξίας και του Δήμου Πάρου.
Στο πλαίσιο του πρώτου αυτού Κύκλου 
παρουσιάσθηκαν δύο συναυλίες, στο προ
αύλιο του Ναού Εκατονταπυλιανής, από τη 
Χορωδία του Πανελληνίου Συλλόγου Ιεροψαλ
τών «Ρωμανός ο Μελωδός και Ιωάννης ο 
Δαμασκηνός» (διηύθυναν οι Σπ. Παυλάκης* και 
Χρ. Χατζηνικολάου*) και από τη χορωδία της 
Μπελεμεντίου Σχολής του Πατριαρχείου 
Αντιόχειας, που ερμήνευσε βυζαντινούς 
συριακούς ύμνους.

Πάθη.

Αγιοι Ύμνοι αφιερωμένοι στην επίγεια ζωή 
του Χριστού, ιδιαίτερα από τη σύλληψη 

έως τον μαρτυρικό Του θάνατο. Τα Πάθη του 
Χριστού, που επονομάζονται Αγια, Σεπτά και 
Άχραντα Πάθη, αποτελούν συγκλονιστικές 
ιερές ακολουθίες, οι οποίες τελούνται τη 
Μεγάλη Εβδομάδα.

Πάίβανάς, Αθανάσιος. (Κόρινθος 1955 -).

Πρωτοψάλτης στον I. Ναό Τριών Ιεραρχών 
Κορίνθου, από το 1980 (Λαμπαδάριος 

1970 - 1980). Μαθητής του Θρασύβουλου 
Στανίτσα*, διδάχθηκε σε ιδιαίτερα μαθήματα 
την βυζαντινή μουσική (1974-1982). Συνέχισε 
στο Ωδείο Πειραιώς από όπου έλαβε πτυχίο 
Ιεροψάλτου και δίπλωμα βυζαντινής μουσι
κής. Από το 1977 έως το 1982 ήταν μέλος 
του Βυζαντινού Χορού, τον οποίο δίδασκε και 
διηύθυνε ο Θρ. Στανίτσας. Το 1980-81 διηύ- 
θυνε ο ίδιος Βυζαντινό Χορό, με τον οποίο έδω
σε δημόσιες συναυλίες. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος 
του Βυζαντινού Χορού του Ιδρύματος Βυζαντι-» 
νής Μουσικολογίας «Μαίατορες της Ψαλτικής 
Τέχνης»* (1985). Μαθηματικός και πτυχιούχος 
Προγραμματιστής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.

Παιδική Χορωδία «Ευαγγελίστριας» Κομο
τηνής.
Βλέπε λ. Χορωδία «Ευαγγελίστριας» Κομο
τηνής, Παιδική.

Παιδική Χορωδία Ιεράς Μητροπόλεως Κυδω
νιάς και Αποκορώνου.
Βλέπε λ. Χορωδία Ιεράς Μητροπόλεως Κυ
δωνιάς και Αποκορώνου, Παιδική.

Παιδικός Βυζαντινός Χορός Ιεράς Αρχιεπι
σκοπής Αθηνών.
Βλέπε λ. Χορός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθη
νών, Παιδικός Βυζαντινός.
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Παίζης, Ιωάννης. (Μουρνιές Κυδωνιάς Χα
νιών, 1926 -).

Ιεροψάλτης στον Μητροπολιτικό Ναό Χα
νιών, από το 1976, με προϋπηρεσία στους I. 

Ναούς Αγίου Ελευθερίου Μουρνιών Κυδω
νιάς (1944 - 1966), Αγίου Ιωάννου Χανίων 
(1967 - 1969) και Αγίου Νικολάου Σπλάντζιας 
Χανίων (1971 -1976). Ελαβε μαθήματα βυζαν
τινής μουσικής από τον I. Μανιουδάκη* και, 
κατά τη διάρκεια των Πανεπιστημιακών του 
σπουδών, από τον Αθ. Καραμάνη.*

Παϊκόπουλος, Δημοσθένης.

Σύγχρονος Πρωτοψάλτης στον Ταξιάρχη 
Μεγάλου Ρεύματος στην Κωνσταντινού

πολη και, μετά την απέλασή του από τους 
Τούρκους, στον Άγιο Σπυρίδωνα Αιγάλεω 
Αθηνών. Ο Παϊκόπουλος, γιος του Ιερέως 
Κωνσταντίνου Πάίκοπούλου* και μαθητής του 
Πρίγγου* και του Στανίτσα*, διετέλεσε Β' 
Δομέστιχος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλη
σίας (1954-1960).
Κυκλοφόρησε κασσέτες με εκτελέσεις κατά το 
«Πατριαρχικόν Ύφος*» και διηύθυνε χορωδίες, 
ανάμεσα σπς οποίες τη Χορωδία του Συλ
λόγου Κωνσταντινουπολιτών.

Παϊκόπουλος, Κωνσταντίνος. (; - 1989).

Ιερέας και μουσικός, καταγόμενος από τα 
Καλάβρυτα. Μικρός βρέθηκε στην Κωνσταντι

νούπολη, ψάλλοντας σε διαφόρους ναούς. 
Αργότερα χειροτονήθηκε και υπηρέτησε στους 
I. Ναούς των Πριγκηποννήσων και κυρίως των 
Μετοχίων των I. Μονών Μεγάλου Σπηλαίου και 
Αγίας Λαύρας. Μετά το 1965 ήλθε στην Αθήνα, 
κοντά στο γιό του, Δημοσθ. Πάίκόπουλο*, και 
υπηρέτησε για πολλά χρόνια στο νεκροταφείο 
Ζωγράφου.

Παΐσιος ο Κυκκώτης. (19ος αι.)

Αρχιμανδρίτης στη Μονή Κύκκου, που διδά
χθηκε τη βυζαντινή μουσική στην Ιερουσα

λήμ, κατά την περίοδο της φοιτήσεώς του 
στην εκεί Θεολογική Σχολή.
Αργότερα μαθήτευσε κοντά στον Στυλιανό 
Χουρμούζιο*. Δίδαξε πολλούς δόκιμους στη 
Μονή.

Παΐσιος-παπα.
Βλέπε λ. Παπά-Παΐσιος.

Παλαιό Διαθήκη.
Η ονομασία αναφέρεται στη συμφωνία μεταξύ 
του Θεού και του περιούσιου λαού Του, του 
Ισραήλ, σε αντιδιαστολή προς την Καινή Δια
θήκη*, τη δεύτερη διαθήκη που έκαμε αργότε
ρα ο Θεός με όλο το ανθρώπινο γένος στο 
πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Είναι συλλογή 
βιβλίων τα οποία μαζί με τα βιβλία της Καινής 
Διαθήκης, αποτελούν την Αγία Γραφή*.
Τα βιβλία της Παλαιός Διαθήκης, 49 συνολικά, 
είναι τα εξής: Ιστορικά: Πεντάτευχος* (Γένεσις*, 
Έξοδος*, Λευϊτικόν*, Αριθμοί*, Δευτερονόμιον*), 
Ιησούς του Ναυή, Κριταί*, Ρουθ*, Α' - Δ' Βασιλει
ών, Α'και Β’ Παραλειπομένων, Α’και Β'Έσδρας, 
Νεεμίας, Εσθήρ*, Τωβίτ, Ιουδήθ*, Α’ - Δ ' Μακκα- 
βαίων*. Ποιητικά και διδακτικά: Ψαλμοί*, Ιώβ*, 
Παροιμίαι*, Άσμα Ασμάτων*, Εκκλησιαστής*, Σο
φία Σολομώντος, Σοφία Σειράχ. Προφητικά: 
Ησαίας, Ιερεμίας, Ιεζεκιήλ, Δανιήλ, Ωσηέ, Αμώς, 
Μιχαίας, Ιωήλ, Οβδιού, Ιωνάς, Ναούμ, Αββακούμ, 
Σοφονίας, Αγγαίος, Ζαχαρίας, Μαλαχίας, Θρή
νοι Ιερεμίου, Επιστολή Ιερεμίου, Βαρούχ.
Η Παλαιό Διαθήκη, γραμμένη στην εβραϊκή, 
στην αραμάϊκή και στην ελληνική (Μακκαβαί- 
οι*) μεταφράστηκε τον 3ο μ.Χ. αιώνα εξ ολο
κλήρου στην ελληνική, από ομάδα ερευνητών, 
οι οποίοι από τον αριθμό τους ονομάστηκαν 
Εβδομήκοντα (Ο) και η μετάφραση παρέμεινε 
γνωστή ως «μετάφραση των Ο». Ακολούθη
σαν αργότερα οι μεταφράσεις του Ακύλα (130 
μ.Χ), του Συμμάχου (161-180 μ.Χ.) και του Θεο- 
δοτίωνος (μέσα 2ου μ.Χ. αι.).

Παλαιολόγος, Μανουήλ. (1349 - 1426).

Αυτοκράτορας του Βυζαντίου (1391 - 1425), 
γιός του Ιωάννου Ε'. Πριν πεθάνει έγινε 

Μοναχός με το όνομα Ματθαίος. Υπήρξε 
υμνογάφος της Εκκλησίας.

Παλαιολόγου, Ιωάννης. (Ροδιά Αιγιαλείας, 
1955-).

Ιεροψάλτης του I. Ναού της Παναγίας Τρυπη
τής Αίγιου, μαθητής του Ανδρέα Λέτσου*, 

από τον οποίο μυήθηκε στην ψαλτική έκφρα-

Ο. TOMKA: ΕΠΙΤΟΜΟ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
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ση. Στη συνέχεια φοίτησε στο Πατραϊκό Ωδείο 
από όπου έλαβε πτυχίο Ιεροψάλτου. Μέλος 
του Συλλόγου Φίλων Βυζαντινής Μουσικής και 
του Συλλόγου Ιεροψαλτών Αιγιαλείας, των 
οποίων έχει διατελέσει και μέλος Δ.Σ.

Παλαιολογούδιας, Νικόλαος.

Σύγχρονος Ιεροψάλτης στον I. Ναό Αγίου 
Δημητρίου χωρίου Κοντιά Λήμνου και 

μέλος της χορωδίας του Συλλόγου Ιεροψαλ
τών Νήσου Λήμνου «Ο Άγιος Σώζων». π.σ.δ.α.

Παλαμάκια - Στράκες.

Τα παλαμάκια που λέγονται και κούρταλα 
(από το αρχ. κρόταλον), και οι στράκες, 

δηλ. ο κρότος που δημιουργεί το μεσαίο 
δάχτυλο χτυπώντας στον παράμεσο και την 
παλάμη έπειτα από βίαιο τρίψιμό του με τον 
αντίχειρα, αποτελούν τις πρώτες εκδηλώσεις 
του ανθρώπου στον τομέα της ενόργανης 
μουσικής. Τα παλαμάκια καταδικάζονται τον 
4ο αι. μ.Χ., από το Γρηγόριο το Θεολόγο 
(Ναζιανζηνό*) και από τον 54ο κανόνα της 
Οικουμενικής Συνόδου της Λαοδικείας.
Σε βυζαντινό χειρόγραφο του 11 ου αι. υπάρ
χει εικονογράφηση του Δία ως βρέφους, με 
τους Κορύβαντες να παίζουν διάφορα όργα
να. Ένας από αυτούς χτυπά τα παλαμάκια.

Παλαμάρης, Αντώνιος. (19ος - 20ός αι.). 
Αναφέρεται (1888) ως Πρωτοψάλτης στον I. 
Ναό Αγίου Νικολάου Νεοχωρίου (Κωνσταν
τινούπολη). π.σ.δ.α.

Παλαμάς, Ανδρέας. (Μεσολόγγι, αρχές 19ου 
αι. - 1878).

Πρωτοψάλτης, υμνογάφος και μουσικοδι
δάσκαλος, ο οποίος μαθήτευσε κοντά 

στον Ανθιμο τον Εφεσιομάγνη*. Έψαλλε στον 
I. Ναό του Αγίου Παντελεήμονος, όπου συνω- 
θούντο οι Μεσολογγίτες για να τον ακού
σουν. Συνέθεσε δεκάδες ύμνους, πολλούς 
από τους οποίους έψαλλαν οι Ιεροψάλτες της 
περιοχής. Ως άνθρωπος ο Παλαμάς υπήρξε 
ιδιόρρυθμος. Διατηρούσε μακρυά γενειάδα, 
κρατούσε στα χέρια του πρωτόγονη μαγγού-

ρα και κόκκινο μαντήλι, και φορούσε σκούφο 
και απλές παντόφλες. Ο ανεψιός του και εθνι
κός μας ποιητής, Κωστής Παλαμάς τον περιέ
γραψε: «Πρωτοτυπώτατον Ανδρέα, δάσκαλο, 
πρωτοψάλτη, συγγραφέα, ρήτορα, ποιητή, 
τριγυριστή, ξενύχτη, προφήτη, ταξιδευτή και 
ήταν γνωστός με το όνομα παλαβοποιός».

Παλαμάς, Γρηγοριος.
Βλέπε λ. Γρηγόριος ο Παλαμάς.

Παλάσης, Ιωάννης. (1891 -1942).

Αρχών Πρωτοψάλτης της Μητροπόλεως 
Χαλκηδόνος, Οφφίκιο που του απένειμε ο 

Μητροπολίτης Αγαθάγγελος το 1927. Ο 
Παλάσης γεννήθηκε στο Βογατσικό της 
Μακεδονίας και σε μικρή ηλικία βρέθηκε στην 
Κωνσταντινούπολη, όπου μαθήτευσε κοντά 
στον Νηλέα Καμαράδο*. Νεαρός ακόμα υπη
ρέτησε ως Πρωτοψάλτης στον Μητροπο- 
λιτικό Ναό Αμισού στον Πόντο. Μετά την 
Μικρασιατική καταστροφή (1922) κατέφυγε 
πάλι στην Κωνσταντινούπολη, ψάλλοντας 
στον I. Ναό Αγίας Ευφημίας Χαλκηδόνος και 
αναπτύσσοντας έντονη δραστηριότητα ως 
Χοράρχης και μελοποιός. Το 1931 ανέλαβε 
Πρωτοψάλτης στον I. Ναό Αγίου Νικολάου 
Γαλατά. Αφησε πολλά μελουργήματα, δια
σκευές και συντμήσεις όπως χερουβικά, δο
ξολογίες, δοξαστικά «δύναμις Τρισάγιου Ύμ
νου» και λειτουργικά. Δυστυχώς, όμως, δεν 
εκδόθηκαν αλλά βρίσκονται χειρόγραφα σε 
χέρια μαθητών και θαυμαστών του. Ανάμεσα 
στους πολλούς μαθητές του αναφέρονται οι 
Θρ. Στανίτσας*, Δημ. Μαγούρης*, Κωνστ. Μα- 
φείδης* κ.ά.

Παλάσης, Κωνσταντίνος, (περ. 1904 - 1992).

Πρωτοψάλτης, ανεψιός και μαθητής του I.
Παλάση*. Υπήρξε επίσης μαθητής του 

Γεωργίου Γαβριηλίδη'*, κοντά στον οποίο 
έψαλλε στον Καθεδρικό Ναό Εισοδίων της 
Θεοτόκου στο Πέραν Κωνσταντινουπόλεως. 
Υπήρξε τπυχιούχος της βυζαντινής και της 
ευρωπαϊκής μουσικής. Μετείχε σε βυζαντινές 
χορωδίες στην Κωνσταντινούπολη αλλά και
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στην Αθήνα όπου ήλθε το 1964. Ήταν τακτικό 
μέλος της Χορωδίας του Νέου Κύκλου 
Κωνσταντίνουπολιτών, υπό τη διεύθυνση του 
Θρ. Στανίτσα*. Επίσης έψαλλε αφιλοκερδώς 
σε διαφόρους μικρούς ναούς της Αθήνας.

Παλατιανός, Ελευθέριος. (Κέρκυρα, 19ος αι.).

Ιερέας, μελουργός και καλλίφωνος Πρωτο
ψάλτης της Μητροπόλεως Κερκύρας. Μελο

ποίησε τους δύο από τους τρεις «Βιβλικούς 
Ύμνους», οι οποίοι εξετελέσθησαν με την 
ευκαιρία της ενώσεως της Επτανήσου με την 
Ελλάδα και την άφιξη στην Κέρκυρα του Γεωρ
γίου Α’, τον Απρίλιο του 1864. Ο πρώτος 
Ύμνος, που έχει θρησκευτικό χαρακτήρα, απο
τελεί μέρος της δοξολογίας, συνετέθη για 
εκκλησιαστικούς λόγους και μοιάζει με το «Πο
λυχρόνιον». Εναρμονίσθηκε σε τετράφωνο 
για μικτή χορωδία από τον Ν. Μάντζαρο* και 
διακρίνεται για τη μελωδική του εκφραστικότη
τα. Ο δεύτερος Ύμνος, «Ο Αγγελος», αποτε
λεί Ύμνο στην Θεοτόκο, έχει τη μουσική δομή 
εμβατηρίου και συνετέθη για να ψάλλεται «εν 
κινήσει». Εναρμονίσθηκε και αυτός από τον 
Μάντζαρο και διακρίνεται για την απλότητα 
που χαρακτηρίζει και το κερκυραϊκό δημοτικό 
τραγούδι. Και οι δύο Ύμνοι μελοποιήθηκαν 
πάνω σε στίχους του Γεράσιμου Μαρκορά.

Παλλάδας, Δημήτριος. (Μουσθένη Καβάλας, 
1938-).

Ιεροψάλτης και δημοδιδάσκαλος. Γνώστης 
της παρασημαντικής. Επιδίδεται στην δια

σκευή κεμένων βυζαντινής μουσικής «επί το 
απλούστερον και χαμηλότερον» και στην 
μελοποίηση, κυρίως δοξαστικών νεοφανών 
μαρτύρων, ιδιομέλων κ.λπ.

Παλλάδιος. (368 - ; ) .  ,

Επίσκοπος Ελενουπόλεως, γεννημένος 
στη Γαλλία, ο οποίος έγραψε πολλούς 

εκκλησιαστικούς ύμνους.

Πάλλης, Αλέξανδρος. (1851 - 1935).

Ποιητής, συγγραφέας και μεταφραστής 
(«Ιλιάδα», «Αντιγόνη») κ.λπ.), υπέρμα- 

χος της δημοτικής. Μετέφρασε στη δημοτική

και την Καινή Διαθήκη, προκαλέσας στην 
Αθήνα αιματηρά επεισόδια («Ευαγγελικά»).

Παλμός.

Κατά τον θεόδουλο Καλλίνικο*, παλμός 
είναι το μέσο με το οποίο συνδέονται από 

απόσταση οι διάφοροι εκφερόμενοι τόνοι. Οι 
παλμοί παράγονται από την ταυτόχρονη συνή
χηση πολλών φωνών, διαφορετικών κατά την 
ποιότητα ή την χροιά, στην εκτέλεση ενός 
εκκλησιαστικού άσματος.

Παναγή, Ανδρέας. (20ός αι ).

Μουσικός - Πρωτοψάλτης από την Κύπρο 
(Παλλουριώτισσα) και Καθηγητής, π.σ.δ.α.

Παναγή, Δημήτριος. (20ός αι.).

Μουσικός - Ιεροψάλτης I. Ναού Παναγίας, 
στη Λύση Κύπρου, π.ο.δ.α.

Παναγίδης, Δημήτριος. (20ός αι.).

Μουσικός - Πρωτοψάλτης I. Ναού Αγίου 
Θεοδώρου, I. Μητροπόλεως Πάφου (Κύ

πρου). π.σ.δ.α.

Παναγίδης, Στυλιανός (Λελλεκής). (1845 -;).

Ιεροψάλτης στον I. Ναό Χρυσαλινιωτίσσης 
Λευκωσίας (μέχρι περ. το 1890), μαθητής 

του Παπανικόλα, εφημερίου του Ναού Χρυσα- 
λινιωτίσσης, και του Νικ. Κόνιαλη* (Ταρακτζό- 
γλου).

Παναγιωτίδης, Αθανάσιος. (1910 - 1988).

Πρωτοψάλτης, που γεννήθηκε στην Κων
σταντινούπολη και σπούδασε στη Θεολο- 

γική Σχολή της Χάλκης. Σε ηλικία 18 χρονών 
ήλθε στην Ελλάδα και διέπρεψε ως Πρωτοψάλ
της στη Θεσσαλονίκη. Το 1947, μαζί με τον Αθ. 
Καραμάνη* και τον Χαρ. Ταλιαδώρο*, έψαλλε 
στο παρεκκλήσι του Αγίου Δημητρίου Θεσσα
λονίκης δεύτερη λειτουργία, φέρνοντας για 
πρώτη φορά το «Πατριαρχικόν Ύφος»* στην 
Ελλάδα. Διοργάνωσε επίσης στη Θεσσαλονίκη 
Χορωδία, η οποία υπό τη διεύθυνσή του, εμφα
νίστηκε σε συναυλίες με μεγάλη επιτυχία. 
Έγραψε διάφορα μαθήματα, ανάμεσα στα ο
ποία ξεχωρίζει ο Όρθρος. Η Ομοσπονδία Συλ-
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λόγων Ιεροψαλτών Ελλάδος διοργάνωσε στη 
μνήμη του, τιμητική εκδήλωση στον Παρνασσό 
στις 14.1.1991.

Παναγιωτίδης, Παναγιώτης.

Σύγχρονος μουσικολόγος στο Σύδνεϋ της 
Αυστραλίας, που σπούδασε βυζαντινή 

μουσική στη Θεολογική Σχολή Αγίου Ανδρέου.

Παναγιωτίδης, Παναγιώτης X. (Μελβούρνη, 
1967-)-

Πρωτοψάλτης I. Ναού Αγίων Κωνσταντί
νου και Ελένης South Yarra Μελβούρ

νης. Διδάχθηκε τη βυζαντινή μουσική από τον 
Θεόφ. Λιούνη* και τον Αντ. Αριστοδήμου*. 
Υπηρέτησε στους I. Ναούς Αγίου Αντωνίου 
Sunshine (1982 - 1985), Αγίου Νικολάου Yar- 
raville (1985 - 1987) και Καθεδρικό Ευαγγελι
σμού της Θεοτόκου Σύδνεϋ (1987 - 1991).

Παναγιωτίδης, Σεραφείμ. (19ος αι.)

Αρχιμανδρίτης Σύμης από την Πάτμο, 
μαθητής του Βασιλείου Ζαχαρίου*. Μελο- 

ποποίησε αρκετά έργα.

Παναγιωτόπουλος, Βάγιας. (20ός αι.).

Πρωτοψάλτης που υπηρέτησε στον I. Ναό 
Αγίων Θεοδώρων (Κλαυθμώνος). π.σ.δ.α.

Παναγιωτόπουλος ή Κούρος, Δημήτριος.

Πρωτοψάλτης, Χοράρχης και Καθηγητής 
βυζαντινής μουσικής, που σήμερα έχει 

αποσυρθεί από την ενεργό δράση. Είναι γιός 
του Ιωάννου Παναγιωτόπουλου* ή Κούρου. 
Δίδαξε στη Ριζάρειο Σχολή και στην Εκκλησια
στική Σχολή Κορίνθου. Ικανός να αξιοποιεί 
φωνές και να συγκροτεί χορωδία. Διετέλεσε 
Πρωτοψάλτης στον Μητροπολιπκό Ναό Απο
στόλου Παύλου στην Κόρινθο. Εκτός από 
συνθέσεις έχει και πλούσιο συγγραφικό έργο.

Παναγιωτόπουλος ή Κούρος, Ιωάννης. (Τρί
πολη, 1881 - Αθήνα, 1975).

Πρωτοψάλτης, μουσικοδιδάσκαλος και 
θεωρητικός. Γνωστός και ως Μπαρμπα- 

Γιάννης, υπηρέτησε το Αναλόγιο πολλών 
ναών της Αθήνας και της Τρίπολης, έως το

1954, που η πάθηση των ματιών του τον 
ανάγκασε να το εγκαταλείψει.
Εξέδωσε τα βιβλία: «Η Μουσική της Θρησκεί
ας» (1929), «Η Καλλιτεχνία και η Αρκαδική 
Ψυχή» (1930), «Αρκαδική μουσική» (1933) και 
«Απάνθισμα Σχολικών Ασμάτων» (1933).
Έχει διδάξει σε σχολεία της Μέσης Εκπαι- 
δεύσεως, στην Παιδαγωγική Ακαδημία Τριπό- 
λεως κ.ά. και μελοποίησε τα τροπάρια της 
Εκκλησίας με τη δική του τεχνοτροπία. 
Ασχολήθηκε και με την Αγιογραφία, έχοντας 
φοιτήσει στο Πολυτεχνείο Αθηνών (Σχολή 
Καλών Τεχνών) και έχοντας σπουδάσει την 
Αγιορείτικη Αγιογραφία στο Αγιον Όρος. 
Σημαντική προσωπικότητα στο χώρο της 
μουσικής και ειδικότερα ο εμπνευστής και 
δημιουργός της «Αρκαδικής» μουσικής, άφη
σε πλήθος μαθητών οι οποίοι συνεχίζουν το 
έργο του. Ανάμεσά τους και ο γιός του Δημ. 
Παναγιωτόπουλος* ή Κούρος.

Πσναγιώτου, Θωμάς. (Αθήνα, 1960 -).

Πρωτοψάλτης στον I. Ναό Αναλήψεως Δα- 
ράτσου Χανιών, με προϋπηρεσία στον I. 

Ναό Μεταμορφώσεως Σκαγιοπουλείου Πα- 
τρών.
Μαθήτευσε κοντά στον Εμμ. Νικολουδάκη και 
αργότερα πήρε το δίπλωμα βυζανπνής 
μουσικής από το Παλλάδιον Ωδείο (1982). Συμ
μετέχει στη Χορωδία της Εκκλησιαστικής 
Σχολής Κρήτης, υπό τη διεύθυνση του Ιακ. 
Γιαμαίου*, έλαβε μέρος σε ηχογραφήσεις κασ- 
σετών βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής, 
και συνεργάστηκε με την ΕΤ-1 ως χορωδός, σε 
τηλεοπτικές εκπομπές εκκλησιαστικής και 
παραδοσιακής μουσικής (1989 - 1990). Ασκεί 
επίσης το επάγγελμα του Καθηγητού των 
Μαθηματικών στην Εκκλησιαστική Σχολή 
Κρήτης (Χανιά).

Παναγούλης, Αθανάσιος.

Σύγχρονος Πρωτοψάλτης στον I. Ναό Αγίου 
Νικολάου Λαρίσης και Καθηγητής βυ

ζαντινής μουσικής στο «Δημοτικό Ωδείο» Λαρί
σης. Είναι κάτοχος πτυχίου και διπλώματος 
βυζαντινής μουσικής του Ελληνικού Ωδείου
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Αθηνών (τάξη Μαν. Χατζημάρκου*).

Πανάκης, Θωμάς. (; -1982).

Λάτρης της βυζαντινής μουσικής από την 
Κωνσταντινούπολη που ήλθε στην Ελλά

δα το 1955. Έψαλλε σε όλα τα αναλόγια των 
συμπολιτών του πρωτοψαλτών, που ήλθαν 
στην Αθήνα το 1966, βοηθώντας στην πρόσ
ληψη αρκετών από αυτούς σε διαφόρους 
ναούς. Οργάνωσε εκδηλώσεις και ραδιοφωνι
κές εκπομπές, παρουσιάζοντας Χορωδίες 
συμπολιτών του. Για όλη του την προσφορά, 
τιμήθηκε το 1973 με το Χρυσό Μετάλλιο του 
Νέου Κύκλου Κωνσταντινουπολιτών.

Πανανίδης, Πάτροκλος. (20ός αι.).

Κωνσταντινουπολίτης Ιεροψάλτης, που ήλθε 
στην Αθήνα μετά τη Μικροαστική κατα

στροφή. Έψαλλε σε πολλούς ναούς των Αθη
νών και διακρίθηκε στην ανάγνωση των Προφη
τειών.

Πανάρετος, Γεώργιος και Μανουήλ. (13ος - 
14ος αι.).

Πιθανώς πρόκειται για τον παπά Γεώργιο 
Πανάρετο, έρ.γα του οποίου μνημονεύον

ται σε κώδικες ΕΒΕ του 14ου αιώνα, ΕΒΕ και 
Βατοπεδίου του 15ου αιώνα. Εκτός από τον 
Γεώργιο, στον κώδικα της ΕΒΕ 2406 (15ος 
αι.), μνημονεύεται και ο Μανουήλ Πανάρετος, 
άλλες πληροφορίες για τον οποίο δεν υπάρ
χουν.

Παναρμόνιον.
Πληκτροφόρο όργανο που επινόησε ο Κωνστ. 
Ψάχος*, ο οποίος μαζί με τον φυσικομαθηματι
κό Σ. Βραχάμη* εργάστηκε για τον καθορισμό 
των τονιαίων διαστημάτων της βυζαντινής 
μουσικής, ώστε το όργανο αυτό να μπορεί να 
αποδίδει με ακρίβεια όλα τα διαστήματα των 
ήχων, τις φθορές και τις χρόες της βυζαντινής 
μουσικής. Το όργανο αυτό κατασκευάστηκε το 
1922 στη Βαυαρία, όπου πήγε ο Ψάχος, συνο- 
δευόμενος από τον καθηγητή Εμμ. Πεζό- 
πουλο, προκειμένου να επιβλέψει αυτοπροσώ
πως την κατασκευή του.
Η κατασκευή του Παναρμόνιου τελείωσε το

Πονάς

1924 και στοίχισε 3.000 δολάρια, ποσό πολύ 
μεγάλο για την εποχή εκείνη, το μεγαλύτερο 
μέρος του οποίου κατέβαλε η Εύα Σικελιανού*. 
Δυστυχώς όμως το μεγάλο αυτό όργανο, με τα 
42 πλήκτρα και τους 2.000 αυλούς δεν έφτασε 
ποτέ στην Ελλάδα, και θεωρείται ότι καταστρά
φηκε 60 χρόνια μετά την κατασκευή του. Τα δύο 
μικρότερα που κατασκευάστηκαν (ένα για τον 
Ψάχο και ένα για τη Σικελιανού) ουσιαστικά πα
ρέμειναν αχρησιμοποίητα και έχουν μουσειακή 
μόνον αξία. Ωστόσο το Παναρμόνιο έκανε γνω
στό τον Ψάχο στην Ευρώπη, διότι του δόθηκε η 
ευκαιρία να παρουσιάσει σε μεγάλη συναυλία 
(1926) βυζαντινούς ύμνους, δημοτικά τραγούδια 
και δικές του συνθέσεις που είχαν μεγάλη απή
χηση στους κύκλους των φιλομούσων.

Πανάς, Κωνσταντίνος. (1912 -).

Μελουργός και μουσικοδιδάσκαλος. Σπού
δασε βυζαντινή μουσική στο Εθνικό Ωδείο 

Αθηνών, από όπου έλαβε το πτυχίο του μουσι- 
κοδιδασκάλου. Σπούδασε, επίσης κοντά στον 
Κωνστ. Ψάχο*, από τον οποίο διδάχθηκε την 
ορθογραφία και τους ρυθμούς της βυζαντινής 
μουσικής. Στη συνέχεια έλαβε το πτυχίο της 
Πατριαρχικής Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Σχο
λής Κωνσταντινουπόλεως, επί άρχοντος Πρωτο
ψάλτου Κωνστ. Πρίγγου*. Εργάστηκε ως Καθηγη
τής στο Μεσολόγγι και σιη Ναύπακτο και το 1954 
προοελήφθη Καθηγητής βυζαντινής μουσικής 
στην Αρσάκειον Παιδαγωγική Ακαδημία Πατρών, 
διδάσκοντας συγχρόνως στο Ανώτερο Εκκλησια
στικό Φροντιστήριο Πατρών και στη Σχολή Βυζαν
τινής Μουσικής της I. Μητροπόλεως Πατρών. Διε- 
τέλεσε επίσης επί σειράν ετών χοράρχης των 
Ιεροψαλτών της πόλεως των Πατρών. Δημοσί
ευσε πολλά άρθρα για τη βυζαντινή και δημοτική 
μουσική στον ημερήσιο τύπο των Πατρών και στα 
«Ιεροψαλτικά Νέα» Αθηνών. Από το συγγραφικό 
και συνθετικό του έργο, που εξεδόθη, αναφέ
ρουμε: «Ανθοδέσμη Λειτουργίας» (1956), «Ακάθι
στος Ύμνος» με πολλά «Χαίρε Νύμφη» και «Αλλη
λούια» (1958), «Ελληνική Μουσική - Δημοτικό 
Τραγούδι» (1958), «Το χαρμόσυνον Πεντηκοστά- 
ριον» (1964), «Θεωρία - Μέθοδος και Ορθογραφία 
της Βυζαντινής Μουσικής» (1970), «Δοξαστάριον 
του ενιαυτού» (τόμ. Α' 1977 - τόμ. Β' 1979), «Ανθο-
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δέσμη» (με ακολουθίες, 1979), «Το κατανυκτικόν 
Τριώδιον» (1981), «Η Θεία και Ιερά Λειτουργία» 
(1984)κ.ά.

Πανδέκτης.

Συλλογή συνθέσεων, που προήλθε από τη 
νέα Παπαδική του 18ου αιώνα και περιέχει 

κυρίως αργά μέλη του Εσπερινού, του 
Όρθρου και της Θείας Λειτουργίας, μεταξύ 
των οποίων δοξολογίες, χερουβικά, κοινω
νικά και άλλα αργά μαθήματα.

Πανδιδακτήριον.

Αυτοκρατορικό Πανεπιστήμιο του Βυζαντί
ου, κορυφαίο εκπαιδευτήριο, που ιδρύθηκε 

από τον Μ. Κωνσταντίνο στην Κωνσταντινού
πολη, διευρύνθηκε στα 425 επί Θεοδοσίου Β' 
και απετέλεσε, μετά το 529, το μοναδικό δημό
σιο ίδρυμα ανωτάτης εκπαιδεύσεως στη Βυζαν
τινή Αυτοκρατορία. Σ’ αυτό εδιδάσκοντο οι 
λεγάμενες «επτά ελευθέριες τέχνες» μια από 
τις οποίες ήταν και η Μουσική (ακριβέστερα, η 
Μουσική Θεωρία). Ανάμεσα στους επιφανείς 
διδασκάλους του συγκαταλέγονται ο Λέων ο 
Μαθηματικός, ο Ιωάννης ο Ξιφιλίνος και ο 
Μιχαήλ Φελλός*, ο οποίος εισήγαγε στο Πανε
πιστήμιο και τη διδασκαλία της ψυχολογίας και 
φιλοσοφίας. Τον 12ο αιώνα το Πανεπιστήμιο 
τέθηκε υπό εκκλησιαστικόν έλεγχο από τους 
Κομνηνούς.

Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιεροψαλτών «Ρωμανός 
ο Μελωδός και Ιωάννης ο Δαμασκηνός».
Βλέπε λ. Σύνδεσμος Ιεροψαλτών «Ρωμανός 
ο Μελωδός και Ιωάννης ο Δαμασκηνός», 
Πανελλήνιος.

Πανήγυρις. (και Πανηγύρι- πας+άγυρις=αγορά).

Η εορταστική συγκέντρωση πολλών ανθρώ
πων γύρω από το ναό κατά την ετήσια μνή

μη του Αγίου. Η συγκέντρωση αυτή, εκτός από 
την καθιερωμένη τελετή, συνδυάζεται με δια
σκέδαση (φαγοπότι, τραγούδια, χοροί κ.λπ.). 
Πολλοί εμπορευόμενοι έβρισκαν την ευκαιρία, 
από τα παλαιό ακόμη χρόνια, να φέρνουν και να 
διαθέτουν τα εμπορεύματά τους, με αποτέλε
σμα πολλά πανηγύρια να μετατραπούν σε

εμποροπανηγύρεις, που λειτουργούν ακόμη και 
σήμερα.
Τα πανηγύρια έχουν κατ’ εξοχήν λαογραφικό 
χαρακτήρα, διασώζοντας παλαιά έθιμα και 
τρόπους ζωής. Πάντα όμως συνυπάρχει και ο 
θρησκευτικός χαρακτήρας—  δεδομένου ότι 
κέντρο του πανηγυριού είναι η τιμή του Αγίου 
—  με πανηγυρικούς εσπερινούς και λει
τουργίες, με λιτανείες, περιφορά της εικόνας 
ή του λειψάνου του Αγίου κ.ά.

Πάντας, Χρήστος. (20ός αι.).

Αναφέρεται ως Πρωτοψάλτης «Πατριαρχικού 
Ύφους»* στον Μητροπολιτικό Ναό Βόλου 

και δάσκαλος του Μαν. Χατζημάρκου*. π.σ.δ.α.

Παντελεήμων, Μητροπολίτης Βελγίου. (Χίος, 
1935 -).

Υπέρτιμος και Έξαρχος Κάτω Χωρών (κατά 
κόσμον Νικόλαος Κοντογιάννης). Φοίτη

σε στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης, Από το 
1954 χειροτονήθηκε Διάκονος και το 1957 
Ιερεύς.
Από το 1957 υπηρετεί στο Βέλγιο, όπου το 
1982 εξελέγη Μητροπολίτης. Ιδρυσε, το 
1986, τη Βυζαντινή Χορωδία της Ιεράς 
Μητροπόλεως Βελγίου, τα μέλη της οποίας 
διδάσκονται τη βυζαντινή μουσική από τον 
δάσκαλο και χοράρχη Σταύρο Τριανταφύλλου*.

Παντελεήμων, Μητροπολίτης Θήρας - Αμορ
γού και Νήσων. (Πύργος Τήνου, 1925 -).

Κατά κόσμον Χρήστος Ρίζος. Σπούδασε 
στο Εκκλησιαστικό Φροντιστήριο Κόριν

θου και στη Θεολογική και'Φιλοσοφική Σχολή 
του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έφερε εις πέρας 
πλείστα όσα από τα εκκλησιαστικά διακονή
ματα και διετέλεσε Πρόεδρος της «Επιτρο
πής Ακροάσεως Ιεροψαλτών I. Αρχιεπισκο
πής Αθηνών»*.

Παντελή, Χριστάκης. (20ός αι.).

Μουσικός και Ιεροψάλτης I. Ναού Αγίου 
Σάββα Λευκωσίας, π.σ.δ.α.

Παννυχίς.
Βλέπε λ. Αγρυπνία.
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Πάντζογλου, Γεώργιος. (19ος αι.)

Σημαντικός μελωδός (χανεντές), ο οποίος 
μελοποίησε πολλά άσματα. Ήταν ευνοού

μενος του φιλομούσου Σουλτάνου Μαχμούτ.

Παπαβασιλείου, Βασίλειος.

Σύγχρονος Πρωτοψάλτης, μαθητής του 
Σπ. Γεωργακόπουλου*. Υπηρέτησε στον 

I. Ναό Αγίας Βαρβάρας Πατρών.

Παπαγεωργός, Γεράσιμος. (19ος αι.)

Ιεροψάλτης και μελοποιός από την Κεφαλ- 
λονιά, που υπηρέτησε πολλά χρόνια ως 

Πρωτοψάλτης στον I. Ναό Ευαγγελίστριας 
στη Βραΐλα της Ρουμανίας.

Παπαγεωργιάδης, Αλκιβιάδης. (Κομνηνάδες 
Καστοριάς, 1940 -),

Χοράρχης της Εκκλησιαστικής Χορωδίας 
«Αρμονία» Καστοριάς. Από επτά ετών 

ήταν μέλος της τότε Παιδικής Χορωδίας της 
Παιδουπόλεως του Αγίου Δημητρίου Καστο
ριάς, όπου παρέμεινε έως το 1951 και το 
1954 συνέχισε ως μαθητής και χορωδός της 
Ανδρικής Χορωδίας «Αρμονία» κοντά στον 
δάσκαλο Βασ. Δόικο. Το διάστημα 1965 - 
1971 βρισκόταν στην Φραγκφούρτη Γερμα
νίας όπου ήταν μέλος στην Ορθόδοξη Εκκλη
σιαστική Χορωδία του I. Ναού Αγίου Ανδρέου. 
Το 1911 επέστρεψε στην Ελλάδα και μέχρι 
σήμερα είναι μέλος της Μικτής Χορωδίας 
«Αρμονία», ενώ από το 1987 ανέλαβε τη 
Χοραρχία της Εκκλησιαστικής Χορωδίας.

Παπαγεωργίου, Νικόλαος. (20ός αι.).

Πρωτοψάλτης, που υπηρέτησε στην Πρίγ- 
κηπο Κωνσταντινουπόλεως. Εψαλλε επί

σης επί πολλά έτη στη Μυτιλήνη.

Παπαγεωργίου, Τάκης. (Πειραιάς, 1936 -).

Καθηγητής, Πρωτοψάλτης και Χοράρχης, 
απόφοιτος της Ιωνιδείου Σχολής και πτυ- 

χιούχος της Μαρασλείου Παιδαγωγικής Ακα
δημίας και του Εθνικού Ωδείου Αθηνών.
Το 1984 συμμετείχε ενεργώς στην ίδρυση 
του Πανελληνίου Συνδέσμου Εκκλησιαστικής 
Μουσικής «Ιωάννης ο Σακελλαρίδης», του 
οποίου μέχρι σήμερα είναι Αντιπρόεδρος και

μαέστρος της Προτύπου 50μελούς Χορωδίας 
του. Με την Χορωδία αυτή δίνει συναυλίες 
στην Αθήνα και σε άλλες επαρχιακές πόλεις 
(ιδιαίτερα στην Κεφαλλονιά), και κυκλοφόρη
σε δίσκο με λατρευτικούς ύμνους καθώς και 
τρεις κασσέτες με ύμνους της Θείας Λει
τουργίας, των Χριστουγέννων, της Μ. Εβδο- 
μάδος και του Πάσχα.

Παπαγιαννόπουλος, Διονύσιος. (20ός αι ).

Θεολόγος, προϊστάμενος της συσταθεί- 
σης, τον Απρίλιο του 1931, επιτροπής 

για την ταξινόμηση, κωδικοποίηση και αξιολό
γηση της μουσικής βιβλιοθήκης του Παναγ. 
Γκριτζάνη*, την οποία ο κάτοχός της κληρο
δότησε στη Μητρόπολη Ζακύνθου ύστερα 
από το θάνατό του.

Παπαγρηγόριος, Ιωάννης ή Λιθαθηνός. (19ος 
αι.)

Ιεροψάλτης, από τις σημανπκότερες φωνές 
της Κεφαλλονιάς, όπου ως μελουργός εισή- 

γαγε πρώτος το νεώτερο βυζαντινό μουσικό 
σύστημα. Είναι γνωστός και με την ονομασία 
«ο Διάκος του Παπαγρηγόρη».

Παπαδάκης, Δημήτριος. (20ός αι.).

Μουσικός και Ιεροψάλτης I. Ναού Τρυπιώ- 
του Λευκωσίας, π.σ.δ.α.

Παπαδάκης, Παναγιώτης. (19ος αι.)

Ιεροψάλτης από τη Σύρο, μαθητής των τριών 
διδασκάλων της νέας μεθόδου της παραση- 

μαντικής, Γρηγορίου Λευίτου*, Χρυσάνθου 
Προύσσης* και Χουρμουζίου του Χαρτοφύλα- 
κος*.
Εψαλλε επί 50 χρόνια σε διάφορες πόλεις της 
Τουρκίας και της Ελλάδος. Η Ιερά Σύνοδος 
ενέκρινε την Ανθολογία του η οποία περιέχει 
όλες τις Ακολουθίες του χρόνου μαζί με το 
Τριώδιο και το Πεντηκοστάριο.

Παπαδάμου, Χαράλαμπος. (20ός αι.).

Μουσικός και Ιεροψάλτης I. Ναού Αγίου 
Αντωνίου Λευκωσίας, π.σ.δ.α.

Παπαδάτος, Γεώργιος ή Παπαπροκόπης.
(19ος αι.)
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Μουσικός και ποιητής από την Κεφαλλο- 
νιά, επιδοθείς στην εκκλησιαστική μουσι

κή. π.σ.δ.α.

Παπαδημήτρη, Νίκος. (20ός αι.).

Ιεροψάλτης στο Προάστειο Μεσσαορίας 
(Κύπρος), π.σ.δ.α.

Παπαδημητρίου, Δημήτρης. (Θεσπρωτικό 
Πρεβέζης, 1940 -).

Πρωτοψάλτης στον I. Ναό Γενεσίου της Θεο
τόκου Θεσπρωτικού Πρεβέζης, με προϋπη

ρεσία στους I. Ναούς Αγίου Βασιλείου, Αγίου 
Ιωάννου και άλλων ναών της Πρεβέζης. Πτυχι- 
ούχος του Ιεροδιδασκαλείου Βελλάς Ιωαννίνων, 
όπου και διδάχθηκε τη βυζαντινή μουσική. Δίδα
ξε επί σειρά ετών στον Σύνδεσμο Ιεροψαλτών 
Πρεβέζης και διηύθυνε τη Χορωδία του. Ως 
εκπαιδευτικός υπηρέτησε σε σχολεία των περι
φερειών Εύβοιας, Φιλιατών και Πρεβέζης.

Παπαδημητρίου, Ιωάννης. (Βόλος, 1944 -).

Ιεροψάλτης στον I. Ναό Αγίου Βασιλείου Βό
λου, πτυχιούχος της Σχολής Βυζαντινής 

Μουσικής της I. Μητροπόλεως Δημητριάδος.

Παπαδημητρίου, Κωνσταντίνος. (1889 - 
1947).

Μουσικολόγος, με ειδικότητα στη βυζαντι
νή μουσική. Γεννημένος στην Αθήνα, 

υπήρξε Καθηγητής στη Μαράσλειο Παιδαγω
γική Ακαδημία και στη Ριζάρειο Σχολή και 
διευθυντής στο Μουσικό Λύκειο Αθηνών. 
Έργα του: Το μουσικόν ζήτημα εν τη Εκκλη
σία της Ελλάδος και Μελωδικοί ασκήσεις 
βυζαντινής μουσικής.

Παπαδιαμάντης, Αλέξανδρος. (1851 -1911).

Διαπρεπής Νεοέλληνας πεζογράφος από τη 
Σκιάθο. Ο πατέρας του ήταν ιερέας, μεγα- 

λωμένος στο συντηρητικό θρησκευτικό περι
βάλλον των Κολλυβάδων και η μητέρα του 
γόνος παλαιός αρχοντικής οικογένειας. Μέσα 
στη φτωχική οικογένειά του, με τις τρεις ακόμα 
αδελφές του, ο Αλέξανδρος διαμόρφωσε 
συνεσταλμένο χαρακτήρα, μ’ ένα αίσθημα απο
ξένωσης από τον κοινωνικό του. περίγυρο. Η 
θρησκεία τον απασχόλησε νωρίς. Ως βοηθός

του πατέρα του στην ιερουργία έδειξε την κλί
ση του στην ψαλτική, που μεταβλήθηκε αργό
τερα σε πραγματικό πάθος, και την ευλαβική 
του προσήλωση στους κανόνες και στο τυπικό 
της Εκκλησίας.
Το 1872 πήγε στο Αγιον Όρος «χάριν προ- 
σκυνήσεως», όπως γράφει ο ίδιος, όπου έμει
νε μερικούς μήνες. Η πρόθεσή του όμως 
ήταν μάλλον να μονάσει.
Η εφηβεία του ήταν ιδιαίτερα βασανισμένη, με 
ασκητισμό, διακοπτόμενες σπουδές και οικονο
μικές ανάγκες μιας οικογένειας, που περίμενε 
ενίσχυση από αυτόν. Στη συνέχεια, «κοσμοκα
λόγερος» πια, ασχολήθηκε με τη δημοσιογρα
φία ως μεταφραστής, από τα αγγλικά και γαλλικά 
τα οποία έμαθε μόνος του χωρίς δάσκαλο, και 
αργότερα ως δημοσιογράφος σε μεγάλες εφη
μερίδες αποσπώντας την αναγνώριση στον 
κόσμο των γραμμάτων.
Ο Παπαδιαμάντης αρνήθηκε τον κοινωνικό 
καταναγκασμό και τη συμβατικότητα, μένον
τας μακριά από κάθε προσαρμογή. Αυτό ίσως 
τον καταδίκασε να ζήσει σε μεγάλη φτώχεια, 
η οποία ευτυχώς δεν επηρέασε την έμπνευσή 
του. Το έργο του δονείται από βαθύ ανθρωπι
σμό, πληγωμένο από τη ζωή, με μόνο κατα
φύγιο την Εκκλησία και το άρωμα του βυζαντι
νού μέλους.
Πράγματι, ο Παπαδιαμάντης, εκτός από τα 
μυθιστορήματα και τα διηγήματά του, έγραψε 
ποιήματα, τροπάρια, ακολουθίες, ωδές και 
άλλα υμνογραφήματα, πολλά από τα οποία 
μελοποίησε ο ίδιος.
Το 1908 αποσύρθηκε οριστικά στο νησί του, 
όπου πέθανε μόνος και πάμπτωχος, ενώ την 
παραμονή του θανάτου του η πολιτεία του απέ- 
νειμε το παράσημο του «Σταυρού του Σω- 
τήρος». Τραγική ειρωνεία για ένα άνθρωπο, 
που, όπως χαρακτηριστικά ειπώθηκε, «πέθανε 
από γρίππη, λίγες μέρες πριν πεθάνει από την 
πείνα».

Παπαδική.

Μικρό εγχειρίδιο που είχε τεθεί σε χρήση 
σε μεγάλο βαθμό, για να έχουν πρόχειρη 

οι ψάλτες την αγκιστροειδή γραφή του Ιωάν
νου του Δαμασκηνού*, η οποία τους ήταν ιδι
αίτερό βοηθηπκή.
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Παπαδική ανθολογία.

Από τα σημαντικότερα και περισσότερο δια
δεδομένα χειρόγραφα μουσικά βιβλία, τόσο 

στη βυζαντινή περίοδο όσο και στα μετέπειτα 
χρόνια. Περιλαμβάνει κυρίως μέλη Παπαδικού 
είδους του Εσπερινού, του Όρθρου και της 
Θείας Λειτουργίας.

Παπαδικόν.

Είδος της εκκλησιαστικής μελοποιίας, ανα- 
φερόμενο στο μέλος, σύμφωνα με το 

οποίο κάθε συλλαβή αντιστοιχεί σε ολόκληρη 
μουσική φράση. Η ονομασία του οφείλεται 
στο ότι, την ώρα που ψάλλεται, ο παπάς δια
βάζει μυστικά ευχές (π.χ. χερουβικό μέλος, 
κοινωνικά κ.ά.). Το Παπαδικό μέλος διαφέρει 
από το Ειρμολογικό και το Στιχηραρικό. Είναι 
το είδος που προσδίδει στο μέλος την ιερό
τατη και σεμνότατη εκκλησιαστική ευπρέπεια.

Παπαδομανωλάκης, Δημήτριος. (Στέρνες Κυ
δωνιάς Χανίων, 1934 -).

Ιεροψάλτης στον I. Ναό Αγίου Παντελεήμο- 
νος Χανίων, από το 1972, που φοίτησε στη 

Σχολή Βυζαντινής Μουσικής της I. Μητροπό- 
λεως Χανίων.

Παπαδόπουλος, Αγαθάγγελος. (1870 -1941).

Κύπριος Πρωτοψάλτης, από την Αμμόχω
στο, που διδάχθηκε τη βυζαντινή μουσική 

στην Αθήνα, όπου παράλληλα φοιτούσε στη 
Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου. Έψαλλε 
στον I. Ναό της Αγίας Ζώνης Βαρωσίων (1905 
-1935) ενώ συγχρόνως ασκούσε το επάγγελ
μα του δικηγόρου.

Παπαδόπουλος, Αλκιβιάδης. (20ός αι.).

Πρωτοψάλτης, μαθητής του Θεολ. Λογαρί- 
δη*. Υπηρέτησε, μεταξύ άλλων, στον I. 

Ναό Αγίας Τριάδος Χαλκηδόνος (Κωνσταντι
νούπολη).

Παπαδόπουλος, Αναστάσης. (περ. 1870 - ;) .

Κύπριος μουσικός της νέας μεθόδου της 
βυζαντινής μουσικής, μαθητής του Παπα- 

λουκά’  του εκ Τρικώμου. Έψαλλε στο χωριό 
του, τον Αγιο Σέργιο, μέχρι γήρατος, οπότε 
τον αντικατέστησε ο γιός του, Κυριάκος Πα

παδόπουλος. Είχε πολλούς μαθητές, στους 
οπρίους δίδαξε τη βυζαντινή μουσική.

Παπαδόπουλος, Ανδρέας. (Καλαμαράς Μεσση
νίας, 1922 -).

Ιεροψάλτης I. Ναού Αγίας Τριάδος Richmond 
Μελβούρνης. Διδάχθηκε τη βυζαντινή μουσι

κή από τους Παναγ. Τσάκωνα, Κων. Λεβέντη 
καθώς και στο Ωδείο Αθηνών όπου μαθήτευσε 
επί τετράμηνο. Υπηρέτησε στους I. Ναούς 
Προφήτου Ηλιού Καστέλλας Πειραιώς, και 
Ευαγγελισμού, Αγίας Τριάδος και Αγίου Κων
σταντίνου Μελβούρνης.

Παπαδόπουλος, Βασίλειος. (Προυσός Ευρυ
τανίας, 1924-).
ιεροψάλτης στον I. Ναό Χρυσοσπηλιωτίσ- 
Ισης Αθηνών, από το 1954. Σπούδασε οτο 
Μουσικό Λύκειο Αθηνών, κοντά στον Καθη
γητή της βυζαντινής μουσικής Θεοδ. Γεωρ- 
γιάδη*. Από το 1955 έως το θάνατο του 
δασκάλου του (1962) δίδαξε βυζαντινή μουσι
κή στο Φροντιστήριο του Θ. Γεωργιάδου και 
διηύθυνε τη Χορωδία του. Το διάστημα 1959 - 
1965 δίδαξε στο Σύλλογο Φίλων Βυζαντινής 
Μουσικής Νέας Ιωνίας, καθώς επίσης συνέχι
σε τη διδασκαλία βυζαντινής μουσικής στον I. 
Ναό Χρυσοσπηλιωτίσσης, μετά το θάνατο 
του δασκάλου του. Συγκρότησε Χορωδία με 
μαθητές του και με φίλους του Ιεροψάλτες, με 
την οποία πραγματοποίησε πολλές εμφανί
σεις σε ναούς και αίθουσες της Αθήνας. Μελο
ποίησε ακολουθίες Αγίων, πολυελέους, ανοι- 
ξαντάρια, ύμνους Θ. Λειτουργίας, δοξολογίες, 
χερουβικά, «Αξιόν εστίν», κοινωνικά, καλοφω- 
νικούς ειρμούς κ.ά. Συμπλήρωσε την Ακο
λουθία του Ρωμανού του Μελωδού*, η οποία 
ψάλλεται στην ετήσια εορτή του Πανελληνίου 
Συνδέσμου Ιεροψαλτών «Ρωμανός ο Μελω- 
δός και Ιωάννης ο Δαμασκηνός» και μελο
ποίησε τον Ύμνο της Ενώσεως Ιεροψαλτών 
Περιοχής Αττικής «Θρασύβουλος Στανίτσας». 
Είναι ιατρός.

Παπαδόπουλος, Γεώργιος. (19ος - 20ός αι ).

Πρωτέκδικος του Οικουμενικού Πατριαρχεί
ου και ιστορικός της βυζαντινής μουσικής, 

που διετέλεσε Διευθυντής της Μουσικής Σχο-
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λής του «Εκκλησιαστικού Μουσικού Συλλό
γου*».
Έγραψε τα έργα: Σύμβολα!εις την ιστορίαν της 
παρ’ ημίν εκκλησιαστικής μουσικής, Ιστορική 
επισκόπησις της βυζαντινής εκκλησιαστικής 
μουσικής και Περί Γρηγοριανής μουσικής. 
Συνέθεσε ετιίσης Παρακλητικό Κανόνα στην 
Θεοτόκο.

Παπαδόπουλος, Γεώργιος. (Μαυρίκι Αιγιαλείας, 
1915).

Ιεροψάλτης του I. Ναού Αγίας Τριάδος Αίγι
ου, μέλος του Συλλόγου Ιεροψαλτών Αιγια- 

λείας, του οποίου έχει διατελέσει και μέλος 
Δ.Σ.

Παπαδόπουλος, Δημήτριος. (19ος - 20ός αι.).

Μουσικός βυζαντινής και ευρωπαϊκής μου
σικής από τη Μακεδονία, μαθητής του 

Δημ. Βουλγαράκη* και του Θεοτόκη του Βατο
πεδινού*. Σπούδασε θεολογία και φιλολογία. 
Έγραψε κυρίως δημοτικά τραγούδια και πί
στευε ότι η βυζανπνή μουσική έπρεπε να 
περιβληθεί με την αρμονία.

Παπαδόπουλος, Δημήτριος. (Καλλονή Λέσβου, 
1919).

Πρωτοψάλτης στον I. Ναό Κοιμήσεως της 
Θεοτόκου Αλυκών Βόλου, που διδάχθηκε 

τη βυζαντινή μουσική από τον πατέρα του, 
Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο.

Παπαδόπουλος, Ευστράτιος (ο Καμπούρης).
(19ος - 20ός αι.).

Πρωτοψάλτης των Εισοδίων της Θεοτόκου 
στο Πέραν, μουσικολόγος και μουσικοδιδά

σκαλος, που δίδαξε στην Πατριαρχική Μουσική 
Σχολή Φαναριού. Ο Παπαδόπουλος, γνώστης 
και της ευρωπαϊκής μουσικής, ήταν μέλος της 
«Επιτροπής του 1881» και της «Επιτροπής του 
1895». Ανάμεσα στους μαθητές του, αναφέρε
ται ο Κωνσταντίνος Πρίγγος*.

Παπαδόπουλος, Κυριάκος.

Σύγχρονος Πρωτοψάλτης στον I. Ναό Αγίων 
Αναργύρων Πατρών, μαθητής του Σπ.. 

Γ εωργακόπουλου.

Παπαδόπουλος, Νίκος. (20ός αι.).
Μουσικός, Ιεροψάλτης στην I. Μονή Αποστόλου 
Ανδρέου της Κύπρου, π.σ.δ.α.

Παπαδόπουλος, Παναγιώτης. (19ος - 20ός αι.).

Αναφέρεται (1888) ως Πρωτοψάλτης στον 
I. Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Εγρικα- 

πίου. π.σ.δ.α.

Παπαδόπουλος, Πέτρος. (20ός αι.).

Πρωτοψάλτης στην Κωνσταντινούπολη 
που έψαλλε στην περιοχή του Φαναριού 

και του Κερατίου Κόλπου. Έψαλλε επίσης 
στον I. Ναό της Παναγίας των Βλαχερνών.

Παπαδόπουλος, Σωκράτης. (20ός αι.).

Πρωτοψάλτης στον I. Ναό Αγίας Τριάδος 
Θεσσαλονίκης και δάσκαλος βυζαντινής 

μουσικής. Απόφοιτος της Μεγάλης του Γένους 
Σχολής* και της Πατριαρχικής Μουσικής Σχο
λής Κωνσταντινουπόλεως. Μαθητής του Νηλ. 
Καμαράδου*. Ανάμεσα στους μαθητές του ήταν 
και ο Χρύσανθος Θεοδοσόπουλος*.

Παπαδόπουλος, Φώτιος. (19ος - 20ός αι.).

Ιερέας στην Θεσσαλονίκη και μουσικοδιδά
σκαλος, ο οποίος δίδαξε επί σειρά ετών 

στην Πατριαρχική Μουσική Σχολή Φαναριού 
στην Κωνσταντινούπολη. Εξέδωσε για τους 
αρχαρίους «Πρακτικές Γνώσεις της Εκκλη
σιαστικής Μουσικής», που χρησιμοποιήθηκαν 
στην προαναφερθείσα Σχολή. Προτού χειρο
τονηθεί Ιερεύς, υπηρέτησε ως Πρωτοψάλτης 
στο Αγιοταφικό Μετόχι στο Φανάρι και στον 
Αγιο Νικόλαο Γαλατά.

Παπαδόπουλος, Χαράλαμπος. (1882 - 1962).

Κύπριος μουσικός από την Πάφο, ο οποίος 
διδάχθηκε τη βυζαντινή μουσική στο Σχο

λαρχείο Λεμεσού, από τον Περικλή Ζαφειρό- 
πουλο. Αργότερα, όταν ασκούσε το επάγγελμα 
του δασκάλου στη Βάσα, συμπλήρωσε τις γνώ
σεις του κοντά στον Αχιλλέα Νικολαΐδη*. Έγρα
ψε διατριβή με θέμα «Η υπεροχή της Βυζαντι
νής Μουσικής υπό ειδικών μαρτυρούμενη» και 
ασχολήθηκε και με το Δημοτικό Τραγούδι.
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Παπαδόπουλος, Χαρίτων. (20ός αι.).

Αναφέρεται στα μέσα του αιώνα ως Πρωτο
ψάλτης στον I. Ναό Άνω Ζερβό χωρίου 

του Νομού Ημαθίας, π.σ.δ.α.

Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, Αθανάσιος,. (1856 
-1912).

Βυζαντινολόγος, παλαιογράφος, Υφηγη
τής της ελληνικής φιλολογίας στο Πανε

πιστήμιο της Πετρουπόλεως. Σπούδασε στη 
Σμύρνη. Εκτός από τα πολύτιμα φιλολογικά 
του έργα, εξέδωσε πολλές μικρότερες δια
τριβές, που αναφέρονται κυρίως στη βυζαντι
νή φιλολογία (Φώτιος*, Θεόδωρος Στουδί- 
της*, Ψελλός* κ.λπ.) στην εκκλησιαστική 
ποίηση (Ακάθιστος Ύμνος), στην ιστορία του 
Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως κ.ά.

Παπαευρυβιάδου, Ευστάθιος. (20ός αι.).

Μουσικός και Ιεροψάλτης I. Ναού Αγίων 
Ομολογητών Λευκωσίας, π.σ.δ.α.

Παπαευσταθίου, Βασίλειος. (Άγιος Γεώργιος 
Λεβαδείας Βοιωτίας, 1921 -).

Ιερέας (χειροτ. 1951) στον I. Ναό Μεγ. Πανα
γίας ή Αγίου Δημητρίου Θηβών. Απόφοιτος 

του Ανωτέρου Φροντιστηρίου της Ριζαρείου 
Εκκλησιαστικής Σχολής και της Ανωτέρας 
Εκκλησιαστικής Σχολής, Κηφισιάς. Τα πρώτα 
μαθήματα βυζαντινής μουσικής έλαβε από τον 
παππού του και τον πατέρα του, οι οποίοι 
ήταν επίσης ιερείς. Δεκατεσσάρων χρονών 
χειροθετήθηκε Αναγνώστης.

Παπαθανασίου, Λάκης. (20ός αι.).

Αναφέρεται στα μέσα του αιώνα, ως Πρωτο
ψάλτης του Μητροπολιτικού Ναού Φλωρί- 

νης. π.σ.δ.α.

Παπαθεοφάνους, Ελισσαίος. (20ός αι ).

Αναφέρεται ότι υπηρέτησε ως Πρωτοψάλ
της στον I. Ναό Αγίας Τριάδος Αμπελοκή

πων. π.σ.δ.α.

Παπαθεράποντος, Θεράπων I. (20ός αι.).

Ιεροψάλτης στην Περιστερωνοπηγή (Κύπρος), 
π.σ.δ.α.

Παπαθωμάς, Κωνσταντίνος. (20ός αι.).

Πρωτοψάλτης (1963) του I. Ναού Αγίας 
Δυνάμεως (οδός Μητροπόλεως) Αθή

νας. π.ο.δ.

Παπάίακώθου, Σάββας. (20ός αι.).

Μουσικός - Πρωτοψάλτης I. Ναού Αγίας 
Ειρήνης, Καραβάς Κύπρου, π.σ.δ.α.

Παπάίωάννου, Ανδρέας. (20ός αι.).

Μουσικός και Ιεροψάλτης I. Ναού Χρυσα- 
λινιωτίσσης Λευκωσίας, π.σ.δ.α.

Παπακυπριανού, Ανδρέας. (20ός αι.).

Μουσικός και Πρωτοψάλτης I. Ναού Αγίας 
Βαρβάρας Κάίμακλίου (Κύπρος), π.σ.δ.α.

Παπακυπριανού, Γ εώργιος. (20ός αι.).

Μουσικός - Πρωτοψάλτης από την Κύπρο 
(Παλλουριώτισσα), αναφερόμενος (1977 

- 1981) και υπό την επαγγελματική ιδιότητα 
του Γραμματέως. π.σ.δ.α.

Παπακυριακού, Αντωνάκης. (20ός αι.).

Μουσικός - Ιεροψάλτης I. Ναού Αγίου 
Γεωργίου Αγλαντζιάς (Κύπρος), π.σ.δ.α.

Παπακωνσταντίνου, Μιλτιάδης. (20ός αι.).

Ιεροψάλτης I. Ναού Αγίου Γεωργίου Αθα- 
λάσσης (Κύπρος), π.σ.δ.α.

Παπαλεξίου, Νέστωρ. (Βασιλικά Θεσσαλονί
κης, 1928-).

Αρχών Πρωτοψάλτης στον I. Ναό της 
Παναγίας Δεξιάς Θεσσαλονίκης, από το 

1953, με προϋπηρεσία στον I. Ναό Αγίου 
Γεωργίου Βασιλικών, όπου το 1945 χειρο- 
θετήθηκε Αρχών Πρωτοψάλτης από τον τότε 
Μητροπολίτη Κασσανδρείας Καλλίνικο. Μα- 
θήτευσε κοντά στον Αθανάσιο Καραμάνη*, 
αλλά συνέβαλαν επίσης στη μουσική του εξέ
λιξη οι Χρύσανθος Θεοδοσόπουλος* και Αθα
νάσιος Παναγιωτίδης*. Έλαβε το πτυχίο του 
Ιεροψάλτου από το Μακεδονικό Ωδείο. Το 
1970, ως μέλος Δ.Σ. του Συλλόγου Ιεροψαλ
τών Θεσσαλονίκης, συνέβαλε στην ίδρυση 
της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής, στην
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οποία διδάσκει από την αρχή της ιδρύσεώς 
της, διευθύνοντας πολλές φορές και τη 
Χορωδία της Σχολής. Διηύθυνε επίσης τη 
Χορωδία του Συλλόγου Ιεροψαλτών «Ιωάν
νης ο Δαμασκηνός».
Το έργο του περιλαμβάνει: «Θεωρία και 
πράξη», «Θυμίαμα εύοσμον», «Ακολουθίες 
των Μυστηρίων», «Ακολουθία των εγκαι
νίων», «Νέον Ταμείον Ανθολογίας της Θ. 
Λειτουργίας» κ.ά.

Παπαλοίζου, Χατζής, η Χατζπκυριάκος. ( ; -
1897).

Κύπριος Ιεροψάλτης στον I. Ναό του Σωτή- 
ρος, της γενέτειράς του Ακανθους, μαθη

τής του Δασκαλούδη* και του Π. Κισσονέργη*.

Παπαλουκάς εκ Τρικώμου. (1823 - ;).

Κύπριος Ιερέας που υπηρέτησε στο Τρίκω- 
μο. Μαθήτευσε κοντά στον Νικόλαο Κόνια- 

λη* και δίδαξε τη βυζαντινή μουσική σε πολ
λούς μαθητές.

Παπαμεντζελόπουλος, Ανδρέας.

Σύγχρονος Ιεροψάλτης, από τη Λυκοποριά 
Κορινθίας, που φοίτησε στη Σχολή Βυζαν

τινής Μουσικής του Κ. Τασοπούλου*, από 
όπου έλαβε πτυχίο βυζαντινής μουσικής. Υπη
ρετεί στον I. Ναό Ταξιαρχών Αιγίου και είναι 
στέλεχος της Χορωδίας του Συλλόγου Φίλων 
Βυζαντινής Μουσικής Αιγιαλείας.

Παπαμιχαήλ, Αντώνης. (1870 - ; ).

Κύπριος Πρωτοψάλτης από την Αραδίπ- 
που. Αντικατέστησε (1890-1905) στο Ανα

λόγιο το δάσκαλό του Γιωρκάτζη Χατζηδιά- 
κου*.

Παπαμιχαήλ, Μιχαήλ. (20ός αι.).

Ιεροψάλτης I. Ναού Αγίου Νικολάου Λευκω
σίας. π.σ.δ.α.

Παπαμιχαήλ, Πέτρος. (20ός αι.).

Πρωτοψάλτης και δάσκαλος μουσικής, από 
την Προύσσα της Μ. Ασίας, ο οποίος μετά 

την Μικρασιατική καταστροφή ήλθε στην 
Ελλάδα και εγκαταστάθηκε στο χωριό Πλατα-

νιά του Νομού Δράμας. Ανάμεσα στους μαθη
τές του ήταν και ο Πέτρος Σολωμόζης*.

Παπαναγιώτου, Αθανάσιος.

Σύγχρονος Πρωτοψάλτης στον I. Ναό Αγίου 
Ανδρέου Πατρών, μαθητής του Αθ. Καρα- 

μάνη*. Χοράρχης του «Βυζαντινού Χορού του 
Πατράίκού Ομίλου Βυζανπνής και Παραδοσια
κής Μουσικής» καθώς και της Χορωδίας του 
Συλλόγου Ιεροψαλτών Πατρών και Περιχώρων 
«Ιωάννης ο Δαμασκηνός».

Παπαναστασίου, Ιγνάτιος. (20ός αι.).

Μουσικός - Πρωτοψάλτης I. Ναού Αγίου 
Μακαρίου Λευκωσίας, π.σ.δ.α.

Παπαναστασίου, Μιχαήλ. (20ός αι.).

Μουσικός από το Νικητάρι της Κύπρου, 
αναφερόμενος (1977 - 1981) ως Ιερο

ψάλτης I. Ναού Αγίων Πάντων του Λονδίνου, 
π.σ.δ.α.

Παπανδρέου, Ανδρέας Ε. (Μεσσάριστα Μα- 
κρυνείας, 1909 - 1992).

Ιεροψάλτης και δημοδιδάσκαλος, απόφοι
τος της Ιερατικής Σχολής Αρτας. Διδάχθη

κε τη βυζαντινή μουσική από τους Αντ. Λεο
νάρδο* και Δ. Κορδορούμπα*.
Υπηρέτησε στο Μητροπολιτικό Ναό Αγίου 
Σπυρίδωνος Μεσολογγίου (1929 - 1940), 
στον I. Ναό Αγίου Ανδρέου Πατρών (1944 - 
1946) και από το 1948 συνέχισε την ιερο
ψαλτική του προσφορά στο Μεσολόγγι, 
βοηθώντας εκεί που υπήρχε ανάγκη. Ο Πα
πανδρέου υπηρέτησε και τη δημοσιογραφία 
ως διευθυντής της εφημερίδος «Αιτωλική».

Παπανικολάου, Χαράλαμπος. (Μουσθένη Κα
βάλας, ; -1929).

Πρωτοψάλτης στον I. Ναό Αγίου Παύλου 
Καβάλας, με προϋπηρεσία σε άλλους 

ναούς της Καβάλας και της Καρδίτσας, και 
μελοποιός. Το 1904 εξέδωσε το βιβλίο Ανθο
δέσμη (Εωθινά, Δοξαστικά, Δοξολογίες, Λει
τουργία). Ο αδελφός του, Χριστόδουλος, ήταν 
κι αυτός Ιεροψάλτης στη Μουσθένη και αργό
τερα χειροτονήθηκε Ιερεύς.
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Παπαντωνάκης, Γεώργιος. (Χανιά, 1931 -).

Πρωτοψάλτης στον I. Ναό Αγίου Νικολάου 
Νέας Κυδωνιάς, από το 1986, με προϋπη

ρεσία στους I. Ναούς Αγίου Νικολάου 
Σπλάντζιας (1984) και Αγίου Χαραλάμπους 
Χανίων (1985 - 1986). Έλαβε μαθήματα βυ
ζαντινής μουσικής από τους I. Μανιουδάκη* 
και I. Ταβουλάρη*.

Πατταντωνίου, Κωνσταντίνος. (Θεσσαλονίκη,
1938).

Ιεροψάλτης I. Ναού ΑγίαςΤριάδος Richmond 
Μελβούρνης και δάσκαλος (1965 -1968) της 

βυζαντινής μουσικής. Μαθητής του Αθαν. Κα- 
ραμάνη*. Υπηρέτησε στον I. Ναό Αγίου Αθα
νασίου Νέας Ραιδεστού Θεσσαλονίκης.

Παπα-Παίσιος. (; - 1899).

Καλλίφωνος και πολλά υποσχόμενος ψάλ
της (πέθανε πολύ νέος) για τον οποίον ο 

Παπαδιαμάντης*, στα 1900, αναφέρει: «Θλιβε
ρόν δε, ότι απέθανε νέος πέρυσιν ο εκ Μοσχο
νησίων έκτακτος ψάλτης Παπα-Πάίσιος, τον 
οποίον ο κ. Ζαχαρίας Παπαντωνίου δεν ήκουσε 
ποτέ του να ψάλλει. Ας ερωτήσει όμως τους 
συναδέλφους μας κ.κ. Ιω. Βλαχογιάννην και 
Δημ. Αναστασόπουλον τον Αθηναίον, οι οποίοι 
τον ήκοϋσαν, και ας είπωσιν ούτοι πως τους 
εφάνη τότε η βυζαντινή μουσική», π.σ.δ.α..

Παπαπολύζος, Κωνσταντίνος. (Βόλος, 1947 - ).

Πρωτοψάλτης στον I. Ναό Αγίων Αναργύ
ρων Βόλου, πτυχιούχος της Σχολής Βυ

ζαντινής Μουσικής της I. Μητροπόλεως Δημη- 
τριάδος και του Εθνικού Ωδείου.

Παπαποστόλου, Χαρίλαος. (20ός αι.).

Αναφέρεται (1955) ως Πρωτοψάλτης του 
Μητροπολιτικού Ναού Αγρίνιου και Καθη

γητής βυζαντινής μουσικής στο Ελληνικό 
Ωδείο Αγρίνιου, π.σ.δ.α.

Παπασάββας, Ν. (20ός αι ).

Μουσικός - Πρωτοψάλτης I. Ναού Αγ.
Νάπα της περιοχής I. Μητροπόλεως 

Λεμεσού και Καθηγητής φιλόλογος, π.σ.δ.α.

Παπασταύρου, Γ εώργιος. (20ός αι.).

Κληρικός και θεολόγος από την Πάτρα, 
πρώην Ιεροψάλτης. Βαθύς γνώστης της 

βυζαντινής μουσικής.

Παπαστεφάνου, Χριστόδουλος. (20ός αι.).

Μουσικός και Πρωτοψάλτης I. Ναού Αγίου 
Βασιλείου περιοχής Λευκωσίας, π.σ.δ.α.

Παπαστόικος, Αστέριος. (Παλαιοχώρι Χαλκι
δικής, 1897 -).

Πρωτοπρεσβύτερος, μελοποιός και δάσκα
λος της βυζαντινής μουσικής. Μαθήτευσε 

από το 1925 στο Αγιον Όρος, κοντά στον Πρω
τοψάλτη Ιεροδιάκονο, Συνέσιο τον Σταυρονικη- 
τιανό*. Εψαλλε στον I. Ναό Αγίου Νικολάου 
Στρατονίκης Χαλκδικής (1925 - 1931),· στο 
Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Γεωργίου Σιδηροκά
στρου (1931 -1934) και το 1934 χειροτονήθηκε 
Ιερεύς. Το 1937 επέστρεψε ως Ιερεύς στη 
Στρατονίκη, και το 1945 στη γενέτειρά του, το 
Παλαιοχώρι Χαλκιδικής. Μελοποίησε και δια
σκεύασε 307 ύμνους. Υπάρχουν μαγνητοταινίες 
και κασσέτες συνολικής διάρκειας 40 ωρών, 
όπου ψάλλει ο ίδιος. Το 1983 ο Λυκ. Αγγελόπου- 
λος* ηχογράφησε συνέντευξή του και απαγγε
λία βυζαντινών ύμνων, που μεταδόθηκαν σε ειδι
κή ραδιοφωνική εκπομπή της ΕΡΤ.

Παπασωτήρης, Σπυρίδων. (Λεσίνι ή Παλαιο- 
κατούνα Αιτωλίας 1886 -1946).

Ιεροψάλτης, μαθητής του Κ. Καππέ* και του 
Νικ. Τσιμπούκη*. Εψαλλε στον I. Ναό των 

Εισοδίων της Θεοτόκου στο Λεσίνι.

Παπαχαραλάμπους, Χαράλαμπος. (20ός αι ).

Ιεροψάλτης στην Κωνσταντινούπολη, όπου 
μεταξύ των άλλων ναών έψαλλε και στον 

Αγιο Κωνσταντίνο Σταυροδρομιού. Ήταν, 
επίσης, Οικονομολόγος.

Παπαχρήστος, Χρήστος. (20ός αι.).
Μουσικός και Ιεροψάλτης, μαθητής του Θεοδ. 
Γεωργιάδου* και Μέλος του «Τριακονταμε- 
λούς Βυζαντινού Εκκλησιαστικού Χορού Κων
σταντινουπόλεως». Αναφέρεται (1963) ως 
ερασιτέχνης Ιεροψάλτης διαφόρων ναών,
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Παπαχρήστου Παράδοσις

ασκών το επάγγελμα του φαρμακοποιού στο 
Βαφεοχώριον.

Παπαχρήστου, Ζαφείριος. (19ος - 20ός αι.).

Πρωτοψάλτης στον Μητροπολιτικό Ναό 
Σερρών, αφ’ ότου ήλθε από την Κων

σταντινούπολη, και μόνο κατά το διάστημα 
της βουλγαρικής κατοχής έψαλλε στον I. Ναό 
των Αγίων Πάντων Θεσσαλονίκης.
Διδάχθηκε την βυζαντινή μουσική από τον 
Νηλέα Καμαράδο* και υπήρξε και ο ίδιος 
αξιόλογος δάσκαλος, γνήσιος εκφραστής του 
«Πατριαρχικού Ύφους»*. Από τα έργα τα οποία 
μελοποίησε, εκδόθηκε μόνο το «Δύναμις» του 
Τρισάγιου Ύμνου (ήχος Β), που καταχωρήθηκε 
στον Α' τόμο της «Πατριαρχικής Φόρμιγγος» 
του Κωνσταντίνου Πρίγγου*.

Πάπιστας, Παναγιώτης.

Σύγχρονος Πρωτοψάλτης στον Μητροπο- 
λιτικό Ναό Κοζάνης, δάσκαλος στη Σχολή 

Ψαλτικής της I. Μητροπόλεως Σερβίων και 
Κοζάνης και Χοράρχης στη Χορωδία του 
Σωματείου Ιεροψαλτών Κοζάνης.

Παππαδήμος, Α.Χ. (19ος - 20ός αι.).

Λ όγιος και μουσικός, που διετέλεσε Γεν.
Γραμματέας του Εκκλησιαστικού Μουσι

κού Συλλόγου Αθηνών, π.σ.δ.

Παππαζής, Κωνσταντίνος. (20ός αι.).

Ιεροψάλτης που αναφέρεται ότι υπηρέτησε 
για κάποιο διάστημα στον Καθεδρικό Ναό 

Αγίου Γεωργίου Βροντάδου Χίου, π.σ.δ.α.

Παππάς, Βασίλειος. (Κάτω Ρεματιά Πρεβέ-
ζης, 1937 -).

Πρωτοψάλτης στον I. Ναό Αγίου Κωνσταν
τίνου Πρεβέζης, που διδάχθηκε τη βυ

ζαντινή μουσική στο Ελληνικό Ωδείο Αθηνών. 
Δίδαξε ο ίδιος βυζαντινή μουσική στα επιμορ- 
φωπκά προγράμματα ΝΕΛΕ Πρεβέζης και 
στο Εθνικό Ωδείο Πρεβέζης.

Παππάς, Νικόλαος. (20ός αι.).

Μουσικός, βοηθός του Κ. Ψάχου* και στη 
συνέχεια Καθηγητής της βυζαντινής

μουσικής στο Ωδείο Αθηνών, π.σ.δ.

Παππάς, Χρήστος. (Παλαιοκάτουνο Αρτας, 
1929-).

Ιεροψάλτης και μελουργός, γνώστης της 
βυζαντινής και της ευρωπαϊκής μουσικής. 

Εψαλλε σε διαφόρους ναούς, ανάμεσα στους 
οποίους στον Παντοκράτορα Αρτας. 
Μελοποίησε διαφόρους, ύμνους και συντό- 
μευσε παλαιοτέρους εκτεταμένους. Διετέ- 
λεσε διευθυντής της Χορωδίας Δημοτικού 
Τραγουδιού του Μουσικοφιλολογικού Συλλό
γου «Σκουφάς» Αρτας. Εργάστηκε επίσης ως 
δάσκαλος στο Καρπενήσι, στα Ιωάννινα και 
στην Αρτα.

Πάππος, Ανδρέας. (20ός αι.).

Μουσικός - Πρωτοψάλτης Αρχαγγέλου 
Λευκονοίκου (Κύπρος), π.σ.δ.α.

Παραδείσης, Αστέριος. (Ταξιάρχης Χαλκιδικής, 
1913 -).

Πρωτοψάλτης στον I. Ναό Παμμεγίστων 
Ταξιαρχών, του χωριού Ταξιάρχης Χαλκι

δικής, όπου ψάλλει από το 1929. Διδάχθηκε 
τη βυζαντινή μουσική κατά τη διάρκεια της 
Κατοχής, από διερχόμενο δάσκαλο και μετα- 
λαμπάδευσε την αγάπη του γι’ αυτήν στο γιό 
του, Χρήστο, ο οποίος κατέχει σήμερα τη 
θέση του Λαμπαδαρίου στον ίδιο Ναό.

Παράδοσις (Ιερά Παράδοσις).

Η άγραφη διδασκαλία του Χριστού και των 
Αποστόλων, που μας «παραδόθηκε» 

προφορικά, από στόμα σε στόμα. Επίσης, 
στοιχεία της I. Παράδοσης αποτελούν τα 
συγγράμματα των Πατέρων της Εκκλησίας, 
τα λατρευτικά κείμενα, εκκλησιαστικοί θεσμοί 
και έθιμα κ.λπ.
Τα τρία πρώτα Ευαγγέλια (Ματθαίου*, Μάρ
κου*, Λουκά*), γράφτηκαν γύρω στα 62-64 
μ.Χ. ενώ το «Κατά Ιωάννη*» γύρω στα 98 μ.Χ. 
Οι Επιστολές του Παύλου*, μολονότι προη- 
γήθηκαν, γράφτηκαν κι αυτές μετά το 54 μ.Χ. 
Αυτό σημαίνει ότι η πρώτη Εκκλησία διδασκό
ταν για πολλά χρόνια τη νέα θρησκεία από 
την I. Παράδοση, δηλαδή την προφορική
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διδασκαλία. Γι' αυτό και η Εκκλησία τη θεωρεί 
ισάξια προς την Αγία Γ ραφή*.
Σε ό,τι αφορά ειδικώς τη βυζαντινή μουσική, η 
Παράδοση απετέλεσε τον απαρασάλευτο 
γνώμονα της διατήρησης και της διαιώνισής 
της. Χάρη σ’ αυτή την Παράδοση διεσώθη, 
μεστή από τους χυμούς της Ορθοδοξίας, η 
μουσική γλώσσα του θεοσεβούμενου λαού και 
ακόμη χάρη στην Παράδοση, αυτή η μουσική 
γλώσσα διετήρησε την μητρική της οντότητα 
ώστε να εκθρέψει και να ανδρώσει τη νεώτε- 
ρη δημοτική μελική έκφραση του λαού στην 
ταυτόχρονη διάρκεια της ιστορικής του επο
ποιίας. Φορείς των θεμελιωδών αρχών, που 
στοιχειοθετούν την έννοια της Παράδοσης, 
υπήρξαν οι μελουργοί, οι μουσικοδιδάσκαλοι 
αλλά και οι απλοί ψάλτες των εκκλησιών, οι 
οποίοι επιφορτίστηκαν με την αποστολή της 
αυτούσιας μεταλαμπάδευσης του μελικού 
ύφους και ήθους, όπως αυτό καθορίστηκε 
από τον Πατερικό λόγο και καθαγιάστηκε από 
την επί αιώνες Θεία Ευχαριστία του ανά την 
Οικουμένη Ορθοδόξου χριστεπωνύμου πλη
ρώματος της Εκκλησίας. Σύμφωνα με την 
Παράδοση αυτή, η έκφραση της βυζαντινής 
υμνωδίας αποτελεί ένα από τους τρόπους 
της κατά Χριστόν ζωής, που υποχρεώνει 
τους λειτουργούς της στην ευσέβεια, στην 
αγάπη, στην ανιδιοτέλεια και στην ταπείνω
ση, και ακόμα στην απόλυτη πνευματική αλλη
λεγγύη και στη συνείδηση της αδελφότητας, 
καθώς «Στην Εκκλησία με την ψαλμωδία όλοι, 
έχοντας το προνόμιο της ίδιας ισοτιμίας ανα
φέρουμε κοινή την θυσία και κοινή την προ
σφορά. Ούτε έχει κάτι περισσότερο αυτός 
από εκείνον ή εκείνος από τούτον αλλά όλοι 
βρισκόμαστε στην ίδια αξία και τιμή και μια 
φωνή από διάφορες γλώσσες αναπέμπεται 
προς τον Δημιουργό της Οικουμένης» (Ιωάν
νης ο Χρυσόστομος*).

Παρακάλεσμα.
Βλέπε λ. Χαρακτήρες (ποιότητος). 

Παρακαταλογή.

Κατά τους τρεις πρώτους Χριστιανικούς 
αιώνες, το μέλος δεν ακολουθεί ακριβείς

Παρακλητικοί

κανόνες τεχνοτροπίας, αλλά φαίνεται ότι είναι 
κυρίως κάποια μουσική ανάγνωση ή απαγγε
λία, η λεγάμενη Παρακαταλογή, ή όπως λέγει 
ο λεξικογράφος Ησύχιος (5ος αι.) «το τα 
άσματα μη υπό μέλει λέγειν».

Παράκλησις.
Βλέπε λ. Παρακλητικοί Κανόνες. 

Παρακλητική.

Λειτουργικό βιβλίο που περιλαμβάνει τις 
αναστάσιμες ακολουθίες Εσπερινού και 

Ορθρου, οι οποίες ψάλλονται κατά το μεγαλύ
τερο διάστημα του έτους. Η δημιουργία της 
αποδίδεται στον Ιωάννη τον Δαμασκηνό* και 
περιείχε, στην αρχέγονη μορφή της, μόνο τις 
ακολουθίες του Σαββάτου και της Κυριακής. 
Με την πάροδο του χρόνου έγιναν σημαντικές 
προσθήκες νεωτέρων υμνογράφων (Ιωσήφ 
του Υμνογράφου*, ©εοφάνους του Γραπτού*, 
Παύλου του Αμορίου* κ.ά.) και έτσι συι πληρώ
θηκαν οι αναστάσιμες ακολουθίες όλης της 
εβδομάδος και το βιβλίο πλουτίστηκε με νέα 
στιχηρά, καθίσματα, κανόνες, αναβαθμούς 
κ.λπ. Κατ’ αυτό τον τρόπο δημιουργήθηκε η 
«Μεγάλη Οκτώηχος» ή «Παρακλητική», η 
οποία περιέχει οκτώ πλήρεις εβδομαδιαίους 
κύκλους ακολουθιών, ένα για κάθε ήχο. Ονο
μάζεται Παρακλητική, επειδή παρακαλεί, δηλα
δή παρηγορεί, την ψυχή του αναγνώστου.
(2) και παρακάλεσμα. Βλέπε λ. Χαρακτήρες 
(ποιότητος).

Παρακλητικοί Κανόνες.

Εκτακτες ακολουθίες και δεήσεις της 
Ορθοδόξου Εκκλησίας, που ψάλλονται σε 

διάφορες περιστάσεις της ζωής. Με αυτούς 
επικαλούμαστε την επέμβαση των αγίων 
στους οποίους απευθυνόμαστε, για θεραπεία 
ασθενειών ή άλλη βοήθεια. Οι παλαιότεροι 
και πιο εύχρηστοι παρακλητικοί κανόνες είναι 
ο Μικρός Αγιασμός, ο Μικρός Παρακλητικός 
(ποίημα του Θεοφάνους του Γ ραπτού*) και ο 
Μεγάλος Παρακλητικός (ποίημα του αυτο- 
κράτορα θεοδώρου του Λασκάρεως*). Οι δύο 
Παρακλητικοί αναφέρονται στη Θεοτόκο και 
ψάλλονται εναλλάξτην περίοδο του Δεκαπενταυ-
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Παρακλητικοί

γούστου αλλά και σε οποιεσδήποτε περι
στάσεις. Είναι γνωστότεροι με την ονομασία 
Παράκλησις.

Παραλλαγή.

Η εκτέλεση ενός μέλους όπου οι φθόγγοι 
εκφέρονται σύμφωνα με την πορεία των 

σημειουμένων χαρακτήρων. Διακρίνεται σε 
Συνεχή Παραλλαγή (όταν πηγαίνουμε από 
τον ένα φθόγγο στον αμέσως γειτονικό του), 
σε Υπερβατή Παραλλαγή (όταν πηγαίνουμε 
από τον ένα φθόγγο σε άλλον απομακρυ
σμένο) και σε Εναλλασσόμενη ή Μικτή (όταν 
χρησιμοποιούμε διαδοχικά και συνεχόμενους 
και απομακρυσμένους φθόγγους).

Παρασημαντική.

Ονομασία της βυζαντινής μουσικής σημει
ογραφίας, η καθιέρωση της οποίας απο

δίδεται στον Δαμασκηνό*. Από τον 4ο αιώνα 
είχαν χρησιμοποιηθεί σημάδια για τη μελωδι
κή απαγγελία, που κατέληξαν στη δημιουργία 
ολοκληρωμένου συστήματος μουσικών ση
μείων με την ονομασία αγκιστροειδής σημειο
γραφία. Τον 12ο αιώνα δημιουργήθηκε ένα 
δεύτερο σύστημα, η ονομαζόμενη στρογγύλη 
σημειογραφία, στο οποίο εισήχθησαν 40 ά
φωνα σημεία, που δεν έδειχναν τον τόνο της 
φωνής, αλλά καθόριζαν το ύψος και τη μελω- 
δικότητα. Το σύστημα αυτό ήταν ιδιαίτερα 
πολύπλοκο και δύσκολο.
Η σημερινή μορφή της Παρασημαντικής οφεί
λεται στους τρεις διδασκάλους: τον Χρύσαν
θο Προύσσης*, τον Γρηγόριο Λευίτη* και τον 
Χουρμούζιο τον Χαρτοφύλακα*, οι οποίοι, 
γύρω στο 1814, επενόησαν τους φθόγγους 
που έχουν ως βάση το αλφάβητο: πΑ, Βου, 
Γα, Δι, κΕ, Ζω, νΗ, κρατώντας ελάχιστα από 
τα άφωνα σημεία. Το σύστημα αυτό, απλού- 
στερο και ευκολονόητο, έγινε δεκτό από το 
Οικουμενικό Πατριαρχείο και μεταγράφηκαν 
στη νέα μουσική σημειογραφία όλες οι παλαι- 
ότερες συνθέσεις της βυζαντινής μουσικής. 
Τα συμβολικά σημεία της βυζαντινής μου
σικής ανήκουν σε πέντε κατηγορίες: α) Μαρ
τυρίες* (των φθόγγων και των ήχων), β) Χα
ρακτήρες*, γ) Φθορές* δ) Σημεία χρονικής

Παράφωνος

αγωγής* και ε) Νεώτερα σημεία μουσικής 
γραφής*.

ΠαρασκευαΤδης, Κώστας. (20ός αι ).

Ιεροψάλτης I. Ναού Αγίου Βασιλείου Λευκω
σίας και Καθηγητής, π.σ.δ.α.

Παρασκευοπούλου, Αμαλία.
Βλέπε λ. Αμαλία.

Παρασκευόπουλος, Ιωάννης.

Σύγχρονος Ιεροψάλτης, που υπηρετεί, από 
το 1985, στον I. Ναό Γεν. Θεοτόκου Τρι- 

πόλεως. π.σ.δ.α.

Παραστατίδης, Αναστάσιος.
(Περιστερώνας Θεσσαλονίκης, 1947 -).

Πρωτοψάλτης στον I. Ναό Τριών Ιεραρχών 
Θεσσαλονίκης, που σπούδασε βυζαντινή 

και ευρωπαϊκή μουσική στο Μακεδονικό Ωδείο. 
Στη συνέχεια σπούδασε στη Σχολή Βυζαντι
νής Μουσικής της I. Μητροπόλεως Θεσσαλο
νίκης. Πρώτος του δάσκαλος στο Αναλόγιο ο 
Ζαχ. Πασχαλίδης* και αργότερα οι Αθ. Καραμά- 
νης*, Χαρ. Ταλιαδώρος* και Χρ. Θεοδοσό- 
πουλος*, από τους οποίους μυήθηκε στο «Πα
τριαρχικόν Ύφος»*. Το 1988, προσκεκλημένος 
στην Αμερική, έψαλε στη Βοστώνη και τη Ν. 
Υόρκη. Εχει τύχει πολλών διακρίσεων (Χρυσό 
Μετάλλιο του Αποστόλου Παύλου από τον 
Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Παντελεήμονα 
τον Β', Αργυρό Μετάλλιο από τον Μητροπολί
τη Πολυανής και Κιλκισίου Αμβρόσιο κ.ά.). Πρό
εδρος του Συλλόγου Ιεροψαλτών Θεσσαλονί
κης «Ιωάννης ο Δαμασκηνός».

Παρατονισμός.

Το φαινόμενο κατά το οποίο το μέλος τονί
ζεται, παρά τον φυσικό τονισμό των λέξε

ων. Π.χ. μπορεί να ακούει κανείς «εσπερινόν 
ύμνον και λογικήν λατρείαν», «...θυσίαν εσπέ- 
ρινην...» κ.λπ.

Παράφωνος.

Εκείνος του οποίου η φωνή δεν μπορεί να 
αποδώσει σωστά τα διάφορα μουσικά δια

στήματα.
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Παραχορδή.

Το φαινόμενο κατά το οποίο, στην «κατά 
γένος μεταβολή*» ενός μέλους, η φθορά 

που επιφέρει τη μεταβολή δεν τίθεται στον 
κανονικό φθόγγο αλλά σε άλλο.

Παρεστιγμένος φθόγγος.

Ο φθόγγος που φέρει μια στιγμή (τελεία) 
στη δεξιά του πλευρά, η οποία προσθέτει 

στο φθόγο 1/2 της αξίας του.

Παρθένιος ο εκ Μήλου (17ος αι.).

Μουσικός, γνώστης της βυζαντινής και 
της αραβοπερσικής μουσικής. Σώζονται 

δύο δοξολογίες του σε ήχο Πλ. Α.

Παρθένιος ο Ιερομόναχος (Αντωνόπουλος).
(20ός αι.).

Ιερομόναχος στην I. Μονή Αγίου Νικολάου 
Βαρσών Τριπόλεως, που διετέλεσε Πρωτο

ψάλτης στον I. Ναό Μεταμορφώσεως του 
Σωτήρος Τριπόλεως. π.σ.δ.α.

Παρθένιος ο Κυκκώτης. (; -1776).

Ηγούμενος της Μονής Κύκκου της Κύ
πρου (ως Παρθένιος Β') και μελοποιός. 

Δεν είναι γνωστές οι μουσικές του σπουδές. 
Εικάζεται όμως, ότι ήταν μαθητής του Παναγιώτη 
Χαλάτζογλου* στην Κωνσταντινούπολη, κάτι 
που προκύπτει από την προτίμηση του Παρθε
νίου να «εξηγεί» μαθήματα του Χαλάτζογλου. 
Σώζονται δύο βυζαντινές μουσικές συνθέ
σεις του Παρθενίου: «Γεύσασθε» (Κοινωνικό 
των Προηγιασμένων σε ήχο Πλ. Β) και «Έ- 
φριξε γη» («Ειρμός του Χαλάτζογλου εξη- 
γήθη παρά κυρ Παρθενίου Οικονόμου της 
Κύκκου» σε ήχο Πλ. Α). Και οι δύο συνθέσεις 
του είχαν μελισθεί όταν ο Παρθένιος ήταν 
ακόμη Οικονόμος στη Μονή Κύκκου, δηλ. 
μεταξύ των ετών 1743 -1759.

Παρθένιος ο Μικρόστομος. (1804 -1870).

Ιεροδιάκονος και μουσικός, μαθητής του Γρη- 
γορίου Λευίτου και του Σταυράκη του Χανεν- 

τέ*. Μελοποίησε τα ένδεκα Εωθινά (μελοποιη- 
θέντα και από τον Πέτρο τον Πελοποννήσιο*), 
χερουβικά και άλλα εκκλησιαστικά άσματα.

Έγραψε ακόμη πολλά τουρκικά άσματα με τους 
χαρακτήρες της βυζαντινής μουσικής.

Παριανόπουλος, Αθανάσιος. (Βόλος, 1926 - ).

Πρωτοψάλτης, ο οποίος υπηρέτησε σε πολ
λούς ναούς επί μια τριακονταπενταετία, με 

τελευταίο τον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικο
λάου Νίκαιας (1983 - 1990). Καταγόμενος από 
ιεροψαλτική οικογένεια, έλαβε τα πρώτα ακού
σματα από τον πατέρα του και σπούδασε στη 
Σχολή Βυζαντινής Μουσικής Βόλου, με Καθη
γητή τον Μαν. Χατζημάρκο*, από όπου απέ
σπασε πτυχίο Ιεροψάλτου. Διετέλεσε μέλος 
πολλών χορωδιών.

Παρλιάρος, Γεώργιος. (Βόλος, 1974 -).

Πρωτοψάλτης στον I. Ναό Κοιμήσεως της 
Θεοτόκου Μακρυνίτσας Πηλίου, πτυχιού- 

χος της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της I. 
Μητροπόλεως Δημητριάδος.

Παροιμίαι.

Διδακτικό βιβλίο της Παλαιός Διαθήκης*, που η 
παράδοση το αποδίδει —  κατά ένα μεγάλο 

μέρος ή και ολόκληρο —  στον Σολομώντα. Περι
λαμβάνει ηθικά αποφθέγματα και συμβουλές 
πρακτικής ζωής γραμμένες στη θρησκευτική 
βάση που είναι ο φόβος του Θεού.

Παρπόττας, Θεόδωρος. (20ός αι.).

Μουσικός, Πρωτοψάλτης στην I. Μονή Απο
στόλου Ανδρέου της Κύπρου, π.σ.δ.α.

Παρταλίδης, Κωνσταντίνος. (20ός αι.).

Ιεροψάλτης που έψαλλε σε αρκετούς ναούς 
της Κωνσταντινουπόλεως, κυρίως ως Β' 

Χοράρχης στην I. Μονή Ζωοδόχου Πηγής 
Βαλουκλή. Στην Αθήνα μετείχε στη Χορωδία 
του Νέου Κύκου Κωνσταντινουπολιτών, υπό 
τον Θρ. Στανίτσα*.

Πασαπνοάρια.
Βλέπε λ. Αίνοι.

Πασσάδης, Σταύρος. (1928 - ).

Πρωτοψάλτης στον I. Ναό Αγίας Παρα
σκευής Μαστιχοχωρίου Χίου, όπου υπη-
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ρετεί από εικοσιπενταετίας, με δεκαπενταε- 
τή προϋπηρεσία στον I. Ναό Κοιμήσεως της 
Θεοτόκου (Φάρκαινα) Χίου, αλλά και σε 
άλλους ναούς από το 1946. Μαθήτευσε 
κοντά στους Μιχαήλ Φωτεινό και Ιωάννη 
Μικέδη* και για λίγους μήνες έψαλλε κοντά 
στον Γεώργιο Σάρκα*, στον I. Ναό Αγίου Διο
νυσίου Αρεοπαγίτου.

Πασχάλης, Χρηστός. (19ος - 20ός αι.).

Αναφέρεται (1888) ως Ιεροψάλτης του I.
Ναού του Σωτήρος Χριστού στο Γαλατά 

(Κωνσταντινούπολη), π.σ.δ.

Πασχαλίδπς,; (20ός αι.).

Μουσικός από τη Μ. Ασία, που πήγε στην 
Κύπρο μετά την καταστροφή της πατρί

δας του (1922). Δίδαξε βυζαντινή μουσική 
στην περιφέρεια Σολέας.

Πασχαλίδης, Γρηγόριος. (19ος αι.)

Ιεροψάλτης στον I. Ναό των Εισοδίων της 
Θεοτόκου στο Πέραν της Κωνσταντινουπό

λεως. Μαθητής του Ιωάννου Καβάδα*.

Πασχαλίδης, Ζαχαρίας. (1928 -).

Πρωτοψάλτης στο Μητροπολιτικό Ναό 
Γρηγορίου του Παλαμά Θεσσαλονίκης, με 

προϋπηρεσία στο Μητροπολιτικό Ναό Λαρί- 
σης, και Καθηγητής στη Σχολή Βυζαντινής 
Μουσικής της I. Μητροπόλεως Θεσσαλονί
κης.
Έγραψε θεωρητικό βιβλίο μουσικής και 
εξέδωσε κασσέτες. Δημιούργησε Χορωδία και 
Ορχήστρα με Μακεδονικά Τραγούδια, π.σ.δ.

Πασχάλιο(ν), το.

Πίνακας όπου αναγράφονται οι ημερομη
νίες των κινητών εορτών κάθε χρόνου, 

που μεταβάλλονται ανάλογα με την ημερομη
νία εορτασμού του Πάσχα.

Πατακιούνης, Σοφοκλής. (Βόλος, 1934 -).

Ιεροψάλτης στον I. Ναό της Αναλήψεως 
Βόλου, πτυχιούχος της Σχολής Βυζαντινής 

Μουσικής της I. Μητροπόλεως Δημητριάδος.

Παταπάτης, Κωνσταντίνος. (1926 - ).

Πρωτοψάλτης στον I. Ναό Μεταμορφώσε- 
ως του Σωτήρος Αλεξανδρουπόλεως, με 

συνολική Ιεροψαλτική υπηρεσία προσεγγί- 
ζουσα τα 40 έτη. Καθηγητής της βυζαντινής 
μουσικής, πτυχιούχος του Εθνικού Ωδείου 
Αθηνών. Δημοδιδάσκαλος στα πρότυπα δημο
τικά σχολεία της Παιδαγωγικής Ακαδημίας 
Αλεξανδρουπόλεως και Καθηγητής βυζαντι
νής μουσικής στους σπουδαστές της. Ως Επι
θεωρητής Α' Δημοτικής Εκπαιδεύσεως, εμύη- 
σε ικανόν αριθμόν διδασκάλων στη βυζαντινή 
μουσική. Δίδαξε επίσης στα Φροντιστήρια 
Βυζαντινής Μουσικής της I. Μητροπόλεως 
Αλεξανδουπόλεως. Ως Πρωτοψάλτης στον I. 
Ναό Αγίου Νικολάου Αλεξανδρουπόλεως 
(1967 - 1978) οργάνωσε και διατήρησε πρό
τυπον Βυζαντινή Εκκλησιαστική Χορωδία, από 
σπουδαστές και μαθητές, που συμμετείχαν 
στις Ιερές Ακολουθίες. Μουσικά βιβλία του, 
που δημοσιεύτηκαν: «Θεία Λειτουργία-Εκκλη- 
σιαστικοί Ύμνοι» και «Θεωρία και Πράξις της 
Βυζαντινής Μουσικής».

Πατάτσος, Χρυσόστομος Χρ. (20ός αι.).

Ιερέας I. Ναού Αγίου Δομετίου (Κύπρος) και 
μουσικός, π.σ.δ.α.

Πατέλης, Παναγιώτης.

Σύγχρονος Πρωτοψάλτης στον I. Ναό Ει- 
σοδίων Πατρών, μαθητής του Σπ. Γεωρ- 

γακόπουλου*.

Πατέρες της Εκκλησίας.

Τίτλος από τον 4ο αιώνα, που εδίδετο σε Χρι
στιανούς συγγραφείς, των οποίων η διδασκα

λία ανταποκρινόταν στην ορθή παράδοση και στις 
δογματικές αρχές του Χριστιανισμού και με τα 
συγγράματά τους καθοδηγούσαν απλανώς το χρι
στεπώνυμο ποίμνιο. Ο τίτλος δόθηκε επίσης και σε 
εξέχοντες ιεράρχες, που χωρίς να έχουν συγγρα
φική επίδοση, διακρίθηκαν για την αγιότητα του 
βίου τους και την εκκλησιαστική τους δράση. Αντί
θετα, ο τίτλος αυτός δεν δόθηκε σε σημαντικούς 
εκκλησιαστικούς συγγραφείς οι οποίοι δεν εκπλη- 
ρούσαν μια από τις παραπάνω προϋποθέσεις, 
όπως ήταν ο Ωριγένης ο Αλεξανδρεύς*, ο Ευσέ-
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βιος ο Καισαρείας* κ.ά. Ανάμεσα στους σπουδαιό
τερους Πατέρες είναι οι Αποστολικοί Πατέρες, οι 
απολογητές και συγγραφείς του 2ου αι 3ου αι. ενώ 
κορυφαίοι θεωρούνται οι: Αθανάσιος ο Μέγας* και 
Ιωάννης ο Χρυσόστομος* στην Ανατολή, και Ιε
ρώνυμος*, Αμβρόσιος* και Αυγουστίνος* στη Δύση. 
Οι τελευταίοι μεγάλα Πατέρες υπήρξαν ο Μέγας 
Γρηγόριος* και για τη Δυτική Εκκλησία και ο Ιωάν
νης ο Δαμασκηνός*, ο Μέγας Φώτιος*, ο Γ ρηγό
ριος ο Παλαμάς* και ο Μάρκος (Εφέσου) ο Ευγενι
κός* για την Ανατολική. Με τα έργα των Πατέρων 
της Εκκλησίας ασχολείται η Πατρολογία*.

Πατερικός, Κωνσταντίνος. (19ος - 20ός αι.).

Αναφέρεται (1875) ως Ιεροψάλτης στον Μη- 
τροπολιτικό Ναό Φιλιππουπόλεως. π.σ.δ.α.

Πατζάδας, Πανάρετος ο Πράσινος (10ος αι.).

Μελουργός, που έγραψε διάφορα μου- 
σουργήματα τα οποία μεταφέρθηκαν από 

την αρχαία στη νέα παρασημανπκή και απαν
τούν σε μουσικές Ανθολογίες. Ηταν δάσκαλος 
του γιού του, Γεωργίου του Δομεστίκου*.

Πατμιάς.
Βλέπε λ. Σχολή Πατμιάς.

Πατράίκή Βυζαντινή Χορωδία «Πέτρος ο 
Πελοποννήσιος».
Βλέπε λ. Χορωδία «Πέτρος ο Πελοπον
νήσιος», Πατράίκή Βυζαντινή.

Πατράίκός Όμιλος Βυζαντινής και Παρα
δοσιακής Μουσικής.

Ιδρύθηκε το 1990 — - και έλαβε Νομική υπό
σταση τον Απρίλιο του 1991 —  από πολίτες 

της Πάτρας γνώστες της βυζαντινής μουσι
κής, που θεωρούσαν καθήκον τους να συμβάλ
λουν στη διάσωση, διατήρηση και διάδοση της 
μουσικής μας κληρονομιάς. Στο μικρό χρόνο 
της ζωής του παρουσίασε συναυλίες με βυζαν
τινούς ύμνους και παραδοσιακά τραγούδια και 
οργάνωσε πολλές μουσικές εκδηλώσεις. Δια
θέτει Βυζαντινή Χορωδία.

Πάτρας, Πέτρος. (Θολοποτάμι Χίου, 1949 - ).

Ιεροψάλτης στον I. Ναό Αγίου Θωμά Αμπελο
κήπων, με προϋπηρεσία σε διαφόρους ναούς

της Χίου. Ελαβε τα πρώτα μαθήματα βυζαντι
νής μουσικής στη γενέτειρά του κοντά στους 
Π. Δελερέ* και Νικ. Χατζησταμάτη* και συνέχι
σε στην Αθήνα, όπου έλαβε πτυχίο βυζαντινής 
μουσικής από το Εθνικό Ωδείο και δίπλωμα 
από το Ωδείον Αλίμου (τάξη Μαν. Χατζημάρ- 
κου*). Ελαβε τιμητικά διπλώματα από το Δήμο 
Θεσσαλονίκης, το Σύλλογο Φίλων Βυζαντινής 
Μουσικής και την Ένωση Ιεροψαλτών Αττικής 
για τη συμμετοχή του σε εκδηλώσεις βυζαντι
νής μουσικής. Έλαβε μέρος σε πολλές χορω
δίες Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής και 
Δημοτικού Τ ραγουδιού.

Πατριάρχης.

Ονομασία που στην Παλαιά Διαθήκη αποδί
δεται στους απώτερους προπάτορες των 

Εβραίων. Στη χριστιανική Εκκλησία ο όρος 
εμφανίζεται τον 5ο αι., ως τιμητικός τίτλος 
Επισκόπων. Στα χρόνια του Ιουστινιανού όμως 
ο τίτλος γίνεται συγκεκριμένος και αποδίδεται 
μόνον στους κατόχους των πέντε μεγάλων 
εκκλησιαστικών θρόνων της αυτοκρατορίας: 
Ρώμης, Κωνστανπνουπόλεως, Αλεξανδρείας, 
Αντιόχειας και Ιεροσολύμων. Μετά τον 7ο αι., 
τα τρία τελευταία Πατριαρχεία υπετάγησαν 
στους Άραβες, ενώ ενισχύθηκε το Πατριαρ
χείο της Κωνσταντινουπόλεως. Στη συνέχεια 
εκτός από τα πέντε «πρεσβυγενή» Πατριαρ
χεία (τέσσερα μετά το Σχίσμα) δημιουργήθη- 
καν και νεώτερα εθνικά Πατριαρχεία (Βουλγα
ρίας, Ρουμανίας, Μόσχας κ.λπ.).
Τον τίτλο του Πατριάρχη φέρουν επίσης και 
οι αρχηγοί των Ουνιτικών Εκκλησιών και των 
Εκκλησιών που κηρύχθηκαν αιρετικές από τις 
Οικουμενικές Συνόδους.

Πατριαρχική Μουσική Σχολή (Α1).
Βλέπε λ. Σχολή, Πατριαρχική Μουσική (Α').

Πατριαρχική Μουσική Σχολή (Β*).
Βλέπε λ. Σχολή, Πατριαρχική Μουσική (Β').

Πατριαρχική Μουσική Σχολή (Τ').
Βλέπε λ. Σχολή, Πατριαρχική Μουσική (Τ').

Πατριαρχική Μουσική Σχολή (Δ*).
Βλέπε λ. Σχολή, Πατριαρχική Μουσική (Δ').
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Πατριαρχική Μουσική Σχολή (Ε*).
Βλέπε λ. Σχολή, Πατριαρχική Μουσική (Ε').

Πατριαρχική Μουσική Σχολή (ΣΤ).
Βλέπε λ. Σχολή, Πατριαρχική Μουσική (ΣΤ').

Πατριαρχική Μουσική Σχολή Φαναριού.
Βλέπε λ. Σχολή Φαναριού, Πατριαρχική Μου
σική.

Πατριαρχικόν Υφος, Το.

Σύμφωνα με τον μουσικολόγο Γεώργιο 
Τσατσαρώνη*, είναι ηχόχρωμα, τοποθέτη

ση φωνής, μορφολογία, έκφραση και ποιοτική 
ανάλυση με κύριο άξονα την απλότητα. Ένας 
δηλαδή ιδιαίτερος τρόπος της ψαλτικής 
έκφρασης, που διαμορφώθηκε στην Κωνσταν- 
πνούπολη από τις αρχές του αιώνα. Αν και 
καταβολές του ύφους αυτού υπάρχουν σε 
πολλούς προγενεστέρους ιεροψάλτες ο 
Αρχών Πρωτοψάλτης Ιάκωβος Ναυπλιώτης* 
το επιβάλλει στην Κωνσταντινούπολη τις 
πρώτες δεκαετίες του αιώνα, το συνεχίζει ο 
Κωνσταντίνος Πρίγγος*, και ο Θρασύβουλος 
Στανίτσας* το εισάγει στην Ελλάδα. Από τότε 
είναι το ύφος που επικρατεί. Ωστόσο αναφέ
ρεται ότι το 1947, στο Παρεκκλήσι του Αγίου 
Δημητρίου Θεσσαλονίκης, έψαλλαν σε δεύτε
ρη Λειτουργία οι Πρωτοψάλτες Αθ. Παναγιω- 
τίδης*, Αθ. Καραμάνης* και Χαρ. Ταλιαδώρος*, 
χρησιμοποιώντας για πρώτη φορά στην Ελλά
δα το Πατριαρχικόν Ύφος.

Πατρίκιος, Χριστόφορος.
Βλέπε λ. Χριστόφορος ο Πατρίκιος.

Πατρολογία.

Κλάδος της Θεολογίας, που ασχολείται με 
την μελέτη του βίου και κυρίως με την 

έρευνα των συγγραμμάτων των Πατέρων της 
Εκκλησίας. Ειδικότερα εξετάζει το περιεχό
μενο της διδασκαλίας των Πατέρων, τη γνη
σιότητα των έργων τους, τις επιδράσεις που 
δέχθηκαν και τις πηγές που χρησιμοποίησαν.

Πατσαλίδης, Θεόδωρος. (20ός αι.).

Κύπριος Ιεροψάλτης από τα Κέδαρα της 
Πάφου, που έψαλλε στο Αρσος Λεμεσού

(1938 - 1945) και στην Αγία Ζώνη Λεμεσού 
(1945 -1960). Ήταν μαθητής του Αντ. Κανάρή*.

Παυλάκης, Σπόρος. (Πάρος, 1959 -).

Πρωτοψάλτης στον I. Ναό της Ζωοδόχου 
Πηγής Αθηνών, από το 1986 και μουσικο

διδάσκαλος. Μαθητής ακόμη του Γυμνασίου, 
έψαλλε σε Ναό του νησιού του. Το 1976 ήλθε 
στην Αθήνα και σπούδασε στο Εθνικό Ωδείο, 
βυζαντινή μουσική (τάξη Χρ. Χατζηνικολάου*) 
και Μονωδία (τάξη Καίτης Παπαλεξοπούλου). 
Σπούδασε επίσης Θέατρο στη Δραματική 
Σχολή «Βεάκη» και συνεργάσθηκε με το Εθνι
κό Θέατρο. Διδάσκει στο Εθνικό Ωδείο (βυζα
ντινή μουσική), στο Ωδείο Kodaly (βυζαντινή 
μουσική και παραδοσιακό τραγούδι) και στο 
Δωρικό Ωδείο (κλασσικό τραγούδι). Έχει 
παρουσιάσει εκπομπές στο ραδιόφωνο και 
την τηλεόραση και έχει συμμετάσχει σε πολ
λές χορωδίες, ως χορωδός και ως σολίστ.

Παυλίδης, Ευάγγελος. (Βόλος, 1970 - ).

Ιεροψάλτης στον I. Ναό Προφήτου Ηλιού 
Βόλου, πτυχιούχος βυζαντινής μουσικής 

του Ελληνικού Ωδείου Αθηνών και διπλωμα
τούχος του Ωδείου Αλίμου.

Παυλίδης, Μιχαήλ. (1840 - 1894).

Δομέστικος Β’ της Μεγάλης Εκκλησίας 
(1878 - 1881) από τη Χίο, μαθητής του 

Σωτ. Βλαχοπούλου*. Από το 1882 δίδαξε 
θεωρία της μουσικής στη Μουσική Σχολή του 
Ελληνικού Μουσικού Συλλόγου στο Γαλατά 
και ανέδειξε πολλούς ιεροψάλτες. Έγραψε 
αρκετά μελουργήματα.

Παυλόπουλος, Νικόδημος. (1941 -).

Ηγούμενος στην I. Μονή Λειμώνος (Λέσ
βος) και Καθηγητής της Σχολής Βυζαντι

νής Εκκλησιαστικής Μουσικής της I. Μητρο- 
πόλεως Μηθύμνης από της ιδρύσεώς της 
(1967) έως το 1990.

Παύλος Αββάς Κρυπτοφέρρης. ( ; - 1005).

Υμνογράφος, ιδρυτής της Ελληνορρύθμου 
Μονής της Κρυπτοφέρρης κοντά στη 

Ρώμη (1004). Η Μονή αυτή απέβη κέντρο
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υμνογραφικό, που ανέδειξε αρκετούς υμνο- 
γράφους. Κάποτε οι Βενεδικτίνοι Μοναχοί 
του Κασσίνου Όρους τον παρακάλεσαν να 
λειτουργήσει στην Εκκλησία τους στην ελλη
νική γλώσσα. Πράγματι ο Αββάς Παύλος ετέ- 
λεσε Παννυχίδα* με τη βοήθεια χορού, τον 
οποίο προπαρασκεύασε ο ίδιος, και διεξήγα- 
γε την Ακολουθία με τροπάρια και ύμνους 
δικής του συνθέσεως.

Παύλος (Απόστολος), (αρχές 1ου αι. - περ. 64).

Απόστολος και Άγιος. Η σημαντικότερη μορ
φή της πρώτης εποχής του Χριστιανισμού. 

Προερχόμενος από ισραηλιτική οικογένεια 
ρωμαϊκής υπηκοότητας, ανατράφηκε σύμφωνα 
με τις φαρισαϊκές αρχές. Το όνομά του ήταν 
Σαούλ. Πολέμιος των πρώτων Χριστιανών, 
αφιερώθηκε, ύστερα από ένα όραμα που είδε, 
πηγαίνοντας προς τη Δαμασκό, στη διδασκαλία 
της νέας θρησκείας, κηρύσσοντας τις αλήθειές 
της, όχι μόνο στις συναγωγές, αλλά και στο ίδιο 
το περιβάλλον του ελληνιστικού και ρωμαϊκού 
πολιτισμού. Υπήρξε ο μεγαλύτερος υποστηρι- 
κτής της διδασκαλίας του Ιησού Χριστού ώστε 
ονομάστηκε «Απόστολος των Εθνών» και των 
«εθνικών». Η δραστηριότητά του υπήρξε τερά
στια.
Εχοντας να ξεπεράσει σημαντικές δυσκολίες 
και εμπόδια, προκειμένου να αναπτύξει το 
ευρύ πρόγραμμά του για τη διάδοση της νέας 
πίστεως, ο Παύλος κατόρθωσε να επιβάλλει 
τις ιδέες του και να απαλλάξει τους πρώτους 
Χριστιανούς από την τήρηση των εντολών 
του μωσαϊκού νόμου (περιτομή κ.ά.). Εκανε 
τρεις μεγάλες περιοδείες κηρύσσοντας την 
πίστη στο Χριστό και στο νόμο της αγάπης, 
που είναι ο μοναδικός δρόμος ο οποίος οδη
γεί στο Θεό. Γύρω στο 57 συνελήφθη στην 
Ιερουσαλήμ από τις ρωμαϊκές αρχές και οδη
γήθηκε στη Ρώμη για να δικαστεί. Εκεί αθωώ
θηκε αλλά στο τέταρτο ταξίδι του συνελήφθη 
εκ νέου και πέθανε με μαρτυρικό θάνατο. 
Στον Παύλο ανήκουν 14 επιστολές της Και
νής Διαθήκης: προς Θεσσαλονικείς (2), προς 
Κορινθίους (2), προς Γαλάτας, προς Ρωμαί
ους, προς Εφεσίους, προς Κολασσαείς, προς

Φιλιππησίους, προς Φιλήμονα, προς Τίτον, 
προς Τιμόθεον (2) και προς Εβραίους.
Η Εκκλησία μας γιορτάζει τη μνήμη του μαζί 
με του Πέτρου* στις 29 Ιουνίου.

Παύλος ο Αμορίου (ή ο της Ευεργέτιδος).
(10ος αι.).

Μοναχός στη Μονή της Θεομήτορος της 
Ευεργέτιδος. Εγραψε ικετήριον Ύμνο 

και στιχηρά στη Θεοτόκο, που συμπεριελή- 
φθησαν στην Οκτώηχο του Ιωάννου του 
Δαμασκηνού*. Εγραψε επίσης και τον περί
φημο Ευεργετικόν, ήτοι «Συναγωγήν των 
θεοφθόγγων ρημάτων και διδασκαλιών των 
θεοφόρων και αγίων Πατέρων από πάσης 
Γ ραφής Θεοπνεύστου συναθροισθείσαν».

Παύλου, Ιωάννης. (19ος - 20ός αι.).

Αναφέρεται (1888) ως Ιεροψάλτης στον I.
Ναό της Παναγίας Νεοχωρίου (Κωνσταν

τινούπολη). π.σ.δ.α.

Παύσις ή Σιωπή.

Προσθετικό χρονικό σημείο, που δεν τίθεται 
σε φωνητικό χαρακτήρα αλλά γράφεται 

μόνο του και απαιτεί να δαπανήσουμε ένα χρό
νο «εν σιωπή». Εάν θέλουμε να κρατήσουμε 
«εν σιωπή» περισσοτέρους χρόνους, μεταχει
ριζόμαστε παύση δύο χρόνων, τριών χρόνων, 
τεσσάρων χρόνων, μισού χρόνου κ.λπ. (Βλέπε 
σχετ. Πίνακα Επιμέτρου, σελ. 460).

Παχείδης, Πολύχρονης. (19ος - 20ός αι.).

Πρωτοψάλτης και μουσικοδιδάσκαλος στην 
Κωνσταντινούπολη, μέλος Δ.Σ. του Ελ

ληνικού Μουσικού Συλλόγου Κωνσταντινου
πόλεως. Εψαλλε στον I. Ναό της Ευαγγελί
στριας Ταταούλων.

Παχτίκος, Γεώργιος. (19ος - 20ός αι ).

Μουσικός στην Κωνσταντινούπολη, ο οποί
ος δημοσίευσε πλούσια συλλογή βυζαντι

νών μελωδιών στην ευρωπαϊκή γραφή.

Παχυμέρης, Γ εώργιος. (1242 -1310).

Βυζαντινός λόγιος και ιστορικός, ο οποίος 
εργάστηκε και για την επιστήμη της μουσι-
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κής. Μαθητής της Σχολής του Γ. Ακροπολίτη 
στην Κωνσταντινούπολη, δίδαξε αργότερα 
στο Πανδιδακτήριο της ιδίας πόλεως και άφη
σε σημαντικό έργο. Έγραψε το εγχειρίδιο, 
Σύνταγμα των τεσσάρων μαθημάτων (αριθμη
τικής, μουσικής, γεωμετρίας και αστρονομίας) 
για τους σπουδαστές των θετικών επιστημών. 
Έγραψε επίσης μια Ιστορία, η οποία καλύπτει 
την περίοδο 1255 - 1308, και αποτελεί πολύ
τιμη ιστορική πηγή.

Πειραματική Βυζαντινή Χορωδία.
Βλέπε λ. Χορωδία, Πειραματική Βυζαντινή.

Πεζανάκης, Αντώνιος. (Χουδέτσι Ηρακλείου 
Κρήτης, 1941 -).

Πρωτοψάλτης στον I. Ναό Αγίων Κωνσταν
τίνου και Ελένης Χανιών, από το 1989, με 

προύπηρεσία στους I. Ναούς Κυρίας των Αγγέ
λων Ρεθύμνου (1971 - 1975), Αγίου Νικολάου 
Σπλάντζιας (1975 - 1977) και Αγίου Λουκά 
Χανιών (1978 - 1988). Θεολόγος, διετέλεσε 
Σχολάρχης της Εκκλησιαστικής Σχολής Κρή
της (1980 - 1987). Έλαβε μαθήματα βυζαντινής 
μουσικής, αρχικά από τον Νικ. Δασκαλάκη*, στη 
συνέχεια από τον Καθηγητή της Θεολογικής 
Σχολής Χάλκης, Βασ. Νικολαίδη* (1962 -1963) 
και τέλος από τον Χρύσ. Θεοδοσόπουλο* 
(1964-1970).·

Πελαστόν (από το ρ. πελάζω=πλησιάζω).

Ανιών φωνητικός χαρακτήρας του αρχαιο- 
τέρου συστήματος μουσικής γραφής.

Πέλλας, Δημήτρης. (Κατερίνη, 1956 - ).

Καθηγητής της μουσικής, συνθέτης, συγ
γραφέας και μαέστρος, με ποικίλη καλλι

τεχνική δραστηριότητα, γνωστή και εκτός 
Ελλάδος. Σπούδασε πιάνο, ανώτερα θεωρη
τικά και τραγούδι και μελέτησε βυζαντινή μου
σική και μουσικοπαιδαγωγικά συστήματα. Συ
νέθεσε «Βυζαντινό Ορατόριο», «Βυζαντινές 
Ωδές» και αποσπάσματα από την Ορθόδοξη 
Λειτουργία για παιδική χορωδία. Υπήρξε συ
νεργάτης ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών με 
μουσικό περιεχόμενο, ιδρυτικό μέλος πολ

λών φορέων της μουσικής και γενικότερα της 
πολιτιστικής έκφρασης και έχει αποσπάσει 
τιμητικές διακρίσεις, ανάμεσα στις οποίες, 
από τη Μητρόπολη Κίτρους (Κατερίνης) και 
από το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων.

Πελοπίδας, Παναγιώτης. (; -1832).

Εκδότης, ο οποίος εξέδωσε στην Τεργέ
στη το θεωρητικό βιβλίο του Χρυσάνθου 

Προύσσης*.

Πελοποννήσιος, Πέτρος.
Βλέπε λ. Πέτρος ο Πελοποννήσιος.

Πεντάγοργον.

Χρονικό σημείο, που ενώνει έξη χαρακτή
ρες σε ένα χρόνο. Από αυτούς ο κάθε 

χαρακτήρας λαμβάνει χρονική αξία ίση με ένα 
εκτημόριο (1/6 του χρόνου). Λόγω της υπερ
βολικής ταχύτητάς του, το πεντάγοργο δεν 
είναι εύχρηστο στην εκκλησιαστική μουσική, 
επειδή πλησιάζει στο τραγούδι.

Πεντάσημον.

Σύνθετο μέτρο, που περιέχει πέντε χρό
νους (χρονικές μονάδες). Μετριέται με 

δύο κινήσεις· προς τα κάτω (θέση) περιλαμ
βάνοντας τρεις συνήθως χρόνους, και προς 
τα πάνω (άρση) περιλαμβάνοντας τους υπό
λοιπους δύο. Σπανιότερα μπορεί να συμβεί 
το αντίθετο (οι δύο χρόνοι στη θέση και οι 
τρεις στην άρση).

Πεντάτευχος.

Με την ονομασία αυτή χαρακτηρίζονται τα 
πέντε πρώτα βιβλία της Παλαιός Διαθή

κης: Γένεσις', Εξοδος*, Λευϊτικόν*, Αριθμοί* 
και Δευτερονόμιον*.
Η Πεντάτευχος έως τον 18ο αιώνα εθεωρείτο 
έργο του Μωϋσέως, όταν παπικοί και προτε- 
στάντες ερμηνευτές, με βάση κάποιες μορφο- 
λογικές κυρίως διαφορές που παρατηρούνται 
στη Γένεση, άρχισαν να διατυπώνουν την υπό
θεση της συγχώνευσης διαφόρων κειμένων. Η

Πεμπτημόριον.
Το ένα πέμπτον του τόνου.
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θεωρία μάλιστα του Γερμανού θεολόγου Julius 
Wellhausen, κατέληγε να θεωρεί ημιμυθικά 
πολλά γεγονότα και πρόσωπα της βιβλικής 
ιστορίας, ανάμεσα στα οποία και τον ίδιο τον 
Μωϋσή -  κάτι για το οποίο διαψεύστηκε από τις 
αρχαιολογικές ανακαλύψεις και τις μεταγενέ
στερες μελέτες. Οσον αφορά στα προαναφε- 
ρόμενα συγχωνευμένα κείμενα, αυτά σήμερα 
θεωρούνται έργα της προφορικής παράδοσης, 
τα οποία αργότερα οργανώθηκαν σε κύκλους 
και τελικά αποδόθηκαν στην Πεντάτευχο.
Παρ’ όλο, όμως, όπ οι ερμηνευτές τους παραδέ
χονται ως γνήσια Μωσαϊκό το ουσιαστικό μέρος 
των κειμένων, εντούτοις υποστηρίζουν ότι χρη
σιμοποιήθηκαν από τον Μωϋσή προγενέστερες 
γραπτές και προφορικές πηγές και ακόμα ότι τα 
κείμενα αυτά υπέστησαν προσθήκες και τροπο
ποιήσεις σε μεταγενέστερα χρόνια.

Πεντάχορδο σύστημα.

Το σύστημα αυτό που ονομάζεται και «τρο
χός» ή «τετραφωνία», είναι σειρά από 

πέντε φθόγγους (π.χ. Πα Βου Γα Δι Κε, που 
σχηματίζουν τέσσερα διαστήματα), επανα
λαμβανόμενη επί το οξύ ή επί το βαρύ με τον 
ίδιο αριθμό φθόγγων και την ίδια ακριβώς 
αναλογία διαστημάτων. Επομένως ο οξύτε- 
ρος φθόγγος (Κε) λαμβάνεται ως βάση (Πα) 
για να αρχίσει νέο πεντάχορδο «εν αναβά- 
σει», και ο βαρύτερος φθόγγος (Πα) λαμβά- 
νετάι ως ο οξύτερος (Κε), για να σχηματισθεί 
όμοιο πεντάχορδο «εν καταβάσει».

Πεντεκαιδεκάχορδον (σύστημα).

Το σύστημα που αποτελείται από δεκαπέν
τε νότες, αλλιώς δις διαπασών ή σύστημα 

Τέλειον Μείζον. Αποτελείται από τέσσερα 
τετράχορδα, συζευγμένα ανά δύο με μια διά
ζευξη στη μέση και με τον προσλαμβανόμενο 
φθόγγο στο τέλος.

Πεντηκοστάριον.

Λειτουργικό βιβλίο της Ορθοδόξου Εκκλη
σίας, το' οποίο περιλαμβάνει τις ακο

λουθίες που ψάλλονται από την Κυριακή του 
Πάσχα έως την Κυριακή της Πεντηκοστής

(50 μέρες), αρχικά, και αργότερα έως την 
Κυριακή των Αγίων Πάντων. Παλαιότερα το 
Πεντηκοστάριο αποτελούσε το β’ μέρος του 
Τριωδίου και λεγόταν «Τριώδιο των Ρόδων». 
Οι Κυριακές του Πεντηκοσταρίου είναι οι ακό
λουθες: α) του Πάσχα, β) του Θωμά (ή Αντί- 
πασχα), γ) των Μυροφόρων, δ) του Παραλύ
του, ε) της Σαμαρείτιδος, στ) του Τυφλού, ζ) 
των Αγίων 318 Θεοφόρων Πατέρων της Α’ 
Οικουμενικής Συνόδου, η) της Πεντηκοστής 
και θ) των Αγίων Πάντων.

Πεντηκοστός Ψαλμός.

Είναι ο 50ός Ψαλμός του Δαυίδ (ελέησόν 
με ο Θεός...), που τον έγραψε έπειτα από 

διπλό του αμάρτημα. Είναι ο γνωστότερος 
Ψαλμός, αφού περιλαμβάνεται σε όλες τις 
ακολουθίες της Εκκλησίας, μηδεμιάς εξαι- 
ρουμένης. Ο 50ός Ψαλμός λέγεται «χύμα» 
επειδή «διαβάζεται», πλην της περιπτώσεως 
μετά το Εωθινό Ευαγγέλιο, οπότε «ψάλλε
ται».

Πεπεδέλης, Θεόδωρος. (20ός αι.).

Πρωτοψάλτης που υπηρέτησε στον I. Ναό 
Αγίας Παρασκευής Νέας Σμύρνης, π.σ.δ.

Πεπονής, Αναστάσιος Α. (Μεσολόγγι, 1844 - 
1930).

Πρωτοψάλτης στον I. Ναό Αγίας Παρα
σκευής Μεσολογγίου, που σπούδασε 

στην Παλαμαϊκή Σχολή και διδάχθηκε την 
βυζαντινή μουσική από τον Άνθιμο τον Εφε- 
σιομάγνη*. Ήταν γιός του ήρωα των Πολιορ
κιών και της Εξόδου του Μεσολογγίου Αθα
νασίου Πεπονή. Δίδαξε τη βυζαντινή μουσική 
στο Ευηνοχώρι, την ιδιαιτέρα πατρίδα της 
συζύγου του, στο οποίο πήγαινε πολύ συχνά.

Περάτης, Ομηρος. (20ός αι.).

Πρωτοψάλτης και Χοράρχης, γνώστης της 
βυζαντινής και ευρωπαϊκής μουσικής, 

πτυχιούχος του Εθνικού Ωδείου Αθηνών. 
Υπηρέτησε στους I. Ναούς Αγίων Αναργύρων 
Ψυρρή, Αγίας Τριάδος Βύρωνος και Αγίου 
Παύλου στην οδό Ψαρρών.
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Περδίκης

Περδίκης, Ηλίας. (Δάττο Καβάλας, 1958 -).

Πρωτοψάλτης στον I. Ναό Ευαγγελισμού της 
Θεοτόκου Κομοτηνής (1979 - 1986) και 

μουσικοδιδάσκαλος. Έλαβε τα πρώτα μαθήματα 
βυζαντινής μουσικής στην Κομοτηνή, από τους 
Χρήστο Ευαγγελίδη* και Γ εώργιο Καραμάνη* και 
αργότερα σπούδασε στη Σχολή Βυζαντινής 
Μουσικής του Απολλώνιου Ωδείου (τάξη Α. 
Βουτσινά*), απ’ όπου έλαβε πτυχίο Ιεροψάλτου 
και δίπλωμα βυζαντινής μουσικής, καθώς και 
πτυχίο θεωρητικών^υρωπαϊκής μουσικής. Δίδα
ξε στη Σχολή Βυζαντινής Μουσικής της I. 
Μητροπόλεως Μαρωνείας και Κομοτηνής και 
υπηρετεί ως Καθηγητής μουσικής στη Μέση 
Εκπαίδευση. Ιδρυσε τον Βυζαντινό Χορό Εκκλη
σιαστικών Ύμνων και Δημοτικών Τραγουδιών 
του Συλλόγου Καππαδοκών Νομού Ροδόπης, 
τη Βυζαντινή Χορωδία του Καθεδρικού Ναού 
Κομοτηνής και την Παιδική Χορωδία «Ευαγγελί
στριας» Κομοτηνής. Ανάμεσα στα συγγραφικά 
έργα του περιλαμβάνεται η «Συλλογή Δημοτι
κών Τραγουδιών σε Βυζαντινή Παρασημαντική», 
η «Θεωρία Βυζανπνής Μουσικής» κ.ά.

Περιστέρης, Δημήτριος. (Παλαιορόφορον 
Πρεβέζης, 1855- 1951).

Ιατρός, που άσκησε το επάγγελμα στο χωριό 
Μουρλά (σήμερα Ροδοδάφνη) Αίγιου. Από 

μικρός είχε επιδοθεί στη βυζαντινή μουσική, την 
οποία διδάχθηκε από τον πατέρα του, Ιερέα 
Γεώργιο Περιστέρη και από τον Άνθιμο τον 
Εφεσιομάγνη*. Πατέρας του Σπ. Περιστέρη*.

Περιστέρης, Σπυρίδων.

Σύγχρονος Πρωτοψάλτης στο Μητροπολιτι- 
κό Ναό Αθηνών και μουσικοδιδάσκαλος. 

Σπούδασε βυζαντινή και ευρωπαϊκή μουσική στο 
Ωδείο Αθηνών, στο οποίο, μετά το τέλος των 
σπουδών του, διορίσθηκε Καθηγητής της βυζαν
πνής μουσικής (1952), ενώ από το 1939 ήταν 
υπεύθυνος του Παιδικού Βυζανπνού Χορού του 
εν λόγω Ωδείου. Το 1954 προσελήφθη στην 
Υπηρεσία της «Εθνικής Μουσικής Συλλογής» 
(νομ. διάταγμα 432/1914) στο έργο της οποίας 
επιστατούσε ο Μαν. Καλομοίρης*. Καθηγητής 
στη Μέση Εκπαίδευση και προϊστάμενος του 
Λαογραφικού Αρχείου της Ακαδημίας Αθηνών,

Πεταστή

το οποίο σκοπεί στην επιστημονική συλλογή των 
δημοπκών τραγουδιών, τη μαγνητοφώνηση, 
αρχειοθέτηση και έκδοσή τους. Αναπληρωμαπ- 
κό μέλος της «Συνοδικής Επιτροπής Εκκλησια
στικής Τέχνης και Μουσικής»* της Αποστολικής 
Διακονίας της Ελλάδος, τακπκό μέλος του Δ.Σ. 
του «Ιδρύματος Βυζανπνής Μουσικολογίας»* 
της Εκκλησίας της Ελλάδος και μέλος της «Επι
τροπής Ακροάσεως Ιεροψαλτών»* της Αρχιεπι
σκοπής Αθηνών. Πρόσφατα εξελέγη Καθηγητής 
στο Πάνεπιστήμιο Αθηνών. Έγραψε: «Θεωρία»' 
για τη βυζανπνή μουσική, «Δημοτικά τραγούδια 
Ηπείρου και Μωριά» σε βυζανπνή και ευρωπαϊκή 
μουσική γραφή, Αθήνα 1951, «Η Μουσική Μελέ
τη Ακρίτας όντας έλαμνεν...» κ.ά.

Περούλης, Σπυρίδων Γ. (Ποταμός Κερκύρας, 
19ος αί.).

Λ αϊκός ποιητής, τραγουδιστής, ερασιτέ
χνης τενόρος και Ιεροψάλτης (Κερκυραϊκό 

σύστημα) των ναών του Ποταμού. Δίδαξε στη 
«Σχολή Ωδικής Ποταμού»*, συνεργαζόμενος 
με τον Αρ. Μοναστηριώτη*.

Περσίδης, Κοσμάς. (20ός αι.).

Πρωτοψάλτης που υπηρέτησε στους I.
Ναούς Αγίου Νικολάου Χαλανδρίου και 

Ευαγγελίστριας Πειραιώς, π.σ.δ.α.

Περσικόν.

Χαρακτηρισμός κρατήματος και γενικότερα 
μέλους. Βλέπε λ. Ατζεμικόν.

Πεταλάς, Θεόφιλος.

Σύγχρονος Ιεροψάλτης από την Κωνσταν
τινούπολη, όπου έψαλλε στον I. Ναό των 

Δώδεκα Αποστόλων (Φερίκιοί). Το 1964 ήλθε 
στην Αθήνα, ψάλλοντας στα αναλόγια συμπο
λιτών του Πρωτοψαλτών και στις Χορωδίες 
τους, κυρίως στη Χορωδία του Γ. Τσαούση*. 
Μέλος Δ.Σ. του Συλλόγου Μουσικοφίλων 
Κωνσταντινουπόλεως στην Αθήνα.

Πεταστή.

Σημείο ποσότητος που ανεβάζει τη μελω
δία κατά 1 φθόγγο. Η Πεταστή μπορεί να 

τεθεί στην αρχή του μέλους, μόνον εφ’ όσον
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υπάρχει έντονη συλλαβή, και ποτέ στο τέλος 
του μέλους. Πάντοτε πρέπει να ακολουθεί 
ένας ετεροσύλλαβος καπών χαρακτήρας. Η 
Πεταστή, εκτός από την ποσοτική της αξία, 
έχει και ποιοτική, και γι’ αυτό δεν επιδέχεται 
χαρακτήρες ποιότητος.

Πετράς, Νικόλαος. (1926 -).

Πρωτοψάλτης στον I. Ναό Αγίου Ιωάννου 
Βουλιαγμένης, με προϋπηρεσία στους I. 

Ναούς Αγίου Γεωργίου Κορυδαλλού, Αγίου 
Γεωργίου Ελευσίνος, Αγίας Τριάδος Βύρωνος, 
Αγίου Σπυρίδωνος Παγκρατίου και I. Μονής 
Πεντέλης, και μουσικοδιδάσκαλος. Έλαβε πτυχίο 
βυζανπνής μουσικής από το Ελληνικό Ωδείο 
Αθηνών, με δασκάλους τους Θεόδ. Καψάλη* και 
Θεόδ. Χατζηθεοδώρου*. Δάσκαλός του υπήρξε 
και ο κατοπινός συνεργάτης του, Γ. Τσατσαρώ- 
νης*. Διετέλεσε μέλος Δ.Σ. του «Συλλόγου 
Φίλων Βυζανπνής Μουσικής»* και του «Πανελλη
νίου Συνδέσμου Ιεροψλτών» και Αντιπρόεδρος 
της ΟΜ.Σ.Ι.Ε. Έχει εκδόσει δέκα κασσέτες 
βυζανπνής μουσικής και δύο βιντεοκασσέτες. 
Οργάνωσε τη Χορωδία του Υπουργείου Οικονο
μικών, την οποία διηύθυνε επανειλημμένως. Έχει 
τύχει αρκετών τιμητικών διακρίσεων, με 
τελευταία αυτή των Φίλων του Παναγίου Τάφου.

Πετρίδης, Δπμήτριος. (20ός αι.).

Ιεροψάλτης και μουσικός, απόφοιτος της 
Μεγάλης του Γένους Σχολής*. Μαθήτευσε 

κοντά στον Θεοδόσιο Γεωργιάδη* και ήταν 
μέλος του «Τριακονταμελούς Βυζαντινού 
Εκκλησιαστικού Χορού Κωνσταντινουπόλε
ως». Αναφέρεται (1963) ως Πρωτοψάλτης 
στον I. Ναό Αγίας Παρασκευής Χάσκιοί.

Πετρίδης, Θεόδωρος. (19ος - 20ός αι.).

Αναφέρεται (1888) ως Ιεροψάλτης στον I.
Ναό Αγίας Παρασκευής Βουγιούκδερε 

(Κωνσταντινούπολη), π.σ.δ.α.

Πετρίδης, Ευάγγελος. (20ός αι.).

Πρωτοψάλτης που υπηρέτησε στον I. Ναό 
Αγίου Νικολάου Χαλανδρίου, π.σ.δ.

Πετρίδης, Λυκούργος. (Κωνσταντινούπολη, 
1923-).

Αρχών Πρωτοψάλτης (Οφφίκιο που του 
απένειμε το Οικουμενικό Πατριαρχείο το 

1984) και μελουργός, που υπηρετεί στον 
Μητροπολιτικό Ναό της Μεταμορφώσεως Ν. 
Κρήνης και Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης από 
το 1958. Σπούδασε στο Μακεδονικό Ωδείο 
Θεσσαλονίκης, από όπου έλαβε το πτυχίο 
του Ιεροψάλτου.
Διετέλεσε Καθηγητής στη Σχολή Βυζαντινής 
Μουσικής I. Μητροπόλεως Ν. Κρήνης και 
Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης. Έχει εκδόσει τα 
εξής έργα: «Μέγας Εσπερινός», «Όρθρος», 
«Θεία Λειτουργία», «Δοξαστάριον», «Μεγά
λη Εβδομός», «Πεντηκοστάριον», «Τριώ- 
διον», «Ιεραί Τελεταί» και «Θεωρία Βυζαν
τινής μουσικής». Επίσης έχει μελοποιήσει: 3 
«Δύναμις», 1 χερουβικόν, 1 «Αξιόν εστί», 5 
Λειτουργικά, 13 Κοινωνικά, 1 κράτημα, «Του 
δείπνου σου...» (σε 8 ήχους), «Μετά των 
Αγίων...», «Η' Ψαλμός», «Χαίρε Νύμφη Ανύμ- 
φεφτε» (σε διαφόρους ήχους), «Δοξολογίαι 
αργαί», και πολλά μαθήματα.
Το 1986 ο Δήμαρχος Καλαμαριάς του απέ- 
νειμε τιμητική πλακέτα για την προσφορά του 
στη βυζαντινή μουσική.

Πετρίδης, Σάββας. (20ός αι.).

Μουσικός και Πρωτοψάλτης-Λακατάμια 
Κύπρου, π.σ.δ.α.

Πετρίδης, Σταύρος. (19ος - 20ός αι.).

Αναφέρεται (1875) ως Ιεροψάλτης στον I.
Ναό Αγίου Νικολάου Γαλατά (Κωνσταντι

νούπολη). π.σ.δ.α.

Πετρονικολός, Αλέξης. (Πεντάλοφος Μεσο
λογγίου, 1929-1984).

Πρωτοψάλτης στον I. Ναό της Μεταμορ
φώσεως του Σωτήρος Πενταλόφου από 

το 1960, απόφοιτος της Παλαμάίκής Σχολής 
Μεσολογγίου. Διδάχθηκε τη βυζανπνή μουσι
κή από τον πατέρα του, Κλεόπα Πετρονικο- 
λό*, μελετώντας και γράφοντας συνεχώς 
μαθήματα μεγάλων Πρωτοψαλτών (Ιακ. Πελο- 
ποννησίου*, Γρηγ. Λευίτου*, Θ. Φωκαέως*, 
Νικ. Γεωργίου* κ.ά.) και αποδίδοντάς τα 
πιστά. Ιδρυτικό μέλος του Συλλόγου Ιερο-
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.ψαλτών της περιοχής και μέλος Δ.Σ.

Πετρονικολός, Κλεόπας. (Πεντάλοφος Με
σολογγίου, περ. 1900 -1944).

Ιεροψάλτης, μαθητής του Νικ. Τσιμπούκη*, 
που υπηρέτησε στους I. Ναούς Παναγίας 

Αιτωλικού, Αγίου Δημητρίου Κατοχής και 
Μεταμορψώσεως του Σωτήρος Πενταλόφου. 
Ως μουσικοδιδάσκαλος διακρίθηκε για τη μετα- 
δοτικότητά του. Υπήρξε, όπως πολλοί ιερο
ψάλτες της περιοχής, θύμα του Εμφυλίου.

Πετρονικολός, Κωνσταντίνος. (Πεντάλοφος 
Μεσολογγίου, 1905 - Αθήνα 1988). 
Πρωτοψάλτης στον I. Ναό Αγίου Γεωργίου 
Αιτωλικού (1936 - 1943) και στη συνέχεια 
στον Αγιο Παντελεήμονα Μεσολογγίου. 
Διδάχθηκε τη βυζαντινή μουσική από τον 
αδελφό του, Κλεόπα Πε τρονικολό*. Από
φοιτος της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανε
πιστημίου Αθηνών, υπηρέτησε επί τριαντα- 
τέσσερα χρόνια σε πολλά σχολεία της 
Ελλάδος, ανάμεσα στα οποία στην Παλα- 
μάίκή Σχολή Μεσολογγίου.

Πετρόπουλος, Μιλτιάδης. (Κάψια Μαντι- 
νείας, 1933 -).

Πρωτοψάλτης στον I. Ναό Ευαγγελίστριας 
Τριπόλεως (Ιδρυματικός), από το 1988, 

με προϋπηρεσία στους I. Ναούς Αγίου Νικο
λάου της γενέτειράς του (1951 - 1961) και 
Προφήτου Ηλιού Τριπόλεως (Λαμπαδάριος, 
1961 - 1988). Μαθήτευσε κοντά στον τότε 
Πρωτοσύγκελλο και αργότερα Μητροπολίτη 
Κοζάνης, Διονύσιο* (Ψαριανό).

Πέτρος (Απόστολος), (αρχές 1ου αι. - 67).

Απόστολος του Χριστού (από τους δώδεκα), 
μια από τις μεγαλύτερες μορφές του Χρι

στιανισμού. Το αρχικό του όνομα ήταν Σίμων 
και ο Ιησούς το άλλαξε σε Κηφά (πέτρα). 
Ασκούσε το επάγγελμα του ψαρά στην Καπερ
ναούμ, όταν ο Ιησούς τον εκάλεσε, μαζί με τον 
αδελφό του, Ανδρέα. Κατά την παράδοση ήταν 
από τους πιο αγαπημένους μαθητές του Ιησού, 
αλλά και από αυτούς που αγάπησαν πιο πολύ 
τον Χριστό. Παρά τη μεγάλη του όμως αγάπη

προς τον Χριστό και την αυταπάρνησή του, τον 
αρνήθηκε «τρις» αλλά και «έκλαυσε πικρώς», 
για να καταστεί υπόδειγμα μετάνοιας για όλους 
τους αμαρτωλούς.
Ασκούσε μεγάλη εξουσία στη χριστιανική 
κοινότητα της Ιερουσαλήμ της οποίας ήταν 
επικεφαλής. Σε συνεργασία με τον Παύλο*, 
αφιερώθηκε στη διάδοση του Χριστιανισμού, 
αναλαμβάνοντας ένα τεράστιο αποστολικό 
έργο. Πέθανε με μαρτυρικό θάνατο —  κατά 
την πιο διαδεδομένη και παραδεκτή παρά
δοση, με σταυρικό —  το 67.
Στον Πέτρο αποδίδονται, εκτός από αυτά 
που αναφέρονται στις Πράξεις των Αποστό
λων, και δύο επιστολές που περιλαμβάνονται 
στην Καινή Διαθήκη.
Η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του, μαζί με του 
Παύλου, στις 29 Ιουνίου.

Πέτρος ο Βυζάντιος (ή Φυγάς). (; - 1808).

Πρωτοψάλτης της Μεγάλης του Χριστού 
Εκκλησίας, μαθητής του Πέτρου του Πε- 

λοποννησίου*, από το Νεοχώριον του Βο- 
σπόρου. Μελοποίησε χερουβικά, κοινωνικά, 
σύντομο Ειρμολόγιο, καταβασίες, δοξολογία, 
κεκραγάρια, αίνους κ.ά. Σώζεται μια ιδιόγρα
φη Παπαδική του στη Βιβλιοθήκη του Παναγί
ου Τάφου (Φανάρι Κωνσταντινουπόλεως).
Ο Πέτρος επαύθη από τη θέση του Πρωτο
ψάλτου από τον Πατριάρχη Καλλίνικο Νίκαιας 
λόγω του δευτέρου γάμου του, που δεν επι
τρεπόταν στους ιεροψάλτες της Μεγάλης 
Εκκλησίας. Έφυγε στη συνέχεια στη Χερσώνα 
(από όπου και η επωνυμία Φυγάς) και από εκεί 
στο Ιάσιο όπου και έμεινε έως το τέλος της 
ζωής του.

Πέτρος ο Γλυκύς (ο Μπερεκέτης). (Μέσα 
18ου αι.).

Μελοποιός, που ασχολήθηκε ιδιαίτερα με 
τους καλοφωνικούς ειρμούς. Σπούδασε 

στο Άγιον Όρος και στην Κωνσταντινούπολη. 
Από τα έργα του διακρίνεται ιδιαίτερα το 
αργό δίχορο «Θεοτόκε Παρθένε», που ψάλ
λεται στις αγρυπνίες. Τον ύμνο αυτόν ο Μπε
ρεκέτης τον χώρισε σε οκτώ μικρά τμήματα 
που αντιστοιχούν στους οκτώ ήχους. Η όλη
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πλοκή του μέλους διαθέτει τέτοια τεχνική 
που μαρτυρεί ότι ο μελοποιός κατέχει στην 
εντέλεια την ποιότητα των οκτώ ήχων. 
Έγραψε ακόμη πολυελέους, δοξολογίες, πα- 
σαπνοάριο του Ορθρου, κοινωνικά, χερουβικά 
κ.ά. Το όνομα Μπερεκέτης προέρχεται από 
την τουρκική λέξη «μπερεκέτ», που σημαίνει 
αφθονία και με την Οποία απαντούσε στους 
μαθητές του, όταν τον ρωτούσαν αν έχει να 
διδάξει κι άλλους ειρμούς.

Πέτρος ο Εφέσιος. (; -1840).

Λόγιος και μουσικός, γνώστης της βυζαντι
νής και της ευρωπαϊκής μουσικής. Σπού

δασε κοντά στον Γεώργιο Κρήτα* και στην 
Πατριαρχική Μουσική Σχολή κοντά στους 
Γρηγόριο Λευίτη*, Χρύσανθο Προύσσης* και 
Χουρμούζιο τον Χαρτοφύλακα*. Δίδαξε στην 
Ηγεμονική Μουσική Σχολή του Βουκουρεστί- 
ου. Το 1920 στο τυπογραφείο της Βλαχίας, 
που είχε συσταθεί πρόσφατα, εξέδωσε το 
Αναστασιματάριον και το Δοξαστάριον του 
Πέτρου του Πελοποννησίου*. Έγραψε οκτώ 
«Αξιόν Εστί» (στους οκτώ ήχους).

Πέτρος ο Πελοποννήσιος. (1730 - 1777 ή 
1778).
Ψάλτης και συνθέτης, από τους σημαντικό
τερους εκπροσώπους της μεταβυζαντινής 
μουσικής παράδοσης. Δεν γνωρίζουμε πολ
λά πράγματα για τη ζωή του. Καταγόμενος 
από τη Λακωνία εμφανίστηκε για πρώτη 
φορά στην Κωνσταντινούπολη, ως Δομέστι- 
κος του Πατριαρχικού Ναού, στον οποίο 
αργότερα έγινε Λαμπαδάριος (με Πρωτο
ψάλτη τον Δανιήλ*). Γι’ αυτό είναι γνωστός 
και ως Πέτρος ο Λαμπαδάριος.
Ο Πέτρος ανέδειξε πολλούς μαθητές, διδά
σκοντας στην Πατριαρχική Σχολή. Ερμή
νευσε με δική του μέθοδο μαθήματα πολλών 
παλαιών μουσικοδιδασκάλων, όπως τα μεγά
λα κεκραγάρια του Ιωάννου του Δαμασκη
νού*, τα μεγάλα Εωθινά του Ιωάννου του 
Γλυκέος*, τα μεγάλα Ανοιξαντάρια διαφόρων 
ποιητών, ορισμένα αργά πασαπνοάρια του 
Ορθρου, μαθήματα του Οικηματαρίου και

Μαθηματαρίου κ.ά.
Από το τεράστιο μουσικό του έργο, ελάχιστο 
μέρος έχει εκδοθεί. Μελοποίησε όλη τη σειρά 
των εγκυκλίων μουσικών μαθημάτων, δηλ.: 
Σύντομο και Αργό Στιχηράριο, το Ειρμολόγιο, 
το Κρατηματάριο, το Οικηματάριο, την Παπα- 
δική, το Μαθηματάριο, δύο Αναστασιματάρια 
\αργό και σύντομο), το Δοξαστάριο, (δηλ. νέο 
ή σύντομο Στιχηράριο), χερουβικά, κοινωνικά, 
ευλογητάρια, πολυελέους, σύντομες δοξολο
γίες, αργά πασαπνοάρια του Ορθρου, καλο- 
φωνικούς ειρμούς, κρατήματα και άλλα με- 
λουργήματα που ψάλλονται στους Μικρούς 
και Μεγάλους Εσπερινούς, στις Παννυχίδες, 
στον Ορθρο διαφόρων εορτών στις Λει
τουργίες του Χρυσοστόμου*, του Βασιλείου* 
και των Προηγιασμένων και σε άλλες τελετές 
(κηδείες, χειροτονίες, βάπτισμα, γάμο, ευχέ- 
λαιο κ.ά.). Έγραψε ακόμη και κοσμικά τραγού
δια, που τραγουδούσαν, στην εποχή του, 
στην Πόλη και στα άλλα ελληνικά κέντρα της 
Ανατολής.
Πέθανε από πανώλη.

Πέτρος ο Στουδίτης.
Βλέπε λ. Στουδίτης, Πέτρος.

Πέτρου, Ανδρέας. (20ός αι.).

Μουσικός και Πρωτοψάλτης ί. Ναού Στρο- 
βόλου Λευκωσίας, π.σ.δ.α.

Πέτρου, Μιχαήλ (ο Μαύρος). (Κορυτσά Β. 
Ηπείρου, 1920 - Βελεστίνο, 1981).

Πρωτοψάλτης του I. Ναού Κοιμήσεως της 
Θεοτόκου Βελεστίνου Ν. Μαγνησίας, 

όπου έψαλλε όλα του τα χρόνια μέχρι το 
θάνατό του. Διδάχθηκε τη βυζαντινή μουσική 
από τον Νικόλαο Μπαταβάνο* και αργότερα 
από τον Αλέξανδρο Μαργαριτόπουλο*. Ένα 
επεισόδιο που φανερώνει το φωνητικό του 
χάρισμα είναι το εξής: Το 1944 συνελήφθη από 
τους Γερμανούς, μαζί με άλλους Βελεσπνιώ- 
τες και τον Ιερέα Αθανάσιο Κάππή. Τους έκλει
σαν στα βαγόνια του Σιδηροδρομικού Σταθμού 
Βελεστίνου. Εκεί μέσα ο π. Αθανάσιος και ο 
Μιχ. Πέτρου έψαλαν την Παράκληση καθώς και
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άλλα τροπάρια τόσο γλυκά, ώστε οι Γερμανοί 
κατακυριευμένοι από κατάνυξη και ιερό δέος 
τους άφησαν ελεύθερους. Ο Μ. Πέτρου δίδαξε 
τη βυζαντινή μουσική σε αρκετούς μαθητές 
του. Μετά το θάνατό του, ψάλλει στη θέση του 
γιός του, Χρίστος Πέτρου.

Πέτρου, Χρίστος. (Βελεστίνο Βόλου, 1948 -).

Πρωτοψάλτης στον I. Ναό Κοιμήσεως της 
Θεοτόκου Βελεστίνου, όπου διαδέχθηκε 

τον πατέρα του, Μιχαήλ Πέτρου*.

Πετρόχειλος, Ανδρέας.

Σύγχρονος Πρωτοψάλτης στον I. Ναό Αγίου 
Δημητρίου Νέας Ελβετίας από το 1967, 

μαθητής του Ιωάννου Ζαχαροπούλου* και του 
Νικολάου του Ραιδεστηνού* 2ου. Έψαλλε ως 
Δομέστικος στον Πατριαρχικό Ναό Κωνσταντι
νουπόλεως (1946 - 1955), επί εποχής Κ. Πρίγ- 
γου* και Θρ. Στανίτσα* και αργότερα ως Πρωτο
ψάλτης στον Ταξιάρχη Μεγάλου Ρεύματος, 
στον Αγιο Δημήτριο Πριγκήπου και στην Πανα
γία του Πέραν. Το 1964 ήλθε στην Αθήνα. Έψαλ
λε αρχικά στον Αγιο Δημήτριο στα Ταμπούρια 
και στον Αγιο Αιμιλιανό Λόφου Σκουζέ. Μετείχε 
στις Χορωδιακές εμφανίσεις -  τόσο στην Κων
σταντινούπολη όσο και στην Αθήνα -  υπό τον 
Πρίγγο και τον Στανίτσα. Μέλος της Χορωδίας 
του Πανελληνίου Συνδέσμου Ιεροψαλτών του 
οποίου διετέλεσε και Μέλος Δ.Σ. Διηύθυνε 
Χορωδίες Κωνσταντινουπολιτών στην Αθήνα 
και την επαρχία και εμφανίσθηκε ψάλλοντας σε 
ραδιοφωνικές εκπομπές.

Πετρόχειλος, Γεώργιος. (; -περ. 1820).

Ιερέας καιμελουργός της «Κρητικό - Επτανη
σιακής Σχολής» της εκκλησιαστικής μουσι

κής, γνώστης και της ευρωπαϊκής μουσικής 
καθώς και του πιάνου. Από τα μελουργήματά 
του ξεχωρίζει το «Απόστολοι εκ περάτων».

Πέπας, Αθανάσιος. (Πάτρα, 1932 -).

Πρωτοψάλτης στον I. Ναό Αγίου Βασιλείου 
Πειραιώς, χοράρχης και μουσικοδιδάσκα

λος, μαθητής των Δημ. Μήτρου*, Αθ. Καραμά- 
νη* και Κ. Πρίγγου*. Από τον τελευταίο διδά

χθηκε την Πατριαρχική Παράδοση, όταν το 
1952 μετέβη στην Κωνσταντινούπολη. Διετέλε- 
σε επί σειρά ετών Πρωτοψάλτης σε κεντρικούς 
ναούς μεγάλων πόλεως της Ελλάδος και από 
το 1964 είναι διευθυντής χορωδιών εκκλησια
στικής μουσικής, παρουσιάζοντας συναυλίες 
στην Αθήνα, τον Πειραιά και σε άλλες πόλεις 
της Ελλάδος και συνεργαζόμενος με την Ελλη
νική Ραδιοφωνία και Τηλεόραση, το 1986, 
ίδρυσε συγκρότημα μεγάλης Χορωδίας, από 
Ιεροψάλτες του λεκανοπεδίου Αττικής με την 
επωνυμία «Βυζαντινός Μουσικός Όμιλος Αθα
νάσιος Πέττας». Είναι εκδότης δίσκων, κασσε- 
τών και βιντεο-κασσετών βυζανπνής μουσικής 
και από το 1989 είναι συγγραφέας και εκδότης 
βιβλίων βυζανπνής μουσικής. Ηδη κυκλοφόρη
σε το έργο του Τα Βυζαντινά, με την Ακολουθία 
της Θείας Λειτουργίας.

Πηγάς, Μελέτιος. (1549 -1601).

Πατριάρχης Αλεξανδρείας από την Κρήτη, 
που σπούδασε στην Πάντοβα. Από τους 

σημαντικότερους ιεράρχες και λογίους της 
εποχής της Τουρκοκρατίας, διακρίθηκε επί
σης ως ιεροκήρυκας και δάσκαλος. Από τα 
δογματικά και αντιρρητικά του συγγράμματα, 
τα περισσότερα είναι ανέκδοτα. Έγραψε επί
σης εκκλησιασπκούς λόγους και ύμνους.

Πηγοριώτης, Βασίλειος. (10ος αι.).

Επίσκοπος στην Καισάρεια της Καππαδο
κίας, ο οποίος ανάμεσα σε άλλα, έγραψε 

τον δεύτερο κανόνα στα Εισόδια και τα στιχη- 
ρά στον Μ. Βασίλειο* (1η Ιανουάριου).

Πήλελης, Γεώργιος Κωνσταντίνου. (; -1885).

Πρωτοψάλτης στα Ιωάννινα και μελοποιός.
Μαθητής και τρόφιμος της Πατριαρχικής 

Μουσικής Σχολής Κωνσταντινουπόλεως, όπου 
διδάχθηκε τη νέα μέθοδο παραοημανπκής από 
τους Γρηγόριο Λευίτη*, Χρύσανθο Προύσσης* 
και Χουρμούζιο τον Χαρτοφύλακα*. Μελοποίησε 
πολλά έργα και έγραψε θεωρητικό βιβλίο μουσι
κής, Δημοσίευσε μουσικά θέματα στην Αθηναϊκή 
θρησκευτική εφημερίδα «Σιών» και ανέδειξε ικα
νούς ιεροπλάστες.
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Πιακής, Νικόλαος. (Χανιά, 1943 -).

Πρωτοψάλτης στον i. Ναό Κοιμήσεως της 
Θεοτόκου της I. Σταυροπηγιακής Μονής 

«Κυρίας των Αγγέλων», στο Κολυμβάρι Χανιών, 
από το 1979, με προϋπηρεσία στους I. Ναούς 
Αγίου Χαραλάμπους Χανιών (1957 - 1962), 
Μεταμορφώσεως Κεφαλαρίου Κηφισιάς (1963 - 
1967) και Μεταμορφώσεως Βύρωνος Αττικής 
(1969 - 1977). Τα πρώτα μαθήματα βυζαντινής 
μουσικής έλαβε από τον πατέρα του, Ιερέα 
Στυλιανό Πιακή και στη συνέχεια μαθήτευσε 
κοντά στους Ιεροψάλτες Εμμ. Πρωτοψάλτη*, 
Νικ. Κατσανεβάκη* και Μιχ. Κεραμειανάκη*. Το 
1962, μετέβη για πανεπιστημιακές σπουδές 
στην Αθήνα (είναι Καθηγητής φιλόλογος και 
πτυχιούχος θεολογίας), όπου και παρέμεινε επί 
δεκαπενταετία (1962 - 1977). Υπήρξε μαθητής 
και μέλος της Βυζαντινής Χορωδίας του Γεωργί
ου Σύρκα*. Το 1962 πήρε την πρώτη από τις 
πέντε υποτροφίες της I. Αρχιεπισκοπής Αθη
νών για βυζαντινές μουσικές σπουδές στο 
Ωδείο Αθηνών (στην τάξη του I. Μαργαζιώτη*) 
και μετά δύο χρόνια γράφτηκε στο Εθνικό Ωδείο 
Αθηνών (στην τάξη του Χρ. Χατζηνικολάου*) 
από όπου έλαβε το πτυχίο της βυζαντινής 
μουσικής (1966). Ιδρυτικό μέλος του Συνδέσμου 
Ιεροψαλτών Χανίων (1977) και Πρόεδρος του 
Δ.Σ. του Συνδέσμου (από το 1991). Το 1990, 
ανέλαβε τη διεύθυνση της Βυζαντινής Χορω
δίας του Συνδέσμου.

Πίεσμα.
Βλέπε λ. Χαρακτήρες (ποιότητος).

Πιλαβάς, Δημήτριος. (Χίος, 1957 - ).

Πρωτοψάλτης στον I. Ναό Ευαγγελίστριας 
Χίου, από το 1971, με προϋπηρεσία στους I. 

Ναούς Αγίας Τριάδος Ζαρουχλέικων Πατρών, 
Αγίου Παντελεήμονος Κοινότητος Αγίου Γεωρ
γίου Συκούση Χίου και Αγίου Πολυκάρπου Χίου. 
Διδάχθηκε τη βυζαντινή μουσική στη Σχολή της 
I. Μητροπόλεως Πατρών και στο Παράρτημα 
του Ελληνικού Ωδείου στην Πάτρα. Εχει ασχο
ληθεί με την οργάνωση παιδικών χορωδιών με 
πς οποίες έκανε διάφορες εμφανίσεις. Μέλος 
Δ.Σ. του Συλλόγου Ιεροψαλτών Χίου (Αντιπρόε

δρος, 1982 -1991), και μέλος της Χορωδίας του. 
Επίσης Μέλος της Επιτροπής Ακροάσεως Ιερο
ψαλτών Χίου, από το 1984, και της Επιτροπής 
Σχολής Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής 
της I. Μητροπόλεως Χίου, από το 1990.

Πιπής, Αριστόδημος. (20ός αι.).

Μουσικός και Πρωτοψάλτης I. Ναού Αγίου 
Νικολάου Εγκωμής (Κύπρος), π.σ.δ.α.

Πιπίδης, Αντώνιος. (20ός αι.).

Πρωτοψάλτης, που υπηρέτησε στον I. Ναό 
Παναγίας Λατομιτίσσης Χίου, π.σ.δ.α.

Πισίδης, Γεώργιος. (610 - 641).

Ποιητής και υμνογράφος, Χαρτοφύλαξ της 
Αγίας Σοφίας, ο οποίος έζησε την εποχή 

του Ηρακλείου. Εγραψε 262 στίχους και ύμνους 
για την Ανάσταση του Χριστού και πολλούς 
κανόνες. Πολλοί πιστεύουν ότι έγραψε τους 24 
οίκους των Χαιρετισμών της Θεοτόκου, ενώ 
άλλοι αποδίδουν το έργο αυτό στον Πατριάρχη 
Κωνσταντινουπόλεως Σέργιο*. Η νεώτερη κρι
τική το θεωρεί δημιούργημα του Ρωμανού του 
Μελωδού*.

Πίττος, Αναστάσιος. (Τρίπολη, 1956 -).

Ιεροψάλτης στον I. Ναό Αγίας ΒαρβάραςΤρι- 
πόλεως, από το 1983, πτυχιούχος της Σχο

λής Βυζαντινής Μουσικής Τριπόλεως (Παράρ
τημα Ωδείου Πειραιώς). Μέλος της Χορωδίας 
του Συλλόγου Ιεροψαλτών Τριπόλεως.

Πλαγίτης, Μανουήλ. (13ος - 14ος αι.).

Πρωτοψάλτης και μελωδός, ο οποίος 
έδρασε στη Θεσσαλονίκη. Δεν έχουμε 

πολλές πληροφορίες για τον Μανουήλ Πλα- 
γίτη, του οποίου τα έργα είναι διασκορπισμέ
να σε διάφορα χειρόγραφα με παρασημαντική 
από τον 14ο αιώνα έως τους μεταγενεστέ
ρους χρόνους. Συνέθεσε ένα μέρος του πο
λυελέου, που εψάλλετο στην πόλη της Θεσ
σαλονίκης, και ήταν ο μελωδός του κανόνος 
προς τιμήν του Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονί
κης, τον οποίο έγραψε ο αυτοκράτορας Κων
σταντίνος ο Πορφυρογέννητος*.
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Πλακιάς, Ευάγγελος. (Θεοδώριανα, Αρτης, 
1930-)·
Άρχων Πρωτοψάλτης στον I. Ναό Αγίου Γεωρ
γίου Άρτας, από το 1970, από τον οποίο και 
ξεκίνησε (1954 - 1956). Συνέχισε στο Μητρο- 
πολιτικό Ναό Αγίου Δημητρίου (1956 - 1964), 
και στον I. Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου 
Ιωαννίνων (1964 - 1969). Τα πρώτα μαθήματα 
βυζαντινής μουσικής έλαβε από τον Πρωτο
πρεσβύτερο Βασίλειο Ληνάρη και τελείωσε τις 
σπουδές του στην Πάτρα, κοντά στον Κωνστ. 
Πανά*. Από το 1957, διδάσκει βυζαντινή μουσι
κή στην Αρτα δωρεάν, προσφορά για την 
οποία, το 1977, ο τότε Μητροπολίτης Αρτης, 
Ιγνάτιος, του απένειμε την ευαρέσκειά του. Το 
1966 του απενεμήθη το Οφφίκιο του «Αρχον- 
τος Πρωτοψάλτου της Αρχιεπισκοπής Κων- 
στανπνουπόλεως» από τον Πατριάρχη Αθη- 
ναγόρα. Από το 1978 διευθύνει τη Χορωδία 
Δημοτικού Τραγουδιού του Μουσικοφιλολογι- 
κού Συλλόγου «Σκουφάς» Αρτας. Συγκέντρω
σε 100 δημοτικά τραγούδια, τα τόνισε με τη 
βυζαντινή σημειογραφία και τα εξέδωσε το 
1991.

Πλανήτερος, Ιωάννης. (19ος αι.)

Αξιόλογος μελουργός της «Κρητικο-Επτα- 
νησιακής Σχολής» της εκκλησιαστικής 

μουσικής. Οι συνθέσεις του ψάλλονται στη 
Ζάκυνθο την Μεγάλη Πέμπτη, στην Ακο
λουθία των Παθών. Μια από αυτές είναι το 
«Ίνα π», απόσπασμα από τον 2ο Ψαλμό του 
Δαυίδ, που ψάλλεται κατά την περιφορά του 
Εσταυρωμένου (Μ. Πέμπτη), και παίζεται από 
τη Φιλαρμονική το μεσημέρι της Μ. Παρα
σκευής στην Πλατεία Σολωμού, όπου γίνεται 
θρησκευτική τελετή. Αρχικά εναρμόνισε τον 
Ψαλμό αυτόν, για ανδρική χορωδία, ο Παύλος 
Καρρέρης* και τον ενοργάνωσε για μπάντα ο 
Αντώνιος Καπνίσης. Αργότερα τον εναρμόνι
σε για μικτή χορωδία ο Διονύσιος Βισβάρδης.

Πλατανιώτης, Ιωάννης. (20ός αι.).

Αναφέρεται γύρω στο 1960, ως Πρωτοψάλ
της στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Ιωάν- 

νου Σάμου, π.σ.δ.α.

Πληθία.
Βλέπε λ. Ντέφι.

Πλοκή μουσική.

Στη βυζαντινή μουσική, ιδιαίτερη σημασία έχει 
η έντεχνη πλοκή των διαφόρων μουσικών 

γραμμών, οι οποίες δεν ακολουθούν άσκοπα η 
μια την άλλη, αλλά προχωρούν βάσει σχεδίου 
και προσαρμόζονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να 
αποτελούν συμμετρικό σύνολο.
Οι μουσικές γραμμές των συντόμων μελών 
παρουσιάζουν απλότητα και φυσικότητα, ενώ 
στα στιχηραρικά και παπαδικά μέλη η πλοκή 
των μουσικών γραμμών είναι πιο σύνθετη.

Πλοκής σχήματα.

Σε πολλά μέλη, σύντομα και αργά, βρί
σκουμε ορισμένα σχήματα πλοκής. Κυριό- 

τερα είναι τα εξής: Η «επαλληλία γραμμών»*, 
το «κλιμακωτόν»* και η «αντιστοιχία»*.

Πλούμης, Ιωάννης. (Ναύπακτος, 1927 -).

Πρωτοψάλτης στον I. Ναό Αγίου Γεωργίου 
Ν. Ψυχικού, από το 1970, με προϋπηρε

σία σε διαφόρους άλλους ναούς της Αθήνας 
(από το 1950). Καθηγητής βυζαντινής και 
ευρωπαϊκής μουσικής.
Από το 1970, διδάσκει βυζαντινή μουσική στο 
Παράρτημα του Ελληνικού Ωδείου στον Χο
λαργό, όπου παράλληλα είναι καλλιτεχνικός 
διευθυντής.
Εχει συγγράψει θεωρητικό για τη βυζαντινή 
μουσική και έχει υπηρετήσει επί 30 χρόνια ως 
Καθηγητής μουσικής στη Μέση Εκπαίδευση..

Πλουσιάδης, Ιωάννης ή Κουκουμάς. (10οςαι ).

Μελοποιός εκκλησιαστικών ασμάτων και 
θεωρητικός, ο οποίος έγραψε ένα 

σημαντικό έργο για τη μουσική, όπου εξετά
ζει θέματα της αρχαίας ελληνικής και βυζαντι
νής μουσικής και ερμηνεύει σημάδια της 
παρασημαντικής.

Πλούταρχος. (47 -127).

Αρχαίος Ελληνας συγγραφέας, που ασχο
λήθηκε και με τη θεωρία της ελληνικής 

μουσικής.
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Πολύδωρος

Πνεύματα.
Βλέπε λ. Χαρακτήρες (ποσότητος). 

Πνευματικοί ωδαί.

Υμνοι των πρώτων Χριστιανών οι οποίοι 
καταστράφηκαν κατά τους χρόνους των 

διωγμών. Ονομάζονταν «πνευματικοί ωδαί» 
σε διάκριση από τις εθνικές ελληνικές ωδές.

Ποίησις - Ποίημα.

Η λέξη ποίηση είχε πολλαπλή σημασία στην 
αρχαία ελληνική γλώσσα. Είχε τη σημασία 

της δημιουργίας ή της κατασκευής οποιουδή
ποτε πράγματος. Η ειδική σημασία της ως 
«δημιουργίας έργων τέχνης» (π.χ. ποίηση 
επών, μελών κ.λπ.. αποδιδόταν στον Σιμωνί
δη. Στα αρχαία κείμενα συναντούμε συχνά 
τους όρους ποιητής για το συνθέτη μουσικής 
και ποίημα για το ποίημα με τη σημερινή σημα
σία αλλά και για μια μουσική σύνθεση. Ποιητι
κή ήταν η τέχνη του ποιητή ή η τέχνη της 
σύνθεσης.
Η σχέση ποίησης και μουσικής —  ποιητή και 
συνθέτη μουσικής —  ήταν τόσο στενή, ώστε 
για αιώνες (έως τον 4ο π.Χ. αι.) ο ποιητής 
ήταν μαζί και συνθέτης μελών, και σε πα- 
λαιότερα χρόνια και εκτελεστής.
Ο όρος μέλος σήμαινε ταυτοχρόνως ποίηση 
και μουσική. Η λυρική ποίηση ήταν συνδυ
ασμός στίχων και μουσικής, κυρίως λύρας. Η 
χορική ποίηση ήταν τραγούδια τραγουδημένα 
από χορό. Προήλθε από την αρχαία όρχηση 
και αναπτύχθηκε μετά την επική ποίηση. 
Κύρια είδη της χορικής ποίησης: διθύραμβος, 
παιάν, ύμνος, υπόρχημα, εγκώμιο κ.ά.

Ποιητικά μέτρα.

Οι αρχαίοι ελληνικοί στίχοι διακρίνονται σε 
προσωδιακούς και σε λυρικούς. Οι πρώ

τοι απαγγέλλονταν με συνοδεία οργάνου και 
διαβάζονταν ένας-ένας, ενώ οι δεύτεροι 
ήταν τραγούδι με πλήρη συνοδεία μουσικής 
και ήταν οργανωμένοι σε στροφές.
Η νεοελληνική μετρική βασίζεται αποκλει
στικά στα τονικά μέτρα που είχαν ήδη 
επικρατήσει στο Βυζάντιο. Αυτά, ανάλογα με 
τη διαδοχή τονισμένων και άτονων συλλα

βών, είναι:
Ο δάκτυλος: 1 τονισμένη - 2 άτονες συλλα
βές (δά-κτυ-λος)
Ο ανάπαιστος: 2 άτονες συλλαβές - 1 τονι
σμένη (με-τρι-κό).
Ο τροχαίος: 1 τονισμένη συλλαβή - 1 άτονη 
(τό-νος)
Ο ίαμβος: 1 άτονη συλλαβή -  1 τονισμένη (υ
μνώ)
Στην προσωδιακή μετρική η εναλλαγή δεν 
γίνεται ανάμεσα σε τονισμένες και άτονες 
συλλαβές αλλά σε μακρές (— ) και βραχείες 
(υ).

Πολίτης, Γεώργιος. (Άγιος Ηλίας Γουριάς 
Μεσολογγίου, 1917 -1984).

Ποιητής, ο οποίος φοίτησε στην Παλα- 
μάίκή Σχολή Μεσολογγίου. Διδάχθηκε τη 

βυζαντινή μουσική από τον Γ. Καππέ*, αλλά 
και από όλους τους Καππέδες των οποίων 
ήταν συγγενής. Χωρίς να είναι ψάλτης, βρι
σκόταν κάθε Κυριακή και κάθε εορτή δίπλα 
στο Αναλόγιο ψάλλοντας μαζί με τον Ιερο
ψάλτη. Το 1981 με την ίδρυση της Χορωδίας 
των Ιεροψαλτών της περιοχής, ήταν από 
τους πρώτους που στήριξαν προσπάθειες, 
ακολουθώντας την όπου κι αν εμφανιζόταν 
(Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Ναύπακτος κ.λπ.).

Πολιτιστικός Σύλλογος «Η Λειβαθώ» Κεφαλ
ληνίας.
Βλέπε λ. Σύλλογος «Η Λειβαθώ» Κεφαλ
ληνίας, Πολιτιστικός.

Πολλάτος, Κωνσταντίνος. (Κεφαλλονιά, (περ. 
1902 -).
Σύγχρονος Ιεροψάλτης (1992), που παρά την 
ηλικία του, ψάλλει ακόμα.

Πολύδωρος, Γεώργιος. (Βαλιμή Καλαβρύτων,
1928-).

Ιεροψάλτης στον I. Ναό Αγίου Τρύφωνος 
Διακοφτού. Σπούδασε στο Εθνικό Ωδείο 

(παράρτημα Αιγίου), από όπου αποφοίτησε το

Ποιόν.
Το ίδιο με «Έκφρασις»*.
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Πολύδωρος

1957. Μέλος του Συλλόγου Ιεροψαλτών και 
του Συλλόγου Φίλων Βυζαντινής Μουσικής 
Αιγιαλείας και στέλεχος των χορωδιών των 
δύο Συλλόγων.

Πολύδωρος, Παναγιώτης. (Βαλιμίτικα Αιγίου, 
I960-).

Ιεροψάλτης στον I. Ναό Αγίας Άννης Αιγίου, 
γιός του Γεωρ. Πολυδώρου*, ο οποίος τον 

εμύησε στην ψαλτική έκφραση. Φοίτησε στη 
Σχολή Βυζαντινής Μουσικής του Κ. Τασο- 
πούλου*.
Μέλος του Συλλόγου Ιεροψαλτών και του 
Συλλόγου Φίλων Βυζαντινής Μουσικής Αιγια- 
λείας και στέλεχος των Χορωδιών των δύο 
Συλλόγων.

Πολυέλεος.

Το μέρος του Όρθρου, κατά το οποίο δια
βάζεται ή ψάλλεται ο 135ος Ψαλμός, που 

κάθε στίχος του τελειώνει με τη φράση «ότι 
εις τον αιώνα το έλεος αυτού».
Ειδικότερα, ο Πολυέλεος ψάλεται στις αγρυ
πνίες μετά τα τρία καθίσματα του Όρθρου και 
συμπεριλαμβάνει τον 135ο Ψαλμό καθώς και 
ένα άλλον, ο οποίος είναι μια σύνθεση από 
ποικίλους στίχους του Ψαλτηρίου καταλλή
λους για ένα συγκεκριμένο είδος αγίου. Ετσι 
έχουμε Πολυέλεο σε Θείους, σε Μάρτυρες, 
σε Ιεράρχες, σε Αποστόλους κ.λπ.

Πολύκαρπος ο Σμύρνης. (; - 169).

Αγιος. Μάρτυρας της Εκκλησίας, μαθητής 
του Ευαγγελιστού Ιωάννου* και σημαντι

κός θεολόγος. Επίσκοπος Σμύρνης, συγκα
ταλέγεται στους εκκλησιαστικούς μελωδούς. 
Ο Πολύκαρπος διέσωσε την Επιστολή του 
Αποστόλου Παύλου*, προς Φιλιππησίους, η 
οποία περιέχει πληροφορίες για τη ζωή και 
την πίστη των πρώτων Χριστιανών. Η μνήμη 
του εορτάζεται στις 23 Φεβρουάριου.

Πολυκάρπου, Δημήτριος. (Αγρός Κύπρου, 
20ός αι.).
I ατρός και Ιεροψάλτης, απόφοιτος της Σχο- 
Ιλής Βυζαντινής Μουσικής του Ελληνικού 
Ωδείου. Το 1989 ίδρυσε το Ελληνικό Ωδείο

Πορίχης

Αγρού, μέσα στο οποίο λειτουργεί ομώνυμη 
Σχολή Βυζαντινής Μουσικής, π.σ.δ.

Πολυκράτης, Θεμιστοκλής. (1862 -1926).

Μουσικός και φιλόλογος. Σπούδασε μουσι
κή στο Ωδείο Αθηνών και φιλολογία στο 

Πανεπιστήμιο Αθηνών. Χρημάτισε Καθηγητής 
μουσικής και φιλολογικών μαθημάτων στο 
«Αρσάκειο» και στο Παρθεναγωγείο «Χιλλ». 
Διηύθυνε την εκκλησιαστική Χορωδία του Αγί
ου Γεωργίου (Καρύτση) και της Μητροπόλεως 
Αθηνών. Ασχολήθηκε ιδιαίτερα με την αρμονι
κή εκκλησιαστική μουσική και συνέθεσε πλήρη 
σειρά εκκλησιαστικών μελωδιών για ολόκληρο 
τον κύκλο των Ακολουθιών. Δημοσίευσε μελέ
τες, ιδιαίτερα μουσικολογικές, στις Εφημερί
δες «Φόρμιγξ» και «Εβδομάς» και διετέλεσε 
μουσικός συνεργάτης διαφόρων εφημερίδων. 
Εγραψε: «Η τετράφωνος μουσική εν τη Εκκλη
σία», «Πραγματεία περί του Εκκλησιαστικού 
Οργάνου» κ.ά.

Πολυμελής Βυζαντινός Μουσικός Χορός.
Βλέπε λ, Σταματιάδης, Σταμάτιος.

Πολυχρονισμός ή Πολυχρόνιον.

Δέηση η οποία ψάλλεται στους ναούς κατά 
την Λειτουργία^ υπέρ μακροημερεύσεως 

των πολιτικών ή εκκλησιαστικών αρχόντων.

Πονηρίδης, Σταύρος. (20ός αι.).

Ιεροψάλτης από την Κωνσταντινούπολη, όπου 
έψαλλε σε αρκετούς ναούς των Υψωμαθείων 

και κυρίως στον I. Ναό Εισοδίων της Θεοτόκου 
Σταυροδρομιού. Μέλος της Μεγάλης Χορωδίας 
Μουσικοφίλων Κωνστανπνουπόλεως, αλλά και 
στην Αθήνα, Μέλος της Χορωδίας του Νέου 
Κύκλου Κωνσταντινουπολιτών.

Πόππος, Ανδρέας. (20ός αι.).

Κύπριος Πρωτοψάλτης (εκ Λευκονίκου) 
στη Λάρνακα, π.σ.δ.α.

Πορίχης, Δημήτριος. (19ος - 20ός αι.).

Αναφέρεται (1888) ως Ιεροψάλτης στον I.
Ναό Αγίου Γ εωργίου Εδιρνέκαπου (Κων

σταντινούπολη). π.σ.δ.α.
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Ποσόν.

Στη βυζαντινή μουσική, το ποσόν αναβάσε- 
ως και καταβάσεως της φωνής.

Ποταμιάνος, Σπυρίδων. (20ός αι.).

Ιεροψάλτης και Χοράρχης από την Κεφαλ- 
λονιά. Ίδρυσε στο Αργοστόλι δραστήρια 

Χορωδία, στην οποία προσεφοίτησαν οι καλύ
τεροι Κεφαλλονίτες χορωδοί.

Ποτέσσαρος, Κωνσταντίνος. (20ός αι.).

Αναφέρεται ως Πρωτοψάλτης (στα μέσα 
του αιώνα) στον I. Ναό Αγίου Σάββα της 

Ελληνικής Πρεσβείας στην Κωνσταντινούπο
λη. π.σ.δ.α.·

Πότσιος, Γεώργιος. (Πρασιά Ευρυτανίας, 
1934-).

Ιερέας, που σπούδασε στο Εκκλησιαστικό 
Λύκειο Λαμίας και στη Θεολογική Σχολή του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τελειοποιή
θηκε στη βυζαντινή μουσική κοντά στον Χρύ
σανθο Θεοδοσόπουλο*. Πριν χειροτονηθεί 
υπηρέτησε ως Πρωτοψάλτης επί οκτώ χρό
νια στην ιδιαιτέρα του πατρίδα.

Πουλάκης, Νικόλαος. (1810- 1889).

Πρωτοψάλτης στην πατρίδα του τη Χίο, 
μαθητής των τριών δασκάλων της νέας 

μεθόδου της παρασημαντικής, Γρηγορίου 
Λευίτου*, Χρυσάνθου Προύσσης* και Χουρ- 
μουζίου του Χαρτοφύλακος*. Σημαντικός μου
σικοδιδάσκαλος, μελοποίησε αρκετά έργα.

Πούλιας, Γεώργιος.

Σύγχρονος κληρικός και καλλιφωνότατος 
μουσικός, που υπηρετεί ως εφημέριος 

στη Χίο. Απόφοιτος του Ανωτ. Εκκλησιαστι
κού Φροντιστηρίου Βόλου και μαθητής του 
Μαν. Χατζημάρκου*.

Πουλίτσας, Παναγιώτης. (1881 -1967).

Νομικός και Πολιτικός. Πρόεδρος του Συμ
βουλίου Επικράτειας, υπηρεσιακός Πρω

θυπουργός (1946) και Ακαδημαϊκός (1947). Ε
ραστής της βυζαντινής μουσικής και θερμός 
συμπαραστάτης του «Συλλόγου Φίλων Βυζαντι

νής Μουσικής»*, ανακηρύχθηκε σπς 20.10.1965 
Επίτιμος Πρόεδρός του. Εγραψε: «Σχέσεις Πο
λιτείας και Εκκλησίας» κ.ά.

Πουντουράκη, Μαρία.

Σύγχρονη Καθηγήτρια βυζαντινής μουσι
κής, πτυχιούχος και διπλωματούχος βυ

ζαντινής μουσικής του Ελληνικού Ωδείου 
Αθηνών (τάξη Μαν. Χατζημάρκου*).

Πους.

Στην αρχαία ελληνική και βυζαντινή ποί
ηση, όρος που δηλώνει την μετρική 

μονάδα των στίχων. Βλέπε λ. Ποιητικά 
μέτρα. (2) Στοιχείο του ρυθμού της βυζαντι
νής μουσικής (βλέπε λ. Μέτρο), η ονομασία του 
οποίου προήλθε από το χορό, όπου τα πόδια 
των χορευτών εκτελούν συμμετρικές κινήσεις, 
ανάλογες με το ρυθμό. Οι πόδες, είναι ομάδες 
χρόνων. Κάθε πους αποτελείται από ορισμένο 
αριθμό χρόνων, σχηματίζοντας διάφορα είδη 
ποδών: πόδες δίσημοι (δύο απλοί χρόνοι), τρί- 
σημοι (τρεις απλοί χρόνοι), τετράσημοι κ.λπ. 
Από αυτούς, οι δίσημοι και τρίσημοι πόδες ονο
μάζονται απλοί, ενώ αυτοί που αποτελούνται 
από χρόνους περισσοτέρους των τριών, ονο
μάζονται σύνθετοι, επειδή προέρχονται από 
διπλασιασμό ή σύνθεση δύο ή περισσοτέρων 
απλών ποδών. Βλέπε Ρυθμός Προσωδιακός. 
(3) Στην κατασκευή του Εκκλησιαστικού Οργά
νου, ο πους αποτελεί μονάδα μέτρησης των 
σωλήνων.

Πούσιας, Ιωάννης. (Αγιος Γεώργιος Λαρίσης, 
1934-).

Ιεροψάλτης που έψαλλε σε διαφόρους ναούς 
της Λαρίσης και των Αθηνών. Μέλος πολλών 

χορωδιών.

Πράξεις των Αποστόλων.

Ιστορικό βιβλίο της Καινής Διαθήκης, συνέ
χεια των Ευαγγελίων, γραμμένο από τον 

Ευαγγελιστή Λουκά* γύρω στο 63 μ.Χ. Αφη- 
γείται τη δράση των Αποστόλων, ιδιαίτερα 
του Πέτρου* και του Παύλου*, μετά την Ανά
σταση του Χριστού.
Στο βιβλίο των Πράξεων αναφέρεται η ίδρυση

Ο. ΤΟΛΙΚΑ: ΕΠΙΤΟΜΟ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ



Πράξεις Πρίγγος

301

της Εκκλησίας και η διάδοση του Χριστιανισμού 
στην Ιερουσαλήμ και τις γύρω περιοχές, η 
διάδοση του αποστολικού κηρύγματος στους 
ειδωλολάτρες της Εγγύς Ανατολής και η 
μεταστροφή του Παύλου -  ο οποίος έμελλε να 
γίνει ο κυριότερος πρωταγωνιστής του βιβλίου 
-  οι περιοδείες του Παύλου κ.ά.
Ο Λουκάς υπήρξε κατά μεγάλο μέρος μάρ
τυρας των όσων διηγείται, διότι συνόδευε 
τον Παύλο με την ιδιότητα του γιατρού. Η 
αφήγησή του τελειώνει με τη φυλάκιση του 
Παύλου στη Ρώμη, το 60 μ.Χ.

Πράξις.

Στη βυζαντινή μουσική, πράξις είναι η ορθή 
μουσική ανάγνωση και εκτέλεση οποιοσ

δήποτε βυζαντινής μελωδίας, σύμφωνα με τη 
θεωρητική γνώση. Βλέπε Θεωρία.

Πρασσάς, Βασίλειος.

Σύγχρονος Πρωτοψάλτης από τον Άγιο 
Γεώργιο Βελεστίνου, που υπηρετεί στον 

I. Ναό Αγίου Νεκταρίου Νέας Ιωνίας Βόλου. 
Πτυχιούχος της Σχολής Βυζαντινής Μουσι
κής της I. Μητροπόλεως Δημητριάδος.

ΓΊρεβεζιάνος, Γεράσιμος. (Σκουρτού Ξηρο- 
μέρου Αιτωλοακαρνανίας, 1954 -).

Πρωτοψάλτης στον I. Ναό Αγίου Δημητρί- 
ου Αγρίνιου, από το 1986, που σπούδασε 

βυζαντινή μουσική, αρχικά κοντά στον Γεώρ
γιο Νάκο, συνέχισε στη Σχολή Ιεροψαλτών 
Θεσσαλονίκης, με δασκάλους τους Αβραάμ 
Ευθυμιάδη, Χρ. Θεοδοσόπουλο* και Αθ. Κα- 
ραμάνη* (πτυχίο Ιεροψάλτου) και τελειοποιή
θηκε στο Ωδείο Αλίμου, κοντά στον Μαν. 
Χατζημάρκο* (πτυχίο και δίπλωμα βυζαντινής 
μουσικής). Στη δεκαετία 1982 - 1992 ίδρυσε 
τη Σχολή Ιεροψαλτών και τη Σχολή Βυζαντι
νής Μουσικής I. Μητροπόλεως Αιτωλοακαρ
νανίας όπου είναι Καθηγητής. Είναι επίσης 
Καθηγητής Λυκείου.

Πρεσβύτερος.

Ο δεύτερος βαθμός της εκκλησιαστικής 
ιεραρχίας - ο έγγαμος ιερεύς.

Πρίγγος, Κωνσταντίνος. (1892 - 1964).

Αρχών Πρωτοψάλτης της Μεγάλης του 
Χριστού-Εκκλησίας, που γεννήθηκε στην 

Κωνσταντινούπολη, όπου και σπούδασε κον
τά στον Πρωτοψάλτη Ευστράτιο Παπαδό- 
πουλο* (Καμπούρη), στον Μιχ. Μουρκίδη* και 
αργότερα κοντά στον Ιάκωβο Ναυπλιώτη*. 
Εψαλλε σε διαφόρους κεντρικούς ναούς της 
Κωνσταντινουπόλεως και της Ελλάδος και 
διετέλεσε Β' Δομέστιχος στον Πατριαρχικό 
Ναό, από το 1911 έως το 1914. Το 1938 έως 
το 1939 ήταν Αρχών Λαμπαδάριος και από 
την 1η Μαρτίου 1939, Αρχών Πρωτοψάλτης, 
δικαιώνοντας με τη φωνή του, την κατοχή 
της εξέχουσας θέσεώς του.
Ο Πρίγγος διηύθυνε τη Χορωδία των Μουσικο- 
φίλων της Κωνσταντινουπόλεως στον Πατρι
αρχικό Ναό και σε άλλους ναούς της Πόλης. 
Δίδαξε βυζαντινή μουσική στη Θεολογική Σχο
λή της Χάλκης επί μια 10ετία. Έχει μελοποιήσει 
πολλά μαθήματα από τα οποία διακρίνονται: το 
Χερουβικό του Πλ. Α, της χορωδίας- τα Λει
τουργικά σε ήχο Β χουζάμ, σε ήχο Πλ. Α μινόρε, 
σε ήχο Πλ. Α κιουρδί, σε ήχο Βαρύ και σε ήχο 
Πλ. Δ- το «Νυν αι Δυνάμε.ς, το «Όσοι εις Χρι
στόν», το «Τρισάγιο» σε ήχο Α σαμπάχ κ.λπ. Το 
1952 εξέδωσε σε φυλλάδια την «Πατριαρχική 
Φόρμιγγα» όπου περιλαμβάνεται πλήρης η 
Μεγάλη Εβδομάδα, το Μηνολόγιο, συμπληρω
μένο κατόπιν υπαγορεύσεώς του από τον 
μαθητή του Βασίλειο Νικολαίδη* και το Αναστα- 
σιματάριο, συμπληρωμένο από μαγνητοταινία 
στην Ελλάδα από τον Δημήτριο Νεραντζή*. Η 
«Πατριαρχική Φόρμιγξ» εκδόθηκε το 1974 με 
επιμέλεια του δικηγόρου και Ιεροψάλτη Ανδρέα 
Παπανδρέου. Με επιμέλεια του ιδίου, εκδόθηκε 
σε δύο τόμους το 1973 η Λειτουργία.
Από το 1958 ο Πρίγγος έμενε στο σπίτι του, 
καθηλωμένος στην αναπηρική καρέκλα, κι εκεί 
τον επισκέπτονταν συχνά οι μαθητές του, για 
να ακούσουν το Μεγάλο Δάσκαλο να ψάλλει. 
Το 1962, πμήθηκε με το Ιωβηλαίο, που του 
οργάνωσε ο Σύνδεσμος των Μουσικοφίλων 
της Κωνσταντινουπόλεως, όπου έψαλλε η 
Χορωδία υπό τη διεύθυνση του Θρ. Στανίτσα*. 
Πέθανε στον Ευαγγελισμό με το παράπονο 
να «σηκωθεί» κάποτε και να ψάλλει. Υπάρχει
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κασσέτα, όπου ακούγεται προσευχόμενος. 

Πριμικήριος.

Εκκλησιαστικό αξίωμα. Πριμικήριος ήταν ο 
αξιωματούχος λαϊκός που συμμετείχε 

στις ακολουθίες και στην εκτέλεση των 
μυστηρίων, ως αναγνώστης, ψάλτης κ.λπ.
(2) Τίτλος βυζαντινών αυλικών.

Πρίτσας, Κωνσταντίνος. (20ός αι.).

Πρωτοψάλτης κάι συγγραφέας που υπηρέ
τησε στον Μητροπολιτικό Ναό Καρδίτ

σας, όπου τον διαδέχθηκε ο γιός του, Σωτή
ριος Πρίτσας*. π.σ.δ.α.

Πρίτσας, Σωτήριος. (Καρδίτσα, 1934 -).

Πρωτοψάλτης στον Μητροπολιτικό Ναό 
Καρδίτσας, από το 1955, με προϋπηρε

σία σε άλλους ναούς της Καρδίτσας.. Σπού
δασε βυζαντινή μουσική κοντά στον πατέρα 
του, Κωνσταντίνο Πρίτσα*. Σπούδασε επί
σης Μαθηματικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Πρόγκας, Βασίλειος. (Λουσική Πατρών, 1936 -).

Πρωτοψάλτης στον I. Ναό Αγίου Χαραλάμ- 
πους Πατρών, από το 1985, πτυχιούχος 

βυζαντινής μουσικής, που υπηρετεί το Αναλόγιο 
επί σαράντα έτη.
Έχει υπηρετήσει στο Μητροπολιτικό Ναό, στη Β' 
Μητρόπολη Αγίας Παρασκευής και στον Άγιο 
Κωνσταντίνο Πατρών. Πρόεδρος του Συλλόγου 
Ιεροψαλτών Πατρών και Περιχώρων «Ιωάννης ο 
Δαμασκηνός».

Προδρομίδης, Ευάγγελος. (20ός αι ).

Πρωτοψάλτης από την Κωνσταντινούπό
λη, απόφοιτος της Θεολογικής Σχολής 

της Χάλκης. Το 1964, απελαθείς, ήλθε στην 
Αθήνα και έψαλλε για μια περίπου εικοσαετία 
στον I. Ναό Αγίου Νικολάου Ρηγίλλης. Έδωσε 
πολλές διαλέξεις με θέματα γύρω από τη 
βυζαντινή μουσική και εργασίες του δημοσι- 
εύθηκαν σε εκδόσεις των Κωνσταντινουπολι- 
τών στην Αθήνα.
Πέθανε στα μέσα της δεκαετίας του ‘80.

Προεόρτια.

Υμνοι που ψάλλονται στις ακολουθίες των 
ημερών που προηγούνται μιας Δεσποτι- 

κής ή Θεομητορικής εορτής.

Προκείμενον.

Βραχύτατος ύμνος, συνήθως ένας ψαλμικός 
στίχος ή περισσότεροι, που ψάλλεται ή δια

βάζεται πριν από τον Απόστολο, πριν από τα 
Βιβλικά αναγνώσματα του Εσπερινού (σήμερα 
λέγεται και στις καθημερινές ακολουθίες του 
Εσπερινού, χωρίς αναγνώσματα) καθώς και σε 
μερικές άλλες περιπτώσεις, που σημειώνει το 
Τυπικό*. Σε αρχαία Τυπικά ονομάζονται Προ- 
κείμενα και τα τροπάρια των Ωρών. ,
«Μέγα Προκείμενον» λέγεται το προκείμενο 
των Δεσποτικών εορτών «Τις Θεός μέγας», 
«Ανάστα ο Θεός» κ.λπ. Τα προκείμενα της 
Μεγάλης Τεσσαρακοστής «Μη αποστρέψης» 
και «Εκ νυκτός ορθρίζει το πνεύμα μου» 
ονομάζονται «Μεγάλα Αλληλουάρια», επειδή 
το εδώ ψαλλόμενο «αλληλούια» έχει πένθιμο 
χαρακτήρα.

Πρόκλος ο Κωνσταντινουπόλεως. (5ος αι.).

Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως (431) 
που κατόρθωσε να επαναφέρει στους κόλ

πους της Εκκλησίας πολλούς Νεστοριανούς. 
Σ’ αυτόν αποδίδεται ο Τρισάγιος Ύμνος. Η 
Εκκλησία τιμά τη μνήμη του στις 4 Νοεμβρίου.

Προκόπιος ο Σωζοαγαθουπόλεως. (19ος αι.)

Μητροπολίτης Σωζοαγαθουπόλεως και με- 
λουργός ο οποίος μελοποίησε εκκλησια

στικούς ύμνους και άλλα «κατά κόσμον» στι

Προοιμιακός Ψαλμός.

Ο 103ος Ψαλμός του Ψαλτηρίου της Παλαι
ός Διαθήκής* (Ευλογεί η ψυχή μου τον 

Κύριον, Κύριε ο Θεός σου εμεγαλύνθης σφο
δρά), που αποτελεί στο βυζαντινό Τυπικό το 
«προοίμιον» του Εσπερινού.

χουργήματα.

Πρόλογος.
Βλέπε λ. Αυτόμελον.
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Προπάτορες

Προπάτορες.

ΟΑδάμ και η Εύα, οι γενάρχες του ανθρω
πίνου γένους. Στην εκκλησιαστική γλώσ

σα προπάτορες ονομάζονται και όλοι οι άγιοι 
άνδρες της Π. Διαθήκης.

Προσευχή.

Δέηση, παράκληση προς τον Θεό. Στη χρι
στιανική θρησκεία, η προσευχή ορίζεται, 

με την ευρύτερη σημασία της, ως η ανύψωση 
της ψυχής του πιστού στον Θεό. Ο πιστός 
εκφράζει αισθήματα αγάπης και ευγνωμοσύ
νης προς τον Θεό, τον παρακαλεί να του 
παράσχει χάρη, με σκοπό την ικανοποίηση 
των πνευματικών και υλικών αναγκών ή τον 
ευχαριστεί για τα αγαθά που του έχει δώσει.
Η προσευχή θεωρήθηκε από την Εκκλησία ως 
ένα από τα θεμελιώδη στοιχεία της θρη
σκευτικής ζωής.
Η χριστιανική προσευχή, μολονότι απηχούσε 
την επίδραση των κειμένων της Παλαιάς Δια
θήκης, ξεχώριζε από την εβραϊκή με ένα χα
ρακτηριστικό στοιχείο: οι Χριστιανοί συνέχι
σαν να απευθύνονται προς τον Θεό, όπως 
και οι Εβραίοι, αλλά με τη μεσολάβηση του 
Ιησού Χριστού, που ήλθε στους ανθρώπους 
ως μεσίτης και σωτήρας. Η προσευχή μπορεί 
να γίνεται προφορικά ή νοερά, δημόσια (όταν 
απαγγέλλεται από τον Ιερέα στη Θ. Λειτουρ
γία) ή ιδιωτικά (όταν απαγγέλλεται από τους 
ίδιους τους πιστούς ιδιαιτέρως). Από τις 
πολυάριθμες προσευχές που βρίσκονται στα 
κείμενα της Καινής Διαθήκης και στα έργα 
των Πατέρων της Εκκλησίας, εξέχουσα θέση 
κατέχει η «Κυριακή Προσευχή»*.
Η Προσευχή των Αμαρτωλών είναι ένα θρη
σκευτικό ποίημα του 12ojj αιώνα, που αποτε
λείται από 22 τρίμετρα και έχει συνταχθεί 
πιθανόν από τον Μιχαήλ Ψελλό τον Νεώτερο.

Προσευχητάριον.
Βιβλίο, το οποίο περιέχει προσευχές.

Προσκέφαλά, Αλεξάνδρα,

Σύγχρονη ψάλτρια στον Μητροπολιτικό 
Ναό Αγίας Τριάδος Μυρίνης Λήμνου, η 

μοναδική γυναίκα - μέλος του Συλλόγου Ιερο
ψαλτών Νήσου Λήμου «Ο Αγιος Σώζων» και

Προύσαλης

της Χορωδίας του. π.σ.δ.α.

Προσλαμβανόμενος φθόγγος.

Ο πρώτος φθόγγος κάθε πεντάχορδου, ο 
οποίος συντελεί στο σχηματισμό του πρώ

του επί το οξύ διαστήματος του πεντάχορδου. 
Στην αρχαία ελληνική μουσική, προσλαμβα
νόμενος ονομαζόταν ο τελευταίος βαρύς 
φθόγγος (κε), ο οποίος βρίσκεται κάτω από 
το βαρύτερο τετράχορδο της κλίμακας, το 
«τετράχορδο υπάτων»*.

Προσόμοιον.

Τροπάριο, το οποίο ως προς το ρυθμό και 
το μέλος έχει ως πρότυπό του το αυτόμε- 

λο* ή ιδιόμελο*.
Πάνω από τα προσόμοιο γράφεται ο ήχος και· 
η αρχή του αυτομέλου, που λέγεται 
«πρόλογος», δείχνοντας τον τρόπο της 
ψαλτικής έκφρασης.

Προσωδία.

Το σύνολο των γλωσσικών φαινομένων 
που έχουν σχέση με τον τόνο και τη βρα

χύτητα ή μακρότητα των συλλαβών. Ο όρος 
χρησιμοποιείται κυρίως στη μετρική.
(2) Η Ωδή με συνοδεία μουσικού οργάνου.

Πρότυπος Βυζαντινός Χορός Αθηνών.
Βλέπε λ. Χορός Αθηνών, Πρότυπος Βυζα
ντινός.

Πρότυπος Βυζαντινός Χορός Ιερού Ναού 
Αγίας Σοφίας Θεσσαλονίκης.
Βλέπε λ. Χορός Ιερού Ναού Αγίας Σοφίας 
Θεσσαλονίκης, Πρότυπος Βυζαντινός.

Πρότυπος Εκκλησιαστικός Μουσικός Χορός.
Βλέπε λ. Σταματιάδης, Σταμάτιος.

Πρότυπος Σχολή Εκκλησιαστικής Βυζαν
τινής Μουσικής Ναυπάκτου.
Βλέπε λ. Σχολή Εκκλησιαστικής Βυζαντινής 
Μουσικής Ναυπάκτου, Πρότυπος.

Προύσαλης, Στέφανος. (20ός αι.).

Ιεροψάλτης, βαθύς γνώστης της βυζαντινής 
μουσικής, μαθητής του Θεοδ. Γεωργιάδου*.
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Μέλος του «Τριακονταμελούς Βυζαντινού 
Χορού Κωνσταντινουπόλεως», π.σ.δ.α.

Προφητείες.

Αναγνώσματα από την Παλαιό Διαθήκη* 
αμέσως μετά την Είσοδο του Εσπερινού 

των Δεσποτικών και Θεομητορικών εορτών 
και σε μνήμες εορταζομένων Αγίων. Πριν από 
την ανάγνωσή τους ο διάκονος εκφωνεί «Σο
φία, πρόσχωμεν».

Πρωγάκης, Γεώργιος. (19ος-20ός αι.).

Καθηγητής της βυζαντινής μουσικής στη 
Θεολογική Σχολή της Χάλκης. Εγραψε 

μια τρίτομη μουσική συλλογή, η οποία περι
λαμβάνει μαθήματα διαφόρων μουσουργών, 
ήταν μέλος της «Μουσικής Επιτροπής του 
1881».

Πρωτονοτάριος.

Εκκλησιαστικό αξίωμα, απονεμόμενο από 
την Μεγάλη Εκκλησία σε αναγνώστες 

διακόνους, πρεσβυτέρους αλλά και σε 
λαϊκούς.

Πρωτοψάλτης.

Ιεροψάλτης, που κατέχει το υψηλότερο 
βάθρο του στασιδιού του δεξιού Αναλογίου, 

μονοφωνάρης (σολίστ) και διευθυντής του 
χορού του. Η εκλογή του Πρωτοψάλτη 
συναρτάται με τα κριτήρια των φωνητικών 
του προσόντων, των γνώσεών του, συχνά 
της αρχαιότητάς του καθώς και του γενι
κότερου σεβασμού τον οποίο απολαμβάνει 
τόσον εκ μέρους των συναδέλφων του όσο 
και των κληρικών και λαϊκών εκκλησιαστικών 
παραγόντων. Στον Πρωτοψάλτη ανήκει η 
αποκλειστική ευθύνη της αποδόσεων των 
πρώτων και των κυρίων μελών στις Ιερές 
Ακολουθίες καθώς και η ευθύνη των 
μελουργικών επιλογών.

Πρωτοψάλτης, Γεώργιος. (Χανιά, 1929 -).

Πρωτοψάλτης, που υπηρέτησε στον I. Ναό 
των Αγίων Αναργύρων Χανίων από το 

1945 έως το 1990, οπότε και εγκαταστάθηκε 
στην Αθήνα. Έλαβε μαθήματα βυζαντινής 
μουσικής από τον πατέρα του, Εμμ. Πρωτο

ψάλτη*. Διετέλεσε Πρόεδρος Δ.Σ. του Συνδέ
σμου Ιεροψαλτών Χανίων «Γεώργιος ο Κρης».

Πρωτοψάλτης, Δανιήλ.
Βλέπε λ. Δανιήλ ο από Τυρνάβου.

Πρωτοψάλτης, Εμμανουήλ. ( ; -1976).

Πρωτοψάλτης σε διαφόρους ναούς των 
Χανίων για πάνω από 45 έτη. Καταγόμε

νος από την Εφεσο της Μ. Ασίας, μαθήτευσε 
κοντά στον πατέρα του, Πρωτοψάλτη του 
εκεί Καθεδρικού Ναού, λαμβάνοντας στη 
συνέχεια το επίθετο Πρωτοψάλτης. Φοίτησε 
στη Μεγάλη του Γένους Σχολή* (κοντά στον 
Ιάκωβο Ναυπλιώτη*) και επιστρέφοντας στη 
γενέτειρά του, εκδιώχθηκε από τους Τούρ
κους και κατέληξε το 1922 στα Χανιά. Εκεί 
συνέχισε σπουδές κοντά στον Δημ. Λαμψα- 
κηνό*. Αφησε τα ανέκδοτα έργα του στο γιό 
του, Γεώργιο Πρωτοψάλτη*.

Πρωτοψάλτης, Ιάκωβος.
Βλέπε λ. Ιάκωβος ο Πελοποννήσιος.

Πρωτοψάλτης, Ιωάννης. (19ος αι.)

Μουσικός από την Κωνσταντινούπολη 
αναφερόμενος ως «εξηγήσας κατά την 

νέα μέθοδο της Μουσικής, επιθεωρήσας και 
ακριβώς διορθώσας» το Ειρμολόγιο των Κα- 
ταβασιών του Πέτρου του Πελοποννησίου* 
κ.ά. Τις εργασίες αυτές του Ιωάννου Πρωτο
ψάλτου καθώς και άλλες ανέκδοτες που 
έχουν διασωθεί σε χειρόγραφά του, δημοσί
ευσε (1876) ύστερα από το θάνατό του ο γιός 
του, Δ. Πρωτοψάλτης.

Πυθαγόρας. (6ος π.Χ. αι.).

Αρχαίος θεωρητικός, που ασχολήθηκε με 
την ελληνική μουσική. Με τη βοήθεια του 

μονοχόρδου ερεύνησε και συστηματοποίησε 
τα ακουστικά φαινόμενα, καθόρισε τα διαστή
ματα και έλαβε τις βάσεις του μουσικού συστή
ματος που ακολούθησαν πρώτα ο Μεσαίωνας 
κι έπειτα η Αναγέννηση.

Πυλαρινός, Αντώνιος. (19ος αι.)

Επιλεγόμενος και Νινιρίδης. Ιερέας από τη 
Ζάκυνθο και αξιόλογος μουσικοδιδάσκα

λος. π.σ.δ.α.
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Πυρουνάκης, Γεώργιος. (Αδάμαντας Μήλου, 
περ. 1910-Αίγινα, 1988).

Πρωτοπρεσβύτερος και Καθηγητής Μέσης 
Εκπαιδεύσεως, πρωτοστάτης των αγώ

νων για την επιμόρφωση και πνευματική καλ
λιέργεια της νεότητας, φίλος και εμψυχωτής 
των έργων του πολιτισμού και των ανθρώπων 
του και πολέμιος του εκκλησιαστικού και 
πολιτικού κατεστημένου.
Διετέλεσε, επί τριανταπέντε χρόνια, εφημέ
ριος στον I. Ναό Αγίου Γεωργίου Ελευσίνας, 
όπου ίδρυσε και ενεργοποίησε Πνευματικό 
Κέντρο, την γνωστή «Κίνηση για τη Νεότη
τα» και τα δραστήρια ιδρύματά της: «Φιλική 
Φωλιά της Ελευσίνας» και «Κατασκηνώσεις 
Χαρούμενα Παιδιά - Χαρούμενα Νιάτα». Ειση- 
γήθηκε την καθιέρωση της εορτής του 
«Εργάτη Χριστού» καθώς και την εκπόνηση 
της Υμνολογίας της από τον π. Γ. Μικραγιαν- 
νανίτη*.
Πρωτοεορτάσθηκε, στα 1938, στον Πειραιά με 
την έγκριση του τότε Αρχιεπισκόπου Αθηνών και 
Πόσης Ελλάδος, Χρυσοστόμου Παπαδοπού- 
λου*. Ακόμη, εισηγήθηκε την καθιέρωση της εορ

τής του Αγίου Πορφυρίου, του εκ Μίμων, (4 Νοεμ
βρίου - γιορτή των ηθοποιών), της οποίας η Ιερή 
Ακολουθία αποτελεί, με την πρότασή του, έργο 
επίσης του Γ. Μικραγιαννανίτη. Συνεργάσθηκε με 
τον Σωκράτη Βενάρδο* (τελευταία συνεργασία 
τους, η Λειτουργία στο Παρεκκλήσι των φυλακών 
Ανηλίκων Κορυδαλλού - 1982), και αργότερα με 
τον Λυκούργο Αγγελόπουλο* - «Ελληνική Βυζα
ντινή Χορωδία» (1984,1985 και 1987) στις ειδικές 
αφιερωματικές λειτουργίες, στον I. Ναό του Αγί
ου Σώστη (Λεωφ. Συγγρού) και στην I. Μονή Δαφ
νιού. Το 1983, σε τακτική εκπομπή του στην ΕΡΤ- 
2ο Πρόγραμμα, παρουσίαζε και ανέλυε ιερά κείμε
να.
Το 1985, παραιτήθηκε από την ενορία του, 
αλλά συνέχισε να λειτουργεί και να κηρύττει 
στον Άγιο Στέφανο Αττικής, στον I. Ναό Ζ. 
Πηγής και Ταξιαρχών της Συνοικίας Ποντίων 
από τη Ρωσσία (Ελευσίνα) και σε άλλους 
ναούς της Ελλάδος, όπου προσκαλείτο. 
Πέθανε αιφνιδίως από ατύχημα.

Πυρρός, Ανδρέας.
Βλέπε λ. Ανδρέας ο Πυρρός.



"Ο Άρχων Γαβριήλ'. Τοιχογραφία τέμπλου του Νάίδρίου Αγίας Παρασκευής, Καρελά Κορωπίου. 
Μεταφορά (μελέτη) Αμαλίας Παρασκευοπούλου.



Ραζής -  Μαρότος, Μιχαήλ. (20ος αι.)

Π ρωτοψάλτης και μελοποιός από την 
Κεφαλλονιά. Διέθετε αρχείο από 70 

χειρόγραφους τόμους (άνω των 300 σελί
δων ο καθένας) όπου περιλαμβάνονται 
πολυέλεοι, οκτάηχα μαθήματα, κοντάκια 
αργά, «Κύριε ελέησον» τεριρέμ κ.ά., όλα 
σε βυζαντινή παρασημαντική, σε όλους 
τους ήχους και τις παραλλαγές τους. Στο 
αρχείο του υπάρχει επίσης κατάλογος των 
μουσουργών και Ιεροψαλτών της Κεφαλ- 
λονιάς, από της εποχής του Μητροπολίτου 
Παρθενίου Μακρή (1766 - 1842) μέχρι των 
ημερών του (1950), ο οποίος δημοσιεύθηκε 
στο «Επτανησιακό Σάλπισμα 1950» του Σπ. 
Σκηνιωτάτου.

Ραιδεστηνός, Γεώργιος ο 1ος.
Βλέπε Γεώργιος ο Ραιδεστηνός ο 1ος.

Ραιδεστηνός, Γεώργιος ο 2ος.
Βλέπε Γεώργιος ο Ραιδεστηνός ο 2ος.

Ραιδεστηνός, Δαυίδ.
Βλέπε λ. Δαυίδ ο Ραιδεστηνός.

Ραιδεστηνός, Δημήτριος.
Βλέπε λ. Δημήριος ο Ραιδεστηνός.

Ραιδεστηνός, Θωμάς.
Βλέπε λ. Θωμάς ο Ραιδεστηνός.

Ραιδεστηνός, Νικόλαος.
Βλέπε λ. Νικόλαος ο Ραιδεστηνός.

Ράμφος, Φίλιππος.

Σ ύγχρονος Πρωτοψάλτης στον I. Ναό 
Εισοδίων Καρλοβασίου Σάμου και 

δάσκαλος της βυζαντινής μουσικής.

Ραούλ, Μανουήλ. (14ος αι.)

Ο μόνος μελωδός της γνωστής βυζαν
τινής οικογένειας Ραούλ, νορμανδι

κής καταγωγής, η οποία εμφανίστηκε στο 
Βυζάντιο τον 11ο αιώνα. Στον κώδικα 
Αθηνών 928, απαντά ως μελωδός κοινωνι
κών.

Ραπτόπουλος, Ανδρέας (20ός αι.)

Ι εροψάλτης καλλίφωνος, που αναφέρε
ται (1963) ως Πρωτοψάλτης του I. Ναού 

Αγίας Παρασκευής Νέας Καλλιπόλεως. 
π,σ.δ.α.

Ραφαήλ ο Καυσοκαλυθίτης. (18ος αι.)

Μ οναχός και ιεροδιδάσκαλος στο 
‘Αγιον Όρος, που ήκμασε ύστερα 

από το 1728.
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Ραψακίτας ή Ραψακιώτης, Αθανάσιος.
(15ος - 16ος αι.)

Μ ελοποιός, που μελοποίησε τους ύ
μνους της Λειτουργίας του Μ. Βασι

λείου* (ήχος Α τετράφωνος): «Την γαρ σην 
μήτραν», «Σε υμνούμεν», «Αμήν», « Αγιος, 
Άγιος, Άγιος Κύριος Σαβαώθ». Επίσης 
μελοποίησε τον πολυέλεο «Δούλοι Κύ
ριον» (ήχος Δ) και κοινωνικά των Κυριακών.

Ρεδιάδης - Τούμπας, Ηλίας. (Αθήνα, 1967 -).

Π ρωτοψάλτης στον Μητροπολιτικό 
Ναό Πειραιώς, από το 1991, με προϋ

πηρεσία σε διαφόρους άλλους ναούς της 
Αθήνας και του Πειραιά. Διευθυντής της 
Σχολής Βυζαντινής Μουσικής του Πνευμα
τικού Κέντρου του Δήμου Μοσχάτου και 
Καθηγητής στη Σχολή Βυζαντινής Μουσι
κής της I. Μητροπόλεως Πειραιώς. Πτυ- 
χιούχος βυζαντινής μουσικής με Καθηγητή 
τον Α. Βαλληνδρά* (1986) και διπλωματού
χος από το Ωδείο Αχαρνών, με Καθηγητή 
τον Δ. Ηλιόπουλο (1989). Επίσης πτυχιού- 
χος της Θεολογικής Σχολής του Πανεπι
στημίου Αθηνών. Από το 1989, είναι τακτι
κός συνεργάτης του Ραδιοφωνικού Σταθ
μού «Π ειραϊκή Εκκλησία» (εκπομπή 
«Γεύσασθε και ίδετε»). Διετέλεσε έφορος 
(1987-1990) και Γεν. Γραμματέας (1990
1991), στον Πανελλήνιο Σύνδεσμο «Ρω
μανός ο Μελωδός και Ιωάννης ο Δαμασκη
νός». Διευθύνει τον Βυζαντινό Χορό του 
Μητροπολιτικού Ναού Πειραιώς και τον 
Βυζαντινό Χορό του Δήμου Μοσχάτου.

Ρέλλας, Παναγιώτης.

Σ ύγχρονος Ιεροψάλτης του I. Ναού 
Υπαπαντής του Σωτήρος Κουλούρας 

Αιγίου και φιλόλογος, π.σ.δ.α.

Ρεμπάπι.

Ε γχορδο μουσικό όργανο αραβικής 
προελεύσεως, που ήταν σε χρήση 

στους μεταβυζαντινούς χρόνους ιδίως 
στη δημοτική μουσική. Θεωρείται ο προπά
τορας του βιολιού. Κρατιέται όρθιο όπως η

λύρα και παίζεται με δοξάρι. Σήμερα 
βρίσκεται σε μουσουλμανικές κυρίως χώ
ρες (Αραβία, Περσία, Αίγυπτο, Β. Αφρική).

Ρέππας, Γεώργιος.

Σ ύγχρονος Ιεροψάλτης στον I. Ναό 
Αγίου Ιωάννου Parramatta Σύδνεϋ 

(Αυστραλίας), π.σ.δ.α.

Ρέππας, Ναπολέων.

Σ ύγχρονος Ιεροψάλτης στον I. Ναό 
Αγίου Ιωάννου Parramatta Σύδνεϋ 

(Αυστραλίας), αδελφός, του Γ. Ρέππα* 
π.σ.δ.α.

Ρέττος, Δημήτριος. (Θυμιανά Χίου, 1915 -).

Π ρωτοψάλτης στην I. Μονή Αγίων 
Αναργύρων Θυμιανών Χίου, ο οποίος 

διδάχθηκε την βυζαντινή μουσική από τον 
Γεώργ. Σκανδάλη*. Υπηρέτησε στον I. Ναό 
Παχιάς Κάμπου Χίου (επί δωδεκαετία) και 
στον I. Ναό Αγίου Ευστρατίου Θυμιανών 
Χίου (1950-1986).

Ριάδης, Αιμίλιος. (Θεσσαλονίκη, 1880 ή 
1886 - 1935).

Κ αλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Αιμίλιου 
Κούη ή Κου. Συνθέτης, που σπούδασε 

στη Θεσσαλονίκη και στο Μόναχο. Ασχο
λήθηκε με όλα τα είδη μουσικής, κυρίως 
όμως με το δημοτικό τραγούδι. Από τα 
σημαντικότερα τελειωμένα έργα του (ε
κτός από τα τραγούδια, λίγα έργα του είναι 
ολοκληρωμένα) αναφέρουμε την Ιερά Λ ει
τουργία Ιωάννου του Χρυσοστόμου για 
ανδρική και παιδική χορωδία, τα Εγκώμια 
από την Ακολουθία της Μ. Παρασκευής για 
μικτή χορωδία, ένα Κουαρτέττο Εγχόρδων, 
ένα Κουαρτέττο για πιάνο, μερικά έργα για 
πιάνο - σόλο, σκηνική μουσική για τη 
Σαλώμη του Ό σκαρ Ουάιλντ, για την 
Εκάβι7 του Ευριπίδου κ.ά.

Ριζάρειος Σχολή.
Βλέπε λ. Σχολή Ριζάρειος.
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Ρίκης, Στυλιανός. (Κέρκυρα, 16ος αι.)

Υ μνογράφος, ο οποίος σπούδασε στην 
Ιταλία και έγραψε ακολουθίες, π.σ.δ.α.

Ριμπέκα.

Ε γχορδο μουσικό όργανο με δοξάρι, 
από τους προδρόμους του νεώτερου 

βιολιού. Έχει αχλαδόσχημο ηχείο, κοντό 
βραχίονα, τρεις χορδές και μοιάζει με τη 
λύρα. Αντίθετα με αυτήν, στηρίζεται στον 
ώμο του εκτελεστή, όπως το βιολί. Ανάμε
σα στις πηγές, που τεκμηριώνουν τη χρήση 
αυτού του οργάνου στους βυζαντινούς 
χρόνους, είναι μια αγιογραφία στη Μονή 
Δοχειαρίου του Αγίου Όρους (16ος αι.), 
όπου ανάμεσα στα πρόσωπα που παίζουν 
διάφορα όργανα, υπάρχει κάποιο το οποίο 
παίζει ριμπέκα.

Ρινοφωνία.

Τ ο φαινόμενο κατά το οποίο η ήχηση και 
ο χρωματισμός της φωνής γίνεται στη 

ρινική κοιλότητα. Η ρινοφωνία δεν είναι 
φυσιολογική αλλά οφείλεται σε ρινική 
πάθηση ή σε κακή συνήθεια.

Ροδινός, Ιωακείμ. (Χίος, 1946 - ).

Ι εροψάλτης στον I. Ναό Παναγίας Τρουλ- 
λωτής Χίου, από το 1973. Διδάχθηκε την 

βυζαντινή μουσική αρχικά από τον Νικ. 
Χατζησταμάτη* και στη συνέχεια από τον 
Κωνστ. Καλαμπάκα*. Το 1991 αποφοίτησε 
από τη Σχολή Βυζαντινής Εκκλησιαστικής 
Μουσικής I. Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και 
Οινουσσών, και έλαβε πτυχίο από το Εθνικό 
Ωδείο Αθηνών. Είναι Γεν. Γραμματέας του 
Συλλόγου Ιεροψαλτών Χίου, από της ιδρύ- 
σεώς του, βασικό στέλεχος της Χορωδίας 
του και Μέλος της Μικτής Χορωδίας Χίου.

Ροδοθεάτος, Διονύσιος. (Ιθάκης, 1849- Ιτα
λία, 1892).

Μ ουσουργός και μουσικοδιδάσκαλος 
με σημαντικό έργο (μελόδραμα, συμ

φωνία, εμβατήριο, ραψωδία κ.λπ.) Σπούδα
σε πιάνο, θεωρητικά, σύνθεση, ενοργάνω-

ση και ενορχήστρωση κατ' αρχήν κοντά 
στον Μάντζαρο* και κατόπιν στην Ιταλία 
(Νεάπολη και Μιλάνο). Συνέθεσε ύμνους 
και ασχολήθηκε με την εκκλησιαστική μου
σική.

Ροδόπουλος, Αριστείδης. (Πάτρα, 1947 - ) .

Π ρωτοψάλτης στον I. Ναό Εγλυκάδος, 
από το 1967, με προϋπηρεσία στον I. 

Ναό Αγίων Αναργύρων Πατρών (1965
1967). Σπούδασε βυζαντινή μουσική στο 
Απολλώνιο Ωδείο Πατρών (τάξη Σπ. Γε- 
ωργακόπουλου*), από όπου έλαβε το δ ί
πλωμά του. Διευθύνει τον Βυζαντινό Χορό 
της Πολυφωνικής Χορωδίας Πάτρας από 
της ιδρύσεώς του.

Ρουθ.

Ι στορικό βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, 
που αφηγείται τις περιπέτειες της 

-μ ω α β ικ ή ς  κα ταγω γής- Ρουθ. Είναι 
γραμμένο στα χρόνια μετά τον βασιλιά 
Δαυίδ και έχει σκοπό να αποδείξει την 
ύπαρξη μιας προνοίας, που επαγρυπνεί 
για τους ευσεβείς ανθρώπους.

Ρούκαλης, Θανασάκης.

Σ ύγχρονος Ιερέας από τη Νάουσα, που 
διετέλεσε Ιεροψάλτης σε διαφόρους 

ναούς της γενέτειράς του. Είναι επίσης 
μελουργός. Διαμένει στην Αθήνα.

Ρουμάνος, Γεώργιος. (19ος αι.).

Ε πιλεγόμενος «παπάς Τσετσές». Ιερέ
ας από τη Ζάκυνθο, με φήμη σπου

δαίου μουσικοδιδασκάλου. π.σ.δ.α.

Ρουσάνος, Παχώμιος (ο Ρακενδύτης). (1470 
- 1553).

Υ μνωδός, συγγραφέας, δάσκαλος και 
θεολόγος από τη Ζάκυνθο. Μοναχός 

στη Μονή του Αγίου Γεωργίου των Κρη
μνών, στη Ζάκυνθο, και αργότερα στην 
Αγιορείτικη Μονή των Ιβήρων, είχε την 
ευκαιρία να μελετήσει την ελληνική και 
πατερική φιλολογία. Έκανε μεγάλα ταξί
δια διδάσκοντας σε σχολεία, κηρύσσοντας
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ή μελετώντας χειρόγραφα. Τα περισσότε
ρα από τα συγγραφικά του έργα είναι 
θεολογικά. Έγραψε κανόνες των Αγίων 
Αθανασίου*, Κυρίλλου Αλεξανδρείας*, Πα- 
χωμίου και άλλων.

Ρουσελάτος, Χαράλαμπος. ( ;  - 1893).

Ι ερέας από τη Ζάκυνθο, γνωστότατος ως 
εκκλησιαστικός μουσικός, π.σ.δ.

Ρουσσινόπουλος, Κωνσταντίνος. (20ος αι.)

Ι εροψάλτης, μαθητής του Θεοδ. Γεωρ- 
γ ιάδου*. Υπηρέτησε στον Πειραιά.

π.σ.δ.α.

Ρούσσος, Ιωάννης.

Σ ύγχρονος Ιεροψάλτης, που φέρεται 
ότι υπηρέτησε για λίγο χρονικό διά

στημα στον Καθεδρικό Ναό Βροντάδου 
Χίου και στη συνέχεια στον I. Ναό Πανα
γίας Λατομιτίσσης Χίου, π,σ.δ.α.

Ρουφίνος ο Πρεσβύτερος. (345-410).

Π ρεσβύτερος της Ακυληΐας, ιταλικής 
καταγωγής, που συγκαταλέγεται 

στους μεγάλους μελωδούς της Εκκλη
σίας. Διετέλεσε προϊστάμενος κοινοβίου 
πενήντα παρθένων μοναχών (με Ηγουμένη 
την Οσια Μελάνη τη Ρωμαία) με τις οποίες 
ασκείτο στις ιερές μελέτες και στη μουσι
κή.

Ρυθμική.

Η τεχνική και η περί αυτήν θεωρία του 
ρυθμού*. Δεν πρέπει να συγχέεται με 

την μετρική*, της οποίας το πλαίσιο είναι 
πιο περιορισμένο.

Ρυθμική αγωγή.

Ε ίναι το ίδιο με τη «χρονική αγωγή»*, 
σημαίνει δηλ. τον κανονισμό της τα

χύτερης ή βραδύτερης απαγγελίας των 
χρόνων του μέλους.

Ρυθμός.

Σ τη μουσική, ρυθμός είναι η διατεταγ
μένη κατανομή του μέλους, σε μέρη,

που αποτελούνται από ίσον αριθμό χρόνων. 
Τα συστατικά του ρυθμού είναι: οι χρόνοι*, 
οι πόδες (βλέπε λ. Πους 2) και η ρυθμική 
αγωγή*.
Από τα μέλη, άλλα ακολουθούν «κανονικό» 
ρυθμό, που αποτελείται από ομοειδείς 
πόδες, άλλα παρουσιάζουν ρυθμό «σύμμι- 
κτον», που περιλαμβάνει ετεροειδείς πό
δες (δισήμους, τρισήμους κ.λπ.) και άλλα 
είναι εντελώς ακανόνιστα από απόψεως 
ρυθμού. Ως μουσικός όρος, ο ρυθμός, 
χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά τον 4ο 
αι. π.Χ., ενώ ο πρώτος που μελέτησε με 
συστηματικό τρόπο το φαινόμενο του 
μουσικού ρυθμού ήταν ο Αριστόξενος.

Ρυθμός απλός.
Βλέπε λ. Ρυθμών διάκρισις.

Ρυθμός δίσημος.

Ο ρυθμός, στον οποίο κάθε μέτρο 
(πους) απαρτίζεται από δύο ίσους 

χρόνους (δίσημο).

Ρυθμός κανονικός.

Ο ρυθμός των εκκλησιαστικών μελών, ο 
οποίος αποτελείται από ομοειδείς 

πόδες (βλέπε λ. Πους 2).

Ρυθμός προσωδιακός.

Ο ρυθμός που έχει ως βάση την προ
σωδία, δηλαδή τη διάκριση των συλ

λαβών σε μακρές και βραχείες. Κατά τους 
αρχαίους, μικρότερος πους* ήταν ο «πυρ
ρίχιος ή ηγεμών» υ'υ (δύο βραχείες συλλα 
βές). Διέκριναν τέσσερα γένη ποδών: το 
ιαμβικόν, το δακτυλικόν, το παιωνικόν και 
το ιωνικόν.
α) Ιαμβικόν: Περιλάμβανε τρισήμους πό
δες, όπως ήταν ο τροχαίος - 'υ, ο ίαμβος 
υ-', ο τρίβραχυς (ή χορείος) υ'υυ και ο 
συνηρημένος (συμπυκνωμένος) τρίβραχυς 
υ'-.
β) Δακτυλικόν: Περιελάμβανε τετρασήμους
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πόδες, όπως ήταν ο δάκτυλος -'υυ, ο 
ανάπαιστος υυ-', ο σπονδείος ο προκε- 
λευσματικός υ'υυυ και ο αμφίβραχυς υ'-υ. 
γ) Παιωνικόν: Περιλάμβανε πεντάσημους 
πόδες, όπως ήταν ο παίων πρώτος -'υυυ, ο 
παίων δεύτερος υ-'υυ, ο παίων τρίτος υυ- 
'υ, ο παίων τέταρτος υυυ-', ο βακχείος υ-'-, 
ο παλιμβάκχειος -'-υ, και ο αμφίμακρος -υ - 
δ) Ιωνικόν: Περιελάμβανε εξασήμους πό- 
δας, όπως ήταν ο ιωνικός του μείζονος 
υυ, ο ιωνικός από ελάσσονος υυ-'-, ο 
εξάβραχυς υ'υυυυυ, ο διτρόχαιος - υ-υ, ο 
διΐαμβος υ-'υ-, ο χορίαμβος -'υυ- και ο 
αντίσπαστος υ-'-υ.
Οκτάσημος που ήταν ο δισπόνδειος .

Ρυθμός τρίσημος.

Ο ρυθμός, στον οποίο κάθε μέτρο 
(πους) απαρτίζεται από τέσσερις 

ίσους χρόνους (τετράσημο).

Ρυθμός υποσκάζων. (Κοινώς τρίσημος ή 
κουτσός - υποσκάζω - κουτσαίνω).

Σ πάνια ρυθμική μορφή, κατά την οποία 
ένα μέλος γραμμένο σε διμερή ρυθμό 

(δίσημο) εκτελείται σε τριμερή, διπλασιά
ζοντας τη διάρκεια του πρώτου χρόνου. 
Ονομάζεται και υποσκάζων διπλός χρόνος.

Ρυθμού μεταβολή.
Βλέπε λ. Μεταβολή ρυθμού.

Ρυθμός σύμμικτος.

Ο ρυθμός των εκκλησιαστικών μελών, ο 
οποίος αποτελείται από ετεροειδείς 

πόδες (δισήμους, τρισήμους κ.λπ.).

Ρυθμός σύνθετος.
Βλέπε λ. Ρυθμών διάκρισις.

Ρυθμός τετράσημος.

Ο ρυθμός, στον οποίο κάθε μέτρο 
(πθυς) απαρτίζεται από τέσσερις 

ίσους χρόνους (τετράσημο).

Ρυθμός τονιστικός.

Ο  ρυθμός αυτός, που χρησιμοποιείται 
από τους νεώτερους, έχει ως βάση 

τον τονισμό μιας συλλαβής του ποδός και 
όχι την προσωδία, δηλαδή την μακρότητα 
και τη βραχύτητα των συλλαβών.
Ο ρυθμικός τονισμός μπορεί να συμπίπτει ή 
να μη συμπίπτει με τον γραμματικό τονισμό 
των λέξεων. Κατά τον ρυθμόν αυτόν, κάθε 
πους* αποτελείται από δύο ή τρεις συλλα
βές. Δισύλλαβοι πόδες είναι: ο τροχαίος -'υ 
και ο ίαμβος υ-'.
Τρισύλλαβοι: ο δάκτυλος - υυ, ο ανάπαι
στος υυ-' και ο αμφίβραχυς υ-'υ.

Ρυθμών διάκρισις.

Ο ρυθμός χαρακτηρίζεται από τους 
πόδες, από τους οποίους αποτελεί

ται. Είναι δηλαδή «δίσημος», όταν απαρτί
ζεται από δισήμους πόδες, «τρίσημος», 
όταν απαρτίζεται από τρισήμους πόδες, 
«τετράσημος» από τετρασήμους κ.ο.κ.
Οι ρυθμοί διακρίνονται, όπως και οι πόδες 
(μέτρα), σε απλούς και σύνθετους. «Απλός» 
είναι ο ρυθμός που αποτελείται από απλούς 
πόδες (δίσημος, τρίσημος και τετράσημος) 
και «σύνθετος» ο ρυθμός που αποτελείται 
από σύνθετους πόδες (τετράσημος, πεντά
σημος, εξάσημος, επτάσημος κ.λπ.).

Ρύσιος, Γεώργιος ( ;  - 1867).

Ι ερεύς και μουσικός, μαθητής του Συμε
ών Πέτρου του Αγιοταφίτου*. Μελοποί

ησε ύμνους και διάφορα εκκλησιαστικά 
μέλη. Υπάρχουν στο όνομά του Κοινωνικά 
και άλλα μαθήματα, που πιθανόν ανήκουν 
στον Αντώνιο τον Λαμπαδάριο*, του οποίου 
τη βιβλιοθήκη κληρονόμησε. Έψαλλε και 
ιεράτευσε επί 40 χρόνια στο Ναό των 
Αγίων Θεοδώρων στην Κωνσταντινούπολη 
όπου πέθανε από χολέρα. Είχε πολλούς 
μαθητές.
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Ρωμανός, Κωνσταντίνος ο Αναγνώστης.
(19ος αι.).

Α ναγνώστης, καταγόμενος από μεγάλη 
οικογένεια της Βορείου Ηπείρου. 

Φοίτησε στην Αθωνιάδα Σχολή*, όπου 
διδάχθηκε την βυζαντινή μουσική την 
οποία αργότερα δίδαξε στο γιό του, Σωτ. 
Ρωμάνο*.

Ρωμανός, Σωτήριος. (Κορυτσά, 1874-1924).

Ι εροψάλτης, που υπηρέτησε στο Αιτωλι- 
κό και στη συνέχεια, για πολλά χρόνια, 

στον I. Ναό Αγίου Λαζάρου Μεσολογγίου. 
Διδάχθηχε την βυζαντινή μουσική από τον 
πατέρα του, Κωνστ. Ρωμάνο* τον Αναγνώ
στη και αργότερα από τους Νικ. Κλαδευτή
ρα* και Δημ. Μοσκέτο*.

Ρωμανός ο Βατοπεδινός. (1889-1966)

Π ρωτοψάλτης στη Μονή Βατοπεδίου.
Πήγε στη Μονή το 1919 και την ίδια 

χρονιά εκάρη Μοναχός. Το κατά κόσμον 
' όνομά του ήταν Αγαθάγγελος Μάνικάς. 

Μαθήτευσε κοντά στον Πρωτοψάλτη Νικό
λαο Ζαγκλιβερινό, διετέλεσε Πρωτοψάλ
της στο Ναό της Αναστάσεως στα Ιεροσό
λυμα και μετά στο Ναό του Πρωτάτου στις 
Καρυές του Αγίου Όρους. Στη συνέχεια 
επέστρεψε στη Μονή Βατοπεδ'ίου, όπου 
υπηρέτησε ως Πρωτοψάλτης έως το τέλος 
της ζωής του, αφήνοντας πολλά ανέκδοτα 
έργα. Ο Ρωμανός ο Βατοπεδινός διακρίθη- 
κε όχι μόνο για τη φωνή του, αλλά και για 
την άρτια μουσική του παιδεία.
Σήμερα λειτουργεί Σύλλογος Ιεροψαλτών 
στην Αρναία με την προσωνυμία «Ρωμανός 
ο Βατοπεδινός».

Ρωμανός ο Μελωδός. (τέλος 5ου - αρχές 
6ου αι.)

Ο σιος Βυζαντινός υμνογράφος από τη 
Συρία, από τους μεγαλύτερους της 

Ανατολικής Εκκλησίας, ο οποίος «εδη- 
μιούργησε την θρησκευτική ποίησιν, την 
ωραιοτέραν ίσως, την μάλλον πρωτότυπον 
εκδήλωσιν του Βυζαντινού πνεύματος»

(Charles Diehl).
Προερχόμενος από εβραϊκή οικογένεια, 
έγινε Χριστιανός και χειροτονήθηκε διάκο
νος στη Βηρυττό, στην Ελληνική Σχολή της 
οποίας μορφώθηκε αποκτώντας βαθειά 
γνώση της ελληνικής γλώσσας. Στη συνέ
χεια πήγε στην Κωνσταντινούπολη, όπου 
χειροτονήθηκε πρεσβύτερος, ανερχόμε- 
νος από τότε σε ανώτερα αυλικά και 
εκκλησιαστικά αξιώματα.
Εγκαταλείποντας την αρχαία προσωδιακή 
παράδοση και ακολουθώντας την τονική και 
συλλαβική, έγραψε μερικούς από τους 
ωραιότερους ύμνους της βυζαντινής υμνο- 
γραφίας, ώστε δικαίως χαρακτηρίστηκε ως 
ο Πίνδαρος της εκκλησιαστικής μουσικής 
και ποίησης. Από τους γνωστότερους 
ύμνους του είναι ο χριστουγεννιάτικος «Η 
Παρθένος σήμερον...» και ο αναφερόμενος 
στη Δευτέρα Παρουσία «Όταν έλθης ο 
Θεός επί γης μετά δόξης...». Έγραψε 
γύρω στα 1000 κοντάκια, — μουσικό είδος 
της εκκλησιαστικής ποίησης που εισήγαγε 
ο ίδ ιο ς - από τα οποία σώθηκαν περίπου 85 
και έχουν εκδοθεί περίπου 40. Για τη 
δημιουργία των κοντακίων και των οίκων 
χρησιμοποίησε ως πηγές τις βιογραφίες 
των αγίων. Έγραψε ύμνους στις Δεσποτι- 
κές και Θεομητορικές εορτές καθώς και 
στις εορτές πολλών αγίων. Έγραψε επίσης 
τα αυτόμελα στιχηρά, που ψάλλονται στα 
προεόρτια της Γεννήσεως του Χριστού, το 
τροπάριο «Ψυχή μου, ψυχή μου, ανάστα τι 
καθεύδεις;» που ψάλλεται στον Μεγάλο 
Κανόνα και τον οποίο μιμήθηκε ο Ανδρέας 
ο Κρήτης*, κ.ά.
Η προσωπικότητα, το έργο και η γνησιότη
τα πολλών από τους ύμνους, που αποδί
δονται στο Ρωμανό, έγιναν αντικείμενα 
απασχόλησης ειδικών μελετητών. Η Εκκλη
σία μας τιμά τη μνήμη του την 1η Οκτω
βρίου.

Ρωσσικός Χορός.
Βλέπε λ. Χορός Ρωσσικός.

Ο. TOMKA: ΕΠΙΤΟΜΟ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ



Ρώσσος Ρώσσος

313

Ρώσσος, Ιωάσαφ. (19ος αι.).

Ι ερέας και μουσικός, που σπούδασε στη 
Ρουμανία, γνώστης της βυζαντινής, της 

ευρωπαϊκής και της αραβοπερσικής μουσι
κής. Ο Ιωάσαφ αναδείχθηκε ένας από τους

επιφανέστερους μουσικοδιδασκάλους της 
εποχής του, που δίδαξε στο Μουσικό 
Διδασκαλείο (ΣΤ' Πατριαρχική Σχολή) Κων
σταντινουπόλεως και ανέδειξε τους μαθη
τές του σημαντικούς μουσικούς. Ήταν 
μέλος της «Επιτροπής του 1881».





Σαββάίδης, Αργύριος. (20ός αι.).

Ι εροψάλτης, μαθητής του Θεοδ. Γεωρ- 
γιάδου*, που υπηρέτησε αρχικά στο 

Κάρντιφ (Αγγλία) και μετά στην Αθήνα.

Σαβθαΐτης, Γρηγόριος. (16ος αι ).

Μ ελοποιός, που, ανάμεσα σε άλλα, 
έγραψε το «πάσα πνοή» σε ήχο Δ

αργό.

Σάββας, Σάββας. (Νέα Τίρυνθα Ναυπλίου, 
1924 - ).

Π ρωτοψάλτης και Καθηγητής της βυ
ζαντινής μουσικής, καθώς και της 

χριστιανικής και βυζαντινής αρχαιολογίας. 
Μαθητής ακόμα του Γυμνασίου υπηρέτησε 
ως Πρωτοψάλτης στον I. Ναό Γενεσίου της 
Θεοτόκου Ναυπλίου έως το 1948 που ήλθε 
στην Αθήνα. Εδώ παρακολούθησε μαθήμα
τα βυζαντινής μουσικής στο Ελληνικό 
Ωδείο και στο Μουσικό Λύκειο Αθηνών και 
φοίτησε στη Θεολογική Σχολή του Πανε
πιστημίου ενώ συγχρόνως έψαλλε σε δια
φόρους ναούς. Μετά το τέλος των σπου
δών του μετέβη στο Παρίσι, όπου παρακο
λούθησε μαθήματα χρ ιστιανικής και 
βυζαντινής αρχαιολογίας στο Πανεπιστή
μιο της Σορβώνης, υπηρετώντας συγχρό
νως ως Πρωτοψάλτης στον Καθεδρικό Ναό 
του Αγίου Στεφάνου. Συνέχισε τις σπουδές 
του στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου, ψάλ

λοντας στον εκεί I. Ναό Μεταμορφώσεως 
του Σωτήρος και διευθύνοντας το Χορό του 
Ναού. Το 1959 μετέβη στα Ιεροσόλυμα, 
προσκεκλημένος του Πατριάρχου Ιεροσο
λύμων Βενεδίκτου, με σκοπό να κατατάξει 
αρχαιολογικώς τις Ιερές Εικόνες του Πα
τριαρχείου και να καταρτίσει βυζαντινούς 
χορούς στον Πάνσεπτο Ναό της Αναστάσε- 
ως. Το επόμενον έτος μετέβη στη Βοστώ- 
νη, όπου δίδαξε χριστιανική και βυζαντινή 
αρχαιολογία, υμνολογία και βυζαντινή μου
σική στην Θεολογική Σχολή του Τιμίου 
Σταυρού. Κατά τα 26 έτη της παραμονής 
του εκεί υπηρέτησε ως Πρωτοψάλτης στο 
Παρεκκλήσι της Σχολής και ίδρυσε την 
Βυζαντινή Χορωδία « Αγιος Ρωμανός ο 
Μελωδός». Το 1975 η αμερικανική Κυβέρ
νηση τον ετίμησε ως «εξέχοντα εκπαιδευ
τικό της Αμερικής», ενώ το 1976 το Οικου
μενικό Πατριαρχείο του απένειμε το Οφφί- 
κιο του «Άρχοντος του Οικουμενικού 
Θρόνου Κωνσταντινουπόλεως».
Έχει συγγράψει πολλά βιβλία και άρθρα 
σχετικά με την βυζαντινή μουσική και 
εξέδωσε μεγάλον αριθμό κασσετών.

Σάββας ο Ιερεύς. (19ος αι.).

Ι ερέας από το Καρλήκιοί Κεσσάνης, 
μαθητής του Χουρμουζίου του Χαρτο- 

φύλακος*. Μελοποίησε ένα ύμνο στον
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Μητροπολίτη Αίνου Γαβριήλ τον Λέσβιο, 
τον οποίο περιέλαβε ο Ιωάννης Κεΐβελης* 
στο Απάνθισμα. Ο γιος του, Γεώργιος 
Παπασάββας, ήταν μελοποιός.

Σαββίδης, Ανδρέας.

Σ ύγχρονος Πρωτοψάλτης, που υπηρέ
τησε σε πολλούς ναούς της Κωνσταν

τινουπόλεως, μεταξύ των οποίων στον 
Άγιο Νικόλαο (Τόπκαπον) και στην Αγία 
Παρασκευή θεραπειών. Σήμερα (1992) 
διαμένει στην Αθήνα.

Σαββίδης, Κώστας. (20ός αι.).

Μ ουσικός - Πρωτοψάλτης I. Ναού 
Αγίου Δημητρίου Λευκωσίας, π.σ.δ.α.

Σαββίδης, Παρασκευάς. (περ. 1850 - ;).

Κ ύπριος Ιεροψάλτης, μαθητής του Φω
τίου* εκ Λευκονοίκου και του Περ. 

Κισσονέργη*. Εκτελούσε μαθήματα κατά το 
αρχαίο εκκλησιαστικό ύφος.

Σαββίδης, Περικλής. (1896 - ; )

Α ρχών Πρωτοψάλτης από τη Λάρνακα 
Κύπρου, μαθητής του Κλ. Μεσολογγί- 

τη* και του Στυλ. Χουρμουζίου*. Μετά την 
αποφοίτηση του από το Παγκύπριο Ιεροδι
δασκαλείο (1917), υπηρέτη'σε ως Πρωτο
ψάλτης στους Μητροπολιτικούς Ναούς 
Κιτίου και Πάφου. Το 1920 ήλθε στην 
Αθήνα και φοίτησε στο «Ωδείο Αθηνών», 
ψάλλοντας συγχρόνως ως αριστερός Ιε
ροψάλτης του I. Σακελλαρίδη* στην Αγία 
Ειρήνη. Μετά το τέλος των σπουδών του, 
το 1925, εκλήθη από τον Πατριάρχη Αλε
ξανδρείας, Μελέτιο, και υπηρέτησε επί 
τριακονταετία ως Πρωτοψάλτης στον I. 
Ναό Αγίου Σάββα του Ηγιασμένου στην 
Αλεξάνδρεια και στον I. Ναό Αγίου Νικολά
ου στο Κάιρο. Το 1956 αποχώρησε για 
λόγους υγείας. Ο Πατριάρχης Αλεξαν
δρείας Χριστόφορος, λαμβάνοντας υπ' 
όψη τη μακρά και ευδόκιμη υπηρεσία του 
Σαββίδη στην Εκκλησία, του απένειμε το 
Οφφίκιο του «Άρχοντος Πρωτοψάλτου της

Πατριαρχικής Εκκλησίας».

Σαββόπουλος, Κωνσταντίνος. ( ; 1882).

Α Δομέστικος (1871) της Μεγάλης Εκ
κλησίας και μελουργός από τις Σα

ράντα Εκκλησίες της Θράκης, μαθητής του 
Στέφανου Μωυσιάδη*. Διετέλεσε Πρωτο
ψάλτης της Ιεράς Μητροπόλεως Κρήτης. 
Δίδαξε μουσική στην Ιερατική Σχολή Κων
σταντινουπόλεως και το 1881 εξέδωσε τον 
«Κανόνα της Μ. Πέμπτης», του οποίου 
προτάσσεται το «Κύριε η εν πολλαίς 
αμαρτίαις», προσθέτοντας και τις Καταβα- 
σίες «Ανοίξω το στόμα μου».
Ανέκδοτο έμεινε το έργο του «Αργόν και 
Σύντομον Αναστασιματάριον», σύμφωνα με 
το ύφος της Μεγάλης Εκκλησίας, με 
παράρτημα που περιείχε Καταβασίες. Ο 
Σαββόπουλος ανέδειξε πολλούς ιεροψάλ
τες.

Σαβινόπουλος, Σίμος. (20ός αι.).

Α ναφέρεται (1953) ως Πρωτοψάλτης 
του Μητροπολιτικού Ναού Αγρίνιου, 

π.σ.δ.α.

Σακελλαρίδης, Αθανάσιος. (19ος αι.).

Κ αθηγητής της βυζαντινής μουσικής 
στη Ριζάρειο Σχολή, που σπούδασε 

και στη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών, π.σ.δ.

Σακελλαρίδης, Ιωάννης. (Λιτόχωρο Μακε
δονίας, 1853 - Αθήνα, 1938).

Μ εγάλη μορφή στην ιστορία της 
Νεοελληνικής μουσικής, υμνωδός, 

όπως ο ίδιος υπογράφει. Σπούδασε πρώτα 
στη Θεσσαλονίκη την παραδοσιακή βυζαν
τινή μουσική, κοντά στον ιερέα Θεόδωρο 
Μαντζουράνη.
Στη συνέχεια ήρθε στην Αθήνα και σπού
δασε στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπι
στημίου, ενώ συγχρόνως έπαιρνε μαθήμα
τα ευρωπαϊκής μουσικής από τον Γεράσιμο 
Μαντζαβίνο*. Αργότερα διδάχθηκε την 
εκκλησιαστική μουσική από τον διακεκρι-
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μένο μουσικοδιδαοκάλο Ιούλιο Έννιγκ. 
Μεταρρυθμιστής της εκκλησιαστικής μου
σικής, ο Ιωάννης Σακελλαρίδης, θεωρείται 
μια από τις μεγαλύτερες φυσιογνωμίες 
ιεροψαλτών του αιώνα μας. Όταν κάποτε 
ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χρυσόστομος* 
Παπαδόπουλος, τον ερώτησε, τί χρειάζε
ται ένας ψάλτης, για να εκτελεί σωστά τη 
μουσική του, ο Σακελλαρίδης απάντησε: 
«Τρία πράγματα χρειάζονται: φωνή, φωνή, 
φωνή!».
Κατά τη θητεία του στην Αγία Ειρήνη 
Αθηνών (Αιόλου) συνδέθηκε με τον δια
πρεπή μουσικό και Επίσκοπο Ζακύνθου 
Διονύσιο Λάτα* και άρχισε την απλοποί
ηση της βυζαντινής μουσικής. Εναρμόνισε, 
χωρίς ακρότητες, κατά το δίφωνο και 
τρίφωνο σύστημα πάρα πολλούς ύμνους. 
Το νέο σύστημα που εισήγαγέ δεν επιδο
κιμάστηκε αρχικά από την Εκκλησία, ενώ ο 
Μουσικός Σύλλογος Αθηνών κάλεσε από 
την Κωνσταντινούπολη τον Κωνσταντίνο 
Ψάχο*, ο οποίος ίδρυσε Σχολή για την 
καταπολέμηση του Σακελλαρίδη που ήδη 
είχε επιβληθεί. Ωστόσο το έργο του 
Σακελλαρίδη -δεκτό  με ευμένεια από το 
ευρύ κ ο ιν ό - υποστηρίχθηκε από το Πανε
πιστήμιο Αθηνών και από τους πάρα πολ
λούς μαθητές του στη Ριζάρειο, στο Αρσά
κειο, στο Αμαλίειο, οτη Σχολή Νηπιαγωγών 
και στο Εθνικό Ωδείο Αθηνών, όπου δ ιετέ-. 
λεσε για χρόνια Καθηγητής.
Με βυζαντινή σημειογραφία γνωστά έργα 
του είναι: Χρηστομάθεια, /. Υμνωδία, Αγιο
πολίτης, Τριώδιο, Πεντηκοστάριο, Μ. Εβδο
μάδα, Ακάθιστος Ύμνος κ.λπ. ενώ με 
ευρωπαϊκή σημειογραφία τα χορικά της 
Αντιγόνης, ο Τυρταίος κ.λπ.
Μετά το θάνατό του, κύριος διάδοχος και 
συνεχιστής του συστήματος του ήταν ο 
Σπύρος Καψάσκης*, ο οποίος μετέγραψε 
σημαντικό μέρος του έργου του Σακελλα
ρίδη στην ευρωπαϊκή μουσική, ενώ μετά το 
θάνατο του Καψάσκη οι μαθητές του 
σήμερα συνεχίζουν να εκτελούν, σε πολ
λούς ναούς της χώρας μας, το σύστημα

Σακελλαρίδη και να το διαδίδουν με 
δίσκους και κασσέτες.

Σακελλαρίδης, Κωνσταντίνος. (1839-1890).

Σ ημαντικός μουσικός, που σπούδασε 
στο Πανεπιστήμιο Αθηνών φιλολογία 

και ιατρική. Έγραψε το θεωρητικό Κλεις 
της Εκκλησιατικής Μουσικής, στο οποίο 
αποδεικνύει ότι η βυζαντινή μουσική πηγά
ζει από την αρχαία ελληνική. Το 1890, 
εξέδωσε το Αναστασιματάριο του Πέτρου 
του Πελοποννησίου*. Ανέδειξε ικανούς 
ιεροψάλτες.

Σακελλαρίου, Αναστάσιος, (περ. 1911
1985).

Π ρωτοψάλτης στον Μητροπολιτικό 
Ναό Αγίας Επισκέψεως Τρικάλων, 

μαθητής του Δημ. Σύλλα*. Διετέλεσε διευ
θυντής της συσταθείσης το 1939 Σχολής 
Βυζαντινής Μουσικής Τρικάλων.

Σακελλαρίου, Βασίλειος.

Σ ύγχρονος Ιεροψάλτης στον I. Ναό 
Κοιμήσεως της Θεοτόκου Redfern 

Σύδνεϋ (Αυστραλίας). Γνώστης της βυζαν
τινής μουσικής και καλός εκτελεστής του 
αρχαίου ύφους, π.σ.δ.α.

Σακελλαρίου, Θεόδωρος.

Σ ύγχρονος Πρωτοψάλτης στον I. Ναό 
Αγίου Μάρκου του Ευγενικού Αθηνών. 

Καθηγητής βυζαντινής μουσικής και Ανω- 
τέρων Θεωρητικών στο Ελληνικό Ωδείο 
Αθηνών.

Σσκέλλιος (και Σακελλίων).

Ε κκλησιαστικό αξίωμα που είχε κυρίως 
ο ιερέας ή ο διάκονος, ο οποίος 

επόπτευε την επισκοπική φυλακή (σακέλ- 
λη) σε γυναικεία μοναστήρια. Χρέος του 
επίσης η επίβλεψη των εκκλησιαστικών 
σκευών και η παρακολούθηση της συμπε
ριφοράς των κληρικών.

Σακκίδης, Σταύρος. (20ός αι.).

Π ρωτοψάλτης, καταγόμενος από την 
Προύσσα, που υπηρέτησε για πολλά
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χρόνια στον I. Ναό Αγίου Νικολάου Πει
ραιώς (Λιμεναρχείου).

Σαλαμάνης, Αθανάσιος.

Σ ύγχρονος Πρωτοψάλτης στην Κομο
τηνή, Πρόεδρος του Συνδέσμου Ιερο

ψαλτών Θράκης και Χοράρχης της Χορω
δίας του, καθώς και της Χορωδίας του 
Συλλόγου Φίλων Βυζαντινής Μουσικής 
Κομοτηνής. Καθηγητής στη Σχολή Βυζαντι
νής Μουσικής I. Μητροπόλεως Μαρωνείας 
και Κομοτηνής.

Σάλπιγγα.

Α ερόφωνο* μουσικό όργανο, στο σχή
μα περίπου της τρομπέτας, αλλά 
χωρίς ανοίγματα και επομένως ικανό να 

παράγει τους φυσικούς μόνον τόνους. 
Σώζονται πολλές αγιογραφίες, που μαρτυ
ρούν την ύπαρξή της στους βυζαντινούς 
χρόνους. Ανάμεσα σ' αυτές είναι «Οι επτά 
σάλπιγγες της Αποκαλύψεως» (Πίφερες) 
στη Μονή Διονυσίου του Αγίου Όρους και 
Σάλπιγγες σε διάφορα σχήματα που παί
ζονται από αγγέλους, στη Φανερωμένη της 
Σαλαμίνας.

Σαλτάρης, Νικόλαος I.

Σ ύγχρονος μουσικολόγος. Δίδαξε στο 
«Φροντιστήριο Βυζαντινής Εκκλησια

στικής Μουσικής»* του «Συλλόγου Φίλων 
Βυζαντινής Μουσικής»*, όπου και διετέλε- 
σε Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 
(23.10.1949 - 3.2.1951). Ανάμεσα στις εργα
σίες του περιλαμβάνονται και εκείνες «Για 
τα "κρατήματα ή τερερέμ" της Βυζαντινής 
Μουσικής».

Σαμαλτάνος, Κωνσταντίνος. (19ος αι.).

Π ρωτοψάλτης από τη Σάμο, που ανα
φέρεται ότι υπηρέτησε στον Καθεδρι

κό Ναό Βροντάδου Χίου κατά το διάστημα 
1858-1860. π.σ.δ.α.

Σαμουηλίδης, Κωνσταντίνος. (19ος αι ).

Π ρωτοψάλτης Αίνου, ο οποίος διαδέ
χθηκε τον πατέρα του και συγχρόνως

δάσκαλό του, Σαμουήλ Σαμουηλίδη*. π.σ.δ.

Σαμουηλίδης, Σαμουήλ. (19ος αι.).

Π ρωτοψάλτης Αίνου και μουσικοδιδά
σκαλος. Συνεχιστής του έργου του, ο 

γιός του, Κωνστ. Σαμουηλίδης*. π.σ.δ.

Σθορώνος, Νικόλαος. (19ος - 20ός αι.).

Α ναφέρεται ως Πρωτοψάλτης (1888) 
στον I. Ναό Αγίου Γεωργίου Εδιρνέ- 

καπου (Κωνσταντινούπολη), π.σ.δ.

Σγουρόπουλος, Δούκας Ιωάννης.
Βλέπε λ. Δούκας, Ιωάννης Σγουρόπουλος.

Σεβαστόπουλος, Θεωνάς.

Σ ύγχρονος Πρωτοψάλτης I. Ναού 
Αγίου Δημητρίου St. Marys, μαθητής 

του X. Ταλιαδώρου*, πτυχιούχος της Σχο
λής Βυζαντινής Μουσικής Θεσσαλονίκης, 
π.σ.δ.α.

Σεβήρος, Γαβριήλ. (1541-1616).

Μ ητροπολίτης Φιλαδέλφειας, λόγιος, 
. συγγραφέας και κάτοχος της βυζα

ντινής μουσικής. Στην Κρήτη έλαβε την 
πρώτη του παιδεία και αργότερα σπούδασε 
στην Πάντοβα της Ιταλίας. Το 1577 χειρο
τονήθηκε Αρχιεπίσκοπος Φιλαδέλφειας. 
Δεν εγκαταστάθηκε όμως στην έδρα του 
αλλά στην Βενετία, ως θρησκευτικός ηγέ
της των ορθοδόξων κοινοτήτων της Β. 
Ιταλίας και της Δαλματίας. Από τότε και 
έως το τέλος του 18ου αιώνα, οι μητροπο
λίτες Φιλαδέλφειας είχαν έδρα την Βενε
τία. Ο Γαβριήλ Σεβήρος συνέβαλε πολύ 
στην οργάνωση της πολυάνθρωπης ελλη
νικής κοινότητας της Βενετίας, που κατά 
την εποχή της Τουρκοκρατίας, ήταν το 
σημαντικότερο, μετά την Κωνσταντινούπο
λη, πνευματικό κέντρο του Ελληνισμού. 
Όλα του τα έργα είναι θεολογικά και 
αναφέρονται στις σχέσεις της Ανατολικής 
με τη Δυτική Εκκλησία.
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Σεγκάλας, Ιωάννης.

Σ ύγχρονος Πωτοψάλτης από την Κων
σταντινούπολη, όπου έψαλλε σε αρκε

τούς ναούς και μετείχε στη Μεγάλη Χορω
δία υπό τον Θρ. Στανίτσα*. Σήμερα (1992) 
διαμένει στην Αθήνα.

Σείσμα.
Βλέπε λ. Χαρακτήρες (ποιότητος).

Σείστρον.
Βλέπε λ. Ντέφι.

Σεμινάριο Βυζαντινής Εκκλησιαστικής 
Μουσικής.

Λ ειτουργεί από το 1986, οτο πλαίσιο 
της «Πνευματικής Διακονίας», στην I. 

Μητρόπολη Χίου, με σκοπό την επιμόρφω
ση Κληρικών και Ιεροψαλτών πάνω σε 
μουσικά θέματα.

Σέρβος, Νικόλαος. (Αιτωλικό, 1910-1982).

Ι εροψάλτης, μαθητής του Δημ. Κορδο- 
ρούμπα* και του Γεωργ. Λεονάρδου*. 

Υπηρέτησε στους I. Ναούς Αγίου Δημη- 
τρίου, Παναγίας, και Παμμεγίστων Ταξιαρ
χών.

Σέργιος Μητροπολίτης Γρεβενών. (Πει
ραιάς, 1934 - ).

Κ ατά κόσμον Αντώνιος Σιγάλας. Σπού
δασε θεολογία. Ανάμεσα στα έργα της 

ποιμαντικής και γενικώς εκκλησιαστικής 
του δράστηριότητος, περιλαμβάνονται και 
οι εκδόσεις των Ιερών Ακολουθιών του 
Οσίου Νικάνορος και του Οσίου Δημητρίου 
του Νέου του εκ Σαμαρίνης Γρεβενών, που 
αποτελούν σημαντική συμβολή στο πεδίο 
των Λειτουργικών μελετών.

Σέργιος ο Αγιοπολίτης. (9ος αι.)

Μ οναχός και υμνογράφος με τα χα
ρακτηριστικά που διακρίνουν το Πα

τριαρχείο Ιεροσολύμων. Πολλά εκκλησια
στικά του άσματα «πέρασαν» στα Μηναία. 
Από τα έργα του ξεχωρίζουν τα στιχηρά

του Μεγάλου Εσπερινού και το δοξαστικό 
της λιτής και των αποστίχων της Γεννήσε- 
ως της Θεοτόκου, το δοξαστικό των απο
στίχων των μεθεόρτων της ιδίας εορτής, το 
στιχηρό των αποστίχων των Εισοδίων κ.ά..

Σέργιος ο Κωνσταντινουπόλεως. (6ος-7ος 
αι.).

Π ατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως 
(610-638), από τη Συρία, πολύτιμος 

βοηθός του αυτοκράτορα Ηρακλείου στον 
θρησκευτικό και στον πολιτικό τομέα και 
μάλιστα σε μια εποχή ιδιαίτερα κρίσιμη για 
την Κωνσταντινούπολη.
Στη θρησκευτική σύγκρουση μεταξύ ορθο
δόξων και μονοφυσιτών, ο Σέργιος αντιμε
τωπίζει το μονοφυσιτισμό χωρίς φανατισμό 
αλλά με τη διορατικότητα του πολιτικού. 
Για να συμβιβάσει τα δύο ρεύματα συντάσ
σει την Έκθεση (634), όπου προβάλλει τη 
θεωρία της υπάρξεως δύο φύσεων αλλά 
μιας ενεργείας και θελήσεως του Χριστού. 
Η συμβιβαστική αυτή λύση -π ο υ  δημιούρ
γησε ισχυρές αντιδράσεις, ιδιαίτερα του 
Σωφρονίου* -  όχι μόνον δεν συμβίβασε τις 
δύο ανΤιμαχόμενες παρατάξεις, αλλά δη
μιούργησε νέα αίρεση, τον μονοθελημα- 
τισμό.
Στον Πατριάρχη Σέργιο αποδίδουν ορισμέ
νοι τον Ακάθιστο Ύμνο*.

Σέργιου, Στέφανος. (19ος αι ).

Π ρωτοψάλτης στην Ευαγγελίστρια της 
Τήνου, μαθητής των τριών διδασκά

λων της νέας μεθόδου της παρασημαντι- 
κής, Γρηγορίου Λευίτου*, Χρυσάνθου 
Προύσσης* και Χουρμουζίου του Χαρτοφύ- 
λακος*. Πριν από την Τήνο έψαλλε στην 
Κωνσταντινούπολη και στη Σύρο.

Σέρστομπιτ, Τζων (John Scherctobit). (Α-
δελαΐδα Ν. Αυστραλίας, 1958 -) .

Ι εροψάλτης, που υπηρέτησε σε διαφό
ρους ναούς της Αδελαΐδος. Σπούδασε
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την βυζαντινή μουσική κοντά στον Ηλία 
Φραγγούλη*. Γεννημένος από Ρώσσο πα
τέρα και Ελληνίδα μητέρα, ψάλλει όταν 
είναι ανάγκη και στην αγγλική γλώσσα. 
Τελευταία άρχισε μια προσπάθεια μελοποι- 
ήσεως στην αγγλική γλώσσα.

Σημαδόφωνον.

Ο νομασία του «φθόγγου» της βυζαντι
νής μουσικής.

Σήμαντρον.

Ι διόφωνο* μουσικό όργανο, μάλλον ηχη
τικό αντικείμενο, που χρησιμοποιείται 

αντί για καμπάνα, στα μοναστήρια και σε 
εξωκκλήσια. Το σήμαντρο ή σημαντήριον ή 
σημαντήρι είναι μια μακρόστενη σανίδα ή 
ένα έλασμα και ανάλογα με το υλικό, το 
μέγεθος, τον τρόπο που κρατιέται ή το 
λόγο για τον οποίο χρησιμοποιείται, έχει 
διάφορες ονομασίες: ξυλοσήμαντρο, ξύλο, 
ιερό ξύλο, ξύλο αθροίσψο, χειροοήμαντρο 
ή μ α κρ ά ν σήμαντρο  ή μ ικ ρ ό ν  ξύλο, 
μεγασήμαντρον  ή σήμαντρον μέγα  ή 
κόπανος ή τάλαντον, σήμαντρον σιδηρούν 
ή αγιοσίδερο  ή σίδερο, αψυπνιστήριον 
σήμαντρον ή εξυπνιαστικόν σφυρίον (για 
να ξυπνήσουν οι μοναχοί), συνακτήριον 
σήμαντρον (για να συγκεντρωθούν στην 
εκκλησία), τραπεζικόν ξύλον ή ξύλον της 
βρώσεως (κάλεσμα για φαγητό).
Τα ξύλινα σήμαντρα είναι είτε φορητά είτε 
μόνιμα κρεμασμένα, ενώ τα σιδερένια είναι 
πάντα μόνιμα κρεμασμένα.
Ο ήχος τους είναι γενικά ακαθόριστης 
τονικής οξύτητας ενώ ο ρυθμός στο χτύ
πημα του σήμαντρου είναι απλός, συνήθως 
τροχαίος ή ίαμβος.

Σημεία εκφωνητικά.

Τ α σημεία τα οποία δείχνουν τρόπο 
μουσικής απαγγελίας ή εκφώνου ανα- 

γνώσεως. Φαίνεται ότι προήλθαν από τα 
γραμματικά σημεία της προσωδίας (μακρόν 
- βραχύ), που επινοήθηκαν πιθανόν κατά

τον 3ο αιώνα π.Χ. Βλέπε Χαρακτήρες 
(ποσότητος).

Σημεία μαρτυρικά.

Δ ιακριτικά σημεία, συνενωμένα με τα 
αρχικά γράμματα των ονομάτων των 

φθόγγων κάθε γένους. Και ενώ τα γράμμα
τα των φθόγγων είναι τα αυτά σε κάθε 
γένος, τα μαρτυρικά σημεία διαφέρουν 
ανάλογα με το γένος. Βλέπε λ. Μαρτυρίαι.

Σημεία ποιότητας.
Βλέπε Χαρακτήρες (ποιότητος).

Σημεία τονιστικά.

Η Βαρεία* και το Ψηφιστόν* ή Οξεία, 
που προήλθαν πιθανότατα από τα δύο 

τονικά σημεία της ελληνικής γλώσσας, τη 
βαρεία και την οξεία.

Σημεία τροπικά.
Βλέπε λ. Χαρακτήρες (ποιότητος).

Σημεία χρονικά.
Βλέπε λ. Χαρακτήρες (χρόνου).

Σημειογραφία.
Το ίδιο με την Παρασημαντική*.

Σημείον.

Σ τη μουσική, σημείο μουσικής γραφής. 
Βλέπε λ. Παρασημαντική.

Σιαμούρης, Γεώργιος. (Σούρπη Αλμυρού, 
1935 -) .

Π ρωτοψάλτης στον I. Ναό Αγίου Αθα
νασίου Πλατάνου Αλμυρού, π.σ.δ.α.

Σιγάλας, Αντώνιος, (περ. 1804 - τέλος του 
19ου αι.).

Μ ουσικός από τη Θήρα, που σπούδασε 
στην Πατριαρχική Μουσική Σχολή 

(Κωνσταντινουπόλεως) και τελειοποίησε 
τις σπουδές του κοντά στον Χουρμούζιο 
τον Χαρτοφύλακα*. Μελοποίησε σύντομα
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Ανοιξαντάρια, που τα δημοσίευσε ο Θεό
δωρος Φωκαεύς*, και πολυάριθμα ακόμα 
εκκλησιαστικά άσματα, τα οποία, μαζί με 
μαθήματα άλλων διδασκάλων, συνάθροισε 
σε 14 τόμους.
Έγραφε κατά καιρούς μουσικά άρθρα σε 
εφημερίδες, ιδιαιτέρως στην εφημερίδα 
«Θήρα», της πατρίδας του, και από τη 
νεαρή του ηλικία έως το θάνατό του (90 
περίπου ετών) δεν έπαψε να ψάλλει, χωρίς 
αμοιβή, στην εκκλησία και να διδάσκει, 
επίσης δωρεάν, σε φιλόμουσους.

Σιγηρός, Ανδρέας. (περ. 1280 - μέσα 14ου 
αι.).

Π ρωτοψάλτης της Μεγάλης του Χρι
στού Εκκλησίας και μελοποιός. Από 

τα έργα του σώζονται ένα χερουβικό (ήχος 
Α), δύο κοινωνικά, και ένα πασαπνοάριο με 
κείμενο: «Πάσα πνοή αινεσάτω τον Κύριον 
αινείτε αυτόν ήλιος και σελήνη αινείτε 
αυτόν πάντα τα άστρα και το φως». Ο 
Σιγηρός, εκτός από τους κώδικες ΕΒΕ 
2458, 2500, 2454, 2456, 2061 και 2401, 
αναφέρεται και στα νεώτερα χειρόγραφα 
με την βυζαντινή παραση μαντική.

Σιγούνης, Κωνσταντίνος. (20ός αι.).

Ι εροψάλτης, που υπηρέτησε στον I. Ναό 
της Παναγίας του Πέραν στην Κωνσταν

τινούπολη. Το 1964 ήλθε στην Αθήνα, 
συνεχίζοντας να ψάλλει στα αναλόγια 
συμπολιτών του Πρωτοψαλτών και στις 
Χορωδίες τους, καθώς και στη Χορωδία 
του Νέου Κύκλου Κωνσταντινουπολιτών.

Σιδέρης, Αθανάσιος. (Παιανία, 20ός αι.).

Δ ημοδιδάσκαλος, Ιεροψάλτης, λάτρης 
και μεταλαμπαδευτής της εκκλησια

στικής υμνογραφίας σε γενιές μαθητών 
του. Σπούδασε στη Ριζάρειο Εκκλησιαστι
κή Σχολή Αθηνών. Δομέστικος στα δεξιά 
Αναλόγια των I. Ναών Γεννήσεως Χριστού 
(πρώην Μητροπολιτικός) και Ζωοδόχου 
Πηγής Παιανίας.

Σιδέρης, Αριστείδης. (Μεταλλείον, Μεσου- 
διέ Πόντου, 1905 - ) .

Ι εροψάλτης στους I. Ναούς Αγίας Τριά- 
δος Canton (Οχάιο, Η.Π.Α.), Δεκαπέντε 

Μαρτύρων Κιλκίς και Αγίας Παρασκευής 
Hintigton (Ν. Υόρκης). Μαθήτευσε αρχικά 
κοντά στον πατέρα του, Θεόδωρο Σιδέρη, 
εμπειρικό Ιεροψάλτη των I. Ναών Κοιμήσε
ως Θεοτόκου και Αγίου Κωνσταντίνου 
Μεσουδιέ (Μελανθίας, Ν. Σεβαστείας, Πόν
του), και αργότερα διδάχθηκε την βυζαν
τινή μουσική από τους Στέφανο Γεωργιά- 
δη*, Αχιλλέα Φυτανίδη* και Παναγιώτη 
Στεφανίδη*. Στην Ιεροψαλτική ακολούθη
σε το «Πατριαρχικόν Ύφος»* εκφράάεως. 
Έγραψε Αναλαμπές εις  τα παρελθόντα 
μιας χαμένης πατρίδος (απέσπασε συγχα
ρητήρια επιστολή -1982- του Πατριάρχη 
Δημητρίου) και ασχολήθηκε με τη νεώτερη 
και σύγχρονη εκκλησιαστική ιστορία του 
Κιλκίς. Το 1984, ο Σύλλογος Ιεροψαλτών 
Κιλκίς «Πέτρος ο Γλυκύς», δια του Μητρο
πολίτου Αμβροσίου, του απένειμε Τιμητική 
Διάκριση μετά Χρυσού Σταυρού του I. 
Προσκυνήματος Παναγίας Γουμενίσσης.

Σιδέρης -  Παπαγιάννης, Βασίλειος. (Παια- 
νία).

Σ ύγχρονος Ιεροψάλτης, διετελέσας 
Πρωτοψάλτης στους I. Ναούς Γεννή

σεως Χριστού (πρώην Μητροπολιτικός) και 
Μητροπολιτικό της Ζωοδόχου Πηγής Παια- 
νίας. Γιός του Φ. Σιδέρη* - Παπαγιάννη. 
Σπούδασε στην Εκκλησιαστική Ιερατική 
Σχολή της Άρτας, επί αρχιερατείας εκεί, 
του σημερινού Αρχιεπισκόπου Σεραφείμ.

Σιδέρης -  Παπαγιάννης Φίλιππος. (Παια- 
νίας, 19ος αι.-1961).

Π ρωτοψάλτης του I. Ναού Ζωοδόχου 
Πηγής (Μητροπολιτικός) Παιανίας. 

Γόνος ιερατικής οικογένειας (γιός του 
Οικονόμου, παπα Γιάννη Σιδέρη, 1849-
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1946) καλλιεργήθηκε στα εκκλησιαστικά 
γράμματα και στην ψαλτική, σε ένα καλλί
φωνο και ιδιότυπα εκφραστικό λειτουργό 
του Αναλογίου.

Σιδηρόπουλος, Νικόλαος. (1931 - ).

Ι εροψάλτης στον Μητροπολιτικό Ναό 
Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Αμφίσσης, 

από το 1960, με προϋπηρεσία στους I. 
Ναούς Αγίου Δημητρίου και Κέντρου 
Εκπαιδεύσεως Σκαραμαγκά και Αγίου Νι
κολάου Βασιλικού Ναυστάθμου (1955
1957), στον I. Ναό Μεταμορφώσεως του 
Σωτήρος Ιτέας (1959) και κατά μικρά 
διαστήματα σε ναούς της περιφέρειας 
Αμφίσσης. Έλαβε τα πρώτα μαθήματα 
βυζαντινής μουσικής σε ηλικία 13 ετών 
από τον Νικ. Βλαχόπουλο* (1945) και 
αργότερα από τους Τιμ. Μιχαηλίδη* και 
Αλέξ. Μαργαριτόπουλο*. Ολοκλήρωσε τις 
σπουδές του στο Ελληνικό Ωδείο Αθηνών, 
στην τάξη του Καθηγητού βυζαντινής μου
σικής Θεοδ. Χατζηθεοδώρου*, λαμβάνον- 
τας το πτυχίο του το 1957. Δίδαξε την 
βυζαντινή μουσική στην Ν.Ε.Λ.Ε.

Σικαμενίδης, Βασίλειος. ( Αλλη Μεριά Βό
λου 1936 - ).

Π ρωτοψάλτης στον I. Ναό Αγίου Αθα
νασίου Αλλης Μεριάς, πτυχιούχος 

της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της I. 
Μητροπόλεως Δημητριάδος (μαθητής του 
Μ. Χατζημάρκου*).

Σικελιανού - Πάλμερ, Εύα. (20ός αι.).

Α μερικανίδα, σύζυγος του Αγγέλου 
Σικελιανού. Καθηγήτρια στο «Ωδείο 

Εθνικής Μουσικής»* (1919-1922) του Κ. 
Ψάχου*, του οποίου υπήρξε η σημαντικό
τερη χρηματοδότρια πολλών εκδόσεών του 
(π.χ. της Παρασημαντικής της Βυζαντινής 
Μουσικής) και κυρίως του Παναρμόνιου*. 
Με τον Αγγελο Σικελιανό οργάνωσε τις 
Δελφικές γιορτές το 1927 και το 1930 από 
τις οποίες χρηματοδότησε τις πρώτες.
Στις Γιορτές του 1927, παρουσιάστηκε ο

Προμηθέας Δεσμώτης του Αισχύλου, σε 
σκηνοθεσία, Χορογραφία και Ενδυμασία 
Εύας Σικελιανού και μουική Κ. Ψάχου. Οι 
αντιλήψεις που κυριάρχησαν στην παρά
σταση βασίζονται σε στοιχεία που ζούσαν 
στην εθνική παράδοση και ταυτίζονταν με 
τη λειτουργία του αρχαίου δράματος: τα 
χορικά ήταν στηριγμένα στο Βυζαντινό 
Μέλος και η κίνηση του χορού ήταν 
εμπνευσμένη από τα αρχαία αγγεία. Οι 
υποκριτές τέλος και ο χορός ήταν ντυμέ
νοι με υφαντά από τον αργαλειό της Εύας 
Σικελιανού προσαρμοσμένα στις απαιτή
σεις της παραστάσεως.
Οι Γιορτές περιλαμβάνανε επίσης και 
πρόγραμμα Χορωδιακής Βυζαντινής Εκ
κλησιαστικής Μουσικής.
Η ιδέα που ενέπνευε της Δελφικές Γιορτές 
ήταν η ελληνική συνέχεια από τους αρ
χαίους χρόνους στο Βυζάντιο και στη 
σύγχρονη λαϊκή δημοτική έκφραση. Ιδέα 
που χρόνια ωρίμαζε στη συνείδηση του 
Σικελιανού και που βρήκε ανταπόκριση 
στην ευαισθησία της Εύας.

Σίλβεστρος ο Κυκκώτης. (18ος - 19ος αι ).

Ι ερομόναχος στη Μονή Κύκκου της 
Κύπρου, έξοχος «εξηγητής» μουσικός 

και γραφέας μουσικών βιβλίων, για τον 
οποίο δεν έχουμε άλλες πληροφορίες 
εκτός από αυτές που σχετίζονται με τις 
προαναφερόμενες ιδιότητές του. Από όλες 
τις ενδείξεις, είναι σχεδόν βέβαιο ότι ο 
Σίλβεστρος υπήρξε μαθητής του Πέτρου 
του Βυζαντίου* (του Φυγάδος), άποψη που 
ενισχύεται από το γεγονός ότι ο Σίλβε
στρος παραθέτει στα χειρόγραφά του, κατά 
ειδική προτίμηση, πάρα πολλά έργα του 
Πέτρου του Βυζαντίου τον οποίο μιμείται 
στις «εξηγήσεις». Στον κώδικα Κύκκου 
αριθμ. 23 υπάρχουν οι συνθέσεις του 
« Αγιος Άγιος...» και «Σε υμνούμεν...» 
Στον κώδικα του Αγίου Νεοφύτου αριθμ. 6 
πάνω στη σύνθεση του Σιλβέστρου έχει 
τοποθετηθεί το σημείωμα: «Τα παρόντα 
ψάλλονται τω Μεγάλω Σαββάτω εκ των 
παλαιών εξηγηθέντα παρά του αμαθούς 
Σιλβέστρου εν της Κύκκου Μονή».

Ο. ΤΟΛΙΚΑ: ΕΠΙΤΟΜΟ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
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Σιμιτζής, Σττύρος. (Στενή Εύβοιας, 1938 -).

Π ρωτοψάλτης στον I. Ναό Αγίου 
Νικολάου Χαλκίδος και Καθηγητής 

της βυζαντινής μουσικής. Γιος και έγγο- 
νος ιερέων, σπούδασε στο Ανώτερο Εκ
κλησιαστικό Φροντιστήριο της Ριζαρείου 
Σχολής και στη συνέχεια στο Ωδείο του 
Πειράίκού Συνδέσμου, από όπου έλαβε 
δίπλωμα μουσικοδιδασκάλου και Ανωτέ- 
ρων θεωρητικών ευρωπαϊκής μουσικής. 
Δάσκαλοί του στην βυζαντινή μουσική 
ήταν οι Ιωάννης Μαργαζιώτης*, Ν. Καρυτ- 
σιώτης και Γ. Δήμου. Το διάστημα 1968
1971, ήταν Καθηγητής βυζαντινής μουσικής 
στο Ανώτερο Εκκλησιαστικό Φροντιστήριο 
Κατερίνης και στη συνέχεια διορίσθηκε 
Καθηγητής Ωδικής στη Μέση Εκπαίδευση. 
Επίσης, διδάσκει από το 1973 βυζαντινή 
μουσική στο Ωδείο Χαλκίδος (Π. Κωτσό- 
πουλου) και διευθύνει Βυζαντινό Χορό 
αποτελούμενο από σπουδαστές της Σχο
λής και Ιεροψάλτες του Συλλόγου Ιερο
ψαλτών Εύβοιας.

Σίμος, Ιωάννης. (Μυτιλήνη, 1956 - ).

Κ αθηγητής μουσικής στη Ριζάρειο 
Εκκλησιαστική Σχολή και Πρωτοψάλ

της στον I. Ναό της Σχολής. Μετά τη 
φοίτησή του στην Πατμιάδα Εκκλησιαστική 
Σχολή, σπούδασε στην Ανωτέρα Εκκλησια
στική Σχολή Αθηνών και στην Μαράσλειο 
Παιδαγωγική Ακαδημία. Σπούδασε επίσης 
και ευρωπαϊκή μουσική. Ίδρυσε το Ωδείο 
«Ρωμανός ο Μελωδός» στο πλαίσιο των 
δραστηριοτήτων του οποίου συγκρότησε 
ομώνυμη Βυζαντινή Χορωδία. Διευθύνει 
επίσης την Βυζαντινή Χορωδία της Ριζα- 
ρείου Σχολής. Υπήρξε σολίστ στην Βυζα
ντινή Ραψωδία Κοσμάς ο Αιτωλός Λυκα
βηττός 1979) του Σ. Βενάρδου*, την οποία 
αργότερα παρουσίασε ο ίδιος ως μαέστρος 
σε θέατρα των Αθηνών και στο Γήπεδο 
«Απόστολος Νικολαΐδης». Συνεργάσθηκε 
με την Ελληνική Τηλεόραση και Ραδιοφω
νία και έλαβε μέρος σε πολλά μουσικά 
συνέδρια, πανελλήνια, βαλκανικά και διε

θνή. Συνέθεσε τα έργα: Ορατόριο των 
Χριστουγέννων (εκ του Κατά Ματθαίον και 
Λουκάν), Λειτουργία Αγίου Μάρκου; τον 
Ύμνο Ειρήνη στον Κόσμο (Βραβείο-Βεά- 
κειο) κ.ά. Συνέγραψε: Μουσική Ανθολογία 
για χρήση χορωδιών, Ωδείων, Καθηγητών 
κ.λπ. Μορφολογία της Αρχαιοελληνικής και 
Βυζαντινής Μουσικής, Η  μελέτη της αρμο
νίας και το Χορικό άσμα κ.ά.

Σιμούδης, Βασίλειος. (Ζυφιά Χίου, 1947 - ).

Π ρωτοψάλτης του I. Ναού Αγίας Πα
ρασκευής στον οικισμό Ζυφιά Καμπο

χώρων Χίου, από το 1972 (Λαμπαδάριος 
1969-1972 στο ίδιο Ναό). Διδάχθηκε την 
βυζαντινή μουσική από τους Νικ. Χατζηστα- 
μάτη* και Γ. Βουτσή*.

Σιμώνης, Αθανάσιος.

Σ ύγχρονος Ιεροψάλτης του I. Ναού 
Αγίου Ιωάννου του χωριού Δημητρό- 

πουλο Αιγίου.

Σιναδινός, Μιχαήλ. (19ος - 20ός αι.).

Α ναφέρεται (1875) ως Ιεροψάλτης στον 
I. Ναό Αγίας Μαρίνης Στενημάχου 

Ανατολικής Ρωμυλίας, π.σ.δ.

Σιναΐτης, Μελέτιος ο Κρης. (18ος αι.).

Δ άσκαλος της βυζαντινής μουσικής 
από την Κρήτη. Μελοποίησε πολυελέ

ους, δοξολογίες, αργά πασαπνοάρια του 
Όρθρου, καλοφωνικούς ειρμούς, αργό 
αλληλουάριο (ήχος Βαρύς), μαθήματα του 
Μαθηματαρίου, Κρατηματαρίου κ.ά.

Σιναϊτικός κώδιξ.

Ο αρχαιότερος από τους γνωστούς 
κώδικες της Αγίας Γραφής, που βρέ

θηκε στη Μονή Σινά. Τον ανακάλυψε ο 
Γερμανός φιλόλογος Κ. Τίσενντορφ, ο 
οποίος και τον μετέφερε λαθραία το 1859 
στη Ρωσσία. Το 1933 ο κώδικας αυτός 
πουλήθηκε από τη Βιβλιοθήκη του Λέ-
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νινγκραντ στο Βρετανικό Μουσείο.

Σινούρης, Νικόλαος. (20ός αι.)

Ι ατρός, βαθύς γνώστης της βυζαντινής 
μουσικής, που διετέλεσε για χρόνια 

Πρωτοψάλτης στον Μητροπολιτικό Ναό 
Πατρών.

Σιούφας, Χαράλαμπος.

Σ ύγχρονος Πρωτοψάλτης στην Αθήνα.
Υπήρξε στενός συνεργάτης του Θρ. 

Στανίτσα*, σε τεχνικά και μουσικά θέματα 
καθώς και στην έκδοση του Μ ουσικού 
Τριωδίου καθώς επίσης τακτικό μέλος της 
Χορωδίας του.

Σίσκας, Ζώης. (Λούρος Πρεβέζης, 1917 -).

Ι εροψάλτης στον I. Ναό Ευαγγελισμού 
της Θεοτόκου Λούρου, από όπου και 

ξεκίνησε να ψάλλει το 1938, συνεχίζοντας 
στον I. Ναό Αγίου Νικολάου και στον 
Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Χαραλάμπους 
Πρεβέζης. Διδάχθηκε την βυζαντινή μου
σική από Ιεροψάλτες της Πρέβεζας και 
κυρίως από τον Ελευθέριο Χαρμπή, πρό
σφυγα από την Ανατολή. Αργότερα συμ
πλήρωσε τις μουσικές του γνώσεις κοντά 
στον Δημ. Κύργιο*.

Σιταράς, Ανδρέας. (Κοντοσκάλι Κωνσταντι
νουπόλεως, 1929 - ).

Ι εροψάλτης, που από μικρό παιδί έψαλλε 
στα Αναλόγια των I. Ναών Αγίας Τριάδος 

και Παναγίας Σταυροδρομιού (Πέραν). 
Κατόπιν έψαλλε επί είκοσι έτη στον Κα
θεδρικό Ναό Αγίου Γεωργίου της Μητρο- 
πόλεως Δέρκων (Θεραπειά Βοσπόρου) και 
στην Αγία Παρασκευή της ίδιας κοινότητας, 
κοντά στον Δημ. Λιονσάτο* (Μητσάκη). 
Έψαλλε επίσης στην I. Μονή Ζωοδόχου 
Πηγής Βαλουκλή κοντά στον Κωνστ. Μα- 
φείδη*. Το 1964 ήλθε στην Αθήνα όπου 
έψαλλε κοντά στον Μαφείδη στους I. 
Ναούς Αγίου Νικολάου Καισαριανής και 
Αγίου Χαραλάμπους Ιλισίων, και κοντά

στον Χρ. Χατζηνικολάου* στον I. Ναό 
Αγίας Παρασκευής της ομωνύμου περιο
χής Αττικής. Έλαβε μέρος σε πολλές 
χορωδίες, κυρίως στη Χορωδία του Νέου 
Κύκλου Κωνσταντινουπολιτών, υπό τον Θρ. 
Στανίτσα*, στην ίδρυση της οποίας και 
πρωτοστάτησε.
Μέλος Δ.Σ. του Συλλόγου Νέου Κύκλου 
Κωνσταντινουπολιτών και μελετητής της 
ιστορίας της βυζαντινής μουσικής, για την 
οποία έγραψε διάφορες εργασίες που 
δημοσιεύθηκαν σε εφημερίδες Κωνσταντι- 
νουπολιτών στην Αθήνα.

Σιώκος, Ανδρέας. (Πορταριά Πηλίου 1922 -).

Π ρωτοψάλτης στον I. Ναό Αγίου Δη- 
μητρίου Βόλου, πτυχιούχος της Σχο

λής Βυζαντινής Μουσικής της I. Μητροπό- 
λεως Δημητριάδος (μαθητής του Μ. Χατζη- 
μάρκου*).

Σιώκος, Στυλιανός. (Πορταριά Πηλίου 1930

Π ρωτοψάλτης στον I. Ναό Αγίου Νικο
λάου Πορταριάς, πτυχιούχος της 

Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της I. Μητρο- 
πόλεως Δημητριάδος και Λαρίσης (μαθη
τής του Μ. Χατζημάρκου*).

Σιωπή.
Το ίδιο με Παύσις*.

Σκαλίδης, Ιωάννης. (Χανιά, 1938 -) .

Ι εροψάλτης στον I. Ναό Αγίων Κωνσταν
τίνου και Ελένης Χανίων (από το 1974), 

που σπούδασε στη Σχολή Βυζαντινής Μου
σικής της I. Μητροπόλεως Χανίων (στην 
τάξη του Γ. Χατζηθεοδώρου*).

Σκαλιστής, Στέφανος. (Γοργοπόταμος Κο- 
νίτσης, 1938 - ).

Δ ιδάκτωρ της Θεολογικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1983) 

και Πρωτοψάλτης στον I. Ναό Αγίου Ιω- 
άννου του Θεολόγου Χίου. Διδάχθηκε την

Ο. ΤΟΛ/ΚΑ: ΕΠΙΤΟΜΟ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
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βυζαντινή μουσική στην Πατμιάδα Εκκλη
σιαστική Σχολή και κατά τη διάρκεια της 
φοιτήσεώς του στη Θεολογική Σχολή Θεσ
σαλονίκης (1956-1961) μαθήτευσε στο Α
ναλόγιο του I. Ναού της του Θεού Σοφίας, 
κοντά στο θείο του, Χαρ. Ταλιαδώρο*. 
Έγραψε άρθρα παιδαγωγικού, επιστημονι
κού και ψυχολογικού περιεχομένου και 
επιμελήθηκε την έκδοση της Ιστορίας της 
εν  Χίω Ορθοδόξου Εκκλησίας (δίτομη). 
Υπηρετεί επίσης ως Λυκειάρχης στο 1ο 
Λύκειο Χίου.

Σκανδάλης, Γεώργιος. (20ός αι.).

Α ναφέρεται ως Πρωτοψάλτης της I. 
Μητροπόλεως Χίου, π.σ.δ.α.

Σκανδάλης, Σταμάτης Γ. (Θυμιανά Χίου, 
1927 - ).

Π ρωτοψάλτης στον I. Ναό Παναγίας 
Κοκοροβηλιάς Κάμπου Χίου, από το 

1986, με προϋπηρεσία σε διάφορες ενο
ρίες της Χίου (1942-1953) και στον Καθε
δρικό Ναό Αγίου Ευστρατίου Θυμιανών 
(1953-1986). Μαθήτευσε κοντά στον Ιερέα, 
Παντελή Σπάρου. Μέλος της Χορωδίας του 
Συλλόγου Ιεροψαλτών Χίου «Ρωμανός ο 
Μελωδός».

Σκαπέρδας, Κωνσταντίνος. (19ος-20ός αι.).

Α ναφέρεται (1875) ως Ιεροψάλτης στην 
Καστοριά, π.σ.δ.

Σκαρπέλος, Ανδρέας. (Πάτρα, 1970 - ).

Π τυχιούχος της Σχολής Βυζαντινής 
Μουσικής του Ωδείου Αλίμου, μαθη

τής του Μαν. Χατζημάρκου* και σπουδα
στής (1992) για την απόκτηση διπλώματος. 
Ιδρυσε Τμήμα Βυζαντινής Μουσικής στους 

κόλπους της Χορωδίας του Πανεπιστημίου 
Πατρών με σκοπό τη συγκρότηση Πειρα
ματικού Βυζαντινού Χορού. Μέλος του 
Πειραματικού Βυζαντινού Χορού Αθηνών.

Σκαρπέλος, Στέφανος. (Πάτρα, 1966 - ).

Π τυχιούχος της Σχολής Βυζαντινής 
Μουσικής του Ωδείου Αλίμου, μαθη

τής του Μαν. Χατζημάρκου* και μέλος του 
Προτύπου Βυζαντινού Χορού Αθηνών. 
Σπούδασε ακόμη φιλολογία και εργάζεται 
ως δημοσιογράφος στην εφημερίδα «Πε
λοπόννησος» Πατρών.

Σκιαδάς, Λουκάς. (1932 - ).

Π ρωτοψάλτης στον Μητροπολιτικό 
Ναό Αγρίνιου, από το 1968, με προϋ

πηρεσία στους I. Ναούς Αγίου Γεωργίου 
Ματαράγκας και Αγίου Γεωργίου Αγρίνιου. 
Πτυχιούχος, σπούδασε κοντά στον Αθαν. 
Καραμάνη*. Διευθύνει τη Χορωδία του 
Συλλόγου των Ιεροψαλτών της περιοχής 
του.

Σκορδίλης, Ελευθέριος. (20ός αι.).

Π ρωτοψάλτης, μαθητής του Θεοδ. Γε- 
ωργιάδου* μέλος του «Τριακοντα- 

μελούς Βυζαντινού Εκκλησιαστικού Χορού 
Κωνσταντινουπόλεως». Αναφέρεται (1963) 
ως Πρωτοψάλτης στον I. Ναό Αγίου Γε
ωργίου Ν. Σφαγείων Αθηνών.

Σκουβαράς, Ευάγγελος. (Βαρνάβας Αττι
κής, 1921 - 1983).

Φ ιλόλογος και συγγραφέας, Καθηγη
τής της Φιλοσοφικής Σχολής του 

Πανεπιστημίου Αθηνών. Έγραψε: Το υμνο- 
γραφικό έργο του Αλ. Παπαδιαμάντη και 
του Αλ. Μωραϊτίδη, Κολυβάδικα συνθέμα
τα, Ιωάννης Πρίγκος κ.ά.

Σκουλής, Γεώργιος. (1929 - ).

Μ ουσικοδιδάσκαλος, διευθυντής του 
Παραρτήματος του Απολλώνιου Ω

δείου στη Σπάρτη. Σπούδασε στο Ελληνικό 
Ωδείο (1954-1970) βυζαντινή και ευρωπαϊ
κή μουσική και διδάσκει, στο ανωτέρω 
Παράρτημα, βυζαντινή μουσική και Ανώτε
ρα θεωρητικά ευρωπαϊκής μουσικής.

Σκούτας, Σάββας.

Σ ύγχρονος Ιεροψάλτης στον I. Ναό 
Αγίου Σπυρίδωνος Kingsford Σύδνεϋ 

(Αυστραλίας), γνώστης της βυζαντινής
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Σκούτας

μουσικής. π.σ.δ.α.

Σκουτελάς, Γεράσιμος.

Σ ύγχρονος Ιεροψάλτης από την Κεφαλ- 
λονιά, με μακρά θητεία οτα αναλόγια 

και στα πανηγύρια της νήσου, π.σ.δ.α.

Σκρέκος, Γεώργιος. ( ;  - 1884).

Μ ουσικός και Πρωτοψάλτης από τη 
Θεσσαλία, μαθητής του Γρηγορίου 

Λευίτου*, του Χρυσάνθου Προύσσης* και 
του Χουρμουζίου του Χαρτοφύλακος*. 
Έψαλλε για αρκετά χρόνια στον Πύργο 
της Ηλείας.

Σουλακέλης

σική στα εκκλησιαστικά μέλη. Διασκεύασε 
τα μαθήματα του διδασκάλου του και ο 
ίδιος έγραψε διάφορα μελουργήματα ανά
μεσα στα οποία ένα χερουβικό (ήχος Γ), 
πολυελέους, «Κύριε ελέησον» «Σήμερον 
κρεμάται...» κ.ά. Το έργο του έχει κατά το 
πλείστον διασωθεί στις αντιγραφές του Μ. 
Ραζή* και βρίσκεται στην Κοργιαλένειο 
Βιβλιοθήκη του Αργοστολιού. Μερικά μα- 
θήματά του έχει συμπεριλάβει ο Δ. Λουκά- 
τος* στο Ανθολόγιο «Κεφαλληνιακή Εκκλη
σιαστική Μουσική» (1963). Ο Σολομός 
αναδείχθηκε επίσης σε κορυφαίο μουσικο
διδάσκαλο της βυζαντινής μουσικής.

Σκυλίτσης, Γεώργιος. (11ος αι.).

Π οιητής κανόνων, ο οποίος έγραψε τον 
δεύτερο κανόνα στον Άγιο Δημήτριο, 

τον εξαιρετικό κανόνα στον Άγιο Γεώργιο 
κ.ά.

Σμυρνάκης, Γεράσιμος. (Ναύπλιο, 1862 - 
Πάτμος, 1935).

Μ οναχός στο Άγιον Όρος, που χρη
μάτισε Ηγούμενος της Μονής Ε- 

σφιγμένου (1906-1908). Το 1913 εγκατα
στάθηκε στην Πάτμο.
Αργότερα ανέπτυξε έντονη δράση στη 
Ρόδο ως Καθηγητής και Πρόεδρος των 
εκεί εκκλησιαστικών δικαστηρίων, αλλά 
προς το τέλος της ζωής του επέστρεψε 
στην Πάτμο. Το κύριο έργο του είναι το 
Άγιον Όρος, που αφορά στην ιστορία του 
Αγίου Όρους και των Ιδρυμάτων του, από 
την πρώτη εποχή έως τις αρχές του 20ού 
αιώνα.

Σολομός, Γεώργιος (Τζώρζης) η Τσαλίμης.
(1828-1903).

Ι εροψάλτης και μελοποιός από το Αργο
στόλι της Κεφαλλονιάς, μαθητής του 

Γερασίμου Μαντζαβίνου*. Ο Τζώρτζης Σο
λομός ακολούθησε το σύστημα του δασκά
λου του και προχώρησε πέρα από αυτό, 
εισάγοντας περισσότερη ευρωπαϊκή μου-

Σολωμόζης, Πέτρος. (Προύσσα Μ. Ασίας, 
1910 -) .

Π ρωτοψάλτης στον I. Ναό Ζωοδόχου 
Πηγής Καλογρέζας, από το 1944, 

διατηρώντας ακόμη την ηχηρή φωνή του. 
Παρακολούθησε μαθήματα βυζαντινής 
μουσικής κοντά στον Πρωτοψάλτη Πέτρο 
Παπαμιχαήλ*, στη γενέτειρά του. Όταν το 
1822 εκδιώχθηκε από τους Τούρκους, ήλθε 
στην Ελλάδα και εγκαταστάθηκε στο χωριό 
Πλατανιά του Νομού Δράμας. Μετά από 
λίγο εγκαταστάθηκε εκεί και ο προανα- 
φερθείς δάσκαλός του, με τον οποίον ο 
Σολωμόζης συνέχισε μαθήματα ψαλτικής 
έκφρασης και βυζαντινής μουσικής. Έφη
βος ακόμη, διορίσθηκε Ιεροψάλτης στον I. 
Ναό Αγίου Νικολάου Δράμας έως το 1944 
που ήλθε στην Αθήνα.

Σουλακέλλης, Θεοφάνης. (Μυτιλήνη, 1963-).

Π ρωτοψάλτης στον I. Ναό Αγίου Γε
ωργίου στο Διόνυσο Αττικής και 

Καθηγητής μουσικής. Έλαβε δίπλωμα βυ
ζαντινής μουσικής από το Αθήναιον Ωδείο 
(1983) και πτυχία Ανωτέρων θεωρητικών 
βυζαντινής μουσικής από το Εθνικό Ωδείο 
(1988 και 1989). Παρακολούθησε επίσης 
μαθήματα βυζαντινής μουσικής και δημοτι
κού τραγουδιού στο «Σύλλογο προς Διά- 
δοσιν Εθνικής Μουσικής» του Σίμ. Καρά*. 
Τακτικό μέλος της «Ελληνικής Βυζαντινής
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Χορωδίας» του Λ. Αγγελοπούλου*. 
Παρουσίαζε την εκπομπή «Βυζαντινές Συ
χνότητες» στο Ραδιοφωνικό Σταθμό της 
Πειραϊκής Εκκλησίας και από το 1989 είναι 
τακτικός συνεργάτης του Γ' Προγράμματος 
της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, όπου επιμε
λείται και παρουσιάζει (σε συνεργασία με 
τον Κ. Αγγελίδη*) την εβδομαδιαία εκπο
μπή «Η Τέχνη της Μελουργίας». Δίδαξε 
θεωρία βυζαντινής μουσικής στη Νεανική 
Βυζαντινή Χορωδία της Ευαγγελίστριας 
Πειραιώς και στο Πειραματικό μουσικό 
Γυμνάσιο Παλλήνης. Σήμερα διδάσκει βυ
ζαντινή μουσική στο Ωδείο Σκαλκώτα και 
είναι Καθηγητής μουσικής στη Μέση Εκπαί
δευση. Κατά το Σχολικό έτος 1991-92, 
ίδρυσε τον Γυναικείο Βυζαντινό Χορό στο 
Ωδείο Σκαλκώτα, τον οποίο και διευθύνει. 
Αρθρα και επιστολές του, σχετικές με το 
θέμα «Διάλογος περί Μουσικής Παιδείας», 
δημοσιεύθηκαν στον ημερήσιο τύπο της 
Μυτιλήνης.

Σουραύλι.
Βλέπε λ. Φλογέρα.

Σουρλατζής, Δημήτριος.

Σ ύγχρονος Πρωτοψάλτης και μουσικο
διδάσκαλος, από το Κορωπί Αττικής. 

Υπηρέτησε ως Καθηγητής της βυζαντινής 
μουσικής στην Ανωτέρα Εκκλησιαστική 
Εκπαίδευση αναδειχθείς στο αξίωμα του 
Διευθυντού της Ανωτέρας Εκκλησιαστικής 
Σχολής Θεσσαλονίκης. Το 1988 του απενε- 
μήθη, δια των χειρών του Οικουμενικού 
Πατριάρχου Δημητρίου, ο τίτλος του Άρ- 
χοντος Μουσικοδιδασκάλου του Οικουμε
νικού Πατριαρχείου. Εξακολουθεί και δι
δάσκει (1992) στη Σχολή Βυζαντινής Μου
σικής του Μακεδονικού Ωδείου (Θεσ
σαλονίκη).

Σουρουλλάς, Γιάγκος. (1894 - ; ).

Κ ύπριος Πρωτοψάλτης και μουσικοδι
δάσκαλος, μαθητής του Κ. Τομπόλη* 

(που ήταν νεώτερός του). Το 1916 ανέλαβε

αριστερός Ιεροψάλτης στον I. Ναό Πανα
γίας Λύσης, με δεξιό τον δάσκαλό του, 
Τομπόλη, και το 1919, μετά την αποχώρηση 
του δασκάλου του, ανέλαβε τη δεξιά θέση, 
στην οποία παρέμεινε έως το θάνατό του.

Σουρουλλάς, Σπόρος Γ. (20ός αι.).

Μ ουσικός και Πρωτοψάλτης I. Ναού 
Σωτήρος Ακανθούς (Κύπρος), π.σ.δ.α.

Σουσούνης, Παναγιώτης.

Σ ύγχρονος Πρωτοψάλτης I. Ναού Αγίου 
Νικολάου Καισαριανής, μαθητής του Γ. 

Σύρκα*. Διετέλεσε μέλος της «Βυζαντινής 
Χορωδίας Αθηνών», π.σ.δ.α.

Σοφοκλέους, Σοφοκλής. (20ός αι.).

Μ ουσικός - Ιεροψάλτης I. Ναού Αγίου 
Δημητρίου Λευκωσίας, π.σ.δ.α.

Σπάθη.
Κατ' άλλους υφεσοδίεσις. Βλέπε λ. Χρόα.

Σπάθης, Κωνσταντίνος. (Αθήνα, 1876 - 
Θεσσαλονίκη, 1940).

Α ρχιμουσικός και μουσικοδιδάσκαλος, 
ο οποίος ασχολήθηκε με τη σύνθεση. 

Έγραψε, ανάμεσα σε άλλα, εβδομήντα 
εκκλησιαστικά κομμάτια για ανδρική χορω
δία καθώς και τον εκκλησιαστικό Ύμνο 
στον Άγιο Πολύκαρπο Ξάνθης σε τετρα
φωνία, ο οποίος εψάλη για πρώτη φορά 
στις 23 Φεβρουάριου 1929 από τον Χορό 
του Εθνικού Ορφανοτροφείου Αρρένων 
Ξάνθης.

Σπάθης, Σπυρίδων. (1852-1941).

Μ ελουργός, διεθυντής χορωδίας και 
μουσικοδιδάσκαλος, καταγόμενος 

από τα Σπαθάτα Σάμης Κεφαλληνίας. Συ- 
νοδεύων ιερέα στα ναΐδρια της γενέτειράς 
του, μυείται στην βυζαντινή μουσική και 
εκτελεί χρέη ψάλτου από παιδικής ηλικίας. 
Αργότερα γίνεται μέλος της Χορωδίας του 
παρεκκλησίου των ανακτόρων, και βοηθός 
του Χοράρχη Αλεξάνδρου Κατακουζηνού*. 
Σπούδασε ιατρική και μουσική στη Βιέννη
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με χορηγεία της βασίλισσας Όλγας. Χει
ρουργός και Υφηγητής της Ιατρικής στο 
Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Συνθέτει Βυζαντινή Λειτουργία. Ιδρυτικό 
μέλος και Πρόεδρος της Φιλαρμονικής 
Εταιρείας Αθηνών. Χοράρχης στα ανάκτο
ρα (διαδεχόμενος τον Κατακουζηνό) και 
στο Ναό της Χρυσοσπηλιώτισσας. Με επι
θυμία του Γεωργίου Α' επισκέπτεται το 
Παρίσι (1895) για να καταρτίσει την Χορω
δία του παροικιακού Ναού και να διδάξει 
εκεί την βυζαντινή Λειτουργία του. 
Ηχογραφούνται βυζαντινά άσματά του και 
μεταδίδονται από το παρισινό Ραδιόφωνο. 
Η φήμη του επεκτείνεται στην Αμερική. 
Στην Παναγία των Παρισίων, χοροστα- 
τούντος του Πατριάρχου Αντιόχειας, εμφα
νίζεται η Χορωδία του. Το 1956 σε μεγάλη 
θρησκευτική συναυλία η Χορωδία υπό τη 
διεύθυνση της συζύγου του, Φανής Σπάθη, 
εκτελεί βυζαντινά άσματα του 1ου και 12ου 
αιώνα, που συνέλεξε και εναρμόνισε ο Σ. 
Σπάθης.
Ανακηρύχθηκε μέλος της Γαλλικής Εται
ρείας Συγγραφέων και Μουσουργών. Με 
το έργο και την προσωπικότητά του ασχο
λήθηκαν κορυφαίοι πνευματικοί άνθρωποι, 
ανάμεσα στους οποίους ο Γάλλος Ακαδη
μαϊκός Jacques de Lacretelle, ο κριτικός 
Emile Vuillermoz κ.ά.

Σπανάρη, Γεώργιος. (20ός αι.).

Μ ουσικός και Πρωτοψάλτης I. Ναού 
Σωτήρος Ακανθούς (Κύπρος), π.σ.δ.α.

Σπανόπουλος, Θεόδωρος. (1864 - ;).

Π ρωτοψάλτης από την Πάτρα και άρι- 
στος γνώστης της βυζαντινής μουσι

κής. π.σ.δ.

Σπανός, Γεώργιος. (20ός αι.).

Μ ουσικός και Πρωτοψάλτης - Λατσιά 
Κύπρου, π.σ.δ.α.

Σπανός, Γεώργιος (20ός αι.).

Μ ουσικός και Ιεροψάλτης I. Ναού 
Αγίας Βαρβάρας Κάίμακλίου (Κύ

προς) π.σ.δ.α.

Σπανός, Νικόλαος. (Πτελεόν Αλμυρού, 
1945 -) .

Π ρωτοψάλτης στον I. Ναό Κοιμήσεως 
της Θεοτόκου της γενέτειράς του. 

π.σ.δ.α.

Σπανός, Χατζηπετρής. (1855-1930).

Π ρωτοψάλτης, μαθητής του Στυλ.
Χουρμουζίου*. Υπηρέτησε στους I. 

Ναούς Χρυσαλινιωτίσσης, Αγίου Αντωνίου 
Λευκωσίας και Αγίου Ανδρονίκου Κυ- 
θραίας.

Σπανούδη, Σοφία. (1879-1952).

Μ ουσικολόγος, μουσικοκριτικός και 
πιανίστα, που σπούδασε πιάνο στη 

Δρέσδη και μουσικολογία στο Παρίσι. 
Καταγόμενη από την Κωνσταντινούπολη, 
ήλθε στην Ελλάδα μετά την Μικρασιατική 
Καταστροφή (1922). Ανάμεσα στα μουσικο- 
λογικά της κείμενα υπάρχουν δημοσιεύμα
τα σχετικά με την βυζαντινή μουσική, όπως 
π.χ. το άρθρο «Οι Εθνικοί μας θησαυρού» 
στην εφημερίδα «Ελεύθερο Βήμα» (1936).

Σπετσιώτης, Ιωάννης. (Ερμιόνη Αργολίδος, 
1945 - ).

Π ρωτοψάλτης στον I. Ναό Αγίας Άννης 
Κορίνθου, από το 1976, με προϋπη

ρεσία σε άλλους ναούς από το 1968, και 
δάσκαλος της βυζαντινής μουσικής. Τις 
πρώτες γνώσεις έλαβε από τον πατέρα 
του, Μιχ. Σπετσιώτη* και από τον Ιωάννη 
Μαθιουδάκη*, και στη συνέχεια μαθήτευσε 
για δύο χρόνια κοντά στον Χρύσανθο 
Θεοδοσόπουλο*. Το 1970 έλαβε το πτυχίο 
και το 1974 το δίπλωμα της βυζαντινής 
μουσικής από το Ελληνικό Ωδείο (τάξη 
Διαμαντή Μαυραγάνη*). Παράλληλα σπού
δασε και ευρωπαϊκή μουσική στο Ελληνικό 
και στο Απολλώνιο Ωδείο. Δίδαξε βυζαντι
νή μουσική στο Εθνικό Ωδείο (1976-1978) 
και από το 1982, διδάσκει στο Απολλώνιο 
Ωδείο. Έχει δημοσιεύσει πολλά άρθρα 
σχετικά με την βυζαντινή μουσική και, από
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το 1983 εκδίδει το «Βιβλιογραφικό και 
Αρθρογραφικό Δελτίο Βυζαντινής Μουσι
κής».
Διετέλεσε Γεν. Γραμματέας της Ομοσπον
δίας Ιεροψαλτών Ελλάδος (1984-1986) και 
υπηρετεί ως εκπαιδευτικός στην Ειδική 
Αγωγή. Ο Σπετσιώτης σπούδασε επίσης 
Θεολογία και Κοινωνικές και Πολιτικές 
Επιστήμες.

Σπετσιώτης, Μιχαήλ. (Ερμιόνη Αργολίδος, 
1908 -) .

Π ρωτοψάλτης επί 45 χρόνια (1930
1962 και 1967-1980) στον Μητροπο- 

λιτικό Ναό των Ταξιαρχών Ερμιόνης. Δι
δάχθηκε την βυζαντινή μουσική από Ερμιο- 
νίτες και Κρανιδιώτες Πρωτοψάλτες. Δίδα
ξε και ο ίδιος βυζαντινή μουσική και 
ανάμεσα στους μαθητές του περιλαμβάνε
ται ο γιός του, Ιωάννης Σπετσιώτης*.

Σπηλιόπουλος, Χρήστος. (περ. 19ος - 20ός 
αι.). _

Π ρωτοψάλτης στη Μητρόπολη της γε
νέτειράς του, Πάτρας. Έγραψε θωριά 

για την βυζαντινή μουσική.

Σπηλιωτόπουλος, Ιωάννης. (Καμάρες Πα- 
τρών, 1913 - ).

Π ρωτοψάλτης I. Μητροπολιτικού Ναού 
Πατρών (1935-1940) και Αιγίου (1947

1988) και δάσκαλος βυζαντινής μουσικής. 
Υπήρξε μαθητής του Πρωτοψάλτου και 
μετέπειτα Ιερωμένου Νικολάου Μαυρο- 
πούλου* και είναι διπλωματούχος της 
βυζαντινής και της ευρωπαϊκής μουσικής.

Σπυρίδων (Καλαφατάκης), Μητροπολίτης 
Κεφαλληνίας. (Πειραιάς, 1926 - ).

Σ πούδασε στη Θεολογική Σχολή Αθη
νών από όπου αποφοίτησε το 1954. 

Εξελέγη Μητροπολίτης Κεφαλληνίας το 
1984. Ίδρυσε στο Αργοστόλι τη Σχολή 
Εκκλησιαστικής Μουσικής «Ο Γεώργιος 
Σολο(ω)μός».

Σπυρίδων ο Βατοπεδινός (ή ο Θεσσαλονι- 
κεύς). (19ος αι.).

Α θωνίτης μοναχός, καταγόμενος από 
την Θεσσαλονίκη, και ψάλτης μαζί με 

τον Θεοτόκη τον Βατοπεδινό* στη Μονή 
Βατοπεδίου. Μαθήματά του σώζονται στην 
Βιβλιοθήκη της Μονής.

Σπυρόπουλος, Γεώργιος. (Αίγιο, 1931 - ).

Π ρωτοψάλτης του I. Ναού Αγίου Αν- 
δρέα (Διγελιώτικα Αιγίου), μέλος του 

Συλλόγου Φίλων Βυζαντινής Μουσικής, 
του Συλλόγου Ιεροψαλτών Αιγιαλείας και 
στέλεχος των χορωδιών των δύο Συλλό
γων.

Σπυρόπουλος, Σπυρίδων. (Ίρια Ναυπλίου,
1928 - ).

Π ρωτοψάλτης στον I. Ναό Προφήτου 
Ηλιού Τριπόλεως, από το 1961, με 

προϋπηρεσία στον I. Ναό Κοιμήσεως της 
Θεοτόκου της γενέτειράς του (1946-1961). 
Έγραψε δύο μουσικές συλλογές, Εσπερι
νό και Θ. Λειτουργία, που εξεδόθηκαν από 
το Σύλλογο Ιεροψαλτών Τριπόλεως «Ιω
άννης ο Δαμασκηνός». Διετέλεσε Μέλος 
Δ.Σ. του Συλλόγου.

Σπύρου, Δημήτριος. (20ος αι.).

Ι εροψάλτης από τα Θυμιανά Χίου, που 
φέρεται ότι υπηρέτησε στον Καθεδρικό 

Ναό Αγίου Γεωργίου Βροντάδου Χίου.

Σταής, Γεώργιος. (20ός αι ).

Π ρωτοψάλτης και Χοράρχης στον I.
Ναό του Ευαγγελισμού Ρόδου, στα 

μέσα του αιώνα, καταγόμενος από τη Σύρο, 
π.σ.δ.α.

Στάθης, Γρηγόριος. (1940 - ).

Χ οράρχης, μουσικολόγος, Καθηγητής 
και συγγραφέας, που σπούδασε θε

ολογία και βυζαντινή φιλολογία.
Γνωστός και εκτός Ελλάδος ως ερευνητής 
μουσικολόγος, διδάσκει υμνολογία και
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βυζαντινή μουσικολογία στη Θεολογική 
Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει 
σημαντικό συγγραφικό έργο, από το οποίο 
ξεχωρίζουν οι πολλές μελέτες του για το 
πρόβλημα της εξήγησης της σημειογρα
φίας της βυζαντινής μουσικής και ο ογκώ
δης Κατάλογος των Χειρογράφων Βυζαντι
νής Μουσικής του Αγίου Όρους, όπου 
εργάστηκε συνολικά πάνω από πέντε χρό
νια. Πραγματοποίησε ζωντανές ηχογραφή
σεις στο Οικουμενικό Πατριαρχείο Κων
σταντινουπόλεως και στο Άγιον Όρος και 
είναι εκδότης δίσκων βυζαντινής μουσικής. 
Ο Γρηγόριος Στάθης συμμετέχει στα κυ- 
ριότερα διεθνή συνέδρια για την βυζαντινή 
και μεταβυζαντινή μουσική.

Σταματιάδης, Σταμάτιος. (20ός αι.).

Κ αθηγητής των μαθηματικών, αρχικά 
στην Κωνσταντινούπολη και μετά στη 

Θεσσαλονίκη. Γνώστης της βυζαντινής και 
ευρωπαϊκής μουσικής, επεχείρησε, γύρω 
στα 1940, να εναρμονίσει την βυζαντινή 
εκκλησιαστική μουσική στη βάση της μου
σικής του I. Χαβιαρά*, βοηθούμενος και 
από ένα αρμόνιο. Στη συνέχεια συγκρότησε 
πολυμελή Χορό και προέβη στην εφαρμογή 
του έργου του. Μετά την αναχώρηση του 
Σταματιάδου από την Κωνσταντινούπολη, 
εμφανίσθηκαν κι άλλοι Χοροί οπαδών της 
ευρωπαϊκής μουσικής, όπως ο «Ρωσσικός 
Χορός*», ο «Πρότυπος Εκκλησιαστικός 
Μουσικός Χορός», ο «Πολυμελής Βυζαντι
νός Μουσικός Χορός», ο «Μικτός Εκκλη
σιαστικός Χορός» και ο «Ερασιτεχνικός 
Μουσικός Χορός Ενηρμονισμένης Βυζαντι
νής Μουσικής».

Σταματόπουλος, Δημήτριος.

Σ ύγχρονος Πρωτοψάλτης του I. Ναού 
Αγίου Βασιλείου Σελιανίτικων Αιγίου.

Σταμούλης, Νικόλαος. (20ός αι.).

Π ρωτοψάλτης, αξιωματικός Χωροφυ
λακής, ο οποίος έψαλλε στον I. Ναό

της Σχολής του Σώματος (Ταξιαρχών) στη 
Λ. Μεσογείων. Βασικό μέλος της Χορωδίας 
του Θρ. Στανίτσα*.

Στανίτσας, Θρασύβουλος. (1910-1987).

Α ρχών Πρωτοψάλτης, από τους κορυ
φαίους του αιώνα.

Γεννήθηκε στα Ψωμαθειά της Κωνσταντι
νουπόλεως και μαθήτευσε κοντά στο θείο 
του, Δημήτριο Θεραπειανό, στο Δημ. Βουτ- 
σινά*, στο Μιχάλη Χατζηαθανασίου*, στο 
Γιάγκο Βασιλειάδη και στον Ιωάννη Παλά- 
ση*. Προικισμένος με την ηδυπαθέστερη 
φωνή στο χώρο της βυζαντινής μουσικής, 
έγινε Λαμπαδάριος του Οικουμενικού Πα
τριαρχείου, την εποχή που Πρωτοψάλτης 
ήταν ο Κωνσταντίνος Πρίγγος*. και το 1961 
χειροθετήθηκε Άρχων Πρωτοψάλτης στο 
ίδιο Πατριαρχείο. Το 1964 απελάθηκε από 
τους Τούρκους και ήλθε στην Ελλάδα, για 
ένα διάστημα στη Χίο και στη συνέχεια 
(1966) στην Αθήνα, στον I. Ναό Αγίου 
Δημητρίου Αμπελοκήπων. Οργάνωσε Χο
ρωδία, με την οποία πραγματοποίησε 
εμφανίσεις στην Ελλάδα και στο Εξωτερι
κό. Κυκλοφόρησε δίσκους και κασσέτες με 
μαθήματα του Πέτρου του Πελοποννη- 
σίου*, του Πέτρου του Γλυκέος* (Μπερε- 
κέτου) και του Γρηγορίου Λευίτου*, σε 
συνεργασία με τον μουσικολόγο Γρ. Στά
θη*.
Το 1969 εξέδωσε βιβλίο με τίτλο Μουσικόν 
Τριώδιον. Από τις μουσικές συνθέσεις του 

Στανίτσα διακρίνονται: Τα δύο «Δύναμις» 
(«Άγιος ο θεός» και «Τον Σταυρόν Σου»), 
χερουβικά, κοινωνικά, δοξαστικά, τα «Χαίρε 
Νύμφη Ανύμφευτε» και «Αλληλούια» των 
Χαιρετισμών, ο Κανόνας του Ακαθίστου κ.ά. 
Η Εκκλησία, το Υπουργείο Πολιτισμού, 
καλλιτεχνικά Σωματεία και πολιτιστικοί 
Σύλλογοι απένειμαν κατά καιρούς στο 
Στανίτσα τιμητικές διακρίσεις για το αξιό
λογο έργο του, που άσκησε ουσιαστική 
επίδραση σε όλους όσους μαθήτευσαν 
κοντά του. Ακόμη και ο Πάπας Παύλος
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Ιωάννης Α' εξεδήλωσε ζωηρή επιθυμία να 
τον ακούσει. Έτσι το 1971, που ο Στανίτσας 
βρισκόταν στη Ρώμη, ο Πάπας τον παρακο
λούθησε με ξεχωριστό ενδιαφέρον, όση 
ώρα έψαλλε και, αφού τον συνεχάρη 
θερμά, εξεδήλωσε το θαυμασμό του προς 
τον ελληνικό λαό, που διατήρησε ανόθευτη 
την αρχαία ελληνική του παράδοση. 
Αποκορύφωση των τιμητικών διακρίσεών 
του στάθηκε η βράβευσή του από την 
Ακαδημία Αθηνών, το 1983, για την μεγάλη 
του προσφορά στην εκκλησιαστική μας 
μουσική.
Το όνομα του Στανίτσα θα παραμείνει στην 
ιστορία ανάμεσα στους μεγάλους Πρωτο
ψάλτες της βυζαντινής μουσικής.

Στάσης, Ιωάννης. (1945 - ).

Π ρωτοψάλτης στον I. Ναό Αγίας Μαρί- 
νης Καλοπλύτου Χίου, με προϋπηρε

σία στον Αγιο Σπυρίδωνα Χίου. Δάσκαλοί 
του οι Πρωτοψάλτες Νικ. Χατζησταμάτης* 
και Γ. Βουτσής*.

Σταυράκης ο Χανεντές. (; - 1835).

Ι εροψάλτης στον I. Ναό Αγίου Νικολάου 
στο Γαλατά, όπου συνέψαλλε με τον 

Θεόδωρο τον Φωκαέα*.

Σταυρίδης, Σπόρος. (20ός αι ).

Π ρωτοψάλτης από την Προύσσα και 
μουσικοδιδάσκαλος. Διετέλεσε επί 

πολλά έτη Πρωτοψάλτης στον I. Ναό 
Ευαγγελίστριας Πειραιώς.

Σταυρόπουλος, Βασίλειος.

Σ ύγχρονος Πρωτοψάλτης στην I. Μονή 
Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Earl- 

wood Σύδνεϋ (Αυστραλίας), μαθητής του 
Αντ. Αριστοδήμου*, π.σ.δ.α.

Σταυρόπουλος, Ιωάννης.

Σ ύγχρονος Πρωτοψάλτης του I. Ναού 
Αγίου Κωνσταντίνου, του χωριού Ά 

γιος Κωνσταντίνος Αίγιου.

Σταυρός.

Χ ρονικό σημείο παρεμφερές προς την 
ημιχρόνια παύση. Απαιτεί μικρή διακο

πή, το πολύ ημίσεως χρόνου, τον οποίον 
υποκλέπτει από τον προηγούμενο χαρα
κτήρα. Η στιγμιαία αυτή διακοπή διευκολύ
νει τον ψάλλοντα να αναπνεύσει και να 
αρχίσει με νέο «πνεύμα» (πνοή) τη φωνή 
του επόμενου χαρακτήρα. Μερικοί κατα
τάσσουν τον σταυρό στα σημεία ποιότητος. 
Εφ' όσον όμως δείχνει μάλλον χρόνο παρά 
ποιότητα, είναι προτιμότερο να θεωρηθεί 
ως σημείο χρόνου.

Σταύρου, Νεόφυτος.

Σ ύγχρονος Ιεροψάλτης στον I. Ναό του 
Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Redfern 

Σύδνεϋ (Αυστραλίας), π.σ.δ.α.

Σταυρουλάκης, Κωνσταντίνος. (Γαλιά Η
ρακλείου Κρήτης, 1956 - ).

Π ρωτοψάλιτης στον I. Ναό Αγίου Κο
σμά του Αιτωλού Ν. Φιλαδέλφειας 

(1985-1988 και 1991 έως σήμερα) - όπου 
διευθύνει δεκαεξαμελή Βυζαντινό Χορό - 
με προϋπηρεσία στον I. Ναό Αγίου Ιωάννου 
(1979-1983) και στον Καθεδρικό Ναό Κοι
μήσεως της Θεοτόκου Ν. Φιλαδέλφειας 
(1990). Από δώδεκα, επίσης, χρόνων, έ
ψαλλε ως δεξιός ψάλτης στη γενέτειρά 
του. Απόφοιτος της Μουσικής Σχολής της I. 
Μητροπόλεως Γορτύνης και Αρκαδίας (με 
Καθηγητή τον Νικ. Κατσανεβάκη*) και του 
Εκκλησιαστικού Λυκείου Πάτμου (1979). 
Κατέχει πτυχίο Ιεροψάλτου (Παλλάδιον 
Ωδείον Αθηνών), δίπλωμα βυζαντινής μου
σικής (Αττικόν Ωδείο Αθηνών) και πτυχίο 
Αρμονίας (δυτ. μουσικής).
Διετέλεσε Καθηγητής βυζαντινής μουσικής 
στην Αθωνιάδα Σχολή* του Αγίου Όρους 
(1988-1990) και από το 1990 διδάσκει στο 
Εκκλησιαστικό Λύκειο Καρπενησιού, όπου 
ίδρυσε Βυζαντινή Χορωδία και Σχολή Βυ
ζαντινής Αγιογραφίας.
Έχει συγγράφει τα βιβλία Μουσική, Θε
ωρητικό Βυζαντινής Μουσικής και Ορθο
γραφία της Βυζαντινής Μουσικής και έχει
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Στέφανος

μελοποιήσει Ακάθιστο Ύμνο και προσό
μοιο.

Στελλών, Ανδρέας. (15ος αι.).

Κ ύπριος Πρωτοψάλτης σε μια από τις 
εκκλησίες των Παλαιών Πατρών της 

Πελοπόννησου. Η πληροφορία αυτή προ
έρχεται από το μουσικό χειρόγραφο αριθμ. 
2401 (7η δεκαετία του 15ου αι.), της ΕΒΕ. 
Στο χειρόγραφο αυτό περιέχεται, μεταξύ 
άλλων συνθέσεων, και ο «Πολυέλεος 
ασματικός ψαλλόμενος εις επισήμους 
εορτάς ποιηθείς παρά κυρού Ανδρέου 
Στέλλων του Κυπρίου, εν τη πόλει παλαιών 
Πατρών και πρωτοψάλτου».

Στερεός, Αστέριος. (19ος-20ός αι.).

Ι εροψάλτης στον Άγιο Μηνά Θεσσαλο
νίκης και δάσκαλος στην Κεντρική Ελλη

νική Αστική Σχολή της ίδιας πόλης. Εξέδω
σε τα έργα του Σταματίου Ζαρκηνού*.

Στέφανόκης, Κωνσταντίνος. (1970 -) .

Ι εροψάλτης από τα Χανιά. (I. Ναός Αγίου 
Ιωάννου και I. Ναός Ευαγγελίστριας). 

Νεαρότατος, μυείται στη βυζαντινή μουσι
κή και συμμετέχει στις δραστηριότητες του 
Συλλόγου Ιεροψαλτών «Γεώργιος ο Κρης» 
και στην Παιδική Βυζαντινή Χορωδία της 
Μητροπόλεως Χανίων. Είναι κάτοχος πτυ
χίου βυζαντινής μουσικής.

Στεφανίδης, Βασίλειος. (18ος-19ος αι.).

Μ ελουργός από το Νεοχώριον του 
Βοσπόρου, που έγραψε τα έργα του 

στην παρσημαντική του Πέτρου του Πελο- 
ποννησίου*. Έγραψε στα Λατινικά θεωρη
τικό μουσικής με τίτλο Αρμονικά και το 
1971 στη Φλωρεντία εξέδωσε στα Ελληνικά 
θεωρητικό με τίτλο Σχεδίασμα περ ί Μουσι
κής ιδ ια ίτερον Εκκλησιαστικής εν έτει 
1819\ που δημοσιεύθηκε σε περιοδικό του 
«Εκκλησιατικού Μουσικού Συλλόγου* Κων
σταντινουπόλεως» από ένα χειρόγραφο, το 
οποίο διέσωσε ο Γεώργιος Βιολάκης*.

Στεφανίδης, Δημήτριος. (20ός αι.).

Π ρωτοψάλτης που υπηρέτησε στον 
Άγιο Κωνσταντίνο Σταυροδρομιού 

(Κωνσταντινούπολη). Αργότερα ήλθε στην 
Αθήνα, όπου υπήρξε μέλος της Χορωδίας 
του Θρ. Στανίτσα*.

Στεφανίδης, Παναγιώτης.

Α ναφέρεται στα μέσα του 20ού αιώνα, 
ως Πρωτοψάλτης του I. Ναού Αγίου 

Μηνά Θεσσαλονίκης και δάσκαλος της 
βυζαντινής μουσικής των Φιλομούσων 
Κιλκίς, π,σ.δ.

Στεφανιώρος, Μιχαήλ (Οικονόμος). (Αθήνα, 
1946 - ).

Ε φημέριος στον I. Ναό Γενεθλίων Θε
οτόκου Συκιάδας Χίου. Σπούδασε στο 

Ανώτερο Εκκλησιαστικό Φροντιστήριο Βό
λου (μαθητής του Μ. Χατζημάρκου*) και στη 
Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθη
νών. Υπηρετεί ως Γραμματέας και Λογι
στής της I. Μητροπόλεως Χίου και διδάσκει 
στη Σχολή Βυζαντινής Εκκλησιαστικής 
Σχολής, υμνολογία και απαγγελία αναγνω
σμάτων.

Στεφανόπουλος, Δημήτριος. (Σαραβάλιον 
Πατρών, περ. 1926 -) .

Π ρωτοψάλτης και δάσκαλος βυζαντι
νής μουσικής. Υπηρέτησε επί σειράν 

ετών στον I. Ναό Α' Νεκροταφείου Πατρών, 
μέχρι την συνταξιοδότησή του.

Στέφανος, Μητροπολίτης Τριφυλίας και 
Ολυμπίας. (Κατά κόσμον Στυλιανός Ματα- 
κούλιας. Αθήνα, 1915 - ).

Σ πούδασε θεολογία στο Πανεπιστήμιο 
Αθηνών και το 1939 χειροτονήθηκε 

διάκονος. Ποιητής και υμνογράφος. Δια- 
κρίθηκε για το πλήθος των επιδόσεών του 
στην εκκλησιαστική διακονία εντός και 
εκτός Ελλάδος.
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Στέφανος ο ΣαββαΤτης ή Αγιοττολίτης. ( ; -
790).

Ο σιος, αρχικά μοναχός στο Μοναστήρι 
του Αγίου Σάββα (Ιεροσόλυμα) και 

τελικά ασκητής στην έρημο. Ήταν ανεψιός 
του Ιωάννου του Δαμασκηνού*. Αγωνίσθη- 
κε κατά των αιρέσεων και έγραψε ασματικά 
τροπάρια, όπως αναφέρει ο Θεοφάνης ο 
Γραπτός*, ο οποίος έγραψε και τον κανόνα 
του Στεφάνου. Ανάμεσα στα έργα του 
ξεχωρίζουν οι κανόνες του στον Αγιο 
Ιωάννη τον Δαμασκηνό και στην Αγία 
Βαρβάρα, και πέντε στιχηρά του Εσπερι
νού της Γεννήσεως της Θεοτόκου. Η μνήμη 
του εορτάζεται στις 28 Οκτωβρίου.

Στέφανος ο Σέρβος. (περ. 1360- περ. 1430).

Μ ελωδός, ο παλαιότερος Δομέστικος 
των Σέρβων, ο οποίος συνέθεσε 

χρησιμοποιώντας το ελληνικό και το πα- 
λαιοσλαβικό αλφάβητο.

Στεφάνου, Χριστόδουλος. (19ος-20ός αι.).

Α ναφέρεται (1875) ως Ιεροψάλτης στον 
Μητροπολιτικό Ναό Αρτάκης της Κυ- 

ζίκου.

Στηθάτος, Νικήτας ο Μοναχός.(11ος αι ).

Μ οναχός στη Μονή του Στουδίου*, και 
λόγιος. Έγραψε πραγματεία εναν

τίον των λατινικών εθίμων των αζύμων, της 
Νηστείας του Σαββάτου. Επίσης έγραψε 
ύμνους και κανόνα στον Αγιο Νικόλαο κ.ά.

Στηθική φωνή.

Ε ίναι η φωνή που σχηματίζεται κανονικά 
στο λάρυγγα και τις ηχητικές κοιλότη

τες και ομοιάζει σα να πηγάζει από τον 
θώρακα. Ονομάζεται και θωρακική φωνή.

Στιχηρά ή Στιχερά.

Τ ροπάρια, μπροστά από τα οποία εκφω
νούνται εμμελώς στίχοι. Π.χ. σε κάθε 

ένα από τα τροπάρια του Εσπερινού προη

γείται ψαλμικός στίχος (οι δύο τελευταίοι 
στίχοι του 141ου Ψαλμού και ο στίχοι του 
129ου Ψαλμού). Γι' αυτό ονομάζονται Στι- 
χηρά του Εσπερινού.
Στον Όρθρο επίσης ψάλλονται οι Αίνοι 
(Ψαλμοί 148, 149, αρχή 150). Ακολουθούν 
και εδώ τροπάρια, στα οποία προηγούνται 
οι υπόλοιποι στίχοι του 150ού Ψαλμού, και 
ονομάζονται Στιχηρά των Αίνων.

Στιχηραρικόν ή Στιχεραρικόν.

Ε ίδος της εκκλησιαστικής μελοποιίας, 
σύμφωνα με το οποίο τα μέλη είναι 

αργά, και κάθε συλλαβή τους αντιστοιχεί σε 
δύο ή συνηθέστερα σε τρεις φθόγγους. Η 
ονομασία τους οφείλεται στο ότι πριν από 
αυτά λέγονται στίχοι.
Στιχηραρικά μέλη είναι τα αργά κεκραγά- 
ρια, τα παοαπνοάρια με τα στιχηρά τους, οι 
αργές δοξολογίες, τα αργά δοξαστικά κ.ά. 
Το είδος αυτό διαδόθηκε κυρίως από τον 
Πέτρο τον Πελοποννήσιο*.

Στιχηράριον ή Στιχεράριον.

Τ ο παλαιότερο χειρόγραφο βιβλίο βυ
ζαντινής μουσικής, που περιλαμβάνει 

τα στιχηρά ιδιόμελα των εορτών των 
δώδεκα μηνών του ενιαυτού (έτους), του 
Τριωδίου και του Πεντηκοσταρίου. Από το 
παλαιό στιχηράριο προέκυψε το Αναστασι- 
ματάριον.

Στοβαίος, Ιωάννης. (5ος αι.).

Σ υγγραφέας, του οποίου το όνομα 
προέρχεται από τη γενέτειρά του, 

τους Στόβους της Μακεδονίας. Τίποτα 
δεν είναι γνωστό για τη ζωή του.
Έγραψε ένα Ανθολόγιο (τέσσερα βιβλία), 
όπου περιλαμβάνονται 500 και πλέον ποι
ητές και συγγραφείς, από τον Όμηρο έως 
τον Θεμίστιο. Έργο μεγίστης αξίας, διότι 
παραθέτει «επί λέξει» περικοπές, έργων τα 
οποία έχουν χαθεί.

Στογιάνοβιτς, Νικόλαος. ( ; - 1893).

Λ αμπαδάριος της Μεγάλης Εκκλησίας 
(1871) και δάσκαλος στο δημοτικό
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σχολείο Φαναριού (1833-1871).
Το 1888 παραιτήθηκε από τη θέση του 
Λαμπαδαρίου. Στους μαθητές του περιλαμ
βάνεται ο Ευστράτιος Παπαδόπουλος*. 
Έγραψε αρκετά μελουργήματα. 
Κληρονόμος των χειρογράφων του είναι ο 
γιός του, Ιωάννης Λαμπαδαρίδης*.

Στόικος, Γιάγκος. (20ός αι.).

Π ρωτοψάλτης, που υπηρέτησε επί σει
ρά ετών στην Πρίγκηπο (Κωνσταντι

νούπολη).

Στουδίου Μονή - Στουδίτες.

Π ερίφημο Μοναστήρι στην Κωνσταντι
νούπολη. Ιδρύθηκε επί Λέοντος Α' 

του Μακέλλη, τον δον αιώνα με δαπάνες 
του άρχοντα Στουδίου .
Είναι γνωστή και ως «Μονή του Αγίου 
Ιωάννου του Προδρόμου εν τοις Στου
δίου». Κατά τον 7ο και 8ο αι. υπήρξε 
αξιόλογο πνευματικό κέντρο, προμαχώνας 
των εικονοφίλων εναντίον των εικονομά- 
χων και κέντρο καλλιέργειας της εκκλη
σιαστικής ποιήσεως. Στο Μοναστήρι αυτό 
αναδείχθηκε μεγάλος αριθμός εκκλησια
στικών υμνωδών, των περισσοτέρων όμως 
από αυτούς δεν γνωρίζουμε τα ονόματα, 
διότι συνήθιζαν να τα κρύβουν στις ακρο
στιχίδες* των ποιημάτων τους κάτω από 
διάφορα γράμματα του αλφαβήτου. Οι 
Στουδίτες καλλιέργησαν ιδιαίτερα τα Θε
οτοκία και Σταυροθεοτοκία. Κύρια χαρα
κτηριστικά τους, ως υμνογράφων, είναι το 
πομπώδες ύφος, οι συχνές επαναλήψεις 
των αυτών πραγμάτων με άλλες λέξεις και 
τα σύνθετα επίθετα.

Στουδίτης, Ανατόλιος. (8ος αι.).

Η γούμενος της Μονής Στουδίου*, μα
θητής του Θεοδώρου Στουδίτου*. Σ' 

αυτόν αποδίδονται τα εσπερινά στιχηρά 
τροπάρια των προεορτιών της Γεννήσεως 
του Χριστού «Προεορτάσωμεν, λαοί, Χρι
στού τα γενέθλια» (ήχος Α) και πολλά

ακόμα τροπάρια σε Δεσποτικές και Θεομη
τορικές εορτές και σε άλλους Αγίους.

Στουδίτης, Ιωσήφ (ο Θεσσαλονίκης). (;-
833).

Α γιος. Επίσκοπος Θεσσαλονίκης, αδελ
φός του Θεοδώρου Στουδίτου*, που 

έγραψε κανόνες, τριώδια, τετραώδια και 
στιχηρά. Ξεχωριστός είναι ο Κανόνας της 
Κυριακής του Ασώτου. Οι δύο αδελφοί 
συνέταξαν το Τριώδιον, συλλέγοντας και 
τακτοποιώντας όλα τα μέχρι τότε ψαλλό
μενα τριώδια τις ημέρες της Μεγάλης 
Τεσσαρακοστής και προσθέτοντας δικά 
τους στιχηρά και τροπάρια. Η μνήμη του 
Ιωσήφ εορτάζεται στις 14 Ιουλίου.

Στουδίτης, Θεόδωρος ο Ομολογητής. (759
826).

Ε ξέχουσα μορφή, Ηγούμενος της περί
φημης Μονής του Στουδίου*, διακε

κριμένος θεολόγος, υμνωδός και αγωνι
στής. Καταδιώχθηκε από τους εικονομά- 
χους β α σ ιλε ίς  Κωνσταντίνο Ε' τον 
Κοπρώνυμο και Λέοντα Ε' τον Αρμένιο, 
από όπου και η επωνυμία «Ομολογητής». 
Ανήκει στη δεύτερη ομάδα υμνωδών και 
ποιητών κανόνων, τους λεγάμενους Στου
δίτες. Δίδασκε στους μοναχούς της Μονής 
την ψαλμωδία των ύμνων και είχε πολλούς 
μαθητές. Σ' αυτόν αποδίδεται και το Τυπι
κόν της Μονής του Στουδίου.
Μαζί με τον αδελφό του, Ιωσήφ*, μετέπειτα 
Αρχιεπίσκοπο Οεσσαλονίκης, συνέθεσαν 
τριώδια, με τα οποία ανακαίνισαν το τριώ
διον. Ειδικότερα ο Θεόδωρος συνέθεσε ή 
αναθεώρησε τους Αναβαθμούς, έγραψε 
τριώδια και τετραώδια, που βρίσκονται 
στο Τριώδιον, τέσσερις κανόνες (στα 
Σαββάτα των Απόκρεω και της Τυρινής, 
στην Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως 
και στη λιτανεία των αγίων Εικόνων κατά 
την Κυριακή της Ορθοδοξίας) καθώς και 
ιδιόμελα και κοντάκια. Η Εκκλησία τιμά τη 
μνήμη του στις 11 Νοεμβρίου.
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Στουδιτης, Θεόκτιστος. (8ος-9ος αι).

Μ οναχός της Μονής του Στουδίου*, 
μαθητής του Θεοδώρου Στουδίτου*. 

Έγραψε στιχηρά ιδιόμελα και ασματικούς 
κανόνες, πολλοί από τους οποίους αναφέ
ρονται οτη Θεοτόκο και γι' αυτό ονομάζε
ται και Θεοτοκαριογράφος.

Στουδιτης, Κλήμης. (9ος αι ).

Ο σιος. Ηγούμενος της Μονής του 
Στουδίου*, διάδοχος του διδασκά

λου του, Θεοδώρου Στουδίτου*, ποιητής 
και Ομολογητής. Έγραψε ασματικούς κα
νόνες, που φέρουν ακροστιχίδα με το 
όνομά του «Κήμεντος» (χωρίς το λ), ανέκ
δοτους κανόνες, που βρίσκονται σε διάφο
ρες βιβλιοθήκες της Ευρώπης, στιχηρά 
ιδιόμελα κ.ά. Αριθμείται και αυτός στους 
Θεοτοκαριογράφους. Υποστηρικτής της 
Εικονολατρείας, υπέστη διωγμούς και εξο
ρίες. Η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του στις 30 
Απριλίου.

Στουδιτης, Κυπριανός. (9ος αι ).

Μ οναχός της Μονής του Στουδίου*, 
μαθητής του Θεοδώρου Στουδίτου*. 

Έγραψε δοξαστικά, στιχηρά, το απολυτίκιο 
«Μεγάλα τα της πίστεως κατορθώματα» και 
άλλους εκκλησιαστικούς ύμνους.

Στουδιτης, Νικόλαος. (9ος αι ).

Ο σιος. Ηγούμενος της Μονής του 
Στουδίου*, από τους διαδόχους του 

διδασκάλου του, Θεοδώρου Στουδίτου*, 
του οποίου υπήρξε θερμός οπαδός. Διακρί- 
θηκε ως Θεοτοκαριογράφος και έγραψε 
ακόμη στιχηρά και άλλους κανόνες. Στους 
αγώνες του εναντίον της Εικονομαχίας 
υπέστη διωγμούς, φυλακές και εξορίες. Η 
Εκκλησία τιμά τη μνήμη του στις 4 0>ε- 
βρουαρίου.

Στουδιτης, Πέτρος. (9ος αι ).

Μ οναχός της Μονής του Στουδίου*, 
μαθητής του Θεοδώρου Στουδίτου*. 

Έγραψε ασματικούς κανόνες και μελοποί

ησε στιχηρά ιδιόμελα και άλλα τροπάρια.

Στουδιτης, Συμεών.
Βλέπε λ. Συμεών ο Νέος Θεολόγος.

Στουπάθης ο Ιερεύς, Νικόλαος. (Ζάκυνθος, 
1700-1777).

Κ ληρικός μουσικοδιδάσκαλος και δια
πρεπής μελουργός της «Κρητικο- 

Επτανησιακής Σχολής» της εκκλησιαστι
κής μουσικής. Πολλά από τα μελουργήμα- 
τα του ψάλλονται μέχρι σήμερα.

Στρατόπουλος, Δημήτριος. (20ός αι.).

Π ρωτοψάλτης που υπηρέτησε επί πολ
λά έτη στον I. Ναό Αγίου Νικολάου 

Χάλκης και αργότερα στον I. Ναό Κοιμήσε
ως της Θεοτόκου Μπεσικτάς. Πολλοί μα
θητές του αναδείχθηκαν ικανοί Πρωτοψάλ
τες. Πέθανε στη Χάλκη τη δεκαετία του '50.

Στυλιανέσης, Παναγής. (19ος-20ός αι.).

Μ ουσικός από την Κεφαλλονιά, μαθη
τής του Γ. Σολομού*, π.σ.δ.

Στυλιανίδης, Στυλιανός. (20ός αι.).

Π ρωτοψάλτης Χρυσίδας Κυθραίας 
(Κύπρος) π.σ.δ.α.

Στυλιανού, Ανδρέας. (20ός αι ).

Μ ουσικός από την Πηγή της Κύπρου, 
αναφερόμενος (1977-1981) ως Ιερο

ψάλτης στο Μάντσεστερ. π.σ.δ.α.

Στυλιανού, Γεώργιος (20ός αι ).

Ι ερέας I. Ναού Αγίου Ιωάννου Προδρό
μου Λευκωσίας, και μουσικός π.σ.δ.α.

Στυλιώτης, Ανδρέας. (16ος-17ος; αι.).

Κ ύπριος μουσικός από τη Λευκωσία, ο 
οποίος, σύμφωνα με τον κώδικα 495 

(15ος-16ος αι.) της Βιβλιοθήκης των Μετε
ώρων, υπήρξε συνθέτης.
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Στωϊκίδης, Πλάτων. (1877-1970).

Π ρωτοψάλτης και μουσικοδιδάσκαλος, 
καταγόμενος από την Μ. Ασία. Διδά

χθηκε την Βυζαντινή μουσική στη Σχολή 
της Σιών στην Ιερουσαλήμ. Διετέλεσε 
Πρωτοψάλτης στις Βηθλεέμ, Αίγυπτο, Κύ
προ, Τήνο, Πρέβεζα, Αγρίνιο, Αμφισσα και 
Λαμία. Διευθυντής και Καθηγητής της 
Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της I. Μητρο- 
πόλεως Λαρίσης.
Υπήρξε επίσης διηγηματογράφος και ευ- 
θυμογράφος.

Στώικος, Πάγκος. (19ος-20ός αι ).

Π ρωτοψάλτης στην Πρίγκηπο, επί σει
ρά ετών και μουσικοδιδάσκαλος. Α

νάμεσα στους μαθητές του αναφέρονται ο 
Μιχαήλ Χατζηαθανασίου* ο Αθανάσιος 
Κρητικός* κ.ά.

Συζυγία.
Το ίδιο με Διποδία*.

Συκεώτης, Θεόδωρος.
Βλέπε λ. Θεόδωρος ο Συκεώτης.

Συκιώτης, Μελέτιος. (Αταλάντη Φθιώτιδος, 
1905 - ).

Μ οναχός στο Αγιον Όρος, ο οποίος 
διδάσκει ακόμη (!) στην Αθωνιάδα 

Σχολή*, βυζαντινή μουσική και αγιογρα
φία. Μαθητής του Κόντογλου* στην αγιο
γραφία (1953-1955), επανέφερε πρώτος 
την βυζαντινή αυτή τέχνη στο Αγιον 
Όρος, η οποία είχε παραγκωνισθεί από τη 
λεγάμενη Ρωσσική (με το λάδι).
Στο Αγιον Όρος πήγε το 1923, και εκάρη 
Μοναχός το 1924, ζώντας σε «κελιά» της 
Μονής Ιβήρων. Από το 1959 ζει στις Καρυ- 
ές, σε «κελί» της Μονής Διονυσίου.
Κατά την περίοδο της Κατοχής ανέπτυξε 
πλούσια εθνική δράση κρύβοντας και φυ- 
γαδεύοντας Έλληνες και Άγγλους αξιω
ματικούς.
Υπάρχουν ανέκδοτα δοξαστικά και ύμνοι

του.

Συλλαβή.
Βλέπε λ. Διατεσσάρων.

Σύλλας, Δημήτριος. (1876-1939).

Π ρωτοψάλτης στον I. Ναό Αγίου Νικο
λάου Τρικάλων και δημοδιδάσκαλος. 

Διδάχθηκε τα πρώτα γράμματα στο «Κρυφό 
Σχολειό», στο Μοναστήρι του Νεομάρτυ- 
ρος Ιωαννίνων Αγίου Γεωργίου, κοντά στον 
Ηγούμενο Ευγένιο, ο οποίος, εκτός από τα 
αρχαία και τα λατινικά, δίδασκε βυζαντινή 
μουσική και αγιογραφία. Αργότερα φοίτησε 
στη Μετσόβειο Σχολή Ιωαννίνων και στο 
Διδασκαλείο Λαρίσης, και στη συνέχεια 
διορίσθηκε δημοδιδάσκαλος στα Τρίκαλα, 
ψάλλοντας πάντα σε κάποιο ναό. Ο Δη- 
μήτριος Σύλλας χαρακτηρίσθηκε ως ένα 
«ανεπανάληπτο Ιεροψαλτικό Φωνητικό Με
τέωρο». Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και 
πάσης Ελλάδος, Σεραφείμ, τότε Μητροπο
λίτης Ιωαννίνων, είπε μεταξύ άλλων στο 
μνημόσυνο του Σύλλα: «Ομολογούμε ότι 
δεν κατορθώσαμε να ακούσωμε δεύτερον 
Ιεροψάλτην με τοιούτον φωνητικόν τάλα- 
ντον και με τοιούτον ηγεμονικόν ύφος, εν 
τε τάις Αθήναις και ταις Επαρχίαις της 
Επικράτειας ημών».
Ο Σύλλας, πέθανε από συγκοπή καρδιάς, 
στο τέλος της λειτουργίας, πάνω στο 
Αναλόγιο, στο εξωκκλήσι της Αγίας Τριά- 
δος των Αγράφων, 20 Ιουλίου, γιορτή του 
Προφήτη Ηλία, ενώ ιερουργούσε ο κτήτο
ρας του Ναού Ιεζεκιήλ Καρδίτσης.

Σύλλογος Αθηνών, Εκκλησιαστικός Μουσι
κός.

Ι δρύθηκε το 1873 και λειτούργησε βάσει 
του εκδοθέντος το 1874 δεκαεξασέλιδο 

Κανονισμού του. Τα τακτικά μέλη του ήταν 
ψάλτες και η διδασκαλία γινόταν δωρεάν. 
Οι κατά καιρούς Πρόεδροι του Μουσικού 
Συλλόγου είναι: ο δικηγόρος Σπυρίδων 
Κροκιδάς, ο μουσικολόγος Παναγιώτης 
Κουπιτώρης*, ο Κωνσταντίνος Σακελλαρί- 
δης*, ενώ ως Γενικός Γραμματέας εργά-
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σθηκε με ζήλο ο μουσικός Α.Χ. Παπαδήμος. 
Ο Σύλλογος δεν έτυχε της ανάλογης με το 
μέγεθος και την αξία του έργου του 
συμπαραστάσεως από την τότε ελληνική 
πολιτεία.

Σύλλογος «Βυζαντινής Ψαλτικής Παράδο
σης», Μουσικός.

Ι δρύθηκε το 1992 στην Αθήνα, με σκοπό 
την καλλιέργεια της ψαλτικής τέχνης και 

της εκκλησιαστικής βυζαντινής μουσικής, 
καθώς και την προβολή και παρουσίαση του 
έργου του Άρχοντος Πρωτοψάλτου της 
Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Θρ. Στα- 
νίτσα*. Ιδρυτής, Πρόεδρος του Συλλόγου 
και διευθυντής της Χορωδίας του είναι ο Ε. 
Μενέγας*.

Σύλλογος Ελληνικών Μουσικών Τεχνών.

Κ αλλιτεχνικός Σύλλογος με αποκλει
στικό σκοπό την στήριξη, προβολή, 

μελέτη και ανάπτυξη της παραδοσιακής 
πνευματικής δημιουργίας καθώς και της 
γύρω από αυτήν διαπαιδαγωγήσεως. Ιδρύ
θηκε το 1925 στη Μυτιλήνη, με πρωτοβου
λία του συγγραφέα Στρατή Δούκα* και με 
πρώτα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, 
τους Στρατή Μυριβήλη*, Δημήτρη Βερνα- 
δάκη*, Στρατή ΠαρασκευαΤδη και Παναγιώ
τη Νικήτα*.
Το ιδρυτικό του Συλλόγου αναφέρεται σε 
μια διακήρυξη σύντομη μεν, αλλά άκρως 
ενδιαφέρουσα και ενδεικτική των προθέ
σεων των ιδρυτών του.
Σ' αυτήν, ανάμεσα στα άλλα, αναφέρεται 
και τούτο, που αφορά στην βυζαντινή 
μουσική και αποτελεί τον πρώτον από 
τους στόχους: «Για να βάλει σε θετικό 
δρόμο τις εργασίες του ο Σύλλογος, θ' 
ανοίξει ένα Ωδείο, που: α) Θα διδάξει την 
ελληνική μουσική (βυζαντινή παρασημαντι- 
κή)...» και παρακάτω «γ) Θα δημιουργήσει 
χορούς, που θα μπορούν να δώσουνε στο 
λαό άρτια καλλιτεχνικά αποτελέσματα, από 
τη βυζαντινή μουσική,...».
Ο Σύλλογος Ελληνικών Μουσικών Τεχνών, 
απετέλεσε μια ακόμα οργανωμένη πνευμα

τική και καλλιτεχνική κίνηση μέσα στη 
γενικότερη άνθιση της «Λεσβιακής Ά νο ι
ξης».

Σύλλογος «Η Λειθαθώ» Κεφαλληνίας, Πο
λιτιστικός.

Λ ειτουργεί και δραστηριοποιείται οτο 
Αργοστόλι. Το 1992 εξέδωσε και 

κυκλοφόρησε διπλό μουσικό δίσκο, το 
ήμισυ του οποίου περιέχει εκκλησιαστική 
Κεφαλλονίτικη μουσική. Συνοδεύεται από 
δίγλωσσο (ελληνικά —  αγγλικά) τομίδιο 
εικοσιτεσσάρων σελίδων με τίτλο «Ενθε
τικές κατατοπιστικές πληροφορίες για 
τους φίλους του δίσκου μας -  Εκκλησια
στικοί Ύμνοι». Στο τομίδιο περιλαμβάνον
ται εκτενείς αναφορές στα ψαλτικά της 
Κεφαλλονιάς και στα ψαλτικά του δίσκου, 
του Πρωτοπρεσβύτερου Ιωάννου Μεσολω- 
ρά’ , βιβλιογραφία και βιογραφικά στοιχεία. 
Επίσης περιλαμβάνεται κατάλογος μου
σουργών, μελοποιών και ιεροψαλτών Κε- 
φαλλήνων από της εποχής του Μητροπολί
του Παρθενίου Μακρή, από το αρχείο του 
Πρωτοψάλτου Μιχαήλ Ραζή*-Μαράτου, 
στον οποίο αναφέρονται οι εξής μουσικο- 
λογιότατοι: Σπυρίδων Δαφαράνας*, Ιωάν
νης Λιβαθηνόπουλος*, Γεράσιμος Μαντζα- 
βίνος*, Χαράλαμπος Γιαννάς (Ιεροδιάκο
νος), Διονύσιος Μουρελάτος (Ιερέας), 
Γιώργος Χωραφάς Ρακαντζής (Ιερέας, αν- 
τιγραφέας πολλών μουσικών βιβλίων), 
Γιώργος Μαγγίδας (Αρχιδιάκονος), Γεώρ
γιος Παπαδάτος ή Παπαπροκόπης*, Αρσέ
νιος Μουλίνος*, Χριστόδουλος Σέρρας 
(Ιερέας), Νικόλαος Ιερεύς Κορέσης, Διο
νύσιος Ποταμιάνος (Ιεροδιάκονος), Νικό
λαος Διακρούσης (Ιερομόναχος), Δανιήλ 
Ιερεύς Μιχαλάτος, Γεράσιμος Γιανουλά- 
τος*, Ιωάννης Κονιδάρης*, Διονύσιος Κο- 
νιδάρης*, Γεώργιος Σολομός*, Διονύσιος 
Μανιάτης (μουσικός), Δημήτριος Ζερβός*, 
Νικόλαος Δρακόπουλος* - Λούπος, Γερά
σιμος Παπαγεωργάς*, Χαράλαμπος Μο- 
σχόπουλος*, Παναγής Φωκάς Σουπιονά- 
τος, Γεράσιμος Λουκάς Θηνιάτης*, Σταύ
ρος Λαγγούσης, Χαράλαμπος Κυριακάτος 
(δημοδιδάσκαλος μουσικός), Αντώνιος Πα-
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παντωνάτος (δημοδιδάσκαλος, μουσικός 
και ποιητής), Διονύσιος Μακρής* Πλιάκας, 
Νικόλαος Λυγγούρης*, Σωτήριος Λουκά- 
τος*, Γεώργιος Δεμουτσάντος* Βαρελά- 
τος, Παναγής Αρβανιτάκης, Διονύσιος 
Δρακόπουλος - Λούπος, Αντώνιος Κου- 
ρούκλης ή Φαγότος (διάσημος αντιγραφέ- 
ας), Ιάκωβος Πέτροβιτς, Παναγής Στυλια- 
νέσης*, Σπυρίδων Δανελάτος - Δαμουλιά- 
νος - Β αλσαμάκης ή Σ πη λ ισ ιά νο ς , 
Σπυρίδων Αγγελάτος Κυρίτσης (μουσι
κός), Κωνσταντίνος Κονιδάρης*, Γεράσι
μος Αυγουστάτος*, Παναγής Βρυώνης ή 
Γκενεράλης, Σπυρίδων Νικολετάτος, Ιωάν
νης Γουλιμής, Αγγελος Τζανάτος Ραζής, 
Ευαγγελινός Μαγουλάς, Γεράσιμος Βαλ- 
λιανάτος Κομποθέκρας, Κωνσταντίνος Α- 
ποστολάτος* - Φουρνάτος, Μιχ. Σκολιώρης 
(Ιερέας), Παύλος Ιεροδιάκονος Παπαντω- 
νάτος, Γεώργιος Λεκατσάς, Βασίλειος 
Δρακόπουλος*, Σπυρίδων Δρακόπουλος*, 
Κωνσταντίνος Δρακόπουλος*, Γεώργιος 
Λοβέρδος* Στελακάτος, Διονύσιος Τζανά
τος*, Νικόλαος Δανηλάτος* - Βαΐτσης, 
Ανδρέας Μοσχονάς, Ιωάννης Αραβαντινός 
ή Κρασοπατέρας.
Επίσης στον τόμο αναφέρονται ακόμα οι: 
Ανδρέας Χριστοδουλάτος*, Ιωάννης Αρβα- 
νιτάκης*, Νικόλαος Κανελόπουλος*, Γερα- 
σιμάκης Κουταβάς*, Γεράσιμος Δρακόπου
λος*, Σπάρος Έρτσος*, Αντώνης Έρτσος*, 
Ανδρέας Μαρκαντωνάτος*, Σταύρος Συνο- 
δινός*, Γεράσιμος Κουμάτος*, Σπύρος Θε- 
οτοκάτος*, Γεράσιμος Σφαέλος*, Βάσος 
Δρακόπουλος*, Γεράσιμος Δρακόπουλος*, 
Κωνσταντίνος Δρακόπουλος* (του Βάσου), 
Παναγής Μεσσάρης*, Αγαθάγγελος Γεωρ- 
γακάτος*, Βασίλειος Καλόγερός*, Γεράσι
μος Σκουτελάς*, Κωνσταντίνος Πολλάτος*, 
Ανδρέας Μπαζίγος, Ευάγγελος Μαζαρά- 
κης, Νικόλαος Στεφανίτσης, Διονύσιος 
Κόμητας, Γεράσιμος Χρισιοφοράτος, Δη- 
μήτριος Καραβιώτης, Παναγής Καραβιώ- 
της, Σωτηράκης Καραβάς, Γεράσιμος Αυ
γουστάτος, Σπύρος Αυγουστάτος, Διονύ
σιος Κωνσταντάκης, Γεράσιμος Γαλιατσά- 
τος, Σπύρος Τσουρούφλης, Διονύσιος

Μοσχονάς, Μενέλαος Σωτηρόπουλος, Γε
ράσιμος Παπαδάτος, Βασίλειος Φραγκιάς*, 
Χριστάτος, Γεράσιμος Ραυτόπουλος, Κων
σταντίνος Μονοκρούσος, Κωνσταντίνος 
Ζαφειράτος.
Η όλη αυτή εκδοτική εργασία του Πολι
τιστικού Συλλόγου «Η Λειβαθώ» έγινε επί 
Διοικητικού Συμβουλίου από τους: Παν. 
Σωτ. Αυγουστάτο - Πρόεδρο, Α. Μαγουλά 
- Αντιπρόεδρο, Κ. Αμπατιέλου - Γεν. Γραμ
ματέα, Γ. Μακρίδη - Ταμία και Γ. Ευστ. 
Αυγουστάτο, Μ. Βαλλιάνου, Ρ. Καβαδία - 
Αρετού, Ε. Καμπίση - Βουρεκά, και Α. 
Λυκιαρδοπούλου - Γεωργάτου - Μέλη.

Σύλλογος Ιεροψαλτών Αιγιαλείας «Ιωάννης 
ο Κουκουζέλης».

Τ ο 1979 έγινε ανασύσταση του Συλλό
γου, ο οποίος είχε ιδρυθεί παλαιότερα 

στο Αίγιο. Ίδρυσε Βυζαντινό Χορό, ο 
οποίος με δάσκαλο και χοράρχη τον Πρό
εδρο του Συλλόγου, Φώτη Θεοδωρακόπου- 
λο*. δίνει πολλές συναυλίες βυζαντινής 
εκκλησιαστικής μουσικής. Πρώτος Πρόε
δρος του Συλλόγου ήταν ο Τέλης Μιχαλα- 
κόπουλος*.

Σύλλογος Ιεροψαλτών Αιτωλοακαρνανίας 
«Αρχιδιάκονος Άνθιμος».

Ι δρύθηκε το 1981 στο Μεσολόγγι, με 
στόχο τη διάσωση, διάδοση και καλλιέρ

γεια της βυζαντινής μουσικής, την μεταξύ 
των ιεροψαλτών συναδέλφωση και την 
κατοχύρωση του ιεροψαλτικού επαγγέλμα
τος. Αμέσως μετά την ίδρυση του Συλλό
γου συγκροτήθηκε τεσσαρακονταμελής 
Βυζαντινή Χορωδία. Πρόεδρος του Συλλό
γου (1992) είναι ο Παν. Ρεπάσος και Γεν. 
Γραμματέας ο I. Δακαλάκης*.

Σύλλογος Ιεροψαλτών Αργολίδος «Ιάκωβος 
Ναυπλιώτης».

Ι δρύθηκε το 1979, με έδρα το Άργος. Τα 
μέλη του Συλλόγου είναι και μέλη της 

Χορωδίας «Οι Βυζαντινοί Υμνωδοί»*. Πρά
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εδρος (1992) ο Γ. Δαρλάσης*.

Σύλλογος Ιεροψαλτών Άρτας «Αγία Θεο
δώρα».

Ι δρύθηκε το 1978 στην Άρτα, με στόχο 
την προβολή της βυζαντινής μουσικής. 

Πρόεδρος (1992), ο Γιώργος Τσίτσικας.

Σύλλογος Ιεροψαλτών Βόλου «Ιωάννης ο 
Κουκουζέλης».

Ι δρύθηκε το 1975 στο Βόλο, με σκοπό τη 
διάσωση και διάδοση της βυζαντινής 

μουσικής. Πρόεδρος (1992) ο Πέτρος 
Μπλάνας*.

Σύλλογος Ιεροψαλτών Εδέσσης και Πέλλης 
«Ρωμανός ο Μελωδός».

Ι δρύθηκε το 1975, με σκοπό π | διατήρηση 
και προβολή της βυζαντινής μουσικής 

και την κατοχύρωση του Ιεροψαλτικού 
επαγγέλματος. Έχει έδρα τα Γιαννιτσά. 
Πρόεδρος (1992), ο Αντώνης Πατρώνας.

Σύλλογος Ιεροψαλτών Εύβοιας «Ο Παπα- 
γιώργης».

Ι δρύθηκε τον Απρίλιο του 1985, με έδρα 
τη Χαλκίδα, και σκοπό τη μελέτη, καλ

λιέργεια, διάδοση της πατρώας βυζαντινής 
εκκλησιαστικής μουσικής και την ενασχό
ληση με ευρύτερα πολιτιστικά θέματα της 
ελληνορθόδοξης παράδοσης. Ο Σύλλογος 
διατηρεί Χορωδία. Πρόεδρός του (1992), ο 
Αναστάσιος Δέδες.

Σύλλογος Ιεροψαλτών Ζακύνθου «Σπύρος 
Καψάσκης».

Ι δρύθηκε στις 17 Μαρτίου του 1980, με 
σκοπό την καλλιέργεια - πνευματική και 

μουσική - των μελών του, την συναδελφική 
αγάπη και αλληλεγγύη μεταξύ τους και την 
κατοχύρωση του επαγγέλματος τους. Πρό
εδρος (1992), ο Νίκος Λειβαδάς.

Σύλλογος Ιεροψαλτών Θεσσαλονίκης.

Ι δρύθηκε το 1903, με πρωτοβουλία του 
Αθανασίου, Μητροπολίτου Θεσσαλονί

κης και αργότερα Κυζίκου.
Σκοπός του η υποστήριξη και η διάδοση της 
εκκλησιαστικής μουσικής.

Σύλλογος Ιεροψαλτών Θεσσαλονίκης «Ιω
άννης ο Δαμασκηνός».

Ι δρύθηκε το 1918, με κυριότερο σκοπό 
την διατήρηση, διαφύλαξη, καλλιέργεια, 

προβολή και διάδοση της οθροδόξου 
εκκλησιαστικής βυζαντινής μουσικής. Για 
την υλοποίηση του σκοπού αυτού, η διοί
κηση του Συλλόγου δημιούργησε μεγάλη 
Βυζαντινή Χορωδία και αργότερα (1950) 
ίδρυσε το Φροντιστήριο Βυζαντινής Μου
σικής «Άγιος Δημήτριος». Το 1970 ίδρυσε 
τη Σχολή Βυζαντινής Μουσικής της I. 
Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης. Πρόεδρος 
του Συλλόγου (1992), ο Αναστάσιος Πα- 
ραστατίδης*.

Σύλλογος Ιεροψαλτών Καλαβρύτων «Ο 
Κωνσταντίνος Πρίγγος».

Ι δρύθηκε το 1987 στα Καλάβρυτα, με 
σκοπό τη διάδοση της βυζαντινής μου

σικής. Πρόεδρος (1992), ο Βασ. Καλογερό- 
πουλος*.

Σύλλογος Ιεροψαλτών Καλύμνου.

Ι δρύθηκε το 1978 στην Κάλυμνο με 
σκοπό τη διάσωση και προβολή της 

βυζαντινής μουσικής. Πρόεδρος (1992), ο 
Γ. Χατζηθεοδώρου*.

Σύλλογος Ιεροψαλτών Καστοριάς «Ιωάννης 
Κουκουζέλης».

Ι δρύθηκε το 1977 με σκοπό τη διάσωση 
και διάδοση της βυζαντινής μουσικής 

και την καλλιέργεια των Ιεροψαλτών. Πρό
εδρος (1992), ο Λαμπρινός Παπαδόπουλος.

Σύλλογος Ιεροψαλτών Κατερίνης.

Ι δρύθηκε το 1981 με σκοπό τη διάδοση 
της βυζαντινής μουσικής και την κατο

χύρωση του Ιεροψαλτικού επαγγέλματος. 
Πρόεδρος (1992), ο Ηλίας Παπάζογλου.
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Σύλλογος Ιεροψαλτών Κιλκίς «Πέτρος ο 
Γλυκύς».

Ι δρύθηκε το 1978 με στόχο τη διατήρηση 
και διάδοση της βυζαντινής μουσικής, 

καθώς και τη σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ 
των ιεροψαλτών. Αμέσως μετά την ίδρυση 
του Συλλόγου, το τότε Διοικητικό Συμβού
λιο αποφάσισε την ίδρυση και Σχολής 
Βυζαντινής Μουσικής. Πρόεδρος του Συλ
λόγου (1992), από της ιδρύσεώς του, ο 
Κώστας Γάίτανίδης*.

Σύλλογος Ιεροψαλτών Κορινθίας «Κυριάκος 
ο Υμνογράφος».

Ι δρύθηκε το 1977, με έδρα την Κόρινθο.
Στόχος του, η μετάδοση και διατήρηση 

της βυζαντινής μουσικής, η ηθική, πνευμα
τική και μουσική καλλιέργεια των μελών 
του και η μεταξύ τους αλληλεγγύη, και 
τέλος η κατοχύρωση του επαγγέλματος 
του Ιεροψάλτου. 0  Σύλλογος διαθέτει 
Χορωδία. Πρόεδρός του (1992), ο Χαρά
λαμπος Βραχνός*.

Σύλλογος Ιεροψαλτών Κώου «Άγιος Ιω
άννης ο Ναύκληρος».

Ι δρύθηκε το 1982 και έλαβε την ονομασία 
«Άγιος Ιωάννης ο Ναύκληρος» από τον 

νέο Άγιο του νησιού της Κω. Στο πλαίσιο 
των δραστηριοτήτων του για τη διατήρηση 
και προβολή της βυζαντινής μουσικής, ο 
Σύλλογος, ίδρυσε Παράρτημα Βυζαντινής 
Μουσικής και Χορωδία, υπό την αιγίδα της 
I. Μητροπόλεως Κώου.
Πρόεδρος του Συλλόγου (1992), από της 
ιδρύσεώς του, ο Γιάννης Βαρκάς*.

Σύλλογος Ιεροψαλτών Λαρίσης και Περιχώ
ρων «Κοσμάς ο Μελωδός».

Ι δρύθηκε το 1978 στη Λάρισα, με σκοπό 
την περιφρούρηση και διάδοση της 

πατρώας βυζαντινής μουσικής, και την 
καλλιέργεια της αλληλεγγύης μεταξύ των 
μελών. Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων 
του, λειτουργεί Βυζαντινή Χορωδία. Πρό
εδρος του Συλλόγου (1992), ο Ρίζος Κο-

μήτσας*.

Σύλλογος Ιεροψαλτών Ναυπάκτου «Ιωάν
νης Μαργαζιώτης».

Ι δρύθηκε το 1987, με σκοπό την προβολή 
και διατήρηση της βυζαντινής μουσικής, 

την συναδελφικότητα μεταξύ των μελών 
του και την καλλιτέρευση των συνθηκών 
εργασίας. Πρόεδρος (1992), ο Δημήτρης 
Γ ερονικολός.

Σύλλογος Ιεροψαλτών Νήσου Λήμνου «Ο 
Άγιος Σώζων».

Ι δρύθηκε το 1986, με πρώτο Πρόεδρο 
Δ.Σ. τον Απόστ. Κουτσογιάννη*, που 

είναι και ιδρυτικό μέλος. Σήμερα ο Σύλλο
γος αριθμεί περί τα 25 άτομα, με το 
ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ότι ένα από αυτά 
είναι γυναίκα.
Διατηρεί Χορωδία με την οποία πραγματο
ποιεί διάφορες εκδηλώσεις. Σημερινός 
Πρόεδρος του Συλλόγου (1992), ο Γεώργ. 
Συμεών*.

Σύλλογος Ιεροψαλτών Νομού Αιτωλοακαρ
νανίας «Άνθιμος Αρχιδιάκονος».

Ι δρύθηκε το 1967 με την επωνυμία 
Σύλλογος Ιεροψαλτών Αγρίνιου και Πε

ριχώρων «Ρωμανός ο Μελωδός». Το 1980 
μετονομάσθηκε. Έχει έδρα το Αγρίνιο. 
Σκοπός του: η διαφύλαξη, υποστήριξη και 
προαγωγή της πατρώας βυζαντινής μουσι
κής καθώς και η ηθική και πνευματική 
εξύψωση των Ιεροψαλτών της περιοχής. . 
Με τη φροντίδα του Συλλόγου λειτούργησε 
στην αρχή η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής 
Αγρίνιου. Διαθέτει Βυζαντινή Χορωδία που 
κατά καιρούς δίνει συναυλίες βυζαντινής 
μουσικής μέσα και έξω από το Αγρίνιο. 
Πρόεδρος του Συλλόγου (1992), ο Θωμάς 
Μωραΐτης.

Σύλλογος Ιεροψαλτών Νομού Ιωαννίνων 
«Άγιος Ιωάννης ο Κουκουζέλης».

Ι δρύθηκε το 1980 στα Ιωάννινα, με στόχο 
τη διάσωση και διάδοση της βυζαντινής 

μουσικής και την μεταξύ των Ιεροψαλτών
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αλληλεγγύη. Πρόεδρος (1992), ο Γιώργος 
Πατραμάνης.

Σύλλογος Ιεροψαλτών Νομού Λακωνίας 
«Πέτρος ο Πελοποννήσιος».

Ι δρύθηκε το 1970 με έδρα τη Σπάρτη.
Σκοπός του, η διατήρηση και διάδοση 

της βυζαντινής μουσικής και η αλληλεγγύη 
μεταξύ των μελών του. Πρόεδρος (1992), ο 
Γιώργος Σαραντάκος.

Σύλλογος Ιεροψαλτών Πάτρας και Περιχώ
ρων «Ιωάννης ο Δαμασκηνός».

Ι δρύθηκε το 1917 στην Πάτρα, με σκοπό 
τη διατήρηση και διάδοση της βυζαντι

νής μουσικής. Διαθέτει Βυζαντινή Χορωδία 
με την οποία εμφανίζεται σε διάφορες 
πολιτιστικές εκδηλώσεις. Στο πλαίσιο των 
δραστηριοτήτων του Συλλόγου υπάγεται 
και η βοήθεια ατόμων με ανάγκες (σεισμο
παθείς κ.λπ.). Από το 1983 στεγάζεται σε 
ιδιόκτητο κτίριο. Πρόεδρος (1992), ο Βασ. 
Πρόγκας*.

Σύλλογος Ιεροψαλτών Ρόδου και Περιχώ
ρων.

Ι δρύθηκε το 1937 στη Ρόδο, με σκοπό τη 
διατήρηση και διάδοση της πατρώας 

βυζαντινής μουσικής, καθώς και την αλλη
λεγγύη μεταξύ των Ιεροψαλτών της περιο
χής. Πρόεδρος (1992), ο Μανώλης Θεου- 
λάκης.

Σύλλογος Ιεροψαλτών Σάμου «Εμμανουήλ 
Βαμβουδάκης».

Ι δρύθηκε το 1980 με έδρα .τη Σάμο και 
περιλαμβάνει γύρω στα πενήντα μέλη. 

Ανάμεσα στις εκδηλώσεις που οργανώνει 
και που έχουν στόχο την προβολή της 
βυζαντινής μουσικής, είναι και ο εορτα
σμός του Εφραίμ του Σύρου*, προστάτου 
του Συλλόγου, στις 28 Ιανουάριου. Πρό- 
ερος (1992), ο Σταύρος Βούβουνας*.

Σύλλογος Ιεροψαλτών Σιδηροκάστρου 
«Λαμπαδάριος ο Μελωδός».

Ι δρύθηκε το 1979, με έδρα την Ηράκλεια 
Σιδηροκάστρου. Σκοπός του, η προβολή 

της βυζαντινής μουσικής. Πρόεδρος, 
(1992) ο Μιλτιάδης Τουτουντζής.

Σύλλογος Ιεροψαλτών Τριπόλεως «Ιωάννης 
ο Δαμασκηνός».

Ι δρύθηκε το 1980 στην Τρίπολη, με 
πρωτεργάτη και εμπνευστή του τον 

Ιεροψάλτη Δημήτριο Δελή*. Στόχοι του 
Συλλόγου είναι η μελέτη, η καλλιέργεια, η 
διάσωση και η διάδοση της εθνικής μας 
μουσικής, βυζαντινής και δημοτικής. 
Οργάνωσε συναυλίες σε ολόκληρο τον 
Ελλαδικό χώρο, συμμετέσχε σε εορτές 
και πανηγύρεις και ασχολήθηκε με εκδό
σεις σχετικών βιβλίων, δημοσιεύσεις στον 
Τύπο και ραδιοφωνικές εκπομπές.
Το Νοέμβριο του 1990, οργάνωσε και 
διεξήγαγε το Παμπελοποννησιακό Συνέ
δριο Ορθόδοξης Μουσικής. Πρόεδρος 
(1992), ο Βασ. Μπιστόλας*.

Σύλλογος Ιεροψαλτών Φλωρίνης «Ιωάννης ο 
Δαμασκηνός».

Ι δρύθηκε το 1976, με πρωτοβουλία του 
Μητροπολίτου Αυγουστίνου*, και υπά

γεται στην «Φιλανθρωπική Διακονία» της 
οικείας I. Μητροπόλεως. Το Προεδρείο του 
(1992) αποτελούν οι Στέφ. Δόντσιος* 
(Πρόεδρος) και Γεώργιος Στεφανόπουλος 
(Γεν. Γραμματέας).

Σύλλογος Ιεροψαλτών Χαλκιδικής «Ιωάννης 
ο Κουκουζέλης».

Ι δρύθηκε το 1979, με έδρα τα Μουδανιά.
Σκοπός του, η διατήρηση και διάδοση 

της βυζαντινής μουσικής. Πρόεδρος 
(1992), ο Βαγγέλης Γιλζίδης.

Σύλλογος Ιεροψαλτών Χανίων «Γεώργιος ο 
Κρης».

Ι δρύθηκε το 1977 με πρωτοβουλία του Γ. 
Χατζηθεοδώρου* με σκοπούς: α) τη



342

Σύλλογος Σύλλογος

συνένωση όλων των Ιεροψαλτών, εν ενερ- 
γεία και μη, και των βοηθών τους, β) την 
προαγωγή του κλάδου των Ιεροψαλτών και 
την εξύψωση του έργου τους, γ) την 
εξυπηρέτηση, προστασία, αλληλεγγύη και 
ηθική υποστήριξη των μελών του, δ) την 
ανύψωση του καλλιτεχνικού επιπέδου των 
Ιεροψαλτών και ε) τη διάδοση της βυζαντι
νής εκκλησιαστικής μουσικής μέσα και έξω 
από το χώρο των Ιερών Ναών.
Ο Σύλλογος αμέσως μετά την ίδρυσή του, 
δημιούργησε Χορωδία που αποτελεί μια 
ζωντανή παρουσία μέσα στην κοινωνία 
των Χανίων. Συνεργάζεται με την Εκκλη
σία και με τους συγγενείς καλλιτεχνικούς 
φορείς των Χανίων για την από κοινού 
οργάνωση εκδηλώσεων. Είναι ιδρυτικό 
μέλος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Ιερο
ψαλτών Ελλάδος (ΟΜ.Σ.Ι.Ε ).

Σύλλογος Ιεροψαλτών Χίου.

Ι δρύθηκε στα τέλη του 19ου αιώνα 
περιλαμβάνοντας όλους σχεδόν τους 

ιεροψάλτες του νησιού, με σκοπό την από 
κοινού μελέτη της βυζαντινής μουσικής.

Σύλλογος Ιεροψαλτών Χίου «Ρωμανός ο 
Μελωδός».

Ι δρύθηκε το 1979 και αποτελείται από 
Ιεροψάλτες της πόλεως και των χωριών 

του Νομού Χίου (95 μέλη). Σκοπός του είναι 
η πνευματική και μουσική καλλιέργεια των 
μελών, η μελέτη και η καλλιέργεια της 
βυζαντινής μουσικής και η αλληλεγγύη 
μεταξύ των μελών. Βασική δραστηριότητα 
του Συλλόγου είναι η Βυζαντινή Χορωδία 
της, υπό τη διεύθυνση του Προέδρου του 
Συλλόγου (1992), Κωνστ. Καλαμπάκα*.

Σύλλογος «Ιωάννης ο Δαμασκηνός», Ελλη
νικός Μουσικός.

Ι δρύθηκε το 1902 στην Αθήνα από τον 
Ανδρέα Τσικνόπουλο* με ικανά στελέχη 

και πολυάριθμους μαθητές στη Σχολή του 
Συλλόγου, οι οποίοι διδάσκονταν την 
εκκλησιαστική μουσική. Επίτιμο μέλος του

Συλλόγου υπήρξε και ο Γεώργιος Παπαδό- 
πουλος*.

Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως, Εκκλησια
στικός Μουσικός.

Ι δρύθηκε το 1863 στο Πέραν της Κων
σταντινουπόλεως, από διακεκριμένους 

μουσικολόγους και ιεροψάλτες με σκοπό 
τη μελέτη της μουσικής. 0  Σύλλογος, 
εξετάζοντας τα αρχαία μαθήματα, που 
βρίσκονταν στο πρωτότυπο, προσπάθησε 
να ξεχωρίσει τα εκκλησιαστικά από τα 
«κατά κόσμον». Διαλύθηκε το 1870 λόγω 
διαφωνιών, που προέκυψαν ανάμεσα στα 
μέλη. Μεταξύ αυτών που εργάσθηκαν με 
ζήλο στο Σύλλογο, αναφέρονται: Ηλίας 
Τανταλίδης, Ανδρέας Σπαθάρης, Ξενοφών 
Ζωγράφος (ιατρός), Ξενοφών Τριανταφυλ- 
λίδης (ιατρός), Σταυράκης Βέης, Αριστάρ- 
χης Μ. Λογοθέτης (διετέλεσε και Πρό
εδρος), Γαβριήλ Σοφοκλέους, Κωνσταντί
νος Βαλιάδης (Αρχιμανδρίτης και μετά 
Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως), Πολύ
καρπος '(Ιεροδιάκονος και μετά Μητροπο
λίτης Βάρνης, που διετέλεσε και Γενικός 
Γραμματέας) και οι μουσικοδιδάσκαλοι: 
Γεώργιος Βιολάκης*, Ιωάννης Κεΐβελης*, 
Παναγιώτης Κηλτζανίδης*, Δημήτριος Βυ
ζάντιος*, Ονούφριος Βυζάντιος*, Σταυρά
κης Γρηγοριάδης*, Στέφανος Μωϋσιάδης*, 
Ιωάσαφ Ρώσσος* κ.ά.

Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως, Ελληνικός 
Μουσικός.

Ι δρύθηκε το 1880 στο Γαλατά της Κων
σταντινουπόλεως. Δημιούργησε Μουσι

κή Σχολή, που λειτούργησε ευδόκημα για 
τέσσερα χρόνια, μέχρι το 1883, και διαλύ
θηκε μαζί με το Σύλλογο. Πα τη σύσταση 
και την παγίωσή του εργάστηκαν ανάμεσα 
σε άλλους και οι: Γεώργιος Ραιδεστηνός* 
(Πρωτοψάλτης - Πρόεδρος), Γεώργιος 
Παπαδόπουλος* (Γενικός Γραμματέας), 
Σπυρίδων Μαυρογένης (αρχίατρος, ιδιαί
τερος ιατρός του Σουλτάνου) και Πολύχρο
νης Παχείδης* (μουσικοδιδάσκαλος και
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Ιεροψάλτης - Ταμίας).

Σύλλογος «Οι Υμνωδοΐ».

Ο Σύλλογος Διασώσεως και Διαδόσε- 
ως της Εθνικής Παραδοσιακής μας 

Μουσικής «Οι Υμνωδοί», ιδρύθηκε το 1987, 
με έδρα τον Πειραιά. Ιδρυτής και Πρό
εδρος ο Δημ. Ιωαννίδης*. Σκοποί του 
Συλλόγου είναι η διάσωση της Εθνικής 
παραδοσιακής μας μουσικής κληρονομιάς, 
εκκλησιαστικής και δημοτικής, η περισυλ
λογή, ταξινόμηση και διάδοση με κασσέτες 
και δίσκους, αυθεντικών εκτελέσεων από 
παλαιούς και νέους Πρωτοψάλτες και από 
ερμηνευτές δημοτικού τραγουδιού, η ηθι
κή, πνευματική και μουσική καλλιέργεια 
των μελών κ.ά. Για την πραγματοποίηση 
των σκοπών του, ο Σύλλογος ίδρυσε 
Χορωδία (Βλ. λ.) και Φροντιστήριο Βυζαντι
νής Μουσικής και διαθέτει ένα μεγάλο 
Φωνοαρχείο Εκκλησιαστικών Βυζαντινών 
Ύμνων.

Σύλλογος «Ορφεύς», Μουσικός.

Ι δρύθηκε το 1886 στο Φανάρι της Κων
σταντινουπόλεως. Τα πρώτα τρία χρόνια 

καλλιεργούσε μόνον την ευρωπαϊκή μου
σική. Από το 1889 όμως, επί Προεδρίας του 
Γεωργίου Παπαδοπούλου*, ασχολήθηκε και 
με την καλλιέργεια της εκκλησιαστικής 
μουσικής, για τη διάδοση της οποίας 
ίδρυσε Μουσική Σχολή στο Φανάρι. Η 
Σχολή λειτούργησε μέχρι το τέλος του 
1890, οπότε και διαλύθηκε μαζί με το 
Σύλλογο, κατόπιν διαταγής της τουρκικής 
κυβερνήσεως. Η ιδέα της ιδρύσεως του 
μουσικού αυτού φυτωρίου οφείλεται στους 
λάτρεις της μουσικής, Θεαγένη, Χρήστο, 
Απόστολο και Γεώργιο Μισαηλίδη, γιούς 
του δημοσιογράφου Ευαγγελινού Μισαηλί- 
δη, στον Πανανό Πανανίδη και σε άλλους 
μουσικοφίλους.
Στο Σύλλογο έψαλλαν τακτικά διαπρεπείς 
μουσικοδιδάσκαλοι.

Σύλλογος

Σύλλογος Πατριαρχείου Κωνσταντινουπό
λεως, Εκκλησιαστικός Μουσικός.

Τ ο πρώτο Μουσικό Σωματείο, που 
ιδρύθηκε στο Πατριαρχείο το 1898. Ο 

Πατριάρχης Κωνσταντίνος Ε' ο από Εφέσ- 
σου* δέχθηκε να μετασχηματισθεί η «Πα
τριαρχική Μουσική Επιτροπή» που είχε 
συγκροτηθεί το 1895, σε Μουσικό Σύλλο
γο (ημερ ομ . κυ β ε ρ ν η τ ικ ή ς  α δ ε ία ς  
21.1.1899) και χορήγησε σημαντική χρημα
τική υποστήριξη, με την οποία ο Σύλλογος 
κατασκεύασε το Ψαλτήριον (βλέπε λ. Κα
νονάκι) και επισκεύασε και άλλα όργανα 
πλουτίζοντας την Οργανοθήκη του Σωμα
τείου. Επίσης ο Πατριάρχης υποστήριξε το 
Περιοδικό του Συλλόγου που προκήρυξε 
διαγωνισμούς, αναδειχθείς ο αθλοθέτης 
τους.
Πράγματι ο Κωνσταντίνος ο Ε' έθεσε δύο 
μουσικούς διαγωνισμούς. Στον πρώτο, ζη
τούσε να προσδιορισθεί ο ποιητικός ρυθ
μός της Οκτωήχου και η σύνταξή της κατά 
στίχους, όπως δημιουργήθηκε για πρώτη 
φορά από. τους υμνογράφους. Στον δεύτε
ρο, ζητούσε τη σχέση μεταξύ του ποιητι
κού ρυθμού της Οκτωήχου και του μουσι
κού ρυθμού. Ως βραβείο για τον κάθε 
διαγωνισμό ο Πατριάρχης προσέφερε από 
50 λίρες Αγγλίας, που κατέθεσε στη 
«Λυωνική Πίστωση», ορίζοντας να βραβευ- 
θεί ο πρώτος διαγωνισμός το 1901 κατά την 
τριετία τόυ Συλλόγου και ο δεύτερος το 
1902, κατά την τετραετία.
Σύμφωνα με το Καταστατικό, σκοπός του 
Συλλόγου ήταν η ανάπτυξη και καλλιέργεια 
της βυζαντινής μουσικής,, τόσο της εκκλη
σιαστικής όσο και της κατά κόσμον, η 
εξακρίβωση της ιστορίας της από την 
αρχαία εποχή, ο παραλληλισμός της με τη 
μουσική άλλων εθνών, ανατολικών και 
δυτικών, αρχαίων και νεωτέρων, η σωστή 
εκμάθησή της κ.ά. Από το 1900 ο Σύλλογος 
εξέδιδε Περιοδικό. Επίσης ίδρυσε ιδιαίτε
ρη Εκκλησιαστική Μουσική Σχολή, τετρα
τάξια, υπό τη διεύθυνση του Γεωργίου



344

Σύλλογος Σύλλογος

Παπαδοπούλου*, στην οποία σπούδαζαν οι 
ιεροψάλτες.
Πρώτος Πρόεδρος του Συλλόγου εξελέγη 
ο Ανθιμος Αλεξούδης, Μητροπολίτης Α- 
μασείας. Μετά από σύντομη Προεδρία και 
παραίτηση του Ανθίμου, τον διαδέχθηκε ο 
Αντιπρόεδρος Αμβρόσιος Σταυρηνός, Μη
τροπολίτης Σκοπείων και αργότερα Νεο- 
καισαρείας, ο οποίος και παρέμεινε Πρό
εδρος μέχρι το 1899.

Σύλλογος Σμύρνης, Εκκλησιαστικός Μου
σικός.

Ι δρύθηκε το 190,3 από τους ιεροψάλτες 
της Σμύρνης, υπό την προεδρία του 

μουσικοδιδασκάλου Μισαήλ Μισαηλίδη*. 
Σκοπός του, η συστηματική καλλιέργεια 
της εκκλησιαστικής μουσικής, η αναστήλω- 
ση του γοήτρου της, η σύσταση οργανοθή
κης και βιβλιοθήκης και η μόρφωση των 
ιεροψαλτών.

Σύλλογος Φίλων Βυζαντινής και Παραδο
σιακής Ελληνικής Μουσικής Ναούσης.

Ι δρύθηκε με πρωτοβουλία του Πρωτο
ψάλτου και μουσικοδιδασκάλου Γεωρ

γίου Ορδουλίδη*, ο οποίος είναι Πρόεδρός 
του.

Σύλλογος Φίλων Βυζαντινής Μουσικής.

Ι δρύθηκε με την 3112/26.5.1949 απόφα
ση του Πρωτοδικείου Αθηνών, με σκοπό 

την «διαφύλαξη και προαγωγή της Εθνικής 
Εκκλησιαστικής Μουσικής κατά την Παρά
δοση της Μεγάλης του Χριστού Εκκλη
σίας». Πρώτοι Πρόεδροί του υπήρξαν ο 
ποιητής Όμηρος Μπεκές* και ο Ακαδημαϊ
κός Στρατής Μυριβήλης*, που ήταν και 
ιδρυτικά μέλη μαζί με τους: Γ. Αγγελίδη, 
Π. Αντωνέλλη*, Δ. Βασιάδη, Β. Γεωργαντζέ- 
λη, Λ. Αρβανιτάκη, Α. Ιορδανίδη, Δ. Καρα- 
γιαννόπουλο, Χρ. Καραχαλίδη, Μ. Κασιμά- 
τη, Δ. Κατρανίδη, Φ. Κόντογλου*, Α. Λε- 
βαντή, Δ. Λουΐζο, Π. Μ αρουλίδη, Α. 
Πανανίδη, και Ευσ. Τιμωνίδη. Ανάμεσα

στις δραστηριότητες του Συλλόγου περι
λαμβάνονται: το επείγον υπόμνημα (Ιού
λιος 1949) για την αποτροπή του ενδεχο
μένου καθιερώσεως της τετραφωνίας στο 
Οικουμενικό Πατριαρχείο, το διάβημα 
(Δεκέμβριος 1949) για την κατάργηση της 
τετραφωνίας στον Μητροπολιτικό Ναό 
Αθηνών, το διάβημα (Ιανουάριος 1950) για 
την καθιέρωση μεταδόσεως της Θ. Λει
τουργίας του Μητροπολιτικού Ναού Αθη
νών από το Ε.Ι.Ρ. κάθε Κυριακή, η ίδρυση 
«Φροντιστηρίου Βυζαντινής Μουσικής», η 
εκπόνηση του σχεδίου Διατάγματος για τη 
σύσταση «Ακαδημίας Βυζαντινής Μουσι
κής», η έκδοση «επετηρίδος» (1969), η 
τακτική διοργάνωση Βυζαντινών Συμφω
νιών καθώς επίσης πλήθος δημοσίων εκδη
λώσεων, εορτασμών, επετείων κ.λπ.
Το 1986 ο Σύλλογος επανεξέδωσε την 
«Επετηρίδα» του, και το 1989 εόρτασε με 
μεγάλο μουσικοφιλολογικό πρόγραμμα την 
τεσσαρακοστή επέτειο της ιδρύσεώς του 
στην Αθήνα.
Πρόεδρός του (1992), ο Γεώργιος Τσατσα- 
ρώνης*.

Σύλλογος Φίλων Βυζαντινής Μουσικής 
Αιγιαλείας.

Ι δρύθηκε το 1979 με πρώτο Πρόεδρο τον 
Φίλιππο Οικονόμου*, που είναι και ση

μερινός Πρόεδρος του Συλλόγου (1992). 
Τα μέλη του ανέρχονται σε 250. Στη 
διάρκεια της πορείας του ο Σύλλογος 
παρουσίασε μεγάλη δραστηριότητα στον 
τομέα της βυζαντινής εκκλησιαστικής μου
σικής, οργανώνοντας συναυλίες, μουσικο- 
φιλολογικές και εορταστικές εκδηλώσεις 
κ.ά.
Ίδρυσε παιδική χορωδία, η οποία λειτούρ
γησε επί τριετία, και κυκλοφόρησε κασσέτα 
με ζωντανές ηχογραφήσεις από την πλού
σια δράση της. Αργότερα ίδρυσε και Χο
ρωδία Δημοτικών τραγουδιών, με δάσκαλο 
και χοράρχη τον Πρόεδρο του Συλλόγου, 
και δίνει πολλές συναυλίες με παραδοσια
κά δημοτικά τραγούδια.
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Σύλλογος Συμεών

Σύλλογος Φίλων Βυζαντινής Μουσικής 
Θεσσαλονίκης.

Ι δρύθηκε τον Ιανουάριο του 1950, ακο
λουθώντας το παράδειγμα του προηγη- 

θέντος Συλλόγου (βλέπε λ.) των Αθηνών, 
π.σ.δ.

Σύλλογος Φίλων Βυζαντινής Μουσικής 
Κομοτηνής «Ιωάννης ο Δαμασκηνός».

Ι δρύθηκε το 1972 και σε συνεργασία με 
το Σύνδεσμο Ιεροψαλτών Θράκης με

ριμνά για τη διατήρηση και προβολή της 
βυζαντινής μουσικής. Διατηρεί τριακοντα- 
πενταμελή Χορωδία.

Σύλλογος Φίλων Βυζαντινής Μουσικής Νέ
ας Ιωνίας.

Ι δρύθηκε κατά το παράδειγμα των 
προηγηθέντων ομωνύμων Συλλόγων 

(βλέπε λ.) των Αθηνών και της Θεσσαλονί
κης, τον Ιανουάριο του 1951. π.σ.δ.

Σύλλογος Φίλων Βυζαντινής Μουσικής 
Νομού Καβάλας.

Ι δρύθηκε το 1975, με σκοπό τη διαφύλα
ξη, μετάδοση και προαγωγή της πατρώ

ας και εθνικής εκκλησιαστικής μουσικής, 
σύμφωνα με τις παραδόσεις της Μεγάλης 
του Χριστού Εκκλησίας. Ο Σύλλογος έκανε 
τις εμφανίσεις του στην επαρχία του Ν. 
Καβάλας και σε γειτονικούς νομούς, ψάλ
λοντας το πρωί των Κυριακών στην εκκλη
σία και παρουσιάζοντας κατόπιν στην πλα
τεία ή σε αίθουσα του χωριού πρόγραμμα 
με τις τρεις χορωδίες του (Εκκλησιαστική 
Βυζαντινή - Παιδική - Μικτή).
Το 1990 ο Σύλλογος Φίλων Βυζαντινής 
Μουσικής Ν. Καβάλας τροποποιήθηκε και 
ονομάσθηκε Σύλλογος Φίλων Μουσικής Ν. 
Καβάλας.

Σύλλογος Φίλων Βυζαντινής Μουσικής 
Πατρών.

Α ναφερόμενος και ως Σύνδεσμος, 
ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 1953, 

κατά το παράδειγμα των προηγηθέντων

ομωνύμων Συλλόγων (βλέπε λ.) Αθηνών, 
Θεσσαλονίκης και Ν. Ιωνίας.
Από τη διοίκησή του πέρασαν κατά καιρούς 
επιστήμονες και γνώστες της βυζαντινής 
μουσικής, όπως (1968) ο Αλκ. Καλογερό- 
πουλος, ο Ηλ. Μπογδανόπουλος*, ο Κωνστ. 
Οικονομόπουλος, ο Βασ. Ρούπας κ.ά. π.σ.δ.

Σύμβολον της Πίστεως, Το.

Υ μνος εναντίον των αιρετικών, ο ο
ποίος τον 4ο αιώνα εψάλλετο, διότι 

στην αρχαία Εκκλησία επικρατούσε η συ
νήθεια οι χαρμόσυνες τελετές να μη δια
βάζονται αλλά να ψάλλονται. Σήμερα υ
πάρχει ως παπαδικό μέλος στη βιβλιοθήκη 
του Παναγίου Τάφου, στο Φανάρι της 
Κωνσταντινουπόλεως, αλλά δεν ξέρουμε 
ποιος το μελοποίησε.

Συμεούρης, Λόίζος. (1860 - ;).

Κ ύπριος Ιεροψάλτης και μουσικοδιδά
σκαλος, μαθητής του Κλ. Μεσολογγί- 

τη* στη Λάρνακα. Έψαλλε στη γενέτειρά 
του, τα Λεύκαρα, επί πολλά έτη και δίδασκε 
βυζαντινή μουσική.

Συμεών, Αναστάσιος.

Σ ύγχρονος μουσικός, συγγραφέας και 
Καθηγητής βυζαντινής μουσικής και 

Ανωτέρων θεωρητικών του Ελληνικού Ω
δείου Αθηνών.

Συμεών, Γεώργιος.

Σ ύγχρονος Πρωτοψάλτης στον I. Ναό 
Αγίου Παντελεήμονος της ενορίας 

Ανδρονίου Μυρίνης Λήμνου και Πρόε
δρος του Συλλόγου Ιεροψαλτών Νήσου 
Λήμνου «Ο Άγιος Σώζων». Είναι πτυχιού- 
χος της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της I. 
Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, ενώ επί σει
ρά ετών παρακολούθησε μαθήματα βυζαν
τινής μουσικής κοντά στον μουσικοδιδά
σκαλο Νέστ. Παπαλεξίου*. Είναι επίσης 
πτυχιούχος Παιδαγωγικής Ακαδημίας και 
Ινστιτούτου Τραπεζικών και Οικονομικών 
Σπουδών.
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Συμεών, Θεόδωρος ο Κοντός. (19ος αι.).

Μ ουσικός, αδελφός του Πέτρου του 
Αγιοταφίτου*, του οποίου η επωνυ

μία οφείλεται στο μικρό του ανάστημα. Από 
τους πρώτους μαθητές της νέας μεθόδου, 
διακρίθηκε για τη μεγάλη φωνή του ως 
Ιεροψάλτης και μελοποίησε καλοφωνικούς 
ειρμούς και σχολικά άσματα. Ανέδειξε 
πολλούς μαθητές.

Συμεών, Πέτρος ο Αγιοταφίτης, (1781 - 
1861).

Π ρωτοψάλτης στον Ιερό Ναό του Αγιο- 
ταφικού Μετοχιού στο Φανάρι Κων

σταντινουπόλεως, που σπούδασε κοντά 
στο Γεώργιο τον Κρήτα*, στον Πρωτοψάλ
τη Μανουήλ τον Βυζάντιο* και στην Πα
τριαρχική Μουσική Σχολή όπου είχε δασκά
λους τον Γρηγόριο Λευίτη*, τον Χρύσανθο 
Προύσσης* και τον Χουρμούζιο τον Χαρτο
φύλακα*. Μελοποίησε μια συλλογή ιδιομέ
λων και δοξαστικών όλου του έτους με τα 
απολυτίκια, τα κοντάκια και άλλα ειρμολο- 
γικά μελουργήματα σε ενιαίο τόμο, χερου- 
βικά κατά μίμηση του Πέτρου του Βυζα
ντίου* και τα ένδεκα Εωθινά. Ανέδειξε 
πολλούς μαθητές.

Συμεωνίδης, Αλέξανδρος. (20ός αι ).

Α ναφέρεται (1963) ως Πρωτοψάλτης 
στον I. Ναό Αγίας Βαρβάρας Αιγάλεω 

π.σ.δ.α.

Συμεωνίδης, Αναστάσιος. (19ος - 20ός αι ).

Α ναφέρεται (1888) ως Πρωτοψάλτης 
στον I. Ναό Αγίου Δημητρίου Ξηρο- 

κρήνης. π.σ.δ.

Συμεωνίδης, Λάζαρος. (20ός αι ).

Μ ουσικός πρόσφυγας από τη Σμύρνη 
που εγκαταστάθηκε στην Κύπρο. 

Υπήρξε μαθητής του Πρωτοψάλτου Σμύρ
νης Μισαήλ Μισαηλίδου*.

Συμεωνίδης, Νικόλαος. (20ός αι ).

Ι εροψάλτης που έψαλλε σε διαφόρους 
ναούς της Κωνσταντινουπόλεως μέχρι

το 1964 οπότε ήλθε στην Αθήνα και συνέ
χισε να ψάλλει ερασιτεχνικά. Μέλος της 
Χορωδίας του Νέου Κύκλου Κωνσταντι- 
νουπολιτών.

Συμεών ο Θαυμαστορείτης (ή Στυλίτης). ( ; -
595).

Ο σιος. Μεγάλος υμνογράφος από την 
Αντιόχεια της Συρίας, ο οποίος ήταν 

ασκητής επί 79 χρόνια στο Θαυμαστόν 
Όρος και έγραψε ευχές, λόγους και διά
φορα προσόμοιο και ιδιόμελα. Η μνήμη του 
εορτάζεται στις 24 Μαίου.

Συμεών ο Θεσσαλονίκης. (14ος - 15ος αι ).

Κ ληρικός αρχικά της Μεγάλης Εκκλη
σίας στη γενέτειρά του, Κωνσταντι

νούπολη, διαδέχθηκε στο θρόνο της Θεσ
σαλονίκης τον Γαβριήλ. Διακρίθηκε ως 
συγγραφέας λειτουργικών έργων, συντά
κτης ευχών, υμνογράφος και ερμηνευτής 
του λειτουργικού τυπικού.
Τα σωζόμενα έργα του είναι: Διάλογος 
κατά πασών των αφέσεων και περί των 
ιερών τελετών, Ερμηνεία περ ί του Θείου 
Ναού και της Θείας Λειτουργίας, Τρεις 
ερμηνευτικοί πραγματείαι ε ις  το Σύμβολον 
της Πίστεως, Αποκρίσεις εις λειτουργικο- 
κανονικάς απορίας του Μητροπολίτου Πεν- 
ταπόλεως Γοβριήλ Πραγματεία περ ί ίερω- 
σύνης Εξ (6) έργα αναφερόμενα εις  το 
τυπικόν της Αγίας Σοφίας Θεσσαλονίκης, 
Είκοσι πέντε ευχαί, κανόνες και πάνω από 
200 τροπάρια.

Συμεών ο Μεταφραστής. (11ος αι.).

Ο σιος. Αρχών Μάγιστρος, Λογοθέτης, 
λόγιος και ποιητής εκκλησιαστικών 

ασμάτων από την Κωνσταντινούπολη. Η 
επωνυμία Μεταφραστής οφείλεται στη 
σημαντική του εργασία, που ήταν η εκκα
θάριση των αρχαίων αγιολογικών υπομνη
μάτων και η συγγραφή τους σε ομαλό 
ύφος. Έγραψε Χρονικό των ετών 813-948, 
συλλογή συναξαρίων (Μηνολόγιον) συλλο
γές ηθικών αποφθεγμάτων, επιστολές, 
ποιήματα. Ως υμνογράφος συνέταξε ιαμβι-
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κούς τριμέτρους στην Ακολουθία της Με- 
ταλήψεως, Κοντάκιο στον Αγιο Σάββα και 
στιχηρά κατ' αλφάβητο στον Εσπερινό της 
Τετάρτης της Ε' εβδομάδος της Μ. Τεσσα
ρακοστής. Προς το τέλος της ζωής του 
έγινε μοναχός. Η μνήμη του τιμάται στις 9 
Νοεμβρίου.

Συμεών ο Μοναχός. (9ος αι.).

Υ μνογράφος της Εκκλησίας, που έγρα
ψε στιχηρά τροπάρια οε διάφορες 

εορτές και ιδιαίτερα στην Ανάληψη του 
Χριστού.

Συμεών ο Νέος Θεολόγος. (949-1022).

Ο σιος. Λόγιος, συγγραφέας και υμνο- 
γράφος καταγόμενος από την Πα- 

φλαγονία. Μοναχός αρχικά στη Μονή του 
Στουδίου* (977), και Ηγούμενος στη συνέ
χεια της Μονής του Αγίου Μάμαντος (980), 
κοντά στη Μονή του Στουδίου. Το 1009 
εξορίσθηκε οτη Χρυσούπολη και όταν 
ανακλήθηκε από την εξορία εισήλθε στη 
Μονή της Αγίας Μαρίνης, όπου και πέθανε. 
Έγραψε 34 Κατηχήσεις (λόγους θεολογι- 
κούς και ηθικούς), Κεφάλαια πρακτικά και 
θεολογικά, 57 Ύμνους των Θείων Ερώτων 
κ.ά. Η Εκκλησία τιμά την μνήμη του στις 12 
Μαρτίου.

Συμμετρία.

Γ ενική αρχή ενός βυζαντινού μέλους, 
που αναφέρεται α) στη συμμετρία της 

έκτασης την οποία λαμβάνουν στο τέλος οι 
συλλαβές των λέξεων, β) στη συμμετρία 
των μουσικών γραμμών, γ) στη συμμετρία 
αναβάσεων και καταβάσεων και δ) στη 
συμμετρία χρονικής αγωγής και άλλων 
στοιχείων που αποτελούν σημαντικούς 
παράγοντες καλαισθησίας.

Σύμμικτα μαθήματα.

Τ α μέλη στα οποία βρίσκονται μελωδι
κές γραμμές και επιδράσεις από την 

«εξωτερική μουσική»* (οργανική και εθνι

κή).

Συμφωνία.

Τ ρόπος με τον οποίο έψαλλαν στην 
αρχαία Χριστιανική Εκκλησία πριν από 

την τοποθέτηση των Ψαλτών. Όλοι οι 
Χριστιανοί, που συγκεντρώνονταν στον 
τόπο της προσευχής, έψαλλαν «κατά συμ
φωνίαν» δηλ. σαν από ένα στόμα, κρατών
τας στη μνήμη τα άσματα της λατρείας. Την 
ψαλμωδία αυτή περιγράφει ο Φίλων ο 
Ιουδαίος*, από τον οποίο μαθαίνουμε ότι 
στις Χριστιανικές αγρυπνίες χωρίζονταν 
μέσα στο ναό οι άνδρες από τις γυναίκες 
σχηματίζοντας δύο χορούς.
(2) Στην βυζαντινή μουσική, συμφωνία είναι 
η ταυτόχρονη ήχηση (συνήχηση) δύο φθόγ
γων διαφορετικών κατά την οξύτητα. Οι 
συμφωνίες είναι επτά και λαμβάνουν το 
όνομά τους από τον αριθμό των φθόγγων 
που μεσολαβούν ανάμεσα στους ακρινούς 
φθόγγους. Αυτές είναι: διαδύο*, διατριών* 
και διαοκτω*. Ανάλογα με το ευχάριστο ή 
δυσάρεστο άκουσμά τους, οι συμφωνίες 
διακρίνονται σε «σύμφωνες» (διαοκτώ, 
διαπέντε, διατεσσάρων, διαέξη και δια- 
τριών) και σε «διάφωνες» (διαδύο και 
διαεπτά).
Οι σύμφωνες υποδιαιρούνται σε «τέλειες» 
(διαοκτώ, διαπέντε και διατεσσάρων) και 
«ατελείς» (διαέξη και διατριών).

Σύναγμα.
Βλέπε λ. Χαρακτήρες (ποιότητος).

Συναξάρι (ον).

Κ είμενο, το οποίο διηγείται τη ζωή, το 
έργο και τα θαύματα των αγίων της 

Εκκλησίας. Οφείλει την ονομασία του στο 
ότι διαβαζόταν στη σύναξη για τη μνήμη 
του Αγίου.
Σήμερα συναξάρι ονομάζουμε τη μνημό-
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νευση των ονομάτων των αγίων που γιορ
τάζουν κάθε μέρα, όπως αυτά παρατίθενται 
μέσα στα Μηναία, όπου για κάθε άγιο 
υπάρχει δίστιχο επίγραμμα και σύντομη 
βιογραφία.

Συναξαριστής.

Β ιβλίο, το οποίο περιέχει τους κατά 
πλάτος βίους των αγίων της Εκκλη

σίας. Συνήθως αποτελείται από τόμους, 
που ο καθένας τους περιέχει τους βίους 
των αγίων δύο ή τριών μηνών. Γνωστότεροι 
συναξαριστές είναι του Συμεών του Με- 
ταφραστού*, του Δουκάκη, του Οσίου 
Νικοδήμου του Αγιορείτου* και, ο πιο 
πρόσφατος και πλήρης, του Βίκτωρος 
Μοναχού.

Συναπτή.

Ε ίναι μια σειρά διακονικών παρακελεύ- 
σεων, με τις οποίες καλείται ο λαός να 

δεηθεί για κάποιο συγκεκριμένο σκοπό, 
που αφορά σε πρόσωπα ή πράγματα. 
Ανάλογα με το μήκος της η Συναπτή 
διακρίνεται σε Μικρή και Μεγάλη. Η Μεγά
λη (η οποία έχει και την ονομασία «Ειρη
νικά») αρχίζει με τη φράση «Εν ειρήνη του 
Κυρίου δεηθώμεν...» και η Μικρή «Έτι και 
έτι εν ειρήνη...».

Συνάπτων φθόγγος.
Βλέπε λ. Συναφή.

Συναφή.

Η σύζευξη, ειδικά δύο τετραχόρδων.
Όταν δηλ. δύο συνεχή τετράχορδα 

έχουν ένα κοινό φθόγγο (ο ψηλότερος 
φθόγγος του χαμηλοτέρου τετραχόρδου 
είναι συγχρόνως και ο πρώτος του ψηλο- 
τέρου). Οι συναφές είναι τρεις: α) η 
βαρυτάτη, που ενώνει το τετράχορδο υπα- 
τών με το τετράχορδο μέσων, β) η μέση, 
που ενώνει το τετράχορδο μέσων με το 
τετράχορδο των συνημμένων και γ) η

οξυτάτη, που ενώνει το τετράχορδο δια
ζευγμένων με το τετράχορδο των υπερβο- 
λαίων.
Ο κοινός φθόγγος δύο τετραχόρδων ονο
μάζεται «συνάπτων φθόγγος».

Σύνδεσμος.
Το ίδιο με Έτερον*.

Σύνδεσμος Ιεροψαλτών Θράκης «Γεώργιος 
ο Ραιδεστηνός».

Ι δρύθηκε το 1979 με έδρα την Κομοτηνή.
Σκοπός του, η διατήρηση και διάδοση 

της βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής. 
Διαθέτει Χορωδία. Πρόεδρος του Συνδέ
σμου (1992), ο Αθανάσιος Σαλαμάνης*.

Σύνδεσμος Ιεροψαλτών Καβάλας «Ιωάννης 
ο Κουκουζέλης».

Ι δρύθηκε το 1965. Η Χορωδία του απο
τελείται από Ιεροψάλτες των I. Ναών του 

Ν. Καβάλας, πολλοί από τους οποίους 
αναφέρονται από τον πρώην Πρόεδρο του· 
Συλλόγου Δημ. Χατζόπουλο*, ως μελετη
μένοι στην μουσική, καλλίφωνοι, ορισμένοι 
δε και διακεκριμένοι. Σημερινός Πρόεδρος 
(1992) ο Γιάννης Καρυπίδης*.

Σύνδεσμος Ιεροψαλτών Λέσβου «Ρωμανός 
ο Μελωδός και Ιωάννης ο Δαμασκηνός».

Ε πανιδρύθηκε το 1952 από παλαιότερο 
Σύνδεσμο που είχε ιδρυθεί το 1940. 

Στόχος του, η διατήρηση και προβολή της 
βυζαντινής μουσικής. Στο πλαίσιο των 
δρατηριοτήτων του, διαθέτει Χορωδία. 
Πρόεδρος του Συλλόγου (1992), ο Αντώ- 
νης Πίκουλος.

Σύνδεσμος Ιεροψαλτών Νομού Λακωνίας 
«Θρασύβουλος Στανίτσας».

Ι δρύθηκε τον Ιούνιο του 1989 με έδρα το 
Γύθειο. Σκοπός του είναι η μελέτη, η 

καλλιέργεια και η διάδοση της βυζαντινής 
μουσικής, η ανάπτυξη των πολιτιστικών και

Ο. TOMKA: ΕΠΙΤΟΜΟ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
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μορφωτικών ενδιαφερόντων των μελών 
του και η οργάνωση διαφόρων εκδηλώσε
ων για την εξύψωση του πολιτιστικού 
επιπέδου του Νομού. Διαθέτει και Χορω
δία. Πρόεδρος του Συνδέσμου (1992), ο 
Θεοδ. Τσαγκαρούλης*.

Σύνδεσμος Ιεροψαλτών «Ρωμανός ο Μελω- 
δός και Ιωάννης ο Δαμασκηνός», Πανελλή
νιος.

Π ροήλθε το 1955 από την ενοποίηση 
δύο παλαιοτέρων Συλλόγων, του 

«Ρωμανού του Μελωδού» (έτος ιδρύσεως 
1903) και «Ιωάννου του Δαμασκηνού» (έτος 
ιδρύσεως 1929). Έδρα η Αθήνα.
Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελέ- 
σθηκε από τους Αντώνιο Μπελούση* 
(Πρόεδρο), Γεώργιο Ξένο (Γεν. Γραμμα
τέα), Παναγιώτη Καμπανίδη, Ευάγγελο 
Πετρίδη, Πέτρο Καραγιάννη, Κωνσταντίνο 
Βούλγαρη, Σπύρο Λαμπρόπουλο, Σπύρο 
Καψάσκη*, Διονύσιο Καλαμαριά, Γεώργιο 
Σύρκα*, Χριστόφορο Κατσίμπα και Γεώργιο 
Ασημακόπουλο. Ο Σύλλογος ανέπτυξε ση
μαντική μουσική δράση με τη δημιουργία 
πολυμελούς Χορωδίας και με τη συμβολή 
του στην εγγραφή της Δισκοθήκης της 
«Ζωής» και «Αποστολικής Διακονίας της 
Εκκλησίας της Ελλάδος».
Αλλη σημαντική δραστηριότητά του απο

τελεί η έκδοση της εφημερίδας «Ιερο
ψαλτικά Νέα», από τις στήλες της οποίας 
Ιεράρχες, Καθηγητές Πανεπιστημίου και 
Μουσικολόγοι πραγματεύθηκαν θέματα 
σχετικά με την βυζαντινή μουσική και την 
Υμνογραφία.
Σημερινός Πρόεδρος (1992) ο Χρ. Χατζηνι- 
κολάου*.

Σύνδεσμος Ιεροψαλτών Φθιώτιδος «Ιωάννης 
ο Δαμασκηνός».

Ι δρύθηκε το 1978 και περιλαμβάνει 80 
περίπου μέλη. Διαθέτει Βυζαντινή Χο

ρωδία. Πρόεδρος του Συλλόγου (1992),

από το 1982 είναι ο Δημ. Μαντές*.

Συνέσιος ο Αγιορείτης. (14ος αι.).

Υ μνωδός της Εκκλησίας μας από τη 
Μυτιλήνη, που έγινε Μοναχός στο 
Άγιον Όρος. Ανάμεσα σε άλλα συνέθεσε 

και το «Και Σε μεσίτριαν έχω προς τον 
φιλάνθρωπον Θεόν». Έγραψε επίσης μα
θήματα, που ανήκουν στο Παπαδικό μέλος.

Συνέσιος ο Κυρηναίος. (370 - ανάμεσα 413 
και 415).

Ε πίσκοπος της Κυρηναϊκής Πενταπόλε- 
ως, δάσκαλος και συγγραφέας, που 

σπούδασε στην Αλεξάνδρεια. Αγωνίστηκε 
με εξαιρετικό ζήλο για να καλλιτερεύσει 
τις συνθήκες ζωής των συμπατριωτών του 
Κυρηναίων. Εκτός από τα συγγραφικά του 
έργα και τις 156 επιστολές του, που 
αποτελούν τον καθρέφτη της ελληνικής 
του ψυχής, έγραψε δέκα λυρικούς εκκλη
σιαστικούς ύμνους, που σώζονται, από 
τους οποίους διακρίνεται ο Ύμνος στο 
Χριστό.

Συνέσιος ο Σταυρονικητιανός. (1878-1943).

Ι εροδιάκονος, υμνογράφος και άριστος 
εκτελεστής της βυζαντινής μουσικής, 

«το αηδόνι του Αγίου Όρους» όπως τον 
ονόμαζαν. Απόφοιτος της Μεγάλης του 
Γένους Σχολής*. Τον καλούσαν και έψαλ
λε σε όλες τις πανηγύρεις και διηύθυνε και 
Χορωδία. Χειρόγραφά του σώζονται διε
σπαρμένα.

Συνημμένος.

Σ υνδεδεμένος, ενωμένος. Συνημμένα 
τετράχορδα, δύο τετράχορδα συνδε- 

δεμένα με ένα κοινό φθόγγο, δηλ. ο 
τελευταίος φθόγγος του ενός είναι συγ
χρόνως ο πρώτος του επομένου τετρα
χόρδου*.

Συνήχησις.

Τ αυτόχρονη ήχηση, π.χ. δύο φθόγγων, 
και επομένως ταυτόχρονο άκουσμα.
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Σύνθεσις.

Η τέχνη της δημιουργίας μουσικού έρ
γου. Επίσης ο συνδυασμός απλών 

διαστημάτων. Η σύνθεση ονομάζεται «εμ
μελής» (μελωδική) όταν αναφέρεται στους 
νόμους του μέλους. Ο Αριστόξενος χρησι
μοποιεί τον όρο «φυσική σύνθεσις» διότι 
υπακούει στους φυσικούς νόμους του 
μέλους. Ο Μιχ. Φελλός* αναφέρει τον 
όρο «σύνθεση των χρόνων» (διαρκειών).

Συνοδική Επιτροπή Εκκλησιαστικής Τέχνης 
και Μουσικής.

Ε ίναι η δεύτερη (Β), κατά σειράν 
οργανωτικού τυπικού, Συνοδική Επι

τροπή της Διαρκούς I. Συνόδου της Εκκλη
σίας της Ελλάδος, η οποία συνεστάθη (Ν. 
590/1977, αρθρ. 10) με σκοπό τη μελέτη και 
επεξεργασία θεμάταν της ημερήσιας δια- 
τάξεως των συνελεύσεων της Δ.Ι.Σ., που 
αφορούν στην Εκκλησιαστική Τέχνη και 
Μουσική, καθώς επίσης στην υποβοήθηση 
του σχετικού έργου της και στην εκτέλεση 
των αποφάσεων.
Η Συνοδική Επιτροπή Εκκλησιαστικής Τέ
χνης και Μουσικής έχει γνωμοδοτική αρμο
διότητα και αποτελείται από τα ακόλουθα 
μέλη: Πρόεδρος ο Μητροπολίτης Μεσο- 
γαίας και Λαυρεωτικής Αγαθόνικος*. Τα
κτικά Μέλη οι Μητροπολίτες Καρπενησιού 
Νικόλαος* και Χίου Διονύσιος*, και οι 
Καθηγητές Γρηγόριος Στάθης*, Γεώργιος 
Αντουράκης και Παντελής Πάσχος. Ανα
πληρωματικά Μέλη οι Μητροπολίτες Βέ
ροιας και Ναούσης Παύλος, Θεσσαλιώτι- 
δος και Φαναριοφερσάλων Κλεόπας και 
Ηλείας Γερμανός, ο μουσικολόγος Σιμών 
Καράς* και οι Καθηγητές - Πρωτοψάλτες 
Σπ. Περιστέρης* και Μαν. Χατζημάρκος*.

Συνοδινός, Δημήτριος. (20ός αι.).

Ι εροψάλτης από την Κωνσταντινούπολη, 
όπου έψαλλε σε αρκετούς ναούς και 

κυρίως στο Νεοχώρι Βοσπόρου. Το 1964 
ήλθε στην Αθήνα και έψαλλε αρχικά σε 
αναλόγια Πρωτοψαλτών συμπολιτών του.

Επί σειρά ετών έψαλλε στον I. Ναό Αγιας 
Σοφίας Ν. Ψυχικού. Μέλος της Χορωδίας 
του Θρ. Στανίτσα*.

Συνοδινός, Σίμος. (20ός αι.).

Ι εροψάλτης από την Κωνσταντινούπολη, 
αδελφός του Δημ. Συνοδινού*. Έψαλλε 

σε διαφόρους ναούς της Κωνσταντινουπό
λεως και της Αθήνας, σε αναλόγια συμπο
λιτών του Πρωτοψαλτών. Μέλος της Χο
ρωδίας του Θρ. Στανίτσα*.

Συνοδινός, Σταύρος.

Σ ύγχρονος Ιεροψάλτης και τραγουδι
στής από την Κεφαλλονιά, μέλος της 

«Ληξουριώτικης Εκκλησιαστικής Χορω
δίας».

Σύνοδος.

Ε κτακτη συνέλευση των εκκλησιαστι
κών ηγετών για την εξέταση δογματι

κών ή εκκλησιαστικών ζητημάτων.
Η Σύνοδος μπορεί να είναι Οικουμενική ή 
Τοπική. Ο θεσμός της οφείλεται κυρίως 
στην εμφάνιση των πρώτων αιρέσεων στη 
Χριστιανική Εκκλησία και στην ανάγκη να 
τις αποκρούσουν και να διαφυλάξουν αλώ
βητο το πλήρωμα της Εκκλησίας.
Οι Οικουμενικές Σύνοδοι είναι οι ακόλου
θες: 1. Νίκαιας (325), 2. Κωνσταντινουπό
λεως (381), 3. Εφέσου (431), 4. Χαλκηδόνας 
(451), 5. Κωνσταντινουπόλεως (553), 6. 
Κωνσταντινουπόλεως (680), 7. Νίκαιας 
(787).
Το πνεύμα των Συνόδων της Ανατολικής 
Χριστιανικής Εκκλησίας χαρακτηρίζεται 
από δημοκρατικότητα, σε αντίθεση με τη 
Δυτική, όπου επιβάλλεται η απολυταρχία 
του Πάπα.
Οι αποφάσεις των Συνόδων λαμβάνονται 
όχι «κατά πλειοψηφίαν», αλλά «κατά ομο
φωνίαν». Το πνεύμα των Οθροδόξων Συνό
δων διατηρήθηκε και στην Ελληνική Ορθό
δοξη Εκκλησία, της οποίας ανώτατη εκκλη
σιαστική αρχή είναι η Ιερά Σύνοδος (Ιερά 
Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος).
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Ιωσήφ ο Υμνογράφος*.Η Ιερά Σύνοδος αποφασίζει για ζητήματα 
πίστεως, λατρείας και εκκλησιαστικής πει
θαρχίας.
Η Ιερά Σύνοδος διαιρείται σε Συνοδικές 
Επιτροπές, εκ των οποίων η δεύτερη είναι 
η «Συνοδική Επιτροπή Εκκλησιαστικής Τέ
χνης και Μουσικής»*. Στην πρώτη Συνοδική 
Επιτροπή, τη λεγάμενη «επί της Αρχιγραμ- 
ματείας», υπάγεται η Βιβλιοθήκη της Εκ
κλησίας της Ελλάδος ενώ η Β' Συνοδική 
Επιτροπή έχει ως αντικείμενο τον τομέα 
Εκκλησιαστικής Τέχνης και Μουσικής.

Σύνοψις (ή Ιερά Σύνοψις).

Ε γχειρίδιο το οποίο περιέχει τις καθη
μερινές εκκλησιαστικές προσευχές 

και ακολουθίες και προορίζεται για προσω
πική χρήση των λαϊκών.

Σύντμησις.

Η συντόμευση των παλαιών αργών με
λών. Η τάση αυτή, που αναπτύχθηκε 

από τα μέσα του 17ου αιώνα, θεωρείται 
πρόδρομος του νέου στιχηραρικού και 
ειρμολογικού μέλους.

Συντομίαι.

Κ λασματικά χρονικά σημεία, τα οποία 
φανερώνουν χρονική αξία μικρότερη 

του ενός χρόνου. Π.χ. γοργόν, δίγοργον, 
τρίγοργον κ.λπ.

Σύντονος.

Τ εντωμένος, ψηλός, οξύς. Στο σχημα
τισμό του διατονικού γένους, η χρόα 

σύμφωνα με την οποία η σειρά των διαστη
μάτων στο τετράχορδο είναι: ημιτόνιο - 
τόνος - τόνος.

Συρακουσών Μονή - Ιταλοέλληνες.

Μ οναστήρι που υπήρξε κέντρο μελω- 
δών και υμνογράφων κατά τον 9ο 

κυρίως αιώνα. Κυριότεροι εκπρόσωποί της 
είναι οι Μεθόδιος ο Συρακούσιος* και

Σύριγξ του Πανός (Φλογέρα του Πάνα ή 
πολυκάλαμος αυλός).

Π νευστό μουσικό όργανο της κατηγο
ρίας των αεροφώνων*, γνωστό από 

τους αρχαίους και βυζαντινούς χρόνους. 
Έφερε ένα αριθμό σωλήνων από καλάμι, 
μπαμπού ή πηλό, οι οποίοι ήταν ενωμένοι ή 
κολλημένοι συνήθως σε σχήμα βάρκας. Η 
ονομασία του οφείλεται στον τραγοπόδη 
θεό Πάνα της αρχαίας Ελλάδος, που, όπως 
πίστευαν, έπαιζε αυτό το όργανο.

Σύρκας, Αντώνιος. (19ος - 20ός αι.).

Π ρωτοψάλτης, που έψαλλε επί σειρά 
ετών στον I. Ναό Αγίου Κωνσταντίνου 

Σταυροδρομιού (Κωνσταντινουπόλεως), 
αρχικά απέναντι από τον Νηλέα Καμαρά- 
δο*, τον οποίο αργότερα διαδέχθηκε. Υπη
ρέτησε επίσης ως τυποτηρητής Πρωτο
ψάλτου στον Πατριαρχικό Ναό. Δημιούργη
σε και Μικτή Χορωδία η οποία έψαλλε από 
τον γυναικονίτη. Το 1935 ήλθε στην Αθήνα, 
συνεχίζοντας να ψάλλει και να διδάσκει την 
βυζαντινή μουσική. Πέθανε στη δεκαετία 
του 1970, σε ηλικία 102 ετών. Το έργο του 
συνέχισε ο γιός του, Γεώργιος Σύρκας*.

Σύρκας, Γεώργιος.

Σ ύγχρονος Πρωτοψάλτης και Χοράρ- 
χης, καταγόμενος από την Κωνσταντι

νούπολη, γιός του Αντ. Σύρκα*. Ιδιαίτερα 
καλλίφωνος έψαλλε στους κεντρικότερους 
ναούς της Αθήνας, όπως στον Άγιο Κων
σταντίνο Ομονοίας, στην Αγία Φιλιθέη, 
στην Αγία Τριάδα κ.ά. Το όνομά του 
συνδέεται και με την καθιέρωση της βυ
ζαντινής μουσικής (Μάρτιος 1953) στον I. 
Ναό Αγίου Κωνσταντίνου Ομονοίας, καθώς 
και με πλήθος εμφανίσεών του με τη 
Χορωδία του (επί τριακονταετία και πλέον) 
σε μεγάλες αίθουσες της Αθήνας, πολλές 
από τις οποίες επραγματοποιούντο στο 
πλαίσιο των Βυζαντινών Συμφωνιών του 
«Συλλόγου Φίλων Βυζαντινής Μουσικής»*. 
Εμφανίσθηκε επίσης επανειλημμένως στο 
Ραδιόφωνο και στην Τηλεόραση.
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Σχηνάς

Σύρος, Εφραίμ.
Βλέπε λ. Εφραίμ ο Σύρος.

Συσταλτικόν .
Βλέπε λ. Ήθος Συσταλτικόν.

Σύστημα.

Σ την αρχαία ελληνική μουσική, ήταν 
(σύμφωνα με πολλούς θεωρητικούς) 

ή ένωση δύο ή περισσοτέρων διαστημάτων. 
Το πρώτο σύστημα, που χρησιμοποιήθηκε 
ως βάση για τα Τέλεια Συστήματα, ήταν το 
Τετράχορδο. Με τη σύζευξη δύο τετρα
χόρδων δημιουργήθηκε το «επτάχορδο 
σύστημα» (Τέρπανδρος). Με την παρεμβο
λή μιας διάζευξης ανάμεσα στα δύο συνεχή 
τετράχορδα δημιουργήθηκε το «οκτάχορδο 
σύστημα» (Πυθαγόρας). Μετά το οκτάχορ
δο μπήκαν σε χρήση τα λεγάμενα Τέλεια 
Συστήματα, διότι περιλάμβαναν «όλα τα 
τμηματικά συστήματα της 4ης, 5ης και 
8ης» (Πτολεμαίος).
Τα συστήματα αυτά ήταν: α) το Σύστήμα 
τέλειον έλαττον (ή έλασσον), ονομαζόταν 
επίσης «Διά πασών και διά τεσσάρων» και 
αποτελείτο από τρία συνημμένα τετράχορ
δα και τον προσλαμβανόμενο φθόγγο. 
Ήταν γνωστό και ως Σύστημα συνημμένων 
ή μετάβολον ή μεταβολικόν διότι επέτρεπε 
την μεταβολή*, β) το Σύστημα τέλειον 
μείζον ονομαζόταν και Σύστημα διαζευγ
μένων, λόγω της διάζευξης ανάμεσα στη 
μέση και στην παραμέση. Αποτελείται από 
τέσσερα τετράχορδα συνημμένα κατά ζεύ
γη, με μια διάζευξη στο μέσον και τον 
προσλαμβανόμενο φθόγγο. Το Σύστημα 
αυτό συμπλήρωνε το «δωδεκάχορδο σύ
στημα» ή «Διά πασών και διά πέντε», που 
αποτελείτο από τρία τετράχορδα, από τα 
οποία τα δύο χαμηλότερα ήταν συνημμένα 
και τον προσλαμβανόμενο φθόγγο. Υπήρχε 
επίσης το «ενδεκάχορδο σύστημα», που 
αποτελείτο από τρία τετράχορδα, από τα 
οποία τα δύο χαμηλότερα ήταν συνημμένα 
(χωρίς τον προσλαμβανόμενο), γ) το Σύ

στημα τέλειον αμετάβολον, που σχηματιζό
ταν με την ένωση των δύο προηγουμένων 
Τελείων Συστημάτων.
Στην Βυζαντινή μουσική, σύστημα είναι η 
σειρά φθόγγων ή διαστημάτων που επανα
λαμβάνεται με τον ίδιο τρόπο επί το οξύ και 
επί το βαρύ.
Τα συστήματα αυτά είναι τρία: Το οκτά- 
χορδον*(το μόνο που χρησιμοποιεί η δυτι
κή μουσική), το πεντάχορδον* και το 
τετράχορδον* σύστημα.

Σφαέλος, Γεράσιμος.

Σ ύγχρονος Ιεροψάλτης από την Κεφαλ- 
λονιά, μαθητής του Σπ. Έρτσου* και 

μέλος της «Ληξουριώτικης Εκκλησιαστικής 
Χορωδίας».

Σφακιανάκης, Κωνσταντίνος. (1890-1946).

Μ ουσικολόγος και συνθέτης, που 
σπούδασε στη Λιψία και στη Λωζάνη 

και ασχολήθηκε συστηματικά με την ιστορία 
και την εξέλιξη της βυζαντινής γραφής. 
Διετέλεσε διευθυντής του Ωδείου Χανίων 
και του Ελληνικού Ωδείου και Καθηγητής 
του Ωδείου Εθνικής Μουσικής του Κ. 
Ψάχου*. Δυστυχώς, οι περισσότερες συν
θέσεις του έχουν χαθεί και γίνονται συνε
χείς προσπάθειες για την ανεύρεσή τους.

Σφυρίχτρα.

Σ υριστικό όργανο, στην κατηγορία των 
αερόφωνων*, με ευρεία χρήση. Υπάρ

χει η πληροφορία (Η. Castela- 1612) ότι σε 
ορθόδοξη εκκλησία στη Γάζα της Παλαιστί
νης, χρησιμοποοιούσαν σφυρίχτρα για να 
καλούν στη λειτουργία τους Έλληνες 
Χριστιανούς της περιοχής.

Σχηνάς, Λάμπρος. (20ός αι.).

Π ρωτοψάλτης από τη Σμύρνη, όπου και 
έμαθε την ψαλτική τέχνη. Το 1918, 

όταν ο ιστορικός Ναός Αγίου Νικολάου 
Σπλάντζιας, περιφερείας I. Μητροπόλεως 
Κυδωνιάς και Αποκορώνου, παραχωρήθηκε
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επίσημα στην Χριστιανοσύνη, έπειτα από 
πραξικόπημα απαλλαγής του από τους 
Τούρκους (1915), γεννήθηκε η ανάγκη 
προσλήψεως φημισμένου ιεροψάλτου και 
κλήθηκε ο Σχηνάς, διακεκριμένος τότε 
στην Ανατολή.
Λόγοι οικογενειακοί υποχρέωσαν τον Σχη- 
νά, έπειτα από τρία χρόνια, να εγκαταστα
θεί στην Πάτρα, όπου και πέθανε.

Σχολάριος, Γεννάδιος.
Βλέπε λ. Γεννάδιος Β' Γεώργιος ο Σχολά
ριος.

Σχολή Αθωνιάς. (Φροντιστήριο και Ακαδη
μία).

Ο νομαστή Σχολή, που λειτούργησε στο 
Άγιον Όρος κατά το δεύτερο μισό 

του 18ου αιώνα.
Ιδρύθηκε το 1748, με πρωτοβουλία του 
Ηγούμενου της Μονής Βατοπεδίου, Μελε
τίου*. Η Μονή αυτή, από τις πλουσιότερες 
του Αγίου Όρους, μπόρεσε να συντηρήσει 
για αρκετές δεκαετίες τη Σχολή, μαζί με 
τους σημαντικούς πόρους του Οικουμενι
κού Πατριάχου Κυρίλλου του E‘.
Πρώτος σχολάρχης διορίστηκε ο Νεόφυ
τος ο Καυσοκαλυβίτης*, αλλά η ακμή της 
Σχολής έφτασε επί σχολαρχίας του Ευγέ
νιου Βούλγαρη* (1753-1759), με πλήρες 
πρόγραμμα φιλοσοφίας, μεταφυσικής, μα
θηματικών, κοσμογραφίας και λατινικών. 
Την εποχή εκείνη οι μαθητές έφτασαν 
τους 200, ενώ κτίστηκε τριώροφο κτίριο 
με 170 αίθουσες για τη στέγαση της Σχολής 
σε ένα λοφίσκο απέναντι στη Μονή Βατο
πεδίου. Σήμερα σώζονται τα ερείπια του 
κτιρίου αυτού. Μετά την παραίτηση του 
Βούλγαρη, λόγω των αντιθέσεών του με 
τον Κύριλλο τον Ε' και των αντιδράσεων 
των συντηρητικών αγιορειτών, η Σχολή 
άρχισε να παρακμάζει και μετά την παραί
τηση του διαδόχου του Βούλγαρη, Νικολά
ου Ζέρβουλη, έκλεισε. Ξανάνοιξε το 1780 
ως σχολείο στοιχειώδους παιδείας έως το

1812 και ως «Ιερατική Σχολή» από το 1930 
έως το 1940.
Το 1953, άνοιξε πάλι ως «Αθωνιάς Εκκλη
σιαστική Σχολή» και έκτοτε λειτουργεί 
ανελλιπώς μέχρι σήμερα. Συμπεριλαμβά
νει εκκλησιαστικό Γυμνάσιο και Λύκειο 
καθώς και Οικοτροφείο, που μπορεί να 
στεγάσει 70 περίπου μαθητές, μοναχούς 
και δόκιμους, προορισμένους για τον 
κόσμο.

Σχολή Ανδρέου Τσικνοπούλου, Μουσική.

Ι δρύθηκε το 1889 από τον Μεσολογγίτη 
μουσικό Ανδρέα Τσικνόπουλο* και λει

τούργησε ως ιδιωτική Σχολή φιλοξενουμέ- 
νη στο Βαρβάκειο Λύκειο, αναγνωρισμένη 
από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της 
Ελλάδος. Σκοπός της ήταν η καλλιέργεια 
της πατρώας μουσικής. Υπήρξε βραχύβια.

Σχολή Άρτης, Ιερατική.

Ε κκλησιατική Σχολή εκπαιδεύσεως 
κληρικών. Στο πλαίσιο των μαθημά

των της ιδρύθηκε το 1908 ιδιαίτερο Τμήμα 
Βυζαντινής Μουσικής, του οποίου Καθηγη
τής αναφέρεται ο Δημόπουλος.

Σχολή Βαθέος (Λιμήν) Σάμου, Εκκλησιαστι
κή Μουσική.

Ι δρύθηκε με διάταγμα του Ηγεμόνος της 
Σάμου Κωστάκη Αδοσίδη*, στις 14 Νο

εμβρίου 1884. Ήταν τριτάξια και διευθύνε- 
το από τον μουσικοδιδάσκαλο Γρηγόριο 
Κωνσταντά*.

Σχολή Βυζαντινής Αγιογραφίας και Μουσι
κής Ιεράς Μητροπόλεως Ηλείας.

Η Σχολή Βυζαντινής,Μουσικής ιδρύθη
κε το 1972 από τον Μητροπολίτη 

Ηλείας Αθανάσιο, και από το 1977 λειτουρ
γεί σε δύο ανεξάρτητα τμήματα: το Τμήμα 
της Βυζαντινής Αγιογραφίας και το Τμήμα 
Βυζαντινής Μουσικής.
Υπεύθυνος του Τμήματος Βυζαντινής Μου-
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σικής είναι ο Καθηγητής Γεώργιος Παπα- 
γεωργίου. Εκτός από την Κεντρική Σχολή, 
που βρίσκεται κοντά στο Ιερό Προσκύνημα 
της Παναγίας Εισοδιώτισσας Πύργου (50 
μαθητές), λειτουργούν παραρτήματα στην 
Αμαλιάδα (45 μαθητές) και στη Βάρδα (20 
μαθητές). Η φοίτηση είναι δωρεάν. Παράλ
ληλα λειτουργεί και Οικοτροφείον Αρρέ- 
νων για τη δωρεάν παραμονή των μαθητών 
και των δύο Τμημάτων, που προέρχονται 
από απομακρυσμένες περιοχές της χώρας 
μας. Η φοίτηση είναι τριετής και τα έξοδα 
καλύπτονται με επιχορηγήσεις της Ιεράς 
Μητροπόλεως Ηλείας, ενώ καταβάλλονται 
προσπάθειες για επίσημη κρατική αναγνώ
ριση της Σχολής. Σήμερα η Σχολή συνεχίζει 
το έργο της με την ηθική και υλική συμπα
ράσταση του Μητροπολίτου Ηλείας Γερμα
νού, ο οποίος στο ξεκίνημα της, διετέλεσε 
διευθυντής της.

Σχολή Βυζαντινής Εκκλησιασικής Μουσι
κής «Εθνικού Ωδείου Αθηνών».

Σ πουδαστικό Τμήμα, που αποτελεί, διοι
κητικά, μια από τις πέντε Εφορίες του 

Εθνικού Ωδείου (μη κεδροσκοπικός Σ.Π.Ε. 
με τη συμμετοχή Καλλιτεχνών και Φιλο- 
μούσων - ίδρ. 1926, Φ.Ε.Κ. 297/6-9-26) και 
στεγάζεται στο μεσοπολεμικό κτίριο της 
οδού Μαιζώνος 8. Πρώτος Καθηγητής της 
Σχολής διετέλεσε ο Ιωάννης Σακελλαρί- 
δης* και ακολούθησαν ο Σπύρος Καψά- 
σκης* και ο Παναγιώτης (Τάκης) Γεωρ
γίου*.
Στα νεώτερα χρόνια η Σχολή λειτουργεί με 
καθηγητές και δασκάλους τους Χρ. Χατζη- 
νικολάου*, Σπ. Θεοχαρόπουλο, Σπ. Ψάχο*, 
Γ. Σακέλλη, Στέφ. Λέκκα*, Χαρ. Κασιωτάκη, 
Κυρ. Αργυρόπουλο και Σπ. Παυλάκη*. 
Δυνάμει του Νόμου, το Εθνικό Ωδείο 
Αθηνών χορηγεί πτυχία και διπλώματα 
βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής, η 
οποία διδάσκεται και στο έγκριτο Παράρτη
μα του Ωδείου στη Λευκωσία.

Σχολή Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσι
κής Ιεράς Μητροπόλεως Μηθύμνης.

Ι δρύθηκε το 1967 και λειτούργησε έως 
το 1990 στην I. Μονή Λειμώνος (Λέσβο), 

για τους μαθητές (αριστούχους γυμνασιό- 
παιδες) του μαθητικού οικοτροφείου. Τα 
μαθήματα της βυζαντινής μουσικής εδιδά- 
σκοντο τρεις φορές την εβδομάδα από τον 
Ηγούμενο της Μονής, Νικόδημο Παυλό- 
πουλο. Το 1990 η Σχολή μεταφέρθηκε στην 
Ιερά Μητρόπολη (έδρα Καλλονή) όπου 
διδάσκει ο π. Παναγιώτης Ιωακείμ*.

Σχολή Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσι
κής Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών.

Λ ειτουργεί στο πλαίσιο της Πνευματι
κής Διακονίας στο ενοριακό κέντρο 

Αγίας Τριάδος Πατρών, υπό την εποπτεία 
του Μητροπολίτου, π.σ.δ.

Σχολή Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσι
κής Ιεράς Μητροπόλεως Φλωρίνης, Πρε- 
σπών και Εορδαίας «Άγιος Ιωάννης ο 
Κουκουζέλης».

Λ ειτουργεί συστηματικά ως αναγνωρι
σμένη (ΦΕΚ. 119/Β/1973) τετρατάξια 

Σχολή Ιεροψαλτών στη Φλώρινα, από το 
1980, με πρωτοβουλία του Μητροπολίτου 
Αυγουστίνου*. Σκοπός της Σχολής είναι η 
επάνδρωση των ιεροψαλτικών αναλογίων 
της Μητροπόλεως, καθώς επίσης η κραταιά 
διατήρηση και διάδοση της πατρώας εκκλη
σιαστικής μουσικής στην ευρύτερη περιο
χή·
Στη Σχολή διδάσκονται: Φωνητική μουσική, 
Τυπικόν, Υμνολογία, Απαγγελία Αναγνω
σμάτων, Ιστορία της Β.Μ. και Θεωρία της 
Β.Μ. Διδάσκουν οι Στέφανος Δόντσιος*, 
που είναι και ο επικεφαλής της Σχολής, 
Παντελής Δάφας* και Μιχαήλ Χατζηγιά- 
γκου*.
Προσφάτως άρχισε η προσπάθεια για τη 
συγκρότηση Βυζαντινής Χορωδίας υπό τη 
διεύθυνση του Στεφ. Δόντσιου. Σημειώνε
ται ότι από τη Μητρόπολη καταβάλλεται
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(1992) προσπάθεια διαδόσεως της βυζαντι
νής μουσικής και στην Πτολεμαΐδα.

Σχολή Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσι
κής Ιερός Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και 
Οινουσών.

Ι δρύθηκε το 1984 και λειτουργεί στο 
Κέντρο Νεότητος της I. Μητροπόλεως 

Χίου. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβου
λίου της Σχολής είναι ο Μητροπολίτης 
Χίου, Ψαρών και Οινουσών Διονύσιος* και 
διευθυντής της Σχολής ο Χρ. Χατζηνικολά- 
ου*. Η φοίτηση, η οποία γίνεται δωρεάν, 
είναι πενταετής. Τα έξοδα καλύπτονται από 
την I. Μητρόπολη και φοιτούν στη Σχολή 
κατ' έτος περί τους τεσσσαράκοντα μαθη
τές.
Διδάσκουν οι Καθηγητές: Πρωτοπρ. Κ. 
Γεόμελος* (Λειτουργική - Τυπικόν), Οικον. 
Μιχ. Στεφανιώρος* (Υμνολογία - Απαγγε
λία Αναγνωσμάτων), Κωνστ. Καλαμπάκας* 
(βυζαντινή μουσική) και Δημ. Ζαννίκος* 
(βυζαντινή και ευρωπαϊκή μουσική και 
Ιστορία Βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσι
κής).
Έργο της Σχολής είναι η διδασκαλία της 
πατρώας εκκλησιαστικής βυζαντινής μου
σικής, η προβολή και η έξαρση του μεγα
λείου της με ομιλίες και η συγκρότηση 
παιδικών χορωδιών στις ενορίες των πόλε
ων και των χωριών.

Σχολή Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσι
κής Μουσικού και Δραματικού Συλλόγου 
«Ωδείου Αθηνών».

Η πρώτη επίσημη Σχολή συστηματικών 
σπουδών Βυζαντινής Μουσικής στην 

Ελλάδα, της οποίας η ίδρυση αποφασίσθη- 
κε από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ωδείου 
Αθηνών (Επιτροπή Εκκλησιαστικής Μουσι
κής Ωδείου Αθηνών: Π. Ρομπότης - Πρό
εδρος, Δημ. Διγενής - Αντιπρόεδρος, Δημ. 
X. Σεμιτέλος - Γραμματέας, Ανδρ. Καλλίν- 
σκης και Αλ. Κατακουζηνός* - Μέλη), στις 6 
Ιουλίου 1903, ύστερα από πρωτοβουλία του

διευθυντού του, Γεωργίου Νάζου* και του 
Αρχιεπισκόπου Αθηνών Θεοκλήτου*. Η 
λειτουργία της ξεκίνησε στις 23 Σεπτεμ
βρίου 1904, με την έγκριση της I. Συνόδου 
της Εκκλησίας της Ελλάδος και με Καθη
γητή τον Κωνσταντίνο Ψάχο*, τον οποίον 
απέστειλε, ειδικώς γι' αυτόν τον σκοπό, το 
Οικουμενικό Πατριαρχείο.
Μέσα στα δύο πρώτα χρόνια, ο Ψάχος 
οργάνωσε υποδειγματικά το εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα της Σχολής και συνέστησε 
Ιεροψαλτικό Χορό καθ' όλα άξιο και ικανό, 
ώστε σχεδόν αμέσως να ανταποκρίνεται 
στις εκκλησιαστικές τελετές και σε άλλες 
επίσημες δημόσιες εμφανίσεις.
Με το Νόμο 182/1933, η Σχολή αναγνωρί
ζεται από το κράτος, τηρεί πρόγραμμα 
διδασκαλίας των μαθημάτων Βυζαντινής 
Εκκλησιαστικής Μουσικής, Υμνολογίας, 
Λειτουργικής - Τυπικού, Ιστορίας της Βυ
ζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής, Απαγ
γελίας Εκκλησιαστικών Αναγνωσμάτων και 
γενικών μαθημάτων της ευρωπαϊκής μου
σικής, και χορηγεί τίτλους σπουδών. Επί
σης, στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δρα
στηριοτήτων της Σχολής εντάσσεται Βυ
ζαντινή Χορωδία, που ίδρυσε ο Καθηγητής 
Ιωάννης Μαργαζιώτης* και Παιδικός Χορός 
(1939) υπό τον Καθηγητή Σπυρίδωνα Πε- 
ριστέρη*.
Η Σχολή στεγάζεται στο σύγχρονο κτίριο 
της συμβολής των οδών Βασ. Κωνσταντί
νου και Βασ. Γεωργίου Β των Αθηνών.

Σχολή Βυζαντινής και Ευρωπαϊκής Μουσι
κής Ιερός Μητροπόλεως Μεσογαίας και 
Λαυρεωτικής.

Λ ειτουργεί, από το 1974, ως Παράρτη
μα του Ωδείου Πειραιώς. Ανεξαρτη

τοποιήθηκε σε αυτοδύναμο Ωδείο με την 
υπ' αριθμ. 3329/74 4.10.85 απόφαση της 
Υπουργού Πολιτισμού. Εδρεύει στα Σπάτα 
Αττικής και απασχολεί περί τους 200 
μαθητές. Διδάσκουν οι Ανδρ. Βουτσινάς* 
και Γεώργιος Κατσούλης*.
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Σχολή Βυζαντινής Μουσικής Αγίας Τριάδος 
Αργυρουπόλεως.

Ι δρύθηκε το 1983 από τον μακαριστό 
Μητροπολίτη Νέας Σμύρνης Χρυσόστο

μο Α' και λειτουργεί στον I. Ναό Αγίας 
Τριάδος Αργυρουπόλεως με έξοδα της 
Μητροπόλεως. Η φοίτηση και η χορήγηση 
των μουσικών βιβλίων στους μαθητές είναι 
δωρεάν. Το δυναμικό της Σχολής ανέρχε
ται στους είκοσι μαθητές κατ' έτος, από 
όλη τη μητροπολιτική περιφέρεια και οι 
πρώτοι απόφοιτοί της υπηρετούν ήδη σε 
πολλές ενορίες της περιφέρειας. Πρώτος 
διευθυντής της Σχολής (1983-1989) υπήρξε 
ο Διονύσιος Ηλιόπουλος. Σήμερα (1992), τη 
διευθύνει ο Δημ. Δημητρακόπουλος*.

Σχολή Βυζαντινής Μουσικής Αγρίνιου.

Ι δρύθηκε το 1980 υπό την αιγίδα της I.
Μητροπόλεως Αιτωλοακαρνανίας και 

λειτούργησε με έγκριση της Εκκλησίας 
της Ελλάδος. Η φοίτηση είναι πενταετής 
και σήμερα (1992) φοιτούν πάνω από 100 
σπουδαστές.

Σχολή Βυζαντινής Μουσικής Αίγιου.

Ι δρύθηκε το 1979 στο Αίγιο από τον 
Κωνσταντίνο Τασόπουλο*, ο οποίος και 

διδάσκει σ' αυτήν. Από την αρχή της 
λειτουργίας της έχουν φοιτήσει πάνω από 
300 μαθητές και έχουν δοθεί πολλά πτυχία 
Ιεροψάλτου και διπλώματα βυζαντινής 
μουσικής.

Σχολή Βυζαντινής Μουσικής Αλμυρού.

Ι δρύθηκε το 1985, υπό την αιγίδα του 
Μητροπρλίτου Δημητριάδος, Χριστο

δούλου και υπό την εποπτεία του π. Κλή- 
μεντος Ζώκαρη. Έχουν φοιτήσει μέχρι 
σήμερα (1992), περίπου 100 μαθητές. Διευ
θυντής της Σχολής ο Κυριαζής Νικολέρης*.

Σχολή Βυζαντινής Μουσικής «Απολλώνιου 
Ωδείου Αθηνών».

Ι δρύθηκε μαζί με το Ωδείο, το 1972, από 
τον Βασίλη Δέλλιο, ο οποίος είναι

διευθυντής του και Καθηγητής της ευρω
παϊκής μουσικής. Δίδαξαν ο Ανδρέας Βου- 
τσινάς* κ.ά. Από το 1982 διδάσκει ο I. 
Σπετσιώτης*.
Παράρτημα του Απολλώνιου Ωδείου, με 
Τμήμα Βυζαντινής Μουσικής, υπάρχει στη 
Σπάρτη, διευθυντής του οποίου είναι ο Γ. 
Σκουλής*.

Σχολή Βυζαντινής Μουσικής «Αττικού Ω
δείου».

Ι δρύθηκε το 1976 στο πλαίσιο των εκπαι
δευτικών δραστηριοτήτων του «Αττικού 

Ωδείου» (ίδρ. 1967). Ο αριθμός των μαθη
τών που συνεχώς διευρύνεται, ανέρχεται 
(1992) στους 50 και η σπουδή γίνεται 
δωρεάν. Από το 1980 που την έχει αναλά
βει ο Καθηγητής Δ. Καρούζος* (ως έφορος 
της Σχολής), λειτουργεί σε σύγχρονες 
βάσεις.
Εκτός από τη θεωρία και πράξη της 
βυζαντινής μουσικής διδάσκονται από ειδι
κούς καθηγητές τα μαθήματα της Ιστορίας, 
Υμνολογίας, Τυπικού Λειτουργικής, Απαγ
γελίας Αναγνωσμάτων, Μετρικής, Θεωρη
τικά ευρωπαϊκής μουσικής, ενώ λειτουργεί 
και το «Μουσικό Βυζαντινό Εργαστήρι». Το 
1991 ιδρύθηκε η «Μικτή Βυζαντινή Χορω
δία» με είκοσι μέλη, την οποία διεθύνει ο 
Δημ. Καρούζος.

Σχολή Βυζαντινής Μουσικής Βελεστίνου.

Λ ειτουργεί υπό την αιγίδα της I. Μη
τροπόλεως Δημητριάδος και διευθύ

νεται (1992), από το Ααμπαδάριο Κυριάκο 
Αργυρόπουλο*.

Σχολή Βυζαντινής Μουσικής «Βενιζελείου 
Ωδείου».

Τ ο Βενιζέλειον Ωδείο λειτουργεί και ως 
παράρτημα του Ελληνικού Ωδείου 

Αθηνών. Τελεί υπό την αιγίδα του Συνδέ
σμου υπέρ της Διαδόσεως των Καλών 
Τεχνών στην Κρήτη. Στεγάζεται σε παλαιό 
αλλά επιβλητικό μέγαρο που χτίσθηκε το 
1930 με δαπάνη του Ελ. Βενιζέλου και της
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συζύγου του, Έλενας Σκυλίτση.
Η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής του Ωδείου 
ιδρύθηκε πριν από την Κατοχή, όταν το 
Ωδείο Χανίων ονομαζόταν «Κρητικό Ω
δείο». Στα πρακτικά των εξετάσεων βρί
σκονται μαθητές εγγεγραμμένοι το 1934. 
Ανάμεσα στους καθηγητές που δίδαξαν 
κατά καιρούς, αναφέρονται ο Νικόλαος 
Δασκαλάκης* και ο Γεώργιος Χατζηθεοδώ- 
ρου*.
Σήμερα διδάσκουν ο Χαράλαμπος Τζινευ- 
ράκης*, ο Αντώνης Κλουβιδάκης* και ο 
Θεόδωρος Αντωνακάκης*, που είναι και 
διευθυντής του Ωδείου από το 1985-86.

Σχολή Βυζαντινής Μουσικής «Δημοτικού 
Ωδείου Ναούσης».

Ι δρύθηκε το 1986 από τον Γεώργιο 
Ορδουλίδη*, ο οποίος διδάσκει μέχρι 

σήμερα. (1992).

Σχολή Βυζαντινής Μουσικής «Δημοτικού 
Ωδείου Πατρών».

Τ ο Τμήμα Βυζαντινής Μουσικής ιδρύ
θηκε το 1986, μαζί με το Δημοτικό 

Ωδείο Πατρών, με Καθηγητή τον Σπ. Ψάχο*. 
Εκτός από τα μαθήματα, έχει καθιερώσει 
κάθε χρόνο μουσική βραδυά, κατά την 
οποία στο πρώτο μέρος γίνεται εισήγηση 
από τον Καθηγητή της Σχολής με θέμα από 
τη βυζαντινή μουσική και στο δεύτερο 
μέρος οι σπουδαστές ψάλλουν ύμνους και 
μαθήματα από την υμνολογία της Εκκλη
σίας μας.

Σχολή Βυζαντινής Μουσικής «Ελληνικού 
Ωδείου Αγρού Κύπρου».

Λ ειτουργεί από της ιδρύσεως του 
Ελληνικού Ωδείου Αγρού, με Καθηγη

τή τον Π. Θεωνά. Το εν λόγω Ωδείο, που 
αναφέρεται και ως Παράρτημα του Ελληνι
κού Ωδείου Αθηνών, ίδρυσε το 1989, ο 
γιατρός και πτυχιούχος της βυζαντινής 
μουσικής Δημήτριος Πολυκάρπου* και 
διευθύνει ο Κύπριος μουσουργός Ανδρέ- 
ας Χαραλάμπους. Στους σκοπούς του

Ε.Ω.Α. περιλαμβάνεται η συλλογή, ηχογρά
φηση, διάδοση και διάσωση της μουσικολα- 
ογραφικής και χορευτικής παραδόσεως 
της Κύπρου.

Σχολή Βυζαντινής Μουσικής «Ελληνικού 
Ωδείου Αθηνών».

Σ πουδαστικό Τμήμα του Ελληνικού Ω
δείου Αθηνών (Ιδρ. 1919, Νόμος 2384/ 

1920), που περιλαμβάνει από το 1983/84 
και Τμήμα Βυζαντινής Χορωδίας και στεγά
ζεται στο κτίριο της διασταύρωσης των 
οδών Χαρ. Τρικούπη και Διδότου. Πρώτοι 
Καθηγητές διετέλεσαν οι Θεόδωρος Χατ- 
ζηθεοδωρου* και Σωκράτης Βενάρδος* και 
στη συνέχεια η Σχολή λειτουργεί με δι
δακτικό προσωπικό τους Καθηγητές Μα
νώλη Χατζημάρκο*, Διαμαντή Μαυραγάνη*, 
Σταμάτη Ιωαννίδη, Ιωάννη Πλούμη", Θεό
δωρο Σακελλαρίου, Γεώργιο Χατζηθεοδώ- 
ρου* και Γαβριήλ Κώτη*.
Δυνάμει του Νόμου, το Ελληνικό Ωδείο 
χορηγεί πτυχία και διπλώματα βυζαντινής 
εκκλησιαστικής μουσικής, η οποία διδάσκε
ται στα ακόλουθα έγκριτα παραρτήματά 
του: Βόλου, ίδρ. 1928 (Μιχαήλ Μελέτης*’ 
Ηρακλείου, υπό την αιγίδα του Συλλόγου 
Φίλων της Μουσικής (Θ. Αντωνακάκης*, 
Αντ. Πλαΐτης, Εμμ. Σουργιαδάκης) Ιωαννί- 
νων, ίδρ. 1972 (Α. Τσουμάνης) Χανίων 
(Σχολή Βυζαντινής Μουσικής Βενιζελείου 
Ωδείου) Κύπρου (Σχολή Βυζαντινής Μου
σικής Ελληνικού Ωδείου Αγρού).

Σχολή Βυζαντινής Μουσικής Ιερός Αρχιε
πισκοπής Κρήτης.

Λ ειτουργεί στο Ηράκλειο, ως παράρτη
μα του Ελληνικού Ωδείου της πόλης, 

με διευθυντή τον Θεόδωρο Αντωνακάκη*. 
Υπάγεται στον τομέα «Πνευματικής Διακο
νίας» της I. Αρχιεπισκοπής και απασχολεί 
περί τους εξήντα σπουδαστές.

Σχολή Βυζαντινής Μουσικής Ιερός Μητρο- 
πόλεως Αιτωλοακαρνανίας.

Ι δρύθηκε στο Μεσολόγγι, το 1970, από 
τον Πρωτοψάλτη Ιω. Δακαλάκη*, με τις



358

Σχολή Σχολή

ευλογίες του Μητροπολίτου Θεοκλήτου. Οι 
μαθητές φοιτούν δωρεάν, ενώ πολλοί 
απόφοιτοί της κατέχουν σήμερα αναλόγια 
σε ναούς του Νομού.

Σχολή Βυζαντινής Μουσικής Δημοτικού 
Ωδείου Ναούσης.

Α ναγνωρισμένη Σχολή Βυζαντινής 
Μουσικής. Ιδρύθηκε το 1986 στο 

Δημοτικό Ωδείο Ναούσης, από τον Γ. 
Ορδουλίδη*, ο οποίος διδάσκει μέχρι σή
μερα (1992).

Σχολή Βυζαντινής Μουσικής Δημοτικού 
Ωδείου Πατρών.

Τ ο Τμήμα Βυζαντινής Μουσικής ιδρύ
θηκε το 1986, μαζί με το Δημοτικό 

Ωδείο Πατρών, με Καθηγητή τον Σπ. Ψάχο*. 
Εκτός από τα μαθήματα, έχει καθιερώσει 
ετήσια μουσική βραδυά, κατά την οποία στο 
πρώτο μέρος γίνεται εισήγηση από τον 
Καθηγητή της Σχολής με θέμα τη βυζαντι
νή μουσική ενώ στο δεύτερο μέρος οι 
σπουδαστές ψάλλουν ύμνους και μαθήμα
τα από την υμνολογία της Εκκλησίας μας.

Σχολή Βυζαντινής Μουσικής Ιερός Μητρο- 
πόλεως Αιτωλοακαρνανίας «Δαυίδ ο Ψαλ- 
μωδός».

Ι δρύθηκε στο Αγρίνιο το 1992 από τον 
Γερ. Πρεβεζιάνο*, ο οποίος και διδά

σκει, με την υποστήριξη του δασκάλου του, 
Μαν. Χατζημάρκου*. Στη Σχολή φοιτούν 
(1992) 107 μαθητές.

Σχολή Βυζαντινής Μουσικής Ιερός Μητρο- 
πόλεως Εδέσσης και Πέλλης.

Ι δρύθηκε το 1992, υπό την εποπτεία και 
ευθύνη του Μητροπολίτου Χρυσοστό

μου, ο οποίος είχε και την πρωτοβουλία της 
ιδρύσεώς της. Διευθυντής και Καθηγητής 
της Σχολής είναι ο Ηλίας Χριστοδούλου*. 
Φοιτούν (1992) 42 μαθητές.

Σχολή Βυζαντινής Μουσικής Ιερός Μητρο- 
πόλεως Θεσσαλονίκης.

Ι δρύθηκε το 1970 από την τότε διοίκηση 
του Συλλόγου Ιεροψαλτών Θεσσαλονί

κης «Ιωάννης ο Δαμασκηνός» σε συνεργα
σία με τους Αβραάμ Ευθυμιάδη, Χρ. Θε- 
οδοσόπουλο*, Αθ. Καραμάνη* και Χαρ. 
Ταλιαδώρο*. Σκοπός της, η μουσική κα
τάρτιση και μόρφωση των Ιεροψαλτών.
Τον επόμενο χρόνο αναγνωρίσθηκε από 
την Ιερά Σύνοδο και σήμερα (1992), λε ι
τουργεί, αναγνωρισμένη από το Υπουργείο 
Πολιτισμού, με πενταετή κύκλο σπουδών.

Σχολή Βυζαντινής Μουσικής Ιερός Μητρο- 
πόλεως Θηβών και Λε6αδείας.

Λ ειτουργεί στο πλαίσιο του «Τομέως 
Εργασίας» της «Πνευματικής Διακο

νίας» της I. Μητροπόλεως Θηβών και 
Λεβαδείας, με υπεύθυνο τον Καθηγητή - 
Μουσικό Ηλία Στάθη. Ιδρυτής ο Κωνστ. 
Κατσούλης*. π.σ.δ.

Σχολή Βυζαντινής Μουσικής Ιερός Μητρο
πόλεως Ιωαννίνων, Κατσάρειος.

Ι δρύθηκε το 1985 από την I. Μητρόπολ" 
Ιωαννίνων, με κληροδότημα Κωνσταντί

νου Κατσάρη. Η Σχολή είναι αναγνωρισμέ
νη από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της 
Ελλάδος και διευθύνεται από τον π. 
Λάμπρο Τσιάρα*.

Σχολή Βυζαντινής Μουσικής Ιερός Μητρο
πόλεως Καλαβρύτων και Αιγιαλείας.

Ι δρύθηκε το 1987 στο Αίγιο, με πρωτο
βουλία του Μητροπολίτου Καλαβρύτων 

και Αιγιαλείας Αμβροσίου. Από την αρχή 
της λειτουργίας της έχουν φοιτήσει πάνω 
από 50 μαθητές. Κατά περιόδους δίδαξαν 
στη Σχολή οι Σπύρος Υφαντής*, Βασίλειο^ 
Καυκόπουλος’ και Βασίλειος Μπίκος*, ο 
οποίος και διδάσκει μέχρι σήμερα(1992). 
Λειτουργεί με δαπάνες της I. Μητροπόλε
ως.
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Σχολή Βυζαντινής Μουσικής Ιεράς Μητρο- 
πόλεως Κερκύρας και Παξών «Άγιος Αρσέ
νιος Μητροπολίτης Κερκύρας».

Ι δρύθηκε το 1987 από τον Μητροπολίτη 
Κερκύρας Τιμόθεο, με τη συνεργασία 

του Σωτ. Βογιατζόγλου*, ο οποίος ανέλαβε 
τη διδασκαλία των μαθημάτων, μαζί με τον 
μουσικο-Ιεροψάλτη Αντίοχο Σωτήριο.

Σχολή Βυζαντινής Μουσικής Ιεράς Μητρο- 
πόλεως Κίτρους και Κατερίνης.

Λ ειτουργεί στο πλαίσιο της «Πνευμα
τικής Διακονίας» («Χριστιανική Αγωγή 

Νεότητος»), της I. Μητροπόλεως Κίτρους και 
Κατερίνης. Στεγάζεται στο οικείο Πνευ
ματικό Κέντρο, όπου και το παρεκκλήσιο 
του I. Φωτίου.

Σχολή Βυζαντινής Μουσικής Ιεράς Μητρο
πόλεως Κυδωνιάς και Αποκορώνου.

Ι δρύθηκε από τον Μητροπολίτη Κυδωνιάς 
και Αποκορώνου, Ειρηναίο και άρχισε να 

λειτουργεί από το 1977, υπό την διεύθυνση 
του Γεωργίου Χατζηθεοδώρου*. Αμέσως 
μετά την αναγνώρισή της από την Εκκλησία, 
η Σχολή λειτούργησε με έδρα τα Χανιά και με 
παραρτήματα: τρία στην επαρχία Κυδωνιάς 
και ένα στην επαρχία Αποκορώνου. Ταπρώτα 
χρόνια ο αριθμός των μαθητών ήταν μεγά
λος. Αργότερα έγινε επιλογή των μαθητών, 
που μπορούσαν να προοδεύσουν στη μουσι
κή, οπότε τα παραρτήματα έπαψαν να λει
τουργούν και οι μαθητές - λιγότεροι πλέον - 
παρακολουθούσαν τα μαθήματα στην Κεν
τρική Σχολή.
Η Σχολή, από της ιδρύσεώς της, παίζει 
αποφασιστικό ρόλο στον τομέα της βυζαν
τινής μουσικής και ειδικότερα της Ιερο
ψαλτικής στη Μητρόπολη Χανίων, δεδομέ
νου ότι η νεώτερη γενιά των Ιεροψαλτών 
είναι πτυχιούχοι της Σχολής.

Σχολή Βυζαντινής Μουσικής Ιεράς Μητρο
πόλεως Κώου.

Λ ειτουργεί από το 1991 στο πλαίσιο 
των δραστηριοτήτων του Συλλόγου

Ιεροψαλτών του νησιού, υπό την αιγίδα 
της I. Μητροπόλεως. Διδάσκει ο Καθηγητής 
Γ. Σακέλης και φοιτούν περί τους 10-15 
μαθητές κάθε ηλικίας.

Σχολή Βυζαντινής Μουσικής Ιεράς Μητρο
πόλεως Μαντινείας και Κυνουρίας.

Ι δρύθηκε το 1968, στην Τρίπολη, με 
απόφαση της I. Μητροπόλεως Μαντι- 

νείας και Κυνουρίας και λειτούργησε υπό 
την εποπτεία του Ωδείου Πειραιώς - Πει- 
ραϊκού Συνδέσμου έως το 1982, όταν με 
την υπ' αριθμ. 23624/1870/8-4-1982 από
φαση της Υπουργού Πολιτισμού, αναγνω
ρίσθηκε από το Κράτος ως Παράρτημα του 
Ωδείου Πειραιώς.
Από το 1968 έως το 1979, η Σχολή 
λειτούργησε υπό την διεύθυνση του Κων. 
Τασοπούλου*, ο οποίος δίδασκε στη Σχολή, 
όπως και ο Κων. Γαλιώτος*. Από το 1979 
έως σήμερα, λειτουργεί υπό την διεύθυνση 
του Γαλιώτου, ενώ παράλληλα διδάσκουν 
οι Βασίλειος Ανδριανόπουλος* και Βασί
λειος Μπιστόλας*.
Τα μαθήματα στη Σχολή παρέχονται δωρε
άν, και οι μαθητές που φοιτούν κάθε χρόνο 
στις πέντε τάξεις της Σχολής, ανέρχονται 
στους 150.
Σκοπός της Σχολής είναι η συνέχιση και 
περαιτέρω διάδοση της βυζαντινής εκκλη
σιαστικής μουσικής.

Σχολή Βυζαντινής Μουσικής Ιεράς Μητρο
πόλεως Μαρωνείας και Κομοτηνής.

Λ ειτουργεί από το έτος 1972-73 στο 
πλαίσιο των δραστηριοτήτων της I. 

Μητροπόλεως. Καθηγητές οι: Πρωτοπρ. 
Θεόδωρος Σπορίκης, Αθαν. Σαλαμάνης*, 
Ηλίας Περδίκης* και Αθανάσιος Σαράντης.

Σχολή Βυζαντινής Μουσικής Ιεράς Μητρο
πόλεως Μεγάρων, και Σαλαμίνος.

Ι δρύθηκε το 1977 από τον Ανδρέα 
Αναστασιάδη*, ο οποίος διδάσκει, υπό 

την αιγίδα της Μητροπόλεως. Μέχρι σήμε-



360

Σχολή Σχολή

ρα (1992) έχουν φοιτήσει πάνω από εκατό 
μαθητές.

Σχολή Βυζαντινής Μουσικής Ιερός Μητρο- 
πόλεως Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς 
Θεσσαλονίκης.

Ι δρύθηκε το 1980, επί αρχιερατείας του 
Μητροπολίτου Προκοπίου (Γεωργαντο- 

πούλου) και με πρώτο διευθυντή τον 
Αρχοντα Πρωτοψάλτη Λυκούργο Πετρί- 

δη*. Σήμερα (1992) διευθύνεται από το 
Ζαχαρία Πασχαλίδη*.

Σχολή Βυζαντινής Μουσικής Ιερός Μητρο- 
πόλεως Νίκαιας.

Λ ειτουργεί στο πλαίσιο της «Πνευμα
τικής Διακονίας» της I. Μητροπόλεως, 

μια στη Νίκαια και μια στο Αιγάλεω. Διοι- 
κητικώς από την I. Μητρόπολη προβλέπεται 
και λειτουργεί «Επιτροπή Κρίσεως Σπου
δαστών» των δύο Σχολών Βυζαντινής 
Μουσικής, υπαγομένη στην Οργάνωση 
των Τομέων της. Επίσης στην ίδια Οργά
νωση λειτουργεί και «Επιτροπή Κρίσεως 
Ιεροψαλτών».

Σχολή Βυζαντινής Μουσικής Ιερός Μητρο
πόλεως Νικοπόλεως και Πρεβέζης.

Ι δρύθηκε το 1985, με πρωτοβουλία του 
Μητροπολίτου Μελετίου, και λειτουργεί 

στο Πνευματικό Κέντρο της I. Μητροπόλε
ως στην Πρέβεζα. Σκοπός της η διάσωση 
της βυζαντινής μουσικής και η διάδοσή της 
σε ευρύτερο κύκλο, ώστε να εξασφαλι- 
σθούν καλές προϋποθέσεις μιας σωστής 
εκκλησιαστικής λατρείας. Ο αριθμός των 
μαθητών υπερβαίνει τους 80, άνδρες, 
γυναίκες και παιδιά, και απόφοιτοί της 
άρχισαν ήδη να επανδρώνουν τα ιεροψαλ
τικά αναλόγια των ναών.
Η Σχολή διατηρεί μονίμως Ανδρική Βυζαν
τινή Χορωδία, η οποία εκπροσωπεί την

ιεροψαλτική τέχνη σε ευρεία κλίμακα ε 
ορτών και εκδηλώσεων, μέσα και έξω από 
την Ιερά Μητρόπολη.
Η διδασκαλία γίνεται συστηματικά από 
κληρικούς και λαϊκούς καθηγητές (συνο
λικά έξη).
Από τετραετίας συμπεριλαμβάνεται και η 
διδασκαλία του δημοτικού τραγουδιού, ενώ 
γίνεται προσπάθεια να λειτουργήσουν πα
ραρτήματα και σε άλλα κέντρα της I. 
Μητροπόλεως.

Σχολή Βυζαντινής Μουσικής Ιερός Μητρο
πόλεως Πειραιώς.

Ι δρύθηκε με πρωτοβουλία του Μητροπο
λίτου Καλλινίκου*, ο οποίος, ως Πρό

εδρος, έχει την εποπτεία της λειτουργίας 
της στηρίζοντας κάθε συλλογική προσπά
θεια.
Λειτουργεί, αναγνωρισμένη από το Υπουρ
γείο Πολιτισμού, από το 1984, με 80-100 
μαθητές κατά μέσον όρον. Η φοίτηση είναι 
πενταετής. Σκοπός της Σχολής είναι η 
κατάρτιση Ιεροψαλτών για τη στελέχωση 
των ενοριών και η ανάδειξη καθηγητών 
βυζαντινής μουσικής. Διευθυντής της έχει 
διατελέσει ο Πρωτοπρεσβύτερος Αντ. 
Βάλβης. Σήμερα τη Σχολή διευθύνει ο Δ. 
Μαυραγάνης* και διδάσκουν, εκτός από 
τον ίδιο, οι Δημ. Βερύκιος*, Ηλίας Ρεδιά- 
δης* - Τούμπας και Παναγ. Μαρούλης*.

Σχολή Βυζαντινής Μουσικής Ιερός Μητρο
πόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου.

Ι δρύθηκε τον Οκτώβριο του 1989 με 
πρωτοβουλία του Μητροπολίτου Ρεθύ

μνης Θεοδώρου και την επίβλεψη του 
Καθηγητού της μουσικολογίας στο Πανε
πιστήμιο .Αθηνών Γεωργίου Αμαριανάκη.
Η Σχολή λειτουργεί ταυτόχρονα στο Ρέ
θυμνο και στο Πέραμα και έχει σήμερα 
γύρω στους 30 μαθητές. Διδάσκει ο Χαρά
λαμπος Τζινευράκης*.

Ο. ΤΟΛ/ΚΑ: ΕΠΙΤΟΜΟ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
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Σχολή Βυζαντινής Μουσικής Ιερός Μητρο- 
πόλεως Σερρών -  Νιγρήτης «Ο Άγιος  
Νικήτας ο Νέος».

Ι δρύθηκε το 1976 και λειτούργησε μέχρι 
το 1982 στο πλαίσιο των δραστηριοτή

των του Σωματείου Ιεροψαλτών Σερρών 
«Ρωμανός ο Μελωδός», με δασκάλους 
τους: Ιωάννη Παπαχρόνη, Γιώργο Ζακαντζά, 
Μιχάλη Κλέτσα και Αλέξανδρο Θεοδωρίδη* 
και με τη συμπαράσταση των Πρωτοψαλ
τών Αθανασίου Μπάρμπα* και Χρήστου 
Τσιμερίκα.
Πρόσφατα, με τη συμπαράσταση του Μη
τροπολίτου Σερρών, Μαξίμου, η Σχολή 
αναγνωρίσθηκε από το Υπουργείο Πολιτι
σμού και ετέθη υπό την αιγίδα της I. 
Μητροπόλεως Σερρών και Νιγρίτης.
Ο κύκλος των σπουδών είναι πενταετής.

Σχολή Βυζαντινής Μουσικής Ιερός Μητρο
πόλεως Σύρου.

Ι δρύθηκε το 1992 με πρωτοβουλία του 
Σωματείου Ιεροψαλτών Κυκλάδων και 

λειτουργεί υπό την αιγίδα της I. Μητροπό
λεως Σύρου.

Σχολή Βυζαντινής Μουσικής Ιερός Μητρο
πόλεως Τρίκκης και Σταγών.

Σ τεγάζεται στο κέντρο της I. Μητροπό
λεως Τρίκκης και Σταγών (στα Τρίκα

λα) και γίνονται δεκτοί σ' αυτήν άντρες και 
γυναίκες. Η φοίτηση είναι δωρεάν και η 
διδασκαλία διαβαθμίζεται σε πέντε τάξεις. 
Αρχικά η Σχολή ήταν παράρτημα του 
Ωδείου Πειραιώς. Με τη φροντίδα όμως 
του Μητροπολίτου και Προέδρου της, 
Αλεξίου, ανεξαρτητοποιήθηκε και σήμερα 
(1992) εποπτεύεται από το Υπουργείο 
Πολιτισμού.
Διδάσκουν ο διευθυντής της Σχολής, Αρχι
μανδρίτης Γεώργιος Στέφας, και οι Ηλίας 
Τύμπας, Κωνστ. Ηλιάδης*, Βάιος Λάσκος 
και Παν. Καλαμπάκας.

Σχολή Βυζαντινής Μουσικής Ιερός Μητρο
πόλεως Φθιώτιδος.

Ι δρύθηκε το 1964 υπό την προστασία του 
Μητροπολίτου Φθιώτιδος, Δαμασκηνού, 

και εποπτεύτεται από τον Πειράίκό Σύνδε
σμο.
Η φοίτηση είναι πενταετής. Πρώτος Καθη
γητής της μέχρι το σχολικό έτος 1982-83 
ήταν ο Ανδρέας Βουτσινάς*. Αμέσως μετά 
ανέλαβε ο Δημ. Μαντές*, ο οποίος διδά
σκει μέχρι σήμερα (1992).

Σχολή Βυζαντινής Μουσικής Ιερός Μητρο
πόλεως Φωκίδος «Κοσμάς ο Μελωδός και 
Θεόδωρος ο Φωκαεύς».

Ι δρύθηκε το 1983 από τον Μητροπολίτη 
Φωκίδος Χρυσόστομο (Βενετόπουλο) 

και τον Πρωτοψάλτη Βασ. Καυκόπουλο*, ο 
οποίος και διορίσθηκε Καθηγητής.
Τα μαθήματα γίνονται στο Μητροπολιτικό 
Ναό Ευαγγελίστριας Αμφίσσης. Στόχος της 
Σχολής είναι η δημιουργία Ιεροψαλτών στο 
Νομό Φωκίδος. Αναφέρονται παραρτήματα 
της Σχολής στο Ευπάλιο και στη Γραβιά.

Σχολή Βυζαντινής Μουσικής Κύπρου, Εκ- 
κλησιστική.

Λ ειτουργεί μια στη Λευκωσία υπό την 
επίβλεψη της I. Αρχιεπισκοπής Κύ

πρου, με διευθυντή τον Θεόδουλο Καλλί
νικο*. Επίσης στις πόλεις Πάφο, Λάρνακα 
και Λεμεσό, υπό την επίβλεψη των αντι
στοίχων I. Μητροπόλεων.

Σχολή Βυζαντινής Μουσικής «Μακεδονικού 
Ωδείου».

Λ ειτουργεί στο πλαίσιο των εκπαιδευ
τικών δραστηριοτήτων του Μακεδονι

κού Ωδείου στη Θεσσαλονίκη (ίδρ. 1926 
από Επαμ. Φλώρο). Διδάσκει (1992) ο 
Πρωτοψάλτης και οφφικιάριος του Οικου
μενικού Πατριαρχείου, Δημ. Σουρλατζής*.

Σχολή Βυζαντινής Μουσικής «Μουσικής 
Εταιρείας Αθηνών».

Τ μήμα της Εταιρείας (ίδρ. 1897), που 
διηύθυνε ο Θεόφρ. Σακελλαρίδης.
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Σχολή Βυζαντινής Μουσικής Νέας Αγχιά- 
λου.

Ι δρύθηκε το 1991 και βρίσκεται ακόμα σε 
πειραματικό στάδιο. Κατά το σχολικό 

έτος 1991-92, φοίτησαν γύρω στους 15 
μαθητές.

Σχολή Βυζαντινής Μουσικής ΝΕΛΕ Αργο
στολιού Κεφαλληνίας.

Ι δρύθηκε το 1983 στο πλαίσιο της Νο
μαρχιακής Επιτροπής Λαϊκής Επιμόρ

φωσης της Νομαρχίας Αργοστολιού και 
λειτούργησε μέχρι το 1985. Σκοπός ήταν η 
εκπαίδευση και επιμόρφωση Ιεροψαλτών 
για την κάλυψη των αναγκών των ναών της 
νήσου. Δίδαξε ο Αθ. Φιλιππόπουλος*.

Σχολή Βυζαντινής Μουσικής Νομού Καβά
λας.

Λ ειτούργησε τα έτη 1982 και 1983 σε 
αίθουσα της Μεγάλης Λέσχης, η 

οποία είχε παραχωρηθεί δωρεάν. Στη Σχο
λή δίδασκε ο διευθυντής της, Δημ. Χατζό- 
πουλος*.

Σχολή Βυζαντινής Μουσικής «Ο Άγιος  
Αχίλλιος» Λαρίσης.

Ι δρύθηκε το 1981, υπό την αιγίδα του 
Μητροπολίτου Σεραφείμ και μέχρι το 

1987 ήταν αναγνωρισμένη από την Ιερά 
Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος. Το 
1987 αναγνωρίσθηκε και από το κράτος και 
από τότε εποπτεύεται από το Υπουργείο 
Πολιτισμού. Σκοπός της είναι η διατήρηση, 
διάδοση και παρουσίαση της βυζαντινής 
μουσικής, εκκλησιαστικής και δημοτικής. 
Στη Σχολή διδάσκεται επίσης και κύκλος 
μαθημάτων της ευρωπαϊκής μουσικής.
Η Σχολή διαθέτει και Χορωδία, η οποία 
αποτελείται από μαθητές της και εμφανί
ζεται τόσο στη Λάρισα όσο και στις άλλες 
Θεσσαλικές πόλεις.

Σχολή Βυζαντινής Μουσικής. Παιανίας.
(Παράρτημα Ελληνικού Ωδείου).

Β ραχύβιο σπουδαστήριο της βυζαντι
νής μουσικής, υπό τον Καθηγητή του 

Ελληνικού Ωδείου, Δ. Μαυραγάνη*. Ιδρύ
θηκε το 1959-60 από μια ομάδα νέων 
σπουδαστών της κωμοπόλεως - τους Χρ. 
Γαβαλά*, Κωνσταντίνο Γεωργάκη, Βασίλειο 
Δάβαρη, Νικόλαο Πρίφτη - με πρωτοβουλία 
των Γ. Τσιμίνη* και Κ. Μπάτα*.
Λειτούργησε στον παλαιό, πρώτο Μητρο- 
πολιτικό Ναό της Παιανίας, την Αγία Πα
ρασκευή.

Σχολή Βυζαντινής Μουσικής «Παναθήναιου 
Ωδείου».

Ι δρύθηκε το 1990 στο πλαίσιο των εκπαι
δευτικών δραστηριοτήτων του Ωδείου 

(ίδρ. 1979) - Αρ. Αποφ. Υπουργείου Πολι
τισμού 730/10525).

Σχολή Βυζαντινής Μουσικής Συλλόγου 
Ιεροψαλτών Κιλκίς «Πέτρος ο Γλυκύς».

Ι δρύθηκε μαζί με το Σύλλογο το 1978 από 
τον Κ. Γάϊτανίδη*, ο οποίος είναι και 

διευθυντής της. Πολλοί μαθητές της έχουν 
επανδρώσει τα αναλόγια της πόλεως και 
των χωριών.

Σχολή Βυζαντινής Μουσικής Συνδέσμου 
Ιεροψαλτών Νομού Λακωνίας «Θρασύ
βουλος Στανίτσας».

Λ ειτουργεί στο πλαίσιο των δραστη
ριοτήτων του Συνδέσμου, από το 

1980, και διδάσκουν οι Πρωτοψάλτες Θε
όδωρος και Κωνσταντίνος Τσαγκαρούλης*.

Σχολή Βυζαντινής Μουσικής Φαρκαδόνος 
Τρικάλων.

Τ μήμα της Σχολής Βυζαντινής Μουσι
κής της I. Μητροπόλεως Τρίκκης και 

Σταγών (παραρτήματος τότε του Ωδείου 
Πειραιώς), που ιδρύθηκε το 1981 και λει
τούργησε ένα μόνο έτος.
Διευθυντής και μουσικοδιδάσκαλος της

Ο. TOMKA: ΕΠΙΤΟΜΟ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
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Σχολής ήταν ο Πολ. Νταλάσης* και τα 
μαθήματα παρακολούθησαν 22 μαθητές.

Σχολή Βυζαντινής Μουσικής Χολαργού
(Παράρτημα Ελληνικού Ωδείου).

Τ ο Παράρτημα του Ελληνικού Ωδείου 
στο Χολαργό, ιδρύθηκε το 1974 και 

περιλαμβάνει από την αρχή Σχολή της 
Βυζαντινής Μουσικής. Διδάσκει ο Ιωάννης 
Πλούμης*, που είναι και ο διευθυντής του 
Παραρτήματος. Η φοίτηση στη Σχολή Β.Μ. 
είναι πενταετής για πτυχίο και εξαετής για 
δίπλωμα.

Σχολή Βυζαντινής Μουσικής Ωδείου «Άλεξ 
Τουρνάισσεν».

Ι δρύθηκε το 1988 με Καθηγητή τον 
Ελευθ. Γεωργιάδη*. Στόχος του Τμήμα

τος είναι η διατήρηση και η συνέχιση της 
Παράδοσης του Βυζαντινού Μέλους 
όπως αυτό ψάλλεται στο Κέντρο της 
Ορθοδοξίας, το Οικουμενικό Πατριαρχείο 
Κωνσταντινουπόλεως.

Σχολή Βυζαντινής Μουσικής «Ωδείου Αλί- 
μου».

Ι δρύθηκε το 1985, αποτελεί τμήμα του 
Ωδείου Αλίμου, είναι αναγνωρισμένη 

από το κράτος και έχει την έδρα της στον 
Άλιμο Αττικής. Από της ιδρύσεώς της 
μέχρι και σήμερα, στη Σχολή διδάσκουν οι 
Καθηγητές Μανώλης Χατζημάρκος* και 
Γιάννης Θανόπουλος*.
Η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής του Ωδείου 
Αλίμου συμμετέχει ενεργά στα τακτικά 
ελληνοδιεθνή καλλιτεχνικά και φιλολογικά 
προγράμματα, που διοργανώνει το Ωδείο 
υπό την αιγίδα του κράτους, καθώς και στα 
αντίστοιχα Σεμινάρια Ανώτατης Μουσικής 
Επιμορφώσεως.

Σχολή Βυζαντινής Μουσικής Ωδείου «Α
ριών Αθηνών» (Παράρτημα Πατρών).

Ι δρύθηκε το 1977 και λειτούργησε έως 
το 1981. Σκοπός της, η εκπαίδευση και

επιμόρφωση των Ιεροψαλτών για την κά
λυψη των ναών της ευρύτερης περιοχής 
της Δυτ. Ελλάδος, αλλά και ικανών διπλω
ματούχων για την κάλυψη Σχολών Βυζαντι
νής Μουσικής των Ωδείων και για τη Μέση 
Εκπαίδευση. Στόχος της, επίσης, η προα
γωγή και διάδοση της Βυζαντινής μουσικής 
με συναυλίες και σεμινάρια.

Σχολή Βυζαντινής Μουσικής «Ωδείου Αττι
κής».

Α ρχισε να λειτουργεί από τη σχολική 
χρονιά 1985-86 (υπ' αριθμ. 49442/ 

2830/18.9.84 απόφαση του Υπουργείου 
Πολιτισμού και Επιστημών) στη Νέα Σμύρ
νη, με τον Απόστολο Βαλληνδρά*, διευθυν
τή και Καθηγητή βυζαντινής μουσικής. Στο 
διάστημα της λειτουργίας της έχει χορη
γήσει επτά πτυχία και ένα δίπλωμα βυζαντι
νής μουσικής στους Ηλία Τούμπα (Ρεδιά- 
δη*), Αλεξάνδρα Αδαμοπούλου, Κωνσταν
τίνο Νιφόρο, Θεωνά Παπανικολάου, Γερά
σιμο Μαρκαντωνάτο, Σπύρο Θεοτοκάτο, 
Γεώργιο Κυριατζή και Σπύρο Ψάχο* (δί
πλωμα).

Σχολή Βυζαντινής Μουσικής «Ωδείου Κερ- 
κύρας».
Βλέπε λ. Ωδείον Κερκύρας.

Σχολή Βυζαντινής Μουσικής Ωδείου «Μό- 
τσαρτ» Πατρών.

Ι δρύθηκε το 1985 και λειτουργεί με 
στόχο την ανάπτυξη και καλλιέργεια 

της βυζαντινής εκκλησιαστικής και παρα
δοσιακής μουσικής, τόσο στην Πάτρα όσο 
και στην ευρύτερη περιφέρεια της Δυτ. 
Ελλάδος, με συναυλίες και σεμινάρια 
εκκλησιαστικής βυζαντινής μουσικής από 
διακεκριμένους καθηγητές και μουσικολό- 
γους. Σκοπός της επίσης είναι η εκπαίδευ
ση αξιόλογων ιεροψαλτών και καθηγητών 
βυζαντινής μουσικής.
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Σχολή Βυζαντινής Μουσικής «Ωδείου Πει
ραιώς -  Πειραϊκού Συνδέσμου».

Ι δρύθηκε το 1936 από τον Ιωάννη Μαρ- 
γαζιώτη* και λειτούργησε κατά το πρό

γραμμα του Ωδείου Αθηνών. Ανέδειξε 
πλήθος εγκρίτων διδασκάλων και επεξετά- 
θη σε παραρτήματα - Σχολές Βυζαντινής 
Μουσικής της I. Μητροπόλεως Φθιώτιδος, 
Κορίνθου, Τριπόλεως, της I. Μονής Αγίου 
Ιωάννου Θεολόγου της Πάτμου, του Ω
δείου Χαλκίδος, του Ωδείου Φιλαρμονικής 
Πατρών, της Λευκωσίας κ.λπ.

Σχολή Βυζαντινής Μουσικής Ωδείου «Ρω
μανός ο Μελωδός».

Λ ειτουργεί στο πλαίσιο των δραστη
ριοτήτων του Ωδείου στην Αμφιάλη, 

υπό την καθοδήγηση του Ιω. Σίμου*, ο 
οποίος ίδρυσε το Ωδείο και διδάσκει σ' 
αυτό. Στη Σχολή λειτουργεί Χορωδία, η 
οποία πραγματοποιεί πρόβες, ενταγμένες 
στο πλαίσιο των μαθημάτων βυζαντινής 
μουσικής. Από το σχολικό έτος 1992-93, 
οι μαθητές υποχρεούνται να σπουδάσουν 
ένα παραδοσιακό όργανο, καινοτομία χω
ρίς καμμία οικονομική επιβάρυνση. Το 
ύφος της Σχολής είναι αυστηρά βυζαντι
νό, χωρίς παραλλαγές.

Σχολή Βυζαντινής Μουσικής «Ωδείου Φι
λαρμονικής Εταιρείας Πατρών».

Ι δρύθηκε το 1892, με σκοπό την προ
αγωγή της βυζαντινής μουσικής και την 

εκπαίδευση ικανών Ιεροψαλτών και καθη
γητών βυζαντινής μουσικής. Οργανώνει 
συναυλίες, ομιλίες, σεμινάρια, ενώ η μελέ
τη των κειμένων βυζαντινής μουσικής 
γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή. Σήμερα οτη 
Σχολή διδάσκει ο Αρ. Μπουχάγιερ*.

Σχολή Βυζαντινής Μουσικής «Ωδείου Χαλ
κίδος» (Π. Κωτσόπουλος).

Ι δρύθηκε το 1963 ως τμήμα του Ωδείου 
Χαλκίδος, το οποίο ιδρύθηκε το 1953, με 

την ηθική και οικονομική συμπαράσταση 
της I. Μητροπόλεως Χαλκίδος. Οι πτυχιού-

χοι της Σχολής πλαισιώνουν τα αναλόγια 
των I. Ναών της Μητροπόλεως και οι 
διπλωματούχοι διορίζονται καθηγητές βυ
ζαντινής μουσικής.
Μέχρι σήμερα έχουν χορηγηθεί 27 πτυχία 
Ιεροψάλτου και 10 διπλώματα βυζαντινής 
μουσικής. Στη Σχολή δίδαξαν από το 1963 
κατά σειράν οι Γ. Δήμου, Γ. Καραβάς, Ελ. 
Μαζαράκης και από το 1973 έως σήμερα 
(1992), ο Σπύρος Σιμιτζής*.
Από την ίδρυσή της η Σχολή ήταν υπό την 
εποπτεία του Ευβοέως Καθηγητού του 
Ωδείου Αθηνών I. Μαργαζιώτη*, έως το 
θάνατό του. Η Σχολή διαθέτει και Χορωδία, 
η οποία εμφανίζεται υπό την διεύθυνση του 
Καθηγητού της.

Σχολή Εκκλησιαστική.

Ι δρυμα μέσης ή ανωτέρας εκπαιδεύσεως 
σπουδαστών, προοριζομένων για τον 

Κλήρο. Στο πλαίσιο της Εκκλησιαστικής 
Εκπαιδεύσεως και Θρησκευτικής Αγωγής 
του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων λειτουργούν εποπτευόμε
νοι από την Εκκλησία της Ελλάδος, εικο- 
σιεπτά Σχολεία Μέσης και Ανωτέρας Εκ
κλησιαστικής Εκπαιδεύσεως, στα οποία, 
εκτός των άλλων μαθημάτων, διδάσκεται η 
βυζαντινή μουσική, η υμνογραφία και η εν 
γένει εκκλησιαστική γραμματολογία.
Στην Ανωτέρα Εκκλησιαστική Εκπαίδευση 
υπάγονται: η Εκκλησιαστική Παιδαγωγική 
Ακαδημία Βελλάς, διετούς φοιτήσεως, που 
εδρεύει στα Ιωάννινα, η Εκκλησιαστική 
Παιδαγωγική Ακαδημία Θεσσαλονίκης, 
τριετούς φοιτήσεως, η Ανωτέρα Εκκλησια
στική Σχολή Αθηνών, τριετούς φοιτήσεως, 
που εδρεύει στη Ν. Κηφισιά, ενώ στη Μέση 
Εκκλησιαστική Εκπαίδευση υπάγονται: το 
Γυμνασιακό Τμήμα της Αθωνιάδος Εκκλη
σιαστικής Ακαδημίας, εξαετούς φοιτήσεως, 
που εδρεύει οτις Καρυές Αγίου 'Ορους, το 
νυκτερινό Εκκλησιαστικό Λύκειο Αθηνών, 
τετραετούς φοιτήσεως, το Εκκλησιαστικό 
Λύκειο Βελλάς, τετραετούς φοιτήσεως,
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που εδρεύει στα Ιωάννινα, το Εκκλησιαστι
κό Λύκειο Βόλου, τετραετούς φοιτήσεως, 
το Εκκλησιαστικό Λύκειο Καβάλας, τετρα
ετούς φοιτήσεως, που εδρεύει στη Νέα 
Καρβάλη, το Εκκλησιαστικό Λύκειο Καρπε
νησιού, τετραετούς φοιτήσεως, το Εκκλη
σιαστικό Λύκειο Κορίνθου, τετραετούς 
φοιτήσεως, το Εκκλησιαστικό Λύκειο Λα
μίας, τετραετούς φοιτήσεως, το Εκκλησια
στικό Λύκειο Ξάνθης, τετραετούς φοιτήσε- 
ως, το Εκκλησιαστικό Λύκειο Πάτμου, 
τετραετούς φοιτήσεως, το Εκκλησιαστικό 
Λύκειο Πατρών, τετραετούς φοιτήσεως, το 
Εκκλησιαστικό Λύκειο Ριζαρείου, τετραε
τούς φοιτήσεως, που εδρεύει στο Χαλάν
δρι, το Εκκλησιαστικό Λύκειο Τήνου, τε
τραετούς φοιτήσεως, το Εκκλησιαστικό 
Λύκειο Φλωρίνης, τετραετούς φοιτήσεως, 
το Εκκλησιαστικό Λύκειο Χανίων, τετραε
τούς φοιτήσεως, το Εκκλησιαστικό Γυμνά
σιο Πάτμου, τριετούς φοιτήσεως, το Εκ
κλησιαστικό Γυμνάσιο Χανιών, τριετούς 
φοιτήσεως, το νυκτερινό Εκκλησιαστικό 
Φροντιστήριο Αθηνών, τριετούς φοιτήσε- 
ως, το Εκκλησιαστικό Φροντιστήριο Καλα 
μάτας, τριετούς φοιτήσεως, το Εκκλησια
στικό Φροντιστήριο Καρδίτσης, τριετούς 
φοιτήσεως, το Εκκλησιαστικό Φροντιστή
ριο Κατερίνης, τριετούς φοιτήσεως και το 
Εκκλησιαστικό Φροντιστήριο Φλωρίνης, 
τριετούς φοιτήσεως.

Σχολή Εκκλησιαστικής Βυζαντινής Μουσι
κής Βέροιας και Ναούσης.

Λ ειτουργεί στο Πνευματικό Κέντρο της 
I. Μητροπόλεως στη Βέροια και διευ

θύνεται από τον Πρεσβύτερο π. Βασίλειο 
Γκαλίτσιο. Διδάσκουν οι Ιωάννης Μακρο- 
γιώργος και Γεώργιος Ορδουλίδης*.

Σχολή Εκκλησιαστικής Βυζαντινής Μουσι
κής Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος.

Ε δρεύει στο Βόλο, είναι τριτάξια, διευ
θύνεται από τον Πρωτοψάλτη Μιχ. 

Μελέτη* και τελεί υπό την αιγίδα της I.

Μητροπόλεως. Διδάσκουν οι: Ιωάννης Σχώ- 
ρης*, Κυρ. Αργυρόπουλος*, Κυρ. Νικολέ- 
ρης*. Στη Σχολή σπουδάζουν περί τους 100 
μαθητές.

Σχολή Εκκλησιαστικής Βυζαντινής Μουσι
κής Ιεράς Μητροπόλεως Λέρου, Καλύμνου 
και Αστυπαλαίας.

Λ ειτουργεί στην Κάλυμνο, στο πλαίσιο 
της «Πνευματικής Διακονίας» της I. 

Μητροπόλεως και διευθύνεται από τον Γ. 
Χατζηθεοδώρου*.

Σχολή Εκκλησιατικής Βυζαντινής Μουσικής 
Ναύπακτού, Πρότυπος.

Λ ειτουργεί υπό την κρατική αναγνώρι
ση και έχει σκοπό την διατήρηση, 

διαφύλαξη και διάδοση της πατροπαράδο
της γνήσιας ελληνικής εκκλησιαστικής 
μουσικής.

Σχολή Εκκλησιατικής Μουσικής Ζακύνθου.

Ι δρύθηκε στις 4 Νοεμβρίου 1907 από τον 
Δήμαρχο Αντώνιο Δ. Μακρή με τη συ

νεργασία του Αρχιεπισκόπου Ζακύνθου 
Διονυσίου Πλέσσα. Σκοπός της ήταν η 
διάδοση της «Κρητικής» μουσικής ενώ η 
αρχική επιτροπή επιμελείας της απαρτί
σθηκε από τους: Ιερέα Όμηρο Περάτη, 
Σπυρίδωνα Στουπάθη, Ιωάννη Δ. Χαροκό
πο, Ιωάννη Α. Λεονταράκη, Γεώργιο Α. 
Σαρακίνη καθώς και από τα μέλη της 
«Λαϊκής Σχολής» Γεράσιμο Βανδώρο και 
Γεώργιο Μάνεση. Πρώτο αντικείμενο της 
επιτροπής ήταν «η εξεύρεσις του καταλλή
λου διδασκάλου, ο οποίος θα εγνώριζε την 
Κρητικήν μουσικήν και θα ηδύνατο να 
εκλέγη τους καταλλήλους, εξ εκείνων οι 
οποίοι από αγάπην θα ήθελον να γίνουν 
μαθηταί, ώστε εν καιρώ να διορθωθούν αι 
χασμωδίαι αι οποίαι παρετηρούντο εις τα 
ψαλμωδίας των ιερών ναών της Ζακύνθου». 
Ταυτόχρονα με την ίδρυσή της, η Σχολή 
ξεκίνησε τη συγκρότηση βιβλιοθήκης εκ
κλησιαστικών μουσικών έργων, ιδιαίτερα 
εκείνων που αφορούσαν στο ψαλμωδικό 
ιδίωμα της Ζακύθνου.
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τριάρχου.Σχολή Εκκλησιαστικής Μουσικής «Ο Γε
ώργιος Σολομός» Αργοστολιού.

Ι δρύθηκε το 1985 από τον Μητροπολίτη 
Κεφαλληνίας Σπυρίδωνα* και διευθύνε

ται από τον Πρωτοπρεσβύτερο I. Μεσολω- 
ρά*. Λειτουργεί στην I. Μητρόπολη. Σκοπός 
της, η διάσωση και διατήρηση της Κεφαλ- 
ληνιακής Εκκλησιαστικής Μουσικής, καθώς 
και η ανάδειξη μουσικά καταρτισμένων 
Ιέροψαλτών.

Σχολή Εκκλησιαστικής Μουσικής Φιλαρμο
νικής Εταιρείας «Ευτέρπη».

Ε πρόκειτο για Τάξη, η οποία ξεκίνησε 
τη λειτουργία της με πέντε μαθητές, 

στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμμα
τος της Εταιρείας (ίδρ. 1871 - διάλ. 1875).

Σχολή Εκκλησιαστικού Μουσικού Συλλόγου 
Κωνσταντινουπόλεως.

Ι δρύθηκε το 1899 στην Κωνσταντινούπο
λη και λειτούργησε, κατά το πρώτο έτος 

και εξής στη Μεγάλη Βιβλιοθήκη και από το 
δεύτερο και εξής στη Μεγάλη του Γένους 
Σχολή*. Η φοίτηση στη Σχολή ήταν δωρεάν 
και τα μαθήματα γίνονται: κατά το 1ο και 2ο 
έτος, δύο φορές την εβδομάδα, στο 3ο 
έτος τρεις και από το 4ο και μετά, πέντε. 
Ανάμεσα στους δασκάλους των πρώτων 
ετών αναφέρονται: Κωνσταντίνος Ψάχος*, 
Αριστείδης Νικολαΐδης*, Νηλεύς Καμαρά- 
δος*, Κωνσταντίνος Κλάβας*, Ιάκωβος 
Ναυπλιώτης*, Φώτιος Παπαδόπουλος*, Γε
ώργιος Βιολάκης*. Αλέξανδρος ο Βυζάν
τιος*, Πολυχρόνιος Παχείδης*, Πέτρος 
Ζαχαριάδης και ο διευθυντής της Σχολής, 
Γεώργιος Παπαδόπουλος*.

Σχολή Ελληνικής Βυζαντινής Μουσικής 
Κάτω ΑχαΤας.

Ι δρύθηκε το 1987 και λειτουργεί σε 
κτίριο επί της οδού Αποστ. Ανδρέου 38, 

στην Πάτρα. Στη Σχολή διδάσκεται βυζαντι
νή και ευρωπαϊκή μουσική και λειτουργεί 
υπό την ευλογία του Οικουμενικού Πα-

Σχολή Ελληνικού Μουσικού Συλλόγου 
Κωνσταντινουπόλεως.

Ι δρύθηκε το 1882 στην Κωνσταντινούπο
λη από τον «Ελληνικό Μουσικό Σύλλο

γο» με 120 μαθητές. Η Σχολή ήταν τριτάξια 
και τα μαθήματα γίνονται τρεις φορές την 
εβδομάδα. Διδάσκαλοι ήταν οι εξής: Γε
ώργιος ο Ραιδεστηνός* και Αλέξανδρος ο 
Βυζάντιος*, οι οποίοι δίδασκαν το πρακτικό 
μέρος. Μιχαήλ Παυλίδης*, που δίδασκε το 
θεωρητικό μέρος. Γεώργιος Παπαδόπου
λος*, που δίδασκε Ιστορία της Μουσικής 
καθώς και ερμηνεία των ψαλλομένων στις 
λειτουργίες και στις άλλες ιερες ακολου
θίες. Η Σχολή αυτή, που είναι και η πρώτη 
μετά την Αλωση, η οποία ιδρύθηκε από 
Μουσικό Σύλλογο, διαλύθηκε μαζί με το 
Σύλλογο έπειτα από ενός έτους λειτουρ
γία.

Σχολή Θρησκευτικής Ορθοδόξου Χορωδίας.

Ε κπαιδευτικό τμήμα της «Φιλαρμονικής 
Εταιρείας Κερκύρας»* προβλεπόμενο 

από τον Κανονισμό της, που κατάρτισε ο 
Νικόλαος Μάντζαρος*. Ανήκε στις «σχολές 
εκτελέσεως» της Εταιρείας και αναφέρεται 
στο Καταστατικό της, που εκδόθηκε στον 
τύπο το 1888 από το κερκυραϊκό τυπογρα
φείο Α. Λάντζα.

Σχολή Ιεροψαλτών Ιεράς Μητροπόλεως 
Αιτωλοακαρνανίας.

Σ χολή τετραετούς φοπήσεως, που ι
δρύθηκε στο Αγρίνιο το 1982, με τη 

συμβολή του Γερ. Πρεβεζιάνου*. Φοιτούν 
(1992) 70 μαθητές.

Σχολή Καύκασού, Μουσική.

Ι δρύθηκε το 1902, αρχικά στην πόλη 
Καρς του Καυκάσου, με 90 μαθητές 

υπό την διεύθυνση του Στέφανου Κουτσο- 
γιαννόπουλου και το 1903 μεταφέρθηκε 
στην Τιφλίδα, έδρα της Αρχιεπισκοπής. Τα
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έξοδα της Σχολής κατέβαλλε η ρωσσική 
κυβέρνηση.

Σχολή Κεφαλλονιάς, Φιλαρμονική.

Ι δρύθηκε το 1838 και οι προσπάθειές της 
είχαν ως αποτέλεσμα τη σύσταση μόνον 

κάποιων χορωδιών Θ. Λειτουργίας. Στο 
Καταστατικό της του 1938 (άρθρ. 36) 
προβλέπεται «Σχολή Εκκλησιαστικής Μου
σικής».

Σχολή Κρήτης , Μουσική.

Σ τις αρχές του αιώνα, η Κρητική Βουλή 
ανέλαβε τη διαρρύθμιση της εκκησια- 

στικής καταστάσεως του νησιού, και ιδιαί
τερα στον τομέα της μουσικής, καταρτί
ζοντας Νομοσχέδιο, που αφορούσε στην 
εισαγωγή της Βυζαντινής μουσικής σε όλα 
τα εκπαιδευτήρια της Κρήτης. Στο διδασκα
λείο Ηρακλείου, δίδασκε με επιτυχία ο 
Κωνσταντινουπολίτης ιεροψάλτης Δημή- 
τριος Μπαλαμπάνης*.

«Σχολή» Κρητικο-Ειπανησιακή.

Μ ε τον όρο αυτό δηλώνεται η ιδιότυπη 
εκκλησιαστική μελική έκφραση, που 

διαμορφώθηκε, αναπτύχθηκε, καλλιεργή
θηκε και συστηματοποιήθηκε στα νησιά 
του Ιονίου, καθ' όλη τη διάρκεια των 
νεωτέρων χρόνων μέχρι και σήμερα. Η 
ψαλμωδία της Κρητικο-Επτανησιακής Σχο
λής της εκκλησιαστικής μουσικής, χαρα
κτηρίζεται από τον συνδυασμό του Βυζαν
τινού Μέλους, του νησιωτικού ύφους και 
της δυτικής αρμονίας. Ο συνδυασμός αυ
τός, που διαφοροποιεί την επτανησιακή 
ψαλτική από τον παλαιό αυτούσιο βυζαντι
νό τρόπο αποδόσεως των ύμνων, προεκά- 
λεσε ευρεία και συχνά οξύτατη μουσική 
φιλολογία ανάμεσα στους υποστηρικτές 
των δύο πλευρών. Ενδιαφέρουσα ήταν η 
δημόσια αντιπαράθεση, το 1931, των Κων
σταντίνου Ψάχου* και Γρηγορίου Ξενοπού- 
λου κατά την οποία ο πρώτος κάνει λόγο 
για «κανταδοποίηση» και «διττή παραφθο
ρά παρεφθαρμένης βυζαντινής μουσικής»

και ο δεύτερος για τη βυζαντινή μουσική 
ως "alma mater” της Ζακυνθινής». Πρώτες 
γραπτές αναφορές γύρω από την Κρητικο- 
Επτανησιακή Σχολή απαντούν σε κείμενα 
του Παν. Γκριτζάνη*, στα μέσα του περα
σμένου αιώνα, του Ιωσήφ Κάρτράί (Λονδί
νο), του Παύλου Καρρέρη*,του Αρ. Μονα- 
στηριώτη*, και αργότερα του Λεωνίδα X. 
Ζώη, του Δημ. Δουκάτου*, του Σπύρου Γ. 
Μοτσενίγου κ.ά.
Σύμφωνα με τις αναφορές αυτές προσδιο
ρίζονται, κατ' αρχήν ιστορικά, η επίδραση 
της μουσικής των Κρητών στη διαμόρφωση 
και συστηματοποίηση του επτανησιακού 
ψαλμωδικού ιδιώματος, η επίδραση άλλων 
Ελλαδιτών και Κωνσταντινουπολιτών προ
σφύγων στα Επτάνησα καθώς και τα ακό
λουθα, εντός της Κρητικο-Επτανησιακής 
Σχολής, ιδιάζοντα σε κάθε νήσο μουσικά - 
ψαλμωδικά συστήματα και ύφη:
Κρητικό σύστημα ■ αναπτύχθηκε και τελειο
ποιήθηκε κυρίως στη Ζάκυνθο. Υπήρξε 
αποτέλεσμα της μετοικήσεως πολλών Κρη
τικών οικογενειών στο νησί, κατά τα πρώτα 
χρόνια της τουρκοκρατίας στην Κρήτη- 
ήταν δε τόσο βαθειά η συνεύρεση των 
δύο μουσικών ιδιωμάτων ώστε το «Κρητι
κό» και «Ζακυνθινό» ύφος να αλληλεννο- 
ούνται ως ενιαίο ύφος ή ως ύφος κοινής 
καταγωγής (Ιωσήφ Κάρτράί).
Κατά τον Γρηγ. Ξενόπουλο η Ζακυνθινή 
εκκλησιαστική μουσική συνίσταται στο 
«Κρητικό ιδίωμα, που έγινε σιγά - σιγά 
ζακυνθινό και που μόνο στη Ζάκυνθο 
ψάλλεται σήμερα...» και κατά τον Παύλο 
Καρρέρη το λεγόμενο Κρητικό σύστημα, 
που επικρατεί στη Ζάκυνθο, είναι «όμοιον 
κατά τους τόνους και φωνητικός περιστρο- 
φάς προς την βυζαντινήν μουσικήν, διατη
ρούν τους οκτώ ήχους της μουσικής και 
ψαλλόμενον κατά τετραφωνίαν». 
Κερκυραίκό σύστημα - αναφέρεται στην 
ψαλλόμενη στην Κέρκυρα παλαιό εκκλη
σιαστική μουσική, η οποία μεταλαμπαδευό
ταν κατά παράδοση αφού δεν ήταν γραμμέ
νη πουθενά. Κατά τον Αρ. Μοναστηριώτη, η
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μουσική αυτή αποτελούσε την ίδια την 
Βυζαντινή Μουσική όπως είχε διαμορφω
θεί στο Βυζάντιο πριν από την Άλωση, και, 
συνεπώς, η κερκυραϊκή ψαλμωδία - γνήσια 
και ανεπηρέαστη - διέφερε από τις ψαλμω
δίες της υπόλοιπης Ελλάδος, όπου η 
τουρκοκρατία είχε επιφέρει ασιανίζουσες 
αλλοιώσεις στο πηγαίο Βυζαντινό Μέλος. 
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι στην 
Κέρκυρα δεν επέδρασε καθόλου η λεγά
μενη Κωνσταντινουπολίτικη μουσική (η 
οποία επηρέασε το ιδίωμα των άλλων 
νήσων του Ιονίου) ούτε και εισήχθη σε 
ναό εκτός μόνον εκείνου της Παναγίας των 
Ξένων.
Αργότερα, συνδράμοντος ουσιαστικά και 
του Αρ. Μοναστηριώτου, το Κερκυράίκό 
σύστημα τελειοποιήθηκε τεχνικώς και κα
θιερώθηκε, διατυπωμένο και εναρμονισμέ
νο, από τις αρχές του αιώνα, αποδιδόμενο 
δε έκτοτε στους Οθρόδοξους Ναούς του 
νησιού μόνον με τετραφωνικές χορωδίες. 
Γνησιότερος και σημαντικότερος εκπρό
σωπος του Κερκυραίκού συστήματος στην 
εκκλησιαστική μουσική υπήρξε ο Νικ. 
Μάντζαρος*.
Κεφαλληνιακό σύστημα " βρίσκεται εγγύ
τερα στην βυζαντινή μουσική παράδοση και 
στην Κωνσταντινουπολίτικη Ψαλτική, είτε 
με τη μονοφωνική, λεγάμενη βυζαντινοκε- 
φαλληνιακή μορφή, είτε με την πολυφωνική 
αρμονική.
Κατά τον Καθηγητή Δημ. Λουκάτο «Αν 
παρακολουθήσει κανείς έναν εσπερινό σε 
Κεφαλονίτικο πανηγύρι, θ' ακούσει τα 
"Μακάριος ανήρ", τα Άνοιξαντάρια" και τα 
"Προσόμοιο" να ψάλλωνται στο βυζαντινό 
μέλος τους, ακριβώς όπως τα έχουν τονί
σει οι μουσικοί των Πατριαρχείων. Όμως 
θα τ' ακούσει να εκτελιούνται δίχως ρινο
φωνίες και ανατολίτικους λαρυγγισμούς, 
δίχως μονότονο σύρσιμο της φωνής, και 
πολύ συχνά θα τ' ακούει να ποικίλλωνται με 
αρμονικές θέσεις, χρωματικές, άλλων εν
τελώς ήχων, που κόβουν τη μονοτονία και 
δίνουν χαρούμενο τόνο στην εκτέλεση».

Σχολή, Μεγάλη του Γένους.

Ο νομασία που πήρε κατά τα μέσα του 
προηγούμενου αιώνα η Ανώτερη Ελ

ληνική Σχολή, που λειτουργούσε από πα- 
λαιότερα χρόνια στην Κωνσταντινούπολη, 
υπό την αιγίδα του Οικουμενικού Πατριαρ
χείου. Σύμφωνα με την παράδοση - με 
αβέβαιες ιστορικές μαρτυρίες - ιδρυτής 
της Σχολής ήταν ο Γεννάδιος ο Σχολά- 
ριος*, πρώτος Πατριάρχης μετά την Ά λω 
ση. Η πρώτη ρητή μνεία της Σχολής ανά
γεται στα μέσα του 16ου αι. Αναφέρεται ως 
σχολείο στοιχειώδους εκπαιδεύσεως, 
μορφή με την οποία λειτούργησε έως τις 
αρχές του 17ου αι. Η διδασκαλία του 
φ ιλοσόφ ου Θ εοφ ίλου Κ ορυδαλλέω ς 
(1624-1628) ανέβασε τη Σχολή σε επίπεδο 
Ακαδημίας. Ακολούθησε περίοδος παρακ
μής της Σχολής, μέχρι το 1662, όταν 
αναδιοργανώθηκε ριζικά με δικό της οίκη
μα και σταθερούς οικονομικούς πόρους. Η 
άνθηση αυτή κράτησε έως το 1672, οπότε η 
Σχολή συνέχισε να λειτουργεί σε γυμνα
σιακό επίπεδο έως τις αρχές του 19ου αι. 
Μόλις στα μέσα του 19ου αι. η Σχολή 
ξαναβρήκε τον ηγετικό της ρόλο, προσφέ- 
ροντας πραγματικά μεγάλες υπηρεσίες στο 
Γένος. Υπό την καθοδήγηση φωτισμένων 
Πατριαρχών - όπως ο Ιωακείμ Γ *. στον 
οποίο οφείλεται η ανέγερση του μεγαλό
πρεπου κτιρίου της Σχολής (1882) - το 
πρόγραμμα των μαθημάτων διευρύνθηκε, 
ώστε η Σχολή να πάρει χαρακτήρα γυμνα
σίου και παιδαγωγικής ακαδημίας συγχρό
νως. Τις μεγάλες εθνικές υπηρεσίες της η 
Σχολή προσέφερε έως το 1923, οπότε ■ 
υπήχθη στο τουρκικό υπουργείο παιδείας. 
Σήμερα λειτουργεί στο ίδιο οίκημα ως 
μειονοτικό Ελληνικό Γυμνάσιο.

Σχολή Μονής Γκόλιας Ιασίου, Κοινή Μου
σική.

Α κμασε κατά τον 19ο αι. στο Ιάσιο, υπό 
την καθοδήγηση του διδασκάλου Νικ. 

Ναυτουνιάρη* και με την πρόνοια της Ιεράς 
Μονής Βατοπεδίου του Αγίου Όρους και
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του Καθηγουμένου της Μονής Γκόλιας, 
Αγίου Ειρηνουπόλεως και Βατοπεδίου, 
Γρηγορίου του Εφεσίου.

Σχολή Μουσικής Εταιρείας Αθηνών.

Η Μουσική Εταιρεία Αθηνών ίδρυσε 
στις αρχές του αιώνα Τμήμα Βυζαντι

νής Μουσικής, υπό τη διεύθυνση του 
Ιωάννου Σακελλαρίδη*.

Σχολή, Μπελεμέντιος Ιερατική.

Ι δρύθηκε το 1970 και λειτούργησε στην 
ομώνυμη I. Μονή της περιοχής Τριπόλε- 

ως του Λιβάνου. Είναι Ανώτατη (πανεπι
στημιακού επιπέδου) Σχολή αναγνωρισμέ
νη με Προεδρικό Διάταγμα του Λιβανικού 
Κράτους και διευθύνεται από τον Πατριάρ
χη Αντιόχειας. Διαθέτει Βυζαντινή Χορωδία 
(Βλέπε λ. «Παγκόσμιος Κύκλος Βυζαντινής 
Μουσικής»),

Σχολή Πατμιάς.

Ι δρύθηκε το 1713 στη Μονή Πάτμου, από 
τον Μοναχό Μακάριο Καλόγερό*, με την 

οικονομική υποστήριξη του Φαναριώτου 
Μανολάκη Υψηλάντη και της συντεχνίας 
των γουναράδων της Κωνσταντινουπόλε
ως. Τον ιδρυτή και πρώτο Σχολάρχη της 
Πατμιάδος διαδέχθηκε ο Γεράσιμος Βυζάν
τιος (1737-1740), ενώ από τους μετέπειτα 
δασκάλους διακρίθηκαν οι Δανιήλ Κερα- 
μεύς* (1769-1801) και Πάίσιος Καραπαντάς 
(1809-1819). Η Σχολή λειτούργησε με 
μικρές διακοπές έως το 1912. Ανασυστά- 
θηκε το 1947 και εξακολουθεί να λειτουρ
γεί ως Μέση Εκκλησιαστική Σχολή σε 
καινούργιο οίκημα, που κτίσθηκε με δαπά
νες των Πατμίων ομογενών της Αμερικής. 
Στο πρόγραμμα των μαθημάτων της διδά
σκεται και η βυζαντινή μουσική.

Σχολή, Πατριαρχική Μουσική (Α').

Η πρώτη Σχολή Εκκλησιαστικής Μουσι
κής (Μουσικό Φροντιστήριο), που 

ιδρύθηκε, με Πατριαρχική πρόνοια, στην

Πατριαρχική Αυλή στο Φανάρι Κωνσταντι
νουπόλεως, το 1727, επί Πάίσίου Β' του από 
Νικομήδειας. Η Σχολή ήταν τριτάξια και οι 
μαθητές, που πήγαιναν δύο φορές την 
ημέρα, πρωί και απόγευμα, διδάσκονταν 
στην Α' τάξη το Αναστασιματάριο, στη Β' το 
Μέγα Στιχηράριο και στη Γ' την Παπαδική. 
Δίδασκε ο Ιωάννης ο Τραπεζούντιος*.

Σχολή, Πατριαρχική Μουσική (Β').

Η δεύτερη Σχολή στην Κωνσταντινού
πολη, που ιδρύθηκε το 1776, επί 

Πατριάρχου Σωφρονίου Β' του από Ιερο
σολύμων. Σ' αυτή δίδαξαν ο Πρωτοψάλτης 
Δανιήλ* ο από Τυρνάβου, ο Πέτρος ο 
Πελοποννήσιος* και ο Πρωτοψάλτης Ιάκω
βος ο Πελοποννήσιος* (τότε Δομέστικος 
του δεξιού χορού).

Σχολή, Πατριαρχική Μουσική (Γ1).

Η τρίτη Σχολή στην Κωνσταντινούπολη, 
που ιδρύθηκε το 1791, επί Πατριάρ

χου Νεοφύτου Ζ' του από Μαρωνείας .
Σ' αυτήν δίδαξαν ο Πρωτοψάλτης Ιάκωβος 
ο Πελοποννήσιος*, ο Πέτρος ο Βυζάντιος* 
(τότε Λαμπαδάριος) και οι δύο Δομέστικοι 
της Μεγάλης Εκκλησίας.

Σχολή, Πατριαρχική Μουσική (Δ’).

Η τέταρτη Σχολή στην Κωνσταντινούπο
λη, που ιδρύθηκε το 1814 και οργα

νώθηκε καλά επί Πατριάρχου Κυρίλλου του 
ΣΤ'. Η φοίτηση ήταν διετής και οι σπου
δαστές έπαιρναν δίπλωμα διδασκάλου της 
μουσικής.
Σ αυτή δίδασκαν οι τρεις εφευρέτες του 
νέου συστήματος παρασημαντικής, Γρηγό- 
ριος Λευίτης*, Χουρμούζιος ο Χαρτοφύ- 
λαξ* και Χρύσανθος ο Προύσσης*. Από 
αυτούς οι δύο πρώτοι δίδασκαν το πρακτι
κό μέρος της μουσικής και ο Χρύσανθος το 
θεωρητικό. Δυστυχώς η Σχολή διαλύθηκε 
το 1821 λόγω των χαλεπών περιστάσεων 
που είχαν τότε προκύψει, μολονότι τα 
προβλήματα είχαν αρχίσει από το 1820, 
όταν ο Χρύσανθος μετατέθηκε στη Μητρό
πολη Δυρραχίου.
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Η Σχολή αυτή υπήρξε πρόξενος πολλών 
ωφελειών για την Εκκλησία και το Γένος, 
διότι οι ικανόντατοι απόφοιτοί της δια
σκορπίσθηκαν στις επαρχίες και στις διά
φορες ελληνικές αποικίες και είτε ίδρυσαν 
μουσικές σχολές είτε συνε’ έλεσαν στην 
εισαγωγή του μαθήματος της μουσικής 
στις ήδη υπάρχουσες.

Σχολή, Πατριαρχική Μουσική (Ε').

Μ ετά τη διάλυση της Δ' Πατριαρχικής 
Σχολής, καμμία σχολή δεν ιδρύθηκε 

στην Κωνσταντινούπολη για 45 χρόνια. Η Ε' 
Πατριαρχική Σχολή ιδρύθηκε το 1866, με 
πρωτοβουλία του Οικουμενικού Πατριάρ- 
χου Σωφρονίου Β . Τη Σχολή διηύθυνε 
τριμελής εφορία, τα μέλη της οποίας 
διόριζε ο Πατριάρχης, και δίδαξαν σ' 
αυτήν οι σημαντικότεροι μουσικοδιδάσκα
λοι της εποχής. Ωστόσο, η έλλειψη σταθε
ρών πόρων, οδήγησε σύντομα οτη διάλυση 
και αυτής, όπως και των προηγουμένων.

Σχολή, Πατριαρχική Μουσική (ΣΤ').

Ι δρύθηκε το 1868, επί Πατριάρχου Γρη- 
γορίου του ΣΤ', στις βάσεις της Ε' 

Πατριαρχικής Μουσικής Σχολής, με περισ
σότερες βελτιώσεις (Μουσικό Διδασκα
λείο). Στη Σχολή δίδασκαν οι Γρηγόριος 
Σταυράκης*, Γεώργιος Ραιδεστηνός*, Ιω- 
άσαφ Ρώσσος*, Δημήτριος Βυζάντιος*, 
Παναγιώτης Κηλτζανίδης*, Ονούφριος Βυ
ζάντιος* και Θεόδωρος Αριστοκλής*.
Τα μαθήματα και μουσικά βιβλιστής Σχολής 
ήταν: Σύντομο στιχηραρικό μέλος (Αναοτα- 
σιματάρια και Δοξαστάριο) του Πέτρου του 
Πελοποννήσιου*, Αργόν Στιχηράριον του 
Μανουήλ του Χρυσάφου* και το Δο- 
ξαστάριό του, συντετμημένο από τον Πρω
τοψάλτη Ιάκωβο τον Πελοποννήσιο*, 
Ανθολογία, τετράτομος Πανδέκτης, καλο- 
φωνικόν Ειρμολόγιο  και μαθήματα της 
Παπαδικής που μελοποίησαν διάφοροι 
μουσικοδιδάσκαλοι της εποχής. Επειδή 
ορισμένα από τα βιβλία αυτά ήταν δυσεύ
ρετα ή σε χειρόγραφα, οι διδάσκαλοι της 
Σχολής άρχισαν από τον Ιανουάριο του 
1869 να εκδίδουν περιοδικό με τίτλο

«Μουσική Βιβλιοθήκή». αλλά μετά την 
έκδοση δύο φυλλαδίων, η έκδοση ναυάγη
σε ενώ η Σχολή διαλύθηκε το 1872.

Σχολή Ριζάρειος.

Ε κκλησιαστική -Σχολή των Αθηνών με 
λαμπρή ιστορία, που ιδρύθηκε το 

1843, με κληροδότημα των αδελφών Μάν- 
θου ( ; - 1821) και Γεωργίου Ριζάρη (1769
1841) από το Ζαγόρι της Ηπείρου, με τη 
συνεργασία του Γεωργίου Γενναδίου 
(1786-1854) και του Νεοφύτου Δούκα 
(1760-1847), ο οποίος ήταν και ο πρώτος 
διευθυντής της Σχολής. Στη Σχολή η οποία 
λειτουργεί μέχρι σήμερα, διδάσκεται και το 
μάθημα της βυζαντινής μουσικής. Διαθέτει 
δε Βυζαντινή Χορωδία από μαθητές, η 
οποία εμφανίζεται τακτικά σε διάφορες 
εκδηλώσεις. Σημερινός Χοράρχης είναι ο 
Καθηγητής της Σχολής Ιω. Σιμός*.

Σχολή Συλλόγου «Ορφεύς», Μουσική.

Ι δρύθηκε το 1889, από τον Μουσικό 
Σύλλογο «Ορφεύς», στο Φανάρι της 

Κωνσταντινουπόλεως, με πρόεδρο τον 
Γεώργιο Παπαδόπουλο* και υπό την ηθική 
προστασία του Οικουμενικού Πατριάρχου 
Διονυσίου Ε' του από Αδριανουπόλεως και 
του Μητροπολίτου Ηράκλειας (αργότερα 
Χαλκηδόνος) Γερμανού. Οι μαθητές, ξε- 
περνούσαν τους 50, λαϊκοί και κληρικοί, οι 
περισσότεροι από τους οποίους ήταν ιερο
ψάλτες των ενοριών και μαθητές των 
ανωτέρων τάξεων της Μεγάλης του Γέ
νους Σχολής*, Σχολάρχης μέχρι το θάνοτό 
του (δηλ. για ένα εξάμηνο) διετέλεσε ο 
Γεώργιος ο Ραιδεστηνός* και δάσκαλοι ο 
Παναγιώτης Κηλτζανίδης* και ο Κωνσταν
τίνος ο Φωκαεύς*. Η Σχολή λειτούργησε 
δύο χρόνια και κατόπιν ακολούθησε την 
τύχη του Συλλόγου, που διαλύθηκε με 
κυβερνητική διαταγή.

Σχολή Τήνου, Μουσική.

Ι δρύθηκε στις αρχές του αιώνα υπό τη 
διεύθυνση του Δημητρίου Λούβαρη,

Ο. ΤΟΛ/ΚΑ: ΕΠΙΤΟΜΟ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ



371

Σχολή Σχολή

συντηρούμενη με έξοδα του Ιερού Ναού 
της Ευαγγελίστριας Τήνου.

Σχολή Φαναριού, Πατριαρχική Μουσική.

Ι δρύθηκε το 1882, έξη μήνες μετά την 
ίδρυση της Σχολής του «Ελληνικού 

Μουσικού Συλλόγου*», επί Πατριάρχου 
Ιωακείμ Γ. Οι 60 μαθητές της αποτέλεσαν 
μια τάξη, που απαρτίστηκε από τους μαθη
τές της Μεγάλης του Γένους Σχολής* και 
από την Πατριαρχική Δημοτική Σχολή Φα
ναριού.
Τα μαθήματα, που γίνονταν τρεις φορές 
την εβδομάδα, δίδασκαν ο Γεώργιος Βιο- 
λάκης* και ο Ευστράτιος Παπαδόπουλος*. 
Λίγους μήνες μετά την ίδρυσή της, η Σχολή 
διαλύθηκε.

Σχολή Φωνητικής και Εκκλησιαστικής Μου
σικής «Φιλαρμονικού Συλλόγου Ζακύνθου».

Ι δρύθηκε τον Απρίλιο του 1901 με την 
έγκριση και αναγνώριση του Αρχιεπι

σκόπου Ζακύνθου, ο οποίος και αναγορεύ- 
θηκε σε επίτιμο Πρόεδρό της. Σκοπός της 
Σχολής ήταν η κατάρτιση ιεροψαλτών για 
τη δημιουργία τετραφώνων χορωδιών 
στους νέους. Η πρωτοβουλία της ιδρύσε- 
ώς της ανήκε οε πενταμελή επιτροπή, που 
την αποτελούσαν οι: Σπυρίδων Θ. Καραμα- 
λίκης - Πρόεδρος, Αντώνιος I. Κομούτος - 
Αντιπρόεδρος και Διονύσιος Δάσης, Κων
σταντίνος Καιροφύλακας, Αναοτάοιος Μα- 
κρής - Μέλη.
Στη Σχολή λειτούργησαν από την αρχή 
τμήματα ενηλίκων και εφήβων και η διδα
σκαλία ανετέθη στον Αρχιμουσικό του 
«Φιλαρμονικού Συλλόγου» Francesco Nico- 
lini (+1911).

Σχολή Φωνητικής και Εκκλησιαστικής Μου
σικής Ζακύνθου.

Ι δρύθηκε στις 30 Ιανουάριου 1902 με 
τριμελή διοίκηση από τους: Γεώργιο 

Μάργαρη - Πρόεδρο, Ιωάννη Δ. Χαροκόπο 
- Γραμματέα και Διονύσιο Πάστρα - Ταμία. 
Μουσικοδιδάσκαλος ήταν ο Στέφανος Θ. 
Καλαμαλίκης. Η πρώτη επίσημη εμφάνιση 
της δεκατετραμελούς τετράφωνης Χορω

δίας της Σχολής πραγματοποιήθηκε στο 
Ναό Ευαγγελίστριας της Ζακύνθου, τις 24 
Μαρτίου 1902

Σχολή Ψαλτικής.

Ι δρύθηκε με Βασιλικό Διάταγμα του 
Όθωνος, στις 26 Ιανουάριου 1837 και 

πρωτολειτούργησε στις 2 Δεκεμβρίου του 
ίδιου χρόνου στην Αθήνα. Σκοπός της ήταν, 
σύμφωνα με το Διάταγμα, η τελειοποίηση- 
βαθμηδόν της Ψαλτικής, η οποία ενεργεί 
ουσιαστικά στον ηθικό εξευγενισμό των 
ανθρώπων και στην ομορφιά της ζωής. Η 
εκπαίδευση παρεχόταν δωρεάν «εις τους 
έχοντας ,κλίσιν» ενώ η καλλιέργεια των 
μαθητών επεκτεινόταν και σε χορωδιακά 
μαθήματα. Καθηγητής διορίσθηκε ο Ζαφεί- 
ριος Α. Ζαφειρόπουλος*, με βοηθό τον 
Ιεροδιάκονο Θεόκλητο. Η λειτουργία της 
Σχολής υπήρξε βραχύβια.

Σχολή Ψαλτικής Ιερός Μητροπόλεως Σερ
βίων και Κοζάνης.

Ι δρύθηκε το 1985 στην Ιερά Μητρόπολη 
Σερβίων και Κοζάνης, από τον Μητρο

πολίτη Διονύσιο* με τη συμπαράσταση του 
Σωματείου Ιεροψαλτών, που έθεσε τα μέλη 
του στη διάθεση του Μητροπολίτου για να 
διδάξουν στη Σχολή. Διεθυντής: ο Μιλτ. 
Ηλιάδης* και δάσκαλοι οι: Παναγιώτης 
Πάπιστας*, Σωτήρης Αρβανίτης*, Γεώρ
γιος Θαθαρόπουλος*, Ευάγγελος Τιάκας* 
και Νίκος Τσουμής. Η φοίτηση είναι τριε- 
τής.

Σχολή Ωδικής «Ποταμού» (Κερκύρας).

Ι δρύθηκε το 1897 από τον Σ.Γ. Περούλη* 
και αναδιοργανώθηκε μετά τέσσερα 

χρόνια από τον Αρ. Μοναστηριώτη* εγκρι- 
θείσα επισήμως με το από 3.11.1901 Βασι
λικό Διάταγμα. Ο Κανονισμός της προέβλε- 
πε την δημιουργία Χορωδίας, η οποία 
«υποχρεούται να ψάλλη κατά τας επισή
μους εορτάς εν τη Μητροπόλει της κωμο- 
πόλεως Ποταμού».
Η Χορωδία -σ το  ρεπερτόριο της οποίας ο 
Μοναστηριώτης περιέλαβε και μια λειτουρ-
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για του Μαντζάρου*- εγνώρισε ευρεία 
φήμη, εμφανιζόμενη εκτός της Μητροπό- 
λεως Ποταμού, αε πανηγύρεις και νυκτω
δίες, αφιλοκερδώς. Η Σχολή διαλύθηκε 
πολύ σύντομα (1905).

Σχώρης, Ιωάννης. (Βαμβακού Φαρσάλων, 
1949 - ).

Π ρωτοψάλτης στον I. Ναό Μεταμορ- 
φώσεως Βόλου, πτυχιούχος Β.Μ. του 

Ελληνικού Ωδείου Αθηνών και διπλωματού
χος του Ωδείου Αλίμου Αθηνών (μαθητής 
του Μαν. Χατζημάρκου*). Διδάσκει στη 
Σχολή Βυζαντινής Μουσικής της I. Μητρο- 
πόλεως Δημητριάδος.

Σωκράτης.

Ι στορικός του 4ου μ.Χ. αιώνα, ο οποίος 
στο έργο του Εκκλησιαστική Ιστορία 

αναφέρεται στο ιστορικό της ψαλτικής 
έκφρασης και άλλων στοιχείων της Θείας 
Λατρείας.

Σώματα.
Βλέπε λ. Χαρακτήρες (ποσότητος).

Σωματείο Ιεροψαλτών Βοιωτίας «Όσιος 
Λουκάς ο Στειριώτης».

Ι δρύθηκε το 1978, με έδρα τη Λειβαδιά, 
από μια ομάδα φιλομούσων της βυζαντι

νής μουσικής. Στο πλαίσιο των δραστηριο
τήτων του για τη διάσωση και προβολή της 
βυζαντινής μουσικής, έχει συγκροτήσει 
Χορωδία που έχει λάβει μέρος σε πολλές 
συναυλίες.
Πρόεδρος του Σωματείου (1992), ο Γιάννης 
Μελισσάρης*.

Σωματείο Ιεροψαλτών Δράμας «Ιωάννης ο 
Δαμασκηνός».

Ι δρύθηκε το 1978, με σκοπό την προβολή 
και διάδοση της βυζαντινής μουσικής 

και τη συναδελφική αλληλεγγύη των μελών 
του. Πρόεδρος (1992), ο Νίκος Οικονόμου.

Σωματείο Ιεροψαλτών Ηλείας «Ιωάννης ο 
Κουκουζέλης και Ιωάννης ο Δαμασκηνός».

Ι δρύθηκε στον Πύργο, το 1980, με σκοπό 
τη διατήρηση και διάδοση της βυζαντι

νής εκκλησιαστικής μουσικής.
Παρουσιάζει εκδηλώσεις με τη συμμετοχή 
της Βυζαντινής Χορωδίας του. Πρόεδρος 
από το 1984 έως σήμερα (1992), ο Νικ. 
Κυριακόπουλος*.

Σωματείο Ιεροψαλτών Ηρακλείου «Ανδρέας 
ο Κρήτης».

Ι δρύθηκε το 1980, με έδρα το Ηράκλειο 
Κρήτης, από μια ομάδα Ιεροψαλτών, με 

σκοπό τη διατήρηση και την προβολή της 
βυζαντινής μουσικής. Ο σκοπός αυτός 
επιτυγχάνεται με την λειτουργία Βυζαντι
νής Χορωδίας, η οποία πραγματοποιεί 
διάφορες συναυλίες. Πρόεδρος του Συλ
λόγου (1992), ο Βαγγ. Λιναρδάκης*.

Σωματείο Ιεροψαλτών Ιεράς Μητροπόλεως 
Βέροιας και Ναούσης «Κωνσταντίνος Πρίγ- 
γος».

Ι δρύθηκα το 1981, με έδρα τη Βέροια, και 
σκοπό τη διάσωση και διάδοση της 

βυζαντινής μουσικής. Πρόεδρος (1992) ο 
Νίκος Καπετάνιος.

Σωματείο Ιεροψαλτών Ιεράς Μητροπόλεως 
Ιερισσού, Αγίου Όρους και Αρδαμερίου 
«Ρωμανός ο Βατοπεδινός».

Ι δρύθηκε το 1982, με έδρα την Αρναία 
όπου βρίσκεται και η I. Μητρόπολη. 

Σκοπός του, η διαφύλαξη και διάδοση της 
εκκλησιαστικής μουσικής και η επαγγελμα
τική κατοχύρωση των μελών του. Πρόε
δρος (1992), ο Ιω. Κέκερης*.

Σωματείο Ιεροψαλτών Ιεράς Μητροπόλεως 
Σερβίων και Κοζάνης «Ιάκωβος Ναυπλιώ- 
της».

Ι δρύθηκε το 1985, με έδρα την Κοζάνη.
Σκοπός του, η καλλιέργεια και ανάπτυξη 

της βυζαντινής μουσικής στην περιοχή της 
I. Μητροπόλεως. Για τον σκοπό αυτό έθεσε 
τα μέλη του στη διάθεση του Μητροπολί-

Ο TOMKA: ΕΠΙΤΟΜΟ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
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του, για να διδάσκουν στη Σχολή Ψαλτικής, 
και συγκρότησε Χορό πραγματοποιώντας 
διάφορες συναυλίες και εκδηλώσεις. Πρό
εδρος του Σωματείου (1992) ο Μιλτ. Ηλιά- 
δης*.

Σωματείο Ιεοψαλτών Κέρκυρας «Ιωάννης ο 
Δαμασκηνός».

Ι δρύθηκε το 1981, με στόχο τη διάσωση 
και διάδοση της βυζαντινής μουσικής και 

την συναδέλφωση των Ιεροψαλτών. Πρό
εδρος (1992), Σωτ. Βογιατζόγλου*.

Σωματείο Ιεροψαλτών Κυκλάδων «Ιάκωβος 
Ναυπλιώτης».

Ι δρύθηκε το 1981 με έδρα τη Σύρο, 
Σκοπός του είναι η μελέτη, η καλλιέρ

γεια, η διατήρηση και η προβολή της 
βυζαντινής μουσικής.
Διαθέτει Χορωδία ενώ από τη χρονιά 1982
83 λειτουργεί Σχολή Βυζαντινής Μουσικής 
υπό την αιγίδα της I. Μητροπόλεως Σύρου. 
Πρόεδρος του Σωματείου (1992), ο Λουκάς 
Τσούκος*.

Σωματείο Ιεροψαλτών Σερρών «Ρωμανός ο 
Μελωδός».

Ι δρύθηκε το 1971 στις Σέρρες με σκοπό 
την ηθική και κοινωνική ανύψωση της 

τάξεως των Ιεροψαλτών, τη μορφωτική 
τους ανάπτυξη και την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων τους καθώς

επίσης την σ υναδελφική αλληλεγγύη των 
μελών του, και κυρίως την υποστήριξη και 
διάδοση της βυζαντινής μουσικής, ιδρύον
τας Σχολή Βυζαντινής μουσικής και Χορω
δία. Πρόεδρος του Συλλόγου (1992), ο 
Κώστας Τσαλαπάτης.

Σωματείο Ιεροψαλτών Τρικάλων «Ιωάννης ο 
Δαμασκηνός».

Ι δρύθηκε το 1977, με βασικό σκοπό τη 
διατήρηση, διαφύλαξη και περιφρούρη

ση της ορθοδόξου εκκλησιαστικής βυζαντι
νής μουσικής. Το Σωματείο διατηρεί Βυ
ζαντινό Χορό, ο οποίος, εκτός από τις 
άλλες εκδηλώσεις του, συμμετέχει και 
στον εορτασμό του προστάτου του Σωμα
τείου, του οσίου Ιωάννου του Δαμασκηνού* 
(4 Δεκεμβρίου). Σημερινός Πρόεδρος 
(1992) ο Ναπ. Βασιλός*.

Σωφρόνιος, ο Ιεροσολύμων (7ος αι ).

Α γιος. Πατριάρχης Ιεροσολύμων και 
Εκκλησιαστικός ποιητής από τη Δα

μασκό, ο πρώτος που έγραψε Τριώδια και 
Τετραώδια. Έγραψε τα ιδιόμελα στις Με
γάλες Ώρες των Χριστουγέννων, των Θε- 
οφανείων και της Μεγάλης Παρασκευής. 
Επίσης συμπλήρωσε τον επιλύχνιον ύμνο 
«Φως ιλαρόν». Με το όνομα του σώζεται 
μουσικό αργό στιχηράριο. Η Εκκλησία 
εορτάζει τη μνήμη του στις 11 Μαρτίου.



"Βρεφοκρατούσα". Τοιχογραφία τέμπλου του Νάίδρίου Αγίας Παρασκευής, Καρελά Κορωπίου. Μετά 
φορά (μελέτη) Αμαλίας Παρασκευοπούλου.



Ταβουλιάρης, Ιωάννης. (Χανιά, 1934 -) .

Π ρωτοψάλτης στον Μητροπολιτικό 
Ναό (Εισόδια της Θεοτόκου) Χανιών, 

από το 1984, με προϋπηρεσία στους I. 
Ναούς Αγίου Χαραλάμπους Χανίων (1958
1976), Κοιμήσεως της Θεοτόκου Ανω 
Ηλιουπόλεως Αττικής (1976-1978) και Α
γίου Νικολάου Σπλάντζιας Χανίων (1978
1984). Τα πρώτα μαθήματα βυζαντινής 
μουσικής, έλαβε από τους Αριστ. Δασκα- 
λάκη* και Μιχ. Κεραμειανάκη*. Στη συνέ
χεια φοίτησε στο Εθνικό Ωδείο Αθηνών 
(τάξη Ευαγγ. Τζελά*) από όπου έλαβε 
πτυχίο βυζαντινής μουσικής (1966). Διετέ- 
λεσε Χοράρχης του Βυζαντινού Χορού του 
Συνδέσμου Ιεροψαλτών Χανίων (1984
1990).

Τάκος, Ιωάννης. (20ός αι ).

Ι εροψάλτης, που υπηρέτησε από μικρός 
σε διαφόρους ναούς της Κωνσταντινου

πόλεως. Το 1964 ήλθε στην Αθήνα και 
μετείχε ως βασικό στέλεχος στη Χορωδία 
του Νέου Κύκλου Κωνσταντινουπολιτών.

Τακούδης, Χρήστος. (Ευξεινούπολη Αλμυ
ρού, 1920 - ).

Π ρωτοψάλτης, που διδάχθηκε την βυ
ζαντινή μουσική από τον Κωνσταντίνο 

Κιτρίδη.

Τακτικός, Νικόλαος. (Δρυμώνας Αλμυρού, 
1931 - ).

Π ρωτοψάλτης στον I. Ναό Αγίου Αντω
νίου Βόλου, π.σ.δ.α.

Ταλιαδώρος, Χαρίλαος. (Θεσσαλονίκη, 
1926 -) .

Α ρχών Πρωτοψάλτης της Αγιωτάττ\ς 
Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως 

Οφίκκιο που έλαβε από τον Οικουμενικό 
Πατριάρχη Δημήτριο, ως αναγνώριση της 
«φιλευσεβώς και φιλογενώς» προσφερθεί- 
σης υπηρεσίας του στη «διατήρηση και 
προαγωγή» της λατρευτικής μουσικής τέ
χνης της πατρώας Ορθοδόξου Χριστιανι
κής πίστεως. Καταγόμενος από τον Γοργο- 
πόταμο Κονίτσης της Ηπείρου, ο Χαρ. 
Ταλιαδώρος, γόνος ψαλτικής οικογένειας, 
έλαβε τα πρώτα μαθήματα βυζαντινής 
μουσικής από τον Πρωτοψάλτη Χριστόφο
ρο Κουτζουράδη. Το 1942 έλαβε τη θέση 
του Λαμπαδαρίου στον I. Ναό Αγίου Θερά
ποντος Κάτω Τού μπας Θεσσαλονίκης και 
μετά από λίγο ανέλαβε την Πρωτοψαλτεία 
του ίδιου Ναού. Το 1944 διορίσθηκε στον I. 
Ναό Αγίου Φανουρίου και Τίμιου Προδρό
μου και από το 1952 υπηρετεί στον Κα
θεδρικό Ναό της του Θεού Σοφίας Θεσσα
λονίκης.
Το 1945 συναντήθηκε με τον Κωνστ.
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Πρίγγο* από τον οποίο μυήθηκε στο 
«Πατριαρχικόν Ύφος»*. Σπούδασε επίσης 
στο Εθνικό Ωδείο Αθηνών. Κατά τα έτη 
1947-1948 συνεργάσθηκε με τους Αθ. 
Καραμάνη* και Αθ. Παναγιωτίδη*. Αποτέ
λεσμα της συνεργασίας αυτής ήταν να 
ακουσθεί σε ολόκληρο τον Ελλαδικό χώ
ρο, διά του Ραδιοφωνικού Σταθμού Θεσσα
λονίκης, ο ιεροπρεπής τρόπος «του ψάλ- 
λειν» κατά το «Πατριαρχικόν Ύφος». 
Δίδαξε βυζαντινή μουσική στο Πανεπιστή
μιο Θεσσαλονίκης (1964-1967), στο Μακε
δονικό Ωδείο, στη Σχολή Βυζαντινής Μου
σικής της I. Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης 
επί σαράντα έτη.
Σήμερα διευθύνει Σχολή Βυζαντινής Μου
σικής αναγνωρισμένη από το Κράτος. 
Εκτός από άριστος Ιεροψάλτης και μουσι
κοδιδάσκαλος, ο Ταλιαδώρος έχει μελο
ποιήσει και εκδόσει Εσπερινό, Όρθρο, 
Θεία Λειτουργία και Ακολουθίες του Ακα
θίστου Ύμνου, του Τριωδίου, Βαπτίσεως, 
Γάμου και Εξοδίου.
Σημαντική προσωπικότητα στο χώρο της 
βυζαντινής μουσικής, προσεκλήθη και έ
ψαλε στο εξωτερικό, όπως Η.Π.Α., Καναδά, 
Αυστραλία, Κύπρο, Γερμανία και Αγγλία. 
Έχει τιμηθεί με το Μετάλλιον του Πολιού
χου Πατρών Αγίου Ανδρέου, με το Χρυσό 
Σταυρό της Αρχιεπισκοπής Θυατείρων και 
Μεγ. Βρετανίας, με το Χρυσό Σταυρό της 
Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας, «Το Χρυσό» 
της Μουσικής Εταιρείας Θεσσαλονίκης, τα 
Χρυσά Μετάλλια του Αγίου Δημητρίου, των 
Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου και του 
Αγίου Αποστόλου Παύλου και με επαίνους 
πολλών Συλλόγων και Ιδρυμάτων.
Ο Ταλιαδώρος, είναι επίσης πτυχιούχος 
Νομικής Σχολής και Οικονομικών Επιστη
μών και υπηρέτησε στο Δήμο Θεσσαλονί
κης από όπου αποχώρησε με το βαθμό του 
Γενικού Διευθυντού.

Ταμπακόπουλος, Δημήτριος. (Αλάτσατα 
[Κρήνη] Μ. Ασίας, 1914 -).

Π ρωτοψάλτης που υπηρέτησε στους I. 
Ναούς Ζωοδόχου Πηγής (1930-1945)

και Αγίου Γεωργίου Κατσιφαριανών Χανίων 
(1946-1986). Μαθήτευοε κοντά στους Νικ. 
Δασκαλάκη* και Εμμ. Πρωτοψάλτη*.

Ταμπάρος, Δημήτριος. (19ος-20ός αι ).

Α ναφέρεται (1888) ως Πρωτοψάλτης 
στον I. Ναό Αγίου Δημητρίου Σαρμα- 

σικίου π.σ.δ.α.

Τάμπας, Τριαντάφυλλος ή Σιούλης. (1858
1930).

Π ρωτοψάλτης και μελοποιός από το 
Μέτσοβο, μαθητής του Κ. Ψάχου* και 

πτυχιούχος του Ωδείου Αθηνών. Διετέλεσε 
Πρωτοψάλτης στη Θήβα, στο Μέτσοβο και 
στα Γρεβενά και έγραψε: Χερουβικό (σε A 
ήχο), οκτώ αργοσύντομες δοξολογίες 
(στους οκτώ ήχους), λειτουργικά, «Επί σοι 
χαίρει...», Τρισάγιο (σε Α ήχο), δύο δοξο
λογίες κατά μίμηοη Μ. Μισαηλίδη* και τα 
δοξαστικά της Ακολουθίας του πολιούχου 
Μετσόβου Νεομάρτυρος Νικολάου. Μελο
ποίησε επίσης, με χαρακτήρες της βυζαντι
νής μουσικής, όλα τα βλάχικα και δημοτικά 
τραγούδια του Μετσόβου και της γύρω 
περιοχής.

Ταμπουράς. (ταμπούρι, τάμπουρο, τάμπου- 
ρας, ταμπράς, τσαμπουράς).

Η ονομασία χρησιμοποιείται για μια σει
ρά νυκτών οργάνων της οικογένειας 

του λαούτου*. Ο ταμπουράς, που ανήκει 
στα χορδόφωνα*, έχει μικρό φουσκωτό 
ηχείο και μακρύ βραχίονα. Υπάρχουν αρκε
τοί τύποι, με διάφορα ονόματα και μεγέθη. 
Έχει 2 έως 6 χορδές, συνηθέστερα όμως 3, 
και παίζεται με πένα. Στο βραχίονα υπάρ
χουν τάστα που προσδιορίζουν τους τό
νους και τα ημιτόνια. Στην οικογένεια 
αυτού του οργάνου ανήκει το σημερινό 
μπουζούκι.
Η αρχαία ονομασία του είναι: πανδουρίς, 
πανδούρα, φανδούρος, θαβούρα, θαβούριν 
και ταμπούριν.
Όργανα τύπου ταμπουρά συναντάμε σε 
τοιχογραφίες πολλών εκκλησιών, μαρτυ
ρία της χρήσεώς τους στους βυζαντινούς
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χρόνους.
Αλλοι πάλι τύποι της οικογένειας (καραν- 
τουζένι, μπουλγκάρι, γιογγάρι ή λιογγάρι, 
τσιβοάρι και μπαγλαμάς - ο οποίος, κατά 
τον Τούρκο μουσικολόγο Μαχμούντ Π. 
Γκατζιμιχάλ, προέρχεται από την τουρικική 
λέξη μπαγκλαμά, δηλαδή δεσμός, που το 
όργανο φέρει στο βραχίονά του), διαδεδο
μένοι στον ελληνικό χώρο, έχουν πια 
σήμερα εξαφανιστεί και ζουν μόνο στα 
δημοτικά τραγούδια.

Τάξις.

Σ ειρά, διάταξη. Τάξη της μελωδίας· η 
μελωδική σειρά, η διάταξη των φθόγ

γων ή των διαστημάτων σε μια μελωδία. Στη 
ρυθμοποιΐα, η διάταξη των διαρκειών.

Ταπεινός, Αναστάσιος. ( ;  - 1884).

Μ ελοποιός από την Ύδρα, μαθητής 
του Γρηγορίου Λευίτου*. Πέθανε σε 

μεγάλη ηλικία αφήνοντας πολλά μουσικά 
έργα.

Ταράσιος ο Κωνσταντινουπόλεως. ( ;  - 806).

Α γιος. Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλε
ως (784-806), θείος του Μεγάλου 

Φωτίου*, «εκ πατρός».
Ήταν Πρόεδρος της Ζ' Οικουμενικής Συ
νόδου (787) και συνετέλεσε στην αναστή- 
λωση των Αγίων Εικόνων. Εγραψε λόγους, 
επιστολές, κανόνα στον Τίμιο Πρόδρομο 
και κοντάκιο στην Κυριακή της Ορθοδο
ξίας. Η μνήμη του τιμάται στις 25 Φεβρουά
ριου.

Τάσιος, Χρήστος. (Βόλος, 1972 -).
\ εροψάλτης στον I. Ναό Αγίου Νεκταρίου 
I Δενδροποτάμου, I. Μητροπόλεως Νεα- 
πόλεως και Σταυρουπόλεως Θεσσαλονί
κης. Σπούδασε βυζαντινή μουσική κοντά 
στον Τρύφωνα Γερόπουλο* και στη συνέ
χεια στο Δημοτικό Ωδείο Βόλου, στην τάξη 
του Μ. Χατζημάρκου*. Σπουδαστής βιολο
γίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Τασόπουλος, Κωνσταντίνος.

Σ ύγχρονος Πρωτοψάλτης του I. Ναού 
Ταξιαρχών Αίγιου, από το 1991, με 

προϋπηρεσία σε πολλούς ναούς της Αθή
νας, στο Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Βασι
λείου Τριπόλεως και στον I. Ναό των 
Εισοδίων Αίγιου. Διπλωματούχος της βυ
ζαντινής μουσικής.
Καθηγητής της βυζαντινής μουσικής, ίδρυ
σε Σχολές Βυζαντινής Μουσικής: στην 
Τρίπολη, η οποία λειτούργησε κατά το 
διάστημα 1968-1979, στη Σπάρτη, κατά το 
διάστημα 1970-1979, και στο Αίγιο, από το 
1979 έως σήμερα (1992). Είναι Αντιπρό
εδρος Δ.Σ. του Συλλόγου Φίλων Βυζαντι
νής Μουσικής Αιγιαλείας.

Ταυτοφωνία.
Βλέπε λ. Ισότης.

Ταχεία.
Βλέπε λ. Χρονικής αγωγής είδη και σημεία. 

Ταχύτατη.
Βλέπε λ. Χρονικής αγωγής είδη και σημεία.

Τέλλης, Δημήτριος. (1845-1883).

Ι εροψάλτης και δημοδιδάσκαλος, που 
υπηρέτησε στον Καθεδρικό Ναό Αγίου 

Γεωργίου Βροντάδου Χίου επί δεκαέξη 
χρόνια (1866-1883). Ήταν μαθητής του 
μουσικοδιδασκάλου Νικ. Πουλάκη*.

Τερερέμ.

Μ ελωδικός καλλωπισμός με σκοπό την 
παράταση της εκκλησιαστικής ψαλ

μωδίας. Λέγεται και τεριρέμ.

Τερερισμός ή Τερέρισμα.

Η παράταση της ψαλμωδίας με τερε
ρέμ*.

Τερζής, Νεόφυτος. (1872 - ; ).

Κ ύπριος μουσικοδιδάσκαλος, ο οποίος 
πιθανώς διδάχθηκε την βυζαντινή
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μουοική από τον Ιεζεκιήλ τον Ιερομόναχο*. 
Πολλοί από τους μαθητές του ακολούθη
σαν το επάγγελμα του Ιεροψάλτου, άλλοι 
έγιναν ιερείς και άλλοι ικανοί μουσικοδι
δάσκαλοι.

Τεταρτημόριον. Υποδιαίρεση (1/4) του τό
νου.

Η τέταρτημόριος δίεση ή ύφεση μπορεί 
να ισούται με 1/4 ή 2/4 ή 3/4 του 

τόνου. Επειδή όμως η απόδοση τόσο 
μικρών διαστημάτων είναι δύσκολη για τη 
φωνή και ασύλληπτη η διάκρισή τους στην 
ακοή, σπάνια χρησιμοποιούνται στη βυζαν
τινή μουσική, στην οποία εύχρηστες είναι 
μόνο οι ημιτόνιες διέσεις και υφέσεις.

Τε τα τη τω.

Σ υλλαβές, που χρησμιοπούσαν οι αρ
χαίο Έλληνες, προς παράσταση των 

φθόγγων της κλίμακας, για κάθε ένα από τα 
τετράχορδα της κλίμακας «εν αναβάσει».

Τετράγοργον.

Χ ρονικό σημείο που ενώνει πέντε χα
ρακτήρες σε ένα χρόνο, από τους 

οποίους ο κάθε ένας λαμβάνει χρονική 
αξία ίση με ένα πεμπτημόριο (1/5 του 
χρόνου).
Λόγω της μεγάλης ταχύτητάς του, το 
τετράγοργον δεν είναι εύχρηστον στην 
εκκλησιαστική μουσική.

Τετραποδία.

Τ έσσερις όμοιοι πόδες ενωμένοι σε 
ένα ρυθμικό σχήμα.

Τετράσημον.

Α πλό ή σύνθετο μέτρο, που περιέχει 
τέσσερις χρόνους (μετρικές μονά

δες). Το απλό μετριέται με τέσσερις 
κινήσεις προς τα κάτω (θέση), προς τα 
αριστερά (ημίαρση ασθενής), προς τα δεξιά 
(ημίαρση ισχυρή) και προς τα πάνω (άρση). 
Το σύνθετο μετριέται με δύο κινήσεις 
προς τα κάτω (θέση) και προς τα πάνω 
(άρση).

Τετράφωνη Ανδρική Εκκλησιαστική Χορω
δία Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου 
Παλαιού Φαλήρου.
Βλέπε λ. Χορωδία Ιερού Ναού Κοιμήσεως 
της Θεοτόκου Παλαιού Φαλήρου, Τετρά
φωνη Ανδρική Εκκλησιαστική.

Τετραφωνία.
Βλέπε λ. Πεντάχορδον σύστημα.

Τετραφωνία στη Μουσική της Ορθοδόξου 
Εκκλησίας, η.

Τ ετράφωνη είναι η μουσική, που εκτε- 
λείται διά αρμονικής τετραφωνίας ή 

πολυφωνίας, κατ' αντιδιαστολή προς την 
ομοφωνική ή μονοφωνική μουσική.
Η Τετραφωνία εισήλθε και στη μουσική της 
Ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας, η οποία 
από παράδοση υπήρξε μονοφωνική. Οι 
πρώτες εμφανίσεις της απαντούν στο 
έργο του Νικολάου Μαντζάρου * - Χαλικιο- 
πούλου, του οποίου η «Ορθόδοξη Λειτουρ
γία», γραμμένη το 1834, είναι βασισμένη 
στην ιδιωματική Κερκυράίκή οκτωηχία. Την 
ίδια πορεία ακολουθούν και τα έργα του 
«Θρήνοι του Ιερεμία» και «Ψαλμοί του 
Δαυίδ».
Το 1842, ο Πρωτοψάλτης του I. Ναού Αγίου 
Γεωργίου της Βιέννης, Ανθιμος Νικολαΐ- 
δης*, σε συνεργασία με τον Αυστριακό 
αρχιμουσικό Gottfried Prayer, εμφανίζει 
πλήρες σύστημα τετράφωνης μουσικής, το 
οποίο όμως δεν βρήκε μεγάλη ανταπόκρι
ση. Το 1 844 ακολουθεί το παράδειγμά του ο 
Πρωτοψάλτης του I. Ναού Αγίας Τριάδος 
της Βιέννης, Ιωάνης Χαβιαράς*, σε συνερ
γασία με τον μουσικό Benedict Randhartin- 
ger. Αντίθετα με το σύστημα του Νικολάίδη, 
το σύστημα του Χαβιαρά βρήκε μεγάλη 
απήχηση και σύντομα διαδόθηκε και σε 
άλλες παροικίες της Ευρώπης. Ανάλογες 
προσπάθειες εμφανίστηκαν: στο Λονδίνο 
με τον Νικόλαο Κόβα και αργότερα με τον 
Ναπολέοντα Λαμπελέτ*, στο Παρίσι με τον 
Σπυρίδωνα Σπάθη*, στη Ρωσσία με τον 
Αλέξανδρο Κατακουζηνό*, στην Αλεξάν-
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δρεια με τον Παναγιώτη Γκριτζάνη* κ.ά. 
Στην Αθήνα η τετραφωνία εμφανίσθηκε το 
1870, όταν ήλθε ο Αλέξανδρος Κατακουζη- 
νός, με πρόσκληση της βασίλισσας Όλγας 
και με εντολή να καταρτίσει «Χορό» στον I. 
Ναό Αγίου Γεωργίου των Ανακτόρων. Ο 
Κατακουζηνός οργάνωσε μικτό αρμονικό 
Χορό από παιδιά και νέους και συνέθεσε ο 
ίδιος Λειτουργία και άλλους ύμνους, δη
μιουργώντας πλήρες σύστημα τετράφωνης 
εκκλησιαστικής μουσικής. Το σύστημά του 
πολεμήθηκε από τους οπαδούς της παρα
δοσιακής βυζαντινής μουσικής, ωστόσο το 
1875 η I. Σύνοδος αναγκάσθηκε να επιτρέ
ψει την τετράφωνη μουσική στη Μητρόπο
λη κατά τις εθνικές και βασιλικές εορτές 
και λίγο αργότερα άρχισε να εισάγεται 
διαδοχικά στους κεντρικότερους ναούς 
της Αθήνας όπως στους: Αγιο Γεώργιο 
Καρύτση, Χρυσοσπηλιώτισσα, Μητρόπολη, 
Αγία Ειρήνη (Αιόλου), Άγιο Κωνσταντίνο 
Ομονοίας κ.ά.
Με τον καιρό άρχισαν να συνθέτουν έργα 
τετράφωνης μουσικής οι Ρόδιος, Σπ. Σπά
θης, Θεμ. Πολυκράτης*, Χρήστος Στρουμ- 
πούλης, Πλάτων Ρούγκας, Γεώργιος Τριάν- 
της, Ελισαίος Γιαννίδης, Νίκος Χατζηαπο- 
στόλου, Τάκης Γεωργίου*, Μιχάλης Αδά- 
μης* κ.ά. με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί 
πλήρης μουσική φιλολογία.
Ένας μεγάλος μεταρρυθμιστής της εκκλη
σιαστικής μουσικής υπήρξε ο Ιωάννης 
Σακελλαρίδης*, ο οποίος, κατά τη θητεία 
του στην Αγία Ειρήνη (Αιόλου), άρχισε την 
απλοποίηση της βυζαντινής μουσικής ε
ναρμονίζοντας κατά το δίφωνο και τρίφωνο 
σύστημα πάρα πολλούς ύμνους. Ούτε το 
δικό του σύστημα επιδοκιμάστηκε αρχικά 
από την Εκκλησία.
Ο Μουσικός Σύλλογος Αθηνών, μάλιστα, 
κάλεσε από την Κωνσταντινούπολη τον Κ. 
Ψάχο*, με σκοπό να ιδρύσει Σχολή για την 
καταπολέμηση της μουσικής του Σακελλα- 
ρίδη.
Ωστόσο το έργο του Σακελλαρίδη επεβλή- 
θη διότι υποστηρίχθηκε από το Πανεπιστή

μιο των Αθηνών και από τους πολυπληθείς 
μαθητές του στη Ριζάρειο, στο Αρσάκειο, 
στο Αμαλίειο, στη Σχολή Νηπιαγωγών και 
στο Εθνικό Ωδείο όπου διετέλεσε για 
χρόνια Καθηγητής.

Τετράχορδον.

Η κλίμακα της βυζαντινής μουσικής 
διαιρείται σε δύο εντελώς όμοια 

μέρη, που ονομάζονται τετράχορδα. Π.χ. 
στην κλίμακα Πα-Πα' έχουμε τα τετράχορ
δα: Πα Βου Γα Δι και Κε Ζω Νη Πα'. Η 
ομοιότητά τους έγκειται όχι στην οξύτητα 
των φθόγγων αλλά στα διαστήματα.
Και το μεν πρώτο ονομάζεται τετράχορδο 
βαρύ, επειδή περιλαμβάνει τους βαρύτε
ρους φθόγγους, ενώ το δεύτερο ονομάζε
ται τετράχορδο οξύ, επειδή περιλαμβάνει 
του οξύτερους φθόγγους της κλίμακας. 
Από τους τέσσερις φθόγγους κάθε τετρα
χόρδου, οι δύο λέγονται «άκροι» (Πα και Δι, 
Κε και Πα ) και οι άλλοι δύο «μέσοι» (Βου 
και Γα, Ζω και Νη). Τα δύο τετράχορδα, 
χωρίζονται μεταξύ τους με τον μείζονα 
τόνο Δι Κε, ο οποίος ονομάζεται διαζευτι- 
κός (=διαχωριστικός).
Η δεκαπεντάχορδη κλίμακα των αρχαίων, 
διαιρείτο σε τέσσερα τετράχορδα, τα 
οποία, από το βαρύ προς το οξύ, ονομά
ζονταν κατά σειρά: α) τετράχορδον υπά
των, που ονομάσθηκε έτσι επειδή δεν 
ανήκε σε κανένα τετράχοδο, αλλά προσ- 
λαμβανόταν από έξω και χρησίμευε «διά 
την επί μέσην συμφωνία» (Αριστείδης ο 
Κοίντιλιανός*), δηλαδή για να αντιστοιχεί 
και να συμπληρώνει ολόκληρη την κλίμακα 
με το φθόγγο Κε, που ήταν η μέση φωνή, ο 
οξύτερος φθόγγος του τετραχόρδου των 
μέσων και η βάση του τετραχόρδου των 
συνημμένων, β) τετράχορδον μέσων, γ) 
τετράχορδον συνημμένων (ή διεζευγμέ- 
νων) και τετράχορδον υπερβολαίων.

Τετράχορδον συνημμένων ή διεζευγμένων.
Βλέπε λ. Τετράχορδον.
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Τετράχορδον Τζινευράκης

Τετράχορδον σύστημα.

Τ ο σύστημα αυτό, που ονομάζεται και 
«τριφωνία», είναι η επαναλαμβανόμε

νη επί το οξύ και επί το βαρύ σειρά 
τεσσάρων φθόγγων (π.χ. νη πα Βου Γα), οι 
οποίοι σχηματίζουν τρία διαστήματα. Επο
μένως στο τετράχορδο σύστημα, έχουμε 
επανάληψη επί το οξύ και επί το βαρύ, 
τετράφθογγης κλίμακας (νη Πα Βου Γα), 
στην οποία ο οξύτερος φθόγγος (Γα) 
λαμβάνεται ως βάση (νη), για να αρχίσει 
νέο όμοιο τετράχορδο «εν αναβάσει» με 
διαστήματα ίδια με τα διαστήματα του 
πρώτου τετραχόρδου.
Κατά τον ίδιο τρόπο, ο βαρύτερος φθόγγος 
(νη) λαμβάνεται ως ο οξύτερος (Γα), για να 
σχηματισθεί νέο όμοιο τετράχορδο «εν 
καταβάσει».

Τετράχορδον υπάτων.
Βλέπε λ. Τετράχορδον.

Τετράχορδον υπερθολαίων.
Βλέπε λ. Τετράχορδον.

Τζανάτος, Διονύσιος. (20ός αι.).

Π ρωτοψάλτης από την Κεφαλλονιά, με 
ιδιαίτερα ωραία φωνή, π.σ.δ.α.

Τζανιδάκης, Εμμανουήλ. (Σητεία Κρήτης, 
1944- ).

Ι εροψάλτης στο Παρεκκλήσιο του Πολι
τιστικού Κέντρου της I. Μητροπόλεως 

Κυδωνιάς και Αποκορώνου «Κοσμάς ο 
Αιτωλός», μουσικοδιδάσκαλος και θεολό
γος, ο οποίος πήρε τα πρώτα μαθήματα 
βυζαντινής μουσικής από τον Ιερέα πατέρα 
του. Στη συνέχεια μαθήτευσε κοντά στον 
Νικ. Δασκαλάκη*, και κατά τη διάρκεια των 
σπουδών του στη Θεολογική Σχολή του 
Πανεπιστημίου Αθηνών, φοίτησε στη Σχολή 
του Σιμ. Καρά*. Το 1977 μετέβη στη Σχολή 
Βυζαντινής Μουσικής της I. Μητροπόλεως 
Κυδωνιάς και Αποκορώνου, με δάσκαλο 
τον Γεώργιο Χατζηθεοδώρου* και το 1985

πήρε πτυχίο βυζαντινής μουσικής από το 
Ελληνικό Ωδείο.
Σήμερα υπηρετεί ως Θεολόγος - Υποδιευ
θυντής της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής 
της I. Μητροπόλεως Κυδωνιάς και Αποκο
ρώνου. Είναι επίσης ιδρυτικό μέλος του 
Συλλόγου Ιεροψαλτών Χανιών «Γεώργιος ο 
Κρης». Ασχολείται με την Ιστορία της 
Μουσικής και παρουσίασε μια σειρά από 
40 ραδιοφωνικές εκπομπές με τίτλο «Ελ
λήνων μελίσματα«.

Τζελάς, Ευάγγελος. (20ός αι ).

Ι εροψάλτης, Λαμπαδάριος μέχρι τον 
θάνατό του, στον Μητροπολιτικό Ναό 

Αθηνών και διευθυντής του αριστερού 
Χορού του.
Καθηγητής της βυζαντινής μουσικής στο 
Παλλάδιο Ωδείο Αθηνών.

Τζίμας, Δημήτριος. ( Αγιος Βλάσιος Πη- 
λίου, 1945 - ).

Π ρωτοψάλτης στον I. Ναό Αγίας Τριά- 
δος Βόλου, πτυχιούχος της Σχολής 

Βυζαντινής Μουσικής της I. Μητροπόλεως 
Δημητριάδος.

Τζινευράκης, Χαράλαμπος. (Χανιά, 1963 -).

Π ρωτοψάλτης στον I. Ναό Ευαγγελί
στριας Χαλέπας και μουσικοδιδάσκα

λος. Σπούδασε στη Σχολή Βυζαντινής 
Μουσικής του Ελληνικού Ωδείου κοντά 
στο Γεώργιο Χατζηθεοδώρου* και πήρε 
δίπλωμα από την τάξη του Διαμαντή Μαυ- 
ραγάνη*. Διδάσκει στις Σχολές Βυζαντινής 
Μουσικής του Βενιζελείου Ωδείου Χανιών, 
της Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοπο- 
τάμου και της Μητροπόλεως Κυδωνιάς και 
Αποκορώνου. Το 1984 παρακολούθησε 
«Διεθνές Σεμινάριο για τη Γρηγοριανή 
Μουσική» στην Καρδίτσα. Συμμετέχει σε 
πολλές χορωδίες, κυρίως στη Χορωδία της 
Σχολής Βυζαντινής Μουσικής Ρεθύμνης 
και Αυλοποτάμου, στην οποία είναι και 
Χοράρχης.
Μέλος Δ.Σ. του Συλλόγου Ιεροψαλτών
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Γ ιατρός από την Κεφαλλονιά, ο οποίος 
έγραψε τη μελέτη Π ε ρ ί δυνάμεως της  

μουσικής εις  τας παθήσεις, τα ήθη και τας 
ασθένειας.

Τιάκας, Ευάγγελος. (Άνω Κώμη Κοζάνης, 
1934 -).

Π ρωτοψάλτης τον I. Ναό Αγίου Αθανα
σίου Κοζάνης, από το 1991, με προϋ

πηρεσία στους I. Ναούς Αγίου Γεωργίου 
(1975-1980) και Αγίου Κωνσταντίνου (1980
1991) Κοζάνης. Διδάχθηκε την βυζαντινή 
μουσική από το Λάκη Παπαθανασίου* στη 
Φλώρινα, από τον Ζαχ. Πασχαλίδη* και 
βοηθήθηκε από τον Σωτ. Αρβανίτη*. Διδά
σκει στη Σχολή Ψαλτικής της I. Μητροπό- 
λεως Σερβίων και Κοζάνης. Ιδρυτικό μέλος 
του Συλλόγου Ιεροψαλτών Κοζάνης, του 
οποίου διετέλεσε και Πρόεδρος. Ο Αθ. 
Τιάκας είναι συνταξιούχος δημοδιδάσκα
λος.

Τίγκας, Κωνσταντίνος. (Νεοχώρι Μεσολογ
γίου, 1871-1961).

Π ρωτοψάλτης, μαθητής του Κ. Καππέ*.
Υπηρέτησε στην Κατοχή Μεσολογ

γίου και στον I. Ναό Αγίου Ιωάννου του 
Θεολόγου Νεοχωρίου.

Τιμιωτέρα.

Υ μνος προς την Παναγία, που αρχίζει 
με τη φράση «Την τιμιωτέραν των 

Χερουβείμ». Ψάλλεται πριν από την κατα- 
βασία της Θ' Ωδής.

Τιμοκλής ο Υμνωδός.(5ος αι.).

Υ μνωδός, από τους ασρχαιοτέρους 
ποιητές τροπαρίων.

Τιμονίδης, Ευστάθιος. (20ός αι.).

Π ρωτοψάλτης, μαθητής του Ιακ. Ναυ- 
πλιώτου*. Έψαλλε, στις αρχές του

Ρουμανία και γύρω στο 1950 ήλθε με την 
οικογένειά του στην Αθήνα.

Τομπόλης, Κωνσταντίνος. (1885-1957).

Κ ύπριος Πρωτοψάλτης και μουσικοδι
δάσκαλος, που διδάχθηκε την βυζαν

τινή μουσική από τον Κωνστ. Γεωργίου* και 
από τον Κλ. Μεσολογγίτη*. Άρχισε να 
ψάλλει στο αριστερό Αναλόγιο του I. Ναού 
Αγίου Αντωνίου Λευκωσίας και συνέχισε 
ως Πρωτοψάλτης στον I. Ναό Παναγίας 
Λύσης (1908-1920), στον Μητροπολιτικό 
Ναό Κιτίου Λάρνακος (1920-1926) και 
στον Άγιο Λάζαρο Λάρνακος (1926-1953). 
Το 1920 διορίσθηκε Καθηγητής μουσικής 
στο Παγκύπριο Ιεροδιδασκαλείο, όπου 
υπηρέτησε τέσσερα έτη, μέχρι τη διαλύσή 
του.

Τομπόλης, Σώζος. (20ός αι.).

Π ρωτοψάλτης I. Ναού Φανερωμένης 
της Λευκωσίας και μουσικολόγος 

π.σ.δ.α.

Τονή.

Η μακρά χρονική διάρκεια ενός φθόγ
γου, ο οποίος κρατεί περισσότερους 

από έναν χρόνο (δύο, τρεις, τέσσερις κ.λπ).

Τονίζω.

Κ αταγράφω με μουσικούς χαρακτήρες 
μέλος που έχει παραδοθεί προφορικά 

ή με υπαγόρευση .

Τονισμός.

Σ τα βυζαντινά μέλη οι λέξεις οι οποίες 
τονίζονται γραμματικά, λαμβάνουν συ

νήθως «μελικόν» τονισμό. Ο τονισμός μιας 
συλλαβής αποδίδεται με πεταστή ή με 
άλλον χαρακτήρα που φέρει σημείον ποιό- 
τητος, συνήθως ψηφιστόν ή βαρεία. Επίσης 
αποδίδεται με «μελική» επέκταση, με την
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οποία η συλλαβή εκτείνεται σε χρόνους ή 
χαρακτήρες ποσότητος περισσότερους 
από ένα,

Τονοδότης ή Διαπασών.

Τ ο όργανο με το οποίο είναι δυνατόν να 
παραχΟεί ένας απλός ήχος με καθο

ρισμένη συχνότητα. Σύμφωνα με αυτόν τον 
φθόγγο κανονίζει ο ψάλτης το Ίσον της 
ψαλμωδίας. Ο τονοδότης, που λέγεται και 
«τονάριον», κατασκευάζεται από ατσάλι και 
έχει σχήμα διακράνου, οι δύο κεραίες του 
οποίου είναι αρκετά μακριές σε σχέση με 
τη λαβή. Ο ερεθισμός συντελείται συνήθως 
χτυπώντας τη μια από τις δύο κεραίες. Εξ 
αιτίας όμως τη αντήχησης τίθενται σε 
παλμική κίνηση και οι δύο κεραίες, που, 
με τη σειρά τους, δονούν τα πιο κοντινά 
μόρια του ατμοσφαιρικού αέρα, δημιουρ
γώντας έτσι τον ήχο (δυτ. μουσ. λα’ - 440 
παλμοί στο δευτερόλεπτο).
Ο βαθμός της καθαρότητας του ήχου 
εξαρτάται από την ποιότητα του ατσαλιού.

Τόνος.

Τ ο μεταξύ δύο παρακειμένων φθόγγων 
διάστημα. Επομένως κάθε κλίμακα 

αποτελείται από επτά τόνους, όσα δηλαδή 
τα διαστήματα δευτέρας. Στην κλίμακα Πα- 
Πα' έχουμε τους εξής τόνους: Πα Βου, Βου 
Γα, Γα Δι, Δι Κε, Κε Ζω. Ζω Νη, Νη Πα'. 
Πρώτοι οι αρχαίοι Έλληνες, εξετάζοντας 
τους τόνους της κλίμακας, βρήκαν ότι 
άλλοι είναι μεγαλύτεροι και άλλοι μικρότε
ροι. Δηλαδή, αν διαιρέσουμε θεωρητικά 
όλο το διάστημα της κλίμακας (Πα έως 
Πα') σε 72 ελάχιστα ίσα τμήματα (τα οποία 
ονομάζονται γραμμές ή κόμματα), δεν θα 
αποτελούνται όλοι οι τόνοι από ίσο αριθμό 
τμημάτων. Γι' αυτό η βυζαντινή μουσική 
διακρίνει στην κλίμακα «τόνους μείζονες», 
«τόνους ελάσσονες» και «τόνους ελάχι
στους». Οι μείζονες, περιλαμβάνουν 12 
κόμματα και είναι τρεις: νη Πα, Γα Δι, Δι 
Κε. Οι ελάσσοντες περιλαμβάνουν 10 
κόμματα και είναι δύο: Πα Βου, Κε Ζω. Οι 
ελάχιστοι τόνοι περιλαμβάνουν 8 κόμματα

και είναι δύο: Βου Γα, Ζω Νη. Από αυτούς 
προκύπτει το «Ημιτόνιον» (6 κόμματα), το 
Ημιόλιον ή Τριημιτόνιον (18 κόμματα) και ο 
Επιτέταρτος (15 κόμματα).

Τόνος διαζευκτικός.

Ε ίναι ο τόνος που χωρίζει τα δύο 
τετράχορδα μιας κλίμακας. Π.χ. στην 

κλίμακα Πα-Πα', διαζευτικός είναι ο τόνος 
Δι Κε.

Τοπίδης, Ιωάννης. (20ός αι ).

Π ρωτοψάλτης στην Κωνσταντινούπο
λη, που υπηρέτησε στον I. Ναό των 

Χίων (Γαλατά) και στους Αγίους Θεοδώ- 
ρους Βλάγκας. Έψαλε και στο εξωτερικό.

Τουμπί.

Μ εμβρανόφωνο* μουσικό όργανο, το 
τουμπί ή τουμπάκι ή τουμπανάκι, 

είναι ένα μικρό νταούλι* με ήχο ακαθό
ριστης τονικής οξύτητας. Παίζεται κρεμα
σμένο από τον αριστερό ώμο ή από το 
λαιμό, ή κρατημένο κάτω από τη μασχάλη ή 
πάνω στον αριστερό μηρό. Η δερμάτινη 
επιφάνειά του, χτυπιέται με τα χέρια 
(παλάμες - δάχτυλα) ή με δύο μικρά ξύλα, 
τα τουμπόξυλα. Εικονογραφικές πηγές 
τεκμηριώνουν την παρουσία του στους 
βυζαντινούς χρόνους.

Τράκας, Αλέξανδρος. (1899 - ).

Μ ουσικός, βαθύς γνώστης της βυζαν
τινής μουσικής, μαθητής και συνερ

γάτης του Κ. Φάχου*. Εφευρέτης της 
«βυζαντινής κιθάρας» και του «Νέου Με
τρονόμου - Τράκα». Το 1979 εξέδωσε 
κασσέτα με τα πενηντατρία είδη του μου
σικού χρόνου (συνοδεύοντάς την με σχε
τικό φυλλάδιο) όπως εκτελούνται από το 
νέο μετρονόμο του.

Τραντάλης, Δημήτριος.

Σ ύγχρονος Πρωτοψάλτης, μαθητής του 
Θεοδ. Γεωργιάδου*, που υπηρέτησε
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Τρίαργον

στον I. Ναό Αγίων Αναργύρων Ψυρρή. 
Μέλος της Επιτροπής Ακροάσεως Ιερό* 
ψαλτών της I. Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Τρεμπέλας, Παναγιώτης. (Στεμνίτσα Γορτυ- 
νίας, 1886 - Αθήνα, 1977).

Θ εολόγος, πολυγραφότατος συγγρα
φέας, Καθηγητής του Πανεπιστημίου 

Αθηνών, μεταφραστής της Καινής Δ ια
θήκης και σπουδαίος Ιεροκήρυκας. Ιδρυτι
κό μέλος της Αδελφότητος Θεολόγων 
«Ζωή» και αργότερα της Αδελφότητος «Ο 
Σωτήρ». Έγραψε έργα Λειτουργικής, Εκ
κλησιαστικής Ιστορίας, Αρχαιολογίας, Α
γιολογίας κ.ά.

Τριαδικά Μεγαλυνάρια.

Τ ροπάρια, που δοξολογούν την Αγία 
Τριάδα. Ψάλλονται αμέσως μετά τον 

«Τριαδικό Κανόνα».

Τριαδικοί Ύμνοι.

Ο κτώ Ύμνοι στην Αγία Τριάδα, ένας για 
κάθε ήχο. Ψάλλονται την Μεγάλη 

Τεσσαρακοστή, αμέσως μετά το «Αλλη
λούια» του Όρθρου.

Τριαδικός Κανών.

Κ ανόνας αφιερωμένος στην Αγία Τριά
δα. Ψάλλεται στο Μεσονυκτικό της 

Κυριακής και περιέχεται στην Παρακλητική 
ή Οκτώηχο, ένας για κάθε ήχο.

Τριακονταμελής Βυζαντινός Εκκλησιαστι
κός Μουσικός Χορός Κωνσταντινουπόλεως.
Βλέπε λ. Χορός Κωνσταντινουπόλεως, 
Τριακονταμελής Βυζαντινός Εκκλησιαστι
κός Μουσικός.

Τριανταφυλλίδης, Αθανάσιος. (19ος - 20ός 
αι.).

Α ναφέρεται (1888) ως Πρωτοψάλτης 
στο Βελιγράδι, π.σ.δ.

Τριανταφυλλίδης, Ευτύχιος. (20ός αι.).

Ι εροψάλτης I. Ναού Αγίου Σπυρίδωνος 
Λευκωσίας, π.σ.δ.α.

Τριανταφυλλίδης, Κωνσταντίνος. (20ός αι.).

Π ρωτοψάλτης, που υπηρέτησε στους I.
Ναούς Αγίου Νικολάου Νίκαιας, Ο

σιας Ξένης και Αγίας Μαρκέλλας Βοτανι
κού.

Τριανταφυλλόπουλος, Βασίλειος. (20ός αι ).

Π ρωτοψάλτης στον I. Ναό Αγίου Βασι
λείου Τεμένης Αίγιου π.σ.δ.α.

Τριανταφύλλου, Βασίλειος. (Σμύρνη Μ. 
Ασίας, 1912 -).

Π ρωτοψάλτης στον I. Ναό Αγίου Παν- 
τελεήμονος στο Μακρύ Τοίχο Νέας 

Κυδωνιάς, από το 1989, με προϋπηρεσία 
στους εξής I. Ναούς των Χανίων: Άγιο 
Νικόλαο Σπλάντζιας (1937-1938), Αγίους 
Αναργύρους (1938-1944), Ά γ ιο  Λουκά 
(1944-1979) και Ά γ ιο  Στυλιανό (1985
1989). Διδάχθηκε την βυζαντινή μουσική 
από τους Δημ. Λαμψακηνό* και Νικ. Δασκα- 
λάκη*.

Τριανταφύλλου, Σταύρος. (Αθήνα, 1958 - ).

Π ρωτοψάλτης στον Μητροπολιτικό 
Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών της I. 

Μητροπόλεως Βελγίου, από το 1986, με 
προϋπηρεσία ιεροψάλτου σε διαφόρους 
ναούς της Αθήνας. Πτυχιούχος της Θεολο- 
γικής Σχολής Αθηνών, κάτοχος μεταπτυ
χιακού διπλώματος του Ινστιτούτου Ανατο
λικών Σπουδών του Πανεπιστημίου της 
Λουβαίνης (Βελγίου), διπλωματούχος βυ
ζαντινής μουσικής (με δασκάλους τον 
Μανώλη Χατζημάρκο*, τον Γεώργιο Κακου- 
λίδη* και τον Λυκούργο Αγγελόπουλο*) και 
πτυχιούχος θεωρητικών ευρωπαϊκής μου
σικής.

Τρίαργον. (1/2 + 3 χρόνοι).

Μ ικτό χρονικό σημείο (τριπλούν αρ
γό), που αναλύεται σε γοργό και 

τριπλή.
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Τ ρίγοργον.

Κ λασματικό χρονικό σημείο, που ενερ
γεί επί τεσσάρων χαρακτήρων, από 

τους οποίους ο κάθε ένας λαμβάνει χρονι
κήν αξίαν ίση προς το 1/4 του χρόνου. 
Τίθεται πάνω στο δεύτερο από τους τέσσε
ρις αυτούς χαρακτήρες.

Τριημίγοργον.

Π αρεστιγμένο γοργό, που φέρει τη 
στίξη στα δεξιά του και. ισοδυναμεί 

με τρία ημίγοργα. Ξοδεύει τρία τεταρτημό
ρια του χρόνου, ενώ το άλλο τεταρτημόριο 
ξοδεύεται από τον προηγούμενό του χα
ρακτήρα.

Τριημιτόνιον.
Το ίδιο με Ημιόλιον*.

Τρικαλίτης, Γεώργιος.

Σ ύγχρονος Πρωτοψάλτης στον I. Ναό 
Μεγ. Παναγίας ή Αγίου Δημητρίου 

Θηβών. π.σ.δ.α.

Τρικούπης, Σπυρίδων I. (Μεσολόγγι, 1788
1873).

Λ όγιος, ιστορικός και υμνογράφος, που 
σπούδασε φιλοσοφία στη Ρώμη. Εκεί 

θυμάται περιστατικά της πατρίδας του. 
Ανάμεσα σ' αυτά: Κατά τον Εσπερινό της 
εορτής του πρωτομάρτυρος Στεφάνου 
έφεραν εις τον Ναόν του Αγίου Σπυρίδω
νος Μεσολογγίου ένα νέον παράλυτον ο 
οποίος και παρέμεινε όλη την νύχτα πλη
σίον της εικόνος του Αγίου, προσευχόμε
νος. «Όρθρου βαθέος επεφάνη εις αυτόν ο 
Αγιος κατ' όναρ υφ' ην μορφήν ήτο εν τη 

εικόνι και έδωκεν αυτώ τεμάχιον προσφο
ράς» γράφει ο Σπ. Τρικούπης. Ο παράλυτος 
το έφαγε και το πρωί οι συγγενείς του τον 
βρήκαν απόλυτα υγιή. Το θαύμα καθιερώ
θηκε να εορτάζεται με ιδιαίτερη λαμπρό
τητα στον ως άνω Ναό. Για το περιστατικό 
αυτό ο Μεσολογγίτης σπουδαστής συνέ
θεσε, περίπου στα 1800, ειδική ακολουθία,

που εψάλλετο κάθε χρόνο από το χειρό
γραφο. Το 1907 το Εκκλησιαστικό Συμβού
λιο του Ναού τύπωσε την Ακολουθία, η 
οποία ψάλλεται μέχρι σήμερα.

Τριπλή.

Χ ρονικό σημείο, που προσθέτει 3 χρό
νους στο χαρακτήρα πάνω από τον 
οποίο γράφεται.

Τριποδία.

Τ ρεις όμοιοι πόδες ενωμένοι σε ένα 
ρυθμικό σχήμα.

Τρισάγιος Ύμνος.

Ο γνωστός ύμνος «Άγιος ο Θεός, 
Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, 

ελέησον ημάς». Ανήκει στους ύμνους που 
γράφτηκαν εναντίον των αιρετικών και 
συμβολίζει την Τρισυπόστατη Θεότητα. 
Όταν εισήχθη ο Τρισάγιος Ύμνος, κάποιοι 
αιρετικοί πρόσθεσαν τη φράση «ο σταυρω
θείς δι' ημάς» πριν από το «ελέησον ημάς» 
και την προσθήκη αυτή διατήρησαν οι 
μονοφυσίτες και οι Αρμένιοι. Το 438 
όμως, όταν Επίσκοπος στην Κωνσταντινού
πολη ήταν ο Πρόκλος, κατά τη διάρκεια 
μιας λιτανείας, για να σταματήσουν οι 
μεγάλοι σεισμοί που γίνονταν, ακούστηκε 
μια μεγάλη βοή και ένας δυνατός άνεμος 
άρπαξε ένα παιδί, το πήγε στους ουρανούς 
και με μια δεύτερη βοή το ξανάφερε πίσω. 
Όταν το ρώτησαν τι άκουσε στους ουρα
νούς, το παιδί απάντησε:
«Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος 
αθάνατος, ελέησον ημάς». Ο Πρόκλος 
επέτρεψε τότε στο λαό να ψάλλει τον 
Τρισάγιο Ύμνο χωρίς την προσθήκη «ο 
σταυρωθείς δι' ημάς» και οι σεισμοί στα
μάτησαν. Το θαύμα αυτό διηγούνται και 
σύγχρονοι Πατριάρχες.
Παλαιότερα ο Τρισάγιος Ύμνος δεν εψάλ
λετο από το χορό των ψαλτών αλλά από τον 
άμβωνα.
Σήμερα ψάλλεται σε κάθε Λειτουργία πριν
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από τον Απόστολο, εκτός από τις λειτουρ
γίες των δεσποτικών εορτών (Χριστού
γεννα, Θεοφάνεια, Μ. Σάββατο, Πάσχα, 
Πεντηκοστή), όπου, αντί αυτού, ψάλλεται 
«Όσοι εις Χριστόν εβαπτίσθητε», και των 
εορτών της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού 
και της Σταυροπροσκυνήσεως, όπου ψάλ
λεται «Τον Σταυρόν σου προσκυνούμε, 
Δέσποτα».
Η ονομασία του Τρισάγιου Ύμνου οφείλε
ται στο ότι αναφέρεται τρεις φορές η λέξη 
«Άγιος».

Τρις διαπασών.

Η μουσική κλίμακα τριπλασιαζομένη με 
την επανάληψη των ίδιων φθόγγων.

Τρίσημον.

Α πλό μέτρο, που περιέχει τρεις χρό
νους (χρονικές μονάδες). Μετριέται 
με τρεις κινήσεις προς τα κάτω (θέση), 

προς τα δεξιά (ημίαρση) και προς τα πάνω 
(άρση).

Τριτημόριον. Υποδιαίρεση (1/3) του τόνου.

Η τριτημόρια δίεση ή ύφεση μπορεί να 
ισούται με 1/3 ή 2/3 του τόνου. 

Επειδή όμως η απόδοση τόσο μικρών 
διαστημάτων είναι δύσκολη για τη φωνή 
και ασύλληπτη η διάκρισή τους στην ακοή, 
οι τριτημόριες διέσεις ή υφέσεις είναι 
άχρηστες στην βυζαντινή μουσική, στην 
οποία μόνον οι ημιτόνιες είναι εύχρηστες.

Τρίτος, Μιχαήλ. (Μέτσοβο, 1951 - ).

Π ρωτοψάλτης, που διδάχθηκε την βυ
ζαντινή μουσική αρχικά από τον Γ. 

Ζαρκάδη* και στη συνέχεια απότον Καθη
γητή της μουσικής στη Ριζάρειο Σχολή, 
Δημ. Παναγιωτόπουλο* ή Κούρο. Υπηρέτη
σε αρχικά ως Δομέστικος στον I. Ναό 
Χρυσοσπηλιωτίσσης Αθηνών και στη συνέ
χεια ως Πρωτοψάλτης στον I. Ναό Αγίας 
Παρασκευής Μετσόβου.

Τριφωνία.
Βλέπε λ. Τετράχορδον σύστημα.

Τριώδιον.

Λ ειτουργικό βιβλίο, που αρχίζει από την 
Κυριακή του Τελώνου και Φαρισαίου 

και τελειώνει το Μέγα Σάββατο. 
Περιλαμβάνει τις ακολουθίες του Εσπερι
νού και του Όρθρου της περιόδου αυτής, 
καθώς και τις ακολουθίες του Μεγάλου 
Αποδείπνου, του Μεγάλου Κανόνος και του 
Ακαθίστου Ύμνου.
Οι δέκα Κυριακές του τριωδίου είναι: α) 
του Τελώνου και Φαρισαίου, β) του Ασώ
του, Γ) της Απόκρεω, δ) της Τυροφάγου, ε) 
Α' Νηστειών (Ορθοδοξίας), στ) Β' Νηστειών 
(Γρηγορίου Παλαμά, Αρχιεπισκόπου Θεσ
σαλονίκης), ζ) Γ' Νηστειών (Σταυροπρο
σκυνήσεως), η) Δ' Νηστειών (Οσίου Ιω- 
άννου, συγγραφέα της Κλίμακος), θ) Ε' 
Νηστειών (Οσιας Μαρίας της Αιγύπτιας) 
και ι) ΣΤ' Νηστειών (των Βαίων). Από αυτές 
οι τέσσερις πρώτες και οι μέσα σ' αυτές 
περικλειόμενες τρεις εβδομάδες είναι 
προπαρασκευαστικές της Νηστείας και 
ονομάζονται «των Απόκρεω» ή κοινώς 
Αποκριά, ενώ οι υπόλοιπες απαρτίζουν 
την περίοδο της Νηστείας. Από αυτές τις 
υπόλοιπες εβδομάδες, η πρώτη ονομάζεται 
«Καθαρά Εβδομός» και η τελευταία «Με
γάλη Εβδομός». Παλαιότερα, στην περίοδο 
του Τριωδίου περιλαμβανόταν και η περίο
δος από το Πάσχα μέχρι των Αγίων Πάντων, 
το σημερινό «Πεντηκοστάριον», και ονομα
ζόταν «Τριώδιον των ανθέων ή των ρόδων» 
σε αντιδιαστολή προς το «Τριώδιον της 
Νηστείας».

Τρομικόν.
Βλέπε λ. Χαρακτήρες (ποιότητος).

Τρομικόν σύναγμα.
Βλέπε λ. Χαρακτήρες (ποιότητος).

Τρομπούκης, Μενέλαος. ( ; - 1992).

Π ρωτοψάλτης επί εικοσιπέντε χρόνια 
στον I. Ναό Αγίου Ιωάννου Βέροιας.
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Υπήρξε δάσκαλος της βυζαντινής μουσικής 
και ανέδειξε περί τους είκοσι μαθητές - 
Πρωτοψάλτες στην I. Μητρόπολη Βέροιας 
και Ναούσης.

Τροπάριον.

Σ ύντομος εκκλησιαστικός ύμνος. Ανά
λογα με το περιεχόμενο και τη θέση 

που είχαν οι ψαλμοί στη χριστιανική λα
τρεία, δημιουργήθηκαν διάφορα είδη τρο
παρίων.
Τα τροπάρια διακρίνονται:
I. Ανάλογα με τη μορφή τους και ονομά

ζονται: α) Ευλογητάρια, β) Αναβαθμοί, γ) 
Αντίφωνα, δ) Καθίσματα, ε) Υπακοή 
(κανόνος), στ) Εξαποστειλάρια, ζ) Απο
λυτίκια, η) Κοντάκια, θ) Στιχηρά, ι) Από- 
στιχα, ια) Δοξαστικά και ιβ) Θεοτοκία.

II. Ανάλογα με τον τρόπο της ψαλτικής 
εκφράσεως και ονομάζονται: α) Αυτόμε- 
λα, β) Προσόμοιο και γ) Ιδιόμελα.

III. Ανάλογα με το περιεχόμενό τους και 
ονομάζονται: Τριαδικά, Δοξαστικά, Ανα
στάσιμα, Σταυροαναστάσιμα, Μαρτυρικά, 
Αποστολικά, Κατανυκτικά, Θεοτοκία, Α
νατολικά, Εωθινά κ.ά.

Τροπικά.

Ο νομασία των σημείων ποιότητος, που 
οφείλεται οτο ότι δείχνουν τρόπο 

απαγγελίας των φθόγγων.

Τροχός.
Βλέπε λ. Πεντάχορδον σύστημα.

Τρύφων ο Κυκκώτης. (18ος αι.).

Μ οναχός στη Μονή Κύκκου της Κύ
πρου, αναφερόμενος και ως Ιερο

ψάλτης από τους Α. Γιακόβλεβιτς* και Ν.Γ. 
Κυριαζή.

Τρυφωνόπουλος, Γεώργιος. (Ν. Ιωνία Αττι
κής 1927 -).

Π ρωτοψάλτης στον I. Ναό Αγίων Κων
σταντίνου και Ελένης Νέας Ιωνίας 

Αττικής, από το 1991, με προϋπηρεσία

στον I. Ναό Αγίου Στεφάνου Σαφραμπόλε- 
ως (επί 31 έτη) και στον I. Ναό Αγίας 
Μαρίνας Εκάλης (επί 12 έτη). Τα πρώτα 
μαθήματα της βυζαντινής μουσικής τα 
διδάχθηκε από τον Πέτρο Μανέα* και 
συνέχισε στο Εθνικό Ωδείο και στο Ωδείο 
Αθηνών. Ανάμεσα στους Καθηγητές του 
ήταν ο Τάκης Παπαγεωργίου*, ο Ιωάννης 
Μαργαζιώτης* κ.ά. Ο Τρυφωνόπουλος είναι 
επίσης πτυχιούχος της Παντείου Σχολής.

Τσαγγαράς, Κωνσταντίνος. (1874 - ; ).

Κ ύπριος Πρωτοψάλτης, μαθητής του 
Αναστάση Παπαδοπούλου*. Έψαλλε 

στον I. Ναό Αγίας Ζώνης Βαρωσίων, στην 
αρχή ως αριστερός του Αγαθ. Παπαδοπού
λου* και στη συνέχεια ως Πρωτοψάλτης 
(1935-1940).

Τσαγκαράς, Ανδρέας. (20ός αι.).

Π ρωτοψάλτης I. Ναού Αγίου Αντωνίου 
της περιοχής I. Μητροπόλεως Λεμε

σού, καταγόμενος από την Αμμόχωστο, 
π.σ.δ.α.

Τσαγκαρούλης, Θεόδωρος.

Σ ύγχρονος Πρωτοψάλτης στον I. Ναό 
Αγίου Νικολάου Καλογωνίας Σπάρτης 

και Καθηγητής στη Σχολή Βυζαντινής Μου
σικής Ν. Λακωνίας, από το 1980. Πτυχιού
χος και διπλωματούχος βυζαντινής μουσι
κής. Ιδρυτικό μέλος και Πρόεδρος του 
Συνδέσμου Ιεροψαλτών Νομού Λακωνίας 
«Θρασύβουλος Στανίτσας» και Χοράρχης 
της Χορωδίας του. Ειδικός Γραμματέας 
(1992) Δ.Σ. της ΟΜ.Σ.Ι.Ε. Παρουσιάζει 
εκπομπή με βυζαντινούς ύμνους από το 
Δημοτικό Ραδιόδωνο Σπάρτης.

Τσαγκαρούλης, Κωνσταντίνος.

Σ ύγχρονος Πρωτοψάλτης του Μητρο- 
πολιτικού Ναού Σπάρτης και Καθηγη

τής βυζαντινής μουσικής στη Σχολή του 
Συνδέσμου Ιεροψαλτών, Πτυχιούχος και 
διπλωματούχος βυζαντινής μουσικής. Ι
δρυτικό μέλος και μέλος Δ.Σ. του Συνδέ-
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σμου Ιεροψαλτών Νομού Λακωνίας «Θρα
σύβουλος Στανίτσας», που διευθύνει εναλ
λακτικά και τη Χορωδία του.

Τσακάλογλου, Αναστάσιος. (19ος-20ός αι.).

Μ ελοποιός και Ιεροψάλτης στη Βίγα 
της Επαρχίας Κυζίκου π.σ.δ.

Τσακίρης, Κωνσταντίνος.

Σ ύγχρονος Πρωτοψάλτης στον I. Ναό 
του Ζαννείου Ορφανοτροφείου στην 

Αθήνα. Ήλθε το 1964 από την Κωνσταντι
νούπολη και έψαλλε αρχικά σε διαφόρους 
ναούς. Ξεκίνησε από μικρός στο Αναλόγιο 
της Παναγίας των Βλαχερνών, αργότερα 
στον Αγιο Νικόλαο Γαλατά και Αγία Τριάδα 
Πέραν και ως Πρωτοψάλτης έψαλλε στον 
Ταξιάρχη του Βαλατά και στον Αγιο Μηνά 
Υψωμαθείων.

Τσακτάνης, Μάρκος. (19ος-20ός).

Α θηναίος Ιερέας, ο πρώτος που ίδρυσε 
Κατηχητικό Σχολείο στη Χώρα μας, 
στον I. Ναό Αγίας Αικατερίνης της Πλάκας 

(1913).

Τσάκωνας, Τάκης. (20ός αι.).

Π ρωτοψάλτης στην Κωνσταντινούπο
λη, που μεταξύ άλλων, υπηρέτησε 

στον I. Ναό της Παναγίας Βελιγραδιού - 
πλησίον των βυζαντινών χερσαίων τειχών - 
στους Αγίους Αποστόλους (Φερίκιοί) και 
κατά διαστήματα στον I. Ναό Αγίου Χαρα- 
λάμπους του Νοσοκομείου Βαλουκλή, στο 
οποίο υπηρετούσε ως Ταμίας.

Τσαλδάρης, Παναγής. (20ός αι.).

Π ρωτοψάλτης I. Ναού Αγίων Πάντων 
Λονδίνου, π.σ.δ.α.

Τσαμκιράνης, Ματθαίος. (Ελευθερές Παγ- 
γαίου Καβάλας, 1925 -).

Π ρωτοψάλτης στον I. Ναό Αγίου Λουκά 
Καβάλας, από το 1989, με προϋπηρε

σία στη Νικήσιανη Παγγαίου (1951-1953), 
στη Σίνδο Θεσσαλονίκης (1953-1954), στο

Σιδηρόκαστρο Σερρών (I. Ναό Ευαγγελι
σμού της Θεοτόκου, 1954) και στην Καβά
λα, στους I. Ναούς Τιμίου Προδρόμου 
(Μητροπολτπκός, 1955-1964), Αγίου Νικο
λάου (1964-1986) και Τιμίου Σταυρού 
(1987-1988). Κατόπιν προσκλήσεως, έψα
λε στην Κωνσταντινούπολη (1917, 1973 και 
1984-1989) και κατά διαστήματα στην Αμε
ρική και στην Κύπρο. Έλαβε τα πρώτα 
μαθήματα βυζαντινής μουσικής από τον 
Λέανδρο Βιολιτζή (μέχρι το 1942) και 
αργότερα μαθήτευσε κοντά στον Αθ. Κα- 
ραμάνη* (1953-1954). Αυτοδίδακτος στην 
κιθάρα, στο μπουζούκι και στο ούτι.
Έχει διδάξει σε περισσότερους από 80 
μαθητές, έχει εκδόσει «Θεωρία και Πράξη 
της Βυζαντινής Μουσικής» και έχει ηχο- 
γραφήσει μεγάλο αριθμό κασσετών. Από το 
1969 έως το 1983, διηύθυνε Βυζαντινό 
Χορό στην Καβάλα, διοργανώνοντας μαζί 
με το Σύλλογο Βυζαντινής Μουσικής πολ
λές συναυλίες.

Τσσμπαρλίδης, Ιωάννης.

Σ ύγχρονος Ιεροψάλτης εγκατεστημέ
νος στον Καναδά. Από νεαρός έψαλ

λε στα αναλογία της ιδιαίτερης πατρίδας 
του, της Κωνσταντινουπόλεως. Το 1964 
ήλθε στην Αθήνα, όπου έψαλλε σε αναλο
γία συμπολιτών του Πρωτοψαλτών.

Τσαντήλας, Ηλίας. (Τρίπολη, 1916-1991).

Π ρωτοψάλτης, που διδάχθηκε την βυ
ζαντινή μουσική από τον Ιερομόναχο 

Παρθένιο*, της I. Μονής Αγίου Νικολάου 
Βαρσών Τριπόλεως, από τον I. Παναγιωτό- 
πουλο* ή Κούρο και έλαβε πτυχίο από το 
Εθνικό Ωδείο. Υπηρέτησε στον I. Ναό Αγίου 
Δημητρίου Τριπόλεως (1949-1991).

Τσαούσης, Γεώργιος.

Σ ύγχρονος Πρωτοψάλτης και Χοράρχης 
από τα Υψωμαθειά της Κωνσταντινου

πόλεως, μαθητής του Νικ. Αναστασιάδη*. 
Το 1952, σε συνεργασία με τους Γ. Μιοτέ
λη* και Χρ. Ξενόποϋλο*, ίδρυσε Χορωδία, η 
οποία έψαλλε επί δέκα και πλέον έτη, υπό
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τη διεύθυνσή του, στον I. Ναό Αγίων 
Κωνσταντίνου και Ελένης Υψωμαθείων. 
Επίσης κατόπιν προσκλήσεως, έψαλλε και 
σε άλλους ναούς της Κωνσταντινουπόλεως 
και στο Πατριαρχείο.
Το 1964 ο Τσαούσης ήλθε στην Αθήνα. Το 
διάστημα 1968-1973 συνεργάσθηκε στενά 
με τον Θρ. Στανίτσα*, για την οργάνωση 
της Χορωδίας του Νέου Κύκλου Κωνσταν- 
τινουπολιτών. Το 1974 επανίδρυσε τη Χο
ρωδία του, με πυρήνα τα παλαιό του μέλη, 
παρουσιάζοντας έντονη δραστηριότητα 
τόσο σε εμφανίσεις όσο και σε ηχογραφή
σεις κασσετών.

Τσαρούχης, Γιάννης. (Πειραιάς, 1909
1989).

Ζ ωγράφος και σκηνογράφος με διεθνή 
αναγνώριση και πλήθος ενδιαφερόν

των και ενασχολήσεων, που σχετίζονται με 
την βυζαντινή τέχνη, την κοπτική υφαντική, 
το θέατρο και το δημοτικό χορό. Σπούδασε 
στην Α.Σ.Κ.Τ. Έτρεφε ιδιαίτερη αγάπη στην 
βυζαντινή μουσική και δεν παρέλειπε, στις 
συχνές ανοιχτές εμφανίσεις και στα δημο- 
σιεύματά του, να την μνημονεύει και να την 
εκθειάζει.
Από χρονολογικό βιογραφικό διάγραμμα 
του ίδιου πληροφορούμαστε ότι στα 1931 - 
1934, ασχολήθηκε με τη «μελέτη της βυ
ζαντινής μουσικής» ενώ σε άλλο δημοσίευ
μά του αναφέρει και τούτα: «Εκείνη την 
εποχή, βρήκα ένα γέρο Αϊβαλιώτη για να 
μάθω να διαβάζω παρασημαντική. Ήταν 
πολύ καλός ψάλτης... Η γυναίκα του, από 
σεμνοτυφία ίσως, την βυζαντινή μουσική 
την έλεγε Βαζαντινή... Έφτασα ως το 
πλάγιο πρώτου και δυστυχώς σταμάτησα. 
Είχα πολλή δουλειά στον Κόντογλου* και 
στο Πολυτεχνείο. Στο τέλος κάθε μαθήμα
τος, συνήθιζε, αν είχα ψάλει καλά, να μου 
λέει: -  Μπράβο μωρό μου, ν' αξιωθείς να 
πεις και Χερουβικό*. Έλεγε ακόμα: -  
Όταν το μαθαίνεις όπως είναι γραμμένο, 
να τ' αλλάξεις μετά όπως σου αρέσει. Μην 
κάνεις σαν τους δασκάλους του Ωδείου. 
Και πρόσθεσε ένα ρητό άγνωστο από που

προερχόμενο: - Τ ις  εστιν ο ποιών το 
θέλημά του, ο εκπλήττων μου τας ακοάς. 
Να βάζεις ατζέμια, να το γλυκαίνεις, έτσι 
κάνει ο καλός ψάλτης».
Ο Γιάννης Τσαρούχης, εμφανίζονταν στα 
τελευταία χρόνια της ζωής του, στην 
ελληνική τηλεόραση, αποδίδοντας αποσπά
σματα γνωστών βυζαντινών ύμνων.

Τσατσαρώνης Γεώργιος.

Σ ύγχρονος λόγιος μουσικός και Πρω
τοψάλτης, καταγόμενος από την Πα

λαιό Φωκαία της Μ. Ασίας. Μαθήτευσε 
κοντά στον Κ. Πρίγγο* και στον Σωκρ. 
Παπαδόπουλο* στη Θεσσαλονίκη, και αρ
γότερα στο Ελληνικό Ωδείο Αθηνών από 
όπου αποφοίτησε το 1952, λαμβάνοντας 
δίπλωμα βυζαντινής και ευρωπαϊκής μου
σικής. Υπηρέτησε ως Πρωτοψάλτης επί 
δεκαπέντε έτη σε διαφόρους κεντρικούς 
ναούς της Αθήνας, όπως: Χρυσπηλιώτισσας 
Αγίου Νικολάου Καισαριανής, Αγίας Αικα
τερίνης Πλάκας και Αγίου Δημητρίου 
Αμπελοκήπων. Ως Πρόεδρος του «Συλλό
γου Φίλων Βυζαντινής Μουσικής»* πραγ
ματοποίησε πολλές μουσικοφιλολογικές 
εκδηλώσεις. Ιδρυσε και διευθύνει το 
«Φροντιστήριον Βυζαντινής Εκκλησιαστι
κής Μουσικής»*, στο οποίο διδάσκει Μορ
φολογία της βυζαντινής μουσικής. Ίδρυσε 
επίσης (1962) και διευθύνει την «Βυζαντινή 
Χορωδία Αθηνών». Μελοποίησε ύμνους 
όπως Δοξαστικά, Δύναμις, Χερουβικά, Α
ξιόν εστίν και Καλοφωνικούς ειρμούς. 
Εξέδωσε τη «Μουσική Σκυτάλη» και τη 
«Μεγάλη Βυζαντινή Λειτουργία», ενώ υπό 
έκδοση βρίσκονται ο «Βυζαντινός Ό ρ- 
θρος», ο «Βυζαντινός Εσπερινός», καθώς 
και θεωρητικά έργα.

Τσερνετόπουλος, Γεράσιμος. (20ός αι.).

Θ εολόγος και Ιεροψάλτης του I. Ναού 
Παντανάσσης Πατρών.

Τσιάκαλος, Γεώργιος.

Σ ύγχρονος Πρωτοψάλτης, μαθητής του 
Μαν. Χατζημάρκου*. Σύμβουλος Στοι

χειώδους Εκπαιδεύσεως. π,σ.δ.α.

Ο. TOMKA: ΕΠΙΤΟΜΟ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
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Τσιάκαλος, Στυλιανός. ( Αγιος Λαυρέντιος 
Πηλίου, 1962 -).

Π ρωτοψάλτης στον I. Ναό Αγίου Γερα
σίμου Βόλου, τττυχιούχος του Δημο

τικού Ωδείου Βόλου.

Τσιαμπόκαλος, Επαμεινώνδας. (Καρπενήσι, 
1956 -) .

Κ αθηγητής βυζαντινής και ευρωπαϊκής 
μουσικής και Ιεροψάλτης. Σπούδασε 

στο Ωδείο Λαμίας (παράρτημα Ωδείου 
Πειράϊκοΰ Συνδέσμου - τάξη Δημ. Μαν
τό*). στην Εκκλησιαστική Σχολή Λαμίας και 
στο Απολλώνιο Ωδείο Αθηνών (τάξη Δημ. 
Βουτσινά*), από όπρυ έλαβε πτυχίο Ιερο
ψάλτου (1978), δίπλωμα βυζαντινής μουσι
κής (1979), δίπλωμα μουσικοδιδασκάλου 
(1980), συνεχίζοντας σπουδές Ανωτέρων 
Θεωρητικών ευρωπαϊκής μουσικής. 
Διεθύνει το Μουσικό Γυμνάσιο Χαϊδαρίου, 
στο οποίο διδάσκει βυζαντινή μουσική, ενώ 
παράλληλα ψάλλει σε διαφόρους ναούς. 
Διετέλεσε Μουσικός Σύμβουλος στη ΝΕΛΕ 
Δυτικής Αττικής.

Τσιανόπουλος, Α.

Π ρωτοψάλτης (περί το 1900) στον I.
Ναό Αγίων Θεοδώρων Αθηνών, ο 

οποίος αναφέρεται από τον Παπαδιαμάν- 
τη* μεταξύ των «διακεκριμένων ψαλτών 
των γνησίως ψαλλόντων». π.σ.δ.α.

Τσιάρας, Λάμπρος. (Άγναντα Αρτας, 1947 -).

Ι ερέας, Καθηγητής μουσικής και θεολό
γος. Σπούδασε στην Εκκλησιαστική Σχο

λή ΚορίνΟου (1960-1966) και στη συνέχεια 
στη Σχολή Βυζαντινής Μουσικής του Ω
δείου Πειραιώς (Πειραϊκού Συνδέσμου) - 
κοντά στον Ιωάννη Μαργαζιώτη* - από 
όπου έλαβε πτυχίο και δίπλωμα. Τελειώ
νοντας το Ωδείο γράφτηκε στη Θεολογική 
Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, από 
όπου αποφοίτησε το 1974. Κατά τη διάρ
κεια των Πανεπιστημιακών του σπουδών 
διετέλεσε Ιεροψάλτης στον I. Ναό Ευαγγε
λισμού της Θεοτόκου Υμηττού (1970-1973)

και Πρωτοψάλτης στην I. Μονή Ασωμάτων 
Πετράκη (1973-1974). Το 1974 χειροτονή
θηκε Διάκονος και το 1975 Πρεσβύτερος 
στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Αθανασίου 
Ιωαννίνων.
Δίδαξε βυζαντινή μουσική σε τμήματα της 
ΝΕΛΕ Ιωαννίνων (1976-1981). Το 1981 
ίδρυσε δική του άτυπη Σχολή Βυζαντινής 
Μουσικής, στην οποία δίδασκε αφιλοκερ
δώς έως το 1985. Από το 1985 διδάσκει 
στην «Κατσάρειο Σχολή* Βυζαντινής Μου
σικής, I. Μητροπόλεως Ιωαννίνων», στην 
οποία είναι διευθυντής.

Τσιγγίδης, Αθανάσιος. (19ος - 20ός αι).

Α ναφέρεται (1888) ως Ιεροψάλτης Α
γιάσματος Μεφά. π.σ.δ.α.

Τσικνόπουλος, Ανδρέας. (19ος 20ός αι.).

Ν ομικός και μουσικός από το Μεσο
λόγγι, μαθητής του Άνθιμου του 

Εφεσιομάγνη*, με τον οποίο είχε την τύχη 
να συμψάλλει.
Μετά το θάνατο του δασκάλου του εγκα
ταστάθηκε μόνιμα στην Αθήνα, όπου το 
1888 ίδρυσε Μουσική Σχολή με σκοπό τη 
διάδοση της πατρώας εκκλησιαστικής μου
σικής. Ιδρυτής του Ελληνικού Μουσικού 
Συλλόγου «Ιωάννης ο Δαμασκηνός» (1902) 
και διευθυντής της Σχολής του Συλλόγου. 
Δημιούργησε Χορωδία και έδωσε συναυλία 
στους γόμους του τότε διαδόχου Παύλου. 
Έγραψε δημοτικά τραγούδια και μελοποί
ησε τη Νεκρώσιμη Ακολουθία.

Τσικουριάς, Κωνσταντίνος. (20ός αι.).

Ι εροψάλτης, που αναφέρεται ότι υπηρέ
τησε για κάποιο διάστημα στον Καθεδρι

κό Ναό Αγίου Γεωργίου Βροντάδου Χίου 
π.σ.δ.α.

Τσιλιβίδης, Στυλιανός . (20ός αι.).

Ι εροψάλτης, που έψαλλε από μικρός στα 
αναλόγια της Κωνσταντινουπόλεως, με

ταξύ των οποίων στην Παναγία του Πέραν 
και στον Άγιο Ιωάννη των Χιών στο Γαλατά. 
Το 1964 ήλθε στην Αθήνα, ψάλλοντας κατά
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διαστήματα αφιλοκερδώς. Το επάγγγελμά 
του: Ιατρός - Αγγειλόγος.

Τσίμαρης, Παντελής. (20ός αι.).

Π ρωτοψάλτης επί τριακονταπενταετίαν 
του I. Ναού Αγίου Ανδρέου Πατρών.

Τσιμίνης, Γεώργιος. (Παιανία, 1945 - ).

Π ρωτοψάλτης στον Καθεδρικό Ναό 
Ζωοδόχου Πηγής Παιανίας, με προϋ

πηρεσία επί σειρά ετών, στον I. Ναό 
Ζωοδόχου Πηγής Πειραιώς. Πτυχιούχος 
του Ελληνικού Ωδείου Αθηνών και υπότρο
φος σπουδαστής της βυζαντινής μουσικής 
οτο Εθνικό Ωδείο Αθηνών. Καθηγητές του 
ήταν ο Δημήτριος Σουρλαρτζής*, ο Θεό
δωρος Χατζηθεοδώρου* και ο Διαμαντής 
Μαυραγάνης*.
Είναι τακτικό μέλος του Πανελληνίου 
Συνδέσμου Ιεροψαλτών, όπου διετέλεσε 
και Γενικός Γραμματέας του Διοικητικού 
Συμβουλίου.
Ο Γεώργιος Τσιμίνης είναι επίσης δικηγό
ρος.

Τσιμπούκης, Νικόλαος. (Βλυζανά Αστακού, 
1857-1943).

Π ρωτοψάλτης, μουσικοδιδάσκαλος και 
συνθέτης, μαθητής του Κ. Καππέ*. 

Υπηρέτησε σε πολλούς ναούς της περιο
χής και σε πανηγύρεις. Ανάμεσα σ' αυτούς, 
στον Μητροπολιτικό Ναό Πατρών (1904
1911) και στον I. Ναό Μεταμορφώσεως 
Πενταλόφου Μεσολογγίου. Εξέχουσα φυ
σιογνωμία στον τομέα της διδασκαλίας της 
βυζαντινής μουσικής, ανέδειξε ικανότα
τους ιεροψάλτες. Δίδαξε για λίγο και στην 
Ιερατική Σχολή Μεσολογγίου. Αφησε 
πλούσιο έργο με λειτουργικούς ύμνους, 
δοξολογίες, ακολουθίες μεγάλων εορτών 
κ.λπ. Ο Κ. Ψάχος* έγραψε γι' αυτόν: «Ο Ν. 
Τσιμπούκης υπήρξε μελίφθογγος Ιεροψάλ
της, καλός μελοποιός και κάλλιστος άν
θρωπος».

Τσινάρας, Παναγιώτης. (Νεοχώρι Επαρχίας 
Χαλκηδόνος, 1915 -).

Π ρωτοπρεσβύτερος. Εφημέριος του 
Πατριαρχικού Ναού. Απόφοιτος του 

Ζωγραφείου Γυμνασίου και του Τουρκικού 
Κρατικού Ωδείου, στην Κωνσταντινούπολη, 
όπου παρακολούθησε μαθήματα τουρικικής 
και ευρωπαϊκής μουσικής. Καθηγητής ευ
ρωπαϊκής μουσικής στο Ιωακείμειο Παρθε
ναγωγείο (1962-1964).
Από μικρός ανέβηκε στο αναλόγιο, μαθη
τεύοντας κοντά στους μεγάλους ιεροψάλ
τες της εποχής. Έλαβε ιδιαίτερα μαθήματα 
βυζαντινής μουσικής από τον Μιχαήλ Χα- 
τζηαθανασιου*. Το 1947 χειροτονήθηκε 
Διάκονος, υπηρετώντας την Εκκλησία ως 
καλλίφωνος κληρικός σε διαφόρους να
ούς, μέχρι το 1964, που ο Οικουμενικός 
Πατριάρχης Αθηναγόρας τον προσέλαβε 
ως Διάκονο στον Πατριαρχικό Ναό, αναθέ- 
τοντάς του τη θέση του Λαμπαδαρίου, την 
οποία κάλυψε έως το 1968.
Τότε προσελήφθη για τη θέση αυτή ο 
Ελευθ. Γεωργιάδης*, ενώ ο Τσινάρας χει
ροτονήθηκε Ιερεύς, με καθήκοντα εφημε
ρίου.

Τσιτσεκλόγλου, Σταύρος. (19ος-20ός αι ).

Α ναφέρεται (1875) ως Ιεροψάλτης στον 
Μητροπολιτικό Ναό Νικομήδειας, 

π.σ.δ.α.

Τσιτσές, Ιωάννης. (Πρέβεζα, 1934 - ).

Ι εροψάλτης στον I. Ναό Αγίου Ιωάννου 
Πρεβέζης, ο οποίος διδάχθηκε την 

βυζαντινή μουσική αρχικά στο Σύνδεσμο 
Ιεροψαλτών Πρεβέζης και κατόπιν στη 
Σχολή Βυζαντινής Μουσικής της Ιερός 
Μητροπόλεως.

Τσιτσιπής, Λουκάς. (20ός αι ).

Δ ικηγόρος, ο οποίος διετέλεσε Μέλος 
του Διοικητικού Συμβουλίου (15.5.1961 

-11.7.1962) και Πρόεδρος (14.11.1957 - 
26.7.1959) του «Συλλόγου Φίλων Βυζαντι
νής Μουσικής»*, π.σ.δ.α.
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Τσολάκης, Στυλιανός. (Αμαλιάπολη Αλμυ
ρού, 1933 -) .

Π ρωτοψάλτης στον I. Ναό Αγίων Πέ
τρου και Παύλου Νέας Ιωνίας Βόλου, 

πτυχιούχος της Σχολής Βυζαντινής Μουσι
κής της I. Μητροπόλεως Δημητριάδος.

Τσομπίκος, Κωνσταντίνος. (Μέτσοβο, 20ός 
αι.).

Π ρωτοψάλτης και μελοποιός, γνώστης 
της βυζαντινής και της ευρωπαϊκής 

μουσικής. Μαθητής του Τριαντ. Τάμπα*, 
έψαλλε επί μια εικοσαετία στα Τρίκαλα, 
στους I. Ναούς Αγίου Νικολάου και Αγίου 
Κωνσταντίνου.

Τσορακλίδης, Χρήστος. (Σκύδρα Εδέσσης, 
1956 - ) .

Ι ερέας, Προϊστάμενος του I. Ναού Αγίου 
Δημητρίου Salisbury Ν. Αυστραλίας, ο 

οποίος έλαβε τα πρώτα μαθήματα βυζαντι
νής μουσικής στη Σκύδρα, κοντά στον Ηλία 
Χριστοδούλου*. Μετά το Γυμνάσιο φοίτησε 
στην Ιερατική Σχολή Θεσσαλονίκης, όπου 
διδάχθηκε συστηματικότερα την βυζαντινή 
μουσική και συγχρόνως βοηθούσε στον I. 
Ναό της Αγίας Σοφίας το Χορό του Χαρ. 
Ταλιαδώρου*. Όταν μετανάστευσε στην 
Αυστραλία υπηρέτησε για τέσσερα χρόνια 
ως Ιεροψάλτης στον I. Ναό Αγίου Νεκτα
ρίου Fawkncr Βικτώριας, μέχρι που χειρο
τονήθηκε Ιερέας.

Τσορβατζής, Γεράσιμος.

Σ ύγχρονος Ιεροψάλτης στον I. Ναό 
Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Πεντα- 

λόφου Μεσολογγίου, γιός του Νικ. Τσορ- 
βατζή*.

Τσορβατζής, Νικόλαος. (Πεντάλοφος Με
σολογγίου, 1878-1958).

Ι εροψάλτης, μαθητής των Κ. Καππέ* και 
Νικ. Τσιμπούκη*. Από το 1900 και για 

εικοσιπέντε χρόνια έψαλλε στον I. Ναό 
Αγίου Δημητρίου στην Κατοχή Μεσολογ
γίου και στη συνέχεια στη Μακρυνεία, 
Σταμνά και τέλος στην Πεντάλοφο.

Τσουγκράνης, Μιχαήλ.

Π ρωτοψάλτης στον I. Ναό Αγίου Στε
φάνου Hurlstone Park Σύδνεϋ (Αυ

στραλίας), άριστος Ισοκράτης. Ψάλλει χο- 
ρωδιακώς σε τριφωνία και τετραφωνία. 
π.σ.δ.α.

Τσούκος, Λουκάς. (Λάρδος, Ρόδου, 1946 -).

Π ρωτοψάλτης στον I. Ναό Αγίου Νικο
λάου Σύρου, από το 1984, Χοράρχης 

και Προϊστάμενος Διεθύνσεως Πρωτοβαθ
μίου Εκπαιδεύσεως Νομού Κυκλάδων. 
Έλαβε τα πρώτα μαθήματα βυζαντινής 
μουσικής από τον Δημ. Ψαθά* στη Ρόδο 
και στη συνέχεια παρακολούθησε μαθήμα
τα στη Σχολή Βυζαντινής Μουσικής της 
Μητροπόλεως Ρόδου, σπουδάζοντας συγ
χρόνως στην Παιδαγωγική Ακαδημία Ρό
δου. Σπούδασε επίσης στο Ωδείο Πειραιώς 
(πτυχίο και δίπλωμα βυζαντινής μουσικής) 
και στο Παλλάδιον Ωδείο (δίπλωμα μουσι- 
κοδιδασκάλου). Ως Πρωτοψάλτης υπηρέ
τησε στους I. Ναούς Αγίας Αναστασίας και 
Εισοδίων της Θεοτόκου (Μητροπολιτικός) 
Ρόδου και στον Μητροπολιτικό Ναό Μετα
μορφώσεως Σύρου. Ιδρυτικόν Μέλος και 
Πρόεδρος του Σωματείου Ιεροψαλτών 
Κυκλάδων και διευθυντής της Χορωδίας 
του. Μελοποίησε ύμνους των Ακολουθιών 
Εσπερινού και Όρθρου, της Αγίας Ειρήνης 
της Χρυσοβαλάντου, της Παναγίας Φανε
ρωμένης και Παρακλητικούς Κανόνες της 
Θεοτόκου.

Τσούμαρης, Αθανάσιος.

Σ ύγχρονος Ιερέας με μεγάλη δράση 
στον τομέα της βυζαντινής μουσικής. 

Ήλθε στην Αθήνα από την Κωνσταντινού
πολη μετά την Μικρασιατική καταστροφή 
και υπηρέτησε ως Πρωτοψάλτης σε κεντρι
κούς ναούς της Αρχιεπισκοπής Αθηνών. 
Αργότερα χειροτονήθηκε Ιερέας και υπη
ρέτησε ως ιερατικός προϊστάμενος σε 
διαφόρους ναούς. Έ χε ι δ ιδάξε ι στο 
«Φροντιστήριο Βυζαντινής Εκκλησιαστικής 
Μουσικής»* του «Συλλόγου Φίλων Βυζαν-
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τινής Μουσικής»* και έχει εμφανισθεί 
ψάλλοντας σε εκπομπές της Ελληνικής 
Ραδιοφωνίας.

Τσουρλάκης, Αντώνιος.

Σ ύγχρονος Πρωτοπρεσβύτερος, διπλω
ματούχος βυζαντινής μουσικής του 

Εθνικού Ωδείου Αθηνών και απόφοιτος 
της Εκκλησιαστικής Σχολής Κρήτης (1957). 
Δίδαξε βυζαντινή μουσική επί 25 έτη στην 
προαναφερθείσα Σχολή και επί 3 έτη στο 
Βενιζέλειο Ωδείο, και αρκετούς μαθητές 
του, κληρικούς και λαϊκούς, τους ανέδειξε 
ιεροψάλτες και μουσικοδιδασκάλους. Σή
μερα, συνταξιούχος πια, υπηρετεί ως εφη
μέριος στον I. Ναό Αγίου Λουκά Χανίων. Ο 
Τσουρλάκης τιμήθηκε από την Εκκλησία 
της Κρήτης με τον «Χρυσούν Σταυρόν του 
Αποστόλου Τίτου» και από το Υπουργείο 
Εσωτερικών με «Αργυρούν Μετάλλιον με
τά διπλώματος», για τις συχνές εμφανίσεις 
της Χορωδίας του σε συναυλίες και ραδιο
φωνικές εκπομπές.

Τυπικά.

Υ μνοι, οι οποίοι ψάλλονται στη 0εία 
Λειτουργία, πριν από τη Μικρή Είσο

δο.
Αν είναι Κυριακή, ψάλλονται οι Ψαλμοί, 
102, 145 και οι Μακαρισμοί. Αν είναι 
καθημερινή, ψάλλονται τα τρία γνωστά 
αντίφωνα: «ταις πρεσβείαις της Θεοτό
κου», «Πρεσβίαις των αγίων σου...» και 
«Σώσον ημάς Υιέ θεού». Αξίζει να σημειω
θεί ότι τα Τυπικά είναι μια από τις Ακολου
θίες της Εκκλησίας και ονομάζεται «Ακο
λουθία των Τυπικών». Ποιά όμως είναι η 
χρήση της;
Αν προσέξει κανείς στη δομή αυτής της 
Ακολουθίας, θα δει ότι μοιάζει με τη δομή 
της Θ. Λειτουργίας, χωρίς βέβαια τον 
καθαγιασμό των Τίμιων Δώρων και τις 
ανάλογες ευχές. Περιέχει δηλαδή Ψαλ- 
μούς από την Παλαιό Διαθήκη (102, 145) 
Ψαλμούς από την Καινή (Μακαρισμοί), το

«Πιστεύω», κοντάκια, το «Πάτερ ημών» και 
απόλυση «είη το όνομα Κυρίου...». Φαίνεται 
λοιπόν σαν μικρογραφία της Θ. Λειτουρ
γίας.
Ίσως αυτή η Ακολουθία να ψαλλόταν από 
τους ασκητές και ερημίτες, οι οποίοι δεν 
είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν 
καθημερινά την Θ. Λειτουργία και αντ' 
αυτής είχαν τον «τύπον» της, δηλ. την 
Ακολουθία των Τυπικών.

Τυπικάρης.

Δ ιακονητής, συναρμόδιος για την ευ- 
σχήμονα και κατά τάξιν διεξαγωγή 

της Θείας Λατρείας, στον Αγιον Όρος. 
Έργο του είναι η μελέτη και η ενημέρωση 
επί του Τυπικού των ύμνων και των ανα
γνωσμάτων, που ορίζει το είδος κάθε 
φορά, των ψαλλομένων και των αναγιγνω- 
σκομένων καθώς και την διάταξή τους.

Τυπικόν.

Λ ειτουργικό βιβλίο της Ορθοδόξου 
Εκκλησίας, το οποίο περιλαμβάνει 

τους τύπους των ιερών ακολουθιών, δηλα
δή την τάξη τους.
Το πρώτο Γσ/τ/ΛΌΐ/παρουσιάστηκε από τον 
Αγιο Σάββα στα Ιεροσόλυμα. Αυτός ταξι

νόμησε τις τυπικές διατάξεις, που είχε 
παραλάβει από το γέροντά του, τον Αγιο 
Ευθύμιο. Αργότερα ο Αγιος Σωφρόνιος* 
και ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός* αναθεώρη
σαν δύο φορές το Τυπικόν, το οποίο όμως 
εφάρμοζαν μόνο στα μοναστήρια. Στα 1838, 
επί Πατριάρχου Γρηγορίου του ΣΤ' ο 
Πρωτοψάλτης Κωνσταντίνος Βυζάντιος* 
εξέδωσε καινούργιο Τυπικό. Τέλος, στα 
1890 (επί Πατριάρχου Διονυσίου του Ε') 
αναθεωρήθηκε το παλαιόν Τυπικόν και 
καταρτίστηκε το σημερινό, μέσα στο οποίο 
είναι διατυπωμένη κάθε ιερή ακολουθία, 
καθώς και η τάξη κάθε εορτής, κινητής και 
ακινήτου, με όλες τις περιπτώσεις και 
υποπεριπτώσεις της.
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Τυροβόλης, Νικόλαος.

Σ ύγχρονος Πρωτοψάλτης στον I. Ναό 
Ευαγγελίστριας (Χαροκόπου) Καλλι

θέας. Από τα βασικά στελέχη της Χορω
δίας του Γ. Τσαούση*, θεωρείται από τους 
σημαντικότερους Κωνσταντινουπολίτες 
Πρωτοψάλτες της νεώτερης γενιάς.

Τωμαδάκης, Νικόλαος. (1907 -).

Β υζαντινολόγος, φιλόλογος, ομ. Καθη
γητής της βυζαντινής φιλολογίας στο 

Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έ χει εκπονήσει 
πλήθος μελετών σχετιζομένων με την 
βυζαντινή εκκλησιαστική Υμνογραφία. Έ 
γραψε: Βυζαντινή Γραμματολογία 1204
1453, Κλέη της Βυζαντινής Φιλολογίας κ.ά.
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Ύδραυλις ή Ύδραυλος. (ύδωρ + αυλός).

Τ ο «Όργανο» των αρχαίων Ελλήνων, 
που επινοήθηκε από τον Κτησίβιο της 

Αλεξανδρείας (περ. 300-250 π.Χ.). Αντί για 
φυσερά είχε ένα μεταλλικό δοχείο γεμάτο 
νερό, που χρησίμευε ως μέσο μεταδόσεως 
και ρυθμίσεως της πιέσεως του αέρα, ο 
οποίος διαβιβαζόταν στους σωλήνες με 
χειραντλίες και έφτανε σε ένα κουδούνι, 
που βρισκόταν μέσα στο νερό. Είναι η 
αρχική μορφή του Εκκλησιαστικού Οργά
νου* και ήταν σε χρήση έως τον 4ο μ.Χ. 
αιώνα, όταν η πίεση του νερού αντικατα
στάθηκε από την πίεση του αέρα.

Υμνογραφία.

Κ αλλιτεχνική και πνευματική επίδοση 
για τη δημιουργία ύμνων, δηλαδή 

ποιημάτων μελοποιημένων, που αναφέ
ρονται στο Θεό. Η υμνογραφία συνιστά 
αυτοδύναμη ποιητική ενασχόληση, της 
οποίας ο μεν χαρακτήρας είναι θεολογη 
κός η δε πρόθεση λατρευτική. Ανάμεσα στα 
ελατήρια του υμνογράφου για τη δημιουρ
γία μιας τέτοιας ποιητικής - μελικής 
εκφράσεως είναι η ευλάβεια, η ευσέβεια 
και γενικά η «κατά Χριστόν ζωή».
Από αισθητικής πλευράς, η Χριστιανική 
Υμνογραφία αποδίδει ανώτερο συναίσθη
μα με ύφος πυκνό, μυστικό, παραβολικό

αλλά και συχνά αφηγηματικό, στηριζόμενη 
στους κανόνες της συνθέσεως του έντε
χνου λόγου, όπως ο κανόνας της αρμονίας 
των αντιθέσεων. Π.χ. «Η Παρθένος σήμε
ρον (επίγειον νόημα) τον Υπερούσιον τίκτει 
(επουράνιο νόημα) και η Γη το Σπήλαιον 
(επίγειον νόημα) τω απροσίτω προσάγει 
(επουράνιο νόημα). Αγγελοι (επουράνιο 
νόημα) μετά ποιμένων (επίγειο νόημα) 
δοξολογούσι Μάγοι δε (επίγειο νόημα) 
μετά αστέρος (επουράνιο νόημα) οδοιπο- 
ρούσι».
Ανάμεσα στους σημαντικότερους υμνο- 
γράφους αναφέρονται οι: Αθανάσιος ο 
Μέγας*, Κύριλλος ο Ιεροσολύμων*, Ε- 
φραίμ ο Σύρος*, Βασίλειος ο Μέγας*, 
Γρηγόριος ο Θεολόγος*, Αμβρόσιος ο 
Μεδιολάνων*, Ιωάννης ο Χρυσόστομος*, 
Σωφρόνιος ο Ιεροσολύμων*, Γεώργιος 
Πισίδης*, Ρωμανός ο Μελωδός*, Ανδρέας 
ο Κρήτης*, Ιωάννης ο Δαμασκηνός*, Κο
σμάς ο Μελωδός*, Θεόδωρος και Ανατό- 
λιος Στουδίτης*, Ιωσήφ ο Υμνογράφος*, 
Λέων ο Σοφός*, Κωνσταντίνος ο Πορφυ
ρογέννητος*, Κασσιανή η Μοναχή’ , Ιω
άννης ο Γλυκύς*, Ιωάννης Κουκουζέλης*, 
Ξένος ο Κορώνης*, Ιωάννης Κλαδάς* κ.ά. 
Επίσης μετά την Αλωση της Πόλης οι: 
Πέτρος ο Γλυκύς*, Νικόδημος Αγιορεί
της*, Μανουήλ Χρυσάφης*, Γεώργιος Ραι- 
δεστηνός*, Παναγιώτης Χαλάτζογλου*, Δα-
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νιήλ Πρωτοψάλτης*, Πέτρος ο Βυζάντιος*, 
Πέτρος ο Πελοποννήσιος* κ.ά.
Στην εποχή μας ο σπουδαιότερος Υμνο- 
γράφος είναι ο Μοναχός Γεράσιμος Μικρα- 
γιαννανίτης*(+1992).

Υμνογράφος.
Βλέπε λ. Υμνωδός.

Ύμνοι εναντίον των Αιρέσεων.

Π ροκειμένου να διασώσουν τους πι
στούς από το κύμα των αιρετικών, οι 

Πατέρες της Εκκλησίας συνέθεσαν διαφό
ρους ορθοδόξους ύμνους. Σημαντικότεροι 
από αυτούς που σώζονται είναι: α) «Μο
νογενής Υιός και Λόγος του Θεού»*, β) ο 
«Χερουβικός Ύμνος»*, γ) ο «Τρισάγιος 
Ύμνος»*, και δ) το «Σύμβολον της Πίστε- 
ως»*.

Υμνολογία.

Υ μνος εγκωμιαστικός, ωδή επαινετική.
(2) Μάθημα θεολογικό, που έχει ως 

αντικείμενό του τους ύμνους της Εκκλη
σίας.

Υμνολόγιον.

Β ιβλίο, το οποίο περιέχει εκκλησιαστι
κούς ύμνους.

Υμνολόγος.
Βλέπε λ. Υμνωδός.

Ύμνος.

Σ την βυζαντινή μουσική ύμνος είναι η 
σύνθεση ποίησης και μουσικής, με 

κεντρικό στοιχείο την εξύμνηση του Θεού 
ή των Αγίων. Ο ύμνος διακρίνεται από τον 
ψαλμό στο ότι στηρίζεται σε ποιητικό 
κείμενο, γραμμένο ειδικά για συγκεκριμέ
νη περίπτωση, χωρίς να είναι παρμένο από 
την Αγία Γ ραφή. Διαμορφωτής της χριστια
νικής υμνωδίας είναι ο Ρωμανός ο Μελω- 
δός*, του οποίου η ποίηση τοποθετείται 
δίπλα στους αρχαίους Έλληνες λυρικούς. 
Οι χριστιανικοί ύμνοι κατάγονται από τους

βιβλικούς ύμνους των Εβραίων, οι οποίοι 
είχαν ιδιαίτερη άνθηση.
Στους ύμνους με τη γενική έννοια της 
εξυμνήσεως των θεοτήτων, των ηρώων 
και των δυνάμεων της φύσεως περιλαμβά
νονται οι μαγικοί ύμνοι των πρωτογόνων 
λαών, οι ελληνικοί ύμνοι στον Απόλλωνα, 
στον Ήλιο, στη Νέμεση, οι κινεζικοί για τις 
θυσίες στον Κομφούκιο ή στους Αυτοκρα- 
τορικούς Προγόνους, οι ινδικοί κ.ά.
Στη Δυτική Εκκλησία αναφέρεται ως εκ
πρόσωπος του ύμνου ο Αγιος Αμβρόσιος*, 
ενώ η λογοτεχνία των ύμνων της πλου
τίστηκε αργότερα από τους ιδρυτές των 
μεγάλων «καθολικών» μοναχικών ταγμά
των.
Στη νεώτερη λογοτεχνία, ύμνος ονομάζε
ται η λυρική σύνθεση που εκφράζει κάποιο 
υψηλό αίσθημα θρησκευτικής, πατριωτικής 
ή κοινωνικής εμπνεύσεως.
Η γλώσσα των ύμνων είναι η «κοινή» 
ελληνιστική γλώσσα της Αγίας Γ ραφής και 
η «αττικίζουσα» γλώσσα των Πατέρων της 
Εκκλησίας, ορισμένοι από τους οποίους 
ήταν και υμνογράφοι.

Υμνωδία.

Υ μνος, λυρικό ποίημα. (2) Συλλογή 
εκκλησιαστικών ύμνων, δηλαδή βι

βλίο, το οποίο περιέχει εκκλησιαστικά 
άσματα (Ιερή Υμνωδία).

Υμνωδοί, Οι.
Βλέπε Χορωδία Συλλόγου «Οι Υμνωδοί». 

Υμνωδός.

Α υτός που συνθέτει ή ψάλλει ύμνους. Ο 
συνθέτης ύμνων ονομάστηκε μεταγε

νέστερα υμνογράφος ή υμνολόγος.

Υπακοή.

Τ ροπάριο, το οποίο ψαλλόταν ολόκλη
ρο από το χορό. Στη συνέχεια ο 

διάκονος εδιάβαζε ψαλμικούς στίχους, 
ενώ ο λαός, έπειτα από κάθε στίχο, έψαλ
λε το τελευταίο μέρος του τροπαρίου. Στο
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τέλος ο χορός επαναλάμβανε ολόκληρο το 
τροπάριο.
Τέτοιο τροπάριο είναι αυτό που ψάλλεται 
οτον Εσπερινό των Χριστουγέννων «Λαβών 
ετέχθης υπό το σπήλαιον...».
Αλλο παράδειγμα υπακοής έχουμε στο 

Συμπόσιο του Μεθοδίου Πατάρων*, όπου 
το εφύμνιο «Αγνεύω σοι και λαμπάδας 
φαεσφόρους κρατούσα, Νυμφίε, υπαντά- 
νω σοι» επαναλαμβάνεται στο τέλος κάθε 
μιας από τις 24 στροφές του ύμνου αυτού. 
Σήμερα ονομάζεται έτσι το τροπάριο που 
ψάλλεται ή διαβάζεται μετά την Π Ωδή του 
Κανόνος του Όρθρου.
(2) Από τον 4ον αιώνα βρίσκουμε στην 
Εκκλησία δύο κυρίως τρόπους ψαλμωδίας 
τον «κατ’ αντιφωνίαν» και τον «καθ' υπα- 
κοήν». Καθ' υπακοήν ήταν η ψαλμωδία κατά 
την οποίαν ο ψάλτης άρχιζε μόνος του ένα 
ψαλμό και τον τελείωνε ψάλλοντας όλος ο 
λαός. Βλέπε λ. Αντιφωνία.

Υπάτη, (ή Βαρεία).

Ο νομασία της περιοχής των βαρέων 
φθόγγων (Γα, Δι, Κε). Στην αρχαία 

μουσική, υπάτη (ενν. χορδή) ήταν η ύψιστη 
ή μέγιστη (ως προς το μήκος) χορδή, από 
τις τρεις που αποτελούσαν την ελληνική 
μουσική κλίμακα, αλλά η κατώτατη ως προς 
την οξύτητα του τόνου. Η μελωδία που 
εκτείνεται στους βαρείς φθόγγους ονομά
ζεται υπατοειδής. Οι άλλες δύο περιοχές 
είναι η νήτη* και η μέση*.
Σύμφωνα με άλλους συγγραφείς, υπάτη 
ονομάζεται η πρώτη (βαρύτερη) κλίμακα 
της τρις διαπασών*.

Υποβολαίων τετράχορδον.

Τ ο ψηλότερο τετράχορδο στο Σύστημα 
Τέλειον Μείζων και στο Σύστημα Τέ

λειον Αμετάβολον (Βλέπε λ. Σύστημα).

Υπερδιάζευξις.

Σ χηματίζεται όταν δύο τετράχορδα χω
ρίζονται από μια ογδόη, δηλ. ανάμεσα 

στο τετράχορδο υπατών και στο τετράχορ

δο υπερβολαίων.

Υπήχησις.
Το ίδιο με Υποφωνία*.

Υποδιάζευξις.

Σ χηματίζεται όταν δύο τετράχορδα χω
ρίζονται από μια ογδόη, δηλ. ανάμεσα 

στο τετράχορδο υπατών και στο τετράχορ
δο υπερβολαίων.

Υπορροή.

Σ ημείο ποσότητος, που κατεβάζει τη 
μελωδία κατά (Ι+Ι-)2 φθόγγους συνε

χώς. Η ονομασία οφείλεται στο ότι η 
μελωδία υπορρέει - ρέει προς τα κάτω. 
Είναι χαρακτήρας ουδέτερος, που δεν έχει 
δική του υπόσταση, αλλά εξαρτάται από τον 
προηγούμενο χαρακτήρα. Προ αυτής τίθεν
ται όλοι οι χαρακτήρες ποσότητος, εκτός 
από τα Κεντήματα και την Πεταστή, ενώ 
μετά από αυτήν τίθενται όλοι οι χαρακτή
ρες, ανεξαιρέτως.

Υποσκάζων διπλός χρόνος.
Βλέπε λ. Ρυθμός υποσκάζων.

Υποστάσεις άχρονοι.

Ο νομασία των σημείων ποιότητος, που 
οφείλεται στο ότι δεν έχουν χρονική 

διάρκεια.

Υποστάσεις έγχρονοι.

Ο νομασία των χρονικών σημείων, τα 
οποία δεν έχουν φωνή αλλά δείχνουν 

μόνον τη χρονική διάρκεια των φωνητικών 
(εμφώνων) χαρακτήρων.

Υποσυναφή.

Ο ρος που χρησιμοποιείται όταν ανάμε
σα σε δύο όμοια τετράχορδα υπάρχει 

διάστημα τετάρτης.

Υποφωνία.

Τ ρόπος με τον οποίο έψαλλαν στην 
αρχαία Χριστιανική Εκκλησία και τον
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οποίο περιγράφει ο Φίλων ο Ιουδαίος*. 
Εκτός από τον «κατά συμφωνίαν» τρόπο, 
ήταν και ο «καθ' υποφωνίαν» ή αλλιώς 
«υπάδειν», «υποψάλλειν» «υποψαλμός», 
«ακροτελευτάν» και «υπακούειν». Ένας 
δηλ. ψάλτης έψαλλε και οι λοιποί ένωναν 
τις φωνές τους στους τελευταίους μόνον 
στίχους. Και άλλοτε ο ψάλτης έψαλλε το 
ένα μέρος του στίχου και ο λαός τελείωνε 
το άλλο, άλλοτε ο ψάλτης έψαλλε ολό
κληρο το στίχο και ο λαός τον επανα
λάμβανε ή έψαλλε το Αμήν και άλλοτε 
πάλι ο ψάλτης έψαλλε τον ψαλμό και ο 
λαός, σε κάθε στίχο του, επαναλάμβανε 
ορισμένες λέξεις. Χρήση αυτού του τρό
που ψαλμωδίας γίνεται στην Αρμενική 
Εκκλησία. Η ψαλμωδία λεγόταν αντίφω- 
νος όταν οι ψάλλοντες αποτελούσαν δύο 
χορούς.
(Βλέπε λ. Αντίφωνον και Αντιφωνία). 
Μαρτυρίες για τη λεγάμενη Ύπήχηση' 
που σημαίνει επίσης Υποφωνία, μας δί
νουν δύο μεγάλοι Πατέρες της Εκκλη
σίας, ο Βασίλειος ο Μέγας* και ο Ιωάννης 
ο Χρυσόστομος*.

Υφαντής, Κωνσταντίνος. (Νεοχωράκιο Άρ- 
της, 1931 -) .

Ι εροψάλτης στον Μητροπολιτικό Ναό 
Αγίου Χαραλάμπους Πρεβέζης, ο ο

ποίος διδάχθηκε την βυζαντινή μουσική 
από τον Ιερέα του χωριού του, Φώτιο 
Γούσια και συμπλήρωσε τη μουσική του 
κατάρτιση παρακολουθώντας τους Αθ. Κα- 
ραμάνη*, Χαρ. Ταλιαδώρο* και ιδίως τον 
Αθ. Παναγιωτίδη* στη Θεσσαλονίκη. Έ 
ψαλλε περιστασιακώς στις περιοχές όπου 
υπηρετούσε ως αστυνομικός.

Υφαντής, Σπύρος.

Σ ύγχρονος Πρωτοψάλτης που υπηρέ
τησε στον Μητροπολιτικό Ναό Αιγίου. 

Διετέλεσε Καθηγητής στη Σχολή Βυζαντι
νής Μουσικής I. Μητροπόλεως Καλαβρύ
των και Αιγιαλείας.

Υφέν. (υπό + εν - κάτω από ένα).

Ν εώτερο σημείο της παρασημαντικής*, 
που ενώνει δύο φθόγγους του ίδιου 

τονικού ύψους δηλώνοντας ότι ο δεύτερος 
φθόγγος θα προστεθεί στην αξία του 
προηγουμένου χωρίς να επαναληφθεί,

Ύφεσις. (ρ. υφίημι - ρίχνω [από] κάτω, 
χαμηλώνω).

Σ ημείον αλλοιώσεως, που χρησιμο
ποιείται για τον προσωρινό χαμήλωμα 

ενός φθόγγου μέσα σε έναν ήχο. Ο 
φθόγγος αυτός «έλκεται» από κάποιον 
άλλο σταθερό φθόγγο (δεσπόζοντα) προς 

. τα κάτω. Η «Μουσική Επιτροπή* του 1881» 
ορίζει τις εξής υφέσεις: την απλή ύφεση 
(δύο κομμάτων), την μονόγραμμη (4 κομμά
των), την δίγραμμη (6 κομμάτων - ημιτό
νου), την τρίγραμμη (8 κομμάτων) και την 
τετράγραμμη (10 κομμάτων).

Υφεσοδίεσις.
Άλλη εκδοχή του όρου Σπάθη. Βλέπε λ. 
Χρόα.

Ύφος.

Ο ιδιάζων, «εσωτερικός» και εκφραστι
κός τρόπος με τον οποίον ψάλλεται 

κάθε ήχος.
Στην εκκλησιαστική μουσική, ύφος είναι ο 
διάφορος τρόπος της προφοράς και απαγ
γελίας των χαρακτήρων της ποσότητος και 
ποιότητος των ήχων. Από το ύφος προ
κύπτουν τα τρία Είδη της Εκκλησιαστικής 
μελοποΰας*: το Ειρμολογικόν*, το Στιχη- 
ραρικόν ή Στιχεραρικόν* και το Παπαδι- 
κόν*. Πέρα αυτών των βασικών Ειδών 
Ύφους διαμορφώθηκαν και άλλα ακόμη 
ύφη αποδόσεως των εκκλησιαστικών με- 
λουργημάτων, ανάλογα με την ψαλτική 
μουσική παράδοση περιοχών ή κέντρων 
της χριστιανικής πίστεως, όπως το «Κρη- 
τικό-επτανησιακό*», το «Αγιορείτικο*», το 
«Πατριαρχικό*» κ.ά.

Ο. ΤΟΛΙΚΑ: ΕΠΙΤΟΜΟ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ



Ύφος Αγιορείτικον.
Βλέπε λ. Αγιορείτικον Ύφος.

Ύφος Πατριαρχικόν.
Βλέπε λ. Πατριαρχικόν Ύφος.

Ύφος Δημοτικίζον.
Βλέπε λ. Δημοτικίζον Ύφος.

Ύφος Κερκυραϊκόν.
Βλέπε λ. Σχολή Κρητικο-Επτανησιακή 
(«Κερκυραϊκό σύστημα»).

Ύφος Κεφαλληνίακόν.
Βλέπε λ. Σχολή Κρητικο-Επτανησιακή 
(«Κεφαλληνιακό σύστημα»).

Ύφος «Κρητικο-Επτανησιακόν».
Βλέπε λ. Σχολή Κρητικο-Επτανησιακή.

Ύφος Κρητικόν.
Βλέπε λ. Σχολή Κρητικο-Επτανησιακή 
(«Κρητικό σύστημα»).

Υψηλή.

Σ ημείον ποσότητος, που ανεβάζει τη 
μελωδία κατά 4 φθόγγους (υπερβα- 

τώς). Τίθεται πάντοτε πάνω σε Ολίγον ή 
Πεταστή.

Υψίφωνος.
Βλέπε λ. Φωναί, Έκταση φωνών.

Ύψος.

Ε να από τα τρία γνωρίσματα των μου
σικών φθόγγων (τα άλλα δύο είναι η 

Έντασις* και η Χροιά’ ), που αναφέρεται 
στην ιδιότητα της οξύτητας ή βαρύτητας 
του φθόγγου. Το ύψος του φθόγγου καθο
ρίζεται από τη συχνότητά του, δηλαδή τον 
αριθμό των κραδασμών στο δευτερόλεπτο.



Ανωθεν οι ΠροφήταΓ (απόσπασμα). Προκαταρκτική μελέτη της Αμαλίας Παρασκευοπούλου, από το
Ναΐδριο της Παλαιοπαναγιάς (Κοίμηση Θεοτόκου) Παιανίας.



Φάθιος Μάριος Βικτωρίνος (ο Ιερομάρτυς).
(4ος αι.).

Ε πίσκοπος Παταβίου (σημερ. Πάντοβα) 
στην Άνω Παννονία, δίπλα στον πο

ταμό Δράβο. Έγραψε συγγράμματα εναν
τίον των αιρέσεων, υπομνήματα στις θείες 
Γραφές και λαμπρούς ύμνους.

Φαράσογλου, Σεραφείμ. (Κωνσταντινούπο
λη, 1938 - ) .

Π ρωτοπρεσβύτερος. Μετά την αποφοί
τησή του από τη Μεγάλη του Γένους 

Σχολή*, σπούδασε στη Θεολογική Σχολή 
της Χάλκης και συνέχισε στη Θεολογική 
Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, διακό- 
πτοντας τις σπουδές του στο 4ο έτος. 
Λάτρης της βυζαντινής μουσικής, μαθήτευ- 
σε κοντά στους Άρχοντες Πρωτοψάλτες 
του Πατριαρχικού Ναού Κωνστ. Πρίγγο*, 
Θρασ. Στανίτσα* και Βασ. Νικολάίδη* και σε 
άλλους διδασκάλους. Μέχρι το 1962, που 
χειροτονήθηκε Διάκονος, υπηρέτησε ως 
Ιεροψάλτης σε διαφόρους ναούς. Το 1974 
χειροτονήθηκε Πρεσβύτερος από το Μη
τροπολίτη Σουηδίας Παύλο. Από το 1983 
ασχολείται με τη συλλογή και παρουσίαση 
διαφανειών, με συνοδεία μουσικής και 
απαγγελίας, επί διαφόρων εκκλησιαστικών 
θεμάτων. Κατά τα έτη 1988 και 1989 
δημοσίευσε στο επίσημο Περιοδικό της 
Εκκλησίας της Ελλάδος, «Ο Εφημέριος»,

σειρά μελετών με τίτλο «Από την τάξη και 
ψαλμωδία στον Πατριαρχικό Ναό Κωνσταν
τινουπόλεως». Από το 1987 είναι Προϊστά
μενος του I. Ναού Π. Ταξιαρχών της I. 
Μητροπόλεως Περιστεριού, όπου διοργά- 
νωσε κατ' επανάληψη συναυλίες βυζαντι
νής μουσικής, με τη Χορωδία των «Υμνω- 
δών» υπό τη διεύθυνση του Δημ. Ιωαννίδη* 
και τη Χορωδία του Συλλόγου Μουσικοφί- 
λων Κωνσταντινουπολιτών, υπό τη διεύ
θυνση του Δημοσθ. Παϊκοπούλου*, ενώ ο 
ίδιος ήταν ο κύριος ομιλητής, με θέματα τη 
βυζαντινή μουσική και το ύφος της.

Φαρλέκας, Εμμανουήλ. ( ; - 1959).

Π ρωτονοτάριος της Αρχιεπισκοπής Α
θηνών, άριστος μουσικός και συγγρα

φέας. Έγραψε Τριώδιο, Μεγάλη Εβδομά
δα, Πεντηκοστάριο, Ακάθιστο Ύμνο, Ανοι- 
ξαντάρια κ.ά. Υπήρξε Καθηγητής του 
Ωδείου Αθηνών.

Φελώνης, Ματθαίος. (Γιαννόπουλοι Βάλτου 
Αιτωλοακαρνανίας, 1930 - ).

Π ρωτοψάλτης στον I. Ναό Κοιμήσεως 
της Θεοτόκου, που σπούδασε βυζαν

τινή μουσική στο Ωδείο Αλίμου (τάξη Μ. 
Χατζημάρκου*). Ασχολήθηκε με το παρα
δοσιακό τραγούδι και γραμμοφώνησε πολ
λούς δίσκους (ODEON), ενώ επανειλημμέ- 
νως ακούοθηκε από την Ελληνική Ράδιο-
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φωνία. Έχει γράψει σε διάφορα περιοδικά 
και εφημερίδες άρθρα με χριστιανικά και 
κοινωνικά θέματα. Συμμετείχε στη Χορωδία 
του Θρ. Στανίτσα* και σήμερα είναι μέλος 
της Βυζαντινής Χορωδίας Αθηνών (του Γ. 
Τσατσαρώνη*). Γεν. Γραμματέας στον Πα
νελλήνιο Σύνδεσμο Παναγίου Τάφου και 
Μέλος της Αεροπορικής Ακαδημίας Ελλά
δος. Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Αθηνών και Υποστράτηγος 
ε.α. της Ελληνικής Αστυνομίας.

Φερώνας, Αθανάσιος.

Σ ύγχρονος Πρωτοψάλτης του I. Ναού 
Αγίου Ιωάννου Καλλιθέας Αίγιου. 

π.σ.δ.α.

ΦήμΠ.

Η επευφημία που ψάλλεται στην εκκλη
σία υπέρ του Αρχιερέως. Ένα είδος 

πολυχρονισμού*. Η φήμη περιέχει το όνομα 
του ευφημουμένου Αρχιερέως και τον 
τίτλο του, δηλαδή τις περιοχές που εξου
σιάζει. Ψάλλεται στη Θ. Λειτουργία, μεταξύ 
του Τρισάγιου Ύμνου και του Αποστόλου, 
αλλά και σε άλλες εκδηλώσεις.

Φθόγγοι άκροι.

Ο ι ακραίοι φθόγγοι ενός τετραχόρδου.
Π.χ. στο τετράχορδο Πα Βου Γα Δι, 

άκροι φθόγοι είναι το Πα και ο Δι.

Φθόγγοι βαρείς.

Ο νομασία των τεσσάρων πρώτων 
φθόγγων της κλίμακας. Π.χ. στην 

κλίμακα Πα βαρείς είναι οι φθόγγοι από 
Πα έως Δι.

Φθόγγοι βραχείς.

Ε ίναι οι φθόγγοι οι οποίοι ξοδεύουν 
ένα χρόνο ή κλάσμα του χρόνου.

Φθόγγοι δεσπόζοντες.
Βλέπε λ. Δεσπόζοντες φθόγγοι.

Φθόγγοι διάφωνοι.

Κ ατά τον Χρύσανθο Προύσσης*, διά
φωνοι είναι δύο φθόγγοι, όταν προ- 

φέρονται μεν συγχρόνως, αλλά ούτε το 
μέλος του βαρυτέρου είναι το αυτό με το 
του οξυτέρου, ούτε το μέλος του οξυτέρου 
είναι το αυτό με το του βαρυτέρου. Προ- 
φερόμενοι δηλ. μαζί δεν εμφανίζουν καμ- 
μία κράση μεταξύ τους (Πα Βου).

Φθόγγοι εμμελείς.

Ο ι μουσικοί φθόγγοι τους οποίους 
χρησιμοποιεί ο άνθρωπος στο άσμα 

και τους οποίους εξετάζει η μουσική 
επιστήμη.

Φθόγγοι μακροί.

Ε ίναι οι φθόγγοι οι οποίοι ξοδεύουν 
περισσότερο από ένα χρόνο.

Φθόγγοι μεσοειδείς.

Ο ι μεσαίοι φθόγγοι της δις διαπασών 
κλίμακας (από ζω έως Κε), η ονομα

σία των οποίων οφείλεται στην ενδιάμεση 
θέση τους. Βλέπε λ. Μέση (2).

Φθόγγοι μέσοι.

Ο ι μεσαίοι φθόγγοι ενός τετραχόρδου.
Π.χ. στο τετράχορδο Πα Βου Γα Δι, 

μέσοι φθόγγοι είναι ο Βου και ο Γα.

Φθόγγοι μουσικοί.

Σ την βυζαντινή μουσική, οι φωνές ή οι 
ήχοι, που παράγονται από τον ανθρώ

πινο λάρυγγα. Από αυτούς, άλλοι χρησιμο
ποιούνται για την προφορά γραμμάτων και 
λέξεων (πεζοί) και άλλοι για το άσμα 
(εμμελείς).

Φθόγγοι νητοειδείς.

Ο ι υψηλότεροι από τους φθόγγους της 
δις διαπασών κλίμακας (από Ζω έως 

ΔΓ), η ονομασία των οποίων οφείλεται στο 
ότι κατέχουν την «νήτην» ή «νεάτην» 
(εσχάτη θέση). Βλέπε λ. Νήτη.

Ο TOMKA: ΕΠΙΤΟΜΟΈΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
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Φθόγγοι ομόφωνοι.

Κ ατά τον Χρύσανθο Προύσσης*, ομό
φωνοι είναι δύο φθόγγοι, οι οποίοι, 

προφερόμενοι μαζί, δεν διαφέρουν ούτε 
κατά την οξύτητα ούτε κατά την βαρύτητα.

Φθόγγοι οξείς.

Ο νομασία των τεσσάρων τελευταίων 
φθόγγων της κλίμακας. Π.χ. στην 

κλίμακα Πα οξείς είναι οι φθόγγοι από Κε 
έως Πα '.

Φθόγγοι παράφωνοι.

Κ ατά τον Χρύσανθο Προύσσης*, δύο 
φθόγγοι είναι παράφωνοι, όταν είναι 

κάτι μεταξύ συμφώνου και διαφώνου, ενώ 
στην κρούση φαίνονται σύμφωνοι (νη -

6
Βου).

Φθόγγοι πεζοί.

Ο ι φθόγγοι τους οποίους χρησιμοποιεί 
ο άνθρωπος για την προφορά γραμ

μάτων και λέξεων.

Φθόγγοι σύμφωνοι.

Κ ατά τον Χρύσανθο Προύσσης*, δύο 
φθόγγοι είναι σύμφωνοι, όταν και 

προφέρονται συγχρόνως, και το μέλος 
τους είναι το ίδιο, δηλ. το μέλος του 
βαρυτέρου φθόγγου είναι το ίδιο με το 
μέλος του οξυτέρου και το μέλος του 
οξυτέρου είναι το ίδιο με το του βαρυτέ
ρου (Πα - Πα ').

Φθόγγοι υπατοειδείς.

Ο ι βαρύτεροι από τους φθόγγους της 
δις διαπασών κλίμακας (δι, κε), που 

ονομάζονται έτσι επειδή κατέχουν την 
«υπάτην» θέση στην κλίμακα. Στην πραγμα
τικότητα, η θέση των φθόγγων αυτών είναι 
η κατωτάτη και ο χαρακτηρισμός τους ως 
υπατοειδών, προήλθε από τα έγχορδα 
όργανα, τα οποία εκρατούντο όρθια πάνω 
στα γόνατα, έτσι ώστε οι χαμηλότεροι 
(βαρύτεροι) φθόγγοι βρίσκονταν στο ανώ

τατο μέρος του οργάνου και οι ψηλότεροι 
(οξύτεροι) στο κατώτερο. Βλέπε λ. Υπάτη.

Φθόγγοι υπερβάσιμοι.
Βλέπε λ. Δεσπόζοντες φθόγγοι.

Φθόγγος.

Η χος, φωνή. Στη μουσική, ο ήχος με 
καθορισμένο ύψος που παράγεται 

από φωνή ή οποιοδήποτε μουσικό όργανο.

Φθόγγος υψηλός:
Βλέπε λ. Κλίμαξ.

Φθόγγων γνωρίσματα.

Κ άθε μουσικός φθόγγος έχει τρία 
γνωρίσματα, τα οποία τον χαρακτηρί

ζουν: το Ύψος*, την Ένταση* και τη 
Χροιά*.

Φθοραί.

Τ α σημεία τα οποία αλλοιώνουν το 
μέλος (μόνιμα σημεία αλλοιώσεως) 

και αντιστοιχούν με τον Οπλισμό της 
δυτικής μουσικής. Λέγονται φθορές, διότι 
«φθείρουν» το υφιστάμενο Γένος του ήχου 
και επιβάλλουν το δικό τους Γένος.
Οι φθορές διαφέρουν από τις υφέσεις και 
τις διέσεις ως προς το ότι εκείνες μετα
βάλλουν ένα μόνο φθόγγο και γι' αυτό δεν 
συνιστούν ιδιαίτερη κλίμακα, ενώ οι φθο
ρές μεταβάλλουν ολόκληρη την κλίμακα 
και επομένως συνιστούν ορισμένο μέλος 
(διατονικό, χρωματικό ή εναρμόνιο).
Οι φθορές είναι συνολικά δεκατρείς: οκτώ 
Διατονικού Γένους, τέσσερις Χρωματικού 
Γένους και μια Εναρμονίου Γένους. (Βλέπε 
σχετ. πίνακα Επιμέτρου σελ. 460)

Φιλανθίδης, Πέτρος. (19ος αι ).

Λ όγιος και μουσικός, από την Πάνορμο 
επαρχίας Κυζίκου, μαθητής του Ιω- 

άννου του Βυζαντίου* και του Ιωάννου 
Καβάδα*. Γνώστης της αραβοπερσικής 
μουσικής, δημοσίευσε πολλά μουσικά συγ
γράμματα σε εφημερίδες και περιοδικά και
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δημιούργησε συλλογή από 300 βυζαντινά 
άσματα και άλλα έντεχνα μελουργήματα.

Φιλάρετος ο Μοναχός.

Σ ύγχρονος Μοναχός στη Μονή Φιλόθε
ου Αγίου Όρους, που διετέλεσε Πρω

τοψάλτης στον I. Ναό Αγίας Βαρβάρας 
Πατρών. Διδάχθηκε την βυζαντινή μουσική 
από τον Δ. Μήτρου* και βοηθήθηκε, όπως ο 
ίδιος αναφέρει, από τον Μαν. Χατζημάρκο*.

Φιλαρμονική Εταιρεία Κέρκυρας.

Κ ορυφαίο καλλιτεχνικό Ίδρυμα του 
19ου αιώνα με μακρά και σοβαρή 

προσφορά στη μουσική παιδεία και γενικό
τερα στην καλλιέργεια και εξέλιξη της 
ελληνικής μουσικής. Ιδρύθηκε στις 12 
Σεπτεμβρίου 1840, «υπό την προστασίαν 
της Υπεραγίας Θεοτόκου και Θαυματουρ
γού Αγίου Σπυρίδωνος, Προστάτου της 
Νήσου» με ισόβιο «επί τιμή» Πρόεδρο και 
Καθηγητή της αρμονίας, της συμφωνίας και 
της μουσικής σύνθεσης τον Νικόλαο Μάντζα- 
ρ ο \ ο οποίος συνέλαβε και το όραμα της 
μετατροπής της Εταιρείας σε Ακαδημία. 
Στις πρώτες, κατά την καταστατική τάξη, 
Σχολές της Εταιρείας περιλαμβάνονταν και 
η «Σχολή Θρησκευτικής Ορθοδόξου Χορω
δίας»*.

Φιλαρμονική Σχολή Κεφαλλονιάς.
Βλέπε λ. Σχολή Κεφαλλονιάς, Φιλαρμονική.

Φιλιππακόπουλος, Σπύρος.

Σ ύγχρονος Ιεροψάλτης I. Ναού Αγίων 
Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης Liver

pool Σύδνεϋ (Αυστραλίας), μαθητής του 
Αντ. Αριστοδήμου*, π.σ.δ.α.

Φιλιππίδης, Ιωάννης. (19ος - 20ός αι.).

Α ναφέρεται (1888) ως Πρωτοψάλτης 
στον I. Ναό Αγίας Κυριακής Κοντο- 

σκαλίόυ (Κωνσταντινούπολη), π.σ.δ.α.

Φιλόθεος

Φιλιππόπουλος, Αθανάσιος. (Κέρτεζη Κα
λαβρύτων, 1939 - ).

Κ αθηγητής της βυζαντινής μουσικής, ο 
οποίος σπούδασε στο «Πατράίκό Ω

δείο», από όπου έλαβε πτυχίο βυζαντινής 
μουσικής, (1967) και στο Ωδείο «Αρίων» 
Αθηνών, από όπου έλαβε το δίπλωμα 
(1977). Είναι επίσης πτυχιούχος του Παν- 
τείου Πανεπιστημίου (1971). Στο διάστημα 
1967-1973 ήταν Πρωτοψάλτης στο Μητρο- 
πολιτικό Ναό Πατρών και από τότε ψάλλει 
περιοδικά σε διαφόρους ναούς. Δίδαξε 
βυζαντινή μουσική στα Ωδεία «Αρίων» και 
«Αχαϊκόν» (Ωδείο Πατρών, 1976-1986) και 
σε τμήματα της ΝΕΛΕ Αργοστολιού (1983
1985). Υπήρξε ιδρυτικό μέλος της Σχολής 
Βυζαντινής Μουσικής στα Ωδεία «Αχαϊκόν» 
και «Μότσαρτ». Έκτοτε ασχολείται με τη 
μελέτη της βυζαντινής μουσικής και τη 
μελοποίηση.

Φιλίππου, Αρεστής. (20ός αι.)

Μ ουσικός και Πρωτοψάλτης I. Ναού 
Αγίου Μέμνονος Βαρωσίων (Κύ

προς). π.σ.δ.α.

Φιλίππου, Λουκάς. (20ός αι.).

Μ ουσικός και Πρωτοψάλτης I. Ναού 
Αγίου Σάββα Λευκωσίας, π.σ.δ.α.

Φιλόθεος ο Κόκκινος, (τέλος 13ου αι. - 
1379).

Π ατριάρχης Κω νσταντινουπόλεως 
(1353-1354 και 1364-1376) - αρχικά 

Μητροπολίτης Ηράκλειας - Θεολόγος και 
συγγραφέας. Μαθήτευσε κοντά στον Θωμά 
τον Μάγιστρο* και έγινε Μοναχός, πρώτα 
στο Σινά και μετά στη Μεγίστη Λαύρα του 
Αγίου Όρους. Πολυγραφότατος, έγραψε 
έργα αντιρρητικά, αγιολογικά (βίοι και 
εγκώμια αγίων), ερμηνευτικά, λειτουργικά 
και κανονικά. Από τα ποιητικά του έργα 
γνωστές είναι οι ακολουθίες στη μνήμη των 
Πατέρων της Δ' εν Χαλκηδόνι Οικουμενι
κής Συνόδου και στον Αγιο Γρηγόριο τον 
Παλαμά* (του οποίου υπήρξε μαθητής).
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Υπάρχει μαρτυρία ότι μετά το θάνατό του 
θεωρήθηκε Αγιος, αλλά δεν σώθηκαν 
επίσημα τεκμήρια εορτασμού της μνήμης 
του.

Φιλόμουσος.

Φ ίλος της μουσικής, των Μουσών και 
γενικότερα των τεχνών.

Φιλόξενης, Κυριάκός. ( ; - 1880).

Ι ερέας και μουσικός από την Μαγνησία 
της Εφέσου, ο οποίος κληρονόμησε 

αρκετά φιλολογικά και μουσικά χειρόγρα
φα του Αθανασίου του Σελεύκειας. Το 1859 
εξέδωσε Θ εωρητικόν Στοιχειώδες της 
Μουσικής, αντιγράφοντας τα περισσότερα 
από το Θεωρητικό του Χρύσανθου Προύσ- 
σης*. Επίσης εξέδωσε Λεξικό της ελληνι
κής εκκλησιαστικής μουσικής (από το A 
έως το Μ) και το 1870 έγραψε Λεξικό των 
Εβραίων μουσικών, των αρχαίων Ελλήνων 
και ορισμένων Ευρωπαίων και Βυζαντινών 
μουσικών.

Φίλων ο Ιουδαίος (ο Αλεξανδρεύς). (Αλε
ξάνδρεια περ. 25 π.Χ - 50 μ.Χ.).

Φ ιλόσοφος ο οποίος έγραψε πάμπολλα 
έργα, που σχεδόν όλα αναφέρονται 

στην ερμηνεία των κειμένων της Παλαιός 
Διαθήκης. Το βασικό χαρακτηριστικό της 
σκέψης του, βρίσκεται στην προσπάθεια να 
ενώσει την ιουδαϊκή θεολογία με την 
ελληνική φιλοσοφία. Η φιλοσοφία του και 
ιδιαίτερα η θεωρία του περί Λόγου, επέ
δρασε βαθύτατα στη χριστιανική σκέψη. Σε 
πλείστες περιπτώσεις, ο Φίλων; μας παρέ
χει ιστορικές και αξιολογικές μαρτυρίες 
σχετιζόμενες με τον τρόπο και τους τύ
πους της ψαλμωδίας των πιστών κατά τους 
πρωτοχριστιανικούς χρόνους.

Φιρφιρής, Διονύσιος. (1912-1990).

0 «Διακο-Διονύσιος», κατά κόσμον Δη- 
μήτριος Κούκος, γεννήθηκε στη Με

γάλη Παναγία Χαλκιδικής. Το 1920 (οκτώ 
ετών) πήγε στο Αγιον Όρος, στην αρχή

στο Βατοπεδινό Κονάκι, όπου εργαζόταν ο 
πατέρας του, μέχρι που αποφάσισε να 
μείνει για πάντα κοντά στο θείο του, 
Χαράλαμπο Φιρφιρή, Ιεροψάλτη, στο «Κε- 
λίον» του Προφήτου Ηλιού. το όνομα 
Φιρφιρής το έλαβε κατά διαδοχήν από 
τους παλαιότερους γεροντάδες του Κε
λιού. Επιδόθηκε στην καλλιέργεια της 
ψαλτικής έκφρασης κοντά σε πολλούς 
δασκάλους, εκτός από το θείο του, απο
κτώντας γρήγορα το προσωπικό του ύφος. 
Ακολούθησε μια μεγάλη περίοδος κατά την 
οποία έψαλλε στον I. Ναό του Πρωτάτου, 
ενώ η παρουσία του στις πανηγύρεις των I. 
μονών ήταν τακτική. Πολλοί έχουν εκφρα
στεί εγκωμιαστικά για τον τρόπο που 
έψαλλε, ανάμεσα στους οποίους και ο Αλ. 
Παπαδιαμάντης*. Ο Φιρφιρής μαγνητοφώ
νησε με τη βοήθεια ιεροψαλτών μια σειρά 
από κασσέτες σε διάφορα μαθήματα από 
την Αγιορείτικη παράδοση. Επίσης μελο
ποίησε τροπάρια του Γερ. Μικραγιαννανί- 
του*.

Φισέκης, Αλέξανδρος. (20ός αι.).

Π ρωτοψάλτης που υπηρέτησε στον I.
Ναό Αγίου Νείλου Πειραιώς κ.α. 

Μέλος της Χορωδίας του Θρ. Στανίτσα* 
και άλλων χορωδιών.

Φλαγγής, Κωνσταντίνος. (16ος ; αι ).

Ι ερέας και μουσικός, κατά πάσα πιθανό
τητα Κύπριος, ο οποίος στο υπ' αριθμ. 

240 χειρόγραφο της Μονής Λειμώνος της 
Λέσβου, τύπου Ανθολογίου, αναφέρεται 
ως ο συνθέτης της δεύτερης σειράς των 
Κοινωνικών ύμνων.

Φλογέρα. (Αυλός).

Π νευστό μουσικό όργανο της κατηγο
ρίας των αεροφώνων* οργάνων, του 

οποίου η παρουσία τεκμηριώνεται από τους 
πρώτους βυζαντινούς χρόνους (βυζαντινή 
και μεταβυζαντινή εικονογραφία και αγιο
γραφία).
Η φλογέρα των βυζαντινών χρόνων είχε
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διάφορες διαστάσεις (μακριές ή κοντές 
φλογέρες) και κατασκευαζόταν από διάφο
ρα υλικά (ξύλο, καλάμι, μέταλλο, κόκκαλο). 
Ήταν ένας κυλινδρικός ή ελαφρά κωνικός 
σωλήνας, ανοιχτός στα δυό του άκρα, και 
έφερε στο μισό περίπου σώμα του και σε 
μια ευθεία γραμμή τρύπες για τα δάχτυλα. 
Παιζόταν είτε σε πλάγια θέση, σε σχέση με 
το στόμα του αυλητού (και λεγόταν φλογέ
ρα) είτε ίσια (και ονομαζόταν σουραύλι).
Σε παλαιές εκκλησίες, στις μονές του 
Αγίου Όρους, στα Μετέωρα, στις μετέπει- 
τα εικονογραφημένες εκκλησίες (18ου αι.), 
καθώς και σε εικονογραφημένα βυζαντινά 
χειρόγραφα, συναντάμε τη φλογέρα σε 
παραστάσεις της Γεννήσεως του Χριστού. 
Σε εικονογραφημένα επίσης χειρόγραφα 
συναντάμε τρία ακόμα όργανα: τον 
πλαγίαυλο, τον πολυκάλαμο αυλό (ή σύ
ριγγα του Πανόι? ) και τον διπλό αυλό. Τα 
δύο πρώτα, αν και παίζονταν στους βυζαν
τινούς χρόνους, δεν χρησιμοποιούνται 
σήμερα στην Ελλάδα, ενώ το τελευταίο 
παίζεται ακόμη, όλο όμως και πιο σπάνια.

Φλωρόπουλος, Χαράλαμπος. ( ;  - 1883).

Μ ελουργός από τη Σμύρνη, μαθητής 
του Νικολάου Γεωργίου’ , και Πρω

τοψάλτης της Μητροπόλεως Αθηνών. Ανά
μεσα στα εκκλησιαστικά άσματα, εμέλισε 
και πολυχρονισμό, που εψάλλετο στους 
περισσότερους ναούς της Ελλάδος.

Φόρτιος, Αλέξανδρος. (Κέρκυρα, 16ος αι ).

Ε πιφανής μελουργός, που συνέθεσε 
κανόνες και ακολουθίες αγίων, π.σ.δ.

Φορτωμάς, Παύλος.

Σ ύγχρονος Πρωτοψάλτης, που έψαλλε 
σε αρκετούς ναούς, όπως στην Ευαγ

γελίστρια Ν. Λιοσίων και στην Αγία Σοφία 
Ν. Ψυχικού. Μαθητής του Θεοδ. Γεωργιά- 
δου* και πτυχιούχος βυζαντινής μουσικής 
του Ωδείου Αλίμου (τάξη Μαν. Χατζημάρ- 
κου)*. Ίδρυσε δική του Χορωδία και συ- 
νεργάσθηκε στενά με τον Θρ. Στανίτσα*.

Φούντάς, Παναγιώτης.

Σ ύγχρονος Πρωτοψάλτης, πτυχιούχος 
βυζαντινής μουσικής και μέλος Δ.Σ. 

του Συνδέσμου Ιεροψαλτών Νομού Λακω
νίας «Θρασύβουλος Στανίτσας».

Φουντουλάκης, Ιωάννης. (Καμπανός Σέλι
νου Χανίων, 1943 - ).

Π ρωτοψάλτης στον I. Ναό Αγίας Ειρή
νης Χρυσοβαλάντου Χανίων, από το 

1986, με προϋπηρεσία στον I. Ναό Αγίου 
Ιωάννου Χανίων (1983-1985). Καθηγητής 
Θεολόγος, διδάχθηκε την βυζαντινή μου
σική στην Εκκλησιαστική Σχολή Κρήτης 
(Χανιά) από τον Νικ. Δασκαλάκη*.

Φουρναράκης, Εμμανουήλ. (Τσικαλαριά 
Κυδωνιάς Χανίων, 1933 - ).

Π ρωτοψάλτης, που υπηρέτησε στους I.
Ναούς Κοιμήσεως της Θεοτόκου Τσι- 

καλαριών (1949-1955), Αγίου Νικολάου 
Σούδας (1956-1968) και Ευαγγελίστριας 
Χανίων (1968-1987). Απόφοιτος της Εκκλη
σιαστικής Σχολής Κρήτης (Χανιά) διδάχθη
κε την βυζαντινή μουσική από τον Νικ. 
Δασκαλάκη*.

Φραγγούλης, Ηλίας. (Ρόδος, 1929 -).

Ι εροψάλτης στον I. Ναό Αγίου Γεωργίου 
Thebarton Σύδνεϋ (Αυστραλίας) και δά

σκαλος βυζαντινής μουσικής, ο οποίος 
διδάσκει σε παιδιά της νεολαίας της I. 
Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας. Έλαβε τα 
πρώτα μαθήματα βυζαντινής μουσικής από 
τον Ιω. Καστρανή* στη Ρόδο, το 1944 πήρε 
το πτυχίο του από τη Σχολή Βυζαντινής 
Μουσικής Ρόδου και το 1945 διαδέχθηκε το 
δάσκαλό του στον I. Ναό Αγίων Αναργύρων 
Ρόδου. Κατά την περίοδο της στρατιωτικής 
του θητείας υπηρέτησε στον I. Ναό Αγίου 
Γεωργίου Γιαννιτσών και αργότερα στον 
Μητροπολοτικό Ναό της Ρόδου, μέχρι το 
1955 που μετανάστευσε στην Αυστραλία.

Φραγκάκος Ιωήλ. (Νίκαια Πειραιώς, 1949-).

Α ρχιμανδρίτης, Υμνογράφος. Σπούδα
σε θεολογία στο Πανεπιστήμιο Αθη-
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νών (απόφ. 1972). Χειροτονήθηκε Διάκονος 
το 1975 και Πρεσβύτερος το 1979. Έγραψε 
ακολουθίες πολλών αγίων, παρακλητικούς 
κανόνες, βίους αγίων κ.ά.

Φραγκαναστάσης, Ιωάννης. (Κατοχή Μεσο
λογγίου, 1929 - ).

Π ρωτοψάλτης, Χοράρχης και μουσικο
διδάσκαλος, ο οποίος μαθήτευσε 

κοντά στους Βασ. Καρατζογιάννη*, Κωνοτ. 
Τίγκα* και Νικ. Τσιμπούκη*. Ως Πρωτοψάλ
της υπηρέτησε στο Αγρίνιο, στο Αιτωλικό, 
ατο Μεσολόγγι, οτην Αθήνα, στο Πατριαρ
χείο Ιεροσολύμων (1967) και τελευταία 
οτον I. Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών Αί
γιου (έως το 1990). Έχει δώσει πολλές 
συναυλίες.

Φραγκεσκίδης, Παύλος. (1890-1957).

Κ ύπριος Πρωτοψάλτης και Καθηγητής 
βυζαντινής μουσικής, μαθητής του Κλ. 

Μεοολογγίτη*. Εργάστηκε ως Πρωτοψάλ
της στον I. Ναό Σωτήρος Λάρνακος (19ΙΟ
Ι 918) και ως Καθηγητής στο Παγκύπριο 
Ιεροδιδασκαλείο Λάρνακος. Στη συνέχεια 
εκλήθη από τον Πατριάρχη Αλεξανδρείας 
οτην Αίγυπτο, όπου έψαλλε για πολλά 
χρόνια οε διαφόρους ναούς του Κάιρου 
και της Αλεξανδρείας. Τα τελευταία του 
χρόνια έζησε στη Λευκωσία, εκτελώντας 
χρέη Πρωτοψάλτου στον I. Ναό Αγίου 
Σάββα (1939-1952).

Φραγκιάς, Βασίλειος. (Φραγκάτα Κεφαλλη
νίας, 1940 - ).

Π ρωτοψάλτης στον I. Ναό Αγίου Γερα
σίμου Κεφαλληνίας, πολιούχου και 

προστάτου της νήσου. Δάσκαλός του στη 
βυζαντινή μουσική ο Ιερέας Σάββας Χατζη- 
μιχάλης*. Ιδιαίτερα καλλίφωνος, συμμετέ
χει σε πολλές αργοστολιώτικες χορωδίες, 
τραγουδώντας επτανησιακά τραγούδια, 
καντάδες, αριέτες κ.ά.

Φραντζέπης, Γεώργιος. (20ός αι ).

Ι εροψάλτης, μαθητής του Θεοδ. Γεωρ- 
γιάδου* και Μέλος του «Τριακονταμε-

λούς Βυζαντινού Εκκλησιαστικού Χορού 
Κωνσταντινουπόλεως», π.σ.δ.α.

Φροντιστήριον Βυζαντινής Εκκλησιαστικής 
Μουσικής.

Ι δρύθηκε τον Ιανουάριο 1957 από τον 
«Σύλλογο Φίλων Βυζαντινής Μουσι

κής»* και στεγάστηκε στο Ίδρυμα «Τρεις 
Ιεράρχες» της οδού Μενάνδρου των Αθη
νών. Σκοπός του Φροντιστηρίου είναι η 
δωρεάν διδασκαλία της βυζαντινής μουσι
κής. Δίδαξαν σ' αυτό ο Θεόδ. Χατζηθεοδώ- 
ρου*, ο Αρχιμ. Τσούμαρης", ο Ν. Σαλτάρης* 
κ.ά. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Φροντιστή
ριο ενισχύθηκε στην αρχή οικονομικά από 
τον Καθηγητή I. Μαλαθούρα και λειτούργη
σε με 120 μαθητές. Εξακολουθεί δε την 
μουσικοπαιδαγωγική του δραστηριότητα με 
τετρατάξιο διδασκαλικό πρόγραμμα, στο 
οποίο διδάσκουν τα μαθήματα της θεω
ρίας, της παραλλαγής, των ασκήσεων, του 
μέλους και της μορφολογίας οι Γεώργιος 
Τσατοαρώνης* και Φώτιος Κετσετζής*. Τα 
εκπαιδευτικά αποτελέσματα της λειτουρ
γίας του Φροντιστηρίου εμφανίζονται τα- 
κτικώς σε δημόσιες μαθητικές επιδείξεις.

Φροντιστήριον Βυζαντινής Μουσικής «Ά 
γιος Δημήτριος».

Ι δρύθηκε το 1950, με πρωτεργάτες την 
τότε διοίκηση του Συλλόγου Ιεροψαλ

τών Θεσσαλονίκης «Ιωάννης ο Δαμασκη
νός», και λειτούργησε στο πλαίσιο των 
δραστηριοτήτων του Συλλόγου μέχρι το 
1970, που ο Σύλλογος ίδρυσε τη Σχολή 
Βυζαντινής Μουσικής της I. Μητροπόλεως 
Θεσσαλονίκης. Από το Φροντιστήριο απο
φοίτησαν πολλοί Ιεροψάλτες της Θεσσα
λονίκης και των επαρχιών.

Φροντιστήριον Βυζαντινής Μουσικής Συλ
λόγου «Οι Υμνωδοί».

Τ μήμα του Συλλόγου «Οι Υμνωδοί», 
όπου διδάσκει ο Δημ. Ιωαννίδης*. Τα 

μαθήματα στο Φροντιστήριο παρέχονται 
δωρεάν.
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Φυτανίδης, Αχιλλεύς.

Ι εροψάλτης των αρχών του 20ού αιώνα 
και Σχολάρχης του Κοινοτικού Σχολείου 

της κωμοπόλεως Μεσουδιέ (Μελανθίας, Ν. 
Σεβαστείας Πόντου), προερχόμενος από τη 
Μεγάλη του Γένους Σχολή*.

Φωκαεύς, Θεόδωρος.
Βλέπε λ. Θεόδωρος ο Φωκαεύς.

Φωκαεύς Δημήτριος.
Βλέπε λ.,Δημήτριος ο Φωκαεύς.

Φωκαεύς, Κωνσταντίνος.
Βλέπε λ. Κωνσταντίνος ο Φωκαεύς.

Φωκίδης, Ιωάννης. (Νεοχώριον Χίου, 20ός 
αι.).

Ι εροψάλτης, που φέρεται ότι υπηρέτησε 
στον Καθεδρικό Ναό Αγίου Γεωργίου 

Βροντάδου Χίου, π.σ.δ.α.

Φωναί, Έκτασις φωνών.

Ο ι ανθρώπινες φωνές ταξινομούνται 
συνήθως σε έξη τύπους: τρεις αντρι

κές και τρεις γυναικείες. Η έκταση της 
φωνής, δηλ. το ανώτερο και κατώτερο όριό 
της, διαφέρει στα διάφορα πρόσωπα ενώ η 
θέση της, δηλ. η οξύτερη ή βαρύτερη 
τοποθέτησή της, εξαρτάται από το μέγε
θος του λάρυγγα και από το μήκος των 
φωνητικών χορδών. Οι άντρες, ανάλογα με 
τη φωνή τους, διακρίνονται σε οξύφωνους, 
βαρύτονους και βαθύφωνους και οι γυναί
κες σε υψίφωνες, μεσόφωνες και βαρύφω- 
νες. Οι παιδικές φωνές υπάγονται στις 
γυναικείες.

Φωνασκία.

Α πό το ρ. φωνασκώ, φωνή + ασκώ - 
ασκώ τη φωνή.

Η εξάσκηση της φωνής.

Φωνή.

Τ ο αποτέλεσμα ενός συντονισμένου 
συνόλου κινήσεων των φωνητικών

οργάνων, τα οποία κατά κάποιο τρόπο 
αποτελούν ένα πνευστό όργανο. Το όργα
νο αυτό λαμβάνει τον αέρα από τους 
πνεύμονες, ενώ οι φωνητικές χορδές 
παράγουν τους κραδασμούς και η κοιλότη
τα πάνω από το λάρυγγα, η στοματική 
κοιλότητα και η μύτη, σχηματίζουν τα 
ηχεία. Διαφορετικά ύψη λαμβάνονται τρο
ποποιώντας (υποσυνείδητα) την ένταση και 
το άνοιγμα των φωνητικών χορδών. Μονα
δικό χαρακτηριστικό της ανθρώπινης φω
νής είναι ότι το ηχείο μπορεί να ποικίλλει 
σε σχήμα, παράγοντας έτσι διαφορετικά 
τονικά χρώματα - δηλ. τους ήχους των 
φωνηέντων.

Φωστιέρης, Κωνσταντίνος. (20ός αι ).

Ι εροψάλτης του Καθεδρικού Ναού των 
Εισοδίων, περιφερείας I. Μητροπόλεως 

Κυδωνιάς και Αποκορώνου (1927-1939).

Φωταγωγικά.

Τ ροπάρια, τα οποία ψάλλονται στο 
τέλος της Ακολουθίας του Όρθρου 

και λίγο πριν από τους Αίνους. Βλέπε λ. 
Εξαποστειλάρια.

Φωτιάδης, Βασίλειος. (1825-1892).

Ι εροψάλτης και δάσκαλος, μαθητής του 
Ονουφρίου του Βυζαντίου* και του 

Στεφάνου του Λαμπαδαρίου της Μεγάλης 
Εκκλησίας. Δίδαξε ελληνικά επί 20ετία, στο 
αγιοταφικό Παρθεναγωγείο του Φαναριού, 
σε διάφορες άλλες Σχολές της Βασιλεύου
σας και στην Ιερατική Σχολή Βαλατά, στην 
οποία δίδαξε και εκκλησιαστική μουσική.

Φωτιάδης, Γεώργιος. ( ; - 1888).

Ι εροψάλτης από τη Λάρισα που σπούδα
σε στο Ωδείο Αθηνών και κοντά σε 

άλλους δασκάλους. Γνώστης της βυζαντι
νής και της ευρωπαϊκής μουσικής, έψαλλε 
στο Ορφανοτροφείο θηλέων Αθηνών, και 
δημοσίευε μελέτες για την εκκλησιαστική 
και την τετράφωνη μουσική.

Ο. TOMKA: ΕΠΙΤΟΜΟ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
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Φωτιάδης Φωτόπουλος

Φωτιάδης, Κωνσταντίνος. (20ός αι.).

Π ρωτοψάλτης στην Κωνσταντινούπο
λη, γνωστός και ως «ο Σαρρής», 

μαθητής του Νικολάου του Ραιδεστηνού*. 
Έψαλλε σε αρκετούς ναούς του Πέραν και 
των Ταταούλων και το διάστημα 1961-1965 
στον I. Ναό Αγίας Παρασκευής Θεραπειών. 
Το 1965 εγκαταστάθηκε στη Θεσσαλονίκη, 
συνεχίζοντας, κατά κάποια πληροφορία, να 
ψάλλει σε ναό Παλαιοημερολογητών.

Φώτιος εκ Λευκονοίκου. (1830 -;).

Κ ύπριος μουσικοδιδάσκαλος (μαθητής 
του Παπαλουκά* του εκ Τρικώμου) 

που δίδασκε βυζαντινή μουσική στη γενέ
τειρά του, και σ' αυτόν προσέρχονταν 
μαθητές και από τα περίχωρα.

Φώτιος ο Μέγας (περ. 820-891).

Α γιος. Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλε
ως (858-867 και 877-886), συγγραφέ

ας και υμνογράφος, επί της εποχής του 
οποίου συνέβη το πρώτο σοβαρό σχίσμα 
μεταξύ Ανατολικής και Δυτικής Εκκλησίας 
(867 - Filioque).
Διετέλεσε Καθηγητής της φιλοσοφίας στη 
Σχολή της Μαγναύρας, μυστικοσύμβουλος 
και πρωτοσπαθάριος του αυτοκράτορος. 
Εξελέγη Πατριάρχης από τον Βάρδα και 
έλαβε μέσα σε ένα εξαήμερο όλους τους 
ιερατικούς βαθμούς.
Το συγγραφικό του έργο είναι τεράστιο. 
Εκτός από ποιητικά κείμενα (κανόνες, 
ακολουθίες, επιγράμματα), σώζονται 260 
επιστολές, πανηγυρικοί λόγοι, ερμηνευτι
κά υπομνήματα στις επιστολές του Παύ
λου*, στο κατά Ματθαίον* Ευαγγέλιο και 
στα συγγράμματα του Μεγάλου Αθανα
σίου* κ.ά. Πρέπει να αναφέρουμε επίσης

την Π ερ ί της του Α γ ίου  Π νεύματος  
μυσταγωγία, όπου για πρώτη φορά αναι
ρείται η διδασκαλία της Δυτικής Εκκλησίας 
για το Filioque,τα Α μφ ιλοχία  και την 
Μυριόβιβλοντ\ Βιβλιοθήκην.
Ο Φώτιος έγραψε ακόμα στιχηρά ιδιόμελα, 
ανάμεσα στα οποία το Δοξαστικό, που 
ψάλλεται το Μεγάλο Σάββατο και κακώς 
αποδίδεται στην Κασσιανή*, ικετηρίους 
κανόνες στη Θεοτόκο κ.ά. Εισήγαγε στην 
εκκλησιαστική ιερουργία τον «Ακάθιστον 
Ύμνον»* με τα στιχηρά του Υμνογράφου 
Ιωσήφ*, καθιέρωσε τον Αγιασμό των Υδά- 
των, που τελείται την ημέρα των Θεοφα- 
νείων, συνέταξε τον τύπο του Μικρού 
Αγιασμού και εθέσπισε με Σύνοδο, να 
αγιάζεται στην αρχή κάθε μήνα το ύδωρ 
για να εξαγνίζεται ο λαός από το μέχρι την 
εποχή εκείνη ειδωλολατρικό έθιμο κατά το 
οποίο άναβαν φωτιά μπροστά στην οικία και 
πηδούσαν πάνω από αυτήν. Η μνήμη του 
εορτάζεται από την Εκκλησία στις 6 Φε
βρουάριου.

Φωτίου, Γεώργιος. (20ός αι.).

Μ ουσικός - Ιεροψάλτης I. Ναού Αγίων 
Κωνσταντίνου και Ελένης Λευκω

σίας. π.σ.δ.α.

Φωτίου, Νικόλαος. (19ος-20ός αι ).

Α ναφέρεται (1888) ως Ιεροψάλτης στον 
I. Ναό Αγίου Γεωργίου Φωτηρά 

(Κωνσταντινούπολη), π.σ.δ.α.

Φωτόπουλος, Αθανάσιος. (20ός αι.).

Υ πήρξε Πρωτοψάλτης στο Μητροπολι- 
τικό Ναό της Κω. Το ιεροψαλτικό του 

έργο συνεχίζει ο γιός του.





Χαβιαράς, Ιωάννης Χατζηνικολάου. ( ;-πρίν 
το 1875).

Μ ουσικός από τη Χίο, Πρωτοψάλτης 
της Ελληνικής Ορθοδόξου Εκκλη

σίας της Αγίας Τριάδος στη Βιέννη (1844) 
και Καθηγητής ελληνικών στην Ελληνική 
Σχολή της Βιέννης (1836). Γνώστης της 
βυζαντινής και της ευρωπαϊκής μουσικής, 
επεχείρησε, σε συνεργαοία με τον μουσικό 
Benedict Randhartinger, να ντύσει με αρμο
νίες την βυζαντινή μουσική και να τονίσει 
με την ευρωπαϊκή γραφή τα εκκλησιαστικά 
άσματα, ακολουθώντας το παράδειγμα του 
Ανθιμου Νικολαίδη*. Το νέο αυτό μουσικό 
σύστημα καθιερώθηκε από τον Πατριάρχη 
Κάρλοβιτς Ιωσήφ Γιάρατσιτς, ο οποίος 
ιερούργησε, με την τετράφωνη μεταρρύθ
μιση, την Κυριακή της Πεντηκοστής του 
•1844, και ακολούθησαν και οι άλλες Ορθό
δοξες Κοινότητες της Ευρώπης. Αργότερα 
ακολούθησαν αυτό το παράδειγμα στην 
Αθήνα και το 1873 στην Αλεξάνδρειά.
Από την αρχή που παρουσιάσθηκε η τετρά
φωνη μουσική του Χαβιαρά, η Μεγάλη του 
Χριστού Εκκλησία (Πατριαρχείο Κωνσταν
τινουπόλεως) προσπάθησε με πατριαρχι
κές και συνοδικές εγκυκλίους να απαγο
ρεύσει την εισαγωγή και τη χρήση της σε 
όλες τις Ορθόδοξες Εκκλησίες.

Χαλάτζογλου, Παναγιώτης. ( ;-1748).

Π ρωτοψάλτης της Μεγάλης του Χρι
στού Εκκλησίας, ο οποίος έλαβε τις 

πρώτες γνώσεις εκκλησιαστικής μουσικής 
κοντά σ' ένα Αγιορείτη Μοναχό συγγενή 
του πατέρα του. Στη συνέχεια πήγε στο 
Αγιον Όρος και μαθήτευσε κοντά στον 

ονομαστό μουσικό της εποχής εκείνης, 
Δαμιανό τον Βατοπεδινό*. Επιστρέφοντας 
στην Κωνσταντινούπολη, διορίσθηκε Πρω
τοψάλτης (1728) στη Μεγάλη Εκκλησία και 
ανέδειξε πολλούς μαθητές του, ανάμεσα 
στους οποίους τον Δανιήλ* τον από Τυρνά- 
βου. Συνέθεσε διάφορα έργα, από τα οποία 
γνωστός είναι ο καλοφωνικός ειρμός 
«Έφριξεν η Γη», σε ήχο Πλάγιο Α και 
συνέγραψε εγχειρίδιο θεωρίας της βυζαν
τινής μουσικής.

Χαλιθούρης. (13ος-14ος αι.)

Μ ελοποιός για τον οποίο δεν έχουμε 
πληροφορίες. Εμφανίζεται μόνον με 

το επώνυμό του σε κώδικες της ΕΒΕ και 
της Μονής Χιλανδαρίου.

Χαλκιάς, Χρήοτος. (Βερολίνο, 1970 - ).

Π ρωτοψάλτης στον I. Ναό Αγίου Γε
ωργίου Γαλατίστης Χαλκιδικής, από 

το 1991, με προϋπηρεσία στον I. Ναό Αγίας 
Παρασκευής Θεσσαλονίκης. Έλαβε τα
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πρώτα μαθήματα βυζαντινής μουσικής στην 
Αθωνιάδα Σχολή*, κοντά στον Μοναχό 
Μελέτιο Συκιώτη* και συνέχισε στο Μακε
δονικό Ωδείο Θεσσαλονίκης από όπου το 
1989 έλαβε πτυχίο βυζαντινής μουσικής. 
Σήμερα (1992) ολοκληρώνει τις σπουδές 
του στο Δημοτικό Ωδείο Θεσσαλονίκης, 
προκειμένου να λάβει δίπλωμα.
Από το 1989 είναι μέλος του Παραδοσιακού 
Συγκροτήματος του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Χαλκόπουλος, Γεράσιμος.(15ος αι.)

Μ οναχός, ο οποίος λόγω της ωραίας 
του φωνής και της άρτιας μουσικής 

του παιδείας, διορίστηκε Δομέστικος στο 
Άγιον Όρος. Έγραψε οκτώ χερουβικά και 
κοινωνικά σε όλους τους ήχους και άσματα 
στο Παπαδικό μέλος.

Χαμηλή.

Σ ημείο ποσότητος, το μόνο που κατε
βάζει τη μελωδία κατά 4 φθόγγους 

(υπερβατώς). Ακολουθεί τους κανόνες του 
Ελαφρού. Πλέκεται με όλους τους χαρα
κτήρες ποσότητος εκτός από τα Κεντήμα
τα, την Υπορροή, το Κέντημα και την 
Υψηλή. (Βλέπε σχετ. πίνακα Επιμέτρου 
σελ. 460).

Χαρακτήρες.

Σ υμβολικά σημάδια της παρασημαντι- 
κής, με τα οποία γράφεται η μελωδία. 

Οι χαρακτήρες είναι τριών ειδών: οι φωνη
τικοί χαρακτήρες ή χαρακτήρες ποσότητος, 
οι χαρακτήρες χρόνου και οι χαρακτήρες 
ποιότητος.
I. Φωνητικοί (έμφωνοι) χαρακτήρες ή χα
ρακτήρες ποσότητος: Είναι αυτοί που 
φανερώνουν ποσόν μελωδίας (πόσο ανε
βαίνουμε και πόσο κατεβαίνουμε) και υπο
διαιρούνται σε τρεις κατηγορίες: α) στους 
χαρακτήρες αναβάσεως (ανιόντες), που 
δηλώνουν ότι η φωνή ανεβαίνει και είναι 
πέντε- το ολίγον, η πεταστή, τα κεντήματα, 
το κέντημα και η υψηλή, β) στους χαρακτή
ρες καταβάσεως (κατιόντες), που δηλώ

νουν οτι η φωνή κατεβαίνει και είναι 
τέσσερις· η απόστροφος, η υπορροή, το 
ελαφρόν και η χαμηλή, γ) στο χαρακτήρα 
ισότητος που είναι ένας μόνον, το ίσον. 
Λόγω της διαφοράς που δείχνουν οι ποσο
τικοί χαρακτήρες κατά την απαγγελία, 
διακρίνονται σε «σώματα» (ίσον, ολίγον, 
πεταστή, απόστροφος, ελαφρόν και χαμη
λή) σε «πνεύματα» (κέντημα και υψηλή) και 
σε «ουδέτερους» (κέντημα και υπορροή).
2. Χαρακτήρες χρόνου:Άφωνα σημεία, τα 
οποία δείχνουν τη χρονική διάρκεια των 
φωνητικών (εμφώνων) χαρακτήρων. Διαι
ρούνται: α)στα προσθετικά χρονικά σημεία, 
που φανερώνουν προσθήκη χρόνου και 
είναι- το κλάσμα, η απλή -  η διπλή -  η 
τριπλή, κ.λπ. η παύσις ή σιωπή β) στα 
κλασματικά χρονικά σημεία, που ορίζουν 
χρονική διάρκεια μικρότερη του ενός χρό
νου και είναι" το γοργόν -  το δίγοργον — 
το τρίγοργον κ.λπ., ο σταυρός γ) στα μικτά 
χρονικά σημεία, που είναι συγχρόνως 
προσθετικά και κλασματικά' το αργόν —  
το δίαργον —  το τρίαργον κ.λπ.
3. Χαρακτήρες ποιότητος: Ιδιαίτερα σημεία 
εκφράσεως που είναι η βαρεία, το ψηφι- 
στόν ή οξεία, το ομαλόν, το αντικένωμα, το 
έτερον ή σύνδεσμος και το ενδόφωνον. Τα 
σημεία αυτά λέγονται και «υποστάσεις 
άχρονοι», διότι δεν έχουν χρονική διάρ
κεια, και «τροπικά», διότι δείχνουν τον 
τρόπο απαγγελίας των φθόγγων.
Οι αρχαίοι Έλληνες χρησιμοποιούσαν και 
άλλους χαρακτήρες ποιότητος (υποστά
σεις), με τις οποίες εσημαίνετο πλατυ- 
σμός του μέλους ή δίνονταν οδηγίες για 
τη χειρονομία. Αυτά ήταν τα: αντικενοκύ- 
λισμα, απόδομα, αργοσύνθετον, γοργοσύν- 
θετον, εκστρεπτόν, έναρξις, έξω θεματι- 
σμός, έσω θεματισμός, επέγερμα, ημίφθο- 
ρον, ημίφωνον, θέμα απλούν, θες και 
απόθες, κύλισμα, λύγισμα, ξηρόν κλάσμα, 
ουράνισμα, παρακάλεσμα (ή παρακλητική), 
πίεσμα, σείσμα, σύναγμα, τρομικόν, τρομι- 
κόν σύναγμα, χόρευμα, ψηφιστόν παρακά
λεσμα και ψηφιστόν σύναγμα. (Βλέπε σχετ.

Ο. ΤΟΛΙΚΑ: ΕΠΙΤΟΜΟ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
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πίνακα Επιμέτρου σελ. 460).

Χαράλαμπος, Οικονόμος. Μητροπόλεως 
Πάφου. (1860 - 1946).

Κ ύπριος μουσικός, που χειροτονήθηκε 
Ιερέας και έπειτα Οικονόμος στη 

Μητρόπολη της Πάφου. Διδάχθηκε την 
βυζαντινή μουσική από τον Ιερομόναχο 
Ιωαννίκιο, Εφημέριο του I. Ναού Αγίου 
Λαζάρου Λάρνακος. Εξέδωσε τρία μουσι
κά βιβλία: Βυζαντινή Μουσική Χορδή (θε
ωρητικό), Αναστασιματάριον, Νεκρώσιμος 
Ακολουθία. Καλλιέργησε τη νέα γραφή της 
εκκλησιαστικής βυζαντινής μουσικής και 
δίδαξε σε πολλούς μαθητές του.

Χαραλάμπους, Δημήτριος. (Κανάλια Καρδί
τσας, 1918 - ) .

Π ρωτοψάλτης στον I. Ναό Αγίου Νικο
λάου Καρδίτσης, από το 1958, με 

προϋπηρεσία στον Άγιο Γεώργιο Καρδίτ
σης (1954 - 1958). Διδάχθηκε την βυζαντινή 
μουσική από στον Γεώργιο Νούκα*. Διετέ- 
λεσε Πρόεδρος του Συλλόγου Ιεροψαλτών 
Καρδίτσης «Ρωμανός ο Μελωδός».

Χαραλάμπους, Παναγιώτης. (19ος - 20ός 
αι.)

Α ναφέρεται (1888) ως Ιεροψάλτης στον 
I. Ναό Αγίου Νικολάου Νεοχωρίου 

(Κωνσταντινούπολη), π.σ.δ.

Χαροκόπος, Νικόλαος. (19ος - 20ός αι.)

Ι εροψάλτης από το Εργαστηράκι Βρον- 
τάδου Χίου, μαθητής των Γ. Βινάκη*, Ιερ. 

Αλμυρούδη και Νικ. Σεραφείμ. Υπηρέτησε 
στον Καθεδρικό Ναό Βροντάδου Χίου επί 
54 έτη (1901 - 1955).

Χαρτοφύλαξ, Χουρμούζιος.
Βλέπε λ. Χουρμούζιος ο Χαρτοφύλαξ.

Χατζηαθανασίου, Μιχαήλ. ( ;  - 1948).

Π ρωτοψάλτης, μουσικοδιδάσκαλος και 
μελοποιός, που μαθήτευσε κοντά

στους Νηλέα Καμαράδο* και Γ. Στώικο*. 
Υπηρέτησε ως Πρωτοψάλτης της I. Μονής 
της Ζωοδόχου Πηγής (Βαλουκλή) και διε- 
τέλεσε Καθηγητής της βυζαντινής μουσι
κής στην Πατριαρχική Μουσική Σχολή 
Κωνσταντινουπόλεως και στη Θεολογική 
Σχολή της Χάλκης. Ανάμεσα στους μαθητές 
του, ο Θρ. Στανίτσας*. Μουσικά μαθήματα 
του «Μιχαλάκη» (όπως αποκαλούσαν τον 
Μιχαήλ Χατζηαθανασίου) εκδόθηκαν κατά 
την δεκαετία του 1970 στην Αθήνα, από τον 
γαμπρό του, Νικ. Απτόσογλου*.

Χατζηανδρέου, Γεώργιος. (Χανιά, 1962 - ).

Π ρωτοψάλτης στον I. Ναό Αγίου Στυ
λιανού Χανιών, από το 1991, με 

προϋπηρεσία στον Άγιο Γεράσιμο Νεοκού- 
ρου Χανιών (1987 - 1991). Είναι σπουδα
στής της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της 
I. Μητροπόλεως Κυδωνιάς και Αποκορώ- 
νου (Χανιά).

Χατζηαντωνίου, Κυριάκος. (20ός αι.)

Π ρωτοψάλτης I. Ναού Αγίας Αναστα
σίας, Λάπηθος Κύπρου, π.σ.δ.α.

Χατζηαφεντούλης ο Σαρανταεκκλησιώτης.
( ;-  1835).

Ι εροψάλτης και μελουργός, ο οποίος 
ήταν γνώστης όχι μόνον της νέας μεθό

δου - την οποία διδάχθηκε από τους 
Γρηγόριο Λευίτη*, Χρύσανθο Προύσσης* 
και Χουρμούζιο τον Χαρτοφύλακα* - αλλά 
και της αρχαίας. Μελοποίησε χερουβικά, 
κοινωνικά των Κυριακών, δοξολογίες 
στους οκτώ ήχους, κρατήματα κ.α.

Χατζηγιάγκου, Μιχαήλ. (Κυθρέα Κύπρου, 
1954 -).

Κ αθηγητής της βυζαντινής μουσικής, ο 
οποίος έλαβε τα πρώτα μαθήματα 

βυζαντινής μουσικής από το θείο του, 
Κυριάκο Χατζηκυριάκου. Αργότερα σπού
δασε στη Σχολή Βυζαντινής Μουσικής του 
Ωδείου Αθηνών, με Καθηγητή τον Σπυρί
δωνα Περιστέρη*. Απόφοιτος του Φυσικού
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Χατζηγιάγκου Χατζηθεοδώρου

Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών 
(1979). Διετέλεσε Ιεροψάλτης στον I. Ναό 
Παναγίας Νεραντζιώτισσας Αμαρουσίου 
και μέλος των Χορωδιών του Μητροπολιτι- 
κού Ναού Αθηνών και του Γεωργίου Καρα- 
γιάννη*.
Από το 1984 διδάσκει στη Σχολή Βυζαντι
νής Εκκλησιαστικής Μουσικής I. Μητροπό- 
λεως Φλωρίνης, Πρεσπών καί Εορδαίας 
«Άγιος Ιωάννης ο Κουκουζέλης» και είναι 
διευθυντής του Οικοτροφείου του Εκκλη
σιαστικού Λυκείου Φλωρίνης. Έχει συγ
γράφει Θεωρία και ασκήσεις βυζαντινής 
μουσικής και Στοιχεία Λειτουργικής.

Χατζηγιακουμής, Μανώλης. (1940 -).

Π τυχιούχος και διδάκτωρ της Φιλοσο
φικής Σχολής του Πανεπιστημίου 

Αθηνών. Βοηθός στο Σπουδαστήριο Βυ
ζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας του 
ιδίου Πανεπιστημίου (1966 - 1969). Εκτός 
από λογοτεχνικά έργα, έγραψε το βιβλίο 
Χειρόγραφα Εκκλησιαστικής Μ ουσικής 
1453 - 1820, προϊόν εντατικής έρευνας και 
μελέτης 4.500 περίπου χειρογράφων εκ
κλησιαστικής μουσικής από τα οποία επε- 
λέγησαν και ανθολογήθηκαν τα 108.

Χατζηδιάκου, Γιωρκάτζης. (1812 - ; ).

Κ ύπριος Ιεροψάλτης που έψαλλε επί 
πολλά έτη στη γενέτειρά του, Αρα- 

δίππου μέχρι το 1890. Ήταν κάτοχος της 
βυζαντινής μουσικής και σπουδαίος εκτε
λεστής των αρχαίων μουσικών κειμένων, 
παρέμειναν όμως άγνωστοι, οι διδάσκαλοί 
του.

Χατζηθεοδώρου, Γεώργιος. (Αθήνα, 1940 ).

Π ρωτοψάλτης στον Παλαιό Μητροπο- 
λιτικό Ναό Παναγίας Κεχαριτωμένης 

Χώρας Καλύμνου, από το 1988, Καθηγητής 
μουσικής και Χοράρχης. Έλαβε τα πρώτα 
μαθήματα βυζαντινής μουσικής από τον 
Ιεροψάλτη Ελευθέριο Μαστώρο. Αργότε
ρα σπούδασε στη Σχολή Βυζαντινής Μου

σικής του Ωδείου Αθηνών (1965, πτυχίο 
Ιεροψάλτου με Καθηγητή τον Ιωάννη Μαρ- 
γαζιώτη*) και στην αντίστοιχη Σχολή του 
Ωδείου Πειραιώς (1966, δίπλωμα μουσικο- 
διδασκάλου με τον ίδιο Καθηγητή), ενώ στο 
Ελληνικό Ωδείο σπούδασε Ανώτερα Θεω
ρητικά δυτικής μουσικής.
Ως Ιεροψάλτης υπηρέτησε (από το 1955) 
σε πολλούς Ναούς της Χώρας. Δίδαξε στην 
Πατμιάδα Εκκλησιαστική Σχολή (1967 - 
1971), στην Ιερατική Σχολή Κρήτης (1971
1973), και στη συνέχεια, μέχρι και σήμερα, 
διδάσκει σε διάφορα Γυμνάοια της χώρας. 
Επίσης, από το 1971, διδάσκει βυζαντινή 
μουσική στο Ελληνικό Ωδείο Αθηνών και 
στο Ωδείο Χανίων. Ίδρυσε τις Σχολές 
Βυζαντινής Μουσικής Πάτμου, Χανίων και 
Καλύμνου, που λειτουργούν με τη δική του 
διεύθυνση και διδασκαλία. Ίδρυσε το Σύλ
λογο Ιεροψαλτών Χανίων και διετέλεσε 
Πρόεδρος Δ.Σ. (1977-1984, σήμερα Επίτι
μος Πρόεδρος). Επίσης διετέλεσε Πρόε
δρος του Συλλόγου Ιεροψαλτών Καλύμνου 
(1985-1989).
Το 1987 ίδρυσε τη Μικτή τετράφωνη Χο
ρωδία του Δήμου Καλύμνου, την οποία 
διευθύνει μέχρι σήμερα (1992). Έχει πραγ
ματοποιήσει επιστημονικές μουσικολογι- 
κές εισηγήσεις για το δημοτικό τραγούδι 
και συνέγραψε πολλά βιβλία, ανάμεσα στα 
οποία τα: Ακολουθία Ακαθίστου Ύμνου 
(1971), Βυζαντινή Λειτουργία (1973) Εισα
γωγή στο Μεγάλο Θεωρητικό του Χρύ
σανθού (1975), Μέθοδος διδασκαλίας της 
Βυζαντινής Μουσικής (1977), Βιογραφία 
Κωνσταντίνου Ψάχου (1978), Η Παρασημαν- 
τική της Εκκλησιαστικής μας Μουσικής Κ. 
Ψάχου (1978), Εισαγωγή στο Οκτάηχο 
σύστημα του Κ. Ψάχου (λ$79ί). Το Οκτάηχο 
σύστημα του Κ. Ψάχου (1979) κ.α. Έχει 
τιμηθεί με επαίνους και μετάλλια από 
διαφόρους Δήμους και Μητροπόλεις και 
με έπαινο της Ακαδημίας Αθηνών (1991) για 
το βιβλίο του Τραγούδια και σκοποί στην 
Κάλυμνο.

Ο. ΤΟΛ/ΚΑ: ΕΠΙΤΟΜΟ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤ/ΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
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Χατζηθεοδώρου, Θεόδωρος. (1893 - 1985).

Κ αθηγητής της βυζαντινής μουσικής, 
που γεννήθηκε στην Παλαιό Φώκαια 

της Μικρός Ασίας, όπου έλαβε τα πρώτα 
μαθήματα βυζαντινής μουσικής. Τελειοποί
ησε τις σπουδές του στη Σχολή Βυζαντινής 
Μουσικής του Ωδείου Αθηνών (1910 - 
1914), απο όπου έλαβε το δίπλωμα του 
μουσικοδιδασκάλου. Έχοντας εγκαταλεί
ψει την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου 
Αθηνών, αφιερώθηκε στη μουσική, αναδει 
χθείς ως ένας από τους μεγαλύτερους 
μουσικοδιδασκάλους του αιώνα. Πολλοί 
σήμερα καταξιωμένοι Πρωτοψάλτες και 
μουσικοδιδάσκαλοι «καυχώνται» που υπήρ
ξαν μαθητές του. Δίδαξε στο Ελληνικό 
Ωδείο Αθηνών και στο «Φροντιστήριον 
Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής»* 
του «Συλλόγου Φίλων Βυζαντινής Μουσι
κής», του οποίου υπήρξε και τακτικός 
συνεργάτης (Επιτροπή Εκδόσεως της 
«Επετηρίδος», συμμετοχή στις Βυζαντινές 
Συμφωνίες κ.λπ.) Έψαλλε στον I. Ναό του 
Μετοχιού του Παναγίου Τάφου και έγραψε 
Θεωρητικό της Βυζαντινής Μουσικής. Επί
σης μελοποίησε πολλά μαθήματα τα οποία 
παρέμειναν ανέκδοτα.

Χατζηκωνταντής, Γιάγκος. (20ός αι.)

Π ρωτοψάλτης στην Κωνσταντινούπολη 
που υπηρέτησε επί σειρά ετών στον I. 

Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Μπεσικτάς. 
Σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα.

Χατζημάρκος, Μανώλης. (Βόλος, 1927 -).

Π ρωτοψάλτης, Χοράρχης, Καθηγητής 
της βυζαντινής μουσικής και πανεπι

στημιακός διδάσκαλος, ο οποίος έλαβε τα 
πρώτα ακούσματα της ελληνικής μουσικής 
από τον πατέρα του, Κωνσταντίνο, που 
έφερε την παράδοση των Τράλλεων (Αϊδι- 
νίου Μ. Ασίας). Διδάχθηκε την βυζαντινή 
μουσική από τον Χρήοτο Πάντα* και από 
τους Θεοδ. Χατζηθεοδώρου*, Θεοδ. Γε- 
ωργιάδη* και Κωνστ.Πρίγγο*, και έλαβε 
πτυχίο και δίπλωμα βυζαντινής μουσικής

Χατζηθεοδώρου

από το Ελληνικό Ωδείο Αθηνών, όπου 
σπούδασε και ευρωπαϊκή μουσική.
Σε ηλικία επτά ετών διορίσθηκε Α' Κανο- 
νάρχης στον Μητροπολιτικό Ναό Βόλου και 
δώδεκα ετών Πρωτοψάλτης στον I. Ναό 
Αγίου Γεωργίου Κάτω Λεχωνίων (προά- 
στειο Βόλου). Μετά δύο έτη διορίσθηκε 
στον Μητροπολιτικό Ναό Αλμυρού και το 
1944 στον Μητροπολιτικό Ναό Βόλου, όπου 
παρέμεινε έως το 1979 που εγκαταστάθηκε 
στην Αθήνα. Κατά περιόδους υπηρέτησε 
ως Πρωτοψάλτης στην Χρυσοσπηλιώτισσα 
Αθηνών, στον Μητροπολιτικό Ναό Λαρίσης 
και στον I. Ναό Αγίου Διονυσίου του 
Αρεοπαγίτου (1981-1986). Ίδρυσε και δι- 
ηύθυνε ονομαστές χορωδίες, όπως τη 
«Βυζαντινή Χορωδία Βόλου» και τον 
«Πρότυπο Βυζαντινό Χορό Αθηνών»*. 
Υπηρέτησε ως Καθηγητής μουσικής στην 
Εκκλησιαστική, Μέση και Ανωτέρα Εκπαί
δευση και υπήρξε ιδρυτής πολλών μουσι
κών σχολών, ανάμεσα στις οποίες η Βυ
ζαντινή Μουσική Σχολή Βόλου. Διετέλεσε 
Πρόεδρος των Καθηγητών Εκκλησιαστικής 
Εκπαιδεύσεως Ελλάδος, Πρόεδρος και 
βασικό Ιδρυτικό μέλος της Ομοσπονδίας 
Συλλόγων Ιεροψαλτών Ελλάδος (ΟΜ. 
Σ.Ι.Ε.), Μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου 
Εκπαιδεύσεως Υπουργείου Παιδείας, Μέ
λος επιτροπών κρίσεως μουσικών δευτε
ροβαθμίου Εκπαιδεύσεως, Πρόεδρος του 
Συλλόγου Ιεροψαλτών Βόλου κ.λπ. 
Εξέδωσε πέντε τόμους της Μ ελωδικής 
Ανθοδέσμης, το Βυζαντινό Ορατόριο Ιη
σούς Χριστός, δύο βιβλία ευρωπαϊκής 
μουσικής και δημοσίευσε άρθρα στον 
ημερίσιο και περιοδικό τύπο της χώρας 
και του εξωτερικού. Εξέδωσε επίσης οκτώ 
δίσκους 45 στροφών, εικοσιδύο δίσκους 33 
στροφών και σαράντα κασσέτες βυζαντι
νής μουσικής. Μέγα σε όγκο και ποιότητα 
παραμένει το ανέκδοτο έργο του.
Σήμερα (1992) ο Μανώλης Χατζημάρκος 
διδάσκει στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας 
(Παιδαγωγικά Τμήματα), στο Δημοτικό Ω

Χατζημάρκος
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Χατζημάρκος Χατζηνικολάου

λάτο.δείο Βόλου, στο Ελληνικό Ωδείο Αθηνών, 
στο Ωδείο Αλίμου, στο Ωδείο Αιγάλεω και 
στο Εργαστήρι «Παραδοσιακής Μουσικής» 
Νέας Σμύρνης. Συνεργάζεται με το Ραδιο
φωνικό Σταθμό της Εκκλησίας της Ελλά
δος, διευθύνει τη Χορωδία και Ορχήστρα 
Παραδοσιακής Μουσικής του Πανεπιστη
μίου Θεσσαλίας και είναι μουσικός σύμ
βουλος σε πολλές σχολές. Πρόεδρος του 
Πολιτιστικού Ομίλου Καλαμακίου Αττικής, 
Επίτιμος Αντιπρόεδρος του «Ευρωπαϊκού 
Κέντρου Τέχνης»* και Μέλος της Επιτρο
πής Τέχνης και Λατρείας της Εκκλησίας 
της Ελλάδος. Ξεχωριστή προσωπικότητα 
στο χώρο της βυζαντινής μουσικής, έχει 
τιμηθεί με Χρυσό Μετάλλιο από το Δήμο 
Αθηναίων και έχει τύχει διακρίσεων απο το 
Πανεπιστήμιο Πατρών, τη Μητρόπολη Δη- 
μητριάδος, την Πολυφωνική Χορωδία Πα
τρών κ.α. Αξίζει να σημειωθεί οτι ο Μανώ
λης Χατζημάρκος είναι ο Πρωτοψάλτης 
που επανειλημμένως απέσπασε χειροκρο
τήματα μέσα σε ναούς.

Χατζημάρκου, Γεώργιος. (Βόλος, 1933 - ).

Π ρωτοψάλτης, ο οποίος υπηρέτησε 
στους I. Ναούς Αγίου Δημητρίου 

Βόλου, Κοιμήσεως της Θεοτόκου Λαρί- 
σης, και στον Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγε
λίστριας Νέας Ιωνίας Βόλου. Διδάχθηκε 
την βυζαντινή μουσική από τον αδελφό 
του, Μανώλη Χατζημάρκο’ , λαμβάνοντας 
δίπλωμα από το Ωδείο Αιγάλεω. Διηύθυνε 
την Βυζαντινή Χορωδία Βόλου. Δημοδιδά
σκαλος και Α' Δημοτικός Σύμβουλος Ν. 
Ιωνίας Βόλου.

Χατζημιτσής, Διόφαντος. (1890 - 1976).

Κ ύπριος Πρωτοψάλτης και Νομικός.
Διδάχθηκε την βυζαντινή μουσική 

από τον Χαράλαμπο*, Οικονόμο Μητροπό- 
λεως Πάφου και τον Στυλ. Χουρμούζιο*, 
ενώ στο εκκλησιαστικό ύφος μυήθηκε από 
τον Μητροπολίτη Πάφου Ιάκωβο Αντζου-

Χατζημιχάλης ο "Γεροδάσκαλος". ( ; -
1870).

Κ ύπριος μουσικοδιδάσκαλος από το 
Καϊμακλή που κατέφυγε στην Αίγυ

πτο κατά τις σφαγές του Ιουλίου του 1821 
(μεταξύ των σφαγιασθέντων και ο πατέρας 
του) και επέστρεψε στην Κύπρο το 1830, 
στο χωριό Λύση. Εκεί εργάσθηκε ως 
διδάσκαλος, ο πρώτος που δίδαξε στο 
χωριό. Βαθύς γνώστης της νέας μεθόδου 
της βυζαντινής μουσικής (άγνωστο πού 
μαθήτευσε) την εδίδαξε σε πάρα πολλούς 
μαθητές του. Συγκρότησε επίσης Εκκλη
σιαστικό Χορό καί έψαλλε μ' αυτόν στην 
εκκλησία του χωριού.

Χατζημιχάλης ο Ρόδιος, Σάββας. (1895
1968).

Ι ερέας, μουσικοδιδάσκαλος και μελο- 
ποιός, ο οποίος γεννήθηκε στη Ρόδο. 

Εγκαταστάθηκε στα Ανω Σουδενέικα Πα
τρών, όπου δίδαξε τη βυζαντινή μουσική σε 
πολλούς μαθητές του, αλλά επισκεπτόταν 
κατά τακτά διαστήματα και την Κεφαλλονιά. 
Συνέθεσε μαθήματα βυζαντινής μουσικής 
όπως χερουβικά, «Δύναμις», « Αξιόν εστί» 
το επονομαζόμενο «του Σεισμού», διότι, 
όταν το έγραφε, έγινε σεισμός κ.ά.

Χατζηνικολάου, Κωνσταντίνος. (20ός αι.).

Μ ουσικός και Ιεροψάλτης I. Ναού 
Φανερωμένης Λευκωσίας. Δικηγό

ρος. π.σ.δ.α.

Χατζηνικολάου Σάββας. (20ός αι.).

Ι ερέας στον I. Ναό Ευαγγελισμού Ρόδου, 
από το 1947, ο οποίος στη διάρκεια της 

Κατοχής, διετέλεσε Ιεροψάλτης στον I. 
Ναό Αγίου Νικολάου Ρόδου.

Χατζηνικολάου, Σάββας Στ. (1967- ).

Π ρωτοψάλτης στον I. Ναό Αγίου Γε
ω ρ γ ίου  της Ρ ιζα ρ ε ίο υ  Σχολής

Ο. ΤΟΛΙΚΑ: ΕΠΙΤΟΜΟ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
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(Βασ.Σοφίας), πτυχιούχος Ιεροψάλτης και 
διπλωματούχος μουσικοδιδάσκαλος του 
Ωδείου Αθηνών και γνώστης ευρωπαϊκής, 
μουσικής. Καθηγητής μουσικής στη Μέση 
Εκπαίδευση. Γιος του Στ. Χατζηνικολάου*.

Χατζηνικολάου, Στέργιος. (Καλυθιές Ρό
δου, 1931 - ).

Χ οράρχης στον I. Ναό Αγίου Γεωργίου 
Ριζαρείου Σχολής (Βασ. Σοφίας), από 

το 1986. Έλαβε τα πρώτα μαθήματα βυ
ζαντινής μουσικής από τον πατέρα του, 
Σάββα Χατζηνικολάου*, και από τον Ευάγγ. 
Μουτάφη*. Αργότερα έλαβε πτυχίο Ιερο
ψάλτου από το Ωδείο Αθηνών (με Καθηγη
τές τους Ν. Παππά* και I. Μαργαζιώτη*) 
πτυχίο βυζαντινής μουσικής και πτυχίο 
Ωδικής από το Εθνικό Ωδείο (με Καθηγητή 
τον Σπ. Καψάσκη*). Διετέλεσε Ιεροψάλτης 
στους I. Ναούς Νοσοκομείου Πάρνηθος, 
Αγίας Σοφίας Ν. Ψυχικού, Μεταμορφώσε- 
ως Καλαμακίου, Αγίου Ιωάννου Ρέντη, 
Αγίου Δημητρίου Ν. Φαλήρου, Ευαγγελί
στριας Χαροκόπου, Αγίου Χαραλάμπους 
Πεδίου Άρεως, Αγίου Ανδρέου Άνω Πε- 
τραλώνων και Αγίου Νικολάου Πτωχοκο- 
μείου. Κατά τη διάρκεια της Ιεροψαλτικής 
του σταδιοδρομίας οργάνωσε τις Χορω
δίες: Φίλων Υπουργείων Υγείας Πρόνοιας 
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ΧΕΝ Αθηνών, 
Σχολής Κοινωνικών Λειτουργών, Σεβαστο- 
πουλείου Σχολής ΔΕΗ, Εργατικής Εστίας - 
ΚΕΝ Ελευσίνος, I. Ναού Αγίας Αικατερίνης 
Κ. Πετραλώνων, Πνευματικής Εστίας Κ. 
Πετραλώνων, Ορθοδόξου Χριστιανικής Γω
νιάς και Ιδρυμάτων Παιδικής Μέριμνας 
(Λυτρωτή-Ζαννείου Εκάλης).

Χατζηνικολάου, Χρήστος.

Σ ύγχρονος Πρωτοψάλτης στον I. Ναό 
Αγίας Παρασκευής του ομωνύμου 

Δήμου της Αττικής, Καθηγητής βυζαντινής 
μουσικής στο Εθνικό Ωδείο Αθηνών, Καθη
γητής μουσικής στο Λύκειο Μπαρμπίκα και 
διευθυντής της Σχολής Βυζαντινής Εκκλη
σιαστικής Μουσικής της I. Μητροπόλεως

Χατζηνικολάου

Χίου, Ψαρών και Οινουσών. Μέλος της 
Επιτροπής Ακροάσεως Ιεροψαλτών της I. 
Αρχιεπισκοπής Αθηνών και Πρόεδρος Δ.Σ. 
του Πανελληνίου Συλλόγου Ιεροψαλτών 
«Ρωμανός ο Μελωδός και Ιωάννης ο 
Δαμασκηνός». Διετέλεσε Πρόεδρος Δ.Σ. 
της Ομοσπονδίας Συλλόγων Ιεροψαλτών 
Ελλάδος (ΟΜ.Σ.Ι.Ε.) «Οι Άγιοι Πάντες». 
Έχει αναπτύξει κατά καιρούς ποικίλη μου
σική δραστηριότητα, π.σ.δ.α..

Χατζηπαναγιώτης, Ευσ. (20ός αι.)

Μ ουσικοδιδάσκαλος στην Μπελεμέν- 
τιο Ιερατική Σχολή του Ελληνορθο- 

δόξου Πατριαρχείου της Αντιόχειας, επί 
Αλεξάνδρου του Γ'. Ο Χατζηπαναγιώτης 
ανέλαβε τα εκεί καθήκοντά του, το 1954
55, απεσταλμένος από την ελληνική κυ
βέρνηση. Στη Σχολή διαδέχθηκε τότε τον 
Παράσχο-Δημήτριο Καπλάνη*. π.σ.δ.α.

Χατζηπαναής εκ Καραβά. (19ος αι.)

Κ ύπριος μουσικοδιδάσκαλος (άγνωστο 
πού μαθήτευσε), ο οποίος διέδωσε τη 

νέα μέθοδο της βυζαντινής μουσικής σε 
πολλούς μαθητές του.

Χατζηπιερής, Πιερής. ( ; - 1896).

Κ ύπριος Πρωτοψάλτης στον I. Ναό του 
Σωτήρος της γενέτειράς του, Ακαν- 

θούς, μαθητής του Δασκαλούδη* και του Π. 
Κισσονέργη*.

Χατζηπιερής, Χατζηδημήτρης. (1845-;).

Κ ύπριος Πρωτοψάλτης, μαθητής του 
«Γεροδάσκαλου» Χατζημιχάλη*, μετά 

τον θάνατο του οποίου (1870) ανέλαβε 
Πρωτοψάλτης στη γενέτειρά του, τη Λύ
ση. Έψαλλε πολλά χρόνια και δίδαξε την 
βυζαντινή μουσική σε πολλούς μαθητές 
του.

Χατζής, Γ. (20ός αι.).

Π ρωτοψάλτης στον Μητροπολιτικό 
Ναό Αθηνών, στα μέσα του 20ού

Χατζής
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αιώνα. Κοντά του διδάχθηκαν την ψαλτική, 
αξιόλογοι ιεροψάλτες, π.σ.δ.

Χατζής, Στάικος. (Θεσπιές Βοιωτίας, 1941 -).

Π ρωτοψάλτης στον I. Ναό Αγίας Βαρ
βάρας Νέων Λιοσίων, ο οποίος μαθή- 

τευσε κοντά στον Αθ. Παναγιωτίδη* και 
έλαβε το πτυχίο της βυζαντινής μουσικής 
από το Ωδείον Αλίμου (τάξη Μαν. Χατζη- 
μάρκου*). Η ιεροψαλτική του δράση, που 
ξεκίνησε το 1964, είναι ποικίλη και μεγάλη. 
Έχει κληθεί στα περισσότερα μέρη της 
Ελλάδος και έχει ψάλει σε όλες τις πανη- 
γύρεις της Επαρχίας Βοιωτίας. Έχει δια- 
κριθεί και στο δημοτικό τραγούδι στα 
φεστιβάλς του EOT (Λευκάδα και Αθήνα). 
Διετέλεσε μέλος της «Βυζαντινής Χορω
δίας Αθηνών». Φιλόλογος στη Μέση Εκπαί
δευση.

Χατζησολομός, Σολομών. (20ός αι.)

Π ρωτοψάλτης I. Ναού Αγίου Δημητρίου 
Λευκωσίας, Δρ. Θεολόγος και Μουσι- 

κολόγος. («The modal structure of the 11 
Eothina Anastassima, Ascribed to the Emperor 
Leo (+912)» 1986, «Βυζαντινή Θεία Λει
τουργία» 1975, «The Manuscript of Arch. 
Cyprus 39 - Coislin, 11th Cent. - in relation to 
the Theta Notation» 1986, «The Medieval 
Byzantine Chant» 1984, «John Koukouzelis 
the Moistor» 1986, «The Troparion of Kassiani 
in its original musical composition, according to 
the Manuscript 99 of Arch. Cyprus - Round 
Not. - 13th Cent.» 1984 - 86, «Παρθένιος και 
Σιλβέστρος, οι Κυκκώτες μουσικοί» 1990, 
κ.λπ.) π.σ.δ.

Χατζησοφόκλης, Χαράλαμπος. (20ός αι.)

Κ ύπριος Ιεροψάλτης στον I. Ναό Αγίας 
Παρασκευής Χρυσοχούς Κύπρου 

(1948 - ; ), μαθητής του Χαραλάμπους*. 
Οικονόμου Μητροπόλεως Πάφου (1936 -
1939).

Χατζησταμάτης, Νικόλαος. (Χίος, 1917- ).

Π ρωτοψάλτης, καταγόμενος από την 
Αγία Παρασκευή Κρήνης Μ. Ασίας.

Από μικρός είχε έφεση στο τραγούδι και 
στην ψαλτική. Του έμεινε μάλιστα η προ
σωνυμία «Καλλίνικος» - το όνομα του 
Μητροπολίτου Κρήνης - διότι σε ηλικία 
πέντε ετών έψαλλε τη φήμη του. Μαθήτευ- 
σε στα αναλόγια αρκετών πρωτοψαλτών 
της Χίου, αλλά κυριότερός του δάσκαλος 
ήταν ο Γ. Βινάκης*, ο οποίος και τον 
εμψύχωνε να μελοποιεί εκκλησιαστικούς 
ύμνους. Υπηρέτησε ως Ιεροψάλτης σε 
πολλούς ναούς της Ελλάδος και της Χίου, 
κυρίως όμως στον Μητροπολιτικό Ναό της 
Χίου, αρχικά ως Λαμπαδάριος (1942-1981). 
Στο διάστημα αυτό πολλοί μαθητές πέρα
σαν από το Αναλόγιό του, καταξιωμένοι 
σήμερα Ιεροψάλτες. Μελοποίησε Χερουβι- 
κά, Λειτουργικά, « Αξιόν εστί», Δοξαστικά, 
«Άγιος ο Θεός», Τεριρέμ, Ψαλμούς του 
Δαυίδ κ.α.

Χατζηχάρος, Βασίλειος. (1893 - ; ).

Κ ύπριος Ιεροψάλτης, που σπούδασε 
βυζαντινή μουσική πρώτα κοντά στον 

αδελφό του, Χαρ. Χατζηχάρο*, και ύστερα 
κοντά στον Κλεάνθη Μεσολογγίτη*, στη 
Λάρνακα. Την περίοδο 1920-1932 βρισκό
ταν στη Νέα Υόρκη της Αμερικής όπου καί 
έψαλλε. Από το 1932 έψαλλε σε διάφορους 
ναούς της Κύπρου.

Χατζηχάρος, Διομήδης. (20ός αι.)

Μ ουσικός και Πρωτοψάλτης I. Ναού 
Παναγίας Αθηαίνου (Κύπρος), π.σ. 

δα.

Χατζηχάρος, Χαρίδημος. (1890-;).

Κ ύπριος Ιεροψάλτης και μουσικοδιδά
σκαλος, μαθητής του Κλ. Μεσολογγί- 

τη* στη Λάρνακα, το βυζαντινό ύφος του 
οποίου δίδαξε ο ίδιος αργότερα σε πολ
λούς μαθητές του. Έψαλλε επί πολλά έτη 
στη γενέτειρά του, Αθηαίνου, μέχρι που τον 
αντικατέστησε ένας από τους γιούς του.

Χατζηχριστοδούλου, Παναγιώτης. (20ός 
αι.).

Π ρωτοψάλτης I. Ναού Τίμιου Σταυρού, 
Λευκαρά Κύπρου, π.σ.δ.α.

Ο. TOMKA: ΕΠΙΤΟΜΟ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
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Χατζηχρόνογλου, Γιώργος. (Θήβα, 1946 -).

Π ρωτοψάλτης στον I. Ναό Αγίου Νε
κταρίου Ν. Ηρακλείου Αττικής και 

δάσκαλος της βυζαντινής μουσικής στον 
Ναό όπου ψάλλει. Γιός του Επαμ. Χατζη- 
χρόνογλου*. Πτυχιούχος βυζαντινής μου
σικής, μαθητής του Μαν. Χατζημάρκου*. 
Συνεργάτης του Ραδιοφωνικού Σταθμού 
της Εκκλησίας της Ελλάδος - παραγωγός 
της εκπομπής «Από την Εθνική Μουσική 
μας Παράδοση». Έχει εκδόσει δύο κασσέ- 
τες. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ.

Χατζηχρόνογλου, Επαμεινώνδας. (Θήβα, 
1911-1953).

Π ρωτοψάλτης στον Μητροπολιτικό 
Ναό των Θηβών και δάσκαλος της 

βυζαντινής μουσικής, καταγόμενος από τα 
Βουρλά της Μ. Αοίας. Μαθητής του Πέτρου 
Μείντάνη*. Ως μουσικοδιδάσκαλος, ανέδει
ξε πολλούς ιεροψάλτες.

Χατζίδης, Ιωάννης.

Σ ύγχρονος Ιεροψάλτης στον I. Ναό 
Αγίου Σπυρίδωνος Σύδνεϋ (Αυστρα

λίας), γνώστης της βυζαντινής μουσικής, 
π.σ.δ.α.

Χατζόγλου, Ευστράτιος.

Σ ύγχρονος Ιεροψάλτης στον I. Ναό 
Κοιμήσεως της Θεοτόκου Μυρίνης 

Λήμνου και μέλος της Χορωδίας του 
Συλλόγου Ιεροψαλτών Νήσου Λήμνου «Ο 
Αγιος Σώζων». π,σ.δ.α.

Χατζόπουλος, Δημήτριος. (Χρυσούπολη 
Καβάλας, 1936 - ).

Π ρωτοψάλτης και Καθηγητής βυζαντι
νής μουσικής. Παρακολούθησε μαθή

ματα βυζαντινής μουσικής επί ένα έτος στο 
Φροντιστήριο του Αγίου Δημητρίου Θεσ
σαλονίκης, κοντά στον Α. Ευθυμιάδη και 
έλαβε το πτυχίο του από το Ελληνικό Ωδείο 
Αθηνών (τάξη Θ. Χατζηθεοδώρου*). Την 
εκτέλεση των μουσικών φθόγγων και κει
μένων διδάχθηκε από τον Πρωτοψάλτη 
Αθαν. Παναγιωτίδη*. Διετέλεσε επί σειρά

ετών Δομέστικος του Οικουμενικού Πα
τριαρχείου, πλησίον του Θρασ. Στανίτσα*. 
Διετέλεσε επίσης Πρωτοψάλτης στον Μη- 
τροπολιτικό Ναό Αγίου Ιωάννου και στον 
Καθεδρικό Ναό Αγίου Παύλου Καβάλας, 
στον I. ναό Παντανάσσης Πατρών, σε ναούς 
της Αρχιεπισκοπής Αμερικής ( Αγιος Δη- 
μήτριος στη Τζαμάικα, Αγία Αικατερίνη 
στην Αστάρια και Τίμιος Σταυρός'στο 
Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης) κ.λπ. 
Διετέλεσε διδάσκαλος και διευθυντής της 
Σχολής Βυζαντινής Μουσικής των Φίλων 
Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής 
του Νομού Καβάλας, διδάσκαλος στη Σχο
λή Βυζαντινής Μουσικής στην Αστάρια της 
Νέας Υόρκης Η.Π.Α. και Πρόεδρος και 
Χοράρχης του Συλλόγου Ιεροψαλτών Κα
βάλας.
Ο Δημήτριος Χατζόπουλος, είναι δικηγό
ρος.

Χατζόπουλος, Νικόλαος. (Παιανία).

Σ ύγχρονος Ιεροψάλτης και Καθηγητής 
της μουσικής στη Μέση Εκπαίδευση. 

Εμφανίσθηκε κυρίως, ως Δομέστικος και 
Πρωτοψάλτης, στους I. Ναούς Ζωοδόχου 
Πηγής και Γεννήσεως Χριστού Παιανίας.

Χατηριάδης, Αναστάσιος. (1861-; ).

Μ εσολογγίτης μουσικός που διδάχθη
κε την βυζαντινή μουσική από τον 

Ανθιμο τον Εφεσιομάγνη*, αλλά δεν είναι 
βέβαιο αν άσκησε το λειτούργημα του 
Ιεροψάλτου.

Χειμώνας, Γεώργιος. (20ός αι ).

Μ ουσικός, μαθητής του Θεοδ. Γεωρ- 
γιάδου* και μέλος του «Τριακοντα- 

μελούς Βυζαντινού Εκκλησιαστικού Χορού 
Κωνσταντινουπόλεως». Αναφέρεται (1963) 
ως Ιεροψάλτης στον I. Ναό Αγίας Φωτεινής 
Ν. Σμύρνης.

Χειρονομίαι.

Ρ υθμικές κινήσεις που έκαμε ο κορυ
φαίος του χορού με το δέξί του χέρι ή
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και με ολόκληρο το σώμα του, προκειμένου 
να διευθύνει καλλίτερα το χορό και να 
κάνει πιο εκφραστική τη μελωδία.

Χειροτονία.
Βλέπε λ. Ιερωσύνη.

Χέκ, Τζων Βαν ντερ (Δρ) (Dr John van der Hoek).

Γ εννημένος στην Ολλανδία μετανά- 
στευσε στην Αυστραλία, όπου εργάζε

ται ως Καθηγητής Εφηρμοσμένων Μαθη
ματικών στο Πανεπιστήμιο της Αδελάίδος. 
Σπούδασε λατινικά, αρχαία ελληνικά, ρωσ- 
σικά και γερμανικά. Επίσης βιολί, βιόλα, 
βιολοντσέλλο και βυζαντινή μουσική. Το 
1988 χειροθετήθηκε Αναγνώστης στην 
Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία. Ασχολείται 
με μεταφράσεις λειτουργικών κειμένων 
στην αγγλική, συνθέτοντας γι' αυτά μουσι
κή βασισμένη στα κλασσικά πρότυπα.

Χερέκελης, Ηλίας. (20ός αι.).

Π ρωτοψάλτης από την Προύσσα, που 
υπηρέτησε επί σειρά ετών στον 1. Ναό 

Αγίου Νικολάου Νίκαιας.

Χερουβικός Ύμνος.

Α νήκει στους «Ύμνους εναντίον των 
αιρετικών»* και η ποίησή του αποδί

δεται στον Ιωάννη τον Χρυσόστομο* ή στον 
Ιωάννη τον Σχολαστικό*.
Εψάλλετο μελωδικά, όπως και σήμερα, 
«κατ' αντιστροφήν», αλλά σε έξι περιό
δους:
α' περίοδος «οι τα χερουβείμ μυστικώς 
εικονίζοντες».
β' περίοδος «και τη ζωοποιώ Τριάδι τον 
Τρισάγιον ύμνον προσάδοντες». 
γ' περίοδος «πάσαν την βιωτικήν αποθώ- 
μεθα μέριμναν».
δ' περίοδος «ως τον βασιλέα των όλων 
υποδεξόμενοι».
ε' περίοδος «ταις αγγελικαίς αοράτων 
δορυφορούμενον Τάξεσι». 
στ' περίοδος «Αλληλούια».

Χοράρχης.

Α ρχηγός εκκλησιαστικού χορού, Πρω
τοψάλτης.

Χορδόφωνα.

Κ ατηγορία μουσικών οργάνων, τα οποία 
παράγουν ήχο από τεντωμένες χορ

δές, όπως είναι ο ταμπουράς*, το λαούτο*, 
η λύρα*, ο κεμετζές*, το κανονάκι* κ.ά. Οι 
άλλες κατηγορίες των οργάνων είναι τα 
αερόρφωνα*, τα ιδιόφωνα* και τα μεμβρα- 
νόφωνα*.

Χόρευμα.
Βλέπε λ. Χαρακτήρες (ποιότητος).

Χορός.

Ο νομασία που δηλώνει α) την ομάδα 
των ιεροψαλτών και β) το χώρο του 

ναού στον οποίο αυτοί στέκονται.

Χορός Αθηνών, Πρότυπος Βυζαντινός.

Σ υγκροτήθηκε το 1981 από τον Μαν.
Χατζημάρκο*. Εμφανίσθηκε σε μεγά

λες αίθουσες της Αθήνας, στην ελληνική 
Επαρχία και στο εξωτερικό.
Μέλη της: Βασίλης Αγγελής, Γεώργιος 
Αγγελής, Νεκτάριος Αδάμ, Ιωάννης Αρώ- 
νης*, Άρτεμις Βαβαρίνη, Ανδρέας Βαρβιτ- 
σιώτης, Στάθης Βασιλείου, Γεωργία Βουλ- 
δή*. Πολύχρονης Βροντάκης, Τάσος Γέ
ρου, Μαρία Γιαννοπούλου, Μαρία Γιαννου- 
σά, Ανδρέας Γλυνιάς, Πάνος Δασκα-λοθα- 
νάσης, Ανδρέας Ζιούβας, Γεώργιος Θανα- 
σιάς, Πάνος Θεοδωρίδης, Δημήτριος 
Καλομοίρης, Τατιάνα Καπετάνιου, Παρα- 
σκευάς Κουτσοβίτης, Νικόλαος Κωνσταντι- 
νόπουλος*, Κατερίνα Λεπιδάκη, Ξένη Λίν- 
τα, Φώτιος Μακαρατζής, Απόστολος Μα- 
κρογιώργης, Πολυξένη Μακρυγιάννη*. Γε
ώργιος Μακρυγιάννης*, Κωνσταντίνος Μα- 
κρυγιάννης*, Χρήστος Μακρυγιάννης*, Α
πόστολος Μακρογιώργης, Χρήστος Μεσ
σήνης, Κωνσταντίνος Μπλάθρας, Κωνσταν
τίνος Νιφόρος, Δημήτριος Ντουμπάρας, 
Γεώργιος Παπαγεωργίου, Εμμανουήλ Πα-
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παδημητράκης, Βασίλειος Παπαδημητρό- 
πουλος, Ιωάννα Παπακωνσταντίνου, Μιλ
τιάδης Παπαστάμος, Αθανάσιος Παπασταύ- 
ρου, Δημήτριος Παπασταύρου, Τρύφων 
Παπασταύρου, Βασίλειος Πετρόπουλος, 
Μαρία Πουντουράκη*, Γεώργιος Ράλλης, 
Θεόδωρος Ρόδάς, Ματούλα Ρουμπάνη, 
Χρήστος Σιάμος, Κωνσταντίνος Σταθακό- 
πουλος, Αντώνιος Στασερέκος, Νίκος Σω- 
τηρόπουλος, Χριστίνα Τάίτάνη, Σταύρος 
Τριανταφύλλου και Θεόδωρος Τσαγκαρά- 
κης*.

Χορός Εκκλησιαστικών Ύμνων και Δημοτι
κών Τραγουδιών Συλλόγου Κατπταδοκών 
Νομού Ροδόπης «Ο Μέγας Βασίλειος», 
Βυζαντινός.

Ι δρύθηκε το 1982 από τον Ηλία Περδίκη* 
και τον Πρόεδρο του Συλλόγου Βασί

λειο Μαυρίδη. Σκοπός του ήταν η διάδοση, 
διατήρηση και παρουσίαση εκκλησιαστικών 
ύμνων παλαιών διδασκάλων και μάλιστα 
του Μικρασιατικού και Πατριαρχικού χώ
ρου και παλαιών αυθεντικών δημοτικών 
τραγουδιών. Έδωσε συναυλίες σε όλο το 
Νομό Ροδόπης.

Χορός Ιερός Αρχιεπισκοπής Αθηνών, Παι
δικός Βυζαντινός.

Ι δρύθηκε το 1984 και οι συμμετέχοντες 
διδάσκονται δωρεάν την βυζαντινή μου

σική στον I. Ναό Αγίας Ειρήνης (Αιόλου). 
Υπεύθυνος του Χορού, ο Λυκ. Αγγελόπου- 
λος*.

Χορός Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας Τριπό- 
λεως, Βυζαντινός.

Σ υγκροτήθηκε από τον Πρωτοψάλτη 
του Ναού, Κ. Γαλιώτο*, με σκοπό τη 

διάδοση της βυζαντινής μουσικής και την 
καλλίτερη τέλεση των I. Ακολουθιών στο 
Ναό. Έχει δώσει συναυλίες στην Τρίπολη 
και έχει εμφανισθεί σε ραδιοφωνικές 
εκπομπές. Τα μέλη που την αποτελούν

είναι: Αθανάσιος Γαλιώτος, Σταύρος Γα- 
λιώτος, Ευγενία Γαλιώτου, Σταυρούλα Γα- 
λιώτου, Κωνσταντίνος Γατσόπουλος, Βασί
λειος Γεωργαράς, Βασίλειος Γκουβάς, Γε
ώργιος Ζαραβίνος, Αντώνιος Ζαφει- 
ρόπουλος, Λεωνίδας Ζαφειρόπουλος, Α
νάργυρος Θεοδωρόπουλος, Παναγιώτης 
Καρπούζος, Ιωάννης Καρύμπακας, Μιχαήλ 
Κατσίγιαννης, Ιωάννης Κολλιόπουλος, 
Χρήστος Κολλιόπουλος, Γρηγόριος Λάγ- 
γας, Ιωάννης Μακρής, Γεώργιος Μιχαλό- 
πουλος, Βασιλική Μπουρνά, Παναγιώτα 
Μπουρνά, Διονύσιος Μπουρνάς, Κωνσταν
τίνος Ντρέμπος, Γεώργιος Παπασπηλίου, 
Σπήλιος Παπασπηλίου και Κωνσταντίνος 
Πίττος.

Χορός Ιερού Ναού Αγίας Σοφίας Θεσσαλο
νίκης, Πρότυπος Βυζαντινός.

Α ποτελείται από μαθητές του Χαρ.
Ταλιαδώρου*, υπό τη διεύθυνση του 

οποίου ψάλλει κατά το ύφος και την 
παράδοση της Μεγάλης του Χριστού Εκ
κλησίας. Έχει λάβει μέρος, εκτός από την 
Θεσσαλονίκη, στο Ωδείον Ηρώδου του 
Αττικού, στο Χίλτον Αθηνών, στο Αρχαίο 
Θέατρο Πατρών, στο Λονδίνο κ.α.

Χορός Καθεδρικού Ναού Λευκωσίας Κύ
πρου, Βυζαντινός Εκκλησιαστικός.

Ι δρύθηκε το 1960 από τον Αρχιεπίσκοπο 
Μακάριο, για την αναμετάδοση της 

Θείας Λειτουργίας από το Ραδιοφωνικό 
Ίδρυμα Κύπρου (ΡΙΚ). Χοράρχης της, ο 
Αρχών Πρωτοψάλτης Θεόδουλος Καλλίνι
κος*. Τα μέλη της: Λοίζος Γεωργίου, 
Δημήτριος Δημητριάδης, Νεόφυτος Ερω- 
τοκρίτου, Ανδρέας Ζούμος, Βάσος Καμέ
νος, Θεόφιλος Κυριακίδης, Ανδρέας Κων- 
σταντινίδης, Αούτσιος Λουτσίου, Ηρόδο
τος Μιλτιάδους, Λοίζος Μίτσιγκας, Θάσος 
Νικολάου, Θεόδουλος Παπαδημητρίου, Αν
δρέας Παπακυπριανού, Σωτήριος Παπανε- 
οφύτου, Ανδρέας Παπαχαραλάμπους, Σο
φοκλής Τσίγγης, Ανδρέας Ψάλτης.



422

Χορός Χορός

Χορός Κωνσταντινουπόλεως, Τριακονταμε- 
λης Βυζαντινός Εκκλησιαστικός Μουσικός.

Ι δρύθηκε το 1934 στην Κωνσταντινούπο
λη, από τον Θεοδ. Γεωργιάδη* και 

πρωτοεμφανίσθηκε στον Κεντρικό Ναό 
Των Εισοδίων της Θεοτόκου στο Πέραν, 
συνεχίζοντας τακτικές εμφανίσεις σε ό
λους τους ναούς της Κωνσταντινουπόλε
ως. Σκοπός του Χορού ήταν: α) να αποδεί
ξει στο εκκλησίασμα ότι η εκκλησιαστική 
μουσική αποτελεί αναπόσπαστον μέρος 
της Θείας Λατρείας, β) να παρουσιάσει 
εντέχνως την πιστή μουσική εκτέλεση των 
ιερών ασμάτων με τη γνήσια μελωδία της 
βυζαντινής μουσικής και γ) να δώσει ώθηση 
και σ' άλλους ικανούς ιεροψάλτες να 
ενισχύσουν το επίπονο έργο της αναζω- 
ογονήσεως και εξυψώσεως της πατρώας 
ιεράς μουσικής που κινδυνεύει από τους 
νεωτεριστές. Τα μέλη που αποτελούσαν 
τον Χορό ήσαν: Ιωάννης Αναγνωστόπου- 
λος*, Δημήτριος Αποστολίδης*, Νικόλαος 
Απτόσογλου*, Νικόλαος Αραπίδης*, Δημή- 
τριος Μπαξεβάνογλου*, Γεώργιος Γεωρ- 
γιάδης, Αλέξανδρος Γιάκας, Ιωάννης Γρη- 
γοριάδης*, Τάκης Γρηγοριάδης*, Φώτιος 
Δαμαλίδης*, Βλαδίμηρος Εντερνίδης*, 
Ευάγγελος Ζηνόπουλος*, Αχιλλεύς Θεο- 
δοσιάδης*, Αχιλλεύς Ιερακίδης*, Γεώργιος 
Ιωαννίδης, Γεώργιος Καραγιαννίδης*, Γε
ώργιος Καρακάσης*, Ελευθέριος Κατσώ- 
λας*, Αλέξανδρος Κεχαγιόπουλος*, Αλέ
ξανδρος Κολόμβος*, Παναγιώτης Κοσμέ- 
τος*, Θωμάς Κωνσταντινίδης*, Βασίλειος 
Μαυρογιαννάκης, Αγγελος Μπετσόπου- 
λος*, Βασίλειος Νικολαίδης*, Νικόλαος 
Παπαδάκης, Χρήστος Παπαχρήστος*, Δη- 
μήτριος Πετρίδης*, Στέφανος Προύσαλης, 
Ελευθέριος Σκορδίλης*, Μαρίνος Τρυφω- 
νίδης, Γεώργιος Φραντζέττης* και Γεώρ
γιος Χειμώνας*.

Χορός Μητροπολιτικού Ναού Πειραιώς, 
Βυζαντινός.

Ι δρύθηκε το Νοέμβριο του 1991 από το 
Μητροπολίτη Πειραιώς Καλλίνικο*, ο

οποίος εξέλεξε ως Χοράρχη τον Ηλ. 
Ρεδιάδη*-Τούμπα. Ο Χορός συγκροτήθηκε 
κατά την παράδοση της Μεγάλης του 
Χριστού Εκκλησίας και εκτελεί τα μέλη 
που πα ρ αδόθ ηκαν από τους τρ ε ις  
διδασκάλους· τον Χρύσανθο Προύσσης*, 
το Γρηγόριο Λευίτη* και τον Χουρμούζιο 
τον Χαρτοφύλακα*, καθώς και συνθέσεις 
του Κ. Ψάχου*.
Λαμβάνει μέρος σε όλες τις εκδηλώσεις 
της Μητροπόλεως Πειραιώς και έχει πραγ
ματοποιήσει συναυλίες μέσα και έξω από 
την Αθήνα και τρεις ηχογραφήσεις.
Τα μέλη του Χορού είναι: Ανδρούτσος 
Χρήστος, Βασιλιάς Μιχάλης, Βικελής Γιώρ
γος, Γρύλλης Εμμανουήλ, Δασκαλάκης 
Στυλιανός, Δρίβας Γεώργιος, Ευαγγελίου 
Κωνσταντίνος, Ευαγγελίου Σπυρίδων, Ζή- 
ρος Σπυρίδων, Ζούρας Κωνσταντίνος, Ζω
γράφος Βασίλης, Ηλιού Χρυσόστομος, Θε
οδοσίου Γεώργιος, Καρακεχαγιάς Μιχάλης, 
Καρράς Λουκάς, Καψάλης Αθανάσιος, 
Κουτεβίνης .Διονύσιος, Λογοθέτης Χρή
στος, Μανωλάκος Δημήτριος, Ματθαίου 
Ματθαίος, Μπλέτσας Παναγιώτης, Μπρού- 
στας Αθανάσιος, Νίκας Θεόφιλος, Νικολά- 
κης Γώργιος, Νικολάκης Ιωάννης, Νίκου 
Οδυσσέας, Παλαμάρης Ευάγγελος, Παπα- 
γεωργίου Σωκράτης, Παπατριανταφύλλου 
Στυλιανός, Πεζερίδης Ιωσήφ, Πιτσινής Δη- 
μήτριος, Συκουτρής Γεώργιος, Τζώρτζης 
Νικόλαος, Τσιριγώτης-Δήμας Βασίλειος 
και Χόντας Νικόλαος.

Χορός Πολυφωνικής Χορωδίας Πάτρας, 
Βυζαντινός.

Ι δρύθηκε ως Τμήμα της Πολυφωνικής 
Χορωδίας Πάτρας (1983), με σκοπό τη 

διάδοση και προβολή της βυζαντινής εκ
κλησιαστικής μουσικής όχι μόνον στην 
Πάτρα αλλά και στον Ελληνικό και ευρω
παϊκό χώρο γενικότερα.
Μέχρι σήμερα έχει πραγματοποιήσει πολ
λές συναυλίες στην Πάτρα καθώς επίσης 
και σειρά συναυλιών για την ελληνική 
ομογένεια στις πόλεις Weston, Cardiff και
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Bristol της Αγγλίας. Έχει ηχογραφήσει 
πέντε κασσέτες με βυζαντινά μέλη και 
παρουσίασε την εργασία της κατ' επανάλη
ψη στην Ελληνική Ραδιοφωνία.
Ο Βυζαντινός Χορός διευθύνεται από τον 
Αριστείδη Ροδόπουλο* ενώ τα μέλη που 
τον αποτελούν είναι: Δημήτριος Βασιλό- 
πουλος, Παναγιώτης Γεωργαλής, Χρηστός 
Γιαννόπουλος, Ανδρέας Γκάντζος, Πανα
γιώτης Δεστούνης, Ιωάννης Δριμάλας, 
Φώτιος Καραβίτης, Λουκάς Καρτέρης, Γε
ώργιος Κάτσενος, Γεώργιος Κολοκυθάς, 
Χρήστος Κοσκινάς, Ιωάννης Κόττορος*, 
Παύλος Μάλιαρης, Φίλιππος Μίχος, Κων
σταντίνος Μπαλατής, Αθανάσιος Μπάρλας, 
Φώτιος Μπαρούτας, Κωνσταντίνος Μυλω
νάς, Παναγιώτης Πανογιώργος, Αλέξιος 
Παπαρρηγόπουλος, Αντώνιος Παπαφίγ- 
γος, Παναγιώτης Ρούβαλης, Δημήτριος 
Σταυριανός, Γεώργιος Τζόλας, Χριστόφο
ρος Τσικνής, Δημήτριος Φούντάς και ο 
Αρχιμ. Γεράσιμος Χριστοδουλόπουλος.

Χορός, Ρωσσικός.

Ι δρύθηκε στην Κωνσταντινούπολη, στις 
αρχές του αιώνα, από τον μουσικό 

Μασλενίκωφ και υποστηρίχθηκε από τους 
Ρωσσόφιλους και τους εραστές της ευρω
παϊκής μουσικής. Ο χορός αυτός, ο οποίος 
αποτελείτο από άνδρες και γυναίκες, εγκα
ταστάθηκε στον I. Ναό της Παναγίας των 
Εισοδίων ως Εκκλησιαστικός Μουσικός 
Χορός.

Χοροστάσιον. (ή χοροστάσι).
Η θέση του χορού των ψαλτών.

Χοροστάτης.
Βλέπε λ. Χοροστατών.

Χοροστατών.

Ε κείνος που ηγείται του χορού (λέγεται 
και χοροστάτης). Επί Αρχιερέως, ο 

προεξάρχων της Θείας Λειτουργίας.

Χορός Συλλόγου Φίλων Βυζαντινής Μουσι
κής Νομού Καβάλας, Βυζαντινός.

Ι δρύθηκε μαζί με το Σύλλογο το 1975, με 
σκοπό τη διαφύλαξη, καλλιέργεια και 

διάδοση της ελληνικής μουσικής. Εμφανι
ζόταν τις Κυριακές στην επαρχία του 
Νομού Καβάλας και σε γειτονικούς νο
μούς. Το 1983 εμφανίσθηκε στην ΕΡΤ 2 
υπό τη διεύθυνση του Χοράρχη της Δημ. 
Χατζοπούλου*. Τα μέλη της - Ιεροψάλτες 
και θιασώτες της βυζαντινής μουσικής - 
ήταν: Ανδρέας Αθιανός, Δημήτριος Βαφεί- 
δης, Κοσμάς Γεωργιάδης, Γεώργιος Γρη- 
γοριάδης, Χρήστος Δήμου, Ιωάννης Δόι- 
κας*, Σπύρος Θεμελής*, Αθανάσιος Κάίπά- 
κης, Νικόλαος Κάίπάκης, Χριστόδουλος 
Καραφλιώκας, Χρήστος Κεχαγιόγλου, Ιω
άννης Κλωναρίδης*, Νικόλαος Κολεσίδης, 
Γεώργιος Κουτσαμπασόπουλος, Μιχαήλ 
Κρόκος, Ζαχαρίας Λασκαράκης, Νικόλαος 
Λημνιούδης, Κώστας Μαρίνος, Λεωνίδας 
Μαυρομάτης, Ιωάννης Μπερβερίδης, Νικό
λαος Νικολάου*, Γιάννης Παπαδόπουλος, 
Βασίλειος Παπαθωμάς, Δημήτριος Παπαοι- 
κονόμου, Κωνσταντίνος Πελεκάνος, Δημή- 
τριος Ραμπότας, Ευάγγελος Σπαθάρης, 
Αλέξανδρος Σκεπαρνάς, Πασχάλης Τα- 
σιούδης, Ματθαίος Τσαμκιράνης*, Πανα
γιώτης Τσολακίδης και Λάζαρος Χατζηα- 
ποστόλου.

Χορός Συνδέσμου Ιεροψαλτών Φθιώτιδος 
«Ιωάννης ο Δαμασκηνός», Βυζαντινός.

Λ ειτουργεί στο πλαίσιο των δραστηριο
τήτων του Συνδέσμου και αποτελείται 

από επιλεγμένους καλλίφωνους ιεροψάλ
τες και φίλους της βυζαντινής μουσικής. 
Πραγματοποιεί αρκετές μουσικές εμφανί
σεις το χρόνο στη Λαμία. Χοράρχης είναι ο 
Δημ. Μαντές* και μέλη της οι: Αλέκος 
Αδάμ, Κωνσταντίνος Αρχοντής, Κώστας 
Γεωργακόπουλος, Αθανάσιος Ζάχος, Χαρά
λαμπος Καλτσάς, Χρήστος Καμέρας, Γε
ώργιος Καραίσκος, Μιχαήλ Καραπατής, 
Ανάργυρος Κόντος, Γεώργιος Κόντος,
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Μιχαήλ Κουτσαυδης, Ιωάννης Λαθυρης, 
Νικόλαος Λιάπης, Δημήτριος Μαντές, Δη- 
μήτριος Μαστρογιάννης, Στυλιανός Μα- 
στρογιάννης, Νικόλαος Μπακαλός, Από
στολος Μπάκας, Γεώργιος Μπαλάφας, Θε
όδωρος Μπούλας, Θεόδωρος Ντούρος, 
Δήμος Πάλλας, Αθανάσιος Παπαευθυμίου, 
Γιώργος Παπαϊωάννου, Ευάγγελος Παπα- 
λέξης, Ευθύμιος Παρλαβάντζας, Ευάγγε
λος Πέχας, Ντίνος Ριζοκώστας, Χρήστος 
Ριζοκώστας, Νικόλαος Τσιμπάνος, Ιωάννης 
Τσιριγκούλης, Ευθύμιος Τσούμας, Μελέ
της Τσώνης, Γεώργιος Τσώρος, Χρήστος 
Φανής και Νώντας Φαρμάκης.

Χορωδία.

Χ ορικό τραγούδι και η εκτέλεση χορι
κού τραγουδιού. Χορωδώ τραγουδώ 

ως μέλος χορού.
2) Σύνολο τραγουδιστών (χορωδών).

Χορωδία Αγίου Γεωργίου Καρύτση Αθηνών.

Ι δρύθηκε το 1898 από τον Θεμιστοκλή 
Πολυκράτη*. Μέχρι το 1944, που τη θέση 

του Χοράρχη της ανέλαβε ο Αλεξ. Θεοφι- 
λόπουλος*, τη διηύθυναν εζέχοντες μου
σουργοί, ενώ προσέφεραν τις υπηρεσίες 
τους ως χορωδοί πολλοί εξαίρετοι καλλι
τέχνες (ερασιτέχνες και μη) όπως οι Μιχ. 
Βλαχόπουλος, I. Βακαρέλης, Νικ. Βρεττά- 
κος, Νικ. Μωραΐτης, Πέτρος Χοϊδάς, Μήτ- 
σος Ευστρατίου, Νίκος Ζαχαρίου κ.α. Η 
Χορωδία αποτελεί Σωματείο ερασιτεχνικό, 
με σκοπό την προαγωγή και διάδοση της 
ορθοδόξου ελληνικής υμνολογίας στην 
Ελλάδα και ιδιαίτερα στο εξωτερικό. Αϊτό 
το 1959 πραγματοποίησε εμφανίσεις σε 44 
κράτη της Ευρώπης, έλαβε μέρος σε 
διεθνή φεστιβάλς και πραγματοποίησε 
εγγραφή δίσκου στη Γαλλία (1981) με 
ύμνους της Ορθοδόξου Εκκλησίας της 
Ελλάδος. Τα μέλη της Χορωδίας είναι 
σήμερα τα εξής :
Τενόροι I: Αθηναίος Χαράλαμπος, Αντωνό- 
πουλος Δημήτριος, Γαβριηλίδης Μάκης, 
Γαλανίδης Ευάγγελος, Γράβαρης Δημή-

τριος, Δαντης Τηλέμαχος, Κασιματης Τα- 
κης, Μανωλάκης Ιωάννης, Μήλος Σπυρί
δων, Μποτσαράκος Ιωάννης, Πρωτονοτά
ριος Δημήτριος και Τσακιρίδης Δάνης. 
Τενόροι II: Βαβάτσης Δανιήλ, Γιαννάκης 
Αθανάσιος, Γλυμενόπουλος Βασίλειος, Θα
λασσινός Θαλασσινός, Κοτρώνης Ζαχα
ρίας, Μυριανθόπουλος Βασίλειος, Ρεβε- 
ζούλης Χρήστος, Σκολαρίδης Κωνσταντί
νος και Τσακίρης Μιχαήλ.
Μπάσοι I: Ζαμπετάκης Στέλιος, Ζαφειριού 
Οδυσσέας, Καλάίτζίδης Κυριάκος, Κοντό- 
πουλος Γεώργιος, Κουντούρης Βασίλειος, 
Λεϊμονής Αναστάσιος, Πασσάς Ανδρέας, 
Φορτούνης Νικόλαος και Φύσσας Χρήστος. 
Μπάσοι II : Αλαγιάννης Γεώργιος, Αντωνέ- 
λος Γαβριήλ, Βλαβιανός Ιωάννης, Βλαχά- 
κης Εμμανουήλ, Βλησίδης Στέλιος, Γαζής 
Ελευθέριος, Γιαννακούλας Στέλιος, 
Γιαννίσης Φίλιππος, Ηλιόπουλος Δημή- 
τριος, Καλαξής Ιωάννης, Καμπουρόπουλος 
Κωνσταντίνος, Λαδίκας Κωνσταντίνος, Πα- 
παδημητρίου Ελευθέριος, Πούργαλης Γε
ώργιος, Ράπτης Απόστολος, Τερζάκης Γε
ώργιος και Τζαννετάκης Θεόδωρος.

Χορωδία Ιερού Ναού Αγίου Κοσμά του 
Αιτωλού Νέας Φιλαδέλφειας.

Ι δρύθηκε το 1985 από τον Πρωτοψάλτη 
Κ. Σταυρουλάκη*, ψάλλοντας ανελλιπώς 

σε όλες τις ακολουθίες. Τα μέλη που την 
αποτελούν είναι: Γαλατσάνος Χαράλαμπος, 
Γιαννούκος Σπύρος, Δράκος Δημήτριος, 
Δράκος Σταύρος, Κουτσάγιας Ιωάννης, 
Κουτσάγιας Κωνσταντίνος, Λαδόπουλος 
Κωνσταντίνος, Λυμπερόπουλος Κωνσταν
τίνος, Πολέμης Μιχάλης, Τασούλης Δημή- 
τριος, Τσιάτης Βασίλειος, Τσιορτός Γεώρ
γιος, Τσιορτός Νικόλαος, Χουστουλάκης 
Γεώργιος.

Χορωδία Αγίων Πάντων Καλλιθέας, Μικτή.

Ι δρύθηκε το 1990 από τον Κώστα Ζορμπά*, 
ο οποίος και τη διευθύνει. Εμφανίζεται 

δύο Κυριακές το μήνα και ψάλλει στη Θεία 
Λειτουργία του Καθεδρικού Ναού των
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Αγιων Πάντων Καλλιθέας.
Τα μέλη της είναι:
Γυναίκες: Σοφία Γκέντση, Δώρα Γουργου- 
ρίνη, Αργυρώ Δαδαλιάρη, Μαίρη Δημητρα- 
κοπούλου, Χριστίνα Ζορμπά, Μαρία Ιορδα- 
νίδου, Νίνα Κανελλοπούλου, Κατίνα Κατσά, 
Σάρρα Κορωναίου, Ελένη Μαράκη, Σταυ
ρούλα Μαυροειδή, Μαρία Μπιρσίμη, Αικα
τερίνη Μουταφίδου, Άννα Νασούφη, Βάσω 
Παπακώστα, Νατάσσα Πέππα, Ελισάβετ 
Σκορδίλη, Ευτέρπη Σκορδίλη και Μαρία 
Στα3ή.
Ά νδρες: Γιώργος Αντωνιάδης, Νίκος 
Γκαρδιακός, Νίκος Γουργουρίνης, Κώστας 
Ζορμπάς, Κώστας Κονδύλης, Παναγιώτης 
Πάγκαλος, Νικήτας Πράσινος, Οδυοσέας 
Ρούσκας και Γιώργος Σχοινάς.

Χορωδία Αγρίνιου, Βυζαντινή Πειραματική.

Ι δρύθηκε το 1984 από τον Γεράσιμο 
Πρεβεζιάνο* και πραγματοποίησε πολ

λές εμφανίσεις τόσο στο Αγρίνιο όσο και 
σε άλλα μέρη της Ελλάδος. Τα μέλη της 
Χορωδίας είναι οι: Ιωάννης Αυγέρης, Νικό
λαος Αυγέρης, Γεώργιος Αυγούλης, Θε
όδωρος Αυγούλης, Παναγιώτης Βίγλας, 
Χρήστος Βουλδής*, Ιωάννης Βλάχος, Λε
ωνίδας Γαρουφαλής, Παύλος Γρέντζελος*, 
Χρήστος Δίπλας, Νεκτάριος Δροσοπανα- 
γιώτης, Αθανάσιος Ζέρης, Κωνσταντίνος 
Καμζέλας, Κωνσταντίνος Καντάνης, Παντε
λής Καντάνης, Γεώργιος Καρόπουλος, Α
θανάσιος Καταπόδης, Δημήτριος Κορό- 
γιας, Γεώργιος Κούρτης, Σωτήριος Κύρ- 
κος, Χρήστος Κύρκος, Ανδρέας Λανάρας*, 
Βασίλειος Λανάρας*, Κωνσταντίνος Λανά
ρας*, Νικόλαος Λανάρας*, Αλέξανδρος 
Μέγας, Φώτιος Μηλιώνης, Βαλάντης Μήτ- 
σου, Παναγιώτης Μήτσου, Ανδρέας Μπα- 
κογιάννης, Κωνταντίνος Μπαλατσιάς, Χρή
στος Μουσελίμης, Σπύρος Παπαθανασίου, 
Ανδρέας Παπασάβας, Ιωάννης Παππάς, 
Γεώργιος Πέτσινος, Δημήτριος Πολίτης, 
Κωνσταντίνος Πολίτης, Γεράσιμος Πρεβε- 
ζιάνος, Αθανάσιος Πυρπύλης, Βασίλειος 
Πυρπύλης, Αθανάσιος Σαρδέλης, Γεώρ

γιος Σκαλιστής, Λεωνίδας Σκιαδάς, Νικό
λαος Στρατόπουλος, Γεώργιος Σώλος, Γε
ώργιος Τσέλιος, Ζαχαρίας Τσέλιος, Χρή
στος Τσέλιος, Παναγιώτης Τσώνης και η 
Παιδική Χορωδία της Σχολής Ιεροψαλτών I. 
Μητροπόλεως Αιτωλοακαρνανίας.

Χορωδία Αθηνών, Βυζαντινή.

Ι δρύθηκε το 1962 και διευθύνεται από 
τον Γεώργιο Τσατσαρώνη*, με σκοπό 

την προβολή και διάδοση της βυζαντινής 
εκκλησιαστικής μουσικής, εκτελώντας τα 
βυζαντινά μέλη κατά το ύφος και την 
παράδοση της Μεγάλης του Χριστού Εκ
κλησίας. Λαμβάνουν μέρος καλλίφωνοι 
Πρωτοψάλτες και Λαμπαδάριοι της περιο
χής Αθηνών και περιχώρων. Η Χορωδία έχει 
πραγματοποιήσει πολλές εμφανίσεις σε 
μουσικοφιλολογικές εκδήλώσεις, σε κεν
τρικές αίθουσες και ναούς.
Μέλη της Χορωδίας διετέλεσαν κατά και
ρούς: Κ. Αδάμ, Νικ. Αραπίδης*, Ανδρ. 
Αναστασιάδης*, Δημ. Βαζάς*, Γεωργ. Βο
λής*, Θεοδ. Βασιλείου, Νικ. Βεντούρης*, 
Γρ. Βλάμης, Κωνστ. Βλάχος*, Παν. Βογιατ- 
ζής, Αθαν. Βουγιουκλής, Γ. Γεροντάκης*, Ε. 
Γιακαλής, I. Γιαννακούρος, Δ. Γιαννόπου- 
λος, Θ. Γιαννούτας, Κ. Γιόκας, Δημ. Γρηγο- 
ριάδης*, I. Γρηγοριάδης*, I. Δελατόλας, 
Δημ. Δημητρακόπουλος*. Μιχ. Ευριπίδης, 
Αν. Ζιούβας, Γεώργ. Κακουλίδης*, Δ. Κα- 
λιάφας, Θ. Καλλίμαχος, Θ. Κανιώρης, Μιχ. 
Κατηνιώτης, Μ. Καραγιάννης, Χαρ. Καρράς, 
Στ. Κατσάνης, Στάθ. Κατσιβάλης, Β. Κατσι- 
φής, Γεώργ. Κατσούλας*, Ελ. Κατσώλας*. 
Φώτης Κετσετζής*, Θ. Κοκορίκος, I. Κολο- 
μόδης, Ζαχ. Κοντοφρύδης, Νικ. Κορδάκης, 
Κούλης Κρέστας, Κυρ. Κυριαζής*, Β. Κύρ
κος, Νικ. Κωνσταντινόπουλος*, Γ. Λαμπρό- 
πουλος*, Παν. Λαμπρόπουλος*, Κ. Λέκκας, 
I. Μαθιουδάκης*, Π. Μάθος, Π. Μακαρώ- 
νης*, Δ. Μαραγκόζης, Γ. Μαράκης, Παν. 
Μαρούλης*, Μην. Μηνάΐδης, Γ. Μιχόπου- 
λος, Κ. Μούρτης, I. Μπελέκος, Πέτρος 
Νάκος, Δημ. Νερατζής*, Γρηγ. Νταραβά- 
νογλου*, Χαρ. Νταραβάνογλου*, Ηλ. Πα-
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γούνιας, Δημοσθ. Παϊκόπουλος*, Πάτρ. 
Πανανίδης, Αντ.Παπαδόπουλος, Π. Παπανι- 
κολάου, Αθ. Παριανόπουλος*, Πέτρος Πά
τρας*, Αν. ΠετρόχεΙλος*. Αθαν. Πέττας*, Η. 
Πουγούνιας, Κ. Ρωτσέτης, Κ. Σαράκης, Γ. 
Σίσκας, I. Σκούτας, Αν. Σμύρνής, Παν. 
Σουσούνης*, Δ. Σταμπόλας, Κωνστ. Τασό- 
πουλος*, Ευάγγ. Τάσσης, Αλέξ. Τσατσαρώ- 
νης, Αλ. Τσότρας, Μ. Φελώνης*, Π. Φορτω- 
μάς*, I. Χαβαριώτης, Χρ. Χατζηνικολάου*, 
Στάικος Χατζής*, Γεώργ. Χατζηχρόνογλου* 
κ.ά.

Χορωδία Αριστείδου Μπουχάγιερ, Βυζαντι
νή.

Η Χορωδία συγκροτήθηκε από τον 
Αρ.Μπουχάγιερ* και αποτελείται κυ

ρίως από μαθητές ή σπουδαστές του 
Ωδείου της Φιλαρμονικής Εταιρείας Πα- 
τρών. Έχει σκοπό την εξάπλωση της βυ
ζαντινής μουσικής μέσω των μαθητών 
αυτών, η συμμετοχή των οποίων γίνεται 
παράδειγμα προς μίμηση και σε άλλους 
νέους της ηλικίας τους, ώστε να στραφούν 
πρός την βυζαντινή μουσική αλλά και πρός 
την Εκκλησία γενικότερα.
Τα μέλη που την αποτελούν είναι: Ανδριό- 
πουλος Γεώργιος, Αντωνιάδης Δημήτριος, 
Γεωργαντόπουλος Ανδρέας, Γεωργόπου- 
λος Γεώργιος, Γκουρβέλος Σπυρίδων, Δια- 
μαντόπουλος Νικόλαος, Δροσόπουλος Δη- 
μήτριος, Ζώλκας Γεώργιος, Κάτσικας Νι
κόλαος, Κατσώρας Αλέξανδρος, Λατσός 
Βασίλειος, Μαρκάκη Μαρία, Μετζά Ζωή, 
Μετζάς Ευστάθιος, Μήλλιας Παναγιώτης, 
Μπιτσάκου Βασιλική, Παπαδόπουλος Κυ
ριάκος, Παπαδόπουλος Παναγιώτης, Παπα
δόπουλος Χαράλαμπος, Παπαθανασίου Α
θανάσιος, Πιτσούγκας Νεκτάριος, Ρήγας 
Γεώργιος, Ριζιώτης Παναγιώτης, Ρουμε
λιώτης Διονύσιος, Σαββοπούλου Αναστα
σία, Σερέτη Ελένη, Σωτηρόπουλος Γεώρ
γιος, Τερέζης Χρήστος, Τζόλας Γεώργιος, 
Τσιμάρας Ανδρέας, Χαλκιόπουλος Θεόδω
ρος, Χαρμπίλας Ανδρέας και Χαρμπίλας 
Στέφανος.

Χορωδία «Αρμονία» Καστοριάς, Εκκλησια
στική.

Ι δρύθηκε το 1962 από τον Καθηγητή 
μουσικής Βασίλη Δόικο. Έχει πραγμα

τοποιήσει πολλές εμφανίσεις στον ευρύ
τερο Μακεδονικό χώρο και στο εξωτερικό. 
Η Χορωδία ερμηνεύει τη Λειτουργία των 
Πολυκράτη* - Σακελλαρίδη*.
Από το 1987 Χοράρχηςτης είναι ο Αλκιβιά
δης Παπαγεωργιάδης*.
Τα μέλη της είναι:
Τενόροι I: Γκάγκας Ανδρέας, Δόλλας Πα
ναγιώτης, Κυρατζής Χρήστος, Πούλιος 
Μάκης, Πουρδιάκας Αθανάσιος, Τοκατλί- 
δης Βασίλειος, Φράγγος Κωνσταντίνος και 
Φωτιάδης Παύλος.
Τενόροι II: Καλύβας Αλέκος, Κυριαζός 
Αιμίλιος, Τζιάρας Κωνσταντίνος, Τζώρτζης 
Κωνσταντίνος και Χαιριστανίδης Βασίλειος. 
Βαρύτονοι: Μονοβασίλης Νικόλαος, Μπαλ- 
λής Θεοχάρης, Μπαλλής Νικόλαος, Που- 
λιόπουλος Κωνσταντίνος και Σιαμαντούρας 
Βασίλειος.
Μπάσοι: Βασιλείου Αντώνιος, Γκιμουρτζί- 
νας Αθανάσιος, Μήτρας Ευάγγελος, Μπίμ- 
πας Ναούμ, Μπίμπας Πέτρος, Σκλάβος 
Μιχάλης, Τζώρας Απόστολος και Τσίντζι- 
ψας.
Η «Αρμονία» εκτός από την Εκκλησιαστική 
Χορωδία περιλαμβάνει και Κοσμική Μικτή 
Χορωδία, Μουσικό και Χορευτικό Τμήμα, 
Λαογραφικό Μουσείο, Βιβλιοθήκη, Αίθου
σα Εκθέσεων, Τμήμα Ζωγραφικής και 
«Παιδική Εφηβική Μικτή Χορωδία», που 
αποτελείται από 107 παιδιά και την οποία 
διευθύνει η Ιωάννα Αβραμίδου - Γαλάνη.

Χορωδία Αττικής, Βυζαντινή.

Ι δρύθηκε το 1990 και έχει δώσει συναυ
λίες στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις της 

Ελλάδος.
Οργάνωσε σε συνεργασία με την «Ένωση 
Ιεροψαλτών Περιοχής Αττικής»* το «Ιε
ροψαλτικό έτος 1992» υπό την αιγίδα του 
Υπουργείου Πολιτισμού. Έχει συνεργασθεί 
σε τηλεοπτικές εκπομπές με τον ΑΝΤ1 και
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σήμερα συνεργάζεται με την ΕΡΑ 4 και την 
Ελληνική Τηλεόραση. Πρόεδρος και διευ
θυντής της είναι ο Ηλίας Γιουρούκος* και 
τα μέλη που την αποτελούν οι: Βασίλειος 
Αβραμίδης*, Πολύκαρπος Αθανασιάδης, 
Ανδρέας Αναστασιάδης*, Νικόλαος Βεν- 
τούρης*, Ηλίας Γεωργίου, Ευάγγελος Γκί- 
κας, Αθανάσιος Γλάρος, Ευάγγελος Γλά
ρος, Γεώργιος Γρηγοριάδης, Ευάγγελος 
Διαμαντόπουλος, Γεράσιμος Διπλάρης, Βα
σίλειος Δριμούσης, Θεολόγος Ερσωτέ- 
λ ο ς \ Ιωάννης Ζωγράφος, Χρηστός Καγια- 
βάς, Ηλίας Καρανάτσης, Σωτήριος Καρού- 
σος, Σαράντος Καστάνης, Παναγιώτης 
Κέντζης, Βασίλειος Κύρκος, Αθανάσιος 
Κωτίκης, Γεώργιος Μαράκης, Γεώργιος 
Μπακόπουλος, Αθανάσιος Μπασιώτης, Μα
νώλης Νάκος, Πέτρος Πάτρας*, Κωνσταν
τίνος Πούης και Ηλίας Συρμόπυλος.

Χορωδία Βόλου, Βυζαντινή.

Ι δρύθηκε το 1974 και υπό την διεύθυνση 
του Μιχ. Μελέτη* πραγματοποίησε εκ

δηλώσεις βυζαντινής μουσικής σε όλη την 
Ελλάδα, στο Βελιγράδι, στην Τηλεόραση 
και ηχογράφησε κασσέτες με βυζαντινούς 
ύμνους.

Χορωδία Βυζαντινής και Δημοτικής Μουσι
κής Γεωργίου Κακουλίδη.

Ι δρύθηκε το 1963 από τον Γ. Κακουλίδη*, 
ο οποίος και τη διευθύνει και έχει κάνει 

πολλές εμφανίσεις στην Αθήνα (Δήμος 
Αθηναίων, Παλλάς, Αρχαιολογική Εταιρεία, 
Παρνασσός κ.α.), στο λεκανοπέδιο της 
Αττικής και σε όλες σχεδόν τις ελληνικές 
επαρχίες. Μέλη της: Βίκτωρ Ακύλας, Ιω
άννης Ακύλας, Αθανάσιος Βόσσης, Χαρά
λαμπος Βρακόπουλος, Στέλιος Βραχλιώ- 
της, Γεώργιος Γανωτής, Στέφανος Γανω- 
τής, Ιωάννης Γεροντίδης, Κωνσταντίνος 
Γεροντίδης, Ιωάννης Γιαννακούρος, Δημή- 
τριος Γκλάβας, Κωνσταντίνος Γούναρης, 
Πανταζής Δέδες, Γεωργία Ζανίκου, Διονύ
σιος Ζαφειράκης, Χρήστος Ζέρβας, Ιωάν
νης Θεοδώρου, Ιωάννης Κακουλίδης, Νι

κόλαος Κακουλίδης, Αλέξανδρος Κολο- 
κούτσας, Σωτήριος Κονταξής, Χρήστος 
Κοπανιτσάνος, Σταμάτης Κυπριώτης, Ανα
στασία Λάσκαρη, Δήμητρα Λάσκαρη, Γε
ώργιος Λάσκαρης, Αδαμαντία Λεμπέση, 
Βίκη Λεμπέση, Ιωάννης Λυμπερόπουλος, 
Κωνσταντίνος Λυμπερόπουλος, Εμμανου
ήλ Μανουσάκης, Δημήτριος Μάρκος, Ιω
άννης Μεγαλούδης, Ηλίας Μωυσίδης, Νε
κτάριος Νικολόπουλος, Παρασκευή Νικο- 
λοπούλου, Γεώργιος Παναγόπουλος, 
Μιχάλης Πατρινός, Εμμανουήλ Συρίγος, 
Χρυσόστομος Τετράδης, Στέλιος Τζανε- 
τής, Σωτήριος Φούρλας, Παναγιώτης 
Φραγγής, Περικλής Χάμψας και Γεώργιος 
Χρονόπουλος.

Χορωδία Γρηγόρη Νταραβάνογλου, Βυζαν
τινή.

Ι δρύθηκε το 1985 και διευθύνεται από 
τον Γρηγόρη Νταραβάνογλου*. Η Βυζαντι

νή Χορωδία, ψάλλει σύμφωνα με το ύφος 
και την παράδοση της Μεγάλης του Χρι
στού Εκκλησίας (Πατριαρχικόν Ύφος*). 
Έχει πραγματοποιήσει πολλές εκδηλώ
σεις, έχει εμφανισθεί στο Φεστιβάλ Χορω
διών (Αθήνα, 1992) και σε τηλεοπτικές 
εκπομπές (ΕΤ 1 καί ΕΤ 2).
Τα μέλη της Βυζαντινής Χορωδίας είναι: 
Βασίλειος Αβραμίδης*, Παναγιώτης Αν- 
δριόπουλος, Σπυρίδων Αποστόλου, Γεώρ
γιος Βαλής*, Νικόλαος Βεντούρης*, Ηλίας 
Γεωργίου, Δημήτριος Γιαννόπουλος, Πανα
γιώτης Γκεντζής, Αθανάσιος Γλάρος, Ευάγ
γελος Γλάρος, Γεώργιος Δαρλάσης*, Πα
ναγιώτης Δερμούσης*, Αντώνιος Εργινου- 
σάκης, Θεολόγος Ερσωτέλος*, Ιωάννης 
Ισταμπουλλούογλου, Κοσμάς Κιφοκέρης*, 
Ζαχαρίας Κοντοφρύδης, Νικόλαος Κορδά- 
κης, Αθανάσιος Κοτίκης, Βασίλειος Κύρ
κος, Παναγιώτης Λαμπρόπουλος*, Εμμα
νουήλ Μαριδάκης, Γεώργιος Μπακόπου
λος, Αγάπιος Νικολαΐδης, Χουρμούζιος 
(Χάρης) Νταραβάνογλου*, Γεώργιος Ντι- 
νόπουλος, Αντώνιος Παπαδόπουλος, Σπυ
ρίδων Παπακωστόπουλος, Πέτρος Πά-
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τρας*, Παναγιώτης Ραχτιβάν, Φοίβος Ρο- 
ζάκης, Μιχάλης Σαμαράς, Κωνσταντίνος 
Σαράκης, Ιωάννης Σπηλιωτόπουλος, Ηλίας 
Συρμόπουλος, Τρύφων Τσατσαρός, Νικό
λαος Τυροβόλης*, Νικόλαος Χατζήρης, 
Γεώργιος Χατζηχρόνογλου'και Χρήστος 
Χριστόπουλος.

Χορωδία «Δώδεκα Αποστόλων» Βόλου.

Ι δρύθηκε το 1974 και έχει στο ενεργητι
κό της πολλές εμφανίσεις. Βραβευμένη 

σε διαγωνισμούς Χορωδιών. Τη διευθύνει ο 
Κυρ. Νικολέρης*.

Χορωδία Εκκλησιαστικής Βυζαντινής Μου
σικής Σωματείου Ιεροψαλτών Ιερός Μητρο- 
πόλεως Ιερισσού, Αγίου Ό ρους και 
Αρδαμερίου «Ρωμανός ο Βατοπεδινός».

Ι δρύθηκε τον Οκτώβριο του 1988 και 
πλαισιώνεται από Ιεροψάλτες του Σω

ματείου. Έχει πραγματοποιήσει συναυλίες 
στην Αρναία (όπου είναι η έδρα της) και σε 
άλλα μέρη της Μητροπόλεως Ιερισσού, σε 
περιόδους μεγάλων εορτών καθώς και σε 
πανηγύρεις ναών. Χοράρχης της ο Βασ. 
Κοκκαλιάρης* και μέλη οι: Ιωάννης Αδρα- 
χτάς, Δημήτριος Αρσένης, Παντελής Ζω
γράφος, Ιωάννης Κέκερης*, Δημήτριος 
Κύρου*, Γεώργιος Λαλιώτης, Κωνσταντί
νος Μάλαμας, Κωνσταντίνος Ματσούκης, 
Γεώργιος Μαχαιράς, Αθανάσιος Παππάς, 
Κωνσταντίνος Πνευματικός, Παντελής Ρα- 
μανδάνης, Γεώργιος Ρουκάς, Ιωάννης Σει
ράς, Χρήστος Σερντάρης, Δημήτριος Σιώ- 
μος, Ιωάννης Τζιάρας, Νικόλαος Τσαγκό- 
πουλος, Αστέριος Χαριστός και Δημήτριος 
Ψυχούλας.

Χορωδία, Ελληνική Βυζαντινή.

Ι δρύθηκε το 1977 από τον Λυκούργο 
Αγγελόπουλο* και τους συνεργάτες 

του, με σκοπό τη μελέτη και προβολή της 
βυζαντινής μουσικής, όπως έφτασε έως τις 
μέρες μας με τη γραπτή και προφορική 
παράδοση. Έχει πραγματοποιήσει πάνω 
από 400 συναυλίες, λειτουργικές και άλ

λες εκδηλώσεις στην Ελλάδα και σε 17 
χώρες της Ευρώπης, της Αμερικής και της 
Ανατολικής Μεσογείου, ανάμεσα στις ο
ποίες οι αγρυπνίες στην Ι.Μονή Σινά, στην 
Κολωνία και στην I. Μονή Μεγάλου Σπη
λαίου, διάρκειας 11, 9 και 8 ωρών αντίστοι
χα. Έχει ηχογραφήσει σε ραδιοτηλεοπτι
κούς σταθμούς της Ευρώπης και έχει 
εκδόσει κασσέτες με βυζαντινή μουσική. 
Από το 1990, άρχισε την ηχογράφιση και 
έκδοση των έργων του Βυζαντινού Μαΐστο- 
ρος Ιωάννη Κουκουζέλη*. Συμμετέσχε στο 
Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου το 1987 
και από το 1989 εμφανίζεται στο αρχαίο 
θέατρο της Επιδαύρου με οργάνωση του 
Μουσικού Τμήματος Κοινότητος Λυγου- 
ριού.
Τα μέλη της Ελληνικής Βυζαντινής Χορω
δίας είναι: Κωνσταντίνος Αγγελίδης*, Αλέ- 
ξης Γιαννακόπουλος, Βασίλης Γιωτόπου- 
λος, Δημήτρης Ζαϊτίδης, Ευάγγελος Καπαϊ- 
δονάκης, Νίκος Κολοβός, Παναγιώτης 
Κουτράς, Σεραφείμ-Παν. Κυρίτσης, Γιώρ
γος Κωνσταντίνου, Ανδρέας Λανάρας*, 
Λεωνίδας Λιούμης, Αλέξανδρος Λυκούρε- 
σης, Τάσος Μεντάκης*, Βασίλης Μπιστό- 
λας*, Σωτήρης Οικονόμου, Παναγιώτης 
Ραβανίδης, Δαμιανός Σερέφογλου, Θεοφά
νης Σουλακέλλης*, Μιχάλης Στρουμπάκης, 
Γιάννης Τσιοτσιόπουλος, Ηλίας Φραγκάκης 
και Ανδρέας Χρόνης.

Χορωδία «Ευαγγελίστριας» Κομοτηνής, 
Παιδική.

Ι δρύθηκε το 1980 από τον Ηλία Περδίκη*, 
από μαθητές των κατηχητικών σχολείων 

της ενορίας, με σκοπό την παρουσίασή της 
σε διάφορες πολιτιστικές και θρησκευτικές 
εκδηλώσεις και τη μύηση των παιδιών στην 
βυζαντινή μουσική. Τα έργα που παρουσία
ζε ήταν εκκλησιαστικοί ύμνοι και θρησκευ
τικά τραγούδια.

Χορωδία «Ζέρμων».

Ε λληνική χορωδία, η οποία ιδρύθηκε το 
1963 από μια ομάδα νέων ανθρώπων,

Ο. TOMKA: ΕΠΙΤΟΜΟ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
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με επικεφαλής τον Γιάννη Θανόπουλο*, 
μόνιμο μαέστρο της. Η μικτή Χορωδία, 
τμήμα του Μουσικού Ομίλου «Ζέρμων», 
περιλαμβάνει 50 περίπου μέλη και βρίσκε
ται συνεχώς στο μουσικό προσκήνιο δίδον
τας, με τον «μη κερδοσκοπικό» της χαρα
κτήρα, συναυλίες για πολιτιστικούς, μορ
φωτικούς και κοινωνικούς σκοπούς.
Η ακτινοβολία της Χορωδίας είναι διεθνής 
αφού πέρα από τις ελληνικές πόλεις, τα 
εδώ φεστιβάλς και τα ραδιοτηλεοπτικά 
κανάλια, έχει εμφανισθεί στη Γαλλία, στην 
Ολλανδία, στην Αγγλία, στην Ισπανία κ.α. Οι 
μέχρι σήμερα παραστάσεις της ξεπερνούν 
τις 150 ενώ το πλουσιότατο ρεπερτόριό 
της, που ανανεώνεται συνεχώς, περιλαμβά
νει κάθε είδους χορωδιακό τραγούδι, από 
τα προκλασσικά έως τα σύγχρονα ελληνικά 
και ξένα καθώς και ένα μεγάλο μέρος από 
την βυζαντινή υμνογραφία.
Τα μέλη της Χορωδίας «Ζέρμων» είναι: 
Μαριάννα Αβραμοπούλου, Δημήτριος Αν- 
τωνόπουλος, Βασίλης Βασιλείου, Αντώνης 
Δαμήλος, Αγγελική Δαμήλου, Αλεξάνδρα 
Δαμήλου, Γεώργιος Δαμιράλης, Ιωάννης 
Δεσποτίδης, Πολύμνια Διαμαντοπούλου, 
Παναγιώτα Δουλγεράκη, Δέσποινα Ζενεμ- 
πίση, Λιάννα Καλλινίκου, Λένα Καρακώστα, 
Ματθαίος Καρακώστας, Εύη Κιάτου, Θεό
δωρος Κουζής, Κωνσταντίνος Μακρόπου- 
λος, Αλέξανδρος Μηλιώνης, Βασίλης Μό
σχος, Ελένη Μόσχου, Άννα Μπακάλη, 
Λαμπρινή Μπακάλη, Αικατερίνη Νικολάκη, 
Αικατερίνη Παπαχαραλάμπους, Θεοδώρα 
Πιστιόλα, Δημήτριος Πιστιόλας, Παναγιώ
της Ρούσσος, Σπύρος Στούπας, Αριστείδης 
Συλλαίος, Καίτη Συριοπούλου, Μαργαρίτα 
Χατζηγεωργίου, Φαίδρα Χελιώτου, κ.α.

Χορωδία Ιεράς Μητροπόλεως Βελγίου, Βυ
ζαντινή.

Ι δρύθηκε το 1986. Τα μέλη της διδάσκον
ται την βυζαντινή μουσική από τον 

Σταύρο Τριανταφύλλου*. Η Βυζαντινή Χο
ρωδία της Ιεράς Μητροπόλεως Βελγίου, 
παρουσιάζει βυζαντινούς ύμνους στη Βελ

γική Ραδιοφωνία ή σε μεγάλες συναυλίες 
βυζαντινής μουσικής.
Τα μέλη της είναι: Αδαμόπουλος Παναγιώ
της, Αποστολάκης Κωνσταντίνος, Καλο- 
γιάννης Δημήτριος, Κανόνης Στυλιανός, 
Καρανικόλας Ιωάννης, Καρανικόλας Μη
νάς, Μάίλλης Γεώργιος, Pesesse Matthieu, 
Pesesse Rene, Pesesse Roland, Σαρόγλου 
Βασίλειος, Στυλιανάκης Μαρίνος, Τσιανά- 
κας Θεόδωρος, Τσιόκανος Χρήστος και 
Χαρτοματσίδης Θεόδωρος.

Χορωδία Ιεράς Μητροπόλεως Κυδωνιάς και 
Αποκορώνου, Παιδική.

Ι δρύθηκε τον Ιούνιο του 1986, με πρω
τεργάτες τον Γιάννη Καστρινάκη* και 35 

παιδιά, που σύχναζαν στο Πολιτιστικό 
Κέντρο της Μητροπόλεως. Σκοποί της 
Χορωδίας είναι η διατήρηση και διάδοση 
της βυζαντινής μουσικής παραδόσεως, η 
καλλιέργεια της μουσικής παιδείας και της 
χριστιανικής αγάπης των νέων και η σύνδε
σή τους με τη λατρευτική ζωή της Εκκλη
σίας. Σήμερα περιλαμβάνει 60 περίπου 
μέλη, ηλικίας 1 0 - 2 0  χρόνων και έχει 
πραγματοποιήσει πολλές εμφανίσεις μέσα 
και έξω από την Μητρόπολη.
Τα μέλη της Χορωδίας είναι :
Κύριες φωνές: Αθανασιάδη Βασιλική, Αθα- 
νασιάδη Δέσποινα, Αθανασιάδη Σοφία, 
Αλεξανδράκη Μαρία, Αναστασάκη Ανδρο- 
νίκη, Δαράκη Αναστασία, Δαράκη Γεωργία, 
Δασκαλάκη Εύα, Δημητρακοπούλου Άντζε- 
λα, Κολιακουδάκη Μαριάννα, Κουμάκη Α
ρετή, Κουσουπάκη Ματίνα, Κωνσταντουλά- 
κη Μαρία, Λογαρίδη Δέσποινα, Λογαρίδη 
Σοφία, Μαζανάκη Λίτσα, Μαλαξιανάκη Αθη- 
νά, Μασσαλή Κική, Μάτσικα Σοφία, Μπα- 
κατσάκη Αννίτα, Μπερτάκη Χαρίκλεια, Να- 
ξάκη Αλεξάνδρα, Ναξάκη Ιωάννα, Νικηφο- 
ράκη Λίτσα, Τιράκη Ντίνα, Χαριτάκη Κατε
ρίνα, Χαριτάκη Νεκταρία, Χιλλ Ειρήνη, Χιλλ 
Ρουθ, Χιλλ Σοφία, Βερυκάκης Γιάννης, 
Βρανάς Νίκος, Κανέλλος Μιχάλης, Καρτε- 
ράκης Γιάννης, Καρτεράκης Μανώλης, 
Κουλουρίδης Μιχάλης, Λαμπαθάκης Στέ-
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λιος, Μαζανάκης Γιώργος, Μαλαξιανάκης 
Νίκος, Μαρνέλλος Σέργιος, Μαρνέλλος 
Χαράλαμπος, Νικηφοράκης Γιώργος, Ξυ- 
ρουχάκης Αντώνιος, Παπαδάκης Γιώργος, 
Πατρελάκης Κωνσταντίνος, Τσατσαρώνης 
Λευτέρης, Χαριτάκης Ηλίας, Χατζηπαρά- 
σχος Νικήτας και Ψαρουδάκης Νεκτάριος. 
Ισοκράτες: Αθουσάκης Γιώργος, Αθουσά- 
κης Κώστας, Βαρελάς Δημήτριος, Βατσά- 
κης Μανώλης, Γεωργιδάκης Γεώργιος, 
Γλαρίτης Δημήτριος, Ζουριδάκης Κωνσταν
τίνος, Καστρινάκης Λάμπρος, Κετσεζής 
Κωνσταντίνος, Μαστοράκης Γιάννης, Πα
παδάκης Μανώλης, Στεφανάκης Κωνσταντί
νος, Στρατάκης Γιώργος και Χαρωνίτης 
Γ ιώργος.

Χορωδία Ιεροψαλτών Λέσβου.

Ι δρύθηκε από τον Ιερέα Παν. Ιωακείμ* ο 
οποίος τη διευθύνει, και αποτελείται από 

Ιεροψάλτες της νήσου και από σπουδαστές 
βυζαντινής μουσικής. Εκτός από τη Λέσβο, 
εμφανίζεται και σε πανηγύρεις ιερών ναών 
πολλών περιοχών της Ελλάδος όπως στη 
Χαλκιδική, στη Χίο, στην Πελοπόννησο κ.α. 
Τα μέλη που αποτελούν τη Χορωδία είναι: 
Βαβλαδέλλης Γεώργιος, Βακιρλής Νικόλα
ος, Βούγιας Λάμπης, Γεωργιάδης Ευστρά
τιος, Δήσσος Μιχαήλ, Δούκας Μιχαήλ, 
Ιωακείμ Ανδρέας, Κακασαδέλλης Ιωάννης, 
Κατσαβέλλης Θεόδωρος, Κοκκινέλλης Δη- 
μήτριος, Μιχαλάκης Νικόλαος, Μιχαλέλλης 
Γ., Μιχαλέλλης Ιωάννης, Μιχαλέλλης Νικό
λαος, Μουφλουζέλλης Αντώνιος, Παντελί- 
δης Παναγιώτης, Ροδίτης Γ., Ταστάκης 
Μιχαήλ, Τσακίρης Παναγιώτης, Ψάνης Πα- 
ρασκευάς, και οι Ιερείς: Δήμου Παναγιώ
της, Ματακούλιας Κωνσταντίνος, Μεταξής 
Ε., Ναούμ Ελευθέριος και Χρυσίδης Πανα
γιώτης.

Χορωδία Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου 
Θεσσαλονίκης.

Μ ικτή εκατονταμελής Εκκλησιαστική 
Χορωδία, που λειτουργεί στο πλαί

σιο της «Πνευματικής Διακονίας» της I

Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης.

Χορωδία Ιερού Ναού Αγίου Σπυρίδωνος 
Παγκρατίου, Μικτή.

Τ ετράφωνη μικτή Χορωδία που ψάλλει 
στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος 

Παγκρατίου, υπό τη διεύθυνση του Πρωτο
ψάλτου Πολ. Μπετίνη*. Πολλά από τα μέλη 
της είναι ερασιτέχνες και όλοι συνεχιστές 
του έργου των Σακελλαρίδη* και Καψά- 
σκη*. Την αποτελούν οι: Διονύσιος Αρβα- 
νιτάκης, Θεοδόσιος Βαρβιτσιώτης, Μαρία 
Βεργίδου, Αννα Γκιτάκου, Γιάννης Καλια- 
μάς, Νικήτας Καλιαμάς, Αγγελική Καψά- 
σκη*-Μακρή, Χρήστος Κομνηνός, Αριστεί
δης Μακρής, Παύλος Λεντούδης, Τάνια 
Λουκάκη, Χρυσάνθη Λουκάκη, Νίκος Ποτή- 
ρης, Δημήτρης Τσιγκαράκης κ.ά.

Χορωδία Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θε
οτόκου Παλαιού Φαλήρου, Τετράφωνη Αν
δρική Εκκλησιαστική.

Ε χει συσταθεί προ εικοσαετίας και 
πλέον και διακονεί τον I. Ναό Κοιμή

σεως της Θεοτόκου. Συμμετέχει και σε 
κάθε άλλη θρησκευτική ή εθνική εορτή και 
πολιτιστική εκδήλωση, μέσα και έξω από 
την ενορία. Το ρεπερτόριό της περιλαμβά
νει εκκλησιαστικούς ύμνους και δημοτικά 
τραγούδια. Σημερινός Χοράρχης της είναι 
ο Δημήτρης Βερύκιος* και μέλη της οι: 
Ανδρέας Γκίκας, Κυριάκος Καλάίτζίδης, 
Δημήτρης Κανέλλος, Πέτρος Λάζος, Μιχά- 
λης Ονουφριάδης, Στέργιος Στεφάνου, 
Αθανάσιος Τοσούλας, Γεώργιος Ταχλαμ- 
πούρης, Δημήτριος Ταχλαμπούρης, Αθανά
σιος Τσέλιος, Κωνσταντίνος Τσέλιος, Βα
σίλειος Φρόνιμος και Γ εώργιος Χατζηαλε- 
ξίου.

Χορωδία Καθεδρικού Ναού «Ευαγγελισμού 
της Θεοτόκου» Κομοτηνής.

Ι δρύθηκε το 1980 από τον Ηλία Περδίκη*, 
που τη διηύθυνε έως το 1986. Εκτός από
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τον κύριο στοχο της, που ήταν η λειτουργία 
της στο Ναό, έκανε εμφανίσεις στην Κο
μοτηνή, παρουσιάζοντας εκκλησιαστικούς 
ύμνους παλαιών και νέων διδασκάλων, σε 
αυστηρά βυζαντινό εκκλησιαστικό ύφος.

Χορωδία Καλαφατιώνων Κερκύρας.

Ι δρύθηκε τον Ιούλιο του 1924 από τον 
Κερκυραίο μουσικό Αλέξανδρο Ιωσήφ 

Δενάρδο (γεν. 1895), αποτελούμενη από 
τριάντα μέλη. Στις 12 Δεκεμβρίου 1924 
εμφανίσθηκε στη Λειτουργία του I. Ναού 
Αγίου Σπυρύδωνος Κερκύρας. Το 1926 
συγχωνεύθηκε με τη Χορωδία του Μουσι
κού Συλλόγου «Ο Σαμάρας».

Χορωδία Καλύμνου, Δημοτική.

Ι δρύθηκε το 1985 στην Κάλυμνο από τον 
Γεώργιο Χατζηθεοδώρου*, ο οποίος τη 

διευθύνει. Η Χορωδία είναι ειδικευμένη 
στο εναρμονισμένο δημοτικό τραγούδι και 
στην εκτέλεση εκκλησιαστικών ύμνων της 
βυζαντινής μουσικής με παραδοσιακό τρό
πο. Έχει εμφανιστεί στην Κάλυμνο, Ρόδο, 
Κω, Λέρο, Πάτμο και Κρήτη. Τα μέλη της 
Χορωδίας ε ίν α ι:
Σοπράνες: Γλυνάτση Μαρία, Γλυνάτση Νί
κη, Ζωγραφάκη Νομική, Καραφύλλη Νομι
κή, Καστελλοριζού Ειρήνη, Κλήμα Καλλιό
πη, Κοσσαρή Μαρία, Κουρεντζή Νάντια, 
Μάγκου Μαρία, Μηνέττου Θέμις, Ρήγα 
Μαρία, Ρωμανού Σεβαστή, Τσαγκάρη Γα- 
ρουφαλιά, Τσαγκάρη Φωτεινή, Τυρίκου 
Αρτεμίσια, Χαλκίτη Φωτεινή, Χατζηθεοδώ
ρου Καλλιόπη και Χατζηθεοδώρου Πετρού
λα.
Άλτες: Ατσά Ευδοκία, Ατσά Μαρία, Ατσά 
Χαρούλα, Βούλγαρη Δέσποινα, Γκοβάτσου 
Μαρία, Καλλικαντζάρου Σεβαστή, Κουρού- 
νη Μαρία, Κυράνη Μαρία, Μαραγκού Καλ
λιόπη, Μαραγκού Κατίνα, Μαραγκού Μαρία, 
Μαύρου Καλλιόπη, Μίχα Πολυξένη, Παζά- 
κου Καλλιόπη, Παλαμαριτζή Ειρήνη, Τάτα- 
ρη Θέμις, Τρούλλη Καλλιόπη, Τσαγκάρη 
Ευαγγελία, Τσαούση Σταυρούλα, Τσορβαντζή 
Καλλιόπη, Τυρίκου Ευδοξία και Χουρδά

Κατίνα.
Τενόροι: Αθανασίου Νικόλας, Ζωγραφάκης 
Μάμας, Θεοφιλίδης Γιάννης, Κρητικός 
Γιώργος, Μαύρος Γιάννης, Μηνέττος Κώ
στας, Οικονόμου Μανώλης, Πατέλλης Γιάν
νης, Τρικοίλης Μανώλης, Τσαγκάρης Στά
θης, Τσίρος Δημήτριος, Χατζηδάκης Κυριά
κος, Χατζηιωάννου Γιώργος, Χούλης Γιώρ
γος, Καμπούρης Δρόσος και Μαστε- 
ροβασίλης Βασίλης.
Μπάσοι: Βολονάκης Μερκούρης, Γάργαλ- 
λης Θέμος, Ζαΐρης Μιχάλης, Καμπούρης 
Γιάννης, Μεϊμάρης Μανώλης, Μονοκάνδη- 
λος Νικόλας, Μπιλλίρης Γιάννης, Μπιλλί- 
ρης Θέμελης, Μπουλαφέντης Θεοφίλης, 
Νυστόζος Μανώλης, Παπάζογλου Νικό
λας, Πουγούνιας Ηλίας, Σάζαλης Δημή- 
τρης, Στάμος Θέμελης, Τρούλλης Γιάννης 
και Χαλκίτης Αριστείδης.

Χορωδία Καρδίτσας, Βυζαντινή.

Ι δρύθηκε από τον Κωνστ. Ευθυμιάδη* και 
έδωσε συναυλίες στην Ελλάδα και στο 

εξωτερικό όπως στην Αυστρία, Ιταλία, 
Γερμανία, Ουγγαρία, Τσεχοσλοβακία, Πο
λωνία, Ρουμανία και Βουλγαρία. Αποτελεί
ται από Ιεροψάλτες της Καρδίτσας. Κυκλο
φόρησε δύο δίσκους με ύμνους βυζαντινής 
μουσικής.

Χορωδία Κερκύρας, Βυζαντινή.

Ι δρύθηκε από τον Σωτ. Βογιατζόγλου*, ο 
οποίος και τη διευθύνει. Έχει πραγμα

τοποιήσει πολλές εμφανίσεις και έχει λάβει 
δύο τιμητικές διακρίσεις το 1986 από το 
Πατριαρχείο Αλεξανδρείας και το 1992 από 
το Υπουργείο Πολιτισμού. Τά μέλη της 
Χορωδίας είναι: Γεώργιος Άνθης, Σπυρί
δων Άνθης, Σωτήρης Αντίοχος, Περικλής 
Βέργης, Αριστοτέλης Βλάσσης, Ευτυχία 
Βογιατζόγλου, Ιωάννης Βορόπουλος, Ιω
άννης Γεωργίου, Νικόλαος Γιαννούλης, 
Ιωάννης Γρηγορόπουλος, Νικόλαος Γρη- 
γορόπουλος, Σπυρίδων Γρηγορόπουλος, 
Χρήστος Διαγουμάς, Γρηγόριος Δραγανί- 
ζος, Κωνσταντίνος Θύμης, Ευγένιος Καβ-
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βαδίας, Σπυρίδων Κακόσκιαδος, Μαρία 
Κακόσκιαδου, Δημήτριος Καρύδης, Σωκρά
της Κοκκονέτσης, Σπυρίδων Κολοβός, 
Σπυρίδων Κομπολίτης, Στέφανος Κοντο- 
στάνος, Θεόδωρος Κούρκουλος, Σπυρί
δων Κρητικός, Σπυρίδων Κροκίδης, Ευτυ
χία Κωσταγκόλα, Δάφνη Λεωνίδου, Ά γγε
λος Μπαρουξής, Δημήτριος Μπουρδούκος, 
Γεώργιος Παίπέτης, Μιχαήλ Πακτίτης, Νι
κόλαος Πουλημένος, Χρήστος Πουρνάρης, 
Ιφιγένεια Ρακοπούλου, Ευστράτιος Σημαν- 
τήρης, Ιωάννης Σκιαδόπουλος, Μαρία 
Σκορδίλη, Νικόλαος Σκορδίλης, Βασίλειος 
Τράνακας, Γεράσιμος Τράνακας και Δημή- 
τριος Τσαντρίζος.

Χορωδία Κωνσταντίνου Κατσούλη, Βυζαν
τινή.

Ι δρύθηκε το 1966, ειδικά για την εκδή
λωση παραλαβής ψηφιδωτού του Αγίου 

Ανδρέου από τον τότε Μητροπολίτη Πα- 
τρών Κωνσταντίνο, στη Ραββένα της Ιτα
λίας. Τη Χορωδία αποτελούσαν Ιεροψάλτες 
από την Αθήνα Kat την Πάτρα, υπό τη 
διεύθυνση του Κωνστ. Κατσούλη*, και 
ήταν: Βασίλειος Αρώνης, Νικόλαος Κανελ- 
λόπουλος*, Γεώργιος Καρακίτσος, Κων
σταντίνος Κουτσόπουλος*, Μανώλης Κων- 
σταντινίδης, Χριστ. Μίμης, Κυριάκος Μπου- 
ρογιάννης, Στράτος Νίκας, Λεωνίδας 
Οικονόμου, Αθανάσιος Παπαναγιώτου*, 
Γεώργιος Παπασπηλιόπουλος, Ανδρέας 
Σαββανής, Ανδρέας Συρμόπουλος και Γε
ράσιμος Φορτής.

Χορωδία Κωνσταντινουπολιτών.

Ι δρύθηκε το 1952 στην Κωνσταντινούπο
λη από τους Γεώργιο Τσαούση* (Χο- 

ράρχη της), Γεώργιο Μιοτέλη* και Χρήστο 
Ξενόπουλο*. Επί σειρά ετών η Χορωδία 
έψαλλε στον I. Ναό Αγίων Κωνσταντίνου 
και Ελένης Υψωμαθείων. Ο διωγμός του 
ελληνικού στοιχείου και η φυγή του Χο- 
ράρχου και των μελών της, συνετέλεσαν 
στη διάλυσή της.
Το 1975 επανιδρύθηκε στην Αθήνα και υπό

τη διεύθυνση του Γ. Τσαούση δραστηριο
ποιήθηκε με εκδηλώσεις και ηχογραφήσεις 
κασσετών.

Μέλη της: Βασίλειος Αβραμίδης*, Δημή- 
τριος Αλεξίου, Νικόλαος Αραπίδης*, Χρι
στόφορος Αρχιμανδρίτης, Νικόλαος Αυ
γουστίνος*, Γεώργιος Βαλής*, Νικόλαος 
Βεντούρης*, Νικόλαος Γιάννου*, Νικόλαος 
Διαμαντής, Θεόδωρος Διαμαντόπουλος, 
Άγγελος Δίλμας, Χρήστος Ευαγγελίδης, 
Γεώργιος Κατσούλας*, Χρήστος Κοντακη- 
νός*, Γεώργιος Κουρεμένος, Παναγιώτης 
Κουτράς, Παναγιώτης Κρομμύδας, Χρή
στος Κρομμύδας, Βασίλειος Κύρκου, Ανα
στάσιος Λουκίδης*, Γεώργιος Μαξούτο- 
γλου, Γεώργιος Μιοτέλης, Αγάπιος Νικο- 
λαΐδης, Νικόλαος Νικολαϊδης*, Χρήστος 
Ξενόπουλος, Θεόφιλος Πεταλάς*, Δρόσος 
Πουγούνιας, Ηλίας Πουγούνιας, Θεόδω
ρος Σβολόπουλος, Ιωάννης Σκούτας, Μιλ
τιάδης Στεφανάκης, Σπυρίδων Τσάκωνας, 
Αθανάσιος Τσαούσογλου, Χρήστος Χριστό- 
πουλος και Δημήτριος Χασιώτης.

Από το 1984 υπάγεται στο «Σύλλογο Μου- 
σικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως». Εκτελεί 
τους ύμνους κατά το ύφος και την παρά
δοση της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. 
Τα μέλη της: Δημήτριος Αλεξίου, Δημή- 
τριος Ανδρουλής, Γεράσιμος Αντωνέλος, 
Ιωάννης Αρχοντόπουλος, Γεώργιος Βαλής, 
Νικόλαος Γεωργιάδης, Θεόδωρος Γιαν- 
νούτας, Αναστάσιος Γιογουρτσόγλου, Αθα
νάσιος Γλάρος, Μιχαήλ Δημητριάδης, Νι
κόλαος Δικαστόπουλος, Χρήστος Ευαγγε- 
λίδης, Θεόδωρος Ιατρόπουλος, Ιωάννης 
Ισταμπουλλούογλου, Φίλιππος Καράογλου, 
Νικόλαος Καρταλάς, Ζώης Κατσιμίγας, Γε
ώργιος Κατσούλας, Παναγιώτης Κρομμύ
δας, Χρήστος Κρομμύδας, Βασίλειος Κύρ
κου, Ευθύμιος Κωστόπουλος, Αναστάσιος 
Λουκίδης*, Γεώργιος Μιοτέλης, Γεώργιος 
Μιστιλόπουλος, Αγάπιος Νικολαϊδης, Γρη- 
γόριος Νταραβάνογλου*, Χουρμούζιος 
Νταραβάνογλου*, Χρήστος Ξενόπουλος, 
Παναγιώτης Παπαδόπουλος, Κωνσταντί
νος Παπαευαγγέλου, Θεόφιλος Πεταλάς,
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Μιχαήλ Σαμαράς, Κωνσταντίνος Σαράκης, 
Ιωάννης Σκούτας, Χρήστος Σούγκαλης, 
Δ ιονύσιος Σπυρόπουλος, Αλέξανδρος 
Τσότρας, Νικόλαος Τυροβόλης* και Χρή
στος Χριστόπουλος.

Χορωδία Κώστα Ζορμπά, Βυζαντινή.

Ι δρύθηκε το 1984 από τον Κώστα Ζορμπά*, 
ο οποίος είναι και ο Χοράρχης της. Έχει 

εμφανισθεί σε πολλούς ναούς και κινημα
τοθέατρα, τόσο της Αττικής όσο και των 
επαρχιών. Τα μέλη της - Ιεροψάλτες του 
λεκανοπεδίου - είναι: Βασίλης Αβραμίδης*, 
Ανδρέας Αναστασιάδης*, Χαράλαμπος Αν- 
τωνακόπουλος, Γιώργος Αντωνιάδης, Σιδέ- 
ρης Βακιρλής, Γιώργος Βαλής*, Ηλίας 
Γεωργίου, Παναγιώτης Γκέντσης, Νίκος 
Γκαρδιακός, Διονύσης Γκούζος, Νίκος 
Γουργουρίνης, Αυγουστίνος Γρυλάκης, 
Παρασκευάς Δαρζέντας, Χρήστος Δημη- 
τρόπουλος, Νίκος Διαμαντής, Λεωνίδας 
Δούκας*, Θεολόγος Ερσωτέλος*, Έξαρ- 
χος Καλύβας, Χάρης Καρράς, Γεώργιος 
Κατσούλας*, Αντώνης Κάλλιας, Κώστας 
Κονδύλης, Ζαχαρίας Κοντοφρύδης, Θω
μάς Κουτσός, Βασίλης Κύρκος, Γεώργιος 
Λαμπρόπουλος*, Παναγιώτης Λαμπρόπου- 
λος*, Βαγγέλης Λειβαδάρος, Γιώργος Μα- 
ράκης, Μανώλης Μαριδάκης, Γιώργος 
Μπακόπουλος, Νίκος Οικονόμου, Νίκος 
Πανταζής, Δημήτρης Παπαγεωργίου, Αν
τώνης Παπαδόπουλος, Γιάννης Παπαδό- 
πουλος, Παναγιώτης Παπαθανασίου, Δημή
τρης Παπακωνσταντίνου, Μάρκος Παρρα- 
ράς, Πέτρος Πάτρας*, Κώστας Πούης, 
Νικήτας Πράσινος, Οδυσσέας Ρούσκας, 
Κώστας Σαράκης, Κώστας Σαρίδης, Ηλίας 
Σερασκέρης, Ανδρέας Σμύρνής, Γιώργος 
Σχοινάς, Κώστας Τασσόπουλος και Δημή
τρης Φουρλεμάδης.

Χορωδία, Ληξουριώτικη Εκκλησιαστική.

Α ποτελείται από Ιεροψάλτες και καντα- 
δόρους που γνωρίζουν καλά το Κε- 

φαλλονίτικο ιδίωμα της βυζαντινής ψαλτι
κής. Τη Χορωδία, που διευθύνει ο Σπύρος

Έρτσος*, αποτελούν οι: Κωνσταντίνος 
Δρακόπουλος*, Αντώνης Έρτσος*, Σπύ
ρος Θεοτοκάτος*, Σπύρος Καμήλος, Γερά
σιμος Κουμάτος*, Σπύρος Λυκούδης, Αν
δρέας Μαρκαντωνάτος*, Σταύρος Συνοδι- 
νός* και Γεράσιμος Σφαέλος*.

Χορωδία Μητροπολιτικού Ναού Πατρών, 
Βυζαντινή.

Λ ειτουργούσε το διάστημα 1966 - 1972, 
υπό τον Πρωτοψάλτη Κωνστ. Κατσού- 

λη*. Την αποτελούσαν μαθητές του Κατ- 
σούλη, οι οποίοι, εκτός από την εκπλήρωση 
των λατρευτικών τελετών στο Ναό, έκαμαν 
πρακτική εξάσκηση στο Αναλόγιο. Η Χορω
δία έκανε εμφανίσεις και σε πολιτιστικές 
εκδηλώσεις της Πάτρας. Τα μέλη ήταν: 
Βασίλειος Αρώνης, Ιωάννης Δημόπουλος, 
Χαρ. Θεοτοκάτος, Νικόλαος Καλλιμάνης, 
Διονύσιος Κλαμπάνης, Κωνσταντίνος Κου- 
τσόπουλος*, Γεώργιος Λαμπρόπουλος*, 
Ιωάννης Λεβιδιώτης, Βασίλειος Μπογδα- 
νόπουλος, Παναγιώτης Μυλωνάς, Νικόλα
ος Παπαγεωργίου, Νικόλαος Παπαδόπου
λος, Γεώργιος Παπασπηλιόπουλος, Γεώρ
γ ιος Π απασπυρόπουλος, Αριστείδης 
Ροδόπουλος*, Ανδρέας Σαββανής, Αντώ
νιος Σαμάρης, Ιωάννης Σταυρόπουλος*, 
Γεώργιος Στριφτούλιας, Γεώργιος Σωτη
ρίου, Αθανάσιος Φιλιππόπουλος*, Βασί
λειος Χαραλαμπόπουλος και Δημήτριος 
Χατζόπουλος*.

Χορωδία Μουσικού Συλλόγου «Βυζαντινή 
Ψαλτική Παράδοση».

Ι δρύθηκε το Μάρτιο του 1992 στην Αθήνα 
και εμφανίστηκε για πρώτη φορά την 1η 

Ιουνίου 1992 στην αίθουσα «ΠΑΛΛΑΣ» στο 
πλαίσιο «Βραδυάς μνήμης Θρασυβούλου 
Στανίτσα*». Διευθυντής της Χορωδίας είναι 
ο Ιδρυτής και Πρόεδρος του Συλλόγου, Ε. 
Μένεγας*, ενώ τα μέλη που την αποτελούν 
ε ίνα ι: Σεραφείμ Αλεξίου, Νικόλαος Αραπί- 
δης*, Κωνσταντίνος Ασημακόπουλος, Γε
ώργιος Βαλής*, Νικόλαος Γιάννου*, Αν
δρέας Γκοτσόπουλος, Γεώργιος Γούλας,
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Γεώργιος Γρηγοριάδης, Μιχαήλ Δημητριά- 
δης, Κωνσταντίνος Ζαρακοβίτης*, Κων
σταντίνος Ζόππας*, Αλέξανδρος Ζωγρά
φος, Γεώργιος Κατσούλας*, Ιωάννης Κα- 
τσούλης, Ιωάννης Κυριακόπουλος, Κοσμάς 
Κωτσούλας, Χρηστός Κωτσούλας, Συμεών 
Μαραγκίδης, Εμμανουήλ Μαριδάκης, Σταύ
ρος Μπόζος, Γεώργιος Ντινόπουλος, Δη- 
μήτριος Ξύδης*, Αντώνιος Παπαδόπουλος, 
Πέτρος Πάτρας*, Κωνσταντίνος Πούης, 
Μιχαήλ Σαμαράς, Χρήστος Σεβαστάκης, 
Χρήστος Σερέτης, Γεώργιος Τσέλιος και 
Εμμανουήλ Φωκιανός.

Χορωδία «Νέου Κύκλου Κωνσταντινουττο- 
λιτών», Βυζαντινή.

Ι δρύθηκε το 1968 ύστερα από εισήγηση 
του Ανδρέα Σιταρά* προς τη Γενική 

Συνέλευση του Νέου Κύκλου Κωνσταντι- 
νουπολιτών, το Μάρτιο του 1967. Η Χορω
δία απετέλεσε από την αρχή ανεξάρτητο 
τμήμα του Συλλόγου, τελούσε όμως υπό 
την τυπική αιγίδα του. Τον συντονισμό και 
την διεξαγωγή του έργου της ανέλαβε 
επταμελής επιτροπή από Ιεροψάλτες κα
θώς και επιτρόπους από μέρους του Διοι
κητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, με 
επικεφαλής τον Εμμανουήλ Μερτζαρίδη 
και βοηθό τον Α. Σιταρά. Διευθυντής της 
Χορωδίας ανέλαβε ο Αρχών Πρωτοψάλτης 
του Οικουμενικού Θρόνου Θρασύβουλος 
Στανίτσας*.
Η Χορωδία από της συστάσεώς της επετέ- 
λεσε πλούσιο έργο, εμφανιζομένη κατ' 
επανάληψη σε ευρείας απηχήσεως θρη
σκευτικές και μορφωτικές εκδηλώσεις που 
πραγματοποιήθηκαν κατά καιρούς στον 
«Παρνασσό», στην Αρχαιολογική Εταιρεία, 
στο θέατρο «ΡΕΞ», στο Δημοτικό Θέατρο 
Πειραιώς, στην Εθνική Λυρική Σκηνή κ.α. 
Μέλη της Χορωδίας του Νέου Κύκλου 
Κωνσταντινουπολιτών αναφέρονται οι μου- 
σικολογιότατοι: Σωτήριος Αθανασόπουλος, 
Ανδρέας Αποστολίδης, Νικόλαος Απτόσο- 
γλου*, Νικόλαος Αραπίδης*, Νικόλαος Αυ
γουστίνος*, Γεώργιος Βαλής*, Θεόδωρος

Βασιλικός*, Γεώργιος Βαφόπουλος*, Νικό
λαος Βεντούρης, Δημήτριος Γερονικολός, 
Θεόδωρος Γιαννακάκης*, Φώτιος Γιαννα- 
κάκης*, Νικόλαος Γιάννου*, Διονύσιος 
Γούτσες*, Δημήτριος Γρηγοριάδης*, Δημή- 
τριος Δημητρακόπουλος*, Ιορδάνης Ευαγ- 
γελίδης, Χρήστος Ευαγγελίδης*, Βασίλειος 
Ευστρατιάδης*, Κωνσταντίνος Ζαρακοβί
της*, Ευάγγελος Ζυματίκας, Αριστείδης 
Καΐρης*, Χαράλαμπος Καρακατσάνης, Φώ
της Κετσετζής*, Χαρίλαος Κονταλλώνης*, 
Χρήστος Κογκάκης*, Καλλίστρατος Κοφό- 
πουλος*, Νικόλαος Κωνσταντινόπουλος*, 
Γεώργιος Λαμπρόπουλος*, Παναγιώτης 
Λαμπρόπουλος*, Ηρακλής Λιονσάτος*, Δη- 
μήτριος Μαγούρης*, Ιωάννης Μαθιουδά- 
κης*, Παναγιώτης Μακαρώνης*, Λουκάς 
Μαυρομιχάλης*, Κωνσταντίνος Μαφεί- 
δης*, Κωνσταντίνος Μουταφτσόπουλος*, 
Βασίλειος Μπέης, Αθανάσιος Μυλωνάς*, 
Μιχαήλ Νατσουλίδης*, Νικόλαος Νεβέσκα- 
λος, Χριστόδουλος Οικονόμου, Δημοσθέ
νης Παϊκόπουλος*, Κωνσταντίνος Παλά- 
σης*, Ιωάννης Παπαχρόνης, Κωνσταντίνος 
Παρταλίδης*, Ανδρέας Πετρόχειλος*, 
Σταύρος Πονηρίδης*, Αθανάσιος ΣαΤτης, 
Κωνσταντίνος Σιγούνης*, Χαράλαμπος 
Σιούφας*, Ανδρέας Σιταράς, Νικόλαος 
Σταμούλης*, Δημήτριος Στεφανίδης*, Νι
κόλαος Συμεωνίδης*, Δημήτριος Συνοδι
κός*, Ιωάννης Τάκος*, Γεώργιος Τσαού
σης*, Αλέξανδρος Φισέκης* και Μύρων 
Χανιωτάκης.

Χορωδία «Οι Βυζαντινοί Υμνωδοί».

Π ολυμελής Βυζαντινός Χορός της Α
θήνας, τον οποίο διευθύνει ο Γ. 

Καραγιάννης*. Έχει κάνει πολλές εμφανί
σεις στα κρατικά κανάλια της τηλεοράσεως 
και παρουσίασε συναυλίες στην Αθήνα και 
σε άλλες επαρχίες. Τα μέλη του Χορού 
είναι: Ελευθέριος Αγγελής, Ανδρέας Αυ- 
λωνίτης, Κωνσταντίνος Βλάχος*, Ελευθέ
ριος Βλέτσης, Κωνσταντίνος Βουζοπλής, 
Βασίλειος Γεροντούκος, Κωνσταντίνος 
Γιαννημάρας, Ηλίας Γιώτης, Αθανάσιος
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Δασκαλοθανάσης, Βασίλειος Ζήσιμος, Γε
ώργιος Ζήσιμος, Λουκάς Ζήσιμος, Αλέξαν
δρος Ζωγράφος, Νικόλαος Καβουρίνος, 
Χρήστος Κάγιας, Παντελής Καλκάνης, Νι
κόλαος Καππής, Κωνσταντίνος Καραγιάν- 
νης, Ηλίας Καρανάτσης, Νικόλαος Καραν- 
ταλής, Ευστάθιος Κατσίλας, Νικόλαος Κο
λιός, Χριστόδουλος Κομιώτης, Αντώνιος 
Κοντός, Ζαχαρίας Κοντοφρύδης, Νικόλα
ος Κορδάκης, Ιωάννης Κοτσώνης, Στυλια
νός Κουργιαντάκης, Ιωάννης Κυριακόπου- 
λος, Γεώργιος Λεβαντής, Χρίστος Λεβέν
της*, Φραγκίσκος Λουκιανός, Γρηγόριος 
Μάγκος, Γεώργιος Μαράκης, Παναγιώτης 
Ματζιάνας, Χρύσανθος Μουρίκης, Αλέξαν
δρος Μούσης, Πέτρος Νάκος, Γεώργιος 
Ντούνας, Κωνσταντίνος Ντούνης, Κωνσταν
τίνος Ντούσγος, Φώτιος Παπαγεωργίου, 
Χρήστος Παπαδόπουλος, Παναγιώτης Πα
παθανασίου, Αλέξιος Παπαντωνόπουλος, 
Χριστόδουλος Παπαφίγγος, Πέτρος Πά
τρας*, Αριστοτέλης Παύλου, Πολυζώης 
Πήλιας, Γεώργιος Πλούσος, Ιωάννης Πού- 
σιας*, Χρήστος Ρούσος, Δημήτριος Σιψάς, 
Δημήτριος Σταμπόλας, Γεώργιος Τζιανά- 
ρας, Ζέπος Χανιώτης, Μιλτιάδης Χατζηγε- 
ωργίου, Στέργος Χατζηνικολάου, Ιωάννης 
Χούπας και Θωμάς Χρυσικός.

Χορωδία Ορθοδόξου Χριστιανικής Γωνιάς.

Η «Χριστιανική Γωνιά» είναι Σωματείο 
αναγνωρισμένο από το Κράτος, το 

οποίο περιλαμβάνει Γηροκομείο για τυ
φλές ηλικωμένες και Ορφανοτροφείο για 
κορίτσια. Η Χορωδία της Χριστιανικής 
Γωνιάς ιδρύθηκε το 1980 και διευθύνεται 
από τον Στέργιο Χατζηνικολάου*. Πλαισιώ
νει διάφορες θρησκευτικές εκδηλώσεις. 
Εξέδωσε κασσέτα με εκκλησιαστικούς 
ύμνους και θρησκευτικά τραγούδια. Μέλη 
της: Α. Αγάς, Κυβέλη Αθηναίου, I. Δεσί- 
πρης, Κ. Ευαγγελίου, Βασ. Καρακοστάνο- 
γλου, I. Καρακοστάνογλου, Κ. Κ.Κουνάδης, 
Π. Κωβαίος, Γ. Λαχανάς, Αικ. Μορισσαίου, 
Γ. Ξηρόδημας, I. Παλαιολόγου, Α. Παπαίω- 
άννου, I. Παπασταθόπουλος, Ποθ. Πασάλης,

Γ. Παυλίδη, Αν. Πεντέα, Α. Πετρέα, Σακελ. 
Πλουμπίδης, Η. Σαλίβερος, Πην. Σαρηγιάν- 
νη, Ε. Σκορδίλης, Χρυσ. Στάμου, Γ. Συμε- 
ωνίδης και Αικ. Τσολιά.

Χορωδία Πανελληνίου Συνδέσμου Ιεροψαλ
τών «Ρωμανός ο Μελωδός και Ιωάννης ο 
Δαμασκηνός», Βυζαντινή.

Ι δρύθηκε το 1957 από τον Αντώνη Μπε- 
λούση*. Παρουσίασε πολιτιστικές εκδή- 

λώσεις, συνεργάσθηκε με το «Σύλλογο 
Φίλων Βυζαντινής Μουσικής»* και με τη 
συνεργασία της Αδελφότητος «Ζωή» κυ
κλοφόρησε πολλούς δίσκους με βυζαντι
νούς ύμνους. Συμμετέχουν Ιεροψάλτες της 
περιοχής Αθηνών και περιχώρων. Χοράρ- 
χης, ο Χρήστος Χατζηνικολάου*.

Χορωδία Πανελληνίου Συνδέσμου «Ιωάννης 
ο Σακελλαρίδης».

Π ρότυπος 40μελής Μικτή Χορωδία, η 
οποία από το 1984 - από την ίδρυση 

του Πανελληνίου Συνδέσμου Εκκλησιαστι
κής Μουσικής «Ιωάννης ο Σακελλαρίδης» - 
αποτελεί τη συνέχεια της παλαιότερης 
Χορωδίας (1961) του Τάκη Παπαγεωρ
γίου*, ο οποίος είναι και ο Χοράρχης της. 
Βλέπε λ. Χορωδία Τάκη Παπαγεωργίου.

Χορωδία Πατραϊκού Ομίλου Βυζαντινής και 
Παραδοσιακής Μουσικής.

Ι δρύθηκε μαζί με τον Όμιλο το 1990.
Εκτός από τις συναυλίες στην Πάτρα 

έλαβε μέρος στο 1ο Φεστιβάλ Βυζαντινής 
Μουσικής, που διοργάνωσε στην αίθουσα 
ΠΑΛΛΑΣ της Αθήνας ο Σύλλογος Φίλων 
Βυζαντινής Μουσικής Αθηνών, υπό την 
αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού. Μαγνη
τοσκόπησε για την ΕΤ 1 βυζαντινούς 
εκκλησιαστικούς ύμνους που παρουσιά
στηκαν την Μεγάλη Εβδομάδα του 1990 
και 1991. Το ρεπερτόριό της αποτελείται 
από βυζαντινούς ύμνους και δημοτικά 
παραδοσιακά τραγούδια από όλες τις πε
ριοχές της Ελλάδος. Καλλιτεχνικός διευ
θυντής της Χορωδίας είναι ο Ιωάννης
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Λεβιδιώτης και Χοράρχης της ο Αθαν. 
Παπαναγιώτου*.
Τα μέλη που την αποτελούν είναι: Κώστας 
Αθανασόπουλος, Παναγιώτης Αναγνώστου, 
Δημήτρης Γαλάνης*, Νεκτάριος Γαλάνης, 
Σπύρος Γαλάνης, Γιώργος Γεωργόπουλος, 
Αλέκος Γκαβέρας, Ανδρέας Γκάτζιος, Σπύ
ρος Γκουρβέλος, Ανδρέας Ευαγγελάτος, 
Χαράλαμπος Θεοτοκάτος, Θεοφάνης Καΐτ- 
σας, Χρηστός Καλημέρης, Νίκος Καλλιμά- 
νης, Βασίλης Καραμπέρος, Παύλος Καρ- 
κούλιας, Γιώργος Κοτσόκολος, Νίκος Κυ- 
δωνιάτης, Αθανάσιος Κωστήρης, Ιωάννης 
Λεβιδιώτης, Κώστας Μπαλάτης, Χρήστος 
Μίμης, Φίλιππος Μίχος, Νίκος Μπάρλος, 
Τάκης Παναγιώτου, Αλ. Παπαρρηγόπουλος, 
Νεκτάριος Πιτσούγκας, Διονύσιος Ρουμε 
λιώτης, Ανδρέας Σαββανής, Σπύρος Σαβ- 
βανής, Δημήτριος Σιακαλής, Χριστόφορος 
Τσικνής, Ανδρέας Τσιμάρας και Αθανάσιος 
Φιλιππόπουλος*.

Χορωδία Παύλου Φόρτωμά, Βυζαντινή.

Ι δρύθηκε το 1984 και διευθύνεται από 
τον Παύλο Φόρτωμά*. Πραγματοποίησε 

πολλές εμφανίσεις στην ΕΡΤ, σε ιερούς 
ναούς και σε αίθουσες της Αθήνας και της 
Αμερικής. Στο Φεστιβάλ Χορωδιών Λειβα
διάς έλαβε το Α' Βραβείο. Ψάλλει κατά το 
ύφος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας 
και έχει κυκλοφορήσει κασσέτες.

Χορωδία, Πειραματική Βυζαντινή.

Ι δρύθηκε στην Αθήνα το 1983 από τον 
Απόστολο Βαλληνδρά*, και αποτελέστη- 

κε αποκλειστικά από μαθητές και μαθήτριές 
του, πτυχιούχους και σπουδαστές της 
Σχολής Βυζαντινής Μουσικής του «Εθνι
κού Ωδείου» και του «Ωδείου Αττικής». Το 
1986 αναγνωρίσθηκε από το Πρωτοδικείο 
Αθηνών. Έχει δώσει συναυλίες στην Αθή
να, τον Πειραιά, την Νίκαια, το Π. Φάληρο, 
τη Νέα Σμύρνη, την Πάτρα και την Πάρο. 
Τιμήθηκε με το μετάλλιο του Αγίου Ανδρέ- 
ου, με Δίπλωμα από την I. Μητρόπολη 
Πατρών και με το Μετάλλιο του Δήμου

Αθηναίων. Τα μέλη της είναι: Αδαμοπούλου 
Αλεξάνδρα, Αλιμπινίσης Αναστάσιος, Για- 
λούρης Ιωάννης, Δελεχάς Χρήστος, Ζαχα
ρώδης Ηλίας, Κινδύνης Θωμάς, Κοπελιά- 
Σαρανταπούλου Ελένη, Κουλούρης Δημή- 
τριος, Μαρκαντωνάτος Γεράσιμος, Μου
στάκας Εμμανουήλ, Νιφόρος Κωνσταντί
νος, Ντάιμα-Ζαχαριάδου Μαρία, Οικονομά- 
κου-Δελεχά Αύρα, Ρουμπέσης Γεώργιος, 
Σαραντόπουλος Σπυρίδων, Συμεωνίδης 
Γεράσιμος, Τούμπας Ηλίας (Ρεδιάδης*), 
Φάίτάς Ευστάθιος και Χανιώτης Εμμανου
ήλ.

Χορωδία «Πέτρος ο Πελοποννήσιος», Πα- 
τραϊκή Βυζαντινή.

Ι δρύθηκε στην Πάτρα το 1985 (ανασύ
σταση παλαιότερης Χορωδίας) από τον 

Βασίλη Καυκόπουλο*. Συμμετέχει σε πανη- 
γύρεις και λοιπές εορτές αφιλοκερδώς και 
ασχολείται με ηχογραφήσεις βυζαντινών 
μελών. Τα μέλη της Χορωδίας, που αποτε
λείται από ιεροψάλτες και σπουδαστές 
βυζαντινής μουσικής των Πατρών και του 
Αιγίου, είναι: Νεκτάριος Αβραμόπουλος, 
Παναγιώτης Αβραμόπουλος, Απόστολος 
Αγγελόπουλος, Διονύσιος Αποστολόπου- 
λος, Στέφανος Αργυριάδης, Νικόλαος 
Γιαννόπουλος, Χρίστος Γιαννόπουλος, 
Σπυρίδων Κανταρέλλης, Ιωάννης Καράμπε- 
λας, Νικόλαος Καράμπελας, Παναγιώτης 
Καυκόπουλος*, Διονύσιος Μπάρλας, Παύ
λος Μπίτσας, Ιωάννης Παπαγιαννόπουλος, 
Παναγιώτης Σίνος, Χριστόφορος Τσικνής, 
Ανδρέας Τσιμάρας, Ιωάννης Φραγκαναστά- 
σης*, Γεώργιος Χαντζής και Ιωάννης 
Χαντζής.

Χορωδία Πνευματικού Κέντρου Δήμου Μο
σχάτου, Βυζαντινή.

Ι δρύθηκε το 1990 με σπουδαστές των 
Ωδείων Αθήνας και Πειραιά. Από το 1991 

αποτελείται από Ιεροψάλτες. Το ρεπερτό
ριό της απαρτίζεται από έργα μελοποιών 
του 16ου αιώνα και εξής, χωρίς να απο
κλείονται και μερικές συνθέσεις του 13ου
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και 14ου αιώνα. Έχει πραγματοποιήσει 
συναυλίες, που μεταδόθηκαν από το Ρα
διοφωνικό Σταθμό της Εκκλησίας της 
Ελλάδος, δύο πανηγυρικές εκδηλώσεις 
προς τιμήν του Σπ. Περιστέρη* και έχει 
ψάλλει σε πολλούς ναούς της Αθήνας. Το 
1991 εξέδωσε κασσέτα με ύμνους του 
Τριωδίου. Μέλη της είναι οι: Ανδρονικά- 
κης Αλέξανδρος, Βασιλιάς Μιχάλης, Ευαγ
γελίου Κωνσταντίνος, Ευαγγελίου Σπυρί
δων, Σούρας Κωνσταντίνος, Ζωγράφος 
Βασίλειος, Μούσουρας Δημήτριος, Νικο- 
λαΐδης Ηλίας, Νικολάκης Γεώργιος, Νικο- 
λίτσης Ιωάννης, Νιφόρος Κωνσταντίνος, 
Παπαγεωργίου Σωκράτης και Σαββάκης 
Ευάγγελος.

Χορωδία πρώην Αστυνομίας Πόλεων Πα- 
τρών, Βυζαντινή.

Ι δρύθηκε τον Ιούλιο του 1981 από τον 
Βασίλειο Καυκόπουλο*, και λειτούργησε 

μέχρι το 1984, οπότε καί έπαψε να υφίστα- 
ται εξ αιτίας της συγχώνευσης των αστυ
νομικών σωμάτων.
Αναγνωρίσθηκε αμέσως μετά την ίδρυσή 
της από το Αρχηγείο του Σώματος ως 
Χορωδία αποσκοπούσα, κατά την ιδρυτική 
της διατύπωση, στην «προώθηση, διατήρη
ση, προβολή και μεταλαμπάδευση της 
πατρώας ελληνικής μουσικής, γενικότερα 
δε στην συμβολή της στην πολιτιστική 
παράδοση». Η Χορωδία πέρα -από την 
τακτική κατ' έτος εμφάνισή της στην 
εορτή του Αγίου Μηνά, δραστηριοποιήθη
κε ευρύτερα υπό τη διεύθυνση του Β. 
Καυκοπούλου, και η προσπάθειά της είχε 
καλή απήχηση τόσον μέσα όσο και έξω από 
τη χώρα, παρουσιαζόμενη κατ' επανάληψη 
και από τα εθνικά ραδιοτηλεοπτικά μέσα. 
Από εκείνους οι οποίοι εντός του Σώματος 
εξυπηρέτησαν το έργο της Χορωδίας, 
αναφέρονται οι Γεώργιος Τοτώνης, Γεν. 
Αστυνομικός Διευθυντής Πατρών, Κων. 
Κωτσόπουλος, Λεπίδας και Σιώζος, Αστυ
νόμοι, καθώς και ο τότε Γραμματέας της 
Χορωδίας και αργότερα Καθηγητής της

Αστυνομικής Σχολής Καλαβρύτων Δημ. 
Ντάκος. Μέλης της: Αγγελόπουλος Από
στολος, Αποστολόπουλος Αθανάσιος, Αρα- 
βανής Αγάπιος, Γεωργιόπουλος Χρίστος, 
Δερβίσης Παύλος, Δρακόπουλος Βασί
λειος, Δροσόπουλος Μαρίνος, Δωροβίνης 
Γεράσιμος, Ζήσης Νικόλαος, Θεριστόπου- 
λος Μιλτιάδης, Κομμένος Αλέξανδρος, 
Κανελλόπουλος Γεώργιος, Κανελλόπου- 
λος Παντελής, Κοσμάς Ξενοφών, Κωστό- 
πουλος Γεώργιος, Κωστόπουλος Δημή- 
τριος, Κωστόπουλος Χαράλαμπος, Κωτσό
πουλος Κωνσταντίνος, Μηλιτσόπουλος Νι
κόλαος, Μπινιέρης Γεώργιος, Ντάκος 
Δημήτριος, Οικονομέας Ιωάννης, Παναγιω- 
τόπουλος Νικόλαος, Παυλίδης Βίκτωρ, 
Σωτηρίου Σάββας, Τοτώνης Γεώργιος, Τσι- 
κνής Χριστόφορος, Φράγκος Μιλτιάδης, 
Φρίμας Παναγιώτης, Χαντζής Σπυρίδων 
και Χατζής Νικόλαος.

Χορωδία Συλλόγου Ιεροψαλτών Αργολίδος 
«Ιάκωβος Ναυπλιώτης», Βυζαντινή.

Ι δρύθηκε το 1979, μαζί με τον Σύνδεσμο 
Ιεροψαλτών Αργολίδος. Από τους κυ- 

ριοτέρους ιδρυτές της ήταν ο Αλέξανδρος 
Μπιτζής*, ο οποίος και τη διηύθυνε. Το 
1991 ο Μπιτζής, παρέδωσε για λόγους 
υγείας, τη διεύθυνση της Χορωδίας στον 
Γ. Καραγιάννη*, παραμένοντας ο ίδιος 
αναπληρωτής Χοράρχης. Η Χορωδία απο
τελείται κυρίως από ιεροψάλτες της Αργο
λίδος και πλαισιώνεται από καλλίφωνους 
ιερείς και μουσικόφιλους. Έχει δώσει 
πολλές συναυλίες βυζαντινής μουσικής 
στο Αργος, στο Ναύπλιο και σε άλλες 
κωμοπόλεις του Νομού και έχει λάβει 
μέρος σε πολιτιστικές εκδηλώσεις, εορ
τές, πανηγύρεις ιερών ναών και σε ραδιο
τηλεοπτικές εκπομπές του D.R.TV. (κανάλι 
Πελοποννήσου). Σκοπός της Χορωδίας 
είναι η διαφύλαξη και διάδοση της πολι
τιστικής μας κληρονομιάς, τμήμα της ο
ποίας αποτελεί και η βυζαντινή μουσική. Τα 
μέλη της Χορωδίας είναι: Πέτρος Αντωνιά- 
δης, Βλάσιος Βαμβακάς, Δημήτριος Βαρ-
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δής, Γεώργιος Βλαχόπουλος, Νικόλαος 
Βλογιάρης, Δημήτριος Γαλάνης*, Δημο
σθένης Γάτσιος, Ιωάννης Γεωργόπουλος, 
Παναγιώτης Γκολέμης, Ανδρέας Γκουριώ- 
της, Δημήτριος Δαγρές, Γεώργιος Δαμά
λας, Γεώργιος Δαρλάσης*, Κωνσταντίνος 
Δέδες, Αθανάσιος Δεβογιάννης, Ιωάννης 
Ηλιόπουλος, Δημήτριος Καλογεράκης, 
Καρκαγγέλης Κωνσταντίνος, Δημήτριος 
Καρκαλάτος, Δημήτριος Καρμανιόλας, Στα- 
μάτης Καρυάμης, Παναγιώτης Κιντής, Γε
ώργιος Κρουστάλας, Ιωάννης Λελεμψής, 
Δημήτριος Μαυροκορδόπουλος, Δημή- 
τριος Μαύρος, Γεώργιος Μητροσύλης, 
Ελευθέριος Μίχος, Γεώργιος Μούρτης, 
Αριστείδης Μπεβάρδος, Δημήτριος Μπε
κιάρης, Ιωάννης Μπεκιάρης, Νικόλαος 
Μπολώσης, Δημήτριος Μπονταΐτης, Θεό
δωρος Μπότσος, Γεώργιος Μυλωνάς, Γε
ώργιος Νταβέλος, Αλέξανδρος Ντόκος, 
Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου, Κωνσταντί
νος Παπαδημητρίου, Κωνσταντίνος Ρού- 
τουλας, Ευστάθιος Σουρουλάγκος, Παντε
λής I. Σπυροπουλος, Παντελής Κ. Σπυρό- 
πουλος, Θεοδόσιος Σταθογιαννόπουλος, 
Δαμιανός Τζαβάρας, Παναγιώτης Τσούλος 
και Γεώργιος Φίλης.

Χορωδία Συλλόγου Ιεροψαλτών Εύβοιας «Ο 
Παπαγιώργης».

Λ ειτουργεί στο πλαίσιο των δραστη
ριοτήτων του Συλλόγου, πραγματο

ποιώντας δύο τακτικές εκδηλώσεις το 
χρόνο και έκτακτες κατά περίπτωση. Διευ
θυντής της Χορωδίας είναι ο Σπ. Σιμιτζής* 
και αναπληρωτές οι: Αναστάσιος Δέδες και 
Θεοδόσιος Στεργιόπουλος.
Μέλη: Θεοφάνης Αλαφάκης, Γρηγόριος 
Αναστασίου, Χαράλαμπος Αναστασίου, Ιω
άννης Αρβανίτης, Γεώργιος Βάσσος, Λευ- 
τέρης Γάσπαρης, Γεώργιος Γερογιάννης, 
Αναστάσιος Δέδες, Ιωάννης Δέδες, Κων
σταντίνος Δέδες, Μιχαήλ Ευριπίδης, Βασί
λειος Ζαχαριάδης, Νικόλαος Καπνίσης, 
Στέλιος Καραβάς, Γεώργιος Καραγκού
νης, Ανδρέας Κατσιγιάννης, Ηλίας Κατσι-

γιάννης, Χρήστος Κατσιγιάννης, Ιωάννης 
Κουρούπης, Άγγελος Μαντάς, Νικόλαος 
Μάστορης, Γεώργιος Μόσχος, Ιωάννης 
Νικολάου, Γεώργιος Ντρέκης, Γεώργιος 
Ρέμπελος, Σπύρος Σιμιτζής, Θεοδόσιος 
Στεργιόπουλος, Αργύρης Σουραίτης, Γε
ώργιος Τζιγιάννης, Νικόλαος Τζιγιάννης 
και Χρήστος Τσιτσάκης.

Χορωδία Συλλόγου Ιεροψαλτών Κορινθίας 
«Κυριάκός ο Υμνογράφος».

Ι δρύθηκε το 1992 και λειτουργεί στο 
πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Συλλό

γου. Έχει εμφανισθεί σε διάφορες εκδη
λώσεις και πανηγύρεις της περιφερείας 
καθώς και σε τοπικά κανάλια. Χοράρχης της 
ο Δημήτριος Ξύδης καί μέλη οι: Παναγιώ
της Βενετσιάνος, Δημήτριος Γεράρδος, 
Παναγιώτης Ηλιόπουλος, Βασίλειος Κα- 
κούρης, Μιχαήλ Καραγκούνης, Λεωνίδας 
Καρασταμάτης, Ιωάννης Κατσούλης, Λεω
νίδας Κάλλιας, Απόστολος Κριθής, Δημή- 
τριος Λέκκας, Γεώργιος Μετεβελής, Νε
κτάριος Μετζάκης, Αργύρης Μιχαλόπου- 
λος, Δημήτριος Πετικίδης, Δημήτριος 
Ρούσσης, Κωνσταντίνος Σεϊτανίδης, Δημή- 
τριος Σιάχρας, Νικόλαος Σπίνουλας, Γε
ώργιος Σταθακόπουλος και Αργύρης Σφή
κας.

Χορωδία Συλλόγου Ιεροψαλτών Κώου 
«Άγιος Ιωάννης ο Ναύκληρος».

Λ ειτουργεί στο πλαίσιο των δραστη
ριοτήτων του Συλλόγου, πραγματο

ποιώντας τρεις έως τέσσερις εκδηλώσεις 
το χρόνο με βυζαντινούς ύμνους, σε 
εκκλησιαστικούς και δημόσιους χώρους. 
Τη Χορωδία διευθύνει ο Γ. Σακέλης. Μέλη 
της: Μιχάλης. Ανδρέου, Γιάννης Βαρκάς*, 
Γιώργος Καματερός, Ηλίας Καματερός, 
Μιχάλης Ντουμάνης, Κυριάκος Παπούλης, 
Ηλίας Σαράγιας, Χρήστος Φωτόπουλος, 
Παναγιώτης Χατζηάμαλλος, Βασίλης Χατζή, 
βασιλείου και Πασχάλης Χατζηστέργος.

Ο. TOMKA: ΕΠΙΤΟΜΟ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
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Χορωδία Συλλόγου Ιεροψαλτών Λαρίσης και 
Περιχώρων «Κοσμάς ο Μελωδός».

Ι δρύθηκε το 1978 στο πλαίσιο των δρα
στηριοτήτων του Συλλόγου. Έχει εμφα- 

νισθεί σε πολλές εκδηλώσεις του Νομού 
Λαρίσης εκτελώντας βυζαντινούς ύμνους 
και δημοτικά τραγούδια. Την έχουν διευ
θύνει Λαρισαίοι Πρωτοψάλτες όπως οι 
Αθανάσιος Φώτος, Ιωάννης Κεοσάκης, 
Αριστείδης Γρηγοριάδης, Κυριαζής Δασκα- 
λούδης* και Άγγελος Μαργαρίτης. Μέλη 
της: Αθανάσιος Βαίου, Θεόφιλος Βλάχος, 
Ναός Γαλατάς, Παναγιώτης Γαρουφαλιάς, 
Κωνσταντίνος Γκαμπλιάς, Απόστολος 
Γκλώνας, Χριστόφορος Γουδουλάκης, Αρι
στείδης Γρηγοριάδης, Κυριαζής Δασκα- 
λούδης, Θωμάς Δελής, Γεώργιος Δελη- 
χάς, Θεοδόσιος Διαμάντης*, Αντώνιος Ζή
σης, Αθανάσιος Ζιαρδαλής, Σταύρος 
Ηλιάδης, Νικόλαος Καρακίτσιος, Αθανά
σιος Καραμέτσος, Θεόδωρος Καρμελίδης, 
Ιωάννης Κεσσάκης, Ρίζος Κομήτσας*, Αθα
νάσιος Κουφοδήμος*, Κωνσταντίνος Κω
στούλης*, Πολύδωρος Κωστούλης, Ζήσης 
Λάλας, Γεώργιος Λεμονόπουλος, Χαράλαμ
πος Λιακούλης, Αλκιβιάδης Λιούσκας, Δη- 
μήτριος Μανωλάς, Άγγελος Μαργαρίτης, 
Ιωάννης Μπαζέλας, Βασίλειος Μπούρης, 
Γεώργιος Μωραίτης*, Κωνσταντίνος Ξενό- 
φος, Κωνσταντίνος Ξυνογαλάς, Αριστείδης 
Οικονόμου, Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, 
Θεμιστοκλής Παπαθανασίου, Μιχάλης Πα- 
πασάββας, Ευάγγελος Πατσιανόπουλος, 
Αστέριος Τζιλάκας, Χαράλαμπος Τσαβδα- 
ρίδης, Βασίλειος Τσιτσιβάς, Αθανάσιος 
Φώτος, Γεώργιος Χατζηπαναγιωτίδης και 
Αθανάσιος Ψαρούλης.

Χορωδία Συλλόγου Ιεροψαλτών Νήσου 
Λήμνου «Ο Άγιος Σώζων».

Λ ειτουργεί στο πλαίσιο των δραστηριο
τήτων του Σωματείου (ίδρ. 1986), 

πραγματοποιώντας διάφορες μουσικές εκ
δηλώσεις και καλύπτοντας ανάλογες ανάγ
κες της I. Μητροπόλεως. Χοράρχης της 
είναι ο Μιχαήλ Κοντογιαννακόπουλος και

τα μέλη που την αποτελούν οι: Βασίλειος 
Βουτσάς*, Παναγιώτης Γκαβούδης*, Χρυ
σόστομος Γρηγορίου*, Παναγιώτης Κακα- 
λάνος, Δημήτριος Καπαρός*, Μιχαήλ Κον- 
τογιαννακόπουλος, Απόστολος Κουτσο- 
γιάννης*, Σώζων Μιχάλης, Νικόλαος Λα
δάς, Αθανάσιος Ουδατζής*, Νικόλαος Πα- 
λαιολογούδιας*, Αλεξάνδρα Προσκέφαλά*, 
Γεώργιος Συμεών* και Ευστράτιος Χατζό- 
γλου*.

Χορωδία Συλλόγου Ιεροψαλτών Πατρών και 
Περιχώρων «Ιωάννης ο Δαμασκηνός».

Λ ειτουργεί στο πλαίσιο των δραστηριο
τήτων του Συλλόγου Ιεροψαλτών και 

έχει εμφανισθεί τόσο στο Νομό Πατρών 
όσο και σε πολλά μέρη της Ελλάδος. 
Χοράρχης είναι ο Αθανάσιος Παπαναγιώ- 
του* και μέλη: Παναγιώτης Αβραμόπουλος, 
Κωνσταντίνος Βαλατής, Νεκτάριος Γαλά- 
νης, Ανδρέας Γκάντζος, Άγγελος Διαμαν- 
τόπουλος, Βασίλης Διαμαντόπουλος, Χα
ράλαμπος Θεοτοκάτος, Χρήστος Καλημέ- 
ρης, Νικόλαος Καπέλης, Ιωάννης Κότ- 
τορος*, Γεώργιος Κοτσόκολος, Αθανάσιος 
Κωστήρης, Γεώργιος Μακρυγιάννης*, Φί
λιππος Μίχος, Νικόλαος Μπάρλας, Φώτης 
Μπαρούτας, Κωνσταντίνος Μυλωνάς, Αθα
νάσιος Παπαναγιώτου*, Βασίλειος Πρόγ
κας*, Αριστείδης Ροδόπουλος*, Ανδρέας 
Σαββανής, Δημήτριος Σαββόπουλος, Δημή- 
τριος Σιακαλής, Χριστόφορος Τσικνής και 
Σπύρος Ψάχος*.

Χορωδία Συλλόγου Ιεροψαλτών Χανιών 
«Γεώργιος ο Κρης».

Ι δρύθηκε το 1977, αμέσως μετά το 
Σύλλογο. Εμπνευστής, διδάσκαλος και 

πρώτος Χοράρχης της ο Γ. Χατζηθεοδώ- 
ρου*. Σκοπός της, η καλλιέργεια, διάσωση, 
διάδοση και προβολή της βυζαντινής μου
σικής. Συμμετέχει στις επίσημες δοξολο
γίες του Μητροπολιτικού Ναού των Εισο- 
δίων, στις τελετές και πανηγύρεις των I. 
Ναών της πόλεως και όπου αλλού της 
ζητηθεί. Καθ' όλο το έτος 1991 η Χορωδία
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είχε αναλάβει τακτική ημίωρη εκπομπή 
στον τοπικό Ραδιοφωνικό Σταθμό «Ράδιο- 
Παρατηρητής», κάθε Σάββατο, με τίτλο 
«Από τη βυζαντινή Υμνολογία μας». Στην 
εκπομπή αυτή, την επιμέλεια της οποίας 
είχε ο Νικ. Βουρλιώτης*, παρουσιάζονταν 
επίκαιροι εορταστικοί ύμνοι υπό τον Χαρ. 
Τζινευράκη* με εορτολογική-αγιολογική 
ανάλυση από τον Νικ. Πιακή*.
Τη Χορωδία, κατά την πλούσια δραστηριό- 
τητά της μέσα και έξω από την Κρήτη, 
διηύθυναν οι: Γ. Χατζηθεοδώρου (1977
1984), I. Ταβουλάρης* (1984-1990) και Νικ. 
Πιακής (1990 και εξής). Τα μέλη που την 
αποτελούν είναι: Γεώργιος Αθουσάκης*, 
Νικόλαος Βουρλιώτης, Ιωάννης Γαλιάτ- 
σος*, Γεώργιος Δασκαλάκης*, Παναγιώτης 
Δούκας, Σπυρίδων Θυμιανός*, Ζαφείρης 
Καριοφύλλης*, Ιωάννης Καστρινάκης*, Βα
σίλειος Κιάσσος*, Αντώνιος Κλουβιδάκης*, 
Ιωάννης Κτενιαδάκης*, Αντώνιος Κωνοταντα- 
ράκης*, Βασίλειος Μαλακέλης*, Ιωάννης Μο- 
σχονάς*, Γεώργιος Νταγκουνάκης*, Μιχαήλ 
Ξενάκης, Κωνσταντίνος Ορφανουδάκης*, 
Ιωάννης Παίζης*, Γεώργιος Παρασκευάς, 
Γεράσιμος Πολάτος, Ιωάννης Σκαλίδης*, 
Κωνσταντίνος Στεφανάκης* και Χαράλαμ
πος Τζινευράκης.

Χορωδία Συλλόγου Μουσικοφίλων Κωνσταν
τινουπόλεως, Βυζαντινή.

Ι δρύθηκε ταυτόχρονα με τον Σύλλογο το 
1948 και αποτελείτο από τους κορυ

φαίους ιεροψάλτες της Πόλης υπό τη 
διεύθυνση του Αρχοντα Πρωτοψάλτη του 
Ο ικουμενικού Θρόνου, Κωνσταντίνου 
Πρίγγου*, τον οποίο διαδέχθηκε λίγο 
αργότερα ο τότε Λαμπαδάριος, Θρασύβου
λος Στανίτσας*. Οι εμφανίσεις της Χορω
δίας άφησαν εποχή και χαρακτηρίσθηκαν 
μεγαλειώδεις και κατανυκτικές. Το έργο 
της ατόνισε εξαιτίας της αθρόας φυγής 
των Ελλήνων της Πόλης, ύστερα από το 
1955.

Χορωδία Συλλόγου «Οι Υμνωδοί».

Ι δρύθηκε το 1987, μαζί με το Σύλλογο 
(Βλ. λ.) και περιλαμβάνει στο ρεπερτό

ριό της ύμνους της Εκκλησίας (τονισμέ
νους σύμφωνα με τον τρόπο της Πατριαρ
χικής Σχολής) και δημοτικά τραγούδια από 
όλα τα διαμερίσματα της Χώρας.

Έχει εμφανισθεί κατ' επανάληψη στην 
Αθήνα και τον Πειραιά, στους περισσότε
ρους Δήμους του λεκανοπεδίου της Αττι
κής και σε πολλές επαρχίες. Έχει παρου
σιάσει μουσικοφιλολογικές εκδηλώσεις 
και, λόγω του ότι όλα τα μέλη της Χορω
δίας είναι διορισμένοι ιεροψάλτες σε 
διαφόρους ναούς, τμήματα της Χορωδίας 
καλύπτουν όλες τις πανηγύρεις των ιερών 
ναών που εορτάζουν. Χοράρχης της είναι ο 
Δημ. Ιωαννίδης* και αναπληρωτής Χοράρ
χης ο Παναγ. Κωτσόπουλος. Μέλη της: 
Βασίλειος Αβραμίδης*, Γεώργιος Αλεξά- 
κης, Ανδρέας Αναστασιάδης*, Ιωάννης 
Αναστασίου, Δημήτριος Ανδροκλής, Γερά
σιμος Αντωνέλος, Αθανάσιος Αρβανίτης, 
Δημήτριος Αρδανιώτης, Νικόλαος Ασημο
μύτης, Κωνσταντίνος Βασιλάτος, Νικόλαος 
Βεντούρης*, Δημήτριος Βεργιάννης, Νικό
λαος Βουζοπλής, Διονύσιος Γκούζος, Γε
ώργιος Γρηγοριάδης, Κωνσταντίνος Δου- 
ραχαλής, Θεολόγος Ερσωτέλος*, Χρήστος 
Ζέρβας, Κωνσταντίνος Ζόππας*, Πρόδρο
μος Καραγεωργιάδης, Χρήστος Καγιαβάς, 
Γεώργιος Καλαμπόκης, Σωτήριος Καραμά- 
νης, Στέργιος Καραποστόλης, Ιωάννης 
Καρασταμάτης, Ευάγγελος Κοτσώνας, Βα
σίλειος Κύρκος, Κωνσταντίνος Κωνσταντί
νου, Κωνσταντίνος Κωστόπουλος, Ά γγε
λος Κωτσόπουλος, Παντελής Λαδάς, Πα
ναγιώτης Λαμπρόπουλος*, Αντώνιος Λεώ- 
βαρης, Γρ ηγόρ ιος  Μ άζης, Ιω ά ννης  
Μαθιουδάκης, Γεώργιος Μακσούτογλου, 
Γεώργιος Μαράκης, Εμμανουήλ Μαριδά- 
κης, Δημήτριος Μούσουρας, Παγκράτης 
Μούσουρας, Γεώργιος Μπακόπουλος, Βα
σίλειος Μπέλτσιος, Πέτρος Νάκος, Ηλίας 
Νικολαίδης, Νικόλαος Παντελόπουλος, Γε
ώργιος Παπαδόπουλος, Ιωάννης Παπαδό-
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πουλος, Κωνσταντίνος Παπαευαγγέλου, 
Μάρκος Παρραράς, Πέτρος Πάτρας*, Ισα
άκ Πετρίδης, Κωνσταντίνος Πετρουτσό- 
πουλος, Ιωάννης Ρούσσος, Νικόλαος Σα- 
κελλαρίου, Νικόλαος Σιλίκης, Ιωάννης Στα- 
ματότκ υλος, Νικόλαος Σωτηρίου, Διονύ
σιος Ταμπάκης, Κωνσταντίνος Τρυπο- 
γιώργος, Ματθαίος Φελώνης*, Κωνσταντί
νος Φι/ιππαίος, Στέργιος Χατζηνικολάου, 
Νικόλαος Χατζήρης και Ιωάννης Χρονάς. 
Επίσης οι Ιερείς: Δημήτριος Καραλής, 
Ιωάννης Πριλίγκος, Σεραφείμ Φαράοο- 
γλου*, Χρήστος Χριστοδούλου και οι μι
κροί: Γρηγόριος Καραλής και Θοδωρής 
Χριστοδούλου.

Χορωδία Συνδέσμου Ιεροψαλτών Θράκης 
«Γεώργιος ο Ραιδεστηνός».

Λ ειτουργεί στο πλαίσιο των δραστηριο
τήτων του Συνδέσμου και έχει πραγ

ματοποιήσει εμφανίσεις στην Ξάνθη, Αλε
ξανδρούπολη, Ορεστιάδα και Θεσσαλονίκη. 
Από το 1980 συνεργάζεται με το Δημοκρί- 
τειο Πανεπιστήμιο Θράκης στην Αλεξαν
δρούπολη για την κάλυψη διαφόρων εκδη
λώσεων. Τα σαράντα περίπου μέλη της 
Χορωδίας διευθύνει ο Αθανάσιος Σαλαμά- 
νης*.

Χορωδία Συνδέσμου Ιεροψαλτών Νομού 
Λακωνίας «Θρασύβουλος Στανίτσας».

Λ ειτουργεί στο πλαίσιο των δραστηριο
τήτων του Συνδέσμου, ψάλλοντας σε 

όλες σχεδόν τις μεγάλες πανηγύρεις του 
Νομού και διοργανώνοντας διάφορες εκ
δηλώσεις και σεμινάρια, όπως το πενθήμε
ρο σεμινάριο βυζαντινής μουσικής με τον 
Πρωτοψάλτη Αθ. Καραμάνη*. Συμμετείχε 
στο Παμπελοποννησιακό Σεμινάριο Βυζαν
τινής Μουσικής Τριπόλεως, όπως επίσης 
σε πρόγραμμα εγγραφής κασσετών βίντεο 
του Υπουργείου Πολιτισμού. Διευθυντής 
της Χορωδίας είναι ο Θεόδ. Τσαγκαρού
λης* και μέλη: Γεώργιος Αλεβετσοβίτης, 
Ηλίας Αλεβετσοβίτης, Παναγιώτης Αλεβετ
σοβίτης, Πέτρος Αλεβετσοβίτης, Παύλος

Αλικάκος, Βασίλειος Ανδριανόπουλος, 
Ευάγγελος Βλαχολιάς, Δημήτριος Γεωρ- 
γιάδης, Δημήτριος Γιαννόπουλος, Ιωάννης 
Γιαννόπουλος, Δημήτριος Δημητρακαρά- 
κος, Αντώνιος Κανελλής, Παναγιώτης Κλι- 
νάκης, Ηλίας Κοτσώνης, Χαράλαμπος 
Κουτσόγιαννης, Παναγιώτης Κουτρουμπής, 
Παναγιώτης Μπεμπέτσος, Βασίλειος Μπι- 
στόλας*, Ιωάννης Ξύδης, Γεώργιος Οικο- 
νομόπουλος, Νεκτάριος Ορφανάκος, Ευ
θύμιος Παινέσης, Εμμανουήλ Παπαϊωάν- 
νου, Φώτιος Ρετσίνάς, Αντώνιος Σαλπέας, 
Δημήτριος Σαλπέας, Δημήτριος Σκιαδάς, 
Νικόλαος Σκιαδάς, Γρηγόριος Σταθάκης, 
Γεώργιος Σταθόπουλος, Ευστράτιος Στα- 
θόπουλος, Αντώνιος Σταυράκος, Κωνσταν
τίνος Τσαγκαρούλης*, Κωνσταντίνος Φουν- 
τούκης.και Χαρίλαος Φουντούκης.

Χορωδία Σχολής Βυζαντινής Μουσικής 
Ιερός Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοπο- 
τάμου.

Ι δρύθηκε το 1990, στο πλαίσιο των 
δραστηριοτήτων της Σχολής, υπό τη 

διεύθυνση του Χαράλαμπου Τζινευράκη* 
και έχει πραγματοποιήσει αρκετές εκδη
λώσεις. Τα μέλη της Χορωδίας είναι: 
Ιωάννης Αλεξανδράκης, Κωνσταντίνος 
Βλαχάκης, Γεώργιος Δασκαλάκης*, Δημή- 
τρης Ζαχαριουδάκης, Χαράλαμπος Θυμι- 
ατζής, Γιώργοο Καλλέργης, Αντώνης Καρ- 
γιαννάκης, Δημοσθένης Καργιαννάκης, Αν
τώνης Λιάσκος, Χρυσή Μουρτζάνου, Σω
κράτης Ξενικάκης, Δημήτρης Παπαδάκης, 
Ηλέκτρα Παπαδάκη, Γιάννης Παπαδογιάν- 
νης, Μιχάλης Προκοπάκης, Ανδρέας Στα- 
ματεράκης, Νίκος Τζανουδάκης, Μαρία 
Τσαγκαράκη, Γιώργος Φλουρής και Βασί
λειος Χριστοδουλάκης.

Χορωδία Σωματείου «Βυζαντινός Μουσικός 
Όμιλος Αθανάσιος Πέττας».

Ι δρύθηκε στις 23/1/1987, με σκοπό τη 
διάδοση της βυζαντινής μουσικής στην 

Ελλάδα και στο εξωτερικό. Χοράρχης της ο 
Αθανάσιος Πέττας*. Η Χορωδία έχει κατά
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καιρούς παρουσιάσει μουσικά προγράμμα
τα σε δημοσίους χώρους (πανηγυρικές 
εκδηλώσεις ναών, ραδιοφωνικές και τηλε
οπτικές εκπομπές) καί έχει ηχογραφήσει 
βυζαντινές μελωδίες από την υμνολογία 
της Εκκλησίας. Τα μέλη της -  ιεροψάλτες 
του λεκανοπεδίου Αττικής —  είναι: Ανδρέ- 
ας Αναστασιάδης*, Ισίδωρος Βακιρλής, 
Γεώργιος Βαλής*, Νικόλαος Βεντούρης*, 
Παναγιώτης Γκέντσης, Παρασκευάς Δαρ- 
ζέντας, Διονύσιος Ζαφειράκης, Κωνσταντί
νος Ζορμπάς*, Νικόλαος Καράνταλης, Μι
χαήλ Κατινιώτης, Παναγιώτης Κατσώνης, 
Αντώνιος Κάλλιας, Νικόλαος Κωνσταντινό- 
πουλος, Εμμανουήλ Μαριδάκης, Γεώργιος 
Μπέρτας, Γεώργιος Νιούτσικος, Στυλιανός 
Νταρέλης, Νικόλαος Οικονόμου, Αντώνιος 
Παπαδόπουλος, Δημήτριος Παπακωνσταν
τίνου, Μάρκος Παρραράς, Αθανάσιος Πέτ- 
τας, Γεώργιος Ρεμούνδος, Κωνσταντίνος 
Σαρίδης, Ηλίας Σερασκέρης, Ανδρέας 
Σμύρνής, Σταύρος Συμεωνίδης, Κωνσταν
τίνος Τασσόπουλος, Χρυσόστομος Τσου
καλάς και Αλέξανδρος Φυσέκης.

Χορωδία Σωματείου Ιεροψαλτών Ηρακλείου 
«Ανδρέας ο Κρήτης».

Λ ειτουργεί στο πλαίσιο των δραστηριο
τήτων του Σωματείου και έχει δώσει 

αρκετές συναυλίες στο Νομό Ηρακλείου. 
Επίσης έχει εμφανισθεί τρεις φορές στην 
Κρατική Τηλεόραση (ΕΤ 1) και έχει απο
σπάσει δύο βραβεία στο Φεστιβάλ Βυζαντι
νών Χορωδιών Λειβαδιάς Βοιωτίας.

Χορωδία Σωματείου Ιεροψαλτών I. Μητρο- 
πόλεως Σερβίων και Κοζάνης "Ιάκωβος 
Ναυπλιώτης"

Λ ειτουργεί στο πλαίσιο των δραστηριο
τήτων του Σωματείου και πραγματο

ποιεί κάθε χρόνο μια συναυλία. Συμμετείχε 
στις λατρευτικές εκδηλώσεις του Δήμου 
Θεσσαλονίκης μαζί με τις Χορωδίες των 
Συλλόγων Θεσσαλονίκης και Βέροιας. Χο- 
ράρχες της διετέλεσαν οι: Βασίλης Γούνά- 
ρης*, Παναγιώτης Πάπιστας*, Σωτήρης 
Αρβανίτης* και Γ. Θαθαρόπουλος*.

Χορωδία Σωματείου Ιεροψαλτών Κυκλάδων 
«Ιάκωβος Ναυπλιώτης».

Λ ειτουργεί στο πλαίσιο των δραστηριο
τήτων του Σωματείου, εμφανιζόμενη 

σε μουσικοφιλολογικές εκδηλώσεις στη 
Σύρο. Χοράρχης ο Λουκάς Τσούκος* και 
μέλη της οι: Στυλιανός Αλεξάνδρου, Πανα
γιώτης Γούβαλης, Δημήτριος Ζαράρης, 
Κωνσταντίνος Κανελλιάς, Παντελής Λιβά- 
νιος, Γρηγόριος Λομβάρδος, Στέφανος 
Μαρινάκης, Ζαννής Μιχάλοβιτς, Γεώργιος 
Παραδείσης, Νικόλαος Σαμψωνίδης, Δημή- 
τριος Χάλαρης, Ευάγγελος Χάλαρης, Μι
χαήλ Χατζηγεωργίου και Σπυρίδων Ψαρ- 
ρός.

Χορωδία Σωματείου Ιεροψαλτών Τρικάλων 
«Ιωάννης ο Δαμασκηνός».

Ι δρύθηκε το 1977, μαζί με το Σωματείο 
και από τον πρώτο χρόνο πραγματοποί

ησε μουσικοφιλολογικές εκδηλώσεις, συ
ναυλίες κ.λπ., τόσο στα Τρίκαλα όσο και σε 
άλλες πόλεις της Χώρας μας. Την Παραμο
νή της εορτής του Προστάτου του Σωμα
τείου, Ιωάννου του Δαμασκηνού*, στις 3 
Δεκεμβρίου, συνεορτάζει ψάλλοντας με
γάλο πανηγυρικό Εσπερινό. Τα μέλη της 
Χορωδίας, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμ
βάνονται και οι χοράρχες της, είναι: Ιω
άννης Αγγελάκης, Στέφανος Αναγνωστό- 
πουλος, Δημήτριος Αργυρόπουλος, Ναπο
λέων Βασιλός*, Γεώργιος Βουλόγκας, 
Νικόλαος Γεωργιάδης, Θεόδωρος Γκέρτζος, 
Ξενοφών Έξαρχος, Ζαχαρίας Ζάχος, Κων
σταντίνος Ηλιάδης*, Παναγιώτης Καλαμπά
κας, Φώτιος Καλυβιώτης, Σωτήριος Καρατ- 
ζάς, Αθανάσιος Καράσης, Νικόλαος 
Καράσης, Βασίλειος Κατσιαμαντός*, Νέ- 
στορας Κόκοβος, Γρηγόριος Καρκακάκης, 
Αντώνιος Κουκουράβας, Κωνσταντίνος 
Κωστίκας, Απόστολος Κωτούλας, Γεώρ
γιος Λαγάνης, Βάίος Λάσκος, Απόστολος 
Λώλης, Νικόλαος Μάστορας*, Γεώργιος 
Μόσχοβας, Δημήτριος Μπάρδας, Δημή- 
τριος Μπίλας, Νικόλαος Μπρέλας, Ευάγγε
λος Μυρίκνας, Πολύχρονης Νταλάσης*, 
Ευάγγελος Νταούλας, Αντώνιος Παπαγε- 
ωργόπουλος, Κωνσταντίνος Παπαδημη-
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τριου, Αποστολος Παπαευθυμίου, Χρίστος 
Παπαϊωάννου, Γεώργιος Παπαχαραλάμ- 
πους, Αθανάσιος Πεσλής, Ειρηναίος Πο- 
λιανίτης, Γεώργιος Σαγάνης, Δημήτριος 
Σίκος, Ευθύμιος Σπόρου, Χρήστος Τάλλα- 
ρος, Ιωάννης Τσατσάγιας, Αθανάσιος 
Τοιατσιάβας, Γεώργιος Τσιατσιάνης, Αντώ
νιος Τσιβ.ίκης, Αθανάσιος Τύμπας, Γεώρ
γιος Χορνόβας και Χρήστος Ψάλλας.

Χορωδία Τάκη Παπαγεωργίου.

Ι δρύθηκε το 1961 από τον Πρωτοψάλτη 
και Χοράρχη Τάκη Παπαγεωργίου*, απο

τελώντας την πρώτη Χορωδία που εμφα
νίσθηκε στο καλλιτεχνικό στερέωμα των 
εκκλησιαστικών χορωδιών των Αθηνών. 
Από τον Μάρτιο του 1971 ψάλλει στον 
Καθεδρικό Ναό της Παναγίας Φανερωμέ
νης Χολαργού. Εκτός από τα Λειτουργικά 
της καθήκοντα, η Χορωδία δραστηριοποι
ήθηκε και πρός την κατεύθυνση της Ραδιο
φωνίας και της Τηλεοράσεως. Από το 
Σεπτέμβριο του 1968 παρουσίαζε κάθε 
Κυριακή στη Ραδιοφωνία την εκπομπή «Σε 
υμνούμεν» και στη συνέχεια ανέλαβε 
εκπομπές και στην Τηλεόραση, αναλόγου 
περιεχομένου. Επίσης, πραγματοποιούσε 
αναμεταδόσεις της Θείας Λειτουργίας, 
μέσω της Ραδιοφωνίας, από τον Ιερό Ναό 
στον οποίο ψάλλει. Κυκλοφόρησε δίσκο με 
λατρευτικούς ύμνους και τρεις κασσέτες 
με ύμνους της Θείας Λειτουργίας, των 
Χριστουγέννων, της Μ. Εβδομάδος και 
του Πάσχα. Έχει εμφανισθεί όχι μόνο στην 
Αθήνα αλλά και σε επαρχιακές πόλεις, 
δίνοντας συναυλίες κατά τη διάρκεια επι
σήμων γεγονότων. Από το 1982, ανελλιπώς, 
εμφανίζεται στην Κεφαλλονιά κατά την 
Διακαινήσιμον Εβδομάδα. Από το 1984 
παρουσιάζεται-πια με ιδιαίτερο και πιο 
αντιπροσωπευτικό χαρακτήρα, ως Χορω
δία Πανελληνίου Συνδέσμου «Ιωάννης ο 
Σακελλαρίδης», με διευθυντή πάντα τον 
Τάκη Παπαγεωργίου.
Τα μέλη της είναι: Τενόροι I : Κανέλλος - 
Κούρος- Λέντζας, Καραναστάσης, Λογοθέ
της, Λυκούδης, Μουρατίδης, Μπόκαρης, Τ. 
Παπαγεωργίου και Ρεβεζούλης.

Τενόροι II : Αθανασόπουλος, Γλυμενόπου- 
λος, Καγιανάς, Κοράκης, Θ. Λύτινας, Μ. 
Λύτινας, Μεταξάς, Μπρούστης, Οικονομί- 
δης, Μ. Παπαγεωργίου, Παγουλάτος, Παυ- 
λάκης, Ν. Σταθάτος, Τζωρτζάτος και Φαρό- 
πουλος.
Βαρύτονοι I: Κουρμούλης, Κοτρότσος, Μι- 
χαλόπουλος, Μακρυμίχαλος, Παπασταθό- 
πουλος, Α. Σταθάτος και Φραντζεσκάκης. 
Βαρύτονοι II: Βαλάντος, Βλησίδης, Γαζής, I. 
Κολλάρος, Π. Κολλάρος, Κουτλίδης, Μαγ- 
κούτας, Νικηφόρος, Παπαδάτος, Παπαβα- 
σιλείου, Παπαδημητρίου, Ρέππας, Σιγανός 
και Τερζάκης.
Σοπράνες: Θεοφανώ Ρέβελα-Παπακωνσταν- 
τίνου (σολίστ), Γιαννακοπούλου, Κουτλίδη, 
Λαζάρου, Μερσινιά, Κ. Παπαγεωργίου, Πα- 
πανικολάου, Παρνασσού, Β. Σταθάτου και 
Χέλμη.
Άλτες: Βαλάντου, Ζέρβα, Λιαροπούλου, Β. 
Λύτινα, Φ. Λύτινα, Μιχαλοπούλου, Μπε- 
κατώρου, Παναγιωτοπούλου, Σταθάτου, 
Τριανταφύλλου και Χαρέλη.
Κοντράλτες: Γαρίδη και Παπαστεφάνου.
Τη Χορωδία συνοδεύει στο αρμόνιο η Ρένα 
Φεταλίδου.

Χορωδία «Τέχνης» Σερρών.

Ι δρύθηκε το 1980, στο πλαίσιο των 
δραστηριοτήτων της Σερράίκής Καλλι

τεχνικής και Πολιτιστικής Εταιρείας «Τέ
χνη» από τον Χαρ. Βαφειάδη*, ο οποίος και 
τη διευθύνει. Η Χορωδία ψάλλει πολυφω- 
νικά, κατά εναρμόνιση του Θ. Πολυκράτη* 
και έχει πραγματοποιήσει εμφανίσεις στην 
Ελλάδα και στο εξωτερικό. Τα μέλη της 
είναι:
Τενόροι I: Παναγιώτης Αγγελούδης, Γε
ώργιος Καραγιάννης, Κώστας Ματζέρης, 
Χρήστος Μπατζούκας και Μιχάλης Πασα- 
καλίδης.
Τενόροι II: Νικόλαος Αγγελίδης, Διονύσιος 
Βαφειάδης, Γιάννης Ζαγόρας, Σταύρος 
Μανωλίδης, Δημήτριος Παύλου, Απόστο
λος Πετρισλής, Αναστάσιος Τσαλίκογλου 
και Αθανάσιος Φωτιάδης.
Βαρύτονοι: Δημήτριος Καπάτσος, Γεώρ-
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γιος Κίλογλου, Σωκράτης Μπεζέκης, Δη- 
μήτριος Νυγδελής, Σωτήριος Στεφανίδης 
και Μανώλης Χατζηαγγέλου.
Μπάσοι: Μενέλαος Καλλίας, Δημήτριος 
Κασμερίδης, Σταμάτης Κουρέας, Στέφα
νος Μαραγκόπουλος και Χρηστός Τσιπίλης.

Χορωδία Τζώρτζη Δελλαπόρτα Κεφαλλη
νίας.

Ι δρύθηκε στο Ληξούρι από τον κιθαρωδό, 
λαϊκό συνθέτη, στιχουργό και ζωγράφο 

Τζώρτζη Δελλαπόρτα, και δραστηριοποιή
θηκε με δεκαέξη μέλη στην τετραετία 
1900-1904, οπότε και εισήχθη στους Να
ούς Αγίου Νικολάου, Αγίας Τριάδος και 
Παναγίας του Ληξουρίου.

Χορωδία των Ανακτόρων.

Ι δρύθηκε το 1870 για τις λειτουργικές 
ανάγκες του οικοδομηθέντος τότε I. 

Ναού Αγίου Γεωργίου των Ελληνικών 
Ανακτόρων, στον οποίο εκκλησιαζόταν 
αποκλειστικούς η βασιλική οικογένεια.
Η Χορωδία ήταν μικτή, αποτελούμενη από 
νέους και παιδιά και είχε συγκροτηθεί από 
τον Αλ. Κατακουζηνό*, ο οποίος εκλήθη 
ειδικώς για τον σκοπό αυτό από την 
βασίλισσα Όλγα. Ανάμεσα στα μέλη της - 
που ήταν αμοιβόμενα- υπήρχαν και πολλά 
γνωστά ονόματα της εποχής, όπως ο 
Δημήτριος Ρόδιος, ο Ιωάννης Αποστόλου, 
ο Βασίλειος Πετροζίνης κ.ά. Από τα μέλη 
της Χορωδίας των Ανακτόρων συνεστάθη 
αργότερα η «Φιλαρμονική Εταιρεία Αθη
νών». Αξίζει να σημειωθεί οτι η Χορωδία 
αυτή υπήρξε εκτροφείο αξιόλογων μετέ- 
πειτα μουσικών από τούς οποίους και ο 
Σπ.Σπάθης*, που διετέλεσε διευθυντής της, 
μετά το θάνατο του Κατακουζηνού.

Χορωδία Υπουργείου Πολιτισμού, Βυζαντι
νή.

Ι δρύθηκε το 1987 και συμμετέχουν σ' 
αυτήν ως χορωδοί, κυρίως υπάλληλοι

του Υπουργείου. Πραγματοποίησε εκδηλώ
σεις στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και στη 
Γαλλία και ψάλλει κατά το ύφος και την 
παράδοση της Μεγάλης του Χριστού Εκ
κλησίας. Τη διευθύνει της, ο Ελευθέριος 
Γεωργιάδης*.

Χορωδία Φίλων Συλλόγου Βυζαντινής Μου
σικής Κομοτηνής «Ιωάννης ο Δαμασκηνός».

Ι δρύθηκε το 1972 στο πλαίσιο των δρα
στηριοτήτων του Συλλόγου και αποτε

λείται από 32 μέλη. Έχει εμφανισθεί στην 
Κομοτηνή, στη Θεσσαλονίκη και στη Βουλ
γαρία και από το 1974 συνεργάζεται με το 
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης για την 
κάλυψη διαφόρων εκδηλώσεων. Πρώτοι 
Χοράρχες της οι: Κυριαζής Κυριαζής* και 
Γεώργιος Καραμάνης*. Από το 1975 τη 
διευθύνει ο Αθανάσιος Σαλαμάνης*.

Χορωδία Φίλων Υπουργείου Υγείας Πρό
νοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Λ ειτούργησε το διάστημα 1982-1986, 
στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του 

Υπουργείου, δίνοντας συναυλίες με εκκλη
σιαστικούς ύμνους στην Αίθουσα Τελετών 
του. Την διηύθυνε ο Στέργιος Χατζηνικολά- 
ου*. Μέλη: Μιχαήλ Βογιατζής, Γεώργιος 
Δεληγεωργίου, Κωνσταντίνος Ευαγγελίου, 
Κωνσταντίνος Ζακυνθινός, Περικλής Κω- 
βαίος, Πέτρος Λάζος, Γεώργιος Λυγνός, 
Ιωάννης Μανωλάς, Γεώργιος Μορφονιός, 
Χρήστος Ξαγοράρης, Κωνσταντίνος Παπα- 
δόπουλος, Ανάργυρος Πασσάλης, Ποθητός 
Πασσάλης, Βασίλειος Τραυλός και Ευάγγε
λος Χάνος.

Χορωδία Χαλανδρίου, Βυζαντινή.

Ι δρύθηκε το 1988, με Πρωτοβουλία του 
Πρωτοψάλτου Φωτίου Κετσετζή*, ο 

οποίος τη διευθύνει. Η Χορωδία έχει 
πραγματοποιήσει αρκετές συναυλίες σε 
διάφορες πόλεις της Ελλάδος, έχει εμφα- 
νισθεί σε ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές 
εκπομπές και έχει κυκλοφορήσει κασσέτες 
με εκκλησιαστικούς ύμνους. Τα μέλη της
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Χορωδίας - σπουδαστές και ητυχιούχοι 
ανωτέρων και ανωτάτων σχολών καταξιω
μένοι ιεροψάλτες - είναι τα εξής: Κυριάκος 
Αδάμ, Κωνσταντίνος Αθανασόπουλος*, Πα
ναγιώτης Αλεξόπουλος, Αθανάσιος Βου- 
γιουκλής, Νικόλαος Βουζοπλής, Ιωάννης 
Γάίτανόπουλος, Παναγιώτης Γκέντσης, Ιω
άννης Γκιζώρης, Αθανάσιος Δασκαλοθανά- 
σης, Σωτήριος Δογάνης, Λεωνίδας Δού
κας*, Αντώνιος Ζαρμπής, Γεώργιος Ζήσι- 
μος, Άρης Κανελλόπουλος, Αναστάσιος 
Καπαρελιώτης, Γεώργιος Καραγκούνης, 
Χάρης Καρράς, Ευστάθιος Καστελιώτης, 
Ελευθέριος Κατσώλας*, Κοσμάς Κιφοκέ- 
ρης*, Ιωάννης Κολομόδης, Κωνσταντίνος 
Κουμεντάκης, Νικόλαος Λαμπράκης, Χρή- 
στος Αιακόπουλος, Γεώργιος Λέτσιος, 
Σπάρος Λόντος, Χρήστος Μάντεσης, Πα
ναγιώτης Μαντζάνας, Κωνσταντίνος Μπι- 
λάλης, Αναστάσιος Νικολούζος, Μιχάλης 
Νικολούζος, Σπύρος Νικολούζος, Κωνσταντί
νος Νκρόρος, Νικόλαος Οικονόμου, Ιωάν
νης Παλιούρας, Άγγελος Παναγιώτου, 
Νικόλαος Παπαδημητρίου, Παναγιώτης Πα- 
πανικολάου, Φίλιηπος Παραδείσης, Σταύ
ρος Πήλιουρας, Κωνσταντίνος Πούης, 
Κωνσταντίνος Ρεβελιώτης, Δημήτριος Ρο- 
γάρης, Κωνσταντίνος Σακκάς, Κωνσταντί
νος Σαρίδης, Ανδρέας Σμύρνής, Χρήστος 
Σταύρου, Ευάγγελος Τάσσης, Γεώργιος 
Τσαγκάρης, Παύλος Χάρης και Γεώργιος 
Χαρίτος.

Χορωδία Ωδείου «Σκαλκώτα», Βυζαντινή 
Γυναικεία.

Ι δρύθηκε το 1991, με πρωτοβουλία του 
Καθηγητή του Ωδείου, Φάνη Σουλακέλ- 

λη*, με σκοπό να διευρύνει το ρεπερτόριο 
που παρέχει η συνήθης σειρά των μαθημά
των και να αποκτήσουν οι μαθητές τη 
νοοτροπία συνόλου που καλλιεργείται 
στην βυζαντινή χορωδία. Τον αρχικό πυρή
να απετέλεσαν μαθήτριες του Ωδείου, ενώ 
αργότερα προσετέθησαν μέλη από συγγε
νείς χώρους, που έδειξαν ενδιαφέρον για 
την προσπάθεια. Πρώτη επίσημη παρουσία 
της Χορωδίας ήταν η συμμετοχή της στην 
Ακολουθία του Επιταφίου (Πάσχα 1992)

στον I. Ναό της Αγίας Ειρήνης Αθηνών 
(Αιόλου) με διευθυντή τον ιδρυτή της και 
με συνοδεία του Χορού της Αγίας Ειρήνης 
υπό τον Λ. Αγγελόπουλο*. Τα μέλη της 
Γυναικείας Χορωδίας είναι: Νατάσα Απο- 
στόλου-Αγγελίδη, Ευτυχία Γιαννουλάκη, 
Θεοφανώ Καλογιάννη, Ολυμπίάς Κελαίδή, 
Ουρανία Κοκκίνου, Αθηνά Λυτά, Μαρία 
Μελισσαράτου, Αγγέλα Μεταλληνού, Kirsi 
Palve, Βασιλική Πλευρίτη και Δήμητρα 
Τσεκούρα.

Χορωδίες Ενόπλων Δυνάμεων.

Β υζαντινοί χοροί, οι οποίοι απαρτίζον
ται συνήθως από οπλίτες των Ενό

πλων Δυνάμεων, με την οργανωτική ευθύ
νη των στρατιωτικών ιερέων και των υπη- 
ρετούντων θεολόγων. Η σύστασή τους 
προβλέπεται από σχετικό κανονισμό του 
Θρησκευτικού Γραφείου του Γενικού Επι
τελείου Εθνικής Αμύνης (ΓΡ. ΘΡ./ΓΕΕΘΑ), 
προκειμένου να πλαισιωθούν οι θρησκευ
τικές τελετές και οι διάφορες συναφείς 
εκδηλώσεις των Ενόπλων Δυνάμεων (ορ
κωμοσίες, εορτές προστατών αγίων, λει
τουργίες στρατιωτικών ναών κλπ.).

Χουρμούζιος, Στυλιανός. (1848-1937).

Α ρχών Πρωτοψάλτης και μουσικοδιδά
σκαλος από την Κύπρο, που διδάχθη

κε την βυζαντινή μουσική από τον Αχιλλέα 
Νικολαίδη* (1860-1864). Αμέσως μετά, σε 
ηλικία 16 ετών, ανέλαβε τη διδασκαλία της 
βυζαντινής μουσικής στους δοκίμους της 
Μονής Παλλουριωτίσσης Λευκωσίας και σε 
άλλους από τα περίχωρα. Το 1874 προσε- 
λήφθη από τον Αρχιεπίσκοπο Σωφρόνιο ως 
Πρωτοψάλτης της Αρχιεπισκοπής. Το 1880 
ανέλαβε Πρωτοψάλτης στον I. Ναό Αγίας 
Νάπας Λεμεσού και συγχρόνως διορίστηκε 
δάσκαλος στο Δημοτικό σχολείο της πό
λης. το 1917 διορίστηκε Πρωτοψάλτης 
στον Καθεδρικό Ναό Αγίου Ιωάννου Λευ
κωσίας και Καθηγητής βυζαντινής μουσι
κής στο Παγκύπριο Διδασκαλείο. Από όλες 
τις περιοχές της Κύπρου προσέρχονταν
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μαθητές για να διδαχθούν από τον Χουρ- 
μούζιο την βυζαντινή μουσική. Συγχρόνως 
παρουσιάστηκε ως δημοσιογράφος, ιδρυ
τής, διευθυντής και συντάκτης της εφημε
ρίδας «Σάλπιγξ» Λεμεσού. Εξέδωσε τα 
κάτωθι μουσικά βιβλία: Εθνική Ψαλμωδία, 
Νεκρώσιμος Ακολουθία, Μέθοδος Βυζαντι
νής Μουσικής, Αναστασιματάριον, Εορτο- 
λόγιον, Λειτουργία, Τριώδιον, Μεγάλη Ε
βδομός, Πεντηκοστάριον, Ειρμολόγιον και 
το θεωρητικό Δαμασκηνός.
Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Κύ
πρου, τιμώντας το έργο του κορυφαίου 
μουσικού, αποφάσισε ομοφώνως να τελε- 
σθεί εορτασμός για τη συμπλήρωση εβδο
μηκονταετούς εργασίας. Κατά τον εορτα
σμό του απένειμε χρυσό «Μετάλλιο», Τιμη
τικό Δίπλωμα και το οφφίκιον του «Άρχον- 
τος Πρωτοψάλτου της Εκκλησίας της 
Κύπρου».

Χουρμούζιος ο Χαρτοφύλαξ. ( ;-1840).

Π ρωτοψάλτης και μουσικοδιδάσκαλος, 
γεννημένος στη Χάλκη, μαθητής του 

Πρωτοψάλτου Ιακώβου του Πελοποννη- 
σίου* και του Γεωργίου του Κρητός*. 
Χρημάτισε Πρωτοψάλτης στους I. Ναούς 
Αγίου Δημητρίου και Αγίου Ιωάννου στο 
Γαλατά (Κωνσταντινούπολη) και για μια 
εξαετία δίδαξε στην Πατριαρχική Μουσική 
Σχολή.
Συνεργάστηκε με τον Χρύσανθο Προύσ- 
σης* και τον Γρηγόριο Λευίτη* στην κα
τάστρωση μιας νέας μουσικής σημειογρα
φίας, η οποία εκδόθηκε το 1820 και αντι
κατέστησε εκείνη που ήταν σε χρήση από 
το 1300. Ερμήνευσε τα έργα παλαιών 
μουσικών όπως του Ιωάννου του Δαμασκη
νού*, του Ιωάννου του Γλυκέος*, του 
Ιωάννου Κουκουζέλη*, του Ιωάννου Κλα- 
δ ά \ του Μανουήλ Χρυσάφη* (του Νέου), 
του Πρωτοψάλτου Δανιήλ* του από Τυρνά- 
βου, του Πέτρου του Πελοποννησίου*, του 
Ιακώβου του Πελοποννησίου*, του Μανου
ήλ Βυζαντίου* κ.ά. Ό λα τα έργα του

ανέρχονται σε 70 τόμους και αγοράστηκαν 
από τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων, Αθανά
σιο, το 1838. Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων, 
Κύριλλος, διέταξε να κατατεθούν στη 
βιβλιοθήκη του Φαναριού στον Πανάγιο 
Τάφο, όπου και σώζονται.
Ο Χουρμούζιος συνέγραψε ένα εγχειρίδιο 
εισαγωγής στο πρακτικό και θεωρητικό 
μέρος της μουσικής. Ερμήνευσε και εξέ
δωσε σε Β' έκδοση το Αναστασιματάριον 
του Πέτρου του Πελοποννησίου και εξέ
δωσε επίσης το ειρμολόγιο των καταβα- 
σιών του. Ο ίδιος συνέθεσε πολυελέους, 
δοξολογίες, κρατήματα, χερουβικά, κοινω
νικά Κυριακών κ.ά.

Χούτρης, Παρασκευάς. (20ός αι.).

Μ ουσικός και Ιεροψάλτης από την 
Κύπρο (Παλλουριώτισσα). π.σ.δ.α.

Χρήσις.

Κ ατά τον Αριστείδη Κοίντιλιανό* και 
τον Χρύσανθο Προύσσης*, ένα από τα 

τρία μέρη της μελοποιΐας των αρχαίων (τα 
άλλα δύο: Λήψις* καί Μίξις*), το οποίον 
σήμαινε την «διάφορον απεργασία» του 
μέλους, δηλ. την ολοκλήρωση ενός μέ
λους, το οποίο είναι διαφορετικό από όλα 
τα άλλα.

Χρίσμα.

Μ υστήριο της Χριστιανικής Εκκλησίας, 
το οποίο γίνεται μετά το Βάπτισμα. Ο 

ιερέας «χρίει» τον βαπτιζόμενο σχηματί
ζοντας το σχήμα του Σταυρού, στο μέτωπο 
και σε άλλα μέρη του σώματος και λέγον
τας την ευχή του Αγίου Μύρου.
Με το Βάπτισμα και το Χρίσμα ο άνθρωπος 
ενσωματώνεται με τον Χριστό και μπορεί 
έκτοτε να πάρει μέρος στη Θεία Ευχαριστία 
και στα άλλα μυστήρια της Εκκλησίας.

Χριστίδης, Βασίλειος.(20ός αι.).

Ι ερέας στη Μονή Ζωοδόχύυ Πηγής 
(Βαλουκλή), ο οποίος εχρημάτισε Ιερο-
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ψάλτης στους I. Ναούς Σωτήρος Χριστού 
Γαλατά και Κοιμήσεως της Θεοτόκου Μπε- 
σικτάς.

Χριστογεώργης, Παναγιώτης. (Νεοχώρι 
Μεσολογγίου 1901-1962).

Ι εροψάλτης, μαθητής των Κ. Καππέ* και 
Κ. Τίγκα*. Έψαλλε σε διαφόρους ναούς 

της περιοχής, κυρίως όμως στον I. Ναό 
Αγίας Παρασκευής Μεσολογγίου (1942
1960).

Χριστοδουλάκης, Ιωσήφ. (Αθήνα, 1945- ).

Π ρωτοψάλτης στον I. Ναό Αγίου Νικο
λάου Χαλέπας Χανιών, από το 1990, 

με προϋπηρεσία στους I. Ναούς Αγίου 
Ιωάννου Χανιών (1963-1966), Ευαγγελί
στριας, στην ελληνική παροικία της Πρετό- 
ριας Ν. Αφρικής (1971-1985) και Παντα- 
νάσσης, στην ελληνική παροικία του Γιοχά- 
νεσμπουργκ Ν. Αφρικής (1986-1990). 
Διδάχθηκε την βυζαντινή μουσική από τον 
Μιχ. Κεραμειανάκη*.

Χριστοδουλάτος, Ανδρέας. (1896-1977).

Ι εροψάλτης, εξέχουσα προσωπικότητα 
στην Κεφαλλονιά. π.σ.δ.

Χριστοδουλίδης, Ιωάννης. (19ος αι).

Ι εροψάλτης που φέρεται ότι υπηρέτησε 
στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Γεωρ

γίου Βροντάδου Χίου το διάστημα 1882
1883. π.σ.δ.α.

Χριστοδουλόπουλος, Παναγιώτης.

Σ ύγχρονος Πρωτοψάλτης του I. Ναού 
Αγίου Ανδρέου Αίγιου, μαθητής του 

Δημοσθένη Σκουλικαρίδη, μέλος του Συλ
λόγου Ιεροψαλτών Αιγιαλείας και στέλεχος 
της Χορωδίας του.

Χριστοδούλου, Ηλίας. (1937- ).

Π ρωτοψάλτης στον I. Ναό Αγίου Στε
φάνου Σκύδρας, που σπούδασε βυ

ζαντινή μουσική στο Μακεδονικό Ωδείο 
Θεσσαλονίκης, από όπου έλαβε πτυχίο

Ιεροψάλτου. Σήμερα (1992) είναι τελειό
φοιτος του Δημοτικού Ωδείου Γιαννιτσών 
για την απόκτηση πτυχίου βυζαντινής μου
σικής. Διευθυντής και Καθηγητής της Σχο
λής Βυζαντινής Μουσικής I. Μητροπόλεως 
Εδέσσης και Πέλλης. Είναι επίσης Φιλόλο
γος και υπηρετεί ως Λυκειάρχης στη 
Σκύδρα.

Χριστοδούλου, Κλεόπας. (19ος-20ός αι.).

Κ ύπριος Ιεροψάλτης, που έψαλλε επί 
πολλά έτη στη γενέτειρά του, Αρα- 

δίππου, μέχρι το 1890. Ήταν κάτοχος της 
βυζαντινής μουσικής και σπουδαίος εκτε
λεστής των αρχαίων μουσικών κειμένων, 
παρέμειναν όμως άγνωστοι οι διδάσκαλοί 
του.

Χριστόπουλος, Αθανάσιος. (Καστοριά, 
1772-1847).

Λ όγιος και ποιητής, που σπούδασε στο 
Βουκουρέστι και στην Ιταλία φιλολο

γία, ιατρική και νομικά. Έγραψε έργα 
φιλολογικά, γλωσσικά, αρχαιολογικά, φιλο
σοφικά, νομικά, λογοτεχνικά και ειδικότερα 
ποιητικά από τα οποία ο χρόνος σεβάστηκε 
μόνον τα τελευταία. Ο Χριστόπουλος πέ
ρασε στη νεοελληνική γραμματολογία ως 
ένας από τους προδρόμους της ποιητικής 
κινήσεως.

Χριστόπουλος, Κωνσταντίνος. (19ος-20ός 
αι).

Π ρωτοψάλτης στη Λάρισα και Καθηγη
τής βυζαντινής μουσικής. Δίδαξε 

(1875) στην Ιερατική Σχολή Τριπόλεως και 
στο Διδασκαλείο Λαρίσης. Ανάμεσα στους 
μαθητές του, ο Δημ. Σύλλας*. π.σ.δ.α.

Χριστόπουλος, Χρήστος.

Σ ύγχρονος Πρωτοψάλτης του I. Ναού 
Αγίου Αθανασίου Ελίκης Αίγιου.

Χριστοφίδης, Διονύσιος. (1805-1862).

Ι εράρχης από τη Σάμο, μαθητής του 
Γεωργίου Λεσβίου*. Διετέλεσε επί μια
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Χριστοφίδης

25ετία Ιεροψάλτης της Ιεράς Μονής Ιω- 
άννου του Θεολόγου στην Πάτμο και το 
1844, όταν πήγε στην Κωνσταντινούπολη 
για υποθέσεις της Μονής, αναδεΐχθηκε 
Επίσκοπος Λέρνης. Ο Διονύσιος δίδασκε 
μουσική όχι μόνο με το Λέσβιο σύστημα 
αλλά και με το σύστημα των τριών διδασκά
λων, Γρηγορίου Λευίτου*, Χρυσάνθου 
Προύσσης* και Χουρμουζίου του Χαρτοφύ- 
λακος* έχοντας προτίμηση στα μαθήματα 
του Πέτρου του Πελοποννησίου*. Μελο
ποίησε πολλά έργα τα οποία όμως δεν 
σώθηκαν.

Χριστοφίδης, Θεόδωρος X. (20ός αι.)

Μ ουσικός - Ιεροψάλτης I. Ναού Φανε
ρωμένης Λευκωσίας. Δικηγόρος. 

π.σ.δ.α.

Χριστόφορος ο Αρτινός. (18ος αι ).

Μ οναχός από την Αρτα, που έγραψε 
διάφορα μελωδικά εκκλησιαστικά 

άσματα, π.σ.δ.

Χριστόφορος ο Πατρίκιος. (11ος αι ).

Β υζαντινός ποιητής, γραμματέας του 
αυτοκράτορα και Κριτής Παφλαγο- 

νίας. Τα περισσότερα ποιήματά του ελέγ
χουν την πολιτική και κοινωνική κατάσταση 
της εποχής του. Σ' αυτόν αποδίδεται η 
συλλογή ιαμβικών δίστιχων επιγραμμάτων 
στους αγίους του έτους (Συναξάριον).

Χρόα.

Ε ιδική διαίρεση των διαστημάτων του 
τετραχόρδου.

Οι χρόες της βυζαντινής μουσικής είναι 
τρεις:
α) ο ζυγός, ο οποίος τίθεται επί του 
φθόγγου Δι και θέλει τον Γα και Πα με 
δίεση·
β) η σπάθη, η οποία τίθεται επί του φθόγγου 
Κε και θέλει τον πρώτο ανιόντα (Ζω) με 
ύφεση και τον πρώτο κατιόντα (Δι) με 
δίεση·
γ) το κλιτόν, το οποίο θέλει τον Γα και τον

Χρονικής

Βου με δίεση (τεταρτημόρια μείζονος 
τόνου 3+3+24 - εναρμόνιο γένος των 
αρχαίων).
Σύμφωνα με άλλους συγγραφείς οι χρόες 
είναι πέντε. Εκτός, δηλαδή, από τους τρεις 
που ήδη αναφέρθηκαν, προστίθενται: η 
διαρκής δίεση η οποία τίθεται επί του 
φθόγγου Γα και θέλει τον Βου με δίεση 
και η διαρκής ύφεση η οποία τίθεται επί του 
φθόγγου Κε και θέλει τον Ζω με ύφεση. 
(Βλέπε σχετ. πίνακα Επιμέτρου σελ. 460).

Χροιά.

Ε να από τα τρία γνωρίσματα των μου
σικών φθόγγων (τα άλλα δύο: Έντα- 

σις* και Ύψος*), που αναφέρεται στην 
ποιότητα της φωνής του ανθρώπου ή του 
οργάνου. Όταν π.χ. δύο φθόγγοι του ιδίου 
ύψους, εκφωνούνται από δύο διαφορετικά 
πρόσωπα (ή όργανα), παρουσιάζουν ποιο
τική διαφορά, μικρότερη ή μεγαλύτερη- 
έχουν, δηλαδή, διαφορετική χροιά.

Χρονική αγωγή.
Ο κανονισμός της ταχύτητος του χρόνου 
κατά την εκτέλεση ενός μέλους.

Χρονικής αγωγής είδη και σημεία.

Τ α είδη της χρονικής αγωγής είναι 
πέντε και έχουν καθορισμένα σημά

δια με τα οποία σημειώνονται στο μουσικό 
κείμενο. Αυτά είναι:
Βραδύτατη: Χρόνος Αργός, διάρκειας πε
ρίπου 1 1/5". Περιλαμβάνονται δηλ. κατά 
μέσον όρο 50 χρόνοι σε 1'.
Βραδεία: Χρόνος Τριημίαργος διάρκειας 
περίπου 1 1/2". Περιλαμβάνονται δηλ. 
κατά μέσον όρο 60 χρόνοι σε 1'.
Μ έτρια: Χρόνος Δίαργος διάρκειας περί
που 3/5". Περιλαμβάνονται δηλ. 100 χρόνοι 
σε Τ.
Ταχεία: Χρόνος Γοργός, διάρκειας περίπου 
1/3". Περιλαμβάνονται δηλ. κατά μέσον 
όρο 180 χρόνοι σε 1'.
Ταχύτατη: Χρόνος Δίγοργος, διάρκειας 
περίπου 1/4". Περιλαμβάνονται δηλ. κατά 
μέσον όρον 240 χρόνοι σε V.
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Χρονικής

Η Πατριαρχική «Μουσική Επιτροπή* του 
1881», καθόρισε τις πέντε χρονικές αγω
γές ως εξής:
Βραδεία, με 56-80 κρούσεις σε 1'. Αντι
στοιχεί με grave ή largo της δυτικής μουσι
κής.
Μέση, με 80-100 κρούσεις σε 1'. Αντιστοι
χεί με lento ή adagio της δυτικής μουσικής. 
Μέτρια, με 100-168 κρούσεις σε 1'. Αντι- 
στοιχεία με moderato της δυτικής μουσικής. 
Ταχεία, με 168-208 κρούσεις σε ένα 1. 
Αντιστοιχεί με allegro της δυτικής μουσι
κής.
Χύμα, με 208- διπλάσιες της ταχείας κρού
σεις σε 1'. Αντιστοιχεία με presto ή prestis
simo και στυλ recitativo της δυτικής μουσι
κής. Δηλώνει δηλ. εμμελή απαγγελία. 
(Βλέπε σχετ. πίνακα Επιμέτρου σελ. 460).

Χρόνοι άρρυθμοι.

Ο ι χρόνοι που είναι «παντελώς άτα
κτοι». (Χρύσανθος Προύσσης*), δηλ. 

δεν έχουν καμμιά τάξη.

Χρόνοι έρρυθμοι.

Ο ι χρόνοι που διατηρούν μια τάξη 
μεταξύ τους. (Χρύσανθος Προύσ

σης*).

Χρόνοι ρυθμοειδείς.

Ο ι χρόνοι που μετέχουν εν μέρει στην 
τάξη των ερρύθμων χρόνων* και εν 

μέρει στην ταραχή των αρρύθμων*. (Χρύ
σανθος Προύσσης*).

Χρόνος.

Σ τη μουσική απαγγελία, κάθε χαρακτή
ρας ποσότητος, που δεν φέρει κάποιο 

σημείο, έχει ορισμένη διάρκεια, η οποία 
φθάνει μέχρι την εκφώνηση του αμέσως 
επόμενου χαρακτήρα. Το χρονικό διάστη
μα, από την εκφώνηση ενός φθόγγου μέχρι 
την εκφώνηση του επόμενου, υπολογίζεται 
στην βυζαντινή μουσική ως ένας χρόνος. 
Οι χρόνοι είναι το κύριο περιεχόμενο του 
ρυθμού. Διακρίνονται σε απλούς και σύν

Χρύσανθος

θετούς. Απλός (ή ελάχιστος) χρόνος είναι η 
μικρότερη χρονική μονάδα που περιέχεται 
στο ρυθμό, η οποία συνήθως δεν υποδιαι
ρείται αλλά πολλαπλασιάζεται και συμπί
πτει με τη διάρκεια της απαγγελίας μιας 
βραχείας συλλαβής. Οι αρχαίοι τον ονόμα
ζαν «χρόνο βραχύν» ή «χρόνο πρώτον» ή 
«σημείον».
Χρόνος σύνθετος, είναι ο διπλάσιος, τρι
πλάσιος, τετραπλάσιος κ.λπ. του ελάχιστου 
χρόνου. Ο διπλάσιος ονομαζόταν από τους 
αρχαίους «χρόνος μακρός» ή «δίσημος», ο 
τριπλάσιος «τρίσημος», ο τετραπλάσιος 
«πετράσημος», ο πενταπλάσιος «πεντάση
μος» κ.λπ. (Βλέπε σχετ. πίνακα Επιμέτρου 
σελ. 460).

Χρύσανθος ο Κύπριος. (18ος αι ).

Π ρωτοψάλτης της Νήσου, που εξέδω
σε το 1769 την Ακολουθία του Ακα

θίστου Ύμνου, προσθέτοντας Κανόνα Πα
ρακλητικό στον Τίμιο Σταυρό, δύο Ακολου
θίες του Αποστόλου Φιλίππου και δύο 
Κανόνες της Θεοτόκου.

Χρύσανθος ο Προύσσης (ή ο Μαδύτιος).
(1770-1843).

Κ ατά κόσμον Καραμάλλης. Κληρικός 
από τη Μάδυτο, διδάσκαλος και μελε

τητής της βυζαντινής μουσικής. Άριστος 
επίσης γνώστης της ευρωπαϊκής και αρα- 
βοπερσικής μουσικής. Αρχικά χειροτονή
θηκε Αρχιμανδρίτης στη Μάδυτο και αργό
τερα η Εκκλησία, ανταμείβοντας τους 
αγώνες του για τη μουσική, τον έκανε 
Μητροπολίτη Δυρραχίου. Από εκεί μετατέ
θηκε στη Σμύρνη και τέλος στην Προύσσα, 
όπου παρέμεινε μέχρι το τέλος της ζωής 
του. Δίδαξε στην Πατριαρχική Μουσική 
Σχολή (Δ'). Πολυμαθέστατος και πολυγρα- 
φότατος, κατέστρωσε και εξέδωσε το 1820, 
σε συνεργασία με τον Γρηγόριο Λευίτη* 
και τον Χουρμούζιο τον Χαρτοφύλακα*, μια 
νέα μουσική σημειογραφία, η οποία αντι
κατέστησε την βυζαντινή, που ήταν σε 
χρήση από το 1300. Πάνω σ' αυτήν βασίζε-
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ται η μεταγενέστερη σημειογραφία της 
Ορθοδόξου Εκκλησίας. Ο Χρύσανθος έδω
σε στους επτά φθόγγους της κλίμακας τα 
γνωστά σημερινά τους ονόματα : πΑ, Βου, 
Γα, Δι, κΕ, Ζω, νΗ.
Το 1821 εξέδωσε έργο με τίτλο Εισαγωγή 
ε ις  το Θεωρητικόν και Πρακτικόν της 
Εκκλησιαστικής Μουσικής; το οποίον ανα
τυπώθηκε στην Τεργέστη με τίτλο Θεωρη
τικόν Μέγα της Μουσικής (1832). Ο Χρύ
σανθος έγραψε επίσης ποιήματα και συνέ
θεσε έργα όχι μόνον βυζαντινής αλλά και 
ευρωπαϊκής μουσικής. Τα έργα αυτά κα
ταστράφηκαν σε πυρκαγιά.

Χρυσαυγής, Ιωάννης.

Σ ύγχρονος Ιερέας, αναπληρωτής Κο- 
σμήτωρ της Θεολογικής Σχολής Απο

στόλου Ανδρέου, στο Σύδνεϋ της Αυστρα
λίας. Διδάχθηκε την βυζαντινή μουσική στο 
Ωδείο Αθηνών, από τον Μ. Χρυσαυγή*.

Χρυσαυγής, Μιλτιάδης.

Σ ύγχρονος Πρωτοπρεσβύτερος Οικ.
Θρόνου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυ

στραλίας, ο οποίος δίδαξε κατά καιρούς 
την βυζαντινή μουσική στον I. Ναό Αγίου 
Γεωργίου Rose Bay (Σύδνεϋ), όπου και 
δημιούργησε Βυζαντινό Χορό για τις ανάγ
κες του Ναού. Διδάσκει το θεωρητικό μέρος 
της βυζαντινής μουσικής στην Θεολογική 
Σχολή του Αποστόλου Ανδρέου, Σύδνεϋ.

Χρυσάφης, Μανουήλ. (15ος αι.).

Μ εγάλος θεωρητικός της βυζαντινής 
μουσικής και μελουργός. Έγραψε 

χερουβικά, τα ειρμολογικά ιδιόμελα «Πά
σχα Ιερόν», το δοξαστικόν του Πάσχα 
«Αναστάσεως ημέρα», το Ε' καί Θ' από τα 
εωθινά δοξαστικά κ.ά. Κατά την Αλωση 
ήταν Λαμπαδάριος του I. Ναού της Αγίας 
Σοφίας.

Χρυσάφης, Μανουήλ (ο Νέος). (17ος αι.)

Π ρωτοψάλτης της Μεγάλης Εκκλησίας 
και μελουργός, που έγραψε χερουβι

κά της Μ. Πέμπτης, του Μ. Σαββάτου και 
των Προηγιασμένων, κοινωνικά των Κυρια
κών σε οκτώ ήχους, ανοιξαντάρια, πολυ
ελέους, δοξολογίες και πασαπνοάρια.

Χρυσαφίδης, Δημήτριος. (Καλάβρυτα 1905-).

Τ υφλός μουσικός, εφευρέτης της βυ
ζαντινής μουσικής σημειογραφίας για 

τους τυφλούς (1932). Το σύστημα αυτό της 
γραφής εγκρίθηκε από την Ιερά Σύνοδο 
της Εκκλησίας της Ελλάδος και περιελή- 
φθη, με πρωτοβουλία της UNESCO, στο 
διεθνή κώδικα γραφής των τυφλών.
Έλαβε πτυχίο βυζαντινής μουσικής από το 
Μουσικό Λύκειο Αθηνών και αργότερα 
έγινε Καθηγητής της βυζαντινής μουσικής 
στον Οίκο Τυφλών της Καλλιθέας, με 
πρόνοια του οποίου εκτυπώθηκαν εκκλη
σιαστικά άσματα, που ο Χρυσαφίδης με
τέγραψε με το δικό του σύστημα γραφής, 
συνολικού όγκου 3.000 περίπου σελίδων. 
Με το ίδιο σύστημα μορφώθηκαν πολλοί 
τυφλοί, αρκετοί από τους οποίους έγιναν 
ιεροψάλτες.

Χρυσικάς, Χρήστος. (Αιτωλικό, 1909- Αθή
να, 1946).

Ι εροψάλτης, που διδάχθηκε την βυζαντι
νή μουσική από τον Δημ. Κορδορούμπα*. 

Υπηρέτησε στους I. Ναούς Αγίου Δημη- 
τρίου (1937) και Ταξιαρχών (1938-1946) 
Αιτωλικού. Στη συνέχεια έφυγε στην Αθή
να όπου σκοτώθηκε σε αυτοκινητικό δυ
στύχημα.

Χρυσόγονος, Γεώργιος. (18ος αι.).

Υ μνογράφος, που έγραψε ακολουθίες, 
ανάμεσα στις οποίες και του Αγίου 

Χαραλάμπους, κανόνες, τροπάρια κ.ά.

Χρυσομάλλης, Σάββας. (19ος-20ός αι.).

Α ναφέρεται (1888) ως Πρωτοψάλτης 
της Μητροπόλεως Δέρκων (Κωνσταν- 

τινούπολη).π.σ.δ.α.

Χρυσόπουλος, Θεόδωρος. (20 ός αι.).

Π ρωτοψάλτης και μελοποιός, κάτοικος 
Σύδνεϋ Αυστραλίας. Έχει χρηματίσει
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Πρωτοψάλτης στον I. Ναό Αγίας Τριάδος 
Χαλκηδόνος, μαθητεύοντας κοντά στον Κ. 
Πρίγγο*. Είναι επίσης πτυχιούχος της 
Σχολής Βυζαντινής Μουσικής Θεσσαλονί
κης. Έχει συλλέξει κατά καιρούς και έχει 
μελοποιήσει μαθήματα της βυζαντινής υ
μνολογίας. Εξέδωσε βιβλίο με τίτλο Μου
σικόν Απάνθισμα.

Χρυσόστομος, Ιωάννης.
Βλέπε λ. Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Χρυσόστομος, Μητροπολίτης Ζακύνθου.
(20ός αι.).

Ι εράρχης, στον οποίο οφείλεται η διάσω
ση της μουσικής βιβλιοθήκης του Παναγ. 

Γκριτζάνη*, από τις απώλειες και φθορές 
που είχε υποστεί, πάνω από πενήντα χρό
νια, καθώς και από τις σεισμικές καταστρο
φές του 1953.

Χρυσόστομος Α' Παπαδόπουλος. (Μάδυτος 
Ανατ. Θράκης, 1868-Αθήνα, 1938).

Α ρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελ
λάδος (1923-1938), Καθηγητής στη 

Σχολή Σταυρού Ιεροσολύμων (1895-1909), 
διευθυντής στη Ριζάρειο Σχολή* (1911
1923) και Καθηγητής στη Θεολογική Σχολή 
του Πανεπιστημίου Αθηνών (1914-1923). 
Ιδρυτικό Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών

(1926). Τα επιστημονικά του συγγράμματα 
ξεπερνούν τα 500. Θερμός υποστηρικτής 
της βυζαντινής μουσικής, έγραψε στα 
«Μουσικά Χρονικ» (τεύχος 24, Δεκ. 1930) : 
«Η Ορθόδοξος Ελληνική Εκκλησία διασώ
ζει μετά των Εκκλησιαστικών ύμνων και της 
θείας λατρείας εν γένει, την ανέκαθεν εν 
χρήσει αυτής ούσαν Εκκλησιαστικήν Μου
σικήν, ήτις είναι γνωστή υπό το όνομα 
Βυζαντινή Μουσική».

Χρυσόστομος Β', Χατζησταύρου. (1878
1968).

Α ρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελ
λάδος (1962-1967). Θερμός υποστη- 
ρικής της πατρώας εκκλησιαστικής βυζαν

τινής μουσικής. Αξιοσημείωτες είναι οι 
Εγκύκλιοί του (643/13.4.1964 και η της 
15ης.3.1966) περί των «υποχρεώσεων και 
των καθηκόντων των Ιεροψαλτών».

Χρυσοστόμου, Ανδρέας. (20ός αι.)

Ι εροψάλτης Χαρδακιωτίσσης Κυθραίας 
(Κύπρος), π.σ.δ.α.

Χύμα.
Βλέπε λ. Χρονικής αγωγής, είδη και σημεία.

Χρωματικόν γένος.
Βλέπε λ. Γένος χρωματικόν.



Ό  Άρχων Μιχαήλ'. Τοιχογραφία του ΝαϊδρΙου Προφήτη Ηλία, Παιανίας. Μεταφορά (μελέτη) Αμαλίας 
Παρασκευοπούλου.



Ψαθάς, Δημήτριος. (20ός αι.)

Π ρωτοψάλτης που υπηρέτησε στον I.
Ναό Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ 

Αρχαγγέλου Ρόδου, π.σ.δ.α.

Ψάλλω, (αρχ.)

Π ροέρχεται από το αρχ. Ψάω. Μέλ.: 
ψαλώ, Αόρ.: έψηλα, Παρακ.: έψαλκα. 

Το ρήμα σημαίνει ψαύω, ψηλαφώ, εγγίζω, 
θίγοντας κάτι το θέτω σε κίνηση, το 
διεγείρω, το δονώ. Σημαίνει ακόμη, έλκω, 
τίλλω, «τραβώ». 2. «τραβώ» κάτι και κατόπιν 
το αφήνω να επανέλθει, θέτω κάτι, με τα 
δάκτυλά μου, σε παλμική κίνηση. Παράδ. 
«τόξου νευράν ψάλλω» - με τα δάκτυλα 
θέτω σε παλμική κίνηση τη νευρά του τόξου 
για να ηχήσει. Σημαίνει από τα ανωτέρω 
παίζω όργανο (και μεταγενέστερα) τραγου
δώ συνοδεία κιθάρας.
Ετυμ.: Σανσκρ.: a-sphalayati, πλήττω. Ιαπετ.: 
(s)p(h)el - (s)p(h)al, πρόκειται περί υποθετι
κού τύπου του οποίου η πρωταρχική σημα
σία ίσως ήταν αυτή της κινήσεως «πήγαινε- 
έλα».
Λατιν.: patpo, ψηλαφώ. Ψάλλω (νεοελλ.) και 
ψέλνω (δημ.)' Αόρ. δημ.: έψαλα. Παθ.Αορ. 
εψάλην. Το ρήμα σημαίνει άδω, αναμέλπω, 
ραψωδώ, μελωδώ, τραγουδώ. Σημαίνει 
ακόμη, άδω εκκλησιαστικούς ύμνους, ψέλ
νω εκκλησιαστικά τροπάρια, ανυμνώ, υμνώ

τον Θεό και εξυμνώ, εγκωμιάζω, πλέκω το 
εγκώμιο κάποιου.
Το ρήμα ψάλλω, παρά το γεγονός ότι 
αρχικώς σημαίνει τον άδοντα συνοδεία 
οργάνου, πράγμα το οποίον απαγορεύει η 
Ορθόδοξη Χριστιανική Λατρεία, παρέμεινε 
να σημαίνει τον διά της ανθρώπινης φωνής 
και μόνον υμνούντο τον Θεό επειδή το ίδιο 
ακριβώς έκανε και ο Ψάλτης* της Παλαιός 
Διαθήκης, έστω και εάν κατά την συνθήκη 
του πολιτισμού χρησιμοποιούσε μουσικό 
όργανο.

Ψαλμοί.

Π οιητικές συνθέσεις που αποτελούν το 
Ψαλτήριον*, ένα από τα κανονικά 

βιβλία της Παλαιός Διαθήκης. Οι Ψαλμοί 
είναι 150 και διαιρούνται σε πέντε βιβλία. 
Οι περισσότεροι από αυτούς είναι γραμμέ
νοι από τον Προφητάνακτα Δαυίδ. Ο Χρι
στιανισμός έχει αντλήσει από τους Ψαλ- 
μούς στοιχεία για τις προσευχές. 
Διακρίνονται ορισμένοι βασικοί τύποι ψαλ- 
μών: .
Ψαλμοί μετάνοιας, π.χ. ο 50ός (Ελέησόνμε 
ο Θεός), Ψαλμοί ευχαριστίας, π.χ. 26ος- 
27ος (Κύριός φωτισμός μου και σωτήρ 
μου), ύμνοι όπου θαυμάζεται το μεγαλειώ
δες έργο της δημιουργίας (8ος, 103ος, 
104ος) και η πατρική φροντίδα του Θεού
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για το λαό του Ισραήλ (105ος-106ος), 
Ψαλμοί οοφίας (π.χ. 13ος-14ος και 108ος 
- 109ος), Ψαλμοί των αναβαθμών (120ός 
και 134ος, 121ος και 135ος). Ψαλμοί με 
προφητικά αποσπάσματα και οράματα για 
τη λατρεία, που όλοι οι λαοί θα απονείμουν 
στον μοναδικόν Θεό (56ος-57ος) και για τη 
μακαριότητα της μεσσιανικής εποχής (2ος 
και 71ος - 72ος), κ.ά.
Ως προς τη δομή των στίχων, που αποτε
λούν το Ψαλτήριο, μπορεί κανείς να παρα
τηρήσει τα εξής: Συνήθως οι στίχοι αποτε
λούνται από δύο ημιστίχια. Η σχέση μεταξύ 
των ημιστιχίων (α και β) είναι η ακόλουθη: 
Α) Το α ημιστίχιο επαναλαμβάνεται στο β 
ημιστίχιο π.χ. «επί πλείον πλύνον με από 
της ανομίας μου (α) και από της αμαρτίας 
μου καθάρισόν με» (β).
Β) Το α είναι αντίθετον του β π.χ. «Συ 
διέρρηξάς πηγάς και χειμάρους (α) συ 
εξήρανας ποταμούς Ηθάμ» (β).
Γ) Το α συμπληρώνεται από το β π.χ. «Και 
έδωκεν αυτοίς το αίτημα αυτών (α), εξα
πέστειλε πλησμονήν εις τας ψυχάς αυτών» 
(β).

Ψαλμός.

Θ ρησκευτική Ωδή, Εκκλησιαστικός Ύ 
μνος.

Ψαλτήριον.

Λ ειτουργικό βιβλίο της Ορθοδόξου 
Εκκλησίας, από τα «κανονικά» της 

Παλαιός Διαθήκης, που περιλαμβάνει 150 
ψαλμούς, οι περισσότεροι από τους ο
ποίους έχουν γραφεί από τον Δαυίδ. Οι 
Ψαλμοί αποτελούν ένα εξαίρετο δείγμα 
της λυρικής θρησκευτικής ποιήσεως των 
Εβραίων.
(2) Μουσικό όργανο (βλέπε λ. Κανονάκι). 

Ψάλτης.

Κ ατώτερος βαθμός της Ιερωσύνης 
στην Ορθόδοξη Εκκλησία, που έχει 

ως αποστολή να ψάλλει τους εκκλησιαστι
κούς ύμνους στο ναό.

Κατά την παράδοση, ο πρώτος αρχαίος 
αοιδός με τη μορφή του ψάλτου, συναντά- 
ται στην περίοδο της βασιλείας του Σολο- 
μώντα.

Ψάλτης, Κυριάκος. (1906- ).

Κ ύπριος Ιεροψάλτης, μαθητής του Λαζ.
Συμεωνίδη*. Από το 1940 έψαλλε για 

πολλά χρόνια στον I. Ναό Αγίας Ζώνης 
Βαρωσίων, όπου αντικατέστησε τον Κωνστ. 
Τσαγγαρά*.

Ψαλτωδοί.

Ι εροψάλτες, οι οποίοι ανήκαν στην τάξη 
των Λευιτών και προσέφεραν τους 

ύμνους στο Θεό, όχι μόνο με φωνητική 
μουσική αλλά και με συνοδεία οργάνων, 
όπως τύμπανα, κύμβαλα, σάλπιγγες, αυ
λούς, ψαλτήριο, κιθάρες κ.ά.
Εφ όσον στη νομοθεσία της Π αλαιός  
Διαθήκης δεν υπάρχει καμμία διάταξη για 
τη μουσική σε σχέση με τη λατρεία, συμπε
ραίνουμε οτι τη χρήση της στη λατρεία τη 
διοργάνωσε ο Δαυίδ.

Ψαρουδάκης, Κωνσταντίνος. ( ; - 1884).

Π ρωτοψάλτης στην Κρήτη, μαθητής 
των τριών διδασκάλων της Πατριαρχι

κής Μουσικής Σχολής Κωνσταντινουπόλε
ως, Γρηγορίου Λευίτου*, Χρυσάνθου 
Προύσσης*, και Χουρμουζίου του Χαρτο- 
φύλακος*. Ανέδειξε πολλούς ιεροψάλτες 
στην Κρήτη.

Ψάχος, Κωνσταντίνος. (Μέγα Ρεύμα Κων
σταντινουπόλεως, 1869-Αθήνα, 1949).

Μ ουσικολόγος, θεωρητικός, παιδαγω
γός και συνθέτης, που σπούδασε 

βυζαντινή μουσική στην Κεντρική Ιερατική 
Σχολή Κωνσταντινουπόλεως και θεολογία 
στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης. 
Υπηρέτησε ως Α' Δομέστικος στη Μεγάλη 
του Χριστού Εκκλησία, κοντά στον Πρωτο
ψάλτη Γ. Σαρανταεκκλησιώτη* (1887-1891) 
και στη συνέχεια ως Α' Δομέστικος του 
Ευστρ. Παπαδοπούλου* στον I. Ναό της

Ο. TOMKA: ΕΠΙΤΟΜΟ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗ!
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Παναγίας του Πέραν. Αποκτώντας πολύτι
μη πείρα, προσελήφθη το 1895 ως Πρωτο
ψάλτης του Αγιοταφικού Μετοχιού, όπου 
μάλιστα κατά τη Μ. Πέμπτη, ψάλλοντας 
προς το τέλος τα δοξαστικά, το εκκλησία
σμα ξέσπασε σε αυθόρμητο χειροκρότημα. 
Το 1896 διορίσθηκε Καθηγητής του Αγιο- 
ταφικού Παρθεναγωγίου και το 1898 πρω
τοστάτησε στην ίδρυση του «Μουσικού 
Εκκλησιαστικού Συλλόγου Κωνσταντινου
πόλεως» του οποίου διετέλεσε ειδικός 
Γραμματέας. Υπηρέτησε επίσης ως Πρω
τοψάλτης στους I. Ναούς Αγίων Θεοδώρων 
της Βλάγκας (1901-1903) και Αγίου Νικο
λάου του Γαλατά (1903-1904), θέτοντας 
στο σημείο αυτό τέρμα στην ιεροψαλτική 
του σταδιοδρομία.
Το 1904 εγκαταστάθηκε μονίμως στην 
Αθήνα, προκειμένου να διδάξει στη Σχολή 
Βυζαντινής Μουσικής του Ωδείου Αθηνών, 
στο οποίο παρέμεινε έως το 1919, οπότε 
ίδρυσε το δικό του Ωδείο με την επωνυμία 
«Ωδείον Εθνικής Μουσικής»*, που διηύθυ- 
νε έως το 1922.
Επινόησε το Παναρμόνιον* - πληκτροφόρο 
όργανο με το οποίο αποδίδονται πιστά τα 
διαστήματα και οι κλίμακες των διαφόρων 
ήχων (τρόπων) και γενών της βυζαντινής 
μουσικής.
Το 1911 ο Οικουμενικός Πατριάρχης Ιω
ακείμ Γ * του απένειμε το Οφφίκιο του 
«Άρχοντος εντίμου μουσικοδιδασκάλου 
και κληρικού της Μεγάλης του Χριστού 
Εκκλησίας» ενώ την επόμενη χρονιά ο 
Πατριάρχης Ιεροσολύμων Δαμιανός Α' τον 
ονόμασε «Δικαιοφύλακα και Ιππότην του 
Παναγίου Τάφου».
Εξαιρετική φυσιογνωμία, προικισμένος με 
πολλά προσόντα, έγραψε μουσική γιά 
αρχαίες τραγωδίες, συγκέντρωσε πολλά 
δημοτικά τραγούδια, τα οποία κατέγραφε 
σε βυζαντινή και ευρωπαϊκή σημειογραφία 
και έγραψε έργα σχετικά με την βυζαντινή 
μουσική, από τα οποία ξεχωρίζουν: Παρα- 
σημαντική, Λειτουργικόν, Λ ειτουργικο ί 
Ύμνοι, το Οκτάηχον σύστημα βυζαντινής

μουσικής και της αρμονικής συνηχήσεώς 
της, Ιστορία της Ελληνικής Μουσικής δια  
μέσου των αιώνων, ένα Λεξικό  των όρων 
της βυζαντινής μουσικής, μία Λειτουργία 
με δύο συνηχητικές γραμμές, Θεωρία των 
ήχων στο Παναρμόνιονκ.ά.

Ψάχος, Σπάρος. (Πάτρα, 1939 -).

Π ρωτοψάλτης στον Μητροπολιτικό 
Ναό Πατρών, με προϋπηρεσία στους 

I. Ναούς Αγίου Γεωργίου Ριζαρείου Σχολής 
και Κοιμήσεως της Θεοτόκου Καισαριανής 
(στην Αθήνα) και Αγίας Παρασκευής Πα
τρών. Σπούδασε στο Ελληνικό Ωδείο: βυ
ζαντινή μουσική (με τούς Σταμάτη Ιωαννίδη 
και Θεόδωρο Χατζηθεοδώρου*), Ανώτερα 
θεωρητικά ευρωπαϊκής μουσικής, πιάνο και 
φωνητική. Το 1969 έλαβε πτυχίο Ιεροψάλ
του και το 1971 δίπλωμα μουσικοδιδασκά- 
λου. Δίδαξε βυζαντινή μουσική στο Εθνικό 
Ωδείο Αθηνών (1975-1986) και 'από το 1986 
διδάσκει στο Ωδείο του Δήμου Πατρέων.

Φελλός, Μιχαήλ. (1018-1078).

Π ολιτικός και φιλόσοφος, από τις με
γαλύτερες πνευματικές μορφές του 

Βυζαντίου. Σπούδασε νομική και φιλισοφία 
και επιδόθηκε στη δικηγορία. Μετά την 
ανασύσταση του Πανεπιστημίου της Κων
σταντινουπόλεως από τον αυτοκράτορα 
Κωνσταντίνο τον Μονομάχο, ο Φελλός 
διορίσθηκε διευθυντής του φιλοσοφικού 
τμήματος λαμβάνοντας τον ο τίτλο του 
«υπάτου των φιλοσόφων». Κάποια στιγμή 
της πολιτικής του σταδιοδρομίας, αναγκά
σθηκε, υπό την πίεση των στρατιωτικών, να 
παραιτηθεί από τη θέση του «παραδυνα- 
στεύοντος τω βασιλεί» και να καταφύγει σε 
κάποιο μοναστήρι του Ολύμπου της Βιθυ
νίας. Εκεί έγινε Μοναχός και μετονομάσθη
κε από Κωνσταντίνος σε Μιχαήλ.
Ο Φελλός ασχολήθηκε με όλες σχεδόν τις 
επιστήμες. Ως συγγραφέας υπήρξε πραγ
ματικά μεγάλος. Όλα του τα έργα διακρί- 
νονται για την άψογη χρήση της αρχαίας
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ελληνικής και τη γλαφυρότητα του ύφους, 
αρετές για τις οποίες χαρακτηρίσθηκε από 
ορισμένους βυζαντινολόγους ως «η μονα
δική λογοτεχνική ιδιοφυία του Βυζαντίου». 
Εκτός από τα φιλοσοφικά έργα και την 
Ιστορία  του, έγραψε δογματικές πραγμα
τείες, εκκλησιαστικές ακολουθίες, ερμη
νευτικά υπομνήματα σε βιβλία της Παλαιός  
Διαθήκης , 500 περίπου επιστολές, ένα 
Σύντα γμ α  ε ις  τας τέσσαρας επιστήμας: 
αριθμητικήν, μουσικήν, γεω μετρία ν και 
αστρονομίαν κ.ά. Αξιόλογη είναι η θρη
σκευτική και λαογραφική του μελέτη Π ε ρ ί 
ενερ γεία ς  δαιμόνων.

Ψηφιστόν ή Οξεία.

Χ αρακτήρας ποιότητος, που γράφεται 
κάτω από φωνητικό χαρακτήρα (ολί

γον ή ίσον) και απαιτεί να προφέρουμε με 
ζωηρότητα τον φθόγγο κάτω από τον οποίο 
γράφεται.

Ψηφιστόν παρακάλεσμα.
Βλέπε λ. Χαρακτήρες (ποιότητος).

Ψηφιστόν σύναγμα.
Βλέπε λ. Χαρακτήρες (ποιότητος).

Ψυλλάκης, Άγγελος.

Σ ύγχρονος Πρωτοπρεσβύτερος, θεο
λόγος, Προϊστάμενος του I. Ναού 

Αγίου Χαραλάμπους Λενταριανών Χανίων, 
Ιεροψάλτης και πτυχιούχος βυζαντινής 
μουσικής.
Βραβεύτηκε από την Ακαδημία Αθηνών για 
τη δραστηριότητά του στη διάδοση των 
δημοτικών τραγουδιών της Κρήτης.

Ψωμιάδης, Κωνσταντίνος. (20ός αι.)

Α ναφέρεται ως Ιεροψάλτης (μεταξύ 
των ετών 1934-1957) τών I. Ναών 

Δεκαπέντε Μαρτύρων Κιλκίς και Αγίου 
Μηνά Θεσσαλονίκης.

Ο. ΤΟΛ/ΚΑ: ΕΠΙΤΟΜΟ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ



Ωδείον.

Κ τίριο όπου γίνονται μουσικές εκτελέ
σεις και διαγωνισμοί ή διδάσκεται η 

μουσική. Κατά τον Ησύχιο, ωδείο ήταν 
«τόπος εν ώ, πριν το θέατρον κατασκευα- 
σθή, οι ραψωδοί και οι κιθαρωδοί ηγωνί- 
ζοντο».

Ωδείον Εθνικής Μουσικής.

Ι δρύθηκε το 1919 από τον Κ. Ψάχο* μετά 
την αποχώρησή του από το Ωδείο Αθη

νών και το διηύθυνε έως το 1922. Το Ωδείο, 
που στεγαζόταν στο κτίριο του Β' Γυμνα
σίου Θηλέων, περιελάμβανε Σχολές Βυζαν
τινής, Δημοτικής και Ασιατικής Μουσικής 
καθώς και πρακτικό διδασκαλείο.
Δίδασκαν ο Εμμ. Πεζόπουλος, ο φυσικομα
θηματικός Σ. Βραχάμης*, η Ε*ύα Σικελια- 
νού*, ο Γ. Γαρουφάλης, ο Κ. Σφανιανάκης* 
κ.ά.

Ωδείον Κέρκυρας.

Ι δρυμα με μακρά και έγκυρη δραστηριό
τητα, που συνεστάθη στις 13 Φεβρουά

ριου 1899, προερχόμενο από τον Ωδικό 
Σύλλογο Κερκύρας (ίδρ. 23.6.1894). Ιδρυτι
κά μέλη του υπήρξαν οι: Μιχ. Μάστορας, 
Θεόδ. Γεράρδης, Χρ. Ξανθόπουλος, I. 
Γιαννακόπουλος, Γ. Αλεξάκης, Παν. Σπά
θης, Σπ. Δεσύλλας, Διον.Γιόγκας, Δημ. 
Γκίκας, Αθαν. Παππάς, Ανασ. Στεριώτης,

Βασ. Στίνης, Δημ. Ραφτόπουλος, Κων. 
Δεσύλλας και Ιω. Κουρκουμέλης. Το Ω
δείο περιελάμβανε Σχολές θεωρητικών 
μαθημάτων και δραματική, ενώ ανάμεσα 
στούς κύριους σκοπούς του ήταν η διδα
σκαλία και η καλλιέργεια της εκκλησιαστι
κής μουσικής. Το 1906, ύστερα από την 
απόφαση της I. Συνόδου να καθιερωθεί σε 
όλους τους ναούς η βυζαντινή μουσική, το 
Ωδείο και η Χορωδία του επιδίδονται 
συστηματικά στη διδασκαλία της. Η Χορω
δία έκανε την πρώτη εμφάνισή της το 1894, 
στο Ναό του Αγίου Γεωργίου Παλαιού 
Φρουρίου, όπου .έψαλε τη Λειτουργία του 
Ν. Μάντζαρου*. Στη συνέχεια εμφανιζόταν 
άλλοτε στην Μητρόπολη και άλλοτε στον 
Αγιο Σπυρίδωνα, καθώς και στις δοξολο

γίες και εθνικές εορτές. Με την απόφαση 
1466/16.12.1955 του Υπουργείου Παιδείας, 
το Ωδείο απέκτησε το δικαίωμα να παρέχει 
αναγνωρισμένα πτυχία στους υπό διορι
σμόν καθηγητές μουσικής της Μέσης 
Εκπαιδεύσεως.
Το 1980 ιδρύθηκε Σχολή Βυζαντινής Μου
σικής στο Ωδείο Κερκύρας, στην οποία 
διδάσκει ο Σωτ. Βογιατζόγλου*.

Ωδή.

Β ιβλικόν ανάγνωσμα, που χρησιμο
ποιείται στην Θ. Λατρεία. Οι Ωδές 

είναι εννέα (οκτώ της Παλαιός Διαθήκης 
και μια της Καινής Διαθήκης) και διαβά-
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ζονται στην Ακολουθία του Όρθρου.
(2) Επειδή, κατά την αρχαία τυπική διάταξη, 
τους στίχους των ανωτέρω Ωδών ακολου
θούσαν τα τροπάρια του κανόνος, ονομά
σθηκαν Ωδές και τα εννέα τμήματα του 
κανόνος του Όρθρου. Κάθε Ωδή του 
κανόνος έχει δική της μουσική σύνθεση 
και αποτελείται από τον ειρμό και 3 - 4 
τροπάρια.

Ώραι.

Α κολουθία, που έχει ως πυρήνα ανα
γνώσματα της Παλαιός Διαθήκης, στα 
οποία συνάπτονται και τροπάρια. Η ονομα

σία τους οφείλεται στο οτι αντιστοιχούν 
στις σημαντικότερες ώρες της ημέρας, τις 
οποίες οι Χριστιανοί όρισαν για προσευχή, 
σύμφωνα με την Παλαιό Διαθήκη.
Οι Ωρες είναι οι εξής : πρώτη Ώρα (6 π.μ.), 
τρίτη Ώρα (9 π.μ.), έκτη Ώρα (12 μεσημ.) 
και ενάτη Ώρα (3 μ.μ.). Αργότερα η έκτη 
Ώρα ενώθηκε με την τρίτη και ονομάσθηκε 
τριθέκτη. Οι ακολουθίες της ημέρας, μαζί 
με τις Ώρες, είναι οι εξής: Μεσονυκτικόν, 
Όρθρος, Πρώτη Ώρα, Τριθέκτη Ώρα, 
Ενάτη Ώρα, Εσπερινός και Απόδειπνον.
Οι ακολουθίες των Ωρών, που ψάλλονται τη 
Μεγάλη Παρασκευή, τις Παραμονές των 
Χριστουγέννων και Θεοφανείων και στις 
Λειτουργίες των Προηγιασμένων της Μ. 
Τεσσαρακοστής, είναι πλουσιότερες σε 
περιεχόμενο και ονομάζονται Μεγάλες 
Ώρες.
Στις Ακολουθίες των Ωρών περιλαμβάνον
ται και δεύτερες ακολουθίες - εκτός από 
την Τρίτη ώρα - οι οποίες ονομάζονται 
μεσώρια (μεσώριο της Πρώτης ώρας, της 
Έκτης και της Ενάτης). Τα μεσώρια ψάλ
λονται στα μοναστήρια κάθε Τετάρτη και 
Παρασκευή της Τεσσαρακοστής των Χρι
στουγέννων και των Αγίων Αποστόλων.

Ωριγένης ο Αλεξάνδρειάς (περ. 183 - 253 ή
254).

Ε κκλησιαστικός συγγραφέας και θεο
λόγος, που σπούδασε με τον Κλήμη

τον Αλεξανδρέα* στην Κατηχητική Σχολή 
της Αλεξανδρείας. Μελέτησε την ελληνική 
φιλοσοφία, που τη θεωρούσε απαραίτητη 
για την ερμηνεία της Αγιας Γραφής καί των 
παραδοσιακών δογμάτων του Χριστιανι
σμού.
Ο Ωριγένης ήταν από τους πιο παραγωγι
κούς συγγραφείς των αρχαίων χριστιανι
κών χρόνων. Του αποδίδονται πάνω από 
χίλια έργα από τα οποία τα περισσότερα 
χάθηκαν. Στα ελληνικά διασώθηκαν τα 
σχόλια στον Ιωάννη* και στον Ματθαίο*, 
είκοσι ομιλίες, το Κατά Κέλσου, ο Εις 
μαρτΰριον προτρεπτικός λόγος  και το 
Περί ευχής. Στα λατινικά, σε μετάφραση 
του Ρουφίνου, διασώθηκε το σημαντικότε
ρο από τα έργα του Π ερ ί αρχών (De 
principlis).
Πάνω από όλα όμως ο Ωριγένης ήταν ένας 
μελετητής της Αγίας Γραφής. Παρ' όλο που 
η διδασκαλία του κατακρίθηκε από την 
Εκκλησία, θεωρείται δίκαια ως ο πατέρας 
της θεολογικής επιστήμης. Συγκαταλέγεται 
ανάμεσα στους μελωδούς της Εκκλησίας. 
Εξ αιτίας του ακαμάτου ζήλου και της 
εργατικότητάς του ονομάσθηκε χαλκέντε
ρος.

Ωρολόγιον.

Λ ειτουργικό βιβλίο της Ορθοδόξου 
Εκκλησίας, το οποίο περιλαμβάνει 

τις επτά ακολουθίες της ημέρας, τα απο
λυτίκια, και τα κοντάκια των αγίων, των 
Δεσποτικών και Θεομητορικών εορτών του 
Σταυρού, τους Παρακλητικούς Κανόνες και 
τον Ακάθιστον Ύμνο.

Ε πιφώνημα, που σημαίνει «Δόξα σε 
κάποιον». Συναντάται στη θριαμβική 

είσοδο του Ιησού στα Ιεροσόλυμα (Μαρκ. 
ια', 9, Ματθ. κα', 9, Ιωαν. ιβ', 13) καθώς και 
στον αγγελικό ύμνο της Γεννήσεως του 
Χριστού («Δόξα εν υψίστοις Θεώ» κ.λπ.)

Ωσαννά.

Ο. TOMKA: ΕΠΙΤΟΜΟ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ



ΤΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑ
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Αναπνοή : ............................. ................ 7...Π-.

Ανχικενοκύλισμα: ...............

Αντικένωμα: ....................... >

Ανχικένωμα έγχρονον : ..... ................ Ι Γ * .

Απλή : .................................... •

Απόδομα : .............................

Απόστροφος: .......................

Αργόν : .................................

Αργοσύνθετον: ................... • S

Βαρεία : ............................... V
Η

Βραδεία: .............................. X

“S

Βραδυχάχη : ......................... X

Γοργόν : ....................... ....... r

Γοργοσύνθεχον : .................
S

Δίαργον: .............................. S

Διαστολαί: ......................... 1 1

Διαστολαί δ ιπλαί: ............. II Τ  II

Δίγοργον: ....................

Δίεσις απλή : ................ <{

/
/

Δίεσις μονόγραμμη : .....

Δίεσις δίγραμμη : .........

Δίεσις τρίγραμμη : ........

Δίεσις χεχράγραμμη: .... ί

Διπλή : ........................
• ·

Εκσχρεπχόν : ............... 7
Ελαφρόν: ................... Γ ν

Έναρξις: ....................

Ενδόφωνον : ................

Έξω θεμαχισμός: ........ ( Τ θ -

Επανάληψις : .............. : |  η

Επέγερμα: .................. ................

Έσω θεμαχισμός: ....... “ θ Γ 5

Έχερον ή Σύνδεσμος :.. / - ο

Ζυγός: ......................

Ημίγοργον : ................ • r
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Λ
Ζ> 7 * 6 Γ Λ *

^  Λ   ̂ ν, ™ Λ  'ή
Ημίφθορον : .......................... ............................  Μεσοειδείς:

2,' »' π ' 6 ' r"  Υ
q ^  1 1  q V

...........„................................. J ......  Νητοειδείς : .................... ϋ..................... vJ.Ημίφι :

Ημίφωνον: .............,ω..................... ....... .. .......  Μαρτυρίαι φθόγγων
χρωματικού γένους

~θζ_
θέμα απλούν: ..................................................

Μαλακής χρωματικής

Θες και Απόθες : ................................κλίμακας (Ήχου Β’) :

Ίσ ο ν :
ν π g r  Λ 

S  ^  f f
X
J*

2>'

Κεντήματα :

\

\ \

Κλώσμα: ,

Κορωνίς : ............................................. Ήχος Α’

Κούφισμα : ................................................ Ήχος Β'

Κράτημα: ............................................. .„7Γί... Ήχος Γ’

..................

Μαρτυρίαι φθόγγων 

διατονικού γένους

Υπατοειδείς: ...........

Συντόνου χρωματικής 
κλίμακας (Ήχου πλ. Β ') :

« 6 r Δ χ Ζ>' ν' π ' 
» Α  *—» Ρ ’—‘ ώ

Μαρτυρία Ήχων

Ήχος Α’ Ήχος "f. H a ,  
ή

Ήχος Β’ Ήχος —

Ήχος Γ’ Ήχος Ή Γα Γ α

Ήχος Α’
Ήχος Α Λ ι ί έ>

Ήχος πλ. Α’ Ήχος * ij Π *

Ήχος πλ. Β’ λ *“©-* 
Ήχος π ^  ο *

Ήχος βαρύς Ήχος

—  Γ * Ζ~~Γ 3Βω 3Βω
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Ήχος πλ. Δ’

Ηχος π JS η Λ
ι  2-

Μέση : ...........................
S
X

Μετρία: ........................
“I
X

Ξηρόν κλάσμα : ............ Λ

Ολίγον : ......................... ---------

Ομαλόν: ........................ .........= ·

Ουράνισμα: ..................

Παρακάλεσμα: ............. 9

Παρακλητική : ..............

Παύσις ή Σιωπή : ........... V

Παύσις δύο χρόνων : ....... V·

Παύσις τριών χρόνων: .... V "

Παύσις τεσσάρων χρόνων
y##**

Παύσις μισού χρόνου : ... ν ·

Πελαστόν : .................... y

Πεταστή : ......................

Πίεσμα: .......................

Σείσμα: ........................

Σπάθη: .........................

Σταυρός: .....................

Σύναγμα: ....................

Σύνδεσμος: ..................

Ταχεία: .......................

Ταχυτάτη : ...................

Τρίαργον : .......... .........

Τρίγοργον: ...................

Τριπλή : .......................

Τρομικόν: ...................

Τρομικόν παρακάλεσμα:

Υπορροή : ....................

Υφέν: ..........................

Ύφεσις απλή : ..............

Ύφεσις μονόγραμμη : .....

Ύφεσις δίγραμμη : .......





"Άγιος Δημήτριος". Αντιγραφή (σχέδιο) της Αμαλίας Παρασκευοπούλου, από τοιχογραφία του ομώνυμου 
Ναϊδρίου του παλαιού κοιμητηρίου στο Λιόπεσι (σημερινή Παιανία).



ΣΥΝΤΟΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ 
SUMMARY IN ENGLISH /  INDEX
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Abadjis, Stamatius. (20th cent.)
Chanter..................................................
Abraham ides, Euthym ius. (20th
cent.) Chanter........................................
Abramides, Basil. (20th cent.) Chan
ter..........................................................
Abramides, Nicholas. (20th cent.).
Chanter..................................................
Abramides, Sabbas. (?- 1990). Chan
ter..........................................................
Abram opoulos, Panayotis. (20th
cent.). Chanter.......................................
Abreviations. A word from the byzan
tine music terminology..........................
Academy of Byzantine Music.
A School of Byzantine music...............

Acathist Hymn. Ecclesiastic Hymn.....
Accentuation. Musical term................
Acominatos, Michael Choniates. (c.
1138 - c. 1222). Metropolitan of Athens. 
Acom inatos, N ik itas Choniates. 
(12th cent - 1210/20), Historian and
Theologian.............................................
Acritic epic poem. Epic poem of 10th
cent........................................................
Acrivoyannis, John. (1924 - ). Chan
ter......................... .................................
A cropo lites , C onstantine. (13th
cent.). Writer of lives of Saints..............
Acrostichia or Acroteleutia. Psalms... 
Acrostichis. A word from the byzan
tine music terminology..........................
Act. A word from byzantine music
terminology............................................
Acts of the Apostles. A Book of the
New Testament.....................................
Adamis, Constantine. (1937 - ).
Chanter..................................................
Adamis, Michael. (1929 - ). Compo
ser. ....................... ......... ;......................
Adjemikon. Persian. Style of chanter's
art..........................................................
Adosides, Costakis Pasha. (1818 
1895). Founder of a music school in
Samos....................................................
Adventitious chant. A word from the
byzantine music terminology...............
Afthonides, Germanos. (1833: 1905).
Archimandrite. Musician. ......................
Agallianos, Manuel, (c. 1300-second
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. 23

. 23

. 23

. 23
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. 31 
381

. 31

.. 32

. 32

. 32

.. 32 
. 32

. 32

301

300

.. 28

.. 28

.. 50

.. 28 

115 

.. 51

half of 14th cent, or end of 13th cent. - 
first half of 14th cent.). Domesticos and
composer...............................................
Agallianos, Theodore. (1400-1474).
Priest and composer.............................
Agapi. Service (Easter).........................
Agapios, Leonard. (1741-7). Monk,
hymnographer and writer......................
Agapios Monk Cretan. (18th cent.).
Composer..............................................
Agapios the M onk-priest. (18th
cent.). Musician.....................................
Agathangelos the Vatopedenian.
(18th cent ). Monk and composer........
Agathonicos, Metropolitan of Meso-
gaea and Lawreotiki. (1918 - )...........
Agathon Coronis. (c. 1270/80-c.
1350). Monk and composer..................
Agathos, Michael. (1947 - ). Chanter: 
Agioreiticon (of Mount Athos) Style. 
The method of chanter's art in Mount
Athos.....................................................
Agogi (bringing up).. Musical term.
Agrypnia (Wakefulness). Service.......
Airphones. Musical instruments..........
Alatsakis, John. (1923-1974). Chan
ter..........................................................
Albanas, Leonides. (19th cent ).
Composer..............................................
Alexander Byzantios. (19th cent).
Musician................................................
Alexandrou, John. (20th cent.). Chan
ter - Priest.............................................
Alexiades, Evangel. (20th cent.).
Chanter..................................................
Alleluarion or Hallelujarion. A kind of
chant......................................................
Alleluia or Hallelujah. Cheerful excla
mation in hymns.............. .....................
Alloiostrophon. A kind of chant..........
Alphabetic writing. The music writing
of Ancient Hellenes................................
Alteration. Modulation. Musical term... 
Alteration of conducting. A word from
the byzantine music terminology..........
Alteration of genus. A word from the
byzantine music terminology................
Alteration of mode. A word from the
byzantine music terminology................
Alteration of rhythm. A word from the
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. 24

. 25
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. 23

. 24 

. 24
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. 28
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. 33

. 33

. 33

.. 33

. 33

.. 33 

.. 33

.. 33 
232

232

232

.. 24

232



466

byzantine music terminology.................
Alteration of system. A word from the
byzantine music terminology.................
Alteration of temper. A word from the
byzantine music terminology.................
Alteration of tone. A word from the
byzantine music terminilogy.................
Alterations (Hauls). Signs from the
byzantine music writing........................
Amalia. (1955 -). Painter.....................
Am axopoulos, G enadius. (20th
cent.). Musician-Theologian..................
Ambrazes, Demetrius. (1922-1982).
Chanter..................................................
Ambrose, Bishop of Milan. (333 or 
340-397). Saint of Chatholic (Roman) 
Church. The creator of the Ambrosian
Chant.....................................................
Ambrosian Chant. The Chant used in
the Cathedral of Milan...........................
Amen. Exclamation in hymns...............
Amomos. Funeral Service....................
Amphilochius, Bishop of ikonion.
(340 - 394). Saint. Hymnographer........
Anabathmoi. Seventy five hymns........
Anacarades. Musical instruments.......
Anagnostopoulos, John. (? - 1961).
Chanter....../...........................................
Anagnostou, Stavrakis. (19th cent ).
Musician................................................
Anagrammatism. A word from the
byzantine music terminology................
Analogion. Reading or music stand. ... 
Anaphora, Holy. Part of the Service
(Mass)......... ..........................................
Anapodism. A word from the byzan
tine music terminology..........................
Anastasiades, Nicholas. (? - 1988).
Chanter and music teacher...................
Anastasiades, Stephen. (19th-20th
cent.). Chanter.......................................
A nastas iades-C had jis , Andrew. 
(1940 -) . Chanter and music teacher. . 
Anastasima. Hymns related to the
Resurrection of Jesus Christ.................
Anastasim a doxastica . Evening
hymns (Vespers)...................................
Anastasimatarion. A book used in
church...................................................
Anastasiou, Nicholas. (19th cent).

232

232

232
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.. 33

.. 34

.. 34

.. 34

.. 34 

.. 35 

.. 35

.. 35 

.. 35 

.. 36

.. 36

.. 36

.. 36 

.. 36

.. 38

.. 36

.. 37

.. 37

.. 37

.. 37

.37

..37

232 Defenter of byzantine music.................
Anastasiou, Symenon. (19th-20th
cent.). Chanter.......................................
Anastasius Melodos. (6th cent ).
Hymnographer......................................
Anastasius Travlos. (10th cent ).
Hymnographer......................................
Anatolica. Morning hymns (Mattins).... 
Anatolius, Archbishop of Thessalo
niki. (10th cent.). Hymnographer.........
Anatolius, Patriarch of Constantino
ple. (5th cent.). Hymnographer............
Anatolius Hierotatos (the Holy). (3th
cent.). Hymnographer...........................
Anatsis, Eustace. (20th cent.) Chan
ter..........................................................
Ancestors. Adam and Eve...................
Anchorite. The hermit..........................
Anchoritism. The hermetic life............
Andreou, Evangelos. (20th cent.). 
Poet. Founder of the European Art
Center....................................................
Andrew, Archbishop of Crete. (660
730) Saint. Hymnographer....................
Andrew Pyrros. (5th cent.). Hymno
grapher..................................................
Andrianopoulos, Basil. (1959 - ).
Music teacher........................................
Androutsopoulos, Elias. (20th cent.)
Chanter..................................................
Aneotis, Michael. (9th cent.). Compo
ser............ .'............................................
Anestides, Theochares. (20th cent.).
Chanter..................................................
Anestis, Thomas. (1946 - ). Chanter.. 
Anestis the Chanendes. (? - 1858).
Composer..............................................
Angelic Danse. Part of a religious
ceremony...............................................
Angelic Hymn. Hymn used in church. 
Angelides, Constantine. (1925- ).
Chanter..................................................
Angelides, Constantine. (1964 - ).
Chanter and music teacher...................
Angelides, George. (20th cent.). One 
of the founders of the "Society of
Friends of Byzantine Music".................
Angelides, George Tangos. (19th
cent.). Chanter.......................................
Angelinaras, George. (20th cent).
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.. 25
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.. 25

.. 25 

.. 25
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Musicologist...........................................
Angelopoulos, Evangel. (20th cent ).
Chanter..................................................
Angelopoulos, George. (1946 - ).
Chanter..................................................
Angelopoulos, Lycurgus. (1941 - ). 
Chanter, music teacher and choir
master....................................................
Angelopoulos Panayotis. Chanter......
Anitsis, Athanasius. (1910-1955).
Chanter............................................. .
Anninos, Stylianos. (c. 1929-1989).
Chanter - Priest.....................................
Anolxantaria. Composed verses from
the 103th Psalm....................................
Anthimos Ephesiomagnes (Liapis). 
(1794-1879). Chanter - Priest, music
teacher, composer and painter.............
Anthimos, Patriarch of Jerosolyma.
(18th cent.). Musician and writer..........
Anthimos Kykkotis. (1860 - ). Monk,
chanter and music teacher..... :.............
Anthimos the Hymnodos. (5th cent ).
Hymnographer......................................
Anthology. A book which contains
hymns............................·,........................
Anticenoma. A sign from the byzantine
music writing.........................................
Anticenoma enchronon. A sign from
the byzantine music writing..................
Antipas, John. (19th-20th cent.).
Chanter..................................................
Antipascha. The Sunday of Thomas
(after Easter).........................................
Antiphon (chant). Hymn.....................
Antiphonarion. Collection of chants....
Antiphony. A method of chanter's art.. 
Antonakakis, Theodore. (20th cent ).
Music teacher........................................
Antonellis, Panayotis. (20th cent).
Musicologist...........................................
Antoniades, Charilaos. (20th cent).
Chanter..................................................
Antoniades, Demetrius. (19th cent.).
Chanter.................................................
Antoniou, Christ. (1925 - ). Chanter. .. 
Antoniou, George. (1959 - ). Chanter. 
Antonos, Demetrius. (1903-1944).
Chanter..................................................
Antony (Antonios). (16th cent ). Ora-
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40

41 

41

40

40

40

40

40

41

41

41

41
41
41
41

42

42

42

42
42
42

42

tor and Hymnographer..........................
Antony Economist. (16th cent.). Oe- 
conomos of Patriarchal Church (Con
stantinople)............................................
Antony Lampadarios. (? - 1823).
Chanter.................................................
"Axion Estin". Hymn...........................
Apergis, Christ. (20th cent.). Chanter. 
Apichima (resonance). Distinctive
element of mode....................................
Apli (simple). A sing from the byzan
tine music writing........................... .......
"Apodeipno" (Evening prayer). Poe
tic 'show" of Evangelos Andreou..........
Apodeipnon (Player after supper).
Evening Service.....................................
Apodosis. Service.................................
Apolytikion. Hymn...............................
Apostichos or Apostichon. Evening
hymn (Vespers).....................................
Apostle. A book used in church..........
Apostolatos - Fournatos, Constan
tine. (20th cent.). Composer.................
Apostolellis, Constantine. (1968 - ).
Chanter and music teacher...................
Apostolellis, Pericles. (20th cent).
Chanter..................................................
A posto lic  Deacony of H e llen ic
Church. Ecclesiastic Organization........
Apostolides, Christodulos. (20th
cent.). Chanter.......................................
Apostolides, Demetrius. (19th-20th
cent.). Music teacher.............................
Apostolou, John. (19th-20th cent).
Chanter..................................................
Apostolou, John. (1922 - ). Chanter .. 
Apostrophe. A sign from the byzantine
music writing.........................................
Apotomi (cut off). A word from the 
music terminology of Ancient Hellenes. 
Aptosoglou, Nicholas. (? - 1983).
Chanter..................................................
Arabos, Antony. (20th cent.). Priest
and musician.........................................
Arapides, Basil. (20th cent.). Chanter. 
Arapides, Nicholas. (20th cent ).
Chanter..................................................
Arauzos, George. (20th cent.). Musi
cian........................................................
A rban itak is , John. (1914-1992).
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45

45

45

45
45

45

45

42



Chanter and choirmaster.......................
Arbanites, Nicholas. (1931 -). Chan
ter...........................................................
Arbanites, Sotirios. (1944 - ). Chan
ter...........................................................
Archieratikon. A book used in church.. 
Areios the Heretic. (4th cent.). Heretic
Priest and musician...............................
Arestis, Arestis. (20th cent.). Chanter.. 
Arestis, Tasos. (20th cent.). Chanter. 
Argiae. Signs from the byzantine music
writing.....................................................
Argon (slow). A sign from the byzan
tine music writing...................................
Argosyntomon. A word from the
byzantine music terminology.................
A rgyriades, Apostle. (19th-20th
cent.). Chanter.............. ........................
Argyriades, Theodore. (20th cent).
Chanter..........................................,.......
Argyropoulos, Kyriakos. (1922 - ).
Chanter and music teacher................ .
Argyropoulos, George. (?). Hymno-
grapher and composer..........................
Argyropoulos, John. (?). Hymnogra-
pher and composer...............................
A rgyropoulos, M anuel.(c. 1390/ 
1400-second half of 15th cent.). Hym-
nographer and composer......................
Argyropoulos, Theodore. (14th cent).
Hymographer and composer................
Argyropoulos, Theophylactus. (15th
cent.). Hymographer and composer.....
Aristides Cointilianos. (2nd or 3rd
cent.). Writer..........................................
Aristides, John. (18th-19th cent.).
Priest and composer.............................
Aristinos, Alexis. (12th cent.). Writer. 
Aristocles, Theodore. (? -1880).
Music teacher................................... .....
Aristodimou, Antony. (20th cent.).
Chanter and music teacher...................
Aristotle. (384-322 b.c.). Philosopher
and writer..............................................
Aristoxenos Tarandinos. (4th b.c.
cent.). Philosopher and writer...............
Aronis, John. (1964 -). Chanter..........
Aronis, Stamatios. (1925- ). Chanter.. 
Arsalides, Panayotis. (20th cent.). 
Chanter and musician...........................
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46

46

46

46

46

46

47

47
47

47

47

47

47
48
49

48

Arsenius, Archbishop of Corfu.
(10th. cent.). Composer.........................
Arsenius Mikros (the Little). (16th
cent.). Monk and composer...................
Arsenios the Monk, (between 9th and
14th cent.). Hymnographer....................
Artemius the Monk. (15th cent.?).
Hymnographer and composer...............
Artoklasia (Blessing of the Bread).
Divine Service (ceremony).....................
Asan, Constantine. (15th cent.). Mu-
sician-hymnographer. ...........................
Asan, Manuel. (15th cent.). Musician.. 
Asan, Nicholas. (14th-15th cent.).
Musician.................................................
Ascension. Musical term......................
Ascension's signs. Signs from the
byzantine music writing.........................
Ascetic. The hermit..............................
Ascetism. The hermetic life..................
Aslamoglou, Abraham. (? -1988).
Chanter..................................................
Asma. A song, an ode..........................
Asma Asmaton. (Solomon's Song). A
Book of the Old Tastement...................
Asmaticon. Part of the doxology
"Agios o theos"......................................
Asteriades, Demetrius. (1931- ).
Priest and composer.............................
Asteris, Leonides. (1935 - ) .  Chanter. 
Athanasatos, John. (1926-). Chanter. 
Athanasiades, Anastasius. (1946- ).
Chanter..................................................
Athanasiades, Miltiades. (20th cent ).
Chanter..................................................
Athanasiou, Leonides. (1917-1976).
Chanter..................................................
Athanasiou, Nicholas. (1885-1950).
Chanter..................................................
Athanasius the New. (13 th -14th 
cent.). Patriarch of Constantinople.
Hymnographer.......................................
Athanasius III Patellarius (17th cent). 
Patriarch of Constantinople. Hymno
grapher..................................................
Athanasius V Amiras. (?-c. 1720). 
Patriarch of Constantinople. Defender
of byzantine music................................
Athanasius, Metropolitan of Selef- 
keia. (end of 18th cent.-1850). Musi-
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cian........................................................
Athanasius the Great, (c. 295-373).
Saint.......................................................
Athanasius the Martyr. (4th cent).
Reader...................................................
Athanasius Tornovou. (16th cent ). 
Patriarch of Constantinople. Composer. 
Athanasopoulos, Constantine.
(1970 -). Chanter..................................
Athinis, Cleomenes. (1850-1930).
Chanter and composer..........................
Athinogenes the Martyr. (7-290).
Saint. Composer....................................
Athusakis, George. (1966-). Chanter. 
Augoulas, Evangel. (1910-1982).
Chanter..................................................
Augoulis, Evangel. (1934- ). Chanter. 
Augustatos, Gerasimus. (19th-20th
cent.). Musician.....................................
Augustine, Aurelius. (354-430). Saint.
Hymnographer and writer.....................
Augustine Cantiotis, Metropolitan of 
Fiorina, Prespes and Eordaea.
(1907 - ).Defender of byzantine music. 
Augustine, Nicholas. (20th cent).
Chanter..................................................
Automelon. A kind of hymn.................
Auxentius the Abbot. (5th cent).
Saint. Hymnographer and composer....
Avagianou, Simos. (19th-20th cent.).
Chanter..................................................
A ve rk ios  the  Xenophonten ian. 
(1877-1955). Monk, chanter and com
poser......................................................
Avoukaras, Theodore. (8th cent.). 
Bishop of Karres. Writer........................

Bagpipe. Musical insrument................
Balabanes, Demetrius. (19th-20th
cent.). Chanter......................................
Balasios the Priest. (17th cent).
Music teacher amd composer..............
Balis, Demetrius. (1922- ). Chanter ... 
Bamiotes, George. (1892-1968).
Chanter - Priest....................................
Band. A group of wind-instruments.....
Baptism. A Mystery of the Christian
Church...................................................
Baras, Constantine. (18th cent.) Mu
sic teacher.............................................

....30 Barbas, Athanasius. (1927- ). Char
ter..................................... ......................... 240

....29 Barnaba, Andrew. (20th cent.). Musi
cian-Chanter........................................... .... 55

....29 Barnaba, Chadjistylianos. (c. 1857- 
middle of 20th cent.). Chanter and

.. 30 music teacher.......................................... .... 55

... 30
Barnaba, Chadjiyannis. (1900-1975). 
Chanter and music teacher..................... .... 55
Barnaba, Stelios. (20th cent.). Musi- 

30 cian................................. ;...........................55
Bartolomew the Monk. (7-1040).

30 Hymnographer............................................55
30 Bartsoukis, John. (20th cent.). Chan

ter and composer.................................... . 241
... 50 Basil the Great. (330-379). Arch-
....50 bishop of Caesarea. Hymnographer 

and writer of the homonymous Liturgy....... 56
... 50 Basil the Macedonian, (c. 812-886). 

Emperor of Byzantium. Composer.......... .... 56
....50 Basil the Nomophylax (quardian of 

the low). (17th cent.) Composer and
music writer............................................ .... 56

....51 Basis. The first note of the musical 
scale........................................................ .... 55

....51 Bastas, Spyridon or Morulias. (1869-

... 51 1944). Chanter........................................
Batas, Constantine. (1940- ). Chan-

.. 241

....51 ter, one of the founders of the «School 
of Byzantine Music of Paeanea»............ .. 241

....23 Batavanos, George. (20th cent.). 
Chanter................................................... .. 241
Batavanos, John. (20th cent.). Chan-

....23 ter............................................................
Batavanos, Nicholas. (1894-1980).

.. 241

....23 Chanter and music teacher....................... 241
Beatitudes (evangelical). Hymns........ .. 216

... 49 Bekes, Homer. (1886-1971). Poet........
Bekiaris, Demetrius. (20th cent).

.. 241

... 240 Music teacher.......................................... .. 241
Bell. Musical instrument......................... .. 188

... 240 Bell of Monastery. Musical isntrument.

... 240 Belousis, Antony. (7-1988). Chanter 
and choirmaster......................................... 241

... 240 Besiris , Lam prus. (1898-1962).
....240 Chanter................................................... .. 241

Betinis, Pollux. (20th cent.). Chanter...... 242
....54 Betos, Basil. (1965- ). Chanter.............

Betsopoulos, Angel. (20th cent).
.. 242

... 240 Chanter................................................... .. 242
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Biblical Society. Foundation.................
Bidjis, Alexander. (1931-). Chanter,
choirmaster and composer.....................
Bifera. Musical instrument.....................
Bishop. The third rank in Priesthood....
Bistolas, Basil. (1962-). Chanter and
music teacher.........................................
Blanas, Peter. (1946-). Chanter..........
Blessing. A wish used in church..........
Bless the Crown. Hymn.......................
Bogdanopoulos, Elias. (1911-1978).
Hymnographer........................................
Bogris, Nicholas. (20th cent.). Chan
ter............................................................
Boid jides, Theodore. (19th-20th
cent.). Chanter........................................
Bokos, Demetrius. (1952- ). Priest
and music teacher..................................
Bonanos, Stylianos. (20th cent ).
Chanter................................ ..................
Bonatsos, Demetrius. (20th cent.).
Chanter and music teacher....................
Bosines, N icholas. (20th cent.).
Chanter.................................. ................
Bouchayer, A ris tides. (1950- ). 
Chanter, music teacher and choirmas
ter............................................................
Boulamatsis, Thomas. (1938 - ).
Chanter anad music teacher..................
Bounis, Gregory Alyates. (15th cent ). 
Monk, chanter, music teacher and
composer...............................................
Bourdaniotes, Polydore. (20th cent.).
Chanter...................................................
Bouroudjoglou, George. (1933- ).
Chanter.................................................. .
Boutlas, Thomas. (1945- ). Music
teacher......... .......................................... .
Brevity. A word from the byzantine
music terminology.................................. .
Byzantine Music. The music of the 
Orthodox Christian Church....................

242
242
116

242
243 
121 
120

243

243

243

243

243

243

244

244

244

244

244

244

244

351 

.. 66

. 60

Caesarius the Xenophontenian.
(19th-20th cent.). Monk, chanter and
composer.................................................. 158
Calophonic eirmoi. A kind of eirmoi.* .... 161 
Calophonic eirm ologion. A book
which contains calophonic eirmoi.*.....:.... 161
Calophonic melody. A word from the

byzantine music terminology................
Calophonic Stichirarion or Stichera- 
rion. A book which contains calophonic
Stichira.*...............................................
Calophonic verses. A word from the
byzantine music terminology................
Calophony. A kind of composition.
Cancerous verse. Musical term....... .
Canon. A form of hymn........................
Canstrisios. A dignity in the Great
Church of Christ (Constantinople)........
Cassiani the Nun. (c. 810-end of 9th 
cent.). Hymnographer and composer.... 
Cassianos, Constantine. (20th cent ).
Chanter and music teacher...................
Catetchitic School. Sunday School.....
Cemendjes. Musical instrument..........
Center of Byzantine Studies. Foun
dation.......... ..........................................
Chadjiandreou, George. (1962- ).
Chanter..... .'...........................................
C hadjiantoniou, Kyriakos. (20th
cent.). Chanter............ ......................... .
Chadjiafentoulis Sarantaecclesiotes. 
(7-1948). Chanter and music teacher. . 
Chadjiathanasiou, M ichael. (? -
1948). Chanter and music teacher.......
Chadjicharos, Basil. (1893-7). Chan
ter..........................................................
Chadjicharos, Charidemus. (1890
7). Chanter and music teacher.............
C hadjicharos, Diom edes. (20th
cent.). Chanter......................................
C hadjich ris todou lou, Panayotis.
(20th cent.). Chanter.............................
Chadjichronoglou, Epaminondas. 
(1911-1953). Chanter and music tea
cher.......................................................
Chadjichronoglou, George. (1946- ).
Chanter.................................................
Chadjiconstantes, Yangos. (20th
cent.). Chanter......................................
Chadjides, John. (20th cent ). Chan
ter..........................................................
Chadjidiacou, Yorkadjis. (1812-7).
Chanter.................................................
Chadjimarkos, Manoles. (1927- ). 
Chanter, choirmaster and music tea
cher....... ...............................................
Chadjimarkou, George. (1933- ).

161

161

169
169

163

170

171
172 
177

177

413

413

413

413 

418 

418 

418

418

419 

419 

415 

419

414

415

161



Chanter..................................................
Chadjimichales the "old-teacher".
(7-1870). Music teacher.......................
Chadjimichales the Rhodian, Sab- 
bas. (1895-1968). Priest. Music tea
cher and composer...............................
Chadjim itsis, Diaphantos. (1890
1976). Chanter......................................
Chadjinicolaou, Constantine. (20th
cent.). Chanter......................................
Chadjinicolaou, Christ. (20th cent ).
Chanter and music teacher..................
Chadjinicolaou, Sabbas. (20th cent ).
Chanter, - Priest............. :.....................
Chadjinicolaou, Sabbas S. (1967- ).
Chanter and music teacher..................
Chadjinicolau, Stergios. (1931- ).
Chanter and choirmaster......................
Chadjipanaes from Carava. (19th
cent.). Music teacher............................
Chadjipanayotis, Eus. (20th cent).
Music teacher.......................................
C h a d jip ie r is , C h a d jid e m e tre s . 
(1845-7). Chanter and music teacher. . 
Chadjipieris, Pieris. (7-1896). Chan
ter..........................................................
Chadjis, G. (20th cent.). Chanter and
music teacher........................................
Chadjis, Staikos. (1941- ). Chanter.... 
C hadjiso lom os, Solomon. (20th
cent.). Chanter and musicologist..........
C hadjisophocles, Charalam pos.
(20th cent.). Chanter.............................
Chadjistamates, Nicholas. (1917- ).
Chanter, and composer........................
Chadjitheodorou, George. (1940- ). 
Chanter, music teacher and choirmas
ter..........................................................
Chadjitheodorou, Theodore. (1893
1985). Music teacher and composer. ... 
Chadjiyakoumes, Manoles. (1940- ). 
Dr of the School of Philosophy, Uni
versity of Athens...... ............................
Chadjiyangou, Michael. (1954- ).
Music teacher........................................
Chadjoglou, Eustratius. (20th cent ).
Chanter..................................................
Chadjopoulos, Demetrius. (1936- ). 
Chanter, music teacher and choirmas
ter. .........................................................
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416 Chadjopoulos, Nicholas. (20th cent ). 
Chanter and music teacher....................... 419

416 Chaladjoglou, Panayotis. (7-1748).
Chanter and composer............................
Chalivoures. (13th-14th cent ). Com-

.. 411

416 poser....................................................... .. 411
Chalkias, Christ. (1970- ). Chanter...... ... 411

416 Chalkopoulos, Gerasimus. (15th 
cent.). Monk, Domesticos and compo-

416 ser........................................................... .. 412
Chamili (low). A sign from the by-

417 zantine music writing..............................
Chant. The melody, in byzantine

.. 412

416 music....................................................... .. 230
Chant, to. To sing (a hymn).................. .... 28

416 Chanter. The lowest rank in Priest
hood........................................................... 454

417 Chant metrical. A word from the 
byzantine music terminology..................... 230

417 Chant rhythmical. A word from the 
byzantine music terminology.................. .. 230

417 "Chanter's trumpet". A newspaper.....
Characters. A word from the byzantine

.. 148

417 music terminology...................................
Charalampos, Oeconomus of Metro-

.. 412

417 polis of Paphos. (1860-1946). Music 
teacher, and composer........................... .. 413

417 Charalampous, Demetrius. (1918- ).
418 Chanter...................................................

Charalampous, Panayotis. (19th-
.. 413

418 20th cent.). Chanter................................
Charokopos, Nicholas. (19th-20th

.. 413

418 cent.). Chanter........................................ .. 413
Chatiriades, Anastasius. (20th cent ).

418 Chanter................................................... .. 419
Chaviaras, John Chadjinicolaou. (7-
before 1875). Chanter and composer.... .. 411

414 Cheimonas, George. (20th cent ). 
Chanter................................................... .. 419

415 Chereceles, Elias. (20th cent ). Chan
ter............................................................ .. 420
Cherubic Hymn..................................... .. 420

414 Choir. A group of singers....................... .. 424
Choirmaster........................................... .. 420

413 Choirs:
Byzantine Choir of Aristides Bouchayer..... 426

419 Byzantine Choir of Athens...................... .. 425
Byzantine Choir of Attica........................ .. 426
Byzantine Choir of Carditsa.................... .. 431

419 Byzantine Choir of Chalandri.................. .. 444
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Byzantine Choir of Corfu......................
Byzantine Choir of Costantine Catsou-
lis........................................ ..................
Byzantine Choir of Costas Zorbas........
Byzantine Choir of formerly Police of
Towns of Patrae..........................:.........
Byzantine Choir of Gregory Daravano-
glou............ ...........................................
Byzantine Choir of H. Metropolitan of
Belgium.................................................
Byzantine Choir of Metropolitan Church
of Patrae................................................
Byzantine Choir of Ministry of Civiliza
tion.........................................................
Byzantine Choir of 'New Cyklus of
Constantinopleans·...............................
Byzantine Choir of Pan-Hellenic So
ciety of Chanters 'Romanos Melodos
and John Damaskene'..........................
Byzantine Choir of Paul Fortomas........
Byzantine Choir of Pneumatic Center of
Moschato...............................................
Byzantine Choir of Society of Chanters
of Argolida "Jacob Naupliotis"..............
Byzantine Choir of Society of Friends of
Music of Constantinople.......... .............
Byzantine Choir of Volos......................
Byzantine Choir of St Cosmo Aetolos of
New Philadelphia..................................
Byzantine Experimental Choir of Agri-
nio.........................................................
Byzantine Feminine Choir of Conserva
tory 'Skalkotas'.....................................
Childish Choir of Our Lady of Annun
ciation of Comotini................................
Chldish Choir of H. Metropolis Cydonia
and Apocorones....................................
Choir of Art of Serrae............................
Choir of Byzantine and Demotic Music
of G. Kakoulides....................................
Choir of Calaphationes of Corfu...........
Choir of Cathedral Church "Evangelism
of Virgin Mary" of Comotini..................
Choir of Chanters of Lesvos.................
Choir of Constantinopleans...................
Choir of Ecclesiastic Byzantine Music of 
Society of Chanters of H. Metropolis of 
Hierissos, Mount Athos and Ardamerio:
"Romanos the Vatopedenian"...............
Choir of Friends of Byzantine Music of

431

432
433

437

427

429

433

444

434

435
436

436

437

440
427

424

425

445

428

429 
443

427
431

430 
430
432

428

Comotini "John Damaskene"....................
Choir of Friends of Ministry of Health......
Choir of George Delaportas, Corfu...........
Choir of H. Church of St Demetrius of
Thessaloniki..............................................
Choir of Musical Society: "Byzantine
Tradition of Chanter's Art"........................
Choir of Orthodox Christian Corner.
Choir of Pan-Hellenic Society "John
Sakellarides".............................................
Choir of Patraic Company of Byzantine
and Traditional Music...............................
Choir of Royal House...............................
Choir of School of Byzantine Music of 
H. Metropolis of Rethymni and Aulopo-
tamos................... .....................................
Choir of Society: "Byzantine Music
Company of Athanasius Pettas"...............
Choir of Society of Chanters of Canea
"George the Cretan"..................................
Choir of Society of Chanters of Cantia
(Heraklion) "Andrew Cretes"....................
Choir of Society of Chanters of Cori-
nthia "Kyriacos the Hymnographer".........
Choir of Society of Chanters of Cos "St
John the Shipmaster"................................
Choir of Society cf Chanters of Cy
clades'Jacob Naupliotis"...........................
Choir of Society of Chanters of Evoia
"Papagiorgis"............................................
Choir of Society of Chanters of H. 
Metropolis of Servia and Cozani "Ja
cob Naupliotis"..........................................
Choir of Society of Chanters of Island
Lemnos "St Sozon"...................................
Choir of Society of Chanters of Lako-
nia's Province "Thrasybulus Stanitsas"....
Choir of Society of Chanters of Larisa
and Environs "Cosmo Melodos"...............
Choir of Society of Chanters of Patrae
and Environs "John Damaskene".............
Choir of Society of Chanters of Thraki
"George Raedestenos"............................ .
Choir of Society of Chanters of Trikaia
"John Damaskene"...................................
Choir of Society "the Chanters" (Hym-
nodoi)........................................................
Choir of St George Karytsi of Athens.
Choir of Takis Papageorgiou....................
Choirs of Armed Forces...........................
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Choir of "Twelve Apostles" of Volos.....
Choir "The Byzantine Chanters" (Hym-
nodoi).................. .................................. .
Choir "Zermon".......................................
Demotic Choir of Calymnos.................. .
Ecclesiastic Choir "Harmonia" of Cas-
toria............................... !....................... ,
Experimental Byzantine Choir................
Four-Voice Male Ecclesiastic Choir of 
H. Church Assumption of the Blessed
Virgin of Phaleron.................................
Hellenic byzantine Choir.......................
Lexuriotic Ecclesiastic Choir.................
Mixed Choir of H. Church St. Spyridon
of Pangrati.............................................
Mixed Choir of All Saints of Callithea.... 
Patraic Byzantine Choir "Peter the
Peloponnesian".....................................
Chordphones. Musical instruments.....
Chorister. Chanter's assistant..............
Choristing. The duty of chorister.........
Chorostasion. The place of chanter s
chorus...................................................
Chrostaton. The first of the chorus.....
Chorus. A group of Chanters...............
Choruses:
Byzantine Chorus of Ecclesiastic 
Hymnes and Demotic Songs of Society 
of Cappadoces of Rodopi's Province
"Basil the Great"....................................
Byzantine Chorus of H. Church "St
Barbara" of Tripolis...............................
Byzantine Chorus of Metroplitan
Church of Piraeus.................................
Byzantine Chorus of Polyphonic Choir
of Patrae................................................
Byzantine Chorus of Society of Chan
ters of Phthiotis "John Damaskene.....
Byzantine Chorus of Society of Friends 
of Byzantine Music of Cavala's Pro
vince......................................................
Byzantine Ecclesiastic Chorus of Ca
thedral of Nicosia-Cyprus.....................
Childish Byzantine Chorus of H. Ar
ch iepiscopacy of Athens.......................
Normal Byzantine Chorus of H. Church
"St. Sophia" of Thessaloniki..................
Russian Chorus.....................................
Thirty-Member Byzantine Ecclesiastic 
Musical Chorus of Constantinople........
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428 Choutres, Paraskevas. (20th cent.). 
Chanter.................................................... .. 446

434 Chrisis (Use). A word from the
428 byzantine music terminology................... . 446
431 Chrism. A Mystery of the Christian 

Church..................................................... .. 446
426 Christides, Basil. (20th cent.). Chan-
436 ter - Priest.................................................. 446

Christodulakis, Joseph. (1945- ). 
Chanter.................................................... .. 447

430 C hristodu la tos, Andrew. (1896-
428 1977). Chanter........................................... 447
433 Christodulides, John. (19th cent.). 

Chanter...................................... 447
430 Christodulou, Cleopas. (19th-20th
424 cent.). Chanter.........................................

Christodulou, Elias. (1937-). Chanter
.. 447

436 and music teacher................................... .. 447
420 Christogeorges, Panayotis. (1901-
163 1962). Chanter........................................ .. 447
163 Christopher Patricios. (11th cent). 

Poet......................................................... .. 448
423 Christopher Artinos. (18th cent ).
423 Monk and composer............................... .. 448
420 Christophides, Dionysius. (1805

1862). Bishop of Lerne, music teacher
and composer.........................................
Christophides, Theodore Ch. (20th

.. 447

cent.). Chanter........................................ .. 448
421 Christopoulos, Athanasius. (1772

1847). Poet and writer............................ .. 447
421 Christopoulos, Constantine. (19th- 

20th cent 1 Chanter and writer 447
422 Christopoulos, Christ. (20th cent.). 

Chanter................................................... .. 447
422 Chroa. A word from the byzantine 

music terminology................................... .. 448
423 Chronical conducting. Musical term. ... 

Chrysanthos, Metropolitan of Prus-
sa. (1770-1843). Music teacher and

.. 448

423 theorist of music................................. .
Chrysanthos the Cyprian. (18th

.. 449

421 cent.). Chanter and hymnographer........
Chrysaphes, Manuel. (15th cent).

.. 449

421 Theorist of music and composer............
Chrysaphes, Manuel (the New).

.. 450

421 (17th cent.). Chanter and composer....... .. 450
423 Chrysaphides, Demetrius. (1905- ). 

Music teacher......................................... .. 450
422 Chrysauges, John. (20th cent.).



474

Priest.....................................................
Chrysauges, Miltiades. (20th cent.).
Priest and music teacher......................
C hrysikos, C hris t. (1909-1946).
Chanter..................................................
Chrysogonos, George. (18th cent ).
Hymnographer......................................
Chrysomallis, Sabbas. (19th-20th
cent.). Chanter......................................
C hrysopoulos, Theodore. (20th
cent.). Chanter and composer..............
Chrysostom, Metropolitan of Za-
kynthos. (20th cent.)............................
Chrysostom I Papadopoulos. (1868
1938). Archbishop of Athens and 
professor in the University of Athens. ... 
Chrysostom II Chadjistavrou. (1878
1968). Archbishop of Athens and
defender of byzantine music................
Chrysostomou, Andrew. (20th cent.).
Chanter.................................................
Churmuzios Chartophylax. (7-1840). 
Chanter, music teacher, theorist of
music and composer.............................
Churmuzios, Stylianos. (1848-1937). 
Chanter, music teacher and theorist of
music.....................................................
Claim. Part of the Service (Mass).......
Clapping of hands..............................
Clement, S.S. (7-1887). Musician.......
Clement Titus Flavius. (c.150-c220).
Writer, poet and composer...................
Clergy. The Priesthood........................
Codex...................................................
Colour. Quality of sound.....................
Comma. A word from the byzantine
music terminology.................................
Committee of Chanter's Hearing of
H. Archiepiscopacy of Athens...........
Communion Verse. Hymn..................
Composer.............................................
Composition.........................................
Composition's phases. .....................
Compunction. Emotion........................
Confederation of Societies of Chan
ters of Hellas "All Saints". ................
Confession. A Mystery of the Christian
Church..................................................
Confession of faith. The Greed..........
Confessors. Christians who survived

450

450

450

450

450

450

451

451

451

451

446

445 
.. 31 
269 
181

181
.147
197
448

183

.117
182
230
230
229
172

261

232
345

their sufferings..........................................
Conjugation. A word from the byzan
tine music terminology..............................
Connected. The union of two tetra-
chords (four-string)...................................
Conservatory. Music school...................
Conservatory of Corfu............................
Conservatory of National Music...........
Consonance. Simultaneous sound..........
C onstan takopou los , Theodore .
(1897-1970), Chanter...............................
Constantarakis, Antony. (1931- ).
Chanter.....................................................
Constantas, Gregory. (1812-1896).
Chanter, music teacher and composer....
Constantine Byzantios. (1777-1862).
Chanter and composer.............................
Constantine from Sinaeon. (7-1859). 
Patriarch of Constantinople, hymnogra
pher...........................................................
Constantine Phokaeus. (7-1902).
Chanter and music teacher......................
Constantine V Valiades. (1833
1901). Patriarch of Constantinople,
defender of byzantine music....................
Constantine VII Porphyrogennetos, 
(905-959). Emperor of Byzantium,
hymnographer...........................................
C onstantin ides, A ris to tle . (20th
cent.). Defender of byzantine music.........
Constantinides, Michael. (19th-20th
cent ). Chanter..........................................
Constantinides, Thomas. (20th cent.).
Chanter.....................................................
Constantinopoulos, Nicholas. (20th
cent ). Chanter..........................................
Constantinou, Nicholas. (19th-20th
cent ). Chanter..........................................
C onstan topou los, C onstan tine ,
(1884-1962). Hymnographer...................
Cornelius the Monk of Mount Athos.
(13th-14th cent.). Hymnographer.............
Cornice. A sign from the byzantine
music writing............................................
Correlation. A word from the byzan
tine music terminology..............................
Cosma, Isaac. (19th-20th cent).
Chanter.....................................................
Cosmetos, Panayotis. (20th cent). 
Chanter.....................................................

261

336

348
458
458
458
347

199

199

199

200

200

200

199

199

199

199

199

199

199

200 

186 

187 

.. 41

187

188
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Cosmetos-Pherentinos, Constan
tine. (7-1900). Writer.............   188
Cosmo the Iberitis. (18th cent.).
Domesticos and composer......................... 187
Cosmo the Madytian. (7-1901). Me
tropolitan of Nichopolis, writer....................187
Cosmo the Melodos. (c. 685-C.750).
Saint. Poet and composer.......................... 187
Cosmo the Xenos (Strange). (7-740).
Composer and music teacher.................... 187
Costopoulos, Constantine. (20th
cent.). Chanter........................................... 200
Costopoulos, Stylianos. (19th-20th
cent ). Chanter............................................200
Costoulis, Constantine. (1940- ).
Chanter and music teacher....................... 200
Costourakis, Constanine. (7-1990).
Chanter.......................................................200
Cotsopoulos, Evangel. (1948- ).
Chanter...................................................... 201
Cotsopoulos, Pericles. (1942- ).
Chanter.......................................................200
Cyprian. (18th cent.). Archimadrite.........  194

Dagounakis, George. (1928 ). Chan
ter............................................................... 254
Dakalakis, John. (1942-). Chanter
and composer.............................................. 91
Dalases, Polychrones. (1933- ).
Chanter and music teacher........................254
Damalides, Photios. (20th cent.).
Chanter........................................................ 91
Damianos, Athanasius. (20th cent ).
Chanter.........................................................91
Damianos the Monk. (8th? cent ).
Hymnographer............................................. 91
Damianos the Vatopedenian. (17th
cent.). Monk-priest and music teacher...... 91
Damianos the Vatopedenian. (18th 
cent.). Chanter, music teacher and
composer......................................................91
Danelatos -  Vaitsis, Nicholas. (20th
cent.). Chanter............................................. 91
Danielides, George. (19th-20th cent.).
Chanter.........................................................92
D anielides, George Tsesmeles.
(1827-1909). Chanter.................................. 92
Danielides, Naum. (1965- ). Chanter...... 92
Danielides, Nicholas. (1915-1965). 
Chanter.........................................................92

Daniel the Chanter (from Tyrnabos).
(7-1789). Chanter and composer.........
Daniel the Xenophontenian. (19th
cent.). Monk and musician....................
Daouli. Masical instrument........ ·..........
Dapharanas, Spyridon. (1766-1845).
Priest and composer.............................
Daphas, George. (20th cent.). Chan
ter..........................................................
Dophas, Panteles. (1944 ). Chanter
and music teacher.................................
Daphekas, Demetrius. (1927- ).
Chanter..................................................
Dopondes, Caesarius. (1714 1784).
Poet and Hymnographer.......................
Darakis, Victor (17th cent.). Hymno
grapher..................................................
Daravanoglou, Churmuzios (Charis).
(1960- ). Chanter..................................
Daravanoglou, Gregory. (1960- ).
Chanter and choirmaster......................
Darlasis, George. (1955 ). Chanter. ... 
Darmoyannis, John. (1919- ). Chan
ter..........................................................
Daskalakis, Aristides. (1924-1988)
Chanter................... :.............................
Daskalakis, Basil. (1918- ). Chanter. . 
Daskalakis, Demetrius. (1929- ).
Chanter - Priest....................................
Daskalakis, George. (1946 - ) . Chan
ter..........................................................
Daskalakis, Nicholas. (20th cent.). 
Chanter, music teacher and composer. 
Daskaloudis (19th cent.). Music tea
cher.......................................................
Daskaloudis, Kyriazis. (1940- ).
Chanter and music teacher...................
Daskaloudis, Sotirios. (19th cent.).
Chanter..................................................
David Raedestenos. (14th cent.).
Composer..............................................
Deacon. Lower rank in Priesihood.......
Deaconess. A woman in church's
service during the first Cristian time......
Decadyos, lustine. (1520-7). Compo
ser..........................................................
Decalogue. A part of the Exodus (Old
Testament).............................................
Defi (tampourine). Musical instru
ment.......................................................

.. 92
255

.. 94 

.. 94 

.. 94

256 

.. 92 

.. 93 

255

255 
.. 93

.. 93

.. 93 

.. 93

.. 93

.. 93

. 93

. 94

.. 94

.. 94

. 94 

. 99

. 99

. 95

. 95

256

.. 92



Deisis. Prayer, wish.............................
Deleres, Peter. (20th cent.). Chanter. . 
Delis, Demetrius. (1939 - ). Chanter
and music teacher.................................
Delis, Nicholas. (1947-). Chanter.......
Delichas, George. (1933-). Chanter.... 
Delioglou, Seraphim. (20th cent.).
Chanter..................................................
D e m e tra ko p o u lo s , D em e triu s .
(1927-)· Chanter and music teacher.....
Demetrakopoulos, Dem etrius P. 
(1951-). Chanter, and music teacher....
Demetria. Festival................................
Demetriades, Constantine. (19th-
20th cent.). Chanter..............................
Demetriades, Theodore. (19th-20th
cent.). Chanter.......................................
Demetrius Byzantios. (19th cent ).
Chanter and music teacher...................
Demetrius Phokaeus. (19th-20th
cent.). Chanter.......................................
Demetrius Raedestenos (14th cent ).
Composer-Maistor.................................
Demetrius the Priest. (1796-1884).
Musician................................................
Demotic (like) Style. A method of
chanter's art............................ ..............
Demutsantos-Vangelatos, George.
(19th-20th cent.). Chanter....................
Dendrolivanos, Demetrius. (19th-
20th cent.). Chanter..............................
Dermousis, Panayotis. (1949- ).
Chanter..................................................
Desis (binding). A word from the
byzantine music terminology.................
Despot. God. In spoken language, the
Bishop, the Prelate................................
Destructions (fthorae). A word from 
the byzantine music terminology. 
Deuteronomy. A book of the Old
Testament..............................................
Devreles, Asterius. (1933-). Chanter,
music teacher and composer................
Diadyo (through two). A word from
the byzantine music terminology..........
Diaepta (through seven). A word 
from the byzantine music terminology. . 
Diaexi (through six). A word from the
byzantine music terminology................
Diamandas, Nicholas. (20th cent).
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95 Chanter................................................... .... 99
95 Diamandis, Theodosius. (1945- ). 

Chanter................................................... .... 99
95 Diamandopouios, Panayotis. (1926 -).
95 Chanter and music teacher..................... .... 99
95

95

Dia octo (through eight). A word from 
the byzantine music terminology (dia
pason)..................................................... . 99
Diapente (through five). A word from

96 the byzantine music terminology.............
Diargon. A word from the byzantine

.... 99

96 music terminology.................................... . 100
96 Diatessaron (through four). A word 

from the byzantine music terminology.... . 100
97 Diatrion (though three). A word from 

the byzantine music terminology............. .. 100
97 Dichoron. A kind of chant......................

Didymos the Alexadrine (Blind).
. 102

97 (313-395/399). Writer............................. . 100
Diesis (sharp). Musical term................. . 100

97 Digalakis, Eieutherius. (1933- ). 
Chanter.................................................... . 100

97 Digorgon. A word from the byzantine 
music terminology.................................... . 100

97 Dimopoulos, Pericles. (20th cent.). 
Chanter.................................................... .... 97

97 Dimou, Christ. (7-1989). Chanter......... .... 98
Diodia. A kind of hymn.......................... . 102

95 Diodoros the Antiochian. (310/330-c. 
392). Composer, writer and interpreter

95 of the Holy Scriptures.............................. . 101
Dionysius. (20th cent.). Musicologist..... .. 101

95 Dionysius (Bairaktaris), Metropoli
tan of Chios. (1934 - ). Defender of

95 byzantine music.......................................
Dionysius Latas the Old. (1835-

. 101

96 1894). Bishop of Zakynthos and musi-
cian.......................................................... . 101
Dionysius, Metropolitan of Serbia 
and Cozani. (1912-). Writer.................. „ 101

96 Dionysius the Areopagite. (1st cent ). 
Saint. The first bishop of Athens.

94 Hymnographer.........................................
Dionysius Trapezuntios. (18th cent.).

. 101

98 Archbishop of Chaldaea and hymno
grapher.................................................... .. 101

99 Dipodia (two feet). A word from the 
byzantine music terminology................... . 102

98 Diptychon (two creases). A leaflet 
used by the priest...................................... 102



477

Dirokaltsis, Ulysses. (1907- ). Chan
ter..............................................................
Discordant. Musical term........................
Disdiapason. Twice through all. A 
word from the byzantine music termi
nology.......................................................
Disimon (two signs). A word from the
byzantine music terminology....................
Djanatos, Dionysius. (20th cent.).
Chanter.....................................................
Djanidakis, Emmanuel. (1944- ).
Chanter.....................................................
Djelas, Evangel. (20th cent ). Chanter
and music teacher....................................
Djimas, Demetrius. (1945- ). Chanter. ... 
Djinevrakis, Charalampos. (1963- ).
Chanter and music teacher......................
Djoulatos, John. (1762- ?). Doctor and
writer.........................................................
Dodecatimorian. A word from the
byzantine music terminology....................
Dodos, Demetrius. (20th cent ). Chan
ter and music teacher...............................
Dogma......................................................
Dogmatics. A sector of Theology............
Doikas, John. (1949- ). Chanter.............
Dokianos, Demetrius. (14th cent ).
Domesticos and composer.......................
Domeneginis, Francis. (1809-1874).
Composer and music teacher..................
Domenicus, Menas. (19th cent.).
Musician...................................................
Domesticos. Chanter or Reader.............
Dominant notes. Musical term................
Dontsios, Stephen. (1934- ). Chanter
and writer.................................................
Dorotheus Agiotaphites (belonging 
to the Holy Sepulchre). (? - 1858).
Musician....................................................
Dositheos, Patriarch of Jerosolyma.
(1641-1707). Writer..................................
Dositheos the Monk. (7-1991). Chan
ter and musician.......................................
Dotted note. Musical term.......................
Double (Depli). A word from the
byzantine music terminology....................
Douvalopoulos, George. (20th cent ).
Chanter.....................................................
Doxa Patri.. Hymn....................................
Doxastarion. A book which contains

256
283

102

102

380

380

380
380

380

381

106

256
102
103
103

103

103

103 
103 

.. 95

103

106

104

104
284

102

104
103

hymns......................................................... 103
Doxasticon. Hymn....................................104
Doxology. Service......................................104
Dragumis, Mark. (1934- ). Musicolo
gist..............................................................105
Drakopoulos, Basil. (19th-20th cent.).
Composer................................................... 105
Drakopoulos, Basos. (20th cent.).
Chanter................................. ·...................  105
Drakopoulos, C onstntine . (20th
cent.). Chanter and musician..................... 105
Drakopoulos, Constantine. (20th
cent.). Chanter............................................105
Drakopoulos, Gerasimus. (1908
1982). Chanter and music teacher...........105
Drakopoulos, Spyridon. (20th cent ).
Musician..................................................... 105
D rakopoulos-Loupos, N icholas.
(19th cent.). Reader and musician........... 105
Dranias, Elias. (1939- ). Chanter,
music teacher and writer............................105
Ducas, Constantine. (20th cent.).
Chanter and music teacher........................104
Ducas, John. (20th cent.). Chanter.........104
Ducas, John Sgouropoulos. (15th
cent.). Domesticos. ...'..................................104
Ducas, Leonides. (1970- ). Chanter...... 104
Ducas, Stratis. (1895-1983). Writer....... 105
Dynamis (Power). Psalm........................  106
Dysikon. A musical work with a 
character of western music......................  106

Easter week. The week between
Easter and Thomas's Sunday...................... 99
Ecclesiarchis (Chaplain). An old
dignity in Church........................................ 109
Ecclesiastis. A Book of the Old
Testament...................................................109
Ecmeles. The part of music which is
imposible to be sung................................ 110
Ecrythmus (Irregular). Unrhythmical..... 110
Ectemorion. Musical term................  110
Ectonos. Out of tone. Disordant.............. 111
Efraim Carias. (9th cent.). Composer..... 123
Efraim Syros. (306-375). Saint. Hym-
nographer................................................... 123
Efraim the Athenian. (18th cent.). 
Patriarch of Constantinople. - Hymno-
grapher....................................................... 123
Eirenika (Peasful). Prayers.....................  108
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Eirmologikon (or Heirmologikon). A
kind of Chant.................................. 108
Eirmologion (or Heirmologion). The
book which contains Eirmologika.*..........108
Eirmos (or Heirmos). Hymn...................  109
Eiafron (ligh t). A sign from the
byzantine music writing............................111
Eiafron (light continue). A sign from
the byzantine music writing..................... 111
Elegy. An Ode.........................................  111
Eleutheriades, Euthymius. (20th
cent.). Priest, theologian and writer......... 111
Elevation. A word from the byzantine
music terminology.....................................114
Eliades, Constantine. (1928- ). Theo
logian, chanter and composer..................  131
Eliades, Constantine. (1934-). Chan
ter................................................................132
Eliades, Miltiades. (1938 - ). Chanter
and music teacher....................................132
Eliades, Sabbas. (1955 - ). Chanter...... 132
Elias, Bishop of Crete. (8th cent.).
Hymnographer............................................132
Elosites, George. (20th cent ). Chan
ter and music teacher.................................112
Em m anuelides, Basil. (1932- ).
Chanter.......................................................112
Em m anuelides, John. (1937- ).
Chanter.................  112
Emphasis. Accentuation*..........................112
Endernides, Vladimir. (20th cent.).
Chanter.......................................................113
Endophone (interior voice). A word
from the byzantine music terminology..... 113
Engaged note. A word from the
byzantine music terminology..................... 303
Enneasimon (nine signs). A word
from the byzantine music terminology..... 113
Enotiades, Chrysostomos. (1910- ).
Chanter.......................................................113
Eortodromion. A book used in church. ... 115
Ephymnion. A song after a hymn...........123
Epigram. A short elegy............................. 115
Epinikios Hymn. Victorious Hymn..........116
Epiphanius, Bishop of Cyprus. (315
401). Saint. Writer...................................... 118
Epistles. Books of the New Testament....116
Epitetartos tone. A word from the
byzantine music terminology......................117
Epi to oxy (to high). A word from the

byzantine music terminology......................117
Epi to vary (to low). A word from the
byzantine music terminology....................117
Epitritos. A word from the music
terminology of Ancient Hellenes.............. 117
Eptasimon (Seven Signs). A word
from the byzantine music terminology.....  118
Equality. A word from the byzantine
music terminology.....................................  115
Equality's sign. A sign from the
byzantine music writing..............................115
Ersotelos, Theologos. (1945- ).
Chanter and music teacher...................... 118
Ertsos, Antony. (20th cent.). Chanter..... 119
Ertsos, Spyros. (1937-). Chanter and
choirmaster...............................................  119
Esther. A Book of the Old Testament.....  119
Eteron (or conjuction). A word from
the byzantine music terminology................119
Euagrios the Scholastic, (c. 535
600). Writer............................................... 120
Eulogitaria. Hymns.................................. 120
European Art Center. Society. Foun
der: Evangelos Andreou, poet....................121
Eusebius, Bishop of Caesaria. (261-
c. 339). Hymnographer and writer...........121
Eusebius Emesis, (c. 295-c. 359).
Bishop of Emesi. Interpreter of the
Holy Bible.................................................. 121
Eustathiou, Costas. (20 cent ). Chan
ter and musician................................ ....... 122
Eustathius, Archbishop of Thessalo
niki. (18th cent.). Writer.............................122
Eustratiades, Basil. (? - 1983). Chan
ter..... ..............................   122
Euthymiades, Constantine. (1930 - ),
Chanter and music writer.........................120
Euthymiades, Stephen. (1932- ).
Chanter......................   120
Evangel (Galanis),Metropolitan of
Pergi. (20th cent.). Composer.................  120
Evangelides, Christ. (1910-1990).
Chanter and music teacher......................  119
Evangelinides, Evangel. (20th cent.).
Chanter and music teacher......................  120
Evening Hymn or Psalm. Hymn of the
Vespers.......................................,.............116
Exaposteilaria. Hymns..............................114
Exapsalmos (six psalms). Morning 
psalms (Matins).......................................... 114
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Exasimon (six signs). A word from the
byzantine music terminology....................  114
Exclamation. Musical chant....................  118
Exlamation melodious An exclama
tion in byzantine music.............................118
Exodus. The second Book of the Old
Testanent....................................................114
Explanation. The analytical writing of
old chants......................................   114
Expression. The manner with which is
expessed a musical sound....................... 111
Extensive prayer. A great prayer........... 110
Extent of music. Musical extent............. 110
Extent of Sound. Melodious extent.........110
Exterior music. Byzantine music used 
out of church.............................................114

Fame. Hymn.........................................
Farasoglou, Seraphim. (1938- ).
Chanter - Priest, and choirmaster........
Farlekas, Emmanuel. (1959 - ). Music
teacher and hymnographer..................
Fathers of the Church........................
Favius Marius Victorinos. (4th cent ). 
Bishop of Padova and hymnographer.. 
Feast. A ceremony dedicated to the 
memory of an important, specially
religious, event......................................
Feastive Cycles. All the festes or 
services which are repeated at regular
intervals.................................................
Feronas, Athanasius. (20th cent).
Chanter.................................................
Filtieth Psalm, the. The most known
psalm.....................................................
Firfires, Dionysius. (1912 1990).
Monk, Hymnographer...........................
Fisekis, Alexander. (20th cent.).
Chanter.................................................
Flanges, Constantine. (16th? cent.).
Priest and composer.............................
Flat. Musical term.................................
Flat-sharp. A word from the byzantine
music terminology.................................
Floropoulos, Charalampos. (?-1883)
Composer..............................................
Flute. Musical instrument.....................
Folk song.............................................
Fond of music.....................................
Foot. A word from the byzantine music

402

401

401
285

401 

115

114

402 

290 

405

405

450
398

398

406 
405 
.. 97 
405

terminology............................................
Fortios, Alexander. (16th cent ). Com
poser.....................................................
Fortomas, Paul. (20th cent.). Chanter
and choirmaster....................................
Foundas, Panayotis. (20th cent).
Chanter..................................................
Foundation of Byzantine Musicol
ogy........................................................
Foundoulakes, John. (1943- ). Chan
ter..........................................................
Fournarakes, Emmanuel. (1943- ).
Chanter.................................................
Fraction. A sign from the byzantine
music writing.........................................
Fraggoules, Elias. (1929- ). Chanter.. 
Frandjetis, George. (20th cent.).
Chanter. ................................................
Frangakos, Joel. (1949- ). Archiman
drite. Hymnographer.............................
Franganastases, John. (1929- ). 
Chanter, choirmaster and music tea
cher.......................................................
Fangeskides, Paul. (1890-1957).
Chanter and music teacher...................
Frangias, Basil. (1940- ). Chanter......
Funeral lamentation. The Service of
the Good Friday....................................
Funeral Service...................................

406

406

406

147

406

406

180
406

407

406

407

407
407

.116
248

300

Gabrielaskou, Michael, (19th-20th
cent.) Chanter.............................................. 71
Gabrielides, Charalampos. (1874
1948). Chanter and music teracher.............71
Gabrielides, Demetrius. (1900-1959).
Chanter - Priest, and music teacher............71
Gabrielides, George. (1897-1956).
Chanter........................................................ 71
Gabrielides, Pericles. (19th cent.)
Music teacher...............................................71
Gabriel the Monk-priest. (14th - 15th
cent.) Hymnographer................................... 71
Gaetanakis, Theodore. (20th cent ).
Chanter.........................................................72
Gaetanes, C ristine. (20th cent.).
Chanter.........................................................72
Gaetanides, Constantine. (1900 -).
Chanter and music teacher..........................72
Gaeus. (2nd cent.). Jurisconsult in 
Roman..........................................................72



Galanis, Anastasius. (20th cent).
Chanter..................................................
Galanis, Demetrius. (20th cent.).
Chanter..................................................
Galiatsos, John. (1932 - ). Chanter.....
Galiotos, Constantine. (1940 - ).
Chanter and music teacher...................
Garagounis, Demetrius. (1952 - ).
Priest and music teacher.......................
Gardelis, Nicholas. (1900 - 1987).
Chanter and music teacher...................
Gavalas, Charalampos. (1934 - ).
Chanter and music teacher...................
Gavalas, Christ. (1940 - ). Chanter.....
Gavoudis, Panayotis. (20th cent.).
Chanter...................................................
Geladaris, George. (? - 1972). Chan
ter and composer.................................. .
Gemelos, Demetrius. (? - 1953).
Chanter..................................................
Genesis. A Book of the Old Testament. 
Gennadius II -  George Scholarios. 
(1400 - 1472). Patriarch of Constanti
nople - Writer........................................
Gennadius the Monk. (c. 1790 -
1869). Chanter and composer..............
Genus. Musical term. (A family of
modes)..................................................
Genus chrom atic. Subdivision of
Genus....................................................
Genus diatonic. Subdivision of Genus. 
Genus harmonious. Subdivision of
Genus....................................................
Geomelos, Demetrius. (1951 - ).
Priest and music teacher......................
Georgakakos, Agathangelos. (20th
cent.). Musician.....................................
Georgakopoulos, Spyros. (1927 - ).
Chanter and music teacher...................
Georgakopoulos, Takis. (20th cent.).
Chanter..................................................
Georgantides, George. (19th cent ).
Music teacher........................................
Georgantides, Photis. (19th - 20th
cent.). Chanter.......................................
George, Archbishop of Amastris.
(19th cent.). Composer.........................
George, Archbishop of Nicomedea.
(19th cent.). Hymnographer..................
George Lesvios. (19th cent.). Music

480

teacher and theorist of music................
72 George Orphanides. (? - 1991).

Metropolitan of Carpathos and Casos. .. 
72 George Raedestenos 1st. (17th
72 cent.). Chanter and composer.............. .

George Raedestenos 2nd. (1833 -
72 1889). Chanter and hymnographer.......

George Sarantaecclesiotis. (1841 -
84 1891). Chanter and composer...............

George the Blind. (? - 1810). Com-
72 poser and music teacher.......................

George the Cretan. (? - 1816).
71 Composer, hymnographer and music
71 teacher..................................................

George the Domesticos. (10th cent.).
84 Composer and hymnographer..............

George the Swineherd. (5th cent).
73 Musician................................................

Georgiades, Basil. (19th - 20th cent.).
73 Chanter..................................................
73 Georgiades, Eleutherius. (1920 - ).

Chanter and music teacher...................
Georgiades, Emmanuel. (19th - 20th

73 cent.). Chanter.......................................
Georgiades, Nicholas. (1919 - ).

73 Chanter..................................................
Georgiades, Stephen. (20th cent.).

73 Chanter..................................................
Georgiades, Theodore. (19th - 20th

74 cent.). Chanter.......................................
74 Georgiades, Theodosios. (1878 -

1962). Chanter, music teacher and
74 choirmaster............................................

Georgiades, Thrasybulus. (1907 -
74 1977). Musicologist...............................

Georgiades, Triantaphyllos. (1870
76 1933). Chanter and composer..............

Georgiou, Athanasius. (19th-20th
76 cent.). Chanter and composer...............

Georgiou, Constants. (1840 - 1922).
77 Priest, music teacher and composer.....

Georgiou, Eutychius. (19th cent.).
77 Chanter and composer..........................

Georgiou, George. (1913 - 1982).
77 Chanter and music teacher...................

Georgiou, Loizos. (20th cent.). Chan-
78 ter..........................................................

Georgiou, Nicholas. (? - 1887).
79 Chanter and composer..........................

Georgiou, Panayotis (Takis). (1913 -

79

79

79

80 

80

78

78

80

77

77

77

78 

78 

78

77

78 

78 

80 

80 

80 

80 

80 

81

79
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1984). Musicologist, composer and
choirmaser...............................................
Georgiou, Peter. (? - 1875). Chanter
and composer..........................................
Georgoulas, George, (between 1885
and 1888 -). Chanter................................
Georgoulopoulos, Dionysius. (1925 - ).
Chanter...................................................
Georgousis, Michael. (1896 - 1973).
Chanter...................................................
Gerasimou, C hristodulos. (20th
cent ). Chanter.........................................
Gerasimus Mikrayannanites. (? -
1992). Monk and Hymnographer............
Gerasimus, Patriarch of Alexandria. 
(18th cent.). Writer and interpreter of
texts of the Bilbe.....................................
Germanes, Elias. (1962 - )  Chanter......
Germanos, Calligas. (1844 - 1896). 
Metropolitan of Athens, founder of
ecclesiastic societies and schools............
Germanos the New Patrae. (17th
cent.). Composer.....................................
Germanos the Confessor. (645 - 
740). Patriarch of Constantinople, wri
ter and poet.............................................
Germanos the Cretan. (? -1760).
Monk.................................... ..................
Germanos the New. (13th cent.). 
Saint. Patriarch of Constantinople and
hymnographer.........................................
Germanos the Vatopedenian. (1862 -
1932). Monk and writer..........................
Gerondakis, George. (1947 - ).
Chanter and writer..................................
Geropoulos, George. (1877 - 1967).
Chanter and music teacher.....................
Geropoulos, Tryphon. (1914 - ).
Chanter and composer...........................
Geroyannis, Theocharis. (19th - 20th
cent.). Chanter........................................
Gestures. A word from the byzantine
music terminology................... ,...............
Giales, Stephen. (20th cent.). Chanter. . 
Giannoukakis, Nikos (1969-), Chanter,
choirmaster and music teacher..............
Gidjis, Thrasybulus. (20th cent.).
Chanter..................................................
Giusmas, Stylianos. (? -1983). Chan
ter. .................... ....................................
Glavas, Demetrious. (14th cent). 
Musician.................................................

81

81

81

81

81

75

.74

. 74

.75

. 75 

. 75

. 75 

. 75

. 75 

.75 

. 76 

. 76 

. 76 

.76

419
.. 84

.83

.. 85 

.. 84 

.. 85

Glavas, Manuel. (14th - 15th cent.). 
Musician.................................................... ... 85
Glavas, Philip. (14th cent ). Musician. ...... 85
Glavas, Theodore. (14th cent.). Musi
cian........................................................... ... 85
Glykas, Christopher, (c. 1858 - ?) 
Chanter..................................................... ... 85
Glykas, John. (c. 1860 - ?) Writer......... ... 85
Gorgon (quick). A word from the 
byzantine music terminology.................... ... 86
Gospel. A book of the Orthodox 
Church...................................................... . 119
Gospels. Four Books of the New 
Testament................................................. . 120
G oulie lm akis, Em m anuel. (20th 
cent.). Chanter.......................................... ... 86
Gounaris. Basil. (1914 - ). Chanter, 
composer and hagiorgapher.................... ... 86
Gounaropoulos, Anastasius. (1938 - ). 
Chanter and music teacher...................... ... 86
Gouryotis, Themistokles. (1929 - ). 
Chanter..................................................... ... 86
Goutses, Dionysius. (20th cent.). 
Chanter......................................................... 86
Graduaded. A word from the byzan
tine music terminology............................. . 181
Grammenos, Eustathius. (1970 - ). 
Chanter......................................................... 87
Gregoriades, C onstantina. (20th 
cent.). Music teacher.................................... 87
Gregoriades, Costas. (20th cent.). 
Chanter.................................................... .... 87
G regoriades, Dem etrious. (20th 
cent.). Chanter......................................... .... 87
Gregoriades, John. (20th cent.). 
Chanter.................................................... .... 87
Gregoriades, Nicholas. (20th cent.). 
Chanter.................................................... .... 87
Gregoriades, Stavrakis. (1806 - 
1871). Chanter........................................ .... 87
Gregorian Chant. The music of the 
Catholic (Roman) Church........................ .... 87
Gregory Chios. (1780 - ?). Diacon, 
musician and chanter.............................. .... 89
Gregory Miraculous. (213 - 270). 
Saint. Bishop of Neocaesaria.................. .... 88
Gregory Nazianzenos. (c. 330 - 389). 
Saint. Writer............................................. ... 88
Gregory Nyssis. (336-394). Saint. 
Writer. ..................................................... ... 88



Gregory Palamas. (1293-1359). Saint.
Writer.....................................................
Gregory Sinaites. (? - 1310). Monk
and hymnographer................................
Gregory the Great. (6th cent.). Saint of 
the Catholic (Roman) Church. Pope.
The creator of the Gregorian ChanL.....
Grendjelos, Paul. (1951 -) . Chanter.. 
Gridjanis, Panayotis. (1835 - 1896).
Chanter, writer and composer..............
Guitar. Musical instrument...................

Hagiasmatarion. A Book of the Ortho
dox Church............................................
Hagiasmos (Blessed of water). Re
ligious cermony.....................................
Hagiography, Byzantine. Style of the
art of painting........................................
Harmonious. With harmonic thythm....
Harp. Musical instrument......................
Hauls. Alterations. Musical term...........
Headed voice. Falsetto. ......................
Hearing. Musical term..........................
Hellenic Musical Society "John Da-
maskene".............................................
Hellenic Musical Society of Con
stantinople...........................................
Hemichronio. Half time. Musical time.. 
Hemifi (Half +  fi). A word from the
byzantine muisc terminology................
Hemifthoron. A word from the byzan
tine music terminology..........................
Hemigorgon. A word from the byzan
tine music terminology..........................
Hemiolion. (Half + all). A word from
the byzantine music terminology..........
Hermeias. (Between 2nd and 3rd
cent.). Writer.........................................
Hermit. Ascetic.....................................
Hermitism. Ascetic life.........................
High note.............................................
Hippolytus the Holy Martyr. (2nd cent 
- 220). Saint. Hymnographer and
writer.....................................................
Hoek, John van der. (20th cent.).
Chanter and composer.........................
Holy Bible. The Authentic Book of the
Orthodox Cristian Church.....................
Holy Eucharist (or Holy Communion) 
A Mystery of the Christian Church.......

482

89

89

. 88 

. 87

. 85 
179

,. 26

.. 27

.. 27 
112 

.. 48 
112 
178 

.. 32

342

342
133

133

133

132

133

118
118
118
263

Holy unction. A Mystery of the Ortho
dox Church............................................
Homophony. Equal notes. Musical
term.......................................................
Homotony. The same with homo
phony*...................................................
Hooked writing. The music writing of
Damaskene...........................................
Horologion. A book of the Orthodox
Church..................................................
Hosanna. Exclamation.........................
Hours. Services...................................
Hum. A word from the byzantine music
terminology............................................
Hydraulus. Musical instrument............
Hymn....................................................
Hymnodie. Hymn. Lyric poem.............
Hymnodos. The composer of hymns...
Hymn of Thanks. Hymn......................
Hymnography......................................
Hymnologion. A book which contains
hymns....................................................
Hymnology...........................................
Hymns against heresies.....................
Hypakoi (Obedience). Hymn..............
Hypati (Heavy). A word from the
byzantine music terminology................
Hyphantes, Constantine. (1931 - ).
Chanter............. ....................................
Hyphantes, Spyros. (20th cent).
Chanter and music teacher..................
Hyphen. A sing from the byzantine
music writing.........................................
Hypophony. A method of the chanter s 
a rt.........................................................

122

262

261

.. 28

458
458
458

.. 63 
395
395
396 
396 
122
395

396 
396 
396
396

397

398 

398 

398 

397
Hyporroi. A sign from the byzantine
music writing.............................................397
Hypovolaeon Tetrachord. A word
from the byzantine music terminology..... 397
Hypsili (H igh). A sign from the 
byzantine music writing............................ 399

Ichimata (Sounds). A word from the
150 byzantine music terminology....................  133

Idiomelon. A kind of hymn...................... 146
420 Idiophones. Musical instruments.............  146

Igglessis, John. (1930 - ). Chanter........146
. 26 Ignatius, Patriarch of Constantino

ple. (799-877). Saint. Composer and 
122 hymnographer...........................................  146
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Ignatius, Theophoros. (1st - 2nd
cent). Saint. Hymnographer...................... 146
Marion the Xenophontenian. (1877 -
1940). Monk and hymnographer............... 150
Marios, Bishop of Piktavo. (c. 315 -
367). Saint. Writer and composer.............. 149
Indictos. A date (the 1st of Septemper)
in the Cristian Church................................ 150
Instruments (musical) of Byzantine
era........................................,................... 263
Intens. A word from the byzantine
music terminology...................................... 113
Intensity. Quality of sound.
Intervals. Interval is the space be
tween two notes.........................................100
Ireneus, Bishop of Lugduno (Lyon).
(140-202). Saint. Writer..............................108
Isaiah Servos. (2nd half of 15th cent.).
Monk and composer.................................. 133
Isidore Pelusiotes. (360 - 435). Writer
and composer...........................................150
Ison (equal). A word from the byzan
tine music terminology................................151
Isotonia. Musical term.............................  151
Jacob, Bishop of Edessa. (7th - 8th
cent.). Composer......................................  145
Jacob Naupliotis. (1864 - 1942).
Chanter.......................................................145
Jacob Neasketiotis. (19th cent.).
Monk, hymnographer and composer.......145
Jacob the Peloponnesian. (1740 - 
1801). Chanter, composer and hymno
grapher....................................................... 146
Jacobou, Loukis. (19th cent.). Monk,
hymnographer and composer..................  146
Jakovlevits, Andrew. (1940 - ) Theo
logian and writer.......................................... 82
Jejekiel the Monk-priest. (19th cent ).
Music teacher............................................. 147
Jerakides, Achilleas. (20th cent).
Chanter.......................................................147
Jeremias II Tranos. (1535 - 1595).
Patriarch of Constasntinople...................... 148
Jeremias, Metropolitan of Chalce-
don. (15th cent.). Hymnographer.............. 148
Jerom Makarios. (c. 347 -419 or 420).
Writer, interpreter of the Bible (in latin). ... 148 
Jerom the Simonopetrian. (1871 -
1957). Hymnographer..............................  149
Jerom the Singer (16th cent.). Com

poser and hymnographer.
Jerotheos, Bishop of Athens. (1st
cent.). Saint. Hymnographer.................
Jerotheos Koukouzelis. (17th cent.).
Monk and musician...............................
Joachim Charsianites. (15th cent.).
Monk and composer.............................
Joachim III. Patriarch of Constantino
ple.........................................................
Joachim Panayotis. (1951 - ) Chanter
- Priest, and music teacher...................
Joachim the Phodean. (18th cent.).
Monk and composer.............................
Joannides, Adamandius. (? - 1886).
Music teacher........................................
Joannides, Apeliis. (20th cent ).
Chanter.................................................
Joannides, Kyriakos. (20th cent.).
Chanter.................................................
Joannides, Demetrius. (1940 - ) 
Chanter, music teacher, writer and
composer............ ..................................
Joannides, Demetrius (Takis). (19th
- 20th cent.). Chanter........................... .
Joannides, Emmanuel. (19th cent.).
Musician................................................ .
Joannides, Nicholas. (1839 - 1883).
Chanter and composer..........................
Joannides, Panteles. (1904 - ).
Chanter and music teacher....................
Joannides, Theocharis. (1874 -
1961). Chanter and music teacher........
Joannikios the Vatopedenian. (18th 
cent.). Monk, composer and music
teacher...................................................
Joannou, Kyriakos. (19th - 20th
cent.). Music teacher.............................
Job. A Book of the New Testament.....
John Byzantios. (? - 1866). Chanter 
and composer.
John Chrysostom os (w ith gold 
mounth). (343-407). Saint. Patriarch 
of Constantinople, orator, writer and 
hymnographer.
John Damaskene. (676-756). Saint. 
One of the greatest hymnographers of
the Orthodox Church.............................
John Dysikos Glykeotis. (c. 1260/70
- c. 1340/50) Composer.......................
John Euchaiton. (11th cent.). Poet,

148

148

151

151

151

151

154

154

155

155

155

155

155

155

155

155

155
156

149

152

152
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hymnographer and composer.................... 153
John Glykys. (19th cent.). Hymnogra
pher and composer.................. ).............. 152
John Plousladenos. (10th cent.).
Composer and writer................................153
John Lindios (from Lindos). (? - 
1795). Writer. 153
John the Evangelist. (1st cent ). His 
writings include the 4th Gospel and the
Apocalypse................................................153
John the Scholastic. (6th cent.). 
Patriarch of Constantinople - hymno
grapher. 154
John Trapezuntios (from Trapezun- 
ta). (18th cent.). Chanter and compo
ser.............................................................  154
John the Xenophontenian. (19th
cent.). Chanter............................................153
Josephides, Nicholas. (20th cent).
Chanter - Priest, and writer..................... 156
Joseph the Hymnographer. (806 -
886). Saint.................................................. 156
Joseph the Kykkotis. (19th cent.).
Monk. Archimandrite ................................ 156
Joseph the Vatopedenian. (18th 
cent.). Monk, composer and music
teacher........................................................156
Jovaniskos M oldovlachos. (19th
cent.). Music teacher.................................  84
Jovaskos Vlachos. (13th cent.). Com
poser.......................................................... 84
Judges. A Book of the Old Testament....  193
Judith. A Book of the Old Testament...... 150
Justinian the Great. (6th cent.). Em
peror of Byzantium - hymnographer........180
Justin the Philosopher. (110 - 167).
Saint. Hymnographer and writer................150
Justin the Simonopetrian. (20th 
cent.). Monk and searcher......................... 150

Kabadas, John. (? - 1899) Chanter,
composer and music teacher.....................157
Kabasilas,Nikephorus (Nicholas). (?
- 1391). Archbishop of Thessaloniki
and writer................................................. 157
Kabbadas, Theodore. (1951 - ).
Chanter.......................................................157
Kadjakis, Michael. (20th cent.). Chan
ter................................................................172
Kaffes, Demerius. (1910 - )  Priest and

music teacher...........................................  175
Kafidas, Demetrious. (1937 - ) Chan
ter.............................................................. 175
Kairis, Aristides. (20th cent.). Chan
ter...................................... 158
Kakaris, Panteles. (1956 - ). Chanter. ... 158 
Kaklios, Demetrius. (18th cent.). Mu
sician......................................................... 158
Kaknakas. (18th cent.). Music teacher
and composer...........................................  158
Kakoulides, George. (1933 - ).
Chanter, choirmaster and writer................ 158
Kakoulides Nicholas. (1919 - 1980).
Chanter, musicologist and choirmaster.... 159
Kalagannis, Gregory. (? - 1870).
Priest and music teacher.......................... 159
Kalampakas, Constantine. (20th
cent.). Chanter..........................................  159
Kalampokas, Constantine. (1924 - ).
Chanter and music teacher......................  159
Kalampokas, Nicholas. (1945 - ).
Chanter.......................................................159
Kallinikos (Karousos), Metropolitan 
of Piraeus. (1926 - ). Founder of a
school of byzantine music. Writer............  160
Kallinikos, Theodulos. (20th cent.).
Chanter, composer and music teacher.... 159
Kalliondjis, Panayotis. (19th - 20th
cent.). Chanter. ........................................160
Kallistos, Nicephorus. (14th cent).
Composer.................................................  160
Kalogeras, Basil. (20th cent.). Musi
cian...........................................................  160
Kalogeras, Makarius. (1688 - 1737)
Priest, writer and founder of "Patmias"....  160
kalogeropoulos, Basil. (1953 - ).
Chanter.......................................................160
Kalomoiris, Manolis. (1883 - 1962).
Composer, music teacher and writer.......  160
Kalopaedakis, George. (1919 - ).
Chanter.....................................................  161
kalphayannis, Constanine. (19th
cent.). Chanter and music teacher...........  161
Kalyviotis, Basil. (1890 /95 - c. 1986).
Chanter.....................................................  161
Kamarados, Basil. (20th cent.). Music
teacher........................................................161
Kamarados, Neieus. (? - 1922).
Composer, chanter and music teacher.... 162
Kambouris, Nic. (20th cent.). Chanter....  162
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Kambysis, George. (20th cent.). 
Chanter.................................................... . 162

Karagiorgas, George. (1930 - ). 
Chanter.................................................... . 166

Kameniatis, John. (10th cent ). Priest, 
writer and hymnographer........................ . 162

Karagiorg is, Constantine. (20th 
cent.). Chanter......................................... . 166

Kamiles, Andrew. (19th - 20th cent.). 
Chanter.................................................... . 162

Karagounis, Constantine. (1965 - ). 
Chanter.................................................... . 166

Kampanides, Panayotis. (20th cent.). 
Chanter and music teacher..................... . 162

Karaites, George. (? - 1990). Chanter 
and music teacher................................... . 166

Kanakakis, Nicholas. (19th - 20th 
cent.). Chanter......................................... . 162

Karakasides, John. (1955 - ). Chan
ter............................................................. . 166

Kanaris, Antony. (19th cent.). Music 
teacher..................................................... . 162

Karakatsanis, John. (? - 1920). 
Chanter.................................................... . 166

Kaneilis, Athanasius. (1930 - ). 
Chanter.................................................... . 162

Karakousies, John. (19th cent.). 
Chanter.................................................... . 166

Kaneilis, Stavros. (20th cent.). Musi
cian.......................................................... . 162

Karailes, Zacharias. (? - 1887). 
Chanter and composer............................ . 166

Kanellides, Gerasimus. (1853 - 
1880). Diacon, chanter, composer and 
music teacher.......................................... . 162

Karamanes, Athanasius. (1911 - ). 
Chanter, music teacher, composer and 
theorist of music...................................... . 166

Kanetlopoulos, Nicholas. (1925 - 
1989). Chanter........................................ . 163

Karamanes, George. (1938 -). Chan
ter and music teacher.............................. . 167

Kantonis, Antony P. (20th cent.). 
Chanter.................................................... . 163

Karamanos, Aristomenes. (1926 - ). 
Chanter and music teacher..................... . 167

Kaparos, Demetrius. (20th cent.). 
Chanter.................................................... . 164

Karapanagos, Demetrius. (1935 - ). 
Chanter.................................................... .. 168

Kaparos, Theophanes. (20th cent ). 
Chanter.................................................... .. 164

Karapostolis, Apostel. (20th cent.). 
Chanter................................................... ... 168

Kaplanis, Paraschos -  Demetrius.
(1936 - ). Chanter and music teacher.... .. 164

Karas, Simon (1905 - ). Musicologist 
and writer................................................ .. 168

Kapodistrias, George. (1924 - ). 
Chanter................................................... .. 164

Karavidas, Nicholas. (1934 -). Chan
ter, music teacher and composer........... .. 165

Kappes, Constantine. (1842 - 1917). 
Chanter................................................... .. 165

Karavites, Photios. (20th cent.). 
Chanter................................................... .. 165

Kappes, George. (1903 - 1981). 
Chanter and music teacher.................... .. 164

Karayannides, George. (? - 1992). 
Chanter - priest...................................... .. 165

Kappes, John. (1901 - 1943). Chan
ter............................................................ .. 164

Karayannis, Elias. (20th cent.). Chan^ 
ter............................................................ .. 165

Kapsales, Theodore. (20th cent.). 
Chanter and music teacher.................... .. 175

Karayannis, George. (1934 -). Chan
ter, choismaster and music teacher........ .. 165

Kapsaskis -  Makris, Angelica. (1936 
- ). Music teacher................................... .. 175

Kargas, Constasntine. (1909 - ). 
Chanter - priest, composer and music

168Kapsaskis, Spyros. (1909 - 1967). teacher....................................................
Chanter, music teacher and composer..... 175 Kariatles, Philip. (20th cent ). Chanter;.... iby
Karachalides, Christ. (20th cent.). 
Among the founders of 'Society of

Kariophylles, Zapheiris. (1962 - ). 
Chanter................................................... .. 169

Friends of Byzantine Music"................... .. 168 Karouzos, Demetrius. (1955 - ).
Karadjas, John. (1760 - 1845). De- Music teacher and choirmaster.............. .. 169
fender of Letters and Arts....................... .. 168 Karpathakis, George. (1931 - ).
Karadjoyannis, Basil. (1891 - 1970). 
Chanter - priest and music teacher.......

Chanter................................................... .. 169
.. 168 Karras, Basil. (20th cent.). Chanter...... .. 170
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Karreris or Karrer, Paul. (1829 -

Karveles, Anastasius. (1860 - ?).

Karveles, Antony. (1883 - 1963).
Chanter..................................................
Karveles, Christ. (1885 - 1977).
Chanter..................................................
Karykas, Michael. (20th cent.). Chan
ter...........................................................

Kasas, Paul. (15th cent.). Monk,

Kasimates, Menas. (20th cent.). De-

Kasolas, Demetrius. (1875 - 1964).

Kastanes, Charalampos. (1941 - ).
Chanter..................................................
Kastranis, John. (20th cent.). Chanter

Kastrinakis, John. (1962 - ). Chanter

Katakouzinos, Alexander. (1824 - 
1892). Composer, choirmaster and

Katanis, Thomas. (17th - 18th cent.).

Katavasia. A word from the byzantine

Katavasis (descent). A word from the
byzantine music terminology.................
Katavasis's signs. Signs from the

Katergaris, Christ. (1955 - ). Chanter. 
Kateuthynthito (Let be directed).

Katram adakis, Antony. (1897 -

Katsanevakis, Nicholas. (1924 - ).
Chanter..................................................
Katsanikos, George. (19th - 20th

Katsanos, Christ. (1904 - 1978).
Chanter.............. !...................................
Katsaros, Alexis. (1949 - ). Chanter.... 
Katsiamandos, Basil. (20th cent).

Katsifis, Basil. (20th cent.). Chanter..... .. 173
170 Katsigiorgis, Stelios. (1953 -) . Chan

ter............................................................ .. 173
168 Katsioles, Elias. (1936 - ). Chanter 

and music teacher.................................. .. 173
168 Katsivales, Constantine. (1935 - ). 

Chanter................................................... .. 173
168 Katsolas, Eleutherios. (20th cent). 

Chanter............................................... .. 175
170 Katsouias, George. (1947 - ) Music
170 teacher............................................

Katsoulieris, Athanasius. (20th cent.).
.. 174

170 Chanter...................................................
Katoulis, Constantine. (1930-1987).

.. 174

170 Chanter, music teacher and choirmas
ter............................................................ .. 174

170 Katsoulis, Helene. (20th cent.). Chan
ter and music teacher................................ 174

171 Kaukopoulos, Basil. (1961 - ) Chan
ter, choirmaster and music teacher........... 175

171 Kaukopoulos, Panayotis. (1920 - ). 
Chanter and composer.............................. 175

171 Kechayopoulos, Alexander. (20th 
cent.).’Chanter and music teacher............ 178
Kechayopoulos, John. (20th cent.).

172 Chanter................................................... . 178
Keiveles, John. (19th cent ). Chanter. ... . 176

172 Kekeris, John. (1950 - ). Chanter......... . 176
172 Kekragarion. Hymn............

Kekropides, Basil. (20th cent.). Chan
. 176

171 ter.............................................................
Kekropides, Menas. (? - 1988).

. 176

171 Chanter....................................................
Kelados. A word from the byzantine

. 176

171 music terminology.................................... . 176
172 Keltis, Korrades. (1459 - 1508). Ger

man poet.................................................. . 176
172 Kenanoglou, Constantine. (20th
157 cent.). Chanter.........................................

Kentima. A sign from the byzantine
. 177

173 music writing...........................................
Kephallenos, Nicholas. (? - 1896).

. 177

173 Priest and musician.................................
Kerameianakis, Michael. (1927 - ).

. 178

173 Chanter....................................................
Kerameus, Daniel. (18th cent.). Writer

. 177

173 and Professor in "Patmias"...................... . 177
173 Ketipides, John. (1951 - ). Chanter......

Ketsedjis, Photis. (1945 - ). Chanter,
. 177

173 choirmaster and music teacher............... . 177
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Kiassos, Basil. (1958 - ). Chanter........... 179
Kildjanides, Panayotis. (? - 1896).
Chanter, music teacher and writer.............178
Kimonis, Chadjistavrrs. (19th cent ).
Chanter.......................................................179
Kinds and signs of chronical con
ducting...................................................... 448
Kiorpes, Damianos. (1938 - ). Monk,
music teacher............................................. 179
Kiosses, John. (20th cent.). Chanter
and music teacher......................................179
Kioupides, Antony. (20th cent.).
Chanter.......................................................179
K iphiotis, Demetrius. (19th-20th
cent.). Chanter............................................179
Kiphokeris, Cosmas. (1971 - ).
Chanter.......................................................179
Kirikou, Constantine. (19th cent.).
Chanter and music teacher........................178
Kissas, Stamatios. (20th cent.). Chan
ter...........................................;.................  179
Kissonergis, Pelikles. (1833 - 1901).
Chanter and music teacher........................179
Klabbas, Constantine or Glabas.
(1852 - ?) Chanter and music teacher.... 180
Kladas, John. (14th - 15th cent ).
Chanter and composer............................. 180
Kladeutiras, Nicholas. (1843 - ?).
Chanter.....................................................  180
Klamaras, Dionysius. (20th cent ).
Chanter.......................................................180
Klampanistis, Demetrius. (1873 -
1942). Chanter.......................................... 180
Kleopas, Dionysius. (1816 - 1861). 
Professor in the University of Athens
and in "Rizarios'......................................... 180
Kleopas (Thomopoulos), Metropoli
tan of Thessaliotis and Phanario-
phersala. (1913 - ). Musician................... 181
Klonarides, John. (20th cent.). Chan
ter.............................................................. 182
Kloukinas, Andrew. (1936 - ). Chan
ter.............................................................. 182
Klouvidakis, Antony. (1950 -). Music
teacher......................................................  182
Kogakis, Christ. (20th cent.). Chanter
- Priest................................................. ;.... 182
Kogiorgos, Stylianos. (1907 - 1973).
Chanter, hymnographer and composer..... 182
Kokkaliaris, Basil. (20th cent ). Chan

ter and music teacher.................................182
Kokkinos, Evangel. (1935 -). Chanter
and music teacher.................................... 183
Kokkinos, George. (1967 -). Chanter. ... 183 
Kokkinos, Panos. (1885 - 1918).
Chanter.......................................................183
Kolliaros, John. (20th cent.). Defender
of byzantine music......................................183
Kolombos, Alexander. (20th cent).
Priest - Chanter........................................  183
Kolyvas, Evangel. (19th - 20th cent.).
Chanter.....................................................  183
Komasos, John. (20th cent.). Chanter.....  183
Komitsas, Rizos. (1956 - >; Chanter........  183
Kommas, Andrew, (c. 1913 - 1991).
Chanter.....................................................  183
Kommatas, Spyridon. (1884 - 1957).
Chanter, composer and music teacher..... 183
Komoutos, Jacob. (19th cent ). Musi
cian.............................................................184
Kompis, George. (20th cent.). Chan
ter.............................................................. 184
Kompotiates, Demosthenes. (1934 - ).
Chanter and choirmaster..........................  184
Koniales, Nicholas. (? - 1858). Musi
cian.............................................................184
Konidaris, Constantine. (19th - 20th
cent.). Musician......................................... 184
Konidaris, John. (19th cent.). Musi
cian...........................................................  184
Kontakarion. A book which contains
kontakia.*.................................................. 184
Kontakenos, Christ. (20th cent.).
Chanter.......................................................184
Kontakion. Hymn..................................... 184
Kontailonis, Charilaos. (20th cent ).
Chanter.......................................................185
Kontio. Musical instrument......................  185
Kontoglou, Photis. (1886 - 1965).
Painter, hagiographer and writer.............  185
Kontolaemis, Antony. (20th cent).
Music teacher............................................. 185
Kontolaemis, John. (1869 - 1942).
Chanter and music teacher...................... 185
Kontopetris, George. (13th - 14th
cent.). Hymnographer, domesticos........... 185
Kontoyannakopoulos, Michael. (20th
cent.). Chanter..........................................  185
Kopanos, George. (20th cent.). Chan
ter.............................................................. 186
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Kophopoulos, Callistratos. (20th
cent.). Chanter..................................   192
Koras, Demosthenes. (20th cent ).
Musician..................................................... 186
Kordelides, Achilleas. (20th cent).
Chanter - Priest..........................................186
Kordokotos, John. (15th cent.). Priest
and musician.............................................. 186
Kordokotos, Thomas. (15th cent.).
Priest and musician....................................186
Kordorumpas, Demetrius. (1871 -
1951). Chanter and music teacher........... 186
Kotis, Gabriel. (1937 - ). Chanter and
music teacher.............................................200
Kotsapas, Sophocles. (20th cent ).
Chanter and music teacher......................  188
Kottoros, John. (20th cent.). Chanter......  188
Kottoros, John. (20th cent.). Chanter
and music teacher......................................188
Koudellas, John P. (20th cent ).
Chanter.....................................................  188
Koukakis, Demetrius. (? - c. 1976).
Chanter............................. .......................  188
Koukakis, Emmanuel. (20th cent).
Chanter.......................................................189
Kouklakis, Constantine. (? - 1980).
Chanter.......................................................189
Kouklis, John. (1933 - ). Chanter and
theologian................................................... 189
Koukoumas (N icholas), Maistor.
(13th - 14th cent ). Composer..... .·............. 190
Koukouzelis, Gregory. (14th cent.).
Monk and chanter....................................  189
Koukouzelis, loasaph. (18th cent.).
Composer................................................... 189
Koukouzelis, John (Maistor). (c. 1270 
- ?). Saint. Hymnographer and compo
ser.............................................................  189
Koumatos, Gerasimus. (20th cent.).
Chanter...............................................   190
Koumoundouros, Spyridon. (1894 -
1978). Chanter.........................................  190
Kounas, Aristides. (1911 - ). Chanter. ... 192 
Kouphisma. A sign from the byzantine
music writing............................................  192
Kouphodimos, Athanasius. (1938 -).
Chanter and music teacher........................192
Koupitoris, Panayotis. (1821 - 1881).
Musicologist................................................190
Kourbanes, Athanasius. (1900 -

1980). Priest and music teacher................190
Kourilas, Eulogius. (1880 - 1961).
Metropolitan of Corytsa. Writer................  190
Kourlos, Pachomios. (1959 - ). Monk
and music teacher....................................  190
Kourouklares, Charalampos. (20th
cent.). Chanter..........................................  191
Kourtesis, Manuel. (15th? cent.).
Composer................................................... 191
Koutavas, Gerasimakis. (1900 -
1967). Chanter and composer................... 191
Koutoulakis, Gonstantine. (1907
1984). Chanter.......................................... 191
Koutoumbas, Constantine. (1894 -
1983). Chanter and music teacher...........191
Koutsardakis, Demetrius. (1880 -
1952). Chanter and composer................... 191
Koutsardakis, George. (20th cent.).
Chanter.....................................................  191
Koutsimanis, Apostel. (1963 - ).
Chanter and music teacher...................   191
Koutsopoulos, Constantine. (1934 - ).
Music teacher...........................................  191
Koutsoudis, Theodore. (1937 - ).
Chanter....................................................  192
Koutsoyannis, Apostle. (1914 - ).
Chanter and music teacher........................191
Koutsoyannis, George. (1911 -
1989). Chanter - Priest.............................. 191
Kratima or Kratimata. Musical pieces. ... 192 
Kratimatarion. A book which contains
Kratimata.*...............................................  192
Kratimoyporroon. A sign from the
byzantine music writing............................. 192
Kremezis, Emmanouel. (19th - 20th
cent.). Chanter............................................192
Kretikos, Athanasius. (20th cent).
Chanter.......................................................192
Kretikos, Stylianos. (20th cent.). Mu
sic teacher.................................................. 193
Krokides, Emmanouel. (1927 - ). 
Chanter - Priest, composer, writer and
music teacher...........................................  193
Krotopoulos, George. (20th cent).
Chanter.....................................................  193
Kroustales, Apostle. (? - 1840).
Musician.................................................... 193
Ktenas the Domesticos. (9th cent ).
Musician.................................................... 194
Kteniadakis, John. (1929 -). Chanter. ... 194



Kydonakis, Athanasius. (1940 - ).
Chanter.....................................................
Kydoniatis, Nicholas. (20th cent.).
Chanter........................ ............................
Kydonopouios, Panayotis. (1888 -
1979). Chanter.................. .......................
Kyrgios, Demetrius. (20th cent.).
Chanter.....................................................
Kyriakakis, John. (1911 - ). Chanter.....
Kyriakakos, George. (1932 -). Chan
ter, theologian...........................................
Kyriakides, Basil. (20th cent.). Chan
ter.............................................................
Kyriakides, Cleanthes. (19th-20th
cent.). Chanter..........................................
Kyriakides, Emmanouel. (1933 - ).
Chanter............ ........................................
Kyriakides, George. (19th - 20th 
cent.). Chanter, music teacher and
composer..................................................
Kyriakides, John. (20th cent ). Chan
ter..............................................................
Kyriakodromion. A book used in
church.......................................................
Kyriakopouios Christ. (1951 - ). 
Priest. Founder of a School of Buyzan-
tine Music.................................................
Kyriakopouios, Demetrius. (1935 - ).
Chanter, music teacher............................
Kyriakopouios, Nicholas. (1935 - ).
Chanter, music teacher and composer....
Kyriakos, Anastasius. (6th - 7th 
cent.). Patriarch of Constantinople,
melodos....................................................
Kyriakou, Constantine. (19th - 20th
cent.). Chanter..........................................
Kyriakou, Peter. (20th cent ). Chanter....
Kyriazides, Agathangel. (19th cent ).
Musician....................................................
Kyriazis, G. (19th - 20th cent.).
Chanter.....................................................
Kyriazis, Kyriazis. (1935 - ). Chanter
and choirmaster........................................
Kyrillos, Bishop of Jerosolyma. (c.
313-386). Saint. Composer......................
Kyrillos, Bishop of Tenos. (18th
cent.). Composer......................................
Kyrillos, Episcop. (19th cent ). Monk,
chanter......................................................
Kyrillos, Patriarch of Alexandria.
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(375 - 444). Saint. Writer........................ .. 196
194 Kyrillos the Laureotis. (1740 - 1827). 

Monk and hymnographer....................... .. 197
194 Kyros, Bishop of Smyrna. (5th cent.) 

Hymnographer........................................ .. 197
194 Kyrou, Demetrius. (1945 -) . Chanter. ... 197

194 Labidas, Emmanuel. (1921 -). Chan-
195 ter............................................................

Ladas, Epaminondas. (1908 - 1943).
.. 203

195 Chanter....................... ............................
Laggouses, Stavros. (19th cent.).

.. 203

195 Chanter...................................................
Lagoutes, Constantine. (19th cent.).

.. 203

195 Chanter...................................................
Lampadarides, John. (19th - 20th

...203

195 cent.). Chanter........................................ .. 203
Lampadarios. The chanter of the left 
analogion*............................................... .. 203

195 Lampelet, Eduard. (1820 - 1903). 
Composer and music teacher................. .. 203

195 Lampelet, Napoleon. (1864 - 1932). 
Composer, conductor and pianist........... .. 204

195 Lampropoulos, Barnabas. (1957 - ).
Archimandrite. Music teacher.................
Lampropoulos, George. (20th cent.).

.. 204

196 Chanter...................................................
Lampropoulos, Panayotis. (20th

.. 204

195 cent.). Chanter........................................
Lamprou, Michael. (19th - 20th cent.).

.. 204

196 Chanter................................................... .. 204
Lampsakenos, Dem etrius. (20th 
cent.). Chanter and music teacher......... .. 204

196 Lanara's family. (20th cent.) Nicholas 
(the father - chanter), and his sons:

196 Andrew, Costas, Basil, John and Bene-
196 dictos (musicians)................................... .. 204

Lappas, John. (1937 - ). Chanter........ .. 205
195 Laskaris, Constantine Pogoniates.

(15th cent.). Chanter, hymnographer
194 and composer......................................... .. 206

Laskaris, John. (14th - 15th cent.).
194 Chanter, poet, composer and music 

teacher.................................................... .. 205
197 Laskaris, Theodore II. (1222 - 1258). 

Emperor of Nice. Hymnographer............ .. 205
197

196

Laurangas, Dionysius. (1864 - 1941). 
Composer, music teacher, conductor 
and theorist of music.............................. .. 206
Layias, George. (20th cent.). Chanter. ... 203
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Lazaris, George. (20th cent.). Chanter. ... 203 
Lazarus the Xenophontenian. (1991 -
1972). Chanter and music teacher.......... 203
Legetos. Mode IV......................................207
Leimma. A word from the byzantine
music terminology...................................... 207
Leimma of thythm. A word from the
byzantine music terminology..................... 207
Lekkas, Stephen. (1947 - ). Chanter
and music teacher......................................208
Lellekis, Euripides. (1878 - ?). Chan
ter............................................................... 208
Lellekis, Stylianos. (19th cent.) Chan
ter............................................................... 208
Lemanis, Demetrius. (1828 - 1901).
Chanter.......................................................208
Leonardos, Antony. (1898 - ). Chan
ter............................................................... 208
Leonardos, George. (1865 - 1934).
Chanter.......................................................208
Leon Byzantios. (7th cent.). Hymno-
grapher.......................................................209
Leon Sophos. (886 - 912). Emperor of 
Byzantium. Hymnographer and com
poser.......................................................... 209
Leontarites, Andrew. (20th cent ).
Priest..........................................................209
Leontios the Monk. (19th cent.).
Music teacher.............................................209
Lerakis Nicholas. (20th cent.). Chan
ter............................................................... 209
Letsos, Andrew. (20th cent.). Chanter
and music teacher......................................209
Levantis, Constantine. (20th cent ).
Chanter and music teacher........................206
Leventis, Christ. (1938 - ). Chanter.......206
Leventis, Christakis. (20th cent).
Chanter......... ............................................. 206
Levites, Gregory. (1777-1822). Chan
ter, composer and music teacher.............. 209
Levitikon. A book of the Old Testa
ment........................................................... 209
Limperis, Sotirios. (20th cent.). Chan
ter............................................................... 210
L im pritis , Francis. (1795-1876).
Composer and music teacher....................210
Linardakis, Vangel. (1943 - ). Chanter
and composer............................................ 210
Line (musical line). The line of a 
melody.......................................................  87

Lines. A word from the byzantine
music terminology...................................... 86
Lines pre-final. A word from the
byzantine music terminology.....................  86
Lionsatos, Demetrius. (? - 1975).
Chanter................................... 210
Lionsastos, Hercules. (20th cent).
Chanter...................................................... 210
Liounis, Theophanes. (1931 - ).
Chanter and music teacher...................... 211
Lipas, Mark. (20th cent.). Bishop of
Leuki. Chanter.......................................... 211
Lipsakis, George. (1918 - ). Chanter.....208
Lipsis (receipt). A word from the
byzantine music terminology......................210
Litany. Religious procession.................... 211
Liti. Service................................................211
Liturgical books........................................208
Liturgicon or Hieraticon . A book
used in church........................................... 208
Liturgiki. A sector of Theology................. 208
Liturgy. Service........................................ 207
Liturgy's Kinds. Kinds of Services........... 207
Livadas, Gerasimus. (19th cent).
Composer...................................................207
Lives of Saints. Historical books............  60
Logaoidikos tropos. A word from the
byzantine music terminology......................211
Logarides, Stavros. (20th cent.).
Chanter.....................................................211
Logarides, Theologos. (20th cent ).
Chanter.......................................................211
Logginos, Achilleas. (1900 -). Chan
ter and music teacher................................ 211
Logginos, Christ. (1904 - ). Chanter,
music teacher and composer.....................212
Logginos, Manuel, (c. 1300 - 2nd half
of 14th cent.). Monk and melodos............. 211
Logginos, Panayotis. (1906 - ).
Chanter, music teacher and composer......212
Loizos, Sabbas. (1883 - ?). Chanter........212
Loizou, George. (20th cent.). Chanter. ... 212
Loizou, Symeon. (20th cent.). Chanter. ... 212
Lord's Prayer. Our Father"....................  195
Louizos, Demetrius. (20th cent.).
Defender of byzantine music..................... 212
Louizos, G.C. (19th-20th cent.). Cho
rister........................................................... 212
Loukatos, Demetrius. (1908 - ).
Writer..........................................................212
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Loukatos, Sotirakis. (19th - 20th

Loukides, Anastasius. (20th cent.).
Chanter..................................................
Loukopoulos, Nicholas. (1937 - ).
Chanter..................................................
Loverdos Steiakatos, George. (20th

Luke the Evangelist. (1st sent ). The 
writer of the 1st Gospel

Lyggouris, Nicholas. (19th - 20th

Lygisma (lending). A word from the
byzantine music terminology.................
Lykurgos, Constanine. (20th cent.).

Lysiotes, Charalampos. (20th cent ).

Magginas, Panteles. (20th cent.)
Music teacher.........................................
Magulas, Constantine. (14th cent ).

Maguris, Demerius. (20th cent.).
Chanter..................................................
Maikandis, Theodore. (1915 - ).

Maistores of the Art of Chant, the. A

Makarios Aner (Blessed is the man).
Ancient chant.........................................
Makarones, Demetrius. (? - 1902).
Chanter..................................................
Makarones, Panayotis. (20th cent ).
Chanter..................................................
Makkabaeoi. Books of the Holy Bible. . 
Makrakis, Apostle. (1831-1905). Wri-

M akrides, Stavros. (20th cent ).
Chanter..................................................
Makris, Michael. (1959 - ). Choir-

212
Makris Pliakas, Dionysius. (19th - 
20th cent.). Musician............................... .. 217

212
Makriyannis, Christ. (20th cent.). 
Chanter................................................... .. 218

213
M akriyannis, Constantine. (20th 
cent.). Chanter........................................ .. 217

211
Makriyannis, George. (20th cent). 
Chanter................................................... .. 217
Makriyannis, Polyxena. (20th cent ). 
Music teacher......................................... .. 217

205 Malakasis, Demetrius. (19th cent ).
Chanter and music teacher.................... .. 218

213 Malakasis, Nicholas. (1867 - 1930).
213 Chanter................................................... .. 218

Malakelis, Basil. (1944 - ). Chanter..... .. 218
213 Malakos (Soft). A word from the

byzantine music terminology.................. .. 218
213 Malaphis, George. (1932 - ). Music
213 teacher.................................................... .. 218
213 Malaxianakis, Nicholas. (1946 - ).

Chanter................................................... .. 218
213 Malaxos, Gregory. (16th cent ). Com-

poser....................................................... .. 218
215 Malaxos, Nicholas. (15th - 16th cent ).
215 Priest - Hymnographer........................... .. 218

215
Maliaris, Costas. (19th - 20th cent.). 
Chanter................................................... .. 219

215
Mallios, Nicholas. (1926 - ). Chanter 
and music teacher.................................. .. 219

215
Mamalos, Constantine. (19th - 20th 
cent.). Chanter........................................... 219

216
Manakas, Demetrius. (1891 - 1981). 
Chanter and writer.................................. .. 219

216 Manaras, Antony. (20th cent.). Chan-
ter and music teacher............................. .. 219

216 Manassides, Symeon. (19th - 20th
228 cent.). Priest - Composer........................ .. 219

216
Maneas, Peter. (19th - 20th cent.). 
Chanter and music teacher....................... 219

216
Maniatis, John. (1919 - 1972). Chan
ter............................................................ .. 219

216
Manioudakis, John. (1904 - ). Chan
ter, music teacher and composer.............. 220

216 Manolis, Cyriakos. (1937 -). Chanter. ... 221

217
Manolis, Demetrius. (1947 - ). Chan
ter............................................................ .. 221
Manolis, Evangel. (? - 1988). Chanter. ... 221

217 Manuel Byzantios (? - 1819). Chanter
and composer.......................................... .. 220

217 Manuel Corinthios. (? 1530 or 1531).
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Writer and hymnographer..........................220
Manuel Coronis. (14th cent.). Chanter,
melodos...................................................... 220
Manzaros or Chalkiopoulos, Nicho
las. (1795 - 1872). Composer and
music teacher.............................................220
Manzavinos, Gerasimus. (19th cent ). 
Archidiacon, music teacher and com
poser.......................................................... 220
Mapheides, Constantine (1920 - ).
Chanter and music teacher........................227
Margaziotis, John. (1897 - 1985).
Music teacher and writer........................... 222
Margarites, Demetrius. (1933 - ). 
Chanter.......................................................222
Margaritopoulos, Alexander. (20th
cent.). Chanter and music teacher...........222
Margaritopoulos, George. (1908 - ).
Chanter.......................................................222
Margounios, Maxim. (1549 - 1602).
Bishop of Cithera and biographer............ 223
Marianos, Gregory. (14th cent.).
Maistor........................................................223
Marinakis, John. (1960 - ). Chanter...... 223
Marinos, John. (1930 -) . Chanter and
choirmaster.................................................223
Markantonatos, Andrew. (20th cent.).
Chanter.......................................................223
Markas, Nicholas. (1949 - ). Chanter. ... 223 
Mark Evgenikos (the Polite). (1392 - 
1443). Saint. Metropolitan of Ephesus
and biographer...........................................223
Markides, Michael. (19th - decade
1940). Chanter and music teacher...........223
Markou, Peter. (? - 1936). Chanter........224
Mark the Evangelist. (1st cent.). The
writer of the 2nd Gospel............................224
Mark the Monk. (9th - 10th cent.).
Composer....... ........................................... 224
Mark the Monk-priest. (14th - 15th 
cent.). Metrpolitan of Corinth, poet and
composer....................................................224
Mark Vlates. (13th - 14th cent.).
Hymnographer........................................... 223
Maroules, Panayotis. (20th cent.).
Chanter.......................................................224
Marousakis, John. (20th cent.). Chan-
er...........................................................  224
Marriage. A Mistery of the Christian 
Church.......................................................  72

Martakis, Michael. (1934 - ). Chanter.. 
Martinos, John. (19th cent.). Archi
mandrite and musician...........................
Martyrics. Hymns................................
Masolas, Aristides. (19th - 20th
cent.). Chanter.......................................
Mastoras, Nicholas. (1927 - ). Chan
ter...........................................................
Mastroyannis, Viasis. (1938 - ).
Chanter..................................................
Mathimata (Lessons). Compositions
of byzantine music.................................
Mathimatarion. A book which contains
mathimata*.............................................
M athiudakis, John. (20th cent ).
Chanter..................................................
Matins (Orthros). Service (morning). ... 
Matthew the Evangelist. (1st cent ).
The writer of the 1st Gospel.................
Matthew the Vatopedenian. (1861 -
1926). Monk - Chanter..........................
Mauradjas, Apostle (20th cent.).
Chanter..................................................
Mauraganes, Diamantis. (1932 - ). 
Composer, chanter, music teacher and
writer......................................................
Maurice. (6th cent.). Emperor of
Byzantium..............................................
Maurides, Kyriakos. (19th - 20th
cent.). Chanter.......................................
Maurokordatos, Alexander. (1636 -
1708). Writer and musician....................
Mauromichales, Luke. (1924 - 1983).
Chanter..................................................
Maurommates, Mark. (19th - 20th
cent.). Chanter.......................................
M auropoulos, D em etrius. (20th
cent.). Musician..................................... .
Mauropoulos, Nicholas. (20th cent ).
Domesticos. Priest..................................
Mauroskouphes, Christakis. (20th
cent.). Chanter........................................
Maxim the Confessor. (580 - 662).
Saint of Roman Church. Writer.............
Maxim the Greek (1475 - 1556), Saint.
Monk - composer..................................
Megaklis, Xenophon. (19th - 20th
cent.). Chanter......................................
Megaloglou, George. (19th - 20th 
cent.). Chanter......................................

.. 224 
. 225

.. 225

.. 225

.. 225

.. 215

.. 215

.. 215 

.. 264

.. 225

.. 225

.. 226

.. 226 

.. 226 

.. 226 

.. 226 

.. 227 

.. 227 

.. 227 

.. 227 

.. 227 

.. 221 

.. 221 

.. 227 

.. 227

. 224
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Megalynaria. Hymns............................
Megas, Jordan. (1947 - ). Chanter.....
Meintanes, Peter. (20th cent.). Chan
ter..........................................................
Melachrinos, Nicholas. (19th - 20th
cent.). Chanter......................................
M elachrinoudes, Panteles. (20th
cent.). Chanter.......................................
Melas, Procopius. (? - 1965). Priest.
Composer..............................................
Melchisedec, Bishop of Raedestos.
(16th - 17th cent.). Composer..............
Meletis, Michael. (1947 - ). Chanter, 
music teacher, choirmaster and com
poser.....................................................
Meletius, Metropolitan of Sisanio. (?
- 1864). Composer................................
Meletius the Archimandrite. (19th
cent.). Music teacher............................
Meletius the Geographer. (1661 -
1714). Priest. Writer..............................
Meletius the Vatopedenian. (18th
cent.). Founder of "Athonias"................
Meletius Vlastos. (16th cent.). Monk.
Hymnographer.....................................
Melisma. A word from the byzantine
music teminology..................................
Melissaris, John. (20th cent.). Chanter
and choirmaster....................................
Melissopouios, Michael. (19th - 20th
cent.). Chanter......................................
Melodious. Musical term.....................
Melodious extent. A word from the
byzantine music terminology................
Melodious places. A word from the
byzantine music terminology................
Melodious recitation. A word from the
byzantine music terminology................
Melpo. To sing hymns.........................
Membranophones. Musical instru
ments....................................................
Memorial Service. Service for the
coftimemoration of the dead.................
Menegas, Evangel. (1953 - ). Chanter
and choirmaster....................................
M entak is , Anastasius (Tasos). 
(1964-). Chanter, music teacher and
writer.....................................................
Merikae (some). A word from the 
byzantine music terminology................

227
227

228 

228 

228 

228 

230

228

229

229

229

229

229

229

229

229 
112

230 

230

112
230

230

236

230

231 

231

Mesi (M iddle). A word from the
byzantine music terminology.................
Mesologgites, Cleanthes. (1862
1935). Chanter and music teacher.......
Mesoloras, John. (20th cent.). Priest
and music teacher.................................
Mesonyktikon (Midnight). Service.....
Messares, Panayis. (20th cent.). Mu
sician.....................................................
Metheorta (after a feast). Hymns.......
Methodius, Bishop of Olympus of
Lycea. (? - before 312). Saint. Poet....
Methodius the Kykkotis. (19th cent ).
Monk. Chanter and music teacher.......
Methodius the Syracusian (the Con
fessor). (? - 886) Patriatch of Con
stantinople.............................................
Metre. Musical term.............................
Metre incomplete. Musical term.........
Metric. Musical term......... ·..................
Metrical. Musical term.........................
Metronome. An invention for the
measure of the thythm..........................
Metrophony. A word from the byzan
tine music terminology............'..............
Michael, Chariton. (1965 - ). Priest
and music teacher.................................
Michael, Kyriakos. (20th cent.). Chan
ter..........................................................
Michael, Stephen. (? - 1864). Chan
ter..........................................................
Michaelides, Luke. (1915 - ). Chan
ter-Priest................................................
Michaelides, Peter. (19th - 20th
cent.). Chanter......................................
Michaelides, Solon. (1905  ̂ 1979). 
Composer, conductor, musicolbgist and
music teacher........................................
Michaelides, Timoleon. (20th cent.).
Musician................................................
Michalakis, Emmanouel. (1946 - ).
Chanter.................................................
Michalakopoulos, Telis. (1932 - ).
Chanter.................................................
Michalas, Anastasius. (20th cent). 
Chanter.................................................

231

231
231

231 
228

228

228

228
233
233
232 
112

233 

233 

235 

235 

235 

235 

235

235

235

235

235

236

231

Michalas, George. (1895 - 1966).
Chanter.....................................................236
Michalis, Apostle. (1931 - ). Chanter. ... 236 
M ichalopoulos, Nic.(20th cent.).
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Chanter...................................................
Michopouios, Constantine. (1923 - ).
Chanter...................................................
Mikedis, John. (1894 - 1967). Chan
ter............................................................
Milas, Constantine. (20th cent.).
Chanter............. .·....................................
M iliones, Sozon. (1899 - 1983).
Chanter...................................................
M ilios, Constantine. (20th cent.).
Chanter...................................................
Milisis, Panayotis. (20th cent.). Chan
ter............................................................
Mimaros, Nicholas. (1960 - ). Chan
ter............................................................
Minaeon (calendar). A book used in
church.....................................................
Minas Kallikelados (having a fine
voice). (3rd cent.). Martyr......................
Miniatis, Elias. (1669 - 1714). Musi
cian.........................................................
Minimum tone. A word from the
byzantine music terminology..................
Minor tone. Musical term......................
Miotelis, George. (20th cent.). Chan
ter...................................................... ;....
Misaelidis, Misael. (19th - 20th cent.).
Musician..................................................
Mitrophanes, Bishop of Smyrna.
(19th cent.). Hymnographer...................
M itrou, Dem etrius. (20th cent).
Chanter and music teacher....................
Mixed chant. A word from the byzan
tine music terminology............................
Mixed chronical signs. A word from
the byzantine music terminology............
Mixed lessons. A word from the
byzantine music terminology..................
Mixed system. A word from the
byzantine muisic terminology.................
Mixture. A word from the byzantine
music terminology...................................
Modes. Mode is the process of a chant
with its peculiar characteristics..............
Modes's properties...............................
Molpi. Ode.............................................
Monasteriotis, Aristos. (1876 - 1949).
Composer, pianist and painter................
Monastery of Akoimitoi. Monastery in 
Bosporus.................................................

. 236

. 236

. 234

. 233

. 233

. 233

. 234

. 234

. 233

. 233

. 233

. 111 

.111

. 234

. 234

. 234

. 233

. 234

. 234

. 347

. 234

. 234

. 133 

. 134 

. 236

. 236

.. 31

Monastery of Eicasia. Monastery in
Constantinople..........................................  108
Monastery of Kryptopherri. Monas
tery in Rome.............................................  193
Monastery of Studios. Monastery in 
Constantinople.
Monastery of St. Sabbas. Monastery
in Jerusalem..............................................  28
Monastery of Syracusae.
Monastism. Ascetism................................236
Moni (remaining). A word from the
byzantine music terminology......................237
Monk (f. nun). Monastic........................... 236
Monochord. An invention used in
Acoustic..............   237
Monostrophics. Hymms........................... 237
Moraites, George. (1927 - ). Chanter
and music teacher......................................245
Moraitides, Alexander. (1850-1929).
Writer and jourmalist..................................245
Morning Gospels. The eleven resur-
rectional Gospels (Matins of Sunday).......123
Morning Hymms. Hymms of Praises
of Sunday....................................................123
Moschianos, Constantin, (c. 1310 - c.
1380). Melodos (composer)....................... 237
Moschianos, George. (14th cent ).
Melodos (composer)...................................237
Moschonas, John. (1931 - ). Chanter. ... 237
Moschopoulos, Charalampos. (1852
- 1913). Chanter and composer................ 238
Moschovias, Nicholas. (19th - 20th
cent.). Chanter............................................237
Mosketos, Demetrius. (1858 - middle
of 20th cent.). Chanter and music
teacher........................................................237
Moulinos, Arsenius. (? - 1895). Monk
- Chanter....................................................238
Mountes, Matthew. (19th - 20th 
cent.). Chanter, music teacher and
composer....................................................238
Mourdjopoulos, Sophocles. (1914 - ).
Chanter and music teacher........................238
Mourkides, Michael. (19th - 20th
cent.). Chanter and music teacher...........238
Mousaeos, Theophanes. (18th cent ).
Hymnographer........................................... 238
Mousoules, George. (1895 - 1961).
Chanter and composer...............................239
Moutaoglou, Alexander. (1924 -
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1981). Chanter........................................... 239
Moutaphes, Evangel. (20th cent.).
Chanter..............................   240
Moutaphtsopoulos, Constanine. (? -
1984). Chanter........................................... 240
M oysiades, Stephen (Koutras).
(1802 - 1881). Music teacher and
composer...............................................
Music....................................................
Music Committee of 1881..................
Music Committee of 1895..................
Music hive. A book which contains
hymns....................................................
Musopoios. A lyre poet........................
Mylonas, Athanasius. (20th cent.).
Chanter.................................................
Myriviles, Stratis. (1892-1969). Wri
ter..... .....................................................
Myrones the Moldowaliachos. (? -
1842). Chanter (melodos).....................
Myronides, Jacob. (19th - 20th cent.) 
Chanter..................................................

246
238 
117 
117

239 
239

244

245 

245 

245
Mystakon. Christopher. (13th - 14th
cent.). Domesticos and hymnographer.... 245
Mystakon, Michael. (13th - 14th
cent.). Domesticos and melodos...............245
Mystery (of Christian Church)..............245

Nakos, Demetrius. (1886 - 1936).
Chanter.......................................................247
Names of notes........................................ 262
Naoum, George. (20th cnet.). Chanter....247
Naoum, Makis. (20th cent.). Chanter.....247
Naskakos, Demetrius. (1963 - ).
Chanter.......................................................247
National School. Nationalism.................. 107
Natsoulides, Anastasius. (20th cent ).
Chanter.......................................................247
Natsoulides, Michael. (20th cent.).
Chanter.......................................................247
Nautouniares, Nicephorus. (19th
cent.). Music teacher..................................248
Nazos, George. (1862 - 1934). Com
poser, conductor, musicologist and
music teacher.............................................247
Nectarius, Patriarch of Jerosolyma. 
(1602-1676). Defender of byzantine
music.......................................................... 248
Nectarius the Wallachos. (19th cent ). 
Chanter and composer.............................. 248

Neophytos Caousocalyvites. (1713 -
1784). Hymnographer...........................
Nepos, Bishop of Pentapolis. (13th
cent.). Hymnographer...........................
Nerandjis, Demerius. (1937 - )
Chanter and music teacher..................
Neroutsos, Nicholas. (20th cent.).
Chanter..................................................
Neume. A word from the byzantine
music terminology.................................
New signs of music writing...............
New Testament. A Book of the Holy
Bible......................................................
Niaounakis, George. (1920 -). Chan
ter..........................................................
Niaounakis Theodore. (1888 - 1960).
Chanter..................................................
Nicandros Coronis. (13th cent.).
Monk.....................................................
Nicephorus Chios. (18th - 19th cent.).
Archidiacon and music teacher.............
Nicephorus, Patriarch of Constanti
nople. (758 - c. 828). Saint. Musician
and hymnographer................................
Micephorus the Ethic. (13th cent ).
Monk. Composer........... .·.......................
Nicholas, Metropolitan of Carpenisi.
(1929 - ). Theologian.............................
Nicholas Raedestenos. (19th - 20th
cent.). Chanter and music teacher........
Nichola the Serbos. (c. 1360 - c.
1430). Composer...................................
Nicitas, Bishop of Serrae. (11th
cent.). Hymnographer............................
Nicitas, Demetrius. (20th cent ).
Chanter..................................................
N icitas, Panayotis. (20th cent ).
Chanter and painter...............................
Nicodimos, Metropolitan of Patrae.
(1915 - ). Hymnographer.......................
Nicodimos, Monk from Mount Athos. 
(1749 - 1809). Saint. Writer and
hymnographer........................................
Nicodimos the Kykkotis. (19th cent ).
Monk and chanter.................................
Nicolaides, Achilleas. (1830 - 1918).
Chanter and music teacher...................
Micolaides, Anthimos. (? - 1865).
Monk, chanter and music teacher.........
Nicolaides, Aristides. (1851 - ?)

248

249

249

249
249

157

249

249

249

250

250

250

253

253

253

250

250

250

250

250

251 

251 

251

248
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Chanter.......................................................251
Nicolaides, Aristotle. (1902 - 1981).
Chanter.......................................................251
Nicolaides, Basil. (1915 - 1985).
Chanter and music teacher........................252
Nicolaides, Constantine. (19th - 20th
cent.). Chanter............................................252
Nicolaides, Daniel. (19th - 20th cent.).
Chanter and music teacher........................252
Nicolaides, Nicholas Chadjipetris.
(1891 - 1967). Chanter and music
teacher..................   252
Nicolaides, Stavros A. (1891 - ?). 
President of the Society: "Friends of
Byzantine Music"........................................252
Nicolaides, Ulysses. (19th - 20th
cent.). Chanter.......................................   252
Nicolaou, Andrew. (20th cent.). Chan
ter............................................................... 253
Nicolaou, Nicholas. (Cavala, 20th
cent.). Chanter............................................253
Nicolaou, Nicholas. (Volos, 20th
cent.). Chanter............................................253
Nicolaou, Thasos. (20th cent.). Musi
cian.............................................................253
Nicoleris, Kyriazis. (1938 - ). Chanter
and music teacher......................................253
Nicon, Patriarch of Russia. (1605 -
1681)......................................................... 253
Nile the Monk. (910 - 1005). Hymno-
grapher.......................................................248
Ninth Hour. Service.................................  113
Niti. A word from the byzantine music
terminology.................................................249
Nomismatides, Alexander. (19th - 
20th. cent.). Chanter and music tea
cher............................................................ 253
Nomos. A kind of ancient hellenic
song............................................................253
Nonnos Panopolites. (5th cent). A
man of Letters............................................ 254
Notaras, Chrysanthos. (1663 - 1731).
Patriarch of Jerosolyma and writer............254
Note. Musical term.................................... 403
Notes consonant. A word from the
byzantine music terminology..................... 403
Notes discordant. A word from the
byzantine music terminology......................402
Notes dissonant. A word from the 
byzantine music terminology..................... 403

Notes extreme. A word from the
byzantine music terminology......................403
Notes heavy. A word from the byzan
tine music terminology............................... 402
Notes high. A word from the byzantine
music terminology...................................... 403
Notes homophones. A word from the
byzantine music terminology......................403
Notes hypatoeideis. A word from the
byzantine music terminology......................403
Notes in prose. A word from the
byzantine music terminology......................403
Notes long. A word from the byzantine
music terminology...................................... 402
Notes melodious. A word from the
byzantine music terminology..................... 402
Notes mesoeideis. A word from the
byzantine music terminology......................402
Notes m iddle. A word from the
byzantine music terminology......................402
Notes musical. A word from the
byzantine music terminology..................... 402
Notes nitoeideis. A word from the
byzantine muisic terminology.....................402
Notes short. A word from the byzan
tine music terminology.
Notes's qualidies. Musical term.............. 403
Noukas, George. (20th cent ). Chanter
and music teacher......................................254
Nouphrakis, Eleutherios (Papanou-
phrakis). (19th - 20th cent.). Priest.........254
Numbers. A Book of the Old Testa
ment............................................................. 47

Ode. Biblical reading................................. 457
Oekonomopouios, George. (20th.
cent.). Chanter. ..........................................259
Oekonomou, Constantine. (1969 - ).
Chanter.......................................................259
Oekonomou, Michael. (1944 - ).
Chanter.......................................................259
Oekonomou, Philip. (1936 - ). Chan
ter and composer....................................... 259
Oekonomus (from Oekonom oi), 
Constantine. (1780 - 1875). Priest.
Writer..........................................................259
Oikimatarion. A book which contains
hymns.........................................................259
Oikos. Hymn..............................................260
Oktasimon. A word from the byzantine
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music terminology.....................................
Oktoechos. A Book used in Orthodox
Church......................................................
Old Testament. A Book of the Holy
Bible..........................................................
Oligon. A sign from the byzantine
music writing............................................
Omalon. A sing from the byzantine
music writing............................................
Omoiotropos (equal style). A word
from the byzantine music terminology.....
Only Son and Speed of God, the.
Hymn........................................................
Onouphriades, Basil. (19th - decade 
1950). Priest, chanter and music tea
cher...........................................................
Onouphriades, Eustratius. (20th
cent.). Chanter..........................................
O nouphriades, T im oleon. (19th
cent ). Chanter..........................................
Onouphrius Byzantios. (1807 - 1872).
Chanter, music teacher and composer....
Order. A melodious line...........................
Ordination (of a priest). A Mystery of
the Christian Church................................
Ordoulides, George. (1953 - ) Chan
ter and music teacher...............................
Orestes (Jeremias), Patriarch of 
Jerosolyma. (10th - 11th cent.). Hym-
nographer.................................................
Origen, Alexandreus. (c. 183 - 253 or
254). Writer and composer......................
Ornamentation. Musical term.................
Orphanoudakis, Constantine. (1930 ).
Chanter.....................................................
Orpheus. A person from the hellenic
mythology.................................................
Orthography. Correct spelling of the
music writing......... ...................................
Orthodox Church....................................
Oudadjis, Athanasius. (20th cent).
Chunter.................................................
Out of accentuation. A word from the
byzantine music terminology....................
Out of chord. A word from the
byzantine music terminology....................
Oxeia. A sing from the byzantine music
writing.......................................................
Oxyrrynchos's papyrus. A music 
manuscript............. .·..................................

260

268

260

261

261

237

262

262

262

262
377

149

263

263

458
160

265

265

264
264

265

283

284 

263 

263

260
Pacheides, Polychrones. (19th - 20th
cent.). Chanter and music teacher...........
Pachticos, George. (19th - cent ).
Musician....................................................
Pachymeres, George. (1242 - 1310).
Writer........................................................
Padjadas, Panaretos P rasinos
(Green). (10th cent.). Composer.............
Paganas, Nicholas. (19th cent ). Mu
sician.........................................................
Paikopoulos, Constantine. (? - 1989).
Priest and musician..................................
Paikopoulos, Demosthenes. (20th
cent.). Chanter..........................................
Paisios the Kykkotis. (19th cent.).
Archimandrite. Music teacher...................
Paivanas, Athanasius. (1955 - ).
Chanter.....................................................
Paizes, John. (1926 - ) Chanter.............
Palaeologos, Manuel. (1349 - 1426). 
Emperor of Byzantium. Hymnographer. ... 
Palaeologou, John. (1955 - ). Chan
ter..............................................................
Palaeologoudias, Nicholas. (20th
cent.). Chanter..........................................
Palamares, Antony. (19th - 20th
cent.). Chanter. ........................................
Palamas, Andrew.(? - 1878). Chanter,
hymnographer and music teacher...........
Palases, Constantine, (c. 1904 -
1992). Chanter..........................................
Palases, John. (1891 - 1942). Chan
ter, music teacher and composer.............
Palatianos, Eleutherios. (19th cent.).
Priest. Chanter and composer..................
Pailadas, Demetrius. (1938 - ).
Chanter.....................................................
Palladios. (368 - ?). Bishop of Hele-
nupolis, hymnographer.............................
Pa 11 is, Alexander. (1851 - 1935). 
Poet, writer and interpreter of ancient
dramas................................. ....................
Palm. A word from the byzantine music
terminology................... ,..........................
Panakes, Thomas. (? - 1982). Chan
ter..............................................................
Pananides, Patroclus. (20th cent.).
Chanter.....................................................
Panaretos, George and Manuel.

288

288

286

267

268 

268 

268

267
268

268

268

269

269

269

269

269

270 

270 

270

270

270

272

288

272
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(13th - 14th cent.). Priest (George).
Nothing is known about Manuel................272
Panarmonius. Musical instrument.......... 272
Panas, Constanine. (1912 - ). Com
poser and music teacher............................272
Panayi, Andrew. (20th cent.). Chanter. ... 270 
Panayi, Demetrius. (20th cent.).
Chanter.......................................................270
Panayides, Stylianos (Le liekis).
(1845 - ?). Chanter....................................270
Panayotides, Athanasius. (1910 - 
1988). Chanter, choirmaster and com
poser...........................................................270
Panayotides, Panayotis. (20th cent ).
Musicologist................................................271
Panayotides, Panayotis Ch. (1967 - ).
Chanter.......................................................271
Panayotides, Seraphim. (19th cent ).
Chanter.......................................................271
Panayotopoulos, Bayas. (20th cent ).
Chanter.......................................................271
Panayotopoulos or Couros, Deme
trius. (20th cent.). Chanter, choirmas
ter and music teacher................................ 271
Panayotopoulos or Couros, John.
(1881 - 1975). Chanter, music tea
cher, writer and hymnographer...................271
Panayotou, Thomas. (1960 -). Chan
ter............................................................... 271
Panayoules, Athanasius. (20th cent ).
Chanter and music teacher........................271
Pandect. Collection of compositions........273
Pandjoglou, George. (19th cent).
Composer...................................................274
Pantas, Christ. (20th cent.). Chanter.
(1935 - ). Creator of a choir of
byzantine music......................................... 273
Panteleimon, Metropolitan of Bel
gium.........................................................  273
Panteleimon, Metropolitan of Santorini -
Amorgos and Islands. (1925- )...........  273
Panteli, C hristakis. (20th cent.).
Chanter.......................................................273
Papacharalampous, Charalampos.
(20th cent.). Chanter...........................   280
Papachristos, Christ. (20th cent.).
Chanter.......................................................280
Papachristou, Zapheirios. (19th -
20th cent.). Chanter and composer......... 281
Papaconstantinou, Miltiades. (20th

cent.). Chanter............................................278
Papacyprianou,George. (20th cent.).
Chanter.......................................................278
Papadakis, Demetrius. (20th cent.).
Chanter.......................................................274
Papadakis, Panayotis. (19th cent.).
Chanter.......................................................274
Papadamou, Charalampos. (20th
cent.). Chanter............................................274
Papadatos, George or Papapro- 
kopes. (19th cent.). Musician and poet. ... 274 
Papademetri, Nic. (20th cent ). Chan
ter............................................................... 275
Papademetriou, Constanine. (1889 -
1947) Musicologist..................................... 275
Papademetriou, Demetrius. (1940 - ).
Chanter and music teacher........................275
Papademetriou, John. (1944 - ).
Chanter.......................................................275
Papadiamantes, Alexanter. (1851 -
1911). Writer.............................................. 275
Papadiki. A book used in church............. 275
Papadiki Anthology. Manuscript mu
sic book......................................................276
Papadikon. A kind of ecclesiastic
composition................................................ 276
Papadomanolakes, Demetrius. (1934
- ). Chanter..........................   276
Papadopoulos, Agathangel. (1870 -
1941). Chanter........................................... 276
Papadopoulos, A lcibjades. (20th
cent.). Chanter.................  276
Papadopoulos, Anastasius. (c. 1870
- ?). Chanter and music teacher............... 276
Papadopoulos, Andrew. (1922 - ).
Chanter.......................................................276
Papadopoulos, Basil. (1924 - ).
Chanter, music teacher and composer.... 276
Papadopoulos, Charalampos. (1882
- 1962). Musician.......................................277
Papadopoulos, Chariton. (20th cent).
Chanter.......................................................278
Papadopoulos, Demetrius. (19th -
20th cent.). Composer................................277
Papadopoulos, Demetrius. (1919 - ).
Chanter.......................................................277
Papadopoulos, E ustra tius. (the 
Hampback). (19th - 20th cent.).
Chanter and music teacher........................277
Papadopoulos, George. (19th - 20th
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cent.). Writer..........................................
Papadopoulos, George. (1915 - ).
Chanter..................................................
Papadopoulos, Kyriakos. (20th cent.).
Chanter.................................................
Papadopoulos, Nic. (20th cent.).
Chanter.................................................
Papadopoulos, Panayotis. (19th -
20th cent ). Chanter..............................
Papadopoulos, Peter. (20th cent.).
Chanter.................................................
Papadopoulos, Photios. (19th - 20th 
cent.). Chanter - Priest and music
teacher..................................................
Papadopoulos, Socrates. (20th cent.).
Chanter and music teacher..................
Papadopoulos -  Kerameus, Athana
sius. (1856 - 1912). Byzantinologist. ... 
Papaeuriviadou, Eustathius. (20th
cent.). Chanter......................................
Papaeustathiou, Basil. (1921 - ).
Priest.....................................................
Papageorgas, Gerasim us. (19th
cent.). Chanter and composer..............
Papageorgiades, Alcibiades. (1940 - ).
Choirmaster...........................................
Papageorgiou, N icholas. (20th
cent.). Chanter......................................
Papageorgiou, Takis. (1936 - ). 
Chanter, choirmaster and music tea
cher.......................................................
Papagregorius, John Levathenos.
(19th cent.). Chanter and composer.....
Papajacobou, Sabbas. (20th cent.).
Chanter.................................................
Papajoannou, Andrew. (20th cent ).
Chanter.................................................
Papacyriakou, Antonakis. (20th
cent.). Chanter......................................
Papalexiou, Nestor. (1928 - ).
Chanter and music teacher..................
Papaloizou, Chadjis or Chadjikyria-
kos. (? - 1897). Chanter.....................
Papalukas from Trikomo. (1823 -?).
Priest and music teacher......................
Papamendjelopoulos, Andrew. (20th
cent.). Chanter......................................
Papamichael, Antony. (1870 ?).
Chanter..................................................
Papamichael, Michael. (20th cent.).

.. 276 

.. 277 

.. 277 

.. 277 

. 277 

.. 277

. 277 

. 277 

. 278 

. 278 

. 278 

. 274 

. 274 

. 274

. 274 

. 274 

. 278 

. 278 

. 278 

. 278 

. 279 

. 279 

. 279 

. 279

Chanter...................................................... 279
Papamichael, Peter. (20th cent).
Chanter and music teacher........................279
Papanastasiou, Ignatios. (20th cent ).
Chanter.............  279
Papanastasiou, Michael. (20th cent ).
Chanter............................................   279
Papanayotou, Athanasius. (20th
cent.). Chanter and choirmaster................ 279
Papandreou, Andrew E. (1909 -
1992). Chanter........................................... 279
Papanicolaou, Charalampos. (? -
1929). Chanter and composer................... 279
Papantonakis, George. (1931 - ).
Chanter.......................................................280
Papantoniou, Constantine. (1938 - ).
Chanter and music teacher........................280
Papa-Paisios (? - 1899). Chanter.........280
Papapolyzos, Constantine. (1947 - ).
Chanter.......................................................280
Papapostolou, C harilaos. (20th
cent.). Chanter and music teacher...........280
Papasabbas, N. (20th cent.). Chanter. ... 280 
Papasotiris, Spyridon. (1886- 1946).
Chanter...................................................... 280
Papastavrou, George. (20th cent).
Chanter - Priest..........................................280
Papastephanou, Christodulos. (20th
cent.). Chanter........................................... 280
Papastoikos, Asterios. (1897 - ).
Priest, composer and music teacher......... 280
Papathanasiou, Lakis. (20th cent ).
Chanter.......................................................278
Papatheophanous, Elissaeos. (20th
cent.). Chanter........................................... 279
Papatherapontos, Therapon I. (20th
cent.). Chanter........................................... 278
Papathomas, Constantine. (20th
cent.). Chanter............................................278
Papavasiliou, Basil. (20th cent.).
Chanter.......................................................274
Papayannopoulos, Dionysius. (20th
cent.). Theologian.......................................274
Papistas, Panayotis. (20th cent.).
Chanter and music teacher........................281
Pappadimos, A. Ch. (19th - 20th
cent.). Musician..............................:......... 281
Pappadjis, Constantine. (20th cent ).
Chanter.......................................................281
Pappas, Basil. (1937 - ). Chanter and
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music teacher.............................................281
Pappas, Christ. (1929 - ). Chanter
and composer.............................................281
Pappas, Nicholas. (20th cent.). Music
teacher........................................................281
Pappos, Andrew. (20th cent.). Chan
ter............................................................... 281
Paradeisis, Asterios. (1913 - ).
Chanter.......................................................281
Parakatalogi. A word from the
byzantine music terminology.......................282
Parasimantiki. The byzantine music
writing................. ......................................283
Paraskevaides, Costas. (12th cent ).
Chanter.......................................................283
Paraskevopoulos, John. (20th cent.).
Chanter............... ............................ .........283
Parastatides, Anastasius. (1947 - ).
Chanter...................................................... 283
Parianopoulos, Athanasius. (1926 )
Chanter.......................................................284
Parish Priest. The Priest of a church.....  123
Parliaros, George. (1974 - ). Chanter. ... 284
Parpottas, Theodore. (20th cent ).
Chanter.......................................................284
Partalides, Constanine. (20th cent ).
Chanter......... .............................................284
Parthenius from Melus. (17th cent ).
Chanter...........·,..........................................284
Parthenius Microstomos (with small 
mounth). (1804 - 1870). Diacon and
composer....................................................284
Parthenius the Kikkotis. (? - 1776).
Chanter and composer...............................284
Parthenius the Monk (Antonopou-
los). (20th cent.). Chanter......................... 284
Paschalides, ?. (20th cent.). Music
teacher........................................................285
Paschalides, Gregory. (19th cent.).
Chanter.......................................................285
Paschalides, Zacharias. (1928 - ).
Chanter and music teacher........................255
Paschalion, the. A book which con
tains the moveable feasts...........................285
Paschalis, Christ. (19th - 20th cent.).
Chanter.......................................................285
Passades,Stavros. (1928 -). Chanter....284
Passion. Hymns....................................... 267
Patakiounes,Sophocles. (1934 - ). 
Chanter.......................................................285

Patapates, Constantine. (1926 - ).
Chanter and music teacher........................285
Patatsos, Chrysostomos Chr. (20th
cent.). Priest - musician............................. 285
Pateles, Panayotis. (20th cent.).
Chanter.......................................................285
Paterikos, Constantine. (19th - 20th
cent.). Chanter............................................286
Patraic Association of Byzantine and
Traditional Music......................................286
Patras, Peter. (1949 - ). Chanter........... 286
Patriarch. ...............................................286
Patriarchal Style. A method of Chan
ter's Art.......................................................287
Patrology. A sector of Theology.............. 287
Patsalides, Theodore. (20th cent.).
Chanter.......................................................287
Paul abbot of Kryptopherri. (? -
1005). Monk and music teacher................287
Paulakis, Spyros. (1959 - ). Chanter
and music teacher......................................287
Paul Amoriou. (10th cent.). Monk -
hymnographer............................................ 288
Paul (Pavlos) Apostle, (beginning of
1st cent. - c. 64). Saint...............................288
Paulides, Evangel. (1970 -). Chanter. ... 287 
Paulides, Michael. (1840 - 1894). 
Domesticos, music teacher and com
poser.......................................................... 287
Paulopoulos, Nicodemus. (1941- ).
Monk and music teacher........................... 287
Paulou, John. (19th - 20th cent.).
Chanter.......................................................288
Pause. A word from the byzantine
music terminology...................................... 288
Pectoral voice.Voice of the breast...........143
Pelaston. A sign from the byzantine
music writing..............................................289
Pellas, Demetrius. (1956 - ). Compo
ser, music teacher, writer and conduc
tor................................................  289
Pelopidas, Panayotis.(? - 1832).
Editor......................................:................. 289
Pemptimorion. 1/5 of tone.......................289
Pentachord (five-string) system. A 
word from the byzantine music termi
nology.........................................................290
Pentagorgon. A sign from the byzan
tine music writing.......................................289
Pentasimon. A word from the byzan-
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tine music terminology...........................
Pentateuch. Five Books of the Old
Testament..............................................
Pentecedecachord system. A word 
from the byzantine music terminology... 
Pentecostarion. A Book of the Ortho
dox Church.............................................
People...................................................
Pepedeles, Theodore. (20th cent ).
Chanter..................................................
Peponis, Anastasius A. (1844 -
1930). Chanter and music teacher........
Peratis, Homer. (20th cent.). Chanter
and choirmaster.....................................
Perdicis, Elias. (1958 ). Chanter and
music teacher........................................
Peristeris, Demetrius. (1855 1951).
Chanter..................................................
Peristeris, Spyridon. (20th cent.). 
Chanter and propessor of music in the
University of Athens..............................
Peroulis, Spyridon G. (19th cent).
Chanter, poet and music teacher.........
Persian. A word from the byzantine
music terminology................................. .
Persides, Cosmo. (20th cent.). Chan
ter..........................................................
Petalas, Theophile. (20th cent ).
Chanter..................................................
Petasti. A sign from the byzantine
music writing.........................................
Peter (Petros) Apostle, (beginning of
1st cent. - 67). Saint.............................
Peter Byzantios (? - 1808). Chanter
and composer............................. .........
Peter Glykys (Bereketis). (18th cent.).
Chanter..................................................
Peter the Ephesian. (? - 1840). Music
teacher and composer..........................
Peter the Peloponnesian. (1730 - 
1777 or 1778). Chanter, composer
and music teacher................................
Petras, Nicholas. (1926 - ). Chanter
and music teacher................................
Petrides, Demetrius. (20th cent.).
Chanter.................................................
Petrides, Evangel. (20th cent.). Chan
ter..........................................................
Petrides, Licurgus. (1923 - ). Chan
ter, muisic teacher and composer........

.. 289

.. 289

.. 290

.. 290 

.: 205

.. 290

.. 290

.. 290

.. 291

.. 291

.. 291 

.. 291 

.. 291 

.. 291 

.. 291 

.. 291 

.. 293 

.. 293 

.. 293 

.. 294

.. 294 

.. 292 

.. 292 

.. 292 

.. 292

Petrides, Sabbas. (20th cent.). Chan
ter............................................................... 292
Petrides, Stavros. (19th - 20th cent.).
Chanter.......................................................292
Petrides, Theodore. (19th - 20th
cent.). Chanter............................................292
Petrocheilos, Andrew. (20th cent.).
Chanter...............................   295
Petrocheilos, George. (?; - c. 1820).
Priest and composer.................................. 295
Petronicolos, Alexis. (1929 - 1984).
Chanter........................   292
Petronicolos, Cleopas. (1900 - 1944).
Chanter and music teacher........................293
Petronicolos, Constantine. (1905 -
1988). Chanter....................................... ,.. 293
Petropoulos, Miltiades. (1933 - ).
Chanter.......................................................293
Petrou, Andrew. (20th cent.). Chanter....294
Petrou, Christ. (1948 - ). Chanter........... 295
Petrou, M ichael. (1920 - 1981).
Chanter and music teacher........................294
Pettas, Athanasius. (1932 - ). Chan
ter, choirmaster, music teacher and
writer.......................................................... 295
Pezonakis, Antony. (1941 - ). Chan
ter............................................................... 288
Philanthides, Peter. (19th cent).
Musician..................................................... 403
Philarmonic Society of Corfu..................404
Philaretos the Monk. (20th cent.).
Chanter.......................................... 404
Philippakopoulos, Spyros. (20th
cent.). Chanter............................................404
Phiiippides, John. (19th - 20th cent.).
Chanter.......................................................404
Philippopoulos, Athanasius. (1939 -).
Music teacher and composer.....................404
Philippou, Arestis. (20th cent.). Chan
ter............................................................... 404
Philippou, Luke. (20th cent.). Chanter....404
Philon Judeus. (25 b.c. - 50 a.c.).
Philosopher.................................................405
Philotheos Kokkinos. (end of 13th 
cent. - 1379). Patriarch of Constanti
nople - hymnographer............................... 404
Philoxenos, Kyriakos. (? - 1880).
Priest - muisician.
Phokides, John. (20th cent.). Chanter....408
Phostieres, Constantine. (20th cent ).
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Chanter.....................................................
Photagogica (illuminated). Hymns........
Photiades, Basil. (1825 - 1892).
Chanter and music teacher......................
Photiades, Constantine. (20th cent.).
Chanter.....................................................
Photiades, George. (? - 1888). Chan
ter..............................................................
Photios from Leukonoikon. (1830 -
?). Music teacher......................................
Photios the Great, (c. 820 - 891). 
Patriarch of Constaninople, writer and
hymnographer...........................................
Photiou, George. (20th cent.). Chan
ter..............................................................
Photiou, Nicholas. (19th - 20th cent.).
Chanter.....................................................
Photopoulos, A thanasius. (20th
cent.). Chanter..........................................
Phytanides, Achilleas. (20th cent).
Chanter.....................................................
Piakis, Nicholas. (1943 - ). Chanter
and choirmaster........................................
Piercing tone...........................................
Pigas, Meletius. (1549 - 1601). Patri
arch of Alexandria, hymnographer...........
Pigoriotis, Basil. (10th cent ). Bishop 
of Caesarea (Cappadocia), hymnogra
pher...........................................................
Pilavas, Dementrius. (1957 - ).
Chanter.....................................................
Pilelis, George Constantinou. (? -
1885). Chanter and composer.................
Pipides, Antony. (20th cent.). Chanter. ... 
Pipis, Aristodemus. (20th cent.).
Chanter................................................... .·.
Pisides, George. (610 - 641). Hymno
grapher.....................................................
Pitch. Quality of sound.............................
Pittos, Anastasius. (1956 - ). Chanter. ... 
Plagites, Manuel. (13th - 14th cent.).
Chanter and composer.............................
Plakias, Evangel. (1930 - ). Chanter
and muisic teacher...................................
Planiteros, John. (19th cent.). Chan
ter..............................................................
Plataniotes, John. (20th cent ). Chan
ter..............................................................
Plot (music).............................................
Plot’s forms.............................................

408
408

408

409

408

409

409

409

409

409

408

296
263

295

295

296

295
296

296

296
399
296

296

297

297

297
297
297

Ploumes, John. (1927 - ). Chanter and
music teacher........................................
Plousiades, John or Koukoumas.
(10th cent.) Chanter....... ......................
Ploutarch. (47 - 127). Writer...............
Pneumatic odes. Hymns.....................
Poetic metres......................................
Poetry -  Poem.....................................
Polites, George. (1917 - 1984). Poet. 
Pollatos, Constantine, (c. 1902 - ).
Chanter..................................................
Polycarpou, Demetrius. (20th cent.).
Chanter..................................................
Polycarpus, Bishop of Smyrna. (? -
169). Saint. Melodos.............................
Polychronism  or Polychronion.
Prayer....................................................
Polycrates, Themistocles. (1862 - 
1926). Music teacher and composer. ... 
Polydoros, George. (1928 - ). Chan
ter..........................................................
Polydoros, Panayotis. (1960 - ).
Chanter..................................................
Polyeleos. Hymn..................................
Ponirides, Stavros. (20th cent ).
Chanter..................................................
Poppos, Andrew. (20th cent.). Chan
ter..........................................................
Poriches, Demetrius. (19th - 20th
cent.). Chanter.......................................
Potamianos, Spyridon. (20th cent ).
Chanter and choirmaster......................
Potessaros, Constantine. (20th cent ).
Chanter..................................................
Potsios, George. (1934 - ). Chanter -
Priest.....................................................
Poulakis, Nicholas. (1810 - 1889). 
Chanter, music teacher and composer. 
Poulias, George. (20th cent.). Priest... 
Poulitsas, Panayotis. (1881 - 1967).
Defender of byzantine music................
Pountourakis, Mary. (20th cent.).
Music teacher....... ................................
Pousias, John. (1934 - ). Chanter......
Praises (Ainoi). The last Psalms of
David.....................................................
Prassas, Basil, (20th cent.). Chanter..
Prayer...................................................
Prayer book. A Book of the Orthodox 
Church.......................... ........................

297
297
298 
298 
298

.. 298

.. 298

.. 299

.. 299

.. 299

.. 299

.. 298

.. 299 

.. 299

.. 299

. 299

.. 299

. 300

. 300

. 300

. 300 

. 300

. 300

. 300 

. 300

.. 31 

. 301 
.. 303

297

. 303
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Preacher. The person who preaches
sermon..................................................
Preceding of test. Hymn.....................
Prelate. Bishop, Metropolitan...............
Prelate's Prayer. The Prayer of Jesus
Christ during the Lord's Supper...........
Prevezianos, Gerasimus. (1954 - ).
Chanter and music teacher...................
Priest. The second rank in Priesthood. 
Priesthood (1) A Mystery of the
Christian Church (2) Clergy..................
Priggos, Constantine. (1892 - 1964). 
Chanter, music teacher, choirmaster
and composer.......................................
Primicirios. Ecclesiastic dignity...........
Pritsas, Constantine. (20th cent.).
Chanter and writer................................
Pritsas, Sotirios. (1934 - ). Chanter. ...
Proceimenon (Present). Hymn...........
Proclos, Patriarch of Constantino
ple. (15th cent.). Hymnographer...........
Procopios, Metropolitan of Sozoa- 
gathoupolis. (19th cent.). Composer.... 
Prodromides, Evangel. (20th cent ).
Chanter..................................................
Proemian Psalm. The 103rd Psalm of
the Psaltery...........................................
Progakis, George. (10th - 20th cent.).
Music teacher........................................
Prongas, Basil. (1936 - ). Chanter......
Pronounsed writing. A kind of by
zantine music writing.............................
Pronounsings aloud. Psalms......... ;....
Prophecies. Texts from the Old Testa
ment.......................................................
Proscephalas, A lexandra. (20th
cent ). Chanter.......................................
Prosody.................................................
Prosomoion. Hymn...............................
Protonotarius. Ecclesiastic dignity.......
Protopsaltis. Solist chanter...................
Protopsaltis, Emanuel. (? - 1976).
Chanter..................................................
Protopsaltis, George. (1929 - ).
Chanter..................................................
Protopsaltis, John. (19th - cent).
Musician.................................................
Prousalis, Stephen. (20th cent.).
Chanter..................................................
Proverbs. A Book of the Old Testa-

. 148 

. 302 

. 286

ment.............................................
Psachos, Constantine. (1869 - 1949). 
Musicologist, music teacher and com
poser.................................

.. 284 

454

.. 48
Psachos, Spyros. (1939 - ). Chanter 
and music teacher.................................. .. 455
Psalm. Ode, hymn............................... .. 454

. 301 Psalms. Poetic compositions................. . 453

. 301 Psaltery. (1) A book of the Orthodox
Church. (2) A musical instrument........... .. 454

. 149 Psaltis, Kyriakos. (1906 - ). Chanter. .... 454
Psaldodoi. Chanters..................... .. 454

. 301
Psaroudakis, Constantine. (? 1884). 
Chanter...................................... .. 454

. 302 Psathas, Demetrius. (20th cent ).
Chanter.................................................. . 453

. 302 Psellos, Michael. (1018 - 1078).

. 302 Philosopher and writer...................... .. 455

. 302 Psiphiston or Oxeia. A sign from the
byzantine music writing.......................... .. 456

. 302 Psomiades, Constantine. (20th cent ).
Chanter................................................... .. 456

. 302 Psy'lakis, Angel. (20th cent ). Chanter
- Poest..................................... .. 456

. 302 Public fest..................................... 273

. 302
Pylarinos, Antony. (19th cent.). Priest 
and music teacher.................................. .. 304

. 304
Pyrounakis, George. (1910 - 1988). 
Priest.................................... .. 305

. 302 Pythagoras. (6th b.c. cent.). Theorist of

111
ancient music............................... .. 304

. 111 Quality. The same with expression...... . 298

304
Quantity. A word from the byzantine 
music terminology................ . 300
Quarter. 1/4 of tone.................... . 378

303
303 Ramphos, Philip. (20th cent.). Chan-
303 ter and music teacher.............................. . 307
304 Raoul,- Manuel. (14th cent.). Compo-
304 ser......................................... 307

304
Raphael Kausokalyvitis. (18th cent.). 
Monk.......................................... . 307

304
Rapsakitas or Rapsakiotes Athana
sius. (15th - 16th cent.). Composer........ . 308

304
Raptopoulos, Andrew. (20th cent). 
Chanter................................. . 307

303
Razis - Maratos, Michael. (20th 
cent.). Chanter and composer................. . 307
Reader (Anagnostis). Rank in Prest-
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hood...........................................................  36
Reader (Diavastis). Rank in Monas
teries..........................................................  98
Reading (music reading). The read
ing of a music part....................................  36
Readings. Prophecies (Vespers).............  35
Receptions (dochae). Hymns.................. 105
Rediades - Toumpas, Elias. (1967 -).
Chanter and music teacher....................... 308
Rellas, Panayotis. (20th cent.). Chan
ter............................................................... 308
Rempapi. Musical instrument................... 308
Reppas, George. (20th cent.). Chan
ter............................................................... 308
Reppas, Napoleon. (20th cent.).
Chanter.......................................................308
Rettos, Demetrius. (1915 - ). Chanter. ... 308
Return. Musical term.................................116
Revelation of John (loannis). The last
book of the New Testament...................... 43
Rhinophony. Nasal voice..........................309
Rhythm...................................................... 310
Phythm disimos. A word from the
byzantine music terminology..................... 310
Rhythm emphasised. A word from the
byzantine music terminology..................... 311
Phythmical. Musical term.........................310
Rhythm ical conducting. Musical
term............................................................ 310
Rhythm lame. A word from the
byzantine music terminology..................... 311
Rhythm normal. A word from the
byzantine music terminology..................... 310
Rhythm prosodiac. A word from the
byzantine music terminology..................... 310
Rhythms, distinction of........................... 311
Rhythm symmictos. A word from the
byzantine music terminology..................... 311
Rhythm tetrasimos. A word from the
byzantine music terminology..................... 311
Rhythm trisimos. A word from the
byzantine music terminology....................311
Riades, Emile. (1880 or 1886 - 1935).
Composer...................................................308
Rikis, Stylianos. (16th cent.). Hymno-
grapher.......................................................309
Rimpeca. Musical instrument................... 309
Rodinos, Joachim. (1946 -). Chanter. ... 309 
Rodopoulos, Aristides. (1947 - ). 
Chanter and choirmaster........................... 309

Rodotheatos, Dionysius. (1849 -
1892). Composer and music teacher.......309
Romanos, Sotirios. (1874 - 1924).
Chanter.......................................................312
Romanos Melodos. (5th - 6th cent.).
Saint. Hymnographer........................:.......312
Romanos the Reader, Constantine.
(19th cent.). Reader................................... 312
Romanos the Vatopedenian. (1889 -
1966). Monk, chanter and composer.......312
Rossos, Joasaph. (19th cent ). Priest.
Music teacher.............................................313
Roukales, Thanasakis. (20th cent ).
Priest. Chanter and composer................... 309
Roumanos, George. (19th cent.).
Priest and music teacher........................... 309
Rouphinos the Priest. (345 - 410).
Composer...................................................310
Rousanos, Pachom ios. (1470 -
1553). Monk. Hymnographer.....................309
Rouselatos, Charalampos. (? - 1893).
Priest - musician........................................ 310
Roussinopoulos, Constantine. (20th
cent.). Chanter............................................310
Roussos, John. (20th cent.). Chanter.....310
Routh. A Book of the Old Testrament..... 309
Rysios, George. (? - 1867). Chanter - 
Priest.......................................................... 311

Sabbaides, Argyrios. (20th cent ).
Chanter.......................................................315
Sabbaites, Gregory. (16th cent).
Composer..'.................................................315
Sabbas, Sabbas. (1924 - ). Chanter, 
music teacher, choirmaster and writer. ... 315 
Sabbas the Priest. (19th cent.). Com
poser...........................................................315
Sabbides, Andrew. (20th cent ).
Chanter.......................................................316
Sabbides, Costas. (20th cent ). Chan
ter............................................................... 316
Sabbides, Paraskevas. (c. 1850 - ?).
Chanter.......................................................316
Sabbides, Pericles. (1896 - ?). Chan
ter............................................................... 316
Sabbopoulos, Constantine. (? - 
1882). Chanter, music teacher and
composer....................................................316
Sabinopoulos, Simos. (20th cent). 
Composer...................................................316
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Sakellarides, Athanasius. (1839 -
1890). Musician..........................................316
Sakellarides, Constantine. 1839 -
1890). Musician..........................................317
Sakellarides, John. (1853 - 1938).
Composer, chanter and music teacher.... 316
Sakellariou, Anastasius. (c. 1911 -
1965). Chanter and music teacher............317
Sakellariou, Basil. (20th cent.). Chan
ter............................................................... 317
Sakellariou, Theodore. (20th cent.).
Chanter and music teacher........................317
Sakellios Ecclesiastic dignity.................... 317
Sakkides, Stavros. (20th cent.).
Chanter.......................................................317
Salamanes, Athanasius. (20th cent.).
Chanter and choirmaster........................... 318
Saltares, Nicholas. (20th cent.). Mu
sicologist and music teacher......................318
Sam altanos, C onstantine. (19th
cent.). Chanter........................................... 318
Sam uelides, C onstantine. (19th
cent.). Chanter........................................... 318
Samuelides, Samuel. (19th cent.).
Chanter and music teacher....................... 318
Scale. Musical term................................... 181
Scale's kinds............................................ 181
Scale's steps. The series of notes of
the music scale..........................................  53
Scherstabit, John. (1958 - ). Chanter. ... 319 
Schinas, Lampros. (20th cent.).
Chanter.......................................................352
School of Alexandria. A school of
byzantine miniature painting.....................  33
Schools:
Athonias..................................................... 353
Belementios Hieratic School.......................369
Catsarios School of Byzantine Music of
Holy Metropolis of loannina....................... 358
Common Music School of Monastery of
Golia - lasion..............................................368
Ecclesiastic Lyceum of Carpenisi...............109
Ecclesiastic Music School of Vathy -
Samos.........................................................353
Ecclesiastic School..................................... 364
Ecclesiastic School of Byzantine Music
of Cyprus....................................................361
Great School of Genus...............................368
Hieratic Scholl of Arta................................ 353
Music School of Andrew Tsiknopoulos. ... 353

Music School of Caucasus........................366
Music School of Crete...............................367
Music School of Society "Orpheus'............ 370
Music School of Tenos.....................   370
Normal School of Ecclesiastic Byzan
tine Music of Naupactus............................ 365
Patmias................   369
Patriarchal Music School (A )................... 369
Patriarchal Music School (B ')...................369
Patriarchal Music School (C ) .................. 369
Patriarchal Music School (D ) .................. 369
Patriarchal Music School (E ) .................. 370
Patriarchal Music School ( F ) ...................370
Patriarchal Music School of Fanari...........371
Rizarios.......................................................370
School of Byzantine and European 
Music of Holy Metropolis of Mesogaea
and Lawreotiki........................................... 355
School of Byzantine Ecclesiastic Music 
of Holy Metropolis of Chios, Psara and
Oinusae...................................................... 355
School of Byzantine Ecclesiastic Music 
of Holy Metropolis of Florena, Prespae
and Eordaea "St John Koukouzelis".......... 354
School of Byzantine Ecclesiastic Music
of Holy Metropolis of Methymni................. 354
School of Byzantine Ecclesiastic Music
of Holy Metropolis of Patrae...................... 354
School of Byzantine Ecclesiastic Music 
of Musical and Dramatical Society of
"Conservatory of Athens"...........................355
School of Byzantine Ecclesiastic Music
of "National Conservatoy" of Anthens...... 354
School of Byzantine Hagiography and
Music of Holy Metropolis of loannina.......353
School of Byzantine Music NELE of
Argostoli - Cephalonia............................... 362
School of Byzantine Music of Aegion..... 356
School of Byzantine Music of Agrinion.....356
School of Byzantine Music of Almyros.....356
School of Byzantine Music of "Appolo-
nion Conservatory" of Athens.................... 356
School of Byzantine Music of "Atticon
Conservatory".............................................356
School of Byzantine Music of Cavala's
Province..................................................... 362
School of Byzantine Music of Cholar-
gos..............................................................362
School of Byzantine Music of Conser
vatory "Alex Tumaissen"............................363
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School of Byzantine Music of Conser
vatory "Anon of Athens'. (Patrae)............363
School of Byzantine Music of Conser
vatory 'Mozart' of Patrae...........................363
School of Byzantine Music of Conser
vatory of Chalkis (P. Cotsopoulos)............ 364
School of Byzantine Music of Conser
vatory of Philarmonic Scociety of
Patrae.........................................................364
School of Byzantine Music of Conser
vatory of Piraeus - Piraic Society.............. 364
School of Byzantine Music of Conser
vatory 'Romanos Melodos'........................364
School of Byzantine Music of Conser
vatory of Alimos......................................... 363
School of Byzantine Music of 'Con
servatory of Attica'.....................................363
School of Byzantine Music of 'Con
servatory of Corfu'.....................................363
School of Byzantine Music of Hellenic
Conservatory of Argos - Gyprus................357
School of Byzantine Music of Hellenic
Conservatory of Athens............................. 357
School of Byzantine Music of Holy
Archiepiscopacy of Crete...........................357
School of Byzantine Music of Holy
Metropolis of Aetoloakarnanea ................357
School of Byzantine Music of Holy 
Metropolis of Aetoloakarnanea "David
the Chanter"............................................... 358
School of Byzantine Music of Holy
Metropolis of Calavryta and Aegialea........358
School of Byzantine Music of Holy
Metropolis of Citros and Caterini............... 358
School of Byzantine Music of Holy 
Metropolis of Corfu and Paxoi 'St.
Arsenius, Metropolitan of Corfu'............... 358
School of Byzantine Music of Holy
Metropolis of Cos....................................... 359
School of Byzantine Music of Holy 
Metropolis of Cydonea and Apocoro -
nes............................... :........................... 358
School of Byzantine Music of Holy
Metropolis of Edessa and Pella................ 358
School of Byzantine Music of Holy
Metropolis of Mantineia and Cynurea...... 359
School of Byzantine Music of Holy
Metropolis of Maronea and Comotini....... 359
School of Byzantine Music of of Holy 
Metropolis of Megara and Salamina........359

School of Byzantine Music Holy Metro
polis of New Crene and Calamaria -
Thessaloniki................................................360
School of Byzantine Music of Holy
Metropolis of Nice...................................... 360
School of Byzantine Music of Holy
Metropolis of Nicopolis and Preveza...........360
School of Byzantine Music of Holy
Metropolis of Phthiotis................................361
School of Byzantine Music of Holy 
Metropolis of Phocis 'Cosmo Melodos
and Theodore Phokaeus'.......................... 361
School of Byzantine Music of Holy
Metropolis of Piraeus................................. 360
School of Byzantine Music of Holy 
Metropolis of Rethymni and Avlopota-
mos.............................................................360
School of Byzantine Music of Holy 
Metropolis of Serrae and Nigrita 'St.
Necetas the New'...................................... 361
School of Byzantine Music of Holy
Metropolis of Syros.....................................361
School of Byzantine Music of Holy
Metropolis of Thessaloniki..........................358
School of Byzantine Music of Holy
Metropolis of Thyba and Levadea............358
School of Byzantine Music of Holy
Metropolis of Trikki and Stagoi.................. 361
School of Byzantine Music of Holy
Trinity of Argyrupolis.................................. 356
School of Byzantine Music of "Mace
donian Conservatory'.................................361
School of Byzantine Music of Municipal
Conservatory of Nausa.............................. 358
School of Byzantine Music of Municipal
Conservatory of Patrae.............................. 358
School of Byzantine Music of "Musical
Society of Athens"...................................... 361
School of Byzantine Music of New
Anchialos....................................................362
School of Byzantine Music of Paeanea. ... 362 
School of Byzantine Music of "Pan -
Athenian Conservatory'............................. 362
School of Byzantine Music of Pharka-
don - Trikala...............................................362
School of Byzantine Music of Society of
Chanters of Cilkis "Peter Glykys'.............. 362
School of Byzantine Music of Society of 
Chanters of Lakonia's Prvince 'Thra- 
sybulus Stanitsas'...................................... 362
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School of Byzantine Music of Velestino. ... 356 
School of Byzantine Music of "Venize-
lion Conservatory"......................................356
School of Byzantine Music "St. Achil-
lios" of Larisa............................................. 362
School of Chanter's Art.............................. 371
School of Chanter's Art of Servia and
Cozani........................................................ 371
School of Chanters of Holy Metropolis
of Aetoloakananea..................................... 366
School of Ecclesiastic Byzantine Music
of Holy Metropolis of Demetrias.................. 366
School of Ecclesiastic Byzantine music 
of Holy Metropolis of Leros, Calymnos
and Astypalea............................................ 365
School of Ecclesiastic Byzantine music 
of Holy Metropolis of Veroia and Nausa.
School of Ecclesiastic Music of Society
of Constantinople....................................... 365
School of Ecclesiastic Music "George
Solomos" of Argostoli................................. 366
School of Ecclesiastic Music of Philar-
monic Society "Euterpi"..............................366
School of Ecclesiastic Music of Za-
kynthos.......................................................365
School of Hellenic - Byzantine Music of
Kato Achaia................................................366
School of Hellenic Music Society of
Constantinople........................................... 366
School of Music Society of Athens.............369
School of Odeki of Potamos (Corfu)..........371
School of Vocal and Ecclesiastic Music
of Philarmonic Society o.f Zakynthos......... 371
School of Vocal and Ecclesiastic Music
of Zakynthos.............................................. 371
Schoris, John. (1949 - ). Chanter and
music teacher.............................................372
Sebastopoulos, Theonas. (20th
cent.). Chanter........................................... 318
Sebiros, Gabriel. (1541 - 1616). 
Metropolitan of Philadelphia and writer. ... 318 
Secret School. Hellenic school which 
was in function secretly during the
periode of Othomanic Slavery.................... 193
Segalas, John. (20th cent ). Chanter....... 320
Semadophono. The note of byzantine
music.......................................................... 320
Seminario of Byzantine Ecclesiastic
Music.........................................................319
Seminary of Byzantine Ecclesiastic

Music.........................................................407
Seminary of Byzantine Music "Saint
Demetrius"................................................407
Seminary of Byzantine Music of
Society "The Hymnodoi".........................407
Semitone. Halftone. Musical term.......... 133
Separation (Diazeuxis). Musical term.....  99
Separations (Diastolae). Musical
term............................................................ 100
Sergios Agiopolites. (9th cent.). Monk
- hymnographer......................................... 319
Sergios, Metropolitan of Grevena.
(1934 -). Defender of byzantine music. ... 319 
Sergios, Patriarch of Constinople.
(6th - 7th cent.). Hymnographer................319
Sergiou, Stephen. (19th cent ). Chan
ter...............................................................319
Service...................................................... 31
Servos, Nicholas. (1910 - 1982).
Chanter.......................................................319
Set to music, to. Musical term.................381
Siamoures, George. (1935 - ). Chan
ter...............................................................320
Sicamenides, Basil. (1936 - ). Chan
ter...............................................................322
Sicelianou - Palmer, Eva. (20th
cent.). Defender of byzantine music............322
Sideres, Aristides. (1905 - ). Chanter
and writer....................  ............................321
Sideres, Athanasius. (20th cent.).
Chanter.......................................................321
Sideres -  Papayanpis, Basil. (20th
cent.). Chanter........................................... 321
Sideres -  Papayannis, Philip. (19th -
20th cent ). Chanter................................... 321
Sideropoulos, Nicholas. (1931 - ).
Chanter and music teacher........................322
Sigalas, Antony, (c. 1804 - end of
cent.). Chanter and composer................... 320
Sigeros, Andrew, (c. 1280 - middle of
14th cent.). Chanter and composer........... 321
Sign. A sign from the byzantine music
writing........................................................ 320
Signs accented. Signs from the by
zantine music writing................................. 320
Signs of pronouncing. Signs from the
byzantine music writing............................. 320
Signs testimonial. Signs from the
byzantine music writing............................. 320
Sigounes, Constantine. (20th cent.).
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Chanter..................................................... 321
Silvestros Kykkotis. (18th - 19th
cent.)· Monk, composer............................. 322
Simidjis, Spyros. (1938 - ). Chanter
and music teacher......................................323
Simones, Athanasius. (20th cent.).
Chanter.......................................................323
Simos, John. (1956 -). Music teacher,
choirmaster and composer........................ 323
Simoudes, Basil. (1947 - ). Chanter........323
Sinadenos, Michael. (19th - 20th
cent.). Chanter........................................... 328
Sinaetic Codex. The oldest codex of
the Holy Bible.............................................323
Sinaites the Cretan, Meietios. (18th
cent.) Music teacher and composer.......... 323
Sing hymns, to. To chant.........................453
Sinoures, Nicholas. (20th cent.).
Chanter.......................................................324
Siokos, Andrew. (1922 - ). Chanter........ 324
Siokos, Stylianos. (1930 - ). Chanter......324
Siopi. The same with pause*....................324
Siouphas, Chalarampos. (20th cent.).
Chanter.......................................................324
Siskos, Zoes. (1917 - ). Chanter..............324
Sitaras, Andrew. (1929 - ). Chanter........324
Skalides, John. (1938 - ). Chanter.......... 324
Skalistis, Stephen. (1938 - ). Chanter
and writer...................................................324
Skandalis, George. (20th cent.).
Chanter.......................................................325
Skandalis, Stamatis G. (1927 - ).
Chanter.......................................................325
Skaperdas, Constantine. (19th - 20th
cent.). Chanter........................................... 325
Skarpeios, Andrew. (1970 - ). Foun
der of a school of byzantine music.......... 325
Skarpeios, Stephen. (1966 - ). Coris-
ter............................................................... 325
Skiadas, Luke. (1932 - ). Chanter......... 325
Skordiles, Eleutherios. (20th cent.).
Chanter.......................................................325
Skoulis, George. (1929 - ). Music
teacher....................................................... 325
Skoutas, Sabbas. (20th cent.). Chan
ter............................................................... 325
Skoutelas, Gerasimus. (20th cent.).
Chanter.......................................................326
Skouvaras, Evangel. (1921 - 1983).
Writer..........................................................325

Skrekos, George. (? - 1884). Chanter. ... 326 
Skyiitsis, George. (11th cent ). Hym-
nographer...................................................326
Sm yrnakis, Gerasimus. (1862 -
1935). Monk...............................................326
Societies:
Civilizing Society of Cephalonia "Lei-
vatho"......................................................... 337
Ecclesiastic Music Society of Athens..... 336
Ecclesiastic Music Society of Constan
tinople......................................................... 342
Ecclesiastic Music Society of Patriarch
ate of Constantinople................................. 343
Ecclesiastic Music Society of Smyrna..... 344
Hellenic Music Society 'John Damas-
kene".......................................................... 342
Hellenic Music Society of Constantino
ple...............................................................342
Music Society "Byzantine Tradition of
the Chanter's Art".......................................337
Music Society "Orpheus"............................343
Society of Friends of Byzantine and
Traditional Hellenic Music of Nausa.........344
Society of Friends of Byzantine Music..... 344
Society of Friends of Byzantine Music of
Aegialea......................................................344
Society of Friends of Byzantine Music of
Cavalas Province...................................... 345
Society of Friends of Byzantine Music of
Comotini "John Damaskene"..................... 345
Society of Friends of Byzantine Music of
New Ionia...................................................345
Society of Friends of Byzantine Music of
Patrae.........................................................345
Society of Friends of Byzntine Music of
Thessaloniki................................................345
Society of Hellenic Music Arts....................337
Society "The Chanters" (Hymnodoi).......... 343
Societies of Chanters:
Aegialea: "John Koukouzelis".....................338
Aetoloakarnanea: "Archidiaconos An-
thimos"......................   338
Argolis: "Jacob Naupliotis"......................... 338
Arta: "Santa Theodora".............................. 339
Attica: "Thrasybulus Stanitsas".................  113
Calavryta: "Constantine Priggos"...............339
Calymnos....................................................339
Canea: "George the Cretan"...................... 341
Cantia (Heraklion): "Andrew Cretis".......... 372
Castoria: "John Koukouzelis"..................... 339
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Caterini....................................................... 339
Cavala: "John Koukouzelis'....................... 348
Chalkediki: "John Koukouzelis"................. 341
Chios:..........................................   342
Chios: "Romanos Melodos"........................342
Cilkis: "Peter Glykys".................................340
Corfu: "John Damaskene"..........................373
Corinthia: "Kyriakos the Hymnogra-
pher"...........................................................340
Cos: "St. John the Shipmaster".
Cyklades: "Jacob Naupliotis"..................... 373
Drama: "Jone Damaskene"........................372
Edessa and Pella: "Romanos Melodos". ... 339 
Eleia: "John Koukouzelis and John
Damaskene"........................   372
Evoia: "Papageorgis"................................. 339
Florena: "John Damaskene"...................... 341
H. Metropolis of Hierissos, Mount Athos 
and Ardamerio: "Romanos the Vatope-
denian"....................................................... 372
H. Metropolis of Servia and Cozani:
"Jacob Naupoliotis".................................... 372
H. Metropolis of Veroia and Nausa:
"Constantine Priggos"................................ 372
Island Lemmos: "St. Sozon".
Larisa and Environs: "Cosmo Melodos". ... 340 
Lesvos: "Romanos Melodos and John
Damaskene"........................!.................... 348
Naupactus: "John Margaziotis"..................340
Pan-Hellenic: "Romanos Melodos and
John Damaskene"...................................... 349
Phthiotis: "John Damaskene".....................349
Province of Aetoloakarnanea: "Anthi-
mos Archidiaconos"....................................340
Province of loannina: "St. John Kou-
kouzelis"..................................................... 340
Province of Lakonia: "Thrasybulus
Stanitsas"....................................................348
Rodes and Environs.
Samos: "Emmanuel Vamvoudakis".......... 341
Serrae: "Romanos Melodos"...................... 373
Sidirokastron: "Lampadarios Melodos". ... 341
Thessaloniki................................................339
Thessaloniki: "John Damaskene".............. 339
Thraki: "George Raedestenos"...................348
Trikala: "John Damaskene"....................... 373
Tripolis: "John Damaskene".
Voiotia: "St. Luke Stiriotis"..........................372
Zakynthos: "Spyros Capsaskis".................339
Socrates. (4th cent.). Historian................. 372

Solomos, George or Tsalimes. (1828 
- 1903). Chanter, music teacher and
composer...................................................326
Solomozes, Peter. (1910 -) . Chanter. ... 326 
Sophocleus, Sophocles. (20th cent.).
Chanter..................................................... 327
Sophronios, Patriarch of Jerosoly- 
ma. (7th cent.). Saint. Hymnographer. ..... 373 
Soulakellis, Theophanes. (1963 - ).
Chanter and music teacher...................   326
Sourladjis, Demetrius. (20th cent.).
Chanter and music teacher........................327
Souroullas, Yangos. (1894 - ). Chan
ter and music teacher................................ 327
Souroullas, Spyros G. (20th cent.).
Chanter.......................................................327
Sousounis, Panayotis. (20th cent).
Chanter.......................................................327
Spanari, George M. (20th cent.).
Chanter...................................................... 328
Spanopoulos, Theodore. (1864 - ?).
Chanter...................................................... 328
Spanos, Chadjipetris. (1855 1930).
Chanter...................................................... 328
Spanos, George. (Caimacli of Cyprus,
20th cent.). Chanter................................... 328
Spanos, George. (Latsia of Cyprus,
20th cent.). Chanter................................... 328
Spanos, Nicholas. (1945 - ). Chanter. ... 328 
Spanoudi, Sophia.. (1879 - 1952).
Musicologist and pianist......................  328
Spathes, Constantine. (1876 - 1940). 
Composer, conductor and muisic tea
cher............................................................ 327
Spathes, Spyridon. (1852 - 1941).
Composer, choirmaster and chanter........ 327
Spetsiotes, John. (1945 - ). Chanter
and music teacher......................................328
Spetsiotes, Michael. (1908 - ). Chan
ter and music teacher................................ 329
Sphaelos, Gerasimus. (20th cent.).
Chanter.......................................................352
Sphakianakis, Constantine. (1890 -
1945). Musicologist and composer...........352
Spiliopoulos, Christ, (c. 19th - 20th
cent.). Chanter............................................329
Spiliotopoulos, John. (1913 - ).
Chanter and music teacher........................329
Spyridon (Kalafatakis), Metropolitan 
of Cephalonia. (1926 - ). Founder of a
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School of Byzantine Music....................
Spyridon the Vatopedenian. (19th
cent.). Monk and composer..................
Spyropoulos, George. (1931 - ).
Chanter..................................................
Spyropoulos, Spyridon. (1928 - ).
Chanter and composer.........................
Spryrou, Demetrius. (20th cent.).
Chanter..................................................
Staes, George. (20th cent.). Chanter
and choirmaster............ ........................
Stamatiades, Stamatios. (20th cent ).
Choirmaster...........................................
Stamatopoulos, Demetrius. (20th
cent.). Chanter......................................
Stamoules, Nicholas. (20th cent.).
Chanter..................................................
Stanitsas, Thrasybulus. (1910 - 
1987). Chanter, choismaster and com
poser.....................................................
Stasis, John. (1945 - ). Chanter. ........
Stathis, Gregory. (1940 - ). Musicolo
gist, choirmaster, and professor in the
University of Athens..............................
Stavrakis Chanedes. (? - 1835).
Chanter..................................................
Stavrides, Spyros. (20th cent.). Chan
ter and music teacher.
Stavropoulos, Basil. (20th cent.).
Chanter.................................................
Stavropoulos, John. (20th cent.).
Chanter.................................................
Stavros (Cross). A sign from the
byzantine music writing........................
Stavrou, Neophytos. (20th cent.).
Chanter.................................................
Stavroulakis, Constantine. (1956 - ).
Chanter and music teacher..................
Stellon, Andrew. (15th cent.). Chanter
and composer.......................................
Stephanakis, Constantine. (1970 - ).
Chanter.................................................
Stephanides, Basil. (18th - 19th
cent.). Chanter......................................
Stephanides, Demetrius. (20th cent.) 
Chanter.
Stephanides, Panayotis. (20th cent ).
Chanter and music teacher..................
Stephanioros, Michael. (1946 - ). 
Priest and music teacher......................

329

329

329

329

329

329

330 

330 

330

330
331

329

331

331

331

331

331

331

332 

332 

332

332

332

Stephanopoulos, Demetrius, (c. 1926
- ). Chanter and music teacher............
Stephanou, Christodulos. (19th -
20th cent.). Chanter..............................
Stephen, Metropolitan of Triphylia 
and Olympia. (1915 - ). Poet -
hymnographer.......................................
Stephen Sabbaites or Agiopolites. (?
- 790). Saint. Monk and composer.......
Stephen the Serbos. (c. 1360 - c.
1430). Domesticos and composer........
Stereos, Asterios. (19th - 20th cent.).
Chanter and music teacher...................
Stichira of Stichera. Hymns................
Stichirarikon or Sticherarikon. A kind
of ecclesiastic composition....................
Stichrarion or Sticherarion. A book
which contains stichera*.......................
Stoikides, Plato. (1877 * 1970).
Chanter and music teacher...................
Stoikos, Yangos. (20th cent.). Chan
ter..........................................................
Stoudites, Anatolius. (8th cent ).
Monk - composer..................................
Stoudites, Clement. (9th cent ). Saint.
Monk - hymnographer..........................
Stoudites, Cyprian. (9th cent.). Monk,
hymnographer and composer...............
Stoudites, Joseph. (? - 833). Saint.
Bishop of Thessaloniki - composer......
Stoudites, Nicholas. (9th cent.). Saint.
Monk, hymnographer............................
Stoudites, Peter. (9th cent.). Monk,
hymnographer and composer...............
Stoudites the Confessor, Theodore.
(759 - 826). Saint. Composer...............
Stoudites, Theoktistos. (8th - 9th
cent.). Monk - composer.......................
Stoupathis the Priest, Nicholas. 
(1700 - 1777). Music teacher and
composer...............................................
Stovaeos, John. (5th cent.). Writer.....
Stoyanovich, Nicholas. (? - 1893).
Chanter and music teacher..................
Stratopoulos, Demetrius. (20th cent.).
Chanter and music teacher...................
Style......................................................
Stylianesis, Panayis. (19th - 20th
cent.). Musician.....................................
Stylianides, Stylianos. (20th cent.).

332

333

332

333 

333

332
333

333

333 

336 

336

334

335 

335

334

335 

335

334

335

335
333

333

335
398

335
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Chanter..................................................
Stylianou, Andrew. (20th cent.).
Chanter..................................................
Stylianou, George. (20th cent.). Priest
and musician............................. ...........
Styliotis, Andrew. (16th - 17th? cent.).
Composer..............................................
Subconnected. A word from the
byzantine music terminology................
Subseparation. A word from the
byzantine music terminology................
Subsound. A word from the byzantine
music terminology.................................
Substances chronicle. Sings from the
byzantine music writing........................
Substances not under time. Signs
from the byzantine music writing.........
Successivity of lines. A word from the
byzantine music terminology................ .
Superseparation. A word from the
byzantine music terminology.................
Supplicatory. A book used in church..
Supplicatory canons. Service..............
Svoronos, Nicholas. (19th - 20th
cent.). Chanter.......................................
Sykiotis, Meletius. (1905 - ). Monk,
hymnographer.......................................
Syllas, Demetrius. (1876 - 1939).
Chanter..................................................
Symeon, Anastasius. (20th cent).
Music teacher and writer.......................
Symeon, Bishop of Thessaloniki.
(14th - 15th cent.). Hymnographer.......
Symeon, George. (20th cent.). Chan
ter and music teacher............................
Symeon, Peter Agiotaphites (be
longing to the Holy Sepulchre). 
(1781 - 1861). Chanter, music teacher
and composer............ ;..........................
Symeon, Theodore Contos (Short). 
(19th cent.). Chanter, music teacher
and composer........................................
Symeonides, Alexander. (20th cent.).
Chanter..................................................
Symeonides, Anastasius. (19th - 20th
cent.). Chanter.......................................
Symeonides, Lazarus. (20th cent.).
Musician.................................................
Symeonides, Nicholas. (20th cent). 
Chanter................ ..................................

335

335

335

335

397

397

397

397

397

115

397
282
282

318

336 

336

345

346

345

346

346

346

346

346

346

Symeon Thaumastoreites (Stylites).
(? - 595). Saint. Hymnographer............... 346
Symeon the Interpreter. (11th cent ).
Saint. Hymnographer................................346
Symeon the Monk. (9th cent ). Hym
nographer................................................... 347
Symeon the New Theologian. (949 - 
1022). Saint. Writer and hymnographer. ... 347 
Symeoures, Loizos. (1860 - ?).
Chanter and music teacher........................345
Symmetry. A word from the byzantine
music terminology...................................... 347
Symphony. A word from the byzantine
music terminology...................................... 347
Synapti. Hymns.........................................348
Synaxarion. Ecclesiastic text.....................348
Syndesmos (conjunction). A sign
from the byzantine music writing.............. 348
Synesios Kyrinaeos. (370 - 413/415).
Bishop of Pentapolis, writer and hym
nographer...................................................349
Synesios the Monk of Mount Athos.
(14th cent.). Composer....................   349
Synesios the Stavroniketianos. (1878 
- 1943). Monk, chanter and hymnogra
pher............................................................ 349
Synod (Holy Synod)................................. 350
Synodenos, Demetrius. (20th cent.).
Chanter.......................................................350
Synodenos, Simos. (20th cent ).
Chanter.......................................................350
Synodenos, Stavros. (20th cent ).
Chanter.......................................................350
Synodic Committee of Ecclesiastic
Art and Music......... :............................... 350
Synopsis (Holy Synopsis). Ecclesias
tic book.......................................................351
Syringe of Pan. Musical instrument........351
Syrkas, Antony. (19th - 20th cent.).
Chanter and music teacher........................351
Syrkas, George. (20th cent.). Chanter
and choirmaster..... .................................... 351
System. A word from the byzantine 
music terminology...................................... 352

Takos, John. (20th cent.). Chanter......... 375
Takoudes, Christ. (1920 - ). Chanter.... 375
Taktikos, Nicholas. (1931 - ). Chan
ter..............................................................375
Taliadoros, Charilaos. (1926 - ).



512

Chanter, music teacher and composer. ... 375 
Tampakopoulos, Demetrius. (1914 · ).
Chanter.......................................................376
Tamparos, Demetrius. (19th - 20th
cent.). Chanter............................................376
Tampas or Sioulis, Triantaphyllos.
(1858 - 1930). Chanter and composer. ... 376 
Tampouras (a kind of lute). Musical
instrument...................................................376
Tapeinos, Anastasius. (? - 1884).
Composer................................................... 377
Tarasios, Patriarch of Constantino
ple. (? - 806). Saint. Hymnographer......... 377
Tasios, Christ. (1972 - ). Chanter............377
Tasopouios, Contantine. (20th cent.).
Chanter and music teacher........................377
Tavoulares, John. (1934 -) . Chanter......375
Tellis, Demetrius. (1845 - 1883).
Chanter.......................................................377
Temper contracting. A word from the
byzantine music terminology......................132
Temper dilating. A word from the
byzantine music terminology......................132
Temper of genuses. A word from the
byzantine music terminology....................  132
Temper of Modes. A word from the
byzantine music terminology......................132
Temper tranqullizing. A word from
the byzantine music teminology.................132
Tererem. Melodious ornamentation.........377
Tererism. A word from the byznantine
music terminology...................................... 377
Terminations (endings). A word from
the byzantine music terminology................172
Terzis, Neophytos. (1872 - ?). Music
teacher........................................................377
Testament. It means the Old Testa
ment* ........................................................  99
Testimonies (martyriae). A word from
the byzantine music terminology............... 224
Testimonies initials. A word from the
byzantine music terminology..................... 225
Te ta ti to. Syllables instead of notes, in
byzantine music......................................... 378
Tetrachord (four -  string). A word 
from the byzantine and ancient music
terminology.................................................380
Tetrachord (four -  string) system. A 
word from the byzantine and ancient 
music terminology.

Tetragorgon. A sign from the byzan
tine music writing....................................... 378
Tetrapodia. A word from the byzantine
music terminology...................................... 378
Tetrasimon. A word from the byzan
tine music terminology............................... 378
Text (musical text).................................. 176
Thalides, Constantine. (? - 1867).
Poet and musician...................................... 137
Thanopoulos Yannis. (1932 - ). 
Composer, choirmaster, music teacher
and chanter............................................... 137
Thatharopoulos, George. (1946 - ).
Chanter and music teacher........................ 137
Theboeus, Manuel. (14th cent.). Lao- 
synaktis (the man who gathers the
people to the church)................................. 143
Thekaras, Theodulos. (14th cent.).
Monk - hymnographer............................... 143
Thekla the Num. (9th cent.). Hymno
grapher.....................................................  137
Themelis, Spyros. (1941 - ). Chanter. ... 138 
Theniatis, Gerasimus -  Luke. (19th
cent.). Chanter............................................143
Theocharides, M ichael. (1884 -
1961). Chanter and music teacher............ 142
Theocharopoulos, Anastasius. (1913 - ).
Chanter.......................................................142
Theodorakopoulos, Basil. (20th
cent.). Chanter............................................139
Theodorakopoulos, Photios. (1941 - ).
Chanter, choirmaster and composer........  139
Theodore and Theophanes Graptoi. 
Theodore (? - 838). Theophanes (? -
850). Hymnographers.................................139
Theodore Coronis. (15th? cent.).
Maistor......................................................  140
Theodore of Maggana. (15th cent.).
Domesticos of Maggana's Monastery...... 140
Theodore Phokaeus. (? - 1848).
Composer................................................... 140
Theodore Prodromos. (12th cent.).
Poet and musician .................................... 140
Theodore Sykeotis. (? - 613). Saint.
Poet and composer.........................    140
Theodorides, Alexander. (20th cent.).
Chanter and music teacher........................139
Theodorides, Christ. (12th cent ).
Chanter.............................................. .·......139
Theodorides, John. (20th cent.).
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Chanter and music teacher......................
Theodorldes, Spyrldon. (? - 1903).
Chanter.....................................................
Theodorides, Ulysses. (20th cent ).
Chanter.....................................................
Theodoritos Kyrou. (c. 393 - c. 466).
Writer........................... ............................
Theodulos of Maggana. (15th cent.).
Domesticos of Maggana's Monastery......
Theodosiades, A ch illeas. (20th
cent.). Chanter..........................................
Theodosiades, Nicholas. (1935 - ).
Chanter.....................................................
Theodosios, Bishop of Syrakusae.
(9th cent.). Hymnographer.......................
Theodoropou los , C hrysanthos. 
(1920 - 1988). Chanter, music teacher
and composer................................ ..........
Theodosopoulos, Theodore. (20th
cent.). Chanter and music teacher...........
Theokletus I, Archbishop of Athens. 
(20th cent.). Defender of byzantine
music.........................................................
Theokletus Kausokalyvites. (18th
cent.). Monk - hymnographer..................
Theoktistus the Monk. (12th cent ).
Hymnographer and composer..................
Theoleptus, Metropolitan of Phila
delphia. (13th - 14th cent.). Composer. ...
Theology..................................................
Theophanes Kerameus. (11th cent.).
Composer.................................................
Theophanes, Patriarch of Constnti- 
nople. (16th - 17th cent.). Chanter and
composer..................................................
Theophilopoulos, Alexander. (1903 - ).
Singer and choirmaster.............................
Theophilos, Patriarch of Alexandria.
(1764 - 1833). Writer.............. .................
Theophilos the Emperor. (9th cent.).
Composer.................................................
Theory. The theory of byzantine music. ... 
Theostirictos the Monk. (9th cent.).
Hymnographer and composer..................
Theotokariographer. Hymnographer.....
Theotokarion. A book which contains
theotokia*..................................................
Theotokatos, Spyros. (20th cent ).
Chanter.....................................................
Theotokion. Hymn...................................

139 Theotokls, N icephorus. (1731 - 
1800). Writer........................................... .. 141

139 Theotokis the Vatopedenian. (? -
1884). Monk - chanter............................ .. 141

139 Thoides, Theodore. (19th - 20th 
cent.). Priest and music teacher............. .. 143

139 Thomaides, Nicholas. (19th - 20th 
dent.). Chanter........................................ .. 143

139 Thomas Raedestenos. (16th - 17th 
cent.). Composer..................................... .. 143

138 Thomas the Magister. (13th - 14th 
cent.). Writer........................................... .. 143

138 Thrice diapason. Three times through 
all............................................................. .. 385

138 Thymlanos, Spyrldon. (1930 - ).
Chanter and music teacher....................
Tiakas, Athanasius. (1934 - ). Chan-

.. 143

138 ter............................................................ .. 381
Time. Musical term................................ .. 449

138 Times rhythmical. A word from the
byzantine music terminology..................
Times rhythmoedeis. A word from the

.. 449

140 byzantine music terminology..................
Times unrhythmical. A word from the

.. 449

141 byzantine music terminology.................. .. 449
Timiotera. Hymn (axion estin)............... .. 381

141 Timocles the hymnodos. (15th cent.). 
Hymnographer........................................ .. 381

141 Timonides, Eustathius. (20th cent ).
141 Chanter...................................................

Tingas, Constantine. (1871 - 1961).
.. 381

142 Chanter...................................................
Tomadakis, Nicholas. (1907 - ).

.. 381

Byzantinologist........................................ .. 393
142 Tompoles, Constantine. (1885 - 

1957). Chanter and music teacher......... .. 382
142 Tompoles, Sozos. (20th cent ). Chan

ter and musicologist................................ .. 381
142 Tone. Musical term................................

Tone disjunctive. A word from the
.. 382

142 byzantine music terminology..................... 382
143 Topides, John. (20th cent.). Chanter. ..... 382

Toumpi. Musical instrument.................. .. 382
141 Tradition (Holy Tradition)....................... 281
141 Trakas Alexander. (1899 - ). Musi-

cian......................................................... .. 382
141 Tanquillism. Hermitism, ascetism......... .. 133

Tranquillizer. Hermit, ascetic................ .. 133
141 Transcription. Musical term.................. .. 232
142 Translation. The same with transcrip-
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tion*.......................................................
Trantales, Demetrius. (20th cent.).
Chanter..................................................
Trempelas, Panayotis. (1886 - 1977).
Interpreter of the New Testament.........
Triadic Canon. Hymn..........................
Triadic Hymns. Hymns.......................
Triadic Megalynaria. Hymns..............
Triantaphyllides, Athanasius. (19th -
20th cent.). Chanter..............................
Triantaphyllides, Constantine. (20th
cent.). Chanter......................................
Triantaphyllides, Eutychios. (20th
cent.). Chanter......................................
Triantaphyllopoulos, Basil. (1912 -) .
Chanter..................................................
Triantaphyllou, Stavros. (1958 - ).
Chanter.................................................
Triargon. A sign from the byzantine
music terminology.................................
Triemigorgon. A sign from the byzan
tine music terminology..........................
Triemitonion. Musical term.................
Trigorgon. A sign from the byzantine
music terminology.................................
T riko lites , George. (20th cent.).
Chanter.................................................
Trikoupis, Spyridon. (1788 - 1873).
Hymnographer......................................
Triodion. A book used in church.........
Triple. A sign from the byzantine music
terminology............................................
Tripodia (three feet). A word from the
byzantine music terminology................
Trisagios hymn. Hymn (Agios o
Theos)...................................................
Trisimon. A word from the byzantine
music terminology.................................
Tritimorion. 1/3 of tone.......................
Tritos, Michael. (1951 - ). Chanter.....
Trompoukes, Menelaus. (? - 1992).
Chanter and music teacher...............
Troparion. Hymn..................................
Tropics. Signs from the byzantine
music writing.........................................
Tryphonopoulos, (1927 - ).
Chanter..................................................
Tryphon the Kykkotis. (18th cent.).
Monk - chanter.....................................
Tsaggaras, Constantine. (1927 - ).

323

382

383 
383 
383 
383

383

383

383

383

383

383

384 
384

384

384

384
385

384

384

384

385 
385 
385

385
386

386

386

386

Chanter.................................................
Tsakaloglou, Anastasius. (19th - 20th
cent.). Chanter......................................
Tsakires, Constantine. (20th cent.).
Chanter.................................................
Tsakonas, Takis. (20th cent.). Chan
ter..........................................................
Tsaktanes, Mark. (19th - 20th cent.).
Priest.....................................................
Tsaldares, Panayis. (20th cent.).
Chanter..................................................
Tsamkiranes, Matthew. (1925 - ).
Chanter and music teacher...................
Tsamparlides, John. (20th cent.).
Chanter.................................................
Tsangaras, Andrew. (20th cent.).
Chanter.................................................
Tsangarou les, Theodore. (20th
cent.). Chanter......................................
Tsantilas, Elias. (1916 - 1991). Chan
ter........................................................ .
Tsaouses, George. (20th cent.).
Chanter and choirmaster......................
Tsarouches, John. (1909 - 1989).
Painter...................................................
Tsatsarones, George. (20th cent). 
Chanter, music teacher, choirmaster
and composer.......................................
Tsernetopoulos, Gerasimus. (20th
cent.). Chanter......................................
Tsiakalos, George. (20th cent.).
Chanter..................................................
Tsiakalos, Stylianos. (1962 -). Chan
ter..........................................................
Tsiampokalos, Epaminondas. (1956
- ). Chanter and music teacher............
Tsianopoulos, A. (c. 1900). Chanter. . 
Tsiaras, Lamprus. (1947 - ). Priest.
Music teacher........................................
Tsiggides, Athanasius. (19th - 20th
cent.). Chanter......................................
Tsiknopoulos, Andrew. (19th - 20th 
cent.). Chanter, music teacher, choir
master and composer...........................
Tsikourias, Constantine. (20th cent.).
Chanter..............'....................................
Tsilivides, Stylianos. (20th cent.).
Chanter.................................................
Tsimares, Panteles. (20th cent ). 
Chanter.................................................

386

387 

387 

387 

387 

387 

387 

387 

386

386

387

387

388

388

388

388

389

389
389

389

389

389

389

389

390
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Tsimines, George. (1945 - ). Chanter. ... 390 
Tsim poukes, N icholas. (1857 - 
1943). Chanter, music teacher and
composer....................................................390
Tsinaras, Panayotis. (1915 - ). Chan
ter - Priest..................................................390
Tsitsekloglou, Stavros. (19th - 20th
cent.). Chanter........................................... 390
Tsitses, John. (1934 - ). Chanter............ 390
Tsitsipis, Luke. (20th cent.). President 
of the Society: «Friends of Byzantine
Music»........................................................390
Tsompicos, Constantine. (20th cent ).
Chanter and composer.....:........................ 391
Tsorakiides, Christ. (1956 - ). Priest.......391
Tsorvadjis, Gerasimus. (20th cent.).
Chanter...................................................... 391
Tsorvadjis, Nicholas. (1872 - 1958).
Chanter...................................................... 391
Tsougranes, Michael. (20th cent ).
Chanter...................................................... 391
Tsoukos, Luke. (1946 -). Chanter and
composer....................................................391
Tsoumares, Athanasius. (20th cent.).
Priest. Chanter and music teacher...........391
Tsourlakes, Antony. (20th cent ).
Priest - Music teacher............................... 392
Tuning-fork or diapason. Musical
instrument.................................................. 362
Typicals. Hymns....................................... 392
Typicaris. Monk (Saint Anthos)................392
Typicon. A book used in church.............. 392
Tyrovoles, Nicholas. (20th cent.). 
Chanter...................................................... 393

United. United tetrachords (four-
string)......................................................... 349
Universal Cycle of Byzantine Music.... 367
University (Byzantium)............................372

Vagenas, Anestis, (20th cent ). Chan
ter..............................................................  53
Vagionis, Nicholas. (20th cent ). Chan
ter..............................................................  53
Valis, George. (20th cent.). Chanter.......  53
Vallindras, Apostle. ((1923 - ). Musi
cologist, chanter, choirmaster and mu
sic teacher.................................................  53
Valsamon, Theodore. (12th cent.). 
Patriarch of Antiochia. Hymnographer

and writer..................................................  54
Vapheiades, Achilleas. (19th - 20th
cent.). Chanter...........................................  58
Vapheiades, Charalampos (Babis).
(1930 - ). Founder of the ecclesiastic
choir 'David' of Serrae..............................  58
Vapheiades, Constantine. (19th -
20th cent.). Priest and musician................ 58
Vapheiades, Demetrius. (20th cent.).
Chanter and music teacher.......................  58
Vapheiades, Dionysius. (1886 -
1968). Chanter and music teacher............ 58
Vapheiades, John. (20th cent ). Chan
ter..............................................................  58
Vaphopoulos, George. (20th cent.).
Chanter......................................................  59
Vareia (Havy). A sign from the by
zantine music writing................................. 54
Varelopoulos, Antony. (20th cent.).
Chanter.........................    55
Variation. Musical term............................. 283
Varkas, John. (1924 - ). Chanter............  55
Vartalis, Leo (the Magister). (14th
cent.). Hymnographer................................ 55
Varveris, Demetrius. (1915 - 1989).
Chanter................   54
Varys (Heavy) Name for Plagal III
Mode.......................................................... 55
Varys (Heavy) sound. The low sound..... 54
Vasiades, Demetrius. (20th cent.).
Chanter......................................................  56
Vasilas, George. (19th - 20th cent.).
Chanter......................................................  56
Vasiieiades, Athanasius. (1939 - ).
Chanter......................................................  56
Vasiieiades, Costas. (20th cent).
Musician - Chanter....................................  56
Vasiieiades, John. (19th - 20th cent.).
Chanter......................................................  56
Vasiieiades, Paraskevas. (1939 - ).
Chanter......................................................  56
Vasiieiades, Stephen. (1933 - ). 
Composer, musicologist, choirmaster
and music teacher.....................................  56
Vasileiou, Constantine. (20th cent.).
Chanter......................................................  57
Vasileiou, John. (1936 - ). Chanter........  57
Vasilikon (Royal). Song for the king.......  57
Vasilikos, Theodore. (1940 -). Chan
ter and choirmaster.................................... 57
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Vasilos, Napoleon. (1932 - ). Chanter.....  57
Vassos, Christ. (? - 1965). Chanter....... 58
Vastactae (Carriers). The same with
Isocrates (those who chant the Ison)........  58
Vatadjis, John. (1193 - 1254). Emper
or of Byzantium. Hymnographer...............  58
Vatsolakis, Antony. (1917 - ). Chan
ter............................................................... 58
Vatsolakis, Emmanouel. (1915 - ).
Chanter......................................................  58
Vaxevanoglou, Demetrius. (20th
cent.). Chanter...........................................  54
Vazas, Demetrius. (20th cent.). Chan
ter............................................................... 53
Vellaras, Nicholas. (18th cent.). Com
poser............................................................ 59
Velliades, Vellios. (19th - 20th cent.).
Chanter.........................................................59
Venardos, Socrates. (1930 - 1984). 
Chanter, composer and music teacher. ... 59 
Vendures, Nicholas. (20th cent.).
Chanter..................................................... 59
Verger. Ecclesiastic dignity. (13th
cent.)......................................    109
Vernardakis, Demetrius. (1834 - 
1907). Professor in the University of
Athens......................................................  59
Verykios, Demetrius (1948 - ). Chan
er and music teacher...............................  59
Vespers. Service (evening)....................... 119
Vinakis, George. (19th - 20th cent.).
Chanter and music teacher...................... 60
Vingakis, George. (20th cent.). Chan
ter.............................................................  60
Vingopoulos, Eustathius. (1882 -
1938). Chanter.........................................  60
Viola. Musical instrument.
Violakis, George. (? - 1911). Chanter
and composer........................................... 61
Vizyes, Gregory. (? - 1862). Metropo
litan of Chios. Musician............................  60
Vizyes, Joachim. (17th cent.). Arch
bishop. Composer....................................  60
Vlachopoulos, Christ. (20th cnt.).
Chanter..................................................... 61
Vlachopoulos, Nicholas. (20th cent.).
Chanter..................................................... 61
Vlachopoulos, Sotirios. (? - 1887).
Music teacher...........................................  61
Vlachos, Christ. (1869 - 1947). Com

poser.........................................................
Vlachos, Constantine. (1937 - ).
Chanter and choirmaster..........................
Vlateros, Manuel, (c. 1400 - c. 1460/
70). Domesticos and musician.................
Vlavianos, Demetrius. (20th cent.).
Chanter.....................................................
Viemmydes, Nikephorus. (1197 - 
1272). Hymnographer, theologian and
philosopher...............................................
Voethian Writing. Music writing which
discovered by philospher Voethius..........
Vogiadjoglou, Mark. (19th - 20th
cent.). Chanter..........................................
Vogiadjoglou, Sotires. (1936 - ) 
Music teacher.
Vogiadjoglou, Themistokles. (19th -
20th cent.). Chanter.................................
Vogiarides, Demetrius. (19th - 20th
cent.). Chanter..........................................
Voice........................................................
Voice of the breast.................................
Voices -  extension of voices.................
Voice's practice......................................
Voltos, George. (19th - 20th cent.).
Chanter.....................................................
Vomvos, George. (19th - 20th cent.).
Chanter - Priest........................................
Vrachamis, St. (20th cent.). Musician.... 
Vrachnos, Charalampos. (1934 - ).
Chanter and editor...................................
Vretos, Margarites Papachristou.
(1800 - ?). Musician.................................
Vrokines, Lawrence. (1847 - 1911).
Writer and biographer..............................
Vryenios, Manuel. (14th cent ). The
orist of byzantine music...........................
Vucheras, Isidore. (? -1394). Monk in 
Mount Athos and later Patriarch of
Constantinople..........................................
Vuduris, Angel. (1891 - 1951). Do
mesticos, theologian and composer.........
Vugatsiotis, Panteles. (19th - 20th
cent.). Chanter..........................................
Vuldls, Angel. (1911 - ). Chanter..........
Vuldis, Georgia. (1958 - ). Music 
toacher
Vuldis, Christ. (1948 -) . Chanter..........
Vuldis, Mary. (1945 - ). Music teacher.... 
Vuigarakis, Demetrius. (19th cent ).

61

61

61

62

63

62

62

62
408
333
408
408

63

63
65

65

65

66 

66

65

63

63
64

64
64
64

62
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Composer and music teacher..................  63
Vulgaris, Asterios. (1913 -). Chanter.... 64 
Vulgaris, Eugene. (1716 - 1806).
Prelate, philosopher and writer................  64
Vurliotis, Nicholas. (1932 - ). Chanter.... 64 
Vuros, Charalampos. (20th cent), 
President of "Society of Friends of 
Byzantine Music", for a short period of
time........................................................... 64
Vutsas, Basil. (20th cent.). Chanter.......  64
Vutsinas, Andrew. (20th cent.). Chan
ter and music teacher..............................  65
Vutsinas, Spyridon. (20th cent ).
Chanter and music teacher...................... 65
Vutsinas, Theophile. (20th cent ).
Music teacher...........................................  65
Vutsis, George. (20th cent.). Chanter.....  65
Vutyras, Vlasios. (20th cent.). Chanter
and musician............................................  65
Vuvunas, Stavros. (1944 -) . Chanter.... 63

Whistle. An instrument.......................... 352
Wish. Blessing.......................................  121
Worship.................................................  206

Xanthopoulos, John. (19th - 20th
cent.). Chanter........................................... 257
Xanthopoulos, Nicephorus. (14th 
cent.). Priest, hymnographer and wri
ter............................................................... 257
Xenides, Alexander. (19th - 20th
cent.). Chanter........................................... 257
Xenis, Michael. (19th cent.). Chanter.....257
Xenopoulos, Christ. (20th cent.).
Chanter...................................................... 257
Xenos, John Coronis. (13th - 14th
cent.). Chanter and composer................... 257
Xentes, Christ. (19th - 20th cent.).
Chanter.......................................................257
Xiromerites, John. (1928 - ). Chanter. ... 258 
Xydas, Nicholas. (20th cent ). Chan
ter............................................................... 258
Xydis, Demetrius. (20th cent.). Chan
ter............................................................... 258
Xydis, Stavros. (1950 - ). Chanter and
music teacher.............................................258
Xydis, Theodore. (1910 - ). Poet and
writer.......................................................... 258
Xylandron. Musical instrument................. 258
Xyndas, Spyridon. (1810 - 1896).

Composer................................................. 258

Yakas, Alexander. (20th cent.). Chan
ter.............................................................  82
Yaldjoglou, Constantine. (1900 -
1992). Chanter.........................................  82
Yalelis, Andrew. (1960 - ). Chanter........  82
Yalluros, Costas. (20th cent ). Chan
ter.............................................................  82
Yalusakis, John. (19th cent.). Chanter.... 82 
Yamaeos, Jacob. (1940 - ). Chanter
and music teacher.................................... 82
Yangoglou, Basil. (20th cent ). Chan
ter.............................................................  81
Yannakakis, Photios. (20th cent ).
Chanter..................................................... 83
Yannakakis, Theodore. (20th cent ).
Chanter..................................................... 82
Yannakidis, Nicholas. (1940 - ).
Chanter..................................................... 83
Yannikis, George. (19th - 20th cent.).
Chanter..................................................... 83
Yannopoulos, Constantine. (Cot-
sos). (20th cent.). Chanter...................   83
Yannopoulos, George. (20th cent ).
Chanter..................................................... 83
Yannopoulos, Sarantls. (20th cent ).
Chanter.....................................................  83
Yannou, Demetrius. (1925 - ). Chan
ter.............................................................  83
Yannou, Nicholas. (20th cent.). Chanter.... 83 
Yannoulatos, Gerasimus. (Tsina- 
nas). (19th cent.). Musician and writer.... 83 
Yorkas, Sabbas. (20th cent.). Chanter.... 84 
Yotis, Achilleas. (1954 - ). Chanter
and music teacher....................................  84
Youroukos, Elias. (1953 - ). Chanter..... 83

Zacharias, Metropolitan of Varna.
(19th cent.). Composer...............................126
Zacharias Protopsaltis. (18th cent ).
Chanter.......................................................126
Zachariou, Basil. (19th cent.). Com
poser and music teacher..........................  126
Zacharioudakis, Miltiades. (1909 - ).
Chanter.......................................................126
Zacharopoulos, John. (20th cent).
Chanter and music teacher...................... 126
Zannakis, Philip. (20th cent ). Chan
ter............................................................... 125



Zanninos, Demetrius. (1959 - ).
Chanter and music teacher..................
Zaphiriades, Zaphiris. (19th - 20th
cent.). Chanter......................................
Zaphiris, C ario filis . (20th cent.).
Chanter.................................................
Zaphiropoulos, Pelicies. (19th cent ).
Chanter.................................................
Zaphiropoulos, Zaphiris. (? - 1851).
Chanter and composer.........................
Zarakovites, C onstantine. (20th
cent.). Chanter......................................
Zariphis, Constantine. (20th cent).
Chanter............................................ .....
Zarkades, Christ. (20th cent.). Chan
ter..........................................................
Zarkades, George. (20th cent.).
Chanter.................................................
Zarkades, M ichael. (20th cent.).
Chanter.................................................
Zarkinos,. Stamatios. (19th cent.).
Chanter and composer.........................
Zempoulides, Stavros. (20th cent ).
Chanter.................................................
Zenopoulos, Aurilios. (20th cent.).
Chanter...... ...........................................
Zenopoulos, Evangel. (? - 1959).
Chanter............................................. .
Zenovius the M onk-priest. (19th
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cent.). Composer..................................... .. 127
125 Zesopoulos, Nicholas. (1968 - ).

Chanter and music teacher..................... . 127
126 Zetes, Eleutherius. (1940 -). Chanter. .. 

Zianikas, Lampros. (1942 -). Chanter
. 127

126 and music teacher................................... . 127
Zilia. Musical instrument......................... . 127

126 Zographopoulos, Cristopher. (20th
cent.). Chanter......................................... . 129

126 Zonaras, John. (1Q48 - 1130). Poet,
writer and composer............................... .. 129

125 Zonias, Eudoxius. (20th cent.). Chan-
ter............................................................ .. 129

125 Zoppas, Constantine. (1937 - ).
Chanter and music teacher..................... ,. 127

125 Zorbas, Andrew. (20th cent.). Priest.....
Zorbas, Costas. (1942 - ). Chanter

.. 128

125 and choirmaster.......................................
Zosimas the Monk. (19th cent.).

.. 128

125 Chanter and composer............................
Zougourides, Euclid. (1938 - ).

.. 128

126 Chanter and composer............................
Zoumos, Andrew. (20th cent.). Musi-

.. 128

126 cian..........................................................
Zoumbos, Lycurgus. (1908 - ). Chan-

.. 128

127 ter............................................................ .. 128
Zurnas. Musical instrument.................... .. 128

127 Zygos (yoke). Double sharp.................. .. 129
Zymaris, George. (1936 - ).· Chanter.... .. 129


